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المسرحية ) هيال يا رمانة( مركز دراسات الموصل طباعة مجموعة        صدر عن

 المجموعة خمسة مسرحيات كانت للمبدع األستاذ طالل حسن، وقد تضمنت

موضوعاتها مستلهمة من التراث والفلكلور الشعبي الموصلي، فقد عنون بعض 

النصوص بأسماء لبعض األلعاب الشعبية المرتادة في مدينة الموصل في فترة 

 كما عنون البعض ،)١()صندوق الدنيا(الثالثينات من القرن الماضي، مثل مسرحية 

غاني الشعبية المرتادة في نفس الزمان والمكان، مثل مسرحية اآلخر بأسماء لبعض األ

، )٤()يا سامعين الصوت(، أما مسرحية )٣()أم الغيث(، ومسرحية )٢()طلعت الشميسة(

فقد حاكى بها طالل حسن فكرة المنادي الذي كان يتجول في أزقة مدينة الموصل 

  : م شيئاً، بقولههالقديمة وهو ينادي الناس إذا ما فقد ل

  يا سامعين الصوت (

  صلوا عالنبي

  أولكم محمد وتاليكم علي 

  يا سامعين الصوت 

  صلوا عالنبي

  أولكم محمد وتاليكم علي 

   )٥().....اللقى بنت 
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كما أستلهم طالل حسن من بعض األغاني الشعبية الموصلية القديمة التي كانت       

خيرة في المجموعة، والتي توظف في األلعاب الشعبية للبنات، عنواناً لمسرحيته األ

 )٦()هيال يا رمانة(استحوذت على عنوان المجموعة كلها، فقد حاكى في مسرحية 

  . الذاكرة الشعبية الموصلية، وبخاصة ما يمس ذاكرة الطفولة

ويبدو لي أن قراءة هذه المجموعة تحلق بالمتلقي في فضاءات الموصل        

 المفردات المحلية وخلق األحداث التي تحيل القديمة، إذ عمد طالل حسن على انتقاء

األزقة (إلى المحلية، تشكل لدى المتلقي ارتيادا في فضاء المخيلة، مخيلة الماضي 

وهذا ما أشار إليه الدكتور ). رائحة الموصل/ البيوتات المتراصفة/ القناطر/ الضيقة

داعي لمترجمنا والملفت في المنجز اإلب: (ذنون الطائي في تقديمه للمجموعة بقوله

الرائد طالل حسن، دقة تعابيره ومعانيه دون زخرفتها، فضالً عن بساطة المفردات 

وسهولة األسلوب وحواراته الممتعة المكتنزة بالقيم الفنية والتربوية، وهو يغترف 

   )٧().دوماً من التراث الشعبي الغني ويسخر الحوادث التاريخية في السرد القصصي

، ) مـسرحي  -درامي( طالل حسن البحث في إنشاء الفضاء الفكري         لقد حاول         

وعالقة الشخصية في ذلك، ليجعل من الشخصية الدرامية قـدرة علـى أن تختـرق               

، ويمكن أن تتواجد، حتى في حالة غيابها، لتظل محافظة علـى مكانتهـا              )الفضاءات(

لمدينة الموصل فـي    ) الزماني/ المكاني(ودورها في البيئة الفواعلية، وهكذا فالفضاء       

يكتسب قيمته من خالل الفعل، فالنص المسرحي يعتمد فـي          ) هيال يا رمانة  (مجموعة  

عمله على الترميز وفك رموزه معاً على طواعية عدد من األنساق، وعلى مجموعـة              

؛ وهنا المتلقي طفل    )المتلقي-المرسل(من الشفرات المشتركة تقريبا، بالنسبة للطرفين       

تـشكل منهـا الـنص      يكون مجموعة من األنساق      عن فكرة النص ي     فالناتج -أو فتى   

و هذا النص المسرحي موجهة      المسرحي، والتي تشكل أيضاً مجموعة أنساق االتصال      

، إذ يختلف عن النص الدرامي      )معنى(قصديا، بهدف إجراء التواصل من خالل إنتاج        

ي المكان والزمان، بل    منفردة ومستقلة ف  ) ذوات(جذرياً في كون رسالته موجهة ال إلى        

، كمـا أن    )هنا /اآلن /نحن(جمعية، ترتبط مع بعضها البعض في عالقة        ) ذوات(إلى  

هذه الرسالة تنتج عموماً بواسطة تعدد قنوات إعالمية من موسيقى وحركة وديكـور             



 

)٤(

@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QVH@O@@kuŠ@QTSS@ç@O@æa‹íy@RPQR@â@ @

الخ، إضافة إلى األنساق اللغوية المستلهمة من العامية والمحلية الموصلية          .... وإضاءة

  .ز خطاب النص، كونها تجعل منه حقالً غنياً للتحليلالتي تمي

  

 : الهوامش

 .٧/ طالل حسن/ هيال يا رمانة )١(

 ٤٧/ ن.م )٢(

 .٦٩/ ن.م )٣(

 .٢٧/ ن.م )٤(

 .٢٩/ هيال يا رمانة )٥(

 . ٩٣/ن.م )٦(

 .٤/ن.م )٧(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٥(

@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QVH@O@@kuŠ@QTSS@ç@O@æa‹íy@RPQR@â@ @

@¶ëþa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@æbic@Ý–ì¾a@òíüëQYQT@MQYQX@â@ @

òaŠ†@bèÇbšëc@À@@òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüa@ @

†N@òië‹Ç†ìà«@Ýî»@ @

- ١٩١٤ يأتي موضوع دراسة والية الموصل أبان الحرب العالمية األولـى           

دراسة في أوضاعها االقتصادية  من الموضوعات التي تهدف إلـى تـسليط              ١٩١٨
الضوء على الظروف واألحداث التي عاشتها والية الموصل أبان الحـرب العالميـة             

لعهدين العثماني والبريطاني وانعكاساتها على أحوال سكانها االقتـصادية         األولى في ا  
  إلى كلية التربية    زاهر سعد الدين قاسم      رسالة ماجستير تقدم بها   وهي  .  واالجتماعية

 عدد صـفحاتها  جاسم محمد حسن العدول و       .د .باشراف أ  ٢٠٠١ )جامعة ألموصل (
  . صفحة من الحجم الكبير١٩٩

تناول الفـصل األول واليـة        المالحق، نة فصول وعدد م   تضمن البحث ثالث    
 الواليـة التـي     هالموصل من الناحيتين الجغرافية والتجارية وتقديم خلفية تاريخية لهذ        

 مـن مراكـز التجـارة       اتميزت منذ القدم بموقعها الجغرافي الذي جعلها مركزا كبير        
كسسبتها مزيـدا مـن     الرئيسة في المشرق العربي فضال عن أهميتها التجارية التي ا         

الشهرة كما تطرق الفصل ذاته إلى أوضاع الموصل االقتصادية واالجتماعيـة حتـى             
 والمتمثلـة بالزراعـة     ةفترة الحرب العالمية األولى  وعـالج الجوانـب االقتـصادي          

والصناعة والتجارة فيما يتعلق بقطاع الزراعة عرض الفصل دراسة ألهم المحاصيل           
كذلك أوضـاع ملكيـة     ،واألساليب المستخدمة في الزراعة   التي اشتهرت بها الموصل     

األراضي والتي تمثلت بظهور المالكين الغائبين الذين اليمتون بصلة إلـى الزراعـة             
إضافة إلى دراسـة    ،فضال عن تطبيق نظام الطابو الذي أصبح أداة الضطهاد الفالحين         

عة فقد تناول الفصل    أما قطاع الصنا  .وعوامل تأخر الزراعة    ،أحوال الفالحين المعاشية  
ابرز الصناعات إضافة إلى دراسة أحوال والية الموصل وأقـسامهم مـن حـرفيين              

وأسطوات وعمال ماهرين كما تعرض الفصل نفسه إلى قطاع التجـارة فـي             ،مستقلين
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وكـذلك  الطـرق التجاريـة       .الموصل والعوامل التي ساعدت على تطورها ونموها        
رضتها  فضال عن التعريف بأهم المراكز التجاريـة         والمشاكل التي اعت  ،النهرية،البرية

  . واألسواق التجارية ،والقيصريات،والتي تمثلت بالخانات

أما فيما يتعلق باألوضاع االجتماعية في فترة ما قبـل الحـرب فقـد كـرس              
واسـتعرض أهـم    .الفصل األول اهتمامه بالسكان وأقسامهم تبعا لطـرق معـشيتهم           

كمـا  .واآلثوريين  ،والتركمان،واألكراد، والمتمثلة بالعرب  القوميات في والية الموصل   
وبعـضا مـن عـادات      ،واليزيديين،واليهود،والنصارى،كالمسلمين،تناول العقائد الدينية  

  . وتقاليد أهالي الموصل  وخاصة في األعياد والمناسبات 

أما الفصل الثاني فقد سلط الضوء على أوضاع والية الموصـل االقتـصادية               
ب العالمية األولى بدءا بموقف الدولة العثمانية من الحرب وإجراءاتها تجاه           خالل الحر 

أهالي الوالية والتي تمثلت باستدعائهم ألداء الخدمة العسكرية وسوقهم إلـى جبهـات             
ثم انتقل إلى أوضاع الزراعة والصناعة والتجارة في الموصل أبـان الحـرب             .القتال  

والتي مـن   ،رض الفصل أسباب تدهور الزراعة    ففي قطاع الزراعة ع   .العالمية األولى   
أبرزها إجراءات العثمانيين في تجنيد الفالحين وذلك ما أدى إلى ترك أراض زراعية             

أما فيما يخص قطاع الصناعة فقد تناول       .واسعة دون زراعة وهبوط اإلنتاج الزراعي       
تعراض إضافة إلى اس  .الفصل واقع الصناعة الموصلية أبان الحرب وعوامل تدهورها         

أما فيما يتعلق بموضوع التجارة فقد تطرقنا إلى        .أحوال الحرفيين ومستويات أجورهم     
والتي يعزى معظمها إلى أثار الحرب العالمية       ،دراسة أسباب تدهور التجارة الموصلية    

كما تناول الفصل موضوع صادرات الموصل ووارداتهـا وبـين أن تجـارة             ،األولى
  . بت بشلل كبير أبان الحرب الصادرات والوردات كانت قد أصي

عنوان األوضاع االجتماعية في واليـة الموصـل        "وجاء الفصل الثالث تحت       
والذي بحث على مسالة تدفق المهاجرين      "١٩١٨-١٩١٤خالل الحرب العالمية األولى     

ـ    .إلى والية الموصل وهم من األرمن واألكراد والنساطرة           نوأوضح الفصل بعضا م
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كما أكد تفاصيل كارثة المجاعة موضحا الشدائد التـي         ،لمجاعةمعاناتهم جراء كارثة ا   
كما اهتم الفصل ذاته بدراسة     .ومهاجريها أبان تلك الكارثة     ،كان يعانيها سكان الموصل   

اآلثار الناجمة عن كارثة المجاعة والتي كان من أبرزها حوادث اإلجـرام واإلخـالل     
لتي ذهب ضحيتها عدد مـن      باألمن  والتي تجسدت في جرائم عبود وزوجته عمشة ا         

  . األطفال األبرياء 

  :منهاواعتمدت الدراسة على العديد من المصادر   

وهي ملفات البالط   ،الوثائق غير المنشورة المحفوظة في دار الكتب والوثائق في بغداد         
 المتحـدة فـي     األمم عصبة   إلىالملكي ومنها ملفة قضية الموصل البريطانية المقدمة        

واعتمد البحث على وثـائق   .م ووثائق االحتالل البريطاني للعراق      ١٩٢٤ األولكانون  
وزارة الخارجية البريطانية والمحفوظة في دائرة السجالت العامة بلندن التـي توجـد             

 في المكتبة المركزية في الوزيرية في بغداد والتي أغنيت الدراسة بمعلومات قيمة             اآلن
القوافل التجارية والحمـالت    على  كردية  السيما فيما يخص غارات القبائل العربية وال      

التي تشنها السلطات العثمانية ضدها فضال عن اإلحصاء السكاني الذي أجرته سلطات            
  . االحتالل البريطاني في الموصل 

إلى جانب وثائق مركز دراسات الخليج العربي في البصرة والمتمثلة بوثـائق              
ها التجارة والمتمثلة في غـارات      وزارة الهند معلومات تخص المخاطر التي عانت من       

وعمليات السلب والنهب واإلجراءات العثمانية المـضادة       ،القبائل على القوافل التجارية   
لها فضال عن إيرادها معلومات عن بعض المكائن الحديثة التي وصلت إلى الموصل             
ويمكن عد سجالت المحكمة الشرعية في الموصل والمحفوظة في المكتبة الوطنية في            

من الوثائق المهمة لما احتوته من معلومات في مواضيع شتى وخاصـة فيمـا              ،دادبغ
  .  والنقود واألسعار ،يتعلق بالخانات
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وتعد المطبوعات العثمانية الرسمية أحد المصادر المهمة عن أوضاع الموصل            
االقتصادية واالجتماعية ويأتي في مقدمتها الـسالنامات العثمانيـة الخاصـة بواليـة             

  .الموصل فضال عن سالنامة والية بغداد 

وتعد المطبوعات العثمانية الرسمية احد المصادر المهمة عن أوضاع الموصل            
ادية واالجتماعية  ويأتي في مقدمتها السالنامات العثمانيـة الخاصـة بواليـة             االقتص

  . الموصل فضال عن سالنامةوالية بغداد 

واعتمد الباحث على عدد من الكتب العربية والمعربة والتي قدمت معلومـات              
وفيرة جدا كان في مقدمتها مؤلفات المؤرخ الموصلي المرحوم سعيد الديوجي ومنهـا             

  ".... وكتاب أعالم الصناع الموصلة "تاريخ الموصل "وكتاب " أم الربيعين الموصل"

واعتمد الباحث أيضا عدد من الرسائل الجامعية العربية واألجنبية كـان فـي               
والية الموصـل   (مقدمتها رسالة الدكتور إبراهيم  خليل احمد الماجستير والمعنونة ب         

ي أغنت الدراسة في جوانب عديدة      والت)م١٩٢٢-١٩٠٨دراسة في تطوراتها السياسية     
تاريخ النشاط التجاري بـين الحـربين العـالميتين         (وأطروحة الدكتوراه المعنونة ب     

للدكتور زهير علي أحمد النحاس  واستقت الدراسة بعضا من مادتهـا          )١٩٣٩-١٩١٩
من الصحف وبعض المجالت العربية فالبنسبة للصحف استعان الباحث بمجموعة من           

  .)الموصل(،وجريدة)النجاح(ية مثل جريدة الصحف الموصل
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يحمل االستدراك لغة جملة من المعاني فأستدرك ما فات وتداركه وتدارك 

 أو ، تصحيحه ومنها وجود خطأ سابق وبصدد،القوم تالحقوا أي لحق آخرهم أولهم

  .  وكذلك وقوع توهم حصل في كالم سابق ،إعادة النظر في الشيء وتقويمه

وأما من حيث المصطلح فتعد كتب المستدركات من المصنفات المهمة كونها 

 هي في األغلب كتب كبيرة في حجمها كالموسوعات والمعاجم ودوائر ،تتم كتباً سابقة

الموسوعية التي تتكون من عدد كبير من  أو بعض دورات الكتب والمراجع ،المعارف

 وكتب المستدركات ، فتأتي معززة ما بدأته هذه الموسوعة أو تلك،المجلدات واألجزاء

في التاريخ اإلسالمي والتاريخ الحديث والمعاصر تتعامل مع تراجم المؤلفين مع 

  . وما تركوه من مصنفات وآثار تدل عليهم ،التعريف بهم

) ك على موسوعة أعالم الموصل في القرن العشرينالمستدر(ويأتي كتاب 

 الذي صدر عن مؤسسة الموصلية للدعاية والنشر ،لمؤلفه األستاذ مثري العاني

 ليستدرك على عمل قد أنجزه ،صفحة) ٣٧٩( وبواقع ،)٢٠١٢-الموصل (،واإلعالم

ي موسوعة أعالم الموصل ف(من قبل المرحوم األستاذ الدكتور عمر الطالب في كتابه 

 وقد قدم لهذا ،جامعة الموصل/ الصادر عن مركز دراسات الموصل ) القرن العشرين

تعد كتب التراجم والطبقات في تاريخ ((الكتاب اإلعالمي غازي فيصل بكلمة جاء فيها 

األمة وجهاً مشرقاً من أبهى وجوه العطاء الفكري والمعرفي الذي اضطلع به علماء 

 تتشرف الموصلية بنشره ووضعه في أيدي القراء والكتاب الذي... وأعالم األمة 

يمثل امتداداً طيباً ورصيناً في الترجمة ألعالم من المفكرين والمبدعين الذين أنجبتهم 

وان هذا العمل العلمي يوثق ويؤرخ ألساطين اإلبداع والثقافة ... مدينة الموصل 
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نا نجدد دعمنا ومن ه... والمعرفة وهو تأكيد أن الباحث الجاد يحرس الذاكرة 

وإسنادنا لكل عمل يظهر أهمية وثراء إسهام علماء الموصل الذين يشكلون لؤلؤة فريدة 

  ).)في تاج الثقافة العراقية والعربية

 إال ،وجاء هذا الكتاب من الناحية الفنية جميل من حيث تصميم غالفه وتنضيده

 ،ب المتعارف عليهاأن شكل الكتاب مائل إلى المربع بما ال يتماشى مع أشكال الكت

 وعدم وجود تنسيق ،ويالحظ وجود بعض األخطاء الطباعية في بعض الكلمات

 وعدم ضبط ،إلحجام الخطوط وأنواعها وتضليلها ما بين عنوان الترجمة ومحتواها

 إال أن هذا ال يقلل أبدا من الجهد ،تنسيق بعض الصفحات من الجهة اليسرى للكتابة

  . كتابه الذي بذله المؤلف في تأليف

وأشار المؤلف إلى أن استدراكه هذا جاء من خالل اتصاله بالعديد من األدباء 

 فضالً عن ،واألساتذة ومثقفي المدينة من اجل إكمال بعض األسماء غير الموجودة

عودته إلى موسوعات األعالم ومعاجم الكتب وفهارس المجالت والصحف والى 

ئل الموصلية التي زودته وأعانته بالمعلومات  واتصاله بالعديد من العوا،خزين ذاكرته

 وذكر أن هناك تراجم أخرى كان البد لها أن تضاف ولكن هذا ،حول أصحاب التراجم

   .)ما لم يدرك جله ال يترك كله(األمر لم يتحقق على حد قوله الن 

عاشوا بين ،ترجمة ألعالم من مدينة الموصل) ٣١٧(قدم المؤلف في كتابه 

 ولم يقسم كتابه إلى فصول بل جعله أشبه ، عشر والقرن العشرينالقرنين التاسع

 قدم للترجمة بذكر اسم ،بكشاف ضم العديد من التراجم متبعاً التسلسل األبجدي

 إن كان – وإيراد سنة الوالدة والوفاة ،- إن كان حياً – وذكر سنة والدته ،المترجم له

 فيعرف بصاحب الترجمة ،جمة ثم تطرق التفصيل في التر،- ميتاً –المترجم له 

 وبيان أهم الوظائف التي شغلها أو المناصب ،ويذكر شيئاً من حياته ونشأته وتعليمه

 ورسائل ، ثم ذكر أهم ما تركه صاحب الترجمة من مصنفات وكتب،التي تقلّدها

 ، وبحوث علمية باللغة العربية وفي أحيان أخرى باللغة االنكليزية،واطاريح جامعية

 واهم المشاركات ، المترجم له من كتابات في الصحف والجرائد والمجالتوما تركه

التي صاحبت المترجم له في المؤتمرات والندوات  والمهرجانات والمسابقات العلمية 

  . والتكريمات أو الجوائز التي نالها ،والثقافية واإلعالمية والصحفية
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 ،)غانم علي الداود(وتفاوتت أحجام التراجم ما بين سطرين كما في ترجمة 

عبد الجبار (وترجمة تصل إلى ثمانية صفحات ونصف الصفحة كما نجدها في ترجمة 

 وربما أن التفاوت في أحجام التراجم قد جاء بناء على ما زود به المؤلف من ،)جميل

  .مادة أو سيرة ذاتية تتعلق بالمترجم له فجاء بعضها مختصراً واآلخر مسهباً 

لف قد بذل جهداً كبيراً في إحاطته الجيدة بمن ترجم لهم ومن الواضح إن المؤ

 واألطباء ، وأساتذة جامعيين ومدرسين ومعلمين،والذين تنوعوا من علماء ورجال دين

 واإلعالميين ، واألدباء والشعراء،والمهندسين، والرياضيين والفنانين والمسرحيين

ي دوائر الدولة المتنوعة  وكل العاملين ف، والعسكريين ورجال األعمال،والصحفيين

على اختالف وزاراتها ومؤسساتها محيطاً بالمكونات الدينية لتراجم أهل الموصل ما 

  . بين مسلمين ومسيحيين في األعم األغلب 

إال أن اعتماد المؤلف على المصادر وتوثيقها في كتابه لم يكن منتظماً فتارة 

كتفي بذكر عنوان كتابه دون اسم  وتارة أخرى ي،يذكر اسم مؤلف الكتاب في المصادر

 أو أسماء ، وفي بعض األحيان ال يذكر المعلومات النشرية لبعض الكتب،المؤلف

بعض المقاالت ومؤلفيها في الصحف والمجالت  مكتفياً بذكر اسم الصحيفة وعددها 

  .وسنة صدورها 

اده إال انه يحسب للمؤلف إلمامه بالمصادر التي امتازت بتنوعها وان كان اعتم

على مصادر بعينها في تناوله لبعض التراجم فحين يترجم لألطباء نجده يعود إلى 

 وقد أكثر ، للدكتور محمود الحاج قاسم)دليل األطباء والصيادلة في الموصل(كتاب 

المؤلف بالرجوع إلى مؤلفات حميد المطبعي خصوصاً التراجم التي نالت نصيباً من 

نجد اعتماده على مؤلفات التشكيلي والمسرحي  وحين يتناول المسرحيين ،الشهرة

 وعند تعامله مع بعض تراجم الموصل من المسيحيين يستشهد ،األستاذ موفق الطائي

 ونجده يعول على كتابات ومصنفات مهمة تؤرخ للحركة الثقافية ،بكتابات سهيل قاشا

الدكتور لألستاذ ) مدارس الموصل ومعلموها(والعلمية في مدينة الموصل منها كتاب 

 وما كتبه األستاذ ،جامعة الموصل/  مدير مركز دراسات الموصل ،ذنون الطائي

  .قصي آل فرج 
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وربما أن المؤلف اعتمد على اختصار تدوين المصادر في حاشية كل ترجمة 

 وفي ،لكي ال يثقل كتابه بقوائم وأسماء الكتب مركزاً على األهم من هذه المصادر

للمصادر في تراجمه ولعل ذلك يعود إلى انه قد زود بسير بعض االحيان ال نجد ذكراً 

 وال نجد ،ذاتية من قبل المترجم لهم أو من قبل ذويهم بناء على المقابالت الشخصية

  .في نهاية الكتاب ذكراً لخاتمة أو نتائج تجسد ما وصل إليه المؤلف في كتابه 

تمين بتاريخ  ويعد من المه،١٩٤٠ سنة ،والمؤلف من مواليد مدينة الموصل

المسرح والتراث الشعبي الموصلي وله العديد من البحوث والدراسات المنشورة في 

 مع مشاركات في العديد من المؤتمرات ،المجالت والجرائد العراقية والعربية

  .والندوات المتعلقة بالمسرح 

 نذكر منها تكريمه بدرع اإلبداع مع شهادة ،وتم تكريمه في أكثر من مناسبة

 وتم انتخابه كخبير ثقافي ،جامعة الموصل/ رية من قبل مركز دراسات الموصل تقدي

 كما ترجمت بعض بحوثه إلى اللغة الكردية ،لدى أكثر من مؤسسة ثقافية ولعدة مرات

.  

 ونشر أكثر ، وعضو هيئة تحرير جريدة الموصلية،وهو عضو نقابة الفنانين

قطر واألردن وسلطنة عمان وسوريا بحثاً في العراق والكويت والبحرين و) ٤٥٠(من 

  .واإلمارات العربية المتحدة

وكتب عنه الكثير من النقاد واألدباء والتشكيليين منهم المرحوم األستاذ 

 ، وحسب اهللا يحيى، وباسم عبد الحميد حمودي، وقاسم خضير،الدكتور عمر الطالب

  .ور عبد العزيز والقاص أن، والتشكيلي والمسرحي موفق الطائي،والقاص طالل حسن

، الرجال يأكلون أنفسهم ومسرحيات أخرى وصدرت له عدة كتب هي

 موسوعة الموصل ،)٢٠٠٦ -بغداد(ق .  مسرحيات يحيى،)٢٠٠٥ -الموصل (

جامعة الموصل / التراثية الصادرة عن مركز دراسات الموصل 

 والمعلم والشاعر والكاتب والصحفي بشير مصطفى ،)٢٠٠٨-باالشتراك،الموصل(

  ).٢٠١٠-باالشتراك، دهوك(بداهللا الدركزلي ع


