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في نـدوة عقدت في مقر االحتاد الـعام لالدباء والكتـاب في العراق احتفاء
بــالـقــاص والــروائي شــوقي كــر حــسن جــرى احلــديث عن االحــتـراف
كن ان تحـدث في الندوة ان شـوقي كر حسن  االدبي وذكـر بعض ا
وذجا لالحتراف االدبي في العراق ذلك انه لم يعمل في مؤسسة يكون ا
ؤسسات الـرسمية وغير الرسمـية وهو مستقل عن االحزاب مـعينة من ا
والـقوى السيـاسية كـما انه حاول في جـميع نتاجـاته ان ال يكون مـحسوبا
عـلى حزب مع او سلطة مـعينة رغم ان العراق يعـاني منذ سنوات كثيرة
كـثرة وتعـدد السلـطات واختالفـها عن بـعضهـا بعضـا فضال عن ذلك فان
شـوقي كــر حــسن من الــكـتــاب الـذيـن كـتــبــوا عن مـوضــوعــات تـعــدهـا
االحـزاب والـقـوى الـسـيـاسـيـة مـنـاطق مــحـرمـة مـثل الـهـتـلـيـة والـشـروكـيـة
ـفــردات الـدالــة عـلى ان الـظــروف احلـالــيـة ال تـشــجع عـلى وغـيـرهــا من ا
ـطالـبـة بـتبـلـور احتـراف ادبي مـعـ وان االحتـراف يـتـطلب وجـود حـرية ا
تـامة غـيـر مـنقـوصـة وغـير مـعـرضـة للـتـشـوهات وتـتـطـلب اضـافة الى ذلك
وجــود جــمــهــور قـار وجــمــهــور مــواكب لــكل الــنــتـاجــات والــفــعــالــيـات
سرحيـة الخ.. ومع ان احلرية التي تمارس في الـسينمائيـة والتشكيلـية وا
نع الـعراق تـمـنع وجود كـتـاب مسـتـقـل وبـاحـث مـسـتقـلـ الن ذلك ال 
تـعرضـهم الى الـتهـديـد والقـتل لـذا طغت عـلى الـسطح اوضـاع مـعيـنة من
واقع وتـاريخ الـعـراق والـوطن الـعـربي الذي يـحـول بـ االدبـاء والـبـاحـث
وبـ االحتـراف الثـقافي. ان الـكثـير من االدبـاء والبـاحثـ العـرب فضـلوا
الـسفـر الى الدول االوربـية النـها هـيأت لـهم ولغـيرهم من ابـناء هـذه الدول
بيـئة ثقافيـة ال وجود للمحـرمات فيها بـاغلبية انـواعها واكثرهـا تأثيرا على
عوقـات امام الكاتب والـباحث عن غير مـوضوعة وما الـقار وازالت كل ا
يـتطلب من مـعلومـات وبحث ووجـهات نظـر وهو ال يقـع السلـطة ومخـاوفها
امـام عينيه في كل االحوال. ولذلك برزت االجتاهات االجـتماعية والتجديد
ـتواصل في االدب االوربي فيما تغلبت االجتاهات السياسية على االدب ا
الـعــربي اذ يــقف طــويال امــام الــتـاريخ الــســيــاسي وتالحــقه الــهـواجس
الـسياسية في مخـتلف مراحل عمله. ان انـشاء وترسيخ االحتراف االدبي
في الـوطن العـربي ال حتـصل لرغـبـة او بفـراغ السـيـاسة وهي حتـتاج الى
تـغيـيـر سيـاسي يـتبـلـور دون دماء وعـمـليـات عـنف ودون اعتـقـال من احد
ـقراطـية حـيث يـأتي االحـتراف هـادئا لـدوره السـيـاسي ولدفـاعه عن الـد
مـنتـجـا مؤثـرا فـاعال جـامعـا بـ اغلب الـروائـيـ والبـاحـث والـكـتاب في
ـبـدعـ من ـقـراطـيـة يـسـودهـا الـسالم وحب الـوطن واحـتـرام ا ظـروف د
االدبـاء والبـاحثـ ذلك ان والدة االحتـراف بعـد حقب وسـنوات من الـقتال
ـبـاد االحـتـراف االدبي واخلـطف واالقـصـاء يـؤدي الى مـا هـو مـعـاكس 
ويجعل الساحة مفتوحة امام االرهاب والقتل والفساد وهل من االحتراف
االدبي ان تـلجـأ الـسـلطـة الى تـعـي وتـفـريغ ادبـاء وباحـثـ لـكتـابـة بعض
االعـمال االدبيـة والثقـافية وال يـقع ضمن االحـتراف تكـليف ادباء وبـاحث
ـهـمات واعـمـال مـؤقـتـة وليـس من االحتـراف جلـوء سـلـطـة الى مـنح ادباء
ـادية والن وبـاحثـ الـقابـا تـتـرتب علـيـهـا بعض االمـتـيازات الـوظـيـفيـة وا
االحـتراف يـعنـي اعتـماد احملـتـرف على اعـماله فـي توفـير لـقـمة الـعيش له
كنه عند توفر بيئة مناسبة ان يلتقي بشكل مباشر بالقراء وان والبـنائه و
يــشــجـعــهم عــلى اقــتــنـاء ونــشــر نـتــاجــاته وبــاســتـطــاعــته ان يــقم نـدوات
ومـناقشات مع الـقراء بشـأن هذه النتـاجات اي من حق الباحث او االديب
ان يـعارض السلطة معارضة جذرية وان تكون االبواب مفتوحة مع الناس
عـارضة من معـلومات ويـحرضهم عـلى نقد الـسلـطة حسب مـا تدل علـيه ا
ـرتـفـعــة الـتي تـقـدمـهـا وسـائل ــكن الـقـول ان االرقـام ا وافـكـار مـعـيـنـة و
ا تـرجع الى اعـتـماد االعالم عن مـبـيعـات الـكـثيـر من الـبـلدان االوربـيـة ا
االحـتـراف االدبي والـثـقـافي في تـلك الـدول ووجـود عـالقـات مـبـاشـرة ب
بدعـ وقيام االدبـاء باصدار نـتاجات ذات سمـات ابداعيـة فيما الـقراء وا
يـرجع االرقـام الـقـلـيـلـة لـلـمبـيـعـات في الـوطـن العـربـي الى انـعـدام احلـرية
والـصـلـة بـ الـقــار والـكـاتب وعـزوف الـقـراء عن مــتـابـعـة الـنـتـاج الـذي
اصــبح يــطــبع دون تــوزيع ويـــوزع عــلى االصــدقــاء وهــو تــوزيع مــحــدود
واالديب هـو الذي يتـكفل بطـبع نتـاجه االمر الذي يـجعل هذا الـنتاج بـعيدا
عن االحـتراف وغير صالـح القامة بيئـة ثقافيـة تمهد لـتجربة او جتارب في
اقـامة االحـتراف فـلكـي يكـون محـترفـا يـنبـغي ان يكـون مـستـقال وتشـتغل
عـلى مـسـتـلـزمـات وجـودك من عـمـلك االبـداعي او لـيس االبـداع عمـال وما
تـقدم من نتـاجات ويعـني ذلك ان تمـتلك جتارب في احلـوار مع القراء وان
تـدفعهم الى تقوية مواقف واجتـاهات من خالل عملك االدبي والثقافي. ان
االحـتـراف يـضع االديب والـباحـث في مـواجهـة مـبـاشـرة مع عـمـله فـلكي
يـعيش ويكتب فان عليه ان يبدع وان يلـبي رغبات قرائه الذين ينتظرون ما
قارنة قائـمة ب هذا النتاج ونتاج غيره يـكتب ويبدع وعلى امل ان تكون ا
من الـبـاحــثـ واالدبـاء وتـكــوين حـلـقـات واحلــوار من خالل هـؤالء الـقـراء
. واذا كـانت البلدان االوربـية قد رسخت جتـربة االحتراف وعززت ـثقف ا
في االدبـاء السمة االستقالليـة فان الوطن العربي يشـهد انتكاسة في هذه
عوقات التي حتول دون نشوء جتربة في الـتوجهات ويشهد تراكم وكثرة ا
االحـتـراف االدبـي ويـرى بـعض اادبـاء والــنـقـاد ان بـروز شــخـصـيـات في
االحـتـراف مــثل جنـيب مــحـفـوظ وشـوقـي كـر حـسن يــشـجع عـلى والدة
احـترافـات فردية اخـرى ولكـنه احتـراف محـدود او يقـتصـر على واحد او
اثـن من االدباء من الذين يكتبون اعمـالهم باستقاللية ودون االنتظام الى
ايـة وظيفة حكومية او غير حكومية كما يرى البعض ان االحتراف االدبي
ـكن في هذه الظروف التي يعـيشها الوطن العـربي ذلك بتجنبه الصراع
ـعـارك ضـدهـا او نـقـدهــا من خالل الـكـتـابـة ومن مع الـسـلـطـة وخــوض ا
ثـابات والرموز وهذا ما حـققه جنيب محفوظ في ـاذج معينة من ا خالل 
كانـة ما يحول بـعض نتاجاته كـما ان هذا الكـاتب الكبـير له من االسم وا
كن الـقول: ان لـدينا دون الـسلطـات على اعـتقـاله والتدخل فـي شؤونه. و
كـتابـا وادبـاء اخرين يـقـفون عـلى بـوابة االحـتـراف مثل عـادل كـاظم وفؤاد
الـتـكـرلي ومـحمـد خـضـيـر وغـيـرهم وهم مـؤهـلـون لـبـنـاء تـربـة مـتـميـزة في
االحـــتــراف االدبـي حــتى وان كـــان بــعـــضــهـم من االمــوات ويـــنــبـــغي في
ـا يـعـزز من ـتـوفـ الـسـابـقـ وا االحـتـراف ال يـلـغي االدبـاء والـكـتــاب ا
بـدعة والـدالة مـكانـتهم ودورهم فـي احلريـة والدفـاع عن الوطن والـكـلمـة ا
فـالكثيـر من االدباء السـابق كـتبوا عن احلـرية دون الدخـول في تفاصيل
ـوضـوع وهم بـحاجـة الى من يـكـشف عن نـوايـاهم احلـقـيـقـية وعن هـذا ا
ـقـراطـيـة ـراحل اكـثـر تـطـورا بـاجتــاه احلـريـة والـد دورهم في الـتـمـهـيــد 
ـتـاز جـيـد ويـنـبـغي االشـارة الى ان طـمـوح االدبـاء والـكـتـاب الـعـراقـيـ 
ارسـة البداية ويـتواصل اذ يطـمح اغلبـهم الى التقـاعد والتـفرغ لالدب و
هد لالحتـراف الكبيـر الذي يجمع غـالبية ـكن ان  عـلى االحتراف الذي 
ـكن لالدباء والـكتـاب ان يعمـلوا في االدبـاء واالنصـراف الكـلي للـكتـابة و
الـوظائف احلـكـوميـة عـلى ان ال ينـسـوا نتـاجـاتهـم منـها
ســيــاســيــا وايــديــولــوجــيــا وذلك تــنــاقض مـع مــفــهـوم
االحـتراف الذي يـطبق الـتفرغ الـتام لالديب واهـتمامه

ا يصلح وذلك يجعل االحتراف ضعيفا.          
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شـاركة أكثر من 700 اضيـة في استقبـال زائريه مع بدايـة الدورة اخلامسـة والعشرين الـتي تقام  عرض الـدولي للنشـر والكتـاب بالدار البـيضاء اجلمـعة ا بدأ ا
غربية حتى يوم امس  السابع عشر من فبراير شباط.  ملكة ا عرض الذي استمر في ا دار نشر من نحو  40 دولة.وحتل إسبانيا ضيف شرف ا

 . سؤول عرض يوم اخلميس يرافقه وزير الثقافة واالتصال محمد األعرج وعدد من الوزراء وا وكان رئيس احلكومة سعد الدين العثماني افتتح ا
غرب على الثقافـات األوسع انتشارا في العالم.ويشمل وقال العثماني في تصريـحات للصحفي إن اخـتيار إسبانيا ضيف شـرف لهذه السنة دليل على انفـتاح ا

عرض  700 عنوان كتاب إضافة إلى تنظيم  40 نشاطا.  جناح إسبانيا في ا
عـرض يشكل مناسبـة مواتية لتـسليط الضوء على غرب ريكاردو ديـيز هوشاليتنر رودريـجز قوله إن هذا ا ـغرب العربي لألنباء عن الـسفير اإلسبـاني في ا ونقلت وكالة ا
عرض نحو  350 كاتبا وشاعرا ومترجما غربي لالنـفتاح أكثر على اللغة اإلسبانـية.يشارك في أنشطة ا العالقات اخلاصة التي جتمع البلدين كمـا أنها دعوة للجمهور ا
ية للشعر وكذلك حـفل تسليم جائزة ابن بطوطة ألدب غرب وخارجه. ومن ب هذه األنشطـة أمسية شعرية يحيـيها اللبناني وديع سعادة الـفائز بجائزة األركانة الـعا من ا
ـغربي بـنسالم ـعرض الـكاتب الـفلـسطيـني يحـيى يخـلف والروائي الـلبـناني إلـياس خـوري والشاعـرة السـورية خـلود شـرف والروائي ا شاركـ في أنشـطة ا الرحـلة.ومن أبـرز ا

حميش والكاتب العراقي صموئيل شمعون..

رسالة الدار البيضاء
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كــــعــــادته ومـع اغــــلب روايــــاته
يــحـتل الــهم االنــســاني  عــتــبـة
السرد اخلـاصة بالروائي  غا
 عـزيـز الـعكـيـدي الـذي يـقدم من
خـالل هـذه الــفـكــرة االنــسـانــيـة
ثــيــمــة جــديـــدة  لالطاللــة عــلى
اســـرار الـــنـــاس  وعـــواطـــفـــهم
وارهــاصـاتــهم االنــسـانــيـة  في
روايـة (سكـان  البـيوت االربـعة)
الــصـادرة عن دار امل اجلــديـدة
لـلطـباعة والـنشـر والتوزيع  في
ســـوريــــة.. واليـــنـــفـك اســـلـــوب
الــعـكــيــدي من ان يــكـون بــلــغـة
مباشـرة مبسطـة جتتاح القار
لـتدعـوه الن يـعـيش معـهـا حيث
يــتـــمــكـن الــروائي مـن اخــتــزال
ـشاعر االنـسانية كـما يتـيحها ا
اسـلــوب الــروايــة  عـبــر ســيـاق
ـــكن ــــا  زمـــنـي  ومـــكــــاني  
ـــتـــلـــقي من كـــشف الـــكـــاتب وا
حـجـاب الـفـكـرة ومـا قـد تـسـتره
اللغة االنية في  النص الروائي
الـذي اليــحـتـمل فـوق طـاقـته اي
مــسـاحــة  او مـســافـة بــيـنــهـمـا
ـتـلقي واقـصـد بهـمـا الكـاتب وا
لـذلك يسعى الـعكيـدي الن يلتزم
فـي روايـته االهــمـيـة الــثـقــافـيـة
والـــفــــنـــيـــة لـــلــــســـرد الـــروائي
وبحسب النـاقد الفرنسي روالن
 بــارت الـــذي يــرى انه اليــوجــد
شعب في اي زمان  او مكان من
غــيـــر قـــصــة او نـص ســردي ..
ويـوظف غا الـعـكـيـدي روايته
ا وقع في خطا عنونته التي ر
فسمـاها سـكان الـبيـوت االربعة
اال انـهـا فـي احلـقـيـقـة  جتـسـيد

حملـنـة عـوائل  تـشـتـرك في بـيت
واحــد لــتــطل كل واحــدة مــنــهـا
عـلى مــحـنـة االخــرى وازمـاتـهـا
مـن خالل بـــطل الـــروايـــة الـــذي
ــتــحــدث الـرئــيــسي او يــبــدو ا
الراوي في  اكتـشاف كل ما تمر
به شـخوص الـرواية  لـذلك فمن
الـوهلـة االولى جتد ان الـعنوان
ـــلــتـــبس اليـــتــمـــاهى مع مــ ا
الــــــــروايـــــــة فـي االشــــــــارة الى
السكان الذين يحلون في البيت
 الــــذي يــــســــعى صــــاحــــبه الن
يــــحــــتــــضـن من خاللـه عــــوائل
اخــرى تـضــاف لــعــائــلـتـه الـتي
رحـلت امه فاثـر  صاحب الـبيت
وهـو صـاحب مكـتب عـقارات ان
ادي ان يـتيح يـسـعى بحـدسه ا
نزل الى عوائل اخرى  تقبض ا
عـلـيـهـا  هـمـوم  احلـيـاة لـيـكـون
نـزل اجلديـد فـرصة الن تـطلق ا
وت هـمـومـها بـاجتـاه ثـنائـيـة ا
واحلياة  كما في الوالدات التي
شــهـدتـهــا او من خالل اجلـرائم

نزل ..  التي  مر بها ذلك ا
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ـــــمـــــيــــز فـي ســــرد واذا كــــان ا
الـعـكـيـدي بـانه جـاء مـكـثـفـا من
خالل كم االســمـاء  او  االمــكـنـة
الــتي حتــتـــويــهــا حـــتى تــلــقي
بالقار في مـحنة االلتباس  او
من خالل اعـتـمـاد مـنـافـذ اخـرى
ـتـلقي يـصـطـحب من خاللـهـا  ا
لـيقع فـي  متـاهـة اخرى  بـعـيدا
عن رغــبـة الـكـاتب في ان يـلـتـزم
بــجــولــة مــوحــدة خــارج مــكـان
الـسـرد.. تـنطـلق الـروايـة بـوفاء
الـكاتب حيـنما يـهديهـا  لوالديه

ولــشـــقــيــقه فــضـال عن اقــربــائه
وبـعض مـن اصـدقـائه الـراحـلـ
ـقـدمـة  بانه لـيـشـيـر في سيـاق ا
ـــا اعــــجب بــــالـــر وايـــات لـــطــــا
ـصـريـة الـتي  قـدمـهـا الـروائي ا
الـنــوبـلي جنــيب مـحــفـوظ الـتي
اســتـــوحى مـــعــظم روايـــاته من
االماكن الـشعبية  لـذلك يعبر عن
ــذكــورة لــيـــشــيــر الى روايــتـه ا
كونها  ترابطا نسيجيا باهوائه
لـي مع االحـــداث الــتـي ســبق ان
سـردهــا فـي روايــاته الــســابــقـة
ــاضي لــيــجــد ان الـغــوص في ا
البــد ان يــخــرج بــشيء يــسـاوي
ـــتــــعب في مــــقـــدار الـــغــــوص ا
االعماق ويعـرف الرواية بكونها
رواية سلـسة وبـسيـطة ويـنطلق
في مـقــدمـة الـروايـة بـزواج االب
بــعـد رحــيل زوجــته  فــيــتــحـدث
بــــــطل الــــــروايـــــة واثق عـن ذلك
االجـــتــمــاع الــذي يــتــراسه االب
لـــيــحـــدث ابـــنــاءه عـن خــطـــوته
اجلـديــدة  الـتي التــقـتــصـر عـلى
االقــتــران بـقــريــبــة من الـعــائــلـة
فـحـسب بل  يـتـحـدث عـن الـبـناء
الــرئــيــسي لــلــروايــة  من جــراء
ـــنـــزل الـى  نـــزل عــام حتـــويل ا
يسـتـقطب عـوائل اخـرى السيـما
عـائلـة فواز الريـفيـة التي نزحت
من مـنطـقتـها هـربا من فـضيـحة
اقتـران امـهم بـشاب  كـان مـحور
تلك الزيجـة الطمع  الذي ينتهي
بـــنــهــايــة مـــاســاويــة لــزوج االم
فـتـبرز اولى ثـنـايـا تلك احلـكـاية
ـوت الذي االنـسـانيـة من خالل ا
عـادة  مــا يـوظــفه الـكــاتب  لـكي
يـكـون نـهـايـة دورة زمـنـيـة  كـمـا

انه يـــســتــعــ بـــالــوالدات لــكي
تــكــون صـــورة اخــرى مــقـــابــلــة
ـقـابـلة يـستـعـيـدهـا لـكي تكـون ا
ا لـلصـورة االنـسانـية  الـتي طـا
يتـحدث عـنها الـكاتب فـي سياق
روايـاته فـضال عن احلـيـاة الـتي
يحيـاها طفل حسن في ظل وفاة
امه الـــشـــابـــة  اثـــنـــاء مـــخــاض
الـوالدة  وكل الـصـور احلـيـاتـيـة
الـتي يضـخهـا  لـتشـهدهـا اروقة
ـة  التي يـستـع وصل الـقد ا
بـبعض اسـمـاء محالتـهـا  كانـها
اطاللـة حلـيـاة مــوصـلـيـة  كـانت
حتـيـاهـا الـشــخـوص لـيـنـتج من
ـا يلـتزم بـها خاللـها واقـعيـة ر
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 يــــــرتـــــبـط الـــــســـــرد  اخلـــــاص
بـالرواية بـاسلوب الـكاتب  الذي
يــجــعل من احــداثــهــا  تــنــسـاب
ـاء  من اجـل ازالـة  الــبـقــايـا كــا
العالقة  في الروح واجلسد على
الــــــــســـــــــواء  وفي ذلـك جتــــــــدد
واستمـرار  حلياتها كـما اسلفنا
وتـــمــــكن الـــعـــكــــيـــدي من خالل
الـروايـة  مـن الـكـشف عن عـرض
ــــــــتـــــــــراكـــــــــمــــــــة االحـــــــــداث ا
وضوعات التي تشكل نسيج وا
الــروايــة  مـن دون احلــاجــة الى
فواصـل  متـدرجـة ب الـلـوحات
ـشـكـلـة لـلـنص  فـلـقـد   بـنـاء ا
هـــذه الـــروايـــة عــبـــر مـــنـــافــذاو
بـــيــوتـــات بـــحــسـب مــا فـــرزهــا
الــكـاتب فــنــجـد ان الــبـيت االول
يـتــيح له الــكــاتب االطاللــة عـلى
بـــيت واثق عــــبـــر  احلـــديث في
مــــقـــدمــــته عن زواج ابــــيه  امـــا

البـيت الـثـاني فيـخـتار
من خالله جنـيمـة التي
تـشكل جـراتهـا  فاصال
اسـتغـرابيـا في اقتـحام
خـــلــوة واثق نــفــسه او
مارسات الـتي تبديها ا
ـا التـخـفـتـها  والـتي ر
او تـــكـــبـــتـــهـــا اقـــتــران
جنــيــمــة بـاالرمـل حـسن
الـذي يــتـخــذ من الــبـيت
الــــثــــالث فــــاصـال له مع
زوجــــتـه خــــولـــــة الــــتي
تــنــتــهي حــيــاتــهــا بـاالم
اخملــاض حـيــنــمــا تـضع
مــولــودهـا االول وتــبــقى
عالمات االستفهام حتيط
بــالــبــيت الــرابع اخلـاص
بــــبــــيت  احلـــاج صــــابـــر

الـذي ينـهي الكـاتب روايته دون
االطاللـــة عــلى مـــصــيـــره الــذي
يـفـتح لـه قـضـبــان الـسـجن رغم
بــراءتـه من اســتـــهــداف  حـــمــد
الـشــاب  الـطــامع بـعــد اعـتـراف

جنيمة بقتله..
 مـــا اســـعـــدنـي حـــقـــا في هـــذه
الــروايــة هـــو عــودتي لالطاللــة
عــــلى عـــوالـم كـــاتــــبـــهــــا غـــا
الــعـكــيـدي  رغم انــني ابـتــعـدت
عـنـهـا مرغـمـا بعـد ابـتـعادي عن
ــــوصل  حـــيث كـــان مـــديـــنـــة ا
يــحـرص الــكــاتب عـلـى اهـدائي
ـا كــان من اخـر لـروايــاته ولــر
ثـقـفـة الـتي التـقـيـتـها الـنخـب ا
في اواخـر ايامنـا التي عشـناها
ــــوصل قـــبل  ان فـي مـــديـــنـــة ا
نـطــرد مــنــهــا عــلى يــد تــنـظــيم
داعش وتـلك شهادتـه التي اباح

لي بــهــا فـي لــقــائي مــعه في
مـطـلع هـذا الـعـام الـذي تـكلل
بـــاهــدائي ثالثــا من روايــاته
الـتي ســاسـتـعـرضــهـا الحـقـا
ومـنـهــا روايـته الــتي حـمـلت
عـــنـــوان (ســـكـــان الـــبـــيـــوت
االربــعـــة ) فــالــفـــرصــة الــتي
اتاحها لي العـكيدي جعلتني
انسج ذكرياتي التي كنت من
خـاللــهـــا ازور تــلك الـــعــوالم
االفـــتـــراضـــيـــة  وشـــخــوص
روايـــات الــكــاتب  واقــدمــهــا
لـلقـار عبـر جريـدة (الزمان)
او صـحف مــوصــلـيــة اخـرى
صادر قبل ان افقد كل تلك  ا
بـعــد ان  احـرقــهــا الـدواعش
حــــيـــــنــــمــــا ســــلـب الــــبــــيت
ـــتـــلـــكـــاتـه  في مـــديـــنـــة و
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صـدر عن دار الــثـقـافــة والـنـشـر
الـكـرديـة كـتاب (كـبـار كـتـبوا في

ــؤلــفه ســالم اخملــبــر الــســري) 
بــخـشي  يـقع  في 136صــفـحـة
ـــتـــوسـط ويـــضم مـن الـــقـــطـع ا
مـجـمـوعــة مـقـاالت نـقـديـة
كــتــبـــهــا عــدد من الــنــقــاد
والبـاحثـ الـعراقـي عن
روايـــة (اخملـــبــر الـــســري)
لـــلــكـــاتب ســـالم بـــخــشي
إضــــــــافـــــــة إلـى عـــــــدد من
احلـــوارات الــــصـــحــــفـــيـــة
والـكلمـات التي قـيلت بحق
الـروايـة خالل حفـلة تـوقيع
وفقا الكتاب.ويضم الكتاب 
ـــــوقع وزارة الـــــثـــــقـــــافــــة
االلـــكـــتـــروني بـــ دفــتـــيه
عـشـر مـقـاالت نـقـديـة سـاهم
في صـياغـتهـا كل من الـناقد
حسـب الله يحـيى في (إدانة
األسـرار التي ال تـسر أحدا)
والـنـاقـد هـشـام أل مـصطـفى
اجلــــــــاف الـــــــذي كـــــــتـب عن

(مـنـحـنــيـات وتـرابـطـات الـسـرد
الـتـجــريـبي) في الـروايــة فـيـمـا
ي عــدنـان كــتب الـنــاقــد األكـاد
مـهـدي الطـائي دراسـة حتـليـلـية
عن (الـرومـانـتـيـكـيـة والـواقـعـية
فـي الــــروايـــة).وكــــتـب اإلعالمي
عـبد حـمود الـكنـاني عن الرواية
ـــتــــلـــقي) كـ (واقـع وصـــدمــــة ا
ـعـتـقدات وفـيـمـا يـخص تـغيـر ا
األسـاســيـة لــلـشـخــصـيـة وردود
أفـعـالـهـا من خالل الـروايـة كتب
الناقد  احمد ألبياتي بحثا بهذا
الــصــدد.فــيـــمــا تــنــاول الــنــاقــد
يـوسف عــبـود جـويـعـد عن هـذه
الـــروايـــة بـــحــــثـــا عن الـــبـــنـــاء
والوضـوح والواقـعيـة الصـافية
ـــؤلف ســالم الــتي كـــتب بـــهــا ا
بـخـشي روايـته أمـا من اجلانب
الـسـيـكـولـوجي في الـروايـة فـقد
كـــتب الـــدكــتـــور قــاسم حـــســ
صــالح (قـــراءة ســيــكــولــوجــيــة

وركـزت قراءة جـديـرة بالـقراءة )
الصـحـفـيـة حـنـان مـحـمـد حسن
لـــلــروايــة من حــيـث تــأريــخــهــا
لــزمــنــ وتــاريخ مــفــتــوح أمـا
النـاقد األدبي إسمـاعيل إبراهيم
عبد كتب بحثا عن تقاطب هيكل
الـــداللــة في الــروايـــة.وتــنــاولت
الـباحثـة آشتي كـمال في بحـثها
عن الـرواية مـسألـة تعـدد الرؤى
وتـــــنـــــوع الـــــشـــــخـــــصـــــيــــات
واســـتــــنـــتــــجت أنــــهـــا (روايـــة
مـتـكامـلـة تتـزاحم فـيهـا وجـهات
النظر وتتعدد فيها الشخصيات
والـرواة بـشـكل أبـداعي من دون
هيمنة سـردية..).وتضمن القسم
الثاني من حـوارات أجراها عدد
ـثـلـون من الـصـحـفـيـ الـذين 
ـــتــنـــوعــة اجلــرائـــد واجملالت ا
ـــواقـع االلــــكــــتـــرونــــيــــة مع وا
الروائـي سالم بـخـشي تـضـمنت

محاور عديدة.

 «c « WÐ«uÐ vKŽ ”—UŠ —U c²Ý≈

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عن مـطبـعـة الكـتـاب صدر لـلـكاتب
زهــيــر الـــزيــدي كــتـــاب بــعــنــوان
(حـارس عــلى بــوابـة الــذات) يـقع
في  136صفحة من القطع الكبير.
وعـن الــكــتـاب يــقــول الــزيــدي في
كـلمـة شـكر خـاص(لالسـتاذ عـكاب

سالم الطاهر الصحفي والكاتب
الذي دفعني وبـاصرار النشر ما
ـــــراحل االولى كـــــتـــــبـــــته فـي ا
ـراهقة وبـعد عشرات للـحياة وا
الـســنـوات من تــاريخ كـتـابــتـهـا
حتى كـدت احرقـهـا او امزقـها).
ومن الــعـبــارات الــتي تــصـدرت
مقاالت الزيدي في كتابه:)ليست
مــــعـــضـــلـــة وجــــود الـــله وهـــو
طـلقـة لكـنهـا قبل كل احلقـيقـة ا
شيء مـشـكـلـة االنـسـان عـليه ان
(مـشــكـلـة شــعـبي يـجــد نـفـسـه)
تـوارث النـدم وكفـر عنه بـاحلزن
حــــــــزيـن حـــــــــتـى في االبـــــــــدي
(احلب عـــبــر االزمــنــة اعـــيــاده)
كـالـســوائل.. تـاخـذ شــكـلـهـا من
سـتطـرقة) و(من شـكل االواني ا
عــلـى ســـريــر االنـــثى ومـن بــ
سـكـرات لـذاتـهـا يـولـد احلـكـماء
والــســفـهــاء وتــولـد الــفــضـيــلـة

والرذيلة).
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عن مــؤســـســـة شــمس لـــلــنـــشــر
واإلعالم بـالقـاهـرة صـدر لـلـنـاقد
واألديب الـــعــراقي فـــيــصـل عــبــد
الـوهــاب كـتـابه اجلــديـد (قـراءات
أدبية : مقاالت في الثقافة واألدب
والـسيـنمـا) يقع في  172صفـحة
ــتـوسط  ويـتـضـمن من الـقـطع ا
ثـالثــ مـــقــاالً مـــتــنـــوعًــا في في
الـثقـافـة العـامـة ونـقد الـنـصوص
الـشـعـريـة والـقـصـصـيـة لعـدد من
ــاب والـــكــاتـــبـــات الـــعــرب الـــكُـــتـَّ
بــاإلضـافــة إلـى مــقـاالت فـي نــقـد

األفالم السينمائية.
قاالت في الثقافة رموزًا تتناول ا
وشــخــصــيـــات أثــرت في اجملــال
الــثـقــافي الــغــربي  ومــؤتــمـرات
ية علمية وثقافية جرت في أكاد

أربيل وجامعة مؤتة.
ولم يـكن التـركيـز في هذا الـكتاب
على جـانب الـثـقافـة الـعامـة بـقدر
تخصصة ما كان على القراءات ا
في الـشــعـر والــقـصــة لـنــصـوص
فـــرضت نــفـــســـهــا بـــطــريـــقــة أو

بأخرى.
كــــذلك مـــــنــــاقــــشـــــات األطــــاريح
اجلــامــعــيــة والـتـي تـخص األدب

اإلنـكـليـزي في الـشعـر والـرواية 
ـــؤلـف تـــقـــريب حـــيـث حـــاولت ا
ـــيــة إلى ذهن ــفـــاهــيـم األكــاد ا
الــقــار وتــقـــد مــا يــجــري من
حــوارات مــفــيــدة بــ األســاتــذة
تـخـصـصـ والبـاحـثـ اجلُدد ا
ا يوفر الـفرصة للقراء لإلطالع
عـلـى سـيــاقـات الــبـحـث الـعــلـمي
وطبيـعة األفكار الـتي تفرزها تلك

ناقشات. ا
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عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم
بـالـقـاهـرة  صـدرت روايـة (الـطـفـلة
ســوريـــا ) لــلـــروائي الــســـوري عــز
الـــديـن الـــدومــــاني. تــــقع في 176 
ـــتـــوسط  صـــفـــحـــة مـن الـــقـــطـع ا
ـدينة وجتري أحـداثها فـي دمشق ا
وغـوطــتـهــا  بــطـلــهـا شــاب سـوري
متعلم طموح يحب بالده حُبًا جمَّا 
حــتى أنـه أســمـى ابــنـــته الــوحـــيــدة
بــاســـمـــهـــا (ســوريـــا)  ورفض كل
اديـة الـتي جاءته لـلـعمل غـريـات ا ا
خارج بالده  مـفـضالً البـقـاء برغم
كل الـــضـــغــــوطـــات االقـــتـــصـــاديـــة
واحلــيــاتــيــة الـتـي يــتــــــعــرض لــهـا

يوميًا.
 لـكن الــتـطــورات الـســيـاسـيــة الـتي
شـــهــــدتـــهـــا بـالده في الــــســـنـــوات
األخـــــيـــــرة أطـــــاحـت بـــــكل أحـالمه
وأفقدته طفـلته التي كـانت في نهاية

وبشكل مؤلم.  عامها الثاني 
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صـدر لــلـنــاقـد إبــراهـيم خــلـيل
كتـاب بعنـوان (محـمد الـقيسي
ــــنــــفى وتــــبـــاريح قـــيــــثـــارة ا
الـشـجن) يـقع في  176صـفـحة
توسط  يتألف من من القطع ا
مقدمة وثمانية فصول وخاتمة
مـــحـــورهـــا الـــشـــاعــر الـــراحل
الـــــــقـــــــيــــــــسي 2003-1944 
ويــتــضــمن دراســة في شــعــره
ونـثـره. وكـان خــلـيل قـد أصـدر
عـــام  1998كــــتـــابــــا آخـــر عن
الــقـــيــسـي بــعـــنــوان (مـــحــمــد

القيسي الشاعر والنص).
في الــفــصل األول من الــكــتـاب
ؤلف ظـاهرة اجلديـد يتـنـاول ا
احلـزن في شعره وفـي الفصل
الـثــاني يــقف بــنــا إزاء فــضـاء
ـــوت فـي قـــصـــائـــده وكـــتـــبه ا
الــنـثـريـة األخـرى وفي الـثـالث
يـــتــتـــبع مــا فـي قــصـــائــده من
تــنـــاص يــحــيـل إلى نــصــوص
مــوازيـة وفـي الـرابع يــتــنـاول
ـكـان عـنـد الـقـيـسي مـتـصــور ا

مـرتكـزًا على الـبيت مـع موازنة
مـخـتـصـرة بـ رؤيـته لـلـمـكـان
ورؤى بعض الشعراء كمحمود
درويش ومــــريـــد الـــبــــرغـــوثي
ومحمـد إبراهيم الفي. وفي
الـــفــصل اخلـــامس دراســة
مـــقـــارنــة ألثـــر لـــوركـــا في
أشـــعـــاره وفي الـــســادس
يــتـــنــاول ظـــاهــرة تــداخل
األجــــنـــــاس األدبـــــيــــة في
قــصــائـــدة الــتـي بــالغ في
ا بـعـضـها حـد االلـتـقـاء 

يعرف بالنص اجلامع. 
وفي الــــفــــصل الــــســــابع
نمات إيقاعية عنون(  ا
ظـاهر اإلتـقان ) يـبـحث 
الصـوتي واإليقاعي في
الــديـــوان األخــيـــر الــذي
صـــدر عـــام  2002وهـــو
مـنـمــنـمــات ألـيــسـا. امـا
الـفـصل الثـامن واألخـير
ـــؤلف يـــتــــنـــاول فـــيـه ا
رواية (احلديقة السرية)

من مــنــظــور نــفـسـي من زاويـة

التصنيف مؤكدا أنها مزيج
من  الـــــســــيـــــرة والــــروايــــة
والــــشـــعــــر وأدب الـــرحالت
فــهي روايــة مــربــكــة تــتــأبى

على التجنيس. 
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