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مسلة األحزان السومرية للقاص علي السباعي 

ة عضـوا جديدا في هيئتـها في خطوة نحو استـعادة مكانتها ية السـويدية التي تمنح جـائزة نوبل لآلداب خبيرا في الـلغات االسكندنـافية القد اختارت األكاد
بعد فضيحة جنـسية أجبرتها علـى حجب منح اجلائزة هذا العام. وأصـبح ماتس مالم أستاذ األدب في جامعـة جوتنبرج ثالث عضو جـديد يع هذا الشهر في
ية الـتي أسسها مـلك السويد قاعد الـشاغرة وبيـنها مـقعدا عضـوين استقاال بـسبب الفضـيحة. وتعـمل األكاد الهيئـة التي تضم  18 عضوا وذلك لشـغل كل ا
قبل  232عاما على حمـاية اللغـة السويدية وتـختار الفـائز بجائزة نـوبل لآلداب منذ عام  1901 . وتختار هيـئات سويديـة أخرى الفائزين في بـاقي اجملاالت بينـما تختار
صـور السويدي الفرنـسي جان كلود أرنو الذي كان جلنة نرويجيـة الفائز بجائزة الـسالم. وحجبت جائزة اآلداب هذا الـعام في أعقاب اتهامـات اغتصاب وجهت إلى ا
ية ويتمتع دة عام بتهمة االغتصاب. وأرنـو متزوج من إحدى أعضاء األكاد ية. وهذا الشهر صدر احلكم بسـجن أرنو  يدير مؤسسة ثقافية تلقت أمـواال من األكاد

الية بها. ية في عالقاته ا بعالقات شخصية ومهنية مع أعضاء آخرين. ووجهت له اتهامات بتسريب أسماء الفائزين بجائزة اآلداب وحتقق األكاد
وينفي أرنو ارتكاب أي مخـالفات ويطعن على إدانته بـاالغتصاب. وإلى جانب العضـوين اللذين استقاال بـسبب الفضيحة وإحـداهما كاترينا فـروستينسون زوجة أرنو
ية الـسويـدية قد تـفقـد دورها في مـنح جائزة اآلداب إذا لم علق أربـعة آخرون مـشاركـتهم. وقـال رئيس مؤسـسة نـوبل التي تـمنح اجلوائـز لكـنهـا ال تختـار الفـائزين إن األكـاد

تستعد شرعيتها بعد الفضيحة
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نـاسفة  عـبر تـسلـسل أحداث مـتتـابعة 
يزج بـها القـاص ليكـتمل مشـهد احلدث 
ـــعــبــرة  الــتي ويــتــوهج في نـــهــايــته ا
تـفـضح الـبـشــاعـة والـتـخـلف  بـأسـلـوبٍ
ـبـاشـرة  ويـحـلق في أجـواء يـنــأى عن ا
عـبر بـهـر  ا تـقـتربُ من عـوالم الـشعـر ا
ـعــنى الـعـمــيق لـلــحـدث : (( سـمـاءُ عن ا
ـتــدة أمـامي  صـافــيـة  صـار الـزوراء 
لـتـهـبة عـلـيـنا  لم احلرُ يـطـبقُ بـراثنـه ا
ـاضي . يــتــبق لــلـيــلى ســوى ذكــريــات ا
ا قـالهُ جـواد سلـيم ذات حلـظة دمـدمت 
تــأمل . رمــقــتـنـي بـنــظــرة مــتــفــحــصـة 
وأجـهـشت بـالـبـكـاء . تألألت دمـوعـها في
ـغمـسـتـ بـضوء الـنـيـونات . عـينـيـهـا ا
تــابــعتْ حــديــثــهـا بــصــوتٍ واثق  وهي
ـلـيـئـة بالـدمـوع عـليّ : تـوزع نـظـراتـهـا ا
هرعتُ إلى محله  ومعي ثالث نسوة من
جـيــراني  وحـفــيـدي الــذي أحـمــله عـلى
ذراعي  ذي الثالث سنـوات . كان الوقتُ
بـ الـعـصـر والـغـروب . وصـلـنـا وما أن
أقـتـربـنـا من عـتـبـة الـدكـان  دوى صـوتُ
أنـفــجـار هــائل !! )) . لـقــد قـصــدت دكـان
ولدها  في محله  بعد ورود أتصال بها
من أبنـها  يـطالبـها بـالقدوم إلى احملل 
ـتـحـدث كـان شـخصـاً غـريـبـاً . قال لـكن ا
لـهـا بعـصـبـية : تـعـالي إلى الـدكان !! في
قــصــة ( حــقــيــبــة األرهــابي ذي الــبــدلــة
ــفــارقــة شــديـدة  األنـيــقــة ) حتــتــشــد 
يقـودنا فيهـا القاص  بـدربة فنـان مقتدر
 ليـصور من خاللـها رجالً ببـدلةٍ أنـيقة 
وبـقــربه حـقــيـبـة  وبــيـده هــاتف نـقـال .
يـتـوهم اآلخـرون بـأن احلـقيـبـة البـدَّ إنـها
ــالٍ وفـيــر . يــتــظــاهــر الـرجل تـكــتــنــز 
هاتـفه  مع الـطرف اآلخر  بـأنشغـاله بـا
فــاســحــاً اجملـال لــلــمـغــفل الــذي يــبـاغت
الـرجل  ويـســرقـهـا  ظـانــاً إنـهـا حتـوي
مـاالً وفيـراً  إنهـا مـصيـدة معـدة من قبل
األرهابي  صاحب احلقيبة  وح يلوذ
الـسارق راكـضاً بـكنـزه ب حـشد الـناس
في الــبـاب الــشــرقي بــبــغــداد  تــنــفــجـر

في عشر قصص قـصيرة  هي التوالي
ـوتُ وحده / رحلة : ( شارلي شابلن 
الــشــاطـر كــلــكــامش إلى دار الــسالم /
إعالن وفاة ليلى / حقيبة اإلرهابي ذي
البدلة األنيقة / كلكامش يغني لسليمة
مـراد / وحـدهـا يـدُ شــهـرزاد بـاسـقـة /
كاكا عبد احلليم حافظ / بتهوفن يبيعُ
أسـطوانـات الـغاز / سـيـجارة الـضابط
الــعـــراقي / حــوار فـي مــرآة الــذات ) .
تضـمـنـتهـا مـجـمـوعة الـقـاص الـعراقي
ــبـدع ( عــلي الــسـبــاعي ) اجلــديـدة  ا
وسومـة : ( مسلة األحـزان السومرية ا
ــــوت وحـــده ) ) . (شــــارلي شــــابـــلن 
الـقـصـة األولى في اجملـمـوعـة  تـعـكسُ
وعـيـاً مـتـقـدمـاً  إذ يـحـتلُ فـيـهـا الـنـبل
والــتـعــاطف اإلنـســاني مـرتــبـة عــلـيـا 
وهي تــرسم مـالمحَ صــبي مـــنــغــولي 
بيده يحملُ ستاليت  وجهاز حتكم من
بــعـيــد . يـذهب بــهـمــا بـاجتـاه مــصـلح
لألجـهـزة الكـهربـائـية . فـيـتعـاطف معهُ
ــصـــلـح  ويـــقــومُ بـــإصـالح جـــهــازه ا
وشـراء جـهاز حتـكم جـديـد له  فيـطـير
ـنــغـولي " مـن الـفـرح  وإذ الـصــبي " ا
ـفارقة الـقوية يسـيرُ بجـهازه  حتدثُ ا
في الــقـصــة  الــتي تــهــز فــيــنــا طــاقـة
الـعاطـفة والـتعـاطف مع البـراءة  ح

يـغـتـالـهـا الـتـسـرع والـغـضب األعـمى 
والـغـلـيـان الـذي يــطـيحُ بـالـعـقل . وفي
ذروة االنــفــجـــار  وتــشــظي األجــســاد
واألشالء  الــــذي حـــدث بـــســـبب فـــعل
ـسـبب إرهـابي  يـسـتـمـرُ الـبـحثُ عن ا
لـهـذا الـفـعل الــبـشع  وحـ يـلـمـحـون
ـنغـولي  وبيـده جهـاز حتكم الـصبي ا

الــســـتاليت  يـــظــنـــونه هــو الـــفــاعل 
فتنهالُ علـيه الضربات والرفسات التي
تودي بـحيـاته  ليـروح ضحـية بـريئة 
ــبــدع ( عــلي وهـــنــا يــســدلُ الــقـــاص ا
الـسباعـي ) السـتار علـى لوحتـه  بهذه
الـضـربـة الـفـنـيـة الـبـاهـرة  وهـو يـثـير
لـواعجـنـا وتعـاطفـنـا مع البـراءة  ح

تغتالُ سهواً وغيلة !
—b²I  »uKÝ«

وقد حاك القاص قصته بأسلوبٍ مقتدر
ــيلُ إلى االخــتــصــار في الــعــبـارة   
والـتــلـمــيح واالبـتــعـاد عن احلــشـو في
األســـلـــوب  الــــذي هـــو آفـــة الـــقـــصـــة
القصيرة . (رحلـة الشاطر كلكامش إلى
دار الـــسالم ) الــــقـــصـــة الـــتـــالـــيـــة في
اجملـمــوعـة  هي ســيـاحــة فـكــريـة تـعجُ
شاهدات  حـول نُصب تذكارية  في با
دار السالم  لـفنانـ منهم جـواد سليم
 وخـــالــد الـــرحــال / مع مـــزجٍ مــدهش
ـــقـــوالتٍ  تـــؤكـــد حــكـــمـــة األهـل ومــا
يختزنونهُ من خـبرات وجتارب حياتية
ــطـر  وتــصــويــر لــتــقــلــبــات اجلــو  ا
ــنـهــمــر  وصـحــو الـشــمس وحــركـة ا
ـارة وتـزاحمـهم في سـاحة الـطـيران  ا
وهــاجــســهم الــدائم من أنــفـالت عــبـوة
نــاسـفــة  أو تـفــجـيــر أرهـابي جلــسـده
الـعفن . يـقـول ( مارسـيل بروست ) : ((
أننا لن نـأمل عزاءاً  عما يـعتور العالم
من فـوضى  وشذوذ وعـقم  وقـهر  إال
في اخلـلق الفـني )) . وإذ يـنقل الـقاص
( عــلي الــســبـــاعي ) تــلك الـــتــفــاصــيل
الـدقيـقـة  وبـلـغـة فـنيـة  بـالـغـة الـعمق
والـنـفـاذ والتـأثـيـر  وهو يـتـابع الـبطل

الـذي يـركب ســيـارة الـكـيــا  لـتـقـله إلى
ســاحــة الـنــهــضـة  وهــو يــدسُ كــيـسه
ـعـبـأ بـالـكـتب  قـرب مـقـعـد الـسـائق  ا
وحــ حتـدث اجلـلـبـة  ويـرتـفع صـوت
عـالٍ بأن هـنـاك عبـوة ناسـفـة  مخـبوءة
قـرب مـقـعـد الـسـائق في سـيـارة الـكـيا 
وفي ذروة الــهـلع والـفــوضى الـتي تـعمُ
ــكـان  واعــتـراف شــخـصــيـة الــقـصـة ا
الـرئيـسيـة  بان تـلك العـبوة الـناسـفة 
لم تكـن إال كيس كـتب الذي وضـعه قرب
ـــقــعـــد  تــنـــهــالُ عـــلــيـه الــصـــفــعــات ا
والــــــركـالت مـن كلَّ جـــــــانـب وال تــــــزال
أصواتـهم تقـرعُ أذنيه بـهتـاف : إرهابي
فـارقة في . . إرهابي !! إن زج عـنصـر ا
الـقـصــة  وبـقـدرة فـنـيــة عـالـيـة  تـؤكـد
سيـطرة الـقاص عـلى أدواته وتقـنياته 
وهــو يـوظـفـهــا بـأحـكــام  لـيـثـيــر فـيـنـا
ــــوت ُ ــــشــــوق . ويـــــظل ا ــــدهـش وا ا
والـــتـــوجس مـــنه  يـــظــلـل كل األجــواء
احملـيطـة بالنـاس  فاإلرهـاب يتـمدد في
ـدن وينـمو  تـغذيه أيـدٍ شيـطانـية  ال ا
تــريــد لــهــذا الــبـــلــد  أن يــنــعمَ بــاألمن
واالسـتقـرار . لقـد أولى النـاقد الـكبـير (
ـذهب البـيئي فـي ميدان تيـسن ) رائد ا
النقد األدبي  أهـمية بالغـة لدور البيئة
ــضـامـ االجــتـمــاعـيـة  فـي تـشــكـيل ا
واألفكار الـكامنة  في مـجال الفن  وقد
آمن بـأن العـمل األدبي والفـني  يتـجدد
البـسات االجـتمـاعية  ـجمـوعة من ا
الـتي تـمـثـلـهـا احلالـة الـعـامـة لـلـتـفـكـير
والـعـادات احملـيـطـة  وقـد أيـدهُ في هذا
ــنـحى (بــونـالــد) في كـيــفـيــة تـفــسـيـر ا
األعمال الفنـية  فيرى : (( إن األدب هو
تعبير عن حياة اجملتمع )) . في قصة (
إعالن وفــاة لــيـلـى ) : هي أمــتــداد آخـر
لــتـــصــويــر حـــالــة الــفـــوضى والــدمــار
والـفـقـدان  الـتي حـلت بـالـنـاس  جراء
مـعانـاتهم الـدائـمة  يـبرز ذلك من خالل
أحــداث الــقــصــة  الــتي حتــكـي ســيـرة
إمـرأة  فــقـدت ولــدهـا بـإنــفـجــار عـبـوة

احلقـيبـة  لتـتطـاير األشالء والرؤوس 
ـــفـــارقـــة في كل أجتـــاه . إن عـــنـــصـــر ا
ـدهش يـشــدنـا إلى الـقـصــة  لـنـنـغـمـر ا
ـتقـنـة . في قـصة ( بجـوهـا وحـبكـتـهـا ا
كـلكـامش يـغني لـسلـيـمة مـراد ) سيـاحة
هي األخرى في شـوارع بغداد  يـنعطفُ
فـيـهـا بـطـل القـصـة  بـأجتـاه شـارع أبي
اً نؤاس متوجهـاً صوبَ الكرادة  متر
قطعٍ من أغانـي سليمة مـراد  ليقترب
من قـمـامة  حتـوم حـولهـا مجـمـوعة من
الـــكالب  يـــحـــاولُ أن يـــلـــتــقـط حـــجــراً
ــا لم يــجـد حــجـراً  أخـذ لــيـبــعـدهـا  و
يـــــعـــــوي مع الـــــكالب  فـي مــــحـــــاولــــة
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 في قصة ( كاكا عـبد احلليم حافظ ) من
أمـتع قـصص اجملمـوعـة  يشـوبـها األلم
واحلـسرة  وهي سـيـرة طويـلـة  حافـلة
ـعـانـاة والـتــذكـر  والـتـوثـيق حلـيـاة بـا
ـطــرب عـبـد احلـلـيم حـافظ   من خالل ا
ــر عــبــر تـتــابع ســردٍ مــدهش ووافٍ  
صور ولقطات  وأجواء طبـيعية متقلبة
 في مــديـنــة الــســلـيــمــانــيـة الــكــرديـة 
مــســجـــلــة كل الــتــفــاصـــيل الــصــغــيــرة
والكبيرة  عن حياة عبد احلليم  تأريخ
ستشفيات مرضه  وأسماء أغانيـة  وا
الـكــثـيــرة  الـتـي رقـد فــيـهــا  لــتـنــتـهي
ـفجـعة في عام 1977 القـصة  بـوفاته ا
م  وهـتـاف الـرجل الـكـردي  الـذي يـقـلد
أغـنـيـاتهِ وحـركـاتـه  وهـو يـردد : ( كـاكا
عـبد احلـليم ) .  بـقيـة قصص اجملـموعة
تـعـزفُ حلـنـاً مـشـتـركـاً  تـسـتـجـيب فـيه
ألدوات الـقـاص البـارعـة  وهـو يوظـفـها
ــــــهـــــارةٍ عـــــالـــــيـــــةٍ  فـي رسمِ مـالمحِ
ضـطهدة ستـلبـة دوماً  وا شخـوصه ا
 كـاشـفـاً بـذلك ظروفـًا قـاهـرة  أشـتركت
في صــــنــــعــــهــــا أيــــادٍ  أرادت اخلـــراب
والـدمـار  أن تسـودا حـيـاة النـاس. عـبر
كل هـــذه الــقــصص أســتــطــاع الــقــاص
ـبـدع ( عـلي الـسـبـاعي )  أن الـعــراقي ا

يـقـدم لنـا صورة مـتـميـزة  عن إبـداعاته
في هـــذا الــفـن اجلــمـــيل  – فـن كـــتـــابــة
الــقـصــة الـقــصـيـرة  – بــأسـلــوب أمـتـاز
بـاحلبكـة  وبجـمال الـعبارة وسـهولـتها
الـتي تـمـتـازُ بـدقـتـهـا وعـمـقــــــــهـا الـذي
ـتلـقي  دون تـعقـيد  يـنفـذ ُ إلى ذائـقة ا
ليحقق بذلك مكـانة مرموقة له ب كتاب
الــقــصـة الــقــصـيــرة  لــيس في الــعـراق

ـا عـلى أمــتـداد الـسـاحـة وحــده  وإ
العربيـة  مستخلـصاً موضوعاته من
ــلـتــهب بـالــصـراع  أتـون الــواقع  ا
واحملــتــدم بــالــتـنــاقــضــات  لــيــشـكل
حــــضـــوراً فـــاعالً  فـي دعم قـــضـــيـــة
اإلنــسـان  وأحـالمه في حـيــاة حـرة 
خــــالـــيــــة من اجلــــور واألضـــطــــهـــاد

والتعسف .
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صدور العدد الثالث بنسخته الورقية بعد إنقطاع لسنوات

إضافـيًا للـكتـابة) / ترجـمة سفـانة طارق
/ احلـــوار يـــلـــقي الـــضــوء عـــلى بـــعض
ـــهـــمـــة من شـــخــصـــيـــتـــهــا اجلـــوانب ا
وأعمالها. وفي بـاب فنون جند قراءة في
العالقة بـ النص والواقع بـعنوان (علم
اجلـــمــال احلـــديث.. اخملـــاض والــوالدة)
بقلم تيزفيتان تودوروف ترجمة الدكتور
مـالك الــواســطي ونـقــرأ فـيــهـا أن إدراك
الــبــعــد اجلــمــالي في جــمــيع األنــشــطــة
اإلنـسـانـيـة مـا هـو إال دليل عـلى مـيل في
فـطـرة اإلنـسـان ومـاهـيـة تـكّـون مـدركاته.
أمـا الـشيء اجلـديـد الـذي عـرفـتـه أوروبا
خالل الــــقـــرن الــــثـــامـن عـــشــــر هـــو ذلك
التصور الذي قام بـإفراغ جميع األنشطة
اإلنـسـانـيـة من بـعـدهـا اجلـمـالي وحـصر
اجلمـال في بعـدٍ واحد هـو التـأمل الدائم
في مــعــنى اجلـمــال الــذي أصـبـح نـقــطـة
جذب معـرفي استمـد كينونـته من مفهوم
"احلب اإللـهي". ونـتـيــجـةً لـهـذا الـتـحـول
يصبح الفنان مطالـباً بإنتاج أعماالً فنية
ـتـكامل هـمـها األسـاس إنـتاج الـتـصور ا
للجمال. وضمن باب فنون نقرأ موضوع

ـأمـون مـرّة أخـرى تــسـتـأنف مـجــلـة ا
ـأمــون لــلـتــرجــمـة الــصـادرة عـن دار ا
والـنـشر في وزارة الـثـقافـة والـسيـاحة
واآلثـار إصـدارهـا الـورقي بـعـد تـوقف
دام ســـنــواتٍ عــدة نــتـــيــجــة لــظــروف
ــرّ بـهــا الـبــلـد فــقـد الــتــقـشف الــتي 
اقــتـصــرت عــلى اإلصـدار االلــكــتـروني
ــؤقـتــة تـمـاشــيـا مع كــأحـد الــبـدائل ا

احلدث.
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الــدور الــثــقـافـي الــرســمي يــســتــعــيـد
حـيــويـته فـفي مــراكـز الـقــوة الـدولـيـة
حـــتى الـــنــظـم الــرأســـمـــالــيـــة تـــطــلق
ال الـعام ولـة من ا مـؤسسـات عامـة 
لـتــقـد خــدمـات ثــقـافــيــة لـلــمـجــتـمع
وباالخص في مواضيع وحاالت األزمة
تـأتي مـشـاريع التـرجـمـة في مقـدمـة ما
تـدعـمه الـدول الـتي تـمـر مـجـتـمـعـاتـها
بأزمـة تعـايش أو سوء فـهم جملتـمعات
الــــدول األخـــرى هـــذا مـــا أشـــار إلـــيه
ـشـرف الـعــام عـلى اجملـلــة في مـقـاله ا
االفــتــتــاحي األديـب والــكــاتب ســاطع
رجي مـديـر عـام الـدار. وبـ راجي أن
ــنــتج مــشــاريع الــتــرجــمــة تــعـرّف بــا
اإلبداعي والثقافي احمللي كونه مقدمة
أســـاســيـــة لـــلــحـــوار والــتـــفـــاهم بــ
ـأمـون اجملـتــمـعـات. وأكــد أن مـجـلــة ا
بحاجة إلى دعم الـوزارة ماديا واداريا
ـــتـــرجـــمـــ ـــثـــقـــفـــ وا والى دعـم ا
بــــنـــتـــاجــــهم اإلبــــداعي وبـــأفــــكـــارهم
ومالحـظـاتـهم وتـصــويـبـاتـهم لـلـعـمل
لـتـسـتمـر في إطاللـتـها الـورقـيـة  فهي
موقعهم ودارهم. احـتوى العدد الثالث
ـأمـون لــسـنـة  2018عـلى من مـجـلــة ا
مواضيع مـتباينـة في أبوابها الـثابتة
فـــقـــد تــضـــمن بـــاب دراســـات دراســة
بــعــنــوان الــوظــيــفــيــة بــ االغــتــراب
والتـغييـر (رؤية انـثروبولـوجية نـقدية
في آراء فـــــردريـك بــــارت) تـــــرجـــــمــــة
الدكتـور علي زيدان خـلف وقد سلطت
الـــدراســـة الـــضـــوء عــلـى دور الــعـــالم
الــنـرويـجي اجلـنـسـيـة فـردريك بـارت
والــــــــــــذي يــــــــــــعـــــــــــــد مـن أهـم أعـالم

ــعـاصــرة; بــفـضل االنــثــروبـولــوجـيــا ا
ـهــمـة في مـجـال الـبـحـوث إسـهـامـاته ا
ــــيـــدانـــيـــة والـــنـــظــــريـــة- عـــلى وجه ا
اخلصـوص- في ما يـتعـلق بهـذا العلم.
في الـعـدد أيـضا دراسـة أخـرى بـعـنوان
ــعــرفـة) بــقــلم الــكـاتب مــحــمـد (جــدل ا
عرفة ومنذ السيد جاسم أكد فيها أن ا
بــدء االنـفـطـار األول ارتـبـطت بـتـأمالت
وأفـكــار اإلنــســان الــقـبــلــيــة وأســئــلـته
يتافيزيقية واستفهاماته الوجودية وا
ـدركات وبـهذا فـهي ارتـبطت بـطـبيـعة ا
ــتــغــيــرات ــوجــودات وا لألشــيــاء وا
الكـونية. وراح العـقل اإلنسانـي يجترح
أجـوبته وهـو يسـعى للـمعـرفة ويـحمل
طـمـوحـاته في إمـكـانـيـة جتـاوز ارتـيابه
وجـودات والتـحوالت الـسريـعة إزاء ا
في عـالمٍ مـفتـوح عـلى األسـئلـة الـكبـيرة
الـتي ال جتـد جـوابـاً بـحـكم انـفـتـاحـهـا

عرفي في سر اخللق. طلق ا على ا
في الـبحث ايـضاً دراسـة بعـنوان جـسر
مــيـــرابــو ألبـــولــيــنـــيــر وهـي بــحث في
الـتـحـلـيل الـلـغـوي بـقلـم: جـاك فيـرجـيه
تـرجمـة/كامل عـويـد العـامري أكـد فيـها
أنه بـــالــــرغم من أن هــــذه الـــقـــصـــيـــدة
خــضـعت لــتــفـســيـراتٍ عــديـدة فــإن مـا
يشغلنا هو الوصول إلى تفسيرٍ أصيل
جـل مـا فـيه اإلشـارة إلى الـكـيـفـيـة الـتي
ــكن بـهــا اكــتـشــاف عـنــاصـر مــحـددة
للـتفسـير من خالل البـنى اللغـوية التي
تـشكـل نـسـيج الـقـصيـدة ونـعـني بـذلك
ـعجـميـة والتركـيبـية والـنغـمية الـبنى ا
واإليـقـاعـيـة.. الخ.  ونـعـتـقـد أن حتـليالً
كن أن لـغـوياً يـخطـو خـطى منـهـجيـة 
تــكــون له قــيــمــة اسـتــثــنــائــيـة من دون
اإلدعـاء بـأنـنـا اسـتــنـفـذنـا كل إمـكـانـات
كن التفسير. ودراسة أخرى عن كيف 
لـطـريقـة التـلـفظ أن تفـصح عن جـنسـية
تحـدث? بقلم آنا بـاييس ترجمـة: لينة ا
احلــــيــــالي / ودراســــة عـن مـــوجــــز في
البنية السردية لـلقصة للكاتب عبد الله
راضي حس /فـضال عن دراسة أخرى
بـعـنـوان ما بـ الـسـينـمـا واألدب (ح
تصـير الـرواية فـيلمـا) بقـلم ريشارد دي

برابـانـديـر تـرجـمة عـبـد عـلي سـلـمان /
ودراسـة بـعـنـوان ضـوء عـلى الـتـرجـمـة
االحـتـرافـيـة واحلـرفـيـة لـلـكـاتـبـة سـهاد
حسن. وهنـاك مجمـوعة دراسات أخرى
منها دراسة بعنوان نقد.. النقد (حتليل
ورقة) الدكتـور محمد إسمـاعيل النقدية
ـسرحـيـة (احلقـيبـة) كـتبـها أحـمــد طـه
حـاجــو/ وأيـضـاً دراسة بـعـنوان نـشأة
الــقـصــة الـعــربـيـة والــعـراقــيـة (مــحـمـد
وذجاً بقلم الدكتور جمال إسماعيل) أ
خـضيـر اجلـنابي. مـلف الـعدد فـكان عن
ـهـمـة واحلـيـوية ـواضـيـع ا واحـدٍ من ا
وعلى تماسٍ مباشر باحلياة اإلنسانية
ثقف واطن وا إذ هاجساً دائمـياً لدى ا
عـلـى حـدٍ سـواء وهــو الـعــنف وكـيــفـيـة
مـواجـهـته بـالــتـنـوع الـثـقـافي. احـتـوى
ــــهـــمـــة ـــلـف عـــدداً من الــــدراســـات ا ا
لـبـاحـثـ عــراقـيـ وعـرب شـاركـوا في
مـؤتـمـرٍ الحتـاد األدباء والـكّـتـاب الـعرب
الـذي عـقـد في بـغـداد لـلـمدة من  26إلى
ـكن لــهـذه الـدراسـات أن  27حــزيـران 
تكون خارطة طريق لوطنٍ آمن ومعافى.
ومن هــذه الــبـحــوث الــتــنـوع الــثــقـافي
ورهانات الـتواصل للـدكتور عـبد القادر
أحــمــد سـعــد مــحـمــد االحتــاد الــقـومي
ــاب الـــســــودانـــيـــ / لـألدبـــاء والـــكــــتـَّ
ومــوضــوع الـتــنــوع الـثــقــافي بــوصـفه
رأسـماالً رمـزيـاً (تمـثيالتـه وآفاقه) بـقلم
الـدكــتـورة نـاديــة هـنــاوي / ومـوضـوع
بـحث آخـر بـعـنــوان بـ ثـقـافـة الـعـنف
والعنف الثقافي للكاتبة ابتسام يوسف
الـطـاهـر/ الـتـحـبـيك اإلشـهـاري لـلـعـنف
لـلـكـاتب محـمـد أبـو خضـيـر. ومـوضوع
عن ثـقـافـة الـتــنـوع في مـواجـهـة ثـقـافـة
ون غوش مـن لبنان العـنف للدكـتور ر
وبـحث عن فـاعـلـيـة الـقـوة الـنـاعـمـة في
القضاء على اخلالفات الـدائمة للدكتور
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ـــأمــون أبــواب االســـتــذكــار وفـــتــحت ا
لـواحـدٍ من الـقـامــات الـفـكـريـة واألدبـيـة
ـسيح ثروت وهو الراحل يـوسف عبد ا
أحد أعالم الترجمة في العراق وهو بال
شـك أحــــد صــــانـــعـي حــــداثــــة الــــقـــرن
الـعـشـرين في الـعـراق وواحـد من أكـثر
ؤثرين في مشهدنا ثقف الوطنـي ا ا
عـرفي خالل النصف الثاني الثقافي وا
من ذلك الــقـرن فــأن قـلــة من الـنــاس قـد
تعترض وكثيـرين قد يوافقون ولكنهم
قد يعطون لذلك تفـسيراتٍ مختلفة قد ال
تكون كلها صحيحة. وفي باب حوارات
ة جند حوارًا مع مـؤلفة روايـات اجلر
الـــنــفـــســـيــة روث ويـــر جـــاء بــعـــنــوان
نحـني وقتاً (التـخلي عن الوظـيفـة لم 

آخــــر بـــعــــنـــوان (فـن الـــشــــارع يـــواجه
التحديات) / ترجـمة خولة إبراهيم في
ـوضـوع إشارة الى أن هـذا الـفن ظـهر ا
ــــتـــحـــدة في ســـنـــوات في الـــواليـــات ا
الـــســبـــعــيــنـــيــات فـي قــطـــارات أنــفــاق
نـيـويورك وانـتـقل بـعـد ذلك إلى أوروبا
في بــدايــة الــثــمـــانــيــنــيــات. هــذا الــفن
احلــضـري أو (فـن الـشــارع) هــو حــركـة
فـنـيـة مـعاصـرة يـجـمع كل أشـكـال الفن
الــتي تــقـام فـي الـشــارع أو في األمــاكن
الـعـامة ويـشـمل تقـنـيات مـتـنوعـة مثل:
ــوزايـيك الـغــرافـيــتي واالسـتــنـسل وا
لصقـات والتركيبـات. ويتسم بشكلٍ وا
خاص بأنه فن وقـتي يراه عدد كـبير من
الناس. أما باب آفاق ثقافية فقد تنوعت
مــواضـيــعه فـنــجـد مــوضـوع مــوصـلي
ـتــرجـمــ األجـانب في يــفـتح شــهـيــة ا
مـحـاولـة إللـقـاء الـضـوء عـلـى أول رحـلة
لــعــراقي وشـــرق أوســطي إلى أمــريــكــا
كـتبـها عـمر عبـد الغـفور الـقطـان. بيـنما
ــــــان قـــــــاسـم ذيــــــبــــــان تـــــــرجــــــمـت إ
تسامحون... جنون حرب بال هوادة) (ا

وهي قراءة جميلة في رواية أقل ما قيل
عنها أنـها استغواراً خـالداً نحو أعماق
اإلنــسـانــيـة إذ لـو قــدر لـنــا أن نـتــخـيل
ـوت اجملـاني حـجم الـبــؤس والـفـقــر وا
لألطــفـــال والــنــســاء. حــتـــمــاً ســيــكــون
تـقديرنـا صحـيحـاً ودقيقـًا بفـضل رائعة
تسامحون). العمل جوناثان الصغير (ا
الــذي جــذب الــقــاصي والــداني قــبل أن
يـنـال جـائـزة الـغـونـكـور في األدب. فـفي
حلظاتٍ ينقلنـا الكتاب من العصر الذي
نــعــيــشه لــيــزج بــنــا في خــضـم احلـرب
ـيـة الـثانـيـة… شـاهـدين عـلى إبادة الـعـا
أُناسٍ ال ذنب لهم سوى والدتهم في عام
 …1935فـمن هـو جـونـاثـان الـصـغـير?
ـاذا نـالت روايـته أو (مـرآة الـتـاريخ) و
نقطع كما يصفها النـقاد هذا النجاح ا
ـتـسامـحون) الـنـظيـر? ال تخـلـو رواية (ا
من صفـة اإلثارة ال بل يـعدّهـا البعض
ســيالً من الــدهــشـة يــنــسـاب بــأســلـوبٍ
يـوازي كـبــار الـكـتّـاب الــروسي السـيـمـا
تـولــسـتـوي وغــروسـمــان. في مـوضـوع
نـيـتشـه وإشكـالـيـة تـقـبّل الـشـدائـد بـقلم
مــاريـا بـوبــوفـا/ تــرجـمــة أحـمـد نــعـيم
نـتعـرف على فـريدريك نـيتـشه فيـلسـوفاً
ــانــيـاً من وشــاعــراً ومــؤلــفـاً وكــاتــبــاً أ
مـوالـيد ( 15تـشرين األول 25 – 1844
آب  (1900وهـو أكثـر الـعقـول الـبشـرية
تأثـيـراً واسـتـشـهـاداً بـحـديـثه; وقـد كان
عـلى يـقــ بـأن ذاك هـو مــصـيـره. نـعت
نيتشه عامـة الفالسفة بأنهم “حفنة من
األغبياء ?”وعوّل على ذلك بقوله: "كُتب
عــــلـيّ أن أكــــون أول إنــــســــان مــــوّقــــر.
وتـــنـــتــابـي رهــبـــة شـــديـــدة أن أصـــيــر
شـخـصــيـةً مـقـّدســةً في يـومٍ من األيـام".
وفي رسـالــةٍ له تــطـرق إلى احــتـمــالـيـة
اســتــمـتــاع األجـيــال الـقــادمــة بـأعــمـاله
األدبــيـة. نــقــرأ في الـعــدد أيــضـا األدب
الــروسي بــعــيــون الــقــراء األمــريــكــيـ
تــرجــمــة مــنى دمــاك قــاسم  نــطــلع من
خالله عـــلى تــأثــيـــر األدب الــروسي في
القراء األمريكـان إذ أصبح جميع القراء
ـتـحــدة األمـريـكــيـة عـلى في الـواليــات ا
مـعــرفــة بـالــنــتـاجــات األدبــيـة لــلــكـاتب
الــــروسي لــــيـف تــــولــــســــتـــوي واألدب
الـروسي الـضـخم من خالل نـادي أوبـرا
للـقراءة للمـقدمة الـتلفزيـونية األمـريكية
ــعـروفــة أوبـرا اونــيــفـر. فــقـد أطــلـقت ا
أوبـرا قــبل خــمس سـنــوات عــلى روايـة
تولـستوي (أنـا كارينـينا) تـسميـة بأنها
(قــصـــة حب أكـــثــر أثـــارة) وبــعـــد هــذه
التسمية أصـبحت هذه الرواية من أكثر
ـتــحـدة الــكــتب مـبــيــعـاً في الــواليــات ا
األمــريــكـــيــة. وفي الـــعــدد أيـــضــا جنــد
واهب شـعـرية مـتـميـزة وجيل مـتـابعـة 

ــنـــصــات جـــديــد جـــريء ال يــهـــاب ا
كتبتها الكاتـبة والصحفية نهضة طه
الكرطـاني لواحدةٍ من جـلسات احتاد
الـكّــتـاب واألدبــاء. وضـمن بــاب كـتب
نــطــالع قـــراءات لــبــعض اإلصــدارات
منهـا: موضوع عن (استـنطاق النص
أمون) إذ تتأنى دار من عالمات دار ا
ـأمون لـلتـرجـمة والـنشـر في انتـقاء ا
الـــعــنــاوين األقـــرب حلــاجــة الــقــار

الـعراقي خـصوصـاً والعـربي عمـوماً.
ـهـمــة الـتي ومـن ضـمن اإلصــدارات ا
تـصــدت الــدار لـتــرجــمــتـهــا لــتــشـكل
إضافة جديدة في سـلسلة إصداراتها
في مـجـال الـتـرجــمـة عـبـر مـسـيـرتـهـا
الـطـويــلـة كـتـاب (اسـتــنـطـاق الـنص)
لـلــمـتــرجم الـكــبـيــر الـدكــتـور مــحـمـد
درويـش الــذي أثـــرى مـــكــتـــبـــة الــدار
ـكتـبة العـراقيـة والعـربية بـالكـثير وا
ــهـمــة في مــجـاالت من الــتــرجـمــات ا

األدب والفكر.
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 وفي مــــوضـــــوعٍ آخــــر جنــــد قــــراءة
بـعـنـوان بـابل سـامي مـور نـص ير
ذاكــــرة الــــتـــــاريخ لــــلــــدكــــتــــور عالء
ـشذوب كـتبتـها الـكاتـبة الـصحـفية ا
نهضة طه الكرطاني وفيها صور لنا
ـشذوب كـيف كان بطـله نذير كاتـبنا ا
ة الـنكـراء أمام كل هذا يحس بـالهـز
الـــــتـــــاريخ مـن الــــرعـب واحلـــــصــــار
واجلـوع كــلــمـا جـن عـلــيه الــلـيل. في
العـدد أيضـاً  اشارة الى كـتاب يـطرح
سـر اخـتفـاء الـكاتـبـة الشـهـيرة أجـاثا
كـريـسـتـي بـقـلم راشـيـل كـوك تـرجـمـة
وضوع أحمد فاضل ونقرأ في هذا ا
أن لورا ثـومبسون تـقول في سـيرتها
اجلديـدة عن أجاثـا كريـستـي: ((هناك
لــغــز إنــكــلــيـــزي واحــد فــقط تــمــلــكه
كــريــســـتي هــو إنــهــا جتــد إشــارات

لشعبيتها في نوعية كتاباتها)) .
 أمـا بـاب نـصـوص فـقـد ضم قـصـيـدة
لــلــشــاعــر األمــريــكـي مــارك ســتــرانـد
بـعـنــوان آكل الـشـعـر تــرجـمـة سـهـيل
جنم تـنـدرج ضـمن الـشـعـر األمـريكي
ــعــاصــر. وأربع قــصــائــد لــلــشــاعـر ا
الهندي أمـاجيت شندان ترجـمها عبد
الكر كاصد. وقصـة قصيرة بعنوان
الـعـجـوز وأغـنـيـته لـلـكـاتب االسـباني
بــيــو بــاروخــا تــرجــمــة إشــراق عــبـد

العادل. 
 وقـصــتـ لــلـكـاتب الــعـراقي مــحـمـد
حــيــاوي بــعــنـوان مــاركـس الـكــلب و

احلكايا في الصور.
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