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-كم ادهشتني العبارة عن الكاتبة والصحفية جان ودد.
-وماذا قالت?

ـدنا بـالنـصيـحة ويـرشدنـا كيف ن  -تـقول عن اإلمـهات"كـلنـا لهـفة 
نستطيع إخراج ابنائنا من قبضة التكنولوجيا وإدخالهم عالم الكتب

?
-وما العنوان بالضبط?

-هو كيف جنعل أطفالنا يقراون? 
وضوع . -وراي آخر عن ا

-هـو وجـود مـكـتــبـات عـامـة في كل مـنـطـقـة من مـنـاطق الـعـالم الـذي
نقرافيه.

-ونحن....
كن أن نقارن بها عدم وجود مكتبات عامة في -هنا الكارثة التي ال
ـتوفـر من االراضي لبنـاء مكـتبة كل منـطقـة وكان االجدر اسـتغالل ا

عامة فيها .
-ولكن ما هو الراي الذي نحن بصدده?

-اقـتـراح البـعـاد األبـنـاء من قـبـضـة الـتـكـنـو لـوجـيا و ادخـالـهم عـالم
ـتـوقـد طيـلـة الـعـقـود واإلنـتـاج الـتـقني الـكـتب هـذا اخلـزين الـعـلـمي ا

احلديث يصبح اآلن متهما في ابعاد االجيال عن عالم الكتب .
-ونحن ثانية!

ــثل "الحـضت بــرجـيــلـهـا وال..........اي إن -نـحن يــنـطـبـق عـلـيــنـا ا
وقد هـبًت علـيهـا مطـلع عام 2003 مثل ة الـتكـنولـوجيـا  اجـيالـناعـد
هذه األلعاب في التسلية وليس في التفكير في صنعها والتقنية التي

تغلفها . 
قالة عالم الكتب ! -وعنوان ا

-هذا اول االوجاع وآخرهـا الننا لم نرًوج لـعالم الكتب قـدر ترويجنا
وكانت الـنتـيـجة تـسلط الـعنف لعـالم السالم ومـشتـقاته بـداية 2003
وامتالك نـاصيـة احلقـد والكراهـية لـكل متطـلبـات العلم على ابـنائـنا 

ا إلى الثقافة . والكتاب ور
-الغريب أنًهم يـودًون الرجوع إلى عالم الـكتب بعد اإلستـمتاع بعالم

التكنولوجيا !
اذا? -

واالبـتعاد عن الـكذب والـنمـيمة -الن عالم الـكتب فـيه تهـذيب للـنفس 
كما تـمنـحك طاقـة في الثروة الـلغـوية والتي خ تـخلـو بها لـساعـات
يـفـتقـدها جـيـلنـا احلـالي .وفائـدة أخـرى في الـتنـميـة الـبشـريـة والتي
تسـتقي من الـكتب والتـجارب مـادة لها .واخـيرا بنـاء جيل يـنظر إلى

ستقبل نظرة أمل النظرة بطر . ا
-انحتاج إلى الكثير ?

ونـحتاج واالنانـية  -نعم نـحتـاج ان نراجع انفـسنـانبـعد عنـها الـلؤم 
شاركة واحلوار بل نحتاج  واحملبة  إلى تربية أنفسنا على الصدق 

فعالة في بناء اجملتمع.
-وماذا بعد ?

عـارف اقال عند -نحتـاج ان نقول إنً ترًدي الـعلم واحلصـول على ا
ـشكلة اإلجتماعية في وجود وهذا سبب ا الذكور وأكثره عند اإلناث
والـثـقـافــة;وطـرف آخـريــحـمل تـلك ـعـرفــة  وا طـرف يـتــجـاهل الـعــلم 

االيقونات الساندة للمجتمع.
- وهل يؤثر ذلك?

-نـعم يـؤثــر عـلى مـســتـقـبل االجـيــال الـقـادمـة مـن الـتـنـافــر الـثـقـافي
ـعـرفي وشـؤون الـتـربـيـة والـتـحصـيـل الدراسـي والذي ;والـتـجـاذب ا
سيشهد إخـفاقا بحجة عـدم حصول رًب اإلسرة القـادم على التعليم

عرفة والثقافة جانباً. فيطرح ا
-وعالم الكتب !

عارض و التي تـقام للـكتاب بجـعلها كل -هو نسـتطيع أن نسـتثمـر ا
وتشمل كل قضـاء وناحية حـتى ندرك اهمية سنة وباسـعار مناسـبة 

الكتاب في مجتمعنا .
-وماذا عن لهـفة االمهـات باحلفـاظ على ابنـائها من سـطوة التـقنيات

احلديثة ?
ـعـرفـة في -اظن انـهـن اقـدر حـ امـتـلـكن سالح الـعـلم والـثـقـافـة وا

التوجيه والرعاية لالبناء اآلن سعادتهن من سعادة ابنائهن .
-اآلن ادهـشتـني عبـارة الـكاتـبة والـصـحفـية جـان

ودد.
-هــو مــجــرد راي ولك ان تـخــتــار الــقــبـول به .او

االعراض عنه.
-حسنا سانظر في االمر .

داخل الوطن وخارجه 
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مع حـالوة الـــكـــلـــمـــة وجـــمـــال
ــشـــاعــر الــتـــعــبـــيــر وصـــدق ا
استطاع ان يجسدها شاعرنا 
 ســـعــيـــد الـــهـــزار في رائـــعــته

عنونة (  من بالد الغربة  ). ا
والتي من خاللـهـا جسـد مـعنى
االغــتـــراب  ومــرارة ومـــعــانــاة
الـــغــربــة الــتـي هي امــنــيــة اي
انـسـان  يــخـطط نــحـو االفـضل
لـــقـــدتــــمـــكن مـن خالل ديـــوانه
الــشــعــري الــذي ضم اكــثــر من
(51,50) قـصـيدة اشـتمـلت على
ــغـــتـــرب الـــذي قــســـمه حـــال ا
شــاعــرنـا في مــطــالع قـصــائـده
الــتي مـن خالل كــلـمــاتــهــا بـان
هــنــاك من هــو مــغــتــرب خـارج

الـــوطن ومــنــهـم من هــو غــريب
في داخل وطـــنـه لـــقـــد بـــ في
اشـعاره حـالة االنـسان وعالقته
اجلوهريـة مع احساسه باحلب
وشعـوره بالشـباب الدائم    كل
قــصــائــده امــتــازت بــشــاعــريـة
ورومـانـسـيـة مـطـلـقـة  جـسـدها
ـعـتـمـد عـلى الـتـعـبـيـر الـنـقي  ا
اسـس وقــــواعــــدالـــــقــــصــــيــــده
الــنــاجــحــة  فــلــقــد احــســســنـا
ــــقـــدمــــة الـــديــــوان واهـــدائه
ـرتـبط بـصـورة  الغـالف التي ا
خـــطـــطــــتـــهــــا انـــامل فــــنـــانـــة
مـبـدعــةوصـاغــتـهـابــافـكـار ادت
ــســؤولـيــة الــتـي كـلــفـت بــهـا ا
واجــادت بــتـعــبــيــر واحــسـاس

مـرهف  يــبـ لــلـقــاريء بـانــهـا
لـــــوحــــة فــــنــــيـه  رائــــعــــة وفت
ـطلوب  اثبتت بانها بغرضها ا
جـــزء اليــــتـــجــــزا  من اعــــمـــاق
الـشاعـر  كونه والـدها والـقريب
لـهـا وجعل الـقاريء يـعيش في
ـثل الــشـعــبي  الـذي جــوغـيــر ا
( جنـار ويــبــدع ويــتـقن يــقــول 
بـصنـاعـة بـاب لداره ) قـصـائده
التي تضمنت عناوينها ( عراق
والرحيل واسراب الطيور وقدر
وعــراق بـــاب مــفــتـــوح وشــعب
مـذبــوح ورسـالـةمـنــمـات قـاعـدا
ونـشـيـدالـعـراق و ديك الـصـباح
وشــادن وازهــاروارواح وحــلــو
هــواك ورحـلــة الـعــمـر االخــيـرة
وانـي حلبك نـاطـر وقـالت احبك
والـــقـــلـم ويـــادار والـــعـــراق من
منظورفلـسفي وسراق القصائد
وانت والـــزمــان وبـــغــداد بـــعــد
الــقـصـف كــنت حــصــانـا مــدلال
وانـــسـي وريـــحــــانـــةوشــــبـــاب
واعـــتـــرافــات خـــروف وبـــغــداد
واعــــتـــرافـــات حــــمـــار ورحـــيل
ودموع وكؤوس احلـياة الثالثة
ونــــــشـــــوى وحب عـــــاصـف في
شـــوارع مــــلــــغــــومـــة وقــــدسي
واحلب والتـــقل صـــبـــرا وورقــة

صـــفـــراء والـــنـــوارس تـــســـرق
الـــودائع واشــبـــاح وصــرخــات
لــــيـل وســــقط الــــوشــــاح عــــنك
ياوطـني و الـوجود يـنـبعث من
الــــــعــــــدم و اطـــــــلق ســـــــراحي
ـــطــــرووضـــاعت وانــــاشـــيــــد ا
حيـاتي وبـرابرة والـتـقيـناالجل
ان نــفـتـرق اطــيـاف عــابـرةوانـا
اجلــــانـــيــــة ورقـــصــــة االصـــيل
والـتسـول ينتـاب دجلـةوالفرات
ودجــلـةوالــفـرات حــبـيــبـان) كل
هـذه الــقـصـائــد  لـهـاهــويـاتـهـا
ودالئـلــهـا ومـعـانــيـهـا  احملـددة
بـحــيـاة كل فــرد عـراقي يــعـاني
ـــفــروض ـــريــر وا مـن واقــعه ا
عـــــلــــيـه مــــتـــــجــــاهـل الــــرفض
اوالـقـبـول كل واحـدة تـعـبر عن
صورة حـية للمـعاناة لكن الذي
استـوقفـنني قـصيـدة جالت في
فــــكـــري وظــــلت تـــشــــغل فـــراغ
ذاكـــرتي هي قـــصـــيــدة ( الـــتي
جـــســدت حـــاله كـــانه راكب في
قـطـار الـعــمـر وفـجـاةتـعـطل في
ن معه صحـراء قاحلـة فطلب 
ان يـفتش عن مـاءوسيـعود لكن
عـند عـودته لم يجـد القطـار فقد
صـــلح عـــطـــلـه لـــيـــتـــركـــوه في
الصحراء يعش حلظات انتظار

) لـــــــــقـــــــــد اجـــــــــادهــــــــا
بــتـعـبــيـرسـلـس وبـسـيط
وفـي تـــوقف لـــقـــصـــيـــدة
اخـريــعـنـوانــهـا ( رسـالـة
من مات قاعدا) وقد ابحر
في كـلـماتـهـا لـيؤكـد حـالة
تعبة التقاعد وشريحته ا
والـــذي اعـــطــوه الـــقـــلــيل
بــعــدمــا ســلــبــوا ســنـوات
عـمـره قــضـاهــا في خـدمـة
الـوطن وهي تــعـبـر عن مـا
مـــوجـــود فـي دواخـــله ظل
شـاعـرنــا في قـصــائـده عن
الــبــحـث عن مــا في دواخل
الــــذات مــــنـــــجــــزا حــــاالت
صـورهــا بـايـجـاز وتــعـبـيـر
متكامل  وقـد يكون الديوان
من اكـثر من  خـمس وست
صــفـــحـــة ويــعـــود الـــفــضل

ـسـاندة الـتـي قـدمهـا زمـيـله وا
االســــتــــاذ شــــاكــــر اجلــــتـــاوي
الكاتب وللصحفي والذي يعمل
رئـيس حتـرير جـريدة االعـشاب
والـــذي اشــرف عـــلـى طـــبـــاعــة
الـــديــوان والـــذي ســـجل بـــرقم
ايـــداع  1894لــدى دارالـــكـــتب
والــوثـــائق الــعــراقـــيــة لــســنــة
 2019 كذلك تـقديرنـا  وشكرنا

ـتوافق الـيـصـانـعـة الـغالف ا
مـع مــــضــــمـــــون الــــعــــنــــوان
الرسامـة التشكيـلية االستاذة
ـؤلف  مـر ســعـيــدالـهــزار ا
ــتـــواضع الــذي واالنـــســان ا
لــــديه الـــكــــثـــيـــر بــــوركت كل
الـسـواعــد الـتي ســاهـمت في
ـــــــنـــــــجــــــز والدة هـــــــــــــذا ا

اجلميل..
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البصرة

ـوجهـة لالطفـال باربع صـدرت للـكاتب قـيس عـايد حـمد احلـديثي اجملـمـوعة الـقصـصيـة ا
كتب عبارة عن سلـسلة قصصية بـعناوين ..االول جنوى والطاسات الـثالث والثانية غزالة
عمـار فـيـمـاكـانت قـبل االخـيـرة الـلص الـتائـب وحمـلت االخـيـرة عـنـوان سـاهـرة وخـريزات
اجلدة والسلسلة اصدار باللغت العربية واالنكليزية بطباعة فاخرة وتتضمن تراثيات تهدف الى
ضام والـقيم التـربوية فـضال عن كونهـا وسيلة تـربوية تـعليـمية تعـنى باللـغت الـعربية تعزيـز ا
من سـلـسـلـة قـيس لالطـفـال عـلى عـشـرون جزءا  وسـبق واالنـكـلـيـزية وتـعـد هـذه اجملـمـوعـة حـزء
الضـمير للكـاتب ان اصدر كتـبا ثقـافية مـتعددة تـعنى بالـفكر واالرشـاد واحلكم صدر مـنها لـقاء
في قـطاف احلـكمـة بخـمسـة اجزاء وبـاللـغتـ العـربيـة واالنكـليـزية وكـتاب فلـسفـي بعـنوان رأي واشارة

وغيرها.
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الــتــشـــكــيــلي الـــعــراقي  لــذلك
نـــســـعـى في كل مـــرة ان نـــضع
يـــــدنــــا عـــــلى مـــــواطن اخلـــــلل
ونـــحــــاول ان نــــضع احلــــلـــول
ـنـاسـبة فـنـيـة كـانت ام ادارية ا
وحتـريـريـة  وفي هـذا الـسـياق
سيـكـون معـنـا وبدءاً من الـعدد
ـقـبل وضـمن هـيـئـة الـتـحـريـر ا
الــنـاقــد صالح عـبــاس لـيــنـضم
الى فــريــقــنــا الــصــغــيــر دعــمـا
جلــانب الـتــحــريـر في اجملــلـة).
ومن مـحــتـويـات الــعـدد : كـاظم
حيدر مـلحمة التـشكيل العراقي
 قـــاسم ســـبــتـي ثــراء اقـــنـــعــة
ومـتون مـخبـوءة  كائن االبداع
يـســكن اعــمـال الــنــحـات عــامـر
خــلــيل فــيـــهب لــهــا الــوجــود 
الـفـنـان غـازي الـسـعـودي جـسد
ــديـنـة وذاكـرتـهــا اجلـمـالـيـة  ا
انثيـاالت تشكيلـية سمة لوحات
الـفـنـان يـحـيى الـشـيخ  اجلـذر

الـتـاريـخي لـلفن الـتـشـكـيلي في
ـغرب  حـرف احلاء والـشعور ا
اجد الرسم باجلالل  وجـدان ا
عـــــلى خـــــرائـط الـــــواقـــــعـــــيــــة
وابجـديات الـتحـديث والتـرميز
ـعــاصـر في اخلـزف الــعــراقي ا
ومعرض حكايا الط  علي ال
ـاضي ومـرايـاه  تـاجـر صـور ا
تــــاويل الـــصـــمـت طـــالب مـــكي
وانـسـنـة اجلـدران عـلى احلـيـاة
اخلفـية لالشيـاء  رسائل شاكر
حــسن ال ســعــيـد  –هـنــاء مـال
ـتلصص الشخص الله تاهيل ا
الثـالث والواقعيـة السحرية في

اعمال الفنانة رملة اجلاسم .
اسـرة حتـريـر رواق الـتـشكـيل :
ــشــرف الــعـــام قــاسم ســبــتي ا
.رئيس التحـرير محمد شوقي .
مـديـر الـتحـريـر جـواد الـزيدي .
وهـيئة الـتحريـر محمـد الكناني
ــشــرف ــوســـوي . ا وشـــوقي ا

الـــلــغـــوي عــيـــسى الــصـــبــاغ .
الـتصـوير الفـوتوغـرافي حس

مطشر .
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صـــدرت حــديــثـــاً عن دار الــنـــخــبــة
ــصــريــة في الــقــاهــرة. الــطــبــعـة ا
الـثــانـيــة لـروايــة (الـثــقب الـروحي)
لــلــكــاتب الــعــراقي مــالـك مــجــبـاس
والـروايـة تـتـكـون من  496 صـفـحة
ــتـوسط. وتـعـد الـثـقب من الـقـطع ا
الـروحي روايـة فـلـسـفـيـة واقـعـيـة-
خـيـالـيـة تـأخـذ من الـواقع أدواتـهـا
لـتخلق عـوالم مختـلفة فـيها الـكثير
فـاجآت على مـستوى الـلغة أو من ا
الـــســـرد وتـــقـــنـــيــاتـه ورسم مالمح
الشـخصيات ومـحاولة فـهم السلوك
الــبــشـــري..وقــد جــاء عــلى غالفــهــا
اخلــلــفي مــا كــتــبه الــبــروفــيــســور
والـناقد الـعربي الـكبيـر عبـد اجلليل
غـــزالــة: ((يـــقـــومُ مــالك مـــجـــبــاس
َ بــتــحــلـيلِ الــعالقــاتِ الــقـائــمــةِ بـ
احلـقـائـقِ واألوهـامِ الـتي تـعـتـنـقُـهـا
بـعض شــخــصــيـات روايــة (الــثـقب
الـــــروحي) فـــــيـــــكــــشـف لــــنـــــا عن
جـمـالـيـاتِـها الـرائـقـة وهـو مـا يـبرزُ

ـبــدع عـلى اِرتـيـادِ آفـاقٍ قـدرةَ هـذا ا
ســرديـةٍ بـاهـرة وتـوظــيف تـقـنـيـاتٍ
نـقــديـةٍ اتــفــاقـيــةٍ بـحــنـكــةٍ وحـبــكـةٍ
بالغت وتَسطيرِ آياتٍ بيناتٍ أدبيةٍ
تـتـحـركُ بـ الـواقعِ واخلـيـال وهو
مـــا يـــدل عـــلى تـــمـــكــــنه من أدواته
فيدِ السردية واستشـرافه للجديدِ ا
عاصرة. في دنيا الروايةِ العراقيةِ ا

حيث يـطالعُ
الــــــــقـــــــار
الــــــعـــــــربي
بـضروبٍ من
اخلــــــــيـــــــالِ
واآلفــــــــــــــاقِ
الــغــرائــبــيــة
والـعـجائـبـية
الــتـي ال تــعـد
وال حتــــــصى
لـــــيـــــفــــتـــــنه
ويجعله يذعن
لــــــــــســــــــــرده
العـجيب. يتع
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ــنـفى وجـدتُ تُـصــور روايـة (في ا
ــة عـــيــنــيـك وطــنــا) أجـــواء جــر
اسـتــثـنـائــيـة يـتم فـيــهـا قـتل رجل
وزوجـته بـاخلـطـأ تـاركـ فـتـاتـهم
الـوحـيــدة أسـيـرة أخـاهــا الـكـبـيـر
ـتـسـلــطـة الـتي أقـنـعت وزوجـته ا
زوجـهـا بــضـرورة الـوصــايـة عـلى
أمـوال الـفــتـاة الـصــغـيـرة ومن ثم
سرقتها ال بل تـزويجها من أخٍ لها
مـــشـــوه الـــوجه وألن الـــفـــتـــاة ال
تـسـتــطـيع الـرفض لـصــغـر سـنـهـا
تـقــرر الـهـروب يــوم عـرسـهــا بـعـد
إخـبـار الـشـرطـة أن أخـاها هـو من
قــتل والـداهــا. تــنـجح الــفــتـاة في
الــهــروب إلى بــلــد آخــر جتـد فــيه
مـلجأً ومـنفىً اختـيارياً تـخفق ب
جـوانـبه أنـفـاس احلــريـة ولـكـنـهـا
وجــدت نــفـســهــا وحـيــدة فــبـدأت
بــالــبـحث عـن عـمـل حـتى ســاقــهـا
قـدرها إلى قـاتل أبـواهـا احلـقـيقي
من دون أن تــــعـــرف ذلـك.. الـــرجل
الـذي ظنت أنـها وجـدت في عيـنيه
الــوطن.. فــهل مــر كل شيء كــحـلم

جميل سرعان ما انتهى?!
واجلــواب: ال لم تــنــتهِ حِــكــايــتُــنـا

هُنا... لها تَتمة في اجلزء الثاني.
وأجـمـل الـكالم مـا تـقـوله الـكـاتـبـة

زهراء يوسف عن روايتها هذه:
"أن يـــكــون اإلنـــســان عـــاشق.. بل

ومُتيّم!
أن يُـحب بطـريقـةٍ خـيالـيـة فيـلومه

اجلميع بواقعية.
حـــ يـــتـــفـــجـــرُ في نـــبـــضهِ حُبُ
صـادق بـال أسـبـاب وال مُــقـدمـات.
شـاعر نـفسهـا تنـعكف على جتـد ا
خـيـال أحـدهم وال تـنفـك عنه.. رغم
جــهــلـهــا تـفــاصـيــله وبــ اجلـهل
بـالــتــفـاصــيل ومــعـرفــة احلــقـائق
نـــبـــضـــة قـــلب فـــقط! وبـــ قُـــرب
سافات وبُعـدها كلمة واحدة! أن ا
يُتيّم اإلنسـان بشخص هو أن يفي
لهُ بــــالـــعــــشق رغم كـل الـــظـــروف
والـصُـدف الـسيـئـة فاحلُبُ شيء ال
يــنــتـــهي.. ال يــقل.. ال يـــتــبــدّل وال

يتغيّر وال يُنسى!". 
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عن دار العلمـ للنشر والعارف
لــلــمـــطــبــوعــات صــدر اجلــزأين
االول والثاني من كتاب  جمعية
الرابـطـة االدبيـة في الـنجف 50
عــامـا من الــريــادة  قــدم اجلـزء
االول وزيـــــر الـــــنـــــفط االســـــبق
الـذي قدم ابراهـيم بحـر العـلوم 
ايـضا اجلـزء الـثـاني مع الـشيخ

عبدالله اخلاقاني. 
ويـــــــقـع اجلـــــــزء االول في 344
صـفـحة من الـقـطع الكـبـير فـيـما
يــــقـع اجلـــــزء الــــثـــــاني بـ 360
صفحـة من القطع الـكبير.ويضم
اجلـــزء االول خــمـــســـة فـــصــول
هـي:ربع قــــــرن مع الــــــرابـــــطـــــة
االدبيـة جمعـية الرابـطة االدبية
صـفحـة مـشرفـة رسالـة جـمعـية
الــرابـطــة االدبـيـة 1967-1964
الــشـــيخ الـــيـــعـــقــوبـي مــؤسس
الــرابــطــة وعـالمــة الــشــعــراء و

الـشيخ مـحمـد اخللـيلي من ابرز
مؤسسي الرابطة االدبية. 

فــيــمــا يــضم اجلــزء الـثــاني من
الــــكــــتــــاب ثالثــــة فـــصــــول هي
الـــســادس والـــســـابع والـــثــامن
فضال عـلى اخلـاتمـة  وعـناوين
هــــذه الـــفــــصــــول: شــــذرات من
نشاطات جمعية الرابطة االدبية
 1933-1980تـــراجـم اعـــضـــاء
جــمــعـيــة الــرابــطــة االدبـيــة في
ســنـــواتـــهـــا االولى من مـــراحل
الـــــتــــأســـــيس االول والـــــثــــاني

-1954/1933-1957
1935.وفي الــغالف االخــيـر من
اجلــزء الــثــانـي نــقــرأ مــا كــتــبه
الـدكتور ابـراهيم بـحر العـلوملم
تــتـــوقف احلــيــاة فـي الــرابــطــة
االدبــــــيـــــة طــــــوال الــــــعــــــقـــــود
ـتـابع لـنـشـاطـاتـها وا اخلـمـسـة
التي  اخـتبـار جمـلة منـها في
الـــــفــــصـل الــــســـــادس من هــــذا

يــســـتـــشــعـــر صــواب الــكـــتـــاب
ولــعل مـن ابـرز مــا رافق الـقــول

ـــان رواد ســـيــــرتـــهــــا هـــو ا
وهـذا مـا الـرابـطـة بـرسـالـتـهـا
يـؤكـده قـادتـهـا في مـنـاسـبـات
مـتــعـددة لـذلك كـان تــفـاعـلـهـا
ــــومــــتــــهــــا صــــيــــرورة لــــد
وانـفـتـاحـهـا عـلى االخـر جـزءا
ــعــنــويـة مـن شــخـصــيــتــهــا ا
واحـتـضـانـهـا لـذواتـهـا عـامال
وعدم انغالقها على لصمودها
ذاتـهـا جـاء رمـزا البـداعـها اذ
كـــان شـــعـــارهـــا ان حـــاضـــرة
الـنجف كـتاريخ وكـعلم وكأدب
وكـسـيـاسـة وكاجـتـمـاع يـبـقى
ـكن اخـتـزاله الـرمـز الــذي ال 
بلون مع او ذائقة معينة بل
ا ال تـتسع لشـمول اجملـموع 
يــــخـل بـــــالــــهـــــدف االســـــمى
فالنجف كان مركز االستقطاب
ـلك من مــقــومـات ذاتــيـة ــا 
ـشـروع قوة االنـطالق تـمـنح ا

سيرة. ومواصلة ا
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عن دار الـــشـــؤون الـــثــقـــافـــيــة
الـعـامة صـدر كـتـاب "القـصـيدة
ركز النسوية  2003 ـ  2013ا
والــهـــامش" وهـــو عـــبــارة عن
دراسـة نــقـديـة لــلـكـاتــبـة شـهـد
ـؤلفة في خطة سالم.اعتمدت ا
الـدراسـة منـهج الـنـقد الـثـقافي
في اجتاه الـدراسـات النـسـوية
الـثـقـافـية وهـو مـا سـاعـد على
اإلفــــــــــادة مـن الــــــــــدراســـــــــات

الـتـحلـيلـية واجلـمـاليـة.الكـتاب
الـذي تـضمن تـمـهـيداً وخـاتـمة
وثـالثـــة فـــصـــول بــــواقع 280
ــتـوسط صــفـحــة من الــقـطع ا
تـنـاول فــصـله األول (جتــلـيـات
الــذات الـنـســويـة بـ مــركـزيـة
وضـوع الشعري وهـامشيته) ا
في أربعـة مـباحث أمـا الـفصل
الـــثـــاني فـــجـــاء حتت عـــنــوان
(اخلطـاب النسوي بـ مركزية
األدوات الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة

وهـامـشـيــتـهـا).وبـحث الـفـصل
الـــثــالـث عن صـــورة الـــهـــويــة
الـــــنــــســــويـــــة حتت عــــنــــوان
ــركـز (تـشــكــيال الـهــويــة بـ ا
والـهـامش) ثم جـاءت اخلـاتـمـة
والـــنـــتــــائج إذ خـــلــــصت إلى
اهــتــمــام الـشــاعــرة الـعــراقــيـة
بــــالــــواقـع الــــعـــــام واحلــــالــــة
الـشخـصـية كـما عـاشـتهـا وما
ـــتـــكــررة نـــتج عن احلـــروب ا
كذلك احلال بالواقع السياسي.

الــصــعب جـاء فــيــهـا ( لــعل من
ـطـبوعـنا االنـصاف ان نـفـخر 
الــذي مــايـــزال يــتــعـــثــر بــوقت
اصــداره ولـــكن وفي كـل رحــلــة
ـر بعـثرات إعداد لـعـدد جديـد 
خارجة عن ارادتنا  ولسنا هنا
في مـوضـع الـدفــاع عن تـاخــيـر
االصدار الذي بـ يدي القراء 
غــيـر ان اي مــراقب لــنـشــاطـات
مــؤسـســتـنــا يـعــرف ان اصـدار
مــجـلــة فــنـيــة بــهـذا احلــجم لن
يـــكــــون ســــهال ) واضـــاف ( ان
نـــظــــرة ســــريــــعــــة عـــلـى نـــوع
ــنــشــورة في هــذا ـــواضــيع ا ا
العدد يبرهن على مدى حرصنا
جـمــيــعـا كــفــريق عــمل عـلى ان
تـكــون مـجــلــتـنــا ثـريــة وغـنــيـة
بـــاحملــتــوى الــثــقــافي والــفــني
والــدراسـات الـتي تــضع نـصب
اهتـماهـا طالب الفن والـفنـان
ــتـابــعـ لــلـفن والــبـاحــثـ وا
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اصـدرت جــمـعــيـة الــفـنــانـ
التشكيلي العراقي عددها
الـسـادس لـلـسنـة الـثـالـثة من
اجملـــلـــة الـــفـــصـــلـــيـــة (رواق
الـتشـكـيل) الـتي تعـنى بـالفن
الـتـشـكـيـلي  وتـضـمن الـعدد
اجلـديد الـزاهر بـالـتحـقيـقات
الـــتي تــســـلط الــضـــوء عــلى
نشاطات اجلمعية التشكيلية
ـــصــورة والـــتي اقــامـــتــهــا ا
اجلـــــمـــــعـــــيـــــة في بـــــغـــــداد
واحملـافـظات سـلطـة االضواء
ـواضــيع الـتـشـكـيـلـيـة عـلى ا
اخملـــتـــلـــفــة الـــتي اســـهم في
حتــريـــرهــا اخملــتـــصــون من
الـــنـــقـــاد والـــتـــشـــكـــيـــلـــيــ
الـعــراقـيـ . وتــصـدر الـعـدد
ــشــرف الــعــام عــلى كــلــمــة ا
اجملـلـة الـفــنـان قـاسم سـبـتي
وحتت عنوان عالمة التحدي

ـتـخـيل رضُ لـثـنـائـيـة: الـواقع / ا
عــبـر فـصــولِ الـروايـة بــاسـتـغالل
عـــمـــلـــيــاتِ الـــتـــجـــاذب الــنـــصي
ــتــنـوع من الــتـراثِ واالقــتــبـاس ا
ي واألسـاطـيـر واحلـكـايات العـا
الـشـعـبـيـة واحلـلم والـكـوابـيس
ومــــأســــاويــــة وجــــنــــون الــــواقع
الــعــراقي فــيــقــدم لــنــا صــوراً
متـنوعة تـعانق سلـوك وسمات
ـتـقـلبـة في ظل الـشـخصـيـات ا
اإلرهــاب واجلـنـس والـدعـارة
واألســــفــــار عـــــبــــر الـــــعــــالم
والــعـالقــات اخملـــتـــلـــفـــة بــ
الــنـاس وأشـكــال من الــتـذكـر
واالستـحضـار لتـاريخِ وسيرةِ
ـشـكلـة لـهذا بعض الـنـماذج ا
الـكـتاب.))يـذكـر أن الروايـة قد
اضي في صـدرت في الـعـام ا
بـغـداد وقـد نـفـدت طـبـعـتـهـا
ـــدة وجـــيـــزة. وهي األولى 
ــنـــشـــورة األولى الـــروايـــة ا

للكاتب.
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