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كان شـاعراً وشيوعياً وأنساناً  لكـنه ماتَ كُالً كان يعشقُ احلياةَ والبصرة
هو اآلن حاقـد على نفـسه وفي أرذل العـمر يحثُّ عـلى الطائـفية٠٠ أنه وبغـداد
ُـنـقـلبْ وبـغـداد تـبـقى تنـتـظـر٠٠ قـال يـومـاً عـنـدمـا كان سـوء الـعاقـبـة وسـوء ا

إنساناً عراقياً شاعراً:
يومَ إنتهينا إلى السجنِ الذي مَنْتَهى
ُشتهى مَنْتَهى أوصيتُ نفسي وقلتُ ا
ياواصلَ األهل خَبِرْهُمْ وقُلْ مَنْتَهى
اليوم بِتنا هنا والصبح في بغداد

٠٠٠٠٠
كُلْ األغاني إنتهتْ إال أغاني الناس

والصوت لو يُشترى ماتشتريه الناس 
عمداً نَسيتُ الذي بيني وب الناس

منهم أنا٠٠٠ مثلهم والصوت منهم عاد
يا صاح التبتعد دربي على بغداد

 ٠٠٠٠
ـبـاد في ذلك الـوقت  سـيـئ الصـيت هـل عرفـتم الـشـاعـر الـرائع صـاحب ا
نـقلب في هذا الوقت  وقد وصلَ أرذل العمر ٠٠٠ وبغداد الصبية واحلظ وا
الزالت تنـتظر اخلالص٠٠٠ تـنتظـر مَنْ يفك القـيود عن معـصميـها اجلمـيلت

لـتــنـتــطـلق إلى حــيـاة الــتـبـغــدد والـغــنج وتـرى أن الــتـبــغـدد يـجــري حـتى في
٠ِ الدهاق

وتنظر إلى علي بن اجلهم الشاعر البدوي الغليظ
الذي عـاش في ربوعـهافـترةً قـصـيرة حـتى جَرَتْهُ إلى داللـهـا وغنـجهـا وجعـلته

يقول:
ها ب الرصافةِ واجلسرِ عيون ا

           جَلَبّْنَ الهوى من حيث أدري وال أدري 
٠٠٠٠

وهاهي بـغداد تبقى رغمَ العاديات تنظرُ من علياءها بكبرياءً وشمم إلى صغار
ٍ صـاغـرة لـهم وكأنـهـا تـقول الـقـوم الذين دنـسـوا تـبغـددهـا  تـنظـرُ إلـيـهم بـع
ستـذهبـون بعـاركمْ وشنـاركمْ  وسأبـقى أنا بـغداد خـضراء بـلون الربـيع وها

رهف السيد مصطفى جمال الدين يتحداكم: هو الشاعر ا
بغدادُ ماأشتبكتْ عليكِ إألعصرُ

                  إال ذوتْ ووريق عُمرِك أخضرُ
٠٠٠٠

سأبـقى أنا بغـداد رغمَ الداء واألعـداءِ سأبقى شـابةً جمـيلـةًأُعناقُ الـفراتَ على
البـعد وأحـتضنُ دجـلةَ اخلـير  وهي تُالمسُ جـدائلي  سـتعـيشُ معي بـطيـنها
وحمـائمـها وشـاعرئـها اجلـواهري ابن فـراتي وأبـو فرات وسـألفـظكم يـاجهـلَة

القرن وشذاذ اآلفاق إلى مزبلة التأريخ٠٠٠وهاهو اجلواهري ينتصب:
حَييتُ سفحَكِ عن بعدٍ فحييني

ِ                يادجلةَ اخليرِ ياأُمَ البسات
حَييتُ سفحَكِ ضمآناً ألوذُ به

ِ اء والط               لَوَذَ احلمائمِ ب ا
اءِ صافيةً أني وردتُ عيونَ ا

             نبعاً فنبعاً فما كانت لترويني 
يادجلة اخلير يانبعاً أُفارقُهُ

ِ           على الكراهةِ ب احل واحل
٠٠٠٠٠

ستبقى بغداد عصيةً على الظالمي وستنفض غبارهم عنها لتنتطلق جديد
وأن غداً لناظره قريب

مسـاء اخليـر أعزائي سـأتـرك الكـتابـة في مـواضيع الـسيـاسـة التي أصـبحت
لة ولو إلى ح وبودي أن نستذكر شعرائنا الكبار وماأجادت به قرائحهم
الـيوم سأُعيد إلى الذاكرة مقاطع من أيام زمـان كي الننساهم ونُفَعلَ ذاكرتنا 
قصـيدة شـاعر الـشعب مـحمـد صالح بـحـر العـلوم ( أين حـقي ) التي نـظمـها

وألقاها عام 1936:
رحتُ أستفسرُ من عقلي وهل يدركُ عقلي

محنة الكون التي أستعصت على العالمِ قبلي 
أألجل الكون أسعى أنا أم يسعى ألجلي 

وأذا كان لكلٍ فيه حق أين حقي?
٠٠٠٠٠٠

فأجاب العقلُ في لهجةِ شكاكٍ محاذرْ
أنا في رأسكَ محفوف بأنواع اخملاطرْ
تطلبُ العدلَ وقانونُ بني جنسِكَ جائرْ 

إنْ يكن عدالً فسله عن لساني أين حقي?
ـؤسـسـة ٠٠٠٠٠ ثم يـنـتــقل إلى مـسـائــلـة ومـحـاســبـة رجـال الـدين وهــو أبن ا

الدينية واحلوزة العلمية فهو سليل عائلة بحر العلوم الدينية
ليتني أُسطيع بث الوعي في بعض اجلماجم 

ألُريحَ البشرَ اخملدوعْ من شرِ البهائم
وأصونَ الدينَ عما ينطوي حتتَ العمائم 

من أُناسٍ تقتلُ احلقَ وتبكي أين حقي?
٠٠٠٠٠

ياذئباً فتكت بالناس آالفَ القرونِ
أتركيني أنا والدين فما أنتِ وديني

أمنَ اللهِ قد أستحصلتِ صكاً في شؤوني 
وكتاب الله في اجلامعِ يدعو ٠٠ أين حقي

( طبـعاً الـشاعـر ال يقـصـد كلَ رجال الـدين فهـناك من الـعـمائم مـاهي ناصـعة
البياض لم تتدنس بوساخة اآلخرين )

٠٠٠٠٠٠
وينـتقل الشاعر في قصيدته هـذه إلى اجلانب األجتماعي فيرسم ما أراد قوله

بريشة فنان حاذق ح يصور حالة فتاة بائسة فيقول 
وفتاةٍ لم جتد غيرَ غبارِ الريحِ سترا 
تخدمُ احليَّ والتملكُ من دنياها شبرا
وتِ قبرا وتَ كي تملكَ بعدَ ا وتودُ ا

وأذا احلفار فوق القبر يدعو٠٠٠ أين حقي?
٠٠٠٠

وبعدها ينتقل ليصور حالة الشاب البائس بأروع صورة:
كم فتىً في الكوخ أجدى من أميرٍ في قصور

قوته اليومي اليزداد عن قرصٍ صغير
ثُالثاهُ من تُراب ثلثه الباقي شعير

وباب الكوخ كلبُ الشيخ يعوي ٠٠ أين حقي
٠٠٠٠ دمتم

إلى أصحاب اللحى الكرام:
ـرحـوم الشـاعـر الـكبـيـر الـشيخ عـلي الـشـرقي إلى أصـحاب رسـالـة وجهـهـا ا
كـوية عـممـ منـهم والذين يـسـتغـلون تـلك اللـحى واجلبـاه ا الـلحـى وخاصـة ا
ـسـبحـة التـي يكـثرون الـلـعب بخـرزها مع حـركـة شفـاهـهم بشـكل صامت  وا
يوهمـون الناظر إلـيهم بأنهم يـسبحون بـحمد الله  ولـكنهم قد يـشتمونـنا بهذه
ـكر يقول ـا انطوت علـيه سرائر بـعضهم من اخلبث وا التمـتمات الـصامتة  
نصرم في هذه الرسالة التي وجهها في أربعينيات القرن ا

على شكل رباعية وهو قد أشتهر بتلك الرباعيات:
اً أُرسلَ الذقنُ لربط الشيخ بالرهطِ قد
ا حلّقَ الرهطُ أرى الذقنَ بال ربطِ و
وليس الذقنُ أذ ينحط إال رمزَ مُنحطِ

تريد الناسُ أن حتيا من القوة في قسطِ.

ؤلفها أحمد باش أعيان موسوعة تأريخ البصرة 
 bOH(« tL²šË b'« Á√bÐ Y×Ð

ــتـابـعـ ال يـخـفى عــلى اغـلب ا
لـــلــــشـــأن الــــثـــقــــافي والــــقـــراء
ـدن عن الـبــاحــثــ في تـأريـخ ا
أرتــبــاط اسم مــوســوعـة تــأريخ
الـبـصــرة بـأسم مــبـتـدأهـا االول
رحوم الشيخ عبد القادر باش ا
اعـيــان الـعــبـاسي و طــبـعت من
ــؤلف  بـجــزء واحـد قـبألســرة ا
يـتـيم مـنذ مـنـتصف ثـمـانيـنـيات
ـنــصـرم وحـتى يــومـنـا الـقــرن ا
اجلـــزء هــــذا تــــخــــصص هــــذا 
بــاخلـطط الـعــمـرانـيـة لــلـبـصـرة
ــســـاجــد ومـــنــهـــا اجلـــوامع وا
ـــتـــواتــرة عـن هــذه االخـــبـــار ا
وسوعة هي أن مؤلفها كان قد ا
خطط لهـا ان تكون بأربع اجزاء
بــــــعــــــد أن عـــــرضــــــهــــــا عــــــلى
مـتـخـصـصــ في لـبـنـان صـيف
عــــام 1970م  االجــــزاء الــــثالث
الــــبـــاقـــيــــة هي مـــخــــطـــوطـــات
ـســودات لم تـكــتـمل لــتـطـبع 
حـيث كانت حتـوي جـهـد بـحثي
ن ســبق الــشــيخ عــبــد الــقــادر
بــاش اعــيــان  من افــراد عــائــلـة
بــــاش اعـــيـــان  الـــتي أهـــتـــمت
بتاريخ البصرة سواء بالتوثيق
او الــتــألــيف او جــمع وتــرتــيب
ــهـــمـــة والـــتي اخملـــطـــوطـــات ا
تنـاولت تاريخ مـدينـة البـصرة 
وهم ــ  كـمـا اورد البـاحث أحـمد
بــــــاش اعـــــيــــــان  ـــ فــــــريـق من
البـاحثـ الّذين عـمل عدد مـنهم
خالل الـــقـــرنـــ األخـــيـــرين في
بـحث وكـتـابـة تـاريخ مـوسـوعي

شامل ومـتكـامل لـلمـدينـة بدأب
ومــــثـــابــــرة. ومـن أبــــرز هـــؤالء
الـشيخ عـبدالـواحد صـفاء الدين
بن عــبـــدالــلّـه ضــيـــاء الــدين بن
عــبــدالــواحــد الــكــبــيــر آل بـاش
أعيـان العـبّـاسي وهو جـدّ والد
ــتـوفّى أحـمــد بـاش اعــيـان  وا
عـام 1919م. وقـد أجنــز الــشـيخ
عـــبــــدالــــواحـــد صــــفــــاء الـــدين
مـخـطـوطـة من ثمـانـيـة عـشر 18
مــــجـــلّـــدٍ في تــــاريخ الـــبـــصـــرة
الــعــظــمى لم يُــنــشــر مــنــهـا إالّ
مقتـبسات مـتنـاثرة هنـا وهناك.
وقد قام ولدا الـشيخ عبدالواحد
األوسط الــشــيخ يــاســ سـرّي
وهــو جـــدّ احــمــد بـــاش اعــيــان
تـوفّـى عام 1942م لوالـدتـه وا
واألصــغــر الــشــيخ عــبــدالــقـادر
ـتــوفّى عـام 1971م فـيــضي وا
بـــــدراســـــة عــــــمل والـــــدهـــــمـــــا
ـــوســـوعي وكـــتـــبـــا ونـــشـــرا ا

مقاالت وكتباً مستلّةً منه .
WO³²J   UÞuD

 في اتـصال هـاتـفي  مـعي من
ــؤلـف الــدكـــتـــور احـــمــد قــبـل ا
بــــرهــــان الــــدين بــــاش اعــــيـــان
اوضح فـــيـه كـــيف انه اعـــتـــمـــد
بـدرجـة كبـيـرة علـى مخـطـوطات
مكـتبة االسـرة وكذلـك على بـقية
وسوعة الـغير مطبوعة اجزاء ا
جلـده  عبـد القـادر باش اعـيان 
صـادراخلاصة وعدد وفـير من ا
كــمــا اورد بــتـــأريخ الــبـــصــرة  
الــدكـتـور أحـمـد تـوضـيح ضـمن

اجلــــزء االول مـن مــــوســــوعــــته
اجلـديدة بـسـطور مـعـنونـة  هذا

الكتاب نستل منها التالي :
هـــذا الـــكـــتـــاب بـــيـــحث تـــاريخ
ة الـبصـرة مـنذ الـعـصور الـقـد
ــيالدي وحــتّى أواخـــر الــقــرن ا
الـعـشـرين. وهـذا الـبـحث يـشمل
كلّ نـــواحي احلــيـــاة واألحــداث
ـدينة الّـتي شهدتـها وعاشـتها ا
وأهـلـها إجـتـمـاعـيّـاً وسـيـاسـيّاً
وعـسـكريّـاً وآقـتصـاديّـاً وثقـافـيّاً

. وبيئيّاً ودينيّاً
وهــذا اجلـــهــد الــبـــحــثـي يــبــدأ
بـعصـور ما قـبل التـاريخ ولكنّه
يـغطّي الـفترة مـنذ تلك الـعصور
وحـتّى بدايـة الـعـصر الـعـبّاسي
فصّل بإيجاز إذ يبـدأ التركيز ا
منـذ قـيام الـدولة الـعبّـاسيّـة عام
751م 132ه. والـــــــــســــــــــبـب في
اإليـــجـــاز في الــــعـــصـــور الّـــتي
سـبقت الـعصـر العـبّاسي هو أنّ
تــلك الــعــصــور كــانت قــصــيــرةً
وشـــــحـــــيــــحـــــة بـــــأحــــداثـــــهــــا

ومصادرها.
وقد آعتمدنـا على طائفة واسعة
صـادر هي كلّ مـا سمـعـنا من ا
عنه وما تيسّر لنا اإلطّالع عليه.
ويـنـتــمي مـؤلّـفــوا مـصـادر هـذه
اجملــمـــوعــة الّــذين عــاشــوا في
عـصـور مـخـتلـفـة آشـتـمـلت على

مسافات
زمـــنــيّـــة تــغـــطّي أكـــثــر من ألف
 1000عام ينتمون إلى خلفيّات
جغرافيّة وثقافيّة وآجتماعيّة
وديــنــيّــة ومــذهــبــيّــة وقــومــيّـة
ومـدارس فكـريّة وعلـميّـة عديدة
ومتنـوّعة مـنهـا ما هـو متداخل

ومنها
ما هو متضارب.

ـــصــــادر الــــتي ثم يــــدرج اهـم ا
ـائز اعـتمـدهـا في هـذا البـحث ا
ندرج بـعضـها عـتبـر  واجلهـد ا

حــيث ال مـجــال هـنــا حلـصــرهـا
كونها تتجاوز  25مصدر منها :
-اجلــزء الــثـــاني من مـــخــطــوط
الـشيخ عـبدالـواحد صـفاء الدين
بـن عـبـدالـلّه ضــيـاء الـدين بـاش
ـعـنون حتـفة أعـيان الـعـبّاسي ا
الــنــصــرة في تــاريـخ الــبــصـرة.
مــــفــــقــــود من اجلــــزء الــــثــــاني

73صفحة
 - مــــخـــطـــوط كـــتــــاب الـــشـــيخ
عبدالقادر فيضي آل باش أعيان
ـعــنـون "مــوسـوعـة الــعـبّــاسي ا

تاريخ البصرة الكبير"
W Uš ozUŁË

كـمـا تــوفّـرت لـدى هــذا الـبـاحث
طــائــفــة كــبــيــرة ومــتــنـوّعــة من
الــوثـــائـق اخلــاصّـــة والـــعـــامّــة
رســائل شـــخــصــيّــة وعـــائــلــيّــة
وآجـتـمـاعــيّـة رسـائل حـكـومـيّـة
ووثــــائـق رســـمــــيّــــة صــــكـــوك
إيصـاالت كمـبـياالت ومـا شابه
ذلك تــــعــــود ألفـــراد أســــرته آل
بـــــاش أعــــيـــــان وأقـــــربـــــائـــــهم
وأرحـــــــامـــــــهـم وأصـــــــهـــــــارهم
وأنـسبائـهم وبعض أصـدقائهم
يـــبــلغ عـــددهــا حــوالـي األلــفــ
 2000وثــيـقــة وهــنـاك أضــعـاف
ذلك من هــذه الـوثـائـق األصـلـيّـة
ّا لم تـتوفّـر لـدى هذا الـباحث
بعد تمتدّ تواريخها من أواسط
ــيالدي الــتــاسع عــشـر الــقــرن ا
ــيالدي وحــتّى نــهــايــة الــقـرن ا
العشـرين مرسلة من وإلى ما ال
يقلّ عن أربعة وعشرين  24فرداً

من أفراد اسرته. 
 كمـا يوضح دكـتـور أحمـد باش
أعـــيـــان  ان بـــحــثـه هــذا لـــيس
ي بـبـحث متـخـصص اي  اكاد
ـــــا بــــحـث شــــخـص مــــحب وا
وشـــغــوف لـــلــبـــحث فـي تــأريخ
الـبالد والقوم الـذين ينـتمي لهم

حسب وصفه . 

كـــــــمـــــــا اضــــــاف
الـــدكــتـــور أحــمــد
بـاش أعـيـان قائالً
:  إنّ مـــيّــــزة هـــذا
اجلــهــد الــبــحــثي
الّـــــذي بــــ يــــدي
القاريء الكر هو
أنّه يــســتــوعب كلّ
مــا تــوفّـر لــديه من
أعـمـال بــحـثـيّـة في
مــــوضــــوع تــــاريخ
ــا في الــبــصـــرة 
ذلك أعــمـال الــشـيخ
عـبــدالـواحـد صـفـاء
ـشار إلـيـها الـدين ا
ويــجــمـــعــهــا كــلّــهــا
بـــتـــســـلــــسل زمـــني
ويــصــنّــفــهــا حــسب
ـشتـركة ـواضيع ا ا
كـما يـقوم بتـحديـثها
لـتـشمل أالـفتـرة الّتي

يالدي تـمتـدّ إلى أواخر الـقرن ا
العشرين .

يـشيـر الـباحث الـى نقـطـة مهـمة
اال وهي تـــــعـــــرض عـــــديـــــد من
ــكـتــبـة اخملــطـوطــات الـتــابــعـة 
اسـرة باش أعـيـان  امـا للـسـرقة
او الـــتـــخــــريب  حـــيـث هـــنـــاك
اشـــخـــاص من ذوي الـــنـــفـــوس
الـضـعـيـفـة سـولت لـهم ايـاديـهم
الــتي طــالت هــذه اخملــطــوطــات
الى تخـريبـهـا عن طريق تـمزيق
عـدد من الـصـفـحـات الـتي قـلـلت
من قيمة اخملـطوط بسبب نقص
الــصــفــحــات  او هــنــاك بــعض
ـن يــســـتـــعــيـــر اخملـــطــوط ثم

يرفض ان يعيده للمكتبة.
ــا يـقـارب 1600 يـقع الــكـتـاب 
صفحة وبأربع اجزاء من القطع
الـكـبـيـر وبـعـشـرة فـصـول يـقول

ؤلف التالي :  عنها ا
وقــد صــنّـفــنــا فــصـول الــكــتـاب

الـــعــــشـــر
راحل الزمنيّة حسب فترات ا
من تـاريخ البصـرة منـذ بداية
الـــعــصــر الـــعــبّـــاسي وحــتّى
أواسط الــعـهــد اجلــمــهـوري
أي الفـترة 751-1970م. وقد
حــرصـنـا بــقـدر اإلمـكـان إلى
الـتحـقّق والـتـأكّـد من تواريخ
ـدرجة مـا أمـكـنـنا األحـداث ا
ذلـك ونــــأمل أن نـــــكــــون قــــد
وفّقـنا لـتحـقـيق ذلك في أغلب
احلـــاالت. ومع ذلك فال مـــفــر
أن تـوجـد هـنـا هـنـاك تـواريخ
غير دقيقة بل ومجهولة كلّيّةً
حتّى في بعض احلاالت كما
وقــــد صـــــادفــــنــــاه فـــــعالً في
مــســيــرة الـــبــحث هــذه. وقــد
آجـتهـدنا في كلّ تـلك احلاالت
إلـى الـــتـــقـــديــــر والـــتـــقـــريب
الــريـــاضي والـــقــيـــاسي قــدر

وسعنا.
{ كتاب / موسوعة تأريخ
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ـشـاركـة فـي عـبـد احلـمـيـد شـومـان نـدوة ـنـتــدى الـثـقـافي بـا يـقـيم ا
الترجـمة رسـالة سـالم باالشتـراك مع جـائزة الـشيخ حـمد لـلتـرجمة

والتفاهم الدولي.
 وقالت رسالة نـصية تلقتـها (الزمان) المس ان (النوة يـتحدث فيها كل من
ولـيـد الـسـويـركـي وجـهـاد حـمـدان وحـنـان الــفـيـاض ويـرأس الـنـدوة ويـديـر

احلوار مع اجلمهور االعالمي عامر الصمادي).
 واشـارت الـرسـالـة الى ان (الــنـدوة سـتـقـام في الـسـاعـة  6,30 من مـسـاء

اليوم االثن في مبنى مؤسسة شومان في جبل عمان).

رسالة عمان
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صـدر حديـثا لـلكـاتب والصـحفي
شـاكـر اجلـتـاوي كــتـاب بـعـنـوان
(الـعــراق لـغـز الـعـالم .. مـحـاولـة
ـولف فـيه فـهـم الـعـراق)انـتــهج ا
مـنــهـجـا يــخـتـلف عـن مـنـهج من
كــتـبــوا عن الــعـراق مـن مـنــظـور
ســيــاسي واجــتــمــاعي ونــفــسي
..فبدال من محاولة فهم شخصية

الـــــفــــرد الــــعــــراقـي واجملــــتــــمع
والـشـعب ومـحـاولـة فـهم احـداث
واوضـاع وظـواهـر الـعـراق ذهب
ؤلف مباشرة الى التركيز على ا
مـحـاولـة فهم خـصـائص طـبـيـعة
الـعراق مـحـاوالً فهم الـعراق اوالً
معتقدا كـما يقول ان فهم العراق
يساعد عـلى فهم الفرد واجملتمع
والـشعـب الـعراقـي وفهـم احداث
واوضــــاع وظــــواهــــر
الـعــراق وخـرج بــفـهم
ورؤيــة جــديــدة الحــد
وجــــــــوه الــــــــعـــــــراق
اخملــفــيــة ..  وســوف
يــرى الــقــار مالمح
هـــذا الــوجـه اخملــفي
لـلـعـراق موزعـا عـلى
فـــصـــول الـــكـــتــاب ,
ومــــن اهـــم مــــالمـــح
الــــــــوجـه اخملـــــــــفي
لـلـعـراق في الـكـتاب
)ان الـعـراق يــصـنع
احــداثـه واوضــاعه
وظــواهــره بــنــفـسه
وكــأنه كـائن حي ),
واثـبت الـكـتاب ذلك
بــــأدلـــة وبــــراهـــ
ووقـــائع عـــاشـــهـــا
ويـعـرفـهـا ومـا زال

يـعـيـشـهـا الـعـراقـيـون والعـالم ..
ــــــهـــــة ايـــــضـــــا : ـالمح ا ومن ا
صعـوبة واسـتـحالـة فهم الـعراق
فــهــمـا صــحـيــحــا وكـامال  لــهـذا
وصف الـــكــاتب الـــعــراق بـــلــغــز
ــهـــمــة المـح ا الـــعــالـم .. ومن ا
ايـضـا والــتي اعـتـبــرهـا الـكـاتب
انها من عجائب وغرائب العراق
ان في العـراق كل مقومـات اقامة
افـــــضل وارقى واغـــــنى واقــــوى
دولــــة في الــــعـــــالم ولــــكن ارض
العراق ال توفر عوامل اقامتها ..
كما طرح الكاتب تساؤالت كثيرة
ـتـعددة  ,مـنـها لـوجـوه الـعراق ا
ــقـــولــة مـــثال كـــيف اصـــبــحـت ا
ـشـهورة ـة في الـتاريخ وا القـد
عن الــعـراق والــتي كـان يــعـتــقـد
انــــهـــــا اســـــطــــورة او خـــــرافــــة
واصبـحت االن حقـيقة وهي : ان
من يـحكم الـعراق يـحكم الـعالم ,
وذكــر الـكــاتب الــدلــيل عــلى ذلك
وهــــو ان الــــعــــراق اصــــبح االن
سـاحـة ومـركز اسـاسي ورئـيسي
لـصــراعـات الـســيـطـرة والــنـفـوذ
والهـيـمنـة عـلى الـعالم رغم ان ال
احد جنح في حـكم العراق طوال
همة تاريخه .  ومن التساؤالت ا
ايـضــا والـتي صــار الـعــراقـيـون
يـرددوهـا في احاديـثهم الـيومـية

ـاذا الـعـراق من ب كل قـولـهم : 
مــنــاطق الـــعــالم لـم يــرى حــيــاة
طـــبــيــعــيـــة ومــســتـــقــرة وامــنــة
ومـــريــــحـــة طــــوال تــــاريـــخه ..?
وتــطـرق الــكــاتب في كــتــابه الى
اتـصـاف تـاريخ الـعـراق بـالعـنف
الـدمـوي والــقـسـوة والــوحـشـيـة
والــقــتل واحلــروب واالحــتالالت
والـــكــوارث الــطــبــيــعــيــة وغــيــر
الـطـبـيـعـيـة حـتى اصـبـحت هـذه
الصفة ظاهرة مستدامة وسماها
الــكــاتب بــالــظــاهــرة الــعــراقــيــة
وانــــطالقــــا من رؤيــــته وفــــهـــمه
لـلـعراق الـتـي تـضـمنـهـا الـكـاتب
فقـد عـزا هـذه الظـاهـرة الى انـها
مـن افـــرازت ارض الـــعـــراق ومن
خصائص طبيعته معلال من دور
ومـسؤوليـة البـشر عنـها الى حد
قـوله ان ســكـان الــعـراق حــكـامـا
ومــحـكــومــ هم ضــحــيـة ارض

العراق .
ـــعــلــومــات  ويــحــفـل الــكــاتب 
كثيرة ومفـاهيم وحتليالت مهمة
جــــدا عن الـــعـــراق والـــعـــالم من
مــنــطــلـقــات فــكــريـة وانــســانــيـة
منصفة ومحـايدة ال يغطيها هذا
العـرض للـكتـاب وتسـتحق عـناء
الــقـراءة واقــتـنــاء الـكــتـاب وهـو
رخـــيـص الـــثــــمن رغم قــــيــــمـــته
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مفارقات جمـيلة واحداث مشوقة
ولـغـة بـسيـطـة وسـهلـة اسـتـطاع
ــؤلف خـالــد مـوسى اجلــمـيـلي ا
ايـجادهـا ضـمن حتـركـات ابـطال
روايـة لعـنة اخلـابور حـيث خلف
وحـمــاد وعالقـتـهـمـا بــقـريـتـهـمـا
اخلــابـور وبــ حتـقــيق حـلم كل
واحـد منـهـمـا فـاالول خـلف الذي
حاول انتهـاز فرصته بان يتزوج
من امراة غريـبة من خارج قريته
وال تــنـتــمي لــهـا عــسى ان يــجـد
ضـــالــــتـه بـــهــــذا االقــــتـــران
وامنـية الـبطل الثـاني حماد
الــــذي راوده ومــــا اخــــبـــره
ـسـتـحـيـلـة عـرافه ونـبـؤته ا
في عـقـلـه لـيـخـتـطـا مـسـيرة
الـــعــــنـــاء والــــهــــجـــرة الى
اجملـهــول الــذي في نــهــايـة
مـطافـة العـودة من الهروب
الــــقــــاتل والـــــلــــجــــوء الى
افـتـراضـات مألت االحـداث
بـاحــاسـيس مــشـدودة الى
تـطـلـعـات ومـغـزى الـرواية
الــــــــتـي صـــــــــدرت عن دار
االبـداع لـلطـبـاعـة والـنـشر
والتوزيع بطبعتها االولى
لـعـام  2018وحـصل عـلى
رقم ايـداع لدى دار الـكتب

والــوثــائق الــوطــنـيــة بــبــغـداد
بــالــعـدد   2755لــســنـة 2018
ــصـــمم وقـــد اخـــرج الــغـالف ا
اسامة مـحمد صادق وتـنضيدا
لـســوالف احلـمــداني واحـتـوى
الكـتاب على  221 صفـحة وقد
وفـق الــــروائي عــــلى ايــــصـــال
ــــجــــريـــات حــــقــــائق شــــتـى 
وتـفـاصيل روايـته الـتي اعادت
الـى ذهن الـقـاريء حكـايـات من
زمن نـــقي وصـــافي وحــقـــيــقي
كانية. بابعاده الومانسية وا
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صـدر للنـاقد إبراهـيم خلـيل كتاب±
بـعنـوان (مـحمـد الـقـيسي قـيـثارة
نـفى وتباريح الـشجن ) يقع في ا
توسط   176صفحة من القطع ا
يتألف من مـقدمة وثمـانية فصول
وخاتمـة محورها الـشاعر الراحل
القـيسي  2003 -1944ويتـضمن
دراســة في شــعــره ونــثــره. وكـان
خـليل قـد أصـدر عام  1998كتـابا
آخـر عن القـيسي بـعنـوان (محـمد

القيسي الشاعر والنص).
فـي الـــفــــصل األول من الــــكـــتـــاب
ـؤلف ظــاهـرة اجلــديــد يـتــنــاول ا
احلــزن في شــعــره وفي الــفــصل

وت الثاني يقف بـنا إزاء فضاء ا
في قــصـــائــده وكــتـــبه الــنـــثــريــة
األخرى وفي الثالث يتتبع ما في
قــصــائــده من تــنــاص يـحــيل إلى
نــصـــوص مـــوازيــة وفـي الــرابع
ــكــان عــنــد يــتــنــاول مــتـــصــور ا
الـقـيـسي مـرتـكـزًا عـلى الـبـيت مع
مــوازنــة مـــخــتــصــرة بــ رؤيــته
لـلــمــكـان ورؤى بــعض الــشــعـراء
كـــــمـــــحـــــمــــود درويـش ومـــــريــــد
البرغوثي و مـحمد إبراهيم الفي.
وفي الــــفــــصل اخلــــامس دراســـة
مـقــارنـة ألثـر لــوركـا في أشـعـاره
وفي الــســادس يــتــنــاول ظــاهــرة
تــــداخل األجــــنــــاس األدبـــيــــة في

قـصــائـدة الـتي بـالـغ في بـعـضـهـا
ـا يــعـرف بـالـنص حـد االلــتـقـاء 
اجلــامـع. وفي الـــفــصـل الــســـابع
ــنــمــات إيــقــاعــيـة ) ــعــنــون(  ا
ظـاهر اإلتقـان الصوتي يبـحث 
واإليــقـاعـي في الـديــوان األخــيـر
الـــــذي صـــــدر عــــام  2002وهـــــو
مــنـمــنـمــات ألــيـســا. امـا الــفـصل
الــثــامـن واألخــيـــر يــتــنـــاول فــيه
ـؤلف روايـة (احلـديـقة الـسـرية) ا
مـن مـــنـــظـــور نـــفـــسي من زاويـــة
الـتصـنيف مـؤكدا أنهـا مزيج من
السـيـرة والـروايـة والـشـعر وأدب
الـــرحـالت فــهـي روايـــة مـــربـــكــة

تتأبى على التجنيس. 
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ـأمون لـلتـرجمة والـنشـر صدر مـلف تعـريفي بـعنوان (دارا عن دار ا
أمون للترجمة والنشر مسيرة وتعريف) تناول نبذة عن تاريخ الدار
وأهدافـها كونهـا أحدى روافد الـثقافة الـعراقيـة واهم إصداراتها من
بــاإلضـافـة إلى إصــدار اجملالت الـثـقـافــيـة بـالــلـغـات الـثالث: الـكـتب
أمـون بالـعربـية وكـلكـامش باالنـكلـيزيـة وبغـداد بالـفرنـسيـة وجريدة ا
لف تعريفا بأهم أقسام الدار ترجم الثقافية الشهرية كما تناول ا ا
وهو مركز العراق للتدريب على الـترجمة التحريرية والفورية وكذلك
ــعـارض ــعــلــومــات في الــدار وتــعــريـف بــا تــعــريف قــسم تــقــنــيــة ا
ؤقـتـة الـتي تـقيـمـهـا الـدار في أماكن الـتـخـصصـيـة مـنـها الـدائـمـة وا
ثـقافـية عـديدة باإلضـافة إلى تـعريف بـالهيـئة االسـتشـارية في الدار
علومات في دار لف من ضمن مهـام شعبة التـوثيق وا ويعتبـر هذا ا

أمون. ا

شاعر ماتَ في ذاته وضميره وتأريخه
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