
الى لحظة الصدق في دهاليز الكذب والنفاق، 
مــســتــخــدمــا نــغــمــة الــــصــــوت وبـــحـــتـــه وغــنــتــه 
وصــــعــــوده وهـــبـــوطـــه. يـــعـــذبـــه لـــهـــب الــعــشــق، 
وتــؤرقــه حــرقــة االنــتــقــام مــن املمثلة نــاريــمــان، 
الالهثة وراء الشهرة واألضواء واملال، الرافضة 
لــحــبــه، والــغــارقــة فــي إغـــــراءات الــطــامــعــن في 
ــيـــنـــاريـــو« مــلــغــز،  جــمــالــهــا. ُيـــفـــبـــرك قــصــة »سـ
الــدور األهم  إليه. سيناريو لعب  ليستعيدها 
ــان الــخــيــط الــرفــيــع، الـــذي شد  فــي الـــروايـــة، وكـ
بعضا،  بعضها  الــى  والشخصيات  األحــــداث 
لتبقى لصيقة على الدوام بخط الرواية العام، 

وقدمه للممثلة هدية حب وانتقام. 
ــْبــــَر مـــزيـــج مــــن املــــتــــضــــادات والـــتـــنـــاقـــضـــات،  عــ
يــخــتــلــط فــيــهــا عـــالـــم الــبــســطــاء، بــعــوالــم املـــال 
ــدار عــمــيــاء،  ــ والـــثـــراء والــوصــولــيــة، تــتــحــكــم أقـ
بــفــانــتــازيــات الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح، والــــغــــرق في 
العشق والثأر واالنتقام، واأللم والسخرية من 
األلم. تتحكم فيها أقدار عمياء، يتمظهر البناء 
باستحضار  املتشابكة،  أحداثها  في  الروائي 
داخــل قصة، ضمن  وقصة  متباعدين،  زمنن 
خطن درامين، يسيران بشكل متواٍز، كل خط 
له عناصره وأدواتـــه، ال يطغى أحدهما على 
اآلخر، ما ال يمس وحدة الرواية في استحضار 
رحــلــة عــبــر زمـــن أم كــلــثــوم، مــن خـــالل جمعية 
متخيلة، أطلق عليها اسم »جمعية عشاق أم 
زمن  شخصيات  أصحابها  ينتحل  كــلــثــوم«، 
غــابــر، ويــعــيــشــون وهـــم أحــــداث مــضــت، تضج 

بالفن والحب والدسائس والفنت. 
الـــقـــاهـــرة فـــي األربـــعـــيـــنـــيـــات، الــعــائــلــة املــالــكــة 
وفــضــائــحــهــا، أم كــلــثــوم الــفــنــانــة الــعــظــيــمــة، 
ــيــــدات الـــصـــالـــونـــات ودســــائــــس الـــقـــصـــور،  ســ
ــار الـــحـــب والـــغـــيـــرة بـــن عــشــاقــهــا،  اشـــتـــعـــال نــ
ــد رامـــــــي والـــقـــصـــبـــجـــي،  ــمــ ــــن أحــ الـــتـــنـــافـــس بـ
ليقدموا لها أجمل القصائد، وأحلى األلحان، 
لتتربع ملكة وحيدة متوجة على عرش الفن. 
البار والقوي  االبــن  الناصر  عالقتها مع عبد 
ملصر، هزيمة حزيران، وربطها بآهات الطرب 

وسلطنته، وتخدير الشعب العربي.  
ــا  ــوز. أمـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ أحـــــــــداث مـــشـــبـــعـــة بــــــالــــــدالالت والـ

ــن أم  ــ ــلـــى زمــ ــع الـــنـــقـــاط عـ ــ ــفـــي وضــ ــرأة، فـ ــ ــجــ ــ الــ
ــد رامـــــــــي، والـــــزمـــــن الـــحـــاضـــر.  ــ ــمـ ــ كـــلـــثـــوم وأحـ
ــة، نــــــــوازع الــكــيــد  ــيــ ــانــ تــــربــــط املــــصــــائــــر االنــــســ
ــا قـــــــد يـــتـــغـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــأنـ ــ والـــــــحـــــــب واالنــــــــتــــــــقــــــــام، كـ
ــان وطـــبـــائـــعـــه، ال تــتــغــيــر.  ــزمــــن، لــكــن اإلنــــســ الــ
الحدث األهم واألبرز، املسار الذي اتخذه خط 
الـــروايـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، وكــــان مـــوجـــودًا دائــمــا 
والزمان،  املكان  عناصرها  لألحداث،  كخلفية 
فــيــه، هو  الـــغـــوص  بـــمـــرارة،  الــكــاتــب وإن  أراد 
الزمن الحاضر، الزمن السوري تحديدًا، أشار 
الــيــه بــجــالء، دون مـــواربـــة، بلغة واقــعــيــة غير 
منمقة، لغة السرد املباشر، وأحيانا الدارجة، 
بـــل الــهــابــطــة، كـــل ذلـــك لــلــتــمــاهــي واالنـــجـــراف 
العارم مع شخصياته، وربما اعتقدنا أنه وقع 
في فخ التطويل اململ، إال أنه سرعان ما ندرك 
بوضوح ضرورته، وكــان األكثر وفــاء للنص، 
يـــشـــرح مـــن خـــاللـــه بـــدقـــة وتــفــصــيــل مــتــاهــات 
ودهاليز وأقنية وأقبية، ودوائر ندور فيها، ثم 
ب املشكلة: الفساد. 

ُ
نعود صاغرين الى املركز، ل

حيث كل شيء يباع ويشترى، بدءًا من اإلنسان 
والضمير واألحــــالم والــعــلــم والــفــن واملــبــادئ، 
وليس انتهاء بالوطن واملصير. يبدأ اإلنسان 

شادية األتاسي

ترى من هو »مرسال الغرام«؟ الذي 
تتحّدث عنه رواية فّواز حداد )»دار 
ريــــاض الـــريـــس لــلــكــتــب والــنــشــر«، 
ــراوي« والــشــاهــد  ــ »الــ إنـــه  ثــانــيــة 2018(  طبعة 
على األحداث، شاب هامشي كسول، قد تكون 
بشخصه،  التصاقا  األكــثــر  الصفة  الــالمــبــاالة 
أو مــجــرد كــومــبــارس فـــي لــعــبــة الـــســـرد، يجد 
نفسه فجأة يقتحم عوالم غريبة عنه، ويواجه 
أحداثا استثنائية تمور بالغرابة والفوضى، 
الدعة، ويصبح العبا رئيسيا،  فتنتهي حياة 
ــة األســـاســـي  ــروايــ يـــســـرق الـــوهـــج مـــن العــــب الــ
مــحــمــود رشــــوم، ويــنــخــرط فــي حــيــوات أنــاس 
آخرين، أهمهم املمثلة ناريمان، ليكون مرسال 
الغرام بينها وبن رشوم سيئ الصيت، يحمل 
إليها سيناريو، ال يخفي وعد الحب املشروط، 
الى  تــقــوده  ويــتــورط فــي حبكة غير متوقعة، 
الخالص من العجز الجنسي، على يد ناريمان، 
الــتــي اســتــطــاعــت أخــيــرًا ان تشعل نـــار الــغــرام 
والرغبة في جسده، بعدما فشلت كل محاوالته 
السابقة للشفاء منه، مع املرأة اللطيفة »لطيفة« 

التي تبيع جسدها مقابل املال.   
مــن أوقـــد شعلة الــحــيــاة فــي هـــذه الشخصية 
الـــخـــامـــدة؟ مــحــمــود رشـــــوم، الـــجـــار الــعــاشــق، 
والــشــخــصــيــة املــلــتــبــســة، الــفــاعــلــة واملــنــفــعــلــة، 
الذكي املتالعب املخاتل، الذي اخترع أسطورة 
األصــــــــــــوات، وعــــــــاش هــــــوس املـــيـــكـــروفـــونـــات 
والتسجيالت، ملمحا الى استطاعته الوصول 

سناء أمين

تعّددت التجارب التي تعاملت مع الحروفية 
ــات حـــــداثـــــويـــــة مــنــذ  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ ــن مـ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــان االتـــجـــاه  ــ أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، وكـ
ــص مــن األحــمــال املاضية 

ّ
الــســائــد هــو الــتــخــل

ــتـــي أثـــفـــلـــت الــــخــــط؛ مــنــمــنــمــاتــه ونـــقـــوشـــه،  الـ
والــــــذهــــــاب نـــحـــو تـــجـــريـــد مـــتـــقـــشـــف ُيــعــنــى 
ــزامــــن ذلــــك مـــع تـــيـــارات  بـــالـــحـــرف نــفــســه، وتــ
الــحــداثــة فـــي الــقــصــيــدة الــتــي تــأّســســت على 

ف من البالغة والذهاب نحو املعنى.
ّ
التخف

اختلفت أدوات البحث والتجريب بن الشعر 
والـــخـــط، إذ اســتــفــاد األخــيــر مــن اقــتــرابــه من 
تكوينها وأسلوبيتها  في  املعاصرة  اللوحة 
وتــقــنــيــاتــهــا املـــســـتـــخـــدمـــة، ولـــــم يـــعـــد يــمــكــن 
الــتــعــامــل مــع مــا تنتجه أســمــاء عــربــيــة مثل 
ــهــــداوي ومــنــيــر الــشــعــرانــي وحــســان  نــجــا املــ

 فنيا.
ً
مسعودي إال باعتبارها عمال

ــذا االتــــجــــاه فــــرض تـــســـاؤالت  الـــتـــطـــّور فـــي هــ
ــول الــكــالــيــغــرافــيــا الــعــربــيــة الــتــي  ــديـــدة حــ جـ
أصـــبـــح الـــحـــرف فــيــهــا عــنــصــرًا مـــن عــنــاصــر 
الـــلـــوحـــة لــكــنــه لـــم يــعــد مـــركـــزيـــا فـــي الــعــديــد 
مــن الــنــمــاذج الــراهــنــة، وربــمــا يــبــدو التنظير 
حولها مربكا إلى حد ما ولم يستوعب بعد 
انــفــتــاحــهــا وتــشــابــكــهــا املــتــســارع مــع الفنون 

البصرية.
ــان والــــخــــطــــاط الـــفـــرنـــســـي  ــنــ ــفــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ
التونسي لسعد مطوي )1963( تتنّوع الرؤى 
والــخــلــفــيــات الـــتـــي تــشــّكــلــهــا، حــيــث تحضر 
العالقات الهندسية بن الحروف وتناظرها 
في  وأزهـــار،  مــن شجر  الطبيعة  ومحاكاتها 
استعادة ملدارس الخط التقليدية، كما يلجأ 
ــى الــتــجــريــد فـــي بــعــض الـــلـــوحـــات مــتــأثــرًا  إلــ
ويستحضر  وســــوالج،  كلي  وبـــول  بماتيس 

مناخات تعبيرية وسوريالية في أخرى.
»الريشة الثملة« عنوان معرضه الذي افتتح 
فــي »مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس في 
الحادي عشر من الشهر الجاري، ويتواصل 
املقبل،  أيـــلـــول/ سبتمبر  مــن  الــثــالثــن  حــتــى 

متاهة مرسال الغرام

يستعيد الفنان التونسي 
في معرضه الذي 

يتواصل في باريس، 
مدارس الخط التقليدية، 

كما يستعين بالتجريد 
ويستحضر مناخات 

تعبيرية وسوريالية

من خالل زمن أم كلثوم 
كخلفية لألحداث، يشرّح 

الروائي السوري فّواز 
حداد، زمن بالده من 
خالل قصة تنقلنا إلى 

متاهات ودهاليز وأقبية، 
ودوائر ندور فيها، ثم 

نعود صاغرين إلى المركز، 
لُّب المشكلة: الفساد 

بملف عن تجربة الرواية 
في العراق، تأخذ فيه 

الرواية العربية حصة 
األسد؛ صدر عدد 

جديد من المجلة 
اإلنكليزية المتخصصة 

في األدب العربي

لسعد مطوي  الحرف كاتصال بين الجسد والكون

السرد يهيمن على األدب المعاصر

قصة داخل قصة وسيناريو يبحث عن خاتمة

جرأة في وضع النقاط 
على زمن أم كلثوم 

والزمن الحاضر

الخط تعبير عن وحدة 
الوجود عبر اتصال الجسد 

بالكون والحسي بالغيبي

عدد يسعى إلى تقديم 
نماذج جديدة من 

الرواية العراقية

ترى هل كان يقّدم 
لنا ما سيحدث في 

السنوات التالية؟

يغلق فواز حداد الخطوط المتشابكة، 
ومن  الخاسر  هو  من  خط،  وراء  خطًا 
هو الرابح، ومن هو المنكسر؟ ماتت أم 
سيدة  عّشاق  وبقي  الرواية  في  كلثوم 
الغناء العربي مخلصين لصوتها الخالد. 
خرج  فاشل،  حب  بأعباء  المثقل  رشوم 
ــوات  واألص واالنتقام  الحب  من  خاسرًا 
ــا الـــكـــورس وجــوقــة  ــو. أمـ ــاري ــن ــســي وال
والمطبلين  والمفتشين،  المحققين 

والمزمرين، فما زالت تصول وتجول.
كان  الوحيد،  المبصر  األعمى،  وحــده 

الكليل عما آلت إليه األقدار.

عما آلت إليه األقدار
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ثقافة

قراءة

معرض

مجلة

فعاليات

بــريــئــا، ثـــم ســـرعـــان مـــا يــتــخــبــط فـــي مستنقع 
موحل، مجتمع الرشاوى واملخبرين واملتنفذين 
الصفقات  والسلطة، أصحاب  املــال  رجــال  من 
املشبوهة واملشاريع املموهة، السهرات والنساء 
والجنس، والدهاليز الخفية، والفخاخ املنصوبة 
في كل درب له رواده الكثر وأسياده املنتمون 
إلى أسيادهم. ترى هل كان الكاتب يقدم لنا ما 
سيحدث في السنوات التالية؟ يشعل اإلشارات 

ات أساسية 
ّ
 تعّبر عن محط

ً
ويضّم 135 عمال

حكمت تجربته التي بدأها في الثمانينيات.
ولد الفنان في مدينة قابس التونسية التي 
تــخــّرج مــن »مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« فيها، 
األبــرز،  العربي بمدارسه  الخط  م 

ّ
وهناك تعل

واملغربي،  والعثماني  والــفــارســي  الــبــغــدادي 
ــى فـــرنـــســـا حـــيـــث درس تـــاريـــخ  ــ ثــــم انـــتـــقـــل إلـ
الــفــن والــخــط الــالتــيــنــي، وبــــدأ عــمــلــه مــدّرســا 
ــة عـــشـــرات  ــفـ ــلـ ــا ألغـ ــمـ ــّمـ لـــلـــحـــروفـــيـــات، ومـــصـ
املــجــمــوعــات الــشــعــريــة، قــبــل أن يــتــّوجــه إلــى 
ــة الــخــطــوط فــي الــشــرق اآلســيــوي الــذي  دراسـ

سينعكس الحقا في أعماله األخيرة.
أقــســام؛ »مغامرة  أربعة  إلــى  املعرض  ينقسم 
ــيـــات الـــخـــط  ــالـ ــمـ اإليـــــــمـــــــاء«، و»الــــشــــغــــف بـــجـ
الكالسيكي«، و»السفر في تكوين األشكال«، 
صغي«، وهي تشير إلى بحثه في 

ُ
و»العن ت

أكــثــر مـــن مــســتــوى؛ عــالقــة الــكــتــابــة الــعــربــيــة 
القديمة بالصورة باعتبارها وحدة تعبيرية، 
وارتباطه بالجسد من جانب وبالطبيعة من 
جــانــب آخـــر، وهــو مبحث يــقــود إلــى العالقة 
ــان في  ــّدس، حــيــث اإلنــــســ ــ ــقـ ــ بـــن الـــحـــرف واملـ
االمتثال  ورقصه هو تجسيد  له 

ّ
وتنق سيره 

ــل لـــوجـــوده، فــأتــى الــخــط تعبيرًا 
ّ
لــإلــه وتــمــث

عنها.
غيرها  عن  العربية  في  الحرف  يختلف  كما 
ــــوي، ألنــــــه شــكــل  ــطـ ــ ــن الــــلــــغــــات، بـــحـــســـب مـ ــ مـ
ــود عــبــر اتــصــال  تــعــبــيــري عـــن وحـــــدة الــــوجــ
الــجــســد بــالــكــون واملـــــادة بــالــفــكــرة والــحــّســي 
بــالــغــيــبــي، وفـــي حــضــور هـــذه الــفــكــرة ثــم في 

ق مساحات جديدة للعمل.
ّ
تفكيكها تتخل

الحمراء، ويعلن حالة التأهب القصوى )صدرت 
طبعة الرواية األولى عام 2004(.

الرواية متعبة، ربما هذا سرها الجميل، فرغم 
ســالســة الـــســـرد، إال أنـــك تــلــهــث وراء املــعــنــى، 
وتستنطق كل جملة في فضائه السهل املمتنع. 
الـــتـــي يستعملها  فـــــواز حــــــداد،  هــــذه شــيــفــرة 
ليبقى  الــقــارئ،  منبها  ويستفز،  يحفز  عـــادة، 
مــتــيــقــظــا، يــلــتــقــط الــلــفــتــة الـــذكـــيـــة، والــلــمــحــة 
بن  والتماهي  املتالحقة،  والنقالت  امللغومة، 
املسلمات. إزاء  والــشــكــوك  والــخــيــال،  الحقيقة 

خاتمة،  عــن  يبحث  الــلــغــز،  السيناريو  بينما 
لــيــضــع الــنــهــايــة، نــهــايــة تــجــيــب عــلــى الكثير 
الــروايــة، يحمل ثقلها، ويربط بن  من أسئلة 
زمنيها املتوهم والحقيقي، قد يدركه التعب، 
شِعر بصعوبة 

ُ
ت زلــقــة،  منعطفات  يدخل  وقــد 

ما يسترد  السيناريو سرعان  أن  إال  الــعــودة، 
الى  بالرواية  يعود  تامة  وبحرفية  عنفوانه، 
مربع األحداث، والخروج الى نهاية مفتوحة. 
املـــؤكـــد أنـــهـــا لــيــســت بـــالـــروايـــة الـــتـــي تــقــرأهــا 

لالسترخاء قبل النوم. 
أما الشخصيات، التي تقود الحدث، وتتفاعل 
مــعــه. فــيــقــدمــهــا لــنــا فــــواز حــــداد كــمــا هـــي في 

وضعفها  وشــرهــا  ونفاقها  بعريها  الــحــيــاة، 
وجــمــالــهــا وطيبتها  ونـــزواتـــهـــا  وشــهــواتــهــا 
وهشاشتها، ينتزعها من الحياة ويطلقها في 
الخير والشر،  الرواية. خليط من متناقضات 

يكسر قاعدة األبيض واألسود. 
ت« غرام 

ّ
أم كلثوم، رغم أنها وإن كانت »استغل

رامي والقصبجي بها، إال أن ذلك كان من أجل 
غرام كبير، غرام الفن العظيم. »لطيفة« اللطيفة 
الفقيرة املقهورة، ضحية املجتمع. رشوم رغم 
كل حيله، إال أن له وجها آخــر، وجــه العاشق 
املطرود من جنة الحب. وحتى م.ع، الــذي بدا 
كرئيس لعصابة مافيا، وعضوًا أساسيا في 
حلقة الفساد، كان بريئا يوما، حن كان شابا 
يــافــعــا فــقــيــرًا أتـــى مــن الــقــريــة ووقـــع فــي مطب 
االنتهازية، بعدما انتشله قريبه ل.ع، ووضعه 
عــلــى مــســار الــفــســاد. أمـــا األعــمــى، الشخصية 
الفهم  املــخــيــفــة، فبقيت عــصــيــة عــن  املــحــايــدة 

والتطويع، هل كان القدر املتحكم بهم؟ 

مسارات الريشة الثملة

بانيبال 61 الرواية العراقية اليوم

مساء  من  السادسة  عند  القصير  للفيلم  الدولي  باريس  مهرجان  أيام  تنطلق 
التاسع من أيار/ مايو وتتواصل حتى 12 منه في صالة مسرح/ سينما 13. يعرض 
خالل التظاهرة خمسون فيلمًا من بلدان مختلفة تمثل المزاج السائد اليوم في 

مواضيع وطريقة إخراج األفالم القصيرة.

يحاضر األكاديمي صفوان المصري )الصورة(، عند السادسة من مساء 8 أيار/ مايو 
االستثناء  فهم  كتابه  حول  القاهرة،  في  الفلمنكي  الهولندي  المعهد  في 
التونسي والذي يتطرّق فيه إلى العوامل التي ساهمت في اختالف تجربة 2011 

في تونس عن نظيراتها في البالد العربية.

في  التجريب  لمسرح  الوطني  المهرجان  لـ  والعشرون  الثانية  الــدورة  تتواصل 
مدنين التونسية حتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة عروض مسرحية من الجزائر 
فراشة  مصير  مونودراما  المشاركة  العروض  من  والكاميرون.  العاج  وساحل 
اإلفريقي والمسرح،  الرقص  التظاهرة ورشتين في  الرمادي، كما تنظم  لفريال 

ويختتم المهرجان بعرض خوف لـ فاضل الجعايبي وجليلة بكار )الصورة(.

آرت  ليتيسيا  غاليري  في  )الصورة(  بدري  أحمد  المصري  الفنان  معرض  يتواصل 
غاليري في بيروت، حتى 16 حزيران/ يونيو المقبل، تحت عنوان ألفاظ منحوتة. 
حول  أسئلة  طرح  إعادة  بهدف  المألوفة  باألشياء  عالقتنا  في  المعرض  يبحث 

فاعلية هذه األخيرة ومكانتها الحقيقية في حياتنا اليومية.

لندن ـ العربي الجديد

بعدما خصصت عددها السابق، الستن، 
لــلــوقــوف عــنــد تــجــربــة الـــروائـــي والــكــاتــب 
املـــصـــري الـــراحـــل عـــالء الـــديـــب، تخصص 
مــجــلــة »بــانــيــبــال« عـــددهـــا الــجــديــد مللف 
يحمل  حيث  املعاصرة،  العراقية  الــروايــة 
ملفها األساسي عنوان »رحلة في الرواية 
املجلة  الــتــنــويــه بأهمية  الــعــراقــيــة«. ومـــع 
وريادتها في تقديم األدب العربي بشكل 
مثابر لقارئ اللغة اإلنكليزية منذ سنوات 
للرواية  الفائض  الحضور  أن  إال  طويلة؛ 
في أعدادها قد يوصل رسالة خاطئة عن 

اإلبداع العربي اليوم. 
يــتــضــّمــن مــلــف »الـــروايـــة الــعــراقــيــة« أربــع 
ــقــــاد عــــراقــــيــــن هـــــــم؛ فـــاطـــمـــة  ــنــ مـــــقـــــاالت لــ
الباحثة واألكاديمية  تقدم  املحسن حيث 
»دروب  لرواية  مراجعة  لندن،  في  املقيمة 
الــفــقــدان« للكاتب عــبــد الــلــه صــخــي تحت 
ــثــــورة«، أمــا  عـــنـــوان »تــراجــيــديــا مــديــنــة الــ
حسن الــســكــاف، صــاحــب كــتــاب »الــروايــة 
العراقية.. صورة الوجع العراقي«، فيتابع 
فكرته في عالقة السرد في بالده بالتاريخ 
السياسي قبل وبعد سقوط نظام البعث 
في مقال بعنوان »انبثاق الرواية العراقية 
من رحم الكارثة«، في حن يكتب عبد الله 
إبــراهــيــم عــن »الـــروايـــة الــعــراقــيــة وتــحــّول 

الهويات السردية«.
مترجمة  مقتطفات  أيضا  يتضمن  امللف 
من رواية عبد الله صخي »دروب الفقدان« 
ترجمها بول ستاركي، و»الهاوية« لساملة 
 
ً
وفصال قــعــوار،  سميرة  ترجمتها  صالح 

لــضــيــاء جبيلي بترجمة  »املــشــطــور«  مــن 
ياسمن حنوش، ومن رواية زهير الهيتي 
غنوة حايك،  بترجمة  األميركي«  »الغبار 
ومقتطفا من عمل حميد العقابي »القالدة« 
ــد ســاهــم  ــ بــتــرجــمــة رافـــائـــيـــل كــــوهــــن، وقـ
جوناثان رايت بترجمة مقتطف من رواية 
ــودان«، وآخـــر  ــســ مــحــمــد حـــيـــاوي »بــيــت الــ
مـــن عــمــل أحــمــد ســـعـــداوي »الــطــبــاشــيــر«.
ــدد أشـــــــارت إلـــــى خــيــار  ــعــ افـــتـــتـــاحـــيـــة الــ
موضوع امللف بقولها إن »املجلة كانت 
قــد خصصت أكــثــر مــن مــلــف عــن األدب 
الـــعـــراقـــي بــشــقــيــه الـــســـردي والــشــعــري، 
تركز  أن  لت 

ّ
العدد فض هــذا  ولكنها في 

لتقديم  فقط  الشعر،  دون  الــروايــة  على 
ــاذج الـــجـــيـــدة مــــن الــــروايــــة  ــمـ ــنـ بـــعـــض الـ
العراقية. وفي هذا السياق فإن أربعة من 
النقاد العراقين يكتبون عن أن الكاتب 
الــعــراقــي فــي هــذه األيـــام بــات يعبر عن 

فيريري عمل »الطابور« للمصرية بسمة 
عــبــد الــعــزيــز، وقــــّدم بيتر كــالــو قــــراءة في 
ــة »الــتــحــري حــنــش« لــلــمــغــربــي عبد  ــ روايـ
ــا ســـوزانـــا طــربــوش  ــه حـــمـــدوشـــي، أمــ ــ اإللـ
فكتبت عن رواية »فرانكشتاين في بغداد« 
للعراقي أحمد سعداوي، وتناولت بيكي 
مــادوك روايــة »كل املعارك« لألردني معن 
أمــا فالنتينا فينة فكتبت عن  أبــو طالب، 
الـــرب ســروري  اليمني حبيب عبد  روايـــة 
»ابــنــة ســوســلــوف«، كــمــا نــجــد حــــوارًا مع 
الكاتب العراقي لؤي عبد اإلله حول عمله 
»كــومــيــديــا الــحــب اإللـــهـــي«، فيما راجــعــت 

سونيال مــوبــائــي كــتــاب زهــيــر الــجــزائــري 
وقــّدم صالح  واملدينة«،  الذاكرة  »النجف، 
جواد الطعمة قراءة في »موسوعة السرد 

العربي« لعبد الله ابراهيم. 
الــعــدد، فيأتي من  أمــا حضور الشعر فــي 
خـــالل قــصــائــد لــلــشــاعــريــن، املــغــربــي عبد 
والليبي  ديماي،  تيم  بترجمة  زريقة  الله 
نفسه  الشاعر  بترجمة  الطويبي  عاشور 
ــر الـــبـــريـــطـــانـــي  ــاعــ ــع الــــشــ ــ وبــــالــــتــــعــــاون مـ
جيمس بيرن )ال تتجاوز مساحة قصائد 
الــشــاعــريــن وصــورهــمــا الـــــ12 صــفــحــة، في 
200 صــفــحــة خصصتها  حـــوالـــى  مــقــابــل 

املجلة للمواد املتعلقة بالرواية(. 
ــي  ــراقــ ــعــ ــب األكــــــاديــــــمــــــي الــ ــتــ وأخـــــــيـــــــرًا كــ
املــتــخــصــص فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع ســامــي 
لــقــاءه بعالم  مــقــااًل يستعيد فيه  زبــيــدة 
االجــتــمــاع الــعــراقــي فــالــح عــبــد الــجــبــار، 
الـــذي رحــل فــي شــبــاط/ فبراير املــاضــي، 
ــه  ــتـ ــربـ ــجـ ــد جــــــانــــــب مـــــــن تـ ــ ــنـ ــ ــــف عـ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ

األكاديمية والثقافية.

نفسه، من خالل الرواية وليس الشعر«.
لم يقتصر حضور الرواية في بانيبال 61 
على ملف الــســرد الــعــراقــي، فــالــعــدد يفرد 
مــســاحــة لــفــصــول مــتــرجــمــة مـــن روايـــــات 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة املـــرشـــحـــة لــــ »جـــائـــزة 
نجد  2018، حيث  لــعــام  العربية  الــبــوكــر« 
مقاطع من »زهور تأكلها النار« للروائي 
أمـــيـــر تــــاج الـــســـر مـــن الــــســــودان بــتــرجــمــة 
بـــول ســتــاركــي، و«حــــرب الــكــلــب الــثــانــيــة« 
الله من فلسطن بترجمة  إلبراهيم نصر 
نانسي روبرتس، و»ساعة بغداد« لشهد 
الراوي من العراق بترجمة لوك ليفغرين، 
من  الـــشـــوفـــا  لــولــيــد  الـــشـــواهـــد«  و»وارث 
ــغ،  ــ ــانـ ــ ــن أويـ ــ ــتـــرجـــمـــة ويــــــن جـ فـــلـــســـطـــن بـ
و»الــخــائــفــون« لديمة ونـــوس مــن سورية 

بترجمة جوناثان رايت.
ــــاب مـــراجـــعـــات الـــكـــتـــب، فـــقـــد ركــــزت  فــــي بـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــال روائـ ــ ــمـ ــ ــاالت عـــلـــى أعـ ــ ــقــ ــ مـــعـــظـــم املــ
فكتبت كلير روبرتس عن روايــة إبراهيم 
الله »أعــراس آمنة«، وتناولت الورا  نصر 
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