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ـأمــون لـلتـرجـمة والـنـشر ـأمـون الصـادرة عـان دار ا اسـتذكـرت مـجلـة ا
ـسرح الـفـني احلديث في عـدد هـا الفـصـلي للـرابع لـعـام .2019 فـرقه ا
ـلف الـذي خـصـصـته اجملـلـة لـلـفـرقـة الـذي حـمل عـنـوان(فـرقة وتـضـمن ا
ـسـرح الـفـنـيـاحلـدثـيث ورهـانـات احلـداثـة ) عددا مـن الـدراسات فـكـتب ا
سـعـدعـزيـز عـبـد الـصـاحب دراسـة بـعـنـوان( فـرقـة مـسـرح الـفن احلـديث
تحقق)( (1978-1952كـما ـسرحيـة الشعـبية / قراءة فـي ا وجتـليات ا
ـسرح الـفني احلـديث..عـودة الروح كـتبه نـقرأ اسـتطالعـا بـعنـوان(فرقـة ا
ـسـرح الـفـني ـلف  بـعـنـوان أخـر هـو(فـرقـة ا سـمـيـر خـلـيل . ويـطـالـعـنـا ا
احلـديث وأولى سـفـراتــهـا الـفـنـيــة) كـتـبه عـقــيل ابـراهـيم الـعــطـيـة . وثـمـة
لف نـفـسه حـمل عـنـوان (ابـراهيـم جالل عراب مـوضـوع آخـر في اطـار ا
ـسـرحيـة األول في العـراق). وحـرصت اجمللـة عـلى تقـد ملف احلـداثة ا
آخـر للـقراء حـمل عنـوان  (اقتـصاد الـلغـة  ولغـة االقتـصاد) قـدم له رضا
صطلح االقتصادي) ـوسوي وتضمن دراسة بعنوان (اشكالية ترجمة ا ا
كـتبـتـها زيـنب عـبـد اللـطـيف صـالح وعنـوانـا اخـر هو (الـلـغة واالقـتـصاد:
األثـر والتـأثيـر) كتبـته سـميـرة إبراهيـم عبـد الرحـمن كمـا نقـرأ بحـثا آخر
عـنوانه(صعوبات الترجمة االقتصادية) بقلم  سميرة  جبارعنبر فيما قدم
ولـيد لطيف عبد الله دراسه
بــعـــنــوان  (مـــصــطـــلــحــات
ـال) .وكــتب االقــتــصــاد وا
افــتــتــاحـــيــة الــعــدد رئــيس
الــتــحـــريــر عــبــد الـــلــطــيف
ــوســوي وكــانت بــعــنـوان ا

فقودة) . ثقف ا (سلطة ا
 وفـي بــــــــــــاب دراســـــــــــات
اســـتـــذكـــر شـــكـــيب كـــاظم
االديب الـــلـــبـــنـــانـي مــارون
عـبود وكيف تطهرت ريشته
من ســـواد احلـــقـــد ونـــقــرأ
دراســـــة اخـــــرى حـــــمـــــلت
عـنــوان  (الـســيـمـيــائـيـة في
الـتـرجــمـة .. نـظـرة خـاطـفـة
)كــتــبـتــهــا ســنــاء مــحــمـود
ــشـــهـــداني كــمـــا نـــطــالع ا
دراســــة اخــــرى تــــتــــنــــاول
ــنـــافــســـة بــ الـــلــغـــتــ ا
االسـبـانيـة والفـرنـسيـة على
يا رتبة الثانية عا احتالل ا

 ترجمتها
 لـينه احليالي وموضوعا بعنـوان (اثر االستشراق في الرسام الروس)
تـرجمة منى دماك ودراسة مهـمة عن البعد الثالث لـلشخصية في قصص

الح القصيرة بقلم  نادية هناوي. سعدي ا
وفي بـاب حـوار نطـالع مـقابـلـة مع  الـروائيـة كـاتريـن كوين الـتي تـصدرت
صـورتها غالف العدد قدمت خاللها نصائحهـا للمؤلف  ترجمتها سهاد
حـسن  ومقـابلـة اخرى مع الروائـية سـوزان ويغـز قالت فـيهـا ان التداخل
يـطغى على عملها األدبي نرجمة سفانة طارق وفي باب آفاق يقدم حمدي
الـعـطـار قـراءة في روايـة خـانـة الــشـواذي لـعـبـد اخلـالق اخلـالق الـركـابي
تـناول فيهـا التطابق النـسبي ب منـطق احلياة ومنـطق العمل الروائي في
هـذه الـروايـة  كـمـا نـطـالع  قـراءة اخـرى لـكـتـاب  يـتـنـاول الشـاعـر يـحـيى
الـسـمـاوي  بـعـنـوان(نـسـيج الـبـحث في مـرافئ ذاكـرة  الـسـمـاوي كـتـبـهـا
يـوسف عبود جويـعد وثمـة عنوان آخر  (الـغناء باإلشـارة ثوره جديدة في
ـشهـد الفني) تـرجمـة خولـة ابراهـيم وموضـوع مترجـم عن (األخالقيات ا
في روايـة  لـكـاتب فـرنـسي تـرجـمـة امـجـد حـمـيـد وعـنـوان (ثـقـافـة الـرسم
ــعـبـر فـي روسـيـا) تــرجـمـة سـيـف حـسن عـبــد الـسـادة  كــمـا يـطــالـعـنـا ا
ـبــارك ... سـيـرة ومــسـيـرة) مـوضـوع  اخــر  جـاء حتت عــنـوان (خــالـد ا
بـاالضافة الى قراءة في كـتاب  يتـناول لورنس العـرب قدمتهـا ندى مهدي
شـكـر وفي بـاب نصـوص  نـقـرأ قـصـة مـترجـمـة بـعـنـوان(كالب الـشمس)
تـرجمة عـمر عبـد الغفـور القطـان ومختـارات من رباعيـات اخليا تـرجمة
حـس حمود عن الروسية مع ترجمة لقصيدة (اخليول اخلشبية للشاعر
الفرنسي بول فيرل وكان ختام اجمللة مسكا بقصيدة الشاعر منذر عبد

احلر(ايها الغد ... قف بعيدا) .
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ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسات عن ا
والـنــشـر صـدر لــلـكــاتب الـعــمـاني
خلـيل خمـيس كتـاب جديـد بعـنوان
( الــســـجـــيـــنــة  (48يــقع في 88
ــتـوسط.وهـو صـفـحــة من الـقـطع ا
الــكــتـــاب الــتـــاسع له. فــقـــد ســبق
لــلــمــؤلـف أن أصــدر عــدة روايــات
منها: بيعـة الروح ثالثية الصمت
الفالمنجـو يهاجر من تـلمسان لن
احـمل الـبــنـدقـيـة انــتـظـار عـاشق

علم طيف عابر . القمر 
من أجــواء الــكــتـــاب نــقــرأ ( كــيف
تتـوقّع أن تـكـونَ هـذه األمّـة قـيـاديّة
وتُــديــر دفّـــة الــعــالـم وهي مــازالت
قـابر وتوهّمات تعيش في أسوار ا
! أخـبرني العـظـمة ونـثْـر احلـكّائـ
أي مساهمة حضارية ساهمنا بها
ـستـقـبل سوى في احلاضـر قـبل ا

أنّنا مُبرمجون أنّنا قادة العالم).

كانت الشّجرةُ عاليةً جدّاً
وملساءَ السّاقِ حدّ اللعنة.

الـــطّــائـــرُ ال يــفـــتحُ فــمَـه ألحــيــا أو
ألموت

الطّائرُ ال يكفُّ عن رَفْرَفةِ جناحيه
الطّائرُ ال يأبهُ لي أبداً

وأنــا أبــكـي أو أضــحكُ أو أصــرخ:
حياتي حياتي!

×      ×     ×     ×
أنا شاعر محظوظ

ألنّي ال أتوقّفُ عن الكتابةِ أبداً.
والسّببُ بسيط جدّاً

ُرتبكت فقد مسحتُ بيديّ ا
تدفّقةَ ليلَ نهار دموعَ كلكامش ا

وهو يبكي;
مـــرّةً عــلى أنــكــيـــدو الــذي اغــتــالهُ

وت ا
ومرّةً ثانيةً وثالثة

عـلى عُشـبـةِ اخللـودِ الـتي سرقـتـها
األفعى

من قلبه ذاتَ حياة.

ـهـنـيـة عـالـيـة لـيـبـذل فـيه الـكـاتب 
ـسـؤولـيـة في ـسـتــوى ا ولـيـكـون 
تنـاوله  الشـخصيـات التي اخـتارها
وانتقاها بكل حذر ( على حد قوله )
عـلومات خوفـاً من تلـوث التـاريخ 
ـا دعاه غـيـر دقـيـقـة أو صـحـيـحـة 
الى االكثـار من بذل اجلهـد والسعي
ـــشـــاورة مع من هـم أكــبـــر مـــنه بـــا
جتـربـة ومـعــرفـة بـأهـالـي مـحـافـظـة
ديـــالـى وخـــاصـــة من كـــبـــار الـــسن
لـــكـــونـــهم عـــاشـــوا مع أغـــلـب هــذه
الشخصيـات وإنه قد تابع ذلك بدقة
 خـالل فـتــرة مــا قــبل االحــتالل عـام
  2003وما بـعـده كي يضـمن للـجزء
الــثـالث الـذي يـعــد له في أن يـصـدر
بـنـكـهــة خـاصـة  إن اجلــزء الـثـاني
مـحل قراءتـنا هـذه قـد جاء فـيه على

تسـعة عشـر شخصـية بصـفحاته الـ
 285وكــان أول هــذه الـشــخـصــيـات
رئــــيس احتـــاد االدبــــاء والـــكـــتـــاب
العـراقي ابـراهيم اخلـياط - رحمه
الله - الـذي رحل عن دنـيانـا قبل أن
تالمس يداه الكتـاب واختار الكاتب
احلديث عنه حتت عـنوان ( ابراهيم
اخلـيـاط شـاعـر الـبرتـقـال ) مـعـتـمدا
في ذلك عـــلـى من كـــتب عن حـــيـــاته
ثقف  الذين اته من نخبة من ا و
عاشـوا مع اخليـاط ليـنقل في كـتابه
هــذا مـا قـيل فـيـه ألن الـكـاتب حـاول
ذكور فلم مقابـلته ولقـاءه للغـرض ا
يوفق حـيث مشـاغل كانـت تعذره أو
األقــدار كــتـبت عــلــيه أن ال يــلــتــقـيه
ـوت الفاجيء بـحادث أليم ليـغيبه ا
فــكــتب فــيه مــقــدمــة تــبــ ذلك وأن

يختـار قصيـدة من قصائده
الـتي نـشـرت ضـمن ديـوانه
جـمـهـوريـة الـبـرتـقـال الـذي
صـــدر عــام    2007تـــنــاول
سـيــرته وحـيــاته بــحـلــوهـا
ومــرهـــا كـــشــاعـــر وإعالمي
وفنـان وسـياسي  وقـد ختم
مـــوضــوعـه بـــحق اخلـــيــاط
بــالـنص الــتـالي ( تـبــاً لـتـلك
الـلحـظـة التي خـطـفت قرص
شـمــسـنـا األحـمـر .. يـاعـيـني
عـــلى ذلـك الـــوجه الــــشـــامخ
دومـاً في ســلـطـة كل الـفـقـراء
... وســـتــــبـــقى : أنت أريـــــج
الفـقــــراء ) وقد خـتم الكاتب
كــتـابـه هـذا بــســيــرة الــكـاتب
ي مــحــمــود صــالح واألكـــاد
الـكـــــروي الــشــخـصــيــة الـتي
ـتـمـيز في عـرفت بـاحلـضـور ا
الـشـأن السـيـاسي والـتـاريخي
ــغـــاربي ونــفــخـــر بــســيــرته ا
ـيـة الـعـطرة حـيث ربط االكـاد

ـــغــربه مــشـــرق الــوطن الـــعــربي  
يـا من خالل اختيـاره عناوين أكاد
لـــطـــلــبـــة الـــدراســـات الـــعـــلــيـــا في
اجلــامــعــات الــعــراقــيــة ( بــغــداد  
ـســتــنـصــريـة  الــبـصــرة  بـابل  ا
الـــديـــوانـــيـــة  ديـــالـى  ســـامــراء 
وصل  أربيل ) لـتسجل تكريـت   ا
عـناوين الـرسـائل واألطـاريـــح التي
رشـحـهـا الـكـروي حـضـوراً مـتـمـيـزاً
عـنـد مـنـاقـشــتـهـا من قـبل االسـاتـذة
اخملـتـصــ وال زال مـسـتــمـراً بـهـذا
التوجه   وقد أسهـم أيضاً بعد عام
ــــدرســـة    2003فـي الــــتـــأســــيـس 
مـغـاربــيـة واعــدة في الـعــراق تـضم
نخبة من االساتـذة والباحث  كما
وأن الـــكـــروي نـــاقش    72رســـالـــة
مـاجــسـتـيـر واطـروحـة دكـتـوراه في

أغلب جامعات العـراق وكذلك لطلبة
مــعـهـد الـتـاريخ الـعـربي لـلـدراسـات
ــؤرخــ الــعــلــيــا الــتــابع الحتــاد ا
العرب وأيـضا لطلـبة معهـد العلم
لـلــدراسـات الــعـلــيـا / الــنـجف وفي
ــــعـــهــــد الـــدبــــلـــومــــاسي لـــوزارة ا
اخلــارجـــيـــة / بــغــــــداد  وأن آخــر
أطروحـة دكتوراه نـاقشـها كانت في
ـــوصل / كـــلـــيــة اآلداب جـــامـــعـــة ا
ـوسـومـة ( بـتـاريخ  10/2019 /16ا
مـحـمد بـوضـيـاف ودوره العـسـكري
والــسـيـاسي في اجلـزائـر) لـلـطـالـبـة
مـروه زهــيــر الـنــحـاس كــمــا حـصل
الـكروي عـلى الـعـديد من الـشـهادات
التقـديرية وكـتب الشكـر على عطاءه
هــذا وتـثــمــيــنـا جلــهــوده ونــشـاطه
الـعلـمي الذي ال زال نـشطـاً ومعـطاءً

فيه 
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عن مـنـشـورات ضـفـاف صـدر حـديـثاً
فـي بـــيــــروت اجملـــلّــــد الــــســـادس من
األعـمـال الـشــعـريّـة الـكـامـلـة لـلـشـاعـر
أديب كمـال الديـن وهو يـحتـوي على
خمس من مجـاميعه الشـعريّة: "حرف
من شــمس" "شـخـصــيـات حــروفـيّـة"
"فتنة احلرف" "قال لي حرفي" "وكان

له حرف". 
وهــكـذا يــكــون أديب كـمــال الــدين قـد
أصدر  24مجمـوعة شعـريّة بالـلغت
الــعـربـيّــة واإلنـكـلــيـزيّـة مــنـذ صـدور
مجـموعـته األولى: "تفـاصيل" ?1976
معـتـمداً احلـرفَ مالذاً روحـيـاً وفنـياً.
نـذكر مـنـها "نـون" "الـنـقطـة" "شـجرة
احلــــــروف" "احلــــــرف والــــــغــــــراب"
"مـــــواقـف األلف" "رقـــــصـــــة احلــــرف

األخيرة" "في مرآة احلرف".
 نال أديب كمـال الدين جـائزة اإلبداع
عـام  1999في الــعـــراق. واخْــتِــيــرَتْ
قـــصــائــده ضـــمن أفــضل الـــقــصــائــد
كتوبة باإلنكليزيّة عاميّ األستراليّة ا
 2007و  2012عــلى الـــتــوالي. كــمــا
صــدر أحــد عــشــر كــتــابــاً نــقــديّــاً عن
جتـربـته الشّـعـريّـة مع عـدد كـبـير من
ـــقـــاالت الـــدراســــات الـــنــــقـــديّــــة وا
ونُــــوقــــشـت الــــكــــثــــيــــر مـن رســــائل
اجـستـير والـدكتـوراه التي تـناولت ا
أعـــمـــاله الـــشّـــعـــريّـــة وأســلـــوبـــيـــته
احلـــروفــيّــة الــصّــوفـــيّــة في الــعــراق
ـغـرب وتـونس. واجلـزائـر وإيــران وا
وتُـــرجــمت أعــمـــاله إلى الــفـــرنــســيــة
واإليــطــالــيـة واألورديــة والــفــارســيـة

واإلنكليزية واإلسبانية.
 من أجواء اجمللد السادس نقرأ:

سقطتْ ورقة من الشّجرة
تلكَ كانتْ حياتي.

ــنـقــاره تـلكَ هــبطَ الـطّــائـرُ والــتـقطَ 
الورقة

وعادَ ثانيةً إلى أعلى الشّجرة.
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كتاب احلياة(1) هكذا أسـمى القاص
عـــبــــد األمـــيـــر اجملــــر مـــجـــمــــوعـــته
الـــقــصــصـــيــة  الــتي تـــتــجه صــوب
الـبــحث عن رؤيـا واقــعـيـة انــتـقـاديـة
لـلــحـيـاة الـعـراقـيــة  فـاحلـيـاة كـتـاب
ضــمن مــرتــكــزاته اإلبــداعــيــة ...هـذه
الــقـصص ( احلــيـاتــيـة ) قــد رصـعت
قـوالت كـبرى من مـأثورات عتـبـاتهـا 
ــيـون ( نــيـلــسـون قــالــهـا زعــمـاء عــا
مــانـــديال / غــوتـه / كــونــراد / جــان
جـاك روسـو / ونــصـوص من الـكـتب
ـــقــــدســــة ) الــــتي ارتــــبـــطـت هـــذه ا
ـــضــمـــونــهـــا. تــفـــتــتح الــقـــصص 
الـتجـربـة الـسرديـة في اجملـمـوعة في
قــصــة ( الــعــراة ) حــفــريــة إخــضــاع
الـواقع لـلـتـأمل عـبـر الـفـنـتـازيـا الـتي
تـفــاجـئـنـا مــنـذ اجلـمل االســتـهاللـيـة
لـلـقـصــة ( حـ صـحـوت من نـومي 
صعـقت تـمامـاً وارتـبكتُ تـمـاماً  ولم
أعرف كيف أتصرف  فـأنا عارٍ تماماً
دد حتى من مالبـسي الداخـليـة  و
على خـشـبة الـسريـر الـذي تعـرى هو
اآلخر من كل أغـطيته ) ص  7إن هذا
العري التام للفرد وللسرير سيتحول
إلـى عــري جــمــاعي لـــنــزالء الــفــنــدق
ـديــنـة أيـضــاً !! حـتى بـات وألبـنــاء ا
العـري الـتام أمـراً مفـروغـاً منه وغـير
مخـجل إال أن بـطل القـصة يـندهش (
فـــالـــرئـــيس يـــرتــدي مـالبــسـي الــتي
ا فقدتها (...) كان كل واحد يصرخ 
قــــلــــته إنــــهــــا مالبــــسي ) 13إنــــهـــا
سروق منا مساءالت نفسية للواقع ا
نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية
ا أدى باحلشود أن حتتج (تصاعد
الـــــصـــــراخ الــــــذي حتـــــول إلى دوي
ــنـصــة حـيث عــاصف  اجته نـحــو ا
يـــريــد كـل واحــد أن يـــنــتـــزع مالبس
الـرئـيس الـتـي يـقـول إنـهـا مالبـسه )
ص  13ويــحث الـــقــاص اخلــطى في
نـصه الـسـردي إلى إيـجـاد مـخـاتالت
ومـفـارقات اجـتـمـاعـيـة ضـمن أحداث
قصـته (وقـد كان الـغـريب فعالً أن كل
من ينتزع مايراهـا مالبسه ويرتديها
يــعــقــبه آخــر يــنــتــزع مالبـس أخـرى
تظـهر حتتـها فيـنتـزعها وهـكذا حتى
ارتــدى اجلـــمــيع مالبــســـهم لــيــبــقى
ـنـصة ) ص 13 الـرجل عـاريـاً فـوق ا
إذ يـــعــمــد هــنــا الـــقــاص إلى إنــتــاج
الـواقع بــشـكل مـتـخـيـل ضـمن يـقـظـة
الــوعي الـثــوري احملـتـج عـلى ســرقـة
الــرئــيس لـهـم بـوصــفه شــاهــداً عـلى
عـــريه وعـــري أبــنـــاء جــلـــدته وعــري
الـرئيس ورهـطه بـعـد ذلك ضـمن هذا
ـثـيــر الـذي عـبــر عـنه بـطل الـفــصل ا
الــقــصـــة بــقــوله ( آثــرت أن أكــتــبه 

بـصــفـتي شـاهــداً عـلى تـلـك الـواقـعـة
الـغـريـبـة  عـلى شـكل قـصـة قـصـيـرة
أســـمـــيــتـــهـــا ( الـــعــراة ) من دون أن
أعـــرف بـــالـــضـــبط هـل يـــحـــيل هـــذا
العنـوان إلى اجلموع الـتي تعرت من
ـــديـــنــة أشــيـــائـــهــا أو إلـى رئــيس ا
ن تـــعــــروا وسط اجلـــمع ورهـــطـه 
الــغـاضـب صـبــاح ذلك الــيـوم ?!) ص
 .14ثمة نزعـة للتـحديث السردي في
ـقوالت الـتي هـذه اجملـمـوعـة ضـمن ا
تلقي سيـداً للنص ومالكاً له جتعل ا
 وأزعم أن الــقــاص لــديه مــيل نــحـو
ـــتــلــقي هـــو مــلح الــواقع ذلك  ألن ا
ومادتـه األوليـة التـي تنـتـظر صـراخاً
يــعــبـر عــنــهـا فــقـصــة ( دعــوة حلـفل
اجملـانـ ) هي قـصة مـيـتـا واقـعـية ;
ألن بطـلـها (عـادل الـشبـسي ) كـان قد
تلـقى دعـوة حلضـور حفـل للـمجـان

!! ( لم أعـرف من قــبل رابـطـة بـاسم (
رابـطــة اجملـانــ األحـرار ) صــاحـبـة
الــــدعــــوة ; ألن الــــبـالد اكــــتــــظت في
ـسميات ال حصر السن األخيرة  
نـظمات مـجتمع مدني وروابط لها  
ومـؤســسـات  ثـقــافـيـة واجـتــمـاعـيـة
وغيـرها لـكن اسـماً كـهذا لم اقـرأ عنه
أو اسمع به  ما جعـلني حائراً أقلب
األمـر عـلـى أكـثـر من وجه من دون أن
أجـــد لـه إجـــابـــة واضـــحــة ) ص 16
ويـبــدو واضـحـاً في هــذه الـقـصـة أن
الـــقـــاص قـــد مـــنح األحـــداث حـــيـــزاً
واضـحـاً والسـيمـا أن الـقـصـة تـرتـكز
عـــلـى ( الـــدعـــوة ) حلـــفـل غـــريب من
نــوعه يـــقــام في فــنــدق لم يــعــرفه أو
يــــســـمع به ... اإلســــقـــاط اخملـــيـــالي
االفتراضي لوجـود اإلنسان / الوطن
/ احلـــيــاة  جــاء ضـــمــنــيـــاً بــوجــود
ــــقــــاالت مــــدعـــــويــــ مـن كــــتـــــاب ا
السياسية وأحزاب ذات أسماء براقة
( حــزب احلـيــاة اجلــمـيــلــة .... حـزب
األرض الـــثـــائـــرة .... حـــزب الـــوفـــاء
للـوطن .... حـزب الشـمس القـادمة ...
حــــــزب األرض اخلـــــضـــــراء ... ) ص
20ــــــــ  21وكل حزب يقابل بالهتاف
والـتـصـفـيق عـنـدمـا يـقـرأ مـقـاالً ألحد
ـدعـوين لـهذا الـكـتـاب الـسـيـاسـيـ ا
احلــــفـل .. إن تــــخـــــلــــخـل أزيــــاء من
ثلون هذه األحـزاب وما لبسوه في
ــعـايـيـر ـثل تــخـلـخل ا هـذا احلــفل 
ـهلـهة غـير البس ا والقـيم فـرمزيـة ا
ــتــنــاســقــة تــوحي األنـيــقــة وغــيــر ا
بـــالــواقـع الــفـــوضــوي ( كـــان هــنــاك
مـجــمـوعـة من األشــخـاص  يـرتـدون
مالبس غريبـة  أحدهم يرتـدي سترة
حـمراء وحتـتـهـا قمـيص أصـفـر فاقع
وربـطـة عـنـق سـوداء  أمـا بـنـطـلـونه

فـــكــان عــبـــارة عن لــبـــاس طــويل من
الـكـتـاب الـقـد  وحـذاؤه من لـونـ
أحـدهــمـا بــني غـامـق واآلخـر رمـادي
.... أما اآلخر فـكان يرتـدي تراكسوت
أبـيض متـسـخاً  وتـعـلو رأسه قـبـعة
كتـان واسعـة  والثـالث يلـبس سترة
سوداء واسعـة من دون قميص  وقد
ربـطـهـا بــخـيط أصـفـر  لـعـدم وجـود
أزرار وبنطـاله بنفـسجي وشبه حافٍ
...) ص  17إن هـذا اإلسـهـاب الدقـيق
فـي الـــوصف غـــالــــبـــاً مـــا جنـــده في
الروايات  لكن القاص اسـتثمره هنا
واحـــسـن في ذلك ; لــــتــــبـــيــــان عـــدم
الــتـنـاسـق والـتـنــاسب والـفــوضـويـة
والــغـــرائــبــيـــة لــلـــواقع الــســـيــاسي
اجملـنـون ... الـذي حـال دون مـعـرفة (
ـعزوف في إن كان الـسالم الـوطـني ا
احلفل لـبالدنـا أم لـغيـرها ) ص . 19
أن عملية فرك لـعيون الواقع العراقي
قـذاة بـالـويالت واخلسـارات نـراها ا
شاخصة في هذه اجملموعة من خالل
تــفــتـيـق مـكــنــونــات الـذات مـن حـيث
انــشــطــارهــا إلـى ديــالــوج ومــنــلـوج
ومــحــاولـــة الــتــوفـــيق أو الــتـــفــريق
بـيـنهـمـا فـفي قـصة ( كـتـاب احلـياة )
يعيش بـطل القصـة حالة من الـفوبيا
مـنــذ أن رن جـرس هــاتـفه صــبـاحـاً (
كــانت الـــرنـــة غــريـــبــة  غـــيـــر الــتي
وضــعـــتــهــا أنــا  وحــ نــظــرت إلى
ــتــصل  لم أرَ الــشــاشـة ألقــرأ اسم ا
شــيـئـاً ســوى أرقـام مـبــعـثـرة كــأنـهـا
ـة  هيـروغلـيفـية أو حروف لـغة قـد
مسمـارية  لـكني وبـالرغم من ترددي
القـصيـر  ضغـطت على الـزر وأجبت
نعم ! كان الـصوت يأتيـني على شكل
تمـوجات  خـلت أنها مـن كوكب آخر
...قال : هل سـمـعت اخلـبر ? أي خـبر
? خـــــــبــــــــر إعــــــــدامك !! ) ص  32أن
إشكالـية احلـياة تتـأتى ضمن ثنـائية
ــوت / احلـــيـــاة ومــا جـــدلـــيــة هـي ا
بـينـهـمـا من تـناقـضـات أو اخـتالفات
اعـتــقـاديـة أو ديــنـيـة ومـا تــثـيـره من
تـسـاؤالت ( بـصــراحـة  لم يـشـغـلـني

ــوت وحـده  بل مــا بــعـده أيــضـاً  ا
ــــاذا جــــئت إلـى هـــذه ألنـي ال أعــــلم 
اذا أغادرها ? ) ص  33إن الدنيا  و
ـرعب ـوروث الـديـني أو الـشعـبي ا ا
ــــوت من عــــذاب حــــول مــــا بــــعـــــد ا
ن هــو من غــيــر هـذا لــلــعــاصــ أو 
الـــدين أو ذاك قـــد رسخ في الـــذاكــرة
األولى لإلنــســان ( لــقــد كـنـت أخـشى
وت مـرت  األولـى ; ألنه يحـرمني ا
من الــتــمـــتع بــاحلــيـــاة اجلــمــيــلــة 
والــثـانــيـة  ألنـه يـرســلـنـي إلى عـالم
ـوعـود الـذي يـتـفـ الـشـيخ الـرعب ا
في وصفه كلما جاء إلى قريتنا ) ص
 33إن ازدياد الـوعي وتوسع اإلدراك
جعل بطل القصـة يدرك أن ثمة أديان
ن هو أخرى توعد اخملتلف بالعذاب 
مخـتـلف !! ثم يـدخل بطل الـقـصة في
ات انفصامـية وذهنية تعصف تهو
به فـتـتـبـدل األمـكـنـة واألشخـاص من
حـولـه ثم تـعـود رنــة الـهـاتف لــكـنـهـا
اآلن من صديقه ( وأنا في طريقي رن
جــرس هـاتــفي  الــرنـة الــصــبـاحــيـة

ذاتــهــا  نـظــرت إلى الــشــاشــة  كـان
اسم صــديـقي الــذي أهـداني ( كــتـاب
احلـيـاة ) وبـلـهـفـة قـلت : نـعم ! قـال :
هل أكــمــلت قــراءة ( كـتــاب احلــيـاة )
قــلت : ال أعــرف ! قـال : وأنــا أيــضـاً)
ص  44ضـمن جمـل ترمـيـزيـة مغـلـقة
ترمز إلى حـتمـية انتـهاء هذا الـكتاب
ســواء أكــمـلــنــا قــراءته أم لم نــكــمـله
ــوت الـتي تــفـوهت بــهـا بــحـتــمـيــة ا
زوجــته الــتـي قــالت له ( هل عــرفت ?
قـــلت : مــاذا ? وبـــشيء من الـــتــردد 
قـالت : وهي حتــني رأسـهـا وحتـبس
دمــــوعـــهـــا  إن صـــديــــقك  صـــاحب
الـكـتــاب  مـات صـبـاح الـيـوم !!) ص
 . 44والبـد أن أشـيـر هـنـا أن قـصـة (
الـعـظمـاء يـرحـلون بـصـمت أحـيـاناً )
قــصـة مــائــزة جـداً لــتـقــانـة تــــــبـادل
األدوار الصـفاتـية بـ رونالـد ريغان
ذائع الــــــــصـــــــيـت وأبـي أيـــــــوب ذي
ـقـهـور ـهـمش ا الـصـــيت الـصـامت ا
ــــــــا تـــــــــصــــــــلـح أن تـــــــــكــــــــون ور
مـــــــــــــــــــشــــروع روايــــة لإلنــــســــان

العراقي الذي عاش واقع احلصار
االقتـصـادي وما حـمـله من انكـفاء
عــلـى الــذات وكـــبـت لــلـــمـــشـــاعــر
وضـيـاع الـعــمـر ... تـلـتـقي جـمـيع
قـــصص اجملـــمــوعـــة ضــمن بـــعــد
إنـــــســـــاني  بـــــتـــــوزيـع حــــاذق
لــتـــداعـــيــات اإلنـــســـان نــتـــيـــجــة
لــتــداعــيــات الــســيــاســة ...الــلــغـة
القـصـصيـة جـاءت واضحـة دافـئة
ـــشــاعــر حــمـــيــمـــة مــتـــعــرقـــة بــا
ـتلقي اإلنسانـية وهذا مـا يجذب ا
في متـابعـتهـا. القـاص عبـد األمير
اجملر من األدباء الذين وعوا جيداً
هــذا الــواقـع واســتــجــلــبــوه عــلى
الـورق وأعــادوا تـمـثـيـلـه جـمـالـيـاً
بــوجـــبــات ســريــعــة عــلى طــاولــة

احلياة.
(1) كــتـــاب احلــيــاة / مــجــمــوعــة
قصـصيـة / عبـد األميـر اجملر / ط
 1ــــــــــــ 2018م مـــــــنـــــــشــــــورات
االحتــــاد الـــعــــام ألدبـــاء وكــــتـــاب

العراق.      
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يـتـنـاول اجلـزء الـثـاني من كـتـــاب (
أعـــالم عـلى ضــفــــاف ديـالـــى ) من
إعـداد وتـقــــد الـكـاتـب مـصـطفــى
الـهـــود والـصادر عن مـكـتب الزاكي
لــلــطــبــاعــة  جــزءاً آخــراً من تــاريخ
مــحـافـظـة ديـالـى بـعـد أن تـنـاول في
اجلــزء األول مــجــمـــوعــة من أبــنــاء
احملـافــظـة الـتـي يـشـهــد لـهـا بــأنـهـا
ـــبــــدعـــ احملــــافـــظــــة الـــوالّدة بــــا
حــيث جـاء في ـفــكــرين الــكـبــار  وا
اجلـزء الـثـاني أيـضـاً عـلى نـبـذة من
أهم مراحل  حيـاتهم وسيـرتهم وقد
أشــار الــكـاتب الـى أنه قـد جــعل من
هـــــذا اجلـــــزء مــــــوســـــوعـــــة بـــــأهم
الشـخصـيات  بـاحملافـظة وقـد يكون
مــنـهـم من هـو أبــعــد من احملــافــظـة
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أنــثى الــنّـاي اخلــزان دو ري مي الـتي
تــقع في ثـالثـة حــركــات.وفي أنــا يـرسم
ــكــابــدة مــنــذ الــشـــاعــر صــوة الــذات ا
ــسـتــحـيل وال الــوالدة والـتـي تـواجه ا
تـسـتـسـلم والـتي تـعـيـد تـشـكـيـل الـكون
بـــحــلـــمــهـــا.وفي اجلــوكـــر يــســـتــعـــيــر
الـشخـصـية الـهامـشيـة في احليـاة التي
حتـمل قـنـاعـا لـبث السـرور عـنـد الـناس
ولـكــنـهـا في الـوقت حتـمل حـزنـا يـشـبه
الـبــكـاء.وفي اخلـزّان يـعـيـد سـرد روايـة
رجــال حتت الـشــمس لـغــسـان كــنـفـاني
بـــأصـــوات الــغـــائــبـــ في حلـــظـــاتــهم
األخـيـرة وأحالمـهم وهواجـسـهم يربط
الــشــاعــر بــ أسـئــلــة الــذات وأســئــلـة
الـــهـــويـــة وبـــ الـــشـــكل والـــداللـــة في
ــوســيـقــيـة ــســافـات ا األكــتــوفـات أو ا
ـعـ التـنـغيـمات الـتي تـعود لـلـنقـطة
وسيـقي موائما ب األولى فـي السلم ا

اختياره للشكل الشعري والواقع.
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صـدرت للشاعر أحمد األخرس عن (اآلن
نـاشـرون ومـوزعـون) بـعـمّـان مـجـمـوعة
شـــــعــــريــــة (دو ري مي)  تـــــقع في 97
صـفـحـة من الـقـطع الـوسط وتـضم ست
قـصائد مطولة .يركـز الشاعر في غالبية
ــصـيــر اإلنــسـاني من قــصــائـده عــلى ا
ــشـــهـــد الـــبــصـــري والـــصــورة خـالل ا
تحركة التي تقع ب التجلي احلـسية ا
والــتــخـفي والــبــدايـة والــنـهــايــة الـتي

جتعل الكائن حبيس مصيره.ومنها :
ــاءِ شَـأني شَــأنُ مـا في أَنــا عـابِــر في ا

اءِ مِنّي ا
احلُــزنُ لي وأَنـا لِـحُــزنِ األَنـبِـيـاءِ نَـذَرتُ

حُزني!
وحتـمل عناويـن القصائـد دالالت تتصل
ـعرفـيـة الـتي يكـابـدها بـرحـلـة البـحث ا
الــشــاعـر/ اإلنــسـان فــهي تــتـنــوع بـ
(أنــا) اجلـوكـر سـيــرة الالجئ األخـيـر
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ستمر على تطوير النشرات اإلحصائية وقواعد في إطار مهام صندوق النقد العربي كأمانة فنية للجنة اإلحصـاءات العربية (عربستات) وحرصه ا
ـتـغيـرات االقـتـصـاديـة للـدول الـعـربـيـة بـهدف تـوسـيع نـطـاق شـمـوليـتـهـا ودوريـتـهـا لتـكـون مـرجـعـاً مـهمـاً لـلـبـاحـث الـبـيـانات الـتي تـتـضـمن أبـرز ا
واالقتصاديـ العرب قـام الصندوق بـإصدار العدد األول من "نـشرة اإلحصـاءات االقتصاديـة ربع السنـوية" التي تهـتم بتوفـير بيانـات ربع سنوية
ـستـمر لـلـعمل ا يـعـكس جهـود الـدول العـربـية في الـتـطويـر ا خـاصـة بسالسـل البـيانـات االقـتصـاديـة األساسـيـة في الدول الـعـربيـة. تـأتي هذه اخلـطـوة 

عايير الدولية لنشر البيانات.  اإلحصائي وفي تطبيق ا
يُشار إلى أن قاعدة البيـانات االقتصادية التي قام الـصندوق بتطويرها عام  2014 توفر سالسل زمنية لـستة قطاعات اقتصاديـة أساسية بدورية سنوية
ا يـشمـل إحصـاءات النـاجت احمللي االجـمـالي حسب بـنود اإلنـفـاق والقـطاعـات االقـتصـادية واجتـاهات وهـيـكل التـجارة اخلـارجـية وإحـصاءات مـيزان
صادر الـرسميـة في البلدان ـصرفي وإحصـاءات ماليـة احلكومـة إضافة إلى أسـعار الصـرف التقـاطعيـة من واقع ا دفـوعات وإحصاءات الـقطاع الـنقدي وا ا
العربية. فـي هذا اإلطار يأمل صـندوق النقد الـعربي أن تنجح هـذه النشرة في تـوفير سالسل بـيانات ربع سنـوية تخدم بشـكل أفضل متـخذي القرار في الدول

العربية.

رسالة ابو ظبي
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ـأمـون لــلـتـرجـمــة والـنـشـر صـدر كــتـاب (رسـالـة إلـى جـاهل) اعـداد وتـرجــمـة طـارق حـيـدر عن دار ا
انـي لعـدد من كتـاّب وكاتـبات العـاني.يتـضّمـن الكـتاب مـجمـوعة مـن القـصص اخملتـارة من األدب األ
انـيـا الـنمـسـا سويـسـرا) حـيث تقــــــــــــــــــــدم الـقـصص صورة عن ـانـيـة (أ البـلـدان الـناطـقـة باأل
احليـاة في تلك الـبلـدان الثالثـة في حـقب زمانـية مـختـلفـة تعـكس صور اإلنـسان بـأوجه متـعددة.كـما
تصف ويالت احلـروب التي عـاشتـها شـعوبـهم واألثر األكـبر الـذي خلفـته علـى األدباء بشـكل خاص
فمنـهم من عكس الـصور الـتي جتول في خاطـره بصـورة مباشـرة مثل (بـورخرت) في اغـلب قصصه
أوى) أو في قـصة ومنـهم من عـكس ذلك بصـورة غيـر مـباشـرة مـثل الكـاتبـة أنـا زخر في قـصتـهـا (ا
أمون في (فيسبيوك) الى (وفاء رهيب) لألديبة النمساويـة مارل هاوسنهوفر.واشارت صـفحة دار ا
(إنًّ الـعـديد مـن أدباء هـذه اجملـمـوعـة لـيـسـوا بـغـرباء عـلى الـقـار الـعـربي بـفـضل نـتـاجـاتـهم األدبـية
ـسـرح  إضـافـة إلى أن هـذا الـكـتاب اإلنـسـانيـة الـرائـعـة في مـجـاالت أخـرى كـالـروايـة والشـعـر أو ا
ادتها على الرغم من يقدمهم في مجال أخر بـرزوا وأبدعوا فيه وهو مجال القـصة القصيرة الغـنية 

قصرها).
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