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ان تــصــبح حــبــيــســة صــفــحـات
مـجــلـة انـتـهـت بـعـد تـوقــفـهـا عن

الصدور منذ عقود).
ــثـــقـــفـــ الــذيـن تــضـــمن ومـن ا
الـكـتـاب اعـتــرافـاتـهم:عـلي جـواد
مدني محمد غـني حكمت الطاهـر
شجاع بدري حسـون فريد صالح
حـسـام االلـوسي مـجـيـد الــعـاني

ر ذياب. اشطة ويوسف  ا

الـشــامي في الــقــرن الـتــاسع عــشـر
ــــيالدي بــــ صــــحــــراء الــــعـــرب ا
ووصف قــافـلـة احلـج واجلـمـالـون
الـدمـشـقـيـون . امــا الـفـصل الـثـاني
فـيذكـر فيه الـفنـان الفـرنسي جـرفيه
كور تلمون ورحلته إلى مكة ;والذي
اشـهــر اسالمه ويـدعــونه عـبــد الـله
وقــد اشــتــهــر بــالــصـور الــبــشــيــر 
الـنــادرة عن مـكـة وبــلـغت خــمـسـ
ــعــرض الــذي اقــامــته صــورة في ا
ــكــتــبـة وهـي مــصـورة فـي كـتــابه ا
ـؤلف "رحــلـتي إلـى مـكــة "ويــقــول ا
الحـظــة مــحــايـد عــنه كــان دقـيـق ا
الــوصف سـجـل اعـجـابه بــالـعـادات
الـــعــربــيــة واالسالمـــيــة والــبــيــوت
وخاصـة اسطحـها الـتي على شكل
غـــرف وعـــدم وجــــود اســـقـف لـــهـــا
ـكـة ـنـاخ احلــار  ويــعـود ذلك إلـى ا
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وعن بـريق الــكـعــبـة وجــبل عـرفـات
وفي مدينة النبي( محمد صلى الله
عــــلـــــيه وآلـه وســــلـم ) واحلــــجــــرة
ـســجـد الــنـبـوي الـنــبـويــة ومـآذن ا
ـسـتـشـرق االيـرلـندي تـكـون رحـلـة ا
ومن اجملـر يـبدا ريـتـشـارد بيـرتـون 
ــســـتـــشـــرق اجملــري جـــولـــيــوس ا
جــرمــانــوس أسـتــاذ ورئــيس قــسم
الـدراسـات الـشـرقـيــة بـعـد اعـتـنـاقه
االسـالم عـــــام ١٩٣٠/وقـــــد صـــــنف
رحلـته للـحج عـام ١٩٣٩/يقـول عبد
الـكـر جـرمـانـوس كـيف اذهب إلى
احلج وانــا ال اعــرف مـن الــعــربــيــة
حــرفـا ?وكــانت مـن اشـد الــعــقــبـات
وخالل حـصـوله عـلى الـكتب عـنـده 
العـربيـة وعكـوفه على قـراءة القرآن
ــام بــإصــول الــكــر تــمـــكن من اإل
العربية وعن الـشعر اجلاهلي يقول
"كان يبدو لي من جـماله وموسيقاه

_فــكـنت مــعــقـدا 
اقــذف بــالــكــتــاب
وان ال أعــود الـيه
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
أخـرى".ويـتـحـدث
ـــــســــــتـــــشـــــرق ا
البـريطـاني هاري
بــردجـــر فــيـــلــبي
ــلـقب عــبـد الـله ا
فيـلبي عن رحـلته
مــــــثـل حــــــاج في
اجلزيـرة العـربية
وصـــــــــــــعــــــــــــود
وقوافل احلجيج 
احلج عشرة آالف
وعــجــائب جــمـل 

الرحلة . 
وتــســتـمــر رحــلـة
احلــــجــــاز عــــنــــد
الضـابط الروسي
عــــبــــد الــــعــــزيـــز
دولـــــتـــــشـــــ في
الـفـصل الـسادس

بـرسـالة وصـفيـة بـديعـة عن روسـيا
ــر احلـجـيج و وبــلـدان احلــرمـ 
ــســجــد احلـرام . وجــدة وعــمــارة ا
والــــفـــصـل الـــســــابع عـن الـــكــــاتب
االمـريكي مـايـكل سيـكـتر الـذي قاده
فقرر التخلي عن دين عشق الكعبـة 
ودين ابـيه اليـهودي ـسيـحي  إمه ا
مـن اجل اعــتــنـــاق االسالم ويــصف
البـيت العـتيق في كـتابه "احلج إلى
مــكـة "يــقــول "امـضــيت فـي مـراكش

فترة اتعلم مناسك احلج ". 
ونـخـتـم الـفـصـل الـثـامـن مع نـاصـر
خــســـرو الــرحــالــة اخلـــرســاني في
والقيـمة التـاريخية ارض احلرمـ 
وخــســـرو فـي احلـــجــاز لــرحـــلـــتـه 
والرحـلة الثـالثة . وبـعد فهـذه وقفة

مـوجـــزة عن كـتــاب الـرحــلـة والـذي
فــيه الــكــثــيـر مـن أآلراء والـقــصص
فــــــضـال عـن مــــــؤلـــــــفــــــات هــــــؤالء
ــســتــشـرقــ خـالل رحـلــتــهم إلى ا
قدسـة ;ويبـقى السؤال هل الديـار ا
ـســتـشــرقـون كل مـااجنــزه هــؤالء ا
امـــا االهــداف كـــان الــغـــايـــة فـــقـط 
ومـاتـبــعه عن رؤيـتــهم لـلـمــسـتـقـبل
الــعـربي فـهـذا مـانـتـمـنى ان يـدرسه
االخــرون في مــجـال الــتـأريخ وادب
الـــــــــرحالت وان اجلـــــــــزء االول من
الــكــتـاب صــدر بــعـدد 216 واجلـزء
الثاني عدد 228 من اجمللة العربية
نـامل احلـصــول عـلـيــهـمـا واالطالع
ــــؤلف جتـــاه ادب عــــلى مــــاكــــتب ا

الرحالت . 
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صــدر لـلــكـاتب والــصـحـفي
زيـد احلـلي كـتابـه اخلامس
ـعــنـون(اعـتـرافـات) ضـمن ا
مـــنــشــورات (بـــابل لالعالم)
:قـاسم حـسـ صـالح تـقــد
وحسب الـله يحـيي يقع في
 80صــــفــــحــــة من الــــقــــطع
ــتــوسط.وعن حــكـايــة هـذا ا
الــكــتــاب قــال احلــلي (لــهــذا
الــكـتـاب حـكــايـة من االمـانـة
.. ســردهـاالى الـقــار الـكـر
.. جـديد انه كتـاب جديـد قد
في فـكــرته قـد في سـطـوره
وفـحــواه.. االعــتـرافــات كــافـة
الـتي وردت فــيه مـنـشـورة في
مـجلـة وعي الـعمـال الـعراقـية
الــتي رأســست حتــريــرهـا في
اعـوام مـنــتـصف ثـمـانــيـنـيـات
ـنصـرم وجـاءت فـكرة الـقـرن ا

جـمـعـهـا في كــتـاب خالل تـصـفـحي
ـدة االخـيـرة جملـلــدات اجملـلـة في ا
حيث الحـظت ب طيـات صفحـاتها
دررا ثـقـافـيـة ومجـتـمـعيـة بـاح بـها
جمـنع طيب من مـثقـفي العراق في
زاويــة اسـمـهـا (اعـتـرفـات) .. أعـدت
قراءتهـا بتمعن بـعد نحو  30عاما
على نشرهـا فوجدت من الضروري
بدل اطالع االجيـال اجلديـدة علـيهـا
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احـــتـــرت وانـــا اطـــالـع كـــتــاب االخ
والزميل الـدكتور احمـد عبد اجمليد
ــوسـوم (يــومـيــات أرمـيــنـيــا بـلـد ا
ـشـاهـير .. ـتـاحـف وا الـكـنـائس وا
رؤية صـحفي عـراقي ) من اين ابدأ
خـــاصـــة وان تــــقـــد االســــتـــاذين
الـفـاضـلـ الــدكـتـور يـاس خـضـيـر
الـبـيــاتي والـدكـتـور عــبـد احلـسـ
شـعــبـان قــد اغـنت وغــطت جـوانب
الـكـتـاب جـمـيـعـهـا .. وهـنـا ال ادعي
لنفسي مهارة الكتابة عن فن عرض
الـكـتب  لـذا فـان مـقـالي ال يـتـجاوز
كـــلـــمــات قـــاريء مـــتــواضـع واتــته
صدفة االطالع عـلى واقع بلد اسمه
ارمـيـنـيـا  والــتـعـرف عـلى (جتـارب
مـفـصـلـيـة  سـيـاسـيـة واجـتـمـاعـية
وتــاريـــخــيـــة .. ) .. حـــرص فــيـــهــا
الــزمـــيل عــبــد اجملــيـــد عــلى ( نــقل

صورة واضحة واميـنة عن ارمينيا
بــكل مــا حتـــفل من ايــجــابــيــات او
يـظـهـر في تـفـاصـيل حـيـاة اهـلـها 
اليومية  من سلبيات او مأخذ..).
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ولــعـل ابــرز مـــا يــســـجل لـــلـــكــاتب
الــدكـــتـــور عــبـــد اجملــيـــد هـــو تــلك
ـقـارنـات بـ مـا تشـهـده ارمـيـنـيا ا
من ظـواهـر مـثل الـفـسـاد ومـحـاولة
الـتــجـاوز عــلى االمالك الـعــامـة من
قبل سـياسـي وبـ ما نـعيشه في
العراق من معانـاة جراء فساد نخر
مـــؤســســـات الــدولـــة واجــهض كل
عـــمــلـــيـــة بـــنــاء . ولـــيس مـن بــاب
اجملـامـلـة لـلــزمـيل احـمـد الـقـول ان
وضوعية القاريء بقدر ما يلمس ا
وصـدق الـرؤيـا في فـصـول الـكـتـاب
الـثمـانـية  فـانه سيـجـد نفـسه امام

ـمتـنع ) التي تـشده لـغة ( الـسهل ا
ـتابـعـة سبـر بلـد وشـعب عانى في
تــــاريـــخه الــــكـــثــــيـــر مـن الـــويالت
والكوارث ومنهـا حرب االبادة لكنه
صــــمــــد وكـــــافح من اجـل اثــــبــــات
الـــوجـــود بــــالـــبـــنـــاء ونـــشـــر قـــيم

التسامح واحلب ..
ــــؤلف فـي الــــفـــصـل االول يــــبـــدأ ا
ـرور عــلى مـشـكـلــة ارمـيـنـيـا مع بـا
تركيـا والظروف الـتي ساعدت على
نــشــوء هــذه الــدولــة ( بــعــد تــفــكك
االمـــبــراطـــوريـــتــ الـــعــثـــمــانـــيــة
والـــروســــيـــة في نــــهـــايـــة احلـــرب
ـيـة االولى  )ومـا صـاحب ذلك الـعـا
وتـبـعه من مـشـكالت كـثيـرة لـيـعرج
الحقة على جـهود احلكـومة هنـاك 
مـافـيـات الـفــسـاد لـيـتـنـاول بـعـدهـا
سـتشارة االثار االيـجابـية لزيـارة ا
ـانيـة اجنـيال مـيركل الـتي يـقول اال
ـــؤلف بــــانـــهـــا في احـــد عـــنــــهـــا ا
جـــوانــبــهـــا ( رســالـــة الى روســيــا
وتــركـيــا الـلـتــ يـطــاردهـمــا شـبح
ـنسلخ عن اضي ازاء هذا الـبلد ا ا
االحتـاد الـسـوفـيـتي الـسـابـق  وما
زال كل شيء فــيه  بـدأً من مـبـانـيه
الـعــمالقــة ولـغــته الـدارجــة ورمـوز
حـقـبه الـسـابــقـة وانـتـهـاءً بـعالقـته
الــتـــجــاريــة  يــخــضع حلــســابــات

ـــراجــعـــة وحتــوالت الـــســيـــاســة ا
ـدفــوعـة في الــغـالب من الـدولــيـة ا
الـــــضــــغـط االمــــيـــــركي والـــــدهــــاء
الـبـريطـاني .. ). وفي نـفس الـفصل
يـأ خــذنــا الــكـاتـب مـعه الـى مـواقع
سـيـاحيـة واثـريـة مثل اشـمـيادين (
ــديـــنــة الــزراعــيــة الــتي حتــتــفظ ا
بــكـنــيـســة مـشــيـدة في الــعـام 680
مـيـالديـة  وكـنــيـســة مع مـلــحـقـات

الهوتية عمالقة .. ).
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ثـم يــطــلــعــنــا عـــلى مــزارع الــعــنب
مـتدة عـلى الطـريق ب والفـواكه ا
ــديــنــة وعــصــمــة ارمــيــنــيـا هـذه ا
يــريــفــان .. ويــخـتــتم عــبــد اجملــيـد
الفصل االول من كتابه باستعراض
ـو ــبــدعــيــ وا  ابــرزالــعــلــمـاء وا
سيقي والفناني االرمني الذين
ــخــتــرعــاتـهم اثــروا االنــســانــيـة 
ونتـاجاتـهم وبعـضهم عـاش وسكن
الـعـراق وبـعض االقـطـار الـعـربـية .
في الـــفـــصـل الـــثـــاني ( زيـــارة الى
ــشــاهــيــر ) يــســتــعـرض مــقــبــرة ا
الـكاتب جـهود حـكـومات هـذا البـلد
ـبــدعــ حــتى التــكـاد في تــكــر ا
تــــخـــلـــو ســــاحـــة او حـــديــــقـــة من
تـمــاثـيـلـهم اضــافـة لـتـخــصـصـيـهـا

شاهير .. ) (مقبرة خاصة با

◊ULš ÂöÝ

بغداد
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حب كبـير ترويـها الطـبيـبة األفغـانية
ابنـة زعيم الـقبـيلـة التي هـربت طفـلة
مع عـائـلـتــهـا الـثـريـة من الـصـراعـات
الــديـنــيــة والـعــرقــيـة فـي بالدهـا إلى
لـنـدن ومـهـنـدس فـلـسـطـيـني هـجّرت
عائلته من القدس. حب جارف غيّرها
من طفلة مـتمرّدة على تـقاليد الـطبقة
في مـجـتـمـع الـعـشـائـر والـقـبـائل إلى
امـرأة عاشـقـة في ظل من حتـب حتى
ال تــكــاد تــشــبه ذاتــهــا عــشق كــبــيـر
قامرة تكسّر على صخـور األنانية وا
بـكل شيء بـيــنـمـا تـقـاوم الـفـشل في
ـرض.  وفي كـلـمة احلب والـعـمل وا
علـى الغالف تـقـول االطـرش(إن هذه
الـــروايـــة هي قـــصـــة حب بـــدات في
لنـدن وانـتهت فـي عمـان عشـق كبـير
من طـبـيـبة افـغـانـيـة هربت عـائـلـتـها
الثرية الى لندن ومهـندس فلسطيني
هجـرت عـائلـته من الـقدس.قـصة حب
تقاطعت فيها تارب التهجير القسري
هندس وهـجرة عائلـة طفلة لعائلـة ا
افـغــانـيـة هــربـا من الـصــراع الـديـني
والـعرفي واضـطـهـاد النـسـاء.صـداقة
كــبــيــرة بــ الــشـــريــفــة االفــغــانــيــة
والــتـــجـــارة الـــيـــهــوديـــة والـــقـــبــول
والتعـايش مع انتشـار الصوفـية قبل
ان ينقـلب احلال الى رفض االختالف
وانــتــشــار الــتــطــرف واضــطـهــاد كل

مغاير).
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صـــدرت عـن دار الـــشـــروق لـــلـــنـــشــر
والتـوزيع في عـمان ورام الـله رواية
جــديــدة بــعـنــوان (ال تــشــبه ذاتــهـا)
لـــلــــروائـــيـــة لــــيـــلـى األطـــرش وهي
الـعــاشـرة لــهـا. وتـنــحـو األطـرش في
روايـتـها اجلـديـدة إلى ثـيـمـة اخلوف
اإلنـــســاني بـــأســبـــابه وأشـــكــاله في
هجرته القسرية أو الطوعية وبغض
كـانة االجتماعية النظر عن الثراء وا
لــلــمـــهــاجــر. وهي روايــة
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وهــو اجلـزء الــثـالث الــذي حـصـلت
عـليه بـعـد إداء منـاسك احلج اهداء
مـجاني مع مـجـلة (اجملـلة الـعربـية)
ـــمــلــكــة الـــعــربــيــة الــصــادرة في ا
وهو فـي ادب الرحالت الـسـعـوديـة 
ـؤلف"مـازالت رحالت احلج يـقــول ا
كان فرحلة تتواصل عبر الـزمان وا
احلـج من اعـــــظم الـــــرحالت عـــــبــــر

التأريخ".
يـــســـتـــعـــرض فـــيه آراء الـــرحـــالـــة
وانـطباعـاتهم عن تلك سـتشرق  ا
ــديــنــة ــقــدســة مــكــة وا االراضي ا
ـؤلف عن رأيه في اجلـزء .ويـعـبــر ا
االول "وقد راينا اشـكاال متعددة من
رحالت الـعلـماء والـفقـهاء "ومـا تبع
ذلك في اجلـزء الـثـاني "من الـرحـالة

ستشرق " واالدباء وا
وتناول العلمـاء منهم الذين جمعوا
ورحـلة بـ الفـقه واالدب والشـعر 
ــا تـشــتـمل احلـج في اشـعــارهم;و
عــلــيـه هــذه الــرحــلــة من عــزم عــلى
الـــســفــر والــشــوق لـــلــحج ويــخــتم
ــؤلـف مــقــدمــتـه "وهــا نــحن أمــام ا
اجلـــــــزء الــــــثـــــــالـث من الـــــــرحالت
احلـجــازيـة لــلـرحـالــة الـغــربـيـ اذ
ســــجـــلت مـــشــــاهـــداتـــهم في ارض
احلـجـاز بـلـغـة ادبـيـة شـيـقـة جتذب
ا فـيـها من آثـار وموافف الـعقـول 
الي كل عام من كل يجتمع فـيها ا
بــقـاع االرض بـزي واحــد تـعـبـر عن
ضـــرورة اجـــتـــمـــاع االمـــة ووحـــدة

صفها وكلمتها ". 
يقع الكـتاب في ثمـانية فـصول يبدا
الــفـــصل االول عن تــشـــارلــز دواتي
لـلرحـالة االنـكـليـزي في قافـلة احلج
والــذي اشـتـهــر بـاحلـكـيم الـشـامي 
خـلـيل ب الـعـرب ويعـتبـره الـكاتب
مـن افــــــضـل مـن وصـــــــفـــــــوا احلج
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يعقد السيد حـس محمد هادي الصدر في السـاعة السابعة والنصف من مساء
ـعتـاد مـساء اخـر الـثالثاء من كل شـهر. غد الـثالثـاء مجـلـسه الثـقافي الـشـهري ا
وقـالت رسـالـة نصـيـة تـلـقـتـهـا (الـزمـان) امس ان (اجملـلس واحـة الـفـكـر والـثـقـافة
عـتادة. وهـو اذ يرحب بـكم ويسعـد بلـقائكم واالدب يتشـرف بدعـوتكم حلضـور جلـسته ا
انا باهـمية اجملالـس الثقافـية التي اصبـحت محطات مـتميزة ويـثمن مداخالتكم يـزداد ا
عـاصرة وانه لشديد االعتزاز بـالروح الوطنية التي في مضمار التـداول بأهم قضايانا ا
تعـبق بهـا اجواؤه فـضال عن انه الصـدر الرحب والـذهن اللـماح والـنظـر الثـاقب والنـزعة
ن حتـبــون ان يـكــون مــعـكم من عــشـاق ـوضــوعـة الــبـعــيــدة عن كل الـشــوائب. فــاهال بـكـم  ا

عـــرفة). ا

رسالة بغداد
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ذاكـرة الـوجع عـمل فـني كـبـيـر تـآزرت فـيه كل عـنـاصـر الـروايـة مـن سرد
صورت لنا شـريحة حية من شرائح وحـوار وأحداث وشخصيات وفـكرة 
عوزين الذين اجملـتمع العراقي عانت اكثر من غيرها تمثلت بالكادح وا
تـوغل الكاتب الى اعـماقهـم وسلط الضـوء على همـومهم وصور لـنا حجم
ا يدعـو الى التـعاطف مـعهم وضرورة ايـجاد مـجتمع االلم الـذي عانـوه 
أفـضل ال ينسحق فيه اإلنـسان حتت عجلة احلاجـة واحلرمان والتخلف .
لـقد رسم صباح مطر عملية التطور بـطبيعة الوعي السياسي الذي شهده
اضي من خالل شخصية ( اخلال الـعراق نهاية اخلمسينات من القرن ا
االكثـر وعيا بـطبيعـة العوامل ) االكـثر وعيـا من سواه في مجـتمع القـرية 
الـتي تؤدي الى تـأخر اجملتـمع " اخلال " الـذي يدعـو الى التغـييـر والثورة
عـلى الواقع القائم ويشـرح معاناته مع محـيط ضربت عليه االمـية اطنابها
ـسـيـرة قــرون هـو عـنـهــا في غـفـلـة ســبـقه الـعــالم   وسط ال حـراك فـيه 
وســبــات . و اتــخـذ الــروائي مـن الـقــريــة اطــارا لـروايــته لــكــنه لم يــلــتـزم
بـتـفاصـيل الـتـاريخ وأحداثه ألنه
اراد ان يــثــبت احــداث الــروايــة
وشــخـــصـــيــاتـــهـــا وكـــان هــدفه
الــرئــيس ادانــة حــكــام الــعــهـود
وأجــاد في تــصــويــر ــاضــيــة  ا
صــراع االنـسـان من اجل ازالـة
احلــواجـز فـي سـبــيل الــوصـول
ـعــرفـة من اجل تـوظـيـفـهـا الى ا
لــتـــغــيــيـــر مــوقف االنـــســان من
لذا جنده احلـياة نـحو االفـضل 
يـــنــــزل الى مــــفـــاهــــيم الــــنـــاس
الـبــسـطـاء وأفـكـارهم وهي داللـة
من دالالت اإلصـالح ســيــمــا ان
الـكـاتب قـد اشـار وفي اكـثر من
مـوضع الى الـنـفـاق االجـتـماعي
والــتــنـاقض بــ مــا يــدعــو الـيه
بـــعض وعــاظ الـــسالطـــ وبــ
واقـــعــــهم. ان هــــذا الــــنـــوع من
الـروايـات يـعــتـبـر مـن اشـهـر االســالـيب الـتي يــسـتـخــدمـهـا االديـب لـنـقـد
لقـد ركز صبـاح مطر اجملـتمعـات واحلكـومات الفـاسدة عـلى حد السـواء 
عـلى اربــعـة مــحـاور تــمـثل االول مــنـهــا في وصف الـتــمـزق في اجملــتـمع
ـتخلف فيـما تمثـل الثاني في التـمزق الداخلـي النفسي الـذي يعاني منه ا
اما احملـور الـثالـث فقـد تمـثل بـشـخصـية تـخـلف  الـفرد داخل اجملـتـمع ا
ثل الفرد ثقف الذي يعيش داخل هـذا اجملتمع والذي  اخلـال الواعي وا
ا ـثالي الذي يـريد ان يحـقق شيء لهذا اجملـتمع وال يسـتطيع حتـقيقه  ا
ـثل الـتي يـنـادي بـها عـلى ادى الى عـزلـته وفـشـله في حتـقـيق االفـكـار وا
ـثل هجـرت " محـمد " اخو ارض الواقع  وأخـيرا احملـور الرابع والذي 
زيـدون خارج الـبلد وهـو داللة لـيس على غـربته بل داللـة على غـربة شعب
ـأسـاة يـصـطــنع الـنـاس ألنـفـسـهم في واقع يـزيف االشــيـاء ." في وسط ا
يـنـتـزعـونـهـا من بـ ركام الـكـوارث لـتـسـتـمر دورة يـخـتـلـقـونـها  افـراحا 
احلـياة ويستمر الـبقاء وهذا ما يـفعله هؤالء على سـجيتهم ..." ان لذاكرة
الـوجع دالالتها الواضـحة وأسلـوبها الـنقدي الذي كـان الكاتب فـيه موفقا
انه اسـلـوب نقـدي بـناء لـقـطاعـات واسـعة في اجملـتـمع ومنه في اخـتيـاره 
ؤسسة الـعسكرية من اجـل نسف البالي وبنـاء كل ما هو جديد " قـطاع ا
لـم اكن افقه ي  لم اكن اعـرف ان حـربـا مـستـعـرا أواروهـا كـانت تعـم عا
اني في بـلد عاش على وقع السنـابك يلفه غبارها ويـضج بصهيل اخليول
منذ االزل والى ما شاء بلد مبتلى بسيول الدم احلار  وزعـقات الفرسان 
جتـار احلـروب وأمـرائـهـا ". لـقـد تعـامل الـكـاتب مـع " زيدون " بـطـابع من
ـتـلـكه حيـث فتـح له احلريـة والـلـغـة الـعـالـيـة داخل اطار الـوعي الـذي لم 
شـخصـيته وكـان الهـدف من وراء ذلك ابراز هـدف الروايـة واحلفـاظ على
وأخيـراً نـقـول ان الروائي اسـتـطـاع ان يـعكس من خالل مـسـتوى الـلـغـة 
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مع وصــول كــتــاب "تــلــويـحــة ألحالم
نــــاجــــيــــة" إلـى بــــغــــداد ســــعت دار
الــــرافـــديـن إلى الــــتــــعــــريف بــــهـــذه
ا فيها من األنطولوجـيا الشعريـة و
شهـادات وقصائـد. و"تلـويحة ألحالم
نــاجـيـة" كــتـاب أنــطـولــوجي جـديـد
صـدر الـعام  2018 عن دار الـرافدين
في بيـروت جـاء بعـنـوان جانـبي هو
(أنطولوجيـا اجلماعة التـأسيسية ما
بــعـد 2003 كــونــهـا اجلــمــاعــة الـتي
قـــدمت نــفـــســهــا مـــنــذ الــعــام 2004
وجمعتها أكثر من فعالية وحوار عن
الـــشـــعـــر واحلـــداثــــة مـــعـــلـــنـــة عن
حــضـورهــا مـا بــعـد أحــداث نـيــسـان
 2003 وكــــــانت لـــــــوحــــــة الــــــغالف
والتخطيطات الداخـلية للفنان ضياء
العزاوي وهو كتاب يوثّق اشتغاالت
مجـموعـة من الشـعراء الـعراقـي في
قـصـيـدة الـنـثـر من الـذين بـرزوا بـعـد
نــيــسـان 2003 وهم أحــمــد عـزاوي
حسام الـسراي زاهـر موسى صادق
مــجـبل صــفـاء خـلـف عـلي مــحـمـود
خـــضــــيّـــر عـــمــــر اجلـــفــــال مـــؤيـــد
اخلـــــــفـــــــاجـي مـــــــيـــــــثـم احلـــــــربي.
األنطولوجيا اجلديدة تمثّل مجموعة

ـشـهـد الـثـقـافي بـعـد أسـمـاء دخـلت ا
الــعــام  2003 في مـــرحــلــة مـــعــقــدة
ثقافياً وسـياسياً واجتـماعياً شهدت
فـيـهـا الـبالد فـوضى وعـنف كـبيـرين
لــتـــقــدم هـــذه األســمـــاء قــصـــائــدهــا
وتـتـحـدى األوضـاع عـلى أكـثـر من
مــســتــوى عــلى صــعــيــد الــنــتـاج
األدبي واالســـتــمــرار بـــاحلــضــور
واإلســهـام في الــنـشــاط الـثــقـافي.
وشـــهـــدت بـــغـــداد حــفـل تــوقـــيع
ــدى لـلــقـراءة الــكـتــاب في نـادي ا
تـنبي في جـلسـة قدّمـها بشـارع ا
الـــنـــاقــد د. صـــالح زامـل وأســهم
فيها الشعراء ميثم احلربي وزاهر
مــوسى وصــادق مــجــبل وحــسـام
ه الــسـراي وبــيّن زامـل في تــقـد
لـــلـــجــــلـــســـة: "نــــحن أمـــام أحالم
تتـجسّد في نـصوص وفي جـماعة
لم تطـرح نفـسها مـثلـما ألـفناه في
اجلــمـاعــات واألجـيــال الـشــعـريـة
تـطل بعـنـوان "الـشعـريـة العـراقـية
اجلـديــدة" من دون صــخب وتـطل
ــتـنــوّعـة. مـا أيــضـاً بــتـجـاربــهـا ا
يـجـمع هـذه األسـمـاء هـو قـصـيـدة
الـــنــــثــــر وأيــــضـــاً رؤى حــــاولت
قــصــائــدهم أن جتــيب عــنــهــا هي

االنــهـــمــام واالنـــشــغـــال بــالـــواقــعــة
العـراقيـة وبأسـئلة الـوجود". ومن ثمّ
نُــظــمـت جــلــسـة شــعــريــة تــضــمــنت
قـراءات لقـصـائـد نشـرت في الـكـتاب
احتضـنها مقـهى ودار األطرقجي في

أمـســيـة شــهـدت حــضـور عـدد من
ثلي وسائل ثقف و الفنان وا
اإلعالم. وضـمن فـعالـيـات مـعرض
بيـروت لـلكـتـاب أقيم حـفل تـوقيع
للكتاب حـضره شعراء وكتّاب من
لـــــــبـــــــنـــــــان والـــــــكـــــــويت
والـــــســــعـــــوديــــة وأبــــدى
احلضـور إعجابـهم بغالف
الــــكـــتــــاب الـــذي صــــمـــمه
الصحـافي كوكب الـسياب.
وقــال مــديــر دار الـرافــدين
الـناشـر مـحـمـد هادي: "من
ـتميزة التي ضمن الكتب ا
ـاضي طـبــعـنـاهـا الــعـام ا
هــو كـــتــاب "الــتــلــويــحــة"
ويـــهـــمــنـــا إيــصـــاله عـــبــر
مــشـاركــاتـنــا في مــعـارض
الــــكـــــتـــــاب إلـى الـــــقــــار
الـــــعـــــربي لـالطالع عـــــلى
جتربـة الشعـراء العـراقي

مــا بـعــد نــيــسـان ."2003
وأضاف هادي: "هناك أكثر
من مـــنــاســـبــة ســتـــنــاقش
الــــــكـــــتــــــاب فـي بــــــغـــــداد
وخـــارجــهـــا في الــبـــصــرة
والناصرية والسليمانية".
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عـن مـطـبـعـة هـاوالتي في الـسـلـيـمـانـيـة
صــدر لــلـــكــاتب ســامـــان نــوح كــتــاب
بــعـــنــوان (دروس وعــبـــر من ســنــوات
احلــرب واعــادة الـســلم في الــبـوســنـة
والــهـــرسك) يــقع  140صــفـــحــة من
ـــــتـــــوسط وعـــــنـه يـــــقــــول الــــقـــــطـع ا
الــكــاتب(هـذا الــكــتـاب يــحــاول عـرض
جــزء من اســبـاب احلــرب الــبـوســنــيـة
ومعوقـات وحتديـات صنع وتـداعيـاتهـا
الـسالم وما يتهدده وامكانية نقل تلك
الـــتــجـــارب الى دول الـــشــرق االوسط
اخملتـلـطة اثـنيـا ودينـيـا وطائـفيـا والتي
ا تستعد تـعاني من حروب معقدة ور

خلوض اخرى).
 ومن الـــــعـــــنــــاويـن الـــــتي ضـــــمـــــهــــا
الـــكـــتــــاب):اطاللـــة عـــلـى الـــبـــوســـنـــة
(احلرب اجملمـدة ستشتعل والـهرسك)
(اطــفـال مــقــاتـلــون ضـحــايـا مــجـددا)
خـالل احلــــــرب ضــــــحـــــــايــــــا بــــــعــــــد
(الــسـاســة الــتـجــار واحلـرب احلــرب)
(خـــــــــــطــــــــــاب الـــــــــــتـي لـم تـــــــــــوقـف)
(دولـة هشة فـي ظل دستور الـكراهـية)
ـة االبادة الـبشريـة).كما دايـتون)(جر
ضم الـكتـاب مجـمـوعة من الـصور عن

البوسنة والهرسك.
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يحاول الشاعر فـواز خيو في ديوانه اجلديـد (كم أنت أنت) الصادر مؤخرا
عن الهيئـة العامـة السوريـة للكـتاب والذي يقع في  240صفحة من احلجم
توسط إيـصال رسالـة حب تعيـد ترتـيب تكوين جـماليـة األشياء من حـولنا ا
بعـد أن سـئم الـنـاس كل شيء. و خـيـو من مـواليـد الـسـويـداء له الـعـديد من
الكـتـابـات الـساخـرة والـنـاقـدة وينـشـر شـعـره وأدبه في الـصحف واجملالت
ـسرحـية وصدر له سـابقـا ديوانا العربـية كـما يكـتب الدرامـا التلـفزيـونية وا
شـعـر حتـت عـنـوان (ســفـر في اجلــنـون) عـام  1989و(طـائـر في الــفـضـاء

الوعر 1993 ).
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عـن مـكــتب اجلــمــاهـيــر لــلـطــبــاعـة
والـتـصــمـيم صـدر لــلـنـاقـد االدبي
رزاق ابـــــراهــــيـم حـــــسن كـــــتــــاب
بــعـنــوان(رثــاء مـيت لـم يـزل حــيـا)
يــقع في  64صــفــحــة من الــقــطع
ــتــوسط ويــضم مــا كــتـبـه ادبـاء ا
وصـحـفــيـون في رثـاء حــسن بـعـد
شـائـعـة انـتـشـرت في شـهـر ايـلول
اضي تؤكد وفاته ليتب انه حي ا
يـرزق. ومن العـناوين الـتي ضمـها
الــــكـــتــــاب(رزاق ابــــراهـــيـم وانـــا)
لـــعـــبـــداالله الـــصـــائغ و (عالقـــتي
بـاالديب رزاق عـلى مـدى خـمـس
عـامـا) لـصـبـري مـسـلـم حـمادي و
(غوركي العراق ) حلـمدي العطار
و(بـــغــداد تـــودع عــامل الـــطــابــوق
الذي صار اديبا) لسالم شماع و
(وداعــا لـرجـل الـطــ والــطــاسـة)
ـعـلم.. خلــالـد الـعـزاوي و(رحــيل ا
رحــــيل الــــوعي) لــــشــــوقـي كـــر

حسن.
ويـــــقــــــول حـــــسـن في مــــــقـــــدمـــــة
الـــكــتــاب(قــد تــكــون اجلــهــة الــتي
اشـــاعت اخلـــبــر مـــغـــرضــة وذات
وقـد تـكون ارادت من نـوايـا سـيـئـة
ذلك الــطـرافــة والــسـخــريــة .ولـكن
رغـم ذلك فــــقــــد وجــــدت في هــــذا
اخلبر حـسنات وايـجابيـات كثيرة
فـأنا اعـد نفـسي شخـصا مـغمورا
وغـيـر مــعـروف عـلـى نـطـاق واسع
ولـكن هـذا اخلـبـر اوضح لي انـني

معروف لالوساط الثقافية)
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