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كتب عظيمة مهملة على الرفوف وهامشية تدخل كل بيت
وسط حلم تجاوز المبيعات طبعة أو طبعتين .. 

ما زال الكتاب العرب املعروفون يحلمون باأن ت�صل طبعات كتبهم 
الن�رش  دور  بع�ض  اإليه  �صعت  احللم  وهذا  الثالثة،  اأو  الثانية  اإىل 
ون�صو�صهم،  تاريخهم  لهم  مهمني  كّتاب  با�صتقطاب  املعروفة 
احللم،  اإىل هذا  الو�صول  اأجل  اأجيال متتالية. ومن  اأّثرت يف  التي 
اأخرى للرتويج لكتاب ما،  اإيجاد بدائل  الدور على  ا�صتغلت بع�ض 
وهو اأنها تعلن عن �صدور الطبعة العا�رشة اأو اخلام�صة ع�رشة على 
زال  ما  اأنه  الكتاب  تكت�صف يف منت  اأنك  الكتاب، يف حني  غالف 
يف طبعته الأوىل اأو الثانية، على اأح�صن تقدير. وحني �صاألنا بع�ض 
خرباء الطباعة عن هذا التالعب، بّينوا اأن �صاحب الدار يطبع املنت 
بن�صخ حمدودة، ومن ثمَّ يطبع الغالف بطبعات عدة ليعلن اأن هذا 
الكتاب و�صلت مبيعاته اإىل ع�رشة اآلف اأو ع�رشين األف ن�صخة، ويف 
ن�صخة.  الألف  تتجاوز  مل  الكتاب  من  الفعلية  املبيعات  اأن  الواقع 
الآخر، جند كتبًا بالفعل جتاوزت طبعاتها  اأننا على اجلانب  غري 
الع�رشين اأو الثالثني طبعة، ومن هذا كتاب »زحمة حكي« لالإذاعي 
اأثري  كتب  كذلك  طبعة،  وع�رشين  خم�ض  من  طبع  الذي  جنم،  علي 
عبد اهلل الن�صمي التي طبعت من روايتها »اأحبك اأكرث مما ينبغي« 
عن  الباحثني  القراء  اأكرث  اآراء  وباأخذ  طبعة.   ع�رشين  من  اأكرث 
اأغلب هذه  اأن  الفنية والأداء املتقن، يوؤكدون  الأدب احلقيقي، ذي 
الذي ي�صعى املثقفون لاللتقاء  الكتب بعيدة متامًا عن هذا الأدب 
من خالله بثقافة جمتمع اأو بلٍد ما.. لكن ما الذي يحدث بالفعل؟ 
وملاذا ل تتجاوز مبيعات كتب مهمة يف الأدب العربي اأو الأجنبي 
طبعة اأو طبعتني على اأكرث تقدير؟ غري اأننا نرى اأن هناك كتبًا ل 
الن�صخ.  اإىل ع�رشات الآلف من  متت لالأدب ب�صلة ت�صل مبيعاتها 
فما الذي تغري يف وعي القراءة؟ وكيف ميكن لكتب كهذه اأن جتذب 
قراًء من طبقات خمتلفة؟ وهل هوؤلء الكتاب كانوا اأكرث قربًا من 

اجلمهور؟
 خيارات القّراء

تطالب الروائية والقا�صة العراقية دنى غايل ببع�ض الإح�صائيات، 
بعينها،  كتب  على  القراء  اإقبال  ندر�ض من خاللها  اأن  التي ميكن 
نبني  اأن  ميكن  وعليه  القارئ،  وجن�ض  العمرية  الفئة  اأهمها  من 
من  حمدد  نوع  اإىل  الفتاة  متيل  هل  مثاًل  دقة،  اأكرث  ا�صتنتاجات 
اجلن�صني  لكال  اجلامع  العامل  هي  العمرية  الفئة  اأم  الكتابات، 
خليارات حمددة يف القراءة. كل ما يطرح من اأمثلة يعك�ض احتياج 
يف  وكاتباتنا  كتابنا  يقراأ  اأمل  ما..  ملو�صوع  حمددة  عمرية  فئة 
القارئ  اأن  ذلك  يعني  ل  وقد  ال�صحك؟  يثري  ما  مراهقتهم  فرتات 
اإذن   ، اأخرى خمتلفة متامًا. وت�صيف  اإىل جانب ذلك كتبا  ل يقراأ 
الرواية  غري  يقراأ  ل  من  وهناك  الآخر،  اجلانب  من  �صلعة  الكتاب 
اجلرمية  روايات  من  ي�صدر  ما  كل  بانتظار  والآخر  التاريخية، 
والإثارة اأو اخليال العلمي. ال�صوق يطرح ما يحتاجه امل�صتهلكون 
على اختالفهم. املطارات مالأى مبا ي�صمى روايات ال�صفر والعطل، 
الهدف منها الت�صلية، وبالإمكان قراءتها خالل �صاعتني، اأو يومني 
ورميها يف �صلة املهمالت، وهو ما يلبي رغبة العوام. الوعي يف 
جزء منه يعني اأن نكون �صد الكتب التي حتتكر احلقيقة، �صد الكتب 
التي حت�ض على الكراهية والتطرف، �صد الكتب التي تكّر�ض اجلهل 
من  الأبناء  يقراأه  ما  تقرر  التي  العائلة  �صد  باخلرافة،  والإميان 
اأو  الرخي�صة،  اأو  ال�صيئة  الكتب  اأدب، مع حرية اخليار، »ل�صت �صد 

الهابطة امل�صتوى، هذا اأمر نرتكه للقارئة وللقارئ«.
 فقاقيع تنتفخ

نتفق  قد  اأننا  اإىل  ت�صري  العثمان،  خالد  مي�ض  الكويتية  الروائية   
واحلقيقيني  اجلادين  والباحثني  الأدباء  من  دعوات  هناك  باأن 
اأمام  قليال  لنقف  اإمنا  وجتويدها،  املطبوعة  املنتجات  لتح�صني 
العربي،  فالنا�رش  ذلك،  من  العربية«  الن�رش  »دور  وتوجهات  دور 
لالأ�صف �صار ينحى بـ" مكتبته" نحو الك�صب ال�رشيع وال�صرتزاق، 
ـ وهي توفري كل  ـ كما نفهمها  الن�رش  و�صار بعيداً عن دور، دور 
وال�صخف،  التخلف  غبار  من  ويحميه  وي�صيئه  العقل  يالم�ض  ما 
الرفوف  على  وجدنا  ملا  لالأ�صف،  الرخي�ض  »املبداأ«  هذا  ولول 
البارزة يف تلك املكتبات كل تلك »الورقيات«، التي ل ي�صح باأي 

اأو  ال�رشد  اأن نطلق عليها ت�صنيفات حمددة يف  الأحوال  حال من 
النا�رش  كان  واإن  مرة،  الع�رشين  تفوق  بطبعات  البحث،  اأو  ال�صعر 
خدعه  بتمرير  العمل«  �صاحب  على  اأو  »علينا  خداعه  ميار�ض 
ناهيك  وغريها«،  عاملية..  جلوائز  وو�صولها  متكررة  »طبعات 
ُتربز،  فحني  اجلماهري،  »اأولويات«  يحدد  من  هو  الإعالم  اأن  عن 
»وقد  مميزة  رفوف  يف  معينة  عناوين  مثاًل  مكتبة،  ك�صاحب 
املتلقني؛  من  الأكرب  ال�رشيحة  لإيهام  ماًل«  مقابلها  ت�صملت 
الوعي بطبيعة احلال، فهذا موؤكد يعيد  الأب�صط يف  ال�رشيحة  وهم 
تتحدث  مهم  اآخر  اأمر  وهناك  كهذه.  معنى  بال  لورقيات  الرتويج 
لغة  الورقيات؛ هي  تلك  بها  املكتوبة  »اللغة«  العثمان، وهو  عنه 
ركيكة بحيث تنا�صب اأب�صط ذهنية متلقية من اجلمهور، وهذا بحد 

ذاته ي�صاهم يف ن�رشها بني اأكرب عدد من الب�رش.   عقليات بدوية  
يف حني يبني الروائي وامل�صمم العراقي حممد حياوي، اأن انت�صار 
اأو ذات املو�صوعات ال�صطحية يعد ظاهرة عاملية،  الكتب العادية 
لكن مع اختالف  العراق،  اأو على  العربي  ول تقت�رش على عاملنا 
لنت�صار  ونظراً  وهناك..  هنا  القّراء  الوعي بني جمهور  م�صتويات 
مواقع التوا�صل الجتماعي ال�رشيع، اأ�صبح الرتويج للكتب الهزيلة 
اأ�صهل من اأي وقت م�صى، ل �صيما للفتيات اللواتي يفكرن بدخول 
عامل الكتابة، ونظراً للعقلية البدوية التي ت�صم العقل العربي، ميكن 
للكاتبة الأنثى اأن تقطع ن�صف الطريق للرواج، ملجرد كونها اأنثى.. 
اآخر، هو �صعي اجلميع  هذا اخللط يف اجلن�ض رافقه خلط من نوع 
نظامًا خمتاًل،  ت�صكل  باتت  التي  باجلوائز  الروايات طمعًا  لكتابة 

�صينتج عواقب كارثية على م�صتقبل الرواية العربية لالأ�صف.
 ال�صطحي والعميق

فاإن  ال�صميع،  عبد  فتحي  امل�رشي  والباحث  ال�صاعر  وح�صب   
مظهر  والتافه،  ال�صطحي  مكانة  وعلو  العظيم  مقام  انخفا�ض 
وترجع  وحده،  الكتابة  كافة، ل جمال  املجالت  يتجلى يف  عام 
عمومًا،  الإن�صاين  فمنها  ومتداخلة،  متعددة  اأ�صباب  اإىل  الظاهرة 
والغالبية  مثاًل،  بالقراءة  الهتمام  يف  الب�رش  بني  تفاوتًا  جند  اإذ 
ل تقراأ اأ�صا�صًا. ومنها الع�رشي، حيث نعي�ض يف ظل نظام عاملي 
العربي  مبناخنا  يتعلق  ما  ومنها  ال�رشيع،  ال�صتهالك  على  يقوم 
واأزمته احل�صارية املعا�رشة، التي جعلت حياتنا متتلئ بالأمور 
من  القرب  هي  الكاتب  وظيفة  فاإن  لهذا،  واملتناق�صة.  الغريبة 
اأن اجلمهور ل يقيم  القرب من اجلمهور، وهذا ل يعني  الكتابة ل 
مع  تتطابق  ل  الكتابة  م�صرية  ولكن  الإبداعية،  العملية  قلب  يف 
على  يعتمد  م�صتمر  اإبداع  فالكتابة  بال�رشورة،  اجلمهور  م�صرية 
تراكم خربات كثرية، واملتلقي قد يبداأ من ال�صفر، ولدينا يف العامل 
األيمة بني م�صرية الكتابة وم�صرية الفرد، فالكتابة  العربي م�صافة 
تتنف�ض  الكتابة  يتجمد.  اأو  يتقهقر ويرتاجع  والفرد  تنمو وتتطور، 
يف ف�صاء احلرية، لأن الكاتب لديه الرباح الذي ياأتي من اخليال، 

اأو اللغة، اأو الوعي الذي يتعمق با�صتمرار. 
 و�صائل جديدة 

والكاتب  الكتاب  م�صكلة  ال�صيد،  ليلى  البحرينية  ال�صاعرة  وتطرح 
والنا�رش والقارئ، معتربة اإياها م�صكلة دائمة وم�صتمرة، طاملا بقي 
جتاهلها من اأطرافها املختلفة، فالكتاب يختلف ب�صفته الإبداعية 
�صهية  قابلية  ترتاوح  الختالف  هذا  ومع  والنقدية،  والفل�صفية 
القارئ على كتاب دون غريه. اأما بالن�صبة للكتاب الإبداعي، خا�صة 
اإقبال دور الن�رش على طباعته �صعيفة جداً،  ال�صعر، فرتى اأنك جتد 
بحجة األ �صوق له، ناهيك عن تغرمي الكاتب ثمن الطباعة اأو ن�صفها، 
وجتاهل متاما م�صاألة اأن يكون لكاتبه ح�صة يف مدخولته، اللهم 
اإل اأن يقوم ال�صاعر بتوقيع كتابه ب�صكل �صخ�صي… اأما اإذا تعاون 
الق�ص�صي  الكتاب  يختلف  اأن  ويجوز  ذلك…  فلين�صى  الدار  مع 
هذا  يف  الفائز  اأن  اإل  ذاتها.  املجرة  يف  يدور  يبقى  لكنه  قلياًل، 
الكبرية منها  الن�رش،  ا�صتغالت دور  التي اكت�صحت  الرواية  ال�صباق 

وال�صغرية، فالقارئ موجود ب�صكل اأو باآخر.
تبقى م�صاألة انفتاح اجليل ال�صغري على اأنواع امليديا املختلفة، التي 
ت�صويقية  بقوة  واله�ض،  منه  ال�صعيف  والكتاب  الكاتب  فيها  دخل 
التي  الأ�صماء،  اأكرث من كبار  التكنولوجيا  كربى، كونه ملمًا بهذه 

يو�صف دخولها باخلجل واجلهل بهذه الو�صائل املتعددة.

بغداد ــ متابعة

عظيمات من وادي 
الرافدين في أوسلو

في زمن الثرثرة يدون 
معاناة اإلنسان

 "أرصفة الضباب أو 
 "صوت الغراب"الطريق إلى داعش"

اأم�صية  الثقايف  الرافدين  منتدى  اأقــام  او�صلو  العا�صمة  داخل  مميز  نوعي  بح�صور    
للدكتور ال�صاعر والباحث ) خزعل املاجدي ( وقد األقى حما�رشة قيمة جدا على مدى 
ثالث �صاعات وكان عنوان املحا�رشة هو: ) ن�صاء عظيمات من وادي الرافدين ( . حتدث 
الدكتور املاجدي بطريقة �صيقة ورائعة �صدت احل�صور عن اغلب احل�صارات التي �صكنت 
بالد وادي الرافدين وكيف كانت املراأة عبارة عن اإله ، املراأة التي تنجب و تزرع ، حتدث 
والبابليات  ال�صومريات  الن�صاء  من  كثرية  وا�صماء  مي�ض  �صمرية  وعن  انخيدو-انا  عن 
والآ�صوريات والكديات ، وبنّي عرب ال�صور لبع�ض الن�صاء والألواح الطينية ، وقد �صدد 
: انه يجب على املثقف العراقي ان يتم�صك  الدكتور املاجدي على وحدة العراق قائال 

بوطنه.

اقامه  الذي  الثاين  ال�صخ�صي  املعر�ض  عنوان  الرثثرة”  زمن  يف  “فوبيا 
عمال   35 �صم  الذي  كولبنكيان،  قاعة  على  ال�رشاج  �صعد  الت�صكيلي  الفنان 
يرمز  فني  با�صلوب  ومعاناته  الن�صان  متناول  والنحت،  الر�صم  مابني 

بتحويل احللم اىل �صورة فنية معربة . 
اعجابه  عــن  عــرب  املعر�ض  افتتح  الــذي  املن�صوري  غالب  الت�صكيلي 
الفنان  لكون  عالية  خ�صو�صية  ميتلك  املعر�ض  بقوله:”  باملعرو�صات 
العذابات  لوحاته  حملت  و  حاذق،  بر�صد  ال�صياء  مع  تعامل  �رشاج   �صعد 
يف اختيار اللوان واخلط وتوزيع ال�صكال فهو را�صد جيد يف التعبري عما 

بداخله من احالم .

تعانيه  ع�رشيًا  مو�صوعًا  درعــاوي،  منرية  الكاتبة  ملوؤلفتها   ، الرواية  تعالج 
جمتمعاتنا ويتمثل يف الجنراف اإىل هاوية النغالق. اإذ ت�رشد لنا الكاتبة حكاية 
رجل ولد يف اإحدى دول ال�صمال الأفريقي يف�صل يف العثور على وظيفة ب�صبب اجلور 
�صنوات  ع�رش  يتزّوجها..وبعد  اإيطالية  �صّيدة  على  يتعّرف  ثّم  الياأ�ض  اإىل  في�صت�صلم 
يكت�صف اأنها اأخفت عنه كل ر�صائل اأهله اإىل اأن اأ�صبح مّيتًا بالن�صبة اليهم فيقتلها. 
وعندما اأح�ّض الّرجل باخلطر اّلذي يتهّدده يعرتف باجلرمية ل�صديقه اجلزائرّي اّلذي 
اإجرامّي عاملّي مت�صدد  تنظيم  اأع�صاء  بالتعاون مع  اإيطاليا  ي�صاعده على مغادرة 
اإدخال قافلة  �صنوات يكّلف مبهمة  ن�صطًا فيه.وبعد  اإليه وي�صبح  »داع�ض«. فين�صم 

من ال�ّصالح اإىل بالده ولكّنه يقّرر يف  اإف�صاء الأمر اإىل ال�صلطة الأمنّية احلدودّية.

الكاتب  يطارد  الذي  الرئي�صي  الهاج�ض  يظل  الروائية  اأعماله  توايل  مع 
قيود  وك�رش  احلرية  هو  الإبداعية  اأعماله  يف  ع�صمت  عــادل  امل�رشي 
املجتمع على الإن�صان، فلما ا�صتبد به اخليال حلق عاليا يف ال�صماء متخذا 
"�صوت الغراب" هي اأحدث اأعمال الروائي امل�رشي  "غراب". رواية  هيئة 
بعد روايته "حكايات يو�صف تادر�ض" التي فاز عنها ع�صمت بجائزة جنيب 
تادر�ض"  يو�صف  "حكايات  بطل  اتخذ  وبينما   .2016 يف  لالأدب  حمفوظ 
حتى  التحرر  فكرة  الغراب" �صكنته  "�صوت  بطل  فاإن  للحرية  �صبيال  الفن 
بداأ عقله وج�صده معا ي�صتجيبان لها، فطالت اأظفاره وحتدب اأنفه واحتدت 

مالمح وجهه وتهياأ للتحليق عاليا.  

إصداراتإصداراتفوبيانساء

قراءة في رواية

"لعبة  اجلديدة  روايته  يف  مفتي"  "ب�صري  يعود 
وحا�صمة  حمددة  تاريخية  مرحلة  ال�صعادة" اإىل 
يف تاريخ اجلزائر، هي الفرتة املمتدة بني عامي 
�صيا�صية  1963 و1978، والتي �صهدت حتولت 
�صياغة  يف  بارز  اأثر  لها  كان  واجتماعية 
م�صتقبل اجلزائر. يف اأغلب رواياته يرّكز "مفتي" 
واحد  بطٌل  هناك  فيكون  الفرد،  الإن�صان  على 
تتّبع الرواية حياته والتغرّيات التي تطراأ عليها، 
�صخ�صيات  الأخرى  ال�صخ�صيات  كل  وتكون 
ملامًا  اإل  ال�رشد  يف  تظهر  ل  وثانوية  هام�صية 
الرئي�صية  ال�صخ�صية  حياة  على  اأثرها  لتبيان 
�صرية  الكاتب  يتتبع  ال�صعادة"  "لعبة  يف  فقط. 
"مراد زاهر" وكيف انعك�صت التحولت اخلارجية 
عنوانًا  الكاتب  يثبت  تكوينه.  يف  واأّثرت  عليه 
"احلياة الق�صرية ملراد زاهر"  فرعيًا للرواية هو 
ذلك اأن الرواية تلخ�ض حياة بطلها مذ كان طفاًل 
البلدة  اإىل  قريته  من  يوميًا  ي�صري  ب�صيطًا  قرويًا 
ملتابعة درا�صته، وحتى وفاة اأمه التي �صببت له 
فبعد  لتحولته،  البداية  نقطة  وكانت  كبرياً  اأملًا 
يف  معه  ليعي�ض  وي�صطحبه  خاله  ياأتي  وفاتها 
وينخرط  درا�صته  �صيكمل  حيث  هناك  العا�صمة، 
لتبداأ  الطلبة،  لأو�صاط  ال�صيا�صية  احلياة  يف 
�صل�صلة الهزائم يف حياته، فيعاين من ت�صلط خاله 
ونفوذ  �صلطة  �صاحب  الأخري  اأن  ذلك  وجربوته، 
التي وقفت مع  القيادة  اإىل  ينتمي  كبريين، فهو 
الرئي�ض  على  انقالبه  يف  بومدين"  "الهواري 
رجالت  اأحد  اأنه  كما  بلة"،  بن  "اأحمد  ال�صابق 
الثورة �صد امل�صتعمر. هكذا ي�صلط الكاتب ال�صوء 
وكيف  احلكم،  كوالي�ض  يح�صل يف  كان  ما  على 
اأطاحت باأحالم جيل كامل من  اأن هذه احلقيقة 
ال�صباب كان لديهم اأحالم رومان�صية عن الثورة 
فا�صطدموا بالواقع املغاير. حتاول الرواية على 
ل�صان بطلها طرح �صوؤال ال�صعادة ومعناها، فمراد 
زاهر كان دائم البحث عن ال�صعادة، وتوهمها يف 
الأ�صياء،  الكثري من  ملذات اجل�صد، يف احلب، يف 
اإل  ال�صعادة  ي�صنع  �صيء  ل  اأن  اأيقن  اأخرياً  لكنه 
امتالك ال�صلطة والقدرة على التحكم يف الآخرين.
�صفحاتها  يف  تخت�رش  ال�صعادة"  "لعبة  رواية   
الديكتاتوريات  تغرّي  وكيف  الذات،  حتولت 
اآخر م�صّوهًا. ب�صري مفتي  الإن�صان وجتعله كائنًا 
تنتمي   .1969 عام  مواليد  من  جزائري  روائي 
رواياته اإىل تيار الواقعية، ويرّكز فيها على ثيمة 

اغرتاب الفرد عن جمتمعه. 

اقتباس 

   الرجال وال�صعوب يت�رشفون بحكمة بعد اأن 
ي�صتنفذوا جميع اخليارات الأخرى. 

اأبا اإيبان

 ل تكذبي ..
اإنى راأيتكما معا

ودعى البكاء ... فقد كرهت 
الأدمعا

مااأهون الدمع اجل�صور اإذا 
جرى

من عني كاذبة فاأنكر وادعى 
! !

*** 
ماذا اأقول لأدمع �صفحتها 

اأ�صواقى اإليك ؟
ماذا اأقول لأ�صلع مزقتها 

خوفًا عليك ؟
اأاأقول هانت ؟
اأاأقول خانت ؟

اأاأقولها ؟

لو قلتها اأ�صفى غليلى ! !
ياويلتى . .

ل ، لن اأقول اأنا ، فقوىل . .
*** 

 ل تخجلى .. ل تفزعى منى .. 
فل�صت بثائر !!

اأنقذتنى من زيف اأحالمى 
وغدر م�صاعرى !

*** 
 فراأيت اأنك كنت ىل قيًدا
حر�صت العمر األ اأك�رشه

فك�رشته !
وراأيت اأنك كنت ىل ذنبًا

�صاألت اهلل األ يغفره
فغفرته !

*** 
 كونى . كما تبغني

لكن لن تكونى ! !
فاأنا �صنعتك من هواى

ومن جنونى .. !
ولقد برئت من الهوى

ومن اجلنون .. ! !

كامل الشناوي

ثقافة 

"العصر الذهبي للمخطوطات العراقية" ... 

تأريخ يحكي لنا تراثًا يعود إلى القرن الثاني عشر الميالدي
ال تكذبي

املو�صل،  على  "داع�ض"  تنظيم  �صيطر  عندما 
بع�صها  من  وجعل  فيها،  والأديرة  الكنائ�ض  ودّمر 
خمطوطات  حتتوي  التي  مكتباتها  اأتلف  مع�صكراً، 
ي�صّم  يعقوب"، حيث  "مار  دير  نادرة، وخ�صو�صًا 

يعود  التي  باملخطوطات  مليئة  هائلة  مكتبة 
تاريخ اأقدمها اإىل القرن الثاين ع�رش امليالدي.

جنيب  علي  ال�صوري  املرتجم  يفتتح  البداية،  بهذه 
الذي ترجمه موؤخراً  الكتاب  اإبراهيم، حديثه حول 
للمخطوطات  الذهبي  "الع�رش  عنوان  حتت 

العراقية" )دار احلوار(.

الدومينيكي  جنيب  الأب  اأن  كيف  اإبراهيم  يروي 
طريقة  ووجد  املخطوطات،  هذه  من  الكثري  اأنقذ 
ذلك  ومنذ  باري�ض،  اإىل  منها  خمطوطة   800 لنقل 

الوقت اأقيمت لها معار�ض متنّقلة.
اأ�صبح لهذه املخطوطات حكاية، واقرتح جمموعة 
الع�رش  وعن  عنها،  كتاب  تاأليف  دار�صيها  من 
بال�رشيانية  ودّونت  فيه  ولدت  الذي  الذهبي 
اإىل  الكتاب  نقل  ولدى  والعربية.  والالتينية 
العربية جرى تر�صيح ثالثة مرتجمني، اإبراهيم هو 
يكون  اأن  الأمر، على  اإيّل  "اأُ�صند  يقول  واحد منهم، 
�صيمون  عمانوئيل  الدومينيكي  الأخ  هو  امُلراجع 
بتق، فرن�صي من اأ�صل عراقي، وهو من قره قو�ض، 
�ض يف تاريخ الأديان ويتكّلم �صّت لغات من  متخ�صّ

بينها ال�رشيانية والعربية".
اأ�صهر  ت�صعة  واملراجعة  عامًا  الرتجمة  ا�صتغرقت 
قبل اأن ت�صدر موؤخراً، وتت�صّمن �صوراً للمخطوطات 

الأ�صلية.
وفقًا  متنّوع،  فهو  م�صمونها،  يخ�ّض  وفيما 
اللغة  قواعد  عن  خمطوطات  ثمة  لإبراهيم، 
ال�رشيانية واأخرى عن العربية، كما تت�صّمن ر�صائل 
من  مقّد�صة  ن�صو�ض  ومنها  تاريخية،  ومدوّنات 

بينها القراآن خمطوطًا.
تدمري  "داع�ض" على  تنظيم  اأقدم  اأن  بعد  وخا�صة 
كنائ�ض ومراقد ومراكز �رشطة، بداأت اأيديهم تطاول 
كل ما له �صلة بالثقافة يف املدن التي ي�صيطرون 
العراقية  الثقافة  لوزارة  اإح�صائياٌت  ت�صري  عليها. 
لها،  تابعًا  ثقافيًا  بيتًا   32 اأغلق  التنظيم  اأن  اإىل 
ودّمر 19 دار �صينما و�صتة م�صارح يف تلك املناطق، 
ف�صاًل عن قتل ت�صعة �صعراء حمليني بتهمة "الردة" 

اأو "الفجور". 

بغداد_متابعة


