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ـذكرات ) فـروق ومـشتـركات  وتبـدو الـفروق ب ( الـذكريـات ) و ( ا
وهــمــيـة الـى احلــد الــذي حتل فــيه االولى مــكــان الــثــانــيـة  يــقــدمـان
نفـسيـهمـا  على أنـها جـنس واحد  فيـما يـفتـرقان في كـتابـات اخر 

ذكرات ) .  وتبدو ( الذكريات ) بعيدة عن ( ا
ــذكـرات )  إذ يـشــجع ـشــتــركـات كــثـيــرة بــ ( الـذكــريـات ) و(ا وا
لفـظهـما عـلى اجلمع بـينـهمـا وتمـاهي وتداخل احـداهمـا مع االخرى 
دخل االساس ـدخل االول ألي لفظ  وا ذلك ما يـتـعلق بـالـلفظ وهـو ا
فـئـة مع الــكـلـمــات وإيـحـاء الــكـلـمــات ومـا حتـمل مـن رمـوز ومـجـازات
وإنعكـاسات وظالل وعـندمـا نتـجاوز الـلفظ  الى دواخل الـكلـمات جند
ـذكرات يعمالن بـفكر النـسيان وإستـرجاع ما مضى من الذكريات وا
االحــداث والــوقــائـع وكل واحــد مــنــهـــمــا يــكــمل اآلخــر  فــإذا كــانت
ذكرات عـبارة عن مجـمع مترابط من ( الـذكريات) فـإنها تـكون بذلك ا
ـذكرات) مجـمـوعـة من الـذكريـات وتـكـون احملـور الذي تـدور حـوله ( ا
الى احلد الذي يسـتطيع فيه الـقول بعدم وجـود (مذكرات) دون وجود

(ذكريات) . 
ـذكرات) انـهـمـا رغم ارتـباطـهـما ا يـجـمع بـ ( الذكـريـات ( و ( ا و
ـا يـعـمالن في الـزمن بـالـزمن اال انـهــمـا ال يـعـمالن في أي زمن  وا
ـــســـتـــقــبـل واحلــاضـــر في الـــتـــوصـــيــات ـــاضي وتـــقــتـــربـــان من ا ا

اضي .  واالستنتاجات بهدف االستفادة من جتارب ومخلفات ا
فردات ـاضي جعلهما من ا ذكرات) با ان ارتباط ( الذكريات ) و ( ا
ـتغـيرات  وجعـلـهمـا مفـتـوح عـلى الـتاريخ فـتـوحة عـلى ا هـمـة وا ا
والـفلـسـفـة والـعـلـوم االنـسـانـية  وجـعلـهـمـا مـوضع إهـتـمـام الـتـنـظـير

ستمرة للذاكرة والعمل على جتديدها . والتعليق  والعودة ا
 ولم تقـدمـا الـعـودة للـذاكـرة الى إتـسـاع الـفروق بـ ( الـذكـريات ) و
ـا عـززت من الـتـقـارب بـينـهـمـا ومن مـحـاوالت اجلـمع ـذكـرات) وا (ا

والتداخل والتماهي  واالستعاضة عن إحداهما بالثانية .
ذكرات) ولم تقدم الفـروق ادلة معتـمدة على عزل ( الـذكريات) عن ( ا
ــذكــرات) تــهــتـم بــالــوثــائق  فــيــمــا تــهــتم  فــهــنــاك مـن يــرى ان ( ا
ا هـو فردي من االدوار ـا هو مـخزون في الـذاكرة  و (الذكـريات) 
واالفكار  وال يوجد عـائق يحـول دون جلوء ( الـذكريـات) الى الوثائق
والى االحـتــكـام الــتـاريـخـي واجلـمـاعـي في مـعــايـنـة وفــحص وتـقــيـيم

الفردي من االدوار . 
ـنـطـقي والـتـعامل وهـناك من يـرى ان الـذكـريـات تـفـتقـر الى الـتـرابط ا
ـعــطــيـات فــيــمـا يــتــوفـر ذلك في ــنـهــجي مع احلــقـائـق وا الـعــقــلي وا
كـنـها الـرجـوع للـمـصادر ولـلـمراجع واالســـتـفادة ذكـرات) الـتي  (ا

منها . 
 وبإسـتـطـاعة كـاتب ( الـذكـريات) ان يـرجع الى مـايالئـمه من مـصادر
ومراجع وان يـضـيف الـيهـا مـايـراه منـاسـباً مـن الوثـائق بـشرط ان ال
ـعاهـد ال تتـعامل مع ـياً  إذ ما زالت اجلـامعـات وا يكـون عمـله اكاد
(الذكريات) بوصفها اعماالً قابلة لنيل الدرجات العلمية  وينطبق ذلك

عاهد في مختلف انحاء العالم  على اجلامعات وا
ـا ينـبـغي مالحـظـته ان اجلـامـعـات ومـا تـقـدم من جـهـود عـلـميـة لم و
ـذكـرات) و ( الــذكـريـات) ومـا تـشـهــد اجنـاز وصـدور دراســة عن ( ا

تشهده العالقة بينهما من تطور . 
والضرورة ملـحة في هذا اجملال  إذ يبدو أن كتـاباً كبـاراً عانوا  قوة
ذكـرات) و ( الذكريات)  عـرفي ب ( ا العالقة والتـشابك اللـفظي وا
فقد فضل ( انـدريه مالرو) الـكاتب الفرنـسي الكبـير وضع عنوان ( ال
ـعرفي مذكـرات) عنـوناً لـكـتابه الـذي سيـسرد فـيه ذكـرياته عن دوره ا

والسياسي . 
ـكـن الـقــول . أن مــا يــفـرق بــ ( الــذكــريـات) و
ذكرات) هـو غلبـة الفردي عـلى اجلماعي في و(ا
االولى  وغلبة اجلماعي عـلى الفردي في الثانية
 ولكن ذلك ال يقارن بقوة واهميـة العالقة بينهما

وما شهدت من تماه وتداخل . 

صــدر عـن الــعــتـــبــة الــعـــبــاســيــة
ــعـارف ــقــدسـة /قــسم شــؤون ا ا
االسالمــيــة واالنــســانــيــة /مــركـز
وسوم ( الـكتـاب ا تراث الـبصرة 
ـؤلـفـه الـصـحـفي رغـيـف وكـتب ) 
والكاتب (باسم حس غلب) ’يقع
الكتاب بـ ( (135صفحة من القطع
من الــكـبــيـر جتـلــيـد (هــارد كـفـر) 
الـوهــلــة االولى يــبــهــرنــا عــنـوان
الـــكــتـــاب ( رغـــيف وكـــتب) فـــهــو
عـــنــــوان الفت أخـــتــــاره الـــكـــاتب
حـيث جـمع بـ بـعــنـايـة لـكـتــابه 
مــتــمــثالً بــرغــيف غـذاء اجلــســد 
اخلــبــز  وغـــذاء الــروح والـــعــقل
وكال الغـذائ ال متـمـثالً بالـكـتب 
يــسـتــغـنـي عـنــهـمــا االنـسـان وأن
كانت كفة غـذاء اجلسد هي االكثر
ــا أضـطـر رجـاحــة من االخـرى 
الكـثيـر من ابنـاء الشعـب العراقي
بـأن يضـحي بـاالسـتغـنـاء عن اعز
حاجـياته ومن ضـمنـها(( الـكتب))
ألجل تـوفيـر لـقمـة الـعيش لـعـياله
وأفــــراد اســــرته  وهــــو مــــحــــور
أذ تــنــاول مــوضـــوعــة الـــكــتـــاب 
ؤلف حقبة احلصار االقتصادي ا
اجلـــــائــــــر الـــــذي فـــــرضـــــته دول
الـتــحــالف بــقــيـادة أمــريــكــا عـلى
أبـــان حـــرب الـــشـــعب الـــعـــراقي 
هـذا الـكـتاب من اخلـليـج الثـانـية 

فأرى أثارَهم في األحياء ..
فإليهم أهدي أعمالي الكاملة 

ومهما يكن فانا أوجه عناية النقاد
الى ضــــــرورة دراســـــة األعــــــمـــــال
ــايــســهم فـي زيـادة الــشــعــريــة و
الـــوعي اجلــمـــالي وألنـــهــا زاخــرة
بـــالـــتــواريـخ وكــأن شـــاهـــدة عــلى
الــتـغــيــيـر ومــاجـرى بــعـد تــغـيــيـر

بوصلة القرار.

كـــانت مـــزيـــجــــاً من االلم واجلـــوع
تواصل . والقلق واالنفعال ا

وآخــرون بــعــضـــهم بــاع ضـــمــيــره 
وابتـعد تـركوا عـاداتهم وتـقـاليـدهم 
ــعـتــقـداته ــانه  قــسم مــنـهم عن أ
عسـى أن يتـمكن مـن احلصـول على

رغيف اخلبز 
 ( حتــايل كــثــيــرون عـــلى أنــفــســهم
بأن ما معهم من ليحاولـوا ايهامهـا 
ا نـقود (حـرام) ــ عـلى شـحتـهـا ــ إ

هي حالل برأيهم ! 
بــعض الـنــسـاء تـنــازلن عن عــفـتـهن

مـــــــقــــــابـل إطــــــعــــــام
أطفالهن اجلياع !

اكـــيــــاس (الـــنــــخـــال)
تـــنـــتـــظـــر دورهـــا في
ـــطــاحن الــصــغــيــرة ا
تــتــرقــبــهــا من بــعــيـد
ومـن أمــــــــام ابــــــــواب
الــــبــــيــــوت اخلــــاويــــة
نظرات أطفال جائعة .
الـــــــثـــــــيــــــاب رتـــــــقت 
الــشـــبـــابـــيك خـــلــعت 
ـنـازل هدمت  سقـوف ا
ومن بعيد يصل مسامع
صــوت راقص اجلــيــاع 
يـتعـالى شـيـئـاً فشـيـئاً (

ميالدك شحالته ) !!
ومن ثـم يــدخـل الــكـــاتب
ــــوضـــوع الـى أســــاس ا
وهـو (حـقـيـقـة احلـصار)
بدء فـيـتـنـاوله بـأسـهـاب 
ــــؤامــــرة و الــــقــــرارات ا
عالقة الـضربات الدوليـة 
رأي اجلــويـة بــاحلــصـار 
فـي احلــــصــــار من ص13

الى ص . 23
يتنـاول الكاتب الـتأثيرات
الـتـي طـرأت عـلـى الـشـعب
احملــــاصـــر اقــــتـــصــــاديـــاً

ويصفها بـ (التحوالت ) وجائت كما
يلي :ـ 

التحوالت الـصناعية من ص  26الى
ص  48جــاء تــبـويــبــهـا كــمــا يـلي  
عـــلى الــصــنــاعــات فــتــرة احلــصــار
الغـذائيـة والصـناعـات البالسـتيـكية
ـــهن مـــثل مـــهـــنــة االســـكـــافـــيــة وا
والــتـحــويـرات الســتـخـدام الــبـدائل
الـتي ابـتـكـرهـا الـعراقـيـيـون لـتـقـليل
تــاثـــيــر احلـــصــار مـــثل اســـتــخــدام
عـجالت الــدبـابـات احملـطـمـة من اثـر
الن تكون بديل العمليات العـسكرية 

ــسـتــخـدمـة ــطـاطــيـة ا لـلــعـجالت ا
للعربـات التي ترجرهـا احليوانات 
بــســبب ارتــفــاع اســعــار الــعــجالت

االعتيادية .
التـحوالت الـتجـارية من ص  53الى
وحـــسب الــتــبـــويب الــتــالي ص 69
جتـارة الــتــجـارة بــ احملــافـظــات 
الـــربـح عـــلى حـــســـاب الـــصـــفــــيح 
انــتـشـار ـيـزان  الـكـيـل وا األخــرين 
خط ونــخـلـة بـالـتــقـســيط  الــسـلـف 
سـجـائـر عـطـور مـزيـفـة  وفـســفـورة 
حـــــمــــلـــــة جــــمع (مـــــزبن) 
ثـيـاب االطـارات من االنـهـر

جتارة النوى. مقلوبة 
التـحوالت االجـتمـاعية من
ص  71الــــــــــــــــى ص

وحسب التبويب 92
ضـيـف ثـقـيل   ال الـتــالي 
جـنـازة عـطــلـة بــعـد االن  
في ســـــــوق اخلــــــضــــــارة
هـــروب غــــيـــر مــــشـــروع
أهــــــــازيـج احلــــــــصــــــــار
عــــصـــابــــات الـــتــــزويـــر
الــتـقــالـيـد االجــتـمــاعـيـة
غـرفة العـالقة الـزوجـية 
مــفـردات نــوم مــتــنـقــلــة 
جــمـــبـــايــتي شـــعــبـــيـــة 
يـــعــطـــيك الـــقــفـــاصـــة 
شـيـلـة وغـتـرة الـعـافــيـة 
االلـــعــاب الـــشـــعـــبـــيــة
حينما هجرة الكفاءات 
تـــــــمـالء الـــــــســــــــراويل
لــلــحــرامــيـة بـالــســكــر 
كــوفـــيــة بـــلــون ســـوق 
اســـتـــعـــارة الـــصـــبــــر 
هروب جـماعي مؤقـتـة 
دشـــــــــداشــــــــة زبــــــــدة

االطفال والعيد .
التحوالت الغذائية من
ص  93الى ص  112

وحسب التـبويب التالي  رغيف من
الـشالخ اخملـابـز االهـلـية  نـوع أخـر 
حـتى ال يفـكر الـناس بدل (الـبرحي) 
بــــاجلــــوع ( دفـع اجلــــوع بــــالــــروح
الــكــبـــار يــشــاركــون الــريــاضـــيــة ) 
وحش الــــطــــاوة الــــرضع قــــوتـــــهم 
طهو الدبس  خلطة اكالت شعبيـة 
بـــدائل الـــســكــر ألتــخـــام الــبـــطــون 
جنــارة اخلــشب وكــجــر الــعـطــارين
ال( احلـــكـــاكــة) الـــبــلـــور االبـــيض 
ال(دكــة) الـــرصــاع  وال(احلـــتــاتــة) 
مـيـاه شرب ـشـاهدة  لـلجـيـاع حق ا
لـــكـن بـــطـــعم آخـــر  شـــاي (مـــعـــاد)

شحوم وصفار البيض .
ايـضـاً الـتــعـلـيـم في زمن احلـصـار  
هــذا اجلــانب االجــتـمــاعي احلــيـوي
نــاله مــا نــالـه من تــأثــيــر احلــصــار
ــؤلف له وخــصـص ا االقـــتــصـــادي 
جـانـبــاً من الـكـتـاب من ص  113الى

ص 117
التحوالت الـصحية من ص  119الى
ص  126حــــــيث جـــــــاء فــــــيــــــهــــــا 
االنــعـكـاسـات الـصـحــيـة والـنـفـسـيـة
الـتـداوي بـاالعـشاب مـافـيا االدويـة 
مـاء مــقــطـر الـبــحث عـن الـســمــنــة 
رضى  بابوجن وقرنفل .  انهزام ا
ؤلف فيـها أرتأينا اخلاتمة  يقول ا
أن تـكــون خــاتـمــة كــتـابــنــا بـهــاتـ
مـــــيالدك شـــــحـالتــــة ـــــفـــــردتـــــ  ا
ــقـصـود بــهـا مـظـاهــر االحـتـفـال (وا
يالد رأس النظام السابق الباذخة 
ــوجه رغـم احلــصــار االقــتــصــادي ا
ضد الـشعب ) والصـخـرة (بتـشـديد
الــــصــــاد) وهي اجــــبــــار اصــــحـــاب
سـيـارات الـنـقل الـعـام لـنـقل الـطالب
ـوظفـ عـنـد كل مسـيـرة تعـبـوية وا

ينظمها احلزب احلاكم أن ذاك . 
رغــيـف وكــتب /ط/1/2017الـــعــتـــبــة
ــقــدسـة (مــركــز تـراث الـعــبــاســيـة ا

البصرة) / باسم حس غلب 

صــدرت عن دار الــرافــدين لـلــطــبــاعـة
والـنـشر بـبـيـروت (االعـمال الـشـعـرية
الكـامـلة الى 2017) للـشـاعر الـعراقي
ولـــيــد حــســـ وقــد ضـــمت االعــمــال
الــشـعـريــة ثـمـاني مــجـامـيع شــعـريـة
ـدة   2017 - 2003وقد كـتـبت خالل ا
كـتبت الـتـقد الـدكـتورة أمل سـلـمان
حسان التي أكدت على اعالن الشاعر
عن وجـهـته  ربّـمـا حـان الـوقت لـكي
يـــعــلنَ عن وجـــهــته وهــو يـــســتــقــبل
أعــمـــاله الـــشـــعـــريـــة الــتـي أرهــقـــته
ـت بهِ فــقــد جــاءت تـــضــاريــســهــا وأ
األعــمــالُ الــشــعـريّــةُ الى نــهــايــة عـام
 2017وله أمـل أنْ يــكـــتـبَ من جـــديــدٍ
فــمــازال احلـلـمُ يـراوده فـي بالدٍ غــيـر
مستقرةٍ أخفقتْ من فرص انشغاالتها
بـالتـغـييـر لـكنّـهـا لم تـفلح الى يـومـنا
هذا  والـكـتـاب يقع في  720صفـحة
ــتـــوسط وقــد شـــدّتــني من احلـــجم ا
عتـبة الـتقد  كـلّمـا مرّتْ طـائفة من
الـــلــيل .. أســتــدعي الـــقــصــيــدة لــكي
أجتــوّلَ من خالل وقعِ شــجــونِــهـا في
ـكـتـظـةِ بـالـيـافـطات ـديـنةِ ا طـرقـات ا
ـنتـشـرة عـلى جـدرانـهـا وهي حتملُ ا
صــورَ الـضـحــايـا والــشـهــداءِ الـبـررةِ

الذين مضوا دفاعاً عن العراقِ
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قـــرأتُ كـــتـــاب ( حـــرائـق األســـئـــلــة )
ان قـاسم الالمي لـلقـاصـة الـشـابـة إ
الذي يحتوي على ( (64صفحة بعدد
كـــبــيــر مـن قــصص الــومـــضــة الــذي
يختلف اختالفاً  كبيراً وجوهرياً عن
النماذج القصصية التي قرأناها منذ

الشباب وحلد اليوم . 
والــذي أدهــشــني في هــذا الــكــتـاب (
فارقة التركيز والتكثيف واإليحاء وا
ـضـامـ ــدهــشـة  وا والــنــهـايــات ا
ـــفـــارقـــة اجلـــوهـــريـــة  وأســـلـــوب ا
والتضـاد بعيـداً عن التزويق الـلفظي
ــــفــــتـــعل  والـــهــــوس األســـلــــوبي ا
والــبــراعـة بــالـتــأكـيــد عــلى نـهــايـات
صادقـة مـدهشـة ...الخ ) . الـتي أشار

إليها 
ــبــدع في مــقــدمــته لــهــذا  الــكــاتـب ا

الكتاب األستاذ ( ماجد احلسن ) .
كــمـا أدهــشـتــني جـداً ريــشـة الــفـنـان
التشـكيلي األسـتاذ ( صبـاح شغيت )

الذي أحـدث ( طفـرة ) استـثنـائية في
وروث الـفني والـعقل الـرمزي الذي ا
يبتعـد عن النصيـة واألسلوب الثابت
ـتـحــجـر لـيـعـطي لــلـعـقل اإلنـسـاني ا
زخــــمـــــاً من الـــــوعي الـــــقــــائـم عــــلى
االســتـــنـــتــاج  الـــعـــلـــمي والـــتــأويل
ـوضــوعي بـعــيـداً عن االجــتـهـادات ا
الـــذاتــيـــة في الــتـــركــيـــز الــرمــزي أو
الـتـأويل الشـخـصي في تـفـسـيـر هذه
الــــلـــــوحــــة أو ذلك الـــــرمــــز  وهــــذا
األسـلـوب الـفـني احلـديث يـعـتـبـر من
أســالـــيب الــتــمــرد عــلى الــنــصــوص
التـقـليـديـة سواء في لـوحـات قصص
الــــومـــضــــة أو األنــــواع األخـــرى من
األشــكــال الــقــصـصــيــة الــســرديـة او
الــرمـــزيــة . و إن دلّ هـــذا عــلى شيء
ـــوروث الـــفـــني ـــا يـــدلُ عـــلى ا فــــإ
التشكيـلي اخملزون في مخيـلة الفنان
بدع صـباح شـغيت والذي تـميزَ به ا
عن أقرانه الفنانـ في ميسان بشكل

خـاص والعـراق بـشـكل عـام والـسبب
فـي ذلك يـــعــود إلى الـــقـــيم الـــفــنـــيــة
واألخالقيـة واالجتـماعـية الـتي امتاز
ذكور من جهة وسالمة بها  الفنـانُ ا
ريــشـته ونــقـاوة مــخـيــلـته  وطـراوة

قلبه من جهة أخرى .
وهذا يـعـطي زخمـاً وتـشجـيـعا ألقالم
الـشــبـاب والـشـابـات أمــثـال الـقـاصـة
ان الالمي) وللـشيوخ يسـانيـة ( إ ا

وكبار السن أمثالي أيضاًً .
إنّ لــوحــات الـــفــنـــان الــنــائـــمــة بــ
صفحـات قصص الومـضة تبحث عن
مـشــاهـدين وقـرّاء فـي زمن ضـاع فـيه
الفن ُ واألدبُ واشتهر كتّاب وفنانو (
ــــعــــروف الـــــصــــدفــــة ) . مـن األدب ا
بـالـشـكلـيـة الـتـقلـيـديـة والـفن الـثابت
بأركانه وعـناصره مـنذ عهـد الرومان

واليونان ليومنا هذا .
لـقـد امـتاز الـفـنـان ( صـبـاح شـغيت )
في مـعـرضه الـرمـزي الـذي أقامـه ب

صـفـحـات كــتـاب ( حـرائق األسـئـلـة )
ـــــوروث الــــفن بــــالـــــرفض الــــكـــــلي 
الـتـشـكـيـلي اجلـامد  وبـالـتـمرد عـلى
ـتـحجـرة فـي واقع الـقرن الـشـكـلـيـة ا
احلادي والـعشـرين محـلقـاً في فضاء
اإلبداع والتنوير والـتثوير ليحط في
قـلب الفن األصـيل الـذي يـفـتح أذهان
اإلنسان لـيبـحث عن سر ومـعنى هذه
اللوحة التي تطـير من أعلى نوافذها

الطيـور التي هاجرت
ولـم تــــخـن بــــعــــد أن
أعــــــــــلــــــــــنت األوراق
اصفرارها  أو معنى
( األركــــــــيــــــــلـه)   في
أســـــــــــــفـل إحـــــــــــــدى
الــــــلــــــوحــــــات و إلى
جـــــانــــبـــــهــــا إحــــدى
وسـيـقـية  األدوات ا
أو احـــــــــتـــــــــضـــــــــان
شخصـ  لبعـضهما
 أو مـعـنى الــتـفـاحـة
ـــزروعـــة في شـــعــر ا
ذلك الــرأس األنــثـوي
والــــعــــ الــــواحــــدة
لـــوجـــهي حــبـــيـــبــ
شيـان بثالثة أقدام
. امـــــتـــــاز مـــــعــــرض
ـذكـور الذي الـفـنـان ا

ان الالمي أقامه في كتاب القاصة إ
بوحدة اللـغة والريشـة في التكثيف 
ووحدة التركيـز في اإليحاء الرمزي 
واالبــتـعــاد عن الـشــكــلـيــة في الـرسم
والتزويق اللفظي والتعبيري ووحدة
الــتـفــاعل بــ لـغــتـ فــنـيــة وأخـرى
لــغـــويــة .  وخــتــامــاً أتــمــنى لــكــاتب
ـقــدمـة والـقـاصـة الــشـابـة والـفـنـان ا
ـبـدع احلـياة الـطـويـلـة خلـدمـة هذه ا
احملافظة التي اخـتلط بها حابل الفن

بنـابل األدب  بـسبـب عدم وجـود من
يـقــرأ ألبـنـائــهـا األفـاضل مـن فـنـانـ

ـسؤول  وأدباء من جهـة وعزوف ا
حــفــظــهـم الــلهُ ورعــاهم من حــضــور
مناسـبات احتاد األدبـاء في ميسان 
وعـدم تـشـجـيع أبـنـاء هـذه احملـافـظـة
الـــتي وُلِــدَت فــيــهــا أكــثــر الــطــاقــات
األدبية والـفنـية ... أتمـنى مرةً أخرى
الــنـجــاح والـتــقــدم لـكل فــنـان وأديب
ـــســــتـــويـــات وكـــاتب عــــلى كــــافـــة ا

والـــدرجــــات ... واعـــتـــذر لـــكـــاتب
قـدمة والـقاصـة الشـابة والـفنان ا
األسـتــاذ صـبــاح شـغــيت عن هـذه
ـتـواضـعـة .... وأتـمنى ـشـاركة ا ا
لكل قلم شاب وفنـان مبدع النجاح
ـــســــتـــقـــبل ودعـــاة ألنـــهم قـــادة ا
التـطـوير  والـتغـيـير كل في مـجال
ن نــكــتب ? ولــعن الــلـهُ من قــال : 
ن ال ورحم الــلهُ من قــال : نــكــتبُ 

يقرأً .  

s Š rO¼«dÐ« ‚«“—

بغداد

من الـواجب وجــهـة نــظـري كــقــار 
بل لـــزومـــاً عـــلى كل فـــرد عـــراقي ــ
بوجـه عام ــ لم يـعش تـلك الفـترة أن
يقرأه حـتى يطـلع على حجم مـعاناة
بــــســــبب طــــيش شــــعـب بـــأكــــمــــله 
واسـتـهـتار سـيـاسي أرتـكـبه الـنـظام
البـائد أن ذاك  كمـا لزومـاً ــ وبوجه
خــاص ــ عـــلى كل الـــســيـــاســ من
مزدوجي اجلنسيـة ولم يعيشوا تلك
حــتى أن يــقــرأوه أيــضــاً  الــفـتــرة  
أساة والعقوبة يطلعوا على حجم ا
اجلـماعـيـة التي وقـعت عـلى الـشعب
الــعــراقي بــأكــمــله دون تــمــيــيــز بن
قدمة يفتتح الكتاب  صغير أوكبير
قـطع وجـاء  ـركـز تـراث الـبـصـرة 
مــا نــصه ( زمــان لم مـســتـل مــنـهــا 
يـــســلـم من مـــأســاتـه حــتـى الــطـــفل
وقد كـان لعلمـائنا ومراجع الرضيع 
الــدين األثــر الــكـــبــيــر في مــســانــدة
الــنــاس لـتــجـاوز هــذه احملــنـة وذلك

البالء الكبير ) .
ومن ثم مقـدمة الـكاتب الـتي نوردها
ـة ــا فـيــهـا من صــور مـؤ كـمـا هي 
ـأساة الـتي عـاشـها جتـسد فـداحـة ا
الـشـعب الـعـراقي في فـتـرة احلـصار

االقتصادي اجلائر  : 
مــأســاة صــنــعــتــهــا قــرارات دولــيـة
جــائـرة  قــصص وحــكــايــات قـضى
فــيـهـا الـشــعب أيـام ولـيــالي عـجـافـاً

ـية مـنهـا اإلنكـليـزية والـفرنـسية قـيم في بريـطانـيا ريـاض القـاضي إلى ثالث لغـات عا  بدأت أربع دور نـشر بـريطـانيـة بتـرجمة أعـمال الـروائي العـراقي ا
واإليطالية.

وذكـرت صحيـفة الـصنداي تـلغـراف البريـطانـية بأن روايـة "أحدب بـغداد" فازت بـأحسن روايـة عربيـة لعام 2018 وتعـد من أهم الروايات الـتي تسـتعرض
ريـر بعد الغـزو. أمّا عن الـروايات األخرى فكـانت "نسريـن" "بيت القـاضي" "العرّاب األخـير" "موالنـا السيّـد" "حليف الـشيطان" وكـتب األعمال واقع الـعراق ا

الكاملة للخواطر للروائي الشاب. 
ـاسـونـية الـذي يـكـشف عن مكـر الـيـهود وكـيف تـآمـروا على الـعـرب ألحـتالل أطهـر بـقـعة من األرض ويـعتـزم الـقـاضي اطالق روايـة "مذكـرات ابن الـبـاشا" ابن ا

" ومروراً بدول عربية إلى بغداد حيثُ أرض ميعادهم الثاني. "فلسط
لكية وإقامة لك فيـصل الثاني إلى قيام اجلمـهورية العراقيـة أثناء فترة االنقالب عـلى ا لك غازي وانـتهاءً با لك فيصل األول وا وتدور أحداث الروايـة في زمن ا
اضي سـاعدة الضبـاط األحرار . وكان الـقاضي قد فازَ بـعدة جوائز في أوروبـا وفي معارض الكـتب ويُعتـبر أسلوبه الـروائي مختلـفاً فهو يـربط حضارة ا جمـهورية 

باحلاضر ومن أكثر الروائي جدّية في كتاباته.

رسالة لندن
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ـمـهورة بـاحلب والتـعـلق باحلـياة من ا
أجـل اآلخــرين.يـــركب ســيـــنغ كـــيــربــال
الـقـطـار الـبـطيء نـحـو كـشـمـيـر  مـلـقـياً
ارة الـهـنود من نـافذته بـنـظراته عـلى ا
وهـو يـعـكس عـلى وجـهـته  الـتي كـانت
جـــزءاً من مــاضــيـه والــذي كــان بــدوره
عــبـارة عن مــعـسـكــر قـد فــارقه مـنـذ 14
سـنـة . كـيـربال الـذي يـطـلق عـلـيه كيب
حتـبـباً  كـان خـجوالً لم يـبلـغ العـشرين
عسكر عـندما وصل للمـرة االولى الى ا
الـذي يترأسه اجلنـرال كومار الذي يقع
في ظـل مثـلـجـة سيـاشـ الـتي  لم تكن
مـكـن ان تـكـون ساحـة حـرب فـهي مـن ا
عـلـى مـسـاحة  20الـف قـدم لكـن صدوع
ــثـلـجـة كـانت قــد  أصـابت جـسـد ابي ا

فـرصـة طـيبـة وفـرهـا للـقـارىء الـعراقي
ـتـرجم ســعـد جـواد مـحـمـد والــعـربي ا
عـوض بترجمته رواية الشيف للروائي
الــهـنـدي جـاســبـرت سـنج لــتـكـون هـذه
الـترجمة اضافة قيمة لـلمكتبة العربية.
وهـنا اشـيـد باخلـيار الـناجح لـلمـترجم
فــالـروايـة بــتـرجـمــتـهــا الـعـربــيـة الـتي
صــــدرت حــــديــــثًـــــا عن دار الــــرافــــدين
الــلـبــنــانـيــة كـانـت قـد تــصـدرت الئــحـة
ـبـيـعات فـبـيـد دور النـشـر في الـغرب. ا
يـسـتـخـدم الـروائي أكـثـر من مـونـولوج
داخـــلي مــؤثـــر لــيـــســرد مــحـــطــات من
الـــــذكـــــريــــات واآلمـــــال واخلـــــيـــــبــــات
مـــســتـــعــرضـــاً الــوقـــائع والــتـــحــوالت
شاعر االنـسانية ـفعمة بـا اخلـطيرة وا

كــيب . تــدرب كـيب  عــلى يـدي الــشـيف
مـعلـمه الصـارم الذي كـان يدله كـيـش 
ـبــهــرة الـكــامــنـة في نــحــو اجلـوانـب ا
ليء ـكان  ا رأة. وفي هذا ا الـطعـام وا
بــالــتــنــاقــضــات  والــفــوضى والــعــنف
ودرجــات احلــرارة شــديــد اإلنــخــفـاض
الـبـالغـة حد الـتجـمـد يتـعلم كـيب اعداد
ـية الشـهية  من االطـباق احملـلية والـعا
جـميع انـحاء العـالم. وبعد مـرور اشهر
اخــذ كـيب الـسـيـخـي يـشـعـر بـاالمن في
بــلـده االم الــهـنـد  فــيـمـا عــلى اجلـانب
الـثـاني نـزاع الينـتـهي. وذات يوم رطب
وحــــــــار  الـــــــــقـي الــــــــقــــــــبـض عـــــــــلى
بـاكـستـانـية(ارهـابـية) ذات شـعـر طويل
عـلـى ضـفـة نـهـر فـتـغـيـر كل شيء إذ ان
كـيب الـذي كـان ذا اهـتـمامـات مـخـتـلـفة
اخـذ يـتـحلى بـشـجـاعة اكـبـر وهـو يرى
كــيف تـدمــر احلـرب كـشــمـيــر وتـقـوض
الـــســــلم االهـــلي بــــ ابـــنـــاء الـــبـــلـــد.
يــســتـعــرض الــكـاتب فـي هـذه الــروايـة
ـــتـــداخل بـــالــثـــقـــافــات تـــاريخ بالده ا
واألعـراق والتـقالـيد ويـقدم من خـاللها
جتـارب إنـسانـيـة استـثـنائـيـة بأسـلوب
ـيـز مـستـعـيـنـاً بالـشـعـر لـيعـبـر عـما
يـجول في نفوس ابطـاله ليجمع اإلثارة

ــمــزوجـ بــالـتــفــاصـيل والــتــشـويق ا
واألحـــداث. تــعــد الــروايـــة الــتي تــدور
نصرم احـداثها في ثـمانينـيات القـرن ا
تـعـد فـرصـة طـيـبـة لالطالع عـلى ثـقـافة
شـــبه الـــقـــارة الـــهـــنـــديـــة وظـــروفـــهـــا
االجـتمـاعـية والـسيـاسيـة والتـاريخـية
كــونـــهــا تــدور فـي مــنــطــقـــة صــغــيــرة
مـضـطــربـة تـشـهـد تـنـاقـضـات مـتـعـددة
ـعانـاة بشـريـة جسـيمـة. ولد تـسـببت 
سـنغ في الـبنـجاب وتـرعرع في كـشمـير
ومـدن هـنديـة اخـرى قبل ان يـنـتقل الى
كـنـدا ويسـتقـر فيـهـا وهو عـالم وباحث
سـابق في الـهنـدسة الـكيـميـائيـة حصل
عـلى الدكتوراه من جامـعة كندية . وفي
اجملــــال االدبـي حــــازت مــــجــــمــــوعــــته
الـقصصية االولى (سبع عشرة حبة من
الـــطــمـــاطـــة) الــصـــادرة في عــام 2004
جـائزة مـاك اوصالن لـلكـتاب االول. اما
روايـة الـشـيف وهي روايـته االولى فـقد
حـــازت جــائـــزة جــورج بـــوكــنت لالدب
الــروائي ودخــلت فـي عـام  2011ضــمن
ــرشـحـة الالئــحـة الــقـصــيـرة لــلـكــتب ا
جلـــــــائــــــزة افــــــضـل كــــــتـــــــاب في دول
الـكـومـنـولث وادرجـت عام  2012ضـمن
ـرشـحــة جلـائـزة هـوغ قــائـمـة الـكــتب ا

مـــاكـــمــيالن لـــلـــروايــة واجلـــائــزة
االدبـية لـلجـمعـية الكـنديـة للـكتاب
ـــتــرجم ســعــد ـــؤلــفــ ..امــا ا وا
جــواد عــوض فــقــد مــنــحه عــمــله
الـسابق في جريدة بغداد اوبزرفر
 الـــتـي كـــانت تـــصـــدر بـــالـــلـــغـــة
االنكليزية خبرة ودراية كبيريت
في هـذه اللغـة  كما عمل مـترجماً
ومـحرراً في جريدة (عراق اليوم)
 ويــــتـــــولى في الـــــوقت الــــراهن
مـــســـؤولـــيـــة قـــسم الـــتـــرجـــمــة
ـــأمــون الـــتـــحــريـــريـــة في دار ا
لـلتـرجمة والـنشر كـما ترأس في
وقـت ســابق الــقــسـم الــفــني في
ـسؤول عن الـدار وهـو الـقـسم ا
االخـراج الفـني للكـتب الصادرة
عـن الــــــدار بــــــاالضـــــــافــــــة الى
مسؤوليته عن اقسام اخرى في
الـــدار.  تـــرجم الـى الـــعـــربـــيــة
كـتاب(سـبع سنـوات في التبت)
كــمــا اسـهـم في تـرجــمــة ثالثـة
كــــتب الى االنــــكــــلـــيــــزيـــة هي
(تـــــاريخ عـــــلـــــمـــــاء بـــــغــــداد)
و(مـختـارو بغـداد) و(احلمالت

العسكرية على بغداد) .

ÍuÝu*« nODK « b³Ž

بغداد

 dŽUA  WK U  ‰ULŽ√ —Ëb

اضـاف الـروائي والـقاص والـنـاقـد نـاطق خلـوصي روايـة جـديـدة لرصـيـده الـغني
بـاالعمال الروائية  إذ صدرت له روايـة بعنوان ( بستان الـياسم ) وهي تتناول
الـواقع الـعـراقي الراهن  وقـد وضع في الـغالف االخيـر رأي حلـسب الـله يـحيى
لـلروايـة يـقـول فيه ( نـادرة هي الـروايـات التي
تـــســتـــأثـــر بــإهـــتـــمــام الـــقـــار وتـــشــده الى
صفـحاتها منذ البـدء  حتى ينتهي من قراءتها
في جــلـســة واحــدة و( بـســتــان الـيــاســيـمن )
لــلـــروائي الـــعــراقـي نــاطق خـــلـــوصي إحــدى
الـروايات االثيـرة التي تأسـر قارئها  حيث ال
ينـفك عن متابعـة احداثها وصـوالً الى ختامها
ــا حتــمــله مـن تــشـويـق وإثــارة وبــنـاء  وذلك 
ومـتـعة  وهي مـيزة الـروايـة الـناجـحـة ) وكان
الـروائي نـاطق خــلـوصي قـد اصـدر عـدداً من
الروايات  من ضـمنها ( شـرفات الذاكرة ) و

( مذكرات زوجة رجل مهم ) 
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