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تلك الكتب

Î«œuNý vðu*« ÊuJ¹ U bMŽ
طبوعـات او التدخل الرسمي في اراد ال ادعـو الى عودة الرقابـة على ا
ومـــواقف الـــبـــاحـــثـــ والـــدارســـ ومـــبـــدعي الـــروايـــات والـــقـــصص
ـسـرحيـات والقـصائـد ولكـننـي ادعو الى عـدم السـكوت عـلى مزوري وا
ـعلـوماتـوالتـواريخ الذين اسـتغـلوا سـهولـة ورخص الطـباعة احلـقائق وا
رور في الـظـروف الراهـنة وانـعـدام الرقـابة وطـبع اصـدار الكـتب دون ا
بـخبراء ومختـص لطبع واصـدار الكتب يتنـاولون فيها سـيرهم الذاتية
ويــنـسـبــون في هـذه الــسـيـر النــفـسـهـم بـطـوالت وامــجـادا تـأريــخـيـة او

ينسبون هذه البطوالت واالمجاد البائهم واجدادهم.
ارسـون دورا سيـاسيا ومع ان هـذه السـير تـكتب وتـصدر الشخـاص 
او اقـتصاديـا او اجتماعـيا بارزا ومؤثـرا ومع انهم ليـسوا من اصحاب
ؤثرة كما هو حـال الذين كتبوا مذكـراتهم وسيرهم الذاتية في ـواقع ا ا
ـراحل السـابـقة اال من حـقهم الـكتـابة عن انـفسـهم وتوثـيق مذكـراتهم ا
وسـيـرهم الـذاتـية ,فـكـتب االجـداد لم تـر اي شـخص دون تـوثـيق بعض
ـعـلومـات عنه كـما ان االداب الـغربـيـة اصبـحت مفـتوحـة الية مـذكرات ا
وايـة سـيـرة ذاتـية من اي شـخص مـهـمـا كان مـوقـعـة وعـمله بل ان دور
الـنشـر تتـنافس بـحصول عـلى مذكـرات وسيـر بعض االشـخاص سواء
ذكرات واتلسير كـانوا من السياسي او غـير السياسي واذا كـانت ا
ـا هـو ســابق وقـد من االحـداث والــوقـائع فـان دور لــديـنـا مــرتـبـطــة 
ـذكرات والسيـر الذاتية ا هـو جديد وراهن عن ا الـنشر الـغربية تـهتم 
وتـتـنـافس من اجـل احلـصول عـلـيـهـا لـكي حتـصل عـلـى ما هـو سـاخن
زيد من ومـتوتر وتقدم مادة مثيرة للجدل والسجال ومادة بحاجة الى ا
ـعـلومـات للـوصول بـها الى الـقـناعـة.ان كتـابة واصـدار السـير االراء وا
ــذكــرات تـقع في اطــار حــريـة الــرأي والــتـعــبـيــر وهي من احلــريـات وا
االســاسـيــة في عـصـرنــا الـراهن ولــذلك يـكــون من حق اي شـخص ان
ذكـرات ولكـنهـا تدفع الى يـبادر الـى كتـابة مـا يعـنيه من هـذه الـسيـر وا
عـلومـات واخللط ب الـصحـيح واخلطـأ وب الواقع بـلبـلة واضـطراب ا
ـزيف عندمـا تعتـمد قلب احلـقائق وتزيـيفهـا وادعاء ادوارالبـطولة في وا

همة فيها.  االحداث والوقائع ا
ان الـشخصيـات السياسيـة واالجتماعيـة واالقتصادية الـبارزة ال تمتلك
هـامشا كبيرا على التزوير والتـزييفالن االحداث والوقائع التي عاشتها
كن ان يكونوا ومـارست ادوارا قيادية فيـها قد عاشها نـاس اخرون و
شـهودا على مـذكرات وسيـر هذه الشـخصيـات وحق هذه الشـخصيات
يـتهم بعـضها احـيانا بالـتحريف والـتزوير اذ لـو كانت معلـوماتهـا دقيقة
ـا حصل هـذا االخـتالف الـكـبـير في وكـانت الـشـهـادات عـنهـا صـادقـة 
تـاريخ بعض االحداث والـوقائع والشـخصيات ,فـان الذين يـزعمون بان
لــهـم والبــائــهم واجــدادهم ادوارا بــارزة ورئــيــســة في بــعض االحــداث
ا يزيدون التـاريخ بلبلهال واضطرابا ,وخاصة والـوقائع وهم كاذبون ا
ان هـوالء يسـتـدلون بـصحـة وعدم صـحة هـذه االدوار الى شهـود موتى
ـكن والى شــهــود غـادروا الــسـاحــة قـبل وقــوقع الــوقـائع واالحــداث و
ــدقق والــذكـي ان يــتـعــرف الـى عــدم صــحــة هــذه االحـداث لــلــقــار ا
ـراجع فــهي تــذكـر اي شيء عن ــصــادر وا والــوقـائـع بـالــرجـوع الى ا
ــنــســوبــ لــهــذا الـشــخـص او ذلك ومن الــزيف ان يــكــتــبـون االدوار ا
ـاذا اغـفـلت هـذه ـقـدورة ان يـتــسـاءل  مـذكــراتـهم وسـيـرهم الــذاتـيـة و
ــصـادر ,ذكــر هـذه االدوار?ان ابـقــاء الـبـعض عــلى كـتـابــة مـذكـراتـهم ا
ـعلومـات مستغال وسـيرته لغـرض تشويـة وحتريف وتزيـيف احلقائق وا
ا يـسـيئ الى هـذه احلـريـة ويـسـيئ لـلـتاريـخ وهو في حـريـة الـتـعـبـيـر ا
احملصلة النهائية يقدم نفسة مزورا ومزيفا وليس من شهود التاريخ او

ساهم في توفير حقائقة ومعلوماتة. من ا
ويـبـدوا ان هـذه النـظـرة الى مـثل هذه الـسـيراو
ـذكرات قـد اعلـنت عن نفسـها فـور صدورها ا
ؤرخ والـباحث فـي كتب اذ تهمل من قـبل ا
ويـكـون تـداولـهـا مـحـصـورا بـاصـدقـاء واقـارب

الكتاب.

اعــــــمــــــالـه في فـن االغــــــلــــــفـــــة
والـــتــصــمــيم الـــطــبــاعي. بــعــد

مـفـاوضـات بـلـنـد مع شاؤول 
تــــخـــفــــيض طــــبع الــــغالف مع
الكالئش الى عشـرة دنانير بدال
من عـشـرين اكــرامـا لـبـنـلـد ولي
ولـلــقـصــة الـعـراقــيـة الــتي كـان
شاؤول احـد من روادها رغم ان
كــتـابي ال يـتــحـدث عـنـه بـسـطـر
واحـد.ان حماس احتـادنا لـطبع
كــــتـــاب صــــغــــيـــر فـي الـــنــــقـــد
الــــقــــصــــصي صــــدر قــــبل ست
وخــمــســ عــامــا جــاء  –كـــمــا
اعــتــقــد  –بــســـبب نــدرته اوال
والنه الكتاب الـنقدي الثاني في
العراق بعد كتاب (القصص في
االدب العراقي احلديث لالستاذ
 عـبـد الـقـادر حـسن امـ  وهو
رســالـة مـاجــسـتـيـر قــدمـهـا الى
اجلامعة االمريـكية ببيروت عام
 1955وطـــبـــعـه بـــبـــغـــداد عــام
 1957بتعـضيد مالي من وزارة
ـعــارف).ومن الـعـنــاوين الـتي ا
ـيزات عـامة ضـمـها الـكتـاب :(
(محمود لقصص مابعد الثورة)
احـــمــد الـــســيــد1901- 1937)
عبـدالرزاق الشيـخ علي وعباس
أفـنـدي) (مهـدي عـيسى الـصـقر
(فــــؤاد ــــديـــــنــــة) في غـــــضب ا
الــــــــــتـــــــــكـــــــــرلـي فـي الــــــــــوجه
(شاكر خصباك في حياة االخر)
قــــاســـــيــــة) (غــــائـب طــــعــــمــــة
دينة (موفق خضر في ا فرمان)
( عـــــلي حتـــــتــــضـن الـــــرجــــال)
(جـــــاسم مـــــحـــــمـــــد ســـــهـــــيـل)
(شاكـر جابـر في االيام اجلـوي)

(ادمون صبري). ضيئة) ا

لـلـسـعي فـي تـرميـم مـنـازلـها  او
هـجرين اليـها تـماما مع اعـادة ا
مـا شــهــدته الــقــرى الــتي هــجـر
مـنهـا ابنـاء شعـبنـا عبـر العـقود
الـسـابـقـة واسـهم الـكـثـيـرين في
احـيـائـهـا واعـادة الـنـبض الـيـها
خـصــوصــا مع مــحــنــة الــنـزوح
الـتي مـر بـهـا مـسـيـحـيـو مـديـنـة
ـوصل ومــنـاطق سـهل نـيـنـوى ا
حـينـمـا اوقـدوا شـمـعة االمل في
ـــهـــجـــورة وحـــاولــوا الـــقـــرى ا

باستقرارهـم فيها من ان يعيدوا
بعض بـهائها الذي كـانت تتمتع
به قـبل ان تـشـهــد مـا تـشـهـد من
فـصـول تركـهـا وهـجرهـا ..نـعود
ــثل لــكــتــاب مــذكــراتي  الــذي 
سفـرا من اسفار السـيرة الذاتية
ــا جــذبت الــقــراء  الن الــتي طــا
يـــنــهـــلـــوا من جتـــارب االخــرين
حيـنـمـا انـدفـعـوا لـرصـد فـصول
من ســيــر حـيــاتــهم وتــوثـيــقــهـا
وارخــــنـــتــــهـــا فـي كـــتـب  نـــالت
اسـتحـسـان اجلـميع  خـصـوصا
وان كـتب الـسـيـرة الـذاتـيـة  لـهـا
ـمـيـزات سـواء في الـكـثـيـر مـن ا
نقل جتارب سابقة الجيال الحقة
تمكنها من التعامل مع ما مر به
ا اجليل السابق  بـاالستفادة  
كــتـبه اجلـيل الـرائـد  خـصـوصـا
وان هـــنــــالك من كـــتـب ســـيـــرته
اعــتــمـــادا عــلى مـــا شــهــدته من
حـوادث حـافـلـة ومـحن وجتـارب
ـــا تـــكــتـب بــدافع الـــتـــوثــيق ر
والشهـادة احلقيقـية اخلالية من
ـــا الـــزيف والـــرتـــوش الـــتي ر
ـؤرخـ يـسـتــعـ بـهــا بـعض ا
لـكي يـجـمـلـوا تـاريـخـا مضى او
يـــنــفــحـــوا في بــعض احلــوادث
تـفـاصـيل الصـحـة لـهـا لـتـسـتـمر
تــــــلـك احلــــــوادث مــــــتــــــداولــــــة
بــالــتــفــاصــيل اخملــتــلــقـة  الــتي
يـنـبغي ان تـكـون ازاءهـا شـهادة
مـحـايـدة وواقـعـيـة لـكي حتـتـفظ
بـدقـتـها ومـعـلـومـيـتـهـا ..ونـعود
ـذكـرات زيتـو الـتي غـلب علـيـها
الــطـــابع الــتــربـــوي كــون كــاتب
ذكرات عـمل في حقل االشراف ا

الـتـربــوي وسـاهم بــشـكل واخـر
في االرتـقاء بـالـعمـليـة الـتربـوية
وفيـما تواصل في سـرد محطات
ـيــدان احلـافل مــهـمــة من هــذا ا
فـقـد اسـقط سـواء بـدافع مـنه او
من غـــيـــره االســـهـــام بـــكـــتـــابــة
هـوامش يـنــبـغي ادراجــهـا عـلى
واقع االشــــراف الــــتـــربــــوي في
تابـعة  وابراز جتربة تـعليمية ا
تــمـتـع بـهــا كـاتب الــسـيــرة لـكي
يـــزين بــهــا صــفــحــات الــكــتــاب
ويقدم خالصة جتـربته التربوية
ـهـمـة لالجـيـال الـتي تـضـطـلع 
التعلـيم كون وزارة التربية ومن
خالل فــصـول اســتــقــطــابــهـا
لــلــكــوادر الــتـعــلــمــيــة بــاتت
تــسـتـعـ بــطـواقم من خـارج
هـيئة لـتلك ـنافـذ ا مضـمار ا
االجيال وحاجة تلك الطواقم
ـــاســة خلـالصــة تـــربـــويــة ا
تـــتـــيـــحـــهـــا كـــوادر  قـــدمت
عـصــارة جـهـدهـا في مـيـدان

التعليم.
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  وفي مــــــحــــــطــــــة اخــــــرى
اسـتـثـنى زيـتـو جتربـته في
ادارة مـــــفـــــاصـل اجملـــــلس
الــشـــعــبي خــصــوصــا وان
كـــاتـب الـــســـيــــرة كـــان من
اوائـل مــــــؤســـــــسـي هــــــذا
التنظيم وعرف عنه خبرته
وحنكـته في قيادة اجمللس
سـواء بــتـرؤسه لـلـمـجـلس
في ســـــنــــوات ســـــابـــــقــــة
باالضافة الخـتياره رئيسا
للـمجلس بـدورته اجلديدة

بـــاالضــــافـــة الى مـــا حـــفـــلت به
ا ذاكرته من فصـول ومحطات 
يــتــعـــلق  بــادارته لـــفــرع اربــيل
ـذكـور ..وبـعـيدا عن لـلـمـجـلس ا
تـــلك الـــهـــوامـش تــبـــقـى االمــال
معقودة جتاه سياسيينا  او من
يضطـلعون بواجـبات قيادية في
ان يـوثقـوا مـهـمـتـهم تـلك بـكـتب
كـونــهـا سـتـبـقـى فـواصل مـهـمـة
حتتاجهـا االجيال اجلديدة التي
ســتــبـلغ عــتــبــات الـزمن دون ان
تتـمكن من  بلـوغ فاصل مهم من
فواصل االزدانة باحلس القومي
 الـــتي يـــتـــيح لــهـــا الـــدفــاع عن

حقوق امتها ..
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ضــمن مــنــشـورات االحتــاد الــعـام
لالدبـــاء والــــكـــتـــاب فـي الـــعـــراق
صدرت  للباحث باسم عبداحلميد
حمودي الطبعـة الثانية من  كتاب
بعنوان(في القصـة القصيرة) بعد
مــرور ست وخــمــسـ ســنــة عـلى
صـدور الــطـبــعــة االولى مـنه ومن
مـــطـــبــعـــة االحتـــاد آنـــذاك. ويــقع
الكتاب وهو دراسة نقدية في 90
ــتـــوسط. صـــفـــحـــة من الـــقــطـع ا
ويـشـيـر احتاد االدبـاء فـي مفـتـتح
الكتاب انه (اعتـزازا بهيأة الكتاب
االولـى وبــــــراعــــــة تــــــصـــــــمــــــيم
الــشـاعــروالـفــنـان مــحـمــد سـعــيـد
الـصــكـار لـلــغالف ارتـأى االحتـاد
ان يـــظل الـــكـــتــاب بـــتـــصـــمــيـــمه

السابق).
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ـــــؤلف فـي مــــقـــــدمــــة ويــــقـــــول ا
الكـتاب(صدرت الطـبعة االولى من
كـتــابي هــذا في ايــلـول  1961عن
مــــطـــبــــعــــة االدبـــاء وكــــــــــــــانت
تـكـالـيف الـكـتـاب قـد بـلـغت سـتـ
ديــنــارا تــســلـــــــمــهــا مــني مــديـر
طبـعة ومحاسب االحتـاد حينها ا
االســتـاذ الــفـريــد سـمــعـان.اشـرف
عــلى طـبع الــغالف االسـتـاذ بــلـنـد
احلــيـــدري الــذي صــحــبـــني مــعه
بـــســـيــارتـه الــفـــولـــكس واكن الى
االستاذ انور شاؤول مدير مطبعة
شــركــة الــتــجــارة والــطـبــاعــة في
الصاحلية حيث رحب بنا ووافق
عــــلـى طــــبـع الــــغـالف (مــــلـــــونــــا
بـاالخضر بـخلفـية بيـضاء) والذي
صـمــمه الـفــنـان الــصـديق مــحـمـد
سـعــيــد الـصــكــار ويـعــد من اولى
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مـــرة اخـــرى يـــعــــود الـــصـــحـــفي
قـحطـان جاسم جـواد ليـصدر لـنا
منـجزه االبداعي بـأول كتاب ادبي
له بـعـد اربـعـة كـتب فـنـيـة صـدرت
عن دار مــيــزوبــوتــامــيــا لــلــنــشــر
ـتـنـبي فـضال عن والـتـوزيع في ا
كـتـاب يـتنـاول الـفـنـان عـزيـز عـلي
صـدر عن دار الـشــؤون الـثـقــافـيـة
الــعــامـة.الــكــتــاب يــحــمل عــنـوان
"بـورتــريه لـذاكـرة بـيـضـاء" فـكـرته
ــؤلف طــريـــفــة وجـــديــدة اخـــذ ا
مــجـمــوعـة من االدبــاء من مـراحل
مختلفة زمنيا وابداعيا وتناولهم
بـصـورة قـلـمــيـة مع نـشـر صـورة
لألديـب في صـــــغــــره بـــــعــــمــــر ال
يــتـجـاوز ال 12عـامــا لـكــنه نـشـر
بـعض الـشـخــصـيـات بـعـمـر اكـبـر
لعدم توفر صورهم بالصغر لعدم
اهـتمـام االهل بالتـوثيق بـالصور
وحتى الـوثائق الرسـمية كـالهوية
وشـهـادة اجلـنـسـيـة كـانت تـصـدر
بـال صـور! والـطـريف في االمـر ان
الـــــكـــــاتـب ال يـــــذكـــــر اسم االديب
صــاحب الـــصــورة اال في نــهــايــة
احلـــديث عـــنه بــحـــيث من يـــقــرأ
ـــــوضــــــوع ويـــــرى الــــــصـــــورة ا

الطفولية يحتار في امره!
تناول الكتاب  56شخصية ادبية
مـــنــهم: اجلــواهـــري والــســيــاب
ــيــعــة عــبـاس الئــكــة و ونــازك ا

عـمارة وعـبـدالـرزاق عبـدالـواحد
ــلك نـوري وعـبــدالـرحـمن وعـبـدا
الـــــربــــيـــــعي وجـالل احلــــنـــــفي
ويـوسف الـعـاني وعـقـيل مـهـدي
وجـاسم عــاصي ومـحـمـد حـسـ
ال يـاس وجـليل الـعطـية الـلذان
احـتال صــورتــهــمــا الـغالف االول
لــلـكـتـاب. الــكـتـاب صـورة قــلـمـيـة
تـوثــيــقــيــة لــهـذه الــشــخــصــيـات
االدبــيــة وقــد وردت الــكــثــيــر من
ـا تنـشر ألول ـعلـومات عـنهم ر ا
مـرة وكذلك بـعض الـصـور يـنـشر
تعة في ألول مرة. الكتاب رحلة 
حياة وادب ال  56شخصـية التي
ـؤلف عـلى مـدى ثالثـة تـنـاولــهـا ا
سنـوات يعمل في الـكتاب إلجنازه
بالصـورة اجلميلة الـتي ظهر بها.
عـلـمـا ان هنـاك جـزء ثـان يـتـضمن
االســمــاء االخــرى لـألدبــاء وهـذه
ــؤلف دعــوة الــيــهم لالتــصــال بـا
لتزويده بالصور حتى تعينه على

اجنازه. 
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كـتب مقـدمة الـكـتاب الـشـاعر عـمر
الــــســـراي حتت عـــنـــوان "تـــدوين
مـلون لـذاكرة بـيضـاء" شرح وثمن
فــيـــهــا قــيـــمــة الــكــتـــاب وفــكــرته
الـطــريـفــة. الــكـتــاب يـقع في 370
ـتوسط.يـقول صـفـحة من الـقطع ا
الكـاتب  قحطـان جاسم جواد : أن
فـكرة هـذا الكتـاب ولدت في مـجلة

الـف بـاء حـيث كــنت اعـمل لــفـتـرة
 35عـاما وهي فـكرة جمـيلـة تقدم
االدبـاء بــصـورة قـلــمـيــة او تـتـبع
حـــيـــاتي وابـــداعـي لـــلـــمـــســـيــرة
ـنجـز. سابقـا كنا نـسميـها هذا وا
الطـفل اصبح مـشهورا كـما اطلق
-ابـو عــلـيــهــا شـيخ الــصــحـفــيــ
عالء- االســتــاذ مــحــسن حــسـ

يـوم كـان مـسـؤوال في قـسم فـنـون
وفي صـفـحـات لـلـنـاس حـكـايات 
الـــتي اســســهــا قــبــلــنــا االســتــاذ
الـــراحل رشـــيـــد الــرمـــاحي لـــكن
الـزاويـة كـانت مـقـتـضـبـة وشـملت
الـفـنـانـ فـقط  لـكن بـعـد نـشـرها
عــــلى حـــلــــقـــات في مــــلـــحق ادب
جلريدة الصـباح اخذت اسما اخر
هو  –ذلك الـطفل... هـذه الصورة
وكــان لألســتــاذ مــحــمــد خــضــيـر
سلـطـان االثـر الطـيب في نـشـرها.
وبعد ان توقفت بسن ظهرت في
مـجـلـة الـشـبـكـة الـعـراقـيـة بـفـضل
رئــيس حتــريــر االســتــاذ جــمــعــة
احلــلـــفي وبــعـــنــوان اضــاءات ثم
بـــورتــريـه.وتـــابع الـــكــاتـب: هــذه
الزاوية –الكـتاب  –تـتبـع مسـيرة
االديب مــنـــذ والدته وتــركـــز عــلى
ـا هو خـفايـا حيـاته الى ان يصل 
عليه االن مع نشر صورة صغيرة
له في مرحـلـة الطـفـولة  وال نـذكر
اسم االديب اال في الـسـطر االخـير
ــوضـوع بـحــيث ان الـقـار من ا

عـرفـة االديب الن صورة يـحـتـار 
طفـولـته ال تـشبـهه في الـكـبر.وعن
مـعــانـاته اوضح الـكــاتب: عـانـيت
كـثــيـرا مع صـور االدبـاء السـيـمـا
جلـيل الــسـتـيــنـيـات لــعـدم وجـود
صــورهم في طـفــولـتــهم اذ كـانت
حـتى هــويــة االحــوال تــصـدر بال
صــورة. وفي هـــذه احلــالــة اكــون
عـنــد حـالـة من  احلـاالت الـتـالـيـة
ــوضـوع او نـشـر امــا عـدم نـشـر ا
صـورة في عـمــر اكـبـر كــأن يـكـون
شـــابــا او طــالــبــا جــامــعــيــا. لــذا

اخترت اخليار الثاني مضطرا.
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 وجـــاءت احلـــيــرة الـــثـــانــيـــة في
تـرتيب االسـمـاء في الـنـشـر. وهذا
االمـر يولـد حـسـاسيـة بـ االدباء
ا بسبب نرجسية البعض او ; ر
العتـقـادهم باألحـقيـة عن غـيرهم 
فــتــداركت االمــر بــالــنــشـر حــسب
ـوضـوع حـصـولي عـلى اولـيـات ا
والــــصـــورة. وبــــذلك اوفــــيت حق
اجلـمــيع.يــبـ الــكــاتب ان بـعض
االدباء اعتذر بشفافية كبيرة; ألنه
ال يـريـد ان يـكـون حتـت األضواء 
ومــنـهم مـن اعـطــاه صـورة له ولم
علومات التي طلبها منه ده با
لــكي تــكــون عـــونــا له في كــتــابــة
ــادة.االديب عــمــر الــســراي بـ ا

رأيه فـي مـقـدمـة الـكـتـاب بـالـقـول:
السيرة  الذاتيـة  بوصفها تاريخا

ال تـــكــفي لإلحـــاطــة بــحــيــاة
ـــؤرخ أدنى ــــبـــدعـــ  فـــا ا
مــــرتــــبـــــة من الـــــشــــاعــــر و
ـبـدعـ  هـذا مـا أصـدقـائه ا
ــعــلم الــكــبــيــر حــمـــله لــنــا ا
ـمـازجـة بـ أرسـطـو  لــكن ا
ــنــجـز الــصـورة الــفــنــيــة و ا
اإلبـداعي  يحـمل  الـكاتب من
منصة تدوين ما هو واقع إلى
منـصـة تدوين مـا هـو محـتمل
الــوقـوع  لـذلك يــكـتـسب  هـذا
ــشــروع شــرعــيــة إدراجه في ا
خـانــة االبـتـكـار  فـفي الـكـتـاب
الـذي ســتـخــوض في غـمـاره –
أيـــهـــا الـــقــار  –صـــورتــان 
واحــدة  من خــطــوط  رســمــهـا
الـــزمن بـــآلــته الـــتي انـــبـــثــقت
لـتـكـون  قـــــُــــمـرة  لـلـضـوء  و
األخــرى  صـــورة  من كـــلــمــاتٍ
رسـمت إكـسسـوار الـطريق  إلى
عـــــالـم الـــــنـــــضـــــوج .وأضـــــاف
ـــك تــعــلم  بـأن الـســراي: و لــعـلــــَّ
الـســنـوات احلــالـيـة هـي سـنـوات
صـــور الــــ ( ســـيـــلــــفي )  حـــيث
يـلـتـقط اإلنـســان صـورة لـنـفـسه 
ــعــلـومــاتك بــأن الــكـاتب فــأضف 
ـنح سيرته الـذاتية  لـلنشر ح 
ـشـهـد يـكـون  قــد الـتـقط صــورة  
ثـالثي األبعـاد جملـمل ما يـعـتز  به
من إبـــداع  لــــذلك هــــو يـــلــــتـــقط
(ســيـــلـــفي ) لــنـــفــسـه  لــيـــحــقق

الـــ(ســـيـــلـــفي
ذاتـــــيـــــة )  قـــــبل أن يـــــحـــــقق
الــ(ســـيـــرة الـــذاتـــيـــة ).وخـــتم
الــســراي: مـحــاولــة  تــســتـحق
اإلشادة  و الـقراءة و االقـتناء 
ــصـادر ــرجع  األجــمل  فــهي ا
مـتـزامـنـة  مع حلـظـة الـكـتـابة 
فـال تـبـخـلـوا عــلى أنـفـسـكم في
الــتــمـعـن فـيــهــا  وبــإهــدائــهـا
ألبـــــنــــائـــــكم و أحـــــفـــــادكم من

القادم .
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(ســنـــاط ) الـــتي رغم تـــهـــجـــيــر
ســكـــانــهــا وهـــدمــهـــا في فــتــرة
منتـصف السبـيعـينيـات على يد
النـظـام الـسابق اال ان رجـاالتـها
حافـظوا عـلى نسـيجـها وابرزوا
ا صـورا ومحـطات اجتـماعـية 
ابرزته تلك القرية  الوادعة حتى
 تـمــكـنـوا من بـنــاء قـريـة فـكـريـة
ذات اواصـر اجـتمـاعـيـة راسـخة
رغـم ان واقع الـقــريـة  لم يــشـهـد
اي حتديـثا بالـنسبة لـلمحاوالت
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تحدة. ملكة ا وصلت النسخة اإلنكليزية من رواية (فرانكشتاين في بغداد) للروائي العراقي  أحمد السعداوي إلى القائمة الطويلة جلائزة مان بوكر الدولية في ا
ية لـلرواية العربية في  2014  (البـوكر العربية) وتتـناول قصة هادي العـتاك الذي يعيش في العـراق ويقوم بتلصـيق بقايا بشرية من الروايـة سبق لها الفوز بـاجلائزة العا
ضـحايا االنـفجارات في بـغداد في ربيع  2005 ويخـيطهـا على شـكل جسد جـديد حتل فيه الـروح ليـنهض كائن جـديد يسـميه هادي ”الـشسمه “أي الـذي ال أعرف ما هو

اسمه وتسميه السلطات باجملرم اكس ويسميه آخرون ”فرانكشتاين.“
تحدة. ملكة ا ترجمة وتُمنح كل عام لكتاب تُرجم إلى اإلنكليزية وصدر في ا ية ا ية بأفضل األعمال الروائية العا وحتتفل جائزة مان بوكر العا

جاءت الرواية الصادرة في  2013 والتي ترجمها إلى اإلجنليزية الصحفي البريطاني جوناثان رايت ضمن  13رواية شملتها القائمة الطويلة للجائزة هذا العام.
انيا واجملر واألرجنت وكوريا اجلنوبية والنمسا وبولندا وتايوان. وضمت القائمة أعماال لكتاب من فرنسا وإسبانيا وأ

كـونة من خـمسـة أعضـاء برئـاسة الـكاتـبة الـبولـنديـة ليـزا ابيـجنـانيـسي في بيـان يوم االثـن إنـها اخـتارت هـذه األعمـال من ب  108 أعـمال تـقدمت وقـالت جلنـة حتكـيم اجلائـزة ا
للجائزة.

تحف فيكتوريا وألبرت في لندن. وتكشف حلنة التحكيم عن القائمة القصيرة في  12 نيسان فيما ستعلن اسم الرواية الفائزة في  22مايو أيار خالل حفل عشاء 
ترجم. وحتصل كل رواية تصل إلى القائمة القصيرة على  1000 جنيه استرليني فيما حتصل الرواية الفائزة على  50 ألف جنيه تُمنح مناصفة للمؤلف وا

رسالة لندن
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ال يـشتـرط على من يـهدي بـاقة  من
الـزهـور ان يـكـون بـسـتـانـيـا.كـتـاب
دعونا نتفلسف للكاتب علي حس
الصـادر حـديثـا عن دار اثـر للـنـشر
ــمــلــكـة الــعــربــيـة والــتــوزيع في ا
ـهـداة الـسـعـوديـة    تـلك الـبـاقـة ا
ولكنها من حملات فلسفية بذل فيها
مـجهودا لـيس هينـا على ما نـعتقد
ــا امـتـازت بـه من رشـاقـة الــكـلـمـة
وجـديـة الـطـرح وسـهـولـة الحتـتاج
ســوى   قـار مـنــفـتح الــذهن غـيـر
محكـوم  باجلمـود الفكري أو (رمى
وراء ظهـره حالة الـتخلف الـبدائية
الـتي يـنقـاد لها عـقل االنـسان لـفكر
شـــــخـص اخــــــر) والـــــتـي ال زالت
مسـيـطرة عـلى اذهـان االغلـبـية من
الــذين اعـــتــادوا عــلى ان يــوكــلــوا
مهمة التفـكير لغيرهم من حكومات

ابـويـة أوسـلـطـة لـنـصـوص يـعـتـقد
بأنها مقدسة واجتهادات شخصية
اكل الدهـر علـيها وشـرب  واالخطر
من ذلك . (اهـانـة وفــسـاد لالنـسـان
ان تــغــتـصـب مـنـه وظـيــفــة الــعـقل
الـبـشـري) وهـو  مـا كـان يـراه عـمـا
نـوئــيل كـانـط في فـلــسـفــته والـذي
اجتزأنا منهـا بتصرف ما وضعناه
ــكن وصف  مـؤلف بــ االقـواس.
كـتــاب (دعـونــا نـتـفــلـسف)بــسـائح
ـكان طـاف بقـارئه عـبـر الـزمـان وا
جلـــمع  ســـلـــة مـن ثـــمـــار الـــفـــكـــر
االنـسـاني قـدمـهــا بـطـريـقـة شـيـقـة
ـا تـصـلح الن تـكون وبـسيـطـة  ر
درسة او جامعة  للمراحل منهجا 
االولى مـنـهـا فوراءهـا دافع ثـقافي
ــــام كــــاف وانــــســــاني صــــادق وا
.وانـت تـقــرأ  تــتـمــنى ان يــشـاركك
اجلـمـيع في قـراءته.كل مـجـتمع من

اجملـتـمـعـات خـلف وراءه مـن االثار
مــايــكــفي لــيــثــبت بــأنه قــد صـارع
ــــشـــكالت الــــتي واجـــهــــته وهي ا
مـشــكالت عـديــدة ومــتـنــوعـة  البل
ومــتــجــدده واعـتــقــد ان مــضــمـون
الـكـتـاب يــضـمـر تــسـاؤال  فـحـواه:
ماالذي خلـفه لنا مجتـمعنا على مر
الزمن  وما الذي سنخلفه بدورنا?.
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ـا يؤسف له) كل مـا لديـنا و(هذا 
هـــو الــــتــــأويل وحتــــويل االقـــوال
واحلـكـايــات الـتي رواهـا االقـدمـ
الى نـــصـــوص مــقـــدســـة ال تــقـــبل
الـنـقـاش فـيـهــا تـكـمن حـقـيـقـة سـر
وت واخلـيـر والشـر وا الـوجود 
وحــدنــا فـكــكــنــا احلـجب وعــرفــنـا
لوك السبعة لدعوة نساء طالسم ا
يـخــرج من افــواهــهن الــنــور الـتي
مسـلمـاتهـا ولسـنا بـحاجـة للـبحث

عـنهـا منذ زمن بـعيـد !.لذلك منـحنا
الـعــقل اجـازة طـويــلـة االمـد مع ان
احلـقيـقة  ال تـوجد اال عـندمـا تكون
قــابــلــة لالسـتــخــدام ووســيــلـة من
ــعـــرفــة واخلـــيــر وســـائل زيـــادة ا
الـــعــمــيم .هــذا مـــا جــاء به عــصــر
الـتنـوير في اوربـا في نهـاية الـقرن
الثامن عـشر وهو ماعـبر عنه كانت
ــعـرفــة الــيــقــيــنــيـة بــالــقــول (ان ا
تـقتصـر على معـرفة الظـواهر التي
يـــتـــيــحـــهــا لـــنـــا الــعـــلم من خالل
التـجـربة وال تـوجد مـعـرفة نـهائـية
تــتــجــاوز ذلـك وتــدعي مــعــرفــتــهـا
بـالعـلل الـنهـائـية مـع انهـا تـقتـصر
يـتافـيـزيقـة).وهذا على الـتـامالت ا
ما نـصر عـليه من فـهمـنا لـلمـعرفة.
الــزحـف الـعــلــمي احــدث ثــورة في
طريقـة التـفكيـر منـذ غاليـلو عـندما
استطـاع فهم الواقع فـصاغ قوان

اليـتـطـرق الـيـهـا الشـك وال تقـبل
االســتـــثــنــاء. لـــقــد اثــبت ان كل
ـــــاديــــة تـــــخــــضع االشـــــيــــاء ا
.من كل هـذا نـريد الـقول لـقـوان
دعــــونــــا نــــتــــفـــــلــــسف.. ولم ال
فـــالــفــلــســفـــة والــثــقــافــة تــراث
انساني ليس حكرا على قارة او
بـلـد. اليـحل بـوطـن دون اخر وال
بـجـنس مــحـدد بـعـيـنه وال حـتى
دين ان لـم يـــلغ الـــعـــقل من اجل
نـص او مـفــهــوم تـأمــلي. رحــلـة
ــــتـــعـــة ولــــكن لـــقــــار فـــطن
يــصــطــحب فــيــهــا الــعــديــد من
فالسـفــة الـيــونـان واالغـريق من
ارسـطــو وافالطــون لـيــسـلــمـوه
وهــــيــــجل بــــعــــدهـــا  لــــكــــانت 
وســـارتــــر وفالســـفـــة اخـــرون
ــنـجــزاتـهم أثـروا االنــسـانــيـة 

الفكرية.
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صدر لـلتـربـوي القـدير جـميل
ـاضي كتابه زيـتو في الـعام ا
ـعــنـون (مــذكــراتي ) حـامال ا
فـي مــــتــــونـه الــــكــــثـــــيــــر من
الـــــتـــــجـــــارب احلــــيـــــاتـــــيــــة
واالرهـاصـات الــفـكــريـة الـتي
قدم ازائـهـا زيـتـو خالصة من
ـكــسـوة خــبــرته احلـيــاتـيــة ا
بلـمحـات اجتـماعـية اسـتطاع
ابـــرازهــا من قــريـــته االثــيــرة
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ومـقـاالت مــتـعـددة مـنـهـا عـمـود
(عـتـيق وجـديـد ) لـعـبـداللـطـيف
الـسـعـدون الــذي جـاء بـعـنـوان(
فـلـفل وبهـار.. وأشيـاء اخرى) و
(بــغــداد الــتي أهــواهــا) لــيـاس
خـضـيـر الـبيـاتي  و(الـصـحـافة
ــــعــــركــــة اخلــــطـــأ تــــخــــوض ا
السترجاع مكانـتها ) لكرم نعمة
 و (ذكــــــريــــــات أم دمــــــيــــــعــــــة
الصـحـفـيـة) لـبـشـرى احلـمداني
و(آخـر الدنـيـا ) لـصـباح الالمي
و (ثـقــافـة الـصـابــونـة ) حلـمـزة
مـصــطـفى و(مـتــعـة الـقـراءة في
الـكـتـاب الورقي ) لـعـبـدالـرحمن
عـنــاد  و(واحــة األقالم ) لـعــبـد
الـــــقــــــادر فـــــاضـل وفي حــــــقل
ذكـريـات كـتب الـصـحـفـي الـرائد
مـــــحـــــسـن حـــــســـــ (يـــــوم في
ـقال حـيـاتي). واختـتم الـعـدد 
ـي طه جـــزاع عــنـــوانه لـالكــاد

(كتاب احلمير!).

اجـتماعـية عامة تـضم مواضيع
عـدة مــنــهـا : (مــطــاعم الـفــطـور
تفـتح أبوابـها لـلعوائـل فجرا) 
(اخلــدمـات الـصــحـيـة غــائـبـة ..
) ــراقـبـة شــغـالـة) وكــامـيـرات ا
بـــنك لــــلـــحب اليـــداع ذكـــريـــات
وقـــــصص الــــــعـــــشـــــاق). امـــــا
افـتتـاحية الـعدد لرئـيس حترير
اجملــلــة زيــد احلــلي عــنــوانــهـا
(فرحون ومـحذرون) ومن لندن
 كــــــتـب ســــــيـف الــــــدوري  عن
(حــــقــــيـــقــــة مـــذكــــرات بـــرزان
الـــتــكـــريـــتي .. ومـــا دور ابــنه
مـــحــــمـــد في نــــشـــرهـــا?).امـــا
مـــوضــوع الـــغالف فـــتـــضــمن
حـوارا مع االعالمــيـة الــشـابـة
ـــتــاز الـــتي قــالت جــمـــانــة 
:(والدتي ورطـتـني وجعـلـتني
أدخـل مـــــــــــجــــــــــال االعـالم ..
ويـهـمــني دائـمــا ان اكـون في
ـقـدمـة). وضم الـعـدد اعـمدة ا
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عن مـــؤســـســة بـــابل لالعالم
صـدر عـدد جــديـد مـن (دنـيـا)
وهي مــجـلــة ثــقــافـيــة فــنــيـة


