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ـيا كل من ـمتـعـة أكاد وقائع جـمـاليـة مشـوقـة يفـيـد من رصانـتهـا ا
ـتـعـمق في عـرض ـعـرفـيـة وا الـبـاحث اخملـتص والـقـار لإلسـتـزادة ا
االعالمي عــبـد الـعــلـيـم الـبــنـاء مــجـمـوعــة من اإلصــدارات الـعــراقـيـة
والعربية في الـفصل االول من كتابه (أوراق فنـية) الصادر عن مركز
بـالـيت لــلـطـبــاعـة والـنـشــر نـهـايـة  2019فـيـمـا تــوقف عـنـد نــخـبـة من
ن أضـاؤوا سبـيل االبداع بـعطـائهم في الـفصل الـثاني الراحـل 
أما في الفصل الثالث فتقصى مـجموعة من مبادرات صناع اجلمال
وفق ما ورد في مـقـدمة الـكتـاب الـذي يقع في  298صفـحـة ذات قطع
و ضمت (اوراق فنيـة) ب دفتيها عروضـا وسيرا مطاولة قامات كبير
ـشـاهـيـر.. عـلى حد الـرهافـة.. والـراغب بـالـتـسلـيـة في مـعـرفـة سـير ا

سواء.
فقصـة حتول شيخ
سـرحـيـ سامي ا
عــبــد احلــمــيــد من
ـســرح الــشــعـبي ا
ـــــــــــســــــــــرح الـى ا
الشـامل مع الفن..
ـــثال ومـــخـــرجــا
وأستـاذا جـامـعـيا
حــــفـــــلت بـــــقــــراءة
تـأمـليـة جـذابـة من
ــــؤلف الـــــبــــنــــاء ا
لـتـفــاصـيل دأب د.
عبـد احلـمـيـد على
تـــــــــأســـــــــيـس ذاته
الـــفــنـــيـــة من دون
ــغــريــات إلــتــفــات 
احلـــيـــاة األخـــرى
وهي إلــتـــفـــاتــة من
شأنـهـا أن تـتـسبب
بتعـثره في مـيدانه
لــو أقــدم عــلــيــهـا..
لـكـنه كــمـا يـوثق له
الـــــكــــــتـــــاب نـــــذر
تفاصـيل حياته لـلفن سواء أكـان يلقي مـحاضراته الـرسميـة أستاذا
ـثل خلف عدسـات كاميرا بكليـة الفنـون اجلميـلة.. جامعـة بغداد ام 

ثل في أخرى. مسلسل او يخرج مسرحية و
وفي مــوضــوع ثـانٍ عـن سـامـي عـبــد احلــمــيــد عـرض الــبــنــاء كــتـابه

شاهير اخملرج العرب واالجانب. مقاربات ومقارنات 
ي عــقــيل مــهــدي يـوسف كــتب مــقـدمــة اوراق فــنــيـة اخملــرج االكــاد
بـاالضــافــة الى فـصل خــاص تــنـاول به عــبــد الـعــلـيـم الـبــنـاء جتــربـة

ي والفنان عقيل مهدي بتأنٍ علمي ودراية عملية. االكاد
ي سـرحي وعـنـاصره عـنـد االكاد ـؤلف الـبـناء عـلى االنـشـاء ا مر ا
يوسف رشـيـد والسـينـوغـرافيـا.. مـفهـوما وعـنـاصر وجـمـاليـات لدى
الفـنـان جـبـار جودي الـعـبـودي والـبنـيـة الـداخـليـة لـلـمسـرحـيـة تـاليف

ي مجيد حميد اجلبوري. االكاد
عابـرا فوق الـفصـول إستـوفقـتنـيسـلطـة جمـاليـات السيـنيـوغرافـيا في
سرحي وقدرتها على التأثير في الصياغة النهائية ومفهوم العرض ا
ووظيفة السينيوغرافيا واخملرج السينيوغراف والسينيوغراف اخملرج
متـخـذا من مـنـجـز الفـنـان جـبـار جـودي مثال فـي االبداع الـتـشـكـيلي
ي صالح ـســرحي الــســيـنــوغــرافي مـســتــنـدا الـى مـقــدمــة االكـاد ا
ـفـهـوم.. الـعـنـاصـر.. اجلـمـالـيـات الـقـصب لـكـتـاب الـسـيـنـوغـرافـيـا.. ا
الصادر عن مكتبـة عدنان للنشر والـتوزيع والطباعة في  224صفحة
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بـجـهـود ودعـم ذاتي صـدر مـؤخـرا
كــــتــــاب ادبي جــــديــــد  لــــلــــكــــاتب
الـــصـــحـــفي والـــشـــاعـــر هـــيـــمــان
كرسافي  ,بعـنوان " هـمسـايكو ",
حيث يقع الكتاب في  124صفحة
و بحجـم متوسط  ,طبع عـلى نفـقة
الكاتب لدى انـتر اسيست لـلطباعة
انيا  يتضمن الكتاب والنشر في ا
مـجــمـوعــة من الـنــصـوص االدبــيـة
وقـصــائــد هــايــكــو ( نـوع من ادب
الـيــابـانـي ). كـتب مــقــدمـته االديب
راجـعـة من عـبدالـكـر كـيالنـي وا
قبل الشاعر حسن هادي الشمري
كـمـا يــحـمل غالفـه لـوحـة لــلـرسـام
دالور عمر. يذكر ان الكتاب سجل
وارشف بــــعض الـــنــــسخ مــــنه في
ـانيـا الـوطنـيـة.  ويعـد هذا مكـتبـة ا
االصـدار الــعــمل الــثــاني لــلــكـاتب
بــعـدمــا بــادر فـي عـام  2012هـو
ومع صـديـقه االعالمي ديـار نـعـمو
ختـاري  تألـيف كـتاب ادبي وطـبعه
بـعـنـوان " عـلى نـفـقـتــهم اخلـاصـة 
شــــعـــر وشــــعــــراء االيــــزيــــديـــ "
بــالــلـغــتــ الــعــربــيــة والــكــورديـة,
جملـمــوعــة من شــعـراء االيــزيــديـ

حـيث ضـم الـكــتــاب مـشــاركـة 23
شـاعـرا . ويــذكـر آيـضــاً الـكـاتب "
ـقاالت هيـمان كـرسـافي " شارك 
وأطــروحــات عــديــدة في مــخــتــلف
ــــواقع الــــعـــراقــــيـــة الـــصــــحف وا
ـيـة اضـافـة الى مـشـاركـات والـعـا
ادبيـة.  كـما ولـلكـاتب إصـدار أخر
بعـنـوان " عـلى حافـة اإلبـادة " قـيد

الطبع.

وطــقــوس ديـــنــيــة  رجــاالت دين 
مـقــابـر في سـلـمــان بـاك  الـثـاني :
عـلم الـشـعـوب .. عـشـائـر عـراقـيـة 
بيوتات مدائنـية  عادات وتقاليد 
تــراث شــعـبـي  الـثــالث : مــظــاهـر
إحــتــفــالــيــة .. مــهــرجـان الــهالي 
ومهـرجان الـربيع  زيـارات محـلية
ـية .الـفـصل الـثالث  وعـربيـة وعـا
ـؤســسـات احلــكـومــيـة ويــعـنى بــا
وهـــو مـن ثالثـــة مــــبـــاحث .. األول
التربية والتعليم ... الثاني يعرض
وثـائق من دوائـر رسـمـيـة  الثـالث
وثـــائــقــيــات .. طـــوابع  بــطــاقــات
بـريــديـة  وقـائع وزيـارات ثــقـافـيـة
وســيــاحــيــة  أمــا الـفــصل الــرابع
واألخـيـر فـمـوضـوعه انـطـولـوجـيـا
مجتمعيـة مدائنية  وهو من ثالثة
مباحث  يتـناول األول إستذكارات
لالمــاكن الــشــعــبــيــة  واالسـواق 
واجملــــالس األدبــــيـــة  واجملــــالس
ـهن الـشـعـبـيــة  الـثـاني يـتـنـاول ا
الــثـــابـــتـــة واجلـــوالـــة  الــثـــالث 
ومضات رياضية . وخاتمة الكتاب

صور حديثة لسلمان باك .

ــاذا حُـللَ مـا هــو مـعـنـى الـشـرع; و
لـلـرجـال الـزواج بـأربع? وعـنـدمـا لم
يــجــد اجلــواب الــشــافي عن طــريق
والــــديه جلـــأ إلى عـــمـه الـــطـــبـــيب
ــثـقف الـذي أدى جــمـيع واجـبـاته ا
جتـاه أسـئلـة فيـصل الـصـغيـر الذي
سـيـكــبـر ويـحب ويــتـزوج ويـنـجب
ويــحـــقق حــلـــمه بــكـــتــابـــة روايــته
(الـفيـصل) بـشخـوصهـا وفـصولـها;
كي يـستفـيد مـنهـا في تربـية ابنه...
الـقـرّاء على مـوعـد مع قصـة جـديدة
مــتــرجــمــة مـن ســلــســلــة (مــذكـرات
طـــالب) بـــعـــنــوان »كـــرة الـــدمــار«
لـلـكـاتب جـيـف كيـنـي ومع أبـطـالـها
شـاغب غريغ وباألخص صـديقـهم ا
هـيفـلي وقد قـررت عـائلـته االنتـقال
ـا جـعل لــلـعـيش في مـكـان جـديـد 
غـريغ هـيــفـلي يـسـتــعـد لـبـدء حـيـاة
جــــديـــدة ســـوف تـــقـــوده إلى مـــا ال
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ــــــتــــــواصل في ظـل الــــــتــــــطــــــور ا
ـتالحق في اجملال الـتـكنـولوجي وا
واإلعالمي بــرزت وسـائل الـتـواصل
االجتـماعي لتـحقق انتـشاراً واسعاً
مــلـحـوظـاً في مـخـتـلف دول الـعـالم
وعــــــلى الــــــرغم مـن أن مــــــفـــــهـــــوم
الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعـي هـــو من
ـــرتــبـــطــة بـــاجملـــتــمع ـــفــاهـــيم ا ا
االفـــتــراضي والـــتي ذاع صــيـــتــهــا
بـشـكل استـرعى االنـتبـاه والـدراسة
خـــــاصـــــة مـع ازديـــــاد اهـــــتـــــمـــــام
ــيــ بـقــضــايــا الـشــبــكـات األكــاد
االجتماعية منذ أن أصبح اإلنترنت
بــــتــــفـــــاعالتـه جــــزءاً من احلــــيــــاة
الـيــومـيــة ومن هـنــا بـدأ االهــتـمـام
بـتـنـوع تأثـيـرات شبـكـات الـتواصل
االجـــتـــمــاعـي اخملــتـــلــفـــة في األمن
ا لها مـن تداعيات الوطـني للدولـة 

عـلى اسـتـقـرار وتـمـاسك الـدول. في
ـــعــــرفي يــــســـعى ظل هــــذا الـــهـم ا
الـدكـتـور راشـد حـمـد الـنـعـيـمي في
ة اإلعالمية عنونة »العو دراسته ا
والـسـياسـات األمـنـية «إلى الـبحث
والتحـليل في مفهـوم األمن بأبعاده
ـــتـــداخـــلــة وكـــذلك اخملـــتـــلــفـــة وا
اسـتـعـراض مفـهـوم االسـتراتـيـجـية
بجوانـبها اخملـتلفـة مروراً بدراسة
ـخــتــلف وسـائــله في دور اإلعـالم 
الـسـيـاسـة الوطـنـيـة خـاصة في ظل
الـــفــــتـــرة احلــــالـــيــــة واالنـــفــــتـــاح
ــعـلــومـاتي الــكــبـيــر وصـوالً إلى ا
تــــأثــــيــــر دور وســــائل الــــتــــواصل
االجــــــــتــــــــمـــــــاعـي فـي األمـن وذلك
بـــالــــتــــطـــرق إلـى بـــعـض احلـــاالت
الــتـطـبــيـقــيـة كــنـمـاذج عــلى بـعض
مـحــاور وفــصـول الــدراسـة  وبــنـاءً
عــلى مــا تــقــدم يــأتي هــذا الــكــتـاب
ليـطرح بعض األسـئلـة في موضوع

األمن الـسـيــبـراني ويــحـاول تـقـد
بعض اإلجابات; وهو ما يعني أوالً
ة اإلعالمية وقبل كل شيء أن العـو
أصــبـــحت مــجــاالً ال بــد لــلــجــمــيع:
ـــنــظـــمــات الــدول وجـــيــوشـــهــا وا
وفروعها والشـركات ونشاطاتها أن
يــــعـــوا خــــطـــورتـه ويـــضــــعـــوا له
ا يطرحه ناسبة  االستراتيجيات ا

ؤلف. من حتديات كما يرى ا
qBOH « W¹«Ë—

في روايــتــهــا »الــفــيــصل «تــطــرح
الكـاتبـة خلود أحـمد تـساؤالت عالم
الـطفـولـة من داخل الـنص الروائي;
ــوذجــاً لــذلك يُــمـــكن اعــتــبـــارهــا 
ــا تـمـتــلـكه من لـروايــة األسـئــلـة 
ـا توليه إمكـانات أسـلوبيـة ثرة و
مـن أهـمــيـة لــهـذه الــفــئـة الــعـمــريـة
ومـحـاولـة تـقـد األجوبـة الـشـافـية
لتسـاؤالتها. »الفيصل «جتيب عن
تـسـاؤالت طفـل بدأت وهـو لم يـتـعدّ

األربع سنوات بعد بدأت بفكرة أنهُ
كـــــيـف ولـــــد? من أيـن أتى? وكـــــيف
تـكوّن? وكـيف سيـكون? هـكذا كـبُرت
الفكـرة وحتولت إلى أسئـلة يسعى
صاحبها إليجاد أجوبةٍ عنها وكلما
ـوت كـبـر; كــبـرت أسـئـلــته حـول: ا
الـوالدة اخـتالف الـذكـر عن األنـثى
ـاذا بـعض الـنـساء تـغـطي وجـهـها
وأُخريات ال? ما هو مـعنى العقيدة?
ــاذا حُـللَ مـا هــو مـعـنـى الـشـرع; و
لـلـرجـال الـزواج بـأربع? وعـنـدمـا لم
يــجــد اجلــواب الــشــافي عن طــريق
والــــديه جلـــأ إلى عـــمـه الـــطـــبـــيب
ــثـقف الـذي أدى جــمـيع واجـبـاته ا
جتـاه أسـئلـة فيـصل الـصـغيـر الذي
سـيـكــبـر ويـحب ويــتـزوج ويـنـجب
ويــحـــقق حــلـــمه بــكـــتــابـــة روايــته
(الـفيـصل) بـشخـوصهـا وفـصولـها;

كي يستفيد منها في تربية ابنه...
من أجواء الرواية نقرأ:

" –ماما.. ماذا يوجد بداخل بطنك?
.. - طفل جميل سيكون لك أخاً

- وكيف ستخرجيه?
- تــضــغط الــطــبــيــبــة عـلـى بـطــني
فــيـنـفــجـر مــثل الـبــالـونــة ويـخـرج

أخوك وهو يضحك.
"يــغـيب الـطـفل.. يـحـايل أخـته ابـنـة
العامـ تلك ويحاول اصـطيادها..
وكالفريـسة ينقض علـيها ويضغط
على بطـنها يـحاول إخراج أخٍ آخر
ظــانـاً بــأنه ســيــفـرح والــدته.. وفي
حلظـة.. تنزف ابنـة العامـ وتغيب

عن الوعي حتى الفناء!..".
لـذا.. كــانت (الـفـيــصل) لـتـنــقـذ بـهـا

 ." طفالً
تأليف: خلود أحمد
الفئة: رواية عربية

قاس:  21.5 * 14.5سنتم ا
عدد الصفحات: 190

الــنــاشـر: الــدار الــعـربــيــة لـلــعــلـوم
ناشرون
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صدر لـلكاتـب واإلعالمي نبـيل حس
وسوم (مـدن في غياهب زايد كتـابه ا
الذاكرة) أنطـلوجيـا تأريخيـة وتراثية
ومـجتـمـعيـة من سـلمـان بـاك .يتـناول
الـكــتـاب رحـلــة تـعـود إلى  311ق.م 
ـوغـلة بـالـقدم ـدن ا وتـأسيس أولى ا
سـلـوقـيـة دجـلـة وطـيـسـفـون وسـاباط
وبـهـرسـيـر واسـفـانـبـيـر  إضافـة إلى
ـسـيـحـيـة أبـرزهـا األمـاكن الـديــنـيـة ا
كــنـيـســة كـوخي  واإلسالمــيـة مــنـهـا
مـراقـد الـصـحـابـة سـلـمـان احملـمدي 
وحــــذيــــفــــة بن الــــيــــمــــان  والــــوالة
والقضاة واحملدثـ إضافة إلى مرقد
الــصــحـابي عــبــد الــله بن خــبـاب في
نـاحـية الـنـهـروان الـتابـعـة لـلـمدائن 
ووالدة أول حـــكـــومـــة عـــراقـــيـــة عــام
1921م  واستعراض للمؤسسات

احلكومـية بـعد تأسـيس الناحـية عام
1932م ولغاية عام 1979م

مـصـحـوبــة بـتـوثـيق صـوري من عـام
1850م .ويتكون الكتاب من 350

صــفــحــة من الــقــطـع الــكــبــيــر وفــقــا
لصفـحة دائـرة العالقات الـثقـافية في

(فـيـسـبــوك) ويـقع في أربـعـة
فــــصــــول الـــــفــــصل األول من
بحث األول : أربعـة مباحـث ا
تــســمـــيــة  مــوقع جــغــرافي 
ــــبــــحـث الــــثــــاني تـــــأريخ . ا
يــــســــتــــعــــرض الــــســــيــــاحـــة
والـــرحالت اإلســـتـــكـــشـــافـــيــة
ـبـحث ـدائن ا واآلثـاريـة في ا
الــــثــــالـث مــــوجــــز تـــــاريــــخي
وعـسـكـري عـن مـعـركـة سـلـمـان
باك بـ العـثمـانيـ واالنكـليز
ــبـــحث الــرابع عــام 1917م  ا
ــــواقع والـــتــــلـــول يـــتــــنـــاول ا
ــكــتــشــفــات والــتــنــقــيــبــات وا
األثريـة. أما الفـصل الثـاني فهو
يتـالف من ثالثة مـباحث : األول
ـــزارات اإلسالمـــيـــة ـــراقـــد وا ا
قـدسـة  حوادث نـادرة  أعـياد ا
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عـن دار الـورشـة لـلـطـبـاعـة والـنـشر
تـنبي بـبغـداد  صدرت في شـارع ا
الـطـبـعة الـثـانيـة (مـزيـدة ومنـقـحة)
( 280صـــــــفـــــــحـــــــة) مـن كـــــــتــــــاب
ُسـقَـطة: مـحـاولة في "االزدواجـيـة ا
حتــلــيل شـخــصــيــة الـدكــتــور عـلي
: حـسـ سرمك الـوردي" لـلـبـاحـثـ

حسن وسالم الشماع.
كـــانت الــــطـــبــــعـــة األولـى من هـــذا
ـــهم قــد صــدرت عن دار الــكــتــاب ا
الــيــنـابــيع في دمــشق عـام ? 2008
ولـكن نـظـرا ألهـمـيـة الـكـتـاب ونـفاد
نــــســــخه مـن األســــواق ارتـــأت دار
ّ الورشة إصـدار طبعة ثـانية منه 
تنقيحها وإغناء هوامشها وإضافة
فـصل جــديـد إلى مـحــتـويــاتـهـا من

 . قبل الباحث
ضم محـتوى الـكتـاب أربعـة فصول

هي:
الــفـصل األول: »حملــات خــفــيّــة من
حيـاة صاحب الـلمـحات -«الدكـتور
حس سرمك حسن يحاور الباحث

األستاذ سالم الشمّاع 
الفـصل الثانـي: "مقدّمـة استبـاقية :
عـــلـي الـــوردي .. عـــدوّ الـــسالطـــ
ووعّاظـهم .. قاومهم كـبشرٍ مـثلنا ال

كــمالكٍ نـازل مـن الـسـمــاء"- حـسـ
سرمك حسن 

الفـصل الثـالث: محـاولة في حتـليل
شــخـــصــيــة مــحـــلّل الــشـــخــصــيّــة
العراقية- حس سرمك حسن

الــفـصـل الـرابع: »لــيس دفــاعـاً عن
الوردي -«سالم الشمّاع

تـوقع أن يحـدث هذا الـكتاب ومن ا
اسـتجـابات ثـقافـية حـقيـقيـة ويثـير
حــســاسـيــات نـفــسـيــة عــمـيــقـة في
ـعروف ـشـهـد الـثقـافي الـعـراقي ا ا
بــــتــــابـــــواته وذلك ألنـه يــــتــــنــــاول
بـالـتـحـلـيل -وألول مـرة في الـعـراق
وحــــــتـى فـي الــــــوطن الـــــــعــــــربي-
شـخــصــيـة ثــقــافـيــة واجــتـمــاعــيـة
صــــارت مـن تــــابــــوات الــــثــــقــــافـــة
الــعـراقــيــة وكــان لـهــا الــريـادة في
دراســة وحتـلــيل شـخــصــيـة الــفـرد
الـعــراقي وسـلـوكه ووصـمه بـصـفـة

"ازدواجية الشخصية". 
وتـتـمـثـل أهـمـيـة الــكـتـاب في أنه ال
يـتـضـمن مـحـاولـة جـريـئة لـلـبـاحث
الـطـبــيب الـنــفـسي "حــسـ سـرمك
حـسن" في حتــلـيل شــخـصــيـة هـذا
الرائد العالمة الذي تصدّى لتحليل
الـشــخـصــيـة الـعــراقـيــة وهـو عـالم
االجـتـمـاع الـدكـتـور "عـلي الـوردي"

بل يــســتـنــتج -وهــنــا االسـتــنــتـاج
الفريد والصادم- باجلهد التحليلي
ـتعـمق أن االزدواجـيـة التي وَصم ا
بها الـدكتور علي الـوردي شخصية
الـــفــــرد الـــعـــراقي هي "ازدواجـــيـــة
عـنى أنها مـسقطة من مُسقـطة" ; 
داخل الـــــوردي وأن الــــوردي هــــو
ـوذج اإلزدواجيـة الـتي أسقـطـها أ
وضوع الذي قام بدراسته!!. على ا
وقـد يـكون من الـصـعب عـلى الـعقل
ثـقف الثـقافي لدى الـكثـيرين من ا
تـلق العـراقي عـلى حد سواء وا
ابتالع مثل هذه النتيجة التحليلية

الضخمة". 
"إن من يـقـرأ هــذا الـكـتــاب بـإمـعـان
وتـأمل دقــيق وعـمــيق يـجــد لـزامـا
عــلــيه أن يــشــد عــلى يــدي الـكــاتب
سالم الــشـمــاع عــلى هــذه الــذاكـرة
ـتـقــدة الـتي حــمـلت أدق احلـيــة وا
الـتـفـصـيالت الـسـلـوكـيـة الـثـقـافـيـة
واحلـياتـية عـن أستـاذه الوردي من
جـانـب وعـلـى األسـلــوب الــبــسـيط
والــغـني الـذي افـتــقـدنـاه مع رحـيل
الوردي والـذي تـتسم به الـدراسات
االجـتــمـاعـيـة عـادة من جـانب آخـر.
ويـبــدو أن الـعـمـل الـصـحــفي الـذي
ارسه الشماع منذ عقود مارسه و

طــويـــلــة أثـــر في هــذه الـــبــســـاطــة
احملـــبــبـــة. كـــمــا يـــشـــد عـــلى يــدي
ـثـابــر حـسـ الـطــبـيب والـكــاتب ا
سرمك حـسن علـى هذه اجلـرأة غير
ـــســـبــوقـــة في الـــتـــصـــدي لـــهــذا ا
ــؤكـد أن ــتــفــرد. ومن ا ــشـروع ا ا
هــذا الــكــتـاب ســوف يــدخل تــاريخ
الـثـقـافـة الـعـربيـة من أوسـع أبوابه

ـســبـوقـة ألنـه من احملـاوالت غــيـر ا
فـي الـــــدراســــــات الـــــنـــــفــــــســـــيـــــة

واالجتماعية عربيا.
وقـد أهـدى البـاحـثان كـتـابهـمـا هذا
في حتـليل شـخـصيـة الـدكتـور علي

الوردي إلى الوردي نفسه:
(االهداء:

إلى روح شهيـد الفكـر .. رائد حركة

التنوير في العراق:
الـعـلّـامـة الـدكـتـور: عـلي الـوردي

 ( ..........
قام بتـصميم غالف الـكتاب الذي
جــاء مـعــبـرا عن مـضــمـونه وعن
انشـغاالت وخـلفـية الـوردي بدقة
وجـــمـــال الـــفـــنـــان "عـــلي كـــاظم

الشويلي"
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اجلــنــســيــة الــعــراقــيــة (٤أ)يــعــني
ــئــة.. وأهــله من عــراقـــيــة مــئــة بــا
عـروسـة بـغداد اشـراف كـرادة مر
تـحضـرة احللـوة..مارس األسـتاذ ا
حـــسن الـــعـــلـــوي تـــدريس الـــلـــغــة
الـعـربــيـة وهـو الـشــيـعي في مـدن
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عن دار الـصوت لـلصـحافـة والنـشر
ديـنة إسطـنبـول التركـية صدرت
ســـنــة 2019 الــطـــبـــعـــة األولى من
كــــتــــاب (من تــــضـــاريـس ذاكـــرتي)
لألديب الـكـاتب الـصـحـفي الـعراقي
ــغـتــرب; مــؤيــد عـبــد الــقـادر ا
الـــــذي أهـــــداه:  إلى زمـن كــــان
قـاسـيـا وجــمـيال يـشــبـهـني في
صالبتي وضعفي.. في افراحي
وحـــــــــزنـي.. فـي اعـــــــــتــــــــدادي
وانــكـسـاري"". ويــقع في خـمس
وثـمـانـ صفـحـة بـورق صـقيل
واحــتـــوى عــلى عــدد من أنــيق
ــكـــتــظــة بـــالــشــجن ــقــاالت ا ا
الـعراقي وذكـريـات ايـام مضت
ـرهـا وقـلـيل حـلـوهـا ومـنـهـا
مـقـالـة شـفيـفـة تـشيـد بـالـباحث
والـسـيـاسي الــعـراقي الـرصــ
نـظـيف الـيد والـوجه والـلـسان;
األســــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ حـــــــــــــــــسـن
عـنوانـها( يـحق لهم أن العـلوي
يــــكــــرهــــوا حــــسـن الــــعــــلـــوي
ويهـاجمونه!)جـاء فيهـا: يكرهه
الـكـثــيـرون من أعـداء الــعـروبـة
والــعـراق ألنـه يــحـمـل شــهـادة

الـرمــادي الـسـنـيــة فـاحـبـه أهـلـهـا.
كــــنـت اســــتــــمع إلـى إطــــراء طالبه
له..لم يكن الـرجل إال عراقـيا مـؤمنا
بالعروبة والعراق (..) أجمل ما في
هذا الـرجل األستـاذ حسن الـعلوي
إنه يـستـظل دائمـا بخـيمـة العـروبة
وال يـهادن والـعراق والـوطنـية
طـامعـا بوطـننـا ويحب بـغداد
ـتـريـف في ويـرفض مـسالك ا
طـمس مـعـالم ( عـباسـيـتـها)و(
تـــــــــــــــبــــــــــــــــغــــــــــــــــددهـــــــــــــــا)
األنــــــــيق"".ص٣٦.فــــــــضـال عن
مــقـاالت اخــر مــنــهـا ( مــحــمـد
شــكـري جــمـيل.. هــكـذا رأيـته)
ويــــعــــني بــــذلك مــــخــــرجــــنـــا
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــائـي الــــــرائع
ومــــقــــالـــة أخــــرى عن األنــــيق
ــوهــوبــ كــاظم الــفــنـــانــ ا
الـــســـاهـــر وســـعـــدون جـــابـــر

ومعنى اإللتزام عندهما.
تـصـدر عن قلم مـقاالت صـادقة
مـشــاكس غــيـر مــجــامل فـيــمـا
جـــديــرة يـــراه حــقـــا صـــراحــا
بـالـقـراءة فـفـيـها - إلـى جانب
الــــصــــدق- شــــيـئ من تــــاريخ

العراق احلديث.
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يسعى الدكتور راشد حمد النعيمي
ــة ـــعــنـــونـــة "الــعـــو في دراســـته ا
اإلعالمية والـسياسـات األمنية" إلى
البحث والتحليل في مفهوم األمن
تداخلة وكذلك بأبعاده اخملتلفة وا
اسـتـعـراض مفـهـوم االسـتراتـيـجـية
بجوانـبها اخملـتلفـة مروراً بدراسة
ختلف وسائله في دور اإلعالم 

الـسـيـاسـة الوطـنـيـة خـاصة في ظل
الـــفــــتـــرة احلــــالـــيــــة واالنـــفــــتـــاح
ــعـلــومـاتي الــكــبـيــر وصـوالً إلى ا
تــــأثــــيــــر دور وســــائل الــــتــــواصل

االجتماعي في األمن
وذلك بـالـتـطـرق إلى بـعض احلاالت
الــتـطـبــيـقــيـة كــنـمـاذج عــلى بـعض
مـحاور وفـصول الـدراسة في كـتابه
ــؤلف "حــاول مـــرة أخــرى" يــقـــدم ا
األســتـاذ مـحـمـد بن عـايض الـلـمـيع
خــمـســون فـكــرة واقـعــيـة لــلـنــجـاح
ـــقـــاومـــة الــفـــشل وأفـــكــار أخـــرى 
وجتــــاوزه. وقــــد اســــتــــعــــرض في
الكـتاب قواعـد النـجاح في النـهضة
الـصـنـاعـيـة في الـسـعـوديـة: الـنـفط
والـبــتـروكــيـمـاويــات والـصــنـاعـات
الـتحـويلـيـة باإلضـافة إلى جتـربته
الـشــخـصــيـة الـتي تــعـلم مــنـهـا أن:
"احلكم واألمـثال تـختـصر الـتجارب
اإلنسانية الـعظيمة.. قلـيلة الكلمات
ــعـــنى". جتـــيب روايــة عــظـــيــمـــة ا
"الـفـيصل" عن تـسـاؤالت طـفل بدأت
وهـو لم يـتـعـدّ األربـع سـنـوات بـعد
بـدأت بـفـكرة أنـهُ كيف ولـد? من أين
أتى? وكـيف تكـوّن? وكـيف سيـكون?
هـكـذا كــبُـرت الـفــكـرة وحتـولت إلى
أسـئـلــة يـسـعى صـاحــبـهـا إليـجـاد
أجــوبـةٍ عــنـهــا وكـلــمـا كــبـر; كــبـرت
ـــوت الـــوالدة أســــئـــلـــتـه حـــول: ا
ــاذا اخـــتالف الـــذكـــر عن األنـــثـى 
بــعض الـــنــســاء تـــغــطي وجـــهــهــا
وأُخريات ال? ما هو مـعنى العقيدة?
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صدرت للشاعر أحـمد األخرس عن (اآلن ناشرون وموزعـون) بعمّان مجمـوعة شعرية (دو ري مي)  تقع في  97صفحة من القطـع الوسط وتضم ست قصائد
تحركة التي تقع ب الـتجلي والتخفي والبداية شهـد البصري والصورة احلسيـة ا صير اإلنساني من خالل ا مطولة .يركز الشاعـر في غالبية قصائده عـلى ا

والنهاية التي جتعل الكائن حبيس مصيره.ومنها :
اءِ مِنّي اءِ شَأني شَأنُ ما في ا أَنا عابِر في ا

احلُزنُ لي وأَنا لِحُزنِ األَنبِياءِ نَذَرتُ حُزني!
عـرفيـة التي يـكابـدها الـشـاعر/ اإلنـسان فـهي تتـنوع بـ (أنا) اجلـوكـر سيـرة الالجئ األخيـر أنثى الـنّاي وحتمل عـناوين الـقـصائـد دالالت تتـصل برحـلة الـبحـث ا
ستحيل وال تـستسلم والتي تعـيد تشكيل الكون كابدة منذ الـوالدة والتي تواجه ا اخلزان دو ري مي التي تقع في ثالثة حركـات.وفي أنا يرسم الشاعر صوة الـذات ا
بحلمهـا.وفي اجلوكر يستعـير الشخصـية الهامشيـة في احلياة التي حتمل قـناعا لبث السـرور عند الناس ولكـنها في الوقت حتمل حـزنا يشبه البـكاء.وفي اخلزّان يعيد
سرد رواية رجـال حتت الشـمس لغـسان كنـفاني بـأصوات الغـائبـ في حلظاتـهم األخيـرة وأحالمهم وهواجـسهم يـربط الشـاعر ب أسـئلة الـذات وأسئـلة الهـوية وبـ الشكل

وسيقي موائما ب اختياره للشكل الشعري والواقع. ع التنغيمات التي تعود للنقطة األولى في السلم ا وسيقية  سافات ا والداللة في األكتوفات أو ا

رسالة عمان
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عـن دار أمل اجلـــديــدة لـــلـــطــبـــاعــة
والـنـشـروالـتـوزيع في دمـشـق صدر
لــــلـــكـــاتـب شـــكــــيب كـــاظـم كـــتـــاب
بـعـنـوان(وتـلك االيام) يـقع في 284

صــفـحــة من الــقــطع الـكــبــيـر
.وعــــنـه يـــقــــول الــــكــــاتب في
ــقـــدمــة (دأب عــديـــد كــتــاب ا
ــقـــال في الــعـــراق والــوطن ا
العـربي  على انتـقاء عدد من
مـــقـــاالتـــهـم الـــتي ســـبق وان
نـــــــــشــــــــروهـــــــــا فـي اجملالت
والـصـحف  جـمـعـهـا واعـادة
نشرها ب دفتي كتاب ابقاء
لها في ذاكرة الـقراء وخشية
مـــــكــــوثــــهـــــا في الـــــصــــحف
واجملـالت الـتي يــأتي عـلــيـهـا
كــر اجلـديــديـن: امـثــال :عــلي
انع جواد الـطاهـر وجنيب ا
و يــــــــوسـف عــــــــز الــــــــدين و
عـــبــداحلــمـــيــد الـــعــلــوجي و
عبداحلميد الرشودي ومهدي
شاكر الـعبيـدي وفاضل ثامر
فـــضال عن دراســات الــعالمــة
مـصطـفى جـواد التي اعـتنى
بـنـشرهـا بـعد رحـيـله عدد من

احملــقـقــ وفي مــصــر طه حــسـ
وعـبـاس مـحـمــود الـعـقـاد  ولـويس
فـــضال عـن مـــارون عـــبــود عـــوض 
نى وام نخلة ومـحمد دكروب و
الــــعــــيـــد مـن لـــبــــنــــان  وغـــيــــرهم

كثيـر)مضيـفا(وقد آثـرت انتخاب
ـقاالت من بـ اخيـات لها هذه ا
أخر  كي انشرهـا ب دفتي هذا
الـكـتاب  وانـتـشاال لـهـا من ثواء
في بــطـــون الــصـــحف واجملالت
الـتي يــطــويـهــا الــزمـان

والنسيان سراعا).
ومن بــــــــ عـــــــنـــــــاوين
ــقـــاالت نــقـــرأ:(حــديث ا
نادر للمفكـر الفلسطيني
(الـشـيخ ادوارد سـعــيـد)
جـالل احلـــــــــــــــنــــــــــــــفـي
الــــبـــغـــدالــــدي وكـــتـــابه
شــــخـــصـــيــــة الـــرســـول
(عـقل األعـظم ..قـرآنـيـا) 
العالم الرشـيد فوق عقل
تعلم البليد) (مناقشة ا
هــــادئــــة مع الــــدكــــتـــور
(يـوسف لــويس عــوض)
ــســـيـح ثــروة .. عـــبـــد ا
علم الذي اثرى احلياة ا
الثقافية العراقية) و(هل
ــعــتــزلــة بــفــكــر تــأثـــر ا
الـــــيــــــونـــــان وهـل قـــــرأ
اجلــــاحظ فـن الــــشــــعـــر

آلرسطو?).
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