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اعـلن"بـيت الـشعـر الـعـراقي" عن صدور الـعـدد اخلـامس من مجـلّـته الـثقـافـيّة
الـفـصـلـيّة "بـيت" بـعـد تـوقّف اضـطـراري ألسـباب مـاديّـة إذْ يـتـضـمن الـعدد
قبل  16باباً في  280صفحة كـتبات األسبوع ا اجلديـد الذي سيكون في ا
شـارك فـيهـا الـعديـد من الـشعـراء والـكتّـاب وفي بـاب "عتـبـة" نقـرأ افـتتـاحـية
كتبـها رئـيس التحـرير الـشاعر حـسام الـسراي تطـرّق فيـها إلى الصـعوبات
ــنــظّـــمــة كــكـلّ مــنــذ أكـــثــر من عــام ونـــصف إذ أشــار إلى الــتي واجـــهت ا
االستـعدادات اجلاريـة حالـياً إلقامـة مؤتـمر انتـخابي جـديد للـبيت كـما مرّت
االفـتـتاحـيـة على مـا أتـمّه البـيت في مـشـروع "مقـاطع لـلمـارّة" وتـوقفت عـتـبة
راجعة اجمللّـة عند معنى رحيل شاعر مثل أكـرم األمير في البصرة. وكانت ا
الـلـغويـة في الـعدد لـلـشاعـر مـيثـم احلربي واإلخـراج الـفني لـلـمصـمم أحـمد
العـتّابي. في بـاب "نصـوص" نطـالع قصـائد لـلشـعراء: أمـجد ناصـر وهاشم
شفـيق وإبراهيم الـبهرزي وطـالب عبـدالعزيـز وكر جخـيور وعبـود اجلابري
ودالور قـرداغي وآمــال ابـراهــيم وأحـمــد هـاشـم وخـالــد عـبــدالـزهــرة وعـمـار
الـنـجـار. في حـ ضّم بـاب "إبـداع جـديـد" احـتـفـاء بـقـصـائـد: علـي احلـمزة
وحـسـ الــبـنـدر ووائل الــسـلـطـان وآالء عــادل وهـو بـاب جــديـد يـخـصّص
جـموعـة من جتارب شـعراء مـا بعـد نيـسان .2003 لالحتـفاء في كلّ عـدد 
بــاب "إصـغــاء" خُــصّص حلــوار مع
الــفــنّـــان الــرائــد ضـــيــاء الــعــزاوي
بـــــوصـــــفه أحـــــد أهـم الـــــتـــــجــــارب
الـتــشـكــيـلـيــة الـعـربــيـة حملـاورته عن
شــغـله فـي "دفـاتـر الــشـعــر" وتـقـد
ــا أنــتــجه عــبــر مــســيــرته ــاذج 
الـفنية الطويـلة.  واشتمل باب "آخر"
عـلى ثالث اسـهامـات في الـتـرجـمة
هي: "تـشارلـز بوكـوفسـكي: قصـائد
ـفـروش" (تـرجـمـة د.صـادق الـنُّـزل ا
رحــمــة) و"بـيــلي كــولــيــنــز: وحـدهم
الـشعـراء يتـحرّون الـنوافـذ" (ترجـمة
قـــيـس قـــاسـم الـــعــــجــــرش وأمـــاني
الـعبـدلي) و"لـيـلى فـرجـامي: الـعالم
يـدخّنُ سيـجارةً كـأيِّ رجلٍ" (ترجـمة
مـر الـعـطـار). ويـبـحث بـاب "نـظـر"
في عــنــوان من راهن عــراق الــيــوم:
"إذا الـسالح تغوّل مـا بعد ..2014
هل من جنـاة لـلقـصـيـدة العـراقـية?"
شـاركة النـاقد صادق نـاصر الصـكَر والشاعـر صفاء خـلف والنـاقد أحمد
معن الـزيادي في ملف هو أحد أهم موادّ هذا العـدد وأكثرها إثارة للسجال
والنـقاش. "حتـقيق" هـذا العدد: "شـاعر مـا قبل الـفيـسبـوك وما بـعده" أسهم
فيه الـشعراء: فاضل الـعزاوي عيسى مخـلوف فارس حرّام مـحمد خضر
عـلي مـحـمـود خـضـيـر حـامـد رحــمـتي. وضم "تـخـوم" مـلـفـاً عن الـشـعـر في
الــسـرد والـشــاعـر روائـيـاً يــنـشـر في اجملــلـة الـيــوم وقـد خـسـرنــا اثـنـ من
ـشـارك فـيه همـا الـكاتـبـان حمـيد الـعـقابي وسـعـد محـمـد رحيم وشـهادة ا
ثـالـثـة لــلـروائي مـحــمـد حـيّــاوي. وحتت عـنـوان: "جــمـيل اجلـمــيل.. "صـلـيب"
القـصيـدة على خـط النـار".. تقـدم "بيـت" في باب "وثـائق" قصـائـد كتـبهـا هذا
الشـاعر بـخط يده أيّام مـشاركته في قـتال "داعش" في كلّ من مـحور اخلازر
وصل وبـلدته "بغـديدا". وفي "استـعادة" ملف خـاص عن ثانوية في معـركة ا
شاركـة خريـجيهـا من الشـعراء: خزعل "قتـيبة" في مـدينـة الثورة (سـابقـاً) 
اجـدي وحميد قاسم وكر العراقي ومـلك محمد جودة مع صور حصرية ا
ـدرسـة وواقعـهـا احلالي إضـافـة إلى وثائق تنـشـر للـمـرة األولى من ذاكرة ا
اضي وحـتّى اليـوم فضالً عن تخصّ "قـتيـبة" مـنذ الـسـيتـينـيات من الـقـرن ا
شـهـادات لكل من مـديـر تربـيـة الرصـافـة الثـالـثة ومـديـر "قتـيبـة" احلـالي. هذا
لف "قـتيبة أو ما بقي من شعـرائها" الذي استغـرق العمل فيه وجمع وثائقه ا
: حـسـام الـســراي. في اجملـلّـة أبـواب أكـثـر من  5أشـهــر من إعـداد وتـقــد
جـديـدة مـنـهـا: "ديـوان أوّل" إذ تُضـيّف شـاعـراً من شـعـراء الـعـراق إلضاءة
ـعروف يـاس طه حافظ جتربـة ديوانه األول حـيث كتب الـشاعر الـستـيني ا
عن مجـمـوعـته األولى: "الـوحش والـذاكـرة". وفي "مراجـعـات" قـراءات لـلـكتب
الشـعرية اآلتية: "ألعب في احلديقة وأفكر" لـ حميد قاسم و"كمشة فراشات"
لـ عبدالعظيم فنجان و"وليمة األسماك" لـ هاتف جنابي و"سوء تفاهم طويل"
لـ مـحـمــد نـاصــر الـدين. أمــا "حـصـاد" فــفـيه إضــاءات جملـمــوعـة أخـرى من
الـكـتـب: "خـريف مــكـتــمل" لـ سـعــدي يـوسف و"ســيـرة نــاقـصــة" لـ سـركـون
بـولص و"بـسـام حجـار.. األعـمـال الكـامـلـة" و"ما الـشـعـر إال زلة الـلـسان" لـ
فـوزي كــر و"قــصـائــد دون سن الــرشـد" لـ حــسـ بـن حـمــزة و"رصـيف
(سيـرة ذاتيـة)" لـ علـي سالم صـخي و"ما يـضيـئه الـظالم ويطـفئه الـضوء" لـ
الـكي و"أريـدك بخـيـر كي أعبـر الشـارع مـطمـئنـاً" لـ صادق حمـدان طاهـر ا
ــثّل قــراءة ألغــلـفــة اجملــمــوعـات مــجــبل. "ذاكــرة غالف" بــاب جــديـد آخــر 
وذج الشـعريّة التي صـدرت قبل عقود حـيث تختار اجملـلة في كلّ مرّة أ

وتعـلق على تصمـيمهمـا وفي هذا العدد اخـترنا كتـابي "األخضر بن يوسف
ومشـاغله" لـ سعدي يوسف و"ذكرى احلاضر" لـ عـبدالرحمن طهمازي. هناء
مـال الـله هي فنّـانـة العـدد اجلـديد حـيث يـقدّم الـشـاعر والـنـاقد مـحـمّد ثـامر
يـوسف قـراءة لتـجـربـة مـال الله والـتـحـوّالت في مـسـيرتـهـا الـفـنيّـة بـ بـغداد
ولندن مع عرض جملموعة من أعمالها بتقنيات مختلفة. وتختتم "بيت" عددها
برؤيـة للشاعر كاظم احلجاج ضمن باب "وقـفة" عنوانها "الشعر فنّ أنثوي!".
ـقطـع من قـصيـدته وتـودع اجملـلّـة الـشـاعـر فـوزي كـر الـذي رحل مـؤخّـراً 

"مدينتُنا" نشرت على الغالف األخير ومعه بورتريت للراحل رسمه لنفسه.
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عن دار الورشـة للـطبـاعة والـنشر في
بـــغــداد صــدر هـــذا األســبــوع اجلــزء
األول من كتاب " هـوليـــود ب عوالم
ظلمة اخملابرات ودهاليز السـياسة ا
- وثــــــــائـق وأســـــــــرار .. دســـــــــائس
ومــؤامـرات" ارجــمــة وإعـداد الــنــاقـد
الـدكــتـور حــسـ سـرمك حــسن. يـقع
اجلــــزء األول من هــــذا الـــكــــتـــاب في
( (419صــفــحــة ويــضم ( (15فـصال

جاءت على الشكل التالي:
( .(1تـــمــهـــيـــد: دعـــايـــة الـــشـــاشــة 
ـركزية هوليـوود ووكالـة اخملابرات ا

- مقاالت مختارة
ـركزية ( .(2تدخّل وكـالة اخملـابرات ا

بكر  في هوليود : النشاط ا
( .(3هــنــا  410أفالم صُـــنــعت حتت
باشر للبنتاغون اإلشراف والتأثير ا
( .(4وثــــائق تــــعــــرض كـــيـف تـــروج
هــــولـــيــــوود لـــلــــحـــرب نــــيــــابـــة عن
ركزية البنتاغون ووكالة اخملابرات ا
ووكــالــة األمن الــقــومي - لــقــد أثـرت
وكــاالت االسـتــخــبـارات الــعــسـكــريـة

األمريكية في أكثر من 1800
 .(5)األضـواء  الـكــامـيـرا .. والـعـمل
الـــســرّي: الــســيــاســـات اخلــفــيــة في

هوليوود
( .(6كيف اسـتـغلت وكـالة اخملـابرات
هوليود لتزي العمل التجسّسي

( .(7هوليود وتـمجيد الـتعذيب: فيلم
زيـرو دارك ثـيــرتي وأوسـكـار "أفـضل
فـيــلم دعـائي"  –فـيــلم آرغـو وتــزويـر

حقائق التاريخ
( .(8وثائق حـكـوميـة تـكشف الـعالقة
بـــ وزارة الـــدفـــاع (الــبـــنـــتـــاغــون)

ومخرجي األفالم في هوليود
( .(9اإلمــبـريــالـيــة الـثــقـافــيـة وإدارة
الـوعي: كـيف تـخـفي هـولـيود جـرائم

احلرب األمريكية
( .(10صحيفة إندبندنت البريطانية:
دور واشـنـطن في كــوالـيس هـولـيـود
ا تـتصوّر  –البنـتاغون دعم أعمق 
أكثر من  1100مسلسل تلفزيوني !! 
( .(11قـصف هــيـروشـيـمـا بــالـقـنـابل
الــذرّيـة يــحــصل عـلـى الـتــجــمـيل من

هوليوود
ـنظـمة ( (12جائـزة األوسكـار تُـمنح 

اخلوذ البيض اإلرهابية 
(أ) األوســــكـــار يـــذهب إلـى تـــنـــظـــيم
الــقــاعــدة? دعـايــة احلــرب الــســوريـة

تفوز بجائزة األوسكار
(ب) إنـسـوا األوسكـار: إمـنـحـوا فـيلم
اخلــــوذ الــــبـــــيض جــــائـــــزة لــــيــــني
ريـفـيـنـســتـال (الـنـازيـة) ألفـضل فـيـلم

دعائي 
( .(13جـيـمس بـونـد (دانـيـيل كـريج)
ركزية !! يزور مقر وكالة اخملابرات ا

اذا ?? 
"االنتحارات" الشهيرة في هوليود: 

 (" (14انتحار" مارل مونرو 
أوالً- مَنْ قـــتل أســطــورة الــســيــنــمــا

ؤمرة)  مارل مونرو? (نظريات ا
ثانـيـاً- حصـرياً: صـور لم تُـرَ من قبل
ــارلـ مــونـرو احلــامل ســرّاً  الـتي
ـقــربـة أن إيف أقــنـعـت صـديــقـتــهــا ا
مــونـتــان  جنم فـيــلم "دعــونـا نــعـمل
احلب"  كـــان والــد الــطـــفل - ولــيس

الزوج آرثر ميلر.
ثالثاً- معلـومات مهمة عن مونرو من

الباحث األمريكي (ستيفن وايد)

رابـعـاً - رســائل ال تُـصـدّق بـ جـون
كــنــيـدي ومــارلــ مـونــرو اكــتُــشـفت

حديثاً
ــــبـــاحث ( (15كــــيف دمّـــر مــــكـــتب ا
مثلة ج سيبيرج الفيدرالي حياة ا

وأوصلها إلى االنتحار?
ا ذكره سرمك في مقدمة الكتاب:  و
"في كــتــابي األول عـن فن الــســيــنــمـا
اجلــمــيل : "الـســيــنـمــا .. فن اإلبــهـار
ـمــيت" الــذي صـدر عن دار ضــفـاف ا
في بــــغـــداد عـــام  2016حتـــدّثتُ عن
بكـر بعالم الـسينمـا العجيب ولعي ا
 وقــــدّمـتُ حتــــلــــيـال لــــســـــتــــة افالم
سـيـنمـائـيـة حـديـثة مـهـمـة. وكـنتُ قد
وضعتُ مخططـا في ذهني يتمثل في
إصدار جـزء ثانٍ مـكمّل لـلكـتاب األول
ولم يـكن في بـالي وضع هـذا الـكـتاب
الــــذي بـــ يــــدي الــــســــادة الــــقـــراء
األفـــاضل. فــمــنــذ أن شـــاهــدتُ فــيــلم
The Hurt Locker" خـــزانـــة األلم"
والـــنـــقـــد الــذي كـــتـــبـــته عـــنـه بـــعــد
البـسات مـشاهـدات كـثيـرة دقـيقـة وا
الـتي رافــقت فـوزه بـجــائـزة اوسـكـار
أفضل فـيـلم عام  2009لم أعُد أُفـاجأ
بـــتــدخالت وألـــعــاب الــســـيــاســة في
حتـــديـــد األفالم الـــفـــائــزة بـــجـــوائــز
األوســكـار. فــهــذا الـفــيــلم من إخـراج
اخملـــرجــة "كـــاثــرين بـــيــجــلـــو" الــتي
صـارت ومـازالت حلـد اآلن أول امـرأة
تفوز بجائزة األوسكار الفضل مخرج
نـافسـة ضد عن فيـلمـها هـذا  دخل ا
فيلم "أفاتار  "Avatarخملرج الروائع
(تــايــتـانـك مـثـال) جـيــمس كــامــيـرون
(زوج كـــاثــرين بـــيــجــلـــو الــســابق –
طـــلـــقـــهـــا عـــام  (1991الـــذي كـــتـــبه

وأنــتــجه أيـضــا وكــان أغـلـب الـنــقـاد
الـســيـنـمـائـيـ ومـتــابـعي الـسـيـنـمـا
يــعــتــقــدون وبــثــقــة أنّ فــلــمه أفــاتـار
سـيـنـال جــائـزة األوسـكـار عن أفـضل
فيلم وأفـضل مخرج وأفـضل مؤثرات
ــفــاجـأة صــوريــة عــلى األقل  لــكن ا
ـثـيرة لـلـدهـشـة والـصدمـة لـلـجـميع ا
جــاءت حـ مُــنح فــيــلم حــزانـة األلم
ــليء بــاألخــطــاء احلــربـي الــعــادي ا
جائزة األوسكـار ألفضل فيلم وافضل
مخـرجة بعـد أن رُشّح لتـسعـة جوائز

أوسكار.
إذن مـا الـذي دفـعـني إلى الـقـفـز فـوق
مـخـطـطي الـذي أعـددته وإصـدار هذا
الــكـتــاب? الــسـبب هــو أنــني صُـدمت
بــالــوثـائـق الـســرّيــة الـتـي نـشــرتــهـا
ـعلـومات مواقع ألـكتـرونيـة مهـمة وا
ُسـرّبة أخـيـرا في مقـاالت ودراسات ا
لـبـاحـثـ أمـريـكـيـ مـخـتـصـ بـفن
الــسـيــنـمـا عـن الـعالقــة اخلـفــيـة بـ
ـركـزية هـولـيود ووكـالـة اخملـابـرات ا
 CIAووزارة الــــدفـــاع األمـــريــــكـــيـــة
ؤسسات (البنتاغون) وغيرهما من ا
االستخباريـة والعسكريـة األمريكية 
ومقدار التأثير الذي تفرضه األهداف
صالح السياسـية لصانعي القرار وا
الـسـيـاسي األمــريـكي عـلى مـضـامـ
ُـــــنــــتــــجـــــة في هـــــولــــيــــود األفالم ا
سلسالت التي تعرضها الشبكات وا
هـمـة وبرامـجـها. لـقد الـتلـفـزيونـيـة ا
بـــلغ الــتـــدخل حــدا أن مــديـــر وكــالــة
اخملـابرات لـيـون بـانـيتـا يـقـترح اسم
ــمـثـل األسـطــوري آل بـاشــيــنـو كي ا
قتل ثل دوره في الفـيلم اخلـاص 
إبن الدن : ثالثـــــون دقــــيــــقــــة بــــعــــد

Zero مـنـتـصف الـلـيل
  Dark Thirtyوأن
ــكـتب اخلـاص يـقـوم ا
بـالــتـرفـيه فـي الـوكـالـة
ـــشـــاهــد في بـــحــذف ا
األفالم وتـــــــغــــــيــــــيــــــر
احلـــــــــوارات وفــــــــرض
تـغـييـرات جـذريـة فـيـها
مثل فيلم هالك  Hulkو
Meet the لــقــاء اآلبــاء
) Parentsفـــــــــــيــــــــــــلـم
كـومـيـدي مـعـروف مـثّـله
روبـــرت دي نـــيـــرو وبن
ســــيـــلــــرز) واحلـــديــــقـــة
اجلـــــوراســـــيـــــة اجلــــزء
الــثـــالث وغــيــرهــا  وأن
تُــــنـــتج أفـالمـــا خـــاصـــة
هـدفـهـا تـشويـه احلقـائق
الـتــاريـخــيـة  وأن تــقـوم
جنـمـة مــسـلـسل "ألـيـاس"
الـشـهـيــر "جـنـيـفـر غـارنـر
بـــتـــمـــثـــيل إعالن دعـــائي
يدعو الشبـاب للتطوع في

وكالة اخملابرات!! 
ســيـجــد الـســادة الــقـرّاء الــكـثــيـر من
ـــدعــومــة ــعـــلــومـــات الــصـــادمــة ا ا
بـالـوثـائق الـسـرّيـة الـتي أُفـرج عـنـهـا
مؤخـرا والتي تـشوّه صـورة هولـيود
وإبداعاتـها التي كـنّا نضـنّها "بـريئة"
ومـحــايـدة وهـدفــهـا هـو إشــاعـة هـذا
الــفن الــرائع وقِــيَـمـه الـنــبــيـلــة. هــنـا
وثــيـقــة تــشـيــر إلى أن وزارة الــدفـاع
األمـريـكـية أصـدرت قـائـمـة بـأكـثر من
 300فــيـلــمـا فـي هـولــيـوود ســاعـدت
الوزارة في إنـتـاجهـا. ووثـيقـة أخرى

تشير إلى أنه على الـتلفزيون فقط
 هــنـــاك أكــثــر من  1100عــنــوان
سلسالت تلفزيونية حصلت على
دعم البـنتـاغون -  900منـها مـنذ
عام  .2005وهـنـاك وثــيـقـة ثـالـثـة
نــقــول أنّ وكـاالت االســتــخــبـارات
الــعـسـكــريـة األمــريـكــيـة أثّـرت في

أكثر من  1800فيلم!!)
ـــؤلف كــــتـــابه إلى: وقــــد أهـــدى ا
الفنان الراحل عبد اخلالق اخملتار
واطن ـلتـزم وا وذجـاً للـفـنان ا أ

العراقي الغيور
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إســـــتــــقـــــرت في ذهـن  الــــكـــــاتب 
ووجدت طـريقـها للـنشـر في عموده
( نـــبض الـــقـــلـم )  في صـــحـــيـــفـــة

الزمان..
ـعـروف عـادل سـعـد اشاد الـكـاتب ا
ــواظـبـة ه الــكـتــاب  ( بـا في تـقــد
ـتـمرس الـتي داب عـلـيـها الـكـاتب ا
طـالب سـعـدون وهو يـقـود الـقارىء
الى مــجـاهـل الـكــتـابــة الـصــحـفــيـة
ــعــقــدة من دون بـــتــضــاريــســهـــا ا
اخلـــشــيـــة من  الـــضــيـــاع في هــذه
اجملــــاهـل ) ..واصــــفــــا
إيــاه  ( بـانه  تـعــلـيـمي
استـيـضاحي بـجدارة 
وهــــــــــــو فـي كـل ذلـك ال
يــزعم احـتـكــار الـدرايـة
بل يضـعها عـلى طاولة
مــــداولــــة ولــــلــــقــــارىء
شـاركة فـيها ) فرصـة ا
فهـو على حـد تعـبيره (
وصـفـة طـبـيــة لـتـعـزيـز
حــضـــور الــثــقـــة الــتي
كن االسـدتالل علـيها
من خالل الــكم الـنـوعي
الجـــابــات عن اســـئـــلــة
تتطرق الى احملظورات
مـــثــلـــمــا تــتـــطــرق الى
الــــــوقـــــائـع بـــــعــــــيـــــدا
داهمـات التحـريضية ا
 وهــو بــذلك يـنــبه الى
ــلح خــطـــورة فــســـاد ا
الــــصــــحــــفي ويــــعــــني

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كتاب جديد  سيـصدر قريبا للكاتب
الــصـحـفي طـالب سـعـدون بـعـنـوان
ـثـلث (نـد الــرئـيس .. كـتـابـات في ا
الصحـفي ) عن مطبعـة دار الشباب
في بغداد ..  تـناول الكتـاب مفاهيم
ومواضيع صحـفية كثيـرة  متنوعة
 وظواهر في تـاريخ الصـحافة كان
فيهـا الصحفي نـد الرئيس  .. وهو
خالصة جتـربة وقـراءات وحوارات
ولـــقــاءات ومـــعــانــاة ومـــشــاهــدات

ـــلح  نــقــاء الـــنــوايــا ونـــظــافــة بــا
ـــضــــمـــون الــــضـــمــــيـــر وجــــودة ا
والــــتــــدريب عــــلى كــــفــــاف الــــربح
الـشــخــصي واحلــذر من الــنـوم في
عسل التبـاهي  الن عدو الطاووس

ريشه ) ...
ـا بداه  ( نـد الـرئـيس ) اسـتـكـمـال 
الـكــاتب  الـصـحـفي طـالب سـعـدون
فـي كـتــابه االول ( عــنـوان صــحـفي
يـكـفي ) الـذي يـومىء عنـوانه الى (
الـقــيـمـة الـعــلـيـا الـتي يــحـظى بـهـا
الصحفي بعنوانه  ويتفرد بها عن
هن االخرى سواه من الـعنـاوين وا
) عـلى حـد تـعـبــيـر الـدكـتـور احـمـد
ه  الـكـتـاب  عــبـد اجملـيـد في تـقـد
هنية يـة وا وعده بتجـربته االكاد
الـكـبـيـرة جـديـرا بـالـقـراءة واالفـادة
مــــــنـه في مــــــؤســـــســــــات الـــــدرس
ي فـي اخـتــصــاص االعالم االكــاد
هـنـيـة واجلمـاهـيـرية ـنـظـمـات ا وا
ـــهـــنـــة واوضــاع الـــتي تـــعــنـى بــا
الــعـامــلـ فــيـهــا فـهــو   ( خالصـة
جتربة قلم عرف بـاالخالص للمهنة
وســعـة االطالع والــعــمق الــثــقـافي
والــــنــــأي عن الـــــغــــرض الــــذاتي )
وإمـــــتــــاز ( بـــــوحــــدة مـــــوضــــوعه
نـطقـي  وتنـاسب الفن وتـسلـسـله ا
الــصــحــفي الــذي عــرض من خالله
قراءاته ولقـاءاته وحواراته ومسار
جتـربـته الصـحـفـية ) و ( نـصـائحه
الــعــابــرة والــشــاخــصــة بــتــواضع

وجدية )  .

ـرء لكن اليوجـد مكان اكـثر تعـقيـدا من مكتـبه  بورخيس هـذا القول لـبورخيس كـن ان يتيه فـيها ا ثمة عـدة أماكن 
يـنطـبق تمـاما عـلى هذه الـروايه التي الـتهـمت فيـها الـكتب ابـطالـها تـباعـا تبـدا الروايـة بعـباره كـتبا مـزيدا من الـكتب
ـصـلـحه يـصيح لـكـنه كـان يسـمع ذلك الـصـوت بـعيـدا هـنـاك في اخللـف يتالشى في فـيفـالـدو فـيفـالـدو كـان رئيس ا
رات ـصلحة الـضرائب فيـقوم باخـذ الروايات مـعه ليقـرأها خلـسة احدى ا الزاوية مـوظف يعاني روتـ احلياه في مـكتبه 

فتح الكتاب بينما كان يتظاهر بالعمل ذاب ب السطور واختفى من هذا العالم 
يـروي القصـة أبنه اليـاس يونفـ الذي سيـواصل القـراءة ومن خاللها الـبحث عن ابيه في كالسـيكيـات أالدب الروسي مثل
ة والـعقاب وجزيـرة الدكتور مورو 451 فهـرنهايت وفي هذه الـرواية الرصـينة ستـجد الوساوس واخلـياالت واجلنون اجلر
ياتـرى هل سيـوقف الـياس في هـذه الـرحلـة اخليـالـية الـشاقـة الـرواية لـلـكاتب الـبرتـغـالي احلائـز عـلى جائـزه االحتاد االوربـــــــي
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كـان ابــو صـمـاخ في حــالـة اعـيـاء
وشـحــوب وغـيـاب لـلــوعي  لـكـنه
فتح عيـنيه كمـا يفتـحها بـعد حلم
ثــقـــيل..وقــبل ان يـــتم اغالق بــاب

سيارة
ح جـحــشـاً االســعـاف اخلــلـفـي  
صـغـيراً ابـيض الـلـون يـنـظـر اليه
بــعــيـنــ دامــعـتــ من مــنــعـطف
ـأساوي شـهد ا قربب  ..«بهـذا  ا
 تنزل الستـارة في صالة العرض
  لـنـغــادر قـراءة  روايـة الـدكـتـور
طه جـزاع  (كابـوس لـيـلـة صيف)
ـشـاعـر مـتـنـوعـة وقد مـحـمـلـ 
تـكـون مــتـنـاقـضــة. من هـنـا كـانت
البـدايـة كان ذلك مـسـاء الرابع من

ايلول  ? 2019وحتت سقف مـجلس
الدكتورة زينب اخلفاجي

حـ الـتــقـيتُ الـصــديق الـدكـتـور طه
جزاع . يـومـها اسـتـلمتُ مـنه  اهداءً
 كـتـابه الــذي صـدر حـديـثـاً  عن دار
احلـــكــمـــة / لـــنــدن . ومـن عــادتي ان
انـشـر خـبـر تـسـلـمي هـديـة كـهـذه في
صـفـحتـي بالـفـيس . وهـو مـا فـعـلتُهُ.
عــلى ان اكـتـب وانـشــر عــرضـاً له في
وقت الحق. تـــصــفــحتُ الــروايــة  مع
قـراءة سريـعـة في بـعض صفـحـاتـها.
ـهداة نـحو الـسلـيـمانـيـة والنـسـخة ا
وصـبــاح يـوم الـسـبـت  الـسـابع  من
ـــديـــنــة ايـــلــول  كـــنـتُ مــتـــوجـــهـــاً 
السليمانيـة في زيارة متابعة لتوزيع

كـــتـــابي ( شـــواطئ الـــذاكــرة ) . ومن
ضـــمن الـــكـــتب الـــتـي انـــتـــقـــيـــتُـــهــا
صاحـبتي في هذه الـسفرة الغراض
الـقـراءة حـيـثـمـا يـكـون مـتـاحـاً  كـان
كتاب الـدكتور الهـيتي ( كابـوس ليلة
صيف ). وفـي السـليـمانـيـة  التـقيتُ
ــقــيـم هــنـاك الــصــديقَ الــصــحــفي ا
بـــاسل اخلــطــيـب . وبــعــد تـــصــفــحه
لــلـكــتــاب رجـانـي  ان لم اقل تــشـبثَ
بـاحلصـول عـلى الـكتـاب. بـصـراحة 
كان عقلي مع طلب الصديق اخلطيب
.لـكن عواطـفي كـانت عـلى الـنـقيض .
الــكــتــاب تـضــمن اهــداءاً رقــيــقـاً وذا
معنى يتـعدى اجملاملـة. ثم ان الهدية
ال تهـدى  كمـا هـو متـعارف عـليه. ثم
من اين احـصـل عـلى تـعــويض لـهـذه
الـــنــســـخــة ?. وكـــان ان اتــصـــلتُ من
ـؤلف الصـديق طه . الـسـليـمـانـيـة بـا
وعرضتُ االمر عليه. ولم يكن مفاجئاً
 ان يقول لي حتيـاتي لالستاذ باسل
اخلــطــيـب. ســلـــمه الــنـــســخـــة الــتي
لديك.وساعـوضك. وهكذا ابـتعد عني
الـكـتـاب وتــوقـفتُ عن قـراءته .الى ان
عدتُ الى بغـداد . وبعد الـعودة بايام
 الــتـقــيتُ مع الــصـديق الــهــيـتي في
جـريـدة الـزمـان . وسـلـمـني الـنـسـخة

البـديـلة. عـندهـا عـدتُ لقـراءة الكـتاب
من جديد. وصممتُ عـلى الكتابة عنه
 رغم مــشــاغل كــثــيــرة من ضــمــنــهـا
اجنــاز نـدوة في مــديـنــة الـديــوانـيـة
واالســـتـــعــــداد الخـــرى في مــــديـــنـــة

الـرمـادي . احلــلي يـدلـو بـدلـوه
و..قراءة ماب الـسطور وسبق
ان  قــراتُ في صــفـحــة الــكـاتب
الــصـــديق زيــد احلـــلي عــرضــاً
لــهــذه الـــروايــة  بــحــثتُ عــنه
وضمـمـته الى ارشـيفي . والني
اعرف توجهات الـكاتب الهيتي

 قرأتُ
السطـور وما بيـنها. وقـد يكون
ذلك حتميل للمعاني باكثر  او
بــغـــيــر مــا يــقــصــده الــكــاتب .

ثيرة الليالي اخلمس ا
ــؤلف اسـلــوب الــراويـة اتــبع ا
ـنــلـوج في احــيـان كــثـيــرة  وا
ـا كان في بـعض االحـيـان .ور
صدر ـوقف .وا التـقرير سـيد ا
او الـوثيـقـة يسـتـقـدمه الروائي
لـتـعـزيــز روايـته . كـمـا فـعل في
الئــحــة الــراحـل  ابن مــديــنــته

هيت  الفيلسوف مدني
صالح ..الئحـة حقـوق احلمار .

ـقراطي خمسُ في فندق احلـمار الد
قراطي  ليـال في فندق احلـمار الـد
يسودها حوار ساخن وعميق  يعلو
فـيه صـوت احلمـار اجملـرب الـكـبـير 
وبـ جـحش  ابــيض صـغـيـر  قـاده

اخلـوف من بــشـر يالحـقــونه لـذبـحه
وبيع حلمه الـطري  الى هذا الـفندق
. موظف البـلدية خـريج الفلـسفة لكن
نـشور على الـغالف االخير  النص ا
يقدم احـاطة  ومن مـوقع رصد قريب
ــا جـرى فـي فـنــدق احلــمـار  
ـقراطـي . حيـث جاء فـيه : الـد
ـــــــرض  »في حلــــــــظــــــــة مـن ا
واالرهـاق ولـلـقـلق  يـشـعـرُ ابو
صمـاخ موظف الـبلـدية وخريج
قسم الـفلـسـفة  بـانه مُسخ الى
حـمــار اثـنــاء مـكـوثـه في فـنـدق
ـقـراطي . وفـجـأة احلـمـار الــد
يـقـتـحم غــرفـته جـحش صـغـيـر
ابـــيض الـــلـــون  تــبـــدو عـــلــيه
مالمح اخلوف والهلع .ويجري
تـد خلمس ب االثـن حـوار 
لـيـالٍ يـحـكي فـيـهـا ابـو صـمـاخ
الـــذي صــار حـــمــاراً مــثـــقــفــاً 
حــكـــايـــات احلـــمـــيـــر وهـــمــوم
االنسان الذي يظطر احياناً الن
ينهق بديالً عن احلمار   .«تلك
هي ارضيـة الـروايـة  وذلك هو

مسرحها.
لـــكن بــطــلــيـــهــا ( ابــو صــمــاخ
واجلـحـش الـصــغـيــر )   قـدمـا

نــفـــســـيــهـــمـــا بـــديالً عن اشـــخــاص
قـراطـية حـقيـقـيـ  جعـلـتـهم ( الـد
)يــخــتــفــون خــلف حــيــوانــات تـمــكن
الروائي من جعلها قادرة على النطق
 كما فعل مؤلف كتـاب ( كليلة ودمنة

.(
حمار افتراضي

اذن .. نــحـن امــام حــمـــار افــتــراضي
صنـعه الـروائي ليـتفـلـسف نيـابة عن
االنسان  وليفلت من مقص الرقيب 
ومن الــعـدالــة ومـســاءلـتــهـا!. ويــقـدم
ؤلف اكثر من حـمار  من بعضهم : ا
حــمـــار تـــوفـــيق احلـــكـــيم  وحـــمــار
الـفـدائي الـفـلـسـطـيـني خـالد احلـسن
ـصـري مـحـمود وحـمـار الـصـحـفي ا
ـؤلف الـدكـتـور طه الـسـعـدني. لــكن ا
جزاع يـطرح  او يعـيد طـرح مفردة (
االستحمار ) . ويختصر مفهومه

ـا قـاله مـفـكـر ومـجـتـهـد ومـجدد «  
ايـــــرانـي يــــــدعى شــــــريـــــعــــــتي : ان
االسـتـحمـار يـحـدث حـ يـتم تـزييف

وطلسمة ذهن االنسان وشعوره 
والـــهـــاؤه عن الـــدرايـــة  والــنـــبـــاهــة
االنسانية واالجتماعية ..«ص . 68

مالحظات ضرورية
 ال اريـــــد االطــــــالـــــة . لــــــكـــــني ادون

الحظات التالية: ا
ـكن تـصـنـيـفه .1ان هـذا الـكـتـاب 

ضمن الكتب
الــســاخــرة بــامــتـيــاز . وهي كــتب

شحيحة في
االصــدارات الــعــراقـيــة احلــديــثـة.
ورغم ســخــريــتــهــا  فــانــهــا كــتب
جادة لـكنـها تـعتـمد الـسخـرية في

االسلوب  وفي طريقة التناول .
.2ان الكاتب الساخر في مؤلفاته 

البد ان
يكون ساخراً في حياته العامة.

ؤلف بـذل جهـداً كبـيراً في  .3ان ا
حتريك الـكـلمـات ووضع االشارات
الكتابية من نـقطة وفارزة وتشديد
وغيرها. وهو ما تفتقده معظم

ــعــاصـرة الــكــتــابــات الــعـراقــيــة ا
.واخــيـراً : ان كــتـاب الــفـيــلـسـوف
ـثـابـر الـقـادم من اعـالي الـفرات  ا
حـيـث مـديـنــة هـيت ونـواعــيـرهـا 
اضــافـة نــوعـيــة مـهـمــة لـلــمـكــتـبـة
الـــروائــيــة الــعــراقـــيــة. انه كــتــاب
يـقــرأ..لـنــعـرف كـيف يــكـون احلـال
عـنـدمــا يـنـهق االنـســان نـيـابـة عن
ويـتفـلسف احلـمـار نيـابة احلمـار 

عن االنسان!.
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تقول الرواية:
كانوا ستة أشخاص...

أحدهم مات...
أربعة اتهموا...

واألخير خارج دائرة الشبهات.
هـل الــــــقــــــاتـل أحــــــد أفــــــراد هــــــذه
اجملـمـوعة? فـلـكل واحـد مـنـهم سبب
ـة. فـالـقـتـيل يـدفــعه الرتـكـاب اجلـر
ـوت فـقال سـتـور قبل أن  كـشف ا
ـنـشـطـات وعن أن األول يـتـعـاطى ا
الـــثــاني أنه مـــروّج مــخــدرات وعن
الــثــالث غــشــاش بـعــكـس مـا يــدّعي
وعن الــرابـع أنه خــائن. هل الــقــاتل
هــو أحــد هــؤالء أم شــخص آخــر له
مـصـلـحـة في مـا يـجـري? ومـا الـدور
الـــذي تــلـــعــبه الـــشــرطـــة في إثــارة
? وهل أساليب تهم الشكوك ب ا
الـشــرطـة مــهـنــيـة? أم أنــهـا تــسـعى
لـلـفـلفـة الـتـحقـيق واتـهـام الـشخص
الذي يعتبـر احللقة األضعف? رواية
»أحدنا يكذب «رواية كتبتها كارين
م. مـــــاكــــمــــنــــوس حملــــبي روايــــات
الـتـشويق والـتـحـقيق والـغـموض
فاجآت. رواية لن يَـكتشف سرها وا
قبل نـهايـتهـا إال النـبهـاء من القراء.
ؤلفة كارين م. ماكمنوس: حاز عن ا
كـتـاب كـارين م. مـاكـمـنوس »أحـدنا
يـكذب «عـلى تـصـنـيف أكـثـر الـكـتب
New مـبـيـعـاً في كل من صـحـيـفتي
USA TodayوYork Times 
. وتُــرجم كـتــابـهـا إلى األمـيـركــيـتـ
ـــيــة. حتــمل أكــثــر من  48لــغــة عــا
كــــارين شـــهـــادة مـــاجــــســـتـــيـــر في
الصحافة من جامـعة نورث إيسترن

وتــعـــيش فـي مــاســـاشــوســـتس مع
ابنها. 

تأليف: كارين م. ماكمنوس
ترجمة: نهى حسن
الفئة: رواية مترجمة

قاس:  21.5 * 14.5سنتم ا
الــنــاشـر: الــدار الــعــربــيـة لــلــعــلـوم

ناشرون
«—uÔ uÔ  kŠ

في روايـتـها »حظ كُـوكُورا «تـتـخذ
ى عمر جمجوم من واقعة الروائية 
اً أحداث هيروشيـما وناجازاكي عا
بديالً أو موازيـاً في العالم الروائي
ولــكــنــهـا ال تــعــكس الــواقـع بـشــكل
ـا تــشــكّـلـه وفق رؤيـة مـبــاشــر وإ
جـدلــيـة لــلـخــيـر والــشـر تــصـوغــهـا
ـرجعي بشـيءٍ من الفن اإلبـداعي وا
الـواقـعي الذي حتـيل إلـيه الـواقـعة
ـــســرودة وقـــد غـــلّـــفت احلـــادثـــة (ا

عطـيات أخرى تـزيدها روائيـاً) 
قـيـمـة وتـرفع من نـسبـة فـضـولـنا
ـزيـد عـنـها وتـفـعل ذلك ـعـرفـة ا
عبر رابطٍ خفيٍّ تقـدّمه مزيّناً على
طـــــبق الـــــكـالم بـــــعـــــد طـــــبـــــخه
بــطــريــقـتــهــا وتــزيــيــنه بــأزهـار
(الــسـاكــورا). إذ ألـقت عــلى بـطل
روايــتـــهــا "يـــوتــا" حظ مـــديــنــته
كُوكُورا الـتي أجناهـا الطقس من
القنبلة الـذرية فسحبته برفقٍ من
ه الواقـعي إلى داخل حكاياه عا
وبـعثت به إلى رحـلـة استـكـشاف
مـجـهـولـة لن يـعـود مـنـها قـبل أن
ــــرحـــلــــة ارتـــقــــاء روحي ــــر 

وفكري جميل.
فهل يكون حظ يوتا كحظ مدينته

كُوكُورا?
ـديــنـة احملـظـوظـة كُــوكُـورا تـلك ا
فـي أحـــــداث هــــــيـــــروشــــــيـــــمـــــا
ونــاجــازاكي هي مـــديــنــته. هــنــا
يــبـحث يـوتـا عن مــاهـيـة احلـيـاة
ب الكتب وقـصصها وهـنا يترك
أمـانيـه ب أبـواب اآللـهـة ودعوة
مع شــــرب مــــاء زمــــزم. مــــا بــــ

... ـاضي واحلـاضـر نـنـتـقل بـ ا
هـيــروشــيــمـا ونــاجــازاكي مــكـة
كـرمـة والنـبي إبراهـيم احلوت ا
والنبي يونس أمريـكا وجتاربها

النووية.
تُـــحــكـى الــقـــصص... فـــنـــنــصت

ونستمتع ونتعلم. 
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