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ـا جوالت الـشد واجلـذب الفكـري التي تـصل الى الهـوس هي من أشد ر
يزا ـفكـر لينـتج عنهـا شيئـاً  األعاصـير الـسلمـية عنـد الكاتب واألديب وا
في كل مـجاالت األدب والـثـقـافـة والفـكـر فـيـسطّـرهـا بـقلـمه الـثـاقب أحـرفاً
بكلمات وجمل ترتقي ألجمل األفكار أو القصائد أو الروايات أو القصص
طـويلة كانت أم قـصيرة واألجـمل ح تتوج في كـتاب بأجـمل عنوان وم
وتـصمـيم  وهـذه اجملـمـوعة الـقـصـصيـة " إمـرأة ولـكـــن " واحـدة من هذا
الذي تـفـتق عـليه ذهن الـكـاتبـة الـدكتـوره يـاســمـ مـغيب إلثـارة الـقضـايا
رأة فيما أجتمع حال ومال وأحاسيس ووجدان كل اجلـدلية ب الرجل وا
رأة الـتي تكـتب عنـهـا الكـاتبـة والقـاصة منـهـماعـليه  عـلى الرغـم من أن ا
ياســـمـ عـلى حسب وصـفـهـا بأنـهـا امرأة اسـتـنـائيـة  حـبهـا سـرمدي 
وفـاؤهـا أبــدي  شـخـصـيـتـهـا يـشــوبـهـا الـغـمـوض  مُـلـبّــدة الـفـكـر مـلـيـئـة
بالـتناقضات  قـوية حــد القســوة  يـحتلها الوهــن حــــد البكــاء  تُجابه
الـظــروف تـغـلـبـهـا تـارة وتـخـذلـهـا تــارة أخـرى  قـابـلت الـكـثـيـر في هـاويـة
احليـــاة  فمنهم من أرهقها فـكراً  ومنهم من جعلهـا تُقبّل وجنتيّ خلقه 
نـالت من صـفـعــات الـقـدر مـا يـكــفي لـنـضـوج لُبّ إحــسـاسـهـا  وكـشــف
مسـتور نوايـا قربهم  تترنح على حافة الطموح ذهاباً وإياباً  ولكنها أبت
أن تـرفع رايتـهـا الـبـيـضاء  قـررت أن تـبـوح بـصـمت خفـقـاتـهـا خـلف تلك
األسـطر العالقة في بوتقة الزمــن علّهــا تالمــس شــغاف أفئــدة البعــض
 أو تـشــاكســـهم أحاســـيــس فكـــرهـم ..  ولغرض وصـول الكـاتبة الى
رأة فـقد جاءت عليهـا في مجموعتهـا القصصية القـار بكل ما في هذه ا
بـثالثـة أقـسـام  األول  يـومـيـات قـصـيـرة تـدون فـيـهـا بـعـضـاً من تـرهـات
فـكرها  أسمتها  مقتطـفات من أيام إمرأة  فكان نص اليوم األول " تمر
السـنـون  تخـتـفي غـيوم احملـبـة من ربيـع عمـرنـا  تغـتـال فرحـتـنا طـلـقات
الـقدر  أفـتقـد طفـولتي بـبعـدي عنـك  أحتـال على الـشوق بـبعض الـصور
حتـتمي بغـالف زجاجي يحـجب نداهـا  أسدل ستـائر خـوفي من الغد  
تـرتعد أشواقي عـلى مفترق احلـكايا  أنـشد أبجديـات أسمك  وأمد يدي
ألضــمـــهــا عــلى ال شيء  فـــالــفــرحــة أنت  وأنت لـــست مــعي  أشــــعــر
بالـوحشــة دونـك يــا أبــي " وانتقلت من ولـعها بأبـيها الى ولعـها بحبـيبها
ـــدى لـتحـضـنه .. فـجاء كـما فـي نص اليـوم الـرابع " مـــدت ذراعهـا في ا
مـهروالً باجتاهها .. لكنه احتضن غـيرها ... وقتها تعلمت أن ليس كل من
ا أشـــار للــودائع وهـي لـم فـتــح ذراعيــه كان يـنـوي احتـوائهــا ... فـلر
تعِ ..." وحـيرتهـا كمـا في نص اليـوم الرابع والعـشرين " ال حـياة معك وال
حـيـــاة دونــك  إذن كــيــف الـســـبـيل الــى احلـيـــاة !!!  وفي نص الـيـوم
اخلـامس والـتسـعـ كـان حلـمـهـا " ســـألهـا بـهــــدوء : مـــاذا أعنــي لك ?
فـأجــابـتــه : كــنت ومـا زلت وســتـبــقى أروع حـلــم حــقـقــه لـــي ربــي .. "
ائة وختـمتها بثقتها برب البشر في نص اليوم األخير اليوم العاشر بعد ا
" ال تثـق بفكر اإلنسان  قد تخونه ترتيـبات القدر  فيخذل توقعات رؤيتك
 وثق بـرب البشر الذي تـسير كل األقدار وفق تـدابيره  فإن قال كــن ...
حـتمــا كل األمــور ســـتكــون .." أما القـسم الثاني فقد أسمته " خواطــر
ـا ترى حـ تقـرأهـا الكـاتـبة فـيهـا حـقــاً من نص اخلـاطرة  (( 56 "  ر
التي خـتمت بها خواطرها واخـتارت لها عنواناً " مغـيب الياسم " ليكون
أبـوها أوالً وتـكـون هي من بعـده " لم أكن أدري أنك راحل لم أكن أتـخيل
زقة  تركت بقايا إنسان أنك تاركني  أبي تركتنــي ??? تركت أشالئي 
مـكـسـور  مـرارة تغـصـني  خـنـقت جنـوى كل شيء جـمـيل في فـمي  لم
أعـد أدري أأنـا عــلى قـيـد احلــيـاة أم أنـا قـصــة أوشـكت عـلـى االنـتـهـاء ?!
أشـعر كـأن الزمـان أطبق عـليَّ كل مصـائـبه   وقرر أن يـقتـلني بـبطء نعم
خــارت قــواي  انــهــارت كـل أحالمي  لم أعــد أهـــوى الــوجــود  لم أعــد
أرجـوا اخللـود  أمات أبي ???!!! أذهب حـقاً ولــن يـعـــود ???!!! ... وكان
مــسك خـتــام الـكــتـاب الــقــسم أو اجلـزء الــثـالث " الــقـصص الــقـصــيـرة "
وضـمنته تسع قصص حملت األولى عنوان " صافرة القطــار " تقول فيها
" كـانت جتمعـنا صـافرة الـقطـار  فكـنا نـتسابـق في الوصول الـيه قبل أن
يـغادر الـرصيف  وكـان يشـاطرني مـقـعدي في الـقطـار  وكان يـقاسـمني
في هـوائي الـذي أتـنـفــسه  ولـيـته تـكـلم وخــرج عن صـمـته وشـاركـني في
احلديث  استمر على هذا احلال عدة أيام يركب القطار ويجلس بجواري
دون أن يـكلـمـني كلـمـة واحدة  وكـنت ال أدري هل كان
اجلـلـوس محـض صدفـة أم أنـني كـنت أبـحث عنه كي

أجلس بجانبه ? ....." .
الـكـتاب ب(  ( 175صـفـحة ومن اصـدارات / أطلس
لـلـنـشـر واالنـتـاج اإلعالمي / اجلـيـزة / طـبـعة 2017
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عن دار  أزمـنـة  لـلـنـشـر والـتـوزيع في
عـمّـان  صـدر الـكـتـاب احلـادي عـشر
لـلكاتب الـعراقي عـلي السوداني حتت
عــنـــوان " قــطـــة تـــعــزف عـــلى طـــاولــة
الـدرويش " وهـو مـجـمـوعـة من قـصار
الـقــصص واحلـكـايــات . صـمم غالف
الـكتـاب الـرسام مـؤيد مـحـسن . وكان
الــتـرتـيب واإلخـراج الـداخــلي لـلـفـنـانـة

احسان الناطور .
من قصص اجملموعة : بسطال

عرفـتُهُ تمـاماً ولم يعـرفْني . لقـد تبدّلتْ
بـعضُ مالمحه  لـكنَّ عـطرَهُ االبـتدائيّ
ظلَّ كـمـا صُـنعَ أول مـرة . عـرضتُ أن

أصحبهُ معي إلى الدار فلمْ أجنح .
لـقد ذكّـرني بـبـسـطـالٍ مـخـلصٍ ما زالَ
مـشتـوالً في طـ األرض احلرام يـكاد

يصيح :
خـذوا نوطَ الـشـجـاعة  فال رغـبـة لديَّ

بساقٍ خشبيةٍ ثانية .

االنعطافات إحلاده التي عصفت به
 ووحـــد نــفـــسه ضـــحــيـــة الــظــرف
ـؤلف ان( االنسان القـاهر  ويـقول ا
هــو  احملـور الــرئــيس فـي بـنــاء كل
القيم .. والدعوة الى أحقيته في ان
يـتـنفـس نقـاء انـسانـيـته.. انه مـركز
الــــوجــــود .. ويــــنــــبـــغـي احــــتـــرام
ـعزل عن مـشـروعيـة هـذا الوجـود 

االنتماء واللون) .
ي بــاسم االعـسم كـتب عـلى االكـاد
ــطـــبـــوع (ان مــيـــزة ســـعــد غـالف ا
هـــدابي الـــفــــارقـــة الـــتـــحـــلـــيق في
ـعاصـره عـقب اختـياره فـاضاءات ا
ثيمـات موغله في رحم الزمن بل ان
جــمـيع نـصـوصه قــد احـتـكـمت الى
خطابات مسرحـية مفترضة حتاكي

ـعـاصر الـزمن احلاضـر واالنـسان ا
بـلــغـة الــدرامي الــشـاعــر فـضال عن
ــســرحــيــات احملــتــشــدة عــنــاوين ا
ــوحــيــة واالســقــاطـات بــالــدالالت ا
الدالة وتـبدو مهمـة توثيق االحداث
من صلب اليات الكاتب الفنية فثمة
مـــصــور يــوثق بــعـــدســته مــاحــدث
ـعــهـودة في االفـادة  من وبــراعـته ا
تـقـانـات الـبــنى اجملـاوره لـلـخـطـاب

سرحي )  ا
وفي الــوقـت الــذي نــشــد عـــلى قــلم
وافـكـار وتـطـلـعــات الـكـاتب الـزمـيل
هـــــدابي الـــــذي عـــــرفـــــته مـن ايــــام
ـسرحية الدراسة في قـسم الفنون ا
ـعـهــد الـفـنـون اجلـمـيــلـة مـتـدفـقـا
ـــشــــاعـــر واالبـــداع الـى جـــانب بـــا

ـــفــرطه وتــطـــلــعــاته انــســانـــيــته ا
ــيــتــفــيــضه لــبــعــد كـان وقــرائــته ا
غـالـبـيـتنـا يـراه حـلمـا ولـكـنه حتقق
ــــا يـــقــــدمـه االن هــــدابي من ذلـك 
اعـــمـــال ومــــؤلـــفــــات مـــســــرحـــيـــة
وســيــنــمــائــيــة وفي ذات الــوقت لم
يـتوقف ابـداعه في قـرائته لـلـمشـهد
االخـــراجي الـــتي تــؤكـــد ابـــداعــاته
سـرح واقعي ومـحترف وتطـلعـاته 
ويـقــيـنـا ان الـكــلـمـات الــتي قـدمـهـا
اســتــاذنـا الــكــبــيــر صالح الــقـصب
ــبـــدع احلــقـــيــقي الـــذي وصــفـه بــا
ــا قــدمه ويــقــيــنـا والــذي نــفــخــر 
كمل البداعات ؤشر وا القادم هو ا
هـدابي الـتي التـتـةقف عـنـد يـحد او

فاصل . 
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صـــدر عـن دار الـــذاكــــرة لـــلــــنـــشـــر
والـــتـــوزيع كـــتـــاب جـــديـــد لـــوزيــر
الــتــخــطـيـط الـســابق عــلي يــوسف
الـشـكـري بـعـنــوان (فـلـسـفـة تـعـديل
الدستور) وسبق للشكري ان اصدر
 22كـتـابـا بـعضـهـا مـنـهـجـي يدرس
في اجلــامــعــات الـعــراقــيــة. ويـدور
احلــديث في الــكـتـاب عن الــدسـتـور
الــعــراقـي لــســنـة  2005وضـرورات
تعديل عدد من فقـراته انسجاما مع
الـتـحـوالت احملـلـيـة. وكـان الـشـكري
قاالت قد نـشر عـشرات الـبحـوث وا
في اجملالت واجلـــرائــد الــعـــراقــيــة
والـعـربيـة. وقـد حصل عـلى شـهادة
الـــدولـــة الـــتـــقــديـــريـــة عن مـــؤلـــفه
(الـقـضاء اجلـنـائي الـدولي في عالم

متغير).
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تــطـالـعــنـا اجملــمـوعـة الــقـصــصـيـة
قال نقدي للكاتـبة رجاء الربيـعي 
بقلم األديب "جاسم عاصي" تلخص
حـديثه حـول الكـاتـبة وَمـجمـوعتـها
(وجوه ملونة) الصادرة سنة 2018
الـتي تـتـكون من  33قـصـة قـصـيرة
وقصـيرة جدا  اسـتلـهمتـها الكـاتبة
من الواقع االجـتماعي "وعـبر قراءة
قصص (مزق ملونة) للقاصة" رجاء
الـربيـعي"جند أنـفسـنا مـتمـوضع
ـــعــنى ضـــمن عالقـــات مــلـــونــة. 
نــواجه اخــتالف الــثـيــمـات.... وفي
النصوص تـستوقفـنا نبرات صوت
رأة مـو زعا عـلى مجـموعة ساللم ا
قصـصيـة" بهـذا الطرح يـقدم الـناقد
جاسم عاصي اجملموعة التي أطلق
عـلـيـهـا (مـزق مـلـونـة) وهـو عـنـوان
إلحــدى الــقــصـص في اجملــمــوعــة
بـيـنـمـا اجملـمـوعـة بـعـنـوان (وجـوه
مـلـونـة) وهـو عـنـوان أيـضـا إلحدى
الـقــصص! ويــبــدو لي أن الـكــاتــبـة
كـانت حـريصـة السـتخـدام الـتداخل
والـــتـــوازن. بــ اخلـــاص (هـــمــوم
ـــرأة ) وعالقـــتـــهـــا اإلشـــكـــالـــيـــة ا
باجملـتمع والـرجل وب مـا هو عام

ــشــاكل االجــتــمــاعــيـة الــتي مــثل;ا
يــعـــاني مـــنــهـــا اجملــتـــمع بـــســبب
احلــروب واالضــطــرابــات األمــنــيـة
وحــالـة عــدم االســتــقـرار ومــعــانـاة
فـــقــدان شـــخص عــزيـــز ((الــزوج -
احلـــــــبـــــــيب- األخ-االبـن) ويـالحظ
الـقـار الـكم الـهـائل من االحـساس
ــعـانــاة من الــصــعــوبـات بــاأللم وا
الـتـي تـواجه اإلنـسـان الـبـسـيط في
حياته االعـتياديـة الكاتـبة في اكثر
من نـص بــاجملـــمـــوعـــة تــدعـــو إلى
احلـيـاة الـهـادئــة والـبـسـاطـة جتـد
شـخـصـيـات تـلك الـنـصـوص - كـما
ــاذج مـنـهـا - سـوف نـســتـعـرض 
هي شـــخــصــيـــات حتــاول أن جتــد
طلوب الستمرار باحلياة التوازن ا
تعـكس مـاهـيـة احلـالـة الـنـفـسـية -
الــتي تــطـــرح بــقــوة- في أكــثــر من
ـشحون قصـة ذلك العالم الـنفسي ا
بــالــتـوتــر والــقــلق امـام مــســتــقـبل
ضبابي ال يدعو إلى وضوح الرؤية

وترك محطات التشاؤم.
"وجـــــوه مـــــلـــــونــــة" الـــــصـــــدق في

التفاصيل
"الــكــاتــبـة رجــاء الــربــيــعي" تــكـتب
مــجـمــوعـتـهــا الـقــصـصــيـة "وجـوه
ملونـة" بأسلـوب مشبع بالـتفاصيل

وهـي الـتي جتــعل تــلك الـنــصـوص
ويبدو لي ان هـذه القصص صادقـة
ما هي اال جتارب عاشتها الكاتبة 
فـهي تـتحـدث عن الـنـفس البـشـرية
عن عـن االحــــبــــة عـن االصــــدقــــاء 
ــشــاعـــر االنــســانــيــة وهي تــودع ا
االخرين اما بسبب الرحيل ( عندما
دقت ســاعـة الـكــريـسـمس)ص 13او
الــغـيـبـوبــة (سـفـر اجلـريح) ص 15
وت (دنكش) ص ?53لكنها ?او ا
تـــظل تـــتــذكــرهـم بــهــذه الـــقــصص
الـقـصـيـرة او الـقـصـيـرة جـدا "أنـها
تــدرك جـيــدا ومــنــذ أمـد بــعــيـد إن
أسـرار اآلخـرين أمـانة. مـخـيـفة هي
األمـور الـتي تعـرفـهـا عن أسرارهم
عـن أوهــامـهـم احملــفـورة فـي اروقـة
ـر. وكم من اجزاء ضاعت الغـياب ا
ب طيات ايامهم فعثروا عليها في
جــيـوبــهـا اخلــفـيــة"  مـزق مــلـونـة-

ص11
بـهـذه الـطـريـقـة تـسـتـرجع الـكـاتـيـة
كـمـا تـمـتـاز ذكـريـاتـهـا مع االخــرين
مجـموعـتهـا بتـعدد االصوات داخل
الــنـص  وبــالـــواقــعـــيـــة لــكـن تــلك
الـقــصص احـيــانـا يــتـسـرب الــيـهـا
بــعض االحالم والــرؤى "ذات لــيــلـة
وقـفت مــعه وسط احلــديـقــة بـثـوب

خـفيف بال أكـمام احـتـضنـته بألـفة
مـتـنـاغـمة داعـب وجنـتـيـهـا قبل أن
يـصـحـبـهـا من يـدهـا لـيـسـقـيـا مـعـا
وهـو يـهـمس بـراعم الـزرع الـنـاتـئـة
لـهل أينـعت حديـقـتي اآلن بسـقيك"
 –خياالت امرأة عاشقة- ص17
عــلى الـرغم من احلـزن الــعـظـيم في
هذه اجملموعـة اال ان االمل باحلياة
مـوجود وهـنا االمل عـند الـكاتـبة ال
يـعــيش اال بـاحملــبـة لــلـتــخـلص من
الـشـقـاء والـكـراهـيـة ولكـي تـسـتـمر
احلـيـاة "أين تـلـك الـنـظـرة احلـزيـنة
في عيـنيهـا وهي تلـمح الوجوه في
مـديـنـتـهـا. شـعـرهـا تـطـايـر مع أول
نــســمـــة هــواء عـــالــيــة هـــبت عــلى
الـشـارع الـذي تـسـير فـيه قـالت في
داخلها لنطر معا هيا يا أشجاري
هــيــا لـنــحــلق عــالـيــا مع الــطــيـور
ولــنـصــرخ بــوجه اخلــوف إنــنـا ال
نهابك بـعد اآلن لنـحلق عالـيا نحو
اجلـــبـــال نـــحـــو الـــشالالت نـــحــو
ـملؤة حـزنا اآلن أنا حرة الذاكرة ا
طـــلـــيـــقـــة ال أتــــوجس مـــنك أيـــهـــا
الـكـابـوس. لم تـعـد تـهـتم بـالـعـيـون
ا ألنـها الـتي ترمـقـها وتـؤنبـهـا ر
خـلـعت حـجـابـهـا"- ارواح مـحـررة-

ص36

وحـيــنـمـا ال يـكـون
هـــنــاك امـل تـــبــدأ
الـكـاتـبـة بـالـغوص
فـي داخل الـــنـــفس
الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة
(الــنـسـائـيــة) عـلـهـا
حتقق حقها الذاتي
بـعــد ان اخـفـقت كل
احلــــلــــول "الــــلــــون
الـــزهــــري وتــــداخل
اضــــــاءة احلــــــمـــــام
اغـــراهــا ان تـــنـــسل
بــجـســدهـا الــنـاعس
وســط حــــــــــــــــــــوض
االسـتــحـمـام ضـاربـة
اء لتتناثر دموعها ا
وكـأنــهـا قـرب الـبـحـر
وســط امــــــــــــــــــــواجـه
مـتالطـمة ثم تـعاود ا
ــاء حـتى يـصل لـطم ا
ـدلى. تعطل وجهـها ا
هــاتــفـه فال وقت لــديه
ا ال لتـصـليـحه بل ر

وقت لديه للحديث!"- زال ولم يزل-
ص40

ان عــرض مـفـصل لــهـذه اجملـمـوعـة
الـقـصـصـيـة قـد يـحـتـاج الى مـنـهج

اخـــر  نــحـن ســجـــلـــنــا
ثل تـعة  انطـباعتنـا في قراءة 
نجز االدبي النسوي الذي هذا ا
يــــشـــــكل اضـــــافــــة اخــــرى ألدب

النساء في العراق.
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ــسـرحي صـدر لــلــكـاتب واخملــرج ا
سـعـد هـدابي كـتـاب بـعـنـوان ابـصم
بـاسم الــله  وضم  الــكـتــاب سـبــعـة
نـصـوص مسـرحـيـات   ذات دمار ..
العباءة.. كوليرا.. بنيران صديقه ..
رماد... ابصم بـسم الله يقـع الكتاب
فـي ثـمـانـ صـفحـة االسـم مـسـتـمد
من نص مسرحية ( ابصم بسم الله
) وهــــو مـن إصــــدار دار الــــشـــؤون
الـثـقـافـيـة الــعـامـة - وزارة الـثـقـافه
هـنـاك قـاسم مـشـتـرك يـجـمع مـابـ
هذه النصـوص التي حتاكي الواقع
عن كــثب ويــتــمــحــور هــذا الـقــاسم
ـشـتـرك في الـغـربـة الـكـبـيـرة التي ا
يـــــعـــــيــــشـــــهـــــا االنـــــســـــان في ظل
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ـولود في تـرينـيداد فـيديادر سـوراجبـراساد نـيبـول احلائـز على جائـزة نوبل في األدب تـوفي الروائي الـبريـطاني ا
عام  2001 في مـنزله بلندن عن  85 عامـا.وبدأ نيبول الكـتابة في اخلمسـينات وحصل على عـدة جوائز مهمة في
األدب خالل مشواره الذي كتب خالله روايات معروفة مثل (منزل السيد بيسواس) و(في دولة حرة) و(في منعطف
النهـر). ووصفته زوجـته نادرة نيبـول في بيان بأنه (عـمالق في كل ما حقـقه وقالت إنه توفي وحوله من كـان يحبهم
). وولد نـيبـول في تريـنيـداد لعـائلـة هنـدية عام  1932 ونـشأ فـقيرا بـعد أن عـاش حيـاة ملـيئـة باإلبـداع واالجتـهاد الـرائعـ
نـسبـيا. وانتـقل بعـد ذلك إلى انكـلترا وهـو في سن الثـامنـة عشـرة بعد حـصوله عـلى منـحة دراسيـة في جامـعة أوكـسفورد.
وكتب أولى روايـاته أثنـاء وجوده في أوكـسـفورد ولـكنـها لم تُـنشـر. وغادر اجلـامعـة عام  1954 ووجـد وظيـفة مـفهرس في
تـصوف) عام  1955 ولـكنهـا لم حتظ بنجاح عرض الـوطني لـلرسوم بـلندن. ونـشر نيـبول أولى روايـاته (عامل التـدليك ا ا
في البدايـة ولكن في العـام التالي حـصل على أولى جـوائزه األدبية وهي جـائزة تمـنح لألدباء الشـبان. وحصل عـلى لقب فارس من
ـلكة الـيزابيث عام  1989 وقال في ” 2010 عندمـا تعلـمت الكـتابة أصـبحت سيـد نفسي وأصـبحت قويـا جدا وهذه الـقوة معي ا

حتى هذا اليوم).

رسالة لندن
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نظومة خصوصا وتداعياته على ا
الـقـيـمـيـة فـمـعـادلـة الـفقـر والـغـنى
والـــبــــطــــالـــة وغــــيــــاب الـــعــــدالـــة

االجتـمـاعيـة وعدم
الــشـعـور بــتـكـافـؤ
الــفــرص هي نــذر
امـــــام صــــــانـــــعي
الــقــرار فـي بــلـدان
الـــعـــالـم الـــثـــالث.
فالبعد االقتصادي
لـلـمـواطن الـعـربي
ذو اهــمـيــة بـالــغـة
في حتقيق الهوية
االجــــتــــمـــــاعــــيــــة
وتــــــعــــــزيــــــز روح
ـــواطــــنـــة لـــديه ا
وبـالـتـالي حتـقـيق
االمـن اجملــتـــمــعي
نـــحــــو مــــزيـــد من
الـرخـاء والـتـنـمـية
واالبــــــــــــــــــــــــــــــداع
واالجنـــــــــــــــــــــــاز).
واضـــــــــاف ابـــــــــو
حمـور (وقد جاءت
مـعاجلـة الـظـواهر
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
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صـدر في عـمـان عن مــنـتـدى الـفـكـر
العربي كتـاب جديد للدكـتور محمد
ابــو حــمـور بــعــنــوان (نــظـرات في
ــســتــقــبل) الــفــكــر والــتــنــمــيـة وا
ويــتـضــمن الــكــتــاب الـذي يــقع في
 192صــفــحـة مـن الـقــطع الــكــبــيـر
ـداخالت ــقــاالت وا ســلـســلــة من ا
واحملـــــاضـــــرات فـي االقـــــتـــــصـــــاد
ــسـتــقـبل والــتـنــمـيــة وحتــديـات ا
والسيما ما يتعلق باحلالة االردنية
والـــوضع االقــلــيــمـي. وقــد قــســمــا
ــــؤلـف الى ثـالثــــة ابــــواب. االول ا
يــتـضــمن قـراءات مــسـتــقـبـلــيـة في
االقتصاد والتنـمية والثاني مكرس
لـــلـــحــديـث عن الـــعــرب وحتـــديــات
ستقبل. اما الـباب الثالث فيعالج ا
قـضايـا الـتعـاون واالزمـات الراهـنة
في االفـــقـــ االقـــلــيـــمي والـــدولي.
ـؤلف في مـقـدمـة الـكـتـاب ويــقـول ا
انه (ثــمــرة دراســات ومــحــاضـرات
وكـلمـات يجـمع بـينـها جـامع الفـكر
ـسـتـقـبل اسـتـشرفت والتـنـمـيـة وا
فـــيــهـــا الــواقـع الــعـــربي من زوايــا
متعددة ابرزها الزاوية االقتصادية
مــشـتــبـكــة مع الـواقـع االجـتــمـاعي

واالجـتــمـاعـيـة والــسـيـاســيـة الـتي
تضمنها الكتاب وفق منهج وصفي
حتـليـلي يـقـترب الى ابـعـد مدى من

ـــعــــزز بـــاالرقـــام الــــتـــشـــخــــيص ا
واالحـصاءات والـبـيانـات الـصادرة
عن جهات ومـؤسسات دولـية وهو
ــعــاجلـات تــتــمـتع مــا جـعـل هـذه ا
ـصـداقــيـة ومـنــحـهـا الــوثـوقـيـة بــا
الــــــــعـــــــالـــــــيــــــــة في اخلـالصـــــــات
ــكن ان واالســـتــنـــتــاجـــات الــتـي 
تــــســـــعف اصــــحـــــاب الــــقــــرار في
عاجلة رســـــــــــم استراتيجـياتهم 
اخلــلل من جـذوره واســاسـاته ومـا
يــنــبئ عــلــيــهــا هــيــاكل ومــشــاريع

تنموية).
 وتـســيـر مــوضـوعــات الـكــتـاب مع
ستجدات على الساحت العربية ا
واالقـلــيـمـيــة. وقـد جـاءت مــشـاركـة
ــؤتــمـرات ــؤلف في الــنــدوات وا ا
واحلـلـقــات الـنـقــاشـيـة داخل بالده
وخـارجـهــا انـعـكـاســا لـلـرؤى الـتي
تبلـورت في النشاطـات التي عقدها
مـنـتـدى الـفـكـر الـعـربي (ابـو حـمور
يـــحـــتل مــــنـــصب االمـــ الـــعـــام)
والسـيــمـا خالل الــسـنــوات الـثالث
ـــاضـــيـــة وهي تـــربـــو عـــلى 120 ا
فـعـالــيـة ونـشـاطـا تــنـاولت قـضـايـا
حـاسـمـة في مسـيـرة االمـة العـربـية

على مختلف الصعد.  
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صــــدر الـــعـــدد  54من مــــطـــبـــوعـــة
(الـنــشـرة) لـربـيع  2018مـتــضـمـنـة
ـشـاهدات ـقاالت وا مـجـموعـة من ا
ـيون اردنـيون واالراء كـتبـها اكـاد
وعرب من الـعراق وتونس. ويـتقدم
الــصــفــحــات االولى لــلــعــدد مــقــال
االمــيــر احلــسـن بن طالل (اهــمــيــة
احلـوار بـ الـقومـيـات الـكـبرى في
االقليم) وكتب عبد الله سليمان عن
ــواطــنــة في الــعــالم (االقــلــيــات وا
الـعــربي). واجـاب فـهـمي رمـضـاني
اذا انـتـكس التـنـوير عن الـسـؤال (
العربي?) واستعرض سعيد عبيدي
نــظـــرة الـــبــرغـــمــاتـــيــة الـى الــدين
وحتــدث عـلي راضـي ابـو زريق عن
احلنـيفـية بـوصفـها اولى الـديانات
االبــراهــيــمـــيــة. كــمــا كـــتب خــزعل
ـاء فــجـر الــوجـود) ـاجــدي عن (ا ا
وحتــدث عـبـد اجلـبــار الـرفـاعي عن
رحلـته الى تركـيا وزيـارة قبر جالل
ـــديـــنــة الــديـن الـــرومي الـــكـــائن 
قونيـة. وقدمت النشـرة التي تصدر
لكي للدراسات الدينية عهد ا عن ا

عـرضا لـكتـاب فلـسطـ والشرق
االوسط بـ علم االثـار والكـتاب
ـــــقـــــدس وانــــهـت الــــنـــــشــــرة ا
صــفـــحــاتـــهــا بـــاخــبـــار تــخص
عهد. جدير بالذكر ان نشاطات ا
ــســؤول هــو مـــحــرر الــنــشـــرة ا
ـسـرحي الـعـراقي عواد الـنـاقـد ا
عـــلـي وحـــمـل غالفــــهـــا شــــعـــار
الـــتــضـــامن االنـــســـاني من اجل

السالم في االرض.
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يـبدو أن احلـكـاية لـن تمـوت بل سـتمـنـحـها دجـلـة ميـاه اخلـلـود وستـكـون  على
لــســان نــوارس الــرفـــوف كــلــمــا ســألت
وسـالت لها العـيون القارئة. تـوثيق حقبة
مـهـمـة األحـداث بـكل انـفـعـاالتـهـا وفـشل
أوقــاتــهــا الــتي مــرت عــلى تــلـك األيـام .
بــأســـلــوب واقـــعي حــد الـــســخـــريــة من
اجلـراح وبـنـكهـة الـضـحك األسـود الذي
يـــشــــكل بـال شك ســــيالً من الــــتــــوثـــيق

ــعـاصــر والـشــاهــد عـلى الــورق مـا  ا
حـرفه  فـاشـلـون بال حدود فـي طبـعـتـها
الـثانـية  لـلكتـاب والشـاعر العـراقي عبد
الــكـر احلـطـاب  يــتـضـمن مــقـدمـة مع
ــقـاالت الــتي رصــدت حـاالت عــدد من ا
من واقع اجملــتـمع الـعــراقي الـســيـاسـيـة
والـثـقافـيـة واالجـتمـاعـية بـأسـلـوب سلس

محبب. 
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الـبــاردة عـبــر شـخــصـيــة اإلنـسـان
الريـفي والبـرجوازي ديـفداس الذي
يتغير من طبيعته القروية الصادقة

ـــــــدنـــــــيــــــة إلى ا
اخملــادعــة وحــ
يـقـرر الـعـودة إلى
الــــــــــــــــوراء وإلـى
ـــثـــلى صـــفـــاتـه ا
تمـثلة بحـبيبته ا
بــــارو ضــــمــــيـــره
احلي يـــــخــــســــر
نفسه ويـشعر أنه
لم يـــعــد هــو ذاته
الــــذي في مـــرايـــا
ــــديـــنــــة إنـــهـــا ا
روايــــــة تـــــرصـــــد
ـــــنــــاخ الـــــعــــام ا
لـــــقـــــصص احلب

التي انتهت بنهـاية غير سعيدة في
بـــدايــــة الـــقــــرن الـــعـــشــــرين وسط
العادات والتقاليد البالية والطبقية
اجملـتــمـعـيـة. وأكـثـر
ـيـز شـخـصـيـة مـا 
“ديفداس ”عامة
والـــروايــــة بــــشـــكل
خـــــــــاص هـــــــــو أن
الشخصية موجودة
فـي حـــــــــيـــــــــزهـــــــــا
ناسب وفضـائهـا ا
فـهــو يـقـوم بـاألمـور
ـــــــــواقف فـــــــــقط وا
جملـــرد وجــــوديـــته
ـــــــزاجــــــيـــــــة في وا
شخـصيـته وقسوته
وعدم امتالكه لهدف
فـي احلـــــــيـــــــاة إلى

جانب اصطدامه بحب غير متحقق.
ديـــفــداس الـــذي كــان يـــروم الــفــوز
بــاحلب وحـظي به ولـكــنه لم يـتـوج
ـشحون بالغضب بالزواج التردد ا
جعل منه شخصيـة عنيدة وزئبقية
وبالـتالي كيـف لها أن تـصبح رمزًا
وأن تــصــبح كــنــايــة عن الــشــخص
احملب والـعاشـق الولـهـان? اجلواب
احملـتـمل يـكـمن في مـرونـة الـروائي
ــعــاجلـة الــشــخـصــيــة وتــوظـيف
العـالم الذي يـحيط به لـيكـون نصًا
مـفــتــوحًــا جــذابًــا فــكــلــمـا عــاشت
الــــروايـــة فـي عــــقــــلك تــــقــــارنــــهـــا
مـوضـوعـيًـا بقـصـة حب مـررتَ بـها
ولتجسد انـعطافًا خيالـيًا ومرجعيًّا

ألي قصة تريد أن تخترعها.
الـــقـــصـــة احملـــددة بـــ الـــثـــالــوث
ديــــفـــداس وحـــبــــيـــبـــتـه بـــارفـــاتي

والـراقصـة جـاندرامـوكي والـطريـقة
الـتي ظـهرت بـهـا عام  ?1917تـشبه
إلـى حــــد مـــا الــــقــــصص الــــتي من
احملــــتــــمل أن حتــــدث مــــعك. احلب
واخلــسـارة والـعـزلـة والـدمـار الـتي
ـثل مـزيـجًـا تـعـانــيه الـشـخـصـيــة 
ـوجـود بداخل لـلـمـكون اإلنـسـاني ا
ـمـكن أن كل شــخـصـيـة والـتي من ا
يـسـتــعـيـر كل مـنــا جـزءًا خـاصًـا به
كـــنــوع من اخلـــلق الـــفــردي وهــذا
بـــالــضـــبط مــا يـــبــقـي خــيـــاراتــهــا
مـفـتــوحـة ألي حتـول ثــقـافي سـواء
أكــان مـقــتـبــسًـا أو طــبـعــة جـديـدة
ــرونــة تــتــجــســد عــظــمـة وبـهــذه ا
الــروايـة وذلك بـالـتـأكـيـد واحـد من
األســبـــاب الـــتـي جــعـــلـت الـــروايــة
ـيـة من أول حتـظى بـالـشـهــرة الـعـا

حتوير سينمائي لها).
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عن دار أمل اجلـــديــدة لــلـــنــشــر في
سـوريـا صــدرت  تـرجـمـة مــشـتـركـة
لـلـشـاعـرين الـسـوري نـوزاد جـعدان
والـعـراقـيـة سـميـرة سـلـمـان لـرواية
(ديـفـداس) لـلكـاتب الـهـنـدي سارات
تشاندرا  وجاءت الترجمة للعربية
فى  225صــــــفـــــحــــــة من الــــــقـــــطع
تـوسط مصـحوبـة بتـقد خاص ا
بـالـروايـة وأخـرى تتـضـمن الـسـيرة

الذاتية لسارات تشاندرا.
ــتــرجــمــ (ان وجــاء في  تــقــد ا
ـقـتل احلـياة الـروايـة  جتـسد نـداء 
الـفطـرية والـطبـيعـية لـسكـان القرى
ـــديـــنــة وانـــصـــهـــارهـــا بــحـــيـــاة ا
الـصــاخـبــة الـتي تــقـتل كل عــاطـفـة
فـطـريـة اي إنـهـا مـقـارنـة بـ خـبز
ـديــنـة الـريف الــســاخن وأحـجــار ا
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