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صـدر للـعالمة الـسيد  حـس مـحمـد هادي الـصدر كـتاب جـديد بـعنوان
(رسـائل مفتوحة) ضمن (موسوعة العراق اجلديد)يقع في  232 صفحة
من الـقطع الـكبيـر.ويضم مـقاالت سبـق وان نشرهـا الصـدر في الصحف
واجملالت الـعـراقيـة .وعن الـكتـاب يـقول الـصـدر (اضع ب يـدي الـقاريء
الـكــر اجلـزء الــثـالث واخلــمـســ من مـوســوعـة الــعـراق اجلــديـد. هـذه
ـوسوعة التي ضمت مقاالتـنا التي تنشرهـا الصحف واجملالت العراقية ا
ـرفأ اآلمن واخلالص من وهي ال تـعنى بـشيء عنـايتـها بـالوصول الى ا
لـســوء اخلـدمـات ــرهـقــة الـتي رزح الـعــراقـيــون حتت وطـأتــهـا االعـبـاء ا
نسوبيات واعتماد احملاصصات ومواصلة والـتعويل على احملسوبيات وا
الـسرقـات وابرام الصـفقات
ـشـبـوهه عـبــر الـتـوافـقــات ا
الـتي جعـلت السـلطـويون في
واد والـــــــــــشـــــــــــعـب فـي واد
اخـــر).مـــضـــيــفـــا(وفـي هــذا
وسوعـة كما في اجلـزء من ا
االجـزاء الـسـابـقـة حـزمـة من
في االفـــــكــــار واخلـــــواطـــــر 
ابـتداء بـالـشأن شـؤون شـتى
الـــشــــخــــصـي والـــعــــائــــلي
وانـــتـــهـــاء بـــالـــشـــأن االدبي

والثقافي).
ـــقــاالت ومن بـــ عــنـــاوين ا
الــتي ضــمـهــا الــكـتــاب):بـ
(حملات الـفرنـسيـة والعـربيـة)
(وللسـخاء جاذبيته اخالقـية)
(هل يهجو الالنسان الـقوية)
(اوجـــــــــــــاع نــــــــــــــفـــــــــــــســه)
(هل يـــطـــبق اجـــتـــمـــاعـــيــــة)
الــــــــــــقــــــــــــانـــــــــــــون عــــــــــــلـى
(الــــصــــفــــقـــات اجلــــمـــيـع?)

(حملة من جهاد االمام الباقر(ع)(خاطرة في يوم عرفة). والتوفيقات)
ـؤلف(لـقـد ابـتـدأنـا مـنـذ سـنـوات وفي الـغالف االخـيـر من الـكـتـاب كـتب ا
ـستـمـرة للـتأشـيـر على مـظـاهر اخلـلل في االوضـاع الراهـنة بـالكـتابـة ا
ـا نحن فـيه من مشكالت والـتذكيـر بخـارطة الطـريق الكـفيلـة باخلالص 

وأزمات).
ــقــاالت بــاهـــتــمــام واسع من مـــخــتــلف االوســاط الـــثــقــافــيــة وحــظـــيت ا
واالجـتمـاعـية والـسـياسـيـة ونشـر بـعضـهـا في (الزمـان) كـعمـود صـحفي
ـظــاهـر واالحــوال ومن بـ يـومي مــتـنــاوال شــتى اشـكــال الـظــواهــر وا
ـتابـع (كـتب اليـنا احد قـاالت ما ورد في مـقدمـة الكـتاب من ا اصـداء ا
مـحـبــوك وعـشـاق قـلـمك الـشـامخ أعالم اخلـطـابـة يـقــول:سـيـدي أبـا عـلي
يـأملـون منك ان تـستـمـر في عطـائك ومالحقـتك لـلسـراق والفـاسدين عـبر
مـقـاالتك الـتي صـادفـت وال تـزال اقـبـاال مـنـقـطع الــنـظـيـر من قـبل عـشـاق

الكلمة الهادئة الصادقة.
قاالتنا يقول: تابع الالمع  وكتب احد ا

انكم تمثلون الوسطية واالصالة والنزاهة .. فاستمروا بفكركم النير.
وكتب استاذ فاضل اخر يقول:

ـوقف احلق وال يستطيع احد او جهة ان وا انت فـارس الكلمة الصادقة 
شرف). ينال منك ومن مواهبك وجهادك وتاريخك ا
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 حـفلت السنوات السـابقة  بفرص عمل
تــعـرفـت من خاللــهـا في مــيـدان االعالم
ــوصـلي عـلى عـدد مـن الـنـمـاذج الـتي ا
وقـفت جتـاهـا عـلى اسـلـوب مـهم وبارز
فـي ميـدان الـصـحـافـة حيث المـست من
خـالل تـلـك الــتـجــارب عــدد من الــنــخب
الــبـارزة الـتي اســتـطـاعـت ان تـنـقل في
نــتـاجــاتـهــا جتـربــة غـنــيـة من اخلــبـرة
ـهنية  مرتكـزة على قراءات وثقافات وا
مــهــمـة ومـن بـ تــلك الــنــخب تــعـرفت
ــســار مــنـذ خـالل عـمــلـي في جــريــدة ا
صــدورهــا عـام  2005عــلى شــخـصــيـة
ثـــقــافـــيــة بـــارزة هــو الـــكــاتب واالديب
فــــخــــري امـــ  الــــذي تــــولى في تــــلك
اجلـريدة مـسـؤوليـة الصـفحـة الثـقافـية
واسـتطـاع خالل عمله في تـلك اجلريدة
ـــا اكـــون صـــادقــــا من انـــهـــا الـــتـي ر
اسـتـطـاعت ان تـتـرك بـصـمـة مـهـمـة في
ــوصــلـيــة كـونــهـا تــاريخ الــصـحــافـة ا
فــحت اجملــال لــنــخب صــحــفـيــة من ان
تــســتــهل مــسـيــرتــهــا من تــلك احملــطـة
باالضافة الى ان تلك الصحيفة ادارتها
ــوصـلــيـة ســيـدة  كــكـســر لــلـتــقـالــيـد ا
ـــعـــروفــة  الـــتي التـــعـــتـــرف بــتـــولي ا
صـــحـــفـــيـــة مــثـال زمــام االمـــور في اي
مـؤسسـة صحفـية مثـلمـا فعلت الـسيدة
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واعـود لزميلي ام الذي كان قريبا من
وصـلية فاستطاع كل رجـاالت الثقافة ا
مـن خالل صــفــحــته الــتي يــديــرهــا في
ـذكورة من ان يـقدم مع كل الـصـحيـفة ا
اسـبــوع وجـبـة ثـقـافـيـة دسـمـة اضـاءت
ـدينـة برغـم ما كان ـيدان الـثقـافة في ا
ـــشـــاهـــد صـــعـــوبـــات يـــكـــتـــنـف ذلك ا
ومــعـوقـات نـتـيـجـة كـل مـا شـهـدته تـلك
احلقبة التي تماهى معها اجلميع ..لقد
ســررت مــؤخــرا وانــا  اســمع بــاصـدار
الــزمـيل فـخـري امـ لــروايـة  عـنـونـهـا
بـاجــنـحـة الـفـراشـات حـتى سـنـحت لي
الــفـرصــة بـان يــقـدم لي نــسـخــة مـنــهـا
وقــبـل حــصــولي عــلـى نــســخــة مــنــهــا
وخـالل  العـنـاوين الـتي  ابـرزت صدور
الـروايـة  حـاولت مـرارا الـتكـهن بـثـيـمة
الـرواية وما هـو الوتر الـذي عزف عليه
امـــ خالل روايـــته االخـــيـــرة  قــبل ان
تــتــضح لي صــورة الـروايــة في  قـراءة
اتـاحـها قـبل فـتـرة النـاقـد صبـاح سـليم
مـن خالل مـــوقـــعـه الـــتـــواصــــلي عـــلى
الـــفــيـس بــوك اضـــافــة لـــقــراءة اخــرى
تـرجم يحيى صديق يـسرها الـكاتب وا

يـحيى  قبل ان تتـسنى لي فرصة قراءة
الـروايـة الـتي تقع في  560صـفـحة من
الــقــطع الــكــبــيـر حــيث صــدرت عن دار
سـطور لـلتـوزيع والنـشر  واحـتفـى بها
ـسـقى الـثـقافي .. قـبل اشـهـر  مـلتـقى ا
قـبـل الـدخـول في ثـيـمـة الـروايـة والـتي
خصصها الكاتب نحو انصاف شريحة
 نـســائـيـة تـعـمل في مـيـدان الـصـحـافـة
عـلينا االنصات لثالث اصوات تتمحور
حـــولــهــا الـــروايــة وهي كال مـن بــيــبي
وقــاسم ونــسـرين  وكال مــنـهــمـا يــتـيح
نـــظــرته جتـــاه االحــداث الـــتي حتــصل
ــفـــاجــات الــتي تــعـــتــرض عــمل كال وا
مـنهمـا  ويعزز الكـاتب  روايته باحداث
وصل جتـري السيـما مـا ب مـدينـتي ا
ـنـطقـتـ الـتي تظـهـران  ب واربـيل  ا
حـ واخر في سياق الرواية وقد تعمد
ـوصل بـكل ما الـكـاتب  الـتـزام مديـنـة ا
حــمـلــته بــيـئــتـهــا من نـظــرة تـقــلـيــديـة
والـتـزام بـاالعراف  ومـقـارنة مـا بـ ما
شـهـدته مـدينـة اربـيل السـيـما بـعـد عام
 1991مـن سيـاقـات اخـرى  نـفـضت من

ـا كـان ــمـاثـلـة  خاللـه  تـلك الـوتـيـرة  ا
ـوصل لـتـفـتح ذراعـها ـديـنة ا يـجـري 
راة ـؤسسات وادوار  اخـرى  منحت ا
فـرصــة الـعـمل واالحـتـكـاك وقـيـادة تـلك
ــؤســسـات واالضــطالع بــادوار  تـارة ا
تــبــدو رئــيــسـيــة واخــرى  ثــانــويـة في
ا عـزز االنـطبـاع بان مـحـور اجملتـمع 
هــنـالك ثــيـمـة مــنـاســبـة لـلــعب عـلــيـهـا
وحتــديـدهـا كـصــورة مـنـاســبـة لـروايـة
يــجــري الـعــمل فــيــهــا  وهـذا مــا عــنـاه
فــخـري امـ بــروايـته  الــتي سـعى من
خاللـها النـصاف تـلك الشـريحة دون ان
يـلــتـفت  وهـو يـسـتـخــدم لـغـة بـسـيـطـة
وواضـحة  في التعامل مع ابطاله  وهم
يـروون كل  ما يحصـل معهم سواء كان
مــنـطـقـيـا في الـدفــاع عن مـجـلـة تـصـدر
ــراقــبـة بــالــلــغـة الــعــربــيـة وتــعــنى  
ـــؤســســات االعـالمــيــة  ومـن يــتــولى ا
الـدفاع عنها  وما هي رسالتها اذ ا كان
ـدافـعـ اليـتـمـكـنـون من اغـلب هـوالء ا
الـتـواصل مـعـهـا  او قـراءتـهـا  والـتـزام
مــبـدا احملـسـوبــيـة لـلـتــمـكن من ايـقـاف

وتـــيــرة اصـــدارهــا  واحلـــكم عـــلــيـــهــا
بــاخلـرس  اضـافــة لـلــسـلـوكــيـات الـتي
تــعــتــمــدهــا بــيـبـي ذاتــهـا وهـي  ابـراز
مــشـاعــرهـا لـيــرسخ امـ بــذلك  نـظـرة
ـيدان مـتـبـايـنـة جتاه الـعـامالت بـهـذا ا
وهي تـقـدم حبـها  لـقاسم الـستـيني في
نـظـرة مـرتـبـكـة جتـاه عنـوان ذلك احلب
من جـانب سـيـدة تـتـوارى عن عـائـلـتـها
لـتـخـفي عنـهـا حقـيـقـة زواجهـا الـفاشل
وتـعــيش مع صـديـقـتـهـا بـاالضـافـة الى
زمــيـلــهـا فـي الـعــمل  اضـافــة لـفــصـول
اخـرى  مـرهـقة لـلـعـمل الروائي  الادري
مـا جـدوى الـتـزامـهـا من جـانب الـكاتب
مـثـلمـا هـو احلال في اسـتـكشـاف بـيبي
لـلفـندق اجملـاور واحتفـاء عامـليه بـعيد
ـيدان مـتنزه مـيالدها  او اسـتكـشافهم 
عـام دون ان يسـعى الكاتب ذاته الى ان
يــقـــدم احــداث مـغــايـرة مــلـفـتــة جتـعل
ـواصــلــة ســبـره الــقــاري في تــشــويق 
ـهـا الـتـي الغــوار الـروايـة وعـيش عــوا
تـتضح من الصفحات االولـــى .. ختاما
 تـعد بداية الرواية  لفن البناء  والبناء

اوال واخـــيــرا  هـــو اطــار  حـــيث كــان
لـلكاتب فخـري ام  ان بـلفت لشيئ
 تـناولتهما الروايـة  عبر ماساة اولها
الـــظــلم اجملـــتــمـــعي  والـــثــانـــيــة هي
اخلـيـانة  ولم يـوفـر ام الـفـرصة في
االمـســاك بـزمـام روايـته لـيـخـلص من

خاللها على عبثية  
wKš«œ Ãu uM

احلــيـاة وسـخــريـتـهــا  حـيث جلـا الى
اسـتـنـطـاق اصـوات  الروايـة وهم كال
من قــاسم وبـيـبي ونـسـرين لـيـتـحـدثـا
ـنولوج الداخلي بـضمير االنا  والى ا
الـذي يـعـد االكـثـر تـعـبـيـرا عن شـكوى
تـوحدة باالمـها  وقـوة هاملت االنـا  ا
بــحـسب شــكـســبـيـر فـي مـنـولــوجـاته
حـيـث حـاول فـخـري امـ  اسـتـبـطـان
الـــشــخـــصــيـــة الــدرامـــيــة  وتـــقــمص
احـزانـهـا  وان يـجـعل الـقـاري يـعـيش
احــــزان نــــســـريـن او بـــيــــبي  وكــــانه
يـكـابدهـا مع تـلك االصوات الـنـسائـية
لــتــســعــد في اخلــتــام بــســمــو روحي

يعيشه ابطال الرواية ..

طـابع األهرام التـجارية مـصر سنة 1990م احتوى مقـدمات: محـمد حسـن هيـكل كلوفـيس مقصود الكتـاب صادر 
ؤلف صاحب لـغة رشيقـة وأسلوب كتـابة رفيع ورصيـد نضال وطني وحـدوي مشهود ؤلف محمـد سالم باسنـدوة. وا وا
ناهض من كبار الساسة واإلعالمي اليمني تعرض لالعتقال مرت أيام احتالل اإلجنليز لعدن نتيجة نشاطه الوطني ا
لالحتالل حيث عـمل عضوا في قيـادة حزب الشـعب االشتراكي ثم جبـهة حتريـر اجلنوب اليـمني احملتل. أقـام بالشطـر الشمالي
اليمني من عام 65م.. وشغل عدة مواقع وزارية واسـتشارية ودبلـوماسية قـبل الوحدة ثم بعدهـا إلى أن تولى رئاسة الوزراء في
أعقـاب الربـيع الـعربي 2011م إلى أن قدم اسـتقـالته لـلـشعب الـيمـني عام 2014م. يشـرح الكـتاب فـي تسع فـصول عـلى مدى
ـتحدة وقضايا تصفيـة االستعمار القضية أمـام جلنة التصفية عام 1963م أهم ما تضمنه  550صفحة:قصة البداية: األ ا
نـطقة. ومـا دار في اللـجنـة اخلاصة بـالتـصفـية عام 64م; وتقريـر اللـجنـة الفـرعية تقـرير اللـجنـة الفـرعية لـتقـصي احلقـائق في ا
رة للمرة الرابعة عام 65م. ثم بداية الصراع ب الوطني عام 66م. عام احلسم في السباق لتقصي احلقائق 64م. وعرض القضية ا

اذا اعترفت بريطانيا باجلبهة القومية وسلمتها السلطة وحدها. احملموم نوفمبر 67م. ثم 

رسالة القاهرة
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صـدر عن  دار فـضـاءات لـلطـبـاعة
والـنشـر والتـوزيع كتـاب (روايات
عــربـــيـــة حتت اجملـــهـــر) تــألـــيف
ابــراهـــيم خـــلـــيل ويـــقع في 224
صفـحة مـتضـمنـا مقـدمة وخـاتمة
و 25فـصال يـتـناول فـي كل فصل
مـنـها روايـة وقـد بوبت الـفـصول
ـثل الـبـلـدان الـعـربـيـة تــبـويـبـا 
فـمن مـصـر تـنـاول الـكـتـاب روايـة
صـالح هــيــصــة لـلــروائي خــيـري
شلبي. ومن فلسط تناول رواية
خيـمة بيضـاء لليـانة بدر ورواية
مجان بيت حلم ألسـامة العيسة
و(الـــــــرقـص الـــــــوثـــــــني) إليـــــــاد
شماسنة ورواية أبواب ومفاتيح
لـــســــوزان دروزة. ومن الــــكـــويت
تــــنـــاول روايـــة صــــمت يــــتـــمـــدد
لــســلــيــمــان الـشــطي. ومن األردن
تناول رواية الطريق إلى بلحارث
للراحل جمال ناجي ورواية ذئب
الـله لـلـروائي الـشـاعـر جـهـاد أبو
حــشـــيش وروايـــة خــبـــز وشــاي
لـــــــلـــــــروائي اإلعـالمـي أحـــــــمــــــد
الطـراونة وحـيث يسـكن اجلنرال
وأفرهـول وهـمـا روايتـان لـلـكاتب
زيــاد مــحــافــظــة وأخــيــرا روايـة
اخلـــاســـرون لـــزيـــاد قـــاسم. ومن
سـوريـا يـتـنـاول الـكـتـاب روايـت

األولـى خلـيـري الــذهـبي
مـــلـــكـــوت الـــبـــســـطـــاء
والـثانـية بـيت الكـراهية

حملمد برهان.
ويـقف بـنـا الـكـتـاب عـند
أربــع روايــــــــــــــــــــات مــن
الــعـــراق أوالهــا روايــة
خــاتــون بــغـداد لــشــاكـر
نـــوري والـــثـــانـــيـــة في
مـديح احلب األول لـعلي
خـيـون والـثـالـثـة رواية
الـعتـبـات لهـدية حـس

واألخـــــــــيـــــــــرة روايــــــــة
فـرانكـشـتـاين فـي بـغداد

ألحمد سعداوي.
ـــــغــــرب ومـن بـــــلــــدان ا
ـؤلف الــعـربي يـتـوقف ا

عـــــنــــد روايـــــة ذاكــــرة الـــــظل
لـفـتـحــيـة بن فـرج من تـونس
وعــنــد روايــة الــطــاهــر وطـار
الـــشـــمـــعـــة والـــدهـــالـــيـــز من
اجلـزائر وعنـد روايتـي أحمد
ـــديـــنـي ظل الـــغــــريب وفي ا

بالد نون.
ــــؤلف في إلـى ذلك تــــنــــاول ا
الـكـتـاب ثالث روايـات لـكـتّـاب
من الــســعــوديــة وأولى هــذه
الــروايــات ســيــقــان مــلــتــويـة
لــزيـنـب حــفــني عــيــون قـذرة
ـنـبـوذ لـقـمـاشــة الـعـلـيــان وا
لـعبـدالـله زايـد. وقـد اسـتـنتج
ـؤلف من دراسـاتـه الـنـقـديـة ا
ـــــذكـــــورة أن لــــــلـــــروايـــــات ا
مـؤلـفـيهـا بـيـنـهم قـدر مـحدود
ـشـتـركـة وقدر ـفـاهـيم ا من ا
أكــــبـــر مـن االخـــتـالف وهـــذا
شـيء طـبــيـعـي نـظــرا لـتــنـوع
الـبيـئات الـثقـافيـة والختالف
جتـــارب الـــكـــتــــاب وتـــبـــاين
درجـات اقــتـرابــهم من الـوعي
الــفــني بـــطــبــيـــعــة الــروايــة
واخــــــتـالفـــــــهــــــا عـن ســــــوق
احلــــوادث واحلــــكـــايــــات في
إطــار عــشــوائـي يــفــتــقــر إلى
الدرايـة بفـنية الـسرد واطراد

متوالياته.
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عـن غـالــيـري أي وبي في ســتـوكــهـولم
صـدر لـلـشـاعـر والـنـاقـد الـعراقـي باسم
ــوسـوم "في ــرعــبي كـتــابه اجلــديـد ا ا
ــديـنـة الــسـحـريــة" ويـشـيــر الـعـنـوان ا
الــفــرعي "قــراءات ـ نــقــد" إلـى طــبــيــعـة
مـحتوى الـكتاب الذي ضمّ  17مـقاالً مع
رعبي مـلحق. في هذا الكتاب يواصل ا
مــواكــبــتـه لــلــنــتــاج األدبي والــثــقــافي
. يـتناول ـي تأمالً ونـقداً الـعربي والـعا
الكتاب اجلديد موضوعات أدبية شتى
غـلب عـليـها طـابع البـحث والتـعمق في
ـعاجلة سواء ما يـتعلق منهـا بالشعر ا
ـكن اعـتـبـار الـكـتاب من أو الـسـرد و
عــدّة أوجه كــتـابــاً مـعــرفـيــاً. ولـعل في
ــقـدمـة مـا يـبـيّن ــقـتـطف الـتـالي من ا ا
أجـواء الـكتـاب ويـوجز مـنطـلق الـكاتب
وهـدفه: "إن كـان في هـذا الكـتـاب بدءاً
مـا يتـطلب الـتوضـيح هو عـنوانه: "في
ـديـنة الـسـحـرية" والـتـسمـيـة ترد في ا
قـال األول لـدى الـكاتب عـنـوان ومـ ا
األمــريـكي بــول بـولــز كـمـا تــكـشف عن
غربية ذلك يومياته في مدينة "طنجة" ا
دينة الـتي أَحبَّها مطـلِقاً عليـها اسم "ا
الـسـحريـة" كمـا سيـتعـرف القـار على

ـديـنة تـفـاصـيل ذلـك بـنفـسـه. غـيـر أن ا
نـشود الـسـحريـة أو العـالم الـسحـري ا
ـا يـتـيـحه من فـي العـنـوان هـو األدب 
نـا القا ـ بـدائل ال حصـر لهـا ـ عن عـا
بـــدائـل هي عـــوالـم حتـــفل بـــاخلـــوارق
لــصـالح كل مـا هـو جــمـالي لـكـأنّ هـذه

ــتـشـكّــلـة بـقــوة سـحـر األدب الــعـوالم ا
. تــغـدو في حــد ذاتـهــا تـطـلــعـاً وحــلـمـاً
فـاألدب العظيم يـدفع إلى نشدان ما هو
مــثـالي وفي ذلك يــتـبــيّن سـمـوّ مــهـمـة
الـكلمة في سعيـها النتشال اإلنسان من
رتـــــابـــــة دوره األرضي الـــــذي يــــبـــــقى
مـحـدوداً وفـقـيـراً مـهـمـا كـان
ـقـدرة مـن دون الـتـعــرف إلى ا
الــسـحــريـة لـلــكـلــمـة لــيـرتـفع
عــبــرهــا فــوق مــا يـتــآكــله من
مــتـطــلـبــات يـومــيـة لــو أخـلـد
إلـيها لبقي عـند حافة الوجود
ال فـي قـلــبه ولــبــقي مـرتــهَــنـاً
لــلـيــأس. من هـنــا فـإنّ تـاريخ
األدب هـو تـاريخ األمل حسب
الــتــعـريـف الـنــابه لــواحـد من
أهم خـبراء الـكلـمة في راهـننا
هــذا هــو الـبــرتـو مــانــغـويل.
األمـــــر الـــــثــــانـي الــــذي أردتُ
اإلشــــارة إلــــيه عــــبـــر مــــدخل
الــكــتــاب هــذا هــو أن جـمــيع
مـــوضــوعـــاته مـــنــبـــثـــقــة عن
الـقراءة وقائمة عليها القراءة
الـــــتي تــــقـــــود بــــدورهــــا إلى
قـــــــــراءات أُخـــــــــرى مـن داخل

ـــوقف الــــنص وحــــوله وصـــوالً إلـى ا
الــنــقــدي. لـكن لــيس هــذا هــو مـا أردت
قـــوله بــالــضـــبط بل أردتُ من وراء ذلك
وقـبل كلّ  شيء اإلشادة بـفعل القراءة
فـي حــدّ ذاته وهــو فــعـل يــتــقــدّم عــلى
الـكتابة كما يـراه كثير من الكتاب وفي
أكـثر من مـعنى. وشخـصيـاً لو أُتيحَ لي
ألوقــفتُ وقــتـي وجــهـدي عــلـى الــقـراءة
فـــــقط فـــــفـي ذلك ســـــعـــــادة مـــــؤكّــــدة
ويــــحـــضـــرني اآلن قــــول ذلك الـــراهب:
"كـنتُ أبحث عن الـسعـادة في كل مكان
إلّـا أنني لم أعـثر على هـذه السعادة إال
فـي زاوية صـغيـرة وبـيدي كـتيّب". ومن
هـذا الـفـهم أو هـذه "احلقـيـقـة" فـإنّ ما
يــتـضــمـنه الـكــتـاب هــو نـتــاج الـشـغف
ديـات التي بـالـكلـمة واالنـبهـار بهـا وا
تــتـيـحــهـا لـذا لم أجــد مـتـعــة أكـبـر من
الـبحث والتقصي ـ ما استلزم ذلك ـ في
كـل مـا كـتـبتُ هـنـا حـتى انـني من أجل
مـعلـومة عـابرة أو اسم يـتطـلّب التـثبت
مـنه أعـود لقـراءة كتـاب أو أكثـر خارج
ــقــال األصــلي وفــضالً عن مــوضــوع ا
دافـع توخي الـدقـة الضـروريـة فإنّ ذلك
يــتـــصل بــاألصل بـــطــبــيــعـــة شــغــفي
اخلــاص بــالــبــحث وســعـيـي إلثـراء كل

ـــعــلـــومــة مـــوضــوع وتـــعــزيـــزه بــا
والـشـاهـد واجلـديـد بـصـرف الـنـظر
ــوجه عـن نـوع الــقــراءة أو الــنــقـد ا
ـعايَن" سـلبـاً كان أم لـألثر األدبي "ا
". من عـــنـــاوين الـــكـــتــاب: إيـــجـــابـــاً
االسـتبداد احلب واحلرب في رواية
"مـعارك الـصحراء" خلـوسيه إميـليو
بـاتشيكو. مـالكولم دو شازال: مزيج
من فــلـســفـة وجـنــون وتـكــتّم. حـيـاة
. ـؤلف وحيداً الـكتـابة.. ح يـبكي ا
تــعــريــة جـذور كــارلــوس فــويــنـتس
وذجاً الـعراقية."مائيـات السياب": 
ـــتــــحـــركـــة. تــــشـــارلـــز لـــلــــقـــراءة ا
بـوكوفـسكي.. شـعر األمـر الواقع. ما
يـــجـــمع بـــ كـــافـــكـــا وأبـي حـــيــان
الـتوحـيدي. سومـرست موم أوهارا
ومــــاركـــيــــز: مـــوعــــد في ســــامـــراء.
دكــــتــــاتــــور األدب حــــســــ مــــردان
وضـرورة التعـامل النفسي مع أدبه
ســيـرة أبــديـة لـلــحـرب في قــصـيـدة
اســطـورة الـشـاعـر في كــلـمـاته. يـقع
الــــكـــتـــاب يــــقع في  154صــــفـــحـــة
وبــغالف مـن تــصــمـيـم غــالــيـري أي
وبي زيـنته لـوحة لـلشـاعر الـفرنسي

مالكولم دو شازال.


