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صـدر عن مـؤسسـة ثـائر الـعـصامي
مـجـمـوعـة قـصص قـصـيـرة لـلـنـاقـد
والـقـاص إســمـاعـيل ابــراهـيم عـبـد
وعــلى الــرغم من اهــتــمــام الــقـاص
بـشـروط كــتـابـة الـقـصــة الـقـصـيـرة
الــتي تـهــتم بــالـتــكــثـيف وااليــجـاز
ــاءة وااليــحـاء والــرمـز إال ان واال
الـقـاص في مــجـمـوعــته ( هـان شـرّ
زمــان ) تــمــيــز بــاشــهــار الــصــورة
االدبــيـة بل ركــز عــلـيــهـا وجــعـلــهـا
مـحــوراً لـلــتـعـبــيـر عـمــا يـجـول في
مـخـيـلـته من مـضـامـ اجـتـمـاعـيـة
واقـتـصــاديـة وسـيـاسـيــة وثـقـافـيـة
واطلق الى جانب عنوان مجموعته
هــذه عــتــبــة ( فــوتــوقص ) لــيــؤكـد
مـسبـقاً اهـتـمامـة بالـصورة األدبـية
ــركـبــة والــبـســيـطــة في تــوصـيل ا
مضام قصصة القصيرة للمتلقي
( إن الـصور تـنفـتح علـينـا وتنـغلق
ألنـهـا نـافـذتـنـا عـلى الـعـالم ونـافذة
كن الـقول أنها العـالم عليـنا  بل 
ـنا وجتـربـتنـا الـداخلـية ; تـمـثل عا
ـعـاصـر تـتجه ولـكـنـهـا في الـعالم ا
الى االســـــتـــــحــــواذ عـــــلى احلـــــقل
الـــبــــصـــري  وحتــــمل بــــرســـائل 
ـــضــامـــ  وتـــشــحن وتُـــضـــمنَ 
ـطروح عـلى الـفـكر بـعـواطف  إن ا
هو مـسألة لـيس الصـورة فحسب 
بـل ومـسـألـة الــوضع االنـطـولـوجي
للصورة  أو ان شئنا القول مسألة
وجـودهـا ومــاهـيـتـهــا ) . " فـلـسـفـة
الــصــورة  عـبــد الــعــالي مــعـزوز 
غرب   2014م افريقـيا الشرق  –ا
 ص :  . " 144لــــقــــد اســــتــــطــــاع
الـقــاص تـطــويع الــصـورة األدبــيـة
وتوظيفها لـتوصيل مضامينه على
نـحو يـجعـلهـا مفـهومه أو في االقل
قــابــلـة لــلــفــهم من خالل اهــتــمـامه
كـان والصراع واحلبكة بالزمان وا
ثمّ القـفلة الـتي تنـتهي بهـا قصصه
ـتلقي جـميعـها بانـسيابـية تـشعر ا
بـضـربة مـفاجـئـة وبلـغـة بعـيدة عن
الـغــمـوض ولــكن بـشــفـافــيه رمـزيه
ــتــلــقي مــنــشــداً لــلـتــأويل جتــعل ا
والســيــمــا ان الــكـثــيــر من قــصص
اجملـمـوعــة كـانت شـخــوصـهـا عـلى
لــسـان احلـيـوان والـنـبـات مـا جـعل
الـقـصص اشـهاريـة تـسـتمـيل رغـبة
ــوضــوعــيــة ــتــلــقي الـــذاتــيــة وا ا

ــا تـــعــكس وتــشـــبع نـــهــمـهُ فــكـــأ
الـقصـص لوحـة تـشـكـيـلـيـة بـالـلون
والضوء واحلركة والشكل وتشجع
تلقي على االقناع فتسهم كسلطة ا
في صــــنـــاعــــة الـــرأي الــــعـــام ( ان
الــعــصــر احلـديـث يــخـضـع بـرمــته
للنظام البصري  فـ " الكائن برمته

إذا جازلنا استعارة عبارة –
هــــيـــدجـــر  –مـــشــــروط بـــثــــقـــافـــة
وتـكـنـولـوجـيـة ومـاهـيـة االتـصال )
ــــصــــدر الـــســــابق  ص : " 155 ا
والبـــد من االشــارة الى أن الــصــور
كن لـلقاص ان يـوظفها في األدب 
بـدالالت ورمــوز مـخــتـلــفـة وكــثـيـرة
يـقصـدهـا القـاص ( ان الـصورة في
ـــــاط االخــــرى الـــــفـن تـــــفـــــوق اال
لـلــصــورة  وحتـتــوي عــلى فـائض
ـاط قــيــمــة ال نــعــثــر عــلــيـه بــ أ
الــصــور االشــهــاريــة و الــدعــائــيــة
ـصـدر الـسـابق  زالــسـيـاسـيـة ) " ا
يتصرف  ص :  " 169وفي القص
فــان الـصــور تـسـلـط االضـواء عـلى
ــــوضــــوع مــــدى الــــتــــوافق بــــ ا
والصورة فهي تسـاعد على انتشار
وضوع بالـصور وهذا ما كان في ا
قـصص اجملـمــوعـة والسـيــمـا أنـهـا
تتماهى باحلـكي بأسلوب حداثوي
اليـشعـرك بـأنه اسـلوب مـنـطقي في
تــسـلـسل األحـداث ثم لـيـأخـذ بـيـدك
الـى الـتـأثـر واالنـفـعـال واسـتـيـعاب
ـــتـــحـــركــة ـــضـــمـــون بــصـــوره ا ا
والـثـابـتـة . ( وهذا يـعـني ان الـلـغة
مهمـا اعتمـدت على بالغتـها مجازاً
او استـعارة فلن تـصل الى جمـالية
الصورة وقدرتها في التأثير ... الن
مـا يـراه في هـذا الـكـون هـو صـورة
ترسم عـلى شبـكة العـ عند الـنظر
. فـــهـل لـــدى االنـــســـان قـــدرة عـــلى
جتاوز الصورة او االستـغناء عنها
? ) " بـدالً مـن اخلـوف وجــهــة نــظـر
في اشـكـالـيـات أدب احلـداثـة  عـبد
الــعــزيــز إبــراهـيـم  دار الــشـؤون 
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إشارة أخرى عن تفكيك القص :  •
استـند الـقاص في قصـصه البـالغة
اخلمس والست قصة قصيرة الى
ـــنــطـــقي الــذي أســـالــيـب احلــكي ا
يـــتـــصف بـــالـــتـــمـــهـــيـــد فـــاحلــدث
والــصـراع واحلــبــكـة الــدرامــيـة ثم

ــفــاجــئــة . لــكن الــقـاص الـقــفــلــة ا
يـشــعــرك أن اسـلــوبه حــداثـوي من
خالل مـضـامـ مـســتـجـدة أحـداثـا
وشـخـوصـا بـأســلـوب ال يـخـلـو من
الرمز والفـانتازيا وبـصور حسّية (
فــوتـوقص ) إذ تــســيـطــر الــصـورة
عــلى كل قــصــة وتـنــمــو بــاالحـداث
حتى القـفلة ويالحظ على اسـلوبية

القاص وعلى النحو اآلتي : 
توظيف االسلوب احلكائي -1

التـراثي ; بشـكل حداثـوي : كما في
قـصـة : نـظـافـة  ص :  111وقـصة
الـدخول  ص :  104وقـصـة لـهو 
ص  90وقـصــة يــوم لــيس أخــيـر 

ص :  101إذ جاءت كاآلتي :
لـقـيه لم تـمـسسـهـا يـد .. يقـال انـها
مخبأة حتت جذر بارز للسدرة ! .. 

سمع بذلك قبل أربع سنة .. 
بعـد أن كَبرُ كـانت السـدرة قد ماتت
ــلــتـصق بــالــسـاق  لــكن جــذرهـا ا
مـايــزال في مــكـانه يــؤلف قـرصــنـة
مـكورة يـستدل عـلى أنـها تنـام على
شيء كـالرمل ضـخم ومكـتنـز وقابل
للـفض ..كانت مـعه عدسـة ومثقب 
وكالهمـا ينفـذان بيسـر في األشياء
الــرخــوة والــشــفـافــة .. حــ أدخل
ـثـقب وضع الــعـدسـة عــلى طـرفـة ا
األعــــلى .. وعــــبـــر ثــــقب فـي أعـــلى
ثقب كشفت عدسته منفذاً ضوئياً ا
مــابــ الـطــرف األســفل واألعـلى ..
ـثـقب  وحـركـة راح يـراقب حـركـة ا
ـــثــقب اضــاءة مـــنــبـــعــثـــة من فم ا
الــداخل في رقـائق اجلــذر الـصـلـبـة

ظاهرياً  .. 

ـــــــثــــــــقب دون مـــــــا أن وصـل فـي ا
مـنـتـصف عـمــوده عـمـقـاً تـوقف عن
التـوغل .. نظـر اليه عـبر الـعدسة ..
تـطايـر وحده يـبعث كان الـومض ا

بنور آخر مخدَر !. 
توجس حُيفة .. حاول الضغط على
يـد الـتـحــريك الـلـولــوبي  انـدفـعت
ـعـكــوس .. يـئس  وتـراجع يــده بـا
عن احلـفر عـلى أمل ان يعـود ثانـية

في يوم آخر ! .
وضوع عشر سن . نسي ا

تقليد إسلوب السيرة : كما في – 2
قــــصـــة  دأب  ص :   61وقــــصـــة
تـودد ص   59وقــصــة عــمي  ص

جاء في قصة دأب :  58
ل  ال يــتـوانَ عن   ال يــشــبع   ال 

فعل ما يحتاج اليه ! 
لـيلـه مثل مـثل نـهاره .. صـيـفه مثل

شتائه .
أخــذت الـتــربــة الــرخـوة  الــرطــبـة
تـخـامـر مـنـخـزيه  يـلـذ له قـضـمـهـا
ورميها أشالء مـفككة  يكـاد يأكلها

لوجاع فجأة . 
ليس جائعاً .. وليس تعباً .. ولن ..
يتوقف عن عمله هذا .. طوال الليل

 ..
يجوب األرجاء الـفسيحـة  الضيقة
ـتــسـخــة  الـنــظـيــفـة .. األرجـاء  ا
الــواطــئــة  األرجــاء الـتـاللــيـة ذات

اللون األسود .. 
يــبــهــره هــذا الــلــون حــتى لــو كـان

صبغاً لفخ !. 
يـبهـجه الـضوء لـنـهار الـصيف  إذ
يـحبـب له اللـعب والـغزل والـتـسلق

بـيـسـر  وقـد يـجـد لـنـفـسه ( غذاء )
ثريا .. 

يتلذذ يأكله لبرازه .
الـصيـف وقت طويل يـغـري بالـنـمو
والـتـضخـم والـنـهم لـكل مـتـطـلـبات
الـبــقـاء .. ال يــزعـجه قــصـر الــنـهـار
فـالـلــيل الـطـويل لـلـشــتـاء الـقـصـيـر
يـــعــطــيـه فــرصــة ان يـــد جــوالته
ــســائــيــة  يــخــرج من الــقــنــوات ا

ظلمة نحو الهواء الطلق !. ا
توظيف أساليب أخرى متفرقة – 3
: كالتـأثر بالقـصص احليواني مثل
قــصــة شــراكـة  ص  65وتــوظـيف
احلـلم كمـا في قـصة ظـلمـة قصـية 
ص   89 وقـصـة سيـحـلم سـادسة 
ص  . 91او الـتأثـر بـالقـرآن الـكر

كمـا في قصـة خيّـرتني  ص : 138
إذ جـاءت كـتـنـاص مع قـصـة الـنـبي
أبـــراهـــيـم حـــيث أمـــره اخلـــالق ان
يذبح ابنه اسماعيل ألختبار صبره
وطــاعــته لــله ســبــحـانـه وتـعــالى .

وجاءت قصة خيرتني كاآلتي : 
كـنت تـدرك مـا تريـد .. تـعـرف جـيداً
مابيـني وبينـها .. مسـكت معصمي
ـا ســنــجـدهــا بــعـد األول  قــلت ر
رصـــيف أو رصــيـــفــ .. وعـــبــرنــا
الرصيف األول والثاني ولم جندها

..
قلت قد جندها بعد رصيف آخرين
 واخترنا الرصيف الثالث والرابع
.. قلت قـد جندها بـعد ذلك الـتقاطع
الـــواقع بـــعــد اجلـــســر .. وقـــدتــني
ضـمـمت بـيـدك الـقـابـضة مـعـصـمي

الثاني ..

حـ صـرنا بـعـد اجلسـر عـجزت
أقـــــدامـي عن احلـــــركـــــة شــــددت
مــعـصـمي  وبـأقـرب حـفـرة عـنـد
الــتـــقـــاطع وضـــعـــتـــني وأهـــلت
الـــتـــراب عـــليّ تـــخـــدر جـــســدي
وتعتم نظـري .. قبل هذا كنت قد

خيرتني ب ابنتي وحياتي !.
والبــــــد مـن أن أشـــــــيـــــــر الى أن
قــصـص مــجــمـــوعــة ( هــان شــرّ
زمان ) للقاص والناقد إسماعيل
ابـراهـيم عــبـد جـاءت كــمـحـاولـة
لــلـتــجــديـد فـي الـســرد الــعـراقي
وأراه قــد حــقق ذلك بــأســلـوبه (
الفـوتوقص ) الـرمزي والـواقعي

والفانتازي.

Ÿ«eł tÞ

بغداد

عن دار الـثقـافة والنـشر الـكرديـة  صدر لـلكـاتب حسـ اجلاف كـتاب بـعنـوان(بكـر صدقي قـائد انـقالب عام 1936 قراءة جـديـدة في سيـرة ضابط
ـتوسـط بضـمـنهـا مـلـحق صور والـكـتـاب هو سـرديـة تأريـخـيـة تأخـذ شـكال روائـيا عن سـيـرة هذا ثـوري عـراقي) يقع في  224صـفـحة مـن القـطع ا
الضابط الـكردي  الذي مأل الدنيـا وشغل الناس قـبل وبعد انقالبه الـشهير. و هو مـحاولة  علـمية ألماطة الـلثام عن بعض الـعتمة الـتي اعترت سيرته
الشـخصية وكفاحه العـنيد ضداالنكلـيز احملتل ومخطـطاتهم ضد العراق وشـعبه وتخليص اجليش العـراقي من هيمنة تسـليحهم له وأخيرا احلديث

وصل. عن اغتياله في ا
ا قاله اجلاف(بعيدا عن اي مؤثر سوى الرغبة وافتتح الكتاب بـ(كلمة البـد منها) بقلم البروفيسور عزالـدين مصطفى رسول ومن مقدمة الكتاب نقرأ بـعض 
وضوع بـكر  صدقي سـيرة وتـاريخا وسـلوكا ومـهنـة ومقتال طـلبا ـغة قررت الـتصـدي  دعـومة باحلـقائق التـاريخـية الدا الـصادقة فـي الكشف عن احلـقيقـة ا
ـتقـولون به من نـعوت قاسـية وصـفات سـيئة زورا للـحقـيقـة وال شي غير احلـقيـقة الجالء الـكثيـر من الصـدأ الذي حلق بـأسمه وشـخصيـته لكـثرة مـا لصـقها ا

سلمات الكونكريتية بخاصة في ذاكرة االجيال احلديثة). وبهتانا بحيث صارت و كانها من ا
لك غازي الى بكر صدقي) (العوامل التي مهدت النقالب بكر صدقي) (رأي خطير لتوفيق ومن العناوين التي ضمها الكتاب نقرأ:(من هو بكر صدقي?) (نص رسالة ا
السـويـدي) (بكـر صـدقي في عـيون مـنـاوئيه) (بـكـر صدقي والـشـأن الكـردي)(جـوانب انـسانـيـة في شخـصـية بـكـر صدقـي)( تبـرئـة ساحـة بـكر صـدقي من سـفك دماء

.( االثوري

رسالة بغداد
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ـوسـيـقى ) إضـافـة إلى ا لـلـبـالـغـ
ــنـــاســبــة لـــلــنــوم واالســـتــرخــاء ا
ودروس الـــــــــتـــــــــأمـل وأصـــــــــوات
الطـبيعـة والفـيديوهـات والبرامج
ـتـعـددة الـيـومـيـة وفـصـول "كـالم" ا
ـقدمة من أفضل اخلبراء الرئيسة ا
. يـعــتـبــر مـايـكـل أكـتـون ـيــ الــعـا
ـشـارك لـتـطـبيق ـؤسس ا سـمـيث ا
"كــالم" الــنــاجح بــشــكل كــبــيــر. في
الـعـام  2014 تــعـيــيـنـه مـسـؤول
اخلدمات في الـصناعـات اإلبداعية.
يُـشـار إلى أن مـايكل أكـتـون سـميث
مـدرج في قـائــمـة أكـثــر األشـخـاص
نـفـوذاً في الـصـنـاعة الـرقـمـيـة وقد
ظـهـر في قـائمـة أقـوى مـئـة شخص

بحسب الغارديان وويرد. 

إصدارات الدار العربية للعلوم

WOŽUL²ł≈ WOLMð ÆÆvLEÔŽ
صـدر عن الـدار العـربـية لـلـعلـوم نـاشرون
في بيـروت كتاب بـعنوان »عُظمى «وهو
ساعد ويندرج من تأليف الدكتور أحـمد ا
الـكــتـاب في حـقل الــتـنـمـيـة االجــتـمـاعـيـة
واالقـتـصـادية والـسـيـاسـيـة الـتي وصـلت
ملكة العربـية السعودية إليها من خالل ا
دى إلى مرتبة استراتـيجياتهـا البعيـدة ا
عـلـيـا جـعـلت منـهـا "دولـة عـظـمى". ويأتي
ــمـلــكـة هــذا الــتـوصــيف لـلــمــؤلف كـون ا
الــعــربـيــة الـســعـوديــة أصــبـحت تــتـرأس
مجموعـة من الدول العشـرين العظمى في
الـعـالم واسـتـضـافـتـهـا لـقُـمـةِ هـذه الـدول
ؤلف أواخر العـام احلالي ولهذا اعـتبر ا
أن الــسـعــوديـ يـعــيـشــون الـيــوم "حـالـة
فـرديـة وجـمـاعـيــة.. أخالقـيـة وسـلـوكـيـة..
اجتماعية وفكرية.. اقتصادية وصناعية..
بطريقة عُظـمى". وفي السياق يركز مؤلف
ـمــلــكــة الــعــربــيـة الــكــتــاب عـلـى مـوقـع ا
ــتــغــيــرات الــســعــوديـــة الــيــوم في ظـل ا
ـية الـتي تطـال اجلمـيع واإلجنازات الـعا
الـــتي حتــقــقـت في ظل الــعـــهــد في كــافــة
اجملـاالت عـلى الـرغم مـن الـتحـديـات الـتي
ـمـلـكـة; ويـؤكـد عـلى ضـرورة تـواجـهـهـا ا
كـتسبات على وقع وا احلفاظ علـى هذا ا
ـسـتـوى الـعـام (رؤية  (2030واخلاص ا
(الـتكـوين الـذاتي الـفردي) ويـرى حتـقيق
شـاركة مع "قـيادتـنا ذلك في الـتنـسيـق وا

nO∫ مايكل أكتون سميث Qð
WLłdð∫ ماجد حامد

W¾H∫ صحة/ كتاب مترجم «
»*UI”∫  14.5× 21.5 سنتم
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dýUM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

قـال عــمـر اخلـيــام: مـا أطــال الـنـوم
عــمـراً وال قــصّــر في األعــمــار طـول
ن أتعب الـسـهر ولـكن مـاذا تـقـول 
طـول الـسـهـر عيـنـيه وأرّق الـضـجر

فؤاده.
في كــتـاب »ســحـر الــنـوم «إطاللـة
ؤلف عـلى عـالم النـوم الـساحـر فـا
مـايــكل أكــتـون ســمـيـث يـتــنـقل من
مـــوضــوع إلـى آخــر مـــثل الـــنــحل
عـنى ويـصـنع منه ـتص رحـيق ا
ـضـمـون. فـمن زهـرة الـنـوم عــسل ا
يـــســتــخـــلص تــاريـــخه ومن زهــرة
األرق يــــســـتـــخــــلص مـــســــبـــبـــاته
وعالجاته. فهو يغط بقلمه كالنحلة
ــــشـــاهـــيـــر ويـــروي عـــلى أزهـــار ا
قـصصـهم مع الـنـوم واألرق ويحط
باختراعه "كالم" على روايات األدب
فـيجمـع منـها أشهـر القـصص التي
تــتــحــدث عـن الــنــوم. أمـــا عــنــدمــا
يتعمّق في عالـم احلياة وعلم النوم
فهو يسرد لنا أهم الهرمونات التي
تؤثـر على النـوم واألرق. وال ينسى
أحـــوال الـــرجـــال في الـــنــوم الـــتي
تــــخــــتــــلف عـن أحــــوال الــــنــــســـاء
فـهــرمـونــاتــهـمــا مـخــتــلـفــة وكـذلك
عـــــاداتـــــهـم في الـــــنـــــوم ثـم أنّه ال
يقتصر في احلديث عن نوم البشر
فـلـلـحـيـوانات قـصـصـهـا مع الـنوم
ولــيس أقـلــهـا غــرابــة ذلك الـدلــفـ
الـــــذي يــــــنــــــام ويـــــبــــــقى دمــــــاغه
ــؤلف . وال يــغـــفل ا مــســتـــيــقـــضــاً

احلــــــديـث عن اجلــــــنـس وعالقــــــته
بــالـنــوم قــبل أن يـســدي نــصـيــحـة
لــلــذين يــعــانــون من األرق فــلــيس
عــلـــيــهم إال الــتــوجـه إلى أســرّتــهم
واالسـتكـانة إلى أحـضان زوجـاتهم
وعندها سـينعمون بـنوم هانئ. لقد
صُـمـم هـذا الـكـتاب لـيـسـاعـدك عـلى
حتس ساعات نـومك فهو يحاول
حتـسـ العـادات الـيـومـية من أجل
أن تـنــعم بـنـومٍ أفـضل. إضـافـة إلى
أنّه مـلـيئ بـالـنــصـائح والـنـصـائح
ــتــواضــعــة والــقـصـص عــارضـاً ا
أحدث األبـحـاث الـعـلـمـيـة لـتُـلـهمك
ولـتـتـعـلم مـنـهـا ولـترفّـه عن نـفسك
خـالل رحـلـتك لـلــحـصـول عـلى نـوم
ـفـيـدة ـعــلـومـات ا أفـضل; وتـأتي ا
عن تـطـبــيق "كـالم" الـســمـعي الـذي
أعـلـنـته شـركـة "أبل" تـطـبـيق الـعـام

والفائدة من استخدامه 2017
ثابة الطريق إلى إزالة الكثير من
القلق واألرق واالكتـئاب. يبقى أن
ـيزات شـعبـية نـشيـر إلى إنّ أكثـر ا
في تـطـبيـق "كالم" والـتي يـسـاعدك
هـذا الــكـتــاب عـلى تـطــبـيــقـهـا هي
ـيـزة الــتـأمل لـعـشــر دقـائق وهي ا
التي تسمى "الهدوء اليومي" األمر
الـذي يــعــطي مــفــهــومـاً مــخــتــلــفـاً
ـوضـوع الـتـركـيـز الـكامل وملـهـمـاً 
للذهن كل يوم. هذا ويحتوي "كالم"
أيــضــاً عــلى أكــثــر من  150قــصــة
لـــلــنـــوم (قـــصص مـــا قـــبل الـــنــوم

ساعد nO∫ د. أحمد ا Qð
W¾H∫ تنمية/ مقاالت «

»*UI”∫  24 ™ 17 سنتم
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dýUM∫ الدار العربية للعلوم ناشرون «

بأفـكارنا وتـطلعـاتنا" و"أن نصـنع الرؤية
.. وأن نـرتقي ونـنجح فـيهـا جناحـاً مبـهراً
بأنـفسـنا أفـراداً وجمـاعات إلى أن نـعتلي

قمم الدول العظمى". 
ؤلـف أن حديـثه في هذا وأخـيراً يـعـتبـر ا
.. وال الكتاب: "ليس اقتـصادياً أو مصرفياً
.. وال ســيـاسـيـاً أو صـنــاعـيـاً أو بـتــرولـيـاً
ــا هــو رحــلــة نــحــو ذاتــنـا تــنــمـويــاً.. إ
وتـكويـننـا ووجدانـنا لـتقـييم شـخصـيتـنا
وعالقـــاتــــنـــا وحــــواراتـــنــــا ومـــراجــــعـــة
الهــتـمــامـاتــنـا وأولــويـاتــنـا.. لـكـي نـكـون
أفـراداً وجمـاعات مـكـونات عـظـــــــمى (إن
لـم نـــكـن حـــتى هــــذه الـــســــاعـــة) لــــدولـــة

عظمى". 

واألهــواء واالنـواء وعــصـفت بــالـدكــتـور
فـغـادر الـعـراق نـحـو نـيـويورك اجلـنـابي
وذكــريــات عن الـطــبــيب عـلـي فـرج الــقـره
غـولي الــذي يــعـد من الــنـخــبـة الــطـبــيـة
ـرمــوقــة في بـلــدنــا وتـرجــمــة لـلــكـاتب ا
الـصـحفي الـيـساري إسـمـاعيل احلـريري
واألديب نـــــعــــيم بـــــدوي من إخـــــوانــــنــــا

الصابئة.
ـؤلـف إبـراهـيم عــبـد اجلـبـار إســمـاعـيل ا
كان الـدرة ابن مديـنة الـكاظـميـة العـريقـة
المـــنــدوحــة له إال أن يــقـف عــنــد عــلم من
ـديـنة والـعـراق والـوطن الـعـربي اعـالم ا
اال وهـو األسـتـاذ الــدكـتـور عـلي الـوردي
الـبـاحث اإلجـتمـاعي الـرصـ واجلريىء
الـذي يـقـول قولـة احلق أو مـا يـراه حـقا

وال يخاف في احلق لومة الئم.

Ãö(« ‰ULł ≠ œ«bGÐ

صــدر عن دار ومـكـتـبـة كـر ودار أوراق
ـناضل لـلطـبع والنـشر والـتوزيع كـتاب ا
الـنـقـابي الـعـمـالي; إبـراهـيم عـبـد اجلـبار
عـنـوانه( ال يــضـيع حق إسـمــاعـيل الــدرة
مـشروع وراءه مطـالب. السـعيـد من اتعظ
بـغـيره والـشـقي من اتـعظ بنـفـسه) يؤرخ
فـيه للـحركـة النقـابيـة العـماليـة العـراقية
عـــلى مـــدى أكــثـــر من نـــصف قــرن مـــنــذ
1950وحـــتى ســنــة 2018 وفــيه حــديث
مــســـتـــفـــيض وســـرد لـــذكـــريـــات وايــام
ـؤلف السيـد إبراهيم عاصـفات عـاشها ا
في حومة النضال والعمل النقابي النزيه
واجلـاد من أجل خـدمـة الـطـبـقـة الـعـامـلـة
لـكي أم في العـراقـيـة سـواء في الـعـهـد ا
الـعـهـد اجلـمهـوري حـيث اضـطـرب احلال

السياسي واجملتمعي.
وقــفـة في الــكــتــاب هــذا
عـنـد مـديـنـة الـكـاظـمـية:
ؤلف فضال عن مدينة ا
تــرجـمـات ثـرة لـعـدد من
وجـوه الــعـمـل الـنــقـابي
فـي الــــــــعـــــــراق مــــــــثل
ــنـاضل صـادق جـعـفـر ا
الـفـالحي: رئـيس احتـاد
نـــقـــابــات الـــعـــمـــال في
فضال العهد اجلمهوري
ــنـــاضل الــهــادىء عن ا
دمـث األخـالق عــــــــــــــلـي
شكر رئيس نقابة عمال
الــسـكك ومـن ثمّ رئـيس
اإلحتـاد الـعـام وحـديـثا
عن الـــطــبـــيب اخملــلص
الــذي شــاكـــر اجلــنـــابي
كــــان يــــقــــدم خــــدمــــاته
الـطـبـية لـلـفـقراء مـجـانا
فـحــصــا وشــراء الـدواء
لــهم من الــصــيــدلــيــات
يــــــوم كـــــان اجملــــــتـــــمع
الــــعـــــراقـي رصـــــيـــــنــــا
وقـــبل أن مـــتـــمـــاســـكـــا
تعصف بالبالد احلروب
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في كـتـابه اجلديـد ( جـدل اإلتـصال .. إسـتـقراء الـزمن احلـقـيقي )
ــعــروف الـدكــتــور كـاظم ي ا يـحــاول الـكــاتب واإلعالمـي واألكـاد
ي في الـبـحث الـعـلمي  ـعـطف األكـاد ـقـدادي  أن يـخرج من ا ا
إلى فضاء الـلغة األدبيـة والصحفـية  وهو يؤصل لألسس الـفكرية

عاصر  علم اإلتصال .  نا ا والفلسفية لعلم العلوم في عا
قدادي من اسطورة اغريقية تعود لعصر ما قبل الفلسفة وينطلق ا
 لـيـقرأهـا قـراءة جـديدة مـبـتكـرة  بـاحـثاً عن ذلك الـزمن احلـقـيقي
نظور  الذي يتموج في األثير الفيزيائي للعالقات اإلتصالية غير ا
التـي يتـواصل فيـها اإلنـسان مع غـيره من بـني البـشر  ابـتداءً من
الـــهـــمــهـــمـــة والـــتــمـــتـــمــة
والـدمــدمـة  ووصـوالً إلى
مـــا أفــرزته تــكــنــولــوجــيــا
اإلتـــــــــصـــــــــاالت وثــــــــورة
ـــعـــلـــومـــات من وســـائل ا
إتــــصــــالـــــيــــة  قــــلــــصت
ــســافـات بــ الــبــشـر  ا
وجعـلت من العـالم الكـبير
ـيـة كمـا وصـفـها قـرية عـا
الــــكــــاتـب وفــــيــــلــــســــوف
اإلتـــصــال اجلـــمــاهـــيــري
الــــــكــــــنــــــدي مــــــارشــــــال
ماكلـوهان في كـتابه الذي
صـدر ســنـة  1968حتت
عـنـوان " احلرب والـسالم

ية ". في القرية العا
ـــــــؤلـف انـــــــهـــــــمك وألن ا
لـسـنــوات عـديـدة من أجل
اتمام مباحث كتابه  فإنه
لم يترك شاردة وال واردة
في تاريخ الفلـسفة تخص
تـأصـيل مـوضـوعه من دون اإلشـارة الـيـهـا  من بـواكـيـر الـفـلـسـفة
اليونانـية إلى أفالطون وأرسـطو  عروجاً إلى الـفلسفة الـغربية في
العصـر الوسيط وفالسـفتها الـكبار  والـفلسفـة العربـية اإلسالمية
عـاصرة  نـاهيك عن ـغرب  والـفلـسفـة احلـديثـة وا ـشرق وا في ا
ـة واألديـان الـسـمـاويـة  ومـا جـاء في اشـاراته لـلـحـضـارات الـقـد
نصوصهـا عن لغة الـتخاطب " علم اإلتـصال "  ليرسـو أخيراً عند
عـالم الفـيزيـاء النظـرية  وفـيلـسوف عـلم الكـون االنكـليـزي الشـهير

ستيفن هوكينج وكتابه الشهير " تاريخ موجز للزمان "  .
قـدادي بحكم خبرته وجتـربته الطويلـة  ان اإلتصال اليوم يعرف ا
هـو في األسـاس عـلم تــطـبـيـقـي  وان نـظـريـاته مــاهي إال نـظـريـات
فيزيائـية جزئية من عـلم واسع  لذلك ال أحسب كتـابه النظري هذا
ـؤلـفات تـتـناول ـاً وجـزءاً من سلـسـلـة الحقـة من ا إال بـصـفتـه تقـد
التطبـيقات العمـلية والقواعـد العلميـة لعلم اإلتصال لـتكون ب يدي
ــيـ تالمــذته من طـلــبــة الـصــحــافـة واإلعالم  وبــ يــدي األكـاد
ـهـتـم بـهـذا الـعلم والـبـاحثـ وعـمـوم الـقراء ا
عـاصر الـذي يرتـبط تقـدمه وتطـوره مبـاشرة ا
ــا يــأتــيه لــنــا عــلم الــفــيــزيــاء من اجنــازات
مستمرة  جتعل من اإلتصال علماً يقف على
حــــافــــة أالعــــيـب الــــســــحــــر  ومــــدهــــشــــات

اخليــــــــــال .  
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بغداد

إسماعيل ابراهيم عبد 

شهد كتبة السريـانية والعراقية والـتعريف با اغنـاء ا
الشـعري الـسريانـي ليسـهم في احملافـظة على االرث
االدبي من الـضيـاع في ظل الـتقـلـبات الـتي تـشهـدها
ــنــطـقــة والـتــشـتت والــتــهـجــيـر .كــمـا وضم اجملــلـد ا
دراســتـ نـقــديـتـ لالديـب نـزار حـنــا الـديـراني عن
بدايـات ونشـأة الشعـر السـرياني والشـعر الـسرياني
ـعــاصــر مـعــززا مــا اورده في دراسـتــيــيه بـنــمـاذج ا
شعـريـة ومـنـابـعه ومـصـادره ومالمـح تـطوره الـفـني .
كـمـا وضم اجملــلـد تـرجــمـة لـكــلـمـة االفــتـتـاح بــالـلـغـة
االنـكـلـيـزيـة من تـرجـمـة الـدكـتـور سالم نـعـمت رئـيس
الـقــسم الــسـريــاني في جــامـعــة صالح الــدين فـيــمـا
ـعـروف أكــد مـراد بـتـنــظـيم فـهـرست اســهم االديب ا
بـغـاية الـدقـة للـتـعريف بـأسـماء الـشـعراء وتـسلـسـلهم
بحسب االبجدية السريانية معززا ذلك بدالالت عربية

واجنليزية .
ثل اجملـلد كتابا جامـعا لشعراء السـريانية ومنجزا
ادبيـا يحمل طـابعـا توثيـقيا مـوسوعيـا واحتاد االدباء
السـريان تتـطلع الى مجـلدات بذات الـطابع لالجناس
االدبـيـة االخـرى ومـنــهـا الـقـصـة والـقـصـة الـقـصـيـرة
سرح والنقد والترجـمة لضمان احملافظة والروايـة وا

على االرث االدبي السرياني وحفظه من الضياع .
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لم احتاد االدباء والكتاب السريان في مـساء شتوي 
االدباء والـشعراء واصحـاب الشأن ومتـذوقي الشعر
ليحتفوا في قاعة متحف التراث السرياني في قصبة
ـحـافـظـة اربـيل ويـشـهـدوا تـوقـيع كـتاب ( عـيـنـكـاوة 
انـطـولـوجـيـا الـشعـر الـسـريـاني ) الـذي وثق الـسـيرة
الذاتية واالدبية ل( (229شاعرا سريانيا من كل من
العـراق وايران وسوريا وتركـيا ولبنان والـهند وبلدان
ـهجـر ويضم اجملـلد على ( (250قـصيـدة سريـانية ا
اضـافـة الى تــرجـمـة الكـثـر من ( (130قـصـيـدة الى
الـلغة العـربية ويـقع الكتاب في ( (769صـفحة على
شــكل مــجــلـد اعــده كل من ( نــزار الــديــراني ورونـد
بـولص وأكد مراد) وصمم غالفه اخلارجي خالبائيل
بنـيامـ و طبـعه في مطـبعـة الدباغ فـي اربيل بدعم
من مــنـظـمــة كـابــني ويـحــمل اجملـلــد رقم ايـداع بـذي
ديـرية العامة للمـكتبات العامة في الرقم ((683من ا

اربيل لسنة .2019
يحـتوي اجمللد عـلى مقدمة كتـبها االديب روند بولص
رئيس احتـاد االدباء والكتاب السريـان موضحا فيها
اهمـية االصدار كـونه ينفرد بـتوثيق اجلـنس الشعري
دة قـرن او اكثر الى جانب مـساهمته في السـرياني 
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