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وقــائع احلــيــاة في الــعـراق وأرمــيــنــيـا
سـيـاسـيـا واجـتـمـاعـيـا أعـطت لـلـكـتـاب
نـكهـة مـتمـيزة ألن الـكـاتب لم يكن دوره
ا نقل شريط احلياة االرمينية فقط وا
ــثـــابـــة شـــاهــد ومـــؤرخ ونـــاقــد كـــان 
ومـســتـقـر لألحــداث وكـان قــريـبـا من
الـقـار الـعـراقي رغم انه يـكـتب عن بـلد
آخر ومجتمع مـتناقض في اإليجابيات
والــسـلـبــيـات لــكـنه مــجـتــمع حـضـاري
يـحــتــرم الــقــانـون ويــبــجل ســيــاســيـة
الـقــدمــاء ويـدعــوهم لــلــحــاضـر مــهــمـا

اختلفوا معه! 
وبـعـد فالـكتـاب موسـوعـة حيـاتيـة لبـلد
أرمــيــنــيــا بـلــد الــتــاريخ واحلــضـارات
والـتـحـديـات والــتـنـاقـضـات احلـيـاتـيـة
وبـــلــــد اجلـــمــــال واخلـــضــــرة والـــوجه
احلـسـن اسـتــطــاع الـكــاتب أن يــحـافظ
عـــلى مـــوضــوعـــيـــته في نـــقل االحــداث
ـية وحتـلـيـلهـا من خالل خـبـرته االكـاد
ـطا جـديدا في الـبحـثيـة وأن يؤسس 
كتابة الرحالت بـأسلوب صحفي ولغة
جــمـيـلـة وبــسـيـطـة لــكـنـهـا عــمـيـقـة في
دالالتــــهـــا ورمــــوزهـــا وهـي بـــدون شك
تستند الى التجـربة الثرية للكاتب وما
تـلكه من خبـرة صحفـية ككـاتب عمود
رشـيق وفـكـر مـتـقـد بـاحلـيـاة. وهـذا ما
ـا شديد سيـمنح الـقار عـند قـراءته عا
التـنوع والغـرابة والتـشويق والتـجربة
ومـــعــرفــة اآلخــر واكـــتــشــاف ســر حب

احلياة.
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صدر كتـاب جديـد للـسيد حـس الـسيـد محمـد هادي الـصدر بـعنوان
قاالت سبق نشرها (في فضاء التنوير واإلصالح) تـضمن عددا من ا

في صحف .
ـلــحق األول حـفل تـوقـيع كـتـاب (عـلى ويـضم  الــكـتـاب ثالثـة مالحق تـنـاول ا
ـوسـوي عن احلـفل ضــفـاف الـعـراق اجلـديـد) مع مـقـالـة لـلــبـاحث مـحـسن ا
لحق الثاني مساجالت شعرية ب عدد من ولقطات من حفل التوقيع. وضم ا
ـلحق الـثـالث نشـاطـات مجـلس الـصدر الـذي تأسـس مطـلع عام الـكتـاب فـيمـا ضم ا

2016عبر صور توثق النشاطات الثقافية للمجلس.

رسالة بغداد
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اخر االصدارات

صـدر فـي عـمــان عن دار
امـجــد لـلــتــوزيع والـنــشـر
كــتـــاب (صـــنــاعـــة الــرأي
العـام من عـصـر الطـبـاعة
الى فــــضــــاء االنــــتــــرنت)
لـــلـــدكـــتـــور غــــالب كـــاظم
الدعـمي. وهـو في االصل
اطـروحـة دكـتـوراه حـصل
عـلـيـهـا الـدعـمي من كـلـيـة

االعالم بجامعة بغداد.
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لم يـخــصص الــشــاعـر
الدكتور ستـار عبد الله
واحـدة من مـجــمـوعـاته
ـــوضــوع الـــشـــعـــريـــة 
ــا جــعــلــهـا واحــد وا
مـفــتــوحـة اليــة واحـدة
من قـــــصــــائـــــده الــــتي
تـــتـــوزع بــــ عـــدد من
وضوعات التجارب وا
في مجمـوعته الشـعرية
(ومــن احلــب مــــــــــــــــــا)

يخـضع عدد من قـصـائده مـعاصـرة في مـجمـوعة
واحـدة فــكل الـقــصـائــد وعـنــاويـنــهـا تــفـصح عن
حـاالت وموضـوعـات عن احلـبـيب وجـمـاله واحملب
وعتـابه والـشـكوى عن هـجـرانه ويـبدو ان الـشـاعر
سـتـار عـبــد الـله يـريـد ان يــكـون في هـذا الـديـوان
امتـدادا لـشـعـراء الـغزل الـعـرب ولـذلك اخـتار ان
يــأتي الــعــنــوان (ومـن احلب مــا) وهــو ســطــر من

ة.   قصيدة عربية غزلية قد
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عن مــــؤســـســــة ثــــائـــر
الــعــصـــامي صــدر في
بـغــداد كــتـاب بــعــنـوان
– (داعــــــــــــــــــــش 
االستحضار التاريخي
لــلــحـــركــة الــوهـــابــيــة)
للـدكـتـور عـبـد احلـس
عـــلـــوان درويش. وهـــو
دراســـــة تـــــاريـــــخـــــيــــة
اعـتـمدت عـلـى مـصادر
ومـراجع مــهــمـة الكــثـر

من مـــئـــة كـــتــاب فـــضال عـن الـــوثــائـق واالحــداث
الـراهـنـة. وتـضـمن الــكـتـاب مـحـاور عـديـدة تـطـرق
ـؤلف فــيـهــا الى االسـالــيب والــطـرق االجــرامـيـة ا

لتنظيم داعش.
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صـــدر عـن مـــؤســــســـة
ثائر العصامي للطباعة
والـــنـــشــــر في بـــغـــداد
الديـوان االول لـلشـاعر
والــكــاتب مــجــيــد عــبـد
سـرحان والـذي يـحـمل
عـــــنـــــوان (الـى هـــــنـــــد
قـــــــصـــــــائـــــــد خـــــــارج
التفعيلة). الديوان أكثر
من مـــــئـــــة قـــــصـــــيــــدة
تـضـمــنـتــهـا صــفـحـات

الـكـتــاب الـذي ضم  250صـفـحــة. وسـرحـان من
ـاجسـتير تولـد بغـداد عام  1960ويحـمل درجة ا
وله مؤلفات عـديدة من اهمهـا (االتفاق واالختالف
في االديــان الــسـمــاويــة) و (عــلي والــســبــطـان) و
(خـيــر الـزاد الــتـقــوى) و(ســري ومـحــدود) و(عـلم

الفلك).
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عن  دار شــــــهــــــريــــــار
صــدر لــلـشــاعــر طــيب
جــبــار ديــوان (ال أحــد
يأخـذ الـظلَ إلـى بيـته )
يـضمُ قــصـائــد نـشـرت
في مــــــجـــــمــــــوعـــــتـــــ
شــعــريـــتــ ســبق وان
صـــــــــــدرتـــــــــــا عـن دار
الغـاوون في الـعـاصـمة
اللـبنانـية بـيروت األولى
بــــــــــعـــــــــــنــــــــــوان (ذات

زمـان….الــظالم كــان أبــيض)نــشــرت عـام  2010
والـثـانــيـة عــنـوانـهــا (قـصـائــد تـلـتــفت إلى الـوراء)
.ويــرصــد جــبــار في قـــصــائــده بــعض الــظــواهــر
ُـجـتـمـعـيـة بـطـريـقـة سـاخـرة لـلـيـربط بـ الـشـعـر ا

ووقائع احلياة اليومية.

سـفـره ومـا شـاهـده وعـاشه مـازجا ذلك
رحتل إليهم. بانطباعاته الذاتية حول ا

ـيــز الـكــتــاب هـو الــسـرد الــشـيق مــا 
ـــواقـف والـــتــــزامه بــــفن لـألحــــداث وا
فاجئ تمثل بالتنوع ا السرد الرحلي ا
بـــ الــتـــقـــطع والـــتـــوزع والــتـــواصل
ـــاضي والـــتـــكــــامل والـــتـــرابـط بـــ ا
توقع والـتكامل واحلاضر والـواقع وا
مــا يـراه بــعــيـنه ومــا يــرسـمه اخلــيـال
لــلـقــار وهــذا هـو ســر الــسـحــر الـذي
ارسه الكاتب ونتعرض له كقراء فال
نـطــيق ان نـقـاومه والنـقـوي حـتى عـلى
الـتـفــلت من شـبــاكه. لـذلك رأيــنـا ابـهـار
ـعـرفـة الــكـاتب في الـســرد والـوصف وا
والــتــكــنـيـك حــ بــدأ لــنـا بــالــتــاريخ
ـرافقة له من خالل وتفـاصيل االحداث ا
ـتــاحف والــكـنــائس والـقــبـور دخــوله ا
والــشــوارع عن طــريق مــقــاطـع ســرديـة
دائـمـة احلـضـور في رحـلـته مع مـقاطع
ســـرديـــة حتــضـــر في بـــعض الـــرحالت
وتـــغــيـب في أخــرى وبـــروز مــحـــطــات
يـتوقف فـيـها الـسرد لـيفـسح للـمكـونات
أخـرى لالشتـغال وهـكذا يـوقف الراوي
السرد ليـقدم وصفا او ليـقدم معلومات
ومـعارف ومـواقف ثم يـعود الـسرد الى

جريانه.
ولـعل تـكـنـيك الـكـتـاب ومـا احـتـواه من
ـجــريـات ســرد شــيق وربط األحــداث 
ـقـارنـات الــذكـيـة بـ بـعض الـواقع وا

ـسـؤولـية األسـاسـيـة عن تـخلف ولـعل ا
أدب الـرحالت حـالـيـاً  كــمـا اتـفق عـلـيه
كـــتــاب الـــرحالت  تـــرجع إلى حـــرمــان
ـسـافـر من جتـربـة الـرحـلـة احلـقـيـقـيـة ا
بكل ما فيهـا من عمق وإثارة واكتشاف
فـقـد أصـبح الـسـفـر سـهالً ومـتـاحـاً لـكل
سافـر خصوصيـته فيما الناس وفـقد ا
ـنـظـمـة يـسـمى بـالـرحـالت اجلـمـاعـيـة ا
ا جـعل (لسـائح) احلديث يحل سلـفاً 
محـل (الرحالـة) القـد فالـرحالـة يعنى
الـتــمـيـز والـفــرديـة واألصـالــة والـعـمق
ـتــابع الـســطـحي الـذي والـسـائـح هـو ا
ترك أمور رحلـته بيد غيـره يرى بعيون
من نظم الرحلة ويـفهم ويصدر األحكام
تعجلة الـنابعة من اآلخرين وليس من ا
ذاته فــهــذا الــتــحــول من الــرحـالــة إلى
الـســائح يـعــد أحـد أهم أســبـاب تـراجع
أدب الــرحالت حــالـيــاً. يــضـاف إلى ذلك
تـــقـــدم وســـائل االتـــصـــال خـــصـــوصـــاً
الــتــلـيــفـزيــون واإلنــتـرنت بــحــيث يـظن
مـسـتـخـدم هـذه الـوسـائل أنه يـعـرف كل
شيء عن الـعــالم وأنه زار كل مـكـان في
الـعـالم وهـو جالس فـي بيـته لم يـتـحرك
من مـكـانه أمـام شـاشـة الـتـلـيـفـزيـون أو

الكمبيوتر. 
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ويــــثـــــيـــــر كــــتـــــاب الـــــزمــــيـل اإلعالمي
ـي د. احـــمــــد عـــبــــد اجملـــيـــد واألكـــاد
ــتــاحف (أرمــيــنــيــا بــلـــد الــكــنــائس وا
شاهير) أكثر من تساؤل حول أهمية وا
مـثل هــذه الــكــتب الـتـي تـفــتــقـر الــيــهـا
ومدى أهميتها للقار مكتبتنا العربية 
عرفة وحاجاته  كجنس ادبي وصحفي 
ـــدن وثــقــافـــاتــهـــا في عــصــر خــرائط ا
الــســـرعــة وتـــكــنـــولـــوجــيـــا الــطـــيــران
ومـــعـــرفـــته ـــتـــقـــدمــــة  ـــواصـالت ا وا
ـعلـومة احلـقـيقـية بـعـيدا عن طـوفان بـا
علومات الـرقمية وتناقـضاتها ودعاية ا
مـكـاتب الــدعـايـة الـســيـاحـيـة  وجتـارة
اخلداع .فـالكـتاب هـو موسوعـة حيـاتية
لـبـلـد أرمـيـنـيـا الـتي اطـلق عـلـيـهـا (بـلـد
ـشاهـير ) والتي ـتاحف وا الكـنائس وا
نـــشـــرت بــحـــلـــقــات فـي صـــــــــحـــيـــفــة
(الــزمـان). هي رحــلـة نــقــلـة في الــزمـان
ــــكــــان وســــفـــــر داخــــلي فـي فــــكــــر وا
كـاتــــــبـها ومـعارفه ومـوقفه من احلـياة
ـعـمـقـة الى حـيـاة والـوجـود ونـظـرته ا
الـنـاس واجملـتـمع األرمـيـني. وأجـمل ما
فـيـهـا هي الـتــفـاصـيل الـدقـيـقـة ألحـداث

احتل الرحالة الـعرب في مجال التعرف
إلى الـعـالم مـوقـعاً مـركـزيـاً داخل أروقة
الــثـقـافـة الــعـربـيــة وحـفـلت مــدونـاتـهم
بــالــصــور احلـــيــة عن الــشـــعــوب الــتي
زاروهــا في أوروبـا وشــرق آسـيـا وفي
عـمق أفــريـقـيـا الــسـوداء عـكـســوا فـيـهـا
طريقة نظر الثـقافة العربية جتاه اآلخر
ودرجـة اعــتـرافــهـا به كــشـريك فـي بـنـاء
الـعـالم حــيث مـزجـوا بــ مـا شـاهـدوه
واختـبروه في ترحـالهم وب مـعاييرهم
الــثـقــافــيــة في احلــكم عـلـى اآلخـر. وفي
وعينا الـثقافي باتـت صورة ابن بطوطة
رمـزاً مؤشـراً ألدب الـرحالت الذي أسس
النـطالقـة الــفـرد الـعـربـي الرتـيـاد أقـطـار
جديدة واكتشـاف أحوال األ والتعرف

الى اآلخر اخملتلف.
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ويــعــد ادب الــرحالت الــفن األرقى عــنــد
اً الذي كان مزدهراً على يد العرب قد
نــخـبــة من األدبـاء أمــثــال ابن بـطــوطـة
ــســـعــودي والــريــحــاني لــكــنه أخــذ وا
يـتراجع ومـا يكـتب حـاليـاً ال يرقى إلى
مـسـتـوى الـرحـاالت الــتي كـتـبـهـا هـؤالء
الــذين ذكـرنــاهم. إذ اسـتــلم األوروبـيـون
هذه الـشعلـة من العـرب الحقاً فـأبدعوا

في هذا الفن. 
ويـعــرف أدب الــرحالت كـمــا كــتـبت في
ادبـيـات الـرحالت بـاعــتـبـاره مـجـمـوعـة
اآلثـار األدبـيـة الـتي تـتـنـاول انـطـبـاعات
ــؤلـف عن رحالته فـي بالد مــخــتـــلــفــة ا
يقـصدها لغـايات شتى ويـصف ما يراه
من عـادات البـشـر وسلـوكـهم وأخالقهم.
كـمـا يـعـتني بـذكـر األحـوال االجتـمـاعـية
واالقتصادية. لذلك فأن اخلطاب الرحلي
ــضـامـ يـحـتـوي عـلى عـلى مـسـتـوى ا
مـعـارف متـنـوعـة: تـاريـخـيـة وجـغـرافـية
وديـنـيــة وأدبـيــة واثـنـوجــرافـيـة وعـلى
مــســـتــوى األشـــكــال جنـــد فــيه الـــســرد
والـــــوصف واحلـــــكـــــايــــات واألخـــــبــــار
ــعـــرفـــة وهـــذا الــغـــنى والـــرســـائـل وا
ضـام واألشكـال يسمح والتـنوع في ا
بـتشبـيه الرحـلة بفـناء بـيت تنـفتح فيـه
أبـواب حـجرات مـتعـددة وكل باب يـجد
فيه مبتغاه إذ تـتوفر فيه مادة ال ينضب
مــعـــيــنـــهــا ال لـــلــمـــؤرخ أو اجلـــغــرافي
فــحـسب بـل أيـضــا لـعــلـمــاء االجـتــمـاع
واالقـــتـــصــــاد ومـــؤرخي األدب واالعالم
والــعــلـم والــدين والــلــغـــويــ وعــلــمـاء

الطبيعة. 

أن يـودي بهم لـلتـهلـكة كـما حتاول
أن تـقـدم أسـسـا تـربـويـة في كـثـيـر
ــة الــتـي أقـدم من مــفــاصل اجلــر
األب على ارتـكابها بـألغاز مخـتلفة
يـبـحث الـقــار عن مـعـانـيـهـا وفك

رموزها.
ويــعـــد مـــؤلف الـــروايــة أحـــد أهم
كــــتـــاب جــــيل الــــشــــبـــاب في أدب
اخلـيـال والـتـشـويق بـأمـريـكـا حاز
جوائـز أدبيـة واحتـلت كتـبه مراكز
ــبـيــعـات الــكـتب أولى بـالــنـســبـة 

ببالده.

وضع تــبــريــرات تـخــفف مـن حـدة
ــة.وفي الـروايـة ارتـكـابــهم اجلـر
تـخــطف عـصــابـة تــومي ابن بـطل
الــراويـة (شـيـلـدون) وتـطـالب األب
بـارتـكــاب جـرائم مـقــابل عـدم قـتل
ولــده فــتــدفــعه لــلــســرقـة والــقــتل
وألشـــيــــاء خــــطــــيــــرة تـــدل عــــلى
ة استـعداد األب الرتـكاب أي جـر
مقـابل حياة ولـده.وحتض الرواية
األبــــنـــاء عـــلى احلـــذر من إحـــراج
ـة األهل وتــركـهم في مــهب اجلـر
ـكن ـا  وعـدم تـعـريض أنـفـسـهم 

احلـدث في الــروايــة عـلى ارتــكـاب
أبـطــالـهـا جــرائم الـقـتـل والـسـرقـة
وظــهـر الفــتــا تـوخي الــكــاتب عـدم
التطرق للقانون وإشكاالته حتى ال
يــقـع في األخــطــاء الـــتي عــادة مــا
تـــــــؤخـــــــذ عـــــــلـى كـــــــتــــــاب األدب
الــبـــولــيـــسي.وال تـــهــمل الـــروايــة
الـعاطـفة ضـمن سيـاق األحداث بل
يـظــهـر الــكـاتب أن األهل يــسـعـون
لـــتــحــمل مــا يـــرتــكــبه أوالدهم من
أخطـاء مهـما كانت كـبيـرة وفادحة
بـسبب الـعـاطفـة األبويـة ومحـاولة
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عن الهيئة العامة السورية للكتاب
ــيس حــيــدر صــدر لــلــمـــتــرجــمــة 
اســمــاعـيل كــتـاب ضـم تـرجــمـتــهـا
للعربية لرواية (قرار قاتل) للكاتب
األمــريـكي جــون غـرين وود والـتي
تنتمي لألدب البوليسي وتستخدم
بـناء درامـيـا يـغـلب عـلـيه الـنـسيج
الـتــشـويـقـي بـشـكل فــني إخـراجي
يتـالءم مع التـصـويـر الـسـيـنـمائي
لــــيالمـس الــــواقع.وتــــقع في 426
ـتوسط.اعـتمد صفـحة من الـقطع ا
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صــدر في بــغـــداد كــتــاب (حب مع وقـف الــتــنــفــيــذ)
للـروائي االيراني شـهريـار منـداني بور وقـد ترجـمها
ـعـروف سـالم االطـرقـجي الـذي كـتب عن االعالمي ا
الرواية قـائال (ينـتقل شهـريار مـا ب التـاريخ القد
سيح والتاريخ االسالمي وصوال الذي سبق ميالد ا
ـا يــتــعــذر عـلى الى عــصـر احلــداثــة ومــا بـعــدهــا 
لمة ؤلف اال بعد  القار ان يتلمس ما يسعى اليه ا
االحــــاديـث واحلــــوارات مـن بــــ ركـــــام مـــــداخالته
ـاضـيـة ومـا واجـهـته وتـنـقالته في احـداث الـعــهـود ا
ايران بعد االطاحة بالعـرش البهلوي). واضاف (لقد
حرصت عـنـد تـرجـمتي الـروايـة شـرح بـعض ما ورد
فـــيـــهـــا من احـــداث واســـمـــاء عـــلى شـــكل هـــوامش
وايـضـاحــات). والـكـتــاب يـقع في  414صـفـحـة من
ـعـرفة تـوسط وصـدر عن مـكـتـبـة بـسـاتـ ا الـقطـع ا
ـتلك الـروائي بور ببـغداد. وقال االطـرقجـي ايضا (
ـهارة ـشبـعـة با االدوات اللـغويـة والـقدرة الـسـردية ا
والذكـاء مـعتـمدا
في حواراتـه على
االلـغــاز والـرمـوز
ذوات االفــــــكــــــار
العمـيقـة واحلبلى
ـــــــوروثـــــــات بـــــــا
الديـنية الـتي البد
مــــــــــــــــن فــــــــــــــــك
شــــــيــــفــــراتــــهــــا
ورموزها الـرقمية
والـــــــنـــــــصـــــــيــــــة
الســــتـــــكــــشــــاف
اســــــــــرارهـــــــــا).
ويتـضمن الـكتاب
عـــشـــرين نـــصـــا
فضال عن مقدمة

ترجم.  ا
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ولـــكـل من هم فـي وضع خـــاص ال
يـــســـمـح لـــهم بـــقـــراءة الـــكـــتــاب
لـتمـكـيـنـهم من االطالع عـلـيه عـلى
شكل كتاب مسموع في إثني عشر
جـزءا تـمتـد مـدة تـسـجـيـلـهـا على
ثــمــاني ســاعــات وخــمــســة عــشـر

دقيقة من احلكي والبوح.
ومن الــعـــنــاوين الــفـــرعــيــة لــهــذا
اإلصــــدار يــــاحظ أن الــــســــــــيـــرة
الـذاتيـة لـلكـاتب تـماست  مع سـير
مــــبــــدعــــ آخـــــرين ومع أحــــداث
تــــاريــــخــــيـــة بــــارزة يــــنــــقــــلــــهـــا
حــــــــــــــــــــقي كمـا عـاشهـا حيث
الــكـــتــاب لـــيس رحــلـــة في الــذات
فـــحــسب بـل هــو كــذلـك رحــلــة في
تـــاريخ بــــلـــد وعــــوالم مــــبـــدعـــ
مـؤثـرين.ومن الـعــنـاوين الـفـرعـيـة
لـــهـــذا االصـــدار (ولـــو لم اكـن انــا
لــــــــــــكــــــــــــنــت انــــــــــــا) (عــــــــــــودة
(صـــــــــــــــــهـــــــــــــــــريـج الـــــــــــــــــروح)
(ســـــنـــــوات الـــــنــــار الـــــســـــواني)
والــرصــاص) (والدة شــاعــر)و(ام

الح). القصائد)(سنوات ا

ـسـموعـة الـكـامـلة هـذه النـسـخـة ا
بعـد إصداره للـنسخـة الورقيــــــــة
والـنــســخــة اإللـكــتــرونـيــة تــنـويع
مــنــصــات الــتـواصـل مع مــخـتــلف
ـــتــلـــقــ والـــقــراء وخـــصــوصــا ا
ـكفـوف وضـعيـفي البـصر مـنهم ا
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غربي عبده حقي صدرت للكاتـب ا
سـيـرة ذاتـية في نـسـخـة مسـمـوعة
بعـنوان (عـودة الروح البن عربي..
عـن أيــــــــام مــــــــكــــــــنــــــــاس فـــــــاس
اجلـمـيـلـة).ويـهـدف حـقي من خالل
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مـجـلة عن جامـعـة مـزايا الـعـراقـية في صـدر حـديـثاً الـعـدد األول من مـزايا )
ـواضـيع لـغـويـة وأدبـية ـية  مُـحكّـمـة وقـد احـتـوى العـدد عـلى بـحـوث أكـاد
ـية لـدى أعـضـاء الـهـيـئة واجـتمـاعـيـة وعـلـمـيـة من عـناويـنـهـا :احلـريـة األكـاد
ي احلـساسية التدريسـية في اجلامـعات األهلـية دالالت مفهـوم النظـام العا
اجلديدة في روايات قُصي الشيخ
عسـكـر اثـر التـرجـمـة في األلـفاظ
الــــعــــربــــيــــة احلــــديــــثــــة ومــــوقف
دخل التـصـحيح الـلـغـوي منـهـا ا
لطـريقة.   G .Pواستخـدامها في
احــتــســـاب  في الــتــكـــالــيف اثــر
ـؤسـســات الـتـربــويـة في تــفـعـيل ا
ـرأة في الــتـغــيـيــر والـبــنـاء دور ا
االســـتـــثـــمـــار الـــلـــغـــوي األبـــعــاد
ية الـتعليم العالي والتجارب األ
والـبـحث الـعـلمـي في الـعـراق.كـما
ضم الــعــدد عــلى بــحث  بــالــلــغــة
االنـكـلـيـزيــة لـلـبـروفـيــسـور فـيـلـيب
تـــيـــرمـــان من جـــامـــعـــة كالريـــون
االمريـكيـة عنـوانه:  أغنـية األرواح

الضائعة  . 
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صدرت مـجلـة كلـية التـربيـة االساسـية لـلعلـوم التـربويـة واالنسانـية بـجامـعة بابل
ـيــة في مـواقع اجملالت ـعــايـيــر الـعــا عـلـى وفق ا
الـعلمية احملكـمة وتمكنت اجملـلة من التسجيل في
ـيـة لـلـمــجالت الـدولـيـة. ـواقع الـعــا الـعـديــد من ا
وبـدأت بتحميل بحوث أعـدادها وسيكتمل حتميل
قـبـلة. وأصـبح بإمـكان الـبحـوث كـافة في األيـام ا
ـطلوب فقط دون احلاجة الـباحث حتميل البحث ا
إلى حتــمــيل الــعـدد كــامالً وهــذه مــيــزة جــديـدة
ـوقع اجلـديد فـضالً عن امـكانـية الـبحث وفـرها ا
ــبــاشـــر داخل اجملـــلــة لــلـــوصــول إلى الـــبــحث ا
ـضـافة ـيـزات اجلـديـدة ا ـطـلـوب وغـيـرهـا من ا ا

التي توفر للباحث الكثير من الوقت واجلهد.

ـأمون للـترجمة أمون الـثقافـية الفـصليـة الصادرة عن دار ا أستذكـرت مجلـة ا
والــنــشـر في وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحــة واآلثـار في عــددهـا اجلــديـد  االديب
ـتـرجم الراحل جـبـرا ابراهـيم جـبرا مـلـقيـة الـضوء عـلى جوانـب متـعددة من وا
ـشـرف الـعام عـلى اجملـلـة مديـر عـام الـدار ساطع مـنـجـزه االبداعـي. وحتدث ا
راجي في افتـتاحيـته التي حـملت عنـوان(الثقـافة والـدولة) عن ضرورة الـتفريق
بـ الـدولة واحلـكـومة بـرغم صـعوبـة الـتمـيـيز عـمـليـا بـ االثنـ داعـيًا الى ان
يـكون الـدعم احلـكومي لـلـثـقافـة عـبر تـوفـير بـنى حتـتـية مـنـاسبـة لـلثـقـافة ودعم
شاريع غـير الـشخصـية ولـيس عبر تـقد مـنح ماليـة ضئـيلة وعـشوائـية لكل ا
من شارك يـوما ما في عمل ثقافي . وضم العدد اجلديد من اجمللة وهو الرابع
ـتنـوعـة ودراسات تـعـنى بـالتـرجـمة ـواد الـثـقافـيـة ا لـسـنة  2018الـعـديد من ا
ـتـميـز الـذي تـناول أدب جـبـرا ابـراهيم ـلف ا والـلـسانـيـات جـاء في مقـدمـتـها ا
ـقالـة حـملت عـنوان جبـرا والذي اسـهم فـيه كل من الـدكتـور مـحمـد درويش  
ـوســوي الـذي كـتب عن اين انت يـا جـبــرا? ورئـيس الــتـحـريـر عــبـد الـلــطـيف ا
مفـارقة الترجمة لدى جبرا كما حتدث الناقد علي الفواز في دراسته عن جبرا
بوصفه مـترجـماً امـا النـاقدان محـمد جـبيـر ومحمـد يونس فـقد كـتبـا دراست
نقديـت عن السرد لدى  جبـرا فيما ترجمت خـولة ابراهيم عن اللـغة الفرنسية
لف ابرز دراسة تـناولت رواية جبرا (صيادون في شـارع ضيق) كما تضمن ا
وجزة . وفي باب اقوال جـبرا واهم ما قيل عنه فضالً عن سيرتـه الشخصية ا
ـنـذر كـاظم دراسـات نـطـالع دراسـة(الـشـعـر وتــرجـمـته..  مـشـاكل ومـعـوقـات) 
تـرجم بقـلم سوسن حسـ ودراسة اخـرى عن العـوامل الداخـلة في قـرارات ا
ـاط الـنـصـوص ـصـلـح مـوضـوعـة ا صـالح سـريـة فـيـمــا تـنـاول مـوفق جـواد ا
وتـرجـمـتـه وكتـب كـاظم الـنـصـار عن الـكـومـيـديـا ومـواجـهـتـهـا لـلـسـيـاسـة  كـما
تـرجـمت فـوزيـة مـوسى دراسـة عن شـعـر االفـرو أمـريـكـيـة . وفي بـاب حوارات
قـدمت اجملـلـة لـقرائـهـا ثالثـة حـوارات أولـهـا مع الروائـي األمريـكي كـاتـسـنـباخ
الذي اكـد فيه ان اإلنـفعـاالت النـفسـيـة أهم روافد عـمله األدبي من تـرجمـة ليـنة
احلـيـالي فـيـمـا نـقـرأ حـواراً مـع مـؤلـفـة كـتـاب احملـور جـيـني بـلـيك رأت فـيه ان
الـشـروع  بـاخلـطـوة االولى اســاس الـنـجـاح تـولت تـرجـمـته سـهـاد حـسن ومن
ترجمـة سفـانة طـارق نطـالع حوارا ثـالثـاً مع الروائـية شـونا نـيكـست تظـهر من
خالله ندمـها على افراطها في اجلدية خالل حيـاتها السابقة. وفي محور آفاق
ـتـنـوعـة مـنـهـا دراسـة لعـبـاس لـطـيف عـن رواية (الـبـيت ـواد ا نـقـرأ عـددًا من ا
الصـامت) للكاتب التركـي الشهير أورهان بـاموق  وثمة قراءة تـناولت مجموعة
(غـواية الـسـاعات) لـلـشاعـر عـدنان الـفـضلي ركـزت فـيهـا الـناقـدة عـاليـة خـليل
ـقـدود كمـا نـقـرأ متـابـعة لالحـتـفالـيـة التي ابـراهيـم على مـوضـوعة الـقـميص ا
ي وهـنـاك مـقـابـلـة مع رئـيس ـتـرجم الـعـا ـنـاسـبـة يـوم ا نـظمـهـا بـيـت احلـكمـة 
تـرجم العراقي الدكـتور قاسم االسدي اجرتها نـهضة الكرطاني.وتضمن ا
الـعـدد مـجمـوعـة من الـنـصـوص االبـداعـية من بـيـنـهـا فـصل من روايـة  جـديدة
لوارد بـدر السالم وقصـة قصيـرة جلان ماري غـوستاف لوكـليزيـو بعنوان ريح
اجلنـوب ترجمـة كامل عـويد الـعامري ونـص شـعري إلبـراهيم اخلـياط وعلي
غـازي. وفي احملـطـة االخـيــرة من اجملـلـة دعـا رئـيس الـتـحـريـر في عـمـود حتت
ـعـرض بـغـداد ــطـلـوبـة  عـنـوان (مـعـارضـنـا ومــعـارضـهم) الى ايالء االهـمـيـة ا
ـعارض الـعـربـية الـدولي لـلـكتـاب ومـعـارض الكـتب الـعـراقـية االخـرى اسـوة بـا
ــتـرجم ـأمــون عـدد جــديـد من جــريـدة ا واالجـنــبـيــة .الى ذلك صــدر عن دار ا
ــتـرجـمـة . تـصـدرت ــواد الـثـقـافـيـة ا ـتـابـعـات وا الــعـراقي تـضـمن عــدداً من ا
شـرف على اجملـلـة مديـر عام الـدار ساطع راجي الصـفحـة األولى افتـتـاحيـة ا
هـرجان الـكميت وكانت بـعنوان (سـياسـة صخب اجلـوائز) كـما نـقرأ متـابعـة 
ـشاركة الشـعري بدورته الـسادسـة في محافـظة مـيسان  ومـتابـعت اخـري 
العـراق في أيام قرطاج السينـمائية  وفوز شهد الـراوي بجائزة الكتاب األولى
في مهرجان ادنبره للكتاب  2018عن روايتها ساعة بغداد وخبراً عن مؤتمر
ـسـتنـصـريـة عـقـده يومي 15و 16من نـيـسان الـسـرد الـذي تـعتـزم اجلـامـعـة ا
ـأمون ومن ـقـبل.واستـعـرضت الصـفـحة الـثـانيـة أهم أخـبار ونـشـاطات دار ا ا
بــيـنـهـا اقــامـة نـدوة حـواريــة نـاقـشت احــدث الـكـتب الــتي قـام مـتــرجـمـو الـدار
بترجـمتـها وإقامـة الدار دورة مـتقدمـة بالـلغـة االنكلـيزيـة ومعرضـا للـكتاب في
ـاط النـصوص ب االضـافة الى عـرض كـتاب الـتـرجمـة وأ اجلـامـعة الـعـراقيـة 
واد ـوسـوي. ومن ا الصـادر عن الـدار حديـثاً وهـو من تـرجـمة عـبد الـلـطيف ا
عرض فرانـكفورت الدولي لـلكتاب الثقـافية التي تـضمنهـا العدد نطـالع تغطيـة 
في نسـخته السبع ترجمتها ضمـياء صبحي  وترجم عصام ثاير  موضوعًا
عـن الـصـحـافـة الـفـرنـســيـة ودورهـا وتـأثـيـرهـا .وفي صـفــحـة تـشـكـيل تـرجـمت
سوزان غـالب موضوعًا بعنوان (الفن السري يهيمن على تشكيل الفن احلديث
في روسـيـا) . وتــخـصص اجلـريـدة الـصـفــحـتـ الـسـابـعـة
ـكتـوبـة بـاللـغـة االنـكلـيـزيـة وقد ضـمـتا واألخـيـرة للـمـواد ا
مـواد مـتـنـوعـة مـنـهــا : فـرانـكـشـاتـ في بـغـداد الـتـنـاص
والنص الـغـائب لـفـاضل ثـامـر فـضالً عن مـتـابـعـة إلزاحة
السـتـار عن تمـثـال الفـنـان الراحل سـلـيم البـصـري قامت

شهداني. بترجمتها الى االنكليزية سناء ا
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