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في  المهمشين على بروايتك اتكأت  
المجتمع، بينما غيبت الفئة األخرى؟

نتيجة خطة المهمشين على لم اتكئ -
اآلن أنت شخصي. وبقرار ومحكمة مسبقة
وأستنتج المهمشين دور عن معي تتحدثين
لهذه شاسعا أن ثمة حيزا السؤال هذا من
الماضي القرن أواسط في كانت التي الفئة
البحريني األوسع في المجتمع الفئة تشكل
أو قليلة فئة المهمشون ليس وبالتالي
الفئة فإنني هذه عن أعبر محصورة وعندما
أنا الذي واسعا من المجتمع قطاعا أحتضن
تمثل انتماء أنتمي إليه وهو كنت شخصيًا
البحر في تعمل كانت التي العائلة في
حياة هامش على وتعيش والغوص والصيد
مختزلة حينذاك أساسًا كانت التي الرفاه
وكانت المجتمع من  ضئيلة  شريحة في
والفقراء البحارة هي الساحقة األغلبية
فيما للتوضيح فقط هــذا والمهمشون،
تنتمي كانت الذي البحرين بمجتمع يتعلق

الشخوص. هذه إليه
يكن جذريًا ففي األخرى لم الفئات غياب
الرواية من وهي الجزء األول القمر" "بيضة
برزتشخصياتتنتميإلىفئةالثراءوالمال
على سيطرت التي "محفوظة" مثل والنفوذ
بمثابة وكانت األول الجزء أحداث مجمل
خلف الشيخ بعده ومن سيار للشيخ العائل
الجزء إلى أثرها امتد  التي  "نعوم" وحتى
في ذلك كان وإن باريسي" "قمر في التالي
النسبة الغالبة الرواية لكن ضيق من نطاق
انطالقا حد تعبيرك للمهمشين، على كانت
الغالبة الشريحة الفئة هي  هذه كون من

حينذاك. البحريني المجتمع في

أثناءالتحوالتالتيحصلتفيالبحرين 
األحداث تدور وبقية الفئة لتلك دورا نر لم

المهمشين، لماذا؟ هؤالء فلك في
التي تركزين التسمية هذه أعتقد أن -
قبل فهم هؤالء بشأن إجحاف فيها عليها
عاديين بشرًا كانوا مهمشين يكونوا أن
ولكن والحرية العيش في الحق ولهم
التي الفئة الرواية هي  الشريحة في  هذه
عليه البحرين كان الذي إلى المجتمع تشير
هي وبالتالي برمته والمجتمع والمنطقة
المجتمع هي  ما بقدر  فئة مهمشة  ليست

العادية. صورته في حينذاك
االجتماعية التحوالت رصد بشأن أما
هناك أن فأعتقد من خاللهم واالقتصادية
التحوالت مرتبطة فهذه المبالغة، من نوعا
هذا تحتم ومــاديــة اقتصادية بقوانين
الطبقات مختلف على وتفرضه التطور
الفئة هذه دور أن والشرائح االجتماعية، إال
البحرين سكان معظم دور هو اإلنسانية
من فهم العادات عن النظر بصرف حينذاك
التعليم والطبقة الوسطى متوسطة الفقراء
على االجتماعية  التحوالت أجبرتها التي
في انسحقت وإال المتغيرات مع هذه التكيف
نعوم لدى الحال هو كما عنها رغما التغيير
الفقيرة الحالة منطقة من انتقلت التي

وهي والفخمة الغنية الجفير منطقة إلى
غالبية على يصعب التي المناطق من

هي حيث فيها السكن المواطنين
المفروشة الشقق عــن عــبــارة
لألجانب ــادق ــن ــف وال والــفــلــل

هذا األغنياء، والخليجيين
أن بعد لنعوم االنــتــقــال
الشيخ دار تسكن كانت
المنطقة بالحالة وهي سيار
تكشف المحرق من الساحلية

المتغيرات التكيف مع هذا عن
المهمشين. لفئة

على معك أتفق أنا هنا من
في للمهمشين دور وجود
ولكن المجتمع هذا طرف
بنية في المستمر التغيير
الفئة هذه  يجتذب الحياة 

التكيف. نحو

للزمن  تغييب هناك  
لماذا؟ الرواية، في

الرواية في الزمن تغييب -
انسياب الحظت ولقد عمدًا
التسلسل عن بعيدًا األحــداث

المصاحب التقليدي الزمني
ولكنه للسنوات باألرقام

في الــزمــن أي مــوجــود
صــورة ــي وف كــل سطر

والــســواحــل ــي ــان ــب ــم ال
وتطور الشخوص  ومالبس 

ونمو اإلكسسوارات وفي الحياة
والتلفزيون الكهرباء كاقتحام البيئة

للزمن ترميز وكلها والسيارة والمكيف
يكفي بما جدًا ذكي القارئ  أن أرى فأنا

ليعيشفيزمنالروايةالحقيقيوالتصوري
تلتزم ال  التي الذكية السينما مثل تمامًا
المملة الزمنية التفاصيل عبر الزمن بخيط
في األشياء، المرئية غير األبعاد عبر ولكن
أو البحرين من أكان سواء الرواية وقارئ
الرواية زمن في يعيش سوف خارجها من
البحرين أو من أكان سواء يقرأها كما هو
إيحاءات فهناك الجزائر في أو األردن من
- بنفسها زمنها الرواية تسرد ألن تكفي
من الزمن تحمل نفسها هي األحــداث أي
القارئ. على الزمن وفرض المباشر الداخل
المختلفة المراحل إلى االنتقال عند
هيئة على الزمن يصاحبها األحــداث من
فيها دخلت التي الفترة  مثل  متنقلة بيئة
المجتمع إلى  اإلنترنت وتسلل الكهرباء

الحاضر. الغائب الزمن تجدين وهكذا

الشيخ  شخصية نموذج تــرى كيف  
العادية؟ الحياة في المتناقضة، "سيار"

الشخصية نموذج هو سيار الشيخ نموذج -
من كنوز عبر ذاتها داخل القابعة السحرية
اإلنسان هو  واألحاسيس، واألفكار العواطف
السحر، في لجة ويعيش في الواقع المتواجد
اللذة واأللم من تحتويه بما سحر الحياة هو

المشاعر هذه لغير وجود وال والضياع والوحدة
هيئة عبر تكون عندما خاصة الشخصية في
برج في أنه على إليه ينظر الذي الدين رجل

بالحياة والواقع. له عالقة وال عاجي
األول الجزء  في معه تعاطيت عندما 
ونفذ سيطرتي  عن خرج  بدرجة سحرني 
يشبه ما إلى الكتابة  خارج عالم إلى مني
ممن األصدقاء ببعض دفع مما التلبس
إنني للقول حجة عن البحث إلى العمل قرأ
وهي إشارة البداية منذ الشيخ تعاطفت مع
إلىاالنحيازإليهولكنذلكأبعدمايكون عن
شخصيته أفسدت العكس لقد على الواقع
وكما يريدها وتالعبت بها كما هو الوقورة
بمعنى هو السحري الواقع في عليه كان 

وليست الكتابة. شكل نفسه الذي
كانالشيخيعيش الواقع واليعيشهوكان
يتبادل وال خداع مساومة بال بالنساء يغرر
وليس إشباعهن  خــالل  من معهن اللذة

على النساء كانت استغاللهن، خالل من 
كالساحر قدميه  عند يرتمين اختالفهن 
لم ذلك للمقاومة ومع أثر وال يبهرهن الذي
جميعًا عشقهن فقد قدرهن من للحط يسَع

اإلحساس. بنفس

من  العدد بهذا عالقته ترى أن هل
ومساواة؟ تحتوي على عدل النساء

بين بالعادل  سيار الشيخ أصف لم  -
كل استقطاب في عادًال إال لكونه النساء
بما عواطفهن والسيطرة على مشاعرهن
خالل عادًال من يكن لم ربما يرضيهن،
في بينهن فرق وربما لذاته اللذة انتزاع
كل منهن تفجرها التي مستوى الشهوة
منهن واحــدة لكل بالنسبة  ولكن لديه
وهذه منه بالرضى قناعة على كانت
كانت التي  العالقة هذه نسبية، عدالة
عالقته تختلف عن النساء وبين كافة بينه

لبيضة القمر التكوين بداية بخديجة في
التي البدائية تلك إال العالقة تكن فلم 
يقرأ الذي  الغرائبي  الكائن منها  انبثق 
اكتسب وقد الساحر بشفافية األجساد
ال ترتبط سريالية عالقة ذلك من خالل
خارج إنسانية عالقة هي ما بقدر بالجسد
فيها الجسد مجرد كان دائرة الجسد وإن

وعاء.
"االنفجار زمــن  في نعيش إننا يقال
تكتبه ــذي ال األدب تــرى كيف ــروائــي" ال
بشكل الخليجية والمرأة عام، بشكل المرأة

خاص؟
لإلبداع المبتذل التقسيم بهذا أعترف ال
بيننسائي ورجاليوفيالمحصلة الطبيعية
أنثوي، اإلبداع وإبداع ذكوري يوجد إبداع ال
تقسيم تكريس اإلجــحــاف ــن  وم ـــداع  إب
روح وأنثوي، رجولي إلى اإلنسانية المشاعر
فهي حالة المرأة أو لرجل أكانت سواء واحدة
ذاته، لإلبداع المجحف بالتقسيم تعترف ال
وال أقرأ ال إبداعي نتاج أمام أقف عندما
اإلنسان المبدع عن بل الجنس عن أبحث
لذلك امرأة أو رجل كون عن النظر بصرف
الكاتب جنس أمام حياتي طوال أتوقف لم
لكن والتقسيم التصنيف أمارس لم ولذلك
فهو التعبيرية والكثافة العدد قصدت إن
في نسائية أسماء هناك كانت وإن للرجل
على خاصة وزنها لها  الخليجية  الساحة

الشعر. صعيد

كيف  سينمائية كتابات  لديك  
إبداعك؟ في التجربة هذه من استفدت

تدفق من السريالي العالم هذا السينما -
اكتشاف الحية يحرضني دائمًا على الصور
مستوحاة من تقنية الكتابة المزيد من لغة
العصرية الزاخرة الصناعة الفن وهذه هذا
استفدت منها لقد هائلة، تعبيرية بفنون 
في الزمن من فترة شرعت حيث ككتابة
الكتابةفيمجالالنقدالسينمائيوصدرلي
شاهين إضافة سينما يوسف ذلك كتاب في
االستفادة أن غير  الدورية، الكتابات  إلى
آالف مشاهدة خالل  من جــاءت القصوى
ذات األميركية وخاصة األجنبية األفــالم
التعبير بصور  الهائلة المجنونة التقنيات 
الروايتين في السرد أسلوب الحظت وربما
والتقطيع اللقطات المتالحقة وظفت حينما
من السريع لإليقاع االنتقال في "المونتاج"
ومن آخر  إلى  زمن ومن أخــرى إلى حقبة
الوسائل اللجو إلى دون غيره من إلى حدث
النقل على والقائمة المملة التقليدية

السردي.
خاصة جدا كثيرًا السينما خدمتني لقد
كانت طريقة إذ التقطيع مجل توظيف في
الفصول بين لالنتقال وسيلة المونتاج
التقليدية الحواجز بكسر واألزمنة واألمكنة
في الطريقة تلك وربما الحظت في السرد
باستخدام الفترات على والقفز الزمن تجاوز
الروايتين زمن بين باك الفالش تقنية

باريسي". و"قمر القمر" "بيضة

الكتابة تقنيات على صعيد كثيرا خدمته أن السينما يقر بحريني روائي

غالبية شّكلوا المهّمشون  جمعة:
الماضي القرن أواسط حتى بلدي في

علي عزيزة حاورته
aziza.ali@alghad.jo

جمعة أحمد البحريني الروائي يرصد -
تحوالت باريسي" "قمر القمر" "بيضة ثنائية في
الشيخ شخصية خالل من  البحريني  المجتمع

المتعددة. النسائية وعالقاته المركبة "سيار"
مغلقة، عوالم جمعة شخصيات وتعيش
ورائحة البحر أنفاس الشاطئ على تتنشق
ورغباتها، مشاعرها كبت إلى وتضطر أسماكه،
ومكان زمــان في ذلــك  بعد وتتفجر لتفيض

وتترك معها، يتناسبان ال وقــد تختارهما ال
اختيارها. مسألة وحدها للمصادفة

تلتقيهذه الشخصيات، كحركةذرات المادة،
كل ليعود عن كبتها وشغفها، تنّفس وتتشابك،

المختلف. وطريقه مساره ويأخذ منها
ثنائيته من الثاني الجزء في جمعة يتابع
االبن خالل من والتغيرات التطورات تلك رصد
والده جينات يحمل الذي الشيخ لهذا الشرعي غير
على فيه يتكئ الذي السلوك وفي حياته نهج في

في رحاله ليحط االنسانية، النفس  تناقضات
في"مدينة باريسي" "قمر الثاني الجزء نهاية

النور" باريس.
القمر" "بيضة روايتا له صدرت الذي جمعة
في النقدية الحركة أن يرى باريسي" و"قمر
عن عبارة يقدم هو "غير متوفرة"، وما البحرين
عن وهي بعيدة والسياسة، في الفكر دراسات

األدبية. النتاجات
والــواقــع"، الحلم "شــهــرزاد صاحب ــرى  وي

نواس "أبــو الــرمــادي"، المنحدر إلى  "الصعود
أن للرئيس"، قهوة و"فنجان الديسكو" يرقص
في بعينه زمن له يحدد أن من أذكى القارئ
والتصوري الحقيقي الزمن يعيش فهو الرواية

خالل سرد األحداث. من
اإلبداعية، والمشهد تجربته مالمح أبرز حول
الثقافي البحريني، وتقنياته الكتابية، وعالقته
كان الموضوعات من وغيرها السابع  بالفن

الحوار: هذا جمعة أحمد مع "الغد" لـ

حلمي احسان الزميل بريشة جمعة احمد البحريني الروائي بورتريه

محمود  المصري الممثل قــال القدس- 
صندوق االمم في الحسنة النوايا قابيل سفير
االوسط الشرق للطفولة (يونيسف) في المتحدة
جاء انه الغربية، الضفة زار الذي افريقيا وشمال
لالطفال والتعليمية الصحية االوضــاع لتفقد

الفلسطينيين.
برس فرانس  لوكالة  قابيل محمود  وقال 
لتفقد الفلسطينية االراضــي لزيارة "حضرت
تعليمية ناحية من الفلسطينيين االطفال وضع

وصحية".
الغربية. الضفة قابيل على زيارة واقتصرت
بسبب غزة قطاع من زيارة يتمكن لم انه وقال
ان امور "رغم بتأشيرة الدخول مشاكل مرتبطة

منظمة مسبقا". كانت الزيارة وبرنامجها
الى رفح طريق معبر "سأسافر من واضاف

الى عودتي بعد ممكن وقت اقــرب في  غزة
قطاع اطفال السابق في  "زرت مصر".وأوضح
واريد ان العريش مستشفى في غزة المصابين
المدارس وخصوصا هناك االطفال اوضاع اتابع
الغوث لوكالة التابعة المدارس من عددا الن
اوضاع ازدادت الحصار استمرار ومع قصفت،
الدراسي هذا العام في غزة سوءا في الدراسة

الجديد".
وحنون ــاوي غ عائلتي ــراد اف قابيل  وزار 
المحكمة ــرت  ام اللتين القدس مدينة في 
ان بحجة بيوتهم من بطردهم  االسرائيلية
عاما وسكن ثمانين قبل لليهود االرض مملوكة

مستوطنون. مكانهم
الغربية الضفة في  عدة مدنا  "زرت وقال
تجمعات وزرت المدارس من عدد بزيارة وقمت

واطفالهم". للبدو
الضفة في اطفال ازاء بااللم "اشعر وتابع 
سيرا ويمرون طوية مسافات الغربية يقطعون
الى الوصول قبل اسرائيلية تفتيش نقاط عبر

مدارسهم".
سمحت اذا  فلسطين الى  "ساعود واضــاف 
االطفال اوضاع لمتابعة بذلك اليونيسف لي
وعائلتي جنين مدينة قرب البدو وخصوصا
وهذا الشارع، في تعيشان اللتين وحنون الغاوي
يتحمله وال  طبيعي وغير منطقي غير وضع

عقل".
الــوزراء رئيس  التقى قابيل محمود  وكان
وزير التقى كما فياض. ســالم الفلسطيني
ووزيرة مغلي ابو فتحي الفلسطيني الصحة
العلمي لميس  الفلسطينية والتعليم التربية 

اهللا االربعاء. رام مدينة في
طاقم او السفير "مهما اعطى انه قابيل ورأى
الى بحاجة بانه يشعر دائما فانه اليونيسف
تواجهها التي المشاكل حجم امام اكثر العطاء
المنكوبة المناطق في خصوصا الطفولة
الطبيعية الكوارث  او الــزالزل  او الحروب من

االخرى".
اليونيسف عمل في قضية "اهم ان ورأى
متابعته انما  وانجازه العمل بدء فقط  ليست
حتى االمور وصلت واين تطوره على والوقوف
اكبر قطاع منه ويستفيد بالنجاح يتكلل العمل

والناس". من االطفال ممكن
اليونيسف في عمله عن قابيل وتحدث
يقدمون اليونيسف في الشباب ارى "كنت قائال
لظى تحت ويعملون السودان في خدماتهم

متناسين متناه برضى الحر قيظ وفي الشمس
االخرين". على وقلقين انفسهم

في االطفال "بتطعيم قام انه الى واشــار
لهم صفوفا واقمنا االطفال ضد شلل دارفور
الصفوف عدد زيادة علينا ان وعلمنا خيم من
المعلمين عدد وزيــادة الخيم، من  اصال وهي
ما يجري ومتابعة دارفور الى الرجوع (...) وعلي

والتعليم". الصحة جانبي في
في اطفال لوجود اسفه عن قابيل وعبر
"هناك مؤسسات ان وقال مصر. الشوارع في
غير انها يبدو ولكن واهلية  حكومية رعاية

اجلها". اكبر من بعمل ويجب القيام كافية
اطفال موضوع معالجة عدم ان من وحذر
في سيؤثر مستقبال كامل في شكل الشوارع

ب) ف (ا مصر. في الحياة االجتماعية

اوضاع االطفال لتفقد الفلسطينية االراضي يزور قابيل محمود المصري الممثل

العناني زياد
ziad.alanani@alghad.jo

رواية  في دراسة الشاعر والباحث شربل داغر عمان- يشرع
بإفرنجي" لست "وي. الخوري خليل والصحافي اللبناني الكاتب
سنة وخمسين مائة من أكثر بعد ،1860 العام صدرت في التي

2007 الطبعة  العام مصر في في صدرت أن صدورها وبعد من
منشورات عن جديدة نسخة في للرواية المصّورة المصرية
مجال في ريادتها حول والتدقيق بالبحث مزودة الفارابي دار
أعداد إلى تحقيقه وبحثه في داغر الروائية. ويعود الكتابة
النصف في الخوري يصدرها كان التي األخبار جريدة حديقة
كتاب في الرواية طبعة إلى ثم عشر، التاسع القرن من الثاني
كما يقدم المدونتين، بين تحقيقية مقارنة مستقل ويقدم
السرد عرفه مما لغيرها، كما للرواية، وتاريخية فنية دراسة

مساعيه األولى. العربي في
على الرواية هذه أسبقية من التحقق إلى داغر وينتهي
مثاًال لت شكَّ إذ الفنية، ريادتها ومن الزمنية الناحية غيرها من

لغيرها. فنيًا
الذي النقدي  التحقيق  إعدادي عند تبينت، داغر:"  ويقول 
هناك أن بإفرنجي ، إذن لسُت الخوري: َوي. رواية خليل طاول

األخبار، حديقة الخوري، مجلة في نشرت سردية نصوصًا
قريب أسلوب في قديمة عربية مرويات استثمار إلى وسعت
اختفت أن لبثت ما النصوص هذه أن الحكي القديم، إال من

تأكدت. ما على الرواية، لصالح
معالم واستقصى تعرفًا على تحرى قد  داغر أنه ويضيف
الرواية تراث  إلى الجلي واستنادها الخوري عمل البدايات 
العوائد نقد على المبنية الروايات إلى سيما ال األوروبية،
أقامت ألنها الخوري رواية تميز على شربل االجتماعية.ويؤكد
في شخصيات به تتكفل وسببي، تعاقبي ترابط على السرد
وعن القديم، اإلسالمي عن اإلخبار يختلف ما بعينها، سياقات

التقليدي. الحكائي الموروث
صفة  " بافرنجي لست إذن . "وي رواية على ويطلق شربل
في سواء تقليد أعمال سردية، أن تحققت من بعد الرائدة
الفنية الخصائص لمثل هذه وقت، القاهرة بعد في أو بيروت

السرد. في
تنبني أنها هو الرواية هذه في استوقفه ما أن شربل ويبين
امتحان وهي  فيها، روى تماثل رأى أن حيث بناء مرئي وفق
يعدم لن ســردي مسار  في  أول، مسعى  أول،  تجريب  أول،

ذلك. بعد والمساعي والتجريبات االمتحانات

إلى جانب منها، في تشير، الخوري رواية داغر إن ويقول
وهي تشير، الفرنسية، الرواية في بعينه بنمط تأثرها البين
األول النصف في وغيرها بيروتية أحوال إلى ثانية، جهة من
مقيمين بين المدني اللقاء لحظات في عشر، التاسع القرن من
نوعيًا جهدًا بحثيًا داغر بذل دراج أن د. فيصل وأجانب.ويرى
أربع على كتب ما وزع أنه الى ويلفت . الخوري برواية للتعريف
صعوبات يشرح الذي  التحقيق" "عن أولها: أساسية  أقسام
من متحررة الرواية من نسخة إنتاج في االستقصائي البحث
"أول" رواد : آخر عنوانه األول المقطع يتلو والثغرات. النقص
النهضوي اللبناني (1907 – 1836) خوري أي خليل التجديد،
والترجمة والمقالة الفكرية الصحافة جمع بين بامتياز، الذي
الفرنسي وذكره زيدان وأثنى عليه جورج بالتاريخ، واالهتمام
حياته. في واســع بتكريم وحظي مؤلفاته، في المارتين
"أسلوبًا الذي أوجد الشاعر "العصري"، الثالث، عنوانه: والقسم
الشعري"، "االستجداء تاريخ مع وقطع الشعر" مستحدثًا في
أكابر من وغيرهما اسحاق وأديب البستاني بطرس له وصفق
المكّرس "الحديقة" القسم بذار وأخيرًا: ذاك الزمان. في األدباء
السورية. تأسيس الصحافة في خوري الذي لعبه الرائد للدور
نسبها التي الصفات في المدروس األديب صورة تظهر حيث

صحافيًا إبداعًا زرع عصري، شاعر أول، رائد : إليه المحقق
األولى مقدمتان: المحقق مقدمة تتلو الحقوه. به استظل 
وثانيهما الظرف والمداعبة، تخلو من وال اإليجاز وبالغة موجزة

كتابه. من هدفه فيها المؤلف عرض بدورها موجزة
أولهما يؤكد أمرين: شربل داغر أراد أن الى أن دراج ويشير
تتمتع الريادة صفحة وأعطاها  عليها عثر  التي الرواية أن
والشخصيات والزمان تشتمل المكان مطابقة، فنية بعناصر
تحديد وثانيهما المختلفة.. الضرورية والمرجعيات والحوار
الروائية السلسلة في بافرنجي" لست إذن . "ّوَي رواية موقع
بال رواية رائدة نموذجية وتنصيبها األول، طورها في العربية،
خليل ريادة عن ساقها التي بالحجج القارئ اقتنع وسواء منازع.
استقصائيًا قّدم بحثًا فقد بها، يقتنع أم لم الروائية، خورج
في به نلتقي ال باإلعجاب، جديرًا العربية الرواية بواكير في

صدفة. األدبية العربية الراهنة إال الدراسات
صدرت بإفرنجي" لست روايته "وي... إذن ابداعية: نتاجات

القاهرة  في1859 لتسبقأعمال هيكلوالمراشوالبستاني ...
عربي. روائي أول الخوري خليل تعلن

الصادرة في عام بإفرنجي" لست إذن "وي... يذكر أن رواية
اكتشفها  أن الى مجهولة كانت وقد عربيًا األولى هي 1859

ما وسرعان سيد عبدالتواب المصري محمد الباحث مصادفة
مع وأصدرها القاهرة في للثقافة" األعلى "المجلس تبناها
هذا ان قيل آنذاك وقد البحراوي. سيد للكاتب المصري مقّدمة
إضافيًا، تاريخيًا بعدًا العربية الرواية ُيكسب المهم الكشف
التي األولى  الرواية حول قائمًا برح ما الذي السجال ويختم

العربي. الروائي الفن افتتحت
الخوري في تميز على اجمعوا قد كثر نقادا أن كما يذكر
مدى أكدت والعامية، الفصحى  بين هي  لغة على اعتماده
الحياة لغة من قريبًا يكون ان شاءه الذي الروائي للفن وعيه
عنلغتهالشعرية الرواية تختلفتمامًا مبينينأنلغتهفيهذه
في مجّليًا كان شاعرًا أنه رغم الفصاحة والبيان في الموغلة
ساعده االمر الذي الفرنسية اللغة إتقانه الى مشيرين عصره
الحديثة وتقنياتها الفرنسية الرواية مفهوم من اإلفادة على
من األوروبي، متخلصًا المعمار وفق روايته يبني فراح آنذاك،
ومبتعدًا األدبي، العمل تعترض كانت التي الكثيرة العوائق
في يتطرق خصوصا وهو األولى والسرديات المقامة من فن
وغير عفوية والغرب بطريقة الشرق الى العالقة بين روايته
الهوية حول صراعًا تعيش شخصيات أربع عبر إيديولوجية

الشرق. الى وبعضها الغرب الى يميل بعضها واالنتماء

جديدة  طبعة في (1859) تصدر رائدة رواية عربية لست بإفرنجي": أول إذن "َوي:

األردنية الجامعة في العامة والعالقات اإلعالم دائرة عن صدر - عمان-
باللغة منهما واحد ،2009/2008 الجامعي العام وأرقام حقائق يضمان كتيبان

بالعربية. واآلخر االنجليزية
البيانية واألرقام والرسومات الحقائق من مجموعة على الكتيبان ويشتمل
التدريسية الهيئتين أعضاء من الوظيفي  الكادر  تشمل الجامعة، واقع من
ومباني الفرعية وقاعاتها ومكتبتها الجامعة، طلبة إلى إضافة ــة، واإلداري

الموازنة العامة. ومشروع الجامعة ومساحاتها
/12/21 الممتدة من الفترة خالل بعدد األبحاث الكتيبان إحصائية يضم كما

األبحاث  أو التدريس، هيئة ألعضاء المدعومة سواء 2008 إلى 2009/6/11
النفقات مقدار  يوضح الصدد هذا وفي  الجامعة،  من المدعومة الطالبية 

.2008 لعام العلمي للبحث والمقدرة الفعلية

وأرقام في حقائق "األردنية"

جنوبي  ميونيخ في مدينة أكتوبر فعاليات مهرجان أمس ميونيخ- انطلقت
مستوى العالم. على الشعبية المهرجانات أكبر من يعد ألمانيا الذي

للمهرجان. الـ176 الدورة أودو كريستيان المدينة عمدة وافتتح
في المشاركة  على شخص ماليين ستة نحو يتهافت أن المتوقع  ومن

العام. هذا المهرجان
الهواء في يقام المهرجان الذي في شرب المشاركون الماضي العام وفي

6ر6  الجعة، مصانع تقيمها التي الخيام وفي الخضراء الحقول على الطلق
. الجعة من لتر مليون

تشرين األول  من الرابع يوما حتى 16 لمدة المهرجان يستمر أن المقرر ومن
المقبل. (أكتوبر)

ويرجعتاريخالمهرجانإلىالعام1810،عندما عقدولي عهد بافاريا لودفيج
خالل زاكسن-هيلدبورجهاوزن، منطقة  أميرة  تيريزا،  األميرة على قرانه

ميونيخ. مدينة وسط كبير احتفال حينئذ أقيم حيث فاخرة، احتفال مراسم
بمرور بافاريا، العام المقبل ميونيخ، عاصمة والية تحتفل أن المقرر ومن

أ) ب -(د المهرجان. إقامة على عام 200

انطالق فعاليات مهرجان
الـ176 الشعبي ميونيخ

الفرنسية  بــاردو وبريجيت السمراء االيطالية لورين صوفيا  - باريس
 20 في االولى والسبعين الخامس ميالدهما بعيد تحتفالن اللتان الشقراء 
العالمية  بعد الحرب رمزا لنجمات ما شكلتا 28 منه في والثانية (سبتمبر) ايلول

زاخرة ومفعمة. الثانية بأنوثة
يعد ال بأسره  العالم سحرتا االوروبيتين االيقونتين هاتين ان والقول

مبالغة.
التي الشخصية عبر مثال (2003) ايلس" "انيثينغ فيلمه في آلن وودي ويروي

لورين. وصوفيا بمارلين مونرو وهو منفرد تخيالته يؤديها،
كريا ديو "اي فيلم ومخرج االول باردو زوج فاديم روجيه قال المقابل في

الرجال المتزوجين  حلم "يوما ستغدو انها لها اهللا المرأة)، وخلق 1956) فام" ال
المستحيل".

بين كليا فيفصل وباردو اما الباقي المشتركة بين لورين النقاط هي تلك
النجمتين.

بريجيت اما نابولي. قرب صعبة طفولة عرفت الشرعية غير فصوفيا االبنة
الراقية في االوساط صارمة وعرفت تربية بورجوازية تلقت عائلة ابنة فهي

باريس.
الثانية اما السينما. خالل من المزري وضعها الخروج من االولى وحاولت 
المجلة لمؤسسة كبيرة صديقة كانت والدتها إن إذ "ايل" مجلة فاحتلت غالف

الزاريف. ايلين
جسديهما خالل من االولــى بالدرجة تجذبان وبريجيت صوفيا وكانت
(فيلم بالنسبة للورين ايطاليا في الرقابة مقص االثنتان عانت وقد الرائعين.
"اي فيلم مع باردو لبريجيت بالنسبة المتحدة الواليات وفي ايرا لوي) "سي سي

فام". ال كريا ديو
داوار عدة من خالل السينما تاريخ باردو وبريجيت صوفيا لورين طبعت وقد
فيريتيه" "ال و (االحتقار) ميبري" لالولى و "لو مميز" "يوم "تشيوتشارا"او مثل

للثانية. (الحقيقية)
رفضا باردو رفضت في هوليوود لورين تجربة صوفيا خاضت حين وفي

اليها. االنتقال تاما
الى منتقلة باكرا األحالم وعالم السينما اعتزال باردو بريجيت واختارت
فإن الزمن، أضرار الى تصحيح تسع ولم عن الحيوانات دفاعها مع الواقع ارض

-(ا ف ب) مقورة. بفساتين تسطع تزال ما لورين صوفيا

تحتفالن  السينما األوروبية أيقونتا
والسبعين الخامس ميالدهما بعيد

جديدان  كتابان األطفال" و"أعمال الثقافي" "التطور - عمان-
األردنية، بعد للنشر والتوزيع اليراع دار قعوار عن فخري لألديب صدرا

بيروت. في طباعتهما
الثقافي المحلي المشهد نواحي مختلف الثقافي" "التطور ويتناول كتاب
المتعلقة والقضايا العموم، وجه على والعربي الخصوص، وجه على

بهما.
"من منها لألطفال قصص مجموعة األطفال"  "أعمال كتاب ويتضمن
عنوان تحمل لألطفال مسرحية وفيه المهاجرة". الطيور الى الملّونة الفراشة
الكتاب في قعوار يتناول " أميمة مع "حديث عنوان وتحت العصافير". "وطن
مترجمة مجموعة األطفال" "أعمال وفي األردني. الشعبي األطفال أدب الثاني

واألطفال". "السلحفاة عنوان حملت الشعوب حكايات من
األخير الغالف على ديارنه عمر والتوزيع للنشر اليراع دار صاحب وكتب
والروائية والمقاالت القصصية الكتابة قعوار فخري األديب "بدأ للكتابين:
كتاباته ينشر الوقت، بدأ مرور ومع اإلعدادية، المرحلة في كان طالبًا حين
أوائل العام منذ تصدر كتبه بدأت ثم وعربية، محلية ومجالت صحف في
مقاالته مجموع بلغ كما كتابًا، ثالثين من أكثر وبلغ عددها الحالي ،1970

ألفا". عشر أحد عن يقل ال ما والعربية الصحافية واألردنية
رابطة عضوًا في  كان قعوار، فخري األديب أن الى  نشير  أن وعلينا
مرات، اإلدارية عدة الهيئة في وشارك ،1974 في العام األردنيين الكتاب
االنتخابات في ونجح التسعينيات، عقد أول في للرابطة رئيسًا أصبح ثم

مّرات! أربع للرابطة رئيسًا وبات التالية،
العام  نهاية 1989 وحتى العام نهاية من النواب مجلس في دخل أنه ومع
لالتحاد عام كأمين نجح الذي والوحيد األول األردني هو إال أنه كان ،1993
في حصلت التي االنتخابات بعد ،1992 العام في العرب والكتاب العام لألدباء

المغربية. العاصمة في خالل االنتخابات من ثانية مرة نجح ثم عمان،

لقعوار جديدان إصداران


