
 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 1صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

 

 
 

ا بعينيدددل ال قا ددد  ذكددد    ددد   – المبددددا قالئدددا    *: د. حامدددد  ادددل ه
 ** قالشاع  الع اق  صب ي هاشم

 
يييييل ال ربييييية ييييييي كمييييي ذ  فيييييي مثيييييل هيييييذز المناتيييييااذ الحت نيييييةأ ::قيييييالر اليييييذكر اذ ع ييييي  اليييييرأ   : م 

عيييين :راايييي أ عيييين قييييذ يييييي اح وهييييا ومرهييييا وهمومويييياأ منوييييا همييييوم الوفييييا   ييييار  الييييولنأ اعيييييدا  ؤ م
 مر:ع اللفولة واأل:راب واألهل واالصدقاء والذكر اذ الحميمة.

 
ليويييييا مييييين هيييييانوفر عيييييام إ م  لييييي  بيييييرلينأ وهيييييو قيييييادإع ييييي  صيييييبري عنيييييد عيييييود:ي الثانيييييية  فيييييذ  :عر  

1996. 
 

دبيييييييية صييييييي ير  امشييييييياركة الشييييييياعر العراقيييييييي حاميييييييد حمييييييييد أضيييييييم:نا فيييييييي البداييييييييةأ ح قييييييية ثقافية 
والكا:يييييب والشييييياعر التيييييوداني أميييييير حميييييد ع يييييي ناصييييير.  كنيييييا نقيييييرأ وننييييياق  ون:اييييياد  ان:ا نيييييا.  

نيييييدثرذ تيييييير عا  شييييي ن كييييييل منًما:نيييييا العربييييييةأ ال عمييييييرا  ليييييوي   وال ثمييييييرا  وفييييييرا .  ولكيييييين آلكنويييييا 
أكثييييييرهم ومييييييا أكييييييرموم.  كنييييييذ  ليييييي  اصييييييدقائي العييييييراقيين وميييييياإ:وثقييييييذ ع ق:ييييييي معيييييي  لينضييييييم 



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 2صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

حبييييو أعييييري ع ييييي  قصصييييي القصييييير أ يلالعوييييا م:معنييييا  وناقييييدا  وهييييو الكا:ييييب الم:ميييير أ وأنييييا أ 
ليييييي  إاعيييييييدا  عييييين :كييييييو ني و:ييييي هي يأ دون إهمييييييا  ال:كيييييو ن الييييييذا:ي.  نبونيييييي  وحقيييييل   فيييييي م ييييييا   

م اليييين   ييييري القييييارل االييييد و  اليييي  عييييالهميييية العنييييوان فييييي القصييييةأ فوييييو الع:ايييية األوليييي  ال:يييي :  أ 
تاتييييييية ميييييين دالالذ اليييييين .  وهييييييذا مييييييا أو :ضييييييمن الع ميييييية والرمييييييتأ ف::  يييييي  بييييييذل   وانييييييب 

يضيييييا  كا:بنيييييا المبيييييدص الراحيييييل اللييييييب صيييييالًأ عنيييييدما شييييير فنا تائيييييرا  ومشييييياركا  فيييييي أليييييي  إنبونيييييي 
  معي:نا األدبية البرلينية.

 
الكو ييييذ وميييين ليييي  إوصييييبري الييييذي كييييان يعيييياني قتييييو  ال:رحييييا  والو يييير  القتيييير ةأ ميييين الموصييييل 

ليييي  بييييرلينأ كييييان البييييد ان ييييينعك  ذليييي  فييييي ان:ا يييي  الشييييعري إليييي  دمشيييين وميييين هييييانوفر إعييييدن 
 والنثري.

 
 (  17.2.2011" )ب لين مدينل الك اهيليك:ب في قصيد  "

 
 ال :حتن يا ولدي

 حين :ع م أن َمْن ال ولن يح:وي 
 ال :ح:ِضن    المنافي 

 
فبيييييرلين  أالقصييييييد  ب:ولئيييييةوح:ييييي  ال يصيييييدم عنيييييوان القصييييييد  القيييييارل الم:ع يييييلأ يتيييييبن صيييييبري 

 :احذ ل  االت:قرار أالمدينة ال:ي اح:ضن:  و هي 
 

 إل  ابني أصيل
 ل  اع م يا أبني أن في صدر كل امر 

  نينا  عنصر ا  يًور إن لم يردْع  ..
 يكبر إن لم يح م  .. ي:وور إن لم يكاْح   

 



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 3صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

 ( 2014. 4. 16)" غ يب ما بين عدن قب لينقصيد  "ويقو  في 
 

 حين أاحث في برلين
 ا   دوى  حين أاحث عن ولن  

 :ت  ر من ضعفي المنافي
 وع   و وي :وب الر اح  

 
 "، لست    االل   ال حيل األبدي" يك:بو 
 

 ق ذ ت عود   يأبديا  قا أ تيكون الرحيل 
 العراقوا :ف  من لي ي بدر  َح ْمذ  ا أ كان و    

 
 ... اعيدا   وكان العراق اعيدا    "هق ك  أ ض آشق في رواي:  الرائعة " ويك:ب ب وعة

 
 (  دددد  ال  بددددلألييييم يصيييير  الشيييياعر التييييوداني صيييي ح أحمييييد إبييييراهيم ميييين اييييار   فييييي قصيييييد:  )

 .أ النيل  اعِيدْ والنيل  َاعِيدْ 
 

والعييييراق الحبيييييب وشييييعا  ال يييير ً الييييذي يعيييياني القويييير  أوالييييولن هييييو الييييولن مومييييا لييييا  ال ييييياب
والقتييييييييو  والً ييييييييمأ عييييييييراق ال ييييييييواهري والتييييييييياب ونييييييييات  الم ئكيييييييية والبيييييييييا:ي وتييييييييركون بييييييييول  
وغائييييييب لعميييييية فرمييييييان وع ييييييي الييييييوردي و ييييييواد ع ييييييي ومصييييييلف   ييييييواد وع ييييييي  ييييييواد الليييييياهر 

بييييييييراهيم التييييييييامرائي و وتيييييييي  العيييييييياني  رفذ الييييييييذي :شيييييييي -ونييييييييوري عبييييييييد الم يييييييي  و ييييييييواد تيييييييي يم وا 
 اليتا  ح  ما  اعيدا . -في مدينة اليبت   1958امعرف:  في صي  

 
 .  يك:ييييييب فييييييي" :لالعيييييي  قصييييييائد الومضيييييية أو البرقيييييية أو ال حًييييييةجزيدددددد د ال  ده دددددددفييييييي ديوانيييييي  "

  "اغتياب"قصيد  



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 4صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

 
 إل  واحد  
 ال أعِرف    

 رفقا  
 بواحد  

 ال :عِرف    
 

  "صحقدوفي قصيد  "
 

 أيوا الصدين  
 أيقً:نا

ً  صداقة  حيث  كنا   نمن
 أ: فذ   ياز نْ مَ لِ 

 الض ينة  
 ضمير ز و    

 
  "بحث"وفي قصيد  

 
 ك ما حاولذ  

 الاحثَ 
 عن الوفاءِ 

 ك ما
 ضاقذ دائر   
 األصدقاءِ 

 



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 5صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

 
  "هالموفي قصيد  "

 الصوذ  القادم  من  وِف قوقعة  
 أتير نبي    صوذ  

 أو فار  عابَث حور ة  
 في غياب القمرِ 

 أو ف:   :از في األعماقِ 
 أغو:  رقصة  ال   انِ 

 في ترقِة الحر رِ 
 هذا الصوذ  القادم  

 صوذ  صبي  
 ات:وو:  امرأ   

ِ قذ من مت   وعبير    
 

 2015. 11. 27" سأحتف  بَك أي ا الئم وفي قصيد  "
 

 ت ْح:مي بورِد  ِمن ضياص  أيوا القمر  
 أنا لائر  الم:اهةِ 

 ن م:ي أغواها إل  الرحيل دليل  
 وار:ح ْذ 
 أوهمْ:ني المتافاذ   ثم َمنْ 

 وأنا أضعذ  إليِ  اللر نَ 
 ف عذر ني يا ترقاء  ثانيةَ 

 ثم اح:م ي  نون لائر  ااَذ ا  تفرِ 
 
 



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 6صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

 
ن ال :صيييييرفنا عييييين : ييييياوت مضيييييمونوا الحرفيييييي والعنييييياو ن أالك مييييياذ التيييييو ة والاتييييييلةأ ي يييييب 

ال مييييع بييييين حيانييييا أ أالمعبيييير أ ب انييييب  مييييا  الصييييور  ورنييييين ااِليقيييياص.  كمييييا : ييييد فييييي قصييييائدز 
أ اذ الشييييياعر  أميييييام ال: ربييييية الفع ييييييةالنقيييييائي وال :  يييييو مييييين المفارقيييييةأ ال:يييييي :عكييييي  وعييييي  اليييييذ

  "شقق لعينيكفي قصيد  "وكما يك:ب 
 

 في عيني ِ 
 ا:تاص  ل كواكبِ 

 في عينيِ    صة  نبيِذ هذا الكون 
 في عيني ِ 

 من حنينِمشوار  لو ل  ... تمن  
 حبيب:ي

 لم أنَ  شراَء أشرلة  
 لضفائرِ  ال مي ة

 لكنني
 نتيذ  :قبي   هذا الصااح

 قا :ي
 

مييييين هيييييي هيييييذز الحبيايييييِةأ ال:يييييي :فيييييوق عينيويييييا ا:تييييياص الكواكيييييب والحنيييييين والشيييييوق الييييي  ضيييييموا 
 انوا دنيا ابنة الشاعر. ؟ و:قبي وا

 
 أأ أثنييييياء مشيييييارك:  فيييييي الم :قييييي  األو  ل روايييييية العراقيييييية الم :ربيييييةأ لنيييييدنقيييييدم صيييييبري محاضييييير   

 أ"التييييييييردية فييييييييي الرواييييييييية الشييييييييعر ة -أ اعنييييييييوان "شييييييييواد  روائييييييييية 2013أك:ييييييييوبر   :شيييييييير ن األو 
 أكبيييييرَ  فيوييييا أعماليييي  الروائييييية وقييييائ    ع ييييي  حييييذر  أ الميييي  المصييييل حاذ.. وع يييي  حييييذر   عارضييييا  



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 7صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

"قصيييييد  روائيييييةأ رواييييية   ق:ييييرب ميييين وضييييع المفيييياهيم.  ميييياذا أتييييم  عميييي   ك:ييييب معًميييي  شييييعرا  أ
 األمر ل نقاد والااحثين. قد :ركذل  ؟" ةأ م حمة قصير شعر 
 

ت  " فيييييي قصييييي:  القصيييييير  ددددددا م الَصدددددم  ليددددددل تددددد  م فيييييي م موع:ييييي  القصصيييييية " "نئدددددى  عددددددل جم
"أ ن ييييييد ب انييييييب التييييييرد والحييييييوار والقصييييييديةأ مقييييييالع مثييييييل  ال :لييييييير الييييييروح صددددددقت الم ندددددد 

... "مر ييييييا اااام" و:ييييييوتص  التييييييوية كالفراشيييييية فييييييي الفضيييييياء الرمييييييادي الم:تواييييييع ايييييياألرواح الشيييييير ر 
. ي:مييييياو  فيييييي اًفييييياق محميييييوال  ع ييييي  ذراذ النتييييييم .. المنييييياحي دون إتييييي: ااة ح:ييييي  صيييييداز فيييييي

. .. أنفاتييييييييوا الم:عثيييييييير  ..... هييييييييا  المتيييييييياء وراحييييييييذ الشييييييييم  اعيييييييييدا  : مييييييييع اقايييييييييا  يب:وييييييييا .
هيييييذز مقيييييالع شيييييعر ة.  مييييياذا نل ييييين ع ييييي  هيييييذا ال ييييين  األدبيييييي؟  القصييييية  . أصيييييااعوا المحمييييير "

 القصيد .-أو الك:ااة عبر النوعيةأ أو القصة الشاعر ةأ أو القصة ال نائيةأ
 

 :هق ك  أ ض آشق ونقرأ الفقر  ال:الية في رواية 
 

حاولنييييييا  نحيييييين الف:يييييييان ميييييين فييييييوق الميييييياء كييييييدنا أن نلَييييييير.   نلييييييير. .. "ونحيييييين نلييييييير
.. عن ييييا ير:فييييع وميييين فوقنييييا  والاصيييير  نحونييييا ذاه يييية :تييييرح النًييييرأ إنمييييا القييييادر من ييييا يلييييير

ييييي يب:عيييييد..  إلينيييييا ي حيييييد ق ويل يب:عيييييد ويليييييوف األر ييييياء ونحييييين ماتلنيييييا فيييييي المحاولييييية .. ت 
..   ييييين مييييين حولنيييييا إلييييي  كبيييييد التيييييماء يصيييييوبون الاصييييير.. يليييييير.. يليييييير وال َ  نرفيييييرف

وحيييييين يرتيييييم فيييييي الويييييواء ن مييييية عار ييييية الف يييييذين وقرنف ييييية :يييييراق  تييييياقية إلييييي   ر رهيييييا 
 .. و يلييييير.. وحييييين ي قييييي فييييوق كييييل بيييييذ  نيييية صيييي ير أ يدهشييييونأ وهيييي يوييييا ر اليمييييام

يلييييييرأ ونحييييين ماتلنيييييا نحييييياو  أن نليييييير حيييييين :نيييييت  الشيييييم  اكيييييل أبو:ويييييا إلييييي  بركييييية 
ليوييييا يلييييير العشيييياق فييييي غيبوايييية ال تييييد.  يلييييير وعيييين ع تنييييا نع يييين  حاولنييييا أن  ميييياء وا 

.. ومييييين  نليييييير ولكييييين.  لكييييين تيييييوي   هيييييو القيييييادر فينييييياأ يح ييييين اعييييييدا  ي: ييييياوت األنحييييياء
.. يعشيييييق   .. يصيييييدم  الليييييير   الشيييييم  وفنيييييا نصييييييً  ييييييا تيييييويل انيييييت  ليييييئ  :تيييييحر 

 لم يتمع حين نضي ع في غمر  الدهشة نداء". الن م. 
 



 

 ثقافيةأوراق 

 
 11 من 8صفحة   في ذكرى أربعينية الروائي والشاعر العراقي صبري هاشم د. حامد فضل هللا

 

مقييييييالع شييييييعر ة.  ألييييييي  هييييييذا مثييييييا   االتييييييرد والحييييييوار الم فييييييي والقصييييييديةأ ::   ويييييي يضييييييا  أهنييييييا 
الم : ييييي   أوهيييييو مبيييييدص وناقيييييد أدبيييييي فيييييي عيييييين الوقيييييذ أالقصيد  امفويييييوم إدوار ال يييييرا يييييييل قصة

" فييييي رواي:يييي  "ال  تيييييون  ع ييييي أ اييييالرغم ميييين أن اليييين  دا ييييل رواييييية.  وربمييييا ن ييييد نمييييات  لييييذل 
 ال:ي صاغوا شعر ا  :ر:ا  عضويا دا ل  تد الرواية. 

 
"فيييييييي معًيييييييم   2013. 1. 25يقيييييييو  صيييييييبري فيييييييي حيييييييوار ميييييييع التييييييييد  وفييييييياء الربيعيييييييي ب:يييييييار   
البنييييييياء و:عيييييييدد فيييييييي متييييييي:وياذ  أعمييييييالي ثمييييييية : ييييييييير فيييييييي لر قييييييية التيييييييرد و: يييييييير فيييييييي لر قييييييية

ال ليييياب أو مييييا يتييييم  ااالل:فيييياذ.  لييييم ال نك:ييييب نصييييا  عصيييييا  ع يييي  الكتييييل النقييييدي أو ال ايييياء 
 ضييييياع  فيييييي حالييييية نقيييييدز إلييييي  هيييييذز المدرتييييية البنيويييييية أو : ييييي  إالنقيييييدي؟  نر يييييد نصيييييا  ال يمكييييين 

ن م متيييية "إننييييي حييييذر ميييي  ال:فكيكييييية أو األ ييييرى الشييييك نية".  ومواصيييي   فييييي شييييواد:  ال ندنييييية
األمييييييير ل نقييييييياد والاييييييياحثين".  وأنيييييييا أضيييييييي أ  واالق:يييييييراب مييييييين المصيييييييل حاذ والمفييييييياهيمأ :اركيييييييا  

 القراء.
 

ربميييا نفويييم :بيييرم المبيييدص مييين :عيييدد الميييدار  النقديييية.  ولكييين هيييذا ميييا يفرضييي  ال:ليييور فيييي النقييييد 
األدبيييي وميييا :وصيييل اليييي  مييين قواعيييد وأصيييو  والاحيييث عييين المييينو .  وايييالرغم مييين :اييياين و وييية 

ال د  نيييييا فييييييي فوضييييي  ال:فتييييييير وال: و ييييييل ا  لنًيييييرأ البييييييد مييييين ضييييييا  المفييييياهيم والمصييييييل حاذ و ا
والقييييييراء  االع:االييييييية واالنلااعيييييياذ الش صييييييية ال:ييييييي :اعييييييد القييييييارل عيييييين الوصييييييو  اليييييي  الفوييييييم 
العميييييين لداللييييية الييييين  و:يييييذوق  مالي:ييييي أ فالقيييييارل عاميييييل أتيييييا  فيييييي :فتيييييير النصيييييو  وليييييي  

ود فييييييي هييييييذا الصييييييددأ أن أشييييييير ااي يييييياتأ ودون الييييييد و  عييييييام   ثانويييييييا  كمييييييا فييييييي الماضييييييي.  أ
 Die Theorieليييي  نًر يييية ال: قييييي والمعروفيييية ااتييييم مدرتيييية كونتيييي:ان  إ أفييييي ال:فاصيييييل

der Rezeption يييييي ع يييييي  دور القييييييارل فييييييي :حديييييييد معنيييييي  اليييييين  أو :فتيييييييرز.   ت  ال:ييييييي :رك 
 وك:ااييييي هيييييانت روبيييييرذ يييييياو   Hans Robert Jaußا لمانييييييأبيييييرت ممث يويييييا فيييييي أومييييين 

 Ästhetische Erfahrung undال بيييييير  ال مالييييييية وال: و ييييييل األدبييييييي" ال ييييييامع "

literarische Hermeneutik وفولف ييييييان  إيييييييتر Wolfgang Iser  ك:اايييييي  الوييييييام و
 Der Akt des Lesens , Theorie" ل القييييراء أ نًر يييية  مالييييية ال: يييياوبفعيييي"
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ästhetische Wirkung  ومعضيييي ة حر ييييية  عارضيييييا فييييي  نًر :يييي  حيييييو  ال: قييييي واألثيييييرأ
 ال: و ل وحر ة ال: قي.

 
ع ييييييي   أعمالييييييي  األدبيييييييية أو ناقيييييييدا  أو مع قيييييييا   شيييييييار  صيييييييبري بييييييي،ثراء حيا:نيييييييا الثقافييييييييةأ عارضيييييييا  

وهيييييي    ييييييي  ميييييين ال:واضييييييع واألدب ال ييييييمأ وال يوصيييييي   أغيرهييييييا.  وصييييييبري البيع:يييييي  التييييييمحة
 االنر تيةأ ال:ي يع:برها الاعي من م : ِتمة الشعراء. 

 
ن النضيييييييا  التياتيييييييي والمييييييييداني والثقيييييييافي واالع:قيييييييا  وال ربييييييية مييييييين أ يييييييل الحر ييييييية والكرامييييييية إ

ن ::يييييييير  أثارهييييييييا النفتيييييييية وال تييييييييدية ع ييييييييي أ فك:يييييييب اعييييييييي روايا:يييييييي  أاالنتيييييييانيةأ كييييييييان البيييييييد 
 وقصائدز وهو لر ً تر ر المت:شف .

 
ال يع:ر ييييي  الحيييييتن واأللييييييمأ عنيييييدما :قييييييرأ اعيييييي قصييييييائدزأ ال:يييييي ك:بوييييييا فيييييي ف:يييييير  قصيييييير  قبييييييل أ

 هنا مق:لفاذ من قصيد:ين  ؟ 2016مار  آذار يناير و كانون الثاني رحي  أ 
 
 

 
 ر: بي اعَي اشيائ ِ 

 ًِ  وال َ:عصفي اكياني أنا الذاهب  نحَو الر  
 نحَو األصواِذ ال:ي لم ي ِذ ِمنوا َصدى

 ي ِاحتنيال َ:ْعِصفِ 
 فع   م ن َ:اكي العيون  ِمن اعِدَي أنا ال ارب  

 أع   ولن  
 وفي  : تهن  األرواح  
 و: حصد  األح م  

 أم ع   ا د  أضحْذ  رااا  في ال وارِ 
 أم ع   ال:ي لم يبَن ِمنوا توى ذاكر  ؟
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؟  ع   َمن َ:ْاِكي الق وب  أيُّوا القدر 
 

 إل  هنا  ياترقاء  نر:ِحل  
 أشياَءَ  و:ويئي ل رحيللْمِ ْم 

 لْمِ ْم أشياَء   ف قد أتف الوداص األ ير
 والقاف  ة أوشكذ ع   التفرِ 

 
أرنييييييي و ويييييي  أيوييييييا الييييييرب البييييييديع يييييييا حامييييييل " يصيييييييً الييييييراوي وهييييييو ع يييييي  قميييييية  بييييييل هييييييوركي

 ... أنيييييا عبيييييد  اليييييذي ه يييييرز األوليييييياء والم:قيييييون.  ه يييييرز الرفييييياق والمنيييييافقون  األتيييييماء الحتييييين 
... لقيييييد تهقيييييذ أرواحنيييييا مييييين هيييييذا الرعيييييب  ... أنيييييا عبيييييد  الفقيييييير اليييييرحمن اليييييرحيم... ييييييا أيويييييا 

 ..." التاكن فينا.  ااعث في نفوتنا اللم نينةأ من هذا ال  ء أنقذنا وبرحم:  فاشم نا
 

أميييييام عينيييييي  صيييييور  صيييييبري  ال تيييييد النحييييييل والصيييييوذ ::يييييرا  أثنييييياء اعيييييداد هيييييذز الورقيييييةأ كانيييييذ
أنييييييي  يعييييييياني.  وفيييييييي  ق  صيييييييد  الاصيييييييراوية والاتيييييييمة الصيييييييافيةأ فييييييي  :  الويييييييادي بنكو:ييييييي  ال نوبيييييييية 

: :بييييييي الييييييروح الم:وقييييييد  ال:ييييييي :كابييييييد وهيييييين ال تييييييد وو ييييييع االبييييييداصأ فالك:اايييييية معانييييييا   أال  يييييي 
والشيييييييييعر :يييييييييو:رأ ف:ييييييييي :ي الك مييييييييياذ م:ف ييييييييير أ م:وه يييييييييةأ منفع يييييييييةأ ناقيييييييييد أ  أوم يييييييييامر  متييييييييي:مر 

ددا  فييييي التييييرأ يييييا صييييبريأ نحيييين هييييذا ال قيييياءأ وميييير  ومحرضيييية.  وكييييان يلييييوف فييييي ذهنييييي أيضييييا  
ييييا أيويييا الراحيييل المقييييمأ نحييين ناادلييي    نقيييو  لييي  أهنييياأ هيييذا ال ميييع النبييييلأ هيييذا ال ميييع الحيييت ن

.  محاة  امحاة  ووفاء  بوفاء 
 
 

 
)*( اليييييييدك:ور حاميييييييد فضيييييييل هللا لبييييييييب م:قاعيييييييد مييييييين اصيييييييل تيييييييوداني مقييييييييم فيييييييي بيييييييرلين ولييييييي  

ذليييييي  ال الييييييية  امييييييا فييييييي ثقافييييييية وا :ماعييييييية فييييييي اوتييييييا  ال الييييييياذ العربييييييية فكر يييييية و نشييييييالاذ
لييييي  و :ميييييع االلمييييياني. فيييييي الم والثقيييييافي العراقيييييية فيييييي بيييييرلين أ فضييييي   عييييين نشيييييال  اال :مييييياعي 
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 قضييييايا أوربييييا وا تيييي م وفيييييحييييو   –أحاديييييث برلينييييية ك:اايييياذ عديييييد  وأهموييييا ك:اايييي  الموتييييوم "
  2013نوفمبر برلين  –" والذي صدر عن دار الدليل ل لااعة والنشر الفكر األدب و

 

  
 

 في  2016نيسان ـ أبريل  11االثنين يوم في  بمناسبة مرور اربعينية رحيله)**( القيذ الك مة 

شارك في وفي برلين   2016أيار ـ مايو  28يوم السبت المصادف  فيانعقدت  أمسية ثقافية
 تنظيمها كل من 

 منتدى بغداد للثقافة والفنون ـ برلين 

 منتدى الثقافة العربية ـ برلين 

  الجالية السودانية ـ برلين ـ براندينبوركنادي 

 مؤسسة ابن رشد للفكر الحر 
 رابطة االعالميين العرب في المانيا 

 

ييييية لشييييياكة ا ق:صييييياديين العيييييراقيين. حقيييييوق  ا عييييياد  النشييييير اشييييير  االشيييييار  يتيييييمً النشييييير محفًو
  2016حت ران يونيو  6ال  المصدر. 
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