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ـوسـوم " نـد تــشـعـر وانت تـقـرأ كـتـاب الـزمـيل طـالب سـعـدون ا
ـقـاالت التي ـثـلث الـصحـفي "  بـأن ا الـرئـيس .. كتـابـات في ا
نشورة في جريـدة الزمان  خلصت جتربة تضمـنها الكتـاب وا
ـتـميـز عـند كـاتب متـمـرس دخل عـالم الصـحـافة واخـذ مـوقعه ا
عادلة مـهمة هي صـاحبة اجلاللـة بجدارة واسـتحقـاق ليخـرج 
ان الكـلمـة مسـؤوليـة على الـكاتب ان يـحافظ عـليـها كـما اوضح

ذلك في احدى مقاالته .
عـروف بان الـكتـاب  يعـرف من عنـوانه  فانـنا ـثل ا واذا كـان ا
كن ان نتب بان زميلنا طـالب كان موفقاً جداً وذكياً باختيار
عــنــوان كــأنه اراد من خـالله ان يــبــعث لالعالمـي ولــلــمــسـؤول
ـكن ان يحـققه االعالم وللـمواطن رسـائل مـهمـة واضحـة عمـا 
واطن اذا مـا قدر االعالمي ( قيـمة مـهمته من خـدمة للـوطن وا
هنـية متميزة  ووطنية عالية .. ارس دوره  ويحترم كلمته  و
اذا قدمة التي سأل فيها الزميل طالب فقال (  ) كما جاء في ا
ية نـد الرئـيس ..?) ليجـيب فيـها بوضح مـستشـهداً بـظواهر عـا

وعربية ( كان فيهما الصحفي صنو الرئيس ونده ..).
في " ند الـرئيس " يأخذنـا الصحـفي القدير طـالب سعدون معه
ومن اول مقـال الستشراف عـالم توهم البـعض انه سهال ( بعد
هن  والـشـهادات ان اصـبحت الـصـحـافة مـنـفتـحـة علـى كل ا
ومن ليس مـتـخصـصـا  ومن المهـنـة له باالسـاس .. ) لـيوضح
لــلـقـاريء وبـاسـلـوب هـاديء وجـمـيـل مـاهي الـصـحـافـة ومن هم
ابـنائـهـا فيـقـول (واذا كانت الـصـحافـة وثيـقـة تاريـخـية وشـاهداً
عـلى االخـرين.. فـهي شاهـد عـلى نـفـسهـا ايـضـا وعلى ابـنـائـها
..). وهــنــا كـــان البــد لــلــكــاتـب ان يــشــيــر ومـن خالل مــقــاله (
االسـتـثمـار في الـكـلـمة ) الى االهـتـمـام الـذي يحـظى به االعالم
ارس دوره ـؤسسـاته لكي  تـقدمة والـدعم الكـبير  في الـدول ا
الــكـبــيـر عــلى عـكـس مـا نــحن عـلــيه الـيــوم في الـعــراق وبـعض
االقطار العربية !! وهو ما حال دون ان يصل االعالم الن يكون
" قـلما وشـاهدا وقـاضياً ". وفي( االعالم مـوقع سيـادي ) يؤكد
ـــؤلف اهـــمــيـــة االعالم بل ا
واقـع السـيادية يعـده( من ا
كـاخلارجـية والـدفاع .. النه
يــــكـــون رديــــفـــاً لـــهــــمـــا في
عارك الداخلية واخلارجية ا
..) وهــــو اي االعالم ( عـــ
ــكن الــدولــة .. ) و( لــكن ال
ان تــؤدي الـكـلـمـة هـذا الـدور
دون حــريــة ) وحـتى التــكـون
الـكـتـابــة ( حـبـراً عـلى ورق )
ـــؤلف فـــعـــلى كـــمـــا يــــقـــول ا
الـسـلـطـات مـتـابـعـة مـا يـنـشر
بــاهــتــمـام ومــســؤولــيـة . وفي
مـقــال مـهــنـة ومــهـمــة يـتــنـاول
الــزمـيـل طـالـب بـعـض جـوانب
ـؤسـســات الـصـحــفـيـة عـمـل ا
واالعالمــيــة وطــبـيــعــة الــعالقـة
بـالـعـاملـ الـتـي تتـجـاوز رابط
الــراتب من دون اغـفـال اهـمـيـة
ـاديــة ومـا مـراعــاة االوضــاع ا
يـواجـهه االعالمي بـشـكل عام والـصـحـفي مـنـهم بـشـكل خاص
ؤسسة الصحفية من حتديات في هذا اجملال بسبب ( حتويل ا

الك متى اراد .. ) اخلاصة الى مؤسسة شخصية  يغلقها ا
ــشـروع ــؤلف عـرض ارائـه الـتي جتــسـد طــمـوحه ا ويــواصل ا
لالرتــقــاء بــاالداء الــصــحــفي فـي الــعـراق وســواه مـن االقــطـار
العربية في مقـاالت ابتعدت عن الوعظية ان صح الـتعبير فيقول
ان ( واجب الكاتب الرقابة وتبـصير اولي االمر واجلماهير معاً
..) وفي مـــقـــال ( كالم فـي الـــصـــحــافـــة واالعـالم .. الـــرقـــابــة
ـؤسسات االعالميـة ( في االنظمة االعالميـة ) يذكر طالب  ان ا
ـقــراطـيــة احــدى الـقــنـوات الــرئــيـســيــة في مـراقــبـة االداء الــد
ـؤلف في مقاله احلـكومي ومحـاربة الفـساد .. الخ ). ويـتطرق ا
ـا ـسـؤولــ لـديـنـا  ( احـبـاط ام حــقـيـقـة ) عن عــدم اكـتـراث ا
تـتـنـاوله الـصـحـافـة من سـلـبـيـات سـواء في مـجـال اخلـدمات او
سـواها ليـنتـقل الى مواضيع عن ( الـشخـصنة واخلـصصة في
االعالم ) و( رأي في مــقـال الــرأي ) و( وذكـريــات ومـذكـرات )
نقبـون عن الفساد ? ) وثنـائي الصحفي والرئيس ) و(من هم ا
و ( هـيـكل .. ظـاهـرة في الـصحـافـة )و( رغـبـة رئـيس .. وامـنـية
اعـالمي ) و(بــ الـــوعظ والــكـــتــابـــة )و ( ســلــطـــة الــصـــحــافــة
واسـتـقاللـيـتـهـا )  و( هـل تـوجـد صـحـافـة مـسـتـقـلـة ? ) و( قـوة
الصحافة وهم ام حقيقة ?) و( ما للشعب للشعب ومالكم خذوه
) و ( زمن االقـدام ولــيس زمن االقالم ) و( حـزب جــديـد اقـوى
من كل االحزاب ) و( عمود شبه يومي ) و( توضيح الواضح )
و( اخطـاء صـحفـية .. اسـود رجاءً ) وجـميـعـها تـنضح بـتجـربة
هم عميقة ودروس غنية يحتاجها االعالمي لكي الينسى دوره ا

.
الكـتاب تضمن مـقاالت اخرى التقل اهـمية عمـا ذكرناه في هذا
االستـعراض الـسريع يـستـعرض فـيها الـزميـل طالب الـسعدون
ـر فــيـهـا اضــافـة الى تـســلـيـطه جــوانب من الـســلـبـيــات الـتي 
الـضوء عـلى مـا تـتعـرض له لـغتـنـا من تـشويه وصـفه بـ ( تـلوث

لغوي).
اخيـرا فال اعتـقد انني ابـالغ اذا ما قلت ان الـكتاب
يــحـتـل اهـمــيــة خـاصــة تــســتـدعي قــراءته في
مـرحلـة يشـهد فـيهـا العـراق تطـورات خطـيرة
مع ثــورة الــشـبــاب ضـد الــفـســاد وانـطالق
شرارة تـظاهـراتـهم الشـعـبيـة مـنذ تـشرين

االول والى االن .

كتاب طبي جديد يصدر في الكويت
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صــدر في الــكـويـت كـتــاب جــديـد
بــالــلــغــة االنــكــلــيــزيــة بــعــنــوان
(تـشـخـيـصـات الـوراثـة اخلـلـويـة
اجلـزيـئــيـة االكـلــيـنـيــكـيـة)  وهـو
اطلس كامل لالعتالالت الصبغية
في الــطب الـوراثـي االكـلــيـنــيـكي
لـلـدكتـورة سـوسن جواد يـعـقوب
ابــو احلـــسن االســـتـــشـــاريــة في
علـوم اخلاليا اخللـوية اجلزيـئية
في مــــركـــز الــــكـــويـت لألمـــراض
ـرجع الوحيد الوراثـية ويعـتبر ا
ــرضـيـة في من نـوعه لــلـحـاالت ا
االمـراض الـوراثيـة اإلكـلـيـنـيـكـية
في دولــــــة الـــــكــــــويت وهــــــو من
االنواع الدقيـقة والنادرة في علم
الـــــطـب الـــــوراثي ويـــــعـــــد هـــــذا
التـخصص من احلاالت الـوراثية
الـتي  اسـتـقـبـالـهـا في مـخـتـبر
اخلاليا اخلـلوية اجلـزيئيـة ألكثر
من 22سنة منذ نـوفمبر/ تشرين
الـــــــــــــثـــــــــــــانـي  1995حـــــــــــــتـى
ديسمـبر/كانون ا  2017وهو ما

يـشمل أكـثر من أربـعة األف حـالة
وراثــيـــة . في مــخـــتــبـــر اخلاليــا
اخلـلـويـة اجلــزيـنـيـة ذو األهـمـيـة
واحلــيـويــة فـي عـمـل الــتـحــالــيل
الــوراثـيــة لـلـتــشـخــيص الـوراثي
ـــــرضـى في مــــــركـــــز األمـــــراض

الوراثية في دولة الكويت .
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وهـــذا الـــطـــلـس هـــو عـــبـــارة عن
خالصـة بحـوث ودراسـات موثـقة
ومــنـشــورة في دوريـات ومـجالت
ـيـة في مـجـال الـعـلوم عـلـمـية عـا

الـــوراثـــيـــة اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة 
تشخيصها حلالة مرضية واحدة
أو عــــبـــارة عن دراســــة شـــامـــلـــة
لـلـعـائــلـة بـأكـمـلــهـا أو مـجـمـوعـة
عوائل بكاملها و تسجيلها في
سجالت مخـتبر اخلاليـا اخللوية
اجلــزيــئــيـــة في مــركــز األمــراض

الوراثية بالكويت .
ويــعـــد اخملــتـــبــر الـــتــخـــصــصي
هـمة في الـدقيـق من اخملتـبـرات ا
تـــشــخـــيص احلـــاالت الــوراثـــيــة
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بغداد

عهـد) التي تعنـى بالفكر ـؤسسة بحـر العلـوم اخليرية في الـنجف العدد  14لـربيع  2019من مـجلة (ا اصدر معـهد العلـم للدراسـات العلـيا التابع 
االسالمي والعلوم الـسياسية والقانونية. وتـضمن العدد سلسلة من الدراسات بـينها (الضمانات السياديـة والقانونية في قرار مجلس االمن اخلاص
بـآلية جـمع االدلة عن اجلـرائم الدولـية لـعصابـات داعش االرهابـية في الـعراق) و(الـرقابـة على تمـويل االحزاب الـسيـاسيـة) و(السيـاسات االجـتمـاعية
العادة تـأهيل اجملـتمع الـعراقي في مـرحلـة ما بـعد الـنزاع) و(مـظاهـر االساءة لـلمـصلـحة الـعامـة في وسائل االعالم) و(الـتكـاملـية في حتـديد احلـماية
شرف ة استغالل النفوذ) و(الفساد  –اساليبه واثاره وطرق قياسه  –دراسة نظرية) وكتب ا وضوعية جلر دنيـة للعالمة التجارية االلكترونية) و(االحكام ا ا
العام على اجملـلة الدكتور ابراهيم بحر العلوم افـتتاحية بعنوان (حركة البحث العـلمي في العالقات الدولية). وتزامنا صدر العدد  15لصيف  2019من اجمللة
ؤثرة في العالقات ؤثرة واحللـول الفاعلة). و(الـعوامل ا ـسببة والنـتائج ا ذاتها متـضمنا عددا من الدراسـات بينها (اشـكالية االرهاب والـتطرف ب العوامل ا
فقود  –دراسة قـانونية مقارنـة بالفقه االمامي) و(استـراتيجيات ادارة االزمة االمريكـية والروسية) و(عوامل التـهجير القسري ووسائـله في العراق) و(ميراث ا
شـرف العام افتـتاحية بـعنوان (معـهد العلـم وتطويـر الواقع االنتخـابي) عرض فيها ـة عدم شمول الـعمال بالـضمان االجتـماعي) وغيرها. كـما كتب ا الـدولية) و(جر
اجلهود العلمـية والبحثية للـمعهد في ترص العمـلية التعليمـية وانعكاس جهود البـاحث من االساتذة والطلبـة في تطوير وترص النظام االنـتخابي وتشخيص مكامن

اخللل الواردة في نظام التمثيل النسبي وكذلك جهود الباحث في رصد وحتليل سلوك الناخب والثقافة السياسية للناخب التي حتدد اجتاهه التصويتي.   

رسالة النجف
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ـعـاني ودالالت ـعـاجم الـلـغـويـة وكـتب الـتـاريخ  الـتـاريـخـيـة وا
واسعـة  ثم تنـاولت في الفـصل األول مفـهوم السـياحـة بشكل
ـاط السـيـاحة من يـة وأ عـام من الـنـاحيـتـ العـلـميـة واألكـاد
حيث تـقسيمـاتها بـحسب الغايـة او الهدف من الـسياحة وهي:
ناطق اجلغـرافية والـسياحـة حسب الغرض السـياحة حـسب ا
ـاط أخــرى من الـسـيـاحـة  . أمـا ـنـام وأ والـسـيــاحـة حـسب ا
حـافظة ـؤثرة في الـسياحـة  الفـصل الثـاني تناول الـعوامل ا
السـماوة من حيث العوامل الـطبيعـية واجلغرافيـة واالقتصادية
وكـذلك الـعــوامل الـبـشــريـة والـتي يــنـضـوي حتــتـهـا الــعـامـلـ
ـيــز الـواقع االجـتــمـاعي في الـســيـاسي واالجــتـمـاعي.  ومــا 
مــحــافـظــة الــســمـاوة من حــيث وحــدة الــعـرق والــدين والــلــغـة
ـومـة والـثـقــافـة ووحـدة الـساللــة والـساللـة الـعــامل األكـثـر د
النـتـمــاء اجلـمـاعــة ضـمن األمـة. فــيـمـا تــنـاول الـفــصل الـثـالث
اإلمكـانيات االثـارية والـسيـاحية في مـحافـظة السـماوة مـشيرا
ـنـشـات ـواقـع االثـاريـة في مـحـافــظـة الـسـمــاوة وكـذلك ا الى ا
واقع االثرية في احملافظـة الى (طبيعية السـياحية اذ تنقـسم ا
وبشـرية). ويقـصد بالـطبيـعية هي الـتي ظهرت بـفعل التـأثيرات
الــطـبـيـعــيـة مـثل ( بــحـيـرة سـاوة الــعـيـون الـوديــان الـكـثـبـان
ـواقع البشريـة التي  انشاؤهـا بتدخل االنسان الرمـلية.أما ا
ـعابـد. الـفصل ـواقع الـديـنيـة: كـا مـثل (اثـار مـدينـة الـوركاء وا
الرابع واألخـيـر فقـد خـصصـته الـكاتـبـة للـحـديث عن األهداف
السـياحية في محافظة السمـاوة ووسائل حتقيقها مشيرا الى
األهـداف الـسـيـاســيـة واالقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيــة والـبـيـئـيـة
ووســائل حتـــقــيق تــلك األهــداف والــتي تــتــجــســد بــالــوســائل
السـيـاسيـة واالقتـصـادية واالعـالميـة واالجـتمـاعـية. امـا اجلزء
األخـيـر من الــكـتـاب فـقـد احـتـوى عـلـى مـجـمـوعـة صـور تـضم

رافق السياحية في محافظة السماوة. عالم االثارية وا ا
ان عمل الـكاتـبة هـذا يدل علـى التحـري والصـبر واجلـلد الذي
ـكـتـبة سـيـعود بـالـفـائـدة لـلـقار وسـيـسـد فـراغـا كبـيـرا في ا
الـعـراقــيـة بال شك وهــو بـذلك يـعــتـبـر ســجال حـافال لــلـكـتـاب

فكرين والدارس في مجاالت السياحة واآلثار.  وا
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صدر حديثا العدد  14للسنة الرابعة
ايـــلـــول  2019من اجملــــلـــة االدبـــيـــة
الــثــقـــافــيـــة (الــكــاتـب الــتــركـــمــاني)
تابعات قاالت وا متضمنا عددا من ا
واالخبـار اخلـاصة بـالنـشـاط الفـكري
كـتب الثـقـافة الـتركـمانـية والثـقـافي 
في االحتــاد الـعـام لـالدبـاء والــكـتـاب
في العراق. وانطوى العدد على جهد
ـثـقـف مـلـحـوظ في مـتـابـعـة ابـداع ا
واالدباء التركمان في اجملاالت الفنية
واالدبــيــة والــثــقـافــيــة وحــفل الــعـدد
وضـوعات االخرى التي بجمـلة من ا
ــــثـــابــــر لالدبـــاء تـــرصــــد اجلـــهـــد ا
هجر. التركمان في كركوك وبغداد وا
كـــمـــا اصــدرت اجملـــلـــة الـــتي يــرأس
حتـريـرهـا فـوزي اكـرم تـرزي مـلـحـقا
مـلونـا يـوثق وقـائع احلفل الـتـأبـيني
لالديب والــصـحـفـي والـتـربــوي عـبـد
العـزيز سـم الـبيـاتي الذي انـخرط
ـهـني االدبي وعـمل في في الـنـشاط ا
جــريـدتـي صـوت الــتـأمــيم والــوحـدة
فضال عن عـمله مـترجـما ومـذيعا في
تـــــــلـــــــفــــــزيـــــــون كــــــــــــــــــــــركــــــوك
لـــــــلـــــــمــــــــــــــــــــدة  2000-1975 .
وتضـمن العـدد دراسات وبـحوثاً في
ـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الـــتـــركـــيـــة واهم ا
احملـاضـرات عن قـارون كـمـا ورد في
ـلك وبـزوغ الـقـرآن الــكـر ورؤيـة ا
مالمح االنفـراج وخروج يوسف من
الــــــســـــــجـن ونــــــظـــــــرات في االدب
واجلــــاحظ وكــــتـــابـه في فــــضـــائل
شـهور االتراك. كـما كـتب االذاعي ا
نــهـاد جنــيب مــوضـوعــا عن ذكـرى
تأسـيس اذاعة بـغداد وتـابع جنات

ــراكـز ـيــا في كل ا مــحــلـيــا وعــا
ــيــة والــتي يــتم الــوراثــيــة الــعـا
تشـخـيص احلـاالت فـيـهـا ابـتداء
من حــــــاالت األطـــــفــــــال اخلـــــدج
ـــوالـــيـــد ذوي الــــتـــشـــوهـــات وا
رضى اخلـلـقيـة .كـمـا يـسـتـقبـل ا
الــذين يـــعـــانــون من االجـــهــاض
ـــتـــكــــرر وهي ألكـــثــــر من ثالث ا
حـــاالت إجــهـــاضــات لـــلـــمــريض
ــراجع وكــذلك مــعـرفــة أســبـاب ا
الـعـقم الـوراثي وكـذلك مـزيـداً من
اخلـدمــات في الــفـحـص الـوراثي
لألجـــــنــــة مــــا قـــــبل االنــــغــــراس
(لألزواج احلــامـــلــ لالعــتالالت
ــتـوارثــة واحلـصـول الـوراثــيـة ا
عــلى أطــفـال أصــحــاء لــذلك هـذه
النـتائج تـب أهمـية هذا الـكتاب
حــيث أنه يــعــرض صــور كــامــلـة
وشـامــلـة لـكل حـالــة مـرضـيـة مع
الــتـوضــيح الــشـامل لــلـمــعـادالت
الــوراثــيــة اخلــاصــة بــكل حــالــة
وراثية وتعريف إذا كانت احلالة
ـرضـيـة الــوراثـيـة مـتـوارثـة من ا

أحــــد األبـــويـن أو أنـــهــــا طـــفـــرة
ريض فقط . جينية تخص ا

ويــشــمل الــكـــتــاب الــذي يــضم (
صفحة مقدمة عن العلوم (584
الوراثـيـة اإلكـليـنـيكـيـة والتـركـيز
ـــا عــــلى كـل كـــرومــــوســــوم أو 
يـــســمـى لــغـــويــاً بـــالـــصــبـــغــات
ومـلخص عن كل كـرومـوسوم من
كــــــــــرومــــــــــوســــــــــوم رقـم  1الى
كـــــرومـــــوســـــوم رقم  22وكـــــذلك
الــصـبــغــيــات اخلــاصــة بـجــنس
x  و y    األنــــــســـــــان وهــــــمــــــا
حيـث أن ءء هو تركـيب اجلـينات
اخلاصة لألنثى و xy هو تركيب

اجلينات اخلاصة للذكر .
wLKŽ lłd

لـذلك يـعـتـبـر هـذا الـكـتـاب مـرجع
عـلــمي وإكـلـيـنـيــكي مـهم جلـمـيع
أطباء الوراثـة واالستشاري في
الــعـــلـــوم الــوراثـــيــة الـــبــشـــريــة
واإلكـــلــيــنــيــكـــيــة وكــذلك أطــبــاء
أمراض الـنساء والـوالدة وأطباء
األطـفال سـواء بـالكـويت أو حول

ا يحوي هذا العالم 
الكتاب من معلومات
قــيــمـة وثــابــتـة عــبـر
األجيال وألنه يعكس
حـجم وعـدد ونـوعـيـة
احلـــاالت الـــوراثـــيـــة
ـــتــعـــارف عـــلــيـــهــا ا
واحلـــــاالت الـــــنــــادرة
والتي  تـشخيـصها
في مــــركــــز الـــكــــويت

لألمراض الوراثية .
ويـــأتي عـــذا االصــدار
من مـنطـلق الرغـبة في
نــــشــــر هــــذه احلـــاالت
بـــــصـــــورة واضـــــحـــــة
لتـخدم كـافة اخملـتص
ــهـتــمــ في مــجـال وا
الــــعــــلــــوم الــــوراثــــيـــة
الـبـشـريــة والـذي تـهـتم
به دولــتـــنــا احلــبـــيــبــة
والــــــذي نـــــــفــــــتـــــــخــــــر
بــاإلجنـازات  عـلى كـافـة

األصعدة .
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حــصل عــلـيــهــا من أصــدقـاء. كــمـا
اشار  الى دور الـعديـد من العـلماء
الــفــرنـــســيــ الــبـــارزين  ومــنــهم
مـسـيـو بـوتا ومـسـيـو دو سـولسي
اللذين أسهما في فك رموز الكتابة
اآلشــوريـة ونــوه بـتــومــاس إلـيس
الذي قام بـترجمة الـنقوش البارزة

على األواني  البابلية . 
ÂUL²¼«Ë W¹UMŽ

 ويـؤكد نـاشـر الكـتاب في تـمهـيده
انـه اولى عـنايـة واهـتـمـام كـبـيرين
ـــوجـــز  اخلــاص بـــإعـــداد  هـــذا ا
بـاكــتـشـافــات اليـارد آلثـار نــيـنـوى
وبـابـل مع حـذف اجلـزء األكـبـر من
الــتـــفــاصــيـل الــدقــيـــقــة ألوصــاف
ــنــحــوتـات وبــقــايــا الـنُــصب مع ا
االســـتــغـــنـــاء عن جـــداول عـــديــدة
ـسمـارية بـاإلضافة إلى للـحروف ا
ــتـعــلـقــة بـحــيـاة عـرض الــصـور ا
الـــــعــــرب وطــــبــــيــــعــــة عــــاداتــــهم
ــؤلف وتــقــالــيــدهم ومــغــامــرات ا
ـنــاطق الـتي تــبـدو ــمـتــعـة فـي ا ا
ــعـظـم الــنــاس أرضًـا بــالــنــســبــة 
خرافية.حمل الكتاب عنوانا فرعيا
هـــــــو (رحالت فـي ارمــــــيـــــــنــــــيــــــا
وكــردسـتـان والــصـحـراء  –نـتـائج
الـبـعثـة الثـانيـة الـتي نفـذها أمـناء
ــتــحف الــبــريـطــاني) وهــو هــنـا ا
يــــقـــصـــد بـــالــــصـــحـــراء االراضي
العـربـيـة (الـعـراقـيـة) الـتي زارها .
ويــضم الــكــتــاب  26فــصال بــدون
عــنـاوين لـكن الـصـفـحـة االولى من
كل فــصـل حتــتــوي عـــلى كـــلــمــات
مـفــتــاحــيـة تــدل عــلى مـحــتــويـات

الفصل كما ضم الكتاب في نهايته
ـلوك ثالثة جـداول االول باسـماء ا
اآلشــــوريـــ الـــواردة في نـــقـــوش
وجـدت في نـيـنـوى ويعـود اقـدمـها
يالد ويضم الى  1250سنة قـبل ا
ــلــوك اجلــدول الـــثــاني  اســمــاء ا
ـدن الـتي ورد ذكـرهـا والــبـلـدان وا
في العهد الـقد والتي وجدت في
النـقوش فيـما ضم اجلـدول الثالث
اسـمـاء  13آلــهـة عـظـيـمـة في بالد
آشــور كــمـــا ظــهــرت عـــلى الــلــوح
الــقــائم لــلــمــلك الــذي اكـتــشف في
الـــنـــمــرود. الى ذلـك زين الــكـــتــاب
بـالعـشرات من الـلوحـات والرسوم
الـتوضـيحـية الـتي تتـناول احلـياة
الـــيـــومــيـــة لـالمــاكـن الــتـي زارهــا
ـؤلف ومـنهـا مـايـتـعـلق بـعـصور ا
غـابـرة ومنـها لـوحـة تظـهر واجـهة
ومـدخل قــصـر سـنـحــاريب وقـصـر
ـوصل عـلى دجـلة قـويـنـجق قرب ا
الــذي بــنـــاه ســنــحـــاريب ولــوحــة
ألجــــراس بــــرونـــزيــــة وجــــدت في
ــدخل مــرالجل الــنــمــرود ولــوحـة 
بـيت ايـزيـدي فـي سـنـجـار ولـوحـة
تـمــثل مــجــمــوعــة من االيــزيــديـ
ولـوحـة لـســوار وحـلـقـات انف من
فـضة تـرتـديـهـا الـنسـاء الـعـربـيات
ولـوحـة تـمـثل آلـهى الـسـمـكـة عـند
مـدخل معـبد في الـنمـرود وموضع
لـتـحـمـيل بـالـزوراق عـلى دجـلة في
ــوصل ولـــوحــات تــمــثل  اكــرادا ا
ولــوحـــات تـــمــثـل آشــوريـــ وهم
يعذبون أسـراهم ويحملون رؤوس
القتلى في قوينجق وخريطة جلزء

من آثـار بـابل عـلـى نـهـر الـفـرات
وغيرها الكثير . جاء الكتاب في
صفحات  وهو من القطع 504
الـــكـــبـــيـــر لـــيـــضم بـــ غالفـــيه
مــعــلــومـات مــهــمــة وغــزيـرة عن
االمــاكـن الــتي يـــتــطــرق الـــيــهــا
ـتـعة احلـقـيـقـية باالضـافـة الى ا
الــتي يــوفــرهـا بــفــضل اســلـوب
الــســـرد اجلـــمــيل الـــذي اتـــبــعه
ؤلف. تقديرنا العالي للمترجم ا
ثابر محمد حسن عالوي الذي ا
اعــتــاد عـلـى احتــافــنـا بــالــكــتب
القيمة التي تعود بفائدة عظيمة
عـلى القـارىء البـسيط كـما يـفيد
منـها البـاحثون والـدارسون كما
انها تؤرخ حلقـبة تاريخية لبالد
وادي الــرافـدين وتـؤكـد حـضـارة
بـلـدنــا الـعـراق وعـلــو كـعـبه بـ
اال . وانـي ألغـــــــبـــــــطـه عـــــــلى
مـجـهوداته الـرائـئعـة واتـمنى له
مـــواصــلــة الـــدرب الــوعــر الــذي
اختـطه لنفـسيه  عبـر البحث عن
الـكـتب الـنـفـيـسـة وبـذل اجلـهود
احلــثــيــثـة وتــخــطي صــعــوبـات
الترجمـة بدءا من احلصول على
ــلــكــيـة الــفــكــريــة قـبل حــقـوق ا
الــشـــروع في الــتــرجــمــة واالمــر
يـتـعـلق بـالـكـتب الـتي لم تـسـقط
حقـوق ملكـيتهـا بعد وصوال الى
النـجاح في هـذا احلقل  العـسير
حــقل الــتــرجـــمــة الــذي اليــعــود
ــضــني ــمـــارسه اال بــاجلــهــد ا
وسهر الليالي ليقدم الكنوز على

طبق من ذهب الى القراء.
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وعــنـزة وطي والـعـكـيالت واألكـراد
واألرمن وغـيرهم  واحلـوادث التي
جـــــرت لـه و لـــــآلخـــــريـن أمـــــامه )
ـتـرجم في مـقدمـته عن ويـتـحـدث ا
ـتــعـة الـتي يــوفـرهـا هــذا الـعـمل ا
فــيـقــول ان (كل من يـقــرأه  يـشــعـر
ـتعـة كبـيـرة وكأنه عـاش في تلك
ــثــابــة فــيــلم ــدن آنــذاك  فــهـو  ا
سـيــنـمـائـي مـصـور يــصف وصـفـاً
دقيـقاً الـتفاصـيل كافة والسـيما أن
تـلك أسلوبـاً أدبياً شـيقاً الكـاتب 
في الــكـتــابــة و كـان لــديه اهـتــمـام
كـــبــيـــر جــداً بـــنـــقل كل مـــا عــاشه
وعـــايــــشه وعـــاصــــره من أحـــداث
ومــواقف وقــد بــالغ  في  الــوصف
حتى وصل  إلى درجة اخلرافة في

بعض األحيان ). 
وقـــد تــضـــمن  الـــكـــتــاب لـــوحــات
ومـخـطـطـات وأشـكـاال تـوضـيـحـية
ورســومـــات وخــرائط. امـــا مــؤلف
الـكـتـاب اليـارد فـيـشـيـر في مـقـدَّمة
الـكتـاب الى التـقدم  الـكبـير احملرز
ـســمـاريـة في فك رمــوز الـكـتــابـة ا
مــنــذ نــشــر أول عـــمل له يــتــنــاول
اكـتشـافات نـينـوى باالضـافة  الى
تـــقـــد مـــحـــتـــويـــات عـــديـــدة من
ـثيـرة موضـحا هـمة وا الـنقـوش ا
ان  الـفــضل في ذلـك يـعــود بــشـكل
رئيس الثن من الباحث اإلنكليز
هـمـا  كـولـون رولــيـنـسـون والـقس
هــيـــنــكس ويـــؤكــد انه لـم يــحــذف
ـصـادر الـتي  حـصـل  مـنهـا عـلى ا
مـعـلــومـاته ولم يـتــجـاهل أي عـمل
لــكــتّـاب آخــرين  أو أي  مــســاعـدة

مـــــا صـــــادفه  عـــــبـــــر رحـالته  من
أرميـنـيـا وشـمال الـعـراق ونـيـنوى
إلى بابـل مرورا بتـكريـت وسامراء

وحتى بغداد.
ـهم  ويــرى مـتــرجم هــذا الــعـمـل ا
ــثــابــر مــحــمــد  حــسن ــتــرجم ا ا
ـنــشـور عالوي ان هـذا الــكـتــاب ا
بــنـســخـته االنــكـلــيـزيــة في مـايس
من أجمل الكتب التي 1853
تــــرجــــمــــهــــا حــــتى اآلن  إذ
ــــؤلف (يــــنـــقـل  كل مـــا رآه ا
خالل رحالته ويصف األماكن
الـــتي زارهـــا كــلـــهـــا ويــصف
عادات القـبائل وأهلـها وينقل
ـواقف الـتي تـعـرض لـها كل ا
خالل رحــلـتـه أو رحالته الـتي
قـام بـها في الـعـراق وأرميـنـيا
ويتـحدث عن  مـراحل عمـليات
الـتـنـقـيـب في نـيـنـوى وبـغـداد
وبـــابل ونــفـــر وعِــفَـج ويــصف
اآلثـار هنـاك مع ذكـر مـعلـومات
تــاريـخــيــة وثـقــافـيــة وروايـات

وروث الثقافي الشرقي) . ا
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تـرجم  فإن(الـكتاب  وبحـسب ا
ــراجع اجلــغــرافــيــة يــعـــد من ا
همة إذ إنه يصف والتاريخيـة ا
بــشــكل دقــيق جـداً الــتــفــاصـيل
ؤلف الـتي عـاشـها وعـاصـرهـا ا
خالل سفراته فضالً عـمَّا يعكسه
من الـنـاحـيـة االجـتـمـاعيـة حـيث
يـــــصف عالقـــــته مع الـــــقــــبــــائل
نـاطق الـتي زارها الـعربـيـة في ا
ومــنــهــا عـــرب اجلــبــور و شــمّــر

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž–  œ«bGÐ
يـكـتسب كـتاب (اكـتـشافـات نيـنوى
وبــابل ) لـــلــرحـــالــة وعـــالم اآلثــار
الـبـريــطـاني أوســ هـنـري اليـارد
اهميته من كونه يوثق آثار مرحلة
مــهـمـة من تـاريخ الـعـراق احلـديث
تـــــرتــــبـط بــــحـــــضــــارة بالد وادي
الــرافـديـن  بل ان مـؤلــفه يـوثق كل

ترجم عراقي يستحق اإلشادة جهد واضح 
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ـنـتـدى الـثـقــافي الـعـربي في بـغـداد صـدر عن دار ومـكـتــبـة ا
للـكاتبة الدكتورة رقية على الـوكيل كتاب بعنوان "السياحة في
محـافظـة السـماوة وإمـكانـيـة تنـميـتهـا". احتـوى الكـتــــــــــــاب
على  245 صفـحة يسـلط الضوء على جـانب مهم في مجال
الـسـيـاحـة في الـعـراق اال وهو الـتـعـريف بـواقع الـسـيـاحة في
و الـسـيـاحة ـعوقـات الـتي حتـول دون  مـحـافـظة الـسـمـاوة وا
وتــــطـــورهـــا في احملـــافـــظــــة وابـــرز األهـــداف االقـــتـــصـــاديـــة
واالجتـماعيـة والبيــــــــئية والـسياسـية الـتي حتققـها السـياحة
في مـــــحـــــافـــــظـــــة
الــــــســــــمــــــــــــاوة
لـــلــعــراق عــمــومــا
ولـــلــــمــــحـــافــــظـــة

خصوصا.
احــتـوى الــكــتـاب
عــــلـى مــــقـــــدمــــة
وأربــعـة فــصـول
حتـدثت الــكـاتـبـة
في مـــــــقـــــــدمــــــة
الــــــكـــــتــــــاب عن
األطــــــــــــــــــــــــــــــار
الــــــتـــــــاريـــــــخي
حملــــــــافــــــــظـــــــة
الـــســــمـــاوة من
حـــــــــيـث االسم
الــــــتــــــاريــــــخي
لـــلـــمـــحـــافـــظــة
اعــتــمـادا عــلى
مــــا تــــنـــاولــــته
امـهـات الـكـتب
ــــــــصـــــــادر وا

ـعـالم احلــضـاريـة كـوثــر اوغـلــو ا
لــلــتــركـمــان في الــعــراق مـســلــطـا
الضوء على مـنارة داقوق وترجم
اســـمــــاعـــيل احــــمـــد اوغــــلـــو من
الــــفــــارســـيــــة شــــيــــئــــا من االدب
. وقـــدمت االذربـــيــــجـــاني الـــقـــد
ـــا لــلـــحــالــة اجملــلـــة شــرحـــا مــؤ
الصحية للشاعر عماد زناد اوغلو
ـــصـــاب بـــالـــشـــلل بـــقـــلم زاهـــد ا
البياتي.وافردت اجمللة  64صفحة
ـوضـوعـات غــنـيـة اخـرى بـالـلـغـة
الـتركـمـانيـة بـاقالم ادباء ومـثـقفي

التركمان.

غالف اجمللة
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صـدرت حديـثا ضـمن منـشورات وزارة
الـثقـافة األردنـية لـعام   2019اجملـمـوعة
الـقصصية الثانية للقاص محمد الزيود
بـعـنـوان (وحـيـداً كـوتـر ربـابـة).وتـتـكـون
اجملـموعة  التي تقع في سـبع صفحة
من الــقــطع الــصــغـــيــر من  27 نــصــا
قـصــصـيــا بـ فن الــقـصــة الـقــصـيـرة
والــقــصــة الــقــصـــيــرة جــدا.و تــتــنــاول
الـــقــصـص الـــهمّ اإلنـــســـاني وتـــصــوّر
بـــطـــريــــقـــة حـــاذقـــة حلـــظـــات دقـــيـــقـــة
لـشخـوصهـا منـطلـقة من بـيئـة محـلية 
ــديـنـة  وتـرحل بـالـقـار من الـقـريـة وا

زمــــــــن إلــــــــى
زمـن فـــــضال
عـن أنـــــــــهــــــــا
تــــعـــكـس قـــلق
الـــــــــــكـــــــــــاتـب
الـــــســـــيـــــاسي
واإلبـــــــــــــداعـي
نـحـو الـقـضـايا
الــــــيـــــــومــــــيــــــة
والــــوطـــــنـــــيــــة.
ولـــــــلــــــــكــــــــاتب
مـــــجــــــمــــــوعـــــة
مـنشورة بعنوان
(ضـــوء جـــديـــد)
صـــــــــــــــــــــــدرت

عــــام 2015.
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