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تواضع هذا لم يخـطر ببالنا ان ابتـداءً البد من القول اننـا هنا وفي مقالنـا ا
وسوم " يكـون عرضا لكتـاب االعالمي القدير الـزميل عكاب سالم الـطاهر ا
تعـارف عليه في مجال عرض عنى الـدقيق واحلرفي ا شواطئ الـذاكرة " با
ـــا يـــصح ان نـــســـمـــيه قـــراءة او وقـــفـــة او رحــلـــة مـع ذاكــرة الـــكـــتب . ر
ـواقف وتـبنى وامـن بافـكار عاصـرصـاحبـهـا الكـثـير من االحـداث وتـعرض 
تنـاول بـعضـهـا االستـاذ ابـو شاهـ بـشيء من التـفـصيل وعـزف عن تـناول
بعـضها اآلخر واقـتطعهـا في ح استـعرض قسمـاً منهـا بايجاز فـيه حكمة

وتدبير .. وجميع هذه التوصيفات هي قريبة من العرض البرز ما فيه .
كـتـاب الــطـاهـر بـاقـسـامه الـثالثـة وصـفـحـاته الـتي بـلـغت الـ ( 180يـبـدو لي
ا سبق ان تـناوله الـكاتب في مؤلـفات اخرى اسـتعرض فـيها جـانباً مكـمال 
من ذكريـاته من دون ان يبدي رايأ فيها لكي يترك كما ذكر ( للقار الكر

ا ايحاء او حتريض) . تكوين قناعاته عما كتبت دو
ـتـأنـيـة له  جند ان وفـي قراءتـنـا لـكـتاب " شـواطيء الـذاكـرة " ومـطالـعـتـنا ا
الــكـاتب ومن دون قــصــد مـنه اخــذنـا مــعه الى امــاكن واحــداث مـتــشـابــكـة
ومعـقدة انعـكست سلـبا على واقع اجملـتمع العـراقي بشكل عـام والسياسي
بشـكل خـاص .. خاصـة ما يـتـعلق بـطـبيـعة الـعالقـات ب الـتـيارات والـقوى

الوطنية والقومية التي غلب عليها الشك وعدم الثقة باالخر !
في الـقسم االول من شواطيء ذاكرة ابو شاهـ نالحظ انه مزج ببراعة ب
اخلـاص والعـام ليـرسم لـنا لـوحـة وطن سرقت فـيه االحالم وتـبخـرت االمال
وتعـرض حلصار ومن ثم احتالل كلفنا الكثـير من التضحيات كشعب .ففي
هذا الـقسم من الكتاب يتناول بالتفصـيل محاولة البعض من قصيري النظر
ـرحوم اتـهـامه بـالطـائـفيـة عـنـدما كـان مـديـرا عامـا لـلدار الـوطـنـية ومـوقف ا
طــارق عـزيــز الـذي انــقـذه من هــذه احملــنـة ثم يــنـتــقل الى ايــام دراسـته في
مــدرسـة الـكـرمـة االبـتـدائــيـة في ريف سـوق الـشـيـوخ عـام  1953وتـسـمـيـته
ـكـتـبـة الـتي سـاعـدته عـلى قـراءة كـتب مـتـعـددة مـا يـجـعـلـنـا مـعـاونـا المـ ا
ا دارس اجلـيد في تـلك احلقـبة ونتـحسـر علـيهـا  مقـارنة  نسـتذكـر واقع ا
هي علـيه االن لـينـتقل بـعدهـا الى طبـيـعة الـعالقات بـ العــــراق وايران في
عـام  1969وظروف تـوقـيع اتـفاقـية اجلـزائـر .. وفي عـنوان ( عـامر عـبـدالله
باحـثات التي مهدت النبثاق اجلبهة وجريـدة الثورة .. ) يستعرض الكاتب ا
الـوطـنـية والـقـومـية الـتـقـدميـة و مـا انـتهـجه الـعـراق في عـهد الـرئـيس احـمد
حـسن الـبـكــر من ( سـلـسـلـة اخلـطــوات الـسـيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة داخـلـيـا
وخـارجـيـا تـمـهـيـدا لـصـدور قـرار تـأمـيم
الــنـفط ) في حــزيـران  1972وعـن الـذي
قـاله الـدكتـور جـواد هـاشم في مـذكراته
عن مـقال كـتـبه الصـحفي الـطـاهر بـهذه

ناسبة  !  ا
بـعـد ذلك يـقـودنـا الـطـاهـر الى الـنـصف
ـاضي الـثـاني من خـمـسـيـنـات الـقرن ا
ومـطلع السـتيـنات منه وذكـرياته عن ما
اســــمــــاه جــــريــــدة ( الــــبالد ) .. بــــ
هـورمـاني والـبـصـون ? وغـازي عـيـاش
يـــقــول ســرقـــوا ولــدي ?! وفي عــنــوان
ـلك حس والزعيم قـاسم وفرحتهما ا
بــاالنـقالب الــســوري عــلى اول وحـدة
عـــربـــيـــة في تـــاريـخ الـــوطن الـــعـــربي
احلــديث .. وقــائع كــثــيــرة يــتــنــاولــهـا
الـطـاهـر في هــذا الـقـسم ســنـمـر بـهـا
ـطـبعـة جـريـدة الـثـورة الـتي ال اخفـي انني سـريـعـا مـثل حتـوله الى الـعـمل 
اختـلف مع الـكاتـب في عرضه السـبـابهـا  وسعـدقـاسم حمـودي رحـمه الله
والبـروتـوكـول الـسوفـيـتي ووصـفي الـتل اليجـلس عـلى الـتل ومـوقف جـريدة
ـواقف الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم رحـمه الـله .. ـؤيـدة  (الـعـهـد اجلـديــد ) ا
ليـنقلنا بعدها الى جريدة ( صوت اجلـماهير ) التي منحت االمتياز في ايار
مـن عــام  1963وجــريـــدة  (االهـــالي ) الـــنـــاطــقـــة بـــاسم احلـــزب الــوطـــني
ـقـراطي الـتي عــاودت الـصـدور في اخلـامس عــشـر من تـمـوز من عـام الــد
ليستعرض الصحف التي صدرت في احملافظات ( واسمها مشتق 1958
ـركـزيـة في بـغداد فـفي كـربالء صـدرت جريـدة ( شـعـلة من اسم اجلـريدة ا
ــوصل صـدرت جـريــدة ( صـدى االهـالي ) وفـي الـبـصـرة االهـالي ) وفي ا
صدرت جـريدة ( نداء االهالي ).. مواضـيع كثيرة ومتـنوعة تضمـنها القسم
االول مـن كتـاب شـواطيء الـذاكـرة مـنـهـا مـا يتـعـلق بـلـقـاء وزيـر الـري مـكرم
الطـالباني الـذي تبـوأ منـصبه كشـيوعي بـعد قـيام اجلبـهة الـوطنيـة والقـومية
الـتـقـدمـية مع الـرئـيس الـتـركي وجـهل هـذا الرئـيس بـانـتـماء وقـومـيـة الـوزير
ـســؤوالن في انـقــرة ودار نـقــاش بـيــنـهـمــا وخالله قـال الـعــراقي ( الـتــقى ا
الرئـيس الـتـركي: نحـذركم من االكـراد والشـيـوعيـ  فـورا رد علـيه الـوزير
الــعـراقـي : ســيـادة الــرئــيس انــني كــردي وشــيــوعي ووزيــر في احلــكــومـة
ـدانـة يـقول العـراقـيـة ..) . وحتت عـنـوان صالح عمـر الـعـلي و.. الـظواهـر ا
الـكـاتب في مـعـرض تـناولـه واقع االعالم ( امـا الـتـوجـيه ورسم الـسـيـاسات
االعالمـيـة ومـراقـبـة تـنـفـيذهـا فـيـتـوالهـا مـكـتب الـثـقـافة واالعـالم في احلزب
احلاكـم وكان صـدام حـسـ نائـب الرئـيس الـعـراقي بـداية قـد ادرك اهـمـية
مــكـتب الـثـقـافــة واالعالم لـذلك تـولى مـســؤلـيـته مـنـذ /17تـمـوز /  1968)..
وليـسمح لي االستاذ عكاب بهذا التوضـيح خدمة للحقيقة وهو انه وفي هذا
رحوم عبد اخلالق التـاريخ كان هنالك ( مكتب الـثقافة القومي ) ومـسؤوله ا
الـسامـرائي و( مكـتب النـشر واالعالم ) ومـســــؤوله نائب الـرئيس الـعراقي
ؤتـمر القـطري الثامن ـكتب بـعد ا في تلك الـفترة صـدام حس و دمج ا
في  1974.. ولم تــنـس ذاكــرة ابــو شـــاهــ تـــنــاول مـــا احــتــفـــظت  به من
معـلومات عن شخصيات صحفية وسياسية رحم الله من توفي منهم واطال
ركزية الله بـعمر الباق منـهم عزيز محمد السـكرتير العام السابـق للحنة ا
لـلــحـزب الـشـيـوعـي الـعـراقي و حـربي مــحـمـد وصـاحب الــسـمـاوي وعـزيـز
راني وبيـتر يوسف وهـاني وهيب وعـبد اجلبار سبـاهي وهمام عـبد الغـني ا
وهـبي ابـو سـعـيـد والـشـاعـر البـصـري كـاظم احلـجـاج ويـونس الـطـائي وابو
ال حويش  وعـبد الـغـني الدلي ومـصطـفى طـيبـة الصـحفي كاطع وعـصـام ا
صري الذي عمل في جريدة الـثورة بعد ان احتضنه العراق مع اليـساري ا
غيـره من الصحفيـ العرب .. ليـأخذنا بعده الى ذكـرياته في دمشق .. كما
مر بـذكرياته عن االنقالب في السودان ضد حـكم النميري وجلوء الصحفي
السـوداني عـوض بـرير الى الـعـراق .. وتـطرق ابـو شـاهـ الى شخـصـيات
تـربـويــة مـرت في مـسـيـرة حـيـاته الـزاخـرة بـاالحـداث . ولم يـفت الـكـاتب ان
يسـتعرض اهم حصيلة سفراته  الى خارج الـعراق وزيارته السويد وفنلندا
ـشـخاب والـبـصـرة ومدن وايـطـالـيـا واسبـانـيـا وغـيرهـا من دون ان يـنـسى ا
عراقـية اخرى .. نـنتقل الى القـسم الثاني برغم ان الـقسم االول ما زال فيه
الكـثيـر حـيث كرسه كـما اسـمـاه االستـاذ عكـاب شـهادات في الـهواء الـطلق
ـقاالت بشان مـؤلفاته ( عـلى ضفاف الـكتابة تضـمن العديـد من الرسائل وا
واحلــيـاة ) و( حــوار احلـضــارات ) امـا الــقـسم الــثــالث فـقــد حـمل عــنـوان

(رحبوا بكتاب " شواطيء الذاكرة " .. 
اخـيرا اعتذر من الزمـيل االستاذ عكـاب سالم الطاهر
ا ومن الـقـراء واعـتـرف هـنـا اني لم ات عـلى كـثـيـر 
جــادت به ذاكــرة ابــو شــاهـ عــلى اهــمــيــتــهـا فــمع

شواطيء  الذاكرة ما عسانا ان نقول ?!

كتاب األهوال واألحوال
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أهــداني الــزمـيل د. احــمــد عــبـد
ـوسـوم اجملـيـد كــتـابه االخـيــر ا
(االهـوال واالحوال ) الـذي يضم
ـهـمـة مـجـمـوعـة من احلـوارات ا
والـشــيـقـة الــتي تـسـجـل حلـقـبـة
مهـمة عشـناهـا واخرى نـعيـشها
االن .. وهنـا تبرز اهـمية الـكتاب
 فــــــــالـــــــصـــــــحــــــــفي احملـــــــاور
والـــشــخــصـــيــة الــتي  اجــراء
احلـوار مـعــهـا مـازال مـعــظـمـهـا
على قيد احلياة  وهذا التوقيت
الـزمــني وحـده يــخـدم مــوضـوع
احلـوارات ومـصداقـيـاتهـا . على
الــصــحـفـي ان يـحــسّن اخــتــيـار
ـنـاسب في مـوضوع الـشـخص ا
احلـــوار  ســواء كـــان مـــســؤوال
كـبــيـرا  ام مـواطـنـا عـاديـا وان
الـــتــحــضـــيــر اجلـــيــد لـــلــحــوار
الـصـحـفي يـفـضي الى مـسـاعدة
الــــصــــحــــفـي في ادارة احلــــوار
ـــنــاقــشـــة  بــحــيـث ال يــبــدو وا
جـاهال او مـجـرد متـلق فـقط.هذا
مـا اشـار الـيه الزمـيل  احـمد في
مـــقــــدمــــته .. وانــــا اقـــول عــــلى
ـيز ب الـصحفي   ايـضا  ان 
ـــقـــابـــلـــة احلـــوار والـــلـــقـــاء وا

الـصــحـفـيــة الن كل فن من هـذه
الـفنـون الصحـفيـة لها شـروطها
و مــســتـلــزمــاتــهـا .لــقــد اخــتـار
الـزمــيـل احـمــد  الــشــخــصــيـات
الـسـيـاسـيــة واألدبـيـة بـعـنـايـة 
ويـبــدو لـلــوهـلــة االولى ان هـذا
االختيـار سبقه اهتمـام ومتابعة
 ومعـرفة مـتكـاملـة للـشخـصية 
لــكـي يــتـــســنـى له  وهــو يـــقــرر
ســــاعـــة الــــعــــمل ادارة احلـــوار
بشـكل جـيـد  بـذهـنـيـة مـسـتـعدة
ـعـرفـة قـوة) كـمـا ومـتـقـدة الن (ا
يــقـول الــفـيــلـســوف اإلنـكــلـيـزي
فرنـسـيس بيـكـون  لهـذا وجدت
في فـهـرست الكـتاب شـخصـيات
ؤلف جيدا  سياسية  يـعرفها ا
وكـان لـهـا دور مـؤثـر في حتريك
ــشــهــد الــســيــاسي في الــزمن ا
الـــســابق  والـــزمن الالحق.اول
مـــا اســتــوقـــفــني احلــوار الــذي
اجـري مع الـسـيد هـاني وهـيب
الـشخصـية السـياسيـة اجلدلية
كـــان  احملـــاور الـــزمــيـل احـــمــد
يـعــرفه جــيـدا  فــســبق ان عـمل
معه في جريدة القادسية  وهذا
مـا سـهـل عـلـيه اقـتـنـاص بـعض

بـهـذا الـزمن  النه في الـسـابق
سيحي علي تركنا اليهود وا
ديـانتـهم وأخذنـا منـهم اجلزية
 كان الـرومـان والـساسـانـيون
يــــأخـــذون اجلــــزيـــة ايــــضـــا 
واإلســــــــالم كـــــــان ديــــــــانـــــــة
تبشيريـة  لكن اجملوس عندما
يحتلون بلدا اليغيرون ديانته
الن اجملــوسـيــة لــيــست ديــانـة
تــــبـــشــــيــــريــــة  عــــلى عــــكس
سيحية  فهي ديانة تبشيرية ا
 فالرومان عــــــــنـدما يحتلون
بــــلـــدا فــــانـــهـم يـــبــــنـــــــــــــون

الكنائس .
هــــنـــاك حــــوارات مـــهــــمـــة مع
شـــخـــصـــيـــات اخـــرى االمـــيــر
احلـسـن وتـطـلـعـاته الـعـروبـيـة
ومـحـمـد دبـدب  الـذي يـتـحـدث
بـهـلع عن واقــعـة قـاعــة اخلـلـد
. وهـنـاك خـيـر وإعـدام الـرفــاق
الـــدين حـــســـيب وذكـــريـــاته  
وعــــلـي االديب   وإخــــفــــاقـــات
ـــنـــاضل حــــزب الـــدعـــوة   وا
الـفــلـســطـيــني مـحــمـد  دحالن
وذكـريات إقـامته في الـعراق 
الى عـزلتـه احلالـيـة بـعـيدا عن
ـناكـفات الـفـلسـطـينـية  الى ا
شــخــصــيــات مــهــمــة اخـرى ال

قالة  لذكرها . تسع ا
كــتــاب الـزمــيل د. احــمــد عــبـد
اجملـــيـــد (االهـــوال واالحـــوال)
اضـــافــة  نـــوعــيـــة جـــادة لــفن
صــحــفي مــهم هــو فـن احلـوار
أجراه مع شـخـصيـات يـعرفـها
جـيدا وهـو اليـوم يضع كـتابه
هذا امـام طلبـة معاهـد وكليات
االعالم فـي الـــعـــراق والـــعـــالم

العربي.

Í—u³'« ‚—UÞ
بغداد

نـتدى وروادها بهذه ـناسبة الـذكرى الثالـثة والعشـرون لتأسيس مـنتدى الربيـعي الثقافـي حتتفى ادارة ا
ـناسبـة ويستـذكر مرور احـدى عشر عـام على رحيل الـعالمة حسـ علي محـفوظ شيخ بغـداد رحمه الله ا
وتكـر الـباحث اخملـضرم رفـعت مـرهون الـصـفار  لـبـلوغ عـمره  91 عـاما وكـذلك تـكر الـدكتـور صادق
نـاسـة مـرور ايع سـنـوان على اعالن رحمـة مـديـر مـشروع بـغـداد مـديـنـة االبـــــــــــــداع االدبي ( الـيـونـسـكـو) و

دينة ...  ا
وسـيـتـحـدث في اجلـلـسـة الـذي يـديـرهـا الـصـحـفي عـادل الـعـرداوي  كـل من:- الـدكـتـور ضـيـاء عـبـداالمـيـر زلـزلة
والـدكتور رشاد االبـراهيمي والـباحث محسن الـعارضي واالستـاذ ناجي يوسف والبـاحث رفعت مرهـون الصفار
والدكـتور صادق رحـمة مع مداخالت احلـضور الكـرام انتم مدعـوون وذلك يوم الثالثاء 1/21/ 2020 الساعـة الرابعة

والنصف مساء.

رسالة بغداد
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ـــهــمــة والــتي لم ــعــلــومــات ا ا
نــــعـــرفــــهــــا من قــــبل تــــتـــعــــلق
بشـخصيـة غامضـة وصعبة

مــــــــــــــــثـل
الـــســــيـــد
نـــــــــــــاظـم
گزار الذي
كــان يــعــد
الــشـخص
الـــــثــــــاني
بعـد صدام

حس . 
W Ëœ

WOð«dÐU
الـــــــالفـــــــت
لالهـــتـــمــام
ان گــزار قــد
أسس دولــة
مـخـابـراتـيـة
عـــــمـــــيـــــقــــة
ومــخــيــفــة 
خـــــــــاصـــــــــة
عـــــــنـــــــدمــــــا
يـتـعـلق االمـر
بــــتــــغــــيــــيب

ـعـارضـ  بـوسـائل الـتـعـذيب ا
اخملــيـفــة  ومــحـاوالت  تــدمــيـر
ـعـتـقـلـة نـفـسـيا  الـشـخـصـيـة ا
وهـــذا مــــا  تـــعـــرض لـه رئـــيس
الــوزراء االســبق طــاهــر يـحــيى
ومـــعه رشـــيـــد مـــصـــلـح وفــؤاد
الـركابي . حـتى ان السـيد هاني
وهيب لم يسلم من مالحقة گزار
 لـه بــهــدف إخــضـــاعه لــلــعــودة
قسرا الى تنظـيمات البعث التي
انـشق عـنـهـا وبـفـعل الـضـغـوط
الـنــفـسـيــة الـتي خــضع لـهـا من
لــــدن نــــاظم گــــزار عــــاد وهــــيب

مـسـتـسـلـما ال طـائـعـا .  ويـنـتقل
الـزمـيل  د. احـمـد بـحواراته الى
شــــخـــصــــيـــة
عـــــــربــــــــيـــــــة
اعالمــــــــيــــــــة
مـرمــوقـة هـو
االستاذ فؤاد
مــطــر الــذي
أفـــــــــــادنــــــــــا
بـــــاحلـــــديث
عن  كــــتـــابه
اجلــــــــديـــــــد
(الــــــكـــــردي
اخملــــــذول )
والــــكـــتـــاب
صـــــيـــــغـــــة
جتــمع بــ
الــــــروايـــــة
السـياسـية
والـــــســــرد
الـــــروائي.
ويـــــذكــــره
الـــــزمـــــيل
د.احـــــمــــد
عـن كــتـــاب اخــر  (هـــكـــذا حــالي
واحــــوال الــــعــــراق - ســــاعــــات
طـويلـة من احلوارات الـصريـحة

 ( مع صدام حس
ــــا يــــجــــد الـــقــــاريء هــــنـــا ور
االســـــبــــاب الـــــتي جـــــعـــــلت من
شخـصـية اعالمـية عـربـية تـبدي
ـوضـوع الـعـراقي اهـتـمـامـهـا بـا
قيادة وشـعبا ودولة .وفي حوار
شــيق  اخـر  مع الـدكــتـور هـمـام
عـــبـــد اخلــالق وزيـــر الـــتــعـــلــيم
العالي والبحث العلمي االسبق
نــتـعـرف عـلى اخـالقـيـات الـعـمل
ـط اخــــر من الــــســـــيــــاسي  و

السلوك الـسياسي الذي ينصف
وال يـــدمــر االخــر  انـــهــا قــصــة
غــــضب رئـــاسي نـــال مـــســـؤوالً
رفــيــعــاً هــو عــامــر الــعــبــيـدي 
وكــــيف وقف الــــســــيــــد هــــمـــام
واصلح ذات الـب  يـساعده من
طـــرف اخـــر مــــحـــمـــد ســــعـــيـــد

الصحاف.
ÍËu½ qŽUH

واهم مــا كــشف عــنه  الــدكــتــور
ـفاعل ـوضـوع ا همـام يـتـعلق 
الـنـووي الـذي دمـرته الـطـائرات
اإلســـــــرائــــــــيــــــــلـــــــيــــــــة في 7/
حزيران/1981  وقصة اغـتيال
الـعــالم الـنــووي الـعـراقـي  عـبـد
الــرحـمن رسـول  كــذلك اغـتـيـال
شد في صـري يحـيى ا الـعالم ا
بـاريس وكنت شـاهدا عـلى هذه

ـــة الـــبـــشـــعـــة الـــتي  اجلـــر
رديان. تنفيذها في فندق ا

لقـد كـشف الدكـتـور همـام بعض
ــعـــلــومــات اجلــديــدة الــتي لم ا
نـعرفـها من قـبل تتـعلق بـتماطل
اجلـهــات الــفـرنــسـيــة في اعـادة
بنـاء مفـاعل تموز الـعراقي الذي
ـمـكن نـقل الـعـراق من كـان من ا
حــــــال الى حــــــال  مـن احـــــوال
العالم الثالث الى عوالم واعدة.
كـان ايـضـا لـلـجــانب الـتـاريـخي
والتـراثي حصـة من احلوارات 
ـؤلف فــقـد اسـتـأنــست بـحـوار ا
مع شــخـصــيـة  عـراقــيـة فــكـريـة
مـرمــوقـة  هــو االسـتــاذ  رشـيـد
خيـون  الذي  حتدث بـصراحة
في مــوضــوع نــشــر االديــان عن
طـريق التـبـشـيـر والـسيف ودفع
اجلــــزيـــة    وَمِــــمَّــــا ذكـــره  ال
نـــســتـــطــيع ان نـــحــاكم االسالم

غالف الكتاب
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ي صــــدر مــــؤخــــرا لـألكــــاد
الدكـتـور خالـد الـوائلي كـتاب
(مزايـا الـشـخـصيـة الـعـراقـية
ـــعـــاصـــرة ) عن دار احـــمـــد ا
ـالـكي لـلـنـشـر والـتـوزيع في ا
ــتـنــبي  وهــو كــتـاب شــارع ا
يـضم دراسة نـفسـيـة حتلـيلـية
ـظـاهر جملـمل الـسـلـوكـيـات وا
التـي تتـمظـهر بـها الـشخـصية
الـعراقـية احلديـثة حـيث تناول
الـــكــاتب الــعــديــد من االحــداث
االجتماعية والوقعات النفسية
الــتي تــركـت ظاللــهــا واضــحـة
عــلى الــشــخــصــيــة الــعــراقــيـة
والــــتـي تــــوصـل الــــكـــــاتب من
خاللـــهــا الى أن تـــلك االحــداث
الـصدمـية واخلبـرات احليـاتية
ساهـمت بـتـشـكيـل الشـخـصـية
الـصلـبـة الـقـويـة الـتي تـتـحمل
ــثــيــرات الــســلــبــيــة وحتـول ا

اســبـاب االحــبــاط الى اســبـاب
جناح .

تـكـلم الـكاتـب في الـفصل األول
عن التـدهور واخلراب الـنفسي
ــتـراكم عــنـد أبــنـاء الــقـد و ا
اجملـــتــمـع الــعـــراقي مـن حــيث
ـشــكالت الـنــفـســيـة بــاألرقـام ا
والدراسـات العـلمـية الـرصيـنة
الـــــتـي أُجـــــريـت عـــــلـى أيـــــدي
بــاحـــثــ كــفــوئـــ أعــتــمــدوا
ـــنــــهج الـــعــــلـــمي الــــســـلـــيم ا
ــتــازة وأســتــخــدمــوا أدوات 
لـتلك البحـوث تميـزت بالصدق
والثبات العالي حتت أشراف
خــيـــرة أســاتـــذة عــلم الـــنــفس
والـــتـــربــيـــة الــعـــراقـــيــ وهم
األعــرف بـســمــات مــجـتــمــعـهم
تـفردة عـن غيره وخـصائـصه ا

من اجملتمعات .
وفي الـفــصل الــثـاني والــثـالث
تناول الكاتب التحليل النفسي

ـرحـلــة احلـزب الـواحـد الـعــام 
مـن عــــــــام (  1963الــــــــــــــى
عـام  2003) وخــصـائـص تـلك
ـرحــلــة الــنــفـســيــة اخلــاصـة ا
والـعصف الـنفـسي الذي عاشه
أبناء اجملتـمع العراقي وتناول
ــعــمق الـكــثــيـر من بــالـبــحث ا
االحـداث الـتي وقـعت ابـان ذلك
كـــظـــاهـــرة ابـــو طـــبـــر ونـــادي
الـرشــيـد الــريـاضـي واالحـبـاط
النـفـسي عنـد العـبي كرة الـقدم
واخلـدمـو االلـزامـيـة الـصـارمـة
والـــــــدخـــــــول الى الـــــــكـــــــويت
واالنـــتــفـــاضــة الـــشــعـــبــانـــيــة
وهـروب اقـربـاء رئـيس الـنـظـام

وغيرها من االحداث.
وفـي الـــفـــصل الـــرابع تـــنـــاول
ــقــاومــة الــنــفــســيـة الــكــاتب ا
الــغــريــزيـة و الــواعــيــة البــنـاء
الـــشــــعب الـــعــــراقي الســـبـــاب
الــتــدهــور واخلـراب الــنــفــسي

وآلــــيـــات الــــدفـــاع الــــنــــفـــسي
اجلــمـعـيـة في حتـدي الـظـروف

تعددة  . بأوجهها ا
وفي الـفــصل اخلــامس تــنـاول
الــــــــكـــــــاتب احلـل الـالحل  أي
ـــتــحــدة االســتــعـــانــة بــاأل ا
لـتحـريـر العـراق ولـكـنه لم يكن
ـشاكل حال مـنـاسبـا بـأعـتبـار ا
الـــكـــثـــيــرة الـــتـي طــرأت عـــلى
ـــشــــهـــد وفـــاقــــمت من ســـوء ا
االوضـــــاع رغـم حتـــــســـــنـــــهــــا
الــنـســبي فـي بـعـض اجلـوانب
فـدخل الـشـعب مـعـاناة نـفـسـية
جديـدة ووضـعـا سـيـكـولـوجـيا
دقــيــقــا ومـــعــقــدا أســتــعــرضه

الكاتب خالل ذلك الفصل ..
وفـي الـــفـــصل الـــســـادس كـــان
مــحــور احلــديث عن الــصـالبـة
النفسية التي اكتسبها الشعب
العراقي نتيجة تراكم اخلبرات
ــة الـتي تـعـرض ـؤ الـسـارة وا

لــهـــا عــلى مـــر تــاريـــخه حــيث
شـــاءت الـــظــروف ان تـــنـــصف
ـعــذبـ في ــسـتــضـعــفـ وا ا
األرض بــــأن يـــكـــتــــســـبـــوا من
الـتـعـسف الـذي يـتـعـرضـون له
خـيـراً كـثــيـرا وهـذا اخلـيـر هـو
الـصالبة الـنـفسـية بـعـينـها أي
أن أسـباب ضـعفـهم تنـقلب الى
أســـــبـــــاب قـــــوة وصـالبـــــة في
ـســتـقـبل سـتــعـيـنـهم بال شك ا
ـــهــــام الـــكـــبـــرى الـــتي عـــلى ا

يتوقون اليها .
وهــنـــا نــســـجل عالمـــة فــارقــة
تـخص هـذا الكـتـاب حـيث انـنا
قرأنـا اخيـرا لكـاتب يبـرز نقاط
الـقـوة والنـمـاء في الـشخـصـية
الـعـراقـيـة بعـد ان أعـتـدنـا على
دراســات وبــحــوث تــركـز عــلى
الضعف والهوان عـند حتليلها
لــتــلك الـشــخــصــيـة اجلــمــيــلـة

عطاء. ا
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صـدر الــعــدد اجلـديــد من مـجــلـة
(الــــعــــشــــرة كــــراسي) اجملــــلــــة
الـفـصـلـيـة الـتي تـعـنى بـالـثـقـافة
وتــصـدرهــا دار الــفـرات الــعـامــة
لـــلــثـــقــافـــة واإلعالم في مـــديــنــة
احلــلـة وهــو الــعــدد الـثــامن من
سنتها الثانية 2019  ويقع في
مــــئــــتي صــــفــــحــــة من الــــقــــطع
توسط واحتوى على نصوص ا
ــلـــتــقى عـــدد من مــحـــاضـــرات ا
الــثـــقـــافي ومـــنــهـــا مــحـــاضــرة
الـدكـتـور يـوسف كـاظم الـشـمـري
شعشعية فضال عن عن الدولة ا
عـدد من الـدراسات مـنهـا: (كتـابة
ــصــحف الــشــريف) لــلــدكــتــور ا
مـحمـد خلـيل احلربـي والضـمير
في قـصـيـدة الـشـاعـر اجلـواهـري
) لألستاذ الكبير (آمنت باحلس
عبد األمـير شمخي الشاله.  وفي
حقل الـتراجم ثـمة دراسة كـتبها
الناقد والـباحث شكيب كاظم عن
أســتـاذه اجلــلــيل الـدكــتــور عـلي
ؤرخ جواد الطاهر وأخرى عن ا
عـــبـــد الـــرزاق احلـــســـني بـــقـــلم
الــبـاحـث الـدكــتــور جنــاح هـادي
كــبــة وفي حــقل ( قــراءات) ثــمـة

قــراءات دونـــهــا أحــمــد الــنــاجي
والـشاعر شـكر حـاجم الصاحلي
والدكـتـورة أسـمـاء غـريب وكتب
نـبــيل الـربــيـعـي عن سـلــيم بـطي
ــسـرح الــعــراقي وعـرض فــتى ا
كــتــبه الــدكــتـور إبــراهــيم خــلـيل
الـــــعـالف عن كـــــتــــــاب ( تـــــاريخ
الـــقـــضـــاء فـي احلـــلـــة) تـــألـــيف
الــدكــتــور عـــبــد الــرضــا عــوض
الصـادر عن ( دار الفرات للـثقافة
وكـــــــتب واإلعالم) فـي احلـــــــلــــــة
األسـتـاذ بـجـامـعـة بـابل الـدكـتور
سـعد احلـداد حتلـيال لبـيت من
نـفـحــات الـوالء احلـسـيــني كـمـا
ثمـة زاوية ( أعالم من مـدينتي) ;
أي مـديـنة احلـلـة إذ اشتـمل هذا
العـدد على مـقالـة بقـلم عبـد عون
الـــنـــصـــراوي عن فـــقـــيـــد األدب
والثـقافة والـصحافـة في العراق
الـقــلم واإلنـســان الـرائع الــنـبـيل
فــضال عن مــقـال نـاظم الــســعـود
كـتبه علي عـبد الـرضا عوض عن
مـحـمـد حـسن الـكتـبي وآخـر عن
ـغـتـرب رضـا ـدني ا ـهــنـدس ا ا
مـحـمـد الرضـا الـكـفاءة الـعـراقـية
ــهـــاجــرة مع األسـف الــشــديــد ا
خـطــتـه يـراعــة األســتــاذ مــحــمـد

هــــادي راجـــ لــــهــــذه اجملــــلـــة
الــثــقــافــيــة الــرصــيــنــة الــذيـوع
واالنـتــشـار ومـواصـلـة الـصـدور
خدمة للثقافة العراقية والعربية
جـلة ( الـرابطة وإنهـا لتـذكرنـا 
األدبــيــة) الــتي كــانـت تــصــدرهـا
(جــمـعــيـة الــرابــطـة األدبــيـة) في

النجف.
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التشكـيلي العراقـي مجموعة
من الـــفــنــانــ الــتـــشــكــيــلــيــ
الـعــراقـيـ وهــو يـشـاركـون في
ورشـة لـلـرسم احلـر خـاصـة عن
ـهـاتمـا غانـدي وتـضمن الـعدد ا
اجلــــديـــد مــــلــــفـــا اعــــدته رفـــاه
ــــــعـــــمــــــوري حتت عــــــنـــــوان ا
الــنــاصــريــة وســركــلــو جتــارب
فريدة اغنت ذائقة الفن والهمت
الـفنـان مـاب طـلرح االسـلوب
وعـــرض الــطـــبــيـــعــة  واجــرى
الكاتب جاسم عاصي حوارا مع
الــفـنــانــة ويـنــة سـلــيم وتــنـاول
الـــســـتـــعـــراضـــا لـــلـــوحـــاتـــهــا
ـــوذجــا لــلـــســيـــر بــاجتــاه كــا
االســطـــورة . وتـــضــمن ايـــضــا
لـقـاءا مع صالح الـنـجار وجـديد
اقـنـعة بـقـلم الـكـاتب حـسن عـبد
احلميد . وتضمن العدد اجلديد
اخـبارا تشـكيلـية من هنـاوهناك
مـدعـمه  بـالصـور الـفـوتـغـرافـية
ـلـونـة . مـجـلة بـالـيت صـاحب ا
االمـــتــيـــاز ورئـــيس حتــريـــرهــا
نــاصــر عـــبــد الــله الــربــيــعي  
ـــســـتــــشـــار االعالمـي مـــاجـــد ا
الـسـامرائي  سـكرتـير الـتحـرير
ـعموري  االخـراج الفني رفاه ا

محمد عبد احلميد .

 Í—uLF*« ÁU — ≠ œ«bGÐ
صــدر الـعــدد اجلــديـد من اجملــلـة
ـتـخـصـصة الـثـقـافـيـة الـشـهـريـةا

بالفنون التشكيلية والبصرية. 
وتضمن العدد  47 اطاللة منافق
الثـمانـ بـقلم مـاجـد السـامرائي
الـــذي عــنـــون اطاللـــته (الــفـــنــان
ضـياء الـعـزاوي فـي مواجـهـة مع
نـــفــسه والـــواقع الـــفــنـي) وكــتب
قــــاسم الــــعــــزاوي عن مــــعــــرض
الـــنـــحت  2019 وحتت عـــنـــوان
اضـافـة نوعـية لـلـنحت الـعراقي .
وكـــتب مــــســـتـــشـــار اجملـــلـــة عن
االنتفـاضة والفن وجتـربة جديدة
في الـفن الـعــراق. وكـتب نـصـيف
جـــــاسم عن كـــــرافــــيـك الــــشــــارع
واحلراك الشـعبي على اجلدران 
انــتـفـاضـة تـشــرين وكـتب الـنـاقـد
صالح هـــادي بــشن عـن الــفـــنــان
حـــيــدر فــاخــر حتت عــنــوان ذات
العالقة تتصل من الزمن وتختبئ
ــكـان . وكـتـب مـحـمـد في زوايـا ا
فتاح عن خطاب اجلسد وجتربته

الشخصية التشكيلية . 
وتــضــمن الـــعــدد مــوضــوعــا عن
صالح كر في مـعرضه البصري
 كـتـبه مــاجـد الـسـامـرائي  كـذلك
تضـمن العـدد استـضـافة جـمعـية

ÆÆÊUDOA « ‰uF
WOŠd  ’uB½ 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ
صـدر للكاتب والصحفي (عادل كاطع
الـعكيلي) من دار الورشـة الثقافية في
ــتـنــبي نــصــوص مـســرحــيـة شــارع ا
بـعنـوان( معـول الشـيطـان)  ويعـد هذا
الـكتاب هو االصـدار اخلامس للمؤلف
فـقد اصـدر مجمـوعة قـصصيـة حملت

عنوان(دمعة واحدة ال تكفي)
واصــدر روايـة بــعـنــوان(حب بـرائــحـة
ؤلف كتاب في الـكافور)كمـا وأصدر ا
ن مـجـال الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة بـعـنـوان(
يــريـــد الــنــجــاح فـــقط)واصــدر كــتــاب

بعنوان(أوجاع كاتب).
كـتب قيـد الطبع... مـجمـوعة قصـصية
في ادب االطــفــال(قــيــد الــطــبع)كــتـاب
يـوثق تاريخ العراق في مئة عام....قيد
ــؤلف عـضــو نـقـابـة الــطـبـعـعــلـمـا ان ا
الـصـحـفـي الـعـراقـيـ وحـاصل على
شـــهـــادة الــبـــكـــالـــوريـــوس في عـــلــوم
االحـــــــــصـــــــــاء /كـــــــــلـــــــــيـــــــــة اإلدارة
واالقــتــصــاد/جــامــعــة بــغــدادومــدرب
دولي فـي مـجــال الــتـنــمــيــة الـبــشــريـة
وعــضــو جـمــعــيــة الـعــراقــيــة لـلــعــلـوم
االحــصـــائــيــة .وعــضــو مـــعــهــد هــمم

للتطوير االبداعي.
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