
www.allfyaa.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5942 Monday 22/1/2018

الزمان - السنة العشرون العدد 5942 االثن 4 من جمادى االولى 1439 هـ 22 من كانون الثاني (يناير) 2018م

s Š rO¼«dÐ« ‚«“—

بغداد

تلك الكتب

WO³K « …¡«dI «Ë bIM «

تمـتـلك مفـردة الـقراءة في الـلـغة الـعربـيـة عذوبـة وايـقاع جـميل
فضال عن قدسيتها في الـتراث العربي وهي تصلح الن تتردد
ـتعلم عـلى السـنة الـكبـار والصـغار والن تـصاحب الـشخص ا
والراغب في التعلم في جـميع مراحل تعلـمه كما انها راسخة
في ذكـريــات واذهــان وذاكـرة جــمـيـع الـذين قــطــعـوا اشــواطـا
متـقدمـة في ميـادين العلم واالدب ولـذلك اصبـحت القراءة ذات
ابعـاد وتوجـهـات ثقـافيـة وتربـوية وتـعلـيمـية وديـنيـة واجتـماعـية
ايـضــا واصـبـحت من مـفـاخـر االدبـاء والــعـلـمـاء ومن مـفـاخـر
الشعـوب واجملتـمعـات و اعتـمادهـا معيـارا اسيـاسيـا للـتقدم
والتطـور واالدوار الدالة عـلى ما هو ثقـافي وحضاري واصبح
ضـعف االقـبـال عــلى الـقـراءة والـتـخــلي عـنـهـا والــتـعـامل غـيـر
ـتــصـاعـد مـعـهــا دلـيال عـلى الــتـخـلف واالمـيـة اجلـدي وغـيـر ا
احلـضـاريـة والـثقـافـيـة وذلك يـعـني ان يـكـون الـتـعامـل مع هذه
ــفـــردة داال عــلى اهــمــيــتــهــا ومــا حتــمل من مــعــان مــوروثــة ا
ـكانـتـهـا في الـلـغة ومـكـتـسـبـة وان يكـون اسـتـعـمـالهـا مـعـززا 
العـربيـة وما تمل من دالالت خـاصة وانـها ال تقـصر على ذلك
ــنـاهج والــتـوجــهـات االوربــيـة اهــمـيـة ــا اعـطــتـهـا بــعض ا وا
مـضـافـة اذ جـعـلـتـها مـحـورا لـلـتـعـامل مع الـنـصـوص االدبـية
وتعـدد القـراءات وعـدم التـوقف عـند قـراءة معـيـنة وقـد اصبح
سـاريا مـبـدأ تعـدد القـراءات في االدب الـعراقي احلـديث ولكن
ذلك ال يـخــلـو من االفـراط ومن االدعــاء ومن االسـتـعــمـال غـيـر
دروس اذ يحصل ان الئم ومن التكرار غير ا ناسب وغير ا ا
تتـصفـح كتـابا نـقديـا فـتجـد مفـردة القـراءة مـكررة في عـناوين
قـاالت والدراسـات التي يـضمـها هـذا الكـتاب جـميـع ومعـظم ا
وتـتــمـعن في دراســة مـحـتــويـات الــكـتـاب فــتـجــد ان الـقـراءات
مـتـقـاربـة مـتـمـاثلـة مع بـعـضـهـا الـبـعض وان الـكـاتب يـعـمم اية
ـفردة القراءة واحدة من الـقراءات على جـميعـها ثم ان الولع 
دفع الـبـعض مـن الـنـقـاد الـشـبـاب الى تـقـد مـقـاالت تـنـتـسب
نـهج مع او تـوجه ثقافي مـع وتبـدو وكأنهـا خليط من عدة
ــسـلـمــات االدبـيــة وغـيـر اجتـاهــات ومـنـاهـج ثـقـافــيـة. ان من ا
االدبيـة ان يتم جتنب الـتكرار في الـعناوين وان ال تـصدر كتب
لعدة مؤلف بعنوان واحد ولكننا اصبحنا جند عبارة (قراءات
نقدية) في االغلفة االولى لعدد من الكتاب فضال عن شيوعها
في عـنـاوين كتب صـادرة في العـديد مـن البـلدان الـعربـية وفي
امـاكن مــتـبـاعـدة وكــأنـهـا من الــزامـيـات الــكـتـابــة في الـعـصـر
الــراهن. ومع ان الــقــراءة تــدفع الى احلــريــة في الــتـعــامل مع
الـنـصوص االدبـيـة وتدفع الى الـفـردية في الـرأي اال انـها من
جهـة اخرى تـدفع الى التسـرع وعدم الـتعمق في الـبحث وعدم
ـصادر ولـذلك جند راجع وا االعـتمـاد على رصـيـد وفيـر من ا
ــفــردة قــلــيــلــة االسـتــعــمــال في الــبــحــوث والــدراسـات هـذه ا
. ـي يـة وكـثـيرة االسـتـعـمال عـنـد النـقـاد غـير االكـاد االكـاد
ومن الـذين يـشعـرون بثـقل تكـرارها عـلى النـشر الـعامـلون في
الـصـحـافـة الـثـقـافـيـة اذ يـجـدون ان مـفـردة (الـقـراءة) تـتـصـدر
عناوين ما يردهم يوميا من النصوص النقدية وانها مضطرون
الى حذفـها واسـتبـدالهـا بـعنـاوين اخرى جتـعلـها غـير مـقررة
وهـــذا الـــتـــصــــرف قـــد ال يـــرضي الـــبـــعـض من كـــتـــاب هـــذه
الــــنـــصــــوص اذ يـــرون ان من حــــقـــهم نــــشـــر مــــا وضـــعـــوا
لــنـصـوصـهم مـن عـنـاوين وان حـذف عــنـاويـنـهـم تـتـعـارض مع
حـريـة الـتعـبـيـر ويـرى الـبعـض ان العـنـوان واجـهـة الـنص وهو
ـعـبـر عن مـجـمـل مـحـتـويـاته ولـيس من احلق ـتـحـكـم فـيه وا ا
ا هو استبداله بعنوان اخر ولكن الصحـافة الثقافية مطالبة 
ـواد في الـتــكـرار وذلك امـر يـنــبـغي مـراعـاته في مـتــنـوع من ا
التعامل مع الصـحافة الثقافـية ثم ان وجود مفردة (قراءة) او
ـقـاالت عـدم وجـودهــا ال يـضـيف او يـنـقص شــيـئـا في اغـلب ا
والـدراسـات الـتـي تـضع الـقـراءة في صــدارة عـنـاويـنـهـا. ومن
ؤكـد ان القـراءة كانت ومـاتزال من عوامل مـتابـعة اصدارات ا
عني بالكتابة عن هذه الكتابة عنها ومن عوامل اتساع عدد ا
ـا هـو عـلمي االصـدارات وهـذا امـر ايجـابي يـنـبـغي تـعـزيـزه 
ا هو متميز من الدراسات والبحوث وعن االنتقال ومنهجي و
ـقـاالت االنـيـة واالنـطـبـاعـيـة الى مـا هـو جـاد ومـتـميـز عن من ا
ــقــاالت والــبــحــوث. ويـجــدر الــقــول ان وضـع عــبـارة ا
(قراءات نـقدية) فـوق اغلـفة الكـتب او في واجهة
ــقـاالت والــدراســات ال تـصــنع من واضــعــهـا ا
وهـبة والـقراءات ـا يصـنـعه البـحث وا نـاقد وا
اجلـادة والرؤيـة الثـاقبـة والكـتابة واحلـضور في

الوسط الثقافي.   
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وفـنـونـهـا عمـومـا ولـيس الـعـنوان
وضوعه الـذي يختـاره الصحـفي 
ا و كأن يكون خـبرا او مقاال..الخ
تفرضه الـسلـطة الـرابعـة من اعباء
ومــتــاعب ومــســؤولــيــات عــلى من
يحـمل اسمـهـا ودور كبـير تـنهض
بـه في تــــشـــــكــــيل الـــــرأي الــــعــــام
ــارسـة الــنـقــد والـرقــابـة لالداء و
احلـكـومي وكـشف الـفـسـاد وتـتبع
احلــراك الـسـيــاسي ومـا يـدور في
الــظل داخل الــكــوالــيس ومــطــابخ

او مـــا عـــلق بـــالــذهـن من قــراءات
ولــــــــقــــــــاءات وحــــــــوارات.. وهي
بـالـتــأكـيـد لـيــست غـائـبـة عن اهل
االخـتـصـاص والـزمـالء الـعـامـلـ
هـنة.. وقد تـكون مـفيدة في هـذه ا
ـن اختار العمل خاصـة للشباب 
بـهـذا الـعـنـوان او من يـسـتـهـويه
الــعــمـل به مــســتــقــبال.. وعــنــوان
صــحـفي يــكـفي).كــمـا يــقـول (هـذا
الكتاب اخـذ عنوانه من مضمونه
فهو يـتناول الصحـفي والصحافة

ÊËbFÝ V UD  wHJ¹ wH×  Ê«uMŽ

الـقــرار النـهــا مــهـنــة الــبـحث عن
احلقـيقـة  وتتـطلب احـيانـا كشف
ــكـنــهـا الــوصـول الى و االسـرار
ان) – اهـداف يـصـعب عـلى (الـبـر
واحدى مهماته الرقابة  –او غيره
ؤسـسـات الـرقابـيـة ان يصل من ا
الــيــهــا  خـــاصــة عــنــدمــا تــغــيب
ــان).امــا ـــعــارضــة داخـل الــبـــر ا
اهـداء الـكـتـاب فـقـد جـاء فـيه (الى
ولــدي فــقــيـدي نــبض قــلـبـي عـلي
أهــــديك نــــبض قــــلـــمي).ويــــقـــول
الــدكــتــور احــمــد عــبـداجملــيــد في
ه لـلكـتـاب (وثمـة مزايـا عدة تقـد
يـتـسم بـهـا هـذا الـكـتـاب  الـذي ال
ـقـدار مـا انــوي عـرض مـحـتـواه 
يـــهــمــنـي اســتــخـالص مــؤشــرات
ــــــيـــــة مـــــنه اولـى تـــــلك تـــــقـــــو
وحدة  موضوعه وتسلسله زايا ا
ــا يــعــكس مــســتـوى ــنــطــقي  ا

"هــذا اجلــزء وهــو اخلــامس من
مـــوســــوعـــة جـــرائـم الـــواليـــات
ــــتـــحـــدة األمــــريـــكـــيــــة الـــتي ا
تـــصــدرهـــا دار ضـــفــاف يـــكــمل
ؤلف ما ختم به اجلزء الرابع ا
مـن كـشف اســتـخــدام الـواليـات
ــتــحــدة لـإلرهــاب "اإلسالمي" ا
لتمزيق الهنـد وبلقنة باكستان.
وسوف يصـدم الفصالن الثالث
ـــــا والــــــرابع ذهـن الـــــقــــــارىء 
يـتــضـمـنــانه من مـعــلـومـات عن
ـذبـحــة الـتي سُـمّــيت "مـذبـحـة ا
الــطــريق الــسـريـع" حـيـث قـامت
الـقـوّات األمـريـكـيـة بـدفن 8000
جــــنــــدي عــــراقـي وهم أحــــيــــاء
ــحـاريث فـوالذيـة مُـركّـبـة عـلى
دبـابــات إبــرامـز في  49مـقــبـرة
جمـاعيـة. وتمّت تـرقيـة اجلنرال
الـذي أمـر بـدفـنـهم. كـمـا يـفـنّدان
كـذبــة "احلــرب الـنــظـيــفــة" عـلى
ــــراسل الـــــعــــراق. وقــــد قـــــال ا
احلــــربـي األمـــــريــــكـي "لـــــيــــون

ـاذا لم يـكن هـناك أي دانـيـال": "
أثر جلثث اجلنود العراقي في
ــعـركـة? ألنّــنـا دفـنّــاهم سـاحـة ا

أحـيــاء". كـمـا يـتـنـاول
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الــــزهــــاوي في  بــــدايــــة شـــارع
الــرشـيـد لــصـاحـبـهــا احلـقـوقي

معن القيسي....
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صـــــدرت فـي األســـــواق روايـــــة
الكاتب والصحفي هادي عباس
حسـ وعنوانـها  الزاوية 360
والــــــتـي تـــــــدور أحــــــداثـــــــهــــــا
وتفـاصيـلـها من الـواقع احلالي
لـبــلـدنــا اجلـريح الــعـراق ,وهي
مـسـتوحـاة من واقـعـنـا الـيومي
ــعـانـاة  وقـد ــمـزوج بـاأللم وا ا
اشــــرف عـــــلـى طــــبـــــاعـــــتـــــهــــا
وتـــنــضــيــدهــا الــكــاتب عــبــاس
وسـوي وصمم غالفها موحي ا
ــصــمـم لــيث عــبــاس وأودعت ا
لــدى دار الــكــتب والــوثــائق في
كتبة الـوطنية بالعدد ( 4043 ا
 (لـســنـة  2017وجتـدونــهـا في
مـكـتـبـة الـبـيـارق مجـاور مـقـهى
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الــــســـلـــوك اإلحـــرامـي لـــهـــنـــري
كـيــسـنــجــر الـذي نــتج عــنه قـتل
مــلـــيــوني إنـــســان في فــيـــتــنــام
وكــمـــبــوديــا والوس بـــالــقــصف
والـغاز السـام وإسقاط الـتجربة
قـراطـية في بـنغالديش (/1 الـد
 3 – 2مـليـون قـتيل) وفي شـيلي
( 3آالف قـتـيل و 30الف مُــعـتـقّل
ومُختـفٍ) وكيف كان راعي وباء
األيـــدز الـــذي ظـــهــر فـي الــعـــالم
واجتاح أفريقـيا بشكل مفاجىء
وكـارثــة مـديـنـة بـوبــال الـهـنـديـة
الـــتي تُـــســــمّى "هـــيـــروشـــيـــمـــا
الصناعات الـكيمياوية التي راح
ضــــحــــيـــتــــهـــا  25000مــــواطن

هندي...
 ويــكـشف أســراراً خـطــيـرة ومن
مُــحــلــلــ أمــريــكــيــ تـثــبت أن
ــــواطن عــــمــــلــــيـــة قــــطع رأس ا
األمـريــكي "نـيـكـوالس بـيـرغ" هي
من الـعـمـلـيـات الـسـوداء لـوكـالـة
ــركـــزيــة.. ويــخــتم اخملــابــرات ا
بـعــرض سـيــر مـوجــزة لـلــطـغـاة
والـديـكتـاتـوري الـذين دعـمـتهم
وتدعمهم أمريكـا بكل إمكانياتها
ـقراطـية. خالفاً لـشعـاراتهـا الد
ـقراطي إنّهـم احللفاء غـير الد
قراطية". وقد أهدى ألمريكا الد
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كم اكـره الـقـرن الـعـشـرين  –مـعـلـقـة لـوش عـنـوانـان لـروايـة صـدرت عن دار
قناديل للنـشر والتوزيع في بـغداد وهي للروائي عبـد الكر العبـيدي وتتركز
على شخص يقضي على كثرة التجـوال في ازقة ال يجد فيها اي جديد تدور
همش اثناء احلرب العراقيـة االيرانية وتتناول حـياة مجموعة من الفـتيان ا
احلائرين بـ احلرب وهي حتترق بـاسلحـتها ونـيرانهـا اجسادهم وارواحهم
وبـ سـرقــة وضـيـاع الــزمن وافالته من دائــرة االحالم واالمـنـيــات والـروايـة
دينـة البصرة حيث تتـابع ما يحصل لهـا بسبب احلرب معززة ذلك مكرسة 

بالتركيز على احدى العوائل.
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صدر لـلـدكتـور رعـد جاسم الـكـعبي
كـتاب جـديد بـعنـوان ادوات البحث
في االذاعـــة والــتــلــفــزيــون - رؤيــة
جديدة. وهـو الكتاب الـثالث له بعد
كـتــابـ مـنــهـجـيــ في الـدراسـات
االعالمـيـة. وجاء في تـقـد الكـتاب
انه يــقــدم تــصـورا عــلــمــيــا بــشـأن
كرر عن االدوات يتجـاوز احلديث ا
اخـتـيـارهـا لـلــدراسـة وبـنـائـهـا الى
ـؤلف جـديـدا وغـير حـديث يـجـده ا
ـــثل رؤيـــة واقـــعـــيـــة مـــطــــروق و
نـــحـــتـــاجــهـــا في بـــحـــوث االذاعــة
ـجـمله والـتـلفـزيـون الـيوم. وهـذا 
مــوضـوع الــكـتـاب الــذي يـضع بـ
ـهتـمـ بالـبحث يدي الـبـاحثـ وا
االعالمـي فـــرصــــة لـــرؤيـــة االدوات

العلمية من زاوية جديدة.

ـوسـوعـة :"إلى ـتـرجـم أجـزاء ا ا
"علي عباس" 

الطفل العراقي البرىء الذي قتل
األمـريكان الـغزاة والـديه وعشرة
من أقـــاربه.. وبـــتـــروا ذراعــيه -
كــمـا ثــبت مــؤخــرا- بـاألســلــحـة
ُــحــرّمــة الــتي الــنــيــوتــرونـيــة ا
حـوّلت عـائــلـته إلى فـحم ورمـاد.
وإلى  8ماليــ مــسـلـم قـتــلــتـهم
ـتـحـدة األمريـكـية في الـواليات ا

حـــربــهــا ضـــد اإلرهــاب ..  وإلى
 100مـلـيــون إنـسـان فـي الـعـالم
ـــتـــحــدة قـــتــلـــتـــهم الـــواليـــات ا
األمــريــكـيــة في ســعـيــهــا لـنــشـر
قراطيتها ودفاعها عن حقوق د
اإلنـــــســــان ..  وإلـى ضــــحـــــايــــا
اإلرهــاب الـــفــعـــلي األبـــريــاء في
لــوكـربي ومـدريــد وهـجـمـات 11
ُفـبركة والذين ال يزيدون ايلول ا

على  5000شخص.."

ويـتخـذ الـسـرد مسـارين مـتـوازييّن
في الرواية:

ــتــخـيل. ـســار الــواقـعي ا 1-      ا
وتـمثـله شخصـيات (أم حـكيم عواد

الفراري رغد...).
ـسـار اخلـيالـي األسـطوري 2-      ا
ـيثـولوجي وإعـادة تشـكيـل لهذه وا
ـا يـتالءم مع ثـيـمـة ـيـثـولـوجــيـا  ا
الرواية الرئيسة. وتمثله شخصيات
ـسخ...)وهـنـاك (إنـانـا الـشـيـطـان ا
ـا جرى ثـيـمـات ثانـويـة وإيـحـاءات 
لـلعـراق من أحداث مـأساويـة دامية;
بــســـبب االحـــتالل األمـــريــكي عـــبــر
رمـــوز ومـــســـوخ وشــــخـــصـــيـــات
خـيـالـيـة جسـدهـا الـروائي بـبـراعة
ـتـلـقي; لـيـغـوص في أحـداث تـشــد ا
ــتــعــة شـــائــقــة ال يــعــدم خاللــهــا ا
والفائدة.ال توجـد شخصية محورية
مهـيمنـة لكن تـوجد عـدة شخـصيات
رئـيسـة تدور حـولـها الـروايـة. منـها
ـثال ال احلصـر: إنانا علـى سبيل ا
وهـي شــــخـــــصــــيــــة اســـــطــــوريــــة
مـيــثـولـوجــيـة عـراقــيـة تـمــثل إلـهـة
احلـب واحلـــــــــرب واخلــــــــــصـب في
احلـضارة الـسـومـريـة. لـكن الروائي
يــعــيــد تـشــكــيل هــذه الــشـخــصــيـة
ببـراعة فائقـة ويقدمهـا بشكل جديد
كــمـخــلـوقــة عـجــائـبــيـة ويــعـرّفــهـا
كـأحلى أنـثى خلـقها الـله عبـر الكون
ـا تـزال حتـتـفظ بـكل هـذا اجلـمـال و
اخلـــارق وهـي تـــرمــــز حلـــضـــارات
شـرقة.الـشخـصيـة الثـانية العـراق ا
سخ (نـباش القبور) هي شخصـية ا

ركبـة من شخصيتـ رئيسيت وا
في الرواية وهما:

1-  الـشــيــطــان الـذي يــقع في حب
إنانـا عـلى غيـر عـادته ويهـيم بـها
ويـتمـنى كسـب ودها لـكنـهـا تتـمنع
وحتــاول الـهـروب من أسـره ,وهـنـا
الـشــيـطـان رمــز ايـحــائي لالحـتالل
األمـريـكي وفشـله الـذريع في كسب

ود العراقي الشرفاء.
لقب ب(أبو 2-   شخصية عبدول ا
حـردوب) وهي شــخـصــيـة سـلــبـيـة
ـوت يــضـطـر مــتـواطـئــة عـنــدمـا 
الشـيـطان الـتلـبس بجـثته; لـيتـمكن
من الــتـعـافي مــجـددا والـعـودة إلى
الـعـراق; لـيـخـطف إنـانـا من جـديـد
ا حدث في العراق من وهو ايحـاء 
كــوارث عــنــدمــا ســهـل االمــريــكـان
حلـركـات ديـنـيـة ميـتـة االيـدلـوجـيا
كــــالــــقـــاعــــدة ومن ثـم داعش وبث
الروح فيـها للعـيش من خاللها كما
ــسـوخ; والـعــودة مـجـددًا تـعـيش ا
بـوجـه مـقـنع بـعــد أن فـشل في نـيل
مــــراده غـــيــــر الـــشــــرعي بــــوجـــهه
الصريح. ويستمر الصراع من دون
نــتــيــجـة حــاســمــة... لـكـن الـروائي
يــبـشـر بــانـتـصــار اخلـيـر يــومـا مـا
ـنــقـذ أو بــاالسـتــنـاد إلى نــظـريــة ا
اخملــلص والــذي يـعــيــد األمـور إلى
نصابـها بعد أن انـحرفت احلضارة

البشرية عن جادة الصواب.
 الـروايــة كــتــبت بــلــغــة وأســلـوب
جتــريـبــيــيّن يـصــنــعـان لــلــروايـة

بصمتها الفريدة.
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زايا وثانية ا ؤلف العلمي الرفيع ا
الـتي وجـدتـهـا مــاثـلـة هي تـنـاسب
الـــفن الــصـــحـــفي الـــذي عــرض من
خالله قـراءاته ولـقـاءاته وحـواراته
لك ومسار جتربته الصحفية انه 
اســلــوبـا خــاصــا به وقــال الــنــاقـد
الــــــفــــــرنــــــسي (ســــــانـت بـــــوف)ان
(االســـــلـــــوب هـــــو الـــــرجل) اي انه
يـعـكس هـويـته وتـوجهـاته الـفـكـرية
وكـثـيـرا من قنـاعـاته الـظـاهر مـنـها
والـــبـــاطـن. ولـــعل االهـم من كل مـــا
ســــبق هــــو ان طــــالب ســــعـــدون لم
ارس(سلـطة ) نرجسيـة مثلما قد
ـــتـــخـــذلـــقــ ـــارســـهـــا بـــعض ا
فيـتـوهـمـون بـأن جتـاربـهم تـنـطوي
على كثـير من التواضع والـسطحية
 وهي عـنــاوين سـاطـعـة ال جتـارى
بل ان مـؤلف الـكـتـاب كـمـا عـرفـنـاه
وكـــمـــا قـــدم نـــصـــائــحـه الـــعـــابــرة
ــمــاثــلــة في مــ والـــشــاخــصــة وا
الـــصــفــحــات هــو صــحــفي يــتــسم
وانه بـكثـيـر من الـتـواضع واجلـدية
من الــنــوع الــذي يــقــدم خــدمــة الى
الناس على طبق من ذهب  مأخوذا
بــــهــــاجس اخالقـي مـــؤاده الــــقـــول
أثـور(خير النـاس من نفع الناس) ا
وان ما يـرضي الـنـاس يـرضي الله
و (الكـلمة الـطيبـة صدقة) واذا كان
ـكـتـوب يـقـرأ من عـنـوانه  او كـما ا
يـقـول الـنـقـاد الـبـنـيـويـون الـعـنوان
ثـريــا الــنص فـأن عــنــوان الـكــتـاب
مـــوضع الـــتـــقــد هـــذا يـــومئ الى
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صــدرت في بــغــداد عن دار ضــفــاف
لـلطبـاعة والـنشر والـتوزيع رواية
(إنــــانــــا والــــنــــبــــاش!) لــــلــــكــــاتب
والصحفي والفنان سالم بخشي.
تـقع الـرواية فـي ثالثة عـشـر فـصـلًا
تتـحـدث الـثيـمـة الـرئـيسـة فـيـها عن
أزمـة الوجـود االنسانـي حتت رحمة
الــقــدر األهــوج الــذي يــتــقــاذفـه بـ
ــوت والـــصــراع األزلي احلــيـــاة وا
لــــهــــذا االنـــســــان مع قــــوى الــــشـــر
الـشـيـطـانـيـة وسـقـوطه أحـيـانًـا في
بـــراثـن هـــذا الــــشــــر وإخـــفــــاقه في
االمتحان وأحيانًا انتصاره الباهر
عـبـر شــخـصـيـات وأحــداث شـائـقـة.

الـقــيـمـة الــعـلـيــا الـتي يـحــظى بـهـا
الـصحفي بـعنـوانه وينفـرد بها عن
ـــــهن ســــــواه من الــــــعـــــنـــــاويـن وا
ـقاالت التي االخرى).ومن عـناوين ا
ضمها الكتاب:(العنوان اول اتصال
) (احملــلل الــسـيــاسي من بــالـقــار
االعـــــــــمــــــــدة االســــــــاســــــــيـــــــــة في
(الــــبـــــرامج احلـــــواريــــة.. الــــبـالد)
ـــقــال (ا قـــواعــدهـــا واهـــمــيـــتـــهــا)
(مـعـيار الـصـحفـي وفن االختـصـار)
(قــيم تــقـــو الــكــاتـب والــكــتـــابــة)
(هل الـصحافة وعـالقتها بـاجملتمع)

يعتزل الصحفي مهنته?).
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صـدر كتـاب (الـسـيـنمـا اجلـديـدة) تـأمالت في مـوت السـيـنـمـا بـعد سـيـطـرة الـثورة
ؤلـفه حـسن احلجـيلي يـناقش الرقـميـة دراسة نـقديـة 
تاريخ السينما منذ النشأة األولى حتى اليوم بعد هيمنة
التـقـنيـات الرقـمـية في  5 فصول و 245 صفـحة من
ـتـوسط احلــجم. والـكــتـاب بـحـث فـردي طـويل الـقـطـع ا
ـسـتـوي يـنـاقش هـمـوم الـسـيـنـمـا ومـسـتـقـبـلـها عـلـى ا

العربي واألجنبي.
ـؤلف قــد فـاز بـدايـة  2017بـجـائـزة الــنـخـلـة  وكـان ا
الـذهـبـيــة ألفـضل كـاتب ســيـنـاريـو فـي مـهـرجـان أفالم

السعودية عن نص بعنوان لسان آدم.
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ـعـروف طـالب سـعدون كـتـاب بـعـنوان عن مـطبـعـة الـرفـاه ببـغـداد صـدر لـلـصحـفي ا
ـتوسط  قدم له الدكتور (عنوان صحفي يكفي..) يقع في  216 صفحة من القطع ا
احمـد عبـداجملـيد واالخـراج الفـني لـكمـال مصـطـفى صالح.ويـضم مـجمـوعة مـقاالت
نـشـرت في جـريـدة (الـزمـان) قـال سـعـدون عـنـهـا (هـذا االصـدار مـجـمـوعـة مـقـاالت
نـشرت في صـحـيـفـة الـزمـان الغـراء في عـمـودي فـيـهـا (نبض قـلم) بـالـعـنـوان نـفسه

(عنوان صحفي يكفي...) وهي مالحظات من التجربة
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ـرة اصدر كـتـابا عن دار امل اجلـديدة في عرف جـواد غلـوم بـكتـابة الـشـعر اذ اصـدر عدة مـجمـوعـات شعـرية ولـكـنه في هذه ا
ا هـو مؤلم وقاس من ذكـرات غــــــــنيـة  سوريا وهـو بعـنوان (مذكـرات مثقـف عراقي اوان احلصـار ومقاالت اخـرى) ومع ان ا
ؤسـسات والـنشاطـات العـراقية في ا يـورد من حقـائق مأساويـة عن ا ا وبؤسـا  ظروف واوضــــــــــــــاع اذ ان غـلوم يـزيدهـا ا
ـنظمات ??? ا كـان للمـؤسسات وا ثـقف وحده وا ارس ضغـطه الشديـد على ا ظروف احلصـار مؤكدا ان احلصــــــــــــــار لم 
في هذه الـظروف كـما ان الـتطـرق للـمؤســـــــــــــــــــــسات واالفـراد نحو احلـديث عن تـأثيـر احلصـار يقدم صـورة مأسـاوية عن

ذلك. 
ـؤلف غلـوم هـذه الصـورة يـزيـد عن االتسـاع فـانه يتـطـرق الى ظـروف قبـيل فـرض احلـصار بـوصـفهـا ايـاما حـالـكة ولكي يـقـدم ا

سارح العربية. سرح العراقي الذي كان يعد من افضل واهم ا ويتناول هجرة العراقي الى اخلارج وحال ا

غالف الرواية
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عن دار ضفاف (الشارقـة/ بغداد) للـطباعة والنـشر  صدر احلزء اخلامس
ـتــحـدة األمـريــكـيـة" ( 280صـفـحــة) الـتي من "مـوســوعـة جـرائم الــواليـات ا
يترجمـها ويعدّهـا الدكتـور "حس سرمك حـسن" .  وقد عرّف النـاشر بهذا

اجلزء في كلمة حملها الغالف األخير جاء فيها :
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ـبادرة لـلنـشر والـتوزيع في الـعاصـمة األردنـية عـمان  صدر مـؤخراً عن دار ا
اإلصدار األول للـشاعرة واألديبـة الفلـسطيـنية آمـال شاه بـعنوان:ويـسبقني

حُلم
 يشتمل اإلصدار على قصائد في عناوين مـختلفة تتراوح ب الوطن وجنوده
وضوعها دينة الثائرة والقطاع الصامد كما تنحى  الثائرين والقدس وغزة ا
واطـن وحكايـات إم الشـهيـد فيـما ال تـخلـو القـصائد من الى قضـايا وهـموم ا

أحاديث الفالسفة وقبلة الوداع والطفولة البريئة وتراتيل صمت.
في احلـديث عن ســيـرتـهــا الـذاتـيــة تـشـيــر الـشـاعــرة شـاهـ الـى أنـهـا بـدأت

مسيرتها منذ الصغر كانت الطبيعة ملهمتها األولى واألخيرة.
:هذا الديوان يـحمل في طيـاته كل ما حتمـله مشاعري كـإنسانة  تقول شاهـ
تـعشـق الوطـن وما زال قـلـمي يـنـثـر حـبـره لـيـضع أجـمل مـا عـنده فـي ديواني

اآلخر الذي هو قيد التجهيز. وسوعة غالف ا


