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ÍbFÝ dLM
هـذا الـكــتـاب طـافـح بـحب اآلخــرين مـلمٌّ بــنـخـبــة مـنــهم قـدَّمت حــيـواتـهم
ومـجـهـودات جـسـيـمـة في مـجـال الـشـعـر والـروايـة واألدب عـمـومـا.. لـذا
ثل هذا الـعمل.. يدلُّ عـلى حبه لكل الذين مـسَّني بقوَّة فـأن يقوم مـبدع 
َّن تركوا ذكـرهم.. ويؤكد أنَّه ذاكرة تـضمُّ عشرات الـشعراء والروائـي 
ـر بـصـمـاتـهم عـلى الـطـاولـة.. إنَّه عـمل يُـخـلـد من كـانـوا مـعـنـا قـام به 
كتـوبة من سنة  2005 إلى سنة ـقاالته ا سـعدي.. مشكـورا على جمعه 
ـ احلــمـيم بــقـامـة  2018 وإصـدارهــا في هـذا الــكـتـاب. افــتـتح هــذا ا
شـعرية عـظيمـة أال وهي عبد الرحـمن األبنودي وذكـر عالقته بـأمه مشيرا
َّن كانت لهم أواصر القربى متينة مع أُمَّهاتهم إلى الكثير من الشعراء 
مـثل محـمود درويش ومـحمـد الـقيـسي وبدر شـاكر الـسيـاب وأمل دنقل..
وأنـهى التـفاتـته إلى هذه احلـالة الـنادرة في الـشعـر الشعـبي العـربي بأن

قال:
دن ”الـشاعر هـو ذلك الطفل الـذي ال يهـرم روحيَّا واحملـمَّل بكل خطـايا ا
ومـرايـا الـرفض وشهـوات احلـيـاة ونـزواتـها ولـيـست األمُّ سـوى األجـنـحة
الـرحيـمة الـبيـضاء الـتي يـأوي إليـها طـائر الـشـغف واأللم كلَّـما حـاصرته
ر ـبدع مـرُّوا بذاكرة  قـسوة القـدر.. أو تاه في السراب ”الـعديد من ا
سـعــدي مـثل مـحــمـد الــفـيـتــوري فـقـد أدرجـه في خـانـة ”آخــر الـعـشـاق

َّا ذكر من خصاله: ديح الذي يناسبه و تجول ”وأسهب عليه ا ا
”كـان الفـيتـوري نـسيج وحـده وكـان ذلك الشـاعر اخملـلص لـقصـيدته إلى
رس بكتـابة قـصيدة الـتفعـيلـة والقصـيدة العـمودية.. .. وهـو متمـَّ أبعـد حدٍّ
وأنـا أجـد نـفـسي مـشـدودا في أحـيـان كـثـيـرة لـقـصـيـدته الـعـمـوديـة الـتي
يـحسن دوزنة موسيقـاها وانتقاء مـفرداتها مع كثـير من احملبَّة واإلعجاب

بقصيدته التفعيلية..”
قطع من قـصيدته عن وفي خـتام حديـثه عن الراحل الكـبير.. اسـتشهـد 
كنني أن أمر بها دون إلـياس أبو شبكة في ذكرى اخلمس لوفاته.. ال 

أن تستوقفني :
 ”برق هو الشعر ..طفل سابح أبدا

ب اجملرَّات..مجنون ومكتئبُ
فكيف لي وأنا الطفل الذي انغرستْ

ا يجبُ? ” خطاهُ في الرمل..أن آتي 
ـفتـوحـة على أسـمـاء وأعالم.. أنَّهـا تـعرفك من أفـضال مـثل هـذه الكـتب ا
ـذكــور في هـذا ـبــدعـ أفــذاذ لم تـكـن تـعــرفـهم.. مــثل ذلك الــروائي ا
بدع الراحل سلمان رايا الذاكرة ”وهـو ا الـكتاب حتت عنوان ”حتـديق 
ــتـرجـم إلى الـعــبـريـة ”ذاكــرة ”وأهـمُّ مـا ــ الـروائي ا نـاطــور صـاحب ا
ـة وصــفه حلـاالت الــتــرحــيل والـنــفي والــتــشـرُّد في شـدَّني إلـى عـمــله دقـَّ
أصـقاع الدنـيا.. يا لـها من نـكبة حـلَّت بالـشعب الـفلسـطينـي ويا لصـبرنا
ر سعدي عن الشاعر القومي عـلى األذى واجلور… ثمَّة حكاية سردهـا 

انيا هربا من الظلم.. يقول الكاتب: (أبو سلمى) الذي سافر إلى أ
”سـافر في سـفـينـة ولـكن مفـتاح بـيـته بقي فـي يده ولم يـسقـط كمـا سقط

دفتر أشعاره في البحر.. ألنَّه كان مؤمنا بعودته خالل أيام…”
.. ومـنهم ـبدع مـا أرحب قلـبه الفـلسـطيـني.. لكم اتَّـسع لعـدد كبـير من ا
ر أوالد أحمـد فـقد خـصَّص له حـيزا من الـشاعـر الـراحل مـحمـد الـصغـيـَّ
كـتـابه وعـنـونه ”كـان صـديـقـا لـلـفـراشـات ”ذاكـرا أنَّه كـان يـؤمن بـتـفـرُّده
ـرض الــذي ذهب به حـيث ال شـاعــرا وإنـســانـا ومــنـاضال.. كــمـا لــعن ا

ر سعدي في أوالد أحمد: ؤلم.. وقال  عودة.. حيث الغياب ا
 ”يـبقى أوالد أحمد شاعر الـوجع التونسي وحادي القـافلة.. يبقى شاعر
الـنبض الـشـعـبي ومحـرك مـاء البـحـيرات الـراكـدة والفـارس الـذي أهدى

تونس خضرة قلبه وقصائده”
إضـافة إلى تكر السابق وتبجيل الكبـار ثمة فصول عديدة يلتفت فيها
ــا يـؤرقه في الــسـاحـة ـر سـعــدي إلى الـهم الــثـقــافي الـعــام.. ويـبـوح 
ـشــهـد.. ومـنــحـهـا األدبــيـة من خــفـافـيـش اكـتـســحت جـمـلــة وتـفــصـيال ا
الـفيسبـوك وأدوات التواصل االجتـماعي فرصـة ال تعوَّض للـكتابة في كل
.. ال يـبـقى إال شيء.. وأعـتـقــد أنَّه عـلى حقٍّ في مـا ذهب إلــيه.. عـلى كلٍّ
اجلـيد والـصحيـح وما هذا الـكتـاب إال دليل عـلى صحـة ما أقـول… فجمع

كل هؤالء العظام واالحتفاء بهم وذكر خصالهم.. أمر يُذكر فيشكر.

ÊU e «–  œ«bGÐ

صـدر حـديـثـاً وضـمن سـلـسـلـة (نـقـد)
لدار الـشـؤون الـثقـافـيـة العـامـة كـتاب
(االجتــاهـــات الـــفــكـــريـــة في الـــروايــة
الـعراقية  1948ـ  (1980لـلدكتورة
عموري التي تناولت صـبا علي كر ا
طـبوعـة في الـكتـاب وعبر بدراسـتهـا ا
ثالثـة فصول بـواقع  288صفحة من
ــتـــوسـط تــشـــكـــيل الـــوعي الــقـــطـع ا
الــفـكـري لـلــكـتّـاب ومـقــدار تـأثـيـره في

نتاجاتهم األدبي.
أحـتـوى كل فـصل عـلى مدخـل يوضح
مـرجـعيـة كل اجتـاه وأسـسه الـفـكري
اركـسي مادة لـلفصل فـكان االجتـاه ا
األول من الـبـحث فيـمـا حـمل الـفصل
الـثاني عـنوان االجتـاه الوجـودي الذي

طبع مرحلة الستينيات وما بعدها.
واخـــتص الــفـــصل الـــثــالث بـــاالجتــاه
ـنجز الـقومي الذي تـأخر ظـهوره في ا
الـروائي من الستينيات ألنه استهدف
اجلـانب الـوجداني أكـثـر من الـفـكري
فكان الشعر أنسب الفنون األدبية له.

بـعــنــوان(احملــددات الـداخــلــيـة
واخلـارجــيـة لـنــزاعـات احلـدود
في مـــــــنــــــطـــــــقــــــة اخلــــــلـــــــيج
الـعــربي)لــعـلي مــحــمـد حــسـ
الـعمـري.و (العـقيـدة العـسكـرية
سحلة ) تفرد للقوات ا النهج ا
لـنهى الـدرويش.وكـتب الدكـتور
نـاظـم الـزاوي عن (رؤيــة اقــلـيم
كــردســـتــان خلـــارطــة مـــا بــعــد
داعش). وهـنـاك دراسـة نـظـريـة
قـدادي بعنوان للدكـتور كاظم ا
(مـعايـير اجلـودة شريان الـعمل
االداري في احملافظات).واختتم
رئــيس الــتــحــريــر الــتــنــفــيـذي
ـقال عـنوانه( مـواضيع الـعدد 
ــــوقف شــــكــــوك وريــــبــــة مـن ا

الدولي جتاه داعش).

لـــدوره اخلـــطــيـــر فـــأنه يــعـــتـــبــر
بــالــنــســبــة لـــلــقــاضي واحملــامي
واخلــصــوم طــريق الــوصــول إلى
احلق والـعـدل). وأشــار احملـمـود
ـرافـعـات إلى ان (دراسـة قـواعـد ا
ــرافـــعـــات تـــتـم امــا أو قـــانـــون ا
بـاسـتـعـراض وشـرح موضـوعـاته
دون الـتـقـيّـد بـتـسلـسـل مواده أو
بــشـــرح مــواده وهــو مـــا يــعــرف
ـــتــون). ولـــفت بــالـــشـــرح عـــلى ا
رئيس احملـكمـة  إلى (اتبـاعنا في
تـرتيب هـذا الكـتاب مـا وجدته من
ـدنـيـة ـرافـعـات ا تـرتـيب قـانـون ا
رقم ( (63لــسـنـة  ?1969حـتى ال
اخـرج بـالـقـار عمـا الـفه فـي هذا
الـــقـــانــــون). وبـــيّن فـي مـــعـــرض
حـديـثه عن سـبب صـدور الـطـبـعة
الـرابعـة أن (عشـر سنـوات مضت
عـلى صــدور الـطـبـعـة الـثـالـثـة من
ـؤلف حــدث خاللـهـا بـعض هـذا ا
االجـتـهادات في تـطـبيق نـصوص
دنية مع بعض رافعات ا قانون ا
الـتـغـييـرات في بـعض مـواده اما
ــواد فال زال عــنــد جـــوهــر هــذه ا
شرحهـا في الطبعـات السابقة من

ضمون والداللة). حيث ا
كـمــا اعـلــنت احملـكــمـة االحتــاديـة
الـــعــلـــيـــا عن أطـالق الـــفــهـــرست
التحليلي لقراراتها واحكامها مع
باد لعام  ?2018الفتة إلى أن ا
ذلك يساعد الباحث في الوصول
إلى ما اصدرته احملكمة بسهولة.
تـحدث الرسـمي للـمحـكمة وقـال ا
إيـاس الــسـامـوك في بـيــان تـلـقـته
(الــــزمــــان) امـس إن (احملــــكــــمــــة
اجنــزت الــفــهــرست الـــتــحــلــيــلي
ألحكـامهـا وقراراتهـا الصادرة في
عام  .(2018واضـاف الـسـامـوك
ـبـاد ان (الــفـهــرست يـتــضـمـن ا

الــصـــادرة عن احملـــكــمـــة وكــذلك
ارقـــام الــقــرارات واالحــكــام لــكي
يــسـتــطــيع الـبــاحــثـون الــوصـول
إليها الكترونياً وبسهولة). وب

أن (الباحـث اصبح لـديهم جميع
ـباد للـمحـكمة مـنذ عام 2005 ا
ــــاضي). إلـى نــــهــــايــــة الــــعــــام ا
واضــاف أن (احملــكـــمــة تــســتــعــد
حـــالــيــاً ألطـالق اجملــلــد الـــتــاسع
لألحـكــام والـقــرارات لـعـام 2018
كـتبات الرصينة لكي يوزع على ا
في جـمـيع انـحـاء الـعراق). ولـفت
إلى أن (تــلك االحـكــام والــقـرارات
ـوقع مـنـشــورة الـكـتـرونـيـاً عـلى ا
االلـكـتـروني للـمـحـكـمـة االحتـادية
العلـيا لكن جعلـها ضمن فهرست
ــــبـــاد وكــــذلك حتــــلــــيـــلـي مع ا
طــبــعــاتـهــا عــلى شــكل مــجــلـدات
سنـوياً يـتـيح للـباحـثـ التـعاطي
مــعـــهــا بـــســهـــولــة ومـن ثَم فــأن
احملـكــمـة حـريـصــة عـلى أن تـوفـر
لـــهم مـــا تـــصـــدره الـــكـــتـــرونـــيــاً

.( وورقياً
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عن اجملمـوعة العـراقية لـلدراسات
االسـتـراتـيـجـيـة صـدر عـدد جـديـد
) وهي مــجـلــة عــلـمــيـة من (مــعـ
تـــــــــخـــــــــتص بـــــــــالـــــــــدراســــــــات
افــتـــتـــحـــهــا رئـــيس والـــبـــحـــوث
ـقدادي حتـريرهـا الـدكتـور كاظم ا
ــــــــقـــــــــال عــــــــنـــــــــوانـه (االعالم
الـســيــاسي.. واســالـيب الــدعــايـة
الــرخــيـصــة).وضم الــعــدد بــحــثـا
جلـاسم مـحـمـد بـعـنـوان(مـعـضـلـة
ـقـاتـل االجـانب الى دول عـودة ا
أوربا  االسـباب والنـتائج).وكتب
التدريسـي عامر هاشم عواد عن (
الـعـالقـات الــسـعــوديــة االيـرانــيـة
واثرهـا عـلى مـسـتقـبل االسـتـقرار
في الــعـــراق ومــنـــطــقــة اخلـــلــيج
الـــعــربـي). وهــنـــاك بــحث لـــنــورا

ريـاض عــبـدالـله بــعـنـوان
(االسـتــراتـيـجــيـة: دراسـة
ــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــوم فــي ا
ـقـومـات).وكـتب الـلواء وا
ـــتـــقــاعـــد خـــالــد الـــركن ا
الــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــاتـي عـن (
االســتـــراتــيــجي صن تــزو
ــيالد). ( (496-551قــبل ا
وكـــتب الـــدكــتـــور يـــاســ
الـــــبــــكـــــري عن (اخملــــاض
الـفـرنـسـي امـام مـظـاهـرات
الستـرات الصفـر وتأثيراته
االوربــــيـــة).وهــــنـــاك ورقـــة
بــحـثـيــة لـزيـد فــرهـود مـكي
بـــعــنـــوان(تـــطــبـــيق نـــظــام
ـعــلـومـات اجلــغـرافي"جي ا
اي اس" فـي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة
االنــتـخـابــيـة).وهــنـاك بـحث
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الكتاب من تأليف د. محمد صالح
الشطي والصادر عن دار االندلس
ــمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة - -ا
حائل طـبعـة رابعة 2009 وبواقع
ــؤلف في يــقــول ا 359 صــفــحــة 
طبـعـته الـثانـيـة "ادب االطـفال من
والـتي لم حتظ ـهـمــة  ـقــررات ا ا
ا تـسـتـحق به من عـنايـة" ويـقر
صطـلحات االخرى بتداخـله مع ا
"وقــــد تــــداخل ادب االطــــفــــال مع
ـا ثـقـافـة الــطـفل وإعالم الـطـفل 
وسلوكهم يشـكل وجدان االطفـال 
باعتبار ادب الطفل رسالة تربوية
تتسـرب عبر ما يـخاطب الوجدان
ويـؤثــر في الـنـفـس "ويـضـيف في
طـــبـــعـــته"وقــــد حـــاولت في هـــذه
ـــســـالــة الـــطـــبـــعـــة ان انـــاقـش ا
ــتــعــلــقـــة بــالــعــاب احلــاســوب ا
وعالقتـها بادب االطـفال ;وطرائق
التـفـكـير وانـظـمته لـدى االطـفال 
الئم واثــره في صـــيــاغــة االدب ا

لهم "
ــؤلف حملـاور وقـبـل ان يـعــرض ا
يـبـدأ عـنـوان الـكـتـاب الــثـمـانـيــة 

مـدخل إلـى ادب االطـفـال يــتـنـاول
فيه الـتربـية ومـفهـوم الشـخصـية
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــنـــفـــســـيــة
واالجـــــتـــــمـــــاعــــــيـــــة وفـــــيـه عن
احلـضـارات واثـرهـا في اجملـتـمع
اني ;ويثـبت رأي الـفـيـلـسـوف اال
شـــبــنــجــلـــر قــوله "إن احلــضــارة
الـــعـــربـــيــــة اشـــمل احلـــضـــارات
وأهــمـهـا من احلــضـارة الـهــنـديـة
والـــيــــونـــانـــيـــة والـــصـــيـــنــــيـــة
ؤلف والرومـانية" .كـما يتـناول ا
االطـر الــعــامـة واخلــاصــة لـبــنـاء
الشخصية األنسانية من الطفولة
إلى الـرجـولة وبـناء الـعـقل وسبل
تــشـــكــيـــله ودور ادب الـــطــفل في
صيـاغته . في احملـور االول يضع
ـصــطـلـحـات ـفـاهــيم وا ــؤلف ا ا
مـن هــو الــطــفـل ?هل هــنــاك ادب
اطـفـال ?والـفرق بـ ادب االطـفال
ويـــعـــرض لــنص وادب الـــكــبـــار 
ـوذج تــطـبــيـقي لــلـشــاعـر ادبي 
صري أحـمد شوقي عن صاحب ا

وفي يقول .
مـلت لـلكـتب وودعت الـصحـابا لم

اجد لي وافيا إال الكتابا 
ــعــلــومــات ونص كــتـــابي نــهــر ا
ـصـري أحـمـد شـبـلـول لـلــشـاعـر ا
ـــاضي عـن احلــاضـــر /به ./عن ا
سـتـقبل احـالم ومكـنـونات /عـن ا
الـباهر /فـتسـبح ها هـنا الكـلمات
/وفي مـــجــال الـــنــثــر يـــكــتب عن
و ذج و وصف اجلاحظ للكتاب 
من كليلـة ودمنه . واحملور الثاني
عن خـــــصـــــائـص أدب االطـــــفــــال
وأسس اخـــتـــيـــار ادب األطـــفــال
وادب االطـفـال في مـرحـلـة مـا قبل
ـدرسـة .يقـول الـكـاتب عن عالقة ا
الـكـتـابـة بـاحلس الـوطـني "ويـرى
ــهــتـمــون بــادب االطــفــال انه ال ا
يــنـــبــغي ان نـــبــالـغ في تــعـــمــيق
احلس الوطـني إلى درجـة الغرور
واإلســـتـــعالء بل الـــعـــنـــصـــريـــة
الــذمـيـمــة ". وارى أن مـا يــطـرحه
ــؤلف يـــكــون صـــحــيــحـــا بــعــد ا
اإلخــفــاقـــات الــكــثــيــرة من جــراء
إعــتــبــار الــطــفل تــابــعــا لــلــدولـة
وإدخـــاله في آتـــون الـــســيـــاســة
احلـمــقــاء واحلـروب وهــذا له من
األثـار الـســلـبـيــة عـلى شــخـصـيـة
الــطــفل مــســتــقــبال . امــا احملــور
الثالث يـتناول قضـايا أدب الطفل
ـــوروث الـــشـــعــبـي والــتـــوجه وا
الــــفــــكــــري ;ويــــربـط ذلك عن ادب
وأدب االطفال الطفل والشـيوعية 
وعـن االنـتــرنت والــصــهــيــونـيــة 
وعن قـضـيـة والـعـاب احلـاســوب 
وكــذلك تـرجــمـتـة ادب فــلـســطـ 

االطفـال والغزو الـفكري .واحملور
الـرابع حـول تــاريخ ادب االطـفـال
ـة في الـعــصـور الــعـربــيـة الــقـد
وادب االطفال احلديث في العالم
الــــعـــربـي . ودور الـــطــــهــــطـــاوي
ـاذج مع  ومـحـمـد عــثـمـان جالل
لشعـر أحمد شوقي نص الـسفينة
واحلــيــوانــات ونــصــوص ادبــيـة
حديـثة الحمـد محمـد الصديق من
مصر لغتي الفصحى .يقول لغتي
الــفـــصـــحى لـــســانـي هي عـــقــلي

وجناني 
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ـؤلف بان القـصيدة وإضاءة من ا
تـذكـرنـا بـقـصـيـدة الـشـاعـر حـافظ
إبـــراهــيم عن الــلــغــة الــعــربــيــة .
صري أحمد ونص آخر للشاعر ا
زرزور/من أيـن يــــــــطـــــــــلع هــــــــذا
الـصـبـاح/من شـجـر الـلـيمـون في
ـة الــبــطـاح/يــلف قــدســنـا الــقــد
/اجلـديـدة اجلـراح/ . ويـخـصص
ؤلف الـناقـد احملور الرابع الدب ا
ــمــلــكــة الــعــربــيــة االطــفــال في ا
ويعرض للـمهتم به السعـودية 
ــمـلــكـة من الــكــتـاب ومــنـهم في ا
واســحق يــعـقـوب "عــزيـز ضــيـاء 
وعـــبـــد الـــرحـــمن وعـــبـــده خـــال
وعــلـوي الـصـافي "كـمـا ـريـخي  ا
ظهـرت مجالت تعنـى بادب الطفل
وهي مـجـلة (حـسن)عن دار عـكاظ
ومجـلة (اجليل اجلـديد)عن رعاية
الــشــبــاب ومــجــلــة (الــشــبل)ومن
ـداد للـكاتب عـبده خال حـكايات ا
ـؤلف نــصـا في الـسـرد يـتــنـاول ا
ومن الـشـاعـر إبـراهـيم ابـو عـبأة
في مجمـوعته شدو االطـفال يقول
.من يـــنـــبـت االشـــجـــارا/ويـــنـــزل
ــلك االعـمـارا /هـذا االمـطـارا /و
ؤلـف مـحوره هـو اإلله. ويـخـتـم ا
فــيـعــرض لـبــدايـات ادب االطــفـال
ــؤســســات الـــديــنــيــة في وأثـــر ا
إســــتـــغـالل ادب االطـــفــــال . وفي
احملــــــور اخلــــــامـس يــــــدخـل إلى
انـواعه في الشـعر وقـضايـا عصر
الطـفولة ;وأهمـية الشـعر لالطفال
واإلنـشودة ـهـا لـهم  وسـبل تـقـد
والــــــوطــــــنــــــيـــــة اإلسـالمـــــيــــــة 
واإلجـــتــمــاعـــيــة والــتــرفـــيــهــيــة
.واشـتــمل احملـور الــسـادس عـلى
الـقصـة والروايـة واهمـية ذلك من
حـيث القـيمـة الذوقـية واإلخالقـية
وارتـبـاط الــقـصـة بـحـكـايـة اجلن
والـقـصـة الـتـأريـخـيـة والـفـكـاهـية
ـوذج للقـصة الـعلـمية من ادب و
اخلـــيــال كــمــا فـي قــصــة حــشــرة
ومـغــزل لــلـقــاص إبــراهــيم عـزوز
ورحلـة إلى الـقمـر لـلكـاتب أحـمد
جنيب .;وخصص احملـور السابع

وعالقـــته عن مــــســـرح االطـــفــــال 
ومسرح الطفل درسي  سرح ا با
وتاريخ مسرح راحل العمرية  وا
الــطـفل .ويــخـتـم الـكـاتـب مـحـوره
الثامن حول اسلوب توصيل ادب
االطـــفــــال في الـــوســــائط وطـــرق
التـدريس وتشـمل اللـعب والكتب
ـصـورة  الــسـيـنــمـا والـفــيـديـو ا
والـــتــلــفــاز واثــرهــا في طــريــقــة
الـتــوصــيل. هـذا مــوجــز مـاكــتـبه
الدكتـور محمـد صالح الشطي في
وهـــو مـــؤلـــفه عن ادب االطـــفـــال 
اردني اجلـــنــســـيـــة من مـــوالـــيــد
واضـافـة إلى ذلك فـقـد فـلـسـطــ 
كـتب عن الروايـة الـسعـودية وعن
والـتجـربة عـاصر  الـنقـد االدبي ا
ـمـلـكـة ـعـاصـرة في ا الـشــعـريـة ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة . ونــظـرة
سريـعـة إلى مـحاور الـكـتـاب جند
إن الـتـوجه الفـكـري قـلـيل مـقـارنة
بـقـضـايـا ادب األطـفـال ;فـمـا زلـنـا
جنـهل أدب االطـفـال في فـلـسـط
ا جرى من النكبات على شعبه
ـــــــــــــــؤلـف وإن خــص ذلـك فـي وا
صـــفــحــة ١٣٦ولــكن لم جنــد ادبــا
عربـيا يواجه" احلـقد والعـنصرية

والـــتي ســـار عـــلــيـــهـــا األدبــاء
الــصــهــايــنــة عن ادب االطــفـال
بـــــوصف الـــــكـــــاتـب د. هــــادي
نـعـمـان الهـيـتي في مـؤلفه ادب
االطــفــال فـــلــســـفــته وفـــنــونه"
وجـانب آخر يـفتـقر الـيه مؤلف
د. الـشـطي هـو قـلـة الـشعـر في
واغلب ما العلوم واخملـترعات 
كان هو اإلنشـودة وشعر أحمد
شـوقي وهذا يـدل على ان اكـثر
الــدراســات األدبــيــة يــســودهـا
ـوضـوعـات .امـا الـتـكـرار فـي ا
اجلــديـد فـنــادرا مـا يـكــتب فـيه
الــدارسـون .واخــيــرا يـتــسـاءل
ـــــصـــــري في ادب الـــــكـــــاتـب ا
االطفال عبد التواب يوسف

قائال:اين مكان االطفال من هذا
الـــعــالـم? الــذي خـــطط وجـــهــز
ونــظم بـحــيث يــنـاسب الــكـبـار
وحــــــدهم فــــــقـط فـي حــــــلــــــهم
ونـومـهم ويقـظـتهم وتـرحـالهم 
وانا اردد وحـيـاتـهم الـيومـيـة 
مــعه كــذلك في عــالم هــو قــريـة
كـونيـة قد تـدثر وتـنهي بـخطى
مـســرعــة كل مــا يـتــعــلق بـادب

االطفال .
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أعلـنت احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا
عن صـدور كـتـاب جـديـد لـلـقـاضي
مـــــدحت احملـــــمـــــود عن قـــــانــــون
ـدنـيـة رقم  83لـسـنـة ـرافـعـات ا ا
 1969وتــــعــــديـالته الفــــتــــة إلى
تـــضــمــيـــنه احــكـــام وقــرارات عن
ـتـحدث الـقضـاء الـعـراقي. وقـال ا
الرسمي للمحكمة إياس الساموك
في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس إن
(رئـيس احملكمـة االحتاديـة العـليا
الـقـاضي مدحت احملـمـود صدر له
الـطـبـعـة الـرابـعـة من كـتـاب شـرح
دنية رقم ((83 رافـعات ا قانون ا
لسنة  1969وتطبيقاته العملية).
وأضــــاف الــــســــامــــوك أن (هــــذا
الــــكــــتـــــاب الــــذي صــــدر عن دار
الـــرافــدين في بــيــروت يــقع عــلى
 700صــفـحـة ويــتـضــمن شـرحـاً
ـدنـيـة ـرافـعـات ا كـامالً لــقـانـون ا
وتعـديالته كافـة مدعوم بـاألحكام
والـقــرارات الـصــادرة عن احملـاكم
الــعـراقـيـة في مـقـدمـتـهـا احملـكـمـة
االحتاديـة العلـيا). وأشار إلى ان
(تـــوزيع الــــكـــتـــاب ســـيـــكـــون في
ـكـاتب الرصـيـنـة في مـحـافـظات ا
الـــعــــراق كـــافـــة لـــكـي يـــكـــون في
متناول السادة القضاة واحملام

والـباحـثـ في الشـأن القـانوني).
وقال الـقاضي احملـمود في مـقدمة
الـكــتــاب أن (الـغــايــة االسـاســيـة
لــلــقـضــاء هي  ضــمــان احلــمــايـة
القـانونية لـلناس كـافة على سواء
بـيـنـهم في ذلك). وتـابع احملـمـود
دنية رافعات ا ان (مهمة قانـون ا
هي بــيــان كـيــفــيــة ايــصـال احلق
ــتــنـازع فــيه مــوضـوع الــدعـوى ا
ــنــظــورة إلى صــاحــبه ونــظــراً ا
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صدرت عن دار الع للنشر في القاهرة اجملموعة القـصصية األولى للكاتب اليمني وليد الزيادي بعنوان (الشوارع
ادي... قراءة في قصص الشوارع الضالة) للناقد قدمة عنوانها (ثنائية اإلنساني وا الضالة ) وافتتحت اجملموعة 

قارن في كلية بني سويف. ساعد في قسم النقد واألدب ا صري شريف اجليار األستاذ ا ا
وتـضم اجملمـوعة عـشرين قصـة قصـيرة وقـصيرة جـداً كُتـبت ب الـعام  2012و 2016تدور حـول معـاناة اإلنـسان في
شاعر زمن التكنولوجيـا التي جتعله غريباً حتى عن ذاته بعدمـا أصبحت معظم العالقات اإلنسانـية سطحية ومجردة من ا
رء احلقيـقية الصادقـة والنابعة من الـقلب. إنها جتربـة البحث عن احلب والسالم في زمن الال معـقول وعن وطن ال يجده ا
إال في مـخيـلـته.ومن عـنـاويـنـهـا: (لـوحـة وطن مـــــــول  2030سـعـاد البـ لم تـكن وحـدهـا اخلـيـانة فـلـنـتـاين ال مـباالة
وت ثالجـة رضوان الشـوارع الضالـة ضيــاع هيـستيريـا غيرة الـهاتف الرقم  (1) لـعنة عـطا الـله سيد تـكنولـوجيا رائـحة ا

الوهــــم تعب لص عـــودة).

رسالة القاهرة
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واعــمـال الـفـنـان والـروائي الـكـردي
ـــعــروف عــبــاس كـــمــنــدي ســوف ا
يـــصـــدران قـــريـــبـــا وتــكـــون ان في
مــتــنـــاول الــقـــراء . الــكــتـــابــان من

أصــدار بـــيت الـــوفــاء لـــلـــطــبـــاعــة
والنشر.

الـكـتـاب األول بـعــنـوان (مـامـوسـتـا
ـــعـــنـى أســـتــاذ حــةوت هـــونـــةر) ا
لـسـبـعة فـنـون وهوعـبـارة عن لـقاء
مـطــول  أجـراه الـكـاتب والـصـحـفي
برهم علي مع الفنان الراحل عباس
كـمــنـدي يـتـحــدث فـيـهــا عن سـبـعـة

فنون عمل بها وهي
(غناء شعـر تلح رسم قصص
دبـلـجــة تـلـفـزيــون وأذاعـة قـصص
أطــــــفــــــال) الـــــتـي بــــــثت مـن خالل

التلفزيون األيراني .
الكـتاب الـثاني عبـارة عن مجـموعة
ــة تـتـحـدث عن قــصص كـرديـة قـد
تـــاريخ الـــكـــرد خملــــتـــلف مـــنـــاطق

كوردسـتان من سيـناريو كـمندي 
أعـدادهـا من قـبل بـرهم عـلي بـطلب

من الراحل عباس كمندي .
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 تمـكن الكاتب الـصحـفي برهم علي
بـعــد عـامــ من الـعــمل من أصـدار
كتـابـ يعـاجلان احـاديث وقصص
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صدر عن الدار العـراقية لالزياء ,العدد الثاني  من مـجلة (لك) لعام ٢٠١٩ ,وهي
ـتنوعة وضة واجلمـال.ابرزت (لك) بابوابـها الثـابتة األزياء ا دورية متخـصصة بـا
ـوضـة واسـالـيب احلـيـاة العـصـريـة و تـضـمنت لـقـاءات مع شـخـصـيات لـتواكب ا
اجملـتمـع العـراقي سـلط الـضـوء فـيـهـا عـلى االجنـازات الـنسـائـيـة ودورهـا مـحـلـيا
يـا اضافه للـقاء مع للـتشكـيليـة وسماء األغـا التي رسمت بـلوحاتـها النـابضة وعا
واضـيع متعددة منها حوارات ـطلقة للمرأة مع مـتابعات اجمللة  باحلياة البطولة ا
تـحف الـبغـدادي مرورا بـتـوضيـفات اخلط مع شاعـرات بارزات وحتـقـيقـات عن ا
العـربي بـنقـشه عـلى األزياء ,فيـمـا تصـدرت صـورة اإلعالمـية رقـيـة حسن غالف

توسط. اجمللة التي شملت ( (60صفحة من القطع ا

غالف الكتاب

غالف الكتاب

كتابان عن كمندي

غالف اجمللة


