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{ صـنـعاء  –وكـاالت - صـدرت حديـثـا  عـن دار هاشـيـت انطـوانـيت
اجملـمـوعـة الـقــصـصـيـة (الـتـعــبـئـة) لـلـروائي والــقـاص الـيـمـني وجـدي
ؤلف األهدل. وحتوي  14 قصـة قصـيرة عن  14 اسمًـا يـصنـفـهم ا
شـخـصــيـات دكـتــاتـوريـة من  14 دولـة مـخـتــلـفـة وهم: أدولـف هـتـلـر
جوزيف ستـال فـرانشيـسكـو فرانكـو بول بـوت أوغستـو بيـنوشيه
عيدي أم روبـرت موغابي جان بـيدل بوكـاسا سوهارتـو نيكوالي
تشاوشيسكو فرديناند ماركـوس عمر بونغو خورخه فيديال محمد

بكار.
وجاء في مقدمة اجملموعة القصصية التي كتبتها محررة دار هاشيت
أنطـوانـيت رنـا حايك (مـاذا لـو فكّـكـنـا األسطـورة? مـاذا لو نـظـرنا إلى
اخلـلف إلـى أولـئك الــذين جــوّعـوا وقــمــعـوا واســتـبــاحــوا شـعــوبـهم
واقتحمـنا غرفهم اخلـلفية حـيث خطّطوا وأمـروا? هناك حيث يـخلعون
بِــدَلـــهم ونـــيــاشـــيـــنــهم
فـــيــــظــــهـــر تــــطــــيّـــرهم
وحـمــاقـاتــهم وخــوفـهم
ستـتر?مـخيـلة وجدي ا
األهـدل تـسـلــلت بـخـفـة
إلى قـصــور األبــاطـرة
دخلت مجالس الطغاة
ـــــست ذلـك اخلــــوف و
تخـفي حتت البطش ا
ثم أظــهــرتـه بــأســلــوب
ســـــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــر
ســـــاركــــاســـــتـي.هــــذه
قصص تذوّب أسطورة
مَن قــضّـــوا مـــضــاجع
شـعـوب بـأكـمـلـهـا عـلى
مـدى عـقـود وأغـرقـوها
في بـــحــرٍ مـن اخلــوف
والــظـــلــمـــات. قــصص
تقـزّم جـبـروتـهم وتـمتع
. ال. ال تــمــتـعه الـقــار
فـــحـــسب بـل تـــشـــكّل
انـــتـــقـــامًــــا أدبـــيًـــا من
فقـاعـات صادرت حـيـوات واستـلبـت مصـائر قـبل أن يـخزهـا الـتاريخ

بإبرة سحرية كاتبًا لها النهايات التي تستحقها).
ويحرص األهدل في إصـداراته القصـصية األخيـرة على أن يخصص
كل كتـاب جملمـوعة مـن القـصص يجـمعـهـا رابط موضـوعي ما ولـهذا
يُفـضل أن يـطـلق عـلى اإلصدار تـسـمـية (كـتـاب قـصـصي) أفضل من
مجـمـوعـة قـصـصـية; فـاإلصـدار الـقـصـصي الـسابـق في عام 2017
طـاعم) جاء في السيـاق ذاته وهو عبارة عن مـجموعة )ناس شارع ا
ـطـاعم وناسه هم قصص مـتـمـحـورة في إطار مـا كـان فـيهـا شـارع ا
اجلامع لـقصص ذلك الـكتـاب مثـلمـا الديـكتـاتوريـ األكثـر فظـاعة في
العالم التقوا في قصص هذا الكتاب كجامع له… وهذه جتارب جديدة
هي نتاج وعي جـديد تشـكل لدى الكـاتب نحو الـكتابـة السرديـة; وبناء
ا أكتب وال أبدأ في عليه (صرتُ أكتبُ بوعيٍ مكتـمل وأخططُ مسبقاً 

الكتابة إال ومخطط الكتابة مكتمل تماماً) كما يقول.
ــسـرح في و األهـدل من أبــرز كُـتــاب الـقـصــة الـقــصـيــرة والـروايـة وا
اليمـن صدرَ له سبع مـجمـوعات قـصصـية وخمـس روايات وكُتب في
ـسـرح وسـيـنـاريـو الـفـيـلـم الـسـيـنـمـائي. أثـارت أولى روايـته (قـوارب ا
غادرة البالد نـحو سوريا حفاظاً على جبلية) 2002م جدالً اضطره 
اني الراحل غوانتر غراس حياته ولم يعد إال عقب تدخل الـروائي األ
لـدى الـرئــيس الـيـمــنيّ الـراحل عــلي عـبـدالــله صـالح. تُــرجـمت بـعض
قـصـصه وروايــاته لـلـغـة اإلنــكـلـيـزيــة و تـرشـيح روايـتـه (فـيـلـسـوف

ية للرواية العربية عام .2008 الكرنتينة) للجائزة العا

وجـمــيع الــتــضـحــيــات الــتي كـان
ـسـاعـدة والـدي ـهـا  عـلــيـنـا تـقـد
علـى النـجـاح واجلـزء الـكـبـير من
األعـمـال والصـفقـات الـدوليـة التي
تــخــلـيــنـا عــنــهـا طــوعــاً; لـتــجـنب
نـتفع مـن البيت ظـهر ا الـظهـور 
األبـيض".ويـتـابع تـرامب جـونـيور
"بـصـراحة كـانت تـضحـيـة كبـيرة
كـلـفـتنـا ماليـ الدوالرات سـنـوياً
وبالطبع لم نـحصل على أي تقدير
يُذكر من وسائل اإلعالم الرئيسية
وهــــو مــــا ال يــــفــــاجــــئـــــني عــــلى

اإلطــالق".
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 وفي تـــغــريـــدة عـــلى تــويـــتــر رد
ـقـراطي عـضــو الـكـونـغــرس الـد
روبـن غــالــيــغـــو الــذي حــارب في
الــعـــراق عــلى تـــرامب جـــونــيــور
ـن خـــدمت بـــالــــقـــول " 8رجـــال 
معهم مدفـونون في القسم  60من
مقبرة أرليـنغتون..أزورهم شهرياً
لـو قُـدر لـتـرامب جـونـيـور الـعـيش
أللف عـام فـلن يــقـتـرب أبـداً من أن
يكون جـيداً ونزيهـاً كما كانوا".من
ـــؤلف والـــنــقـــيب جـــانـــبه كـــتب ا
الـــســابق فـي اجلــيش األمـــريــكي
مـات غاالغـر "تخـيل أن تذهب إلى
أرلينغتون ويتحرك ذهنك للتفكير
ـــــــال!"وأضــــــاف غـــــــاالغــــــر فـي ا
مسـتخدمـاً تعبـيراً عسـكرياً دارجاً
يُـسـتـخــدم لإلشـارة إلى شئ عـد
ــعــنى "أنت شـطــيــرة حـســاء يـا ا
ترامب جونيور وجميع أصدقائي
ـدفـون هـنـاك كانـوا لـيخـبرونك ا
الــشـئ نــفــسه".وفي مــعــرِض الــردَّ
عـــلى مـــقــال نُـــشـــر عــلى حـــســاب
صـحـيـفـة "سـتـارز أنـد ستـرايـبس"

الـعـسـكـريـة عـلى تـويـتـر قـال عدة
أشـخــاص إن "أقـاربــهم من قـدامى
ــدفــونــ في مــقــبـرة احملـاربــ ا
أرلينـغتون سيسـتاؤون من تشبيه
تـرامـب جـونـيــور". وكـتــبت إحـدى
الـسـيـدات "أعتـقـد أن والـدي الذي
ـية الثـانية قضى في احلـرب العا
ا عن عمر لم يتجاوز  23عاماً ر
يكـون قـد شـعـر وطاقـمه بـاإلهـانة
في مــــرقـــدهم في قـــاع الـــبـــحـــر"..
ويــأتي الــكــشف عن تــصــريــحــات
جنل الـــــرئـــــيـس األمـــــريـــــكي في
وسائل اإلعالم األمريكية قبل أيام
من صـدور الكـتـاب رسـمـيـاً وبـعد
يومٍ واحـدٍ من صدور حُكم بـتغر
الــرئــيـس تــرامب مــلــيــوني دوالر
بــــســـــبـب اســـــتــــخـــــدامـه أمــــواالً

ــؤسـســته اخلــيـريـة مـخــصـصـة 
لدفع تـكـاليف حـمـلته االنـتـخابـية
بـــدالً من إنـــفـــاقـــهــا لـــدعم قـــدامى
.وأشــار احملـــاربـــ األمـــريـــكـــيـــ
آخـــــرون مـن بـــــيـــــنــــــهم روبـــــرت
ماغواير عضو جـمعية "مواطنون
ـسـؤولـية واألخالق" في من أجل ا
واشـنطن إلى أن "الـرئـيس ترامب
وأفراد عـائلـته واصلوا االسـتفادة
من إمـبـراطـوريـتـهم من الـعـقـارات
والفـنادق عـلى الرغم مـن إدعائهم
الــتــضـــحــيــة".وتــعــرض الــرئــيس
تــرامب النـتــقــادات حـادة بــسـبب
جلـوئه لـلـحـصـول علـى تـشخـيص
رض نتوءات مزيف بأنه مصاب 
العظام لتجـنب اخلدمة العسكرية

خالل حرب فيتنام.
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أوال لتـقد هذا الـكتيب الـصغير
في احلجم و هو عبارة عن دراسة
مبـسـطـة لـطرق و آلـيـات الـترويج
اإللـكــتـروني بـحـيـث تـفـتح اآلفـاق
لــلــتــوسع في الــبــحث في مــجــال
الـتجـارة اإللكـترونـية و الـتسويق
ــا تــمــكن الــقــراء اإللــكــتــروني 
اإلطالع بــشـكل مــبـاشـر عــلي تـلك
الـنوعيـة من التـجارة و الـتسويق
عـلي شـبـكـة اإلنـتـرنت. كـمـا يـوفـر
لـلـباحث أو الـتـاجر اإللـكـتروني و
ــــؤســـســـات أيـــضــــا أصـــحـــاب ا
اخملــــتــــصــــة فـي ذلك الــــنــــوع من
الـتــجـارة فـكــرة شـامــلـة و كــامـلـة
حول طـرق و آليـات التـرويج علي
شـبكـة اإلنتـرنت. ثانـيا يوفـر هذا
الـكـتــيب الـصـغــيـر لـلــراغـبـ في
الــتــخـصص في مــجــال الـتــجـارة
اإللـكـترونـيـة قـائـمـة من الـشـركات
ــيــة خــاصــة مــنــهــا شــركـة الــعــا
األمــازون األمـــريــكـــيــة و أي بــاي
وغـــيــــرهـــا لإلشــــتـــراك فـــيـــهـــا و
اإلنـــطـالق في عـــمـــلـــيــات الـــبـــيع
ـكن بـالـعـمـولـة. ثـالـثـا و أخـيـر 
لـــلـــبــاحث اجلـــامـــعي في مـــجــال
تـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلتــــصـــال و
ــعـلــومـات الــتــعـرف أكــثــر عـلي ا
مـختـلف البـرمجـيات اخلـاصة في
الـتجـارة اإللكـترونـية و الـتسويق
اإللــكــتــروني و اإلنــطالق بــثــبـات
نحو تطوير الـبرمجيات و البحث
و الـــتــــجــــديـــد فـي مـــحــــتــــواهـــا
اإللـكــتــروني. إجــمـاال مــنــذ بـروز
تـــقـــنـــيـــات اإلتـــصـــال احلـــديـــثــة
إنـتشرت مـعها تـطبـيقات الـتجارة
اإللـكـتـرونيـة و ذلك بـالتـحـديد في
أوائل الـــتــســـعــيــنـــات من الــقــرن

ـو تــلك ــاضي. إن إنــتــشــار و  ا
الـتـجـارة حــقق إزدهـارهـا خـاصـة
ـا ساهم في الـعـشريـة األخـيرة 
في إنـتشـارهـا بـ ماليـ الـبـشر
ــســتـــخــدمـــ لــتــلـك الــوســائل ا
الـتـقنـية احلـديـثة بـحيث سـاهمت
قابل إيـجابيـا في رفع نسبة في ا
أربـاح الــتــجــار اإللـكــتــرونــيـ و
خـبـراء التـجـارة و التـسـويق علي
ــا أدي إلي شـــبــكـــة اإلنـــتــرنـت 
ثـرائهم الـسريع بـطرق قـانونـية و
شـــرعــــيــــة من خالل مــــا يــــعـــرف
"بـــاألفــــلـــيـت أو إنـــشــــاء مـــحالت
ـا ال شك جتـاريــة إلـكـتـرونــيـة". 
فـــيه فــقـــد زادت مــؤخــرا أهـــمــيــة
التجارة عبر التسويق علي شبكة
اإلنـــتــرنت و ذلـك نــظـــرا لــتـــزايــد
نـسـبة مـسـتـخـدم تـلك الـشـبـكة.
كما تضاعف اإلستثمار في إنشاء
تـطـبـيـقـات إلـكـتـرونـيـة جتـاريـة و
تـطويـر مـحـتواهـا بـشكـل مسـتـمر
ــــا ســـاهم فـي تـــعـــزيـــز عـــرض
ـــنـــتــــجـــات و اخلـــدمـــات عـــبـــر ا
توزيعها و ترويـجها بشكل محكم
و فـائق الــدقـة. بـالـتــالي إنـطـلـقت
ثـــورة الـــتـــجــارة اإللـــكـــتـــرونـــيــة
ـــكن عـــبـــرهــا احلـــديــثـــة الـــتي 
الــــولــــوج إلي عــــالـم إفــــتــــراضي
مـــتــكـــامل األبـــعـــاد و األهــداف و
ـكن تسهيل عـمليات بواسـطتها 
الي األشخاص الشراء و البيع 
في أي مكان و أي زمان في العالم
و ذلك بــســـرعــة فــائــقــة و كــفــاءة
الي عالية مع إمكـانية الترويج 
نتجات في نـفس عملية تسويق ا
إلـــكـــتـــروني و الـــتـي يــعـــجـــز في
إدارتــهـا في الــعــالم الــواقـعي. إن
ة الـرقـمـيـة أصـبـحت واقـعا الـعـو
ـراهنـة علـي مجـتمع مـلـموسـا و ا

ــعــرفــة و الــتـــكــنــولــوجــيــات و ا
الـــتـــحـــكم في إســـتـــخـــدامـــاتـــهــا
أصبـحت من أولـويات احلـكومات
ـا ـتــقـدمـة  خـاصــة في الـدول ا
حـول دول الـعـالـم كـلـهـا إلي قـريـة
ـسافات صـغيرة قـلصت داخـلها ا
و الـزمن و جـعـلت مـنـهـا مـسـاحـة
عـمل و تـعـلم أو تـعـارف و ثـقـافة.
إن تطـور تـكـنـولوجـيـات اإلتـصال
عـلـومات احلـديـثـة علي شـبـكة وا
اإلنــــتـــرنـت مـــكــــنت الــــتــــســـويق
اإللــــكــــتـــرونـي من إدارة عـالقـــات
ـــيـــة ضــخـــمـــة بــ جتـــاريــة عـــا
ــــســـتــــهــــلـــكــــ و الـــشــــركـــات ا
يـة بطرق عـالية اإللـكترونـية العـا
اجلــودة و مـحــكـمــة الـتـنــظـيم. إذ
يعتبر التسويق اإللكتروني اليوم
وســيــلــة جتــاريــة مــربــحــة تــوفـر
للتـجار اإللكتـروني عوائـد مالية
مــحــتـــرمــة و مـــداخــيل شـــهــريــة
مـتــواصـلــة خـاصــة لـلــمـحــتـرفـ
واخلـــــبــــــراء في ذلـك اجملـــــال. إن
إستخـدام شبكـة اإلنترنت حتولت
مـؤخـرا إلي فـضـاء جتـاري ضـخم
ــنــتــجــات لــلــبــيع تـــعــرض فــيه ا
ويشـهـد أيـضـا إقبـاال مـتـزايدا من
ــســتــخــدمــ لــشــراء تــلك قــبـل ا
ـــنـــتــــجـــات الـــتـي أصـــبـــحت ال ا
حتصي و ال تـعد. فـفي هذا اإلطار
ـية تروج أصـبحت الشـركات الـعا
ا زادت ـنتـجـاتـهـا إلكـتـرونـيا 
ـواقع لـلـبـيع و من إنـتـشـار تــلك ا
الـشـراء عن بعـد بـشكـل ملـحوظ و
تـزايـد مــعـهـا أيـضـا عـدد الـعـمالء
روجـ بالعمـولة لبيع مـنتجات ا
تــلـك الــشــركــات. إن الـــكــثــيــر من
الـنـاس خاصـة في الـدول الفـقـيرة
مـــازالـت تـــعـــتـــقـــد أن الـــتـــجـــارة
اإللكترونية هي وهم و إحتيال أو

مــجــرد مــواقع فــاشــلــة ال حتــظي
بــاإلهــتـمــام و بــاإلقـبــال و ال أحـد
يـشــتـري مـنـهــا عن بـعـد و ال يـثق
قـابل تـعـتـبر فـيـها و لـكـنـهـا في ا
أكــبــر بـكــثـيــر من ذلك خــاصـة في
ـتـقــدمـة بـحـيث أصـبـحت الـدول ا
حتـــظي بـــإقــبـــاال مـــتــزايـــدا عــلي
الشراء مـنها و بإهتـمام كبيرا من
قــبل خـــبــراء الــتـــكــنــولـــوجــيــات
احلــديــثـــة. إذ تــنــقــسم الــتــجــارة
اإللــكـــتـــرونــيـــة إلي الـــعـــديــد من
الفـروع حسب كل إختـصاص لكل
شـركـة إلـكـتـرونـيـة مـنـهـا تـسـويق
جتـاري عبـر الـشركـات إلي األفراد
((B2C الــشـركـات إلي الـشـركـات
ـسـتـهلك ـسـتـهلك إلي ا ((B2B ا
ــسـتــهـلـك إلي الـشــركـة ((C2C ا
((C2B جتــارة إلـكـتــرونـيــة غـيـر

NonBusiness EC)) ربــــحــــيـــة
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة مــا بــ
ؤسـسات جتارة من شـركة إلي ا
B2B2C)) شـركـة إلي مــسـتـهـلك
مـن قـسم إلي قـسـم داخل الـشـركـة
((IntraBusiness من الــــشــــركـــة
الـتـجـارة  B2E)) إلي مــوظـفـيـهـا
الــتــعــاونــيــة ( (C-Commerceو
من احلــكـومـة إلـي مـواطـنــيـهـا أو
E-) إلــي الــــــــــــــــشــــــــــــــــركـــــــــــــــات
كن توزيع  .(Governmentكما 
أدوار الـتـسـويق اإللـكـتـروني عـبر
ـعـمول به في ـزيج الـتسـويقي ا ا
أســــواق الـــــتــــجــــارة الـــــدولــــيــــة
اإللـكـتـرونـية نـذكـر مـنـهـا أبـحاث
ـنــتـجــات و اخلـدمـات الـسـوق ا
ـــكـــان و الـــتـــوزيع و الـــســـعـــر ا
اإلعالن و الـتـرويج و الـدعـايـة. إذ

بـعد حتـديـد مـنـظومـة الـتـجارة
ـــزيج اإللـــكــــتـــرونـــيـــة عــــبـــر ا
كـن اإلنطالق في الـتـسـويـقي 
حتديـد طرق و آليات الـتسويق
اإللــكـتــروني لـلـمــنـتــجـات عـلي
شـبـكـة اإلنتـرنت لـتتـحـول بذلك
تــلك الــعـمــلــيـات بــرمــتــهـا إلي
فـــضــاء إفــتــراضـي مــواكب في
جــزئــيــاته لــلــفــضــاء الـواقــعي
الي من بحيث يحتوي علي ا
ــنــتـــجــات في مـــخــتــلف دول ا

العالم.
فـؤاد الـصـبــاغ: كـاتب و بـاحث
اقــتـصـادي دولي هــذا الـكـتـاب
كتبة النيل و الفرات متواجد 
بيروت  –لبـنان صفـحة 25 و
اجلامعة األمريكية في اإلمارات
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أثار دونـالد تـرامب جونـيور جنل
الـــرئـــيـس األمـــريـــكـي ســـخـــريـــة
ــتـحـدة الــكـثــيـرين في الــواليـات ا
حينما شبَّه سقوط ضحايا احلرب
مـن اجلــــــنــــــود األمــــــريــــــكــــــيـــــ
"بـتـضـحــيـات" عـائـلـته.وفي كـتـابه
اجلديد يقول االبن األكبر للرئيس
ـــقـــاربــة تـــرامب إن "فـــكــرة تـــلك ا
ـــقــــبـــرة جــــاءته أثــــنـــاء زيــــارتـه 
أورلـــيــنـــغــتـــون الــوطـــنــيـــة عــام
."2017وقـــوبل تـــشــــبـــيه تـــرامب
جـونيـور بـاتـهـامات بـعـدم "إظـهار
االحــــــــتـــــــــرام الـالئـق" مـن قـــــــــبل
احملــــاربــــ الــــقــــدامى وعــــائالت
اجلـنـود الـذين قـضـوا فـي احلرب;
الســـيـــمـــا وأن أحــــداً من عـــائـــلـــة
الــــرئــــيس تــــرامب لـم يـــخــــدم في
اجلــيش.ويـروي تـرامب جـونـيـور
ــعــنــون "مُـثــار: كــيف في كــتــابه ا
يــزدهــر الـيــســار عــبـر الــكــراهــيـة
ويـريـد إسكـاتنـا" تـفاصـيل زيارته
قبرة احلرب األمـريكية التي تقع
بـالـقـرب مـن الـعـاصـمـة واشـنـطن
وتـــضـم رفــات  400ألـف جـــنــدي
عــشــيــة تــنــصــيب والــده رئــيــســاً
لــــلـــبـالد.ويـــوضـح أنه اســــتـــدعى
التـضحـيـات التي بـذلتـهـا عائـلته
حلـــظــــة وضع والـــده إكــــلـــيالً من
الـــــزهــــور عــــلى قــــبــــر اجلــــنــــدي
اجملـهـول.وكـتب تــرامب جـونـيـور
 41عـــامـــاً "في الـــلـــحـــظـــة الـــتي
جتـاوزنـا خاللـها صـفـوف شـواهد
القـبور البيـضاء اختـبرتُ شعوراً
عــمـيـقـاً بـأهـمــيـة الـرئـاسـة وبـحب
بالدنـا..حـيـنـهـا اسـتدعـيـتُ جمـيع
الهـجمات التي واجـهناها كـعائلة
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ؤسسـة العربـية لـلدراسات والـنشر في شـهر نوفـمبر . 2019 شتـرك ب تريـنالي الـشارقة لـلعمـارة وا صدر هذا الـكتاب في إطـار التـعاون في مجـال النشـر ا
لـكيـة للفـنون في لـندن :  هـذا الكتـاب معـني بالـدور االصيل للـعمـارة في تصور يقـول محرر الـكتـاب أدريان حلود الـذي يشـغل منـصب عميـد مدرسـة العـمارة ا
ا هي نتاج حرب تدور رحاها على امتداد أصعدة أشكال مختلفة للتعايش . وفي تذييله للكـتاب يقول : ليست حالة األزمة البيئية احلالية مصـادفة تاريخية وا
ط ـناخ من عـوارض استـئصـال وجهـات النظـر البـديلـة حول مـاهيـة العـيش والتـعايش. إنه عـاقبة  اجتمـاعيـة وتقـنيـة ونفـسية  –حرب ضـد األجيـال القادمـة . تغـير ا
اط. أية بيئـة تدعم واقع احلال هذا  وأيـة بيئة تـستطيع مـقاومته ? ما الـظروف التي تنـتج عالقات ال تنطوي مرضي وحيد من الـتعايش يهـيمن على كل ما عـداه من األ
شـترك ب األجـيال . يـتضمن نـظور ا على االستـغالل ب الـبشر والـكائـنات األخرى بـ من هم هنـا ومن رحلـوا ومن لم يأتوا بـعد ? إن لب مـثل تلك األسـئلة هـو ا
تريـنالي الشـارقة لـلعمـارة في نسـخته االفـتتاحـية بـعنـوان حقوق األجـيال الـقادمة أعـماال أسـندت إلى مـعماريـ وفنـان وناشـط ومـصمـمي رقص وعلمـاء يتـناولون
ـميزة الواردة في حاالت- اجملـلد األول من ب مجلدين قـاالت السبع والعشرون ا واقع تؤرخ له ا قـاومة والنضال والـتحرر والتجريب. بـعض هذه ا بإمعان مواقع ا

وثق كتابيا في دلتا الغاجن .  يصدران بالتزامن من الترينالي.من اجلغرافيا الروحية للتجارة في احمليط الهندي إلى نقل ملكية األراضي غير ا
الكتاب ملون ويقع في  248 صفحة من القطع الكبير .

رسالة الشارقة
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ـــأمـــون لـــلـــتـــرجـــمــة صــدر عـن دار ا
والـــنــــشـــر كــــتـــاب بــــعـــنــــوان (حـــرب
)  إعــداد وتــرجــمــة جــودت ــهــرجــ ا
جـالي.وتضمن الكـتاب جتارب مـتنوعة
لـلــقـصـة الـقــصـيـرة والـقــصـيـرة جـدا
حــيث تــنــتـمـي الـنــصــوص إلى بــلـدان
ــثــابـــة فــرصــة عــديـــدة وهي تــكـــون 
ـاذج من هذين الـفـن لالطالع عـلى 
السـردي اللذيـن يشهدان تـطورا فنيا
وفـــكـــريـــا.ويـــعـــد اإلصـــدار مـــحـــاولــة
ــعـروف جتــريــبـيــة اخــتــارهــا جــالي ا
ي بحـرصه عـلى مـتـابـعـة الـنـتـاج الـعا
في مـــجــال الـــســرد وان اخـــتــيــارات
تـرجم لم تقف عند ما هو جديد فنيا ا
ـثل فــقط بل تــمـيــزت في انــتـقــاء مــا 
ــعـاصـر ومــشـاغـله أزمـات اإلنـسـان ا
وأخـــطــاءه حــيـث جــاءت الـــنــصــوص
ا لـترضي اخملـتص والـقـار العـادي 

تمنحه من معرفة ومتعة.

ظـهـرت تـلك الـعالقـة عـلى الـنـصـوص
الـدستـوريـة وظهـورها قـوة او ضعـفا
يـتنـاسب طرديا مـع قوة تلـك العالقة)
فــان جلــأ الى جـوانب تــطـبــيـقــيـة في
الدراسة اسـتلزمت بيـانات مفرغة من
اســتــمـارة عــلــمـيــة تـتــضــمن اسـئــلـة
مـوجهـة الى عـيـنـة مخـتـارة واضـطر
الـبـاحث الى اخـتـيـار اكـثر مـن منـهج
عـلـمي في مـعاجلـة اطـروحته السـيـما
وانـهـا تـتـوزع عـلى الـفـكـر الـسيـاسي
والــنـــظـم الــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانــون

  . الدستوري في دولت

في الـعـراق ومـصـر. ويـحاول الـكـاتب
االجـابـة علـى كيـفـيـة انـعـكـاس اجلدل
الــدائــر بــشـأن عالقــة الــدين والــدولـة
عـلى الـبـنيـة الـدسـتـوريـة في الـبـلدين
ومــوقع الــنــصـوص الــدســتــوريـة من
الــواقع اي امــكــانــيــة تــطــبــيــقــهـا او
شـرع وقنـاعاتهم رمزيـتها ونـوايا ا
مـنـها فـضال عن التـحـديات احملـتمـلة
لــعـالقــة الــدين بــالـــدولــة عــلى ضــوء
ـنظـمة. والن الـنصـوص الـدستـورية ا
ؤلف صاغ فرضية مفادها (انه كلما ا
كـانت هـناك عالقـة بـ الدين والـدولة

صــفـحـة من الــقـطع الـكـبــيـر ويـسـجل
راجع للمؤلف انه اعتـمد على مئات ا
ـصــادر الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة كـمـا وا
ختم الـبـحث بـعـدد من االستـنـتـاجات
والــــتــــوصــــيــــات كــــعــــادة االطــــاريح
والـرسـائل اجلـامـعـيـة. وتـعـد العـالقة
ة اال ب الـدين والدولة اشـكاليـة قد
ـيـة ان الـدراســات والـبـحــوث االكـاد
الــتـي تــنــاولــتــهــا قــلــيــلــة والســيــمــا
انـعـكـاسهـا عـلى الـبـنيـة الـدسـتـورية.
ولــهـذا فــان مـوضـوع الــكـتــاب يـشـكل
اسهامة في مستقبل النظم السياسية
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صـدر لـلـدكـتـور حـمـيـد مـسـلم فـرهـود
الـطــرفي كـتـاب (جـدلــيـة الـعالقـة بـ
الـديـن والـدولـة واثـرهـا عــلى الـبـنـيـة
الدسـتوريـة في العراق ومـصر) وهو
في االصل اطــروحــة دكـتــوراه نـالــهـا
ـؤلف من مـعهـد الـعلـمـ للـدراسات ا
العـلـيا فـي النـجف بـاشراف الـدكـتور
مـاجد محـيي عبـد العبـاس الفتالوي.
وتـألف الـكــتـاب الـصـادر عن الـعـارف
لـلـمــطـبـوعـات في بـيـروت من مـقـدمـة
وعـدد من الـفصـول تـوزعت على 520
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/ وتـغـيبُ).وهــنـاك قـصـيـدة (لم
تـشـرق الـشمس ثـانـية) وتـتـمثل
أحداث رواية (و تشرق الشمس
ثــــــــــــانــــــــــــيـــــــــــــة) آلرنــــــــــــسـت
ـا كـان وقـصـيـدة(ر هـمـنـغـواي
زوربا) وتتـمثل شخـصية زوربا
بــطل روايـــة زوربــا الــيـــونــاني

لنيكوس كازنزاكي.

يَــــمُت بــــالــــرصـــاص اخملــــبــــأ في
اخلبز/ يقتلُهُ اخلبزُ/ ومن لم ينله
رصـــــاص اجلــــــنـــــود / نـــــالـه من
رصاص أخـيه/ في الليـلة األخيرة
/ تـــذهبُ كل مـن مــوعـــدٍ لن يـــكــونَ
نـساء الـقرى بـثيـاب احلِداِد .. إلى
ـراثي / يــتــبـادلن جــمــر ا ـقــبـرةْ ا
ويـســألنَ عن دم أبـنـائــهنَ/ فـارغـة
كانت الـقبورُ/ ومـهجورة هذه
).وتــتــمــثل قــصــيــدة ــقــبــرةْ ا
(قـــــيــــامـــــة مــــدام بـــــوفــــاري)
شـخصـية مـدام بوفـاري بطـلة
روايــــــــة مــــــــدام بــــــــوفـــــــاري

لغوستاف فلوبير.
امــــــا قــــــصــــــيــــــدة (األخــــــوة
كــرامــازوف) فــتــتــمـثـل روايـة
(األخــــــــــوة كــــــــــرامــــــــــازوف)
لـديـســتـوفـسـكي وفـيـهـا نـقـرا
ـوتُ (هـي أقـدارنـا ../ يُــقـبلُ ا
مـقـترنـاً باخلـراب.. وبـالشك /
وهــو يــرافــقــنــا حــيث كُــنــا /
ويسكُنُ أحالمَنا / إن تعويذةً
ورثــتـهـا الـقـبـيــلـةُ/ تُـبـعـدُ عن
ـــديـــنـــة.. أبـــنـــاءهــا / هـــذه ا
وتُغَيـبهم في سراب فـرائضها
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عن دار الصوت للصـحافة والنشر
في اســطــنــبــول بــتــركــيــا صـدرت
الــطـبــعـة الــثـالــثــة من اجملـمــوعـة
ـــعـــنـــونـــة (أولـــئك الــــشـــعـــريـــة ا
أصـحابـي) للـشـاعـر حـميـد سـعـيد
وتــــضم  15قـــصــــيــــدة تــــتـــمــــثل
وتـســتـبــطن شــخـصــيـات روائــيـة
ـــيـــة مـــســـتـــقـــاة من روايـــات عـــا
ـاء) مــنـهـا :(جتــلـيـات ا مــشـهـورة
وتـتمـثل فـيهـا شـخصـيـة القـبـطان
ايـــهـــاب بـــطـل روايـــة مـــوبي ديك
لـهيرمـان ملـفل.و(يسـأل عوليس ..
الـى اين ســــأمــــضي ) وتــــتــــمــــثل
شــخـصـيـة عـولـيـس بـطل مـلـحـمـة
شـاعـر االغـريق االكبـر هـومـيروس
ولـــــيس بـــــطل روايـــــة عــــولـــــيس
جلميس جويس.وقصيدة (األخوة
األعـداء) وتــتــمـثل روايــة (األخـوة
األعــــداء) لـــلــــروائـي الـــيــــونــــاني
لـنـيـكوس كـازنـتـزاكي.. عن احلرب

األهلية اليونانية وفيها نقرأ:
(أوَ كـنا عـلى موعـدٍ بالـذي كان/ ال
أحـــد فـي الـــبالد الــــتي تـــتــــعـــثـــرُ
وت / من لم ـوت/ ينـجـو من ا بـا
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لـزمن فـلكل واحـد منـا عكـاز يدور حـوله بـاقي العـمر. وهـا هو
ـسك يجـلس مستنـدا إلى عكازه ضـئيل وبصره وسواسي ا
ضعيف يـقبض على مسبحته الطويلة التي تشبه خطا منحدرا
نحو األسـفل تماما مثل خط سيـرنا نحن البشر مـدققا النظر
في األشــيــاء حــوله بــاحــثــا عن الــضــوء وعــنـي بـ األدراج.
تتقـادم الوساوس مثل الـكائنات األخـرى تُصاب بالـشيخوخة
وتـبدو عـلى مالمحهـا التـجاعـيد خطـوط رقيـقة كالـدخان كـلّما

كانت أعمق كان الوسواس حكيما متأمال العالم".
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تـوسّط - إيطـاليا ضـمن سلسـلة يـوميات عـربية صدر عن دار ا
سـيرة روائـيـة تـتـناول زمن احلـرب واالحـتالل والـشـتات لـلـكـاتـبة
واإلعالمـــيــة ثــنـــاء عــطــوي بـــعــنـــوان وســواس جــاءت في 120
صـفحـة من القـطع الـوسط بلـوحـةِ غالف للـفنـان الـتشـكيـلي زيد
ة في آن الـشـوّا وتنـطـلق أحداثـهـا من جتربـة خـاصة جـدا ومـؤ
تــصف مــا نـعــجــز دائـمــا عن اإلمــسـاك به ومــا يــنـفــلت مــنـا في
مـنـعـطـفـات احليـاة اخلـاطـفـة. ومن الـكـتاب "احـتـفـظت بـعـكاز أمي

غالف اجملموعة

غالف الكتاب
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