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 سينما الكذب… من حروب الدعاية إلى تفكيك المجتمع
ي�صع نيت�صه الكذب يف خانة بني عدم الت�صديق 
اإتقانا كما يف  والرعب. وكلما كان الكذب اأكرث 
ال�صينما، ميكن اأن يذهب بعيدا من دون اأمل يف 
كلما  الثلج  كرة  مثل  وال�صينما  الكذب  العودة. 
قوة  اأكرث  عادت  لها  الرتويج  ومت  اأكرث  دارت 
الأكرث ق�صوة  الأكرث كذبا هي  ال�صينما  واإقناعا. 
واملناظر  امل�صاهد  �صمت  يف  تقال  التي  وهي 

املوحية. 
الوهم  ال�صينما يكمن يف  اإن جمال  القول  ميكن 
وقدرتها على قلب احلقائق ب�صكل خمتلف عما 
اللعب  على  القدرة  لديها  فال�صينما  يوميا،  نراه 
رابطة  وخلق  الواقع  بني  والنتقال  بالزمن 
عاطفية مع ما ن�صاهده، وهي بذلك واحدة من 
تعبرياتها  يف  لالهتمام  املثرية  املظاهر  اأكرث 
و�صيلة  يعتربونها  للبع�ض  بالن�صبة  املتنوعة. 
الآخر  والبع�ض  الرتفيه،  و�صائل  من  ب�صيطة 
يراها متثل �صكال من اأ�صكال الفن الذي يعرب عن 
احلقائق  وعن  الأيديولوجيات  وعن  العواطف 

والواقع.
الجتماع  وعامل  ال�صلوفاكي  الفيل�صوف  يرى 
لتو�صيح  و�صيلة  ال�صينما  اأن  جيجيك  �صالفوي 
ولي�ض  خمتلفة،  لنظريات  املحورية  املفاهيم 
تطبيقها ب�صكل مبا�رش على الفل�صفة اأو التحليل 
النف�صي، اأو على الثقافة، وبدل من ذلك، يالحظ 
ت�صل�صال يف امل�صاهد اأو التفا�صيل التي ميكن اأن 
حتافظ على اإمكانية الت�صور واملفاهيم لنظرية 

ما. 
هل ال�صينما هي الكاذبة اأم الكذبة هم املخرجون 
وموؤلفو ق�ص�صها؟ وهل ت�صتمر ال�صينما بال كذب 
م�صتويات  من  ال�صادقة  لل�صينما  ينظر  وكيف 
وهل  الأخالقي؟  امل�صتوى  اأولها  خمتلفة 
�صينمائي  وخطاب  بريئة  �صينما  فعال  هناك 
مفهومان  والأخالق  ال�صينما  بريء؟  نقدي 

اأول  بهما  والإحاطة  الفهم  على  ع�صيان 
مبجال  يتعلق  الأمر  ولأن  املفهومني،  ل�ص�صاعة 
ال�صينمائي/ املبدع  خميلة  فيه  تنفتح  اإبداعي 
ق�ص�ض  على  ال�صيناري�صت/املخرج/املونتاج، 
كيانات  اإىل  يحولها  الورق،  فوق  خيالية 
فقط  اأم  بالكذب  هنا  الأمر  يتعلق  هل  اإبداعية. 
بع�ض  على  القفز  ت�صتدعي  اإبداعية  بحالت 
طريق  عن  اأخرى  باأ�صياء  وتعوي�صها  الأ�صياء 
والإخراجية؟  الفنية  والروؤية  والرتكيب  املزج 
تطرح العالقة بني ال�صينما والتكنولوجيا اأبعادا 
يف  تتمحور  ال�صينما  داخل  ومتداخلة  متعددة 
عملية  يف  التقنية  م�صاهمة  عن  اأ�صا�صي  �صوؤال 
ال�صينما  التقنية  غدت  فقد  ال�صينمائية.  الفرجة 
املونتاج  عمليات  يف  خ�صو�صا  فعال،  ب�صكل 
يف  امل�صاهد  من  العديد  ولدت  التي  واملوؤثرات 
غاية الإبهار وبتكلفة قليلة وحيل تدع امل�صاهد 
املونتاج  برامج  من  مناذج  اأمره.  من  حرية  يف 

يف ن�صخها املتعددة تخلق �صوؤال حمريا ملتابعي 
يلعبه فن املونتاج يف تغيري  الذي  الكبري  الدور 
الكثري من امل�صاهد، خ�صو�صا برنامج املونتاج 
غدت  التي  اخل�رشاء«/الكروما،  »ال�صا�صة 
ويف  ال�صينما،  مدر�صة  يف  قائما  عاملا  لوحدها 
فن املونتاج ال�صينمائي. العديد من ن�صخ الأفالم 
ال�صوبرمانية واأفالم الف�صاء والعنف، والعديد من 
امل�صاهد التي نعتقد اأنها م�صتحيلة و�صعبة، كلها 
املونتاج  بربامج  ومعدة  التقنية  بهذه  م�صورة 
املبتكرة داخل ال�صتوديوهات، ما يطرح عالقة 

التقنية بالكذب وكيف تغري الكثري من الوقائع .
واملعارك  احلروب  الأمريكية  ال�صينما  �صورت 
كم�صاركة  اأفالمها،  من  العديد  يف  الطاحنة 
اأو احلرب  الأمريكية  الأهلية  جنودها يف احلرب 
الباردة  اأو يف حربها  الثانية  اأو  العاملية الأوىل 

يف فيتنام، اأفغان�صتان، العراق و�صوريا. 
واقعا  ت�صور  وهي  الأمريكية  ال�صينما  تكذب  اأمل 

باقي  الفيتنامي ب�صلة، كما  للواقع  اآخر ل ميت 
العراقية؟  اأو  الأفغانية  احلرب  يف  احلالت 
واقع  فربكة  اإىل  الأمريكية  ال�صينما  عمدت  مل 
واأفغان�صتان،  وفيتنام  العراق  عن  و�صور  اآخر 
وخمرجني  الأول  ال�صف  من  بنجوم  م�صتعينة 
مترير  يف  اإن�صانية  بق�ص�ض  طويلة  جتربة  لهم 
تخلو  ل  وت�صهريية،  دعائية  �صيا�صية  خطابات 
مقولبة،  اإبداعية  قوالب  يف  جتارية  نفحة  من 
وا�صتدراج  والتباكي  والدماء  بالعنف  م�صحونة 
العواطف؟ يف املنجز ال�صينمائي يف هذه احلروب 
كانت ال�صينما هي التعبري املحبذ لإي�صال خطاب 
�صيا�صي قائم على ال�رشاع يف العالقات الدولية، 
الق�صف والقتل  الباردة وتربير  اأوج احلرب  ويف 
ودعم  العائالت،  له  تتعر�ض  التي  والت�رشيد 
والدميقراطية.  احلرية  يف  الراأ�صمالية  املقولت 
ال�صعاراتية  ال�صينما  اإىل  ال�صورة  هذه  تنقل 
ارتباط  بفعل  قائمة  �صيا�صية  �صلطة  متجد  التي 

عن  الأمريكي  ال�صينمائي  املنت  امل�صالح. 
التي  ال�صعارات  حجم  اإىل  يحيلنا  اأفغان�صتان 
الأفغان«،  »املجاهدين  اأ�صطورة  خلق  �صاحبت 
والثمانينيات  ال�صبعينيات  اأواخر  اأفالم  يف 
»روكي«  اأفالم  وبال�صبط  املا�صي،  القرن  من 
و»رامبو« كاأفالم مروج لها بدعائية كربى، جند 
يف  وبهتانا  زورا  ال�صينما  ا�صتغالل  عن  اأنف�صنا 
وقلب  م�صفرة،  ور�صائل  مبا�رشة  ر�صائل  اإر�صال 
حقيقة  عن  كربى  مغالطات  وتقدمي  احلقائق 
ال�رشاع بني الحتاد ال�صوفييتي �صابقا والوليات 
املتحدة الأمريكية، عن مناطق النفوذ وامل�صالح 
كما  ق�صرية،  الكذب  ذاكرة  ولأن  القت�صادية. 
من  ابتداء  درجة   180 ال�صينما  �صتنقلب  يقال، 
اأحداث 11 �صبتمرب/اأيلول يف ر�صم �صورة جديدة 
الذي  املكان  باأنها  وباك�صتان،  اأفغان�صتان  عن 
والإرهابيني.  الإرهاب  وموطن  بالدبابري  يعج 
بداية  �صينما  يف  و�صوره  الأفغاين  يبدو 

الثمانينيات، �صواء كان طفال اأو امراأة اأو رجال اأو 
قرية باأهلها يف حالة و�صال، وهم »ينا�صلون » 
اإىل جانب اجلندي الأمريكي والطبيبة الأمريكية 
الجتماعي  بوؤ�صهم  مع  الأمريكي،  واملتعاطف 
ال�صورة  تبدو  بينما  والقت�صادي.  وال�صيا�صي 
ترى  حيث  �صبتمرب،   11 اأحداث  بعد  ما  قامتة 
القرى املهجورة والن�صاء بالربقع، خطرا حمدقا 
ومركباتهم  الأمريكيني  على  �صديدا  وباأ�صا 
املتنقلة.  الإن�صانية  الطبية  وخيمهم  ودبابتهم 
من ن�صدق يف احلكايتني؟ حكاية الكذب الأوىل 
لطالبان يف مواجهة اخلطر  اأمريكا  يف �صناعة 
ال�صوفييتي؟ اأم »جهاد » اأمريكا يف �صد مرتزقة 
طالبان. يف ظل هذا اخلط الزمني امل�صع بالكذب 
كيف  �صوؤال  نطرح  هذا،  يومنا  اإىل  بدايته  من 
نتعلق بال�صور؟ وكيف تن�صاق عواطفنا يف تتبع 
هي  والأخرية  الأوىل  �صمتها  �صينمائية  م�صارت 

الكذب؟

بغداد ــ متابعة

بينينغ على رأس مهرجان 
البندقية السينمائي

أول معرض لآلالت 
 "يوميات فراشة" " العادي" الموسيقية في بيت العود

اأختريت املمثلة الأمريكية اأنيت بينينغ املعروفة خ�صو�صا باأدائها يف فيلمي “ذي 
غريفرتز” و”امرييكن بيوتي” رئي�صة للجنة مهرجان البندقية ال�صينمائي يف دورته 
املقبلني،  �صبتمرب/اأيلول  و9  اغ�صط�ض/اآب   30 بني  �صتقام  التي  وال�صبعني  الرابعة 
املدير  وقال  اخلمي�ض.  العريق  الإيطايل  ال�صينمائي  املهرجان  اأعلن منظمو  ما  على 
ل�صل�صلة طويلة من  الأوان لو�صع حد  “اآن  الفني للمهرجان الربتو باربريا يف بيان 
�صيدة  اأمام  املجال  لرتك  ال�صينمائي  البندقية  مهرجان  للجنة  الذكورية  الرئا�صات 
�صديدة املوهبة والذكاء وم�صدر اإلهام كبري”. واأ�صاف باربريا “انيت بينينغ املمثلة 
املرهفة و�صاحبة املوهبة الفطرية القادرة على اأداء �صخ�صيات معقدة تعطي الأدوار 

التي تلعبها دفئا واأناقة طبيعية يجعالن م�صاهدة اأفالمها جتربة فريدة”.

املتخ�ص�صة  الكتب  و  املو�صيقية  لللالآلت  معر�ض  اول  العود  بيت  يف  افتتح 
معهد  وطلبة  الفنانني  و  املهتمني  من  عدد  الفتتاح  وح�رش  والغناء  باملو�صيقى 
متنوعة  مو�صيقية  اآلللة   )70( من  اكرث  املعر�ض  و�صمل  املو�صيقية.  الدرا�صات 
ا�صافة  اليقاع.   الت  و  والدمام  واجلوزة  والطبل  الدف  و  وال�صنطور  العود  بني 
العراقية  املو�صيقى  وقع  على  العر�ض  ومت  مو�صيقيا  كتابا   )90( نحو  عر�ض  اىل 
املعر�ض  هذا  )ان  العر�ض  اثناء  الترو�صي  فوزي  الوزارة  وكيل  و�رشح  الرتاثية. 
ي�صاهم يف التعريف مبهام ور�صة ت�صليح اللت املو�صيقية - بيت العود، و ي�صيع 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  بني  اخلمي�ض  يوم  ا�صبوعيا  �صيقام  حيث  املو�صيقية  الثقافة 

والتا�صعة م�صاءا حفال مو�صيقيا(. 

رجال  اأن  "كيف  اجلديد:  الروائي  اإ�صداره  يف  ي�صتعر�ض  اأن  عو�صي  اأمين  يريد 
يعدو  ل  الأ�صطورة  الرجل  واأن  النا�ض،  يقّد�صها  اأ�صطورة  ي�صبح  قد  عاديا، 
للرواية، عاديا كما  الرئي�صة  "العادي" بال�صخ�صية  بداأت  كونه رجال عاديا". 
منه  اأخرى، جتعل  اأ�صماء  اإىل  الالحقة  التفا�صيل  تاأخذه  اأن  قبل  ا�صمه متاما، 
الطرد  ي�صتحق  تراه حمتال  واأخرى  "الهدادي"،  قرية  به  تفخر  فار�صا  بع�صها 
"العادي"  بل  تنتهي  وم�صارات  اأقنية  يف  الرواية  اأحداث  وتغو�ض  القرية،  من 
وجتعل منه اأ�صطورة تاأخذ خيالتها من هالة "اخلوف والغمو�ض" التي حتيط 
اأ�صماوؤهم  النا�ض  التي يقتني بها  ال�صورة  اإىل  "الهدادي"، ليخل�ض عبو�صي  بل 

ويعي�صون عليها وبها وجهاء يعرفهم النا�ض ويقدرونهم.

حتت  كتابا  الإعالمى،  والإنتاج  للن�رش  اأطل�ض  دار  عن  حديثا  �صدر 
عنوان "يوميات فرا�صة" للكاتبة منال ن�رش.

وجاء على غالف الكتاب : يتلم�ض اأر�ض امل�صجد بيديه ليتاأكد اأنه الآن 
على اأر�ض ال�صالم، ي�صت�صعر خيوط ال�صجاد ثم يذهب فى �صجدة طويلة 
اأ�رشاره،  ربه  اإىل  داخل روحه يحكى  والأطول منها زفري يخرجه من 
ربى اأعرف اأنك ترانى وتعلم كل ما يحدث، فبالنهاية هذا هو ما اردته 

ىل.
هو ل يريد اأن يدعوه ب�صىء ما، فقط يريد اأن تتنف�ض روحه حبا وهو 

�صاجد، يرمى بهموم راأ�صه وحريته على اأر�ض امل�صجد بني يدى ربه.

إصداراتإصداراتافتتاحأنيت

قراءة في كتاب

لفتًا:  عنوانًا  الأوىل  لروايتها  ال�صهيل  رغد  تختار   
اأن  تلبث  ل  العنوان  غرابة  اأن  اإل  حماراً".  "اأحببت 
تتبدد اأمام غرابة العوامل التي تبنيها الكاتبة، وغرابة 
ال�صخ�صيات التي تخلقها. اأما التهكم، الذي قد يوحيه 
العنوان، فال يلبث اأن ميتد لي�صمل الرواية كلها، متحّوًل 
اإىل �صخرية ت�صعر القارئ بالفكاهة برغم اأنها تختزن 
الأمل.   بعد عالقات عاطفية عدة مع رجال عاديني، 
اأدركت الدكتورة اأمل، الأ�صتاذة اجلامعية، اأنها لن جتد 
رجاًل باآذان طويلة كما تريد لكي حتبه، فقد حكت لها 
اآذان  والتهم  بغداد  على  اأقبل  الذي  الغول  عن  جدتها 
الرجال، حتى نبتت يف ج�صده، ومنذ ذلك الوقت "�صار 
الذكور يولدون اإما باآذان ق�صرية جداً اأو باآذان �صماء، 

اأي ملت�صقة بروؤو�صهم اأو من البال�صتيك".
العم زكي احلبيب املنا�صب،  اأمل يف حمار  هكذا جتد 
نادرتان  اأذنان  وله  كثرية،  خ�صائ�ض  "ميتلك  فهو 
العم زكي  الطول"، لكن احلمار يختفي بعد مقتل  يف 
بائع اخل�رش والفواكه، بثالث ر�صا�صات، وتبداأ رحلة 
البحث عنه يف اأرجاء بغداد اجلديدة التي ل ت�صتطيع 

الراوية تقّبلها.
"�صكل  "املقّطعة" يف �رشٍد ي�صبه  اأمام بغداد  اإذاً  نحن 
بغداد احلديث". البطلة ترك�ض والقارئ يلهث وراءها 
باحثًا عن املعنى، وهي حتذره منذ البداية "�صاأوا�صل 
ورمبا  املركز  بوؤرة  لتكت�صف  الرتكيز  عليك  ال�رشد، 
البارد".  القطب  داخل  الفحولة،  خارج  املركز،  نق�ض 
الوقت  يف  تروي  حمارها،  عن  تبحث  البطلة  وبينما 

نف�صه، حكايات النا�ض الذين يعي�صون حولها. 
دائرية  حكايات  بني  ال�رشد،  اأجزاء  تتداخل  هكذا 
احلرية،  وتزداد  املعنى  ليتوه  ومتفرعة،  متقاطعة 
تظهر  التي  الغريبة،  ال�صخ�صية  تلك  اخلاتون،  فتاأتي 
بلغتها  مكّثفًة  فجاأة،  الراوية  واأمام  اأمامنا  وتختفي 
الغام�صة وجملها ال�صاحرة الكثري من مقولت الرواية.
العراق  طال  الذي  اخلراب  عن  �صوراً  الرواية  تر�صم 
�صّوه  الذي  اخلراب  هذا  تاله،  وما  الحتالل  ب�صبب 
الرواية  خالل  ومن  فيه،  القاطن  والإن�صان  املكان 
احلمار،  عن  البحث  ورواية  زكي  عليها  عرث  التي 
احلياة،  ق�صوة  انتهكتها  �صخ�صيات  عن  ق�ص�صًا  نقراأ 
ظروف  من  نف�صه  الوقت  يف  عانني  ن�صوة  وق�ص�ض 

احلرب ومن �صلطة الرجال يف عائالتهن.
متتلئ الرواية بالرموز، وهذا ما يجعلها حتتاج اأكرث 
اأرادت  ما  كل  وفهم  كلها،  لفهمها  متاأنية  قراءة  من 
و�صخ�صياتها  التهكمي،  باأ�صلوبها  قوله  الكاتبة 

الغريبة واملتفردة.
الن�صوة  لأولئك  العتبار  لتعيد  ُكتبت  كلها  الرواية 
احلرب  اأ�صوات  تطغى  اللواتي  املقهورات  الب�صيطات 

على اأ�صوات اأوجاعهن.   

اقتباس 

الأمل ل يكلف �صيئا.
كوليت

ا�صتمتع بالهواء العذب
مبراقبة الطيور 

واحليوانات
و�صحب تعرب �رشيعة على 

�رشفتي
بالنظر اىل القمر يف 

الظهرية
كاأمنا ي�صرتيح من اأعباء 

العمل وال�صاءة
والنخلة التي يفرت�صها 

احلزن
يوم كانت �صيدة املكان.

بالطائرات حتمل 
امل�صافرين اإىل ال�رشق 

الق�صى..

بالقراءة ل�صعراء منتحرين:
)خليل حللاوي..جللورج 

تراكل..ديك اجلن.. 
ماياكوفي�صكي. ي�صنني.. 

تي�صري�صبول(.
اأحاول ا�صتعادة اللحظة

التي ا�صتطاعوا فيها تنفيذ 
القرار

هناك حماولت فا�صلة
الف�صل الذي يوؤ�ص�ض 

انت�صاره اخلا�ض
اخلايل من زهو النت�صار

كالتحديق يف عيون 
ال�صحية

يف الأغوار البعيدة للجراح.

قطفوا زهرة موتهم ورحلوا
بعرثوا وليمة ال�رشاب.

كيف مل ُتلِق احلياة بثقلها 
فيرتاجعون

كيف مل ُتلِق الذاكرة بظلها
فيذهبون لالنتظار؟

كان البحر هادئا
والطق�ض اأروع ما يكون

اأكملوا الق�صيدة بالغياب
تركوا املو�صيقى مفتوحة

لرت�صد اأرواح املوتى
تركوا لوحات لأ�صدقاء 

ماتوا يف احلرب
واأحجاراً بحريًة

جلبوها يف ليلة عا�صفة
سيف الرحبي 

ثقافة 

هواء عذبلكونها الثريا التي أنارت طريق السردية ... إعادة نشر أول رواية عراقية بعد مئة عام
“جالل  رواية  الأدباء  من  الكثري  �صمع  رمبا 
حممود  العراقي  وال�صحايف  لالأديب  خالد” 
عام  الأوىل  طبعتها  �صدرت  التي  ال�صيد  اأحمد 
واملهرجانات  املوؤمترات  يف  وتداولوها   ،1928
الثقافية حني يكون احلديث عن  وحتى الأما�صي 
العراقية حتديداً  الرواية  اأو  العراقي  ال�رشد  تاريخ 
الأدباء  من  والأعم  الأغلب  لكن  وبواكريها، 
هذه  يقراأ  مل  املتاأّخرة  الأجيال  من  وخا�صة 
الرواية، وهو ما يعطي اأهمية بالغة لإعادة اإ�صدار 
هذه الرواية الأوىل عراقيا. لكن اإعادة ن�رش الرواية 
ل يخلو من جمازفة لأنها رمبا لن تكون الرواية 
التي حت�صل على مبيعات اأكرث، ولكنها املجازفة 
الكبرية يف اأن اأّول رواية عراقية يعاد طبعها رمبا 
وتالقي  �صدورها  على  عام   100 من  اأقل  بعد 
الرواج عند الكتاب والأدباء وحتى القّراء وهو اأمر 
العراقية،  الرواية  بتاريخ  مليا  التفكري  اإىل  يدعو 
وهو ما اأكدته دار الن�رش باأن الإقبال على الرواية 
كان ب�صكٍل غري متوّقٍع، وما خّططت له الدار باأنها 
ت�صعى اإىل توثيق ال�رشد العراقي واإعادة الروح اإليه 
بغ�ض النظر عن الربح. اإعادة اإ�صدار هذه الرواية 
تعني اإعادة الروح اإىل الن�ّض ال�رشدي الرائع الذي 
النقاد  عليها  يوؤّكد  التي  عالماته  اأوىل  من  كان 
العراقيون اأنه يحاول ربط الواقع بالوهم ومتييز 
احلقيقة من الوهم اإذ تقدم الرواية ق�ص�صا م�صّوقة 
وتعطي مرجعيات زمٍن ومرحلٍة مهمٍة من تاريخ 
العراق. كما تبني املرحلة التاأثريية ما بني الأدب 
العربي والأدب امل�صتورد اأو اأدب التاأّثر مبا و�صل 
وتاأثري خا�صة  املرحلة من حمايثة  تلك  اإليه يف 

من حيث تاأثري الرتجمات التي كان يعيها حممود 
ومعرفته  الهند  يف  درا�صته  ب�صبب  ال�صيد  اأحمد 
باللغة الرتكية يف حينها التي تّطلع على ثقافات 
حتى  خالد”  “جالل  فرواية  تاأكيد.  بكل  اأوروبا 
فاإنها  والرواية  الق�ض  بني  ما  متازج  كانت  واإن 
املفهوم  مع  التالقي  اإىل  اأقرب  تكون  رمبا  اليوم 
يافطة  حتت  ة  بالق�صّ الرواية  ربط  الذي  اجلديد 
ال�رشد، ونتبنّي من خاللها اأي�صا املرحلة الثقافية 
احلقبة  تلك  يف  الن�ض  منتج  عليها  كان  التي 
الو�صط  تلّقاه  الذي  اخلرب  فاإن  ولهذا  الزمنية. 
الأدبي ومتلّقي  الو�صط  العراقي وخا�صة  الثقايف 

مرحلة  اإىل  يعود  اجلميع  اأن  هو  الروائي،  الن�ض 
الزمنية  اإىل املراحل  التاأ�صي�ض ثم ينطلق �صعوداً 
التي امتدت من عمر الرواية العراقية خالل 100 
لكن  الروايات.  من  املئات  اأنتجت  والتي  عام 
رواية “جالل خالد” ملوؤلفها حممود اأحمد ال�صيد 
تبقى الرثيا التي اأنارت طريق ال�رشدية العراقية، 
لأنها، اأي هذه الرواية، ظّلت مثار اإعجاب الأجيال 
والأربعينات  الثالثينات  مرحلة  يف  لها  الالحقة 
تال  وقد  املا�صي.  القرن  من  اخلم�صينات  وحتى 
اإ�صدار  الفرتة  تلك  خالل  الرواية  هذه  اإ�صدار 
فا�صل  لعبداحلميد  “جمنونان”  منها  روايات 
و”الدكتور اإبراهيم” لذي النون اأيوب، الذي اأ�صدر 
رواية ثانية حملت عنوان “اليد والأر�ض واملاء” 
ال�صتينات  مرحلة  يف  الالحق  التطور  ليكون 
لغائب  واجلريان”  “النخلة  رواية  �صدرت  حني 
لعبدالرحمن  “الو�صم”  ورواية  فرمان  طعمة 
جميد الربيعي يف ال�صبعينات. وقد �صاهمت هذه 
للتاأثري  العراقية  الرواية  مغادرة  يف  الروايات 
ابتعدت  الذي  ووعظية،  اأخالقية  كرواية  الأول 
العراقية  الرواية  لتدخل  ال�صتينية،  الرواية  عنه 
فّجرت  التي  الأوىل  العني  لكن  جديدة.  مرحلًة 
خالد”  “جالل  كانت  العراقية  ال�رشدية  ينابيع 
كان  ما  �صواء  والأ�صئلة،  القلق  وجود  بّثت  التي 
اأ�ّص�صت  اأ�صئلة دينية، فقد  اأو  اأ�صئلة وجودية  منها 
ملنطلٍق اأن ال�صوؤال هو الأ�صا�ض الذي تتحّرك حوله 
جديدٍة  اإجابٍة  عن  للبحث  ال�رشدية  املمكنات 
خارج ده�صة القراءة، وما بعد القراءة وهي كذلك 
وعدم  الكتابة  يف  الأيديولوجي  لالنتقاء  اأ�ص�صت 
التفريق بني الأفكار اخلا�صة والأفكار املبثوثة، 

لأن الوعي هو الذي يحّرك كّل هذه املرتابطات.

بغداد _ متابعة


