
مينا عطا يطرح برومو كليبه 
"عنقود العنب"

مي كساب تعود إلى الغناء  
بإشراف زوجها أوكا  

رفع فلم كارما من دور 
العرض

آيتن عامر تدافع عن المرأة

    ط��رح جن��م �س��تار �أكادميي مين��ا عطا بروم��و كليبه 
�جلدي��د "عنقود �لعن��ب"، عرب �سفحت��ه �لر�سمية مبوقع 

في�س بوك.
"عنقود �لعنب" من كلمات �ل�س��اعر �أحمد �ستا، و�أحلان 
حمم��د رحيم، وتوزيع كرمي عب��د �لوهاب وحممد رحيم، 
وم��ن �إخ��ر�ج نبيل م��كاوي ومرق�س عادل، وم��ن �إنتاج 

�رشكة "مزيكا".
وتخطى برومو كليب "عنقود �لعنب" 50 �ألف م�ساهدة، 
خالل �س��اعات من طرحه، عرب �ل�س��فحة �لر�سمية ملينا 

عطا مبوقع في�س بوك. 

بعد �سهر و�حد فقط من �إجناب �بنتها �لثانية د�ليد�، عادت 
�لفنانة مي ك�س��اب لن�س��اطها �لفني، ولكنها �ختارت هذه 
�مل��رة �أن تك��ون عودتها يف جمال �لغن��اء ولي�س �لتمثيل، 
ا د�خل �ل�س��تديو، لإجناز  وك�س��فت مي عن وجودها حاليًّ
�ألبومه��ا �لغنائي �جلديد، و�أ�س��ارت بو�سوح لتعاونها مع 
زوجه��ا مط��رب �ملهرجان��ات �ل�سعبي��ة �أوكا، يف ت�سجيل 
�لأغني��ات  م��ي ن�رشت ع��رب ح�سابها �لر�سم��ي على موقع 
�ن�ستقر�م، مقطع فيديو لها من د�خل �ل�ستديو، و�أكدت يف 
تعليقه��ا �أنها ب�سدد و�س��ع �للم�سات �لأخرية على �لألبوم 
�ملنتظ��ر طرح��ه يف �لأ�س��و�ق قريًب��ا، و�ساركه��ا �ملقط��ع 
�مل�س��ّور، زوجها �ملطرب �ل�سعب��ي �أوكا، ولكنه مل يك�سف 
عن تفا�سيل �لألبوم �جلديد وهل �سي�سع ب�سمته �ل�سعبية 

على �سوت زوجته، 

 ف�س��ل فيل��م "كارما" يف �ل�ستم��ر�ر بحلب��ة مناف�سة مو�سم 
�أف��الم عيد �لفطر، بعدما ق��ررت �رشكات �لتوزيع رفع �لفيلم 
م��ن قاعات �لعر�س بد�ية من �لثنني، بع��د ��ستمر�ر تدهور 
�إير�د�ته، حيث �حت��ل �ملركز �لأخري حمقًقا 159 �ألف جنيه 
فقط يوم �ل�سبت، ومل تتجاوز �إجمايل �لإير�د�ت منذ �أول ليلة 
عر���س، حاج��ز �ل�5 ماليني جني��ه م�رشي. فيل��م "كارما" 
تعّر���س لأزم��ة م��ع �لرقاب��ة �مل�رشية قب��ل عر�س��ه ب�48 
�ساعة فقط، حيث مت �ل�سماح بطرحه �سمن مو�سم �أفالم عيد 
�لفط��ر يف �للحظ��ات �لأخ��رية، بو�ساطة من وزي��رة �لثقافة 
ا مميًز�  �مل�رشية، وتوّقع �جلميع �أن ي�سهد ح�سوًر� جماهرييًّ
لت م�ساه��دة �أفالم "حرب  بع��د �لأزمة، ولك��ّن �جلماهري ف�سّ
كرم��وز" لأم��ري ك��ر�رة، و"ليلة هنا و���رشور" ملحم��د �إمام 

ويا�سمني �سربي، 

تعت��رب �لنجم��ة �لعاملي��ة كاتري��ن زيتا جونز و�حدة من جميالت هولي��وود، ويعتربها �لكثريون �أنها تتحدى �سنه��ا حيث تظهر د�ئما �أ�سغر من عمرها ب�سكل و��س��ح، و هو ما يجعلها د�ئما 
�إيقونة للجمال و�لرقي . كانت جنمة �لو�سكار �ل�سهرية خالل ت�سوير م�سهدها �لأول بامل�سل�سل ترتدى ف�ستان طويل ذ�ت ت�سميم ب�سيط باللون �لكحلى بتطريز ب�سكل ورود خمتلفة �للو�ن .

�ل���رش�ع  باأج��و�ء  �سعب��ان  �لفن��ان م�سطف��ى  �حتف��ظ   
�لد�ئ��رة بين��ه وب��ني �لنجمة �آي��ن عام��ر يف م�سل�سلهما 
�لأخري"�أي��وب"، وقام بو�سع تعليق �ساخ��ر على من�سور 
لها يد�فع ع��ن حرية �ملر�أة، مطالًب��ا �إياها بالتوجه �إىل 
�ملطب��خ ف��وًر�، باعتباره��ا �جلمل��ة �لتي ذكرته��ا عامر 
و�عتربته��ا ��سطه��اًد� من �لرج��ال للن�س��اء. �آين ن�رشت 
تغريدة عرب ح�سابها �ملوثق مبوقع تويرت قالت فيها: ملا 
و�حدة م��ن �لبنات ت��ّدي ر�أيها فى حاج��ة بالقي �لولد 
وقا�س��دة �أقول ولد بريدو� عليه��ا بجملة تافهة: روحي 
عل��ى �ملطب��خ، ودي حاجة حل��وة وتدعو للفخ��ر �أّن دي 
�حلاج��ة �للي م�سهورين بيها، لكن �نتو� �حلاجة �لوحيدة 
�لل��ي م�سهوري��ن بيه��ا لالأ�س��ف، م���س هنع��رف كبن��ات 

نقولهالكم ع�سان هي ب�رش�حة حاجة ِتِعّر �تلمو�.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�سع �لكامري� على �سورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

ينفصل عن شيريل 
فيرسيني

جائزة فاتن حمامة للتميز من 
نصيب هشام نزيه  

مارفل تقدم أول بطلة خارقة 
"بدينة" 

أشلي جود تزور السودان لدعم ضحايا التحرش الجنسي

بطال لفيلم عن حياة 
مارك ريتش

 �أعل��ن �لثنائ��ي لي��ام باي��ن Liam Payne و�سريي��ل فريناندي��و 
فري�سين��ي Cheryl Fernandez-Versini �نف�سالهم��ا بع��د 
عالق��ة ��ستم��رت عامني ون�سف �لع��ام. و�لالف��ت �أّن �لنف�سال جاء 
بع��د ذك��رى ميالد �سريي��ل �ل�35 بي��وم و�حد فقط، حي��ث كتبت على 
�سفحته��ا �خلا�س��ة عل��ى توي��رت "�أ�سعر باحل��زن و�أنا �أخربكم��ا �أننا 
�نف�سلن��ا، كان قر�ًر� من �ل�سعب �تخاذه.. ولكننا �سنبقى نحب بع�س 
كعائل��ة، فابننا هو كل �سيء يف حياتنا، نرج��و �حرت�م خ�سو�سيته 
يف هذه �لظروف". وبدوره ليام �لبالغ من �لعمر 24 عاًما �أعاد ن�رش 
ا ملحّبيه ومتابعيه هو، كما �نتقل  �لتغري��دة نف�سها، ليوؤكد �خلرب �أي�سً

�إىل �لعي�س مبفرده.
وذكرت و�سائل �إعالم عاملية �أّن �لثنائي يعانيان �لكثري من �مل�ساكل 
من��ذ بد�ي��ة عام 2018، وقد حاول جاهَدْي��ن تخّطيها، �إل �أّن ذلك مل 

يفلح وكان �حلل �لأن�سب هو �لنف�سال.

    ي�ستع��د �لنج��م �لأمريك��ي م��ات دمي��ون للقيام ببطول��ة فيلم 
�سينمائ��ي، يك�سف �أ���رش�ر حي��اة �مللياردير �لأمريك��ي �لهارب، 
و�لأك��ر �إثارة للج��دل مارك ريت���س، �مللقب "مبل��ك �لنفط"، من 
�إخر�ج �ملمث��ل و�ملنتج �لأمريكي ج��ون كر��سين�سكي، بالتعاون 
م��ع �رشكة يونيفر�سال بيكت�رشز. وي�ستم��ر �لعمل على �مل�رشوع، 
�ل��ذي ماز�ل يف �ملر�ح��ل �ملبكرة، على قدم و�س��اق، حيث يقوم 
�ملوؤل��ف جو �سارنبل باإعد�د �سيناري��و �لفيلم �ملقتب�س من كتاب 
�ل�ستق�سائ��ي  لل�سح��ايف  �لذ�تي��ة �خلا�س��ة بحيات��ه،  �ل�س��رية 
�ل�سوي���رشي د�ني��ال �أم��ان، و�لذي �سل��ط من خالل��ه �ل�سوء على 
ق�سي��ة طالقه من زوجت��ه دني�س و�لتي كلفت��ه �ملاليني، ودوره 
يف تاأ�سي���س �ل�س��وق �لفوري��ة للب��رتول �لت��ي كان��ت �ل�سب��ب يف 
ثروته �لهائل��ة و�لتي غريت �قت�ساد �لع��امل، بالإ�سافة لعالقته 

و�سفقاته �مل�سبوهة مع �لنظام �لإير�ين، 

   ك��رم مهرج��ان �لقاه��رة �ل�سينمائ��ي �لدويل يف 
دورته �لأربعني �ملوؤلف �ملو�سيقي �مل�رشي ه�سام 
نزيه، مبنح��ه جائزة فاتن حمام��ة للتميز. وقالت 
�إد�رة �ملهرج��ان برئا�س��ة �ملنت��ج و�ل�سيناري�س��ت 
حممد حفظي �إن تكرمي نزيه ياأتي "تقدير�ً لعطائه 
وم�سريت��ه �ل�سينمائية �مل�سيئ��ة و�حلافلة بالكثري 
من �لأعمال �لب��ارزة يف جمال �لتاأليف �ملو�سيقي 
وو�س��ع �ملو�سيق��ى �لت�سويري��ة". وتق��ام �ل��دورة 
�لأربع��ون للمهرج��ان يف �لف��رتة م��ن 20 �إىل 30 
نوفم��رب )ت�رشين �لثاين(، ونق��ل �لبيان عن حفظي 
قول��ه �إن نزيه "ل��ه ر�سيد كبري م��ن �لأعمال �لغري 
تقليدي��ة و�ملتميزة �لتي نال بع�سها جو�ئز حملية 
وعاملية، وهو ما ي�سكل حالة خمتلفة". وولد نزيه 
يف ع��ام 1972، وو�س��ع �ملو�سيق��ى �لت�سويري��ة 
و�أحلان جمموعة كبرية من �لأفالم منها )�ل�ساحر( 
و)�لفي��ل  �للي��ايل(  و)�سه��ر  و�لثعب��ان(  و)�ل�سل��م 
�لأزرق( و)�أ�س��و�ر �لقم��ر( و)هيبت��ا( و)�لأ�سليني( 

و)�لكنز(.
وعل��ق نزيه على منحه جائزة فاتن حمامة للتميز 
قائاًل: "هذه �جلائزة ر�سالة مهمة جليلي ولأجيال 
و�حلل��م  �مل�س��و�ر  ل�ستكم��ال  وحمف��زة  �أخ��رى، 
باملجه��ود  فالع��رت�ف  و�ملحاول��ة،  و�لطم��وح 

وتتويجه له تاأثريه �لكبري".
و�أ�س��اف: "�أن��ا يف منته��ى �لفخ��ر، و�سعادتي بها 
)�جلائ��زة( لأنن��ي �سع��رت �أن �ل�سينمائي��ني بات��و� 

عائلتي و�أنهم فتحو� يل بيتهم".

     ي�سع��ى ع��امل مارف��ل �ل�سينمائ��ي، م�سن��ع �لأبط��ال 
يف  �ل�سينم��ا  �سناع��ة  عل��ى  �لهيمن��ة  �إىل  �خلارق��ني، 
هولي��وود، ويب��دو �أن �رشك��ة" �س��وين" و�سع��ت �سل�سلة 
�أف��الم �لأبطال �خلارقني �أولوي��ة و رهانًا جناحًا �سمن 
خطته��ا �لنتاجي��ة �لقادمة، نظ��ر�ً للنج��اح و�لنت�سار 
�جلماهريي �لذي حتققه هذه �لنوعية من �لأفالم، حيث 
�أعلن��ت �عتز�مها �إنتاج �أول عم��ل �سينمائي من ق�س�س 
"Valiant" �مل�سورة و�ل�ستعانة باأول بطلة خارقة 

"بدينة".
ق�س���س  يف  م��رة  لأول  هرب��رت  �سخ�سي��ة  وظه��رت 
"فالين��ت" �مل�سورة عام ١٩٩٢، وهي تعمل �سحافية 
بالإ�ساف��ة �إىل قدرته��ا �خلارقة عل��ى �لتحليق يف �جلو 
وحتري��ك �لأ�سياء ع��ن بعد، وق��ام بت�سمي��م �ل�سخ�سية 
ر�س��ام ق�س�س عامل مارف��ل، فارن�سي���س بورتيال، فيما 
�ستت��وىل ماريا ميلن��ك كتابة وتاألي��ف �سيناريو �لفيلم، 
�ل��ذي مل يتم حتى �لآن حتديد موعد �سدوره، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة مرتو �لربيطانية.
 Valiant" وتاأت��ي هذه �خلطوة يف �إطار �سع��ي �رشكة
 Faith" �سخ�سي��ة  تق��دمي  خ��الل  م��ن   ،"comics
Herbert" �لفت��اة �لبدينة، �إىل �لبتعاد عن �لتنميط 
و�خلروج عن �لقالب �لتقليدي ل�سور �لأبطال �خلارقني 

من �لن�ساء وقولبتهن يف �سورة �ملر�أة مم�سوقة �لقو�م.
يذكر �أن مارفل �أعلنت يف وقت �سابق، تقدميها �سخ�سية 
�أول فت��اة خارق��ة حمجب��ة يف فيلمه��ا �لق��ادم" كابن 

مارفل"، �إحدى �سخ�سيات �سل�سلة �لأبطال �خلارقني. 

�س��در عن د�ر مت��وز بدم�سق كتاب »�لتجري��ب يف �لرو�ية �لعر�قية 
�لن�سوية بعد عام 2003« للدكتور �سعيد حميد كاظم �لذي عرفناه 
باحث��ًا دوؤوبًا، وناق��د�ً ُمطور�ً لُعدته �لنقدي��ة �لتي ي�ستعني بها يف 
تاأوي��ل �ملفاهي��م و�مل�سطلح��ات �لأدبي��ة �لتي ي�ستغ��ل عليها يف 
�أبحاث��ه �لنقدي��ة �ملتمي��زة �لتي ت�س��ع �لقارئ يف مو�جه��ة �أ�سئلة 

�لتجريب و�لتجديد و�حلد�ثة �لأدبية و�لفنية.
مل حت��َظ �لرو�ي��ة �لن�سوي��ة يف �لعر�ق مبث��ل هذه �لدر��س��ة �ملعّمقة 
�لت��ي �سمل��ت 20 رو�ية ل���15 رو�ئي��ة عر�قية ينتم��ني �إىل �أجيال 
وقوميات و�أديان خمتلفة �أمثال لطفية �لدليمي، و�إنعام كجه جي، 
وخول��ة �لرومي، وكليز�ر �أنور، وُدنى غايل و�سو�هّن من �لرو�ئيات 

�ملعروفات يف �مل�سهد �لرو�ئي �لعر�قي.
تتمح��ور ثيمة �لكتاب على مفهوم »�لتجري��ب يف �لرو�ية �لعر�قية 
�لن�سوي��ة بعد ع��ام 2003«، وهذ� �لكتاب ه��و يف �لأ�سل �أطروحة 
جامعي��ة تق��ّدم به��ا �لباح��ث لني��ل درج��ة �لدكتور�ه م��ن جامعة 
باب��ل عام 2016 حي��ث ق�ّسمها �إىل �أربعة ف�س��ول عّززها مبقدمة 
م�ستفي�س��ة، ومتهي��د �س��اٍف، و�أنه��ى �لأطروح��ة بخامت��ة حمكمة 
��ل �إليه��ا عرب هذه  �سّمنه��ا خال�س��ة �لبح��ث و�لنتائ��ج �لتي تو�سّ
�لدر��س��ة �لطويل��ة �لت��ي غّطت 466 �سفح��ة م�سفوع��ة بامل�سادر 

و�ملر�جع ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لر�سالة �جلامعية.
وم��ن �ملع��روف، �أن �لكات��ب يف �لرو�ي��ة �لتجريبي��ة يبتك��ر طرقًا 
جديدة ت�سكل قطيعة مع �ملا�سي �سو�ء يف �ل�سكل �أو �مل�سمون كما 
ه��و �حلال يف »يولي�سي�س« جليم���س جوي�س، و»�لأمو�ج« لفرجينيا 
وولف، و»يف �نتظار غودو« ل�سموئيل بيكيت، و»�لبحث عن �لزمن 
�ل�سائ��ع« ملار�سي��ل برو�س��ت. وميك��ن �أن نكتف��ي ب�»يولي�سي���س« 
كاأمن��وذج للتجري��ب و�حلد�ثة حي��ث �سّتت �لكاتُب �لثيم��ة، وقّل�س 
�لزم��ن �لرو�ئ��ي �إىل يوم و�ح��د، و�أدخل تيار �لوع��ي، و�ملونولوغ، 
و�لتد�عي��ات �حلرة يف �لن�س �لرو�ئي �ل��ذي ل ينتمي �إّل �إىل نف�سه 
لأن��ه من ن�سيج وحده ول جتد له �أ�سد�ًء عند ُكتاب �سابقني له، فال 
غر�ب��ة �أن تكون هذه �ملغامرة �سجاع��ة وحمفوفة باملخاطر لأنها 
تخرتق كل �لتيار�ت �لنمطية �ل�سائدة و�ملاألوفة �لتي تدور يف فلك 

�حلا�رش، وتتفادى مغامرة �لذهاب �إىل �مل�ستقبل �ملجهول.

َم��ْن يق��ر�أ هذ� �لكتاب ُي��درك جيد�ً �أّن �لباح��ث مل يرتك �سغرية ول 
كب��رية يف �لرو�ي��ة �لن�سوي��ة �لتجريبية �إّل وو�سعه��ا حتت جِمهره 
�لنق��دي ب��دء�ً م��ن �لبد�ي��ات �ملنّوعة، وتدم��ري �حلبك��ة، وغمو�س 
�ل�سخ�سيات، وتع��دد �لأ�سو�ت �ل�ساردة، وتعومي �لأمكنة، و�لرتكيز 
عل��ى �لزمن �لنف�سي، وجتاوز �ل�سببي��ة، وته�سيم �لت�سل�سل �ل�رشدي، 
�لن���س  وتطعي��م  �لأخ��رى،  �لأدبي��ة  �لأجنا���س  عل��ى  و�لنفت��اح 
بالأ�ساط��ري، و�ملخطوط��ات، و�ل��روؤى �لفل�سفي��ة، و�نته��اًء باأنو�ع 
خمتلفة من �لنهايات مثل �لنهاية �لفكرية، و�لنهاية �ل�ست�سعارية، 
و�لنهاي��ة �ملفتوح��ة. ومب��ا �أن �لتجري��ب و�حلد�ثة وجه��ان لعملة 
و�ح��دة ف��ال ب��د للباحث �أن يع��رِّج عل��ى �لرو�ية �لغربي��ة �جلديدة، 
وخ�سو�سا �لفرن�سية منها، �لتي رّكزت على بعرة �لثيمة، و�أطلقت 
�لعن��ان للمخيلة و�لذ�كرة و�حللم، وطالب��ت �لقارئ باإعادة ترتيب 

�لأحد�ث، و�مل�ساركة يف �سنعها عرب �آلية �لتلقي �لإيجابي.
��ح �لناقد �سعيد حمي��د �ل�سبب �لذي دفعه لختيار �لرو�يات  مل يو�سِّ
�لع�رشين �لتي تعود ل���15 رو�ئية فقط وهّن عالية ممدوح، وهدية 
ح�س��ني، وبت��ول �خل�س��ريي، ووف��اء عبد �ل��رز�ق، و�أم��رية في�سل، 
ور�س��ا فا�سل، و�إلهام عبد �لكرمي، و�إينا���س �أثري، وحور�ء �لند�وي، 
وبلقي���س حمي��د ح�سن، �إ�ساف��ة �إىل �لرو�ئيات �خلم���س �ملذكور�ت 
�آنفًا، علما باأن بع�سهن مل ينجزن �سوى رو�ية و�حدة �أو �ثنتني يف 
�أف�س��ل �لأحو�ل، فكيف �نغم�س��ن يف مو�سوع �حلد�ثة �أو �لتجريب؟ 
و�مللحوظ��ة �لثاني��ة تتمث��ل بال�سوؤ�ل �لآت��ي: ملاذ� �أهم��ل �لباحث 
رو�ئي��ات �أخريات ر��سخات يف �مل�سهد �لرو�ئي �لن�سوي يف �لعر�ق 
�أمث��ال �سامل��ة �سالح، وهيف��اء زنكن��ة، ومي�سلون ه��ادي، وغادة 
�سّديق ر�سول، وليلى ق�رش�ين و�أخريات ل جمال لذكرهن جميعًا؟

ك يف قدرة �لقا�سة و�لرو�ئية ُلطفية �لدليمي �لتي كانت  ل �أحد ي�سكِّ
حا���رشة يف �مل�سهدي��ن �لق�س�سي و�لرو�ئي يف �لع��ر�ق منذ �أو�ئل 
�سبعين��ات �لق��رن �ملا�سي وحت��ى �لآن، وقد �أ�ساف��ت �إىل �أعبائها 
�لكثرية عبء �لرتجمة، و�ملقالة �لنقدية، و�لعمود �ل�سحايف، وهي 
جُم��ددة يف كل �لأجنا�س �لأدبية �لت��ي تكتبها يف �لق�سة و�لرو�ية 
و�مل�رشحية �لتي ت�ستدع��ي فيها �لأ�سطورة، و�ملخطوطة، و�لو�قعة 
�لفنتازية وما �إىل ذلك. وقد ينطبق �لأمر نف�سه على �لرو�ئية �إنعام 
كج��ه جي �لت��ي عرفناه��ا �سحافي��ة، ورو�ئية و�سل��ت �إىل قائمة 
�لُبوكر �لق�سرية عن رو�ية »�حلفيدة �لأمريكية« ولها ثالث رو�يات 

�أخرى هي »�سو�قي �لقلوب« و»ط�ساري« و»�لنبيذة«، وهي رو�يات 
جتريبية وحد�ثية.

ل رو�يات عالية مم��دوح جتربة ��ستثنائية يف جر�أتها �لأدبية  ت�سكِّ
لك��ن �لباح��ث رّك��ز عل��ى �ل��روؤى �لفل�سفي��ة �ملهيمن��ة عل��ى رو�ية 

»�لأجنبية«.
و�إذ� كان��ت خول��ة �لروم��ي ق��د �نفتح��ت عل��ى �لأه��و�ر يف رو�ي��ة 
»�ل�سم��ت حني يلهو« بو�سفها �أمكن��ة جمهولة فاإن �أخريات برعَن 
يف كتاب��ة رو�يات م��كان مثل هدية ح�سني يف »مط��ر �هلل«، وُدنى 
غ��ايل يف من��ازل �لوح�سة«، وُلطفي��ة �لدليمي يف »�سي��د�ت ُزحل«. 
ي��رى �لناقد �سعيد حميد �أن بتول �خل�سريي مل تركن �إىل �لعجائبي 
يف رو�ي��ة »غايب« و�إمنا وج��دت �سالتها �لفنية يف �لغر�ئبي حني 
حّول��ت �لنحل �إىل كائنات �رش�سة و�رشي��رة مل ناألفها من قبل، كما 

كتبت هذه �لرو�ية حتديد�ً بعني �لكامري�.
ويف �سي��اق حتطي��م �حلو�ج��ز ب��ني �لأجنا���س �لأدبي��ة و�لفني��ة 
�أدخل��ت كليز�ر �لريبورتاج �ل�سح��ايف �إىل ن�سها �لرو�ئي �ملعنون 
ب�»�ل�سن��دوق �لأ�س��ود«، كما وّظف��ت »كجه جي« ُموج��ز�ت مكثفة 
عت بها رو�ية »�حلفيدة �لأمريكية«،  على �سكل �أفالم وثائقي��ة ر�سّ
فيما �أحّيت �إينا�س �أثري �أ�سطورة »�سمري�مي�س« �ملغّيبة �إىل حٍد كبري 

يف �لأعمال �لرو�ئية �لعر�قية.
يعتق��د �لباح��ث �أن بع�س��ًا م��ن �لرو�ئي��ات �لعر�قيات �أف��دَن كثري�ً 
م��ن �لتقنية »�مليت��ا �رشدية« كما هو �حل��ال يف رو�ية »�ل�سندوق 
�لأ�س��ود« لكلي��ز�ر �أنور �لت��ي �نطوت عل��ى »حكي �حلك��ي، ورو�ية 
�لرو�ي��ة«، وين�سح��ب ه��ذ� �لأم��ر ذ�ته، بح�س��ب �لناقد، عل��ى رو�ية 
»ه��روب �ملونالي��ز�« لبلقي�س حميد ح�سن �لت��ي حّولت »موناليز�« 

من �ساردة �إىل مروٍي لها وبالعك�س.
يتو�س��ل �لباح��ث يف خامت��ة �أطروحته �إىل عدد كبري م��ن �لنتائج 
م��ن �أبرزها �أن مقوِّمات �لحرت�ف و�ل�سنع��ة و�لوعي �لفني كانت 
حا���رشة بق��وة يف �لرو�ي��ة �لعر�قي��ة �لن�سوي��ة. و�أن �لتناف�س بني 
�لرو�ي��ة وبقية �لأجنا�س �لأدبية و�لفنية ق��د بات جليًا يف �لرو�ية 
�لن�سوية �لتي متيل �إىل �جِلدة و�لبتكار، و�أكر من ذلك فقد رف�ست 
�لتميي��ز �جلن�سوي، وركزت عل��ى �لهام�س، وفتح��ت �لأفق �لرو�ئي 
عل��ى مزيد م��ن �لأ�سئلة �جلريئة كما حّر�س��ت �لقارئ على معاينة 

�حلقائق �ملحجوبة. 

     ز�رت �لنجم��ة �لأمريكية �أ�سلي ج��ود �لأ�سبوع �ملا�سي، �أحد خميمات 
جنوب �ل�سود�ن لالجئني، �لفارين من �حلرب �لأهلية �لد�ئرة يف بالدهم 
من��ذ �أك��ر من ث��الث �سن��و�ت، وياأت��ي ذلك يف �إط��ار دوره��ا وجهودها 
باعتباره��ا �ملمثل �لع��ام ل�سن��دوق �لأمم �ملتحدة لالأن�سط��ة �ل�سكانية. 
وخ�س�س��ت �أ�سل��ي جود، �لت��ي كانت من �أو�ئ��ل �لن�س��اء �للو�تي جاهرن 
مبوقفه��ن �ملع��ادي للمنتج ه��اريف و�ين�ست��ني، بعد �تهام��ه بالتحر�س 
و�س��وء �ل�سلوك �جلن�سي، زيارته��ا للتوعوية بحملة "�أن��ا �أي�سًا" �لهادفة 
�إىل ت�سلي��ط �ل�س��وء على عو�قب �لتحر�س �جلن�س��ي، حيث وجهت حديثها 
للن�س��اء من �لفتيات و�ملرهقات �لناجي��ات من حو�دث �لعتد�ء �جلن�سي 
قائلة: "جميعن��ا �سيد�ت، جميعنا نتعر�س لذلك، و�أنا هنا �إىل جانبكن"، 
معلن��ة تقدمي �لدعم �لكايف له��ن. ولفتت جود، �لتي �أ�سبحت �أحد �لوجوه 
�لب��ارزة حلملة "�أنا �أي�س��ًا" و�لتي ت�سعى من خالله��ا ملحاربة �لتحر�س 
و�سوء �ل�سلوك �جلن�سي بكاف��ة �أ�سكاله، �إىل م�ساعدة �سحاياه يف �لك�سف 
عما جرى معهن، ملحا�سبة مرتكبيه قانونيًا قائلة: "لقد �ساعدين �لعالج 

�لذي تلقيته يف �لعودة �إىل ممار�سة عملي وحياتي من جديد ب�سكل �أكر 
ق��وة". وتابعت حديثها مو�سح��ة: "على �لرغم مم��ا �كت�سبته حركة "�أنا 
�أي�س��ًا" من تاأيي��د و�نت�سار عاملي و��سع، �إل �أن بع���س �سحايا �لتحر�س 
وبخا�س��ة يف �لبل��د�ن �لت��ي مزقته��ا �حلروب مث��ل جنوب �ل�س��ود�ن، ل 
يز�ل��ون جمربي��ن عل��ى �ملعان��اة يف �سمت". و�س��ددت �أ�سل��ي جود على 
���رشورة حما�سبة �لرجال �لذي��ن يرتكبون هذه �لأفع��ال، وعدم �إفالتهم 
م��ن �أي عقوب��ة، �سو�ء �أكان ذلك ب��ني �ملو�طنني يف جن��وب �ل�سود�ن، �أو 
د�خ��ل منظومة �لأمم �ملتحدة �أو يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية". ي�سهد 
جن��وب �ل�س��ود�ن بع�س �لظو�ه��ر �ملزمنة �لتي �نت�رشت في��ه منذ �ندلع 
�حل��رب �لأهلي��ة ع��ام 2011، مث��ل �نت�س��ار �لعن��ف �جلن�س��ي، و�رتفاع 
مع��دلت �لوفيات بني �لن�ساء �للو�تي يل��دن يف جنوب �ل�سود�ن �أكر من 
�أي م��كان �آخ��ر على وجه �لأر�س، بالإ�ساف��ة �إىل زو�ج �لقا�رش�ت حيث 
تتزوج �أكر من ٪45 من �لفتيات دون �سن 18، فيما تنجب حو�يل 30٪ 

من �لفتيات يف �سن 15 عامًا.
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