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الـقـار لـكـتــاب طـالب سـعـدون  الـذي فـضـل الـصـحـافـة عـلى
يـا بشـهادة اللـغة العـربية ال تخـصص اكاد الـتدريس وهـو ا
ـــيل عـــنـــوانه الى بـــد  ان يالحظ  فـي هـــذا الــكـــتـــاب الـــذي 
ـفــارقـات ــا يــسـلط الــضـوء  فــيه عــلى ا الــصــحـافــة فـضال 
الـلغويـة في مجال الصـحافة الـكتاب بـعنوان (عـنوان صحفي
يـكـفي...)وهـو من اصـدار دار الـكـتب والـوثـائق بـبـغـداد لـسـنة
2017  ويقع الكتاب في  216 صفحة ويضم مقاالت

ـفارقات والـطرائف الصـحفيـة فضال عن االفكار متـنوعة عن ا
الــتـي كـــان الــكـــاتب يـــســـتـــخـــدمـــهــا فـي نــشـــر مـــفـــاالته في
وطالب سعدون عمل في الصـحافة العراقية منذ عام الصحف
  1974 مصححا ومحررا ومعد برامج ومراسال في

الــداخل واخلــارج  ومـديــر حتــريــر ومــســتـشــارا صــحــفــيـا
وإعالميا في السفارة العراقية في القاهرة.

وفي التـقـد الـذي كتـبه د. احـمد عـبـد اجمليـد اوضح فـيه بأن
اهمـية الـكـتاب في تـوجيه الـشبـاب الـذين يرغـبون الـدخول في
ــمــلـوء عـالـم الـصــحــافـة حــول ضــرورة قــراءة هـذا الــكــتـاب ا
ــفـــيــدة عــلى الــرغـم من ان كــاتــبه بـــالــوصــايــا والـــنــصــائح ا
تـــخـــصـــصـه الـــدقـــيق
ـي لــــــــــيس االكــــــــــاد
االعالم بـل الــــــلــــــغـــــة
الــعـربـيـة "ومن الـنـادر
ايـضـا ان جنـد بـيـنهم
من يحـرص على رفد
ـــكـــتــبـــة االعالمـــيــة ا
بــوصــايــا أو رؤى أو
خالصـات مفـيـدة قد
تكون عامال مساعدا
فـي تــطـــويـــر كـــفــاءة
اولــــــــــــئـك الــــــــــــذيـن
ـهـنة يـتـخـذون من ا
عــشــقـا او مــصـدر
ابـــــداع أو واجــــبــــا
وطــنــيــا يــؤدونه عن
طـيـب خـاطـر..فـاني
رأيـت فـي كــــــتــــــاب
زمـــــيــــلــــنـــــا طــــالب
عـهود منه سـعدون مـا يجعـلني سـعيـدا بوجود ذلك احلـرص ا

هنة الصحفية تتمتع بالكمال" ومن سواه على دوام بقاء ا
وفي مـقــدمـته طـالب ســعـدون يـشـيــر الى اهـمـيــة الـعـنـوان في
الـصحـافـة وهو قـد وجـد (العـنـوان الـصحـفي) كـان اقرب الى
نـفـسـه من الـعـنــاوين الـوظـيــفـيـة األخـرى! ويــرى سـعـدون بـإن
عنوان الصحفي يخاف منه اكبر منصب بالدولة فهو عنوان ال
يستهان به  فـمثال كاسترو يقـول "ال اخاف من بوابة اجلحيم
اذا فــتــحت بـــوجــهي ولــكــني ارتــعـــد من صــريــر قــلم مــحــرر
صحـفي" كمـا يـقول نـابلـيون "انـني أرهب صـرير االقالم أكـثر
ــدافع" وبـــهــذا من بـــاب الــتـــعــريـف فــإن االصــدار مـن دوي ا
مـجــمـوعـة مـقــاالت بـعـنـوان (نــبض الـقـلم) نــشـرت في جـريـدة
الـزمـان وهي مالحـظـات من الـتـجـربـة او مـا عـلق بـالـذهن من

قراءات ولقاءات وحوارات"
كـما ويـركز الـكاتـب على اهـميـة سالمـة اللـغـة لدى الـصـحفي 
يـؤكد بـإن مهنـة الصـحافة هي الـوحيـدة التي ال تتـوقف حيـنما
يـبلغ الـكـاتب سن التـقـاعد ويـشيـر ان الـعنـوان الـصحـفي هو
االفـضل كما كـان يعـتد به هيـكل حينـما يقـدم نفسه يـقول (انا
صحفي) اما عن مفهـوم السلطة الرابعة كـتوصيف للصحافة
ــفــكـر فــقــد كــانت من قــبـل (ادمـونــد بــيــرك) الــفــيــلــســوف وا
الـســيــاسي االيـرلــنـدي عــنـدمــا قـارن بــ اهـمــيـة الــصـحــافـة
واحلــــــكـــــــومــــــة الــــــتـي تــــــتــــــكــــــون مـن ثـالثــــــة ســــــلــــــطــــــات
والتشـريعيـة والقضـائية) وعـد الصحـافة (السـلطة (التنـفيذيـة
الرابعـة) وحيـنمـا يتحـدث على االخـطاء الـلغويـة في الصـحافة
ـفـارقات تـؤدي الى الـفـضـائح فـيمـكن ان يـتـحول يـسـتـشهـد 
(تـمني "الـشـفاء" لـشـخص الى تـمني "الـشـقاء" له) او تـتـحول
كـلمـة (تعـلن) الى (تـلعن) أو تـتحـول (همة) الـى (غمـة). ويذكر
هــذه الــطـرفــة "انه وصل الى رئــيس حتـريــر احـدى الــصـحف
(نـعي) متـأخـرا وقـبيل طـبع اجلـريدة فـكـتب عـليه (يـنـشر اذا
كـان له مـكـان) (يـقـصـد في الصـفـحـة).. فـطـبع الـعـامل الـنعي
(انـتــقل الى رحـمــة الـلـه فالن الـفالنـي وأسـكــنه الـله فــسـيح
جنـاته اذا كان  له مـكان) والـتغـييـرات البـسيـطة في الـلغـة قد
تـنـقـذ حـيـاة انسـان (أن الـقـيـصـر الـروسي االسـكـنـدر الـثـالث
غـضب عـلى رئـيس الـبالط وأصـدر قـرارا قـال فـيه"عـفـونا عـنه
مـســتـحـيل يــنـفى إلى ســيـبـريـا" وحــ اطـلـعت زوجــته مـاريـا
فــيـودوريـفــيـا عــلى هـذا الـقــرار (قـدمت) الــفـاصـلــة (الـفـارزة)
فـأصـبحت اجلـمـلـة على الـنـحو الـتـالي "عـفونـا عـنه مسـتـحيل
يـنـفي إلى سيـبـريـا"..وهذا يـعـني انـنـا يجب ان نـهـتم بـعالمات
عـاني.وكتاب (عنوان صحفي الترقيم كـاهتمامنا بـالكلمات وا
ـسلـية فهـو يقـدم وجبة يـكفي..) بـاالضافة الى انـه من الكتب ا
دسـمة لـكل العـاملـ في مجـال الصـحافـة.واتفق مـع د. احمد
ي في عـبـد اجملــيـد وهـو يــنـصح "مــؤسـسـات الــدرس االكـاد
كـمـا ـا ورد في الــكـتــاب  اخــتـصــاص االعالم الى االفــادة 
هنة واوضاع هنية اجلماهيرية التي تعني با نظمات ا ادعو ا
الـعامـل فـيهـا الى حث مـنسـوبيـهم واعضـاء مـنظـماتـهم على
قـراءة الـكــتـاب بـحــكم مـا مــا يـتـضــمـنه من
خالصــات جتـــربــة قــلم عــرف بــاالخالص
لـلــمـهـنـة وسـعـة االطالع والــعـمق الـثـقـافي

والنأي عن الغرض الذاتي االناني".
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افــرزت مـحــنــة االعـوام االربــعـة
الـتي مـرت  عـلى احـتالل بـلدات
ســــهل نــــيــــنــــوى عن عــــشـــرات
اجملاميع الشعرية التي وثق من
خاللـها  الشـعراء مـا افرزته تلك
احملــــــنـــــة مـن ارهـــــاصــــــات في
نـفوسهم وهم يـبتـعدون عن تلك
الــبـلــدات الـتي تــرعـرعـوا فــيـهـا
وعــاشـوا اغــلب سـنـي حـيــاتـهم
فــيـهــا لـتـكــشف تـلـك احملـنـة عن
ابــداع شــعــري مـــجــتــرج اطــلق
عــلـيه ادب الــنـزوح والــتـهــجـيـر
ـرارة غبار حـينـما نفـضت تلك ا
االلم عن كــلـمــات  ابـرزت انــيـنـا
ــاقي ودمــوعــا  لـم تــســكــبــهــا ا
فــحـــسب بل حـــتى مــداد االقالم
حـينمـا صورت هواجس  كـتبها
مـــثـــقـــفـــون  لـــيــصـــورا مـــا حل
بــبــلــداتــهم في يــوم مـن االيـام..
ومـن تــلك االبــداعــات الــتي رات

الـنور مؤخـرا  مجـموعة شـعرية
قـدمـها الـشـاعر بـهـنام عـطـا الله
ليطـلق علـيهـا عنـوان(مر الظالم
من هنـا ) ولتكون قـصائده التي
احــــتـــــوته  هــــذه اجملـــــمــــوعــــة
ا مرت ـثابة تـوثيق  الشـعرية 
به بــلــدته بــغــديــدا او قــرقــوش
حـيـنمـا احـتلـهـا عنـاصر تـنـظيم
داعـش في اب  مـن عــــــام 2014
ولـــتـــتــــحـــرر تـــلك الــــبـــلـــدة مع
قريناتها من بلدات سهل نينوى
في نـهـايـة عـام   2016فـتـجـرب
ــــقــــارنــــة بــــ اصــــوات االلم ا
واالنـ الــتي ســكـبــتــهـا ذائــقـة
الـشـاعـر عـطـا الـله ازاء قـصـيـدة
ـنــاســبــة حتــريـر اجــتــرحــهــا 
الحـظ ان اغـــلب الـــبــــلـــدة .. وا
قـصائـد الـشاعـر الـتي احتـوتـها
اجملـمـوعـة الـشـعـريـة  كتـبت في
بــلــدان الــغــربــة وكــان الــشــاعـر
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ـيـة اللـبـنانـيـة أميـرة الـزين أستـاذة األدب الـعربي في جـامـعة جـورج تـاون  ديوانـها أصـدرت األكاد
اجلديـد إلي وحدي أنا كل هـذا الدمار الـذي حوى مجـموعة قـصائد نـشر بـعضهـا في الكرمل أو في

جسوربواشنطن وترجم بعضها إلى اإلنكليزية والفرنسية.
ـؤسسة الـعربيـة للدراسـات والنشـر كتاب  عن منشـورات جامـعة سيـراكوس بنـيويورك. كـما صدر لـها عن ا
ـؤسـسة الـعربـيـة للـدراسات ـقـدس" تواصل أمـيـرة الزين في هـذا الـديوان الـصادر عن ا بـعنـوان "االبداع وا
توسط جتـربة حياة بدأتـها مع زمالئها الشـعراء الشباب في والنشر والواقع في  144صفحـة من القطع ا
لـبنـان وقد نـشرت بـعد اغتـرابهـا عددا من اجملـموعـات الشـعرية بـالعـربيـة واإلنكـليـزية منـها بـالعـربيـة: كتاب
الـنــخـيل بـدو اجلـحــيـمـوبـاإلنــكـلـيـزيـة:  «The Jinn & Other Poems»ولـهـا عـدد من الـكــتب آخـرهـا الـعـرب

واالسالم.
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صــدر هـــذا األاســـبـــوع الـــعــدد
الــعـــاشــر مـن مــجـــلــة ضـــفــاف
العـراقيـة التي يـرأس حتريـرها
الـدكـتـور بـاسم الـيـاسـري مـدير
دار ضـفـاف لــلـطـبـاعـة والـنـشـر

التي تُصدر اجمللة. 
ومع كل عـدد ســيالحظ الـسـادة
الـقرّاء تصـاعدا بـارزاً في تطوّر
اجملـــلــــة من نـــاحـــيــــة الـــشـــكل
ــضــمــون فـي ســعي يــجــعل وا
اجملـلـة مجـلـة العـائلـة الـعراقـية
كـمـا اشـار رئـيس الـتـحـريـر في
افــتـتـاحـيـة الــعـدد الـتي حـمـلت
خــبــرا مــهــمــا هــو بــدء اجملــلـة
بــــنــــشــــر مــــقــــاالت األســــاتـــذة
اجلــامـعــيـ فـي حـقل "مــقـاالت
جامعية" بعد أن اعتمدت وزارة
الــتــعــلــيـم الــعــالي الــنــشــر في
اجملالت الــعـامـة بـاإلضـافـة إلى
اجملالت احملـــكـــمـــة كــوســـيـــلــة
لتقييم جهد األستا- اجلامعي.
وقـد اكتنـزت اجمللة بـالعديد من

قاالت في حقولها اخملتلفة : ا

ـقـاالت فـي حـقل فـنـون نـطـالع ا
التالية :

سرح السـيميائي عند اخملرج ا
الــعــراقي د.صالح الــقـصب- د.

جميل حمداوي 
ـنح احلـيـاة الـدكـتـاتــور حـ 
ويصـادرهـا (نقـد سـينـمائي عن
فيلم زمن الفراشات) - د. باسم

الياسري 
روايـــــات صـــــارت أفـالمـــــا (عن
رواية أنا كارنينا)- مها فجال  
الفـنانـة هدى أسـعد والـعالمات

التكوينية- مؤيد ابصام 
أغـــنــيــة غــيّــرت نـــهج األغــنــيــة
كيّر) - سمير العراقية (أغنية ا

أم
أمــــا في حــــقـل أدب فــــقــــد ضم
نصوصا ومقاالت متنوعة منها

:
مــتـوقـفـا هـنـا (قـصـيـدة) - عـبـد

العزيز احليدر
الثقب (قصيدة) - سهيل جنم

حكاية لم تكتمل (قصة قصيرة)
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- نيران العبيدي 

مالحظات حـول مناهج التاريخ
في اجلــامــعـات الــعـراقــيـة - د.

كر مطر الزبيدي 
الـوعـي بـاحلــضــارة - الـروائي

حميد الربيعي
وفي حـقل حـوارات هنـاك حوار
ـتع مع الـفــنـان عـزيـز خـيـون
بـعــنـوان (راهب اجلـنـوب الـذي
أصـبح فنـانـا) أجراه الـصـحفي

عصام كشيش 
وحوار آخـر مع الـكـتـبي "نوري
الـســلــطــاني" صــاحب مــكــتــبـة
ــتـــنــبي الـــضــيـــاء في شـــارع ا
وذكـــريــــات مـــهـــمـــة عن شـــارع
ـــتـــنــبـي وطــبـــيـــعــة احلـــيــاة ا
الـــثـــقــافـــيـــة فـــيه. وقـــد أجــرى
احلـوار الصـحفي أحـمد شريف

اجلوراني.
وفـي زاويـــة تــــراث وحــــضـــارة
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دهوك

ـتعة للـمهندسة هـناك مقاالت 
ـــان الــبــســـتــانـي عن حــافظ إ
القاضي  وعن السرداب كطراز
مــعــمـــاري لــلــبـــاحث مــرتــضى
األوسي  وقـصـيـدة من الـشـعـر
ـيثم الـهاللي  وعرض الـعامي 
كـتـاب الطـبـيخ للـدكـتور حـس
ســرمك حــسن  ومــقــالــة طـالب
بـاشـا الـنـقـيب في سـوق الـهرج

للدكتور طالب البغدادي 
وفـي حـقل مــتــابــعـات ثــقــافــيـة
هـنـاك مـقـالـة للـصـحـفـيـة خـلود
احلـسناوي بـعنـوان "هاشم أبو
اضي في قاعة عراق يستـذكر ا
اجلـــواهـــري"  ومـــتـــابـــعـــتـــان
أخــريـــان: احلــيــاد..مــحــاضــرة
لــــلـــبـــابـي في نـــادي الــــكـــتـــاب
بـكـربالء حلـسن عـبـيـد عـيسى 
والـشــاعـر حــبـيـب الـســامـر في
بـيت الــسـيـاب بـجـيـكـور لـنـاظم

ناصر ..  ا
وفي زاويــة الـقـانـون واجملـتـمع
ـتـحـدة هـنـاك مـقـالـة عن األ ا
رأة لألسـتاذة دكتـورة واثبة وا
داود الـسعـدي أستـاذة القـانون
اجلــنــائـي في جــامــعـــة بــغــداد

واجلامعات األردنية. 
وفي حـقل رحالت هنـاك حتقيق
عن واحــد من مـعــالم الــنــمــسـا
اآلثـــــاريــــــة الــــــبــــــارزة لـألديب
األستا- بدل رفو.. وحتقيق عن
ـــنى الـــســـيـــاحـــة فـي تـــونس 

بعزاوي..   

كبلة بقيود داعش بهنام عطا الله يوثّق بالشعر اآلالم ا
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صدر في بغداد العدد
من مــجـلــة بـالـيت 44
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيــــة
ـتـخـصـصـة اخلاص ا
بـصـيف  2018والـذي
كــان حــافـالً بــغــلــيــان
شـــــــعـــــــبـي واسـع في
وسط وجـنـوب الـعراق
بـســبب حــالـة الــتـردي
ــــــؤسف بــــــتــــــقـــــد ا
اخلــــدمـــــات وتـــــفــــشي
الـبـطـالـة وتـفـكك الـبنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة وســــوء

اسـتخدام مـوارد الدولة لـتفشي
الــفــســاد االداري واحلـكــومي 
والن الـفن هــو رسـالـة وقــضـيـة
انــســانـــيــة كــان جملــلــة بــالــيت
مـــــــوقـف واضح وصـــــــريـح في
االصـطـفـاف مع حـقـوق الـشعب
لالستـمتـاع بخـيراته والـتوزيع
الـــــعـــــادل لـــــلـــــثــــروات دون أن
تســـــــــــتـأثر بـهـا فئـة او حزب
او طـــائــــفـــــــــــــــة او قـــومـــيـــة

معينة ..
وهـــذا كــان احملـــور الــرئـــيــسي
للـعـدد ابـتـداءً من الغالف االول
الـذي حمل لـوحـة عن انتـفـاضة

تـمـوز لـلــفـنـان قـصي اخلـزعـلي
والـــغالف االخــيـــر الــذي كــانت
للـوحة ديـالكروا (احلـرية تـقود
الـــشــعـــوب ) حــيـــزاً ومــقـــاربــة
واضحـة مع مشـهد الـتظـاهرات
الـعـراقـية  ومـروراً بـافـتتـاحـية
رئيس الـتـحريـر ناصـر عبـدالله
الـربيـعي التي عنـونها ( الـفنان
وقـضــايــا شــعـبه بــ االلــتـزام
واجملـــد الـــشـــخـــصي ) ومن ثم
كـتب الـنـاقـد مـاجـد السـامـرائي
في بـــاب افق آخـــر عـن ( عــودة
االنـسـان الـغـاضب  في الـلـوحة
التـشـكـيلـيـة ) ومـدى مسـؤولـية

الــفـنــان الـعــراقي والــعـربي في
الــتــعـبــيــر .. كـان لــلــفـعــالــيـات
ـعـارض الــتـشـكـيـلـيـة عـرض وا
شــامل ضـم (مــعـــرض  جــائــزة
عشـتـار لـلـشبـاب ) الـذي تـقـيمه
جـمـعيـة الـفـنانـ الـتـشكـيـلـي
الـعــراقـيـ كل عــام  ومـعـرض
(اربع خـطــوات مع بـالـيت ) في
غـــالـــيـــري الـــواســـطي الربـــعــة
فــــنــــانــــ  ومــــعــــرض مالمح
زخـرفيـة لـلفـنانـة نـور قاسم في
ـــشـــتــرك ـــعـــرض ا حـــوار  وا
لــســتــة فــنـــانــ حتت مــســمى
(ســوالف ) في وزارة الــثــقــافــة

غترب كاظم ومعرض الفنان ا
شـــــمــــهـــــود ... اضــــافـــــة الى
العروض النقدية عن (تخريب
الـفن وفن الـتخـريب) لـلـباحث
ــــــصــــــري أحـــــــمــــــد رأفت  ا
(وواقعية الالمعقول وجمالية
االيـحـاء في خـزفـيات الـفـنـانة
هـدى غربـال ) بقلـم التونـسية
د. مبـروكـة بوهـودي  اضـافة
الى ابواب اجملـلة ( ع الفن)
و ( رؤى وافـــــكـــــار ) بـــــقـــــلم
رياض الـبرزجني وغـيرها من
ــتــنــوعـة في طــبــاعـة ـواد ا ا

ملونة وأنيقة.

العدد العاشر من ضفاف العراقية

ـهاجرين ئات من ا يـقتفي اثـر ا
من ابـنـاء بـلـدته  حـتى اليـكـتفي
كبلة بقيود داعش برثاء بلدته ا
فحـسب بل يـصـور ازاءهـا محن
ومــرارات عـاشــهـا ابــنـاء بــلـدته
واقــــربــــاؤه وهم تــــائـــهــــون في
نافي  بعيدا عن البلدة االثيرة ا
 وكــان الــشــاعـــر يــحــمل بــلــدته
ايــنـمــا حل  لــيـنــهل من ازقـتــهـا
ـة معيـنا يصب وحـاراتها الـقد
بـيـنـبـوع الـشـعـر  الـذي اضـحى
تـاريـخـا من وجــهـة نـظـر شـاعـر
ازاء مـاحل ببلـدات سهل نـينوى
.. ورغم ان الـشـاعر بـهـنـام عـطا
الـــله مــــحـــســـوب عــــلى اجلـــيل
الـسـبيـعـنـي  في اجـيـال الـشـعر
ـقـام ـتــوالـيـة اال انه في هـذا ا ا
يـنـفض  الـغـبـار عن  ادب جـديد
التـدانيه احـداث السـبيـعنات بل
مــحــنــة االلـفــيــة اجلــديـدة وهي

تــشـهــد اقـتالع شــعب اصـيل من
جــذوره  وتـشــتـيــته في  مــنـافي
الـدول الغـربيـة  كانت حـياته في
بـــلـــداته الـــتي تــركـــهـــا  وقـــلــبه
ــرارة واالحــزان .. يــعــتــصــر بــا
اليـنكا بـهنام عـطا الله بـقصائده
جـرح الــنـزوح واالبــتـعــاد  فـافق
االمل اليـغـيب عن اغلـب قصـائده
لـكن هنـالك من تـلك الـقصـائـد ما
تتـرجم مـا يدور بـعقـليـة الشـاعر
وهـو يــطـلق روحـه مـســافـرة من
ـكــبـلـة مـســتـقـره  نــحـو بــلـدته ا
لــتــطـمــئـن تـلـك الــروح عـمــا حل
ـكـتــبـته وشـهــاداته ومـؤلـفـاته
تــمــامـا مــثــلــمــا كـانـت هـواجس
سـيـحيـ  تدور في ئـات من ا ا
وصل وحواريها  لتناجي ازقة ا
الـــغـــربـــاء بـــان يـــبـــتـــعــدوا وان
اليــــعـــيـــثــــوا فـــســــادا وخـــرابـــا
ـمـتلـكـاتـهم ومقـتـنايـتـهم حيث
افنـوا سنيـنا طـويلـة في جمـعها
..في شـهـقـة االســئـلـة الـصـامـتـة
يـتــرجم الـشـاعـر تـلك الـهـواجس
ويــــتــــوقف عن الــــعــــشــــرات من
ـخـيـلـته االسـئـلـة الـتـي التـدور 
فـــحـــسب بـل في اعـــمـــاق كل من
تــــرك مــــنـــزلـه ورحل دون ارادته
فتـنطلق االسـئلة مـعبرة  عن تلك
االعـماق الـتي تـتـالم .. في عـمان
ومـادبـا باالردن اضـافـة لـبـيروت
ـــانــيــة وســتـــوكــهــولـم  ومــدن ا
والــعــاصـمــة االرمــنــيـة يــريــفـان
فضال عن مستـقر الشاعر البديل
بنـاحية عنـكاوا في اربيل  ولدت

قــصـائــد اجملـمــوعـة
ورات الــنــور فــيــمــا
ال كــــــان الـــــظـالم 
بـلــدته الــتي ابـتــعـد
عـــنـــهـــا  واســـهـــمت
امـاكن راهـا الـشـاعر
ـــــــــدن فـي هــــــــــذه  ا
بـاطالق نـزيف الروح
لــيـتــمـاهـى مع نـزيف
الـهـجرة الـتي مر بـها
الشاعر  وكانه  يطلق
صـوره التي تـرسخت
فـي ذاكــرتـه عن بـــلــدة
بــغـــديـــدا كــفـــراشــات
ــدن حتـــلق في هـــذه ا
الـتي ذكــرنـاهـا  وكـانه
ر به يصـرخ بكل من 
ـا حل ببـلدة لـيخـبره 
عـــريــقـــة  لـــهـــا تــاريخ
عـريض  هــجم عــلـيــهـا
الغرباء في لـيلة دامسة

 ليـغتـصبـوها  وهي مـجردة من
ســكـانــهــا  الـذين غــابــوا عـنــهـا
ـــــــــرارة .. بـــــــــســـــــــبـب االلم وا
اجملـموعـة الـشـعريـة (مـر الظالم
من هـنـا ) اخـذت الـتـسـلـسل 44
من مـجـمـل اصـدارات  سـلــسـلـة
الـثـقـافـة الـسـريانـيـة الـتي تـقف
ــديـريـة الـعـامـة وراء نـشـرهـا  ا
للثـقافة والـفنـون السريـانية في
اقــــلـــيم كـــردســــتـــان  وقـــد قـــدم
اجملمـوعة الـناشـر مديـر الثـقافة
السـريانـية الدكـتور روبـ بيث
شـمــوئـيل  بــكـلـمــة اسـتــهاللـيـة

اشـار فيـهـا بـان  قصـائـد هذا
الـديـوان  تـصـنف ضـمن ادب
الــنــزوح والــتــهــجــيــر  وهــو
جـــــنس ادبـي جـــــديـــــد يـــــلج
الـثـقافـة الـسـريانـيـة العـريـقة
مــوجـهـا الــدعـوة لـلـمــهـتـمـ
تابع  بضرورة االلتفات وا
لــــلــــجــــنس االدبـي اجلــــديـــد
بــــالـــبــــحث والــــتــــمـــحــــيص
والـنــقـاش لــلـكــشف عن دقـته
العلميـة  والدالالت التعبيرية
الــــتـي  يــــحــــاول هــــذا االدب

التنويه عنها.
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بغداد

تـعــلَـمتُ مِـن مـدرســةِ احلـيـاةِ أن
ـوسـيقـى والشـعـر َ هـمـا أجملُ ا
ـكـن أنْ تـعـطـيهِ احلـيـاة في مـا 
هذه ِ الدنيا باستثناء احلبِ .لذا
أحـببتُ الـقصـة َ" ..  ألن العالقة َ
َ اإلنـــســــان ِ والـــلــــغـــة ِ هي بــــ
ـرأة  َ الــرجل وا كــالـعالقــة ِ بـ
إنــــهــــا عـالقــــة ُ حبٍ ".. أغــــرِمتُ
بـالـقــصـةِ   نـذرتُ نــفـسيَ لـهـا .
ويـومَها قـالت لي :- -أنا حبـيبةُ

أكبرُ عاشقٍ في الناصريةِ ) .
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صــــــدرت عن دار الــــــدراويش
للـنشـر والـتوزيع في بـلغـاريا
لــعــام  2018م  اجملـــمــوعــة
ـوسـومـة حتت الــقـصـصـيـة ا
عنوان الفت : ( مسلة األحزان
الــــســـومــــريــــة )  لـــلــــقـــاص
ــــبـــــدع ( عـــــلي الــــعـــــراقـي ا
الــســـبـــاعي )  وضـــمـت بــ
دفتيها    10 قصص قصيرة
تــــنـــاولـت الـــراهن الــــعـــراقي
بــطـــريــقــة جــمـــيــلــة صــادقــة

جــــســــدت حــــزنــــنــــا
الـــعـــراقي بـــصـــدق 
وصـــــنــــعـت قــــصص
اجملـمـوعـة مـسـلـة من
أحــزانــنــا جــمــيــعــاً 
وكان تصـميم الغالف
بدع ( عصام للفنـان ا
أمـــــ ) . جـــــاء عــــلى
ظـهــر غالفـهــا كـلــمـات
مـثـلت بـصـمـة الـقـاص
ــبــدع عـلي الــعــراقي ا
السـباعي في كـتابة فن
الــقـــصـــة الـــقـــصـــيــرة
الالحـب : ( أنـــا أكــــبـــرُ
عاشـق ٍ في الـنـاصـرية ِ
...وقـــــــعـتُ فـي غـــــــرام ِ
الــقـــصــة ِ الـــتي طَــرَقَتْ
بابَ قـلبي ولـم تغادرْهُ 
فــــــصِـــــــرتُ أُؤمِـنُ بــــــأنَ
الـــقـــصـــة َ هيَ : احلبُ !


