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{ الــقــاهــرة (رويــتــرز): داخل ديــر
سـانت كـاتــرين في جـنــوب سـيـنـاء
وفي إحـدى ليـالي الـشتـاء الثـلجـية
حتـــدث وفـــاة غـــامـــضـــة لـــلـــراهب
ـــســــؤول عـن مـــكــــتــــبــــة الــــديـــر ا
ومـخـطـوطـاتــهـا الـنـادرة ومع بـدء
التـحـقيـق تتـحـول البـقـعـة الديـنـية
الـــهـــادئـــة إلى مـــســـرح مـــطــاردات
لــــلـــوصـــول إلى أســـبـــاب احلـــادث
ومــعــرفــة اجلــاني وأهــدافه. وقــبل
االنخراط في مـغامرة مثـيرة لكشف
ــؤلف كــوالــيس احلــادث يــســطـر ا
ـصري والـشـاعـر والـسيـنـاريـست ا
هــيــثم دبــور جـمــلــة واحــدة تــكـفي
إلشــعـال جــشــغف الـقــار وشــحـذ
حـواسه للـتركـيـز في كل سطـر قادم
ومــعـــرفـــة ســـر (صـــلـــيب مـــوسى)
ــعــلــومــات الــتي بُــنــيت عــلــيــهــا ا
الـــروايـــة صـــحـــيـــحـــة.. األســـمـــاء
والـــــشــــــخـــــصــــــيـــــات واألحـــــداث
ــؤلف والــتــفـصــيـالت من خــيـال ا
وأي تــشـابـه مـحض صــدفـة“.تـدور
أحداث رواية (صليب موسى) عقب

االنـتفـاضة الـشعـبيـة في مصـر عام
 حيث شهدت البالد تغيرات 2011
وحتـوالت ســيـاســيـة واجــتـمــاعـيـة
جذريـة ومن وفاة الراهب بـافلوس
ـغــامـرة حـيث يــسـتـدعي تـنـطــلق ا
ـــــصـــــور فـــــريـق الـــــتـــــحـــــقــــــيق ا
الفوتوغرافي أحمد بهي الذي تردد
سـابقـا على الـدير وجـمعتـه صداقة
بــالـراهـب الـراحـل لـلــمــســاعـدة في
كشف تفـاصيل الواقعـة. يفلت بهي
ساعدة روث من قبضة احملقق 
الـبـاحـثـة في مـركـز أبـحـاث الـبـيـئة
الــتـابـع جلـامــعــة قـنــاة الــسـويس
ويــتــتـبــعـان مــعــا تـفــاصــيل األيـام
األخــيـرة لـلـراهب بــافـلـوس قـبل أن
ينـضم لهـما أبـو عمران كـبيـر أبناء
ـنوطـ بـحمـاية قـبـيلـة اجلبـالـية ا
وخــــــدمـــــة الــــــديـــــر مــــــنـــــذ قـــــد
الــزمـان.تــتـالحق األحــداث وتــطـال
غامرة جنبات دير سانت كاترين ا
ــعــضـمــة حــيث تــتــراكم جــمـاجم ا
الـرهـبـان الـراحـلـ مـرورا بـشـجرة
ــلــتـهــبــة ووصـوال إلى الــعــلـيــقـة ا
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عادن كـتاب بعـنوان ( أسـاسيات تـصميم وتـصنيع صدر عن شركـة ديالى العـامة إحـدى شركات وزارة الـصناعـة وا
ـهنـدس االستـشـاري ريـاض نـومـان وصـيانـة احملـوالت الكـهربـائـية ) عن دار الـقـار في بيـروت من إعـداد وتألـيف ا

وظف في معمل محوالت التوزيع . مظلـوم ا
ـعلـومـات التي وأشــار مؤلف الـكـتاب الـذي حـصل عـلى مبـاركـة وتقـديـر من كـليـة الـهنـدسـة في جـامعـة ديـالى الى (أهـميـة ا
تضمنهـا كتابه حول صناعة احملـوالت الكهربائية الـذي وضع فيه كل جتاربه وخبرته خالل عمله وخـدمته الطويلة ضمن هذا
اجملال في الشركة) مبيناً ان (الكتاب يتكون من  350صفحة مقسمة على ثمانية فصول تضمنت شرح مفصل عن محوالت
غناطـيسية وتـركيب القلب احلديـدي وملفات احملـوالت الكهربـائية والتـوافقيات وطرق ـواد ا الطاقة وتـطبيقاتـها الكهـربائية وا
ضافـة وفحص احملوالت الـكهربـائية وصـيانة احملـوالت الكهـربائيـة إضافة الى مـانعة واالجـزاء ا ربط احملوالت فضالً عن فـولتـية ا

حتس معامل القدرة).

رسالة ديالى 

 W‡OzUÐdNJ «  ôu‡;« W‡½UO Ë l‡OMBðË r‡OLBð  U‡OÝUÝ√ »U‡²

14

  bIM « g U¼ vKŽ  «¡«d
¡UÐœ_« œU%≈ w

مسـجد اآلمري والـبساتـ احمليطة
بــالـديــر لـيــجـد الــقـار نــفـسه في
ـعالم وتـفـاصيل رحـلـة استـكشـاف 
ـــكــان ومـع الـــتــوغـل في كل ركن ا
يطـرح البطل تـساؤالت فلسـفية عن
حــقــيــقــة الــتــاريخ وطــرق تــدويــنه
وتـنــاقــله ومــدى صــدق أو زيف مـا
يــحــمـلـه من روايـات وقــصص.وفي
ـقاطع يسـترجع بـهي ما قاله أحد ا
له الــراهـب بــافـــلــوس ذات مــرة (ال
تقـترب أكثـر من التـاريخ يا بهي! ال
تتعمق) ويتذكر سؤاله االستنكاري
عمـا إن كان يعتـقد أن التـاريخ بحر
ـدرسـيـة شـاسع اخـتـزلـتـه الـكـتب ا
عــنــد حــدود الـــشــواطئ الـــرمــلــيــة
الـسـاحـرة وأن تـعـمـقه فـيه سـيـفتح
أمــامـه أبــواب الــســبـــاحــة في تــلك
غرية.”ال يا بني التاريخ األمواج ا
ـدرسـية مـسـتـنـقع وحـلـي الـكتـب ا
انـتـقت أطـرافه مـنـعـتك أن تـغوص
فــيه فــتـكــتــشف أن اجلـمــيع بــشـر
دافــــعـــوا عــــمــــا يـــؤمــــنــــون به كُل
بطريقته من أجل الهدف والنتيجة

دارس كن سـرده وا فعـلوا مـا ال 
تــضع إطــارا ذهـبــيــا حــول أهـداف
ونـــتــائـج الــثـــورات والــفـــتــوحــات
والعـهود والـتحالـفات تـركز علـيها
في االمـتــحـان لـكــنـهـا تــعـمـيك عن

الوسائل“.
W¹dŁ«  UOM²I

ـــؤلف ـــدخل يـــطـــرح ا ومن هــــذا ا
أســئـــلــة عن أصل تــســمــيــة الــديــر
وحـقـيـقـة بـعض مـقـتـنيـاتـه األثـرية
ودقـــة تــــواريخ بــــعض مــــنــــشـــآته
وأسـبـاب إقــامـتـهـا.وبــالـتـوازي مع
اخلط الـرئـيـسي لــلـروايـة بـالـبـحث
زيد من ـؤلف ا عن القـاتل يضفي ا
اإلثـارة عــلى الــعــمل بــزرع قـصص
هامـشـيـة من أزمـنـة مـخـتـلـفـة تدور
في فـلك دير سـانت كـاتـرين مع عدم
ارتـبـاطـهـا مـبــاشـرة بـحـادث مـقـتل
الـــراهب لـــكن مع تـــطـــور األحــداث
ـغـامــرة تـتالقى واقـتــراب نـهـايــة ا
هــذه الـقـصص لـتـرسم لـوحـة أكـثـر
ــــــكــــــان وضـــــــوحــــــا لــــــتــــــاريـخ ا
ومحيطه.تنتهي الرواية بحل اللغز

لـكــنـهــا ال تـبــرح وجـدان الــقـار
دون أن تــثـيـر لـديـه الـفـضـول في
تقـصي تاريخ ديـر سانت كـاترين
والـتـعـرف أكـثـر عـلى سـاكـنـيه أو
ـــا اإلعــــداد لـــزيـــارة قــــريـــبـــة ر
له.ويــحــمـل االسم الــذي اخــتــاره
ـؤلف لــروايـته (صـلـيب مـوسى) ا
داللـة ديـنـيـة وتــاريـخـيـة إذ جـمع
سيحـية ونبي اليهودية ب رمز ا
ـــا لــهــا من عــلـى أرض ســيــنــاء 
مـكـانـة خـاصــة في الـتـاريخ وعـنـد
أصــحــاب الــديــانــات الــســمــاويـة.
الــروايــة صــادرة عـن دار الــشـروق
في  344 صــــفــــحـــــة وهي األولى
لـهـيـثـم دبـور الذي تـخـرج فـي كـلـية
اإلعـالم وعــمـل صـــحـــفــيـــا قـــبل أن
يصدر سـلسلـة كتب شملت دواوين
شعر ومجموعات قصصية وأفالما
روائــيـــة طــويـــلــة وقـــصــيـــرة أثــار
بــعـضـهـا اجلـدل مـثل (عـيـار نـاري)
الــــذي تــــدور أحـــــداثه أيــــضــــا في
أعـقــاب االنـتــفـاضـة الــشـعــبـيـة في

مصر عام 2011.

 »«uMK  WLÒGM*« WLKJ «  sŽ »U²
ÊU e « ≠ WO½ULOK «

ضـــمن مــنــشــورات مــركــز كالويــز
االدبي والثـقـافي في الـسـليـمـانـية
صـدر لـلـكـاتب حـاكم احلـداد كـتاب
جــــديــــد عن حــــيــــاة ونــــتــــاجـــات
الـشــاعــرمـظــفـر الــنــواب بـعــنـوان
ــنـغـمـة (مـظـفــر الـنـواب الـكــلـمـة ا
حــــيــــاة وابــــداع ) يــــقع في 161
ـتـوسط.ومن صـفـحـة من الـقـطع ا
ب الـعناوين الـتي ضمهـا الكتاب
نــقــرأ:(الــبــدايــات والــتــأثــيــرات)
(الـــشـــاعـــر (الـــشـــاعـــر والـــلـــغـــة)
(الـــــــــشــــــــاعــــــــر والـــــــــغــــــــنــــــــاء)
(الــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر والــــــــــــرســم)
(الــشـاعــر والــبــطل والــســيــاســة)
ـوروث (الــشــاعــر وا الــســيــاسـي)
(الــشــاعــر والــصــورة االــشــعــبي)
الــشــعــريــة)و(الــشــاعــر والــثـورة)

و(الشعر والغربة).
ــركـز ابــتــسـام وكــتـبـت رئـيــســة ا
اســـمــاعـــيل كــلـــمــة عـــلى الــغالف
االخيـر للكـتاب بعـنوان(النوّاب ...
فـي ذاكــرة  گــہالوــژ) جــاء فــيــهــا:
لعـلهـا مصادفـة نادرة وطيّـبة تلك
التي تتـعلق بتبّـني " مركز گہالوـژ
الـثـقـافي " - بــعـمق وأثـر تـأريـخه
الفكري واإلبداعي من حيث أعوام
الـتـأسيس والـتـواصل - طـبع هذا
ــنــاضل الــكــتــاب عن الــشــاعــر وا
السـياسي الـفذ  مظـفر عبـد اجمليد
الـنوّاب. والـذي نحتـفي به عـنواناً
وموقـفاً ... إجنازاً ... وحتـديّاً لكل

مـــا واجه طــــول مـــســـيـــرته الـــتي
تــنـــوّعت وتــوّزعت أثــرت احلــيــاة
الــثــقــافـيــة والــفــكــريــة في عــمـوم
الـقـضـايـا الـتي تـنـاولـهـا  الـنـوّاب
ــانه الــراسخ في عـمـق وصـدق إ

حق الـشـعـوب بـتـقـريـر مـصـيـرها
كـمـا مـواقـفه الـواثـقـة والـواضـحة
فــيــمــا يـتــعــلّق بــأحـقــيــة الــشـعب
الـكـردي بـرسم وتـصـمـيم وتـنـفـيـذ
ـا يــلـيق بـعـراقــة الـكـرد وتـأريخ
تفاني والطويل نضالهم ا
ا حتققّ  –اليوم - وصوال 
 ومــــا يـــــتــــطــــلـع من أجل
إكـمال ذلك احلـلم وحتقـيقه
عـــلـى نـــحـــومـــا يـــصـــبــون
ويــؤمـنـون مـن الـطـريق إلى
احلــــريــــة صــــعـب وشــــائك
ومــــحـــــفــــوف بـــــاخملــــاطــــر
والــتــضــحـيــات لــكـنـه لـيس
بـــــاألمــــــر الـــــعــــــســـــيـــــر أو

ستحيل).  ا
»U²  l³Þ

مـضـيـفـة (ومن دواعـي تـزايد
هـــذا الــفـــخــر ودرجـــات هــذا
السـرور في تبـنّي طبـع كتاب
ـــؤلـــفه الـــكـــاتب " الـــنـــواب" 
واألديـب والــــبــــاحث " حــــاكم
عـبـد مـظـلـوم احلـدّاد " فـضالً
عن أهــمـيــة وعـظــمـة وجـدارة
مـنجـزات هذا الـشاعـر الثوري
الــكــبـــيــر وغــزارة مــا ـــحــتــوـ
الـــكــتـــاب بـــجـــمـــيع فـــصـــوله
ومـــــصــــادره وحـــــواشـــــيه من
مـــــعـــــلـــــومـــــات وحتـــــلـــــيالت
ـؤلف لــلـنــصــوص ومـا أرفـق ا
من رســـومــات وتـــخــطـــيــطــات
ـــاذج ســـاطـــعـــة من تـــضــــمـــنّت 

قصـائـد "مظـفـر" الـشاعـر والـرسّام
وسيقى. واحملب للغناء وا

 أن تــأريخ تـــألــيف هـــذا الــكــتــاب
واإلنـتـهاء مـنه يـعود لـلـعام 1996
حــيث لـم يــتــسنّ له حتــقــيق حــلم
طــبـعه حــتى إقــامــة وضـمن خالل
إنــعــقــاد إحــتــفـــالــيــة مــركــزنــا ب
"النوّاب" في الثاني والعشرين من
شـــــبــــاط  2020 وسط حـــــضــــور
محـلي وعراقي وعربي مـهيب جاء
ـا أقـدمـنـا عـلـيه في تـكر مـلـبـياً 
وتقـيـيم عـطـاءات ومـنـاهل مـا ترك
نـاضل األثير " اإلنسـان الكبـير وا
مــظـفــر الــنـوّاب " في قــلب مـديــنـة
الــــــــذوق واجلـــــــمـــــــال الــــــــراقي "
الـسـلـيـمــانـيـة " بـكل مـا حتـمل من
ا مـنـاجم حُبَّ وحـقائـق إعتـرافـا 
ـبدعـون في شـتى حـقول يـنـجـزه ا
ـعـرفـة ومـنـاحي الـفـكر ومـيـادين ا
الثـقـافة. واليـسـعنـا بـهذا الـسـياق
احلـــضــاري إأل أن نُـــذكِــرُ ونُـــذكّــر
باجلهـود الرائعـة التي كانت وراء
تــزايــد درجــات رغــبــتــنــا بــتــكّــفل
تـكـالـيف الـطـبع من خالل مـساعي
الـــــــكــــــــاتـب واإلعالمـي " حــــــــسن
عــبـداحلــمـيــد " الـذي أرشــدنـا إلى
هـذا األمـر وتـبـنى مـتـابعـتـه وهو
بــدوره يـشـيـر  –إيــضـاً - ويـؤشـر
ألصل صــاحب الــفـــكــرة الــشــاعــر
الـكبـير "جـواد احلطّـاب" الذي كان
ـنضّدة " يحـتفظ بـأصل النـسخة ا

ضوئياً " من هذا الكتاب).
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إصدارات الدار العربية للعلوم

WŠuł—_«Ë W³KF¦ «
صـدرت عـن الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلوم
نــاشــرون الــطــبــعــة الــعــــربـيــة من
«The Fox on the Swing:
الثـعلـبة واألرجـوحة «القـصة التي
اختيرت "كتـاب األطفال لعام 2017
ونــالت جـائــزة بـاتــشـيــلـدر لــكـتـاب
األطـــفـــال األبـــرز لـــعــام  2019 في
ــتـحــدة". وهـي تـألــيف الــواليــات ا
إيــــفـــلــــيـــنــــا داســـيــــوتي وأوســـرا
كيودواليتي وترجمة زينة إدريس.
تــقــول احلــكــايـة: ذات مــرّة عــاشت
أســـــرة في حـــــديـــــقــــة فـي شــــارع
تــصـطـفّ عـلـى جـانــبــيه األشــجـار.
كــانت األســـرة مــكــوّنـــة من صــبيّ
يـدعـى شـادي وأمّ تـصـنع الـفـخّـار
وأب يــقـــود مــروحــيـــة. وكــان لــدى
الـعــائـلـة تـقــلـيـد يــومي إذ يـجـلس
أفـرادهـا عـصـراً لـتـنـاول اخلـبـز مع
الـشـاي. لـذلك كـان شادي يـذهب كلّ
يـوم إلى الـفـرن لـشـراء اخلـبز. وفي
أحــد األيّـام عــنـدمـا كــان في طـريق
الــعــودة إلـى الــبــيت رأى ثــعــلــبــة
بـرتـقــالـيـة جـالـســة عـلى أرجـوحـة.
ومنذ ذلك احل لم تعد حياته كما

كانت في السابق.
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مـا هي الـصـحـة الـنـفـسـيـة وما هي
الـقـوة النـفسـيـة? الصـحة الـنـفسـية
هي حـالـة من الـتـصـالح مع الـنفس
ــثــالــيـة والــواقع. والــتــخــلي عـن ا
والــكــمـــالــيــة بــالـــتــفــكــيــر وإدراك
الــقــدرات الـذاتــيــة بــاإلضــافـة إلى
قــابـــلــيـــة الــتــغـــلب عــلى مـــشــاعــر
الــغــضـب والــقــلق والــكــآبــة. أمــا
الـقـوة الـنـفـسـيـة فـهي الـقـدرة عـلى
رونـة وجتنب الـتطرف التـحلي بـا
واالسـتــقالل والــتـوازن الــعــاطـفي
والــتـــعـــامـل مع ضـــغـــوط احلـــيــاة
بـــهـــدوء وكـــفـــاءة. بـــاإلضــافـــة إلى
االهتمام بالصحة البدنية من خالل
اتـــــبــــاع نــــظـــــام غــــذائـي صــــحي
ــارســة الــريــاضــة واحلــصـول و
عـلى قــسطٍ كــافٍ من الــنـوم. هــنـاك
طــرق الكـتــســاب الــصـحــة والــقـوة
ــبـاد الــنــفــســيـة وفــقــاً لــبــعض ا
ستمدة من علم النفس اإلرشادي ا
وعــلم الــنــفس الــعــيــادي ويــســمى
أيـضــاً بـعـلم الــنـفس الــسـريـري أو
عـلم الــنـفس اإلكـلــيـنــيـكي والـعالج

عرفي. السلوكي ا
في كتابه »اكتساب الصحة والقوة

الـنفـسـية «يـهدف الـدكـتـور جنوان
الربيعي األخصائي في علم النفس
والــــعالج الـــنـــفـــسـي إلى تـــعـــريف
ـباد الـعـلـمـية الـقـار عـلى هـذه ا
الـتي ال تــمت بـأي صـلـة إلى بـعض
مـجـاالت تطـوير الـذات الـتي تـفتـقر
إلى الـدراسـات واألبـحـاث الـعـلـمـية
ــروجــ لــهــا. إن لــدعم ادعــاءات ا
ـطروحـة في هـذا الـكـتاب ـبـاد ا ا
قـادرة عــلى مـســاعـدة وتــطـويـر أي
شـخص يـرغب في تـبـنيـهـا كـمـنهج
الكتسـاب الصحـة والقوة النـفسية.
ويـصـبح حتـقـيـق أعلـى مـسـتـويات
السعـادة والنجاح في غـاية سهولة
ن يتـمتع بـالقـدر الكافي من نـال  ا
الــصــحـــة والــقــوة الــنـــفــســيــة في

مواجهة احلياة.

غالف الكتاب

الـيـوم كنت في "احتـاد  االدباء " لـتسـلم هدايـا من كتـابهـا كان
نتديـات الثقافـية واالجتمـاعية اما مـغلقة او االحتـاد كما اكثـر ا
فـارغة بـسـبب (وبـاء كـرورنـا)  لم يـكن هـنـاك اال االدارة التي ال
تتوقف من الـقيام بأعمالـها في خدمة االدباء والـكتاب التقطت
بـعض الـصـور واجلـنــة بال نـاس مـا تـنـراد! وتــسـلـمت روايـتـ
(اخملـلـوق جـمـاســمـاجـاس) لـلـروائي "مـهــنـد عـبـد عـلي" وروايـة
بـدع "محـمد حريب"  ومـن طبعي (كـأسي الدوتـشي) للـروائي ا
اقـوم بتـقليب الـرواية فـور احلصـول عليـها  انه االنـطباع االول
الـذي ال يـخطـأ فـإن اعـجبـتـني احـتضـنـها واشـم رائحـة احلـبر

والورق ومن ثم اقوم بقراءتها ودراستها نقديا.
wÝUO « lÐUD «

روايـة مـحـمــد حـريب (كـأس الـدوتــشي)  فـيـهــا طـابع سـيـاسي
يسلمك نفسه من االوراق االولى وليس من السهل ان جتد من
يــجــيــد الـربـط بـ الــســيــاســة واجلــمــال الــفـنـي في الــروايـات
فـالسـياسـة تتـطلـب الوضـوح بيـنمـا العـنـصر اخلـيالي اجلـمالي
ـيل الى الـغـمـوض لـكن السـارد عـنـد مـحـمـد حـريب قادر ان
يــقــدم هــذا اخلـلــيـط بـكــفــاءة ادبــيــة مــقــنـعــة  جــاذبــيــة الــلــغـة
ـكر والـلعب واستـخـداماتـها الـصـعبـة في في مـجال اجلـنس وا
عـلى فـعـالـيـة الشـخـصـيـات وما تـفـكـر به في الـعـلن والـسر هي
قطع مساحـة يتحرك فـيها الروائي "محـمد حريب لنـتأمل هذا ا
الذي يـدل عن امكانـية فائـقة في التعـبير واالثـارة"رجل أختصر
راتب في صفوف الـتنظيم إذ تبوأ الطرق للـوصول إلى أعلى ا
منصب أم سر "فرقة احباب القائد" وقد تخطى كثيرا من هم
اقدم من إنتـماء وأعظم والء. كان وصـوليا ماكـرا الحد خليالته
وال ســقف لـطــمــوحـاته جــسم مــتـنــاسق أبـيـض ربـعه وعــيـون
نرجسية وعجيزة مكتنزة إليها يعود سبب تلقيبه بطوافة حيث
كان أيام صـباه يسبح في نـهر الفرات ... وبعـد ان توغل كثيرا
ـضـطـربـة ثم ظـهـر بـعجـيـزته في الـنـهـر أخـتـفى في الـلـجـاج ا
ـدورة والـتي لم يـشـاهـد غيـرهـا الـصـبـيان الـبـضـاء الـكـبيـرة ا
الذين كـانوا يجـولون التـظر بحـثا عنه حـتى صرخ احدهم وهو

يشير بسباته نحوه ..طوافة  ..طوافة"
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ـفــارقــة هي في الــعــنــوان (اخملــلـوق روايــة مـهــنــد عــبــد عـلـي ا
ـتـابـعــة الـشـخـصـيـة جـمـلـسـمـاجــاس) يـعـطي الـعـنــوان ايـحـاء 
الـرئــيـسـة في الـروايــة لـيـتـضــافـر عـنـصـري الــعـنـوان وااليـقـاع
الروائي لتشكل شبكة العالقات الروائية في السردية  مهند ال
ـشاهد "  في شارع الرشيد لك قلماً بل فـرشاة يرسم فيها ا
طـر اخلـفـيفـة تالمس وجه يـعـقوب ...اثـناء ذلك بـدأت قـطـرات ا
وتــتـداخل في ثــنـايـا شــعـره وتـغــوص عـمـيــقـا في شـعــر حلـيـته
الــشـقــراء الـطــويـلــة.. فـراح
يـــرفع رأسه الـى الـــســـمــاء
مـــبـــتــســـمــا ويـــتـــلــقـى تــلك
الـقـطــرات.. بـلـهــفـة اكـبـر..
ـــطـــر حـــبـــا فـــهـــو يـــحب ا
عـظـيـمـا  ويـتـعـجب لـرؤيـة
الـنـاس يـتـراكـضـون خـوفا
ـــــــطــــــر من أن يـــــــبـــــــلل ا
مالبـــســـهـم في حـــ أنه
ـــــشي مـــــشـــــيـــــا كـــــان 
ـطـر اعـتـيــاديـا في ايــام ا
الــغـزيـرة" نــعم بـارع هـذا
الـــروائي فـي الــتـــمــهـــيــد
لـــيـــعـــرف شـــخــصـــيـــاته
بالـقار مـتحمـسا يـلتهم
االوراق لــــلـــتــــوصل الى
مـــــــعــــــنـى الـــــــعــــــنــــــوان
(جــمـاسـمـاجـاس) حـتى

يصل الى مبتغاه
واالن قـل لـي ايــــــــــهـــــــــا

الشاب ما هو اسمك?
يعقوب -

وانت ايـهـا اخملـلـوق اخملـتـلف هل اسـمك هـو اخملـتـلف كـمـا -
يدعونك به اجلن والسحرة أم أن لك اسما اخر?

اسمي هو (جماسماجاس) -
-ما هو اسمك ?!! اعده رجاء..

جماسماجاس -
-وماذا يعني اسمك هذا?

-مــعـنـاه: شــخص الـســمـاء الـذي يــجـوب االرض كـلــهـا لــلـفـتك
بالـظا ايـنما يـجدهم وقد عـلمت هذا من الـصوت الذي طرق

مسامعي حينها..
‰b−K  dO¦  »U²

اهـــدى لي الــصـــديق االديب والـــقــاص والـــبــاحـث حــســ -
قراءة اجلـاف كــتـابه ( بـكــر صـدقي قـائــد انـقالب عـام  1936) 
جـديدة في سـيرة ضـابط ثوري عـراقي- لقـد سعى الـكاتب إلى
ـؤرخ سـبـر أغـوار شـخـصيـة أثـارت الـكـثـير من الـبـاحـثـ وا
ـؤلف لم ـات بـشـأنـهـا وتـعددت اآلراء إال أن ا واخـتـلـفت الـتقـو
يـجـد بـغـيتـه في كل ما كـتب عن هـذه الـشـخـصـية غـيـر الـعـادية
فلجأ إلى البحث والدراسة واالستقصاء فوجد أن الشخصيات
ـؤثـرة والـصـانـعـة لـلـتـاريـخ في بـعض االحـيـان لـديـهـا جـوانب ا
مــشـرقــة واحــيـانــا غــيـر بــارزة بـســبب تــسـارع
األحـداث في حيـنهـا وتداخل اجلـوانب الذاتـية

وضوعية. مع ا
ـــؤلف (حـــســ نـــشــــيـــد بــجـــــــــــهـــد ا -

اجلاف) .

ÊU e « ≠ ÊULŽ
صـــدرت حــديـــثـــاً عـن مـــنـــشــورات
ــتــوسط فـي إيـطــالــيــا الــطــبــعـة ا
الـــثـــانـــيـــة من روايـــة (الـــتـــانـــكي)
دوح لـلـروائـية الـعـراقـية عـالـيـة 
ـرشـحـة ضمن الـقـائـمة الـقـصـيرة ا
جلائـزة (البوكـر) لعام 2020. وهي
الـروايـةُ الـتي وُصـفت حـسـب بـيانِ
جلـنة حتـكيم اجلـائـزة بـ(األعجـوبة
الـــصـــغـــيــرة). وعـــدت وهي تـــاسع
أعمال الـكاتبـة(من أجمل وأعمق ما
كُتب فـي أدبنـا العـربي احلديث عن
بـتـر األمـكـنة مـنّـا أو بـترنـا مـنـها).
و(الـتـانـكي) الـكــلـمـة الـتي تـسـتـمـدُّ
مــعــنــاهــا من الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيـة
وتُـسـتــعـمل في الـلـهــجـة الـعـراقـيـة
ــــــعــــــنى اخلــــــزان هي اسـمُ حي
الـنُّـخب الـبغـداديـة الـتي اصـطدمت
أحالمُـهــا بـالـتــغـيـيـر فـي مـنـتـصف
ــســتــقــبـل آخـر ــاضي  الــقــرن ا
نـعودُ إلـيه من خالل الـبـطلـة عـفاف
نـحـازة للـجـمالِ أيـوب الـصّامـتـة ا
وذاكــرة األشــخـاصِ واألمــكــنـة في
مــقـــابلِ الــهـــزّات الــعـــنــيــفـــة الــتي
ــكـانِ تـتــعــرَّض لـهــا مــتـلــبــسـةً بــا
وتفـاصيلهِ لـنتورَّط أكثـر في بغداد
ـقيم بغداد دينـة بغداد الوجع ا ا
سـتعادة الـعمـارة بغـداد الذاكـرة ا
أدبـيًّا بـ االختـفاء والـظهـور ب
الــتالشي والــتــذكــر بــ احلــروب

صائر. نافي وتمزُّقِ ا وا
ـــكـــانِ في الـــتـــانـــكي هـي صــورة ا
قــســوتهِ عــلى أجــسـادنــا الــرّاحــلـة
وأرواحــــنــــا الــــعــــائــــدة هي هــــذا

االنــفـصــامُ اخلـطــيــرُ بـ جــمـالِ
األحالم وبـشـاعـة الـواقع هي مـا
يُــــــغــــــذيه الــــــزَّمـن من أحــــــقـــــادٍ
وصـراعـاتٍ وآالمٍ نـحـمـلـهـا مـعـنا
أينما ذهـبنا وحتّى عـندما نعودُ
مـرَّاتٍ ومـرَّاتٍ سـتبـدو خـطـواتـنا
ُــكـعَّـب الـذي ضــائــعــةً في هــذا ا
ـهـنـدس مـعـاذ األلوسي صـمَّـمه ا
لــتــبـــني الــكــاتــبــةُ عــلى أســاسه
ـضي في طـبــقــات روايـتــهــا و
تــتــبّـع مــســاراتـهــا مــشــيًــا عــلى
األقـدام جنوبُ األمـاكن واألزمـنة
كـمـا كـانت تـقـولُ الـبـطـلـة عـفاف
ـــشي الــذي ال يــعــرف عن فــعل ا

اإلقصاء(إلى هنا أنا أنتمي).
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صرية رواية اإلنتفاضة الشعبية ا

كـتـاب »الـثــعـلــبـة واألرجــوحـة«
مــوجّه لألطـــفــال الــذين تــتــراوح
أعــمــارهم بـ  5و 10ســـنــوات
لـكـنّ قـصّـته والـقـيم الـتي يـشـجّع
عـلـيهـا سـتـستـحـوذ على اهـتـمام
الـصـغـار والـكــبـار عـلى الـسـواء.
تــدور قــصــة هــذا الــكــتــاب حـول
همّة بالنسبة إلى جميع األمور ا
النـاس كالكَـرَم والفـراق وفرحة
االكـتشـاف وإيـجاد الـسـعادة في

األشياء الصغيرة في احلياة.

W²O*« WIDM*«
صدر عن الـدار العـربيـة للـعلـوم نـاشرون في بـيـــــــــروت الـطبـعة الـعربـية من
يتة «وهي من تأليف ستيفن كينغ وترجمة نطقة ا رواية  :The Dead Zone»ا

أوليغ عوكي ومراجعة وحترير مركز التعريب والبرمجة.
عندما كان جوني سـميث في السادسة من عمـره خلَّفت له صدمة في الرأس
نتـجت عن حـادث تزلج عـلى اجلـليـد كـدمةً سـيـئةً عـلى جـبيـنه وأعـطته حـدساً

قوياً من وقت آلخر..
 حملات نادرة لكن دقيقة عن األشياء القـادمة. ولكنه فقط بعد أن أصبح جوني
رجالً راشـداً  –بـعـد جنــاته من إصـابــة مـروعــة في حـادث سـيــارة أدخـله في
غيبـوبة استـمرت أربع سـنوات ونصف  –ظهر تـأثيـر قدراته اخلـاصة بـالفعل.
لقـد عـاد جوني سـمـيث من الفـراغ بـهديـة اسـتثـنـائيـة أصبـحت لـعنـة حـياته...
ـستـقبل لألبـرياء اضي وعـما سـيحـصل في ا تُقـدم له رؤى عمـا حصل فـي ا

ذنـب علـى حد سـواء. لكن عـندما وا
يلـتقي رجالً طـموحـاً جداً وبال رحـمة
ـصيـر مرعب لـلبشـرية جـمعاء يعد 
شَـعَـر جـونـي أن عـلـيه إيـجــاد طـريـقـة
ـــــزعج من أن ــــصــــيــــر ا ــــنع ذلـك ا

يصبح حقيقة...
يتة» نطقة ا لسيّد التشويق «ا

سـتيـفن كـيـنغ روايـة خـارقـة لـلـطـبـيـعة
البـشريـة... تـتنـبأ تُـحـذر تسـتبـصر
يـصـعب عـلـيك اخلـروج بـعـد قـراءتـهـا

بسالم.

nO∫ ستيفن كينغ Qð
ترجمة: اوليغ عوكي
W¾H∫ رواية مترجمة «
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غالف الرواية

غالف الكتاب

غالف الرواية
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