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عن داري ( سـطــور وسـنـا )  في
العراق صدرت روايـة ديسفيرال
وهي رابــعـة نــتــاجــات الـروائي
نــوزت شــمــدين  تــشــتــمل عــلى
 256صـــــفــــحـــــة ومن الـــــقــــطع

توسط. ا
الــروايــة حتــكـي وتــســرد قــصـة
جـابـر مــذ كـان صـبــيـاً الى عـالم
سـري صنـعه بـنفـسه يـعـلن فيه
عن رفـــضـه واحـــتـــجـــاجه عـــلى
مـرض الثالسـيمـيا الـذي اصيب
به وهـــو في شـــهـــره الـــســادس
ليعـيش على دماء اآلخرين التي
يأخـذ منهـا شهرياً كـيساً واحداً
من مصرف الـدم مع حقنة دواء
الـديسفـيرال إلخـراج احلديد من
جسمه تمـكث ابرتها حتت جلد
بـطـنه  12 – 10سـاعــة يـومـيـاً
ألنه بـدونــهـمـا لن يـعـيش سـوى
أسابيع قلـيلة. يهرب من آالم كل
تــلـك االبــر الــتي حــرثت جــلــده
فيـصرخ ويـبكي مـثلـما يـريد في
ه السـري بينـما جـسده ب عـا
ـمـرضـ مـثل أيـدي األطــبـاء وا
جـــذع شـــجـــرة مـــيــتـــة ال حتس
بــشيء حــتى وإن سُـمــرت بـألف
ـرور االيام مـسـمار. يـكـتـشف 
تـبرع بـالدم أن شـيئـاً من روح ا
تــنـــتــقل الـــيه فـــيــحـــصل عــلى
ذكــــريــــاته ومــــهـــاراتـه ويـــحس
بـــآالمه وأفــــراحه فـــيـــبـــدد ذلك

الـوحـدة اخلــانـقـة الــتي يـعـيش
فـيها حلـ يأخذ دماً مـن متبرع
. وتعلم جديد يحل مـكان القد
مــنــذ ان كــان في اخلــامـســة من
ـتـبرع الـعمـر ان يـكتم نـسـخة ا
ـنـعه من الـظـهور في داخله و
لـكي اليعـتقـد والداه وجـدته كما
فــعــلــوا اول مــرة حتــدث فــيــهـا
بـاللغـة السريـانية عـندما حصل
عـــلـى دم شــــخص مــــســـيــــحي
واعــتــقــدوا بــأن اجلن تــلــبــسه
وحـــاولــــوا بـــشــــتى الــــوســـائل
إخـراجه مـنه. وتـمـضي الـرواية
لـيــمـضي عــمـر جـابــرلـيــتـجـاوز
الـتوقعـات حيث حـدد االطباء له
عـمــر الـســابـعــة عـشــر لـلــمـوت
ــوجـهـة وكـذلك أدعــيـة والــديه ا
لـلــسـمــاء لــيـطــول عـمــره حـتى
أصبح بـالنـسبـة للـناس مـعجزة
تـمـشي عـلى قـدمـ وبـالـنـسـبة
الــيه مــجـرد خــطـأ فــادح ســيـتم
تـصــحـيـحه في أيـة حلـظـة !. ان
مـرضه يحد من قـيامه بانـشطته
احلـياتيـة خوفا من الـتسبب في
كـسـر عـظـامه كـالـركض  والـقـفز
فيـمـا مـنظـره الـغـريب بالـنـسـبة
درسة يجعله محط ألقرانه في ا
سـخريـة فـهم يـشبـهـونه بـسبب
بروز عـظام وجـنتـيه وإنسـحاب
أنــفه الـى الــداخل ولــون جــلــده
بـالـضــفـدع تـارة وبــالـقـرد تـارة
أخـــــرى. لـــــذلك لـم يـــــنـــــجح في

احلــصـول عــلى اي صــديق قـبل
عاق بسبب أن ينتقل ( ولـيد ) ا
شـــلـل االطـــفـــال الـى مـــدرســـته
ــدرســة الى ويــجــلــسـه مــديــر ا
جــــوار جـــابـــر ألن " الـــعـــاهـــات
ه أل ولــيــد عـا تـتــجــاذب ! ". 
فـيـفصح له عن أسـراره ويـحدثه
عن احـالمه فـي ركـــوب طــــائـــرة
تقله الى بالد بعيدة يرجع منها
ـــــــون من ـــــــرضـى وهـم ســـــــا ا
عـاهـاتهم لـيـواصـلوا حـيـواتهم.
ولـــولــيـــد قــصــتـه فــهـــو  يــتــرك
درسـة ليـعـيل اسرته الـفقـيرة ا
فـــيــــعـــمل فـي بـــيع الــــســـراويل
الــداخـلــيــة داخل مـتــجــر كـبــيـر
لـأللــبــســة ويــنــجح بــعــفــويــته
رح التي يـصنعها في وأجواء ا
احلـصــول عـلى زبــائن كـثــيـرين
ــديـنـة. لـكن فـيـذيع صــيـته في ا
مـتــشــددون مـســلــحـون يــعـدون
مـهنتـه مخالـفة للـشرع وحددوا
ـــــشي في االرض له تـــــهــــمـــــة ا
فـــســــاداً فــــقــــطــــعــــوا له رأسه
ووضـــعــــوه عـــلى صــــدره عـــلى
رصـيف منـزله. والـروايـة تـطرح
قـضـيـة مهـمـة تـتـلـخص في عدم
إجراء فحـوصات ما قبل الزواج
وال سيما ب األقارب وما ينجم
عـن ذلك مـن زيـــــادة في حـــــاالت
ـرض الــثالســيـمــيـا االصــابــة 
ـكن الـتخـلص مـنه إال الـذي ال 
بـأمل شبه مـستـحيل في الـعثور

عــلى مـــتــبــرع بــنـــخــاع الــعــظم
وإجراء عـمليـة زراعته في بلدان
مـعـدودة منـهـا ايطـالـيا بـتـكلـفة
تــــصـل الى نــــحــــو (  (200الف
دوالر.  إضــــافــــة الى افــــتــــقــــار
العراق ومعظم البلدان في آسيا
الى الـبــنــيـة الــتـحــتـيــة الالزمـة
رض وال ـصـابـ بـا ـعـاجلة ا
حـتى سجـالً وطنـيـا للـمـتبـرع
بــالــنـــخــاع. وإعــطــاء الــدم دون
فـصل مـكـونـاتـه كـمـا يـحـدث في
ـتـطـور فـيـشـعر بلـدان الـعـالم ا
ــريض في كل مــرة يـأخــذ بـهـا ا
الـدم بــآالم حــادة بــســبب رفض
جــســمه الـــدم. بــعــد ان يــجــاوز
عـقـده الـثـاني يـأخـذ جـابـر دمـاً
من ( لـيـان) بائـعـة الـزهـور التي
ـظــلم نـوراً وأمالً. ـه ا تــمأل عـا
ه فتقلب ثورة احلب الطاغي عا
الـــصـــغـــيـــر رأســـاً عـــلى عـــقب.
ويرسـم لنـفـسه طـريـقاً من األمل
ضي عـبره الى ابـعد ويـحـاول ا
ـكنـة. مسـتـعيـناً بـطيف نـقطـة 
صـديـقه الـوحـيـد ( ولـيـد ) الـذي
يـرشــده ويــوجــهه بــاســتــمـرار.
ثـالثــة أصـــوات تـــنـــقل أحــداث
الـروايـة الــتي تـعـد األولى الـتي
تـدخل عـالم الـثـالسـيـمـيـا وتـدق
من هــنـاك نـاقــوس احلـذر جـراء
اخملـاطـر الــكـبـيــرة الـتي تـواجه
اجملتمعات ذات الطبيعة القبلية
أو الــتي تــطــبق فــيــهــا قــوانـ

ديـنيـة بـنحـو خاطئ. والـنـتيـجة
ـصـابـ أجـيـال مـتالحــقـة من ا
بـــأمـــراض وراثـــيـــة مـــزمـــنــة ال
تــواكــبـــهــا الـــدولــة بــالـــرعــايــة
ــطــلــوبـة فــتــكــون الـنــهــايـات ا
مـأساويـة في الـغـالب. اشـتـملت

الـــــــروايــــــة عـــــــلى اخـــــــتالط
الوقـــائع مع اخيلة الطفولة 
النـريـد ان نـفصح اكـثـر عـنـها
ــتــابع فـــنــتـــرك لــلــقـــاريء وا
مـــســـلــسـل احـــداثــهـــا ولـــكل

قراءاته  .
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جلهـده.وقـد اعتـمد الـكـاتب على
قـراءة تاريـخـية وحـوار حلـقيـقة
الـدين الـسـيـاسي ومـا جـلـبه من
ويالت وخاصة في حاضر
االسالم الـــــســــيـــــاسي في
الـعـراق واتـضـاح اجلـانب
الكـبـيـر واخلطـر في فـساد
وذهب الـكـاتب مـؤسـسـاته
الى الـتذكـيـر بـالتـحـذيرات
الـتي اطـلـقـهـا كـبـار الـعـقل
والـــفالســـفـــة من الـــركــون
واالعـــتــمــاد عـــلى االفــكــار
ضيعة تيهه لالنسان وا ا
جلــهـده في اعـتــمـاده عـلى
الالهــــوتــــيـــات الــــتـي مـــا
مــنــحت ثــمــرة من اجلــهـد
واالنـــشــطــة الــتـــاريــخــيــة
بل راحت اللــقــاء لــلـــبــشــر
الـــــعــــقـل في خــــرائـــــبــــهم
الـفـكريـة الـتي يـنعق فـيـها
البوم . حتى لقول ارسطو
وابن رشـد في حتـذيـراتهم
من الــــــــغـــــــــاء الــــــــعــــــــقل
والـــتـــطـــبــيل وتـــعـــطــيـــله
الـبــرغــمـاتي بــتــكـفــيـر اي

من ذكــره  لـقــولــة كـارل ســاغـان
ـستـحسن ان نـفهـم الكون (من ا
عـلى ان نـخـدع انفـسـنا كـمـا هو
مـهـما اخلـداع كـان جـذابـاً) حدد
الــــكـــــاتب الــــدكـــــتــــور "صــــادق
إطـيــمش" في تــألــيـفـه الـدراسي
ــان من لــكــتـــابه " الــعـــقل واإل
ســـلــطـــة الالهـــوت الى ســلـــطــة
الـــعـــلم" ومن نـــهـــجه الـــدراسي
ــــبــــسط والــــواضح لــــلــــفــــهم ا
الواقعي واحلـقيقي الصادق مع
كونة للحراك البشري االشياء ا
وبوسعيتـها الكونية والكف عن
مــغـــالــطــة الــواقع واخلــداع في
قرائتـنا وفـهمـنا له. ومن عـنونة
الكتاب تتضح دعوة الكاتب الى
ـان  لــلـعـلم ارجـاع الـعــقل واال
في احلـراك الـبشـري في تـوجهه
لـفـهم الـكـون و الـرسـو عـنـد ذلك
ــا يــســلح و ــان الــعــلــمي اال
االنـــســان بـــااللــيـــات واحلــلــول
اخمللصة لصعب الزمن و مفروز
مـــــشـــــكالته وتـــــرك احملــــاوالت
العـاطلـة للـتوجـهات  الالهـوتية
ـــضــيـــعــة ـــعــطـــة لـــلــعـــقل وا ا

جــديـــد لــكـل الــتـــوجه الــعـــقــلي
ـعـاجلـة الـعـلــمي في اجـراءاته ا
واخملــلـصـة لــلـحـاالت الــعـصـيـة
فروزة لعامل الصعبـة واخرى ا
الزمن والطالبة حللول معاصرة
تــتــطــلب الــكـــثــيــر من احلــلــول
العـلـميـة  الـعمـلـيـة البـعـيدة عن
الالهـوت ومــشـعـوذاته وكـهـنـته

ومـعـمـمـيه الألي لم يـبـنـوا كوخ
ولـم يــزرعــوا شــجــرة. واعــتــمـد
الــــكـــــاتب الــــدكـــــتــــور "صــــادق
إطـيـمش" عـلى مـفـصـلـة دراسته
لتكون اكثر تضمنة وحوارتها ا
وضـوح وتـأكـيـد ومن ابـتـعـادها
ومن عن اجلمع اخلاطيء للفهم 
ان اختالف وتـنـوع مفـهـوم اال
كــــمــــا ذكــــره واكــــده
الـــــكــــاتـب في قـــــوله
(فللـباحث في العلوم
الـطـبـيـعـية هـدف في
الــبـحث قــد يـخــتـلف
عـن الـــــــبــــــــاحـث في
االمـور الالهـوتـية او
الفـلـسـفـية)ص  7لذا
نــــــــرى جتــــــــزئـــــــــته
الى ان وضـوع اال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اال
ــان اال الـــفــلـــســـفي
ــــان اال الـــــعــــلـــــمي
الالهـــوتي واخـــيــرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اال
ـــعـــنـــاه و اجلـــامـع
ــان احملـصــلـة و اال
اخـــــــــــــيــــــــــــره. ومـن
تــــــــــــاكــــــــــــيــــــــــــداتـه
اإلســــــتـــــقــــــرائـــــيـــــة
ــســـتـــنــتـــجــة ومن ا

قـراءاته حلـركـة الـكـون واحلـياة
ــعــاصــر يــقــول ومن واقــعــنــا ا
الــكـاتب الــدكـتــور (لم يـخــتـصـر
الــصــراع الــفــلــســفي الالهــوتي
ـان عــلى اراء تــابـعي حــول اال
بل بـرز هــذين الـتــوجـهــ فــقط
على السـاحة ايـضا فـكر الـعلوم
خاصـة بعد ان بـلغت الطـبيـعيـة
مــــــرحــــــلــــــة مــــــتــــــقــــــدمــــــة من
بــوصـفـهــا العـبــة عـلى الـتــطـور
ســــاحــــة هـــذا الــــصــــراع حـــول
ان والـذي جـاء بـاطـروحات اال
ال تـتـمـاشى في كـثـيـر حـاالتـها-
الـعالم يـسـتهـلك عـوامل الـعيش
الــســـنــوي في  4او  6اشــهــر –
مـــاركـس يـــؤكـــد عــــلى ضـــرورة
الـــــــتـــــــوازن  بـــــــ االنـــــــتــــــاج
واالســتــهالك و طــبـيــعــة مـوراد
الـكــوكب  االحـتــبـاس احلــيـاتي
خطـر هدد وفي ازديـاد مـتفـاقهم
تـسائلة عن ... وهنـا فيقـرائته ا
ذهـــاب االديــان الـى مــوضـــوعــة
ــعــنى الــذنــوب وتـــكــفــيــرهـــا 
الـغـاءهـا كـمـا في غـسل الـذنـوب
لدى االسالم من الـقيام بـفريضة
احلـج مـــثــــلــــمــــا الــــيـــهــــود في
شـــــــــــــراء صــكـــوك الـــغـــفــران
وهـــذا مــا يــفـــتح بـــاب واســعــة

العمل الشر.

. وتدور شـاركة  139عـارضا من  23دولـة وحتت شـعار ”نـقرأ لـنعـيش مرتـ { تـونس (رويـترز) - أطـلق معـرض تونس الـدولي لـلكـتاب دورته اخلـامسـة والـثالث اجلـمعـة 
ـبخوت ”نلـتقي اليـوم لنسـتقبل ربـيع الكتاب عـرض شكري ا ـساواة). وقال مـدير ا سـتمر حتى  14أبريل نـيسان حـول قضيـة (احلريات الـفردية وا ـعرض ا أنـشطة وندوات ا
سا بعد أن افتك التونسيون حريتهم فتحررت ألسنتهم وأقالمهم ليساهموا والفكر والشوق... سوق للكتاب عامرة تعبر عما تعيشه بالدنا من حركية فكرية وثقافية تكاد تلمس 

في صنع تونس اجلديدة باألفكار واخليال والكلمات واجلمال.“
ـة إلنفاذ عـدد من احلقوق الـكونيـة على رأسهـا احلريات الـفردية بـ الرجال والـنساء لـذلك فتحـنا فضـاءات للنـقاش الثقـافي الرص وأضاف ”اليـوم تتجـدد إرادة احلياة احلـرة الكر
غـربي مـحمـد بـرادة والروائي ـسـألتـ عـلى سبـيل الـتفـاعل مع الـواقع التـونسي .“شمـل برنـامج االفـتتـاح تـكر بـعض األدبـاء والروائـيـ والنـقـاد الـعرب مـنـهم النـاقـد ا حول هـات ا
عرض الكاتبة آمنة بلحاج يحيى الفلسطيـني توفيق فياض والروائي والناقد السوري نبيل سـليمان والشاعرة األردنية زليخة أبو ريشة والـروائية اللبنانية علوية صبح. ومن تونـس كرم ا
فكر يوسف الصديق. وجـرى خالل االفتتاح تسليم جوائز اإلبداع والروائية آمـال مختار واإلعالمي فرج شوشان والناقد أحـمد حاذق العرف والباحث محمـد صالح الدين الشريف وا
األدبي والـتي فاز بهـا في فرع الرواية طـارق الشيبـاني عن رواية (لال السيـدة) وفي فرع القـصة القصـيرة رضا بن صالح عن مـجموعـته (تقارير تـونسية مـهربة) وفي فرع الـترجمة ولـيد أحمد
انويل شـميت إلى العربيـة. وتقاسم جائزة الـدراسات الفكريـة كل من محمد احلداد عن كـتاب (الدولة العـالقة) ولطفي الفرشيشـي عن ترجمته رواية (يـرى من خالل الوجوه) للفـرنسي إيريك إ

) وسامية القصاب الشرفي والعادل خضر عن كتابهما (قرن من األدب في تونس 2017-1900 . عيسى عن كتاب (أخبار التونسي
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ــتـوسط  –إيـطــالـيــا روايـة جــديـدة صـدرت حــديـثــاً عن مـنــشـورات ا
للـروائي الـعـراقي شـاكر األنـبـاري بـعنـوان (أقـسى الـشهـور). وفـيـها

يـكــتــشف جالل مَــلَك وهـو
الـشـخـصـيــة الـرئـيـسـة في
ـيلـودرامية هذه احلكـاية ا
رصـــــاصــــةً مـــــلـــــقـــــاةً في
سيارته فيقرأها على أنَّها
واطن رسالـة تهـديد هـو ا
الـــبـــغـــدادي الــــبـــاحث عن
األمان مع زوجـته وطـفـليه.
إذ يـقـودهُ هــذا االكـتـشـاف
ر إلى وعي جــديــد تــتــفــجـَّ
مـــــعـه هـــــواجـس اخلـــــوف
والـرّيــبـة مـن اآلخـرين في
ظل مــــوجـــة االغــــتــــيـــاالت
واالختـطافـات التي جتـتاح
العـاصـمـة بـغـداد. لـيـسقط
ـاً الــوهم الــذي عــاشه حــا
بـحـيـاة فـضلـى بـعـد حـقـبة

احلـروب والــغـزو األمــريـكي وتــمـزُّقــات اجملـتــمع.تـدور أحــداث روايـة
(أقـسى الـشــهـور) في شـارع قــد اسـمه شـارع الــديـر وفي إحـدى
ـتـزمتـون على سـلـحون ا عـروفة وقـد أصـرَّ ا الضـواحي الـبغـداديـة ا
ـسيحية قـتون األسماء ا تغييـر اسم الشارع إلى شارع الـزير. فهم 
العتقادهم أنـها ال تتمـاشى مع الدين وحرمة ديـاره. فنجد أنـفسنا في
ـعـلن. جـو ـبــاغـتـة والـتـهـديــد غـيـر ا ـتـاهــة واالخـتـطـافـات ا بـغـداد ا
كابـوسي ومـوت حـقيـقي وآخـر مـعـنوي يُـخـيم عـلى تفـاصـيل احلـياة
شـطـورة بنـهـر دجلـة مـثل عروسٍ ـدينـة اجلـميـلـة ا اليـومـية في هـذه ا
تاهة مختطـفة بفعل سـحر قادم من لـيالي ألف ليلـة وليلة. هي روايـة ا
وت الذي يـرتدي ما ال يُـعد من األقنـعة في شرق الكابـوسية روايـة ا
فق اجلـمـيع عـلى أنَّ هذه فـاقد لـلـتـوازن. من أجـواء الـروايـة: نـقـرأ( يـتـَّ
السنـة من أغرب الـسنوات وأعـنفـها التي مـرَّت على بـغداد. إذ تنـفجر
فـخـخة والـعـبوات الـنـاسفـة وال تـستـثني ارات ا يومـيـاً عشـرات الـسَّيـَّ
منـطقـة دون سـواها وهـو مـا أشاع غـيمـة من الـرعب ظلّـلت اجلـميع
ا في ذلك قـاطـنو شـارع الديـر. ولـتنـوّع األهداف وغـرابـتهـا انتـشر
هاجس غير مُـصرَّح به ب سكّـان العاصمـة هو أن اجلميع يـستهدف
ّا اجلميع. في حفلة متواصلة مـستمرَّة من الذَّبح والثّأر والتَّشفي. 
وت الطبـيعي إلى حالة اسـتثنائـية في البيـوت واألحياء. حلظة حوّل ا
جنون شبَّهها البعض بـشخص فَقَدَ عقله يحملُ سكـيناً طويلة يجتزُّ
بها أعـضاءه واحـداً واحداً. كيف اخـتزن الـبشر هـذا الكَمّ الـهائل كلّه
من الكـراهيـة بـعضـهم لبـعض? وكيـف استـقام لـتلك الـعـجلـة العـمالقة
السير في كلّ منـطقة وشارع دون أن جتد مَنْ يـضع لها العوائق. من
أجل إيقـافـهـا? أسـئلـة مـثل هـذه وغيـرهـا تـنـطلق من األلـسن غبّ كل

كارثة لكن األجوبة سرعان ما تهرب وتفرّ من اجملتمع).
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صـدرت لـلـكــاتب الـصـحـفي
حسـ الذكـر رواية بـعنوان
(قـــبس مـن مـــدن عـــاهـــرة)
وقـــد تــولـت اصـــدارهــا دار
ميـرزا لـلـنـشـر والتـوزيع في
بـيــروت. وهــذه هي الــروايـة

البكر للذكر.
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عن  مطبعة سيـماء صدر للكاتب
صـالح احلـــسن كـــتـــاب بـــعــوان
(مـنـهـجـيـة في الـعـراق ) يـقع في
394صــــــفــــــحــــــة من الــــــقــــــطع
الـــــكـــــبـــــيـــــر.والــــذي قـــــال عـــــنه
الـكـاتب(مــادون في هـذا الـكـتـاب
هــــو عــــبـــــارة عن افــــكــــار واراء
عــشــتـــهــا وكــان لي رأي فـــيــهــا
خــاص بــعـد الــغــزو عـام 2003
وهي تـعـبـيـر عن صـدق ومـواقف
فــيـهـا الــنـصح وااليـثــار لـكل من
ـسـؤولـيـة في هـذه الـفـترة تـبـؤ ا
امال ان اكون قـد عبـرت في هذه
الحـظـات لـتـكـون نـبراس وتـلك ا
مـضـيـئــا البـنـاء وطـني ولـزمالئي

في العمل). 
ـقـــــــــــاالت ومن بــ عـنـاويـن ا
الــتي ضـــمـــهــا الـــكــتـــاب والــتي
ســـــــــــــبـق وان  نـــــــشــــــــرت في
صـحـف مـحـلـيـة: (الــتـنـفـيـذ روح
(الــدراجــات الــهــوائــيــة الــقــرار)
(الـــــــعـــــــقـــــــارت والـــــــنـــــــاريـــــــة)
(امـــريـــكـــا..وايــران والــتـــزويـــر)
وصل (تـطهـير ا وماكـان أخفى)
(لـــــــــيـــــــــلـــــــــة الـــــــــدم و االعالم)
ـصـارف (تـصـنـيف ا ـسـفــوح) ا

سار). وتصحيح ا
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صـدر حـديــثـا عن دار الـورشـة
الـثـقافـيـة لـلنـشـر و الـتوزيع -
- 2019بـالـعـاصـمـة الـعـراقـيـة
بـغـداد اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة

األولى لـــلـــقــــاص والـــصـــحـــفي
الـعراقي ديار الـساعدي بـعنوان
ـغـطـاة بـعبـاءة أمي ) وتـضم ( ا
اجملموعة  12قصة قصيرة نشر
عــدد مــنــهـــا في بــعض اجملالت
والـصـحف الـعـربـية
داخــل وخـــــــــــــــــــارج
الــــــعـــــــراق وهــــــذه
اجملـــــــــــمـــــــــــوعــــــــــة
الـقـصـصيّـة تـقع في
102صـــــفـــــحـــــة من
ـــتــوسط  الــقـــطع ا
وكـــــان تـــــصــــــمـــــيم
الــــغالف لــــلـــفــــنـــان
ـــــبـــــدع ( حـــــيــــدر ا
الـــشــــويـــلي ). جـــاء
عــلى ظــهــر غالفــهــا
كـلمات مـثلت بـصمة
الــــقـــاص الــــعـــراقي
ــــــــبـــــــــدع  ديــــــــار ا
الـسـاعدي في كـتـابة
فن القصة القصير :

تشغلني أشـياءغامضة  وأتذكر
أحـيـانًـا أشــيـاَء اتـرعـهـا الّـزمـان
بـــاحلب انــخـــطــافًـــا ودهــشــة و
سـرورًا  فقـلبي يـحدثـني باآلتي
ــدهـش  لـــكن ال أحـــد يـــعــرف ا
باألقدار و ما تفعل باآلمال وهي
تـــــــتــــــأرجـح بـــــــ اخلــــــفــــــوت
والـــغـــمــوض  لـــكن الـــنـــهـــايــة
ستواجهك وتبرز أكثر كثافة  و
ـا أكــثـرَ حــيـرة! وضـوحًــا  ور
حتزن ح يغـدو الوضوح أكثر

غموضًا وإيالما. ً
كــمــا لـه مــشـــاركــة في كـــتــابــ
مـــــــشــــــتــــــركـــــــ مع عـــــــدد من
الـقصـاص العـراقيـ و العرب
الكـتـاب االول ( آن لـنـا أن نروي
) والـكــتـاب الــثـاني ( جــداريـات
مـنتـخـبات من الـقصـة الـعراقـية
احلـديـثــة ) اضـافـة الى عـدد من
اجلـــوائـــز الــــتي نـــالــــهـــا عـــلى
مـــســــتــــوى الــــعــــراق والــــوطن

العربي.
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ضــمن مـنــشـورات االحتــاد الـعـام
لـالدبـــاء والـــكـــتـــاب في الـــعـــراق
صـدرت لــلــقـاص الــعــراقي كــمـال
لـطيف سـالم مـجـمـوعة قـصـصـية
بــعــنــوان (رنــ الـنــهــر) تــقع في
توسط  136صفـحة من القـطع ا
ومـن عـــنــــاوين الــــقـــصـص الـــتي
ضـــــمـــــهـــــا الـــــكـــــتـــــاب: (عـــــهــــد
(زوجـــة وحـــلم) (وجه ضـــبـــابي)
(ظالل (سطـح رملي) الـعـنـكـبـوت)
) (غــرف مــتــداخــلـة ) ــصــبــغـة) ا
صـــريــر خـــافت).وقـــصـــة (قــارب)
وفيـها نـقرأ?حدق بـحافـة اجلرف
الـــغــريـــني ثم نـــزل بــصـــره فــوق
كـان ثـمـة ـتــمـاوج ـاء ا صــفـحـة ا
ـعان الزوردي يـنعـكس من قطـعة
آجـريــة سـقـطت مـن جـدار انـحـدر
نــصـفه غــاطـســا في الـقــعـر الـذي
يـتردد فيه رنـ خفـيف.نهض من
جــلــســته الــطــويــلــة خالل الــلــيل
الـــبـــهــيـم كــان يـــعي ان تـــصــلب
عضالت صدره كان بسبب الهواء
الـرطب الـذي يـحـمل زفـرة الـسمك
الـهـارب من شبـاك الـصيـادين.قرر
ـكــان بـعــد ان أمـضى ان يــغـادر ا

ســنـــوات ال يــعــرف عـــددهــا كــان
الـقارب الـذي قرر ان يـستـقله الى
أمـاكن مجهـولة يـرتفع ويـنخفض
صــعــد في الــقـارب بــعــد أن الـقى
البــــــسه وصـــــنـــــدوق صـــــوره
ة في النهر وترك اجملاديف القد
عـــنــد اجلــرف ومـــضى مع قــاربه
ــيــاه وهــو مـــنــحــدرا مع تـــيــار ا
يـراقب مالبــسه وصـنــدوقه الـذي

اخذ يغطس رويدا رويدا.).

يـقــول عــنــهــا الـشــاعــر الــفــريـد
ســمــعــان في مــقــدمــة ديــوانــهـا
الـثـاني (حـديث الـروح) الـصادر
عن دار ???? (الــــشــــاعــــرة الــــتي
نتحـدث عنهـا احلقـيقة تـستحق
الكـثير والـكثيـر وكنت اتمنى ان
تـتـاح لـهـا فــرصـة ان تـعـلن هـذا
الـــشــعـــر لالخــريـن لــكي تـــمــنح
الـسعادة او بـاقات من الـسعادة
ـسـتــقـبل ان يــتـغـنـوا واالمل وا
ــا يـــجـب ان يــنـــشـــد لـــهــا ان
تـستلـهم احلياة واالمـنيات وكل
االشـيـاء اجلـمـيلـة الـطـيـبـة التي
يــــســـــعى الــــيـــــهــــا االنــــســــان)
والـشـاعـرة الـتي يـتـحـدث عـنـها
الــشــاعــر الــفــريــد سـمــعــان هي
الــشــاعــرة الــعــراقــيــة جــنــيــنــة
كـــوركــــيس كـــانـت قـــد اصـــدرت
مجـموعـة شـعريـة بعـنوان (انت
وانت فـي الــــبـــدايــــة) وهــــا هي
تـصــدر مــجـمــوعــتـهــا الــثـانــيـة

بعـنوان (حديث
الـروح) ويــقـول
الشـاعـر الـفـريد
ســـــمــــعــــان عن
هـذه اجملـمـوعـة
(شاعرتنا اليوم
هـي واحـــدة من
الـــــــــــلـــــــــــواتـي
استطاع الشعر
ان يــــســــتــــولي
عــلى مــســارهن
وان يــسـري في
دمـــــائــــــهن وان
يـــــــــتـــــــــألـق في
كــــــلـــــمــــــاتـــــهن
وادواتــــــــــهـــــــــا
واجـوائهـا انها
ال كـتبـت الشـعر

فقط بل تـعيشه في اعـماقها لم
تـعــد ذات مـســمع يــتـلــقى انــهـا
يقظة ورؤيـا وهي قمة من جنان

وهـي ارث احلــضـــارة الـــبـــكــر
ارض ما حوى الكون مثلها  
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صـــدر فـي عـــمــــان ودمـــشـق في وقت
مـتـزامن ديـوانـان شــعـريـان لـلـشـاعـر
ــنــعم حــمــنــدي االول بــعــنـوان عــبــد ا
(الــصــلب) عن مــنــشــورات فــضــاءات
وحـمل الــغالف لـوحــة لـلــفـنــان ضـيـاء
الــعـــزاوي مـــزيـــنــا ايـــضـــا في غالفه
االخيرة بـقصـيدة (وطـني صلـبوه على
جذع قرن). والثاني بعنوان (االدريس
والهدهـد) عن دار اليـنابـيع. وقد زينت
غالفه االخـيـر كـلـمـة لـلـشـاعـر سـعـدي

يوسف عنوانها (هل في السماء مساء?).  
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