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يـسـتــطـيع الــروائي والـقـاص والــنـاقـد نــاطق خـلــوصي ان  يـصـدر
ؤلفات الـنقدية اعتمـادا على ما يكتبه من دراسات عن العديد من ا
الواقع الـثـقافي الـعـراقي وعن الروايـة الـعراقـيـة ذاتهـا اذ نـقرأ له
باستـمرار دراسات ومـقاالت عن اجلديـد في هذه الروايـة ولكنه ال
ـقاالت في ـتـنـافـر من الـدراسـات وا يفـعل ذلـك النه ال يريـد جـمع ا
نشـور من مقـاالته ودراساته في كتب كتب معـينة وال يـريد جـمع ا
ـا هو يـريـد من دراساته ومـقـاالته ان تتـوفـر على حتمل اسـمه وا
وضـوع وان تتناول مـشكالت وقضايـا مهمة في نهجـية ووحدة ا ا
الـروايـة الــعـراقـيــة ومـا حـقــقـته من اجنــازات ومـعـطــيـات وذلك مـا
جسـده في كـتابه الـصادر ضـمن مـنشـورات االحتـاد العـام لالدباء
والكتاب في الـعراق وعنوانه
(فـضــاءات الــســرد الـروائي
الـعــراقي: اضــاءات نـقــديـة)
ولـــكي يــــوضح ويــــعـــزز من
جـــهــــده الـــنـــقــــدي في هـــذا
الكـتـاب فـانه يـضع الـعـنوان
في مـــفـــردات ذات اهـــمـــيـــة
خــــاصـــــة مــــثـل فــــضــــاءات
واضـاءات لــيــؤكـد من خالل
ذلك انه ال يــتــعـــامل بــشــكل
اعتـيادي ومـكرر مع الـرواية
ا يـقدمـها في والعـراقيـة وا
دراســات ومـــقــاالت في اهم
وافضل مـنـجـزاتـها الـنـوعـية
والكمـية وعن تطـورها وابرز
مــا تـــنــاولـــته من مـــشــكالت
ـــاذجـــهــا وعن اهم وابـــرز 
ـية والرجوع ويتم ذلك بالرجـوع الى الرواية الـعربية والـرواية العا
ـقــارنـات الــدالــة عـلى ذلك وقــد جـاء ذلـك في تـمــهـيــد احـتل الى ا
الـصـفـحــات االولى من الـكـتــاب لـتـعـقــبه مـقـاالت عن روايـات ذات
مالمح ومعـطـيات مـتـميـزة ومـعبـرة عن طـبيـعـة وخصـائص اجملـتمع
قاالت رواية البراهيم العراقي في ظروف معينة. وقـد تناولت هذه ا
احـمـد وهي بــعـنـوان (طـفل) وروايــة (حـامل الـهــوى) الحـمـد خـلف
وروايـة (كـانـت اسـمـاء زرفــاء) السـمــاعـيل فـهــد اسـمــاعـيل وروايـة
(الساحر العظيم) المـجد توفيق ورواية (احلفيـدة االمريكية) النعام
كـجه جـي وروايـة (الــغـائب) لــبـتــول اخلـضــيـري وروايــة ( مـا بــعـد
ـلـكـة الـبـيت الـسـعـيـد) اجلـحـيم) حلـسـ سـرمك حـسـن وروايـة (
حلـنـون مــجـيـد وروايـة (وحــدهـا شـجــرة الـرمـان) لـســنـان انـطـوان
ورواية (سوق هرج) لعـائد خصباك ورواية بـعنوان (اوراق ابراهيم
النـاصري) لـعبـد االله عبـد الرزاق وروايـة (الالجئ العـراقي) لعـبد
ـطـران) لـعـلي بـدر وروايـة الـله الـصـخي وروايـة (الـطـريق الى تل ا
ـسـرات واالوجـاع) لـفـؤاد التـكـرلـي وروايـة (عشـاق وفـوتـغـرافي (ا
وازمنة) تأليف لطيفة الدليمي ورواية (بيت السودان) حملمد حياوي
وروايـة ثالثيـة شـيـكـاغـو حملـمـود سعـيـد وروايـة بـعـنـوان (بيـت على
هـدي عيـسى الـصقـر ورواية احلـدود البـرية دجلـة) 
يـسـلـون هـادي وروايـة بـعـنـوان (احلرب في
حي الـطــرب) لـنــجم والي ونـاطق خــلـوصي
يتناول اوسع مسـاحة للرواية الـعراقية لكنه
يحـفظ لكل روايـة تاريـخهـا وظروف كـتابـتها

وموقعها في الرواية العراقية.   
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صــدرت لـــلـــكـــاتب الـــصــحـــفي
حــســ الــذكــر روايــة بــعــنــوان
(قبس في مدن عاهرة) عن دار
مـــيــرزا لــلـــنــشــر والـــتــوزيع في
160 بـــــــــيــــــــروت. وتـــــــــقـع في 
صــــفــــحــــة.واعــــلـن الــــذكــــر انه
(وصـلت الـى بـغـداد من بـيـروت
شــحــنــة من الــروايــة وســنــرتب
حــــــفـل تــــــوقــــــيـع في بــــــغــــــداد
ومــحــافــظــات اخــرى .. كــمــا
االتــفــاق عــلى ان يــكــون هــنــاك
اربع احـتـفـاالت لتـوقـيع الـكـتاب
في بــيـروت والــقــاهــرة ودمـشق
والــدوحــة.. وســتــكــون نــســخــة
مـوزعة في مـكتـبـات متـعددة في
الـــعــــراق وبـــقـــيــــة دول الـــعـــالم

العربي ).

الــروايــة جتــارب حــيــاتــهــا في
مـواجهـة مرض الـسّرطـان الذي
أصـــاب دمـــاغـــهـــا وبـــدأ يـــأكل
ذاكـرتـهـا بـالـتّــزامن بـالـتـقـائـهـا
بـالـصّـدفـة بحـبـيـبـهـا الـضّائع "
الـضّــحّـاك" الـذي يــقـرّر أن يـقف
إلى جـانــبـهـا في أزمــتـهـا هـذه.
والرّواية قائمة كـلّها على تقنيّة
الـقطع السّـينـمائيّ حـيث هناك
مـشـهديّـة احلدث بـشكل الـلّقـطة

السّينمائيّة.   
  و(ادركـهـا الــنـسـيـان) الـرّوايـة
الـــرّابـــعـــة لـــهـــا بــعـــد روايـــتي
(أعـــشـــقـــني) و(الـــسّــقـــوط  في
الشّمس) اللت صدرتا في عدّة
ة) طبعات ورواية (أصدقاء د
الــتي ســتــصــدر فـي طــبــعــتــهـا
األولـى عـن جــــــائــــــزة كــــــتـــــارا
الـــقـــطـــريّـــة فـي تـــشـــرين االول

قبل. ا

ــرضٍ وخـــاصــةً بـــعـــد إصـــابـــتـه 
ـيت شــعــر مــعه ذلك اإلحــسـاس
كـان ومـصائب بـانـعدام الـزمـان وا
تـسـتـعـصي عــلى الـعـقـول تـوقـعـهـا
والـــتــنــبـــؤ بــهــا.. حـــتى جــاءه ذلك
الـــزائـــر اخلـــفي وهـــو عــلـى فــراش
ـوت لـيـعـطـيه اجلـواب عن أسـئـلة ا
وأحـالمٍ أرقـــته وعـــوالم أخـــذته إلى

حيث ال يريد..
 لـقــد عـرف يـاســر أخـيـراً مــا الـسـر
وراء شـبيـهه بـذات الهـيـئة واالسم!
ـاذا أخـذه في رحلـةٍ اسـتـكشـافـية و
ـاذا ظـهـر له إلى أدغـال أفـريـقـيـا? و
ديــوان شـعـري بـجـزئه الـثـاني بـعـد
ديـــوانه األول بــعــد أن ظن أنّه تــرك
اذا كـان عـلـيه أن يـسلك الـشـعـر!  و
ـــظــلم إذا كـــان يــريــد ذلك الـــنــفق ا
معرفة ذاته?من أجواء الرواية نقرأ:
ا استهوتني احملافل الرسمية "لطا

ونُظم التـشريفات والتـمثيل الدولي
بــاإلضــافـــة إلى األزيــاء الــرســمــيــة
لـلـدول بجـانب قـناعـتي الـتامـة بأن
لـكل ثقـافة احلق فـي تمـثيـلهـا ونقل
رسـالــتـهـا لــلـعــالم أجـمع وأظن أن
ـثل ألي دولـة هـو من يـرغب خـيـر 
ـا بـالــقـيــام بـذلك بــكل تـفــانٍ وحب 
يقوم به. والدافع الـوحيد هو فخره
ــانه بــرسـالــته وإدراكه بــبـلــده وإ
ألهــمـــيـــة األمــر وبـــالـــتــالـي كــانت
إجابتي كما يتبادر إلى ذهنك وبكل
عفويـة طفولية بـأنني سوف أصبح
ســفـيـرًا... فـســاد صـمت مـا لـبث أن
ــــز ثـم تــــعـــــالت تـــــبــــعـه هــــمـس و
الضحكات كـإجراءٍ احترازي توحي
بأن مُـطلـقهـا من الطالب عـلى درايةٍ
كافية ومُستنداً إلى دراسات بحثية
شــامــلـة ومــسـتــفــيـضــة عن جــمـيع
عوقات التي قد حتول بيني وب ا

طـمـوحي ومتـطـلـبات حتـقـيقه
وحــيــثـــيــاته عــلى مــســتــواي
الشخـصي واستحـالة حدوثه
حــتـى يُــخـــيل إلى مُــبـــصــرهم
أنهم اطـلعـوا على الـغيب فعالً
وعلموا مدى اسـتحالة حتقيق
طلب وكأنني قد ذلك احللم وا
أخـبـرتـهم بـأنـني أطـمح لـصـنع
مركبـتي الفضائـية وحيداً ومن
ثم الـصـعــود بـهـا إلـى الـفـضـاء
وعــبـور اجملـرات الـفـلـكـيـة... أو

عبور الزمن بطريقةٍ ما". 
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 عن دار أمـواج لـلـنّـشـر والـتّـوزيع
في عــمـان صــدرت لألديـبــة سـنـاء
الـــــشّـــــعـالن  روايـــــة ( أَدْرَكَـــــهَــــا
الــنّــسـيــان) و قــالت الــشّـعالن عن
روايتها (إنّا فـخورة بهذه الرّواية
في مـــســـيــرتي الـــرّوائـــيّــة إذ هي
جتربة سرديّـة خاصّة في الدّخول
في عوالم كـابوسيّـة تندد بـسقوط
اجملـــــتـــــمع ورمـــــوزه فـي خـــــضم
أحــداث إنــســانــيّــة دامــيــة تــقــهـر
اإلنسان وتسحق وجوده وتعلي
من قـيم الـفـساد واخلـراب والـظّلم
والـقـهر. هـذه الـرّواية هي صـرخة
وجع في وجـه الــقــبح والــسّــقـوط
والـتردّي كـما هي انـتصـار للحبّ
واخلـــيـــر واحلقّ عـــلى الـــرّغم من
مــــتــــاهــــات الــــواقع وإكــــراهــــاته

وفساده).
   والـروايــة مـلــحـمـيّــة مـتــداخـلـة

األزمـــــان واألمــــاكن ضــــمن
بـنى سـرديّة مـتـداخلـة فهي
مـزيج مـتـجـانس ومـتـداخل
مـن روايــــــــــة وســــــــــيــــــــــرة
ونصوص نـثريّة ونصوص
شـــعـــريّـــة مـــســـانـــدة وهي
تُـروى عـلى لــسـان أكـثـر من
راوٍ حــــيث هـــنـــاك الـــرّاوي
العليم الذي يروي من زاوية
تسلسل إلى جانب احلدث ا
الــرّاويــة اجلــزئـيّــة "بــاربـرا"
الــــتي تـــقــــوم بـــدور ســـردي
لـــلـــراوي الـــعـــلــــيم في هـــذه
الـوظـيفـة أمّـا الرّاوي الـبطل
"الضّـحّـاك" والـرّاوية الـبـطـلة
"بهـاء" فـهـمـا يتـنـاوبـان على
لـــعـب الـــسّـــرد ضـــمن أزمـــان
مــتـــداخــلــة.  وبـــهــاء بـــطــلــة
الـرّوايـة تـعـيش الـصّـعـبـة في
ظلّ فـقرهـا ويتـمهـا و تعرض
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ي وكــــــاتب ولي نــــــصـــــر اكــــــاد
امــريـكي مـن اصل ايــراني يــشـغل
حـاليـا مـنـصب عـميـد مـعـهـد جون
تقدمة هبكنـز للدراسات الدولـية ا
فـي الــعــاصــمــة واشــنــطن وكــذلك
يــعـمل اســتـاذ الــعالقـات الــدولـيـة
والـسـياسـيـة اخلارجـيـة في معـهد
وكــنغ في واشــنـطن وهــو اضــافـة
الى ذلك عـــــمل مــــســـــتــــشــــارا في
اخلارجـيـة االمريـكـيـة ضمن بـعـثة
الـرئـيس اوبـامــا الى افـغـانـسـتـان
ويعـد اليـوم واحدا من اهـم خبراء
الــسـيـاسـة الـدولـيــة فـيـهـا يـتـعـلق
بشـؤون الشـرق االوسط والشؤون
االيـــــرانــــــيــــــة كـــــمــــــا وصـــــفــــــته
االيــكـونــومــست بــانه يـؤدي دورا
بـارزا في الـتنـظـير لـواقع الـشيـعة

وحــــراكــــهم في الــــشــــرق االوسط
ويـعـد كـتـاب (قوى الـثـروة صـعود
الـــطـــبــقـــة الـــوســـطى االسالمـــيــة
كن اجلديدة) وكتاب (االمة التي 
االســتــغـــنــاء عــنــهـــا: الــســيــاســة
االمريكية في حالة تراجع) وكتاب
(االسالم وصــنــاعــة قــوة الــدولــة)
وكـتابه االشـهر في الـعالم الـعربي
وهـــو (صـــحـــوة الــشـــيـــعــة كـــيف
ســيـشــكل الــصــراع داخل االسالم
ودوي ـسـتقـبل) وكـتـاب (ا شـكل ا
واحـــــــيــــــــاء االسالم) وكــــــــتـــــــاب
ـقـراطـيـة في ايـران الـتـاريخ (الـد
وسؤال الليبرالية) وغيرها الكثير
من الــدراســات واالصـدارات) ومع
ي ان ولي رضا نصر من االكاد
ـؤثـرين في الـسيـاسـة االمريـكـية ا
ؤلفات ومع انه اصدر الكثير من ا

ذات العـالقة بالـسيـاسة االمريـكية
الراهـنـة اال انه يـكـاد يكـون غـائـبا
عن الـقـار الـعــربي) ويـعـد كـتـاب
ولي نــصــر مــقـاالت ومــحــاضـرات
الـذي تـرجمه الـعـراقي قـيس قاسم
الـعـجـرش اول كــتـاب جـامع لـولي

نصر في اللغة العربية 
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وهـو مـن اصـدار دار سـطـور وهي
دار نـشـر عـراقـيـة ايـضـا وقد رافق
ـترجم صدور هـذا الـكـتـاب قـيـام ا
نــفـسه بـتـرجـمـة كــتـاب الـسـيـاسـة
ــكن االسـتـغــنـاء عـنــهـا) وكـتـاب
ـتـصـاعدة الـطـائـفيـة بـشـحـنـتهـا ا
وكل مـــؤلـــفـــات ولي نـــصــر الـــفت
وصـــــدرت فـي الـــــقــــــرن احلـــــادي
والـعـشرين ولـولي نـصر مـقـاربات
خـــاصـــة فـــمـــقـــارنـــة في الـــشـــرق

االوسط هي مـقــاربـة مـبــنـيـة عـلى
حـجج فـلـسـفـيـة يـصـعب دحـضـها
وهـو يرى ان الـرسـائل واالشارات
تـبادلة ب مـراكز القـوة الدولية ا
هي اشــــيــــاء مـــعــــقــــدة لــــيس من
الــصـــعب الــوصـــول الى لــغـــتــهــا
ثل اليوم السياسية وولي نصر 
ابرز مسارات السـياسة اخلارجية
ويـضم كـتـاب (ولـي نـصـر مـقـاالت
ومـحــاضـرات) مــواد مـخــتـارة عن
ؤلفات فـهناك مقابلة مع عدد من ا
وزيــر خـارجــيــة روســيــا ومــقــالـة
بعـنوان (ردود متـصاعد لـلطائـفية
في الــعـالـم الـســيــاسي االسالمي)
ومــقـالــة بــعــنــوان (مــا حتــتج من
اجـــلـه ايــران لـــيـس كـــمـــا يـــبــدو)
ومـقـالة بـعـنـوان (مـا بـعـد االتـفاق
مـع ايــران) و(دعـاة الــتــغــيــيــر في

ايـــــــران) و(االثـــــــار
االقليـمية لـلنهوض
الشـيـعي في ايران)
وهـنــاك مـقـاالت عن
الـرئــيـس االمـريــكي
تـــرامب وهي (ادارة
تــرامب وســـيــاســته
اخلارجية) و(تأرجح
بـــــــ االحــــــــتـــــــواء
واحلــــرب) و(تـــرامب
بــــــــــ االحـــــــــتـــــــــاء
واحلـــرب) و(تــــرامب
وايـران عــلـى اعــتـاب
اخلــــطــــأ االكـــبــــر في
الـسـيـاسـة االمـريـكـية
الـــدولــيــة) و(الـــربــيع
الـــــــــعــــــــربـي الـى اين

يذهب بنا?).      
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في ديــوانــهــا اجلــديــد ”اســمح
لــــلـــيل بــــالـــدخـــول “تـــخـــوض
صريـة الشـابة زيزي الـشاعـرة ا
شـوشـة رحـلـة بحـث عن احلـرية
في شـتى صـورهـا وتـقف وجـها
ـــوت لــــوجه أمــــام احلــــيــــاة وا
لــــتـــــطـــــرح الـــــكــــثـــــيـــــر من

التساؤالت.
تــقـــول شــوشــة فـي مــقــدمــة
الــديـــوان )أنت حـــر عــنـــدمــا
تـــــــــكـــــــــون ال شـيء لــــــــذا ال
تــخـدعـونــا كـثـيــرا بـاحلـريـة
يـكــفي األبـريــاء الــذين سـالت
دمـــــاؤهـم حتت وطـــــأة هـــــذه
الـــكــلـــمـــة إذا أردت احلـــريــة
عـلـيـك أن تـتـحـرر من وجـودك
تمـاما علـيك أال ترى أحدا وال

ترى حتى نفسك).
جــاء الـديـوان في  64صــفـحـة
ـــتـــوسط ضـــمن من الـــقـــطـع ا
ســــلـــــســــلــــة (بـــــراءات) الــــتي
توسط) تصـدرها (منـشورات ا
في مـــــيالنـــــو وهـــــو الــــثـــــاني
لـلـشــاعـرة بـعــد (غـربـاء عــلـقـوا
بـحـذائي) الــصـادر عن الــهـيـئـة
الــعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة فـيـمـا
يـصـدر قـريــبـا ديـوانـهـا الـثـالث

(مالبس جـديدة للـموتى) الـفائز
ـركـز األول في جـائـزة أخـبار بـا

األدب لشعر الفصحى.
وفي قـصــيـدة بـعـنــوان (سـأقـفـز
إلى أعــــلى) تــــقـــول الــــشـــاعـــرة
(أنــفــقت كل مــا أمــلك/ حــبــست
أشــيــائي في حــجـرتـي/ وتـركت

صــوتي مــعــلــقــا عـلـى احلـائط/
اآلن ســـأجـــري وحـــدي../ ثـــمــة
قـصيدة تـود القفـز من قلبي إلى
كـتـفـي/ وأخـرى وضـعت حـجـرا
أمــــامي/ ســــأقـــفـــز إلـى أعـــلى/
ـا خلـصني من صـوب الرب/ ر
تـلك اللـعنـة! وفي قصـيدة أخرى
جتـتــاز الـشــاعـرة طــريـقـا
ـوت تبحث مـظلمـا نحو ا
في نـــهـــايـــته عـن حـــريــة
اجلـســد والــروح فـتــقـول
في قــصـــيــدة )األنـــبــيــاء

اجلدد(..) 
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حتت ســـطـــوة اجلـــنــون
اجلارفة/ أريد أن أنتهي
فـي عــــــمـق حــــــديــــــقــــــة
مــــهــــجـــورة/ وقــــتــــهـــا
سيـنـسـحب اخلـوف من
عـــروقـي وأكـــون أكـــثـــر
ـا أحتول إلى خـفـة/ ر
زهــــــــــرة أو نـــــــــبـــــــــات
شيطاني/ وقتها أيضا
لن أشــــعـــر بــــالـــقــــبـــر
ـــرشــوق فـي قــلـــبي/ ا
اجملــانــ ال يــعــرفــون
الــقـبــور.. ال يـشــعـرون
ــوتـون/ بـالــزمن.. ال 

أريد أن أقول مـا أريده وأفعل
مــا أريــده/ الــكالم احملــبـوس
ـبــتـورة يــحـفـران واألفـعــال ا
ــدافن فـي جـســدي). وقــالت ا
زيـــزي شــوشـــة في تـــصــريح
(اســتـغــرقـت جتــربـة ’اســمح
لليل بالدخول ‘حوالي عام
من الـكتابـة وهو يـختلف عن
ديواني األول حـيث تخلصت
فــيه من مــشــاكل الــبــدايـات).
وأضـــــافت (أرى أنـه يــــحــــمل
ـزيـد من الـصـفـاء الـشـعري ا
واصــلت فــيـه طــريــقي في أن
تكون الـدواوين وحدة واحدة
تــمـــثل حـــالـــة مـــتــمـــاســـكــة
انـشـغلـت فيه بـأفـكـار احلـرية
ــوت وســـعــيت واحلـــيــاة وا
لترسيخ عدم اهتمامي بكتابة
الـيــومي والـعــابـر). وتــابـعت
قــائـــلــة (أؤمن بـــأن قــصــيــدة
الـنـثر حتـتـمل طـرح القـضـايا
الــكـبــرى وال يــوجـد شــعـر ال
يهـتم بالـقضـايا الـكبـرى كما
عـــــبــــــرت فـي الـــــديــــــوان عن
ــيــتـافــيــزيــقـا انـشــغــالي بــا
وأعـتقـد أن االنشـغال بـاألمور
الــغــيـبــيــة مــنــطـقــة خــصــبـة

وأرض ثرية للشعر).
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في روايـــته »ســــفـــيــــر الـــكـــوارث«
يـتـطـرق الـكـاتب يـاسر عـبـد الـعـزيز
العرينان إلى فرضية علمية مفادها
ه أن لكل إنسـان منا عـالم موازٍ لعا
احلقيقي فرضيـة تقوم على مقاربة
هالمـــيــة حتــاول إثــبـــات الــتــرابط
وجود ب هذين الـعا وكيفية ا
جتليـهما في حـياة البشـر وتتخلق
تمـثلة هذه الفـرضية في النص  –ا
ـــوازي أو "األبـــعـــاد فـي الـــعـــالـم ا
ـوازية" من خـالل شخـصـية يـاسر ا
عــــبــــد الــــرحــــمن ابـن اخلــــامــــســـة
والـعـشرين عـامـاً والذي كـان يـطمح
سـتقـبل يكون فـيه سفـيراً لبالده
إلّــا أنـه ولــظــروف مــعــيــنــة; أعــدته
احلــيــاة لــيــكــون مــتــخــصــصــاً في
الـكوارث الـطـبيـعيـة لـيكـتشف بـعد
ذلك أن هـــــنــــاك حـــــكــــمـــــةً في ذلك
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االحتالل بكل تداعياته ومآسيه
على تـعدد الـعنـاوين والقـضايا
غــلب اجلـمـال غـيـر ان الــشـاعـر 
او وضـعـهـما في وضـوع عـلى ا
حـــالــة تــكــامل لـــصــالح جــوهــر
الـشـعـر. امـا االمـر الـثـاني: فـهـو
كــثــافــة احلـضــور الــثــقــافي في
الــــنص وهـــذا احلــــضـــور كـــان
ـكن ان يــحـول الــقـصــيـدة الى
مــجــرد نص ثـقــافي لــوال خــبـرة
الــشـاعــر الـتي جــعـلت الــثـقـافي
اغــنــاء لــلــجــمــالي وهــو اآلخــر

لصالح جوهر الشعر).

ــلــكـة لــقــصـيــدتـه مــكــانـة فـي 
الــشـــعــر ومـــكــانـــا لــصـــوته في
ســيــمـفــونــيــة الــشــعــر الـعــربي

عاصر. ا
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في قــصــائـد (الــقــيـامــة) البـد ان
تلـقي عند امرين لهما يتوقف ا
حضـور في بـنـية قـصـيدته وكل
ـــكن ان يـــأخــذ مـــنــهـــمـــا كــان 
الــقـصـيــدة بـعـيـدا عن فــضـائـهـا
االبـــــــداعـي..االول: مـــــــوضــــــوع
الــــقـــصــــائـــد الــــتي كـــادت ان ال
تـتـجـاوز احلـال في الـعـراق بـعد
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عن دار الـــصـــوت لــلـــصـــحـــافــة
نعم والنـشر صدر لـلشاعر عـبدا
حــمـنــدي  كـتـاب شــعـر بــعـنـوان
(الـقـيــامـة )  طـبــعه في (اكـار)
بـــاســطــنـــبــول بــتــركـــيــا.وكــتب
الـــشــاعـــر حـــمــيـــد ســعـــيــد  في
الـــــــــــــغــالف االخـــــــــــــيـــــــــــــر مـن
(الـــقــيـــامـــة)(يــواصـل الــشـــاعــر
ــنــعم حـمــنــدي مــشـروعه عـبــدا
الشـعري ويـضـيف جديـده وهو
قـد كـرسه الى مـا كـان مـهم حــقـا
شاعرا متمـيزا استطاع ان يجد

bzUB  w  W UOI «

اضي عن عمر ناهز  85 عاماً وفق ما أعلن مثـقفون سوريون نعوه فكر السـوري والباحث طيب تيـزيني فجر السـبت ا  توفي ا
ثقفـ السوري وكان على مدى عقود فكرين وا على مواقع التواصل االجتماعي.ويـعد تيزيني وهو من مدينة حـمص من أبرز ا
أستاذ الفلسفة العربية في جامـعة دمشق وله مؤلفات فكرية وفلسفيـة عديدة من أجزاء عدة. وأوردت صفحة على موقع فيسبوك
حتمل اسـمه (بـكل األسى واحلـزن واجلالل نـنعي إلـيـكم مـفكـرنـا الكـبـيـر د. طيب تـيـزيـني.. وبهـذا يـنغـلق بـاب من أبـواب حمص
ن اعتـصموا مع عشرات من األهالي في ثقف واحلـقوقي  وتهوي شرفة من شرفـات سوريا). وكان تيـزيني في عداد مجمـوعة من ا

 أمام وزارة الداخلية في دمشق للمطالبة باإلفراج عن معتقلي الرأي في سوريا. و اعتقاله مع آخرين قبل أن يعاد 2011آذار 16
. كـما كـان مع مـعارضـ آخرين بـينـهم مـيشـيل كيـلـو ولؤي حـس وفـايز سـارة في عـداد معـارض دعـتهم اطالق سراحـهم بـعد يـوم
ـعارضة. وخالل مـشاركـته في لقاء تـشاوري حواري في السلـطات في بدايـة احلركـة االحتجـاجية الى (خـلق نواة حـوار) ب السـلطة وا
تموز  2011 حضره نـائب الرئيس الـسوري آنـذاك فاروق الشـرع ونحو  200 شخص آخرين طـالب تيـزيني بـ (تفـكيك الـدولة األمنـية). وقال
عارضـ الزم مدينته سائل الـدولة األمنـية تريد أن تـفسد كل شيء). وبـخالف كثيـرين من ا عاجلـة ا (هذا شرط ال بديـل عنه واذا ما بدأنـا 

حمص ولم يغادرها خالل سنوات النزاع السوري.

رسالة دمشق
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اخلــــــــــامــــــــــلــــــــــة االجنـــــــــذاب
الـعــاطـفي.وفي الــفـصل الــثـالث
نــــقـــــرأ:الـــــدخــــول فـي مــــثـــــلث
رأة.وفي الفصل اخليال  ا النار
الــرابع هــنــاك:الــفــراشــة تــعــبـر

بالغة الصمت. خطوط النار
وعن كتابه يقول جبير(يقف هذا
ـــســـعى الـــنـــقــدي عـــنـــد ثالث ا
جتـارب روائـيـة لـلـكـاتب مـحـمـد
بيت حـياوي هي:خان الـشابـندر
سـيـرة الـفـراشة وهي الـسودان
مـن الــــتـــــجــــارب الـــــتي اثــــارت
اهـتمامـا عربـيا واسعـا وتعددت
مـسـتـويــات قـراءاتـهـا بـ نـاقـد

واخر
االمر الـذي يـؤكد حـيـويتـها
وقـــدرتـــهـــا عــلـى الـــعـــطــاء
والــتـنــوع في الــقـراءة والن
ـعـطـاءة غـالـبا الـنـصـوص ا
مـا تـكون قـادرة عـلى الـنـمو
والــــتـــشـــكل واثـــارة نـــزعـــة
ـــتــلـــقي اخلــيـــال فـي ذهن ا
ــــــــارس قـــــــــراءته الــــــــذي 
اخلــــاصــــة وفق مــــكـــونــــاته
فـأن ــعــرفــيــة الــثــقــافــيــة وا
قـــــــراءتــــــنـــــــا ســـــــتـــــــكــــــون
ســوســيـونــصــيــة الكــتــشـاف
جــمــالــيــات تـلـك الــنــصـوص
وتــنــقالت الــكــاتب الــســرديـة
ــتـنـوعـة في جتـسـيـد عـوالم ا
شخصيـاته الروائية ومركزية

خطابه السردي).
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عـن دار الـــتـــكـــوين لــــلـــتـــألـــيف
والترجـمة والنشـر صدر للكاتب
واالعالمي مـحـمـد جــبـيـر كـتـاب
بـعـنـوان( جـنائن الـسـرد جـدلـية
الــعالقــة بــ الــقــار والــنص)
يقع في  160صـفحـة من الـقطع
يضم توسط و اربـعة فصول  ا
(دع النص الـفـصل االول مـادتـ
يقل مـا يشاء)و(وجوه احلـقيقة)
وفـي الـــــــــفـــــــــصـل الـــــــــثـــــــــاني
نــــــقــــــرأ:االحـــــــتــــــراق في نــــــار
االستـدراك على مـا تقدم الـرغبـة
انــا واالشــكـــال عــلى مـــا تــأخــر
اخـــتــــار اســـتــــفـــزاز الــــذاكـــرة
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غالف الرواية غالف اجملموعة
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