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ــوزونـة أو فـي الـنص ــدورة ا تــعــدّد األصـوات فـي الـقــصــيـدة ا
الـســردي يـعـنـي أن هـنـالك (حــوار )  هـذا احلــوار لـيس كالمـاً
ــا تـنـطـبق عـلـيـه صـفـة الـشـاعـريـة في عـاديـاً غـيـر شـعـري  وأ
تــكـوين الــصـورة داخل احلــوار  وهـذا يــعـني ان هــنـالـك صـفـة
درامـية تـركـيبـيـة في األصـوات  التـي تتـجـاذب وتتـبـاعـد حسب
طــريـقـة تــكـوين احلـالــة الـشــعـريـة والــتـجـربــة  ولـيـست ألــفـاظـاً
رومانسية باهتة أو كالماً عادياً ال تنطبق عليه صفة الشاعرية 
وإال أصبح هـذا النـوع من الكـتابـة خـاطرة عـاطفـية يـغلب عـليـها
الـوصف وااللـفـاظ اجلاهـزة الـتي ترهل الـنص إذا صح الـتعـبـير
عـلى مـثل هـذه الـكتـابـة  ومن اخلـطـأ كل اخلـطـأ أن نـكـتب نـقداً
ونقحم هذه الصفة على هذه اخلـاطرة بأنها نصاً سردياً له عدة
أصـوات  وأسـتــغـرب من أن تــكـون هــذه الـكـتــابـات بــعـيـدة عن
ا يتطلبه النص السري من أصوات  ويبدو أن عنى احلقيقي  ا
ـاهـيـة نـوع هـذه الــكـتـابـات وقـعت في إشـكـال نــقـدي ومـعـرفي 
الــكـتـابـة  فــلـيس كل نص مـتــكـامل في سـطــوره يـعـني سـرداً 
ولـيس كل مــا يـكـتب يـصـنّف ضــمن هـذا الـبـاب من الـسـرد !! 
ولــقــد راعــني أن اشــيــر إلى أن مــا أقــرأه ال يـدخـل ضـمـن هـذا
الـــوصف الـــســـردي الــذي يـــحـــوي أو يــضـم األصــوات  فـــفي
تاريـخنـا األدبي لديـنا الـكثـير من الـنصـوص السـردية الـشعـرية
التي تضم األصوات او احلوار  وبامـكاني اإلشارة الى ملحمة
مــلــكــامش مــثال في فــقــراتــهـا واســطــوريــتــهــا وإلى أبي حــيـان
ـتصـوفـة جمـيـعاً واسـتطـيع أن أشـير إلى التـوحـيدي وكـتـابات ا
اذج اخـتـرت اإلشارة وهـذه  الشـاعـر الـفرنـسي بـودلـير أيـضـاً
بل هـنالك عـشـرات النـمـاذج  من هـنا حـيـنمـا أشـير إلى إليـهـا 
السـرد التـعبـيري يـعني أن هـنالك شـاعريـة تركـيبيـة مؤصـلة في
ـعـنى مـقـدرة الـشـاعـر الـلـغـويـة والـتـركـيـبـيـة في خـلق الـنص  
الــصــورة الـشــعـريــة في احلــوار وإمـتــدادات الـنـص  وفي مـثل
هكـذا نصوص إبداعـية ال يغلب عـليهـا الوصف والكالم واجلُمل
ـصطـلـحات احملـكيـة والـنثـر الـعادي  وعـلـيـنا أخـيـراً أال نطـلق ا
الـغـربـية كـيـفـمـا نـشـاء على تـلك الـنـصـوص ونـحـاول ان نؤسس

عليها نقداً أو الترويج لها. !!
من شروط كتـابة النص وأخص هـنا النص السـردي  هي اللغة
اجلديـدة أداته الـتي ال تنـكـسر و الـتي يـبحث عـنـها الـشـاعر في
كتابة جتربته الشعـرية  وليس محاكاة بعض الشعراء في رسم
عـمقة  ألفـاظاً باهـتة  أو كالماً عـادياً  كما لوحـاته الشعـرية ا
أشــرنـا في مـقـالـة سـابـقـة  وأعـنـي هـنـا أن ثـقـافـة الـشـاعـر هي
األساس ونقطة االنطالق في عكس جتربـته الشعورية والشعرية
 والـوعي الـكـامل في إبـحاره ومـغـامـرته تـلك وأعـني بـهـمـا لـغته
والـصـور الشـعـريـة وعـمق ثقـافـته  نـعم  يـستـطـيع الـشـاعر أن
يغـير ولو قـليالً في مساراته كـما تفـعل اللّجة فـي البحر  لـكنها
تتشكل ثانيـة وتعود بشكل آخر أكثر رهـبة وأكثر جماالً ودهشة
ـسك الـلّـون والـصـوت ورائـحـة  هـنـا  يـســتـطـيع الـشـاعـر أن 
زجهـا أو يصهـرها كمـا يريد  فـتنة وجـماالً  ومذا حروفـه  و
ستـكينة القرار  فيما يكتب  هو تالطم جتربته في روحه غير ا
ألنه يـسـعى  إلى تكـوين نص متـكامـل األبعـاد بقـطبـيه الشـعري
والـشــعـوري  وإذّاك  تـتـمــحـور كـتـابـتـه في نص سـردي يـأخـذ
تـكــامـله  وكــمـا يــريـد  وحـسـب تـوصـيف
الــنص الــسـردي هــذا  إذا كــان ســرديـاً
جتــريــديــاً  أو انــطــبــاعــيــاً  أو صــوتــيـاً
حـواريـاً  أو رمـزيـاً  أو مـيـثـيـوجلـيـاً  أو

تراجيدياً .

عاصـر.وينقسم الى باب العربي ا
مــتـعـادلـ بـاحلـجم األول بـعـنـوان
(أكــتب عـــمــا يــكـــتــبـــون) والــثــاني
بــعــنــوان (يــكــتــبــون عــمــا أكــتب).
ويـتــألف األول من خـمــسـة فــصـول
تــتــنــاول عــلى الــتــوالـي طــروحـات
ســيــاســيــة عـن احلــريــة والــثــقــافـة
والــبــحث في الــسـيــاســة الـعــربــيـة
والــــفــــضــــائــــيــــات والــــنــــقــــابــــات
واالجتــاهـات الــســيــاسـيــة وســيـر
عـانـاة واألمل واألسـفار كـفـاح عن ا
توالية تفائل والبشائر ا سار ا وا

ــغــامــرة والــطــمـوح ــثــابــرة وا وا
ــيـــة تـــطـــويـــريـــة عن ورؤى أكـــاد
الــقــضــيــة والــوطــنــيــة والــتــربــيــة
وأصــــــــــول ومــــــــــواقـف فـي االدارة
احلـديـثـة.ويـلـقي الـكـتـاب نـظـرة في
اعــمـــاق الــتــاريخ مـن خالل نــوافــذ
مــشــرقــيــة في الــتــاريخ والــرحالت
ـــــغــــرب ونـــــظـــــرة عـــــلى تـــــاريـخ ا
واالنـــدلس والـــرق والـــرقـــيق عـــبــر
الــــعـــصـــور ورؤى مــــعـــاصـــرة عن
ينـابيع األبـداع ومقـاالت في االبداع
وجتـــارب الــــزمن.ويــــضم االصـــدار

وفقا لوكالة االنـباء االردنية معاينة
ـيـة مـتـخصـصـة جلـهـود عدد اكـاد
ي من الكتاب والبـاحث واالكاد
واالعـالمــيـــ االردنــيـــ مــحـــمــلــة
ـراجـعـات بــالـرؤى والـتـحـلـيالت وا
ــداخالت واحلــوارات اآلتــيـة من وا
ـؤلف الـنـابـهـة جتـاه تـقد قـراءة ا
مـفاتـيح لالرتـقاء بـاجملـتمع الـعربي
ـعـاصــر وعـلم اإلجـتــمـاع الـعـربي ا
ــعــرفــة والــتــواصل ــواطــنــة وا وا
االجـــتــمـــاعي احلــديـث والــتــعـــلــيم

وتهيئة اجليل للحياة العملية
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صدر للدكتور عادل هادي البغدادي
ثالثـة كـتب جـديـدة بـالـتزامن. االول
بـــــعـــــنـــــوان (مـــــوســـــوعـــــة االدارة
عـاصرة  –منـظور االستـراتيـجيـة ا
عمليات وحاالت دراسـية تطبيقية)
والـثـاني بـاالشـتــراك مع مـجـمـوعـة
ــيـــ بـــعـــنــوان (الـــســـلــوك اكـــاد
الــتــنــظــيــمي  –مــدخل مــتــكــامل –
حـــاالت دراســـيـــة وتـــطـــبـــيـــقـــات)
ـنـظـمة والثـالث بـعـنـوان (نـظـريـة ا
بـ الـتـطـبـيق واحلـداثة  –مـنـظور

فلسفي).
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ـتـرجم مـرة اخـرى تـعـاود جـريـدة ا
العـراقي الشـهريـة الصادرة عن دار
أمـون للتـرجمـة والنشـر الصدور ا
وبحـلتهـا الورقيـة بعددهـا الثامن
ــدة أكــثـر من بــعـد ان اقــتــصـرت و
ثالث ســــنــــوات عـــلـى الـــطــــبــــعـــة
االلــكـــتــرونــيــة الـــتي تــروج ضــمن
وســـائل الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
ـــشــرف واالنـــتـــرنـــيت أذ ارتـــأى ا
الــــعـــام عــــلى اجلــــريــــدة الـــكــــاتب
والــصــحــفي ســاطع راجي والــذي
ـــأمــون يـــتـــولى مـــهـــام ادارة دار ا
للـترجمـة والنشـر كإحدى مـديريات
الوزارة ان يـتم الـتعـديل على كـافة
اقـــســام اجلـــريـــدة إذا  تـــبــويب
واضيع حسب احلقول االبداعية ا
بـعــد ان كـانت في الـسـابق تـخـضع
ـواضــيع لـلــهـيــكـلــيـة في تــرتـيـب ا
االداريـــة لــلـــدائــرة اي الـــتــقـــســيم
بحسب اللغـات التي تتولى الدائرة

الترجمة منها واليها.
ـقال "إعـادة اجلسـور" هو عـنوان ا
االفــتــتــاحي  لــلـعــدد الــثــامن بــقـلم
ــديـر الـعــام سـاطع راجي إذ دعـا ا
الى ضـرورة ان تـستـعـيـد التـرجـمة
دورهـــا الــــريـــادي في الـــتــــنـــمـــيـــة

والـتـطـويـر االجـتـمـاعي; مـا دمـنا ال
ـلك حـتى االن جتربـة نـاجـحة في
التنـمية نـسوقها وال حـلول راسخة
ألزماتـنا ننـشغل بتـنفيـذها وننـتظر
نتائجها. وبرر راجي ان الهدف من
الـعــودة الى الـطـبــعـة الــورقـيـة ان
الـصـحـافـة الـورقـيـة وفي كـثـيـر من
ــتـقـدمــة تـقـنــيـاً تـواصل الـبــلـدان ا
مــســيـرتــهــا الى جــوار الـصــحــافـة
االلـكتـرونـية بـالتـفـاعل معـها واذا

ما اقتنعنا بتراجع
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الـصـحـافـة الـورقــيـة فال يـعـني ذلك
نهايتها كـما ان هذا الفهم ال يصح
ـتـخـصـصـة ابـدا عـلى الـصـحـافـة ا

وفي مقدمتها الصحافة الثقافية .
في ظل كل الظروف التي حفلت بها
ـدير العام  اننا قد ال البالد يشير ا
ـتلك مـشروعـا ثقـافيـا  وال يوجد
تــوجـه عــام في الــتـــرجــمــة  وهــذا
ادعى إلبــقــاء عــلى مــنــافــذ الـبــحث
والـــتـــرجــمـــة مـــفــتـــوحـــة ومــنـــهــا
ـطـبـوعـات  الـثـقـافـيـة احلـكـومـيـة ا
دائمـا وبدعم اكـبر عـسى ان جنمع
ـعــاصـرة النـتـاج شـتـات  االفــكـار ا
مــشــروع مـتــمــاسك او جنــد فــيــمـا

ـكن ان نـتـبـنـاه حـولـنـا مـشـروعـا 
. كليا او جزئياً
عامل انقاذ

وضـوعيـة والواقـعية تـلك الرؤيـة ا
للمدير العام تب ان اجلسور التي
توفرها الترجمة للحقول االنسانية
الـتي انقـطـعنـا عنـهـا ألسبـاب شتى
سـتــكـون عــامل انـقــاذ; لـو احــسـنـا
ادارة هذا القطاع الذي يبدو اليوم
اعداؤه اكثر من اصدقائه ولألسف
فإن بعض اعـدائه بل واخطرهم هم
ن كـان يـعــول عـلـيـهم لــلـنـهـوض

بهذا القطاع.
يـــتــــصـــدر الــــصـــفـــحــــة االولى من
اجلــريـــدة عــنــوان" مــهــرجــان ايــام
قـــرطـــاج الـــســيـــنـــمـــائي يـــحــتـــفل
هـرجان بـالعـراق" إذ قـررت ادارة ا
اخـتـيـار الـعـراق ضـمن الـدول الـتي
ستكرم ضمن الدورة   54في مطلع
شــهــر تــشــرين الــثــاني فــضال عن
مواضـيع تتنـاول بعض النـشاطات

التي نظمتها مديريات الوزارة.
الــصــفــحــة الــثــانــيــة من اجلــريـدة
ـأمون ضـمت بعض نـشـاطات دار ا
لـلـترجـمـة والنـشـر ومنـهـا :مشـاركة
الــدار عـــلى هـــامش مــعـــرض الــفن
ـعــرض لــلـكــتــاب يـضم االيـرانـي 
اصــــــدارات الـــــدار اضــــــافــــــة الى
موضوع عن تنـظيم الدار لدورة في
مباد اللغة العربية بهدف تطوير
الــكـــوادر الــوظـــيــفـــيــة فـــضال عن
مــوضـوع يــتـنــاول دورة نـظــمـتــهـا
الـدار في مـجـال تـكـنـلـوجـيا االعالم
والـعالقـات كــمـا ضـمت الــصـفـحـة
الـــثــانـــيــة عـــروض لــكـــتب صــدرت

حــديــثــا ومــنــهــا كــتــاب حــكــايــات
يــونــانـيــة "حــكـايــة احلــيـوان عــنـد
الـعـرب وايـسـوب" لــلـمـتـرجم كـاظم
سـعد الـدين متـرجم من االنكـليـزية
الى الــــعــــربــــيــــة وبــــواقع (192)
صـفــحـة فـضـال عن عـرض لــكـتـاب
ز ـفـردات في ملـحق الـتـا تـرابط ا
االدبي ومـــجــلــة كــلـــكــامش اعــداد
وتأليف مدير مركز العراق للتدريب
على التـرجمة الـتحريريـة والفورية
في الدار زينب عبد اللطيف صالح
ويبلغ عـدد صفحاته (200)صفحة

مترجم الى اللغة االجنليزية.
الــصــفــحــة الــثــالــثــة مـن اجلــريـدة
بعنوان كـتب ضمت ثالثة مواضيع
مــنـهـا : اهم عــشـرة كـتب عن اعـادة
اكـتــشــاف الـذات  تــولى تــرجــمـته
شعبة الـلغة االجنلـيزية وموضوع
بـعـنـوان(كـفــاحي) يـعـود بـقـوة الى
ـانـيــا  اعـداد وتـرجـمـة مـكـتــبـات ا
ضـــمــــيـــاء صـــبـــحـي  عن الـــلـــغـــة
ـــانـــيـــة ومـــوضـــوع بـــعـــنـــوان اال
(بـوكــيـكـو) مــشـروع فـرنــسي لـدعم
الكتاب في مدغشقر ترجمة واعداد

هشام عمار.
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الـصـفحـة الـرابـعة بـعـنوان تـشـكيل
زادات وفـيهـا موضـوع بـعنـوان ( ا
ــعــاصـــرة تــبــتـــعــد عن الــفـــنــيـــة ا
اهـتــمـامـات الـرجل)  تـرجـمـة رسل
ســـــــامي فـــــــضال عـن مــــــوضــــــوع
بـعـنـوان(مـتـاحف اسـبـانـيـا تـساهم
فـي مـــــواجــــــهــــــة الـــــعــــــنـف ضـــــد
ترجـمة احمـد حمـيد الـعاني ـرأة) ا
عن الــلـغــة االسـبــانــيـة ومــوضـوع

بـــعــنـــوان ( لـــنــدن
حتـــتــضـن اعـــمــال
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــ
الـــــفــــــرنـــــســـــيـــــ
الالجـئـ  تـرجـمة
هــــــشـــــام الـــــراوي.
الـصفـحـة اخلامـسة
بـعــنــوان ايــقــاعـات
وفـــيـــهـــا مـــوضـــوع
مــتــرجم عـن الــلــغــة
االسـبانـيـة للـمـترجم
احمـد حمـيد الـعاني
بـعـنـوان( الـفالمـنـكو
عـلى انــغـام احلـرب)
وموضوع مترجم عن
ـانيـة اعداد اللـغة اال
وتـرجـمـة  زيـنب عالء
 بـعــنــوان مـلــحــمـة (
بــــارســـيـــفــــال)  عـــلى
مـــــســــــرح مـــــيــــــونخ
بــاإلضــافــة الى زاويــة
ضـمـت اخـر اصـدارات
الـــــدار. الــــصـــــفـــــحــــة

السـادسـة بـعـنـوان سيـنـمـا وفـيـها
حــوار اجـرته الــصــحـفــيــة نـهــضـة
الـكــرطــاني مع الـدكــتــورة عـواطف
السعـدي  اذ اكدت ان اقسـام اللغة
ـــتـــرجم تـــفـــتـــقـــر الى صـــنـــاعــة ا
وموضوع بعنوان (افالم سينمائية
ـــانــــيـــة حتــــقق جنـــاحــــات عـــلى ا
ـستـوى الـدوليـة)  اعـداد ضمـياء ا
ــــانـــيـــة صـــبــــحي عن الــــلـــغـــة اال
t-34)) ومــوضـوع بـعــنـوان  فـيـلم
الــذي اثـار ضــجـة ســيـنــمـائــيـة في
روسـيا تـرجمـة واعداد زيـاد طارق

حسـن. بينـما تـضمـنت الصـفحة
ـــواضع الــــســـابـــعـــة عــــدد من ا
ــتـــرجـــمـــة من الـــعـــربــيـــة الى ا
االجنـلـيـزيـة لــعـدد من نـشـاطـات
الـــوزارة ومـــديـــريــــاتـــهـــا الـــتي
تـــــنــــاولـــــتـــــهـــــا اجلــــريـــــدة في
الصـفحتـ االولى والثانـية. اما
الـصـفـحـة االخـيـرة فـقـد تـنـاولت
حـوارا بــالـلــغـة االجنــلـيــزيـة مع
رود قاشا  الشاعر السـرياني 
يتحدث عن الشعر اجرى احلوار
مـروان ياسـ الدلـيـمي  وتولى

ترجمته فارس قصيرة.
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صـــدر عن دار االبـــتــكـــار لـــلـــنـــشــر
والـــــتـــــوزيع فـي عـــــمـــــان كـــــتـــــاب
لالسـتــشـاري االردني والـبـاحث في
ـواطـنـة فـيصـل الـغـرايـبة قـضـايـا ا
بـــعــنـــوان (أكـــتب عــمـــا يـــكــتـــبــون
ويـكـتبـون عـمـا أكـتب) يقع في 415
تـوسط  وفيه صفـحة من احلـجم ا
ــتـخــصـصـة جـمــلـة من الــقـراءات ا
بـالقـضـايـا االجـتـمـاعيـة والـثـقـافـية
ـتـعـلـقـة بـهـمـوم وآمـال االنـسـان وا
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ـركز الـثقـافي االشوري في دهـوك عددا جـديدا من مـجلـته (جنم بيث نـهرين ) الـتي صدرت  بـثالث لغـات هي السـريانـية والـعربيـة فضال عـن موضوع اصدر ا
قالة افـتتاحية تطـرقت فيها  حلدث بـارزين  شهدتهما في اال مترجم للغـة االنكليزية ..واسـتهلت رئيسـة التحرير حـنان اويشا العدد (94-93 ) من اجمللة  
تحف الـبريطاني ـفقودة مردمـان في موقع باسطـكي غرب مدينـة دهوك  اضافة لـلحدث الـثاني الذي تمـثل باعالن ا دينـة االشورية ا نصرمـة وهما اكتـشاف ا ا
عن تفاصـيل اقامة  اول مـعرض سيـخصص للـملك اشور بـانيبـال ومكتبـته الشهـيرة  باعـتبار مـلك عظيم حـكم امبراطـوري كبيـرة فيمـا سلط نيـسان بيـغازي الضوء في
ة ي االثاري عامـر اجلميلي فكتب عن مدن قد اضي  اما االكاد مقالته عن كوتا االقلية وصـراع االكثرية وما شهدته العمـلية االنتخابية التي جـرت في ايار (مايو ) ا
ـسمـارية  والـتاريـخية فـيمـا احتـوى العـدد على لـقاء اجـرته رئيـسة الـتحـرير مع امـ اسكـندر رئـيس االحتاد الـسرياني ـصادر ا هن واحلـرف في ضوء ا نسـبت الى ا
عروف باسم عبد احلميد حمودي مقاال  حتدث فيه عن ما  ب الفلكلور والثقافة اروني حتدث فيه عن العمل بكل االمكانيات من اجل التمسك بالهوية وكتب الكاتب ا ا
سيـحية في الوقت احلاضـر بوصفهـا حتمل تاريخـا زاخرا دون وجود للمـسيحيـ فيها اما وصل ا الشعبـية وكتب االعالمي سامر الـياس سعيـد متسائال عن مـوقع ا

ركز لنشاطاته من خالل سلسلة اخبار تضمنت الصفحات االخيرة من اجمللة .. شرق واصدى ا ؤرخ ادمون السو فكتب عن مئوية  امير شهداء ا ا
bOFÝ ”UO « d UÝ
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رحلة تتوائم كـلياً مع مـتطلبـات ا
عاصرة في الربع األول الزمنيـة ا
من الـقـرن الـواحـد والـعشـرين من
ـعاصـر. في حـ جند أن نـا ا عـا
ســيـمـون دي بـوفــوار تـبـعث عـلى
الـــــتــــجـــــدد وحتـث عــــلـى إعــــادة
إكـــتـــشــافـــهـــا مـن قــبـل األجـــيــال
اجلــديـدة وهــنـاك إقــبــال مـنــقـطع
ـنـدرين الـنــظـيــر عـلى روايــتـهــا ا
احلـائـزة عــلى جـائـزة الــغـونـكـور
الــشــهــيــرة عــام  1954أكــثــر من
آثارهـا الـتـنظـيـريـة الـفلـسـفـية أو
تنظيراتها لـلحركة النسوية حيث
ـرأة وأحـد رافــقت حــركـة حتــرر ا
قـيـاديـيـهـا واليـوم يـسـتـلـهم جـيل
نـاضالت من جـديـد من الـنـسـاء ا
ـــرأة في الــــعـــالم أجـل حـــقــــوق ا

جتربتها النضالية.

ـبــدعـ الــفـرنــسـيـ ــفـكــرين وا ا
واألجانب ولقد حتولت سيمون دي
ـبدع بـوفـوار بـذلك إلى إيـقـونـة. فـا
اليـولـد إيقـونـة بل يـصـبح كذلك من
خالل إنـــتــاجه وعـــطــائـه وإبــداعه.
فسيـمون دي بوفـوار لم تلعب دوراً
ـشـتـركـة مع ثـانـويـاً في رحـلــتـهـا ا
ســارتـر فـهي ال تــقل عـنه شـهـرة أو
أهـمـيــة ولـهـا قـراءهــا وجـمـهـورهـا
ومحبيها وهي مـوضوع للكثير من
الـدراسات واألبـحـاث واألطـروحات
اجلـامـعيـة ونـشـر عنـهـا الكـثـير من
الـــردود والــنـــقــاشــات آلثـــارهــا بل
وتـفوقت فـي ذلك على مـاكـرس حلد
اآلن جلـــون بــــول ســـارتــــر. فـــهـــذا
كن إنكاره األخير يـظل مرجعـاً ال 
أو جتــاهــله لــكن فــكـره وفــلــســفـته
دمــــغت بــــعــــامل الــــزمـن وغـــدت ال

احلـيـاتـيـة والــعـطـاء الـفـكـري لـهـذا
الثنائي األسطوري كان سارتر هو
ـسيـطر حـيث شـعر الـكثـيرون أنه ا
يـضع في ظـله هذه األنـثى الـثـورية
ـتمـردة واجلريـئة الـتي لم حتاول ا
أن تـــتـــحـــرر من هـــذه الـــهـــيـــمـــنــة
الــذكــوريـة بــاعــتــبـارهــا أحــد قـادة
حـركة الـتـحرر الـنسـويـة الفـرنسـية
ألن هـنــاك هـارمـونــيـة مــدهـشـة في
عالقـتـهـما ولـم تعـد احلـال كـما هي
بــعـد وفــاتــهـمــا إذ بـاتـت بـصــمـات
سيـمون دي بوفـوار واضحـة اليوم
كـمـفكـرة متـمـيزة صـاحـبة أطـروحة
خـاصـة بهـا وهـذا هو الـهـدف الذي
ســعت إلــيه دار الـنــشــر الـشــهــيـرة
غــالـيــمــار في نـشــر مــذكـراتــهـا في
مجـلـدين في أرقى وأفخم مـجمـوعة
كرسـة للعظماء وكبار هي البلياد ا

اخلـاصــة واحلـمـيــمـيــة إلى جـانب
احلـيـاة السـياسـيـة لرفـيق حـياتـها
جــــون بــــول ســــارتـــر
وخــــوضـــهـــمـــا مـــعـــاً
ــعـارك ســلــسـلــة من ا
الــفـكـريـة واحلــيـاتـيـة
وتــــعـــايـــشــــهـــمـــا مع
تـــــيـــــارات فـــــكـــــريــــة
ـــــــاركــــــســـــــيــــــة كــــــا
والشـيوعـية واحلـركة
الــنـــســويـــة وحــقــوق
ــــــــرأة وحــــــــقــــــــوق ا
اإلنـــــــســـــــان مـــــــروراً
بــــنــــضـــالــــهــــمــــا في
مــحـاربــة االسـتــعـمـار
وفـــــضح احلـــــقـــــبـــــة

االستعمارية .
خالل الــــــتـــــجــــــربـــــة

فكرة واألديبة فحسب حياة هذه ا
بل هـو أيـضـاً شـهـادة عـلـى احلـياة

الـثقـافـية
والفـكرية
الــــــــــــتـي
ســـــــــادت
خـــــــــــالل
الــنــصف
الــــثــــاني
من القرن
العشرين
ـنـصـرم ا
وتـــــقـــــدم
لــــــوحـــــة
أمـــيــــنـــة
خلـــصـــو
صــــــيــــــة
احلــــيـــاة
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عن دار غاليمار الفـرنسية الشهيرة
كرسـة لكبار في مجمـوعة البلـياد ا
ـفـكـرين صــدرت طـبـعـة الـكـتــاب وا
ذكرات سـيمون دي بوفوار جديدة 
بـقـلم ابـنـتــهـا بـالـتـبـني لـوبـون دي
بــوفـوار في  17مــايـو  2018الـذي
ــكن كــشف شــخــصــيـة من خالله 
سـيـمـون دي بـوفوار شـريـكـة حـياة
فــيــلــسـوف الــوجــوديــة جــون بـول
ـها األدبي سـارتر والـغوص فـي عا
ـتـمـيـز الـذي غطـى عـلـيه جـانـبـها ا

الفكري والفلسفي.
إن مذكرات سيمون دي بوفوار هي
في احلـــقـــيــقـــة تـــوثــيق لـــلـــذاكــرة
اجلمـعيـة جليل نـشأ علـيهـا والتهم
آثارها وتأثر بها ألنها تتحدث عنه
 فهـو كتاب لـيس فقط يـروي سيرة
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صـدر حـديـثـا كـتـاب جـديـد بـعـنوان
(كـل شيء عـن انــــتــــرنت االشــــيــــاء
ــــدن الــــذكــــيـــة) وتــــطــــبــــيــــقــــات ا
للدكتــــــورين عالء حس احلمامي
ومـازن سـمـيـر احلـكـيم. وهـو جـديد
ــا يــقــدمه من في مــحــتــواه نــظــرا 
معلومات عن جـانب معرفي وعلمي

حديث.
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حتت هـــذا الــعــنـــوان صــدر كــتــاب
جديد للدكتور ماهر جبار اخلليلي.
وقـد وصلت نـسخـة مـنه الى رئيس
وزراء مـــالـــيـــزيــــا صـــاحب افـــكـــار
احلــديث في الـبـلــد االسـيـوي الـذي
ــوا. وقــد يــعـــد ابــرز دول اســيـــا 
راجع الـكــتـاب الـذي هـو في االصل
دة 1969 اطروحة دكتوراه غطت ا
 1991 –الدكتور حسن علي سبتي
الــفــتالوي فــيــمــا قــدم له الــدكــتـور

صادق حسن السوداني
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بعـد ان صدر لـلكـاتب عبـداحملسن
عباس الـوائلي كـتاب ( تأمالت في
الـثـقــافـة واحلـيــاة) والـذي يـقع في
298 صـفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر
يــصــدر لـه قــريــبـــا كــتــابـــان هــمــا
(اشجان السن ) و(رحلة فاشلة)
 يضمـان مقاالت سـبق وان نشرت
له في (الزمـان) وصـحف ومجالت

اخرى.
وكـــتــــاب (تـــأمالت فـي الـــثــــقـــافـــة
واحلــيــاة ) الــصــادر عن مــطــبــعــة
الـثـقلـ فـي النـجـف يضـم مـقاالت
ســبـق لــلـــكــاتـب وان نــشـــرهــا في
صحيفة التاخي ب عامي 2012
و 2014ومن عناوينـها : (اتسامح
(حتــــــــيــــــــة لــــــــثــــــــورات ولــــــــكـن?)
(رأيــتك حتـــلـــقــ في الــشـــعـــوب)
ان (نر (لنتـعلم من نهرو) خيالي)
( رسـالــة من حـقــيــقــة ال تــصــدق)
( الـتــهــمت احلـروب ولـدي كــمــال)

احالمنا)

عن ذهـني فرجـعت انـشر مـجمـوعة
مــقـاالت في جــريـدة (الــزمـان) حتت
عــنــوان (انــا واحلــزب الــشــيــوعي)
وبــذلك يـــكــون الـــفــصل االول حتت
عــنــوان (انــا واحلــزب الــشــيــوعي)
والفصل الـثاني بعنـوان (اعترافات
ي). اما الفصل الثاللث سياسي أ
فـــكــان عـــبـــارة عن مـــجـــمــوعـــة من
ــعـاصــرة الحــداث جـرت ـقــاالت ا ا
بــعـد سـقــوط الـنـظـام  2003وكـذلك
ـقاالت عن ندوة ضم مجـموعة من ا
حضـرتها في احتـاد االدباء لـلكاتب
عــبــداحلــســ شــعــبــان  والــذي له
تـــــــــاريـخ ومــــــــواقـف مـع احلــــــــزب
الـشــيـوعـي.كـمــا ضم الــفـصل ثالث
مــقــاالت مــتـفــرقــة عن لــقـاءتــنــا انـا
ورفــاقي حـيــنــمـا  اعــتــقـالــنـا في
سـجن رقم واحـد بــتـهـمـة الــتـنـظـيم
الـشــيـوعي بــاجلـيش ســنـة -1980
 . 1981و الفصل الرابع خصصته
الى لـقـاءين لي مع سـكرتـيـر احلزب

الــشـيــوعي االسـبـق عـزيــز مـحــمـد.
وفي نــهـايــة الــفـصل الــرابع هــنـاك
بعص الصور التي جتمعني بقيادة
احلــــــزب الــــــشـــــــيــــــوعي مـن خالل
حـضـوري كــصـحـفي لـتــغـطـيـة تـلك
هـرجانـات التـي تقام الـنشـاطات وا

سنويا).
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عن دار الرســا لــلــطـبــاعــة والــنــشـر
صـدر لـلكـاتب حـمدي الـعـطار كـتاب
ي ) بعنـوان (اعترافـات سياسي ا
ويـقع في  272صــفـحــة من الــقـطع
الكبير يـضم اربعة فصول هي (انا
واحلــزب الــشــيــوعي) (اعــتــرافـات
ي) (مـقـاالت) (الـلـقـاء سـيـاسي ا
مع عزيز محمد). وعن الكتاب يقول
الـعـطـار في مـقــدمـته "مـنـذ سـنـوات
وانــا انــشـــر مــقــاالت حتت عــنــوان
ي ) في (اعـــتـــرافـــات ســـيـــاسي أ
جـريـدة (الـزمـان) وهي انـطـبـاعـاتي
عـن احلــــــــــزب الـــــــــــشــــــــــيــــــــــوعـي
الـعـراقي"مضـيـفـا"بعـد ان احـسست
بـــأنــنـي قـــد كــتـــبت مـــا يـــكـــفي من
االعـتــرافــات الـتي تــخص الــتـاريخ
واالحداث والشـخصيات الـشيوعية
فـي الـعـراق كـان هــنـاك من سـألـني
:هل كـتبت عن جتـربـتك الشـخصـية
في احلزب? لـقد غـابت تلك اجلـزئية
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صـدرت  الـثالثـيـة الـروائـيـة لالديب
حـــمــيـــد احلــريــزي  ((مـــحــطــات ))
باجزائها الثالثة ((العربانه و كفاح
 والبـيـاض الدامي)) عن دار الـفؤاد
للـطبـاعة والـنشـر والتوزيع   وهي
مــــــــــــــــنـــــــــــــــــتــج  ادبـي جـــــــــــــــــمـع
لـلــوثـيــقــــــــــــــــــــــــة  الــتـاريــخـيـة
واخملــيــال الـــســردي    ومــحــاولــة
تـابعة تـطور الوعي  لـدى االنسان
الــعـراقي وادبـنــة االحـداث الـهـامـة
في تــاريخ الــشـعب الــعــراقي  مــنـذ
ـــلــــكي حلــــ  ســـقـــوط الــــعـــهــــد ا
الــديــكـتــاتــوريــة عــلى يــد االحـتالل
االمــريــكي  شـــغل تــاريخ الــيــســار
الــــعــــراقي  وحتــــوالتـه  ومـــواقــــفه
اخملــتـــلـــفـــة  وخــصـــوصـــا احلــزب
الشـيوعي الـعراقي  حـيزا مـهما من
الــثالثــيــة ... نــتــمــنى ان  اليــفــسـد
اختالف الرأي  والتصور  الود ب
ـتلقي الكـر  فقد يتفق الثالثية وا
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مع  احلـدث  وتاويـالته  وما ذهب
الـيـه الـراوي وقــد اليــتــفق ... كـان
لالهــوار واهـلـهــا وانـتــفـاضــاتـهـا
حيـزا جيـدا في الروايـة  مزيج من
الواقع  واخمليال السردي ...ذكرت
 الـعــديـد من االســمـاء احلــقـيــقـيـة
وهـنـاك اسـمـاء  من خـلق الـروائي
ولـكـنـهـا لـيـست بـعـيدة عـن الواقع

ايضا  ...
نـعم الـروايـة مـنـحـازة  الى قـضـية
االنـــســان والـى الـــفـــكـــر الـــثــوري
ـاركـسي  بـقدر فـهم  واسـتـيـعاب ا
الكـاتب للـنجف  واهـلهـا ورموزها
ـديـنـة والريف ومـنـاضـلـيهـا  في ا
مساحة   جيدة من احداث الرواية

 وحياة بطلها ((مظلوم ))
نــتـمــنى ان تـلــقى قــبـول الــقـاريء
الــكـر مع الــود مـتــوفـرة االن في
ــكـتـبــات الـنـجــفـيـة  في عـدد من ا
شـارع احلــويش  ومـنــهـا مــكـتــبـة

الرافدين .


