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ـفترض ان تـنال جتـربة حنـون مجيـد القـصدية والـروائية كان من ا
اهتـمامـا احتاد االدبـاء ووزارة الثـقافـة وان تشـكل جلنـة من الـنقاد
والــبــاحــثــ جلــمـع مــا كــتب عــنه من مــقــاالت ودراســات نــقــديــة
واصدارها في كتـاب وان يتم ذلك في اطار ندوة او حـلقة دراسية
ـعـروف ـبــادرة من الـنـاقــد ا ولـكن هـذا لـم يـتـحــقق ولـكـنـه حتـقق 
بدعـ باهتمامه وذلك بتقد سمير اخلليل الذي غـمر الكثير من ا
ـقاالت عن نـتاجاتـهم الشـعرية والـسردية الكـثير مـن الدراسات وا
وجـاءت مــبـادراته بــشـأن جتـربــة حـنــون مـجـيــد مـتــمـيـزة وشــامـلـة
كتوبة عن حنون مجيد في قاالت ا ومتدرجة اذ جمع الدراسات وا
مختلف مـراحله حيث جاءت في كـتاب يتوزع على  600 صفحة
وبـعـنـوان (حـنـون مـجـيـد في مـنــجـزه الـقـصـصي والـروائي بـاقالم
) حترير واشتـراك الدكتور سمير اخلليل وفضال النقاد والدارس
ـقـدمة الـتي كـتبـهـا الدكـتور سـمـير اخلـلـيل فقـد تـناول جتـربة عن ا
حـنـون مـجـيـد في دراسـة مـوسـعـة بـعـنـوان (حـنـون مـجـيـد مـشوار
ــقـابالت الــتي اجـريت مـع الـقـاص الـصــبـر واالبــداع) اعـقــبـهــا بـا
والروائي حنـون مجيد وشـارك فيهـا كاظم حسوني وسـعدون هليل
ـنجز وصفـاء ذياب وسـناء الشـعالن ورزاق ابراهـيم حسن وعن ا
ـقـصـصي وحتـوالته نـشـر في الـكـتـاب دراسـات ومقـاالت. وحتت ا
ـنـجـز الـقـصــصي وحتـوالته) ادرجت مـقـاالت ودراسـات عـنــوان (ا
للـدكتـورة اسراء عـامر شمس الـدين والدكـتور مـلك ميـمون وجاءت
قاالت والدراسـات االخرى العمال حـنون مجيـد حسب صدورها ا
اذ كتب الدكتور عـبد الواحد محـمد عن البحيرة وكـذلك الناقد عبد
اجلــبــار عــبــاس وكـتـب عـبــد الــعــزيــز الزم عن مــجـمــوعــة الــطــائـر
وضـوع نفسه وكتب القصـصية وجـاءت دراسة شكـيب كاظم عن ا
عـن مجـمـوعـة لـوحـة فنـان عـبـد الـعـزيز الزم ومـقـالـة لـشـكيـب كاظم
ومـقـالــة لـعـلـوان الـســلـمـان وتـنـاول تــاريخ الـعـائـلــة وهي مـجـمـوعـة
ـعـمـوري وصالح قـصـصيـة كل من حـسـ سـرمك حسـن وناجح ا
زامل وعـبـد الــعـزيـز الزم وعـجــيل نـعـيم الــيـاسـري ومــحـمـد قـاسم
ومحـمد يونـس ومحسن حـس وحـميد حـسن جعـفر وعبـد الرضا
جـبـارة كـمـا نـالت حلـظـة شـبـاك وهي مـجـمـوعـة قـصـصـيـة اهـتـمام
الـدكـتور فـاضل الـتمـيـمي وعجـيل نـعيم الـيـاسري ونـالت الـقصص
القـصيرة جـدا اهتـمام خضـير الالمي ومحـمد ابـو خضيـر وجمال
جاسم ام واسماعيل ابـراهيم عبد وعلوان السـلمان وعبد العزيز
الزم ومـحـمـد يـونس واسـراء عـامر ونـاديـة هـنـاوي سـعـدون وجـبار
الـنــجـدي وصــبـاح مــحـسن كــاظم ونــضـال عـبــد الـرحــيم ســلـمـان
وقـحـطـان الـفـرج الـله واهـتم فاضـل ثامـر ويـاسـ الـنـصـيـر وقيس
كاظم اجلنابي وجاسم عاصي بدراسة روايات حنون مجيد وعقيل
مهدي ورنا صباح وسمير اخلليل وليث الصندوق وخضير الالمي
هدي وناطق وعلي حس ومقداد مسعود ومـحمد يونس وشفيق ا
خلوصي اهتم هؤالء النقاد بروايـات حنون مجيد ولم توثق جميع
ـدونة الرقـمية وهي ا بقـيت روايته ا ما كـتب عن هذه الروايـات وا
من اوسع واحدث اعماله بعيدة عن مـحتويات الكتاب كما يالحظ.
ان الذيـن كتـبوا عن حـنون مـجيـد لم ينـطلـقوا
من اتـفـاق مــعـ او من حـضـور مـكـاني او
ـا هم كتبـوا نقـودهم انطالقا من زماني وا
تابعة بجديـة حلنون مجيد والعماله والنه ا

يستحق الكتابة النقدية.  
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صـدرت في بــغـداد تـرجــمـة عــربـيـة
لـــروايـــة ســـارا بـــرنــارت ضـــحك ال
يــكـــســر لـــلــروائـــيـــة الــفـــرنــســـيــة
فــرانـســواز سـاغـان  1935- 2004 
فرجي. نقلهـا الى العربيـة عباس ا

وعرفت سـاغان بكـتاباتـها للـمسرح
ـية التي والـسينـما وشـهرتـها الـعا
جتاوزت بالدهـا بعد عـمر التـاسعة
عشرة بداية اخلمـسينات من القرن
ـــاضي بـــروايـــتـــهـــا (اهال ايـــهـــا ا
احلــزن). وبــرغـم روحــهــا الــشــابــة

وقـلـمهـا الذي كـان مـا يزال يـتـلمس
الـطريق فـانهـا لم تنـخرط في تـيار
الرواية اجلديدة واصبـحت بعملها
االول الناطق باسم الشباب احملبط
ـيـة الـثـانـيـة. مـا بـعـد احلـرب الــعـا
ووطـدت ساغـان سمـعتـها بـروايات

اخـــرى نــاجــحـــة فــاقت الـــعــشــرين
روايـة مـنـهـا (ابــتــــــــــــــسـامـة مـا)
عـام  1956وهل حتـب بــرامــز? عـام

 .1959
وتـعـد روايـة (سـارا بـرنـارت ضحك
ال يـكـسـر) اخـر اعــمـالـهـا الـروائـيـة
وقـد اهـدتهـا الى (جـاك شـازو الذي
عـرفـنا الى بـعض) ونـظـرا لكـونـها
االكـثـر ابـداعـا بـ بقـيـة روايـاتـها
ـتابـعـ ومـنهم فـقـد لـفتت انـظـار ا
ــفـرجي الــذي يــصـدر له ـتــرجم ا ا
تـــاسع كـــتـــاب مــتـــرجم فـي اجملــال
االدبـي خالل عـــــقـــــد من الـــــزمــــان.
وعـرف بـدقة تـرجـمـته واقـتداره في
ـــفــردات ـــصــطـــلـــحــات وا شــرح ا
الغـريبـة ودأب على وضع هوامش

لها في بعض الصفحات.
ـؤلــفـة بــشـأن  وجـاء في تــعــريف ا
الــروايــة (تــتــألق من خالل الــذكــاء
واحلـــمــاســـة والــفـــكــاهـــة والــروح
ــتــحـــديــة الــتـي كــتــبـت بــهــا عن ا
ــكن احلــيــاة عــلى هــذا الــنــحــو 
لـــلــقــار ان يــرى الـــكــتــاب ايــضــا
: امرأتان آسرتان بورتريهاً مزدوجاً

في حوار). 
والى ذلك فـان احملـتـوى يـعـد رواية
استذكارية او استعادية تقترب من
ـعــتـمــد احـيــانـا بــكـتــابـة الــســرد ا
ـــذكـــرات وتـــقع الـــرؤيـــة في 204 ا

توسط. صفحة من القطع ا
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تعتمد مجـموعة (على قيـد غياب) الشعـرية الصادرة حديـثا عن دار عقل للنـشر والدراسات والتـرجمة للشـاعر عبد النـاصر شاكر على بـنيات فنية
حـديثـة غـلب علـيـها اإلحـساس الـذاتي والـعواطف تـنـاول عبـرها مـواضـيع متـنـوعة وطـنيـة واجـتمـاعيـة وقـوميـة وإنسـانـية. وفي قـصـيدة أنـ دمشق
ـقاومة والعودة إلى طريق النضال في قوله: (ما زلت في يستحضر الشخـصيات التاريخية التي ترمز إلى االنـتصارات العربية بهدف إيقاظ روح ا

دمشق .. ألن صالح الدين لم يتعب من إشهار سيفه .. على بوابة من بوابات دمشق)
. ويرى شـاكر في مـجموعـته أن الشـعر هو الـذي يحـكي آالم اجملتـمع وأفراحه وأحالمه لـيكون راصـدا لكل حتـوالته خالل احتـكاك الشـاعر بـناسه وقومه
ـستـوى الفـني كقـوله(الشـعر أن نـحكي وجـعا .. وأن حتـكي فرحا وفـي كل األحيـان أن تمطـر فرحـا). ويتـضمن الـكتـاب وفقـا لتـقرير شـرط احلفـاظ على ا
ـتوسط ذهبت الهيـئة العامـة لالذاعة والتـلفزيـون السوريـة في موقعهـا االلكتـروني مواضيع أخـرى عاطفـية وانسـانية وقعت في  108صفحـات من القطع ا
باجتاه الشعر احلديث الذي ارتـكز على الرمز واإليحاء والداللة والعاطـفة الشعرية. و شاكر من مواليد  1968خريج صحافة من جامعة القاهرة له مجموعة من

ؤءلفات الصادرة في بيروت مثل لكم جسدي وراحالً إلى هناك وفي دمشق صاعداً إلى الشمس وتأمالت على ضفاف عينيك. ا

رسالة دمشق
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خـاض الـدكـتـور هـادي عـبـد
الـله مـغـامـرة بـحـثـيـة عـنـدما
تصدى لـتجربـته الشخـصية
في كتـابة الـعمـود الصـحفي
الـــــريــــــاضي. واصــــــدر عن
ـبية الـعراقية ية االو االكاد
كـــتـــابه اجلـــديـــد (الـــذاتـــيـــة
ــوضــوعــيــة في االعــمــدة وا
الصحـفية  –مغامـرة بحـثية
في جتربـة شخـصيـة). ويقع
الكتاب في  248صفحة من
ــتــوسط وتــضــمـ الـقــطع ا
ــــقـــــدمــــة كــــمـــــا قــــال فـي ا
(مـغـامــرة تـوخـيت مــنـهـا ان
اقـــدم جتــــربـــة جــــديـــدة في
ميـداني الـصـحـافـة والـبحث
ـيدان االول العـلمي مـعـا. فا

ـهـني الذي افـنـيت فـيه اربعـ عـامـا من سنـي العـمـر حتى ي ا هو عـا
اجنــاز هــذه الــدراسـة.. والــبــحـث الـعــلــمي هــو عــمــلي الــذي امــارسه
تدريسيا في كلية االعالم بجامعة بغداد). وقد درس اعمدته الصحفية

دة الصعبة  2003-.2017  نشورة في عدد من الصحف خالل ا ا
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صــدرت حـــديـــثـــاً عـن مـــنـــشــورات
ــتـوسط  –إيــطـالــيــا اجملــمــوعـة ا
الشـعرية األولى لـلشاعـرة السورية
مـنـاهل الـسهـوي بـعـنـوان (ثالثون
دقيقة في حافـلة مفخخة) اجملازف
بركـوب هذه احلافلـة سيكـون عليه
كـمــا الـشــاعـرة اســتـرجــاع ذاكـرته
على عـجلٍ بكل مـا يزدحم فـيها من
ـرُّ بـبطء تـفـاصـيل تـعـودُ كـشـريطٍ 
في حلـــظـــةٍ خــاطـــفـــة تـــشـــبه زمن
اســــــتـــــقــــــرار رصـــــاصـــــةٍ فـي حلمِ
الـضــحـيـة هــكـذا تـســاءلت مـنـاهل
الـــســهـــوي في آخـــر قـــصــيـــدتـــهــا
(رصـاصـة): (كـيف كـنّــا لـنـتـذكّـر كلّ
هـذه احلـيـاة بـرصـاصـة واحدة? !).
لــعـلَّه الـسـؤال الــذي ال يُـرمى هـكـذا
عـبـثـاً حـ نـدرك أنّ ثالثـ دقـيـقة
من زمن احلــــرب تــــعــــادل حــــيــــاةً
بأكـملـها! تُنـهيـها الشـاعرة كلَّ مرَّة
بــطـريـقــةٍ مـخـتــلـفــة عـنـدمــا تـكـتبُ

قصيدة.
ــنــحى الـدرامي هـكــذا يــتـصــاعـدُ ا
لــسـيــرة حـربٍ كــتـبت لــتـســخـر من
رثيات اجلاهزة وت بعيداً عن ا ا

ولهـا بـعد ذلك أن تُـضاعف جـرعات
ـــزَّق ومــدن احلـــيــاة فـي جــســـدٍ 
محترقة وحبٍّ يـرممُ ما تصدَّع منه

جـــــرَّاء الـــــقـــــذائف واخلـــــســـــارات
ـهـا واالغــتــراب حتت سـمــاء حتــتــلـُّ

سحب سوداء.
األلـم كــــــــــــثـــــــــــيـف
وحـــقــيـــقي هـــكــذا
تـقـول الـسـهوي في
قــصــيــدة (صـورة):
(ال ترفعـوا أطفالَكم
حـديثـي الوالدةِ في
الـــصـــور/فـــهـــنـــاك
آخـرون/يـرفـعـونهم
أمــــواتـــاً).وتــــقـــول
أيـــــــــــــــضــــــــــــــا(فـي
قـــريـــتـــنـــا/يـــنـــظــرُ
اجلــــــــــيــــــــــرانُ إلى
الـبيـانـو/ويسـألون
أمّــي/هــل هــــــــــــــــذا
تــــــابــــــوت?!/حـــــ
نــــامـت جـــــدَّتي في
مـنزلـنـا/استـيـقظتْ
بــــاكـــراً/مـــردّدةً: لم
أصـــدق مـــتى طـــلَع
الضوء/ال أسـتطيعُ
الـــنــومَ مـع تــابــوتٍ
فـي غــــــــــــــــرفـــــــــــــــة

واحـــدة.ســــوف لن تــــكـــون هــــنـــاك
ـهـات وجــدَّات بـعــد هـذه احلـرب أمـَّ
الـطـويـلـةِ يـخـفنَ الـنـوم مـع تـابوت
في غرفـة واحدة للـحرب كمـا تقول
الــســـهــوي في حــوارٍ لـــهــا تــمــلك
مخيلة أكبر من مـخيلة الشاعر; لها
أن تُكفن أثاث البيت أن حتول قلب
امــرأةٍ إلى تــابــوت وجــســدهــا إلى
مـقـبرة جـمـاعـية أن جتـعـلهـا تـهيم
»كوحشٍ وحيدٍ ب غابات اجلثث
الــطــرّيــة) لــلــحــربِ أن تــفــعل هــذا
وأكثر وهي تُمررَ قطارَ األلم فوقنا. 
خــتــامـاً تــهــرب مـنــاهل الــســهـوي
بـالشـعـر في زمن احلـرب كمـا تـفعل
بــاحلب:(كــقــطّــةٍ حتــملُ صــغــيــرَهـا
بـأسـنــانـهـا أهــربُ بـهـذا احلب من

مكان إلى آخر).
واشـارت الــهـيــئـة الــعـامــة لالذاعـة
والتلفـزيون السورية في تـقرير لها
ان (ثالثـــون دقــــيـــقـــة فـي حـــافـــلـــة
مـفـخـخـة هي اجملــمـوعـة الـشـعـريـة
األولى لـلــشـاعــرة مـنــاهل  صـدرت
في  110صــــفــــحــــات من الــــقــــطع
الـوسط ضــمن ســلــسـلــة (بـراءات)

لسنة 2019.

وصـــنـــفـــتـــهـــا مـــجـــلـــة فـــوربس
األمـــريــكـــيـــة عــام  2006بـــأنـــهــا
الـكـاتبـة العـربـية األكـثـر انتـشارا
بـتــجــاوز مــبــيـعــاتــهــا مــلــيـوني
نسخة. وقالت ”أجمل النصوص
نكـتـبـهـا لـيس لـلـنـشـر. لـقار لن
يقـرأها. فـهذا الـكتـاب هو دردشة
مع نـفـسي وأعـتـقـد أن كـل الـقراء
الذين يشـبهونني سـوف يعثرون

على أنفسهم في هذا الكتاب .”

إال خانني.“
وكــــــــــــــــــــــــــــانــت
ي قـد مــســتـغــا
وقـــعت الـــكــتــاب
فـي مـــــــــعــــــــرض
بـيــروت لـلـكـتـاب
فـي وقت ســـــابق
من ديــــســــمــــبـــر
كــــــانــــــون األول.
وقـــــالت ان هــــذا
الـــكــتــاب ”لــيس
دسما كالروايات
ألن الـزمـن تـأخـر
والــعــالـم تــغــيــر
والــقــار أصـبح
مــتـعــبــا لـيس له
الــــــقـــــدرة عــــــلى
الــــتــــعـــــايش مع
كـــــتــــاب من 500

صفحة.
وقـــــــد سُــــــئــــــلت
ي من مــسـتــغـا
الــصـحــفـيـ في
بـــــــــيــــــــــروت عن
دمـــــــجــــــهــــــا في
كــــتــــابـــهــــا بـــ
احلـب والـــثـــورة
ووســـــــــــــــــــــــائــل
الـتـواصل فـقالت

”أنا أبعث
برسائل مشفرة وهذا الكتاب كتبته
لــنــفـــسي وهــو الــوصــفــة األصــدق
. عــلـيــنـا في لـلــوصـول الى الــقـار
مـرحـلـة مـعـيـنـة أن نـكـتب ألنـفـسـنا
وان ال نـــكــون مـــعــنـــيــ بـــالــنـــقــد
وبـاآلخـرين. والـكـاتــبـة من مـوالـيـد
عـام  1953وهي روائــيــة جـزائــريـة
لـهـا الـعـديـد من الـروايـات وحـائـزة
عـلى جـائـزة جنـيب مـحـفـوظ لـلـعام
 1998عن روايتها (ذاكرة اجلسد).

نفسه الكل يركض لـلحاق بفرصته
األخيرة فقطار الهروب من اجلحيم

ال ينتظر.“
qOLł dEM

ـي عن نـفـسـها وتـتـحـدث مسـتـغـا
في الـكـتـاب قـائـلة ”مـاذا تـنـتـظرون
مـــني وسـط هــذا اإلعـــصـــار? كـــيف
يبدع من هو متعلق إلى القطار بيد
شهد? من وبالثانية يكتب ليصف ا
ر نـظـر جمـيل وتـارة  ـر  تـارة 
بــنــفق بـيــنــمـا الــنــاس يـصــعـدون
ويــنــزلــون ويــتـدافــعــون من حــوله
قعد احتياطي لالنتظار ليفوزوا 
يـقــعــون في احلب حــال الـصــعـود
ويـفـتـرقـون قــبل مـحـطـة الـوصـول.
فـعـشق الـيـوم يـدوم مسـافـة مـحـطة
وعليك أن تواسي العاشق اخملدوع
وتـــقــنع عــاشــقـــة تــســافــر من دون
تذكرة عودة بأن عليها النزول

ـقـاربـة الـواقع تـقول وفي سـعـيـهـا 
ي في كـتابـها إنهـا وقعت مـستغـا
عـلى حـقــيـقـة مــخـيـفـة ”فـمــنـسـوب
الــصــدق فـي حــيــاتـــنــا يـــتــنــاقض
بـتنـاقض الـعـفـويـة العـاطـفـيـة لـقد
ابـــتــلــيـــنــا بـــالــتــشـــاوف وإشــهــار
الـعـواطف وبـفـائض اجملـامالت في
جــمع (الاليـكــات) لـذا نــحن نـعـيش
زمــنـا كــاذبـا ومــنـافــقـا ال بــركـة في
عواطفه وال في وقته وال في ماله.“
وتــعــتــبــر الــكــاتــبــة أن الـزمـن كـان
ـضي في انـسيـاب جـمـيل قبل أن
تــكـون له أرقـام فــتـسـأل ”هل بـدأت
مـأسـاتـنـا يـوم فـقـدنـا بـركة الـقـلـيل
ووقـعـنــا في قـبـضــة األرقـام? أرقـام
األعـوام واألعمـار وأرقام مـتابـعيـنا
وأرقــام األرصــدة وأرقــام الــهـواتف
وأرقـام الشـفرات لـفك كل مـا حولـنا
ـصـيـرنـا حتـكـمه من أجـهـزة وإذ 
سـلـسـلة أرقـام حـولـتنـا الى رقم في
سـلـسـلة بـشـريـة... فمـا عـرفت رقـما

زج ة. وبـأسلـوب  والطـرق القـد
بـــ الـــروايـــة والــســـرد تـــعـــتـــبــر
ي الــكــتــاب عــبــارة عن مــســتــغــا
رسائل توجهها كهدية للقراء قائلة
”فليكن... ما دام سعاة البريد

جــمـــيــعـــهم قــد خـــانــوا صـــنــدوق
بــريــدنــا هــذه رسـائـل ال صــنـدوق
بريـد لوجهتـها عدا الـبحر أبـعثها
في زجـاجـة إلى الـذين لم يـعـد لهم

من عنوان لنكتب إليهم
وتـتــحـدث في مــقـدمــة الـكــتـاب عن
نـفـسـهـا كـكـاتـبـة وإنـسـانـة وتـقـول
”كتبت كثيرا من العواطف في

تضـادها وفي ذهابـها وإيـابها عن
عـلـو األحاسـيس وانـهيـاراتـها عن

النفس البشرية وتناقضاتها.“
وتـضيف ”أصـبت غالـبـا وحدث أن
أخــطــأت ومــا زلت أتــأمل دهــالــيـز
الــنــفس الــبــشــريــة ومــتــاهــاتــهــا.
فـــلـــلـــكـــاتـب واجب تـــأمـــلي جتـــاه
ـشـاعـر ما دامت الـعـاطـفـة هي ما ا
يحكم الناس في احلياة وما يحرك
األبــطــال في الــروايــات وهي الــتي

نطقها اجملنون حتكم العالم.“
ــقــولــة لــلــكــاتــبــة وتــســتــشـــهــد 
االجنليزية جوانا ترولوب ”مأساة
الـــعــالـم هي أن الــرجـــال يــحـــبــون
الـنـسـاء والـنـسـاء يـحـبـ األطـفال

واألطفال يحبون القطط
ويـحـتـوي الـكتـاب عـلى الـعـديد من
الـقـصص واألمـثـال واألقوال وآراء

كتاب وأشعار وأغان.
wzUŽœ Èu²×

وبـــأســـلــــوب تـــهـــكـــمي تـــتـــحـــدث
ي عن الوطنية واالنكسار مستغا
وكل ما تمـر به البلدان الـعربية من
إخفاقات وخيـبات. وتصف شعوب
ـنــطــقـة عــلى أنــهـا ”مــعـلــقـة إلى ا
أبــواب الـقــطــارات. مــا عـاد هــمــنـا
إنـقــاذ الـوطن كل مــنـا يـريــد إنـقـاذ
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 بـعـد خمس سـنـوات على روايـتـها
األخــيـرة (األســود يــلــيق بك) تــطل
الــكـاتــبـة اجلـزائــريـة عــلى قــرائـهـا
بكتاب جديد تغوص فيه في أعماق
الـنـفس الـبـشـريـة لـتـكـتـشف عـوالم
ــثــيـــرة وأالعــيب الــقــدر الـــعــشق ا
ي في اخلـبـيـئـة. تتـحـدث مـسـتـغا
الـكتـاب الذي يـحـمل عنـوان (شهـيا
كــفــراق)عن نـــفــســهــا وتـــســتــرجع
رواياتها السـابقة. ومن خالل قصة
رجل لـوعه الفـراق وأفـقده ثـقته في
احلب تـأخـذ الـكـاتبـة دور الـبـطـولة
وتــــــنــــــسج أحــــــاديـث مع الــــــرجل
الـغـامض الـذي يـخـاطـبهـا بـكـلـمات

ليست سوى كلماتها.
oAF « WŽu

ي لـوعة الـعاشق وتـصف مسـتغـا
بــقـولـهـا فـي نص الـكـتـاب ”أحـتـاج
ـا بــقي من شــظـايـا ألن أسـتــعـ 
قـصـتك لكـتـابـة نص شهي والـقـيام
بإعـادة اعمـار عاطـفي لقـلوب احلق
بـهـا احلب كل أنـواع الـدمـار .. لـكن
القصص ليس ما ينـقصني للكتابة
وال الـنـصوص اجلـميـلـة ينـقـصني
ت مـن أجـــله في األلم فـــكـل مـــا تـــأ
ــــاضي أصـــــبح مــــصـــــدر نــــدمي ا
ـا في ذلك تـلك األوطـان وعـجـبي 
الــتي مــرضـت يــوم أحــتُــلت وتــلك
العواصم التي بكيتها يوم سقطت
لـتــنـجب لـنــا بـعـد ذلك قــطّـاع طـرق
الــتـاريخ وأنــاســا ال يـشــبــهـون في
ن كـنت جـاهـزة لـلـموت من شيء 

أجلهم.“
الكـتـاب الواقع في  250صفـحة من
الــقــطع الـــوسط والــصــادر عن دار
هاشيت-انطوان في بيروت يتناول
مـقتـطفـات من احليـاة بأكـملـها من
احلب والـــبــــغض واأللم والـــفـــراق
واللقاء ووسائل الـتواصل احلديثة

الــعـصــور الــوسـطى بــ الــواسـطي
وجيوتو). ودعوة من الفنان د. جمال
الــعــتــابـي: لــلـ (الــفــنــان كــاظم داخل
يـدعـونــا إلى أن نـفـتح عــيـونـنـا عـلى
احلياة اخلفـية لألشيـاء). وفي مظهر
الـتـصـمـيم.. يـقـدم الـفـنـان د. نـصـيف
ـــة والــعــالم جـــاسم: (الــقـــارة الــقــد
اجلديـد). وفي أربع خـطـوات.. يتـقدم
الـنــاقـد د. جــواد الـزيـدي: بـ (تــثـويـر
االسطـورة والواقـعة الـشعـبية) ألربع
جتارب فنيـة شبابيـة للفنـان (مثنى
طــلــيع وعالء الــدين مــحـمــد وحــيـدر
فاخـر و وسام عـبد جـزي). و(تسيس
تأخـرة ما بعد الفن في اإلشتراكـية ا
احلـداثة..) حتـريـر ألـيس ايـرجـافيك
وإعــداد أمــيــر دوشي. ويــســتــبــصــر
النـاقد عـلي شبـيب الورد في: (بـراعة
األنــامل وبالغــة الـلــوحــة في مــشـغل
الــفــنــان أحـمــد أمــيــر). و(قـراءة
متأنيـة للعـمل الفني التـشكيلي)
يقرأها النـاقد رياض البرزجني.
ومتـابعـة رصـدها الـفنـان سمـير
مـرزه: جــائـزة عـشـتــار لـلـشـبـاب
(رافد التـجديد في نـهر اإلبداع).
ومــتــابــعــة لــلــمــجــلـة عـن: (نـور
قاسم.. اجلمال ب التشخيصي
والـــزخـــرفي). ويــســـتـــعــرض د.
جـواد الفـرحـان كـتـاب: (أقواس
احلكايـة.. على ضـفاف التـشكيل
ـــعـــاصــر الـــعـــراقي احلـــديـث ا
ـــــؤلــــفـه د. فـــــائــــز يـــــعـــــقــــوب
احلــمــداني). وقــراءة لــلــكــاتــبــة
هــيــفــاء أيــوب لــكــتــاب: (غــايــة
الـــرســام.. فــنـــانــون بـــأقالمــهم
تــرجــمـة األديــبــة مـحــاسن عــبـد
الـــقـــادر). وقـــد تـــعـــزز اإلصــدار
بـالــعـديـد من الــلـوحـات الــفـنـيـة
الرائـعة والصـور الفـوتوغـرافية

همة. الوثائقية ا

الـصّـورة عـند الـفـنـان سـتـار لـقـمان).
و(اجلـذر التـاريـخي لـلـفن التـشـكـيلي
ــغـرب) بـقــلم الـفــنـان د. مــيـسـر في ا
الــقـاضــلي. و(اإلســتـيــعـاب الــفـراغي
عـاصر.. منحوتات وهموم اإلنسان ا
عـلي احلـربي صـرخـة حـريـة) لـلـنـاقد
مــحـــسن الــذهــبـي. ويــواكب الــنــاقــد
صالح عـبــاس: (سـعـد عــلي.. أسـئـلـة
الــفن احلــرجــة). وتـتــمــسك الــنــاقـدة
التونسية د. مكية الشرمي بـ: (حوار
ــرأة في جتـربــة الـفــنـان فـاروق مع ا
حــسن.. مـغــامـرة الــتـجــريب وتـوازن
اخلـــبـــرة). ويـــبـــحث الـــفـــنـــان عـــلي
الــعـبــدلي فـ: (الــقـيـم اجلـمــالـيــة بـ

اإلحتراف واإلبداع). ويدعم الناقد د.
صالح هـــادي (بــشــيــر أحــمــد.. نــداء
ــمـطـرة). ويــتـفق الــنـاقـد االجــنـحـة ا
ــغـتــرب د. كــاظم شــمـهــود: مع (فن ا
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عن جـمعـية الـفنـانـ التـشكـيلـي
الـعـراقـيـ صـدر الـعـدد الـفـصـلي
اخلامس السنة الثانية من مجلة
(رواق الـتـشـكـيل) بـشـكل أنـيق في
الــتـصــمـيم واإلخــراج والـطــبـاعـة
صـمم الفنان والذي يشرف عـليه ا
ســـمــيـــر مـــرزة وقــد زيـن الــغالف
بــجـــزء من أحــد أعــمــال الــنــحــات
صالح القـرغولي والـذي كتب عنه
الـنـاقد د. جـواد الـزيـدي بـعـنوان:
(شـيخ وطـريـقـة..) ويـراهن الـفـنان
شرف الـعام للمجلة قاسم سبتي ا
عـلـى مـنـجــز رواق الـتـشــكـيل: هي
مــجــلـة لــلــتـشــكــيل الـعــراقي وهي
مـشـروع ثـقافـي مهـم نرى أن عـلى
شـاركـة الـفـاعـلة اجلـمـيع دعمـه وا
واحلقيـقية واخلـالصة فـيه. ويقدم

الـــنـــاقـــد عـــلـي الـــدلـــيـــمي:
(صــــالح اجلــــمــــيــــعي.. من
ـي إلى الـــــــــرسـم األكـــــــــاد
جتـربـة الـبــحث الـتـشـكـيـلي
ـطـابع) وهـو في خـامــات ا
من فــــرســــان الــــتـــشــــكــــيل
ـعاصـر البارزين. العراقي ا
.. و(الــفـنــان حـمــيـد يــاسـ
مــوســـيــقى الـــرسم ووحــدة
التضاد) بقلم الناقد الراحل
عـادل كـامل. ويـكـتب الـنـاقد
جــــــــــــاســم عــــــــــــاصـي عـن:
(الـــتـــخـــيـــيل في الـــنـــحت..
مــنـحــوتـات الـفــنـان يــحـيى
ـــوذجــاً). عـــبــد الـــقـــهــار أ
و(مــقــتـــربــات احلــداثــة في
الفنون الـسومريـة) للباحث
د. زهـــيــر صـــاحب. ويـــقــدم
الــنــاقــد الــتــونــسي وصــال
الـــعـــيش في: (جـــمـــالـــيــات
اإلضـــــاءة في.. فـــــلــــســــفــــة
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عـن (الـبــصــرة) حــبــيــبــته الــوفــيـة
الدائـمة ومـعشـوقته األبـدية فرسم
لـهــا بـصـمــات واضـحـة فـي مـعـظم
القـصائد الـتي غلب عـليهـا أسلوب
شعـراء البصـرة واجلنـوب بصورة
عــامـــة  والـــتـي امــتـــازت بـــطـــابع
ـعـروف احلــزن واأللم الــبـصــري ا
ـاضية حتمل لـوعة وعـذاب األيام ا
في الـــبـــصـــرة احلـــاضــرة الـــتي ال
تـــغـــيب  فـــهي حلن نـــاي جـــنــوب
ـغرد الـوفي كـتـبهـا بـلـغة الـعـراق ا

. بسيطة على القار
ومن قصائد الديوان : رسالة الجئ
مـن سـيــدني - تــنــور أُمـي - بــيـدر
ـوت -    اعتـرافات حـزن - قـطار ا
أمام بـرج بيزا - عـتاب للـسبع -
أغــنــيـــة لــلـــطــرشــان - الـــغــريـب-
سـفـيـنـة بال شـراع - نـوارس األهل
- جرف و شط - سيـدي البرحي –

اشتهيتك.

يقع  ( ديوان شعر ( عـطش و سن
الديوان الصادرعن مؤسسة شمس
صرية للنشر واإلعالم بالعاصمة ا
القاهرة في  324صفحة من القطع
توسط  ويضم خـمسًا وخمس ا
قصيدة متنوعة من الشعر الشعبي
 تـنـوعت مـضامـيـنـها بـ الـرحيل
والـــعــــشق والـــفــــراق والـــضـــيـــاع
والــــتــــســــكع فـي مــــدن الــــغــــربـــة
وجـميـعهـا عـتاب مع الـذات وقراءة
في قــامـوس ســفــر احلـيــاة مــعـظم
كـلـمــاته تـصـف تـسـلــقه إلى سـطح
الــسـفــيــنـة الــتي أبــحـرت به نــحـو
اجملهول وهو ابن اجلوع والعطش
والـفــقـر بــعـد أن أعــمـته شــعـارات
الــزيف واخلــديــعــة واخلـداع وراح
يـنـشــد في صـحـراء الــفـشل أغـاني

للطرشان ومجان العصر. 
الـغـربــة تـفـرض نـفـســهـا بـقـوة في
قـصائـد الشاعـر الذي تـأثر بـفراقه
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ـقـيم في صـدر لـلـشـاعـر الــعـراقي ا
أســتــرالــيــا ســعــدي جــبــار مـكــلف

غالف الكتاب


