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بغداد

تلك الكتب
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ـقالة او الـعمود اعرف شعـراء وكتاب قـصة ورواية مـارسوا كـتابة ا
الصحـفي ولكـنهم لم يـجمعـوا ما كـتبوا مـن مقاالت في كـتب معـينة
ـقـاالت مــطـبــوعـة وعــدهـا من مــؤلـفـاتــهم وكـان من واصـدار هــذه ا
وضوع السائد في االوساط الثقافيـة ان يتم االهتمام بالكتب ذات ا
الـواحـد وان تـعـطى لـهـا االولـويــة في الـطـبع والـنـشـر والـتـوزيع وان
تبقية تعددة الى السنوات ا وضوعات ا قاالت ذات ا يتأخر جمع ا
ـوضوع ـؤلـفـات ذات ا من الـعـمـر النهـا ال تـمـتـلك اهـمـيـة ومـكـانـة ا
الواحـد  والنـهـا مـتـناثـرة في عـدد من الـصـحف واجملالت ويـحـتاج
جـمعـهـا الى الـكـثـيـر من الـوقت والنـهـا مقـاالت صـحـفـيـة وال تـندرج
ا هو ية او العلمية والنها تهتم  ضمن البحوث والدراسات االكاد
ـنـاسـبـات مـعـيـنـة وبـخالف هـؤالء الـكـتـاب اني وظـرفي وذي صـلـة 
والبـاحثـ فـان البـاحث والنـاقـد شكـيب كاظم اصـدر اغـلب مؤلـفاته
وضوعات والعـناوين ومن مقاالت كان قد نشرها في كتب متعددة ا
في عدد من الصحف واجملالت فـمن هذه الكـتب هوامش ومتون في
رء يـلقي عصا االدب والنقد والـفكر و(السـرد في مشغل الـنقد) و(ا
ترحاله) و(اضاءات بـلون الغـروب القادم) و(اضاءات ونـفثات ذاكرة
االنـسـان ذاكـرة الـثــقـافـة) و(الـتـمــاعـات ورؤى) مـثـابـات في االدب
والـفـكـر) و(احـاديـث تـراثـيـة حـ يــكـون الـتـراث مـرجــعـا ومـلـهـمـا)
و(مطـارحـات في الـثـقـافة حـ جتـسـر الـثقـافـة عالقـة) و(في الـنـقد
ـعـنى) و(في الــتـراث والـثـقـافـة الـقـصـصي والـروائي  –حـرت في ا
واالدب) قـراءات في كـتـابـات و(الــضـفـة الـثـانـيـة  –في نـقـد الـقـصـة
والـروايـة) و(الــضـفـة االولى  –مـقـاالت فـي الـثـقــافـة والـنــقـد) وهـذه
ـوضـوع ولم تـصـدر غـيـر ثالثـة كتب ـتـعددة ا عنـاوين الـكـتب غـيـر ا
ـتــعـددة لـلـمـوضــوع ومع ان شـكـيب كـاظم مـحـسـوبـة عــلى الـكـتب ا
اصـدر الــعــديـد من الــكــتب الـتـي جـمع مــحــتـويــاتـهــا من الــصـحف
واجملالت اال انه لم يــتـطــرق في كل مــؤلــفـاتـه الى اسـبــاب ذلك رغم
ا نشره في الصحف قدرته الفائقة على الـتأليف وامتالك الكثـير 
واجملالت واصدره في كتب بـعد جمـعه منهـا صفة الـباحث وامتالك
ـنشور امكـانية الـتحول الى كتـاب ولكن الباحث البعض االخر من ا
والناقد شكيب كاظم لم حتصل ذلك جزافا او من اجل نشر كتاباته

ا لكي يحقق من خالل ذلك ما يلي: في الكثير من مكان وا
قـاالت في اكثـر من وسيلـة ثقـافيـة باسرع وقت 1- محاولـة تقـد ا
ـناسـبات وشـخـصيـات مـعيـنة اذ ان كن ذلك النـهـا ذات صلـة 
ـعـزل عن ظـروف مـا يـرد فـيـها من شـكيـب كاظم ال يـكـتب مـقـاالته 
ـا يعطي اهمـية لهذه االسـماء واالحوال كما ان اسماء وظروف وا
عـاناة الـتي كتـبت فيـها وهي امـور غيـر بعـيدة عن مقـاالته تعـكس ا
فيـد ان تصدر هذه الثقـافة وانطالقـا من ذلك فان من الضـروري وا

الكتابات في اوقات غير بعيدة عن زمن كتاباتها.
2- قد يتـعامل الـبعض مع عـناوين مـؤلفات الـباحث والـناقـد شكيب
كاظم عـلى انـهـا متـقـاربة او مـتـرادفة مـثل (اضـاءات بلـون الـغروب)
و(اضــاءات) و(الـــتــمـــاعــات) و(طـــروحــات) .. الـخ ولــكن ذلـك لــيس
صحـيحـا.. اذ ان شكـيب كاظم لـم يضع هـذه العـناوين النه شـغوف
ا النه يجد فيها فردات وا ا هو عام والنه شغوف بايقاع هـذه ا
ـسـتـوعـبـة لـكل كـتـاب عـلى حـدة ويـجـد فـيـهـا الـعـنـاوين الـعـنـاوين ا

قاالت وب ظروف كتابتها. عبرة عن العالقة ب ا ا
الحظ في كل كـتـاب من مـؤلــفـات شـكـيب كـاظم انه يـجـمع 3- ان ا
وضوع ب اهتـمامات ثـقافيـة عراقيـة وعربيـة واجنبيـة ويجمـع ب ا
وضوع اجلديـد معبرا بذلك عن اهتمـامه بالثقافة في كل التراثي وا
زمـان ومـكـان ولـيـؤكـد بذلـك ضـعف احلـواجـز الـتي تـقـام بـ ثـقـافة
واخرى وانـهـا تمـتـلك قـدرتهـا عـلى االنفـتـاح من خالل جتـذرها في

عناها احلقيقي واالصيل. الثقافة 
بدع 4- ان مؤلفات الباحث والناقد شكيب كاظم غزيرة باسماء ا
ا هو ابداعـي ومتميز في هذه من عراقي وعرب واجـانب وغزيرة 
االسمـاء ويـشـعرك هـذا الـنـاقد والـبـاحث انه يـتـسابـق مع الزمن في
تقـد وابـراز هذه االسـماء وهـذه مـيزة ال يـسـتطـيع حتـقيـقـها كـتاب
ـكن فـيه ـوضـوع الــواحـد او الـشــخـصـيـة الــواحـدة االمـر الــذي  ا
ؤلفات في تقد الواقع الثقافي وتقييم بعض االسماء اعتماد هذه ا
ـؤلـفـات ال تـقـتـصـر في اهـتـمـامـهـا عـلى الـبـارز وال سـيـمـا ان هـذه ا
ـا تــعــود بـالــذاكــرة الى الــغـائب واحلـاضــر من االســمــاء فـقـط وا
ـتـوفي من االسـمــاء الـثـقـافـيــة الـتي عـرفت بـعــطـائـهـا في مـراحل وا

معينة.
5- ومع كثرة اهتمامات شكيب كاظم في مؤلفاته اال انه يبعد هذه
ؤلفـات عن اي اجتاه ايـديولـوجي وسيـاسي مركزا ا
اهـتـمـامه عـلى اجلـانب الـثـقـافي ولـيـؤكـد ان سـاحـة
الثقافة واسعة وغنية وانها قادرة على تقد الكثير
ن يـخـتـارهــا ويـتـجـذر بــهـا ويـكـرس حـيــاته لـعـطـاء

يضعه في صفوف مبدعيها.   
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الـعشـرين الى عدم نـطويـر منـظومة
فرعـية اقليميـة متماسكـة ومستقلة"
فهل اتون التاريخ احلـارق للمنطقة
نــاجت عـن مــفــهـوم اســتــراتــيــجي ?
اورويــا وحــالــة الــضــعف الــشــديـد
الـــتـي خـــرجت مـــنـــهـــا في احلـــرب
ية الثانية اقتصاديا وعسكريا العا
ـنـطقـة الـعربـيـة والـتي نسـتـنتج وا
مـــنــهــا حـــلم الــشـــراكــة االوروبــيــة
ـبنـية عـلى قوة االقـتصـاد  االكثر ا
حـيـويـة في الـعـالم  " والـواقـعـة في
ــا حتـويه قــلب الـشــرق االوسط  
من ثروات وخصائص استراتيجية
" فــــاحلـــــديث  عن الـــــتــــطــــلــــعــــات
االسـتراتـيـجيـة والـتوسـعـية يـحمل
ـاضي  وان في طـيـاته عـودة الى ا
من خالل بـسط النـفوذ  فـاالعتراف
ـنـعهم الـسـوفـياتي بـإسـرائـيل لم 
تحدة من" التوجه  نحو الواليات ا
االميركية التي استـقطبتها بالكامل
" لـيـنـتـقل بـعـدهـا الـسـوفـيـات نـحو
"دعم الــــدول الـــعــــربــــيـــة بــــدءا من
الـنــصف الــثــاني من خــمــســيــنـات
ــاضي" فــالــكــتـاب يــســلط الــقــرن ا
ـراحـل الـتــكـويــنـيـة الــضـوء عــلى ا
لــلــســيــاســات اخلــارجــيــة الــشــرق
االوسط  واالهـداف الـتي ارتـسـمت
ية الـثانية حتى نـهاية احلرب الـعا

تـبــرز نــقــطــة االرتــكــاز في كــتـاب"
الــســيـــاســة الــدولــيــة في الــشــرق
األوسط "لــلــدكــتــور "انس الــراهب
الـــصـــادر عـن" دار الـــفـــاربي"   في
ـفـاهـيم الـبـحث عن الـنـظــريـات وا
الـتـاريـخـيـة الـتي افـرزت الـفـوضى
واالتـفــاقــات  كـقــاعــدة تـأريــخــيـة
كـفيـلة للـتعمق فـيها.  او اظـهار ما
يستتـر خلف مئة عام من االحتالل
وانـعـكــاسـات ذلك عـلى الــسـيـاسـة
الــــدولـــــيـــــة في الـــــشــــرق االوسط
للوصول " الى فهم الوضع احلالي
لـلـمنـطـقـة الـعربـيـة" مـبـينـا اهـمـية
التاريخ فـي معرفة الفـترة ما قبل "
سقـوط االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـية
ـــــؤتـــــمــــرات وســــقـــــوطـــــهــــا وا
واالتــفـــاقــيــات الــتـي عــقــدت بــعــد
ــيــة االولى انــتــهــاء احلــرب الــعــا
وأثــــرهــــا في الــــدول الــــعــــربــــيـــة
واســـتـــقاللـــهـــا"  الـــتي قـــد تـــضع
االسس والــقـــواعــد والــتــصــورات
لـلتـقلـبـات وانعـطافـات كل اتـفاقـية
تمت على مجـريات العصر احلالي
من اتفاقية سـايكس بيكو وذيولها
 الـتـاريـخـيـة اضـافـة الى"  تـقـسـيم
الــــــوطن الــــــعــــــربي بــــــ الـــــدول
االوروبيـة في القرن الـثامن عشر
والــتــاسع عــشـــر ومــطــلع الــقــرن
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لــيــحـقـق دكـتــور انس الــراهب عــبـر
مساحـة التاريخ دورا نقـديا للتاريخ
لــيــســتــوحي الــقــارىء مـن االحـداث
مـعـالم خارطـة جـديـدة هي تـرجـمات
لـلـكــثـيـر من الـتـفـاصـيل الـتـاريـخـيـة
الـتـي تـسـتـكــمل بـعـضــهـا الـبـعض 
والفتـرات احلاسمة في اخلـمسينات
والستـينات " التي ادت الى حتوالت
كـبيـرة في مسـتقبل الـدول العـربية 
من خالل عـالقــات الــدول الـــعــظــمى
بـهــا."مـنــهـا جنــاح مـصــر في صـوغ
سـيــاسـات خـارجـيـة وتـمـسك بـعض
الــــدول الـــــعــــربـــــيــــة بـــــجـــــانب من
اسـتـقاللـهـا والـكـثـيـر من احملـاوالت
في اقـــامــــة احالف عــــســـكــــريـــة في
ــنــطـقــة الــعـربــيــة الـتي ادت الى " ا
التـطـور السـريع واحلـاسم جملـريات
ـا وصـلت اليه في الـشرق األوسط و
تـاريـخـنـا احلـالي. " فـمـا هي الـبؤرة
ركزيـة للمـنظومـة الفرعـية القـائمة ا
ب البلدان العربية في اخلمسينات
اضي?.وهـل من مؤثرات من القـرن ا
لتتحالـفات التي جرت بعد ذلك ?. ما
يـلـخـصة الـكـتـاب الـتغـيـرات االربـعة
ـبــاشـر الـسـيـاسي من الـعـسـكـري ا
ــــتـــــصـــــارعــــة  خالل االقـــــطـــــاب ا
واالقـــــتــــــصـــــادي مـن خالل احلــــــلم
االوروبـي  االهـم مـن هــــــــــذا كــــــــــله
االرهــاب وتــفــاصــيــله وقــدرته عــلى
ــنـطــقـة حتــقـيق مــارب الــغـرب في ا
وهو الـقـد االزل ولـيس بـاجلـديد .
فــمـنـذ عــهـد الـســلـطـنــة الـعـثــمـانـيـة
والتـواجـد االنكـليـزي او الـبريـطاني
في منـطـقة اخلـليج والـسـيطـرة على
ر حـيوي والـعودة الى االتفـاقيات
ـعــاهـدة وتـاثــيـرهـا عــلى الـشـرق وا

ـــا زاد الـــتـــغــلـــغل عــام  1945و
ــنــطـــقــة  هــو الــســوفـــيــاتي فـي ا
الـصراع الـعربي  ومـا ب االدوار
والــســيــاســات  تـراجــعت مــكــانـة
ـنـطـقة فرنـسـا االسـتـعـمـاريـة في ا
الــعـربـيــة" خـصــوصـا ان ســيـاسـة
ية الثانية فرنسا بعد احلـرب العا
تـميـزت بعـدم االستـقرار وبدا ذلك
واضـــحـــا في مـــوقـــفـــهــا مـن قــرار
تـقـســيم فـلـســطـ سـنـة  1947ثم
عـــدم اعــتـــرافـــهـــا بــإنـــشـــاء دولــة

اســرائـــيل ســـنــة  1948الى ان 
ذلـك ســــنــــة .1949كـــــمــــا شـــــهــــد
اضـــــمــــحالل الــــدور الـــــفــــرنــــسي
مـشــاركـتــهـا فـي الـعــدوان الـثالثي
عــلى مــصـر." ويــبــدو ان الـدكــتـور
"انس الراهب"  يبسط كف التاريخ
ـعـاصـر لـقــراءة خـطـوط الـتـاريخ ا
واعــادة تــرتــيب الــعــنــاصــر الــتي
حتــــدد اولـــويــــات الــــســـيــــاســـات
االسـتـراتيـجـيـة للـدول الـكـبرى في
الــــشـــــرق االوسط بـــــعــــد احلــــرب
ــيــة الــثــانــيــة الــتي نــلــمس الــعــا
نـــتـــائـــجـــهـــا االن. من الـــصـــعـــود
الـروسي البـارز الى تراجع االدوار
االخـــرى. الـــعــدوان الـــثالثـي عــلى
مـصـر وذهـنـيــة االسـقـاط الـثـقـافي
ونـــقـــطـــة االنـــطالق  ومـــحـــوريــة
الـعداء لـلرئـيس جمال عـبدالـناصر
والـتـحـوالت الـسـيـاسـيـة اجلـديـدة
الـتـي فـرضت نــفـســهـا مع ديــغـول
واالســـــــتــــــــرداد الــــــــســـــــيــــــــاسي
واالقتصادي والسـياسي  ليتبلور
الـدور االوروبي في قـضـايـا الـدول
العـربـية " بـاتـخاذ مـوقف سـياسي
موحـد من الـقضـية الـفلـسطـينـية "

قـصــائــد مــخــتــارة من الــتـراث
األدبـي الـهـنـدي.. تــرجـمـهـا عن
ـترجم عالء الـلغـة اإلنكـلـيزيـة ا
خـليـل ناصـر وفي هـذا الـكـتاب
ــتــرجـم الـضــوء عــلى يــســلط ا
ركن مــــهم مـن أركـــان الــــتـــراث
الـــشــعـــري الـــهــنـــدي من خالل
اختياره مجـموعة من القصائد
ــســـمــاة أولــهـــا الـــقــصـــيـــدة ا
بـ(نـحـيـب بـلـهـانــا) أو بـهـجـات
احلب اخلـفيـة وهذه الـقصـيدة
الــشــهــيــرة في األدب الــهــنــدي
كتـبـها في الـقـرن احلادي عـشر
ـيـالدي الـشـاعــر الـكـشــمـيـري ا
بــلـهــانــا إضـافــة إلى قــصــائـد
أخرى. وهي لوحة كـافية لتقدم
ـطـية لـلقـار الـعـربي صورة 
عـن أجــــــواء احلـب والـــــــغــــــزل
والـعشق اجملـنون الـتي عاشـها

بـــلـــهــانـــا وردود الـــفــعـل الــتي
واجـهـهـا في مــجـتـمـعه يـومـئـذٍ
ومـــــــــا آلت إلــــــــــيه األحـــــــــداث

التراجيدية في ما بعد. 
وإلى جانب قصيدة بلهانا هذه
الـــتي بــقـــيت حـــيـــة في أذهــان
اً وقـلوب الـشـعب الـهنـدي قـد
والســـيــمـــا في مـــيــدان الـــغــزل
الـعـذري كــمـا يـطـلـق عـلـيه فـإن
الــكـــتـــاب يـــعــرض فـي فــصـــله
ـــاذج مـــخــتـــارة من الـــثـــاني 
الـــشـــعـــر الــهـــنـــدي في أوقــات
وعــصــور مــتــنـــوعــة لــشــعــراء
مـــخــتــلــفــ مـن حــيث الــقــدرة
الــشــعـريــة والــشــهــرة والــلـون
األدبي لــكلٍ مـنــهم. وقـد حـرص
ـترجم على تـرجمة قـصائدهم ا
على قـدر تـوفـر مصـادرهـا لديه
ـهـا إلى الـقـار الـعربي وتـقد
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لـــطـــيـف ســـالم الــــقـــصـــصـــيـــة
مــسـتـعـرضـا قـصـصه وروايـاته
مــوضــحــا اهم اخلـصــائص في
الـقـصـص والـروايـات حــريـصـا
على الربط ب حياة كمال وب
قصصه لتعزيز ذلك يقدم حوارا
مع كــمـال وهــو حــوار يــحـرص
فـيه كـمـال عـلى تـوثـيق الـعـالقة
بــــ ســـيـــرته الــــذاتـــيـــة وبـــ
قـصـصـه بـحـيث يـكــون الـكـتـاب
تــوثـيــقـا حـيــاته وعن نــتـاجـاته
وجتــــدر االشـــــارة الـى ان هــــذا
الكـتاب من الـكتب الـقلـيلـة التي
يــخـصـصــهـا االسـتــاذ الـدكـتـور
عقـيـل مهـدي لالدب اذ ان اغـلب
مؤلفاته ذات موضوعات فنية.
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خـصص االستاذ الـدكتـور عقيل
مهـدي يوسف كتـابا عن القاص
والــروائـي كــمــال لــطــيف ســالم
بــعــنــوان (الــوجــودي الـعــابث)
قـراءة في جتـربــة كـمــال لـطـيف
ســالم الـقــصـصــيـة واحلـيــاتـيـة
والـكتـاب يحـاول ان يقدم اوسع
صـــورة عن الـــقــاص والـــروائي
كـمال لطـيف سالم في عـدد قليل
من الصـفـحات وقـد بـدأ الكـتاب
بــــتــــقــــد وصـف خــــارجي عن
شخصيـة هذا القاص والروائي
الـذي عاش حـيـاته مـثـابـرا على
الــكـــتــابــة واالبـــداع ثم يــكــرس
مـقالـة طـويلـة عن مـسيـرة كـمال
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بيروت

كنه من اذج حيـة  بـوصفهـا 
خاللــهــا الــتــعــرف ولــو بــشــكلٍ
بـسـيط على األدب الـهنـدي هذا
األدب الرفيع الذي ال يقل أهمية
وجــمــاالً عن امــثـــاله في بــقــيــة
ــيــة األخـرى فــهـو اآلداب الــعـا
أدب عــمـــيق اجلـــذور مــتـــنــوع
ـساحات غـزير اإلنـتاج مليء ا
بالـعبر واحلكايـات التي تعكس
صــوراً واقــعــيــة وجــمــيــلــة عن
الـتـراث الـهـنـدي الـعـريق بـكـافة
ألوانه وحـقـوله وميـاديـنه التي
تروي بصدقٍ وعـفوية شيئاً عن
تـــاريخ هــــذه الـــبالد الـــضـــارب
بـالـقدم بـيـنمـا ظل مـطـموراً في
ذاكــرة الــنـــســيــان مـــنــذ عــقــودٍ
طويـلة. ومن األمـور التي دفعت
ترجم إلى هذه النصوص هي ا
معـرفـته الشـخصـية بـالصـحفي
الـهــنــدي راكــبـان الــذي دله إلى
هــذه الــقـصــيـدة اخلــالــدة الـتي
تـعــد سـونــاتـة احلب الــعـذري..
هـتم وسـبق أن قام عـدد من ا
ـــتـــابـــعـــ لألدب الـــهـــنـــدي وا
بـترجـمـتـهـا إلى لـغاتٍ مـخـتـلـفة
ــانــيـة مــنــهــا الــفــرنــســيــة واأل
واالنـكـلـيـزية. وتـضـمـن الـكـتاب
فصـلـ األول بعـنـوان بهـجات
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صدرت للـشاعر عـبد احلـميد اجلـباري مـجموعـة شعريـة بعـنوان (قد يـختفي
القـمـر) تضم اكـثـر من مئـة قـصيـدة تـتوزع بـ الـعمـوديـة والتـفـعيـلـية ويـقول
الشـاعر في خـتام اجملـموعـة (ان الشـعر في تـصوري عـمليـة انقـالبية يـخطط
لها ويـنفذهـا انسان غـاضب ويريد من ورائـها تغـيير صـورة الكون وال قـيمة
لشـعـر ال يـحـدث ارجتـاجا فـي قشـرة الـكـرة االرضـية وال يـحـدث تـغـيـيرا في
خريطة الدنيا وخريطة االنسان واني ال افهم الشعر اال من وجهة كونه حركة
مستمرة في سكون اللغة وفي سكـون الكتب وفي سكون العالقات التاريخية

ب االشياء).

غالف الكتاب
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صــــدرت اول تــــرجـــمــــة عــــراقــــيـــة
اربـاعـيـات اخلـيـام وهي الـتـرجـمـة
التي اجنـزها الـشـيخ محـمد مـهدي
كــبــة هــو من اوائـل الــســيــاســيــ
الـــعــــراقـــيــــ وقـــد بــــدأ حــــيـــاته
الــســيــاســـيــة الــدفــاع عـن قــضــيــة
فـلسـط وكان من ابـرز شخـصيات
لكي وترأس عارضة في الـعهد ا ا
حـــزب االســـتــقـالل وتــولـى احــدى
الــــوزارات واخـــتــــيـــر عــــضـــوا في
مــجـلس الـسـيـادة بـعـد ثـورة تـمـوز
عــام   1951وقــد تــرجـــمــتــهــا الى
اللغة العربية في النصف االول من
الـعــشــريــنـات حــيث تــرجم مــنــهـا
ثالثــ ربــاعــيــة ثم انــقــطع عــنــهـا
النشغـاله باالنتـقال من سامراء الى
بـغـداد ثم عـاود تـرجـمـتـهـا وكـان ال
يـترجم الـرباعـية اال بـعد الـتأكد من
نــسـبــهـا الى اخلــيـام ويــقـول: لــقـد
اخــتــرت هـذه الــربــاعــيــات من بـ
ـتـداولـة وبـذلت مــخـتـلف الـنــسخ ا
جـهـدي ان انــقل مـعـنى كل ربـاعـيـة
بـكل دقـة وامـانـة مع مـا في ذلك من
صـعـوبـة بـالـغـة نـظـرا لـكـون الـلـغة
الفارسية بحكم تـركيبتها وبخاصة
ـــنــظــومــة مــنــهـــا تــســتــوعب من ا
ـا تـستـوعـبه اللـغة عـاني اكـثر  ا
نظوم العربي. وقد كتب العربية وا

مقدمة الربـاعيات القاص والروائي
الــراحـل جـعــفــر اخلــلــيــلي ويــقـول
عـنهـا: هي تـرجـمة مـطـابـقة لالصل
ـطــابــقـة فــضال عن الـفــارسي كـل ا
سالســـة الــفـــاظـــهـــا ووضـــوحـــهــا
وبعدها عن التعقيد الذي يضع فيه
ـترجمـة شعـرا من لغة الـكثـير من ا
الى اخــرى بـــســبب صــعــوبــة نــقل
الـفكرة وقـيود الـوزن والقافـية وقد
ـعنى حـفـاظا ـتـرجم عـلى ا حافظ ا

شديدا.  

احلب اخلـفــيـة نـحـيب بــلـهـانـا
والـفصل الثـاني تضمن قـصائد
مـــخـــتــارة مـن الـــتــراث الـــفـــني
الـهـنـدي.. كــمـا تـضـمن الـكـتـاب
مـجـمـوعــة من الـصـور اسـتـلـهـا
ــتــرجـم من ارشــيــفه اخلــاص ا
إضافة إلى مجموعة تخطيطات
ـتـرجم أن ـا يـورده ا فـنــيـة. و
سماة نـحيب بلهانا القصـيدة ا

حتـتل ركـناً مـهـماً
فـي الـــــــــــتــــــــــراث
الشـعري الـهندي
ويـــطــلق عـــلــيــهــا
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
"كـورابانـكـاسـيـكا"
وتـروي قـصـة حب
عــمــيــقــة عــاشــهــا
الــشــاعـــر وتــصف
مـــــدى تــــــعــــــلــــــقه
واجنـــــذابه نــــحــــو
مــحــبــوبــته بــرغم
شــــعـــور اإلحـــبـــاط
واألسى الـــذي كــان
يـــعــيـــشه والـــثــمن
الـغــالي الــذي دفـعه
واسـتـرخص حـياته
بـــــــــــعـــــــــــد أن وعـى
ـــرة احلــــقــــيــــقــــة ا

عنـدما وجـد نفـسه وجهـاً لوجه
ــلـك الــذي كــان غــاضــبـاً أمــام ا
متـغـطـرساً ورفـض كل توسالت
الـشـاعــر لـتـزويـجـه ابـنـته الـتي
أسقطت الشـاعر في حبها برغم
الـفارق الكـبير بيـنهمـا. وتقترب
القـصيـدة في صورهـا الشـعرية

نوعاً ما من رباعيات اخليام. 
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صـدرت اول تـرجـمـة لـديـوان (مـوالنا
جالل الــدين الـرومي من االنـكــلـيـزيـة
ـعربة الى الـعربـية( وهي الـقصـائد ا
وتـوزعت القـصائـد على ثالثـة اقسام
وهي اغـنـيـات لـشـمس اغـنـيـات لـله
اغنيـات للنـصيـحة اغنـيات للـعتاب
ـجمـوعها واغنيـات للـهرطـقة وهي 
قصائد الرومي احملظورة عن العشق
والـهرطـقـة وجـاء في الـغالف االخـير
(كـان لـقــائي االول مع الـدراويش في
ة وثالثة احد اقبية اسطنبول القد
ـوالنا طـرقات تـذكر بـالوجـود الدائم 
جالل الـديـن الـرومي. لـف الـدراويش
الــراقـصــون حـول مــحـاورهم وداروا
حـول مـركـز احلـلـقـة وانـا درت معـهم
وارتــفــعـت الى ان وصــلـت الــشــمس

وذاب قلـبي وجدا. لم ا تلك الـليلة
بـحـثت عن نـسخـة رقـمـيـة من كـتاب
ــوالنــا جالل الـدين (فــيه ومــا فـيه) 
الـرومي وسـهـرت مـعه روحي طـلبت
ثنوي) رفيقي زيد فـكان (ا زيد وا ا
في الليـالي التاليـة ومنذ ذلك الوقت
وانـا ابــحث واقـرأ وال ارتــوي وكـان
هـو الـطريـق الذي كـنت ابـحث عـنه
صـار لــعــشـقـي كـلــمــات تـعــبــر عـنه
وصـــار لــطــريـــقي هـــدف اصل الــيه
وادركت انـه بــــادراك جـــــمــــال هــــذا
ـتـكـامل ادرك جـمال الـكـون الـرائع ا
نـــفـــسـي واكـــتـــمـــال روحي) وهـــذه
ـتــرجـمــة الـقـصــائـد من الــسـطــور ا
نـسخـتي وتـمت مـراجعـتـهـا من قبل
عـــمـــر شـــبـــانه وصـــدرت عن الـــدار

االهلية.
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ـيـة االوسط ومــراحل احلـروب الـعــا
ـؤامــرات الـتي االولى والـثــانـيــة وا
ادت الى رسـم جــديـــد لــبالد الـــشــام
واخـتـصـارات كـان من شــأنـهـا قـيـام
ـنــطــقــة الـعــربــيـة ــؤمــرات عـلـى ا ا
ووعـــود بـــلـــفـــوريـــة النـــشـــاء دولـــة
صـهــيــونـيــة  وبــتـصــورات هــدامـة
للمـنطقـة العربـية التي تـشهد حـاليا
جتاذبات في السيـاسة الدولية التي
بــدأت تــتــصــدر روسـيــا دورا فــيــهـا
والــصـعــود الـذي شــكل تـصــحـيــحـا
لـلصـورة العـربية الـسابـقة  وما آلت
الــيــهــا الــصــراعــات احلــالــيــة عــلى
مــنـطــقـة الــشــرق االوسط  .فـمــا هـو
مـشروع الـشرق االوسط الـكبـيرالذي
يـــســـتـــكـــمل و يـــتـــراءى فـي كـــتــاب

الدكتور انس الراهب?
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رغم صـدور العـديد من الـكتب الـتي الـفهـا عراقـيون عـاشوا
جتـربــة االســر في ايـران اال انــهــا تــواصل الـصــدور فــقـد
صدر عن دار سطور لـلطبع والنـشر والتوزيع كـتاب بعنوان
(جـبــنـة فـي عـلــبـة كــبـريت: عــراقــيـون في مــعـتــقالت االسـر
االيـرانــيـة)  1982- 2003 والــكـتــاب يـتــنـاول حـيــاة ثالثـة
عراقيـ وقعوا في اسر اجلـيش االيراني بعـد اكثر من عام
عـلى بدء احلـرب الـعراقـية االيـرانـية حـيث امـضوا عـشرين

ــؤلف قـيس عــامــا من مــعـانــاة وظــروف احلـرب واالســر وا
حـسن رغم عـدم وجــــــود نـشاط ادبي لـه من قـبل ادانة اال
انه يبـدو قد مارس الـكتـاب وتمــــــــرن عـليـها وظهـر معززا
ذلك بـاســـــــــــــلــوب قـادر عــلى الــنـقــاط وادق الـتــفــاصـيل
ـعـانـاتـهـا واكـثـرهـا عــــــــــــمـومــيـة ويـقـدم جتـربـة االســر 
وضــيـاع حــــــــقـوق االنـســان فـيــهـا وقــد جـاءت في اقـرب
لــلـسـيـاق الـروائي مـع احلـفـاظ عـلى اخلـصــائص الـواقـعـيـة

لالسر.


