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وسـيـقيـة. ثم حـصل على شـهادة ا
الـــدكــــتـــوراة عـــام  2015وهي اول
دكتوراه تمـنحها جـامعة بغداد في
وسيقية تخصص فلسفة الفنون ا
في تـــاريـخ الــعـــراق .حـــصل عـــلى
بــــراءة اخــــتــــراع مــــســــجــــلــــة في
جــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق - اجلـــهــاز
ــركــزي لــلـــتــقــيس والـــســيــطــرة ا
الــنــوعــيــة عــام  . 2010وهـونــائب
رئـيس الـلجـنـة الـوطـنيـة الـعـراقـية
لـــلـــمـــوســـيـــقى  وقـــائـــد الـــفـــرقـــة
وسـيـقيـة واالنـشاديـة في االذاعة ا
والـتـلـفـزيـون الـعـراقـيـة لـلـسـنـوات
 .2003 -2000كتب  مقاالت عدة في
مختلف للمجالت والصحف . وهو
تدريسـي في كليـة الفـنون اجلمـيلة
ـوسـيـقـيـة .ولـديه /قـسم الـفـنــون ا
مـــشــاركـــات كــثـــيــرة في الـــبــرامج
التـلـفزيـونـية واخـتيـر عـضو جلـنة
حتـكيم فـي برامج تـلـفـزيونـيـة كـما
ــــســـابــــقـــات حـــكـم في عــــدد من ا
الـــقـــرانـــيــة آخـــرهـــا في (الـــنــجف
/الـكوفـة) مـسابـقـة اجلامـعـات عام

2018.
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كرة الدمار

قـصـة جـديدة مـتـرجـمة من سـلـسـلة
(مــذكـــرات طــالب) بـــعــنــوان »كــرة
الدمار «للكـاتب جيف كيني األوالد
عـلى مـوعـد مع أبـطـالـهـا وباألخص
ـشــاغب غـريغ هــيـفـلي صـديـقــهم ا
وقـد قررت عـائلـته االنـتقـال للـعيش
ــا جــعل غــريغ في مــكــان جـــديــد 
هـيـفـلي يـستـعـد لـبدء حـيـاة جـديدة
ســــــــــوف تــــــــــقــــــــــوده إلـى مـــــــــا ال

يتوقعـــــــــه!!
ـنح عـائـلـة ـتــوقع  ـيـراث غـيـر ا ا
غــــريـغ هــــيـــفــــلـي فــــرصــــة إلجـــراء
تغييرات كبيـرة على منزلهم. لكنهم
ســـرعــان مـــا يـــجــدون أن حتـــســ

ـــنـــزل لــيـس كل مــا هـــو مـــتــوقع. ا
فـبـمـجرد سـقـوط اجلـدران تـبدأ كل
شاكل في الـظهور. اخلشب أنواع ا
الـفـاسـد الـعـفن الـسـام اخملـلـوقات
ــرغـوب فــيــهـا وشيء أكــثـر غــيـر ا
شجـاعة من هذه كـلهـا سوف جتعل
غـريغ وعـائـلـته يـتـسـاءلـون عـما إذا
كــانت الــتـجــديــدات هـذه تــســتـحق

العناء.
عــنــدمــا يــســتــقــر الــغــبــار أخــيـراً
سـيــكــون بــإمــكـان عــائــلــة هــيــفـلي
الــبـقـاء... أو سـوف يـحـتـاجـون إلى

دينة? اخلروج من ا
»كرة الدمار «قصة تربوية جميلة
حتمل معنى وحكمة تقول للناشئة
ـا لـديك" أو "ال مـكان "كن سـعـيـداً 

أجمل من البيت"
تأليف: جيف كيني
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مترجم
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الــنــاشـر: الــدار الــعـربــيــة لـلــعــلـوم
ناشرون

بغداد  –إيام نايف
صدر مـؤخرا عن مـنشـورات نصوص
مــؤلف جـديــد  لـلـبــاحث ولـيــد حـسن
اجلــابــري حتـت عــنــوان (الــتــوظــيف
الـفـنـي لـلـنـغم والـتــعـبـيـر في جتـويـد
) . وتـعد هـذه الـدراسة الـقرآن الـكـر
االولى من نوعـها الـتي تربط الـعالقة
ـوسيـقى وجتويـد القرآن بيـ عالم ا
الـكـر  ,والــتي نـال عــنــهـا الــبـاحث
شـــهــــادة الـــدكـــتــــوراه من جــــامـــعـــة
بغـداد/كلـيـة الفـنون اجلـميـلة بـدرجة
االمـتــيـاز وهي اول شـهــاده دكـتـوراه
تـمـنح بـتــاريخ الـعـراق في تـخـصص
وسيـقية وكان ذ1لك فلسـفة الفنـون ا
ــؤلف عـلى في نـيـسـان .2015عـكف ا
دراسة وتتـبع غالبـية مجـودي القرآن
الـــكــر فــوجـــد ان تــوظــيف لـــلــنــغم
والــتــعـبــيــر كـان تــوظـيــفــاً عـفــويـاً ال
ــيـة ــتـطــلـبــات االكـاد يــتـوافق مع ا
ـشـتـركـة ب ـعـرفـة ا الـقـائـمـة عـلى ا
ـوســيـقى والـقــرآن الـكـر الـعــالم وا
ــثــابــة ظــاهـرة حــتى اصــبح االمــر 
يــجب الـوقــوف عـلــيـهــا ودراسـتــهـا .
والـغـايـة من الــدجـراسـة كـانت كـشف
جـمـيع صـيغ التـوظـيف الـفـني لـلـنغم
والتـغييـر في جتويـد القـرآن الكر 
وتـــوضــيح اهــمــيـــتــهــا في االســهــام
ـالمح االسـاسـيـة لـلـعالقـة بـتـحـديـد ا
والــربط بــ الـنــغم وتــغـيــيــر الـنص
ـــــوقع اخلــــاص الــــقـــــرآني ضـــــمن ا
للمـدرسة العـراقية . واجلـابري  تولد
بـغـداد في  . 1969بـدأ تـخــصـصه في
يآ وسيقى عام  1980واكاد مجال ا
عـام  1984 -1983عــنــمــا الــتــحق في
ـوسـيقـيـة .تـخرج مـعـهد الـدراسـات ا
فـي الــــعـــــام الــــدراسي  1990- 1989
تفوق االول .اكمل دراسته في وكان ا
كـليـة الـفنـون اجلـمـيلـة وتـخرج فـيـها
عـــام  . 1994حــــصل عــــلـى شــــهـــادة
ـــاجـــســتـــيـــر عــام / 2008جـــامـــعــة ا
بـــــــغـــــــداد/كـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــفـــــــنــــــون
اجلـــمــــيـــلـــة,بــــتـــخـــصـص الـــعـــلـــوم
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عن دار ضـفـاف لـلـطـبـاعـة والـنـشـر
في بــــغـــداد صــــدر اجلـــزء  30 من
ـتحدة موسـوعة جـرائم الـواليات ا
األمـريكـيـة ترجـمـة وإعداد الـباحت

“حس سرمك حسن.”
وعــــلى الـــصـــفــــحـــة األولى وحتت
عــنـوان مالحــظــة مـهــمـة جــدا ذكـر

ترجم الباحث ما يلي: ا
وسوعـة مُتـرجمة "إنّ أجزاء هـذه ا
ومُعدّة عن دراسات ومقاالت وكُتُب
ُـحـلّـلـ رصـيـنــة لـعـدد كـبـيــر من ا
والكـتّـاب الـسـيـاسيـ األمـريـكـي
والـبــريـطــانـيــ بـشــكل خـاص من
ــنــاوئــ لـطــمــوحـات حــكــومـات ا
بالدهم االسـتــعـمـاريـة الــتـدمـيـريـة
والـذيـن اعـتـمــدوا في كـثــيـر مــنـهـا
على وثائق سرّية رسمية; حكومية
ومخابراتية أُفرج عنها رسميّاً أو
تـسـرّبـت وحـصـلـوا عـلــيـهـا بـطـرق

مختلفة".
—«dÝ« nA

يـــواصل الــبـــاحث في هـــذا اجلــزء
( 279صــــفـــــحــــة) كـــــشف أســــرار
ووثـــــائق خــــطــــيــــرة عـن الــــنــــهب
األمريـكي الفـاحش لثـروات العراق
وأمـواله عـبـر خــدعـة إعـادة إعـمـار
ـدمّرة مكمال ما العراق األمـريكية ا
بـدأه في اجلـزءين الـسـابـقـ ((28
ــــلـــيــــارات من و ( (29عـن نـــهـب ا
أمـوال الـعـراق وسـبائـكـه الـذهـبـية
خـصـوصـا لـعـبـة نقل الـ  60مـلـيار
دوالر واخـتــفـائـهــا بـعـد وصــولـهـا
مطار بغداد الدولي واستالمها من

قبل السيّد (باسم ???").
ــتـرجم في جـانب يــقـول الـبـاحث ا
ـشتـركـة للـجزءين 29 ـقدمـة ا من ا
ـة كـبـرى أخـرى و ) :30تـأتي جـر
اقــــتُــــرفت بــــحـق شـــعـب الــــعـــراق
ولــكــنـهــا تــأتي أيــضــاً في صـورة
مسخرة ماساويـة ستهزّ ضمير أي
إنــــســـان مُـــنـــصـف شـــريف  وهي
ة "إعادة إعمار" العراق. ثالث جر
مـقــاالت نـشـرتــهـا مـجـلــة مـراجـعـة
The London الــكـتـب الـلــنــدنــيـة
 Review of Booksحـــــــــفـــــــــلت
ـعـلـومـات وإحــصـائـيـات مـوثّـقـة
ـهـزلة ودقـيـقـة عن هـذه الـعـمـلـيـة ا
الــســوداويــة الـتـي نـكــتــشف أنــهـا
صُــرف فــيــهـا  20مــلــيـار دوالر من
أمــوال الـــعـــراقـــيـــ مــقـــابل 300
تحدة!! مليون دوالر من الواليات ا
وكـلـهـا ضـاعت بال مـحـاسـبـة حيث
ـاليــ الـدوالرات كــانـت األمـوال 
تُـــســلّم لـــلــمـــقــاولــ  –كـــمـــا قــال
ــــســـــتـــــشــــار أريـك ويــــلـــــيس – ا
بـاألكــيـاس (اجلـواالت  –الـكـواني)
وبـال وصــــــــــوالت اســــــــــتـالم وبـال

سجالت وال مراقـبة وال متـابعة وال
مُـحاسـبة!! كـما كـانوا يجـولون في
أنــحــاء بـــغــداد لــيـــوزعــوا ماليــ
الدوالرات بـسيارة تـابعة لـلخطوط
اجلـويـة الـعـراقــيـة أو يـرمـونـهـا –
بـطـريـقـة أفالم اجلـاسـوسـيـة  –في
ـقاول أمـاكن خـاصـة لـيـسـتـلـمـهـا ا
ـــعــــني ــــســــؤول ا دون أن يـــرى ا
بـتسـليـمهـا!! سيـرى السـادة القرّاء
فـي فـصــول إعـادة "اإلعــمـار" صـور
ــال الـعــراقي وهـو االســتـهــتـار بــا
ــــســــتــــشـــار بــــالــــدوالر (يـــقــــول ا
األمـريــكي: "كــنـا نـلــعب كــرة الـقـدم
بـكــرات من ماليــ الـدوالرات فــئـة
 100دوالر من األموال العـراقية!!"
واالســــتـــــخـــــفـــــاف بـــــاالجــــراءات
احلسابـية  واجلشع الـفظيع الذي
لـيس له مــثـيل وال حـدّ يــقف عـنـده

وال ضابط يضبطه. 
سـيــرى الـسـادة الــقـرّاء أنّ عـمــلـيـة
إعـادة "إعـمار" الـعـراق الـتي صُرف
فيها ضعف ما صرفته أمريكا على
إعــمــار الــيــابـــان الــتي ضــربــتــهــا
بـــقـــنـــبـــلــــتـــ ذريـــتـــ وأحـــرقت
عـاصـمـتـهـا طـوكـيـو تمـامـاً  كـانت
عمـليـة ليس لـها سـوى هدف واحد
هو تضييع وهـدر وسرقة أكبر قدر
من الــدوالرات. والــغــايــة واضــحـة
وهـي إفالس الـــــعـــــراق لـــــبـــــيـــــعه
"مـخـتـاراً" لـلـشـركـات وخـصـخـصـة
ر اقـتصـاده. تصـوّروا أن بول بـر
يـضع جـنــديـا واحــدا مـسـؤوال عن
 600مـلـيـون دوالر مـوضـوعـة على
مـــنــضـــدة وحــ يــذهـب اجلــنــدي
لــلـــغــداء يــتــرك الــبـــاب مــفــتــوحــا
ومـــفــتـــاح الــغـــرفــة في حـــقــيـــبــته
ـتــروكــة عـلى الــكــرسي !!. وحـ ا
ـر قــبل مـوعــده بـيــومـ يــفـّر بــر
يـقـوم ضابط أمـريـكي بـطلب مـلـيار
دوالر بسرعـة من أموال العراق في
بنك االحتـياطي الفـيدرالي وال أحد

يعرف أين ذهب!! 
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أمّـا تسـعـيرات الـشـركات الـتي كان
ـر يوافق عـلـيهـا فال يتـحـملـها بـر
عقل عاقل ولم تشهد لها أفسد دول
الـعالم مـثيالً (شـركة تـسعّـر مفـتاح
حتـكّـم كــهـربــائي "ســويج" ب 900
دوالر وتُسـعّر "عِـكِس" للـتأسـيسات
الــصـــحــيــة ب  80دوالرا (بــزيــادة
 ?5574أكــثــر مـن عــرض مــنــافس
ــــبــــلغ  1.41دوالرا). بــــلـغ األمـــر
بـشــركــة كــاســتـر بــاتــلــز ان تــقـوم
بـــصـــبـغ رافـــعـــات مـــطـــار بـــغـــداد
الــعـراقـيــة ثم تـقـوم بــبـيـعــهـا عـلى
ـئات األلوف من سلـطة التـحالف 
الـــدوالرات!! (هـــذه الــشـــركـــة جــاء
صــاحــبــاهــا إلـى بــغــداد بــجــيـوب

خـــاويــة وخـــرجـــا مـــنـــهــا ب 100
مليون دوالر!!). 

وكـالـعـادة تـقـوم اإلدارة األمـريـكـيـة
عـاقبـة بعض األسمـاك الصـغيرة
تـاركــة أســمــاك الــقــرش الــكــبــيـرة
ُحرّمة توحـشة تفلت بـغنائمـها ا ا
الهائـلة. فقد عاقـبت روبرت شتاين
ـسـؤول عن إعـادة "إعمـار" مـديـنة ا
قـاول بـلوم وسـبـعة احلـلّـة ومعـه ا
ضــبــاط اعـــتــرفــوا بــاســتالم رشى
اليـ الــدوالرات ولم تُـجب عـلى
ّ تسليم سؤال خطـير وهو: كـيف 
 58مــلــيــون دوالر بال وصـوالت او
سـجالت لــشـتــاين وهـو الــذي كـان
مـــحــكـــومــا في امـــريــكـــا يــتـــهــمــة
االختالس?! كـيف وافق الـبنـتاغون
عـلى تعـيـ شخص كـان مـسجـوناً
بتـهمة جـنائـية في سلـطة االئتالف
لــيــعــيـد "إعــمــار" الـعــراق. وهــنـاك
قضية مقتل موظفة حقوق اإلنسان
األمـــريـــكــيـــة "فـــيـــرن هــوالنـــد" في
الـعـراق كـتـغـطيـة مـحـتـمـلـة لـكـمـية
ـفــقـودة. وقـد كـبــيـرة من الـنــقـود ا
كـانـت هـذه الـنـاشـطـة  –وبـشـهـادة
من عملوا معها من عراقي وعرب
وأجــانب - مـثــاال طـيّــبـاً لــلـتــفـاني
ـواطن الـنــزيه في ســبـيـل خـدمــة ا

العراقي ضمن مجال عملها. 
وكـمـا يحـصل في أفـالم األكشن في
هوليود  كانت ساحة عملية إعادة
"إعـمار" الـعراق سـاحة لـلتـصفـيات
الـدمـويـة واالنـتــحـارات. فـقـد تـمّت
قاول " دايل سي. ستوفل تصفية ا
 "Dale C. Stoffelبـــعـــد أن قـــدّم
مـعـلـومـات عـن الفـسـاد فـي الـعراق
لعضو في الـكونغرس وللـبنتاغون
حـيث قـتـلته عـلى الـطـريق الـسريع
في بـغداد مـجمـوعة مـسلّحـة تدّعي
ـقــاومـة الــعـراقــيـة !! كــونـهــا من ا
قاول وشريكه ظلت تعرض صور ا
أخوذة من كمبيوتره لعدة شهور ا
جـعلت خـبراء اإلرهـاب يشـكّون في
ارتبـاطات هذه اجلـماعة خـصوصا
وأنـها لم تـعـرض العـملـية نـفسـها.
أال يـوحي لنـا هـذا احلادث بـوجود
ـقاومـة  ولكـنها فرق مـوت تدّعي ا
تــقــوم بـتــصــفــيــة األمــريــكــيـ أو
األجـــــانب الـــــذين يــــقـــــفــــون ضــــد
ـسـؤولـ األمـريكـيـ الـفـاسـدين ا

ويكشفون احلقائق?"
ـترجـم التحـية إلى روح ثم يوجّه ا
مـواطـن أمـريــكي عــمل في الــعـراق
وهــــــو الــــــكـــــــولــــــونــــــيل "تــــــيــــــد
Col. Theodore ويـســتـهـوسـيـنغ
) " S. Westhusingصـورته عـلى
الــغالف مع طــفل عـراقي) مــسـؤول
األخالقــيـات في اجلــيش األمـريـكي
الــذي أعــلن "ال أســتــطــيع أن أؤيــد

حــربــاً تــقــود إلى الــفــســاد وخــرق
حـقوق اإلنـسان.. لـقد تـلوّثتُ" .. ثم
"انـتحـر" ولكـنه في احلـقيـقة "نُـحر"
حيـث يشيـر الكـثيـر من الدالئل إلى
أنه قـد  اغــتـيــاله وقـتــله من قـبل
الــــشــــركــــة األمــــنـــيــــة الــــتـي قـــدّم
ـعـلومـات عن الـتهم الـتي تـدينـها ا
تـواطـئ إلى قـادته الـعـسكـريـ ا
(وأوّلهـم اجلنـرال ديفـيد بـترايوس
حـسب حتـلـيل الصـحـفي األمـريكي
االستقصائي الـشهير واين مادسن
 wayne madsenوالـــــــــتي  –أي
التهم  –كـان من بيـنهـا أن عنـاصر
هـذه الـشـركة كـانـوا يـقومـون بـقتل

واطن العراقي األبرياء".   ا
اشـتـمل مــحـتـوى هــذا اجلـزء عـلى

الفصول التالية: 
( (27ثالثـــة ضـــبّـــأط أمـــريـــكـــيــ
ينتحرون بسبب الفساد في "إعادة

إعمار" العراق!
( (28من هـــو الـــعـــقـــيـــد ثـــيــودور

ويستهاوسنغ ?
( (29انتـحار اخـتصاصي األخالق
الـعــسـكـريــة األمـريـكـي في الـعـراق

يثير التساؤالت
( (30فـي مــواجـــهـــة فــســـاد حــرب
الــعـراق  اخـتــار الـكــولـونــيل تـيـد
وت قبل العار ويستهوسينغ ا

( (31ال يزال العقيد ويستهوسينغ
يطارد ديفيد بترايوس

( (32مزيد من التفاصيل تظهر عن
"انـــــتـــــحـــــار" الـــــعـــــقـــــيـــــد تـــــيـــــد

ويستهوسينج في العراق
( (33التساؤالت ال تزال تخيم على
"انتحار" الـكولونيل ويسـتهوسينغ

في العراق
ر? ( (34مَنْ هو بول بر

( (35إرين بـورنيت
ـر تُـحــرج بـول بـر
عن الـعـراق: "ألستَ
أنت الشـخص الذي
أدخـــلــــنـــا في هـــذه

الفوضى?"
ر ( (36السـفيـر بر
 من فــضـلك أعـطِـنـا

ميدالياتنا
( (37الــــــــــرئــــــــــيس
الـــســـابـق لالحـــتالل
األمـريـكي في الـعراق
فعل شيئـ محرج
جـدا في أيـامه األولى

ويومه األخير
ـــــر: بـــــ ( (38بـــــر
تـــضــــلـــيل احلـــقـــائق
وسرقة أموال العراق 
( (39هـل كــــــان بــــــول
ــــر مـن مــــدبـــري بــــر
تــــفـــــجــــيــــرات أبــــراج
الـــــــتـــــــجـــــــارة في 11

سبتمبر?
ـر: أين هـو اآلن بـعد 10 ( (40بـر
ســنـــوات من حــرب الـــعــراق? وهل

ضُرب باألحذية في لندن?
( (41فـي الـــتــــحـــلــــيل الــــنــــفـــسي

ر  لشخصية بول بر
( (42بغداد في الـسنة صـفر- نهب
الـعـراق في الــسـعي إلى يــوتـوبـيـا
احملـــافـــظــ اجلـــدد- كــيـف أفــشل
الــعـــراقــيــون ســـيــاســة الـــصــدمــة
لـلخـصـخصـة في ذروة الـفوضى?-
ستعود اخلصخصة األمريكية بعد
ـة وسـيـصـبح الـعـراق دولـة الـهـز

فقيرة
ـقـاولون  138ملـيار ( (43حـصد ا

دوالر من حرب العراق
( (44احلكـومـة تفـقد  8.7ملـيار

دوالر في العراق
( (45الــرشـــوة واالحــتـــيــال في
ـقـاوالت الـدفـاعـية قـلب أعـمـال ا

في العراق وأفغانستان
( (46أسوأ  10عـقـود عـسـكـريـة

أمريكية في جميع األزمان
( (47كــتـــابــان خــطــيــران حــول
ســرقـــة أمــوال الــعــراق وفــســاد

"إعادة إعماره"
( (48وثــــائق: الـــســــيّـــد رئـــيس
ــبـلغ ــالـيــة: ا ديــوان الــرقـابــة ا
الـضـائع هـو  17.5مـلـيـار دوالر

وليس  8.7مليار دوالر
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في رحـلـة احلــيـاة اجلـمـيـع يـتـمـنى
الـنــجــاح. ولـكـن الـنــجـاح  –في أي
مـجـال - غـالي الـثـمن وال يـنـاله إال
ـثــابـرون. والـنــجـاح شيء جــمـيل ا
ومـبـهج. واألجـمل أن يكـون ذلك من
احملاولة األولى. ولكن ذلك ال يحدث
دائــــمــــاً ألن الــــســــاحــــة مــــلــــيــــئـــة
ــتــنـــافــســ كل مــنـــهم يــتــرقب بــا
الفرصة. والنجاح مرتبط باحملاولة
واإلصــرار بــيــنــمــا الـفــشـل مـرتــبط
باالستسالم للنتيجة األولى ال يأس
مع احلــيــاة وال حــيــاة مع الــيــأس.
ـــشــروع ومــقـــاومـــة الــفـــشل هـــو ا
الـوحـيــد وال خـيـار غـيــره. والـفـشل
يجب أن يـنظر إلـيه أنه حالـة عابرة
ـنـظـور اإليـجـابي ومــؤقـتـة. وهـذا ا
هو الـذي يحـفز طاقـة اإلنسـان لبذل
اجلهـد واكتشـاف احللول واألدوات
الــتي تــقــهـر الــفــشل وتــتــعـداه بل
وتــوظف جتـــارب الــفــشل لــلــتــعــلم
سار. في كتابه »حاول وتصحيح ا
ـؤلف األسـتـاذ مـرة أخرى «يـقـدم ا
مـحـمد بن عـايض الـلـميع خـمـسون
فكرة واقـعية لـلنجـاح وأفكار أخرى
ـــقـــاومـــة الـــفـــشل وجتـــاوزه. وقــد
اســـتــعـــرض في الـــكـــتـــاب قـــواعــد
النـجاح في النـهضـة الصنـاعية في
السعودية: النفط والبتروكيماويات
والصـناعـات التـحويلـية بـاإلضافة
إلى جتـربته الـشخـصيـة التي تـعلم
منـها أن: "احلـكم واألمثـال تخـتصر
التجارب اإلنسانية العظيمة.. قليلة

عنى".  الكلمات عظيمة ا
تأليف: محمد بن عايض اللميع

الفئة: تنمية الشخصية
قاس:  21.5 * 14.5سنتم ا

عدد الصفحات: 200
الــنــاشـر: الــدار الــعـربــيــة لـلــعــلـوم
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عن مؤسسة شـمس للنـشر واإلعالم بالقـاهرة  صدرت  لـلكاتبـة والقاصـة  إسراء عماد  مـجموعـتها القـصصية
توسط  وتـتضـمن إحدى وعشـرين قصة وتى ) تقع في  100صفحـة من القـطع ا األولى ( سيجـارة برائحـة ا
قصيرة متنوعة. تتمحور قـصص اجملموعة حول الذات ومكوناتها وأزماتـها اإلنسانية والنفسية وسط تداخالت
ـوت والوحدة واالفتقار وضـوعات التي تتناولـها القصص مثل ا ي األحالم والواقع وينـعكس ذلك على أغلب ا ب عا
والعجز والرغـبة ورماد الذكريات ومـا تبقى من أثر الوجع واألزمـات  في محاولة للـوصول إلى وصف مجازي وواقعي

في نفس الوقت للمشاعر والهواجس اإلنسانية.
 من قصص اجملموعة :

وت يعلنني إنسانة - أول طفلة للشيـطان - رجل احلكايات - نساء من العُملة - مجازات في احلب - رسالة من      ا
وتى - وت - السماءُ تكتب اسمي - - هكذا فـعلت بي الوحدة - نصف لقاء-  ثالث حكايات لـطفلي الصغير - ح يُحبُّ ا ا

ما يحق للفراشات.

رسالة القاهرة
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عن مـطــابع دار األديب بـعــاصـمـة
ملكة األردنية الـهاشمية; عمان ا
صدر للكاتب الـصحفي العراقي
ســعــدون مــكي اجلـــنــابي كــتــابه
(رحلة في ذاكـرة شارع الـرشيد)
ـكان وهو سـيـاحة فـي الزمـان وا
رصدت هذا الـشارع الشـهير في
حياة العراقي منذ أن شق سنة
1916 وأطلق عليه إسم (خليل
باشـا جـادة سي) نسـبـة إلى آخر
; خــلـيل والة بـغــداد الــعــثـمــانــيــ
بـاشـا وقـائـد الــفـيـلق الـذي أسـر
اجلنرال الـبريطـاني (طاوزند) في
معركة الكوت التاريخية الشهيرة
وإذ تــأسـس احلــكـم الــوطـــني في

اطـلق عــلـيه إسـم (الـشــارع الـعــمـومي) ومن ثم سـنـة 1921 الـعــراق
(شارع الرشيد).

في تـألــيـفه جـهـدا طـيـبـا ـؤلـف سـعـدون اجلـنـابي الـكـتـاب الـذي بـذل ا
يستحق الذكـر واإلشادة إطاللة على ما اتـسم به شارع الرشيد من
ريازة متمـيزة وطرق بنـاء فضال عن (الدنك) أي األعمـدة التي يتسم
وصـيـدلـيـات وعـيـادات بـهـا الـشـارع ومـا احـتـوى من مـكـتـبـات عـامـرة
ومـــطــاعم أنـــيـــقــة فـــاخـــرة; الــعـــاصـــمــة وعـــمــو طـــبــيـــبـــات وأطــبـــاء
بـوفـيه السـويس و(شـريف وحـداد) فضال عن ومـشارب مـثل إليـاس
والزوراء وبـرودوي وركس وروكسي ومقهى دور السينمـا: الوطني
فـضالعن روكـسي الـشتـوي ورائـحـة الـقـهـوة الـزاكـيـة الـتي تـفوح مـنه
مـــــــــقـــــــــهـى روكــــــــــسـي الـــــــــصـــــــــيــــــــــفـي فـــــــــوق الـــــــــبــــــــــنـــــــــايـــــــــة

وحسن عجمي. ان والبر والقهاوي:خليل ذاتها
شـارع الرشـيـد الـرائع مـثـابـة بغـداد والـعـراق الـتي امـست أثـرا بـعد
الذي ع وذوت ومـاتت مثـلـما مـات كل جـميل وبـهيج في هـذا الـبلـد
ـراهقـة الـرعنـاء وتهـشـيم قيم ضربـته اإلنـقالبات واحلـروب الـعبـثيـة ا

اجملتمع العراقي منذ تموز 1958.
يقع الـكتـاب الـرص الـوثائـقي هـذا في مئـتي صـفحـة وازدان بعـديد
الـصـور الــتي تـؤرخ لـهـذا الــشـارع الـعــتـيـد وعـلى الــرغم من اجلـهـد
ــؤلف األســتــاذ ســعــدون اجلــنــابي الــبــغـدادي الــفــائق الــذي بــذله ا
فـقـد شـابتـه الـكثـيـر من األصـيل في إخـراج كـتـابه هـذا بـأدق صـورة
الهـنـات الهـيـنات وغـيـر الهـينـات كـأي جهـد بـشري وهـو"" دلـيل على
استيالء النقص عـلى جملة البـشر)كما قال (القـاضي الفاضل). وثمة
من الـبـاحـثـ من يـنـسب الـقـول إلى (الـعـمـاد األصفـهـاني) وهـمـا من

كتاب الدولة األيوبية في أواخر أيامها.
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ضـمن منـشـورات دار الـشـؤون الـثـقـافيـة الـعـامـة صـدر حـديـثا
كتـاب جديـد بعـنوان (الـنقـد الـتصـريفي في الـعربـية) لـلدكـتورة
سراء قـيس اسـمـاعيـل محـمـود االوسي. ويـتألف الـكـتـاب الذي
يـقع في  432صـفـحــة من الـقـطـع الـكـبـيــر من مـقــدمـة واربـعـة
فصول تتناول تاريخ وتطور النقـد التصريفي للقراءات القرآنية
ــتـواتــرة والــقـراءات الــشــاذة واسـبــابــهـا والــنــقـد والـقــراءات ا
الــتـصــريــفي لــلـقــول بــالـعــدول في ألــفــاظ الـقــرآن والــغــلـو في
ؤلفة التصحيح اللغـوي الذي يؤدي الى جمود اللـغة. وتكرس ا
ـصادر الـتصـريف من حـيث نقـدها واخلالف في اصل فصال 
ـطـاوعـة واوزانـهـا والـتـوهم في االشـتـقـاق والـنـسب واجلـمـع وا
ؤلـفة الـكتـاب بالـنتـائج التي تـوصلت اصول االلـفاظ وتـختـتم ا

اليها من خالل البحث وتوصياتها.
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نجز عن دار الشؤون الـثقافية الـعامة صدر للكـاتب علي شبيب ورد اجلزئـ االول والثاني من كتاب (أور احلـكي كوالج تأويل ا
السردي في ذي قـار) والذي يـتضمن مـشروع تـوثيق ونقـد (الذاكـرة األدبية) في الـناصـرية وأخواتـها السـومريـات. و كتب وزير
ـقدسة)( تـتألف الـترنـيمة من 55 عـنونـة (ترنـيمة نـيسـابا ا الثـقافـة والسـياحة واالثـار عبـد األميـر احلمداني في مـقدمـة الكـتاب ا
يالد. وتـعتـبر سطـراً مكـتوبـة بالـلـغة الـسومـرية يـعود تـاريخـها الـى عصـر ساللة أور الـثالـثة بـحدود الـقـرن احلادي عـشر قـبل ا
ـكانـة مرمـوقة بـ آلهـة اجملمع نيـسابـا آلـهة سـومريـة راعيـة للـكتـابة واحلـسـابات كـانت في األصل آلهـة حبـوب وكانت حتـظى 
وروث ـتوسط  ثالث حـزم احـتوت عـلى ا السـومـري). تضـمن هـذا اجلزء من الـكـتاب الـذي يقع في   550صفـحـة من القـطع ا
تمـثل بالقـصة والرواية في ذي شتـغل ضـمن عصر االتـصال والتـلقي احلديث (عـصر السـرد) ا عاصـرين ا الثقافـي للكتـاب ا
قـار. اما اجلـزء الثـاني من الكتـاب فجـاء في ثالث حزم وفـقا لـلمـوقع االلكـتروني لـدار الشؤون الـثقـافيـة (في كل حزمـة مجـموعة
عاصرين الذين لهم دورا ثقف ا كبيرة من الـقصص التي عرضها مجموعة منوعة من خيرة الشعراء وكتاب الرواية العراقية وا
تشوق للقـارىء.ويقع هذا اجلزء من الكتاب في  448صفحة من مهم في قراءة وسـرد القصص التي تميـزت بطابعها السـهل وا

توسط. وصممت الغالف ابتسام السيد. القطع ا
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صـدر حديثا عن دار الشـؤون الثقافية
الـعامـة وضـمن سلـسـلـة نقـد الـدراسة
ـوسـومـة (بــدالً من اخلـوف - وجـهـة ا
نــظــر في إشــكــالـيــات أدب احلــداثـة)
تـألـيف عـبـد الـعــزيـز إبـراهـيم.جـاء في
مقـدمة الـكتاب تـمثل احلـداثة الغـربية
مـعلماً من معـالم حضارة الغرب الذي
سبـقـنـا بقـرون بـالرغـم من اننـا نـعيش
وإيـاهم عالم واحد. أطـلقوا عـليه (قرية
صغـيـرة) ألننـا نـحيـا بـعالـم آخر غـير
هم حـضارة وثـقافـة التـلتـقي بهم عـا
ـدونه لنـا من وسائل اال من خالل مـا
حـضـارتـهم. ويـعـرف الـكـاتب احلـداثة
بــانـهــا حـركـة أدبــيـة أوربــيـة بـدأت في
الـنصـف الثـاني من الـقـرن الـعـشرين.
مــثـــلت انـــفــصـــال الــوعي الـــذاتي عن
االشـــكــال الـــتـــراثــيـــة.وهي بـــحث عن
صيـغة مـعاصـرة محـددة للـتعـبير رغم
ان هـذه احلداثـة لهـا ابـعاد اجـتـماعـية
وسـيــاسـيـة وفـلــسـفـيـة لـم نـتـمـكن من
هــضــمـــهــا.ولــكل أدب خـــصــوصــيــته
ـتمـثل في تراثه فال تـشكل وتـاريخه ا
منـاهج احلداثة بديال في تقبلنا لها بل
خـطوة لرفده بزاد جديـد.ووفقا للموقع
االلــكـتــروني لـدار الــشـؤون الــثـقــافـيـة
:جـمع الكـتـاب إشكـالـيات احلـداثة في
ثالثـة محـاور حتدث احملور األول عن
إشــكـالـيـة الــتـلـقي ســواء في مـواجـهـة
ــتــلــقي الــنص اومــوقف الــنــاقــد من ا
وجــمع هــذا احملـور ثــمــانـيــة بــحـوث 
وياتـي احملور الثاني بـاشكاليـة الكتابة
الـتي فـيـهـا جــرأة في الـطـرح والـقـدرة
طروح (النص) ويضم عـلى مايحمله ا
خـمسـة بحـوث.اما احملـور الـثالث فـهو
إشــكـالـيـة الــقـراءة ويـقـصــد به حتـلـيل
الـنص او تـفــسـيـره.ويـقـع الـكـتـاب في
ــتـوسط  472صــفــحــة من الــقــطع ا

اس.  وصمم غالفه هادي أبو ا
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ـاضي حـفل نـظم مـجـلس االعـمــال الـعـراقي في عـمـان يــوم الـسـبت ا
توقيع لكتاب (الطريق الى الوعي  – دراسة في اسس الوعي والوعي
البيئي) لـلكاتب مـاجد مطر اخلـطيب. وقالت دعـوة تلقتـها (الزمان) ان
(الــكـتــاب صــدر عن دار الــذاكــرة لــلــنــشــر والـتــوزيع) واضــافت ان

(الدكتور شوقي ناجي الساعاتي قدم للكتاب).

غالف القصةغالف الكتاب

بطاقة الدعوة

غالف الكتاب

وسوعة غالف ا


