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مع ان عـبد اجلبار عـبد الوهاب اجلـبوري يخـصص معظم صفـحات كتابه
ـقومات  –اجلـزء االول) لدراسة ـباد وا دنـية ا (الـدولة الـدينـية والدولـة ا
دنية اال انه يكرس الصفحـات االولى والصفحات االخيرة للدولة الـدولة ا
الدينية ايضا اذ يرى في مستهل الكتاب (ان الربط اجلدلي ب السياسة
ان بان االنسان حـر في حياته وهو الذي يقرر ودين الـدولة يؤدي الى اال
وجــوده ومــكــانه الن الــله تــعــالى مــنـحـه احلـريــة كــأنــهم بــذرة في مــاهــيـة
ـؤلف ايـضـا بـعـدم اهـمـيـة الـفـصل واجلـمع بـ الدين االنـسـانـيـة) ويرى ا
ـهم هـو الطـريق الـذي يـؤدي الى انـسـانيـة اكـثـر وعدال ـا ا والـسـياسـة وا
ومـسـاواة وحـريــة الن الـعـقل بال انــسـانـيـة كــفـر واجلـمع بال حــريـة كـفـر
وعـبـوديـة وتـوحـيـد الـروح الـبـشـريــة مـهـمـا اخـتـلـفت االديـان والـسـيـاسـات
يـة الى االنـسـانيـة الـواحدة والـديـانات والـدول وااللـوان والدمـاء دعـوة ا
الن الـناس كافة من اب واحد من يريـد ان يعرف كيف يحـيا جيدا عليه ان
دينة وت جـيدا). وبعـد ان يقدم العـديد من الدراسـات عن ا يـعرف كيف 
ـا يتـب من دنـية بـقول فـي اواخر صـفحـات الكـتاب ( ـدينـة ا الـدينـية وا
ـقـراطـيا ـوذجا د ـنـورة تـمـثل  ـديـنة ا خالل الـعـرض السـابق ان دولـة ا
مـسـتـقرا واقـتـصـاديـا مـعـتـمـدا عـلى ذاته وحـيـاة ثـقـافـيـة نـابـضـة بـاحلوار
فاهيم والـقوان التي جاء بهـا الرسول (ص) بعيدا عن اهواء والـعقيدة وا
احلـكام النهـا قامت على الـتكامـل في العقـيدة والنـبوة والرسـالة في وجود
االنـسان والـكون والـنـظام االجـتمـاعي الشـامل الوجه احلـياة وبـتالزم هذه
ـديـنـة في الـنـظـريـة االسالمـيـة لـتـعـبـر عن اشـتـراك كـافة االركـان وجـدت ا
الـوان اجملـتمع كـأمـة واحـدة وفـكر واحـد وتـوجـهـات فكـريـة واحـدة النـها
ـوقف الـسيـاسـي والنـظـرة الـشـامـلـة لـلـحـكم واحلـيـاة والـنـظام تـعـبـر عن ا
باد والقيم الـسياسي). وقد يتصور بعض القراء ان الـكتاب يركز على ا
دنـيـة ولـكن ذلك تصـور ال يـقدم الـتي تقـوم عـلـيهـا دولـة الدين او الـدولـة ا
ـدخل ـقـدمة وا الـصـورة الـشامـلـة لـلـكـتـاب اذ يـنـقـسم الى فـصـلـ بـعـد ا
ــدنـيـة ويـتــنـاول هـذا الـفـصل واالسـتـهالل وجــاء الـفـصل االول: الـدولـة ا
دنية دنية قواعدها حقوق االنسان فيها االيديولوجية ا منـطلقات الدولة ا
ـدني ــدني قـواعـد اجملـتـمع ا ــدني احلـريـة في اجملـتـمع ا نـظـريـة احلق ا
ـكرس لـلدولة ـدني وجاء الـفصل الـثاني ا وحـقوق االنـسان في اجملـتمع ا
ـباحث وهـي: مفـاهـيم في الـدولة الـديـنـية مـاهـية الـدينـيـة بـعدد قـلـيل من ا
ـكن عرض الـكتـاب لسـعته الـدولة الـدينـية مـنطـلقـات الدولـة الـدينـية. وال 
باحث بيد انه من الكتب وكثر صفحاته والنه يوجز العديد من الفصول وا

همة لالسباب التالية: ا
1- انه من اوسع الـكـتب اهـتـمـامـا بـحـثـا في الـدولـة من الـنـاحـيـة الـفـكـرية

والسياسية.
وضوع وذات الصلة به اذ تعلقة با صادر ا 2- انه يـقدم مسحا جململ ا
ـصـادر في خـاتـمـة كل فـصل وهـو يـذكـر عنـاوين ـؤلف عـشـرات ا يـذكـر ا

صادر االساسية في السياق. صادر الثانوية فيما يذكر ا ا
ؤلـفاته الـقانـونية والـتاريـخيـة ويتوج هـذه التـوجهات ـؤلف عرف  3- ان ا
ـا هو ـدنيـة) اذ يـأتي الكـتاب مـعززا  بـكتـابه عن الدولـة الـدينـية والـدولة ا

قانوني وتاريخي.
ا لكي يكون اسهاما عمليا في النقاش 4- ان الكتاب لم يؤلف للتنظير وا
الـراهن من الدولة وماهيتها ومنـطلقاتها والتطبـيق العراقي لها وما ينبغي

ان يكون عليه من ظروف وخصائص وتطورات.
5- ان هذا الكتاب يقوم على منهجية علمية بعيدة عن االنحياز الية جهة
ســـيــاســـيـــة او ايــديـــولــوجـــيــة ذلـك ان مــؤلـــفه يـــتــسم

باالستقاللية والعلمية. 
ــا يـــجـــدر ذكــره ان الـــكـــتـــاب من اصــدارات دار و

ضفاف للطباعة والنشر عام 2018. 
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عن مـــؤســـســـة شـــمس لـــلـــنـــشــر
ـصـريـة واإلعالم في الــعـاصـمــة ا
الـقاهـرة صدرت الـطبـعة الـثانـية
مـن كــــتــــاب (هـــــوم دلــــيــــفــــري /
حكايات شـباب الفيسـبا ) للكاتب
ـصـري مصـطفى فـتـحي يقع في ا
توسط   168صفحة من القطع ا
تـصمـيم الغالف للـتشـكيـلي أحمد
فــتـــحي.والــكــتــاب يــقــتــحم عــالم
تــوصـيل الــطـلــبـات أو من يــطـلق
ـــصـــري عـــلـــيـــهـم في الـــشـــارع ا
(الطيارين)... هـؤالء الذين تنطلق
بهم دراجاتـهم النارية في شوارع
ـزدحـمــة  بـكل جـنـون الـقــاهـرة ا
وســــــرعــــــة وتــــــمــــــرد ... هـــــؤالء

الـــــبـــــاحـــــثــــــون عن أحـالمـــــهم 
العاشـقون للتـمرد األشرار الذين
يـخفـون داخلـهم طفالً طـيبًـا.حيث
اســتــطـاع فــتــحي اكــتـســاب ثــقـة
(شبـاب الـدليـفـريـة) ليـوثق مـعهم
عــددًا مـن احلـوارات الــصــحــفــيـة
صـــاغـــهـــا في قــــالب قـــصـــصي 
كاشـفًـا كوالـيس وخـبايـا وقـواعد
ــــهـــنـــة الـــتي ومــــخـــاطـــر هـــذه ا
ــتـهـنـهـا مــؤخـرا عـدد كـبـيـر من
الـشـبـاب عــلى اخـتالف درجـاتـهم
ـواجـهة أزمـة الـبـطـالة الـعـلمـيـة 
وتـــوفـــيـــر دخل يـــعـــيـــنـــهم عـــلى
متطـلبات احليـاة.الكتاب هو دمج
بــ الـتــحــقـيـق الـصــحــفي وبـ
الــقـصـة األدبـيـة ومــكـتـوب بـلـغـة

أقرب لـلـغـة األفالم الـوثائـقـيـة.اما
تقـد الكتـاب بقلم الـناشر إسالم
شــمس الـديـن جـاء فــيه :(يـجــرنـا
فــتــحي في كــتـابه  الهــثــ خـلف
سـطوره نـغترف مـتعـة التـحقيق/
احلوار الصـحفي... يبتـكر لنا من
اخلـيـال شــخـصـيــة هـذه الـبــطـلـة
ـــبـــدعــة اجلـــمــيـــلـــة الــرقـــيـــقــة ا
"اجملنونة" (مـر عزيز نوح) بنت
اجلـامـعة األمـريـكـيـة الـتي تـبحث
عن فـكـرة تــشـبه جـنـونـهـا إلجنـاز
مشروع تـخرجهـا من كلية اإلعالم
ــاذج  لـــتـــجـــد ضـــالـــتــهـــا فـي 
إنـسـانـيـة نـراهـا ونـتـعـامل مـعـهـا
يـومـيًـا في شـوارعـنـا ومـنـازلـنـا 
لـكن سنـكـتـشف هـنا أنـنـا ال نـعلم

عـــنـــهـــا إال الـــقـــلـــيـل... إنه عـــالم
"الـــدلــيــفـــري" أو "الــطـــيــارين" أو
"تــوصــيل الــطــلـبــات".نــنــسى مع
صفحات هذا الكتاب الصحفي أن
هــــنـــاك كـــاتــــبًـــا يـــوثـق حـــوارته
الــصــحـــفــيــة مع "الـــدلــيــفــريــة" 
ونـعـيش فـقط مع مغـامـرات "مر
عزيز نوح" الستكشاف هذا العالم
ــبـــهم وتــســلــيـط الــضــوء عــلى ا
جــوانب إنـــســانــيــة خـــفــيــة كــنــا
ـا نتغـافلها...رسم نغـفلها  أو ر
ــؤلف صــورًا درامــيــة لــنــا فــيـه ا
مـبـتـكـرة  لـيـعـيـد تـقـد الـكـتـابة
الـصحـفيـة في ثوب جـديد نـسجه
ــــتــــعــــة األدبــــيــــة من خــــيــــوط ا

واإلنسانية معًا).

و(هـــوم دلــيــفـري)
هـــــو الـــــتـــــعــــاون
الـثـالث بـ فـتحي
ـــؤســســـة بــعــد وا
كــتـــاب (الـــشـــاطــر
مـــــرسي : حـــــريـــــة
الـــتــعـــبــــــــــيــر في
عـــــهــــد أول رئــــيس
مـــدنـي مـــنــــتـــخب)
الـصـادر عـام 2013
وكـــــتـــــاب (اكـــــتب..
صــــــور.. انـــــشـــــر -
دلـــــيـــــلـك إلى عـــــالم
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة
اإللكترونية) الصادر

عام 2015.
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قصائد الغزل وقد تضمن صدر ديوانان شعريان لـلشاعر خالد عبدالكر ال الياس عن دار دجلـة في عمان االردن االول حتت عنوان 
غرم الذين حبوبتهم  وتصف جنون ا غرم في هيامهم  مـتعة التي حتاكي مشاعر ا هذا الديوان قصائد الغزل اخملتلفة  الشيقة وا
ـلكـون أمرهم حـيث تضـمحل شـخصـيتـه أمام مـعشـوقته وقـصائـد شعـرية غـزليـة معـتدلـة تعـبر عن حـاالت ومشـاكل احلب والزواج  ال 
وصوف وحسنه  فمثالً مقطع من قصيدة غزلية كل ابتساماتك قُبل وكل نظراتك غزل ..  يكسو شفاهك بلسم  رحيق ووصف اجلمال وبهاء ا

زهر ام عسل ?! 
هجر احملروم  الوصف ظلوم وا والديوان الثاني يتكون من مئة وثالث وعشرين صفحة من قصائد االعتزاز باألمة العربية والشعب العراقي ا
نظـمة  وابراز القـضية الفـلسطيـنية التي هي لبغـداد  ولوعة التـغرب  والشوق واحلـن للوطـن اجلريح  ونشر ثـقافة الثـورة الشعبـية الشامـلة ا
قضيـة األمة العـربية  األساسـية   بابيـات حماسيـة  يستحـقها الـشعب العراقي مـطلعهـا .. غزرت جراحك والـعدو جهوال. ..وجـميل صبرك لـلشعوب

دليال.

رسالة عمان
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والـــولع بــــالـــكـــتـب والـــقـــراءة
والـــكـــتــــابـــة داء (! ) يــــصـــيب
الــــكــــثــــيــــرين ومــــنــــهم (فالن)
صـاحـب هـذه الـسـطـور فـأدمن
عـلــيه - ومـا بـرح - مــنـذ نـحـو
ســـتـــ عــــامـــا وتـــرافق مـــعه
ـديـات واشـكـال مـتـبـايـنة  و
حـتـى الـســاعــة ومــؤكــد حـتى
حــ الـســاعـة عــلى مــا يـدعى
ذلــــكم الـ(فـالن) ... وقـــد كــــانت
البدايـة مجلة "سمـير" القاهرية
االســـــبــــوعـــــيـــــة وأخـــــتـــــهــــا

"الــــســـــنـــــدبـــــاد" ومــــا اجـــــمل
اســـتــذكـــارهـــمـــا عـــلـى رفــوف
غــرفــتـه ومن ثم في مـــكــتــبــته
االولى الى جــانـب مــجــمــوعـة
قصص "الـلص الظريف ارس

ـــز". " و"شـــارلـــوك هـــو لـــوبـــ
ضي وبعـدها تطـورت احلال 
السن والعقود. ولم يأتِ ذلك
"الــداء" بـــعــيـــدا عن الــتـــطــبع
واالجـــواء الــــعـــائــــلـــيـــة اوالً..
فالـسيد جـواد اجلصاني وهو
والد (فالن)  جنفي عريق ومن
اسـرة فــقـهـاء شــهـيـرة -  ابـوه
العالمـة الـسيـد ابـراهيم
الــعــريــضي احلــســيــني
الـــنــجــفـي اجلــصــاني-
وتـخـرج ضـمن الـدفـعـات
عـلم االولى من " دار ا
العالية" في بغداد اوائل
ثالثــــــيــــــنــــــات الــــــقــــــرن
الـعــشـرين بـأخــتـصـاص
الـريـاضــيـات وتــنـقل في
وظــــائف رفــــيــــعــــة ومن
بيـنهـا مديـر للمـعارف في
مــــحــــافــــظــــات (الــــويــــة)
بـعقوبـة الكوت الـبصرة
ســنــوات 1935- 1952ثم
اســـتـــقـــر في مـــفـــتـــشـــيــة
ـــعـــارف الـــعـــامـــة حـــتى ا
شــــبـــــاط عــــام  1963ح
اعـــتــقـــله الــبـــعــثـــيــون في
انـــقالبـــهم الـــدمــوي االول

واحـــالــــوه عــــلى الــــتـــقــــاعـــد
ــا" جلــهــوده وخــدمـاته "تـكــر
الـتربـوية !!. امـا خؤولة (فالن)
وتــأثـــيــرهـــا في تـــنــمـــيــة حب
الـــقــــراءة والـــكــــتـــابـــة واالدب
والـصـحـافـة  فـلـهـا ما لـهـا من
صــيت بـارز ايــضـا. فـهـو  –اي
فالن- ابـن الــســيــدة "نــبــيــهــة"
شقيـقة الـشاعر اخلـالد (مـحمد
مـهـدي)  اجلـواهــري الـنـجـفي
الـعـريق وأحـد احــفـاد الـشـيخ
مـــــحــــــمـــــد حــــــسن (صــــــاحب
اجلواهر) العالم والفقيه وامام
زمـانه.. وما نـحن هـنـا لألطـالة
في الـتــفـاصـيل .. وهــكـذا نـبت
ـعـرفة حبّ الـكـتب والقـراءة وا
ا عند (فالن) وترسخت - ولر
لــهـا بـعض عـالقـة بـاجلــيـنـات
فـمـن يـدري?- اهــواءه ومــيـوله
الــثـــقــافـــيــة واالدبـــيــة ومـــنــذ
ســــــــنــــــــوات الــــــــوعـي االولى
وترعرعت وإن لم تأخذ الشكل
ي أذ راح الـفتى يـكمل األكـاد
تـعـلـيـمه اجلـامـعي في هـنـدسة
الــري والــبــزل  –بــرغم أنــفه!-
لــيـتـخـرج من مـعـهـد الـهـنـدسـة
الــعــالي بـجــامــعـة بــغــداد عـام
 ... 1970وحـــــيـث انـــــغـــــمـــــر
االقـــــران في لــــــهـــــو وحالوات
الــصــبــا والــفـتــوة والــشــبـاب
انغمـر فالن في القراءة وعوالم
الــكـتـب يـجــمع مــا تــيــسـر من
مــؤلــفــات تـــنــاســبت مع ســني
العمـر. ثم لتعـمر مكـتبته تـالياً
- بـــعــد ان راح  فالن نـــاشــطــا
ســيــاســيــا مــنــذ عـام - 1965
بـــــالـــــكــــتـب الــــســـــيــــاســـــيــــة
والـتاريخـية فـضال عن االدبية
ـــــــا الى . وكـم كــــــان  –ولــــــر
الـيـوم- يـرعى تـلك احلـصـيـلـة
يــعــيــد قــراءتــهـا ويــحــصــيــهـا

ويـجـلدهـا ويـتـمـتع بـترتـيـبـها
ـا هي زرعة وتصـنيـفهـا وكـأ
تـنمــو وشجـرة زاهية بـالثمار
ا تعتز به التي ال تتساقط. و
ذاكـرة فالن وبـرغم مـرور نـحو
ســتـة عــقـود مــرافــقـته الــوالـد
ـكـتـبــة "الـبـيـان" لــلـشـيخ عـلى
اخلـــاقــاني  فـي بــدايــة شــارع
ــتـنـبي والــتي كـانت مــنـتـدى ا
ثـقــافـيــا دائـمــا لـلــشـخــصـيـات
ـثـقـفـة احلـقـيـقـيـة آنـئـذ ومن ا
عروفان عبد بينها: االديـبان ا
الـكر الـدجيـلي وعـبد الرزاق
بــســـتـــانـــة والــشـــخـــصـــيــات
ـعـروفـة: عـبـود زلـزلـة وحسن ا
مــحـمــد عـلـي احملـامي ونــعـيم
بــدوي الـى جــانب نـــخـــبــة قل
مـثـيـلـهـا في ذلـكم الـزمـان على
األقـل!...  كـمــا يـتــذكـر  –فالن-
تـــــــــــــردده الــــــــــــدؤوب اواسـط
ــاضــيـــة لــذلك الــســـتــيــنـــات ا
ــتــنــبي- الــشــارع الــزاهي  –ا
ومــكــتــبــاته وفــروعه وســوق
الـــســـراي ومـــحالت جتـــلـــيـــد
الــــــــكــــــــتـب الــــــــتـي تــــــــعــــــــلم
منـهـااخلطـوات االولى لتـجلـيد
ــنـزل وخــاصـة في كـتــبه في ا
الــظــهــريــات حــ كــان اقــرانه
يـلـهــون ويـراهـقـون ويـأنـسـون
بــــشـــؤون اخــــرى! .. وكم كـــان
يغـار فالن من صـديقه الـعتـيد
االعالمـي الالمع الحـــقـــا لـــيث
احلـــمــداني وكــتـــبه ومــجالته
ا ال مثـيل لها بـبغداد الـتي ر
بـذلك الـعمـر آنـذاك. ثم يـنـشغل
(فـالن) مــــبـــــكــــرا فـي الــــعـــــمل
اجلـــمـــاهـــيــــري والـــســـيـــاسي
واحلزبي  ببغداد وفي مهمات
مـتــنــوعـة : طالبــيــة ونـقــابــيـة
واعالمـيـة وبـحـكم ذلك تـتـنوع
كـتبه جهـد ما استـطاع حرصا

ـعـرفة عـلى الـتـعـلم وتـعـمـيق ا
بالنشاطات العامة ومراجعات
الــتـــاريخ الــوطــنـي والــعــربي
ي وســــيـــر حتـــوالته والـــعـــا
ومـتــابـعــة مـتــغـيـراتـه. وهـكـذا
تروح مـكتـبـته اخلاصـة تزدحم
ؤلفـات ذات الصلة .. وحتى با
يحل موسم الهجرة الى اوربا
اضـطـرارا بـعـد أشـتـداد الـقـمع
واالرهـــاب لــغالة الـــبـــعــثـــيــ
احلــاكـمــ في الــبالد. ويــبـقى
ـكـتـبـة الـعـامـرة مــصـيـر تـلك ا
ذات االكـــثـــر من الـــفي كـــتــاب
ومــجـلـدات ووثــائق وصـحف
رهــيـنـا بـالـتــطـورات.. فـيُـحـرق
بـــــــــعـض مــــــــا يُــــــــظـن بـــــــــأنه
مستـمسكات جرمـية خطيرة(!)
ويـخــفى بـعـضــا آخـر ويـطـول
الزمن الذي كان يحسبه (فالن)
قـصيرا وهـو في حال الـتفاؤل
ـا لقصـر النظـر! .. وأخيرا ور
يـــحـــصل احملـــظـــور ويُـــشـــاع
الـــيــــأس فـــتــــتالشي الــــكـــتب
وتـتوزع عـلى اصدقـاء واقارب
ثم يتبرع بغالبيتها عام 2015
الى مــكـتــبــات عــامــة عـسى ان
تبقى عامرة ولو لفترات زمنية
مــعــقــولـــة.. وكم وكم هي كــتب
ومـكـتـبـات احـبـاب واعـزاء آلت
ــــصـــيــــر ولــــنـــفس الى ذات ا
األسباب. لقد امتد الولع - وما
زال-  في جتـوال (فالن )  مـتى
وايـن مـــا ســـنـــحـت الـــفـــرصـــة
حلــضــور وزيــارة الــعــديــد من
كتبات في العواصم العربية ا
وغيرها ومنها طرابلس وعدن
والــــــكــــــويـت وعــــــمــــــان ودبي
وتـــونس وطــــهـــران اجلـــزائـــر
وبــيــروت .... وكــذلك مــعـارض
الــكـتب (الـدولـيــة) ومـنـهـا قـيّـد
ـــمـــيـــزة: مـــعـــرض الـــذاكـــرة ا

القـاهرة عام  1998مع جمع
 اصـدقاء عراقـي اتـفقوا ان
يـلتـقوا هنـاك ومنـهم عباس
الكـاظم وجبر عـلوان وجمال
اجلواهـري وانتـشال هادي..
وقـد قـضى (فالن) وقـتـا غـير
قــــــلــــــيل لــــــيـس فـي اروقـــــة
ـــعـــرض ولـــكن فـي االزقــة ا
اجملـاورة وســور "األزبـكـيـة"
حــيث (بــســطــات) وعــربــات
ــة والـتي هي الــكـتـب الـقــد
أنــــدر وأثـــــمن من الـــــكــــتب
ـعـاصـرة لـيس ــؤلـفـات ا وا
ـضــمــون ولــكن مـن جــهــة ا
لندرتها وعبقها التاريخي ..
امــا مــعـرض دمــشق الـدولي
لـلــكـتــاب فـكــانت له زيـارات
عــديــدة خالل الــثـمــانــيــنـات
ـاضيات مع والـتسـعيـنات ا
احباء واصدقـاء كثر .. وهنا
ال يــــنـــسـى (فالن) تــــمـــتــــعه
الحقـة ما يباع على ايضا 
االرصــفـة في دمــشق صـبـاح
كـل جمـعـة من كـتب ومجالت
ـــة وتـــاريـــخــيـــة تـــكــاد قــد
اوراقــهـا ان تــتـفــتت بــسـبب
قــــدمــــهــــا ولــــعـل الــــكــــاتب
والصحفي عامر بدر حسون
دمن يشـهد عـلى ذلك وهو ا
عــلى جـمع ومالحــقـة الـكـتب
ـــــة واالصـــــدارات الــــــقـــــد
وخاصة وانه صاحب اجمللة
الـدمشـقـية الـشـهيـرة "األيام"
التي اطلـقها عام  .2001اما
ـكتـبات في حـديث الـكتب وا
براغ التي أغـترب اضطرارا
 الــيـهــا (فالن) مــنـذ اربــعـ
عـامـا ومـا زال فـلـهـا حديث
آخـــــر ســــيـــــأتي بـه وعــــنه
اجلـــــزء الـــــثـــــاني مـن هــــذه
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تــــصــــدر كــــتـــــاب عن الــــرئــــيس
األمــريــكي تـــرامب يــكــشف فــيه
تـفـاصــيل عن حــيـاته في الــبـيت
األبـيض مــنـذ أن تـولى الـرئـاسـة
قائـمة الـ   10كـتب االكثـر مبـيعا
هــذا الــعــام  وتــنــوعت الــكــتب
الـــتــــســــعــــة االخــــرى  مــــا بـــ
ـــســاعــدة الــذاتـــيــة والــســيــرة ا
ــة في روايــة الــذاتــيـــة واجلــر
اإلثارة والتشـويق وأيضا كتاب
عن الـصــحـة الـغــذائـيـة يــتـنـاول
أفــضل الـوصـفـات الــتي تـسـاعـد
عـــــلـى احلــــمـــــيـــــة وتـــــؤدي إلى
الـرشاقـة وفي الـسـطور الـتـالـية
ســتـكــون لـنــا وقـفــة سـريــعـة مع

بعض منها:
كتاب (اخلوف :ترامب في البيت
االبــــيض ) لــــبـــوب ودورد وهـــو
كتاب واقعي لـلمؤلف والصحفي
االمـريــكي بــوب ودورد  يـوضح
الـكاتب من خالله بـصورة نـقدية
الذعــة تـفـاصـيـل واسـرار رئـاسـة
الـرئـيس احلــالي دونـالـد تـرامب
ــقـابالت اسـتــنـادا عــلى مــئـات ا
والـتــحـقـيـقـات مع اعـضـاء ادارة
ترامب. بيع من  الـكتاب اكثر من
مليون نـسخة في االسبوع االول

ـاضي مـا من نـشـره فـي ايـلـول ا
جـعـله اســرع الـكـتب مــبـيـعـا في
ـــــون تـــــاريـخ دار نـــــشـــــر ســـــا
وشـوستـر.كتـاب(يا فـتاة اغـسلي
وجـــــهك) لـــــراشـــــيل هـــــونـــــيس
وهـوكــتـاب مـسـاعـدة ذاتـيـة فـمن
كتسبة واحلكمة خالل احلكمة ا
الــســاخــرة تــســاعــد شــخــصــيـة
الـنـتـرنت الـشــهـيـرة الـقـراء عـلى
الــــتــــحــــرر من االكـــــاذيب الــــتي
ــلــيــئــة تــمـــنــعــهم من احلــيــاة ا

بالفرح واحلياة.
كتاب (الكلب مـان) لدايفي بيلكي
ويـــدور حــــول مــــجــــمـــوعــــة من
االشـرار تـقــوم بـاقـتـحــام مـديـنـة
فـيـتم اســتـدعـاء الــكـلب مـان الى
ــرة لــيس وحـده الـعــمل وهــذه ا
ا مع قـطة وروبوت رائع من وا
جـانــبه ولـكن هل يــسـتــطـيع ان
يــتــجــنب االنــتـقــام ويــغــامـر في
الـــفـــضــيـــلــة?.هـــذا مــا تـــكـــشــفه

الرواية.
اما الكتب السبعة االخرى فهي :
(احلرب احلـمراء) لـكيلي مـيلر و
(تميمة رقم   8) و(الرغبة :جائع
لـلمـزيـد) و (في قـطم) و(انـشـطار
الـــــقـــــيـــــادة) و(احملـــــلـف رقم 3)

و(فنجان شاي).
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يبث الـشـاعر الـسوري مـصـطفى
انـيـس احلـسـون في مــجـمـوعـته
الـــشـــعـــريــة (تـــداعـــيـــات المــرأة
مـسـتـحـيلـة) حـبه األبـدي لـلـمرأة
واالم واالرض والطـفولة بـدفقات
عذبة من شعر التفعيلة. وينطلق
احلسون في مجموعته الصادرة
عن الــهـيــئــة الــعـامــة الــســوريـة
لـلكتـاب من أسئلـة كونيـة شغلت
العقل البشري وتشغله من حيث
تناقض أجـوبتها وبقائـها معلقة
تـثـير خـيـال الـشـعراء والـفـنـان
ـفـكريـن ليـشـعـر بغـربـة أبـدية وا
وضــــيـــاع يـــرســــمه عـــلـى شـــكل
قـــصــائـــد فــيـــقــول في قـــصــيــدة
بـعـنوان (غـريـبـا اراني):( غـريـبا
اراني.. أفـــــتش بـــــ اجلــــهــــات
وبـيـني.. فال اخلـيل تـصـهل ح
تـــراني.. وال الـــنـــور يـــرشف ألال

عيني ). ونرى احلسون االنسان
في قــصـائــده يـنــثــر نـفــسه عـلى
الـغـيوم لـتـأكـله الـطيـور كـرسـالة
مــحــبــة لـــلــعــالم الـــذي تــشــغــله
احلروب عن احملبة ويشغله الدم
عن اجلـــمــال فـــيـــقـــول(ســـأنـــثــر
بــعــضي عــلى شــفـة الــغــيم.. في
الـــــصــــبح تـــــأكل مــــنـه صــــغــــار
احلــمـــام.). وجنـــد حـــبه لالرض
مـنـثورا فـي قصـائـده فـيـعـبر عن
حبوبته ح يقارب ب تعلقه 
هـذا احلـب وبـ حـنــ الـطـيـور
لـــشــمـس بالدهـــا فــيـــقــول(وأنت
هــوى لـــيس يــومـــا يــعــاد.. احن
ل الــيـك وكـــيف الـــســـنــونـــو.. 
احلـــنــ لـــشـــمس الـــبالد). وفي
قــصـــيــدة (سالمـــا عــلى جـــبــهــة
الــفــجــر) جنــد الــشــاعــر بــقــلــبه
الطفولي يناغي طفلته في عامها
االول بـــــقـــــصـــــيـــــدة شـــــفـــــافــــة

فــيـــقــول(سالمـــا عــلى جـــبــهــة
الــفــجــر فـي يــوم كــنت.. وكــان
الصبـاح البهي اجلميل.. وراح
البـنفـسج يـكتـب بالـصبح روح
العـبير).ويـشير تقـرير نشر في
ـؤسسة الـعامة لالذاعة موقع ا
والــتــلــفــزيــون الــســوريــة  (ان
الـكتـاب يقع في  110صفـحات
من الـقـطع الصـغـيـر ويـتـضمن
زهـاء خمـس قـصيـدة او زفرة
ـــلــيــئــة من زفــرات الـــشــاعــر ا
بـــاحلب واجلــمـــال). يـــذكــر أن
الـشـاعــر احلـسـون من مـوالـيـد
ادلب ويـحـمل اجـازة في الـلـغة
العربية ويعمل موجها اول في
وزارة الـــتــربـــيــة وهـــو عــضــو
مــشـارك بــاحتـاد الــصــحـفــيـ
وصـــــدر له (عـــــنـــــدمـــــا يـــــأتي
اخلريف) شعر وله مـجموعتان

قيد الطباعة.
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صــدر عن دار الـشـؤون الــثـقــافـيـة
العـامة العـدد الثاني لـلعام 2018
من ( آفـــاق أدبـــيــة) وهي مـــجـــلــة
نصف سنوية التي تعنى باإلبداع
اجلــديـد وتـضــمـنت االفـتــتـاحـيـة
مـوضــوعـا بــعـنــوان (عـنــد عـتــبـة
النقد التطبيقي) لرئيس حتريرها
حامد الراوي وضـح فيها (ال يكفُ
الـنـقـد عن ألتـطـور وال يـتوقف عن
تــولــيــد مــنـاهـج جـديــدة فــالــنــقـد
صـنـيـعـة فـكـر حي ومـتـحـرك قـائم
عـلى الـتـولـيـد وان الـوقـوف عـلى
عــتــبــة نص مـا أو مــجــمــوعـة من
نــصـــوص يــســـتــدعي حـــزمــة من
اإلجـراءات الــنـفــســيـة والــفـكــريـة
ــبــاد واآللــيـات إلى فــضالً عن ا
آخــرهــا مــنـهج نــقــدي) وتــضـمن
مــحـور الــعـدد الـقــراءة بـوصــفـهـا
ســبـيالً لـلـمـنـهـج لـلـدكـتـور جـاسم
شاركات حس أخلالدي إضافة 
ـيزة فيما ضمت كثيرة وبأقالم 
ـتنـوعـة مـواضيع أبـواب اجملـلـة ا
شيـقة منهـا محنة الـوطن وتغليب
الــصــورة الــوطــنـيــة فـي الــروايـة
لــلــكـاتب عــمــاد جـاسـم وفي بـاب
حـوار كـتب عبـد اإلله مـنشـد (أن
) حلناً لشفاه النهر وفي البراه
باب (رؤى) من القصد إلى تشكيل
الـــذات ســـيــرة حـــمـــادي صـــمــود
لـلـدكـتـور فـاضل عـبـود الـتـميـمي
ـــــــوروث وفـي بــــــــاب (مــــــــرآى) ا
والــصـيــاغـات اجلــديـدة لــلـوحـات
ــوذجـا الــفــنــان مــحــمــد حــا أ
لـلـكـاتب جـاسم عـاصي وفـي باب
ــنـــصــة (يــشــنـــيــو الالمي) بــ ا
االســتـعــارة والالزمــات الـســرديـة
إسـمـاعـيل إبـراهـيم مـبـيـنـاً وجود
صــعــوبــة قــرائــيــة تــخص روايــة
(اليشنيـون) جلمعة الالمي تتمثل
في كـونـها روايـة جتـريـبـيـة تـأخذ

مـن الفـنون الـسـردية مـجـتمـعة
خــلــيــطــاً أســلــوبــيــا وتــخـتــلط
ــا يـــعــنـي الــثــراء الـــغــايـــات 
الــضــخـم لــلــمــنــتج وصــعــوبــة
الواضحة في التلقي فيما جاء
بــاب (ضـوء عــلى اثــر) اإلكــلـيل
ـوسـيـقى الـذي نـثـره اخلـطاب ا
ـزمـن لــلـكــاتب عــلى خــرابــنــا ا
جــواد احلـطـاب بــقـلم الــدكـتـور
عــــلي حــــداد ونـــشــــر في بـــاب
ـــهـــاجــرين مـــســـرح (مــســـرح ا
الـعــرب) وحـيـرة الـتــشـظي بـ
الـهنـا والهـناك لـكر رشـيد من
الـســويــد وضم بـاب نــصـوص
(عـلى حـافــة وادٍ غـيـر ذي احـد)
لــلـكــاتب نــامق عــبـد ذيب وفي
بـــاب ســـرود كـــتب مـــوضـــوعــا
ـظالت) لـلـكاتب بـعـنـوان (سـر ا
زيد الشهيد. وهناك باب قناديل
لـعـبـد الله الـبـصري و (يـبـلسم
ــــعــــزوفـــاتـه جـــراح الــــظالم)
لــلـكــاتب مـحــمـد كــاظم  جـاءت
اجملــــلـــة بـ  175صــــفـــحــــة من

توسط. القطع ا
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ÆÆÊU  صـدر عن مكـتـبـة تنـويـر للـطـبـاعة والـنـشر في بـغـداد رواية e? « ≠ œ«b?GÐ
(أمي هـذه اجملهولـة) للروائي الـفرنسي  فـيليب البـرو ترجمـة إيثار عبـد اجلليل
الـطـاهر. تـتـنـاول الـروايـة سـيـرة حيـاة والـدة الـروائي نـفـسه وكـيف عـاشت عـند
مربـية فرنسيـة تبنتها هي وشـقيقها قبـل أن تلتقي بحبـيبها في إحدى احلفالت
لـتنـشـأ بـيـنهـمـا عالقـة حب. وقـد تطـرق روى الـكـاتب الى حـياة والـدته الـزوجـية
بـإيـجاز كـمـا تـنـاول عالقـة أمه بـوالـدتـها من خـالل دفاتـر مـذكـراتـهـا. وكـان أبو

والـدة الربو بـولـونـيًا وأمـهـا فـرنسـيـة ولديـهـا شـقيق واحـد. صـدرت الـرواية في
فـرنسـا عن دار نـشر غـاليـمار سـنة  2017 وقـد عكـفت هذه الـدار العـتيـدة على
نـشر رواياته السابـقة.  والبرو من مواليد 1936 مـونتوبان وهـو اليزال على قيد
احلـياة. وهـو صحـفي وكاتب ومـخـرج ومؤلف اغـاني كمـا كتب واخـرج العـديد
ترجمة الطاهر مثابرتها في مجال البحث والتدريس .  وعـرف عن ا من األفالم
والـترجمة وقد نشرت(الزمان) العديد من ترجماتها الرصينة في اوقات سابقة.


