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النشر اإللكتروني .. نافذة مفتوحة على إبداعات الشباب

منها  تعاين  عنها  احلديث  ينقطع  ال  اأزمات  ثمة 
ا  خ�صو�صً العربي،  العامل  يف  الورقي  الن�رش  �صوق 
مع االأزمات االقت�صادية واملتغريات ال�صيا�صية يف 
التي  الرقباء  مق�صات  عن  ف�صًل  البلدان،  من  عدد 
ال تزال تعبث بالكثري من امل�صامني وتتحكم فيها، 
ظاهرة  بات  الذي  الن�رش  من  واملنع  امل�صادرة  ثم 
والتي  العربية،  البلدان  الكتاب يف  معار�ض  تلزم 
تواجه الكثري من االأقلم العربية املت�صدية للحديث 
يف التابوهات امُلحّرمة. الكثري من االأ�صباب جعلت 
االإلكرتوين  الن�رش  اإىل  يتجهون  ال�صباب  الكتاب 
انت�صار  من  املنع  ظواهر  اأفرزته  ما  رغم  كبديل.  
على  واملمنوعة  امل�صادرة  االأدبية  للأعمال  وا�صع 
فر�ض  كبري  ب�صكل  ي�صعب  الذي  االإنرتنت،  ف�صاء 
قيود مماثلة عليه، �صاهمت تلك الظواهر يف الوقت 
الكتاب  من  الكثري  بداأه  الذي  الدور  تعزيز  ذاته يف 
ال�صباب على م�صتوى العامل العربي يف بدء “ثورة” 
ال�صرتاطات  رف�صهم  ُمعلنني  االإلكرتوين،  الن�رش  يف 
ذاتها  للأ�صماء  وتكري�صها  املجحفة  الن�رش  دور 
اأمام  العراقيل  على مدار �صنوات وو�صع الكثري من 

الكثري من الُكّتاب الذين ين�رشون عملهم االأول.
الن�رش  دور  ظاهرة  بداأت  قليلة  �صنوات  منذ 
وما  مكانتها،  وتعزيز  االنت�صار  يف  االإلكرتونية 
زالت التجربة ت�صهد املزيد من التو�صعات ال يتوانى 
تاأ�صي�ض  اآخرها  كان  بها،  القيام  عن  املوؤ�ص�صون 
منف”،  “جائزة  االإلكرتونية  للرواية  جائزة  اأول 
مو�صع  يف  اإلكرتونيا  املن�صورة  الروايات  لت�صع 
ال�صدارة ويف م�صهد املناف�صة مع االأعمال الروائية 
اإىل ما تقوم به بع�ض  املن�صورة ورقًيا، باالإ�صافة 
رقمًيا،  للكتب  االإلكرتونية من معار�ض  الدور  هذه 
فيها  وتقام  االإلكرتونية  الن�رش  دور  فيها  ت�صارك 
الكتب  معار�ض  غرار  على  وامل�صابقات،  الندوات 
لدور الن�رش الورقي. الكاتب والنا�رش مروان حممد، 
االإلكرتوين،  للن�رش  منثورة”  “حروف  دار  �صاحب 
ن�رش  دار  تاأ�صي�ض  نحو  اجتاهه  اأن  ُيبني يف حديثه 
ال�صعوبات  من  عدًدا  واجه  بعدما  جاء  اإلكرتونية 
مع دور الن�رش الورقية، على راأ�صها املبالغ الباهظة 
طبعة  مقابل  الكاتب  من  الدور  تلك  تطلبها  التي 
الن�رش  دور  اأغلب  تقدمي  وعدم  الكتاب،  من  واحدة 
اأغلبهم  قدرة  �صعف  عن  ف�صًل  للكاتب،  اأرباح  اأي 
على التوزيع والرتويج والدعاية للعمل. ينوه حممد 
باأن الن�رش االإلكرتوين املجاين على عك�ض ما �صلف؛ 
الن�رش  دار  �صاحب  اأو  العمل  �صاحب  يكلف  ال  اإذ 
حيث  من  لن�رشه  مبالغ  اأي  املجانية  االإلكرتونية 
وتن�صيقه  الغلف  الداخلي وت�صميم  الفني  االإخراج 
قادر  اأنه  كما  للكتاب،  االإلكرتونية  الدعاية  واأي�صا 
مكان  اأي  ويف  وقت  اأي  يف  للقارئ  الو�صول  على 
يقدم  اأن  وميكن  والعوائق،  احلواجز  كل  متخطًيا 
يف عدد ال متناه من ال�صفحات التي قد تكون كلها 

امللونة.  ال�صور  من  بالكثري  م�صحوبة  اأو  ملونة 
جتارب  خلل  من  حتقيقها  مت  كثرية  اإجنازات 
اأنها فتحت  االإطلق  اأهمها على  االإلكرتوين،  الن�رش 
القادرين  غري  الكتاب  من  الكثري  اأمام  وا�صعا  اأفًقا 
على حتمل تكاليف الن�رش الورقي الباهظة لين�رشوا 
ال  جمهور  مع  مبا�رش  ب�صكل  ويتفاعلوا  اأعمالهم 
كان  هذا  كل  الرقميني،  القراء  من  به  ي�صتهان 
�صيظل جمرد حلم الأي كاتب لو مل يكن هناك ن�رش 
اإلكرتوين، فاأي كاتب راغب يف الن�رش الورقي ي�صعى 
له  لتكون  االإلكرتوين  الن�رش  بوابة  للن�رش من خلل 
قاعدة جماهريية تلتف حوله ت�صجع اأ�صحاب دور 
ولكن  جمانًا،  له  ين�رشوا  اأن  على  الورقية  الن�رش 
فردية  حاالت  خ�صي�صًا  االأمر  هذا  اعتبار  ميكن 
موؤ�ص�ض جائزة  وي�صري  اإىل كونه ظاهرة.  يرقى  وال 
الن�رش  جتربة  اأن  اإىل  االإلكرتونية  للرواية  منف 
مل  الدقة  نحو  على  اأعوام  ثلثة  منذ  االإلكرتوين 
جتربة  االآن  اأ�صبحت  ولكنها  م�صتقرة  جتربة  تكن 
وخطت  بو�صوح  ملحمها  ر�صمت  را�صخة  م�صتقرة 
طريقا ت�صري عليها، واأ�صبحت اأمرا واقعا م�صلما به 
ملن يدعمه اأو يرف�صه، بل ميكن القول االآن اإن هناك 
بع�ض دور الن�رش الورقية تتجه لتحويل البع�ض من 
اإ�صداراتها الورقية اإيل االإلكرتوين بعد اأن مير عليها 
ح�صب  الزمنية  املدة  اأو  الطبعات  من  معني  عدد 
الن�رش  قدم  واأي�صًا  ورقية،  ن�رش  دار  كل  �صيا�صة 
من  عددا  االإلكرتوين  العربي  للقارئ  االإلكرتوين 
االأ�صماء اللمعة ومن ثم تلقفه الن�رش الورقي نتيجة 

هذه  نف�ض  ليعيد  اإلكرتونيًا  حققها  التي  للمكانة 
الورقي وحمبيه. منذ  الن�رش  التجربة االإيجابية مع 
االإلكرتونية  الن�رش  دور  ظاهرة  بداأت  قليلة  �صنوات 
التجربة  زالت  وما  مكانتها،  وتعزيز  االنت�صار  يف 
بالفئات  يتعلق  وفيما  التو�صعات  من  املزيد  ت�صهد 
يقول  االإلكرتوين،  الن�رش  نحو  تتجه  التي  العمرية 
مروان حممد “بالتاأكيد الفئات العمرية من الكّتاب 
اأكرثها من ال�صباب وذلك الأن ال�صباب اأكرث ارتباطًا 
ت�صبقه  التي  االأجيال  من  بالتكنولوجيا  ووعيًا 
للن�رش  منثورة  حروف  دار  جتربة  خلل  من  ولكن 
اأقول  اأن  اأ�صتطيع  اأ�ص�صتها  التي  املجاين  االإلكرتوين 
ال�صن  ومتو�صطي  ال�صن  كبار  من  اإقباال  هناك  اإن 
به،  االإلكرتوين واالإميان  الن�رش  ال�صباب على  وجيل 
اأما االأ�صماء املعروفة اأو االأ�صماء الكبرية فل تن�رش 
اإلكرتونيًا جمانًا ويف الغالب تن�رش ورقيًا فقط الأن 
م�صدر  اإىل  بعد  فيما  اإليها  بالن�صبة  يتحول  االأمر 
اإلكرتونيًا  جمانًا  اأعمالهم  اإتاحة  اأن  بحيث  للرزق 
اأبالغ  ال  اأغلبهم.  اإىل  بالن�صبة  مادية  خ�صارة  متثل 
�صنوات  غ�صون  يف  الورقي  الن�رش  اإن  اأقول  حني 
قليلة قادمة لن يكون قادراً على مناف�صة االإلكرتوين 
للورقي هي  بالن�صبة  القادمة  ال�صنوات  اأن  واأح�صب 
يف  خمطئًا  اأكون  ورمبا  اأكرث  ولي�ض  املوت  �صحوة 

ت�صوري هذا، ولكني اأراه على هذا النحو”. 
اإىل  االإلكرتوين، فيلفت حممد  الن�رش  اأما عن مثالب 
بو�صع  تهتم  ال  االإلكرتونية  الن�رش  دور  بع�ض  اأن 
من  جودتها  حيث  من  املن�صورة  للأعمال  معايري 

يف  وي�صرتك  اللغة،  �صلمة  من  التحقق  اأو  عدمها 
مل  اإن  الورقية  الن�رش  دور  من  البع�ض  االأمر  هذا 
يكن معظمها، اأي�صًا عدم وجود �صمانة لعدم �رشقة 
فكرة  �رشقة  اأو  للغري  ن�صبه  اأو  اقتبا�صه  اأو  العمل 
العمل، ال توجد اأي �صمانات قانونية بهذا ال�صدد، 
كما اأنه ال توجد اأي رقابة من اأي نوع على الن�رش 
االإلكرتوين، اأما فكرة الرقابة على حمتوى امل�صنف 
االأدبي االإلكرتوين ف�صبه منعدمة وهذا اأجمل ما يف 
من  رقابة  الأي  يخ�صع  ال  اأنه  اإذ  االإلكرتوين  الن�رش 

اأي نوع.
“دار  �صاحب  عمارة  بن  يون�ض  واملرتجم  الكاتب 
الزنبقة” للن�رش االإلكرتوين ينوه باأن الن�رش الورقي 
هما  بل  له،  خ�صما  اأو  للإلكرتوين  ا  نقي�صً لي�ض 
االإجناز  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  متكاملن  كيانان 
الكاتب  للمبدع  قراء  قاعدة  تكوين  هو  له  الكبري 
فهذا هو مطلبه االأول، من ثم فاإن العديد ممن بداأوا 
الدور  فاإجناز  ورقيا،  االأمر  بهم  انتهى  اإلكرتونيا 
االإلكرتونية يتمثل يف اأنها جنحت يف تو�صيع جمال 
الن�رش من الورقي اإىل االإلكرتوين، وال اأدل على ذلك 
م�رشوطا  ال  دعما  قدمت  التي  منف  جائزة  من 
للنا�رشين االإلكرتونيني بن�رش االأعمال االإلكرتونية 
ثقافية  وبيئة  �رشيفة  مناف�صة  يف  ورقي  ب�صكل 
مميزة خلقها هذا الو�صط الرقمي. الن�رش الورقي يف 
على  قادرا  يكون  لن  قادمة  قليلة  �صنوات  غ�صون 
مناف�صة االإلكرتوين ويلفت بن عمارة اإىل اأن الن�رش 
انتقلت  اأ�صماء  لعدة  الرت�صيخ  �صاهم يف  االإلكرتوين 

اأي�صا  العك�ض  لكن  الورقي،  اإىل  االإلكرتوين  من 
حا�صل؛ فالكثري من الكتاب املعروفني والرا�صخني 
يف الو�صط الثقايف اأتاحوا اأعمالهم اإلكرتونيا، وهي 
اأكرب،  وتنظيم  اأكرث  لتاأطري  حتتاج  مازالت  جتارب 
االإلكرتوين  الن�رش  يف  االأكرب  احل�صة  تظل  ولكن 

لل�صباب الأنها طريق مفتوحة و�صهلة ن�صبيا للن�رش.
الن�رش  عن  امل�صداقية  غياب  اأن  عمارة  بن  يو�صح 
االإلكرتوين يعد من اأكرب امل�صاكل املوجودة يف ذلك 
الف�صاء  يف  الرقابة  ت�صبح  فيما  الن�رش،  من  النمط 
الرقمي اأداة اإيجابية ولي�صت �صلبية، فكلما اأعلن منع 
االإنرتنت  مواقع  على  حتميل  االأكرث  ي�صبح  كتاب 
الوا�صح  من  لذلك  عليه،  للح�صول  النا�ض  ويهرع 
اأن الن�رش االإلكرتوين مل يتفوق على الرقابة فح�صب 
بل جعلها اأداة مفيدة له ومل�رشوعه. يف حني ي�صري 
حفد”  “دار  موؤ�ص�ض  دلول،  الرحمن  عبد  الكاتب 
التي واجهها  ال�صعوبات  اأن  اإىل  االإلكرتوين،  للن�رش 
للتفكري  دفعه  ما  هي  ورقًيا  االأول  كتابه  ن�رش  يف 
دار  تاأ�صي�ض  ذلك  بعد  ثم  االإلكرتوين  الن�رش  اأواًل يف 
عن  ال�صعوبات  لتخفيف  ت�صعى  اإلكرتونية  ن�رش 
الكتاب ال�صباب الذين يريدون ن�رش اأعمالهم االأوىل 
دون تكاليف باهظة اأو �رشوط معقدة. ويلفت دلول 
على  معقدة  �رشوط  اأي  ت�صع  ال  حفد  دار  اأن  اإىل 
عملية الن�رش، كما اأنها تتوىل مهمة ت�صميم االأغلفة 
واملراجعة اللغوية وتن�صيق ال�صفحات والن�صو�ض، 
وهو ما منح الكتاب ال�صباب املبتدئني اأو املحليني 
فر�صة اأكرب للبدء بن�رش اأعمالهم على امللأ بل حدود 
وروابط، وتلك اأهم ما حققته دور الن�رش االإلكرتوين.

ال�صابق  الرئي�ض  اجليار،  �رشيف  يرى  جانبه  من 
اأن  للكتاب،  العامة  بالهيئة امل�رشية  الن�رش  الإدارة 
متا�صًيا  االإلكرتوين  الكتاب  �صعيد  على  تطوًرا  ثمة 
اجلديد  واجليل  الكبري  التكنولوجي  التقدم  مع 
�صيما  ال  ويتفاعل معه،  ال�رشعة  يعي�ض ع�رش  الذي 
اأ�رشع يف االنت�صار واأرخ�ض  االإلكرتونية  الكتب  اأن 
ب�صورة  والقراء  والباحثني  للدار�صني  وتتاح  ثمًنا، 
للثورة  فنتيجًة  الورقي،  الكتاب  بخلف  �صهلة 
املعلوماتية الهائلة جند اأن الفر�صة مواتية وبقوة 
ال  وذلك  اأو�صع،  ب�صكل  االإلكرتوين  الكتاب  لبزوغ 
على  بل  انتهاءه،  اأو  الورقي  الكتاب  تاآكل  يعني 
واأهميته  وجوده  له  الورقي  الكتاب  فاإن  العك�ض 
اخلا�ض  والتفاعل  النف�صي  “التعامل  على  بناًء 
ثمة  اأن  اإىل  اجليار  ويلفت  الورقي”.  الكتاب  مع 
اجتاها وا�صعا لتعزيز الن�رش االإلكرتوين بالتو�صع يف 
املثال  �صبيل  الكتب، وعلى  تلك  تنتج  التي  املواقع 
فاإن جامعات م�رشية وعلى راأ�صها جامعة القاهرة 
جلاأت اإىل اإن�صاء مواقع خا�صة بالكتب االإلكرتونية 
هناك  اأن  كما  الغربية،  باجلامعات  ات�صال  على 
اجتاًها لدى دور الن�رش احلكومية امل�رشية الإن�صاء 
مواقع للكتب االإلكرتونية ت�صم الكتب القدمية التي 
على  وتاأكيًدا  حفظها  يتم  كي  الدور،  تلك  اأنتجتها 

اأهمية الن�رش االإلكرتوين.

بغداد_ متابعة

لوحة رسمها تشرشل في المزاد  "األدب العربي في المغرب األقصى""ربما سوف قد يكون"
عبد القدوس يكتب: قيود 
على الحرية

�صدر حديًثا، عن �صل�صلة "االإبداع العربي" التي ت�صدرها الهيئة امل�رشية للكتاب، 
حجو  حممد  الدكتور  املغربي  للكاتب  دروي�ض،  �صمري  ال�صاعر  حتريرها  ويراأ�ض 
ق�ص�صية  جمموعة  اأول  وهي  يكون"  قد  �صوف  "رمبا  بعنوان:  ق�ص�صية  جمموعة 
وثقافية  و�صيا�صية  اجتماعية  ومواقف  ق�صايا  يطرح  اأن  فيها  توخى  لل�صاعر، 
عن  يتخلى  اأن  دون  اأخرى،  اأحياًنا  اء  الهجَّ اأو  واملنتقد  اأحياًنا  ال�صاخر  باأ�صلوبه 
واالأمناط  املحنَّطة  الِفَكَر  يهدم  ا  وفل�صفيًّ ا  فكريًّ منحى  تنحو  التي  ال�صعرية  لغته 
املفاهيمية املتوارثة من اأزمنة الهزمية واخلذالن الذاتي. ت�صم هذه املجموعة ما 
يربو عن مائة ق�صة ق�صرية، منها: من املهد اإىل اللحد، وُحّب االأنابيب، ومولودة 

الريح، وال�صيد اخلاء، وال�صيدة دجاجة.

حتّددت بداية النه�صة باملغرب يف اأواخر الع�رشينيات من القرن املا�صي. ويف �صنة 
1929، �صدر كتاب "االأدب العربي يف املغرب االأق�صى" ملحمد بن العبا�ض القباج 
كعلمة فارقة لبداية نه�صة اأدبية مغربية، وانت�رشت اأ�صداوؤه يف االأو�صاط الثقافية 
اآنذاك. وقد اأثار كتاب القباج يف زمانه �صجة اأدبية الأنه مل يرتدد يف انتخاب �صعر 
داخل  املغربي  باالأدب  ُيعرِّفوا  اأن  بنماذجهم  ي�صتطيعون  اأنهم  راأى  الذين  ال�صعراء 
املغرب وخارجه، وقد اأقبل عليه القّراء بح�صب اأ�صداء جملت تلك الفرتة، لقد �صاهم 
هذا الكتاب ب�صكل فعال يف نه�صة اأدبية، ولذلك ال ن�صتغرب اأن يقتفي اأثره يف التاأليف 
يف  اجل��راري  وعبا�ض  بنتاويت  وحممد  كنون  من  كل  املغربي  ب��االأدب  والتعريف 
جمموعة من اأعمالهم التي راودتها فكرة و�صل اجل�رش بني املغرب العربي وم�رشقه.

الربيطاين  الوزراء  رئي�ض  ر�صمها  لوحة  اآخر  اأن  )�صوثبيز(  مزادات  دار  اأعلنت 
ال�صابق وين�صتون ت�رش�صل )غولدفي�ض بول اآت ت�صارتويل(، التي ر�صمت يف 1962، 

�صتعر�ض للبيع باملزاد يف 21 نوفمرب )ت�رشين الثاين( املقبل يف لندن.
واأو�صحت �صالة املزادات اللندنية اأن اللوحة هي م�صهد طبيعي ال يزال موجوداً 
للفن  مبزاد  للبيع  و�صتعر�ض  ال�صابق،  الوزراء  لرئي�ض  الريفي  املنزل  حديقة  يف 
الربيطاين احلديث وما بعد احلرب وب�صعر اأق�صى يقدر ب�80 األف جنيه اأ�صرتليني.

واأهدى ت�رش�صل )1874-1965( هذه اللوحة، التي تعر�ض للجمهور الأول مرة، 
حلار�صه ال�صخ�صي اإدموند موراي الذي قرر بيعها االآن، ح�صبما ك�صفت )�صوثبيز( 

يف بيان.

يف عام 1956 كتب االأديب اإح�صان عبد القدو�ض مقاال قال فيه:
يف  تتمثل  مبادئ  جمموعة  املبادئ..  اإنها  احلرية؟  ت�صنع  وكيف  الزعامة؟  ت�صنع  كيف 

�صخ�ض قادر على حملها وتطبيقها في�صبح زعيما.
وحريتنا لي�صت حرية بل قيود، ولي�صت فو�صى.. اإمنا هي حرية مقيدة باملبادئ التي اآمنا 
بها، والتي �صنعنا بها حريتنا، وهذا ما يجب اأن نفهمه جميعا، واأن نفهم حدود حريتنا.. 

ال احلدود التي ير�صمها القانون فح�صب بل احلدود التي تر�صمها مبادئنا.
وحتكم  ال�صعبية  االأغلبية  ر�صاء  على  مبنية  ثقيلة  قيود  املبادئ  تفر�صها  التي  والقيود 
النا�ض باالإميان، ولي�ض كل النا�ض لهم من قوة االإميان ما ميكنهم من حتمل القيود التي 

تفر�صها املبادئ.

آخرصدر حديثا إحسانالثقافة

قراءة في كتاب

بعد  في�صل"  "طلل  ال�صاب  الفرن�صية  ال�رشطة  حتتجز 
بلغ من �صديقته الفرن�صية اأنه يطاردها، ويحولونه اإىل 
الطبيب النف�صي ب�صبب هذيانه وهلو�صاته التي يرددها. 
عن  للطبيب  فيه  يبوح  طويًل  �رشداً  ال�صاب  يبداأ  هكذا 
علقته العاطفية، وعن م�رشوعه الروائي الذي �صيكتبه، 
ما  يرتجم  كيف  يعرف  ال  حمتاراً  يقف  الطبيب  فيما 
امل�رشي  الكاتب  يلجاأ  اإذاً،  للقا�صي.  ال�صاب  يقوله 
روايته  يف  ال�رشيح  ا�صمه  ال�صتخدام  في�صل"  "طلل 
يف  املحطات  اأبرز  فيها  يتناول  التي  "بليغ"،  اجلديدة 
خلل  من  وذلك  حمدي"،  "بليغ  ال�صهري  امللحن  حياة 
جتربة  يعي�ض  "طلل"  بطله  فيها  يجعل  فنية  لعبة 
اآخران يف  اثنان  تت�صابه مع ما يعي�صه  عاطفية موؤملة 
مغربي  حمدي" ومو�صيقي  "بليغ  امللحن  هما  الرواية، 
اآخر ا�صمه "�صليمان العطار" يلتقي به يف باري�ض، لينتج 
يف النهاية �صريًة عن اأمل فراق املحبوب، من خلل ثلث 
غري  حكايات.  ثلث  على  تنبني  خمتلفة،  نظر  وجهات 
امل�رشي  امللحن  �صرية  من  االأعظم  الق�صم  يحتل  ما  اأن 
االأول  حياته،  يف  االأثر  اأكرب  لهما  كان  اثنان  حدثان 
هذا  �صبيل  يف  عاناه  وما  "وردة"،  للمطربة  ع�صقه  هو 
اأنه ظل كل عمره املتبقي بعد طلقهما  الع�صق، وكيف 
اأخريات،  ملطربات  االأغاين  يلحن  وحائراً،  حزينًا 
يغنينها لري�صل لها عرب هذه الكلمات واالأحلان ر�صائل 
الذي ي�صّكل ق�صمًا كبرياً  الثاين  اأما احلدث  حب وحنني. 
من �صرية امللحن فهو ق�صة احلكم عليه بتهمة "ت�صهيل 
اأن  بعد  هناك،  وعي�صه  باري�ض  اإىل  وهربه  الدعارة"، 
�رشفة  من  عارية  نف�صها  برمي  مغربية  فتاة  قامت 
االأول  اأق�صام،  خم�صة  اإىل  روايته  الكاتب  يق�صم  منزله. 
منها يروي فيه الطبيب النف�صي عن الفتى الطائ�ض الذي 
اأتت به ال�رشطة اإليه، الأنه مل يفهم اأن �صديقته الفرن�صية 
"طلل  اإنهاء علقتها به، والثاين يروي فيه  جادة يف 
العلقة  هذه  وعن  ببليغ  اخلا�صة  روايته  عن  في�صل" 
بليغ بوردة، وتتقاطع  ت�صبه علقة  "مارييل" التي  مع 
معها يف اأكرث من مو�صع. اأما الق�صم الثالث، فيخ�ص�صه 
اخلا�ض  احلكم  اإ�صدار  عليه  كان  الذي  للقا�صي  طلل 
بق�صية بليغ وانتحار ال�صبية املغربية، يف حني ميتلئ 
الق�صم الرابع باأوراق متناثرة من دفاتر بليغ ويومياته 
عن  فريوي  واالأخري  اخلام�ض  الق�صم  اأما  ور�صائله... 
�صخ�ض يدعى "�صليمان العطار" وقد عا�ض مع بليغ يف 
�صنوات طويلة  بعد  والتقى م�صادفة  الباري�صية  �صنواته 
عن  رواية  كتابة  يريد  اأنه  عرف  وحني  في�صل  بطلل 
على  واأطلعه  املو�صيقا،  بتعليمه  �صاعده  فاإنه  �صديقه 
ما يحتفظ به من اأوراق بليغ.  هكذا، تبدو رواية "طلل 
امل�رشي  املو�صيقار  عن  رواية  ظاهرها  يف  في�صل" 
اأنها يف باطنها  اأعظم االأحلان اخلالدة، غري  الذي حلن 

رواية عن الفراق الذي يكون بعد الع�صق ال�صديد.

اقتباس
 

ال�صلم والعدل وجهان لعملة واحدة. 
دوايت اأيزنهاور

بِح لْن َترى جنمَة ال�صُّ
ولْن َتْبتِهَل يف ال�ّصحوِر

حنَي ترى اأُّمَك ُت�صّلي
واأنَت تقراأُ لها "مفاتيح 

اجلنان".
َفقد تاأّخرَت كثرياً

واالآَن اأنَت بعيٌد
وحيداً ُتغذُّ اخُلطى يف طريٍق 

بعيٍد ال تعرُف ِمنُه غرَي 
احل�صى حتَت َقدميَك

ال�ّصماُء خفي�صٌة
والغابُة �صوداء ِبال�ّصجِر

ال اأحَد اأَماَمَك لتو�صي َلُه
وَخْلُفَك �صدى خطواِتَك

ويف راأ�ِصَك ذكرياٌت
تنمحي تفا�صيُلها يف كلِّ 

ُخطوٍة
حنَي ت�صُل “وقد ال ت�صُل !”
�َصيفرُغ راأ�ُصَك ِمْن ذكرياِتَك

َوتبقى َوحيداً متامًا
ِمثَل كتاٍب على َمن�صدٍة

كما ُكنَت دومًا ُمنُذ اأربعني 
عامًا.

ُل َلعّلَك يومًا َت�صِ
لِكن، �َصتهرُم وتن�صى الّطفولة

�َصتن�صى تفا�صيَل َوجِهَك
ونربُة �صوِتَك

�َصتبحُث َعن كِلماِت اّللغِة 

االأُم
ولْن جتَدها ِب�صِقّ الّنف�ِض

�َصتاأتي كلماٌت غريبٌة
َلْن ُتوقَظ فيَك َحنينًا

ُرَك بالذيَن َعرفَتُهم وَلْن ُتذكِّ
�َصتبقى َتِطلُّ على َم�صهِد 

الغابِة َخلفَك
والبيا�ُض اأمامَك

�َصتحتاُر حلظًة
لكّنَك، دوَن �َصّك، �َصتدخُل يف 

البيا�ِض
�َصتن�صى ما تبّقى

تقوُل ِلنف�ِصَك: ِع�صَت يف 
املنفى طويًل.

جبار ياسين

ثقافة 

منفى دولة الخرافة .. كوميديا تسخر من اإلرهاب في العراق
مع ات�صاع املد التدمريي الذي طغى على امل�صهد العراقي 
ب�صقيه ال�صيا�صي واالجتماعي، نتيجة دخول تنظيم داع�ض 
مقدراتها،  على  و�صيطرته  العراقية،  املناطق  بع�ض  اإىل 
اإيجاد  من  بد  ال  كان  �صاذج،  تكفريي  خلطاب  وتوجيهه 
خطاب مواجه يحلحل ذلك اخلطاب عرب اأدوات ال�صخرية 
واال�صتهزاء من هكذا خطاب خال من العمق والفكر، فكان 
لهذا  للت�صدي  ال�رشفاء  املثقفني  من  كثري  تناخى  ان 
اخلطاب عرب مقاالت وتقارير وحتقيقات �صحفية، ف�صل 
�صخرت  ال�صعراء عرب ق�صائد  لعبه  الذي  الكبري  الدور  عن 
من هذا الفكر، لكن ما افتقدناه هو املواجهة عرب الدراما 
التي  اخلطوة  ولوال  الفكر،  هذا  من  ت�صخر  التي  العراقية 

م�صل�صل  اإنتاج  عرب  العراقي  االإعلم  �صبكة  عليها  اأقدمت 
من  اأكرث  قبل  عر�ض  والذي  اخلرافة"  "دولة  هو  �صاخر 
العراقية  للدراما  دور  الأي  االإ�صارة  ا�صتطعنا  ملا  عام، 

ال�صاخرة.
الدراما  تتجنب  حم�صن:  �صباح  ال�صينمائي  الناقد  يقول 
اىل  ال�صلطة  تدخلت  اأو  موؤثرات  خارج  تعمل  التي  تلك 
االبتعاد عن طروحاتها خمافة اأن يتم ا�صتغللها لربامج 
االمر  ال�صعبة يكون  االأوقات  لكن يف  تعنيها.  وخطط ال 
الدراما  اي  بينهما،  تلك احلواجز  ازالة  اكرث مرونة ويتم 
مواجهة  على  لتتعاونا  الوطنية  موؤثرات  حتت  وال�صلطة، 
الكوميدي  االخطار املحدقه لهما. لهذا ي�صنف امل�صل�صل 
التهكمي وال�صاخر "دولة اخلرافة" لهذا النوع من التعاون 
بني ال�صلطة او الدولة ليت�صاركا يف مواجهة اخلطر املهدد 

ت�صتدعي  للبلد  العامة  احلالة  والن  معا،  لوجودهما 
من  بد  ال  اذ  و�صعب  داهم  خطر  ملاجهة  بحزم  الوقوف 
تقدمي كل ما يقو�ض ذلك اخلطر ومنها الدراما او العمل 

الفني الذي ي�صاعد على تف�صري او تطويق م�صتوى اخلطر.
على  الدراما  دخول  اخلرافة" لتربير  "دولة  انتاج  وكان 
ملا  قريب  وكاريكاتوري  �صاخر  باأ�صلوب  املواجهة  خط 
عمل  هو  بالبلد  املحدق  اخلطر  او  العدو  اأفكار  تطرحه 
مقبول بدرجة تاأثريه على قطاع وا�صع من النا�ض بدرجة 
او اخرى، وكذلك تاثريه يف و�صائل اعم اجنبية جلراأته يف 
ب�صكل مثري وقوي يف وقت كان  العدو  اأخلقيات  ف�صح 
وتقربه من حدود  العدو  وقوة  االعلم ي�صخم من حجم 
قوته  للعمل  حت�صب  لهذا  حم�صوم  ب�صكل  بغداد  العا�صمة 

وب�صالته يف وقت �صعب.
ان تاأثري هذا العمل ورغم ملحظاتنا الفنية او الدرامية 
العدو  وت�صويه  بف�صح  ايجابية  اكرث  بحق  كان  عليه 
وكتاب  �صعبيني  �صعراء  وجود  خا�صة  بارعة  بطريقة 
الكبري  االثر  له  كان  درامي  عمل  يف  زجهم  يتم  اأغنية 

والفاعل يف خدمة الهدف.
ال�صلوم فقد قال: هذا  ال�صينمائي كاظم مر�صد  الناقد  اأما 
العمل مثل غريه من اأالعمال التي تنتج يف مثل الظرف 
الذي مير به العراق. حيث يعد عمل تعبويا قد ال يراعى 
التح�صيد  فحواها  ر�صالة  ار�صال  بقدر  الفني  اجلانب  فيه 
ملحاربة العدو املتمثل بداع�ض كفر وكتنظيم م�صلح. رمبا 
تاأثر فيه العديد من ال�صباب لدوافع �صتى. واال�صتغال على 
فكر التنظيم يكون له االأولوية باعتبار ان العمل اعلمي 
وحتتاج  وا�صنادها.  امل�صلحة  القوات  م�صاركة  منه،  يراد 
الهادف  ال�صخرية  بفن  ي�صمى  ما  اىل  اعمال  هكذا  مثل 
يف  عليها  ي�صتند  ان  ميكن  ووثائق  حقائق  من  امل�صتمد 
ف�صح وتعرية االخر. وبالتايل تكون االجابة عن ال�صوؤال. 
التي  املعارك  دائرة  يف  يدخل  وحربي  تعبوي  عمل  اإنه 

يخو�صها العراق �صد االرهاب .

بغداد_ متابعة

ً


