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حممود عبد الوهاب

طق�س الكاتب

ينف���ي عدد من الكّت���اب اأن تكون لهم طقو�س وع���ادات معّينة 
يخ�سع���ون لها �ساعة الكتابة، ويفوته���م اأّن حتررهم من تلك 
الطقو����س والعادات  ، ما هي اإاّل طقو�س وعادات اأي�سًا لكّنها 
مغايرة يف االأمناط ، فالتزام طق�س ما اأو التحرر منه كالهما 
ا�سرتاط ُمل���زم ل�ساحبه �ساع���ة االأداء ، ومهما اختلف طق�س 
الكتاب���ة يف �سّدته اأو حت���رره فالبّد من حاف���ز ي�ستغرق ذات 
الكات���ب /املب���دع يحمله على عزلة " مكاني���ة "  اأو " نف�سية " 

تتمثل بها ذاته بوحًا يف ج�سد ن�س يكتبه . 
ُت�سّور الدرا�سات املتخ�س�سة باالإبداع  الكاتب ،  وهو يهيئ 
اأوراق���ه واأقالم����ه واأدوات���ه ، مث���ل الطفل الذي يهي���ئ األعابه 
ليختل���ي به���ا �ساعة له���وِه ، وترى تل���ك الدرا�س���ات اأي�سًا اأن 
م���ا يب���دو من ان�سغ���ال الكاتب وه���و يتهياأ للكتاب���ة ، ويتنّقل 
بحركات���ه من �س���دل �ستارة نافذة غرفت���ه اأو فتحها اأو ترتيب 
بع����س اأوراق���ه على املن�س���دة ، اأو تعديل و�س���ع كر�سّيه ، ما 
هي ، يف حقيقتها ،  اإاّل اإحدى حيل الال�سعور حي�ن مل ُي�سك 

الكاتب بعد  بداي��ًة ُمر�سَية ال�ستهالل ن�سه . 
وعل���ى الرغم من مقول���ة " موت املوؤلف " الت���ي توؤكد درا�سة 
الن�سو����س مبع���زل عن حي���اة كّتابها ، ف���اإن ع���ددًا كبريًا من 
الكتب املكّر�سة للح���وار مع الكّتاب واملبدعني تت�سمن اأ�سئلًة 
ل���ة لديهم �ساع���ة الكتابة ما  ح���ول االأج���واء والطقو�س املف�سّ
ي���دل على اأهمي���ة معرفة طق����س  الكتابة عنده���م ، ومن تل���ك 
 WRITERS AT الك��ت���ب املهمة ف���ي هذا احلقل كت���اب
WORK الذي جمع حوار �سحفيي )باري�س ريفيو ( مع 
 MERCURY اأولئك املبدعني ، والذي اأ�سدرته موؤ�س�سة
BOOKS   يف لن���دن  ع���ام 1962 وترجمه اإىل العربية 
كاظ���م �سع���د الدين ع���ام 1986 ، وكذل�����ك كتاب ف����وؤاد دّوارة 
بعن���وان ) هك���ذا كتبوا ( ال�سادر عن ال���دار امل�سرية للتاأليف 
والرتجم���ة عام 1966 وكتب اأُخ���ر تناولت املو�سوع نف�سه ، 
واإن درا�سات �سو�سيوثقافية و�سيكولوجية اتخذت من حياة 
الكات���ب َنْواًل تلتّف حوله خيوط حياته تف�سريًا وتاأوياًل عرب 
التاأث���ري والتاأّثر، يك���ون فيها طق�س الكاتب عن�س���َر الدرا�سة 
واإ�س���اءًة معرفي���ًة لكينون���ة الن����س  ون�ساأت���ه ، ال يف خميلة 
الكات���ب/ املب���دع وحدها ، ب���ل حتت �سطوة طقو����س الكتابة 
اأي�س���ًا . كم���ا وياأتي م�سطل���ح " ق�ّس الق�ّس " ال���ذي جاء به 
" توما�سف�سك���ي " تعب���ريَا عن طق����س الكاتب وهو يعر�س 
اجل���ّو الذي توّل���َد فيه الن�س وكان �سبب���ًا وحافزًا اإىل كتابته 
، ف���� ) األربتومورافي���ا ( مثاًل حني ي�سرتجع روايت���ه " اإمراأة 
م���ن روم���ا " اإمن���ا يعر�س اأح���د طقو�س���ه يف كتابته���ا حينما 
يق���ول اإن ) ام���راأة من روما (   ال عالق���ة لها بحياة املراأة التي 
التقاه���ا يف روما ،  واإنه كت���َب الرواية بعد ع�سر �سنوات من 
ذل���ك اللقاء ، ويقول) مورافيا (  اأي�س���ًا  : حينما يبداأ الكتابة 
ويجل����س اإىل طاولته يجه���ل  ماذا �سيكت���ب ، وكيف �ستكون 
روايت���ه ، ويبق���ى اأحيان���ًا بانتظ���ار " االإلهام "  ال���ذي يعتقد 
مبجيئه  ليب���داأ عمله الذي ي�ستغرق اأرب���ع �ساعات يوميًا من 
كل �سب���اح ، وعل���ى العك�س من مورافيا ف���اإن للروائي الكبري 
جني���ب حمفوظ نظامًا �سارمًا للكتاب���ة ، فهو يق�سي �ساعات 
منتظم���ة كّل يوم يف الكتاب���ة ، وُيعّد قبل كتابة رواياته يف " 
الثالثي���ة " مثاًل ملفات خا�س���ة ب�سخ�سياتها يرجع اإليها كّلما 
ا�ستدعت ال�س���رورة ذلك . كتابة ماركي���ز وبورخ�س ويو�َسا 
وجنيب حمفوظ وطه ح�سني وتوفيق احلكيم واآخرين �سرَي 
حياته���م  اإمن���ا هي اإ�س���اءة للجانب الذي يجهل���ه القارئ  من 

طقو�سهم وعاداتهم يف الكتابة.
كتاب���ة ال�سرية واملذكرات واالعرتاف���ات هي ، يف جوهرها ، 
ب���وح بالعوامل واالأ�سباب واحلواف���ز التي جعلت من هوؤالء 
الكتاب  الكبار اأعالمًا يف احلياة الثقافية ، وغالبًا ما تت�سمن 

تلك املوؤلفات عادات الكتابة وطقو�سها. 
اأتذك���ر هن���ا اأ�ستاذن���ا الكب���ري علي ج���واد الطاه���ر يف اإحدى 
زياراتي له ، اإْذ كان يكتب على طاولة �سغرية وخلفه من�سدة 
اأنيقة تغري بالكتاب���ة ، وكان ال�سديق الروائي مهدي عي�سى 
ل الكتابة يف املطبخ االأنيق و�سط اأدوات املطبخ  ال�سقر يف�سّ
وقرقع���ة الق���دور . ق���ال يل ال�سدي���ق القا����س حمم���د خ�سري  
حينم���ا �ساألته عن الكيفية التي يكتب فيه���ا: اإّنه ال ُيلزم نف�سه 
بزم���ن معني �ساعة الكتابة ، لكنه غالب���ا ما يلتزم باملكان الذي 
ل���ه وهو بيته ، ورمب���ا غرفته اخلا�سة. ل�س���ُت هنا داعيًا  يف�سّ

�س���وء  يف  الن�سو����س  ق���راءة  اإىل 
حياة كاتبيها ،  فالن�س ينبغي اأن 
ُيقراأ  مبعزل عن �سرية �ساحبه ، 
لكنن���ي اأرى اأّن تلك الطقو�س اإذا 
م���ا كتبت ، فهي ن�س اآخر يخ�سع 
اأو  اإىل الدر����س ال�سو�سيوثقايف 

النق���د الثق���ايف ذات���ه ال���ذي ُيعنى 
الثقافة وطرائق  مبو�سوع���ة 
حافزه���ا  ع���رب  اإنتاجه���ا 

ال�سمني : طق�س الكاتب . 

اوراق
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ه�شام بن ال�شاوي

�سحيفة "االحت���اد اال�سرتاكي"، الناطقة 
با�س���م حزب "االحتاد اال�سرتاكي للقوات 
ال�سعبي���ة" امل�سارك يف احلكومة،-والتي 
كان االأدي���ب الراح���ل ين�س���ر  ق�س�سه يف 
ملحقه���ا الثق���ايف اإبان جمده���ا، حني كان 
احل���زب يف املعار�س���ة، وكان���ت االأك���ر 
مقروئية وقتها- دافعت عن رواية حممد 
زف���زاف بتخ�سي�س مل���ف ا�ستطلعت فيه 
اأراء نق���اد وكت���اب  اأعربوا في���ه عن قلقهم 
من  ع���ودة حماك���م التفتي����س، واعتربت 
اجلري���دة الي�سارية اأن هج���وم ال�سحيفة  
االإ�سالمي���ة عل���ى الرواي���ة يتاأ�س����س على 
معاي���ري اأخالقي���ة ال ت�ستقي���م بال�سرورة 
م���ع املعايري اجلمالي���ة ل���الأدب والتحليل 
البيداغوج���ي  ال�س���رط  م���ع  وال  االأدب���ي 
ت�ستجي���ب  ال  الت���ي  الرتبوي���ة  للعملي���ة 
لل�س���رط العلمي االأكاديي البعيد عن اأية 
ح�ساب���ات �سيا�سي���ة اأو معاي���ري اأخالقية، 
و يخل����س الناقد عبد الفت���اح احلجمري 
اأح���د امل�ساركني يف املل���ف اىل  اأن "االأدب 
لي����س عقي���دة، وجمال���ه لي����س االإي���ان. 
االأدب تربي���ة وتكوين للوجدان، ومعرفة 
م�سرع���ة عل���ى املمك���ن واملحتم���ل بروؤية 
انتقادي���ة �س���د كل اأن���واع الت�سديق، وال 
ينبغ���ي اأن يدر����س االأدب كفك���رة منطية، 
ولذلك البد من الدف���اع عن التخييل، واأن 
نعل���م التلميذ، ال اأن يح���ب الن�س االأدبي، 

بل اأن ي�سائله بقلق..". 
تدور اأحداث الرواية حول �سخ�س حميد 
ال�ساب، �ساب يف الثامنة ع�سرة من عمره، 
م���ن اأ�س���رة فقرية تع���اين الفق���ر وت�سكن 

''براكة'')م�سكن �سفيحي(، يبيع ال�سحف 
وال يح�س���ل م���ن عمل���ه اإال ب�سع���ة دراهم 
ال ت�سم���ن وال تغن���ي م���ن ج���وع، وت���دور 
معظ���م اأح���داث الرواية و�س���ط احلانات 
مراح���ل  الرواي���ة  وت�س���ور  والب���ارات، 
تط���ور عمر هذا ال�ساب ال���ذي كان متعففا 
يلت���زم تعليم���ات والدت���ه باالمتن���اع ع���ن 
اخلمر والتدخ���ني والزنا، ليغ���ادر البيت 
والعي�س يف اأح�سان موم�س ت�سمى غنو، 
ويختار بعد اأن وج���د عرو�سته ''فيطونة'' 
غ���ري عذراء طري���ق اخلمر والع���ودة مرة 

ثانية اإىل ح�سن املوم�س.
واقتطع���ت "التجدي���د" بع����س الفق���رات 
من �سياقه���ا الفني والدرامي، و اعتربتها  
تعتم���د احلي���اد االإيجاب���ي اإزاء ظواه���ر 
�سرب اخلم���ر واالعتداء عل���ى الوالدين، 
كم���ا يف م�سه���د احل���وار الذي يق���ول فيه 

اأحدهم لبطل الرواية: 
ت�سكر؟ "هل 

- ال.
- مزي���ان اأي�س���ا، ولك���ن ه���ذا غري���ب. اإن 
احلثال���ة من اأمثال���ك يكونون ق���د تعلموا 
ال  الع�س���رة.  بل���وغ  قب���ل  االأ�سي���اء  ه���ذه 
علين���ا. اإذا مل تكن قد تعلمت هذه االأ�سياء 
فالطري���ق اأمام���ك مفتوح���ة. �ستعرف كل 
اأ�سن���اف الب�س���ر، الل�سو����س، املوظفني، 
اجلن���ود االأمريكان، املوم�س���ات، اإنه عامل 

كبري ينتظرك، �ستحتك به بعد حني".
"االأح���داث  جري���دة  عل���ى   رده���ا  ويف 
التوج���ه  ذات  امل�ستقل���ة  املغربي���ة"، 
اللي���ربايل العلم���اين  كتب���ت "التجدي���د" 

حت���ت عن���وان :  " لي�س كل اإب���داع �سالح 
اأن"  اإىل  م�س���رية   ،" الرتب���وي  للت���داول 
امل�سكل���ة، اأن البع����س ال يي���ز بني الن�س 
الروائ���ي كن����س مق���روء، وب���ني الن����س 
الروائ���ي كن����س ترب���وي، اإذ مل يعرت�س 
مق���ال ''التجدي���د'' عل���ى ح���ق الروائي يف 
اأن يكت���ب �سريت���ه بال�سكل ال���ذي كتب به 
الروائ���ي الراح���ل حممد زف���زاف ، ولكن 
وج���ه االعرتا�س يف اأن يكون هذا الن�س 
امل�سح���ون بقي���م تخال���ف قي���م املنظوم���ة 
الرتبوي���ة، ن�س���ا مق���ررا عل���ى النا�سئ���ة 
الرتبوي���ة ت�ستلهم من���ه القي���م والنماذج 
الرتبوي���ة"، واأو�سحت اأن من اخلطورة 
اأن ت�ستلهم النا�سئ���ة تلك القيم. ويف عدد 
ي���وم 2009/09/29 كتب ب���الل التليدي 
ع���ن تو�سل اجلري���دة ب�س���كاوى عدد من 
االآب���اء  اعت���ربوا الرواي���ة "تق���دم مناذج 
تغ���ري املتعلم���ني باجل���راأة عل���ى خمالفة 
تعالي���م الدي���ن االإ�سالمي و�س���رب اأ�س�س 
املواطن���ة ال�ساحل���ة"، وو�سف���وا رواية 
حمم���د زفزاف باأنه���ا ''�سوقية من الغالف 
اإىل الغ���الف''، وباأنها ''تن���وه باملمار�سات 
يف  للمتعلم���ني  وتقدمه���ا  الالاأخالقي���ة، 

�سورة منوذج لالقتداء''.
لالإ�س���ارة، فقد ا�ستهرت ق�س�س وروايات 
حمم���د زف���زاف بواقعيته���ا، وابتعاده���ا 
ع���ن دغدغ���ة العواط���ف.. كتاب���ة حيادية 
املعاجل���ة، ال ت�سق���ط يف ف���خ  الوعظي���ة 
وال الن���ربة العالي���ة.. وال ت�س���ع مكي���اج 
تزي���ف  وال  والطهراني���ة  الطوباوي���ة 
احلقائ���ق. كان �ساح���ب "الثعل���ب ال���ذي 

يظه���ر ويختفي" م���ن اأوائل م���ن حّرروا 
االأدب م���ن املعاجل���ات ال�ساذج���ة،  الت���ي 
حتاكي ق�س�س اأفالم االأبي�س واالأ�سود،  
كان زف���زاف -�سحب���ة اإدري�س اخلوري 
وحمم���د �سك���ري-  اأول م���ن التفتوا اإىل 
وامل�سحوق���ني  الق���اع،  "كومبار����س" 
يف االأحي���اء اخللفي���ة، فج���اءت كتابات���ه 
�سادق���ة، بعك�س الكت���اب املر�سي عنهم،  
عاجي���ة  اأب���راج  يف  يعي�س���ون  الذي���ن 
�سخو�س���ه  بوؤ����س  عا����س  اأن���ه  حت���ى   !
ومعاناته���م نف�سها،  يف �سق���ة متوا�سعة 
بح���ي املعاريف بالبي�س���اء،  مف�سال فيها 
العزل���ة عل���ى منيم���ة الكت���اب، "اأنا رجل 
ح�ّسا����س وال اأري���د النميم���ة وال الغيب���ة 
م���ن املثقف���ني، �سديقي القل���م واأوراقي، 
وبطبيعة احل���ال العالقات االإن�سانية مع 
بع����س االأ�سدقاء"، يقول زفزاف.. الذي 
كان���ت جتمع���ه عالق���ة وطي���دة ومتميزة 
باالأطفال من اأبن���اء اجلريان، الذين كان 
ي�ساعدهم يف مراجعة درو�سهم، واأي�سا 
مع �سالحفه التي ق���ال عنها : "اأنا اأف�سل 
اأن اأعا�سر ال�سالحف على بع�س االأنواع 
من الب�سر، لي����س كل الب�سر.. هناك ب�سر 

ال ي�ستطيع االإن�سان اأن يحتملهم".
اأخ���الق  عل���ى  االإ�سالمي���ني  خ���وف  ع���ن 
حت���ى  اآذانه���م-  يف  نهم����س  النا�سئ���ة، 
تطمئن قلوبه���م-  اأن ال اأحد يهتم بقراءة 
االأدب املغربي، فاأ�سهر كاتب مغربي يجد 
�سعوبة يف ت�سويق اأكر من األف ن�سخة 
م���ن روايت���ه، حتى ل���و كتب عنه���ا النقاد 
�سباحا وم�ساء يف اجلرائد واملجالت..

اال�ستثن���اء الوحيد هو "اخلبز احلايف" 
الرواية التي قراأها كل املغاربة، والعرب 
والعج���م اأي�س���ا، رواي���ة حمم���د �سكري، 
ال�سدي���ق احلميم  لزف���زاف.. لكن تعامل 
اجلمي���ع معه���ا، كما يتعامل���ون مع اأفالم 
البورن���و، حيث يتم تداولها  بني االأيدي 
اأن يفطن���وا اإىل م���ا وراء  خل�س���ة، دون 
ال�سط���ور... معتربي���ن "اخلبز احلايف" 

كتابة ا�ستمنائية الغري !!...
 لك���ن م���ا ن�ستغ���رب  ل���ه هو �سم���ت بالل 
يجعلن���ا  م���ا  امل���دة،  ه���ذه  كل  التلي���دي 

نت�ساءل: اأين كان قبل ثالث �سنوات؟!
اأخ���ريا ولي�س اآخرا،  اأود اأن األفت انتباه 
قائ���د احلمل���ة التليدي���ة اإىل تعليق الأحد 
الق���راء ج���اء فيه : " لي�س���ت كتب زفزاف 
هي التي �ستف�سد اخلل���ق... بالله عليكم 
هل كل البنات اللواتي يخرجن كل م�ساء 
للوق���وف عل���ى االأر�سف���ة در�س���ن كت���ب 
زف���زاف اأو �سك���ري... اأغلبه���ن ال يفرقن 
بني االألف والع�س���ا"، واجلملة االأخرية  

كناية عن اأميتهن وجهلن. 
اإن ما يوؤمل -حق���ا- يف هذه الق�سة كلها، 
بع���د اأن كّرم  زف���زاف رمزّيا بعد رحيله- 
هذا اإن اعتربنا تدري�س روايته تكريا-، 
وه���ي ع���ادة عربي���ة �سيئ���ة لالأ�س���ف، اأن 
يطال���ب االأخ ب���الل التلي���دي بقتل���ه مرة 
اأخرى، فنظل���م كاتبنا الكبري حّيا وميتا، 
لك���ن اأب�سع ما يف هذا التكرمي اأن النا�سر 
وحده امل�ستفيد، وكان الراحل ال يتوانى 
عن و�س���ف النا�سرين بالل�سو�س، حتى 

اأمام كامريا التلفزيون.

زفزاف عي�ش" ملحمد  "حماولة 

رواية مغربية تثري اجلدل بني اال�سالميني و الليرباليني باملغرب

جدل حول رواية مقررة يف برامج التعليم، جعل  الدخول الدرا�سي يف املغرب، هذا العام، �ساخنا، وال�سبب  مطالبة جريدة "التجديد" الناطقة با�سم "حزب العدالة 
والتنمية"، احلزب  الإ�سالمي  املتخندق يف املعار�سة.. ب�سطب رواية "حماولة عي�ش" للروائي املغربي الراحل الكاتب الكبري، حممد زفزاف، املقررة  منذ ثالث 

�سنوات يف منهج ال�سنة التا�سعة باملرحلة الإعدادية، يف مقال ن�سر على �سدر �سفحتها الأوىل يوم 25  �سبتمرب2009، حتت عنوان : "ا�ستنكار اعتماد رواية 
ل اأخالقية..."، ملتم�سة اإبعاد الرواية من املناهج الدرا�سية لأّن اأحداثها "تدور يف احلانات والبارات.. وحتّر�ش على تعاطي اخلمر والتدخني والزنا وعقوق 

الوالدين"،  وت�ساءلت: "ما الذي ُينتظر من متعلم يف �سن املراهقة، ُيعر�ش اأمامه منوذج خجول �سلبي ل موقف له مثل �سخ�سية بطل الرواية، ثم مت�سي اأحداث 
هذا العمل الأدبي التي تدور معظمها يف احلانات والبارات، لتنتهي يف الأخري اإىل اأن هذا البطل اكت�سف ذاته واكت�سف العامل من حوله من خالل عالقته اجلن�سية 

مبوم�ش، بل تقدم له الرواية ال�ست�سالم للخمر كحّل للم�سكالت النف�سية التي تعرت�سه؟". 

احتف���ى ملتقى اخلمي����س االبداع���ي باالعالمية خريية 
حبيب يف احتاد  االدباء والكتاب العراقيني وعلى قاعة 
اجلواهري ،وقدم اجلل�سة االعالمي احمد املظفر الذي 
ق���ال يف بداي���ة حديثه :ايه���ا اال�سدقاء نرح���ب بكم يف 
باالحتف���اء ب�سخ�سية كانت ومازالت لها ح�سور متميز 
،�سنكون هذا اليوم مع وجه تلفزيوين معروف يذكرنا 
بخمي�س���ات الزم���ن اجلمي���ل ،يف ال�سبعيني���ات وبداية 
الثمانيني���ات ،وم���ن ح�س���ن امل�سادف���ة ان برنام���ج هذه 
االعالمي���ة كان يقدم يوم اخلمي�س ،عد�سة الفن كان من 
الربام���ج املتميزة واملثرية رغم انه برنامج يتحدث عن 
اخبار الفنانني والفنان���ات ويلقي ال�سوء على االعمال 
الدرامي���ة التلفزيونية وال�سينمائي���ة وامل�سرحية ، لكن 
هن���اك ايام نتذكرها جميعا فعندما نذكر االربعاء نتذكر 
برنام���ج العلم للجمي���ع لال�ستاذ املرحوم كام���ل الدباغ 
،وعندما نتذكر اعتقال  الطائي نتذكر ال�سينما والنا�س 
–وعندم���ا نتذك���ر موؤيد البدري نتذك���ر- الريا�سة يف 
ا�سب���وع – وعندم���ا يذك���ر برنام���ج  عد�سة الف���ن نتذكر 
ال�سي���دة خريية حبيب –الزميلة العزيزة خريية حبيب 
دخل���ت االذاع���ة والتلفزي���ون ب�سكل رمبا يك���ون غريبا 
النه���ا مل تك���ن ق���د خطط���ت ان تك���ون مذيع���ة ،ارتبطت 
ح���ني ذاك بالفنان الراحل –ر�سيد �ساكر يا�سني –وكان 
مديرا لتلفزيون بغ���داد –ومن خالل زوجها ا�ستطاعت 
ان ت�ستم���ريف ان تقدم هذا الربنام���ج لفرتة طويلة وملا 
طل���ب منها يف الت�سعينيات ان تقدم برنامج عد�سة الفن 

مرة اخرى ، رف�ست يف ذلك الوقت .
وكان���ت اجلل�سة عبارة عن حوارية حلث خريية حبيب 
على ا�ستذكار ذلك الزمن املحتدم بالذكريات والبدايات 
االوىل الت���ي كانت �ساجة باالبداع العراقي وقالت :انا 
ا�سكر ملتق���ى اخلمي�س واالحت���اد اللذين و�سعاين يف 
موق���ع مع املبدع���ني ،منذ �سنني وان���ا منعزلة عن العامل 

ودائما بعيدة ،ا�سكركم وقد �سرفتموين بلقائكم .
ويف �س���وؤال الحم���د املظفر: ل���و مل تك���وين مذيعة ماذا 

كنت تتمنني ..؟ قالت:

كن���ت امتنى ان اكون طبيبة ولكني فرع ادبي وال يكن 
ان اح�سل على ذلك ،وهذه الهواية جعلتني اتابع مهنة 
الط���ب واخب���اره وعن���دي معلوم���ات طبي���ة الي�ستهان 
بها، وه���ذا املجال كنت احبه ومازل���ت، ولكن بال�سدفة 
ا�ستغل���ت يف جمال االعالم واحببته بج���د وتفانيت به 
يف تقديري املتوا�سع ،وكان اول ظهوري امام الكامريا 
غ���ري مدرو�س وق���د كن���ت يف الق�سم الثق���ايف يف اذاعة 
بغ���داد ،ولكن ح�سل ان غابت اح���دى مقدمات الربامج 
التي كان يخرجها زوجي –ر�سيد �ساكر يا�سني –فطلب 
مني التقدمي وكنت حمرجة ولكن انا من طبعي خجولة 
،فقدمت الربنامج وجنحت ،اأما برنامج عد�سة الفن فقد 
كان متوقف���ا من���ذ  ال�ستيني���ات ،فطلب���وا من���ي ان اقدم 
برنام���ج عد�سة الفن –وقد رف�ست تقدمي هذا الربنامج 
وكانت االجور التي توؤخذ بتقدمي اي برنامج دينارين 
فقط ،فقلت �ساطلب اجور اعلى لعلهم يرف�سون ،فطلبت 
منهم خم�سة دنانري –فقدمت الربنامج وبعدها احببته 
،كانت الربامج التي تقدم برامج م�سجلة ماعدا برنامج 
الريا�س���ة يف ا�سبوع الذي كان موؤيد البدري ي�سر على 
تقدي���ه حيا ،ولكن بعد فرتة قدمت برنامج  دقائق على 
الهواء مبا�سرة وفيه اخبار منوعة بعيدة عن ال�سيا�سة 

وكان قبل فلم ال�سهرة .
ويف �س���وؤال ع���ن اي مذيع���ة تعجبك االن م���ن اللواتي 

يقدمن يف الف�سائيات العراقية ..؟ قالت:
توج���د هناك اعالميات لهّن جراأة اكر مما منلك ،ولكن 
،ال�سخ�سية دائما يف  لي�س هناك �سبه مابين���ي وبينهنَّ

اي جمال التتكرر .
وكان���ت هن���اك مداخ���الت م���ن قب���ل جمايليه���ا فكان���ت 
اول مداخل���ه للمخ���رج جم���ال حمم���د ال���ذي  ا�ستذك���ر 
بع�س االح���داث يف العمل  االخراج���ي  وال�ساعر علي 
حن���ون العقاب���ي وق���دم االم���ني الع���ام الحت���اد االدباء 
الفري���د �سمع���ان –درع اجلواه���ري تثمين���ا واعتزازا 
به���ذه االعالمي���ة الوطنية التي اعط���ت الكثري يف ح�ب 

الوط�ن.

خريية حبيب بعد غياب طويل

�سنلـتـقـي معـكـم فــي عد�ســة الفــن
�س���در العدد الثالث من جمل���ة اقوا�س وهي جملة 
ف�سلي���ة ثقافي���ة ت�سدر بدع���م م���ن موؤ�س�سة املدى 
لالع���الم والثقاف���ة والفن���ون ،يراأ����س حتريره���ا 
فا�س���ل ال�سلط���اين ،و�سكرت���ري التحري���ر جمال 
جمع���ة ،�سمم لوغ���و هذا الع���دد ال�ساعر �سادق 
ال�سائ���غ ، والغ���الف االول واالخ���ري لوحتان 

للفنان في�سل لعيبي.
ج���اءت حمتوي���ات ه���ذا العدد عل���ى حماور 
متعددة معتمدة على كلمة –اقوا�س –ففي 

اقوا�س البحث:
م���ا بعد احلداث���ة ..نقد اخلط���اب الذاتي 
د. ابراهيم احليدري ،تتكون ثيمة هذه 
املو�سوع���ة على تيار م���ا بعد احلداثة 
،فثمة مفه���وم جديد ب���داأ ياأخذ مكانه 
يف نهاية االلفية الثانية بني مفاهيم 
االدب والف���ن والفل�سف���ة والعمارة 

والعلوم االجتماعية .
ام���ا مو�س���وع م���ا بع���د احلداثة 
..امن���اط انتاج وتقنيات ووجه 
ياأت���ي من التاري���خ ...د. ماري 
:عثم���ان  ترجم���ة   ، كالج���ز 

اجلبايل املثلوثي .
كالج���ز:  د.م���اري  تق���ول 
او  وجه���ان  للحداث���ة 
لتعريفهم���ا  �سيغت���ان 
وكالهما على عالقة بفهم 
مابعد احلداثة ،فما هو 
االخت���الف ؟" احلداثة 
احلركات  اىل  " ت�سري 

اجلمالية الوا�سعة يف القرن 
الع�سرين .  

بعن���وان  ج���اء  للحداث���ة  الثال���ث  املفه���وم  ويف   

:احلداث���ة واملثاقف���ات ..حالة العم���ال املهاجرين 
االدب  ع���ن  ،يبح���ث  ف���زازي  د.عبدال�س���الم   ،
ال�سو�سيولوج���ي الذي يتبن���ى اربع وجهات نظر 

فيما يخ�س ق�سية العمال املهاجرين .
وهن���اك بح���ث خا����س ع���ن التيفا�س���ي ..احلقول 
امللغومة للجن�س : كتابة ابراهيم حممود يتحدث 
في���ه الكات���ب ع���ن الثقاف���ة اجلن�سي���ة يف اال�سالم 
ب�س���كل غري مط���روق من قبل ،وه���ي ثيمة يحاول 
ان ي�س���ل بها الكات���ب اإىل ان مفه���وم اجلن�س يف 
العامل ال�سرقي ياتي تقريب���ا هام�سيا يف جميع 
الكت���ب التاريخي���ة ومل يبح���ث 
مو�سوع���ة  ع���ن 

اجلن�س االماندر. 
ام���ا يف املح���ور الث���اين "اقوا����س الب���وح "فهم���ا 
ق�ست���ان ق�سريت���ان االوىل بعن���وان "حياة حتت 
ال�سفر"للقا����س ه�سام فهمي ،ق�سة ان�سان مهاجر 
يح�سل عل���ى تا�سرية دخول اىل كن���دا هروبا من 
االفكارال�سلفي���ة الت���ي تهيم���ن عل���ى املجتمع���ات 
اخلي���ال  وحج���م  الدن  ب���ن  لالرهاب���ي  الب�سري���ة 
التفج���ريي ال���ذي يخبئ���ه للب�سري���ة ول�سف���ارات 

العامل .
ويف ق�س���ة حممد �سعدون ال�سباه���ي التي حتمل 
عن���وان :عاد توا من ال�س���ام ،ق�سة مواطن عراقي 
وحاراته���ا  ازقته���ا  وي���رى  دم�س���ق  اىل  يذه���ب 
ون�ساءه���ا وهن���اك يبحث عن اخلم���ر بينما كانت 
ال�سم���اء ت�س���ب غ�سبه���ا النمائ���ي ،ه���ي 
يومي���ات الغرب���ة الت���ي عا�سه���ا 

العراقيون يف املنايف .
هن���اك  النق���د  اقوا����س  ويف 
قراءت���ان،  االوىل من "ادب القمع 
" العربي ..اعادة قراءة يف "حتت 
املظلة"لنجيب حمفوظ للناقد حممد 

عطية حممود.
اح���د  يف  حمف���وظ  جني���ب  يق���ول 
حوارات���ه :يف حيات���ي االدبي���ة جربت 
نوعني من الكتابة ،نوعًا اقدمت عليه يف 
ظ���روف خا�سة ،حيث كن���ت انطلق من ال 

�سيء لي�س لدي فكرة حمددة .
املناه���ج  �سم���ن  يدخ���ل  النق���د  مو�س���وع 
املعروفة التي يحاول الناقد ت�سليط ال�سوء 

على رواية حمفوظ .
ويف الق���راءة الثاني���ة للنق���د يف رواي���ة "علي 
ب���ن اب���ي طال���ب �سهي���دا  " لعبدالل���ه خليف���ة ، 
للناق���د هيثم ح�سني وهي رواي���ة مدفوعة برغبة 
انت�ساري���ة :يتخ���ذ الكاتب من حي���اة علي بن ابي 
طال���ب املو�س���وع الرئي����س لروايت���ه مرك���زا على 
مواق���ف كثرية م���ر بها مذكرا باخ���رى تعر�س لها 
،واالمام علي �سخ�سي���ة لي�ست عادية يف التاريخ 

اال�سالمي . .
وكان حمور اقوا�س املدن: 

جن���ف ..ابع���د م���ن الاله���وت ..ابع���د م���ن احللم 

للباحث حيدر �سعيد 
وهي ذاك���رة مدينة النجف التي يتكلم عنها حيدر 
�سعي���د التي ن�س���اأ وترعرع فيه���ا و�سهد الكثري من 
االحداث الكبرية حيث الهمته قدرة الفرز والوعي 
املع���ريف والتقاط ال�س���ور التي نبت���ت يف ذاكرة 
حي���در مل���ا حتتدم يف ه���ذه املدينة م���ن ارها�سات 

مت�سعبة بااليان والتمرد .
يتخ���ذ قو����س  ال�سع���ر الف���رادة يف الن���وع حي���ث 
هن���اك ق�سي���دة واح���دة لل�ساع���ر املغ���رتب جمال 
جمع���ة " ف�سول من كت���اب ال�سر املر البي احل�سن 
الوردجوري وهي ق�سيدة عن  حياة البي احل�سن 
الوردج���وري ه���ذا العابد املت�س���وف الذي تويف  
مرت���ني م���رة ببغداد يف زم���ن املت���وكل ،ومرة يف 

غرناطة على عهد دولة بني االحمر باالندل�س. 
يف قو�س الت�سكيل :

في�سل لعيبي ..اربعون عاما من الر�سم :
ه���ي جمموع���ة مق���االت نقدي���ة لكت���اب عراقي���ني 
واجان���ب كتبت يف ف���رتات زمنية خمتلفة تتناول 
جترب���ة الر�سام العراقي في�س���ل لعيبي على مدى 

اربعني عاما.
وجاء يف قو�س امل�سرح :

الرحلة ال�سوئي���ة :طق�س ب�سري عن وجد الفنان 
فان كوخ .. امل�سرحية من تاليف :فا�سل �سلطاين 
،وه���ي من �ست���ة طقو�س حم���ور امل�سرحية االأول 

هو �سخ�سية الر�سام العاملي فان كوخ .
واخريا اقوا�س الوثائق :

عبداملح�س���ن الكاظمي يف م�س���ر ، د.حممد لطفي 
جمعة ،وهي وثائق عن حياة ال�ساعر عبداملح�سن 
الكاظم���ي ومر�سه فيها وما ا�سابه من فاقته ومن 

مكابداته من بع�س ال�سعراء يف ذلك الع�سر .
واملحور الثاين من الوثائق :

تف�س���ري حممود �سربي من  " يف  الكم  "واقعي���ة 
اع���داد وتعلي���ق ثائ���ر �سالح ،فف���ي النقطة االوىل 
ه���ي م�سكلة احلديث عن الف���ن وتقدمي مناذج مثل 
هيج���ل كان يتكل���م ع���ن العملي���ات الفكري���ة ،وق���د 
اختلفت النظرة لعالقة الفن بالعلم خالل الع�سور. 
تتميز جمل���ة "اقوا�س " بتفرد يف حمتوياتها بكل 
�سن���وف الثقاف���ة وعلى املثق���ف ال���ذي يبحث عن 

املعرفة والفن التطلع اىل هذا االفق املعريف .

احلداثة واملثاقفات يف عدد )اقوا�س( اجلديد
حممود النمر

حممد زفزافزفزاف مع حممد �سكري


