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ـميـزة وأسلوبه كـوكيـة في دول العـالم وبثقـافته ا في كل رحالته ا
الراقي وإبداعه في البحث واالسـتقصاء وإيجاد اجلـواهر الفكرية
والـدرر الشـعبـية والـآللئ التـاريـخيـة العـميـقة لـكل بلـد يحـتاج إلى
جـهـد وسـفـر وتمـعن حـامال مـعه هـمـوم الـوطن وجـراحـاته وغـربته
قيم غـترب بدل رفو ا التي ال توصف معانـاتها  األديب الرحال ا
في الـنمـسا  لـيس غريـبا عن وطـنه ولـكن الوطن غـريب عنه  مـنذ
أربع عاما وهو يعطي للوطن من فكره وأدبه وترجماته وعصارة

رحالته  لكن ماذا أعطاه الوطن ? 
في كل زيـارة للـوطن كـوردستـان يحـمل معه طـاقـة فكـرية ايـجابـية
يـحاول من خاللـها أن يـوهب مـا عنـده من جتلـيـات حديـثة وأفـكار
راقـية تكـون منـارا وسبـيال للـتجـديد والـتطـور والتـغيـير واإلبداع 
من هـنا كـانت هـمته كـبـيرة في الـطـرح التـجديـدي الـعصـري الذي
يـنــقــله من عــوالم رحالته وأدبــيــاته  وجــوده في الــوطن حــركـة 
نــشـاط ثــقــافي  إبــداع  وهـذا مــا يــتــجـلـى في قـبــوله لــلــدعـوات

واألمسيات الثقافية مهما كانت بعيدة عن مكانه في دهوك .
ـة الثـقافي في مـدينـة عقـره أقيمت فضـمن نشـاطات مـنتـدى العز
تـرجم والـرحال الـكوردي بدل أمسـية ثـقافـية لألديـب والشـاعر وا
رفو  ونـبذة عن مـدينة عـقره حـسب موقع كـوردستـان " عقره هي
بـلدة تـاريخـيـة تعـود إلى سـنة  580 ق.م.  شيّـدهـا أميـر كوردي
يُـدعى األميـر زند عـلى سـفوح جـبال عـدة منـهـا سبـيلك كه ال كه
ڤن كل عقره و كـرى توبا. تـقع عقره بـ عاصمـة اإلقليم ( أربيل
) و مديـنة دهـوك و على بـعد  152كم شرقـا. حتتـوي البـلدة على
عدنية. عابد الكهـوف و الينابيع ا واقع التاريـخية ا العديد من ا
يتوجه الكثير من الـسياح سنويا نحو هـذه البلدة و محيطها. ومن
ـواقع األثـرية الـتي ال تـزال بـقايـاهـا شـاخصـة و شـاهـدة علـيـها ا
عـبد الـزردشتي تـمثال نذكـر كال كفن  كال عـقره كال شـوش ا

بوكا جوا رزى ميرى و غيرها . " .
 قيمت األمسية حتت عـنوان احلب والشعر في رحالت بدل رفو 
ـثـقـفـ والــفـنـانـ واإلعالمـيـ بـحـضـور جــمـيل لـلـسـيـاســيـ وا
وعشاق أدب الرحالت في قـاعة الشهـيد شاكر فتـاح الواقعة على
قمة التل  قدم نـبذة عن احملاضر الشاعـر شهاب عقراوي  سلط
احملــاضــر ضــوءاً جــمــيـال عــلى جتــلــيــات وتــطــور أدب الــرحالت
وشـواهـد من جتـربـته الـغـنـيـة الـزاخرة بـرحالت ومـعـانـاة مـخـتـلـفة
وكمـا عانى ابن بـطوطة "الـذي قال : "رحـلت وحيـداً. لم أجد أحداً
يـؤنس وحـدتي بـلفـتـات وديـة وال مجـمـوعـة مسـافـرين أنـضم لهم.
مـدفـوعـا بِــحـكمٍ ذاتي من داخــلي ورغـبـة عــارمـة طـال انــتـظـارهـا
ـقدسـات اجملـيدة قـررت االبـتعـاد عن كل أصـدقائي لـزيارة تـلك ا
ـا أن والــديَّ كـانــا عـلـى قـيـد ونـزع نــفـسي بــعـيــداً عن بالدي. و
احليـاة كان االبـتعـاد عنهـما حـمالً ثقـيالً علي. عانـينـا جمـيعاً من

احلزن الشديد. " 
في صـورة مـتـنـاغـمـة حـمل الـرحـال بـدل رفـو هـمـوم شعـبه ووطـنه
الـذي حتـدث عـنهـا بـإسـهاب خالل نـقل عـادات وتـقـاليـد الـشـعوب
ـة في تـاريخ األوطـان وتـعـرج إلى ـديـنـة الـقـد واألقـوام وأهـمــيـة ا
احلوادث الـتي وقـعت خالل رحالته والبـحث عن ذكـريات الـطفـولة
ـكـسيك وكـازاغسـتان واسـتشـهد احملـاضـر بحـوادث من الهـند وا
غرب وغيـرها  استمتع احلضـور بأسلوب احملاضر وفينيسـيا وا
فـي الــطـــرح والــســـرد وحـــضــور الـــوطن كـــوردســتـــان بـــقــوة في
فكرين ثقف وا محاضرته وقال : " بأن هوية األ تستـند على ا
واألدباء والفنـان ومن يهمش هـؤالء فهم يطمـرون هوية الوطن . "
وافـتـتح بـاب الـنـقـاش وبصـدر رحب أجـاب احملـاضـر عـلى أسـئـلة
احلـضـور  أهـدت إلـيه في الـنـهـايـة بـاقـة نـرجس عـقـراوي وكـانت
بــالــنـســبــة له تــعــادل كـافــة اجلــوائــز والـشــهــادات  وكــان هـدف
احملـاضـرة أهـمــيـة أدب الـرحالت في تـاريخ الـشـعـوب ومـدى ربط
كـوردستـان بـالعـالم . وبـعنـوان بـاعذرى تـسـتقـبل األديب بـدل رفو
ـنطقـة شيـخان وبإشـراف مركز اللش بحـفاوة  وهي ناحـية تـابعة 
الثقافي وبالتعاون مع إعدادية باعذرى أقـيمت أمسية ثقافية لطلبة
إعـدادية بـاعذرى اخملـتـلطـة وبحـضور كـبيـر من الـطلـبة واألسـاتذة
والــضـيــوف  قــدم احملــاضــرة األسـتــاذ خالت بــاعــذرى وتــطـرق
األديب بـدل رفـو عن أمـور الـطــلـبـة وأهـمـيـة الــثـقـافـة في احلـيـاة 
ـعانـاة تخـلق اإلرادة القـوية وحتدث لـهم من قـلب وجع األزمات وا
واإلصرار الـتي تمـهد السـبيل لـلتفـوق والنجـاح والتـغير والـطموح
وحتقيق األحالم واإلبداع .  في كل أمسياته الـثقافية يتجدد روح
األمل في تغـير الـركود  وجتسـيد خـيوط أشعـة الشـمس اجلديدة
عـلى وطن جـديـد .ولسـان حـاله يـقول كـمـا قـال بن بطـوطـة " يـقول
ابن بـطوطـة في كتـابه حتفـة الـنظـار في غرائب األمـصار وعـجائب

األسفار متحدثا عن نفسه :
" بـلـغت بـحمـد الـله مـرادي في الـدنـيا وهـو الـسـيّـاحة في األرض
وبـلـغت من ذلك مــا لم يـبـلـغه غــيـري فـيـمـا أعــلـمه " .يـبـقى األديب
الـرحـال بـدل رفـو مــنـبـعـا ثـقــافـيـا مـهـمـا فـي هـذا الـزمن الـصـعب
ومـصـدرا قـيـمـا لـلـثـقـافـة اجلـديـدة وتـطـور أدب عـالم الـرحالت في

العالم .
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يــــنــــطــــوي كــــتــــاب (الــــروايــــة
االســـتـــقـــصـــائـــيـــة  –تـــأصـــيل
ـصـطـلح وتـطـبـيـقـاته) لـلـنـاقد ا
تجـدد محمـد جبير ـعروف وا ا
الـذي اتخـذ من الـروائي الراحل
حـــديــثـــاً ســعـــد مــحــمـــد رحــيم
ـوذجـاً عـلى مـفـارقـة تـعـد من أ
الــنــوادر الــتي قــد ال جتــد لــهــا
مثـيالً في الـكتب الـنـقديـة اال ما
ـادة نــدر فــضالً عــلى اهــمــيــة ا
التـي تضمنـها الكتـاب وجدتها.
ــفـــارقــة الــتي احتــدث عــنــهــا ا
تـــتــمـــثل فـي ان نــاقـــدنـــا الــذي
خـــصص كــتـــابــاً كــامـالً لــســرد
الــروائي مــوضــوع الــدراسـة لم
يـــســـبق له أن قـــرأ شـــيـــئـــاً من
اعـــمـــال األخـــيــــر اال قـــبل مـــدة
وجــــيـــــزة من تـــــاريخ شـــــروعه
ـا التـتـجـاوز بـتـألـيف كــتـابه ر
اشــهــرا قــلــيــلــة  مع ان الــعــمـر
االدبي لـلـروائي الـراحل لم يـكن
ـتـد الى ثـمانـيـنات قـصـيراً إذ 
نـصرم .. وهذا امر مهم القرن ا
يــنــبـــغي لــلــمـــراقب ان يــأخــذه
نح ـنحـه و بـاحلـسـبـان ألنه 
ـــتـــلـــقي مـــؤشـــرات  جـــديـــرة ا
الحظـة بشـأن عملـيتي الـنقد با
والـفن االبـداعي عمـومـاً . في ما
يتـعلق بالنـقد فإن ناقـدنا امتلك
الـشجاعـة الكافـية ليـعترف بأنه
لم يـــقــرأ لـــرحــيم اال فـي الــعــام
عـنـدمــا اثـارت اهــتـمـامه 2016
روايـة مـقــتل بـائع الــكـتب الـتي

قــفـزت الى الالئــحـة الــقـصــيـرة
ـيـة لـكنه ـسـابـقـة البـوكـر الـعـا
يـستدرك (ال أعـد ذلك مثـلبة  في
اهـتــمــامـاتي الــقـرائــيـة لــلـنص
الـروائـي الــعـراقـي مــنـذ مــطــلع
ـاضي حتى سـبعـيـنـات القـرن ا
يـومـنـا هذا واخـتـزنت ذاكـرتـنا
الـكثيـر من النصـوص االبداعية
لــرمــوز االبــداع الـــعــراقي عــلى
مـدى مـايقـرب من مـئـة عـام  هو
عــمـر الــروايــة الــعــراقــيــة مــنـذ
ظـــهـــور روايـــة " جالل خـــالـــد-
مــحـمــود احــمـد الــســيــد" حـتى
يــومــنــا هــذا  ومــا شــهــده هـذا
الــتــاريخ من مـثــابــات ابـداعــيـة
مـتمـيزة فقـد كانت هـذه القراءة
ـثابـة سـردية عـراقـية اكـتـشافـاً 
جــــديـــــدة حــــفـــــزت لــــلـــــبــــحث
واالكـتشـاف في نصـوص اخرى
ــــيــــزة لــــلــــكــــاتـب وهــــذه هي ا
االيـجـابــيـة واحلـقـيـقـيـة لـلـنص
االبــــــــــداعـي فـي احلـث عــــــــــلـى
اكـــتــشــافــات اخــرى). واذا كــان
نــــاقـــدنــــا يـــرى ان تــــأخـــره في
الـقراءة لرحـيم قد حفـزه للبحث
والـتـقـصي في اعمـاله الـسـابـقة
وقد عـاد ليـقرأهـا قبل أن يـشرع
بــدراسـته الـقــيـمـة هــذه فـإنـني
اعــتــقــد ان وصــول مـقــتل بــائع
الـكتب الى الئحـة البوكـر هو ما
حـفز نـاقدنـا لـيقـرأ هذه الـرواية
اشباعاً لـفضوله النقدي اوالً أو
ـا قـد شــعـر بـالـتـقـصـيـر ألنه ر

ركز صري الـراحل يوسف إدريس حمل عنوان »يـوسف إدريس: خفايـا اإلبداع من إصدارات ا أصـدرت الكاتبة الـروسية فاليـريا كيربتـشنكو كتابـا عن القاص ا
ـبكرة لـيوسف إدريس تـعد حتى اآلن ـان يحـيى بتقـد خيـري دومة ويـوضح الكتـاب كيف أن األعـمال القـصصـية ا الـقومي لـلترجـمة في مـصر ونـقلته لـلعـربية إ
صري بل واألدب العربي أيـضا وكيف استطاع إدريس كشف الـشخصية الشعـبية من جميع اجلوانب وفي جمـيع عالقاتها احلياتية إجنـازا ال يقارن في األدب ا
وسكو تمت مناقشتها عام  1970لكنها واصلت عهد االستشراق  ؤلفة  اخملتلفة.الكتاب صدر في ذكرى وفاة إدريس الـ 27وهـو مؤسس على رسالة دكتوراه مقدمة من ا
واسـتكملت الدراسـة والبحث وأخرجته عام 1980.  يـقدّم الكتاب رؤيـة بانورامية ألعمـال يوسف إدريس رؤية تتبع شـخصيات إبداعاته ومـا طرأ عليهـا من التحوالت وتلقي
ـؤلفة الضوء على هـذه التحوالت التي عـكست بدورها تغيـر مواقف الكاتب الفكـرية والسياسـية والفنية. كـيف اختفت السمات الـتشيكوفـية في بعض أعماله لتـخلي مكانها ا
لألبـعاد النـفسيـة في أعماق الال وعي اإلنـساني. هل كان ذلـك تأثرا بعـمالق الرواية دوسـتيوفـسكي وتتـطرق إلى التـغير في مـواقف يوسف إدريس الـسياسـية واالجتـماعية.
وحتـلل كيربتـشنو الـنصوص وتفـكيكهـا ثم تعيد تـركيبـها من جديد لـنرى مغزاهـا الشامل إضـافة إلى فضح أسرار تـقنيات إدريس الـقادرة على اسـتالب عقول وأفئـدة قرائه كما
فرداته ورمـوزه وإشاراته. وفي فصل ثلي الـطبقـة الوسطى لـتقدم إبداع يـوسف إدريس  ـدن و صري وسـكان األحيـاء الشعـبية في ا تـتعمق كـيربتـشنكـو في عوالم الفالحـ ا
ؤلـفة منابع اإلبداع لدى إدريس عـبر مسيرة حيـاته كطفل وعالقته بأسرته ومـجتمعه احمليط. تبـدأ من البداية من قرية »البيروم «وتـسير بنا عبر الزقازيق ودمياط آخـر تستكشف ا

والقاهرة.

رسالة القاهرة
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النجاة من جـحيم حرب أهلية أو
ـا تـبـدو نـهـاية صـراع مـسـلح ر
سـعـيـدة لـكن في الـوقت ذاته قـد
تـكون بـدايـة جـديدة لـطـريق غـير
المح ومن هـنا الـتقطت مـعلوم ا
اخلـــيط الـــكــاتـــبـــة والــطـــبــيـــبــة
الــســوريــة نــغم حــيــدر لــتــنــسج
أحدث رواياتها (أعياد الشتاء).

تتناول الـرواية الواقعة في 144
ـــتــوسط صـــفــحـــة من الـــقـــطع ا
والـــــصـــــادرة عن دار هـــــاشـــــيت
أنـــــطــــوان في بـــــيــــروت قــــصــــة
الفـتاتـ شهـينـاز وراوية الـلت
جـمعـتـهـما غـرفـة ضيـقـة في أحد
بـلدان الـلجوء الـباردة وتـفاصيل
تناقضة حد حياتهما الدقـيقة وا
االنـقسام وتـكشف نـدوب الرحيل

وقساوة اللجوء.
تــذهـب الــكـــاتــبـــة إلى أبـــعــد من
عالقة بطلتيها بجسديهما وإلى
أبـعـد من حب شـهـيـنـاز لـلـضابط
العنيف قتيبة وتناقض شعورها
نـحـوه بـعدمـا نـفـاهـا وإلى أبـعد
من مــأســاة الــلــجـوء واالنــسالخ

عششة في الروح. والندوب ا
وبــــأســــوب أدبي جــــر رشــــيق
تتـطرق إلى الـعالقة السـادية ب
البطـلة شهيناز والـضابط قتيبة
ــبــهـــمــة بــ راويــة والــعالقـــة ا
وأبيـهـا. إنهـا قصـة سـياسـية من

دون أن تتطرق إلى السياسة.
تـغـوص الـكـاتـبـة الـتي ولـدت في
دمـشق عـام  1987وتـقـيـم حـالـيا
انيا في تفاصيل الشخصيات بأ
ــركــبـــة وتــتــنــقل بــ األزمــنــة ا
واألمـاكن لـتحـكي عن الـعيش في
ـاضي ورفـضه في الـوقت ذاته ا
وكـيف تـتـحـكـم احلـيـاة الـسـابـقة
بـكل مـا هـو حـاضـر ومـسـتـقـبـلي

رغـم بــــــــــحث
شـخـصـيـاتـها
عــن اخلـالص
في بـلـد جـديد
ومكان جديد.
وعـن الـــــــــربط
بـــــ الــــــواقع
الــذي عــاشــته
قـــبـل ســـنــوات
فـي ســـــــوريــــــا
وأحــــــــــــــــــــداث
الــروايـــة قــالت
نـغـم حـيــدر في
مــــقــــابــــلــــة مع
رويـــــــتــــــرز ”لم
أتـــوقع فــعال أن
يـربـكـني تـغـيـير

ـــكــان إلى هــذا احلـــد يــتــعــلق ا
ــرء خــلــفه إذ ــا تــركهُ ا األمــر 
أننا غادرنا تارك حطاما دمارا

مهوال كأنه قيامة.“
وأضــافت ”شــعـــرت أن حـــيــاتي
السابقة جزء من هذا الدمار تلك
الـســنـوات كـأنــهـا خـدعــة حـيـاة
ســابــقــة كــأنــهــا مــحض أوهــام
أصبـحت كل الـذكـريـات والـصور
التي تتواتـر على ذهني تشبه ما

آلت إليه بعدها خراب كبير.“
ـكـان وتـابـعـت قـائـلـة ”تـغــيـيــر ا
الـقـســري هـذا أدخـلـني في حـالـة
من االضطراب إذ أنه ترتب علي
أن أكــــون في الــــبــــلــــد اجلــــديـــد
إنسـانة جديدة أيـضا وهذا ما لم
أجــده قـــررت أن أكــتـب عن هــذا
االضــطـــراب اخــتالل الـــزمن مع

كان.“ تغيير ا
وعن بطلـتي الرواية قالت ”األمر
ـرء شــبــيه بــأن تــلــتــصق بــيــد ا
عنـوة ساعة تـتحرك عـقارِبها إلى
الـــــوراء وهـــــكـــــذا حتـــــدثـت عن
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امـرأتـ مـا زالت
حــــيــــواتـــــهــــمــــا
الـسـابـقة تـتـحكم
بـكـل مـا يــحـصل
مـــــعـــــهـــــمـــــا في
ستـقبل سواء ا
أدركتا ذلك أم لم

تدركاه.“
وأضافت ”عادة
ما أُعـمل خيالي
أثـنــاء الـكــتـابـة
ألنـني مـقـتـنـعـة
أن الــذهن قـادر
على خلق واقع
حــــسي.. أمــــام
الـــــنص أكــــون
عـلى حـافـة رفـيـعـة جدا
شــــديــــدة احلــــدة بـــــ الــــواقع
الــــصـــــرف واخلــــيـــــال اجلــــامح
وأحـاول دومـاً أال أهـوي في أحـد

سارين.“ هذين ا
ـــكـــنــني وتـــابــعـت قــائـــلــة ”ال 
اإلجــابـة إن كــانت شــخــصــيـاتي
حـقيـقـة أم خـيـاال لـقد الـتـقـيـتـها
فـعال ولـكـن لـيس بـأكـمــلـهـا لـقـد
استدنت من كـل شخص صادفته
شـيـئـاً لبـاس من هُـنـا تصـفـيـفة
شـــعـــر مـن هُـــنـــاك مــــشـــيـــة من
إحـداهن طـريـقـة تـنـاول الـطـعـام
مـن أخـــرى رددت بـــعـــدهـــا هــذا

الدين على هيئة إنسان كامل.“
والـــســرد في (أعـــيـــاد الــشـــتــاء)
متماسك تبـرز من ب ثناياه لغة
شـاعــريـة هــادئـة وســلـســة تـدفع
الـقــار إلى تــتــبع الــروايـة دون

ملل حتى النهاية.
وتـقول نغم عن صـياغـتها لـلعمل
أتعامل مع اللغة برهافة شديدة”
كــأنــهــا ريــشــة طـائــر أعــاين كل
جمـلة وأقـلبهـا ألوطد عالقتي مع
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بغداد

احلـــرف أريــــد دومـــا لـــلـــغـــة أن
تتـنـفس مع الـشخـصـيات أيـضا
هنـاك مـشـاعـر جـمـة تـنـشـأ بـيني
ــكن إال وبــ شــخـــصــيــاتي ال 
لــلـغــة شــديـدة اخلــصـوصــيـة أن
تـتـرجــمـهـا.“واسـتـغــرقت كـتـابـة
(أعــيـــاد الــشــتــاء) وقـــتــا طــويال
وصــــراعـــــا مع الـــــنــــفـس حــــتى
تسـتـطيع مـؤلفـتـها صـياغـة عمل
أدبي بــــعــــيــــد عن االنــــفــــعـــاالت
والـتـحـيـزات.وقـالت ”اسـتـغـرقت
وقتـا طـويال في الـكتـابـة إذ أنني
أردت نــصـــا يــحـــكي عن احلــدث
بـطــريـقـة مــخـتـلـفــة دربت قـلـمي
عـلى أن يـتـخـلص من انـفـعـاالته
حــــاولت أن أجتــــرد من جــــمــــيع
آالمي وخــســاراتي وأتــفــرغ آلالم
هـاتـ الـشـخـصـيـتـ (شـهـيـنـاز

وراوية) فقط.“
وأضــــافت ”كــــانت هــــذه إحـــدى
ـهــام الــتي واجــهــتـني أصــعب ا
حـــتـى أن إيـــجــــاد ســـكــــون تـــام
ينـاسب هذا الـتـجرد كـان وظيـفة
ـكـنـني الـقول صـعـبـة أيضـا ال 
إن الــروايــة حتــكي عن الــلــجــوء
فـقط لقـد كان الـلجـوء فيـها رمزا
وداللـة لـدي قـنـاعـة بـأن الـلـجـوء
ـرء ال عالقـة له شـعـور يــتـلـبس ا
عامالت ستندات واألختام وا با
تد ألبعد وال ببلد دون آخر بل 
من هـذا إنه يـقارب الـعـيش فوق
أرضٍ مـــــشـــــبـــــعــــة بـــــاحلـــــصى
ُدبـبة وفي جو مُغبر واحلجارة ا

“. قا
ــكن لــنـا أن وخــتــمـت قــائــلـة ”
كن نسـير ولكن بـألمٍ مُضاعف 
لــنـــا اســتــنــشـــاق الــهــواء ولــكن
بـصعـوبة كـما لو أنـنا عـلى حافة
االخـتنـاق.. لقـد حملـنا صـخورنا

وغبارنا معنا أينما حللنا.“

جبير يودّع سعد محمد رحيم بسبر غور سردياته

رواية (أعياد الشتاء)

ازاء هــذا الـكــاتب إذ لم يــقـرأ له
. من قـبل كـمـا لم يـعره اهـتـمـاماً
أي ان الــنـاقـد كــان بـحـاجـة الى
حتفـيز. وبطبـيعة احلال ان هذا
االمـر يـبـدو مـنـطـقـيـاً وسـط هذا
الــــكم الــــكــــثــــيــــر مـن االصـــدار
السـردي والعـدد غـير الـطبـيعي
لـلروائـي الـذين مألوا السـاحة
بــعـد  2003مــا يـجــعل الــنــاقـد
ـنــشـغل الــعـراقي خــصـوصــاً ا
ـــــــتـــــــاعـب احلـــــــيـــــــاة اصـالً 
وهــمــومـهــا في مــوقف مــحـرج
ألنه قــد ال يــسـتــطــيع ان يــتـابع
ا ان اجلميع ويقـرأ للجميع. ر
الشـعور بالـذنب دفع في ما بعد
جبيـر الى االسراع في طبع هذا
ـــهـم عـــلى نـــفـــقـــته الـــكـــتـــاب ا
ـفاجىء اخلـاصة بـعد الـرحيل ا
لــلــروائي ســعــد مــحــمــد رحــيم
لـيكـون خيـر وداع لهـذا االنسان
الـــنـــبــيـل الــذي احـــزنت وفـــاته
اصـــدقــاءه ومــحـــبــيه وشـــكّــلت
صدمة في الوسط الثقافي الذي
كـان ينـتظـر الـكثـير مـنه السيـما
بـعــد حتـقــيق روايـاتـه االخـيـرة
ـــتــلــقي. اصــداء طــيـــبــة لــدى ا
اعتقـد شخـصيـاً ان هذا الـكتاب
الــنـقـدي الــذي بـ ايـديــنـا كـان
ـــــــكن ان يــــــدخـل الــــــســــــرور
والـبـهجـة الى قـلب  رحـيم اكـثر
مـن أي كـــتــــاب آخـــر ال لــــكـــونه
ا ا  يـتحـدث عنه شخـصيـاً وا
تـضمـنه من مادة نقـدية اثـرائية

طها فهو يربط ب جديدة في 
الــروايـة االســتــقــصـائــيــة وبـ
الصـحافـة االستقـصائـية لـيكون
محتواه  مـحل اهتمام فئت من
ـبدعـ : الـروائي والـصـحفي. ا
لــكن قـدّر الـله ومــاشـاء فـعل فـلم
يُـكـتب لـلـروائي الـراحل أن يـقـرأ
آراء وتـــقـــصـــيـــات جــــبـــيـــر في
ســـرديــاتـه وهي مــطـــبـــوعــة في
كــتـاب يـكــاد يـكـون مــتـكـامالً من
ـضــامـيــنـيـة جـمــيع الـنــواحي ا
والـــفـــنـــيــــة اذ حــــــرص مـــؤلف
الـكــتـاب عـلى ان يـكـون االخـراج
الـــفــني والــطـــــــبـــاعــة بــأفــضل

صورة .
اسـتهل النـاقد دراسـته الصادرة
عـن دار فـضــاءات الــفن لــلــنــشـر
والــــــــــتـــــــــوزيـع - بــــــــــغـــــــــداد-
بــاســتــعــراض جـــمــيل لــظــهــور
ـراحل الرواية الـرواية عمـوماً و
الــعــراقـــيــة الــتي قـــســمــهــا الى
خــــــــمـس مــــــــراحـل  االولـى هي
يت مرحلة ماب احلرب العا
الـــتي شــهــدت صــدور  34عــمالً
رحلـة الثانية روائياً عـراقياً  وا
هـي مـــرحـــلـــة مـــابـــعـــد احلـــرب
ــيــة الـثــانــيــة حـتـــــــــــــى الــعـا
تـموز  1958ورأى انـهـا مـرحـلة
الــتـأســيس لــلـروايــة الــعـراقــيـة
والـعربـية عمـوماً وصـدر خاللها
روايـة.  والـثـالــثـة تـمـتـد من 78
تموز 1958حتى احتالل العراق
في  2003 وشهـدت صدور 615
رحلة الرابعة تمتد من عمالً  وا
وظـهر خاللـها 2014الى  2003
ـرحـلــة اخلـامـسـة 480 عــمالً وا
هي مـــرحـــلـــة مـــابـــعـــد احـــتالل
ـــــــوصل  ...... 2014وتـــــــوقع ا
ـرحـلـة ـؤلف ان تــشـهـد هــذه ا ا
صـــدور روايـــات تــــوثّق جـــرائم
تـــنـــظـــيم داعش خـالل احـــتالله
عدداً من مـدن العراق.  وال أدري
ـا اختـلف مع ناقـدنا بـشأن .. ر
رحلت تقسيمه هـذا وحتديداً ا
كن ان تكونا االخيرت اللت 
مـــرحـــلـــة واحـــدة ال ســـيـــمــا ان
الظـروف العـامة مـا بعـد احتالل

ــــوصل لم ا
تـــــتــــغـــــيــــر
كـثـيـرا عـمـا
كـانت عــلـيه
قــــــــــــــــــــــــبــل
احـــتـاللـــهــا
فـــــــــــــــداعـش
غــمـامــة وقـد
زالت ان شاء
مع ان اثــرهـا
ــــــــــحى لـن 
بــــســــهــــولــــة
ـــــــــبـــــــــدع وا
الــــــــعـــــــــراقي
تــــــــــــنــــــــــــاول
وســـيــتـــنــاول
بـالـتأكـيـد هذه
ـدة الـزمـنـيـة ا
الــتـعـيــسـة من
تاريخ الـعراق.
لـــــــــكـن هـــــــــذه
احلـــقــبــة قــد ال
تــشــكّل تـأثــيـراً
ذا بــــــــــــــــال فـي

ــبــدع وعــمــله كــمــا هــو شــأن ا
ــراحـل االربع الــســابــقــة فــأي ا
ــكن ان عـــمل ابـــداعي الــيـــوم 
يـكـون مـتــأثـراً بـحـقــبـة مـا بـعـد
االحـتالل االمـريـكي وارهـاصاته
بــشــكل عــام وداعش مــا هــو اال
احـــدى نـــتــــائج هـــذا االحـــتالل
ومــخـلـفــاته. عـمـومــاً لـيس هـذا
هم كـثيرا فـالتقـسيمات بـاالمر ا
والــتـعــريـفــات قـابــلـة لــلـنــقـاش
وعـرضـة لإلخـتالف في وجـهات
النظر ولـيس هناك من محددات
ـكن جتاوزهـا. واحلق اقول ال 
ان جـبيـر ابهـرني بدراسـته هذه
ــا احــتــوته من دقــة ودرايــة و
وحرفنـة بل ال اغالي إذا قلت ان
هـــــــذه الــــــدراســــــة عــــــلـى وجه
الـتـحـديـد - ودراسـاته االخـيـرة
عـــمــومـــا  - تـــضع جـــبــيـــر في
مـقـدمـة النـقـاد العـراقـيـ الذين
ــكـــتــبـــة الـــعــربـــيــة احتـــفـــوا ا
ـفيدة . كما بالدراسـات القيمة ا
ان غزارة انـتـاجه في الـسـنوات

االخـيــرة لم تـكن سـلـبـيـة ولم
تـــكن عـــلى حــســـاب اجلــودة
وهــو امـر غـالـبـاً مـا يـقع فـيه
ـــشــتـــغـــلـــون في احلـــقــول ا
االبداعـيـة . وال اخفـيـكم سراً
انني كنت استعد للكتابة عن
كـتـابه االخـيـر - أصـبح اآلن
مـا قبل األخـير - الـذي تناول
فيه رواية احمر حانة حلميد
الربـيعي الذي كـان عبارة عن
ـتع فـهـو تــطـبـيق اجــرائي 
اآلخـر ومــهـم ايــضـاً لــكــنــني
ـؤلفه اجلديد الذي فوجئت 
ـــا بــــدا مــــتـــحــــمــــســـاً لـه ا
حـمــاسـة. ووفــاءً مــني لـروح
ــبـدع ســعــد مــحــمـد رحــيم ا
آثرت الكتابة أوالً عن الكتاب
الـذي يـتنـاول اعمـاله على ان
اعــود في مــا بـعــد - ان شـاء
الـله - لـدراسـة محـمـد جـبـير
عن احـمـر حـانـة الـتي اثـارت
انـتـبـاهي هي ايــضـاً لـتـكـون
لي معـهـا وقفـة ايـضاً بـعونه

تعالى...
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صــدر عن وزارة الــعــدل الــعــدد
اجلـــديــد من جـــريــدة الـــوقــائع
الـعـراقـيـة الـرسـمـيـة مـتـضـمـنـا
ـراسـيم اجلـمـهـورية عـددا من ا
منـهـا (الـنظـام الـداخـلي جمللس
مكافحـة غسيل االموال وتمويل
االرهــاب رقم  3 لــســـنــة 2018
وقــــرارات صــــادرة عن جلــــنــــة
جتـــمـــيـــد امـــوال االرهـــابـــيــ

رقـــــــمة  44 و 45 و 46و47 ا
و 48 و 49لـسـنة  2018وبـيان
صـادر عن رئاسـة ديوان رئـاسة
اجلــمــهــوريــة. الــعــدد يـحـــــمل
الــــرقــم  4504بــــتـــــــــــاريخ 3
  . ايلول  2018 للسنة الست
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عن مـــؤســـســـة شـــمس لـــلـــنـــشـــر
واإلعالم بــالـقـاهــرة صـدر لألديب
ــصـري  هــشـام شــعـبـان  كــتـابه ا
ــلــكـة فــســكــونــيـا  / اجلــديــد ( 
فــــــتــــــاوى اجملــــــون في حــــــيــــــاة

الــسـلــطــعـون) ويــتـضــمن مــئـة
ؤلف أقصوصة ساخرة يقول ا
فـي مــقــدمــتـه (أنــهــا مــا هي إال
قـصــاصــات صــغــيــرة ســاخـرة
وهـزلـية  لن تـقدم أو تـؤخر في
دائــــــرة الـــــعـــــبـث الـــــفـــــكـــــري
الالمـتناهي). وإن الـشخـصيات
داخـل هــذا الــكـــتــاب خــيـــالــيــة
لـكة فسكونيا) التي تنتمي لـ(
تــقع جــغــرافــيًــا في الالمــكـان 
وأي تــــــــشــــــــابـه بــــــــ تـــــــــلك
الـشخـصـيات وبـ شـخصـيات
في الـــــواقع فـــــهــــو أغـــــرب من
لكـة فسكونيا) هو اخليال. و(
ــؤلف الــتــعـــاون الــرابع بـــ ا
ـؤســســة  بــعــد اجملــمــوعـة وا
الــقـــصــصـــيـــة (رجل الــعـــبــاة)
وروايـــتـي (اإلفـــطـــار األخـــيـــر)

و(سجن العقرب).  بدل رفو مع عصمت شاه دوسكي
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