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وهبة مع الزمن ال يـولد اإلنسان كاتبًا موهوبًا بالـفطرة بل تتنامى هذه ا
ــثــابـرة عــلى الـنــهم من وســائل االسـتــمـاع ـراس والــرغـبــة وتـوالي ا بــا
ـشاهـدة. قد تـولد شـذرات من موهـبة الفنّ بـأنواعه مع والدة والـقراءة وا
ـواجـهـة دائـمـة مع اإلنـسـان لـكـنـهـا هـي األخـرى تـبـقى فـطـريـة بـحـاجـة 
إمـكانيـة تطويـرها عبر احملـاولة واجلهـد والتدريب واالسـتكشـاف والتعلّم
ـكن أن تـكـون هـذه جـمـيـعًـا عـرضـة خملـيـلـة الـفـرد من جتـارب الـغـيـر. و
وتـرويض خيـاله في مسـألة تـنمـيتهـا وتطـويرهـا واالرتقـاء بهـا لتصبّ في
غمـور كاتبًا ذا شأن في يوم من األيام. نـتيجة إيجابيـة جتعل من الفرد ا
ــكن أن نـــعــثــر عــلـى مــكــاتب في الــغـــرب كــمــا فـي بالد الــعم ســـام 
بتدئ من محبّي القلم مهمتُها توجبه كتابات مـتخصصة تأخذ بأيدي ا
هـؤالء نحـو تـعزيـز الثـقـة بأنـفـسهم وتـشجـيـعهم الحـتالل مـكانـة في عالم
الـكـتـابة والـتـحـرير تـمـامًـا كـما هي احلـال في تـدريب األشـخـاص الذين
ـوســيــقى والـتــمــثـيل ـوهــبــة الـفــنــون األخـرى كــالــرقص وا يــشـعــرون 
والـرياضـة وما سـواها. فـكلّ هذه ال تـتطـور وال تصل مـستـوى عالـيًا في
األداء إالّ عـبـر الـتضـلّع من األسـاسـيات الـتي ال بـدّ من تـوفـرها من أجل
إثـبات الـذات والكـفاءة وعـرض الفـكرة وإبـداء الرأي بـحريـة واستقـاللية.
ونـعني بها اللغة سواء كانت لغة الكتابة أم لغة الفنّ التي تأخذ زمنًا من
ـمـارســة واخلـبـرة. ومَن يـقـول بــغـيـر ذلك فـهـو يـخــشى قـول احلـقـيـقـة ا
ان ويـجافي الواقع.  الكتـابة لدى البعض ال تقلّ قـداسة عن قدسية اإل
في حـقيقة مثـالية شاخصـة أو معتقد أو فـلسفة يخـشى الكاتب الصادق
إخـفاءَهـا تمـامًا مـثلـما يـحزّ في نـفسه عـدم البـوح ببـنات أفـكاره حـتّى لو
كـانت قاسية أو جـارحة في بعض تالبيبـها. فهو يـريد قول احلقيـقة فيما
يـكتـبه ويستـعرضه وفـقط احلقـيقـة التي يؤمن بـها هـو وتشـغلُ حيّزًا في
مـخيلته وفـكره وكنه كيانـه. فح يكتب يُـفرغ ما في حنـاياه من خلجات
تـنـخــر فـطـره وكـيـانه ويـكــشف عـمّـا في جـعـبـتـه من أسـرار تـكـتـنفُ ذاته
أل وروحَه. لـكنه يأبى نـشرها كـاملة مـرة واحدة بل يسـعى لنقـلها إلى ا
ــكـان وإلى عــشّــاق آرائه وأفـكــاره مع تــطـور احلــدث والــزمن بل وفق ا
والـزمان الذي يرتئيه هـو نفسه. لكنه في كلّ األحوال ال يـستطيع إبقاءَها
طيّ الـضـمـيـر والـعـقل والـفـكر. والـكـاتب اجملـتـهـد هـو الـذي يـحـدّد متى
ـتــلـقي يــكـتب ومــتى يـســكت وكـيـف يـكــتب ولِـمَن. فــطـبــاعُ الـقــار أو ا
احلــضــري في الــغــرب أو الــشــرق قــد ال تــتــطــابق مع ســواهم من بــني
كان. ذلك أنّ مسألة تلقّي الفكرة أو الوصول إلى جـنسهم في الزمان وا
. فهذا يعود خلبرة غـاية الكاتب والدخول في أعـماق ما يقول ليس سـهالً
ّا يُـكتَب. وهناك احتماالت كثيرة في قصود  الـقار وقدرته على فهم ا
ـؤلّف. ففي كتابات بعضهم أسرار عـدم فهم عمق ما يطرحه الكاتب أو ا
ـفـردات. ذلك فـنّ الـكـتـابة. خـلف الـسـطـور عـبـر فنّ الـتالعب بـاأللـفـاظ وا
عـنـدمـا أكـتب تـراودني أحـيـانًـا أفـكـار مـتـبـايـنـة عن حـقـيقـة مَـن يقـرأُ لي
وكــيف يـقــرأ ويــفـهم مــا أريــدُ إيـصــالَه من فــكـرة أو ظــاهـرة أو رأي. بل
أحـيـانًـا أجـد نـفـسي أمـام سـيلٍ من الـهـواجـس بـشـأن إمـكـانـيـة إيـصال
الـفـكرة الـتي تـعـتمـر عـقـلي ونفـسي وجـعـبـتي. وهكـذا كـثـيرًا مـا أضـطرٌّ
لإلقــرار بـصــدقــيـة مَـن يـنــقل لي رأيًــا بـصــدد ضــرورة حتـديـث الـفــكـرة
الـفالنـيـة أو إجـراء تـصـحـيح في مـقـالـة أو مـوضـوع يـهمّ فـئـة مـعـينـة من
اجملـتمع قد ال أكون ملمّـا بكلّ تفاصيلـها ودهاليزها أحـيانًا كثيرة أو قد
تـفوتني سرعة األحداث وركض الزمن. لذا قـد أقبل راضخًا تصحيحات
ـقـالــة وفي حتـديـد رؤوس اجلــهـات ذات الـعالقــة بـتـعــديالت في شـكـل ا
ضمون إن ركـنتُ جانبًا كبـرياء قلمي عـند اقتضاء نـقاطها أو حـتى في ا
اني بـأنّ القار غـير الـذي يكتب الـضرورة والـقناعـة. وهذا نـابع من إ
ومــنه يــأتـي االخــتالف في وجــهــات الــنــظــر فـي الــشــكل وأحــيــانًــا في
ـضمون أيضًا ولـو بأقلّ خسائر في طرح الـفكرة. ولكنّي مـتفهم تمامًا ا
ـوضوعات والـظرف زمـانًا ومـكانًا أن أسـلوب الـكتابـة يخـتلف بـحسب ا
وقــرّاءً. فــمَن يــكــتب عن احلُـب والـعــاطــفــة مــثالً غــيــر الــذي يــكــتب عن
ـطـبخ أو أية أشـكـال أخـرى في األدب والـفلـسـفة الـسـيـاسة أو الـفن أو ا
والـعلوم. فـلكلّ مـجالٍ أسلـوبُه وظرفُه تمـامًا كـما يُقـال "لكلّ مقـامٍ مقال".
هـنـاك فـئـة تـكـتـب بـهـدف الـكـتـابـة فـقط والـتـعـبـيـر احملـدود عن الـذات أو
ـقابل جند فئة تسبح لالسـتهالك الشخصيّ في نطـاق العمل والبيت. با
في مـخيلة الكتابة وهلـوسة الشعر ليلَ نهار. فيـما يحزّ فيها هاجسُ عدمِ
نـشر مـا تكـتب أو جتد صـعوبة في حتـقيق حـلم العـرض والنـشر سـعيًا
غـمور من أفـكار ونـصائح وآراء وراء إبـراز ما يـحمـلُه  مـثل هذا الـنفـر ا
ـكـنـة الـقـبـول والـطـرح في مـجـاالت ومـيـادين وأحـداث يـراهـا صـائـبـة و
والـتـداول. وهـذه الـفـئـة تـعـدّ الـكـتـابـة رسـالـة مـقـدسـة تـسـتحـق االحـترام
ّ والـتقـدير. قـد يكـون اإللهـام أحيـانًا حـافزًا لإلبـداع وتطـوير الذات إذا 
كن الـقبول بكون اسـتغاللُه بطريـقة صحيـحة وملمّـة. ولكن بالتـأكيد ال 
أداة الــوحي لــوحــدهــا قــادرة عـلـى خـلـق كــاتب مــاهـرٍ ومــؤثــر في وسط
تلك خبرة الكتابة تمامًا كما يرعى الـقراء إالّ إذا كان حتت رعاية مَن 
طبخ" متدربيه ويحـثهم للقبول بنـصائحه من أجل تطوير أدائهم "شـيف ا
ـكـسب والــشـهـرة مـعًـا. أي واحلـصــول عـلى رضى زبـائــنـهم وحتـقــيق ا
ـعـنى آخـر إنّ الـكـتــابـة فـعل إبـداعيّ ال يـقلّ أهـمـيـة عن نـقل أيـة فـنـون
شاهد. فالكاتب في الكثير تلقّي والـقار وا تقبل وا أخـرى للجمهور وا
من األحــيـان يــنـقـل مـا في لــواعـجه مـن أفـكــار وطـروحــات يـشــعـرُ أنــهـا
سـتمسّ دواخل القار وتدغدغ مشاعرَه. وبهـذا تنزل الراحة والطمأنينة
ـتلـقّ والـقرّاء إلى قـلبه لـكونـه استـطاع إيـصال الـفكـرة ألكبـر عدد من ا
بـاألسـلـوب الـذي سـاقه واسـتـخـدمه. وهـذا أهمّ طـمـوح لـكلّ كـاتب مـثـابر
ومـجتـهد إن استـطاع إيصـال رسالـته.نخلـص للقـول بأنّ الكـتابـة ليست
فـنّا وموهبة فحسب بل هي مسؤوليـة كبيرة نابعة من روح الرسالة التي
يـحملها فـي طيات نفسه . وهـذه الرسالة ال تخـلو البتـة من مخاطر. فهي
تـتشـارك مع السـلطـة الرابـعة في نـقل احلقـيقـة حتى لـو كانـت مرّة هذا
إذا كـانـت نـابـعـة أسـاسًــا من صـدقٍ في نـقـل الـفـكـرة أي الــرسـالـة عـبـر
الـتـشـخـيص والــتـعـبـيـر واالنـتـقـاد أو بـهـدف اإلصالح والـنـصح وكـشف
احلـقـيـقـة أو في كـيـفيـة تـمـيـيـز مـواقع اخلـلل في الـشـارع أو اجملـتمع أو
مـكان العمل. أن تنقل فكرك ولغـتك وآراءك الشخصية إلى القار فتلك
جتـربة رائعـة ومشروع ناجح في احلـياة وفي السـيرة الذاتيـة. فتلكم هي
ــغـامـرة حـ يــنـقل الـكـاتب أروع مـا في هــذه الـرسـالـة الــتي تـسـتـحق ا
الـصادق جتاربَه في احلياة ويترجم مـا في حيّزه اخلاص من فكر ورؤية
عن األحـداث وفق مـخيـلتـه النـاضجـة حـيث يريـد أن يسـبح حـرّا في مثل
هـذا الــفـضـاء الـواسع. حتـيـة لــكلّ كـاتب رأى في الـيــراع عالمـة لـلـخـيـر
ونشر رياح احملبة والسالم واإلصالح. وحتية لكلّ مبدع رأى في هذه
ـوهبة وسـيلـة شريفـة لنقل احلـقيقـة وفي التعـبير الـرسالة ا
عن اخلـلـجـات اإلنـسـانيـة الـتي ال تـقلّ تـأثـيـرًا عن أية
مـشاعر يكنّـها احلبيب جتاه حـبيبته. فالـفكر والقلم
عالمـتان صارختـان لتقو اجملـتمع وبناء األوطان
وتـطـويـر اإلنـسـان. ومَن يـخـرج عن هـذا الـسـياق
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يــحـضــر الـتــاريخ واجلـغــرافـيـا
والــشـهـيـد حـ تـنـزف االوطـان
الم احلــرب واحلـصــار والــفــقـر
وكل الـــوان واشــــكـــال الـــعـــنف
والــــوجع في شــــرقـــنــــا  الـــذي
اصبح في بـيت عـزاء مـفـتوح ال
تـــقـــفل ابـــوابـه كـــيف ال ونـــحن
نـسرد من  قلب الـعراق الـعظيم
سـيـدا من اسـيـاد الـضـاد ومـهـد
ـتاز احلـضـارات وواجهـة امة 
بــاألنــفــة والــســنــاء كــمــهــابــة 
النـخل  يعـلو شـاهدا يـتوسط 
االرض والـــســـمـــاء . عـــنـــدمـــا 
يـعـتــلي صـهــوة  الـضـاد قـاص
مـتــمــيــز وكـاتب مــثــقف عــمـيق
ــدارس االدبــيــة  يــجــمع بــ ا
غـيـر مــتـجـاهال تــطـور اسـالـيب
حــرفـــة الــكـــتــابــة وتـــطــورهــا 
وجـمـالـية احلـداثـة في االكـتـناز
اللغوي فانت امام  اديب جامع
صـــــــاحـب رؤى ورســـــــالــــــة  ال
يــــنــــفــــصل عـن هــــويــــته وذاته
وبـيـئـته فـيـرسم لـوحـته بـريـشة
قــــصــــهـــــا اجلــــوع من اطــــراف
شــــجـــرة تــــشـــرب من انــــفـــاس
الــفــرات  ويــبــلــلــهـا حــبــرا من
خـاصرة  نـازفة  يـرسمـها على
جدار احلضور انا ابن الرافدين
ومع هـــذا كــلـه فــالـــقـــاص عــلي
الـسـبـاعي يــسـرد قـصـصه غـيـر
مـنـحـاز  لـسـيـاسـة وواجهـة بل
كـان الـعـراق ارضـا وانـسـانا  .
لـقـد امتـازت مـجـموعـة مـدونات

ارمـلة جنـدي مجهـول باألسلوب
الــقــصــصي الــقــصـيــر جــدا في
اســتــهاللــيــة ونـهــايــة مــدهــشـة
مـــغــــايــــرة مـــبــــاغـــتــــة في نص
مـتــمـاسك رشــيق يـجــمع وحـدة
وضـوع  واالسلوب الفـكرة  وا
الـسـردي  ,امــتـازت بـالــواقـعـيـة
ومن صــلب االحـداث احلـيــاتـيـة
الــيــومــيــة بــعــيــدا عن االيــحــاء
ـبرر  والـتكـلف واحلـشـو غيـر ا
مع اجملـاز والـتـشبـيه والـتـمـثيل
ومـحـسنـات الـلغـة الـذي يـضفي
جــمــاال عــلى الــنص وال يــشــتت
عـاناة متـذوقـها مـكتـنزا حـجم ا
ـصـاعب والـظـروف الـقـاسـية وا
ــرأة جــدا الـــتـي عــاشـــتـــهـــا  ا
الــعـراقــيــة ( زوجـة وأم وارمــلـة
وحبيـبة...) كمثـال لكل ام عربية
ــصــيــر عــاشت وتــعــيش هــذا ا
واخلــــوف الـــذي اصــــاب ربــــيع
الــعــمــر بـــشــيــخــوخـــة مــبــكــرة
نصرم وخاصة في العقدين ا
يتناولها القاص بأسلوب  شبه
ثــابـت من حــيث حــجم الــقــصــة
حـــــــيث وسـم كـل عــــــنـــــــوان في
صــفــحــة واحــدة مــرتــكــزا عــلى
عبرة فـردة ا ـؤثرة وا اجلـملة ا
نـهمرة واالحسـاس والعـاطفـة ا
بالدمع ح جتـسد لسان وحال
ارمــلــة مــبــلل رغـــيف حــيــاتــهــا
بــالــدمـع وطــعم الــرصــاص. في
مـدونـات ارمـلـة جـنـدي مـجـهـول
ينـتقل الـقاص من اخلـصوصـية
لــلــمــشــهــد الــواحــد الى عــمــوم

احلـــالــة بــاالقــتـــبــاس واحلــالــة
شابهة الـعامة للفرد واجملتمع ا
حـــ يـــتـــســـاوى اجلــــمـــيع في
الــــوطن بــــأخــــذ نــــصــــيــــبه من
احلـــروب واحلــــصــــار واحلـــزن
ـرر شــريط  الـفــقـد بـ حـيث 
ألوف ـألوف وغيـر ا الـغرابة وا
ـؤقت والـرحـيل وبـ الـرحــيل ا
االبــــدي فــــيــــظــــهـــر حــــاالت في
اجملــتــمـع تــصــبح احلـــالــة فــيه
ظـاهـرة منـتـشـرة ومتـفـشيـة فـما
وت اكـثر  من تـشـابـهـوا  في ا
ومــا اجــحـد االيــام حــ يــغـيب
اجلـــنـــدي الــــعـــربي فــــيـــصـــبح
مــجــهــوال  في ارض قــدم لــهـا 
نـفــسه ولم تــقـدم له حــتى عـزاء
يليق . احترف القاص السباعي
ــشــاهـد بــدعــة االقــتـنــاص في ا
والـصور الـفنيـة جملمـوعته وهو
يـــغــــربل اجملـــتـــمـع في افـــراحه
واتــراحـه مــبـــيـــنـــا مــزايـــاه في
جـــوانب مــعـــيــنــة وعـــيــوبه في
جــوانـب اخــرى وكـيـف تــتــغــيـر
االحـوال وتصـبح صورة عـامة 
حـيث تـتغـير االرض  واالنـسان
في زمن الـضيـاع مؤرخـا حلقـبة
زمنـية ومـكانيـة  وناقـال وناقدا
فـي لـــســــانه تـــارة وفـي لـــســـان
شـخصيـاته ولهـجتهم كـثيرا من
االحـــــيــــان مــــفـــــصال االحــــداث
الـبارزة في الـواقع العـراقي منذ
حــــربه ضــــد ايـــران حــــتى عـــام
 2014 فتـجسد صـورة اجلندي
ضـــابـــطـــا ومـــقـــاتال وقـــنـــاصــا

وانـســانــا  كــمـا نــبش في ذاته
كــاشــفــا غـطــاء الــصــمت عــنه 
فـيــسـتـهـل قـصـة انــسـان ( كـنت
انظـر الى احلمـار ... واحسده )
فـكــتب الـقــهـر واجلــوع والـظـلم
والعتمة واالستجداء تغفو على
انــ الــوجع والـــقــهــر وســائــد
ذابــلـة من راس فــتك بـأحـالمـهـا
ازيـــــــــــز الــــــــــرصــــــــــاص ودوي
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إن فـي االسـتـفـهـام واالسـتـنـكـار
والنهي والنفي والتعجب يرسم
الـــســــبـــاعي صـــوره الــــفـــنـــيـــة
وجــــمـــالــــيــــة طـــرحـه وولـــوجه
بـالـنص مـن خالل االسـتـهاللـيـة
تـنوعـة واحلامـلة لـلحـدث كما ا
في قـــــصـــــة ارمـــــلـــــة ( فـي زمن
احلـرب ...)  وقــصــة زائـر ( في
حـــرب اخلـــلـــيج الـــثـــانـــيــة ...)
وقـصــة مــعـركــة ( كـنـت جـنــديـا
...)  وفي االســـلـــوب احلـــداثي
لـلـقـصص الـقـصـيـرة جـدا مـيزة
قارنة  فـارقة وا خاصة وهي ا
واظـــهــــار الـــنـــقــــيض من خالل
ـبـاغــتـة او الـعـنـوان الـنــهـايـة ا
فـابدع السـباعي بـها حيث رسم
الــشــهـيــد يــنــطق مــا زلت حــيـا
وغــيــرهــا من الــصــور واجلــمل
الـتي احـاطـهــا بـبالغـة رصـيـنـة
كـما لـو كانت ومـضة او شذرة .
كان هـذا وفد جـسد الـسبـاعي ا
العراقي كـلوحة شائكـة خاطبها
وحــــاور اطاللــــهــــا وبـــكــــاهـــا 

مـــتــمـــنـــيــا الـــغـــنــاء
والـتحـليق في فـضاء
امن يخلو من كل هذا
الـــغــبــار والـــضــبــاب
فــصـــيـــحـــا احـــيـــانــا
وبـلـهجـتـهـا العـراقـية
احمللـية احيـانا اخرى
كــمــا في قــصــة عــزلــة
يــبــحث في اخلالء عن
مــــأوى يـــلــــمـــلــــمه من
شتاته واهاته اجلاثمة
فـي صـــــــــــدره . بــــــــــ
الــــســـبــــاعي فـي ســـرد
قـصصـه ايضـا اجلانب
االجــتــمـــاعي الــرجــعي
التي تعيشه اجملتمعات
ـقهـورة التي الـشرقـية ا
سكنها اجلهل والتخلف
وكــــثــــيــــرا مـن الــــعــــفن
ـعـتــقـدات الـســقـيـمـة وا
البـائسـة  كـما في قـصة
طـب جــــدتـي ومــــضــــيف

الــذئــاب وغـيــرهــا  الــتي اشـار
فـيــهـا الى الــكــبت واخلـوف من
كل شيء حـتى الـكالم والتـعبـير
. في هـذه اجملمـوعة الـقصـصية
والـتي اخـترتـهـا من بـ اعـمال
الــســبــاعي  وجــدت انــنــا امـام
مــــبـــدع عـــربي وقـــاص جـــمـــيل
وقـدير يـرسم لـوحـاته  بـجدارة
ــــيــــزه وله مـــا وعــــمق لـه مـــا 
يـــــجــــــعل اســــــلـــــوبـه وســـــرده
القصصي شيـقا وماتعا يحملك
لــتـنــهل مـنه دون ان تــتـوقف او

ان تـشعـر بـالتـكرار والـتـشابه
ـمل  ففي انـتقـاله باألحداث ا
وتـنـوعه بـالـصـور واالسالـيب
الــسـرديــة كـاحلــوار بــأنـواعه
ـفـردة بـدقة عـالـية وتـوظيف ا
وجــرأة في الـــطــرح  وثــراء 
ادة القصـصية مع  قصرها ا
من حـــيـث احلـــجم وقـــوتـــهـــا
ورصـانتـهـا وعـمق مدلـوالتـها
واشـاراتـهـا في مــضـمـونـهـا 
حـــامال هــويــة كـــاتب انــســان

وليس سياسيا .
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بغداد

شاركة نحو  45روائيا وكـاتبا ومترجما من مختلف الدول العربية في رام الله والبيرة وطولكرم وبيت حلم. وتنظم وزارة يبدأ مـلتقى فلسط الثاني للرواية العربية اليوم االثن 
دة خـمسة أيام. وقال وزير الثقافـة الفلسطـينية احلدث الـذي ينطلق على مـسرح بلدية رام الـله ويواكب ذكرى رحيل الروائي الـفلسطيـني غسان كنفاني 1936 - 1972ويـستمر 
نـاضل الفلسطيني غسان لتقى في الثـامن من (يوليو) تموز تزامنـا مع ذكرى استشهاد الروائي وا الثـقافة عاطف أبو سيف في مؤتـمر صحفي يوم السبت “تنطـلق أعمال هذا ا
قـاالت والدراسات في الثقافة والفكر واألدب والسـياسة إضافة إلى مساهماته اإلبداعية في كنفاني الذي أسـس الرواية الفلسطينية احلديـثة تاركا العديد من الروايات ومئات ا
لتقى على لتقى هـو كسر للحـصار والعزلة الـثقافية الـتي يسعى االحتالل اإلسـرائيلي وسلطـاته لفرضهـا وتعزيزها وتـتوزع فعاليـات ا سرح وغير ذلك.”وأضاف “ا الـقصة القصيـرة وا

”. بدع بواقع احلياة في فلسط شاركات العرب من ا شارك وا أكثر من محافظة ألن الهدف األساسي إضافة إلى كسر العزلة هو تعريف ا
ـلتقى  45روائـيا وكاتـبا بـينـهم نحو  30روائـيا عـربيا من  12دولة هي مصـر وتونس واجلـزائر واألردن والـعراق وسوريـا واليـمن وليـبيا وسـلطـنة عمـان والسـودان والكويت يـشارك في ا
ـقـري والعـمـانيـة بـشرى خـلـفان والـكويـتي طـالب الـرفاعي والـلـيبـية جنـوى بن شـتوان ـبخـوت واجلـزائري أمـ الـزاوي واليـمـني علي ا ـشاركـ الـتونـسي شـكري ا ـغرب. ومن أبـرز ا وا
هجر من غربي بنسالم حميش.كما يشارك  15 روائيـا وكاتبا فلسطينيا من الضفة الغربية وغزة والداخل وا صري أشـرف العشماوي وا والسوداني أمـير تاج السر والسوري خليل النعيمي وا
لتقى قضايا أدبية متـنوعة منها (الرواية العربية والترجمة) و(النقد في الرواية العربية) و(كتابة الرواية من بينهم محمـود شقير ويحيى يخلف وليانة بدر وثورة حوامدة.وتناقش ندوات وجلسات ا

”. لتقى في  2017وحملت اسم الكاتب الراحل نبيل خوري مؤلف “ثالثية فلسط نفى).وأقيمت الدورة األولى من ا ا

رسالة رام الله
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عن سـلـسـلـة (اإلبـداع الـعربي)
صرية التي تصدرها الـهيئة ا
العامة للكتاب صدرت للقاص
جــعــفــر الــعـقــيــلي مــجــمــوعـة
قــصــصـيــة بـعــنــوان (مـســافـة
كــافـــيــة) . وتـــتــضـــمن خــمس
عـشــرة قـصـة تـتــسم بـسالسـة
السـرد وحـيويـته وقـوة اللـغة
وحـــضـــورهــــا وجـــمـــالـــيـــات
احلــدث ومـــفــارقـــاته.تـــتــنــوع
الـقصص في مـضامـينهـا غير
أنـــــهــــا تـــــشــــتـــــرك في إبــــراز
الــهـواجـس اإلنـســانـيــة الـتي
تـتـضـح في صـورة جـلـيّـة عـبر
ـفــارقـة ابـنـة الــلـحـظـة وهي ا
تعـلي من قـيم التـمرد والـثورة
واالخـتالف. وتقـارب القصص

مواضـيع تتعـلق بواقع الناس
وحـيـاتهم الـيـومـية وهـمـومهم
ـعيـشية الـنفـسيـة/ الذاتـية وا
واالجـتــمـاعــيـة والــسـيــاسـيـة.
وهي تـــــتــــسـم بــــأن األحــــداث
ــقــدمـات الــتي الـبــســيــطــة وا
تـبــدو لــلــوهـلــة األولى عــاديـة
ومــنـطــقــيــة فـيــهــا تــقـود إلى

نهايات غير متوقَّعة. 
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ورغم أن قــصـص اجملــمــوعــة
الــتي راوح الــسـرد فــيـهــا بـ
ــتــكـلـم والـغــائب ضــمــيــرَي ا
تـتـشـبث بـالـعـديـد من عـنـاصر
الـقصـة الـكالسـيـكـيـة إال أنـها
تتعامل مع هذه العناصر وفق
أسـلـوبـيــة تـتـجه إلى الـتـقـد
والـــتـــأخـــيـــر في الـــزمن عـــبــر

ـونـولوج اسـتـخدام تـقـنـيات ا
والــديــالــوج وتــداعي احلــدث
وفق احلالـة النفسـية للبطل ال
بحـسب الـتـرتـيب الـتـسـلـسلي
الـذي يـبـدأ من نـقـطـة ويـنـتهي
بــــهـــا.وتُــــظـــهــــر اجملـــمــــوعـــة
القـصصـية الـتي تزين غالفـها
لــوحـة لـلــفـنـان هــيـثم ســعـيـد
اهـتمـامَ العـقيـلي بشـخصـياته
الـقــصــصــيـة وهــو يــقـول في
هـذا(أبـطالي يـعيـشون فِيّ هم
أشــبه مــا يـكــونـون بــأصـدقـاء
افتـراضي لـكلٍّ منهم مالمحه
اخلـاصة أعـرفـهم جـيـدًا ألنهم
شــظـــايــا أنــايَ أو هم أنَــوَاتي
ـــتـــعــــددة في جتـــلّــــيـــاتـــهـــا ا
ــتــعـددة). وفـي الـوقـت الـذي ا
يـؤمن فيه الـعقـيلي(أن الكـتابة

في أحـد وجــوهـهـا هي "فنّ
احلذف" فإنه يكتب القصة
كـــمــــا لـــو كــــان في ورشـــة
عملية لكنها ورشة ذاتية)
على حـد تعبــــــــيره(الذات
فـــــيـــــهـــــا هي احملـــــاضِـــــر
ــتـلـقّي طـارحُ األسـئـلـة وا
واجملـــتــهِـــد في تــقــــــــد
ــــــــعـــــــــلمُ األجــــــــوبــــــــة ا
والـتـلـمـيـذ) مـشــــيرًا إلى
(أن الــــــــــــفـــــــــــــروقــــــــــــات
واجلِــــــــراحــــــــات الــــــــتي
يـــجـــريـــهـــا عـــلى الـــنص
نـــــفــــســــــه في نُـــــسَــــخِه
ــكن لــلـقـار ــتـعـددة  ا
تـــتــــبّـــعـــهـــا بـــســـهـــولـــة
ـــقـــارنــات وعـــقـــــــــــــد ا

بينها).
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ـغـترب صـدر للـشـاعـر العـراقي ا
يــــقـــــظــــان احلـــــســــيـــــني عن دار
الــدراويش لــلـــنــشــر والـــتــرجــمــة
بـبـلغـاريـا ديـوانه الـثـالث ( أساور
من أسى ) بــالــلـــغــتــ الــعــربــيــة
واإلنــكــلــيــزيــة وقــد احــتـوى عــلى

ثالث نصا.
 وتــضــمــنت لــوحــة الـغـالف عـمل
ســيـرامــيك لـلــفـنـان سـالم جـمـيل
واشـتــرك في تـرجـمــة الـنـصـوص
الـباحـث شاكـر حـسن والـشـاعرة
شـروق حـمـود و الـدكـتـورة أنـعـام
الـــهــاشـــمـي وقــام بـــالـــتـــصــمـــيم
والــتــنـســيق الــشـاعــر نــور الـدين

الوادي.
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فــي عــــــــــام   2010  ســـــــــــرق
أشــــــخـــــاص مــــــجـــــهــــــولـــــون
اخملـطــوطـات الــنــادرة لـفــرانـز
ـكتـبة الـوطنـية في كافـكا من ا
الــــقـــدس  فــــضـال عن بــــعض
قرب ماكس مقتنيات صديقه ا
بــرود  وحــاولــوا بــيـعــهــا في
ـــانــيــا. اآلن  بـــعــد ســنــوات أ
ـــــفــــاوضــــات طـــــويــــلـــــة من ا
القانونـية  سيتم نقل الوثائق
ـــكــتـــبـــة الــوطـــنـــيــة في إلى ا

الــقـدس.  كـانت قــصص فـرانـز
كـافكـا كئـيبة ومـتشـائمـة  لكن
هـذه الـقصـة لـهـا نـهـايـة جـيدة
ومــتــفــائـــلــة. حــيـث  ســتُــعــاد
ـقرب ماكس وثائـقه وصديقه ا
ـسـروقـة من شـقـة في بـرود  ا
نـزل وعرضها تل أبيب  إلى ا
ـــكـــتــبـــة الـــوطـــنـــيـــة في فـي ا
القدس. بعد مضي سنوات من
ســــرقــــة الـــوثــــائـق من شــــقـــة
الــــــســــــكــــــرتــــــيــــــرة  حــــــاول
إســرائـــيـــلـــيــان بـــيـــعــهـــا إلى
اني. ولكن األرشيف األدبي األ

بــعــدمــا اتــضح لــلــخــبــراء في
األرشـــــيف أن الـــــوثـــــائـق قــــد

سُـــــرقـت من إســــــرائـــــيل  –
انـية  التي ابالغ  الشـرطة األ
اتخـذت اجراءات سريـعة بحق
السارقـان. في احتفال اُقيم في
مـنزل الـسـفـير اإلسـرائـيلي في
ي إيـساكاروف ـانيـا  جيـر أ
ـانــيـة  ســتـمــنح الــشـرطــة األ
ـكتبـة الوطـنية  أورين مـدير ا
وينـبـرج  ثالث حقـائب مـليـئة
بــوثـــائق لــصـــــــــديق كـــافــكــا
مـاكس بـرود فـضال عن بـعض
من نـــــتــــاجــــات كـــــافــــكــــا
اخلــــــطــــــيـــــــة. ومن بــــــ
ـقـتــنـيـات الـتي ضـبـتـهـا ا
الشرطة  مـستندات نادرة
أخــرى من بـرود وكــافـكـا 
ـا في ذلك بـطاقـة بريـدية
كـتـبـها كـافـــكا لـعـائـلته في

يونيو1912  . 
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ـكـتـبـة الـوطـنـيـة وتـعـتـزم ا
فـي الــــــــــقــــــــــدس عــــــــــرض

اخملطوطات للجمهور. 
وقال ويـنبرج "بـالنـسبـة لنا
 ســتُــضــاف هــذه الــوثــائق
إلى قـسم خاص يـضم فـيـها

أرشـيفات بـرود بالـكامل فضال
عن مئـات احملـفوظـات اخملـزنة
ا في ـكـتـبة الـوطـنـيـة   في ا
ذلك أرشـــيـف الـــكــتـــاب الـــذين
كانـوا أعضـاء في دائرة براغ 
حـيث كـان ماكـس برود وفـرانز

كافكا عضوين أيضًا". 
وقــــال ســـفـــيـــر إســــرائـــيل في
ي إيـساكاروف ـانيـا  جيـر أ
 "أنا متـحمس ألن هذا احلدث
 وعـــودة الـــوثــائـق من عـــقــار
ــسـروق  الـذي مــاكس بـرود ا
يــشــكـل عـنــصــراً مـن عــنــاصـر
العـدالة التاريـخية  يجري في
مـــقــر إقــامـــــــــة الــســفـــيــر في
. برود  الـذي كـان كاتـباً برلـ
ســاهم مــســاهــمــة كــبــيــرة في
الـثقافـة اإلسرائيلـية وعمل بال
كلل لنشر أعمـــــال فرانز كافكا
 لــذا فـهـو يـسـتــحق الـتـقـديـر.
ــسـاء أن ويــثــبت حــدث هــذا ا
الفضاء الثقافي كان  وال يزال
 وسيلة هـامة إلقامة العالقات
. أنا متأكد من أن ب الشعـب
ـــكـــتـــبــة نــقـل الـــوثــائـق إلى ا
الـوطنـيـة سيـكـون دعم إضافي
فـي توسـيع وتعـميق الـعالقات

انيا ". ب إسرائيل وأ
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صـدر عـدد جـديـد من (حتوالت
مـشـرقيـة)وهي مـجـلـة فـصـلـية
فـكـريـة ثـقـافـيـة تـعـنى بـشؤون
ــــشــــرق وضم الــــعـــديــــد من ا
الــــبــــحــــوث والــــدراســــات في
أدب ابــــــــوابه:رأي  فــــــــكــــــــر 
تــرجــمـــات  ومــراجــعــات
كـــتب ومــنــهـــا نــقــرأ هــذه
الـــعــــنـــاوين:(انــــســـانـــنـــا
اجلديـد سيسـتعيد االرض
من الـــنـــهـــر الى الـــبـــحــر)
حلـــسن حـــمـــادة و(الــقـــيم
األســـاســيــة فـي الــعالقــات
االنـسـانـيـة) لـلـدكـتـور مالك
الـشعار و(مـيسلـون:حقائق
غــــائـــبـــة) لــــســـلـــيـم هـــاني
مــــنــــصــــور و(خــــصــــائص
ـســاكن الــريـفـيــة في قـرى ا
وبلدات قضـاء بعلبك) اليلي
حــــداد ويــــوسـف الــــكــــيـــال
ــــــــواطــــــــنــــــــة مـــــــــدخل و(ا
ــــقـــراطــــيــــة والـــسالم الـــد
ي) لهال هالل و(اسرى العا
اجلــغــرافــيــا)تــقــد تـوفــيق
مـهــنـا و(غـبـار  1918روايـة
ونـــشــيـــد) لــنـــســريـن كــمــال.
ـــاضي و(عـــلم الـــكـالم بـــ ا

واحلــــــــاضـــــــر رؤويــــــــة في
اشــــكـــالــــيـــات الــــتـــجــــديـــد
والتـأصيل) لعبـدالله توفيق
شـرقـية.و(مـحاوالت تـكريس
ـــســــرح الـــعـــربـي الـــواقع ا
والـــتـــطــلـــعـــات ) لـــنـــجــوى

قندقجي.
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