
املنطق���ة اخل�ض���راء يف  ه���ذه الرواي���ة متث���ل 
الزم���ان وامل���كان والرم���ز والواق���ع يف وحدة 
تكاد تك���ون متتالية، تربطه���ا مقاربات واقعية 
وافرتا�ضي���ة لي�ض���ت بعيدة ع���ن الواق���ع كليًا، 
مت�ضكل���ة من اأحداث يومية ويف مربع متوازي 
الأ�ض���اع متام���ًا. زواي���اه مفتوح���ة ت�ضتوعب 
الكث���ر من حيثيات ما يج���ري يف هذه املنطقة 
من توترات نف�ضي���ة مت�ضامنة وغر مت�ضامنة 
جلن���ود وج���رالت ومرتجم���ن وهام�ضي���ن 
وجن�ضي���ات  وعراقي���ن  اأمريكي���ن  ؛  اآخري���ن 
الأمريكي���ة  ال���راب  مو�ضيق���ى  ع���ر  اأخ���رى، 
واملراق����ص والأغ���اين واأق���داح الب���رة، وهي 
املع���اِدل جلر�ص احلرب وامل���وت والإنفجارات 
والعبوات. هذا الت�ضكيل غر املتجان�ص هو ما 
ت�ضعى اإليه الرواية يف ح�ضيلتها الأخرة ومن 
خال���ه تنف���ذ اىل �ضياقات الأح���داث املت�ضارعة 
يف منطقة تفرتعها كل مفردات اخلوف والقلق 
واحتبا����ص الأنفا����ص والرتق���ب لنهاي���ات غر 

ُم�ضّرة بطبيعة احلال.

زوايا مربع الرواية
كل زاوي���ة من مرب���ع الرواية ل���ه ق�ضة وذاكرة 
؛ فالزم���ان ه���و ما تا ع���ام 2003  حتى اليوم، 
واملكان ه���و بغداد التي تقل�ض���ت اىل "املنطقة 
اخل�ض���راء" والرم���ز ه���و الإحت���ال الأمريكي 
املنطق���ة  يف  الوط���ن   اأر�ضي���ة  ه���و  والواق���ع 
اخل�ض���راء واأر�ضي���ة الرواية ب�ضكله���ا الكامل. 
هذه الزواي���ا املت�ضامنة يف الن�ضي���ج الروائي 
ان�ضم���ت اىل بع�ضه���ا يف ب���وؤرة واحدة لتكون 
اخت���زال  عملي���ة  يف  اخل�ض���راء"  "املنطق���ة 
ق�ضري���ة حتمتها ظ���روف ع�ضكري���ة داخلية من 
جهة وظ���روف خارجية من جه���ة اأخرى كانت 

�ضاغط���ة، ورمب���ا ه���ي فو�ضوي���ة يف اأحي���اٍن 
كثرة. ومن ثم كانت هذه امل�ضاحة هي امليدان 

الرئي�ضي ملخطط الرواية وهدفها العام.
واقعي���ًا مت اختزال امل���كان اىل م�ضمى معروف 
ف�ضاق���ت زاويته، فيم���ا متددت زاوي���ة الزمان 
م���ن املرب���ع اىل وق���ت جمه���ول، بينم���ا بقي���ت 
زاوية الرم���ز مفتوحة، عل���ى اأن زاوية الواقع 
هي التي بات���ت الأكرث انفراجًا ومتددًا، لتكون 
املهيم���ن الأول عل���ى كل زواي���ا الرواية، ومنها 
ح�ض���رًا انطلق البن���اء الروائ���ي يف لعبة ال�ضد 
واجل���ذب ب�ضخ�ضي���ات كث���رة تفاوت���ت ن�ضب 
ح�ضوره���ا يف ه���ذه الزاوي���ة اأو تل���ك، لت�ضبح 
الر�ضي���د ال�ضخ�ضي ل�ضاكر ن���وري وهو يكتب 
م���ن املنطقة اخل�ض���راء رواية تث���ر �ضيئًا غر 

قليل من الإ�ضكاليات الفنية والفكرية معًا.

)1(
�ضيواج���ه �ضاكر نوري جملة من املتاعب الفنية 
والواقعي���ة، كان يف غن���ى عنه���ا، ل���و "�ضن���ع" 
روايت���ه بق�ضدي���ة فني���ة ل ق�ضدي���ة واقعي���ة ؛ 
فالواق���ع هن���ا ينتج الفن ل العك����ص وهذا ما مل 
ينظر اإلي���ه املوؤلف، واملنطقة اخل�ض���راء مكانًا 
وزمان���ًا هيمنت على الن����ص الروائي بو�ضفها 
واقعًا له مامح معروفة، ففقدت التماعات فنية 
كث���رة، ف�ضاك���ر ن���وري مل يجردها م���ن الروح 
الواقعي���ة، ب���ل اأبقاه���ا �ضائب���ة كمح���ور جاذب 
ل�ضخ�ضيات���ه الت���ي تتحرك يف مرب���ع و�ضفناه 
بزواياه املختلفة، وهي الزوايا التي تتمدد اأو 
تنح�ضر ح�ضب الوظيف���ة الجتماعية وبالتايل 
الوظيف���ة ال�ضيا�ضي���ة. وله���ذا كان���ت الرواي���ة 
تع���اين من دمج هذه الوظائ���ف ونتائجها فيما 

بعد.

عملي���ًا مت جتميد الزمان تقريبًا اإل من اإ�ضارات 
ب�ضيطة لتحريكه اىل املا�ضي، يف حماولة لر�ضم 
م���ا كانته بع����ص الأماكن يف املدين���ة، كو�ضيلة 
معرفي���ة اإر�ضادي���ة، فالزم���ان ه���و احلا�ضر يف 
تف�ضيات���ه املرتبك���ة وحتري���ك ُبع���ده املا�ضي 
بغر����ص الإ�ضتف���ادة م���ن معطيات���ه ال�ضابقة لن 
يكون له تاأثر كبر على جمريات واقع الرواية 
وزمانه���ا احلا�ضر ؛ وباملقابل مت حتريك املكان 
بطريقة ُملّحة كونه حا�ضنة الرواية وحا�ضنة 
ال�ضخ�ضيات. على اأن حتريك الرمز مت بطريقة 
اخل�ض���وع للواق���ع ومتطلبات���ه امليدانية، لذلك 
مل يك���ن الرم���ز ذا اأث���ر يف بنية الن����ص عمومًا، 
فكل �ضيء مك�ضوف يف تل���ك احلا�ضنة، وحتى 
ذات  الأمريكي���ة  ال���راب  باأغ���اين  الإ�ضتعان���ة 
املنحى ال�ضعري ابتعدت عن الرمز ودخلت يف 
ت�ضاعيف الواقع م���ن مداخل مبا�ضرة. وبقيت 
ف�ضحة الواق���ع هي الأكرث تاأث���رًا يف م�ضتقبل 

الكتابة الروائية لهذا الن�ص.

)2(
نق���رر �ضلفًا اأن "املنطقة اخل�ض���راء" رواية قام 
ت�ضكيله���ا الفني على ق�ضدي���ة معرفية واقعية. 
و�ض���وف اأجتنب ق�ضدية املوؤل���ف يف الو�ضول 
اىل هدف���ه الإفرتا�ض���ي لأنه ه���دف �ضائب غر 
حمك���م وغ���ر مه���م بالنتيجة.لك���ن الق�ضدي���ة 
املعرفي���ة بنوعها ال�ضتعرا�ض���ي خلخلت مربع 
الرواية القائم على وحدات مت�ضلة يف الزمان 
وامل���كان والواق���ع والرم���ز، ومنح���ت فر�ض���ة 
زاوي���ة عل���ى ح�ض���اب اأخ���رى، وبالنتيجة كان 
هذا املربع ين�ضغط تارة ويرتاجع تارة اأخرى 
يف هيمن���ة كلية من زاوي���ة الواقع على ح�ضاب 
بقي���ة زواي���اه ل �ضيم���ا زاويت���ا الرم���ز واملكان 

؛ اإذ فلتت���ا من قب�ض���ة ال�ضرد كث���رًا منزاحتن 
لزاوي���ة الواقع الذي اأخذ يتقدم كثرًا ويف�ضح 
ع���ن اأهدافه ب�ضورة متطابق���ة عما يجري على 
م�ض���رح احلدث، عر حكاية اأو حكايات مالوفة 
يف الزم���ن الروائ���ي الواقع���ي بت�ضكله اجلديد 
بع���د عام 2003 فهو زمن مفتوح على احلا�ضر 
وامل�ضتقب���ل واقعيًا، وي���كاد ين�ضلخ عن املا�ضي 
لول تدخل املوؤلف بن احلن والآخر مبحاولته 
اإيق���اد جذوته املنطفئة لغاية مفهومة يف �ضياق 
الرواي���ة، وعادة ما تخفق تل���ك املحاولة كثرًا 
ف�ضاكر ن���وري يبتغي اإيجاد ت�ض���ادات واقعية 
�ضادم���ة بن لغ���ة الأم�ص ولغ���ة الأم�ص، لكنه ل 
ينج���ح كث���رًا، فالأم�ص ل ي���زال قائم���ًا واقعيًا 
بتبعات���ه ال�ضلبي���ة املختلف���ة، والي���وم مت�ضكل 
م���ن عق���دة الأم����ص ويج���ري ب�ضرع���ة متناهية 
�ضادمة ه���ي الأخرى بتجلياته���ا العديدة مهما 
بلغ���ت من ال�ضوء، ل لأنه���ا جتري �ضمن قواعد 
لعب���ة �ضيا�ضي���ة ح�ضب، اإمنا وج���دت حا�ضنتها 
يف الواق���ع اأي�ضًا ومنت في���ه يف زمن قيا�ضي، 
طاوي���ة بذلك حقبة معين���ة مر�ضودة من جانب 
الرواي���ة بعناي���ة ومبثوث���ة هن���ا وهن���اك على 
م���دار ال�ض���رد كرديف ي�ضر م���ع الزمن اجلديد 
ويذّك���ر به. هنا تكمن اإحدى اإ�ضكاليات الرواية 
وه���ي تعاطي زمن���ن خمتلفن نف�ضي���ًا وثقافيًا 
و�ضيا�ضي���ًا واجتماعي���ًا وواقعيًا م���رة واحدة، 
ومل���ا كان املوؤل���ف يتوخى اإمكاني���ة تغليب زمن 
عل���ى زم���ن بتق�ضيم���ه عل���ى ناجت���ه ريا�ضي���ًا، 
ف���اإن املعادل���ة املنتهية برتتيبه���ا احل�ضابي هي 
معادل���ة فردية، رمبا هي غ���ر قادرة على اإقناع  
املتلقي بنتيجتها كفعل اأخر، وقد تكون نافعة 
حقًا لفيل���م �ضينمائي قادر عل���ى تثوير حما�ضة 
اجلمهور، لكنها يف الفعل ال�ضردي ت�ضكل خلًا 

بنائيًا مل يح�ضن الكات���ب تريره كثرًا ؛ وهنا 
اأحت���دث عن العام يف الرواي���ة ل اخلا�ص منها 
؛ فالفرداني���ة البطولي���ة حت���ى واأن وقفت على 
اأر�ضي���ة واقعي���ة اجتماعية، ت�ض���كل عائقًا فنيًا 
مل�ض���ار الرواي���ة، ولو زخ���ر الواق���ع يف الكثر 
منه���ا، و�ضه���دت ال�ضاح���ة العراقي���ة ع���ر �ضت 
�ضنوات الكثر من الفع���ل الفردي الإنتحاري، 
وقد يرى الكثرون، حتى الذين يختلفون معه 
منهج���ًا و�ضلوكًا، يرون اأن���ه فعل بطويل فردي 
حم����ص، فاملوت عن طري���ق النتحار وتفخيخ 
اجل�ضد ه���و خا�ضة نف�ضية قائم���ة على �ضلوك 
ف���رداين خ���رج ع���ن زمن���ه واآليات���ه ال�ضخ�ضية 
والتح���ق مبع���اٍن غام�ض���ة لي����ص م���ن ال�ضهولة 
الو�ض���ول اىل حكمته���ا وجتلياته���ا اخلا�ض���ة، 
مهم���ا كانت امل���دركات احل�ضية وغ���ر احل�ضية 
التي ميكن لنا اأن نتبناها يف حماولة الو�ضول 
اىل ه���ذا اللغز من باب���ه الديني املقد�ص اأو غر 
الدين���ي الوهمي. الإفرتا�ض���ي. ولأن "املنطقة 
اخل�ض���راء" تبن���ت ه���ذا الن���وع م���ن املوت يف 
نهايته���ا، فقد وقعت الرواي���ة يف مطب الدعاية 
قبل بل���وغ الكمال املمكن فيه���ا، وتبنت نظرية 
خرافية يف فل�ضفته���ا ومل تف�ضرها، بل تعاملت 
معه���ا كما ه���ي، فلم تك���ن متماهية م���ع درجتها 
الأخ���رة من الق���رار ؛ فاإذا كان امل���وت بطريقة 
النتحار خا�ضًا، فهو خا�ص فردي بالنتيجة 
ول ي�ض���كل عائقًا حقيقيًا كفعل مقاِوم كما اأراده 
�ضاكر ن���وري، اإمنا ه���و �ضلوك ف���رداين غريب 
اىل ح���د كب���ر وهو فع���ل ط���ارئ عل���ى امل�ضهد 
الجتماعي العراقي كم���ا يعرف، لأنه �ضينتهي 
دون اأن يحقق الغر����ص الطق�ضي الغيبي الذي 

يفرت�ضه. 
" يتبع"
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وارد بدر ال�شامل

املربع الروائي فـي "املنطقة اخل�ضراء"

يا�شني طه حافظ

حممود عبد الوهاب

القطار نـ�ضـّـًا 

للم���كان م���ذاق، م���ذاٌق يف الروؤي���ا. حينما يتح���ّول املكان من 
���ِرك اإىل ب�ضرتك، ويفقد اأبع���اده املادّية، تتجّلى روحه،  َب�ضَ

ًا، وتبداأ قراءته.  ويتاأ�ّض�ص ن�ضّ
ق�ضت���ي )القط���ار ال�ضاعد اإىل بغ���داد(  1954،  ق���راءة ملكان 

متنّقل واآخر ثابت: القطار وحمّطته. 
يف عتم���ة  ذل���ك امل�ض���اء م���ن ع���ام 1950، كان ر�ضيف حمطة 
قط���ار املعق���ل يكت���ّظ باملوّدع���ن. بقع���ة كثيف���ة رجراجة من 
الن�ض���اء بعباءاته���ن ال�ض���ود، ت�ضتطيل مرة وت�ضي���ق. كانت 
اأم���ي، بوجهها الباه���ت احلزين، تودعني م���ن بن جمموعة 
الطاب الذين ُقبلوا يف كليات بغداد. العتمة تتكاثف، وبقعة 
املوّدعن تتجمع م���رة وتنفرط، والقطار ب���داأ يطلق �ضفره 

احلاّد ممزقًا جّو املحبة وقلق الفراق. 
القط���ار، ذلك امل���كان املتنقل، كان مو�ضوع���ة مهيمنة يف عدد 
من ق�ض�ص اخلم�ضينيات، فلم يعد القطار ميتلك خ�ضو�ضيته 
ا�ض���ن، واأ�ضبح مكانهم  املكاني���ة، بعد اأن غزته عي���ون الق�ضّ
الذاتي ي�ضعون عليه اأحزانهم واأحزان الآخرين، و�ضعادتهم 
و�ضعادة الآخرين. اأكرث ما تناولت الق�ض�ص والروايات، من 
قب���ل، امل���كان الثابت: البي���ت، ال�ضامل، الغرف���ة.... واأقل من 
ذلك، م���ا تناولته املكان املتنّقل:  القط���ار، الطائرة، الباخرة. 
كت���ب )هرمان ملف���ل( روايت�ه " موبي دك " ع���ن �ضرد اأحداث 
تق���ع يف �ضفينة ع���ر البحار، وكت���ب )همنغ���واي( روايته " 
ال�ضي���خ والبح���ر " عن �ضي���اد عجوز يف �ضراعه م���ع اأ�ضماك 
القر����ص، م�ضتغرقًا اأح���داث الرواية يف ق���ارب و�ضط البحر، 
وج���را اإبراهيم جرا  كتب روايته " ال�ضفينة " يف الأجواء 
نف�ضه���ا. ويف ال�ضينم���ا كان���ت " تيتان���ك " ال�ضفين���ة املهيمنة 
احلا�ضن���ة لوقائع ال�ض���رد ال�ضينمائ���ي، اأع���ّد �ضيناريو الفلم 
)جا�ض���ن هايثي( م���ن رواية  "العبث" )مل���وركان روبرت�ص( 
1898. جمموع���ة موؤّث���رات ح�ضارية وثقافي���ة واجتماعية، 
ا�ض���ي اخلم�ضينيات اىل تاأط���ر �ضرودهم  كانت حاف���زًا لق�ضّ
برحل���ة القطار، رمّبا لأن القط���ار بيئة جامعة ملختلف الفئات 
والطبق���ات، يف دللته���ا واإحالته���ا اإىل الواق���ع الجتماع���ي 
، اآن���ذاك، يف مو�ضوع���ة  اخلم�ضين���ي م���ا كان يائ���م الق����صّ

 ." "الواقعية 
كان���ت ق�ض����ص القط���ار اخلم�ضين���ي ظاه���رة ا�ضتئنائي���ة يف 
مو�ضوعته���ا وتراتبها وظهورها عند كّت���اب ذلك اجليل، فقد 
كتب فوؤاد التكريل ق�ضته الق�ضرة )العيون اخل�ضر( 1950، 
ومه����دي ال�ضق���ر )ب���كاء الأطف���ال( 1950، وعبدامللك نوري 
)ريح اجلنوب( 1952، وحم�مد روزناجمي )قطار اجلنوب(  
1954، وكتب���ُت )القط���ار ال�ضاع���د اإىل بغ���داد( 1954، ويف 
العق���د نف�ضه كت���ب عبدال�ضمد خانقاه )طن���ن(، وعلى الرغم 
من م�ضرتكات مو�ضوعة القط���ار وواقعية الق�ّص عند اأولئك 
الكّتاب، فاإن هناك اختاف���ًا يف طرائق �ضردهم، وا�ضتعمالهم 
�ضمائر متباينة لل�ضاردين يف اأقا�ضي�ضهم وتنّوع اأ�ضاليبهم. 
اأتذكر اأن ال�ضديق د. �ضلمان كا�ضد �ضاألني، وهو يعّد ر�ضالته 
يف  والفني���ة  املو�ضوعاتي���ة  " البن���ى  بعن���وان  للدكت���وراه 
ق�ض����ص مهدي عي�ض���ى ال�ضقر" عن �ضبب هيمن���ة  مو�ضوعة 
ا�ضي اخلم�ضينيات، فاأجبته: اإن الروايات  )القطار( عند ق�ضّ
الرو�ضية قد األق���ت بتاأثرها علّي �ضخ�ضيًا، اإّن حمطة القطار 
يف رواي���ة " اأّن���ا كارنين���ا " لتول�ضتوي ل ت���زال ت�ضخب يف 
����ص د. كا�ضد مبحث���ًا فرعي���ًا يف ر�ضالته،  راأ�ض���ي، وق���د خ�ضّ
در����ص فيه بني���ة املو�ضوعة وطرائ���ق ال�ض���رد وعنا�ضر اأُخر 
يف الق�ض����ص الأربع التالية: العيون اخل�ضر. بكاء الأطفال. 
ري���ح اجلنوب. القطار ال�ضاعد اإىل بغداد، موؤكدّا اأن خا�ضية 
ال�ض���رد فيها حُتيل اإىل واقع اجتماعي، وهو ا�ضتنتاج �ضليم، 
ف���اإن الكت�اب���ة املكاني���ة لتل�ك الق�ض����ص كان�ت انحي����ازًا اإىل " 

الواقعية " باأمناط �ضردية خمتلفة. 
اإّن اأمكن����ة املدين����ة ومتغراتها مثل املقاه����ي واحلدائق العامة 
ودور الله����و وو�ضائ����ل املوا�ض����ات لب����ّد من اأن تث����ر اهتمام 
القا�����ص وحتّف����زه عل����ى الكتابة عنه����ا يف اأقا�ضي�ض����ه، غر اأن 
القط����ار كان اأكرثه����ا اإحلاح����ًا على خمّيلة القا�����ص اخلم�ضيني 
لك����ون القط����ار موقع����ًا مو�ضوعي����ًا مثق����ًا باله����ّم الجتماع����ي 
والإن�ض����اين، وهو موق����ع ب����وؤرّي اأي�ضًا، تتجم����ع فيه خمتلف 
الفئات والطبقات الجتماعي����ة، تتبادل  يف اأحاديثها تفا�ضيل 
بوؤ�ضها واأحزانها يف �ضفر الليل الطويل، اإذ ير�ضد فيه القا�ص 
اج����ة يف العربة. اإّن  الأح����داث وال�ضخ�ضيات والأ�ضوات ال�ضّ
الوع����ي بالواقع وحده ل ينت����ج فنًا ما مل يق����رتن با�ضرتاطات 

القط����ار،  وعرب����ة  الفني����ة،  الكتاب����ة 
ولي����ل ال�ضف����ر، ووح�ض����ة العتمة، 
ل ُتبقي لعربة القط����ار فيزيقيتها 
تتجاوزه����ا  ب����ل  املو�ضوعي����ة، 
اإىل ميتافيزي����اء امل����كان وروح����ه  
اأدبي����ة  حتق����ّق  الت����ي  و�ضعريت����ه 

الق�ّص. ل اأتّذك����ر الآن  َمْن هو ذلك 
القا�����ص الذي ق����ال: اإن ن�ضف 
ما كتبُت َمدين ب����ه اإىل رّكاب 

الدرجة الثالثة من القطار.

اوراق
ب�شدور رواية "املنطقة اخل�شراء" يكون �شاكر نوري قطع �شوطًا الفتًا 

للنظر يف متوالياته الروائية اجلديدة التي يراقب فيها حتوالت املجتمع 
العراقي عرب عقوده االأربعة االأخرية، يف حماولة للو�شول اىل تف�شريات 

فل�شفية وفكرية اأحاطت بالواقع، واأو�شلته اىل نهايات مفرت�شة وواقعية، 
وبني االإفرتا�ض والواقع  تدور متواليات نوري الروائية، ولعل اأبرزها 

رواية "املنطقة اخل�شراء" فهي االأحدث يف روؤيته لواقع مثقل باالأحداث 
الطويلة..

ترجمة: عادل العامل

تكنولوجي���ا  بتطوي���ر  يق���وم  الإن�ض���ان  دام  م���ا 
جدي���دة، نظ���ل قلقن م���ن اأن ت�ضب���ب اخرتاعاتنا 
العف���ن لأدمغتنا ذات يوم، كم���ا تقول كاتبة املقال 

 .Naomi Alderman نعومي اأولدرمان
 فحت���ى تطوي���ر الكتابة قدمي���ًا كان ُيعتر تهديدًا 
ن���ت ق�ضائ���د ال�ضع���ر  مله���ارات الذاك���رة الت���ي مكَّ
الق���دمي م���ن اأن متر من راوي���ٍة اإىل اآخر ����� يعتقد 
دار�ض���ون كث���رون باأن ماحم هوم���ر مل يكتبها 
رج���ل مبفرده، و اإمن���ا هي نتاج م���وروث طويل 
م���ن ال�ضع���ر ال�ضفوي. و ق���د اكت�ضب���ت احل�ضارة 
�ضيئ���ًا ما اأف�ضل من خ���ال الت�ضال املتبادل، لكن 
كان هناك مع ه���ذا اأولئك الذين اأحزنتهم خ�ضارة 
مه���ارات الذاك���رة املت�ضل���ة بالثقاف���ة ال�ضفوي���ة.  
 The ففي رواي���ة ماري رينولت )مغن���ي املديح
Praise Singer(، عل���ى �ضبي���ل املثال، جند 
الأ�ضتاذ الذي يق���وم بالتحفيظ  ي�ضعر بالقلق من 
اأن ذاك���رة تلمي���ذه �ضُت�ضب���ح �ضبابي���ة لأنه يقوم 

بتدوين الأ�ضياء التي يتلوها عليه.
اإن هناك بع�ص العامات على اأننا ميكن اأن نكون 
مقرتبن من حلظ���ة ثقافية مماثلة، و اإن كان ذلك 
رمب���ا مع اأ�ضباٍب اأقل لابتهاج. فالقراءة ظلت يف 
حالة من النحدار على مدى ن�ضف القرن املا�ضي 
�� و يب���دو ذلك، اإىل حٍد كب���ر، لأن التلفزيون حل 
حم���ل القراءة يف وق���ت فراغنا. و اأن���ا من الذين 
يحب���ون التلفزيون:  فحتى مع الق���ْدر الوافر من 
عرو����ص الواق���ع املُ�ضج���رة التي ُتب���ث حاليًا، ما 
ي���زال التلفزيون يوفر بع�ص اخل���رات الثقافية 
املرُثي���ة ج���دًا.  غر اأن فق���دان الق���راءة ميكن اأن 
تك���ون له معاٍن �ضمنية ثقافي���ة وا�ضعة. فالقراءة 
جتلب معها حزمة من املنافع و املهارات الأخرى، 
التي �ضترتك خ�ضارتها جمتمعنا بحالٍة اأكرث فقرًا، 

مب���ا يف ذل���ك القدرة عل���ى امت�ضا����ص املعلومات 
ب�ض���كٍل �ضريع، اأو التمعن يف امل�ضاكل املعقدة، اأو 

مقارنة وجهات النظر. 
كما اأن���ه لي�ص التلفزيون فقط الذي ي�ضكل تهديدًا 
للق���راءة، ب���ل و الإنرتني���ت، اأي�ض���ًا. و بطبيع���ة 
احل���ال، فاإن ا�ضتعمال الإنرتنيت يتطلب بالتاأكيد 
معرف���ة الق���راءة و الكتاب���ة. لك���ن الق���راءة عل���ى 
النرتني���ت ل متاث���ل ق���راءة الكتاب. و ق���د بيَّنت 
درا�ض���ات حديث���ة اأن ق���راءة الأوناي���ن تتعط���ل 
اإزاء " الن�ضو����ص التي تتطلب تركي���زًا م�ضتمرًا 
و انتباه���ًا طوي���ًا ". و قد اأخ���رين اأ�ضدقاء من 

مدر�ض���ي اجلامعة ب���اأن بع�ص طلبته���م يف ال�ضنة 
الأوىل ب���داأوا يكتب���ون بطريقة مماثل���ة للطريقة 
التي نق���راأ بها ظاهريًا الأوناين، حيث اجلمل ل 
تت���واىل ب�ضكل مرتابط اأو مفهوم من واحدة اإىل 
اأخرى، و كاأن مقالتهم ُيق�ضد بها املرور ال�ضريع، 

ل القراءة.
و ب�ض���اأن هاتن الق�ضيتن، اأي اأن النا�ص يقراأون 
ب�ضكٍل اأق���ل و اأقل جودًة معًا، اأج���د نف�ضي حائرًة 
اأيهما اأكرث جديًة. و ميكن اأن تكون الأخرة )اأي 
اأقل جودًة( اأ�ضهل على الإ�ضاح ماحظًة بب�ضاطة 
اأن ع���دم قراءتي الأوناين ب�ض���ورة كاملة مثلما 

اأفعل مع املطبوع قد غرَّ عاداتي و �ضجعني على 
ق�ض���اء وقٍت اأكرث يف الق���راءة التقليدية. و ميكن 
م بحيث تاأخذ هذا بنظر  لأنظم���ة التعليم اأن ُت�ضمَّ

العتبار.
لك���ن م���ن الأ�ضع���ب اأن ي���رى امل���رء كي���ف ميك���ن 
مواجهة النح���دار يف القراءة اإجم���اًل. بالتاأكيد 
لي�ص با�ضتطاعة اأحد اإجب���ار النا�ص على القراءة 
لغر����ص املتعة؛ فق���د اعت���اد النا�ص اأن يق���راأوا و 
يكتب���وا ر�ضائ���ل اأكرث،لأن���ه كانت هن���اك خيارات 
اأخرى اأقل. و اأ�ضرتي حمظوظة بكونها احتفظت 
ببع����صٍ م���ن مئ���ات الر�ضائ���ل التي كان���ت جدتي 
تتبادله���ا مع اأخويه���ا، األن و ه���ري، بينما كانا 
يقات���ان يف احل���رب العاملي���ة الثاني���ة. و هما مل 
يكتب���ا هذه الر�ضائل لتح�ضن مهاراتهما يف الفهم 
و الإن�ض���اء؛ لق���د فع���ا ذل���ك لأنها كان���ت الطريقة 
الوحيدة للبقاء على ات�ضال. و لو كانوا ميتلكون 
اآن���ذاك تلفون���ات موباي���ل و كان���وا قادري���ن على 
مكامل���ة اأحده���م الآخر كل ي���وم، لكانوا ق���د فعلوا 
ذل���ك بالتاأكيد. و ل���و كان لديهم جهاز تلفزيون اأو  
فيدي���و لرتاحوا معه بعد يوم عمل �ضاق، لكانوا 

لوا ذلك على قراءة رواية. رمبا ف�ضّ
لكن قد يكون باإم���كان التكنولوجيا توفر حلوٍل 
اأي�ضًا. فاإح���دى النقاط امل�ضيئة يف حياة القراءة 
اخلا�ض���ة بي موؤخ���رًا )م�ضروع الدف���رت الذهبي( 
ال���ذي قمُت فيه اأنا و �ضت كاتبات اأخريات بقراءة 
و مناق�ض���ة رواي���ة دوري����ص لي�ضين���غ عل���ى مدى 
عدة اأ�ضابيع. و ق���د �ضجعتني الطبيعة التعاونية 
الجتماعي���ة للم�ض���روع عل���ى اللت�ض���اق بعم���ٍل 
كا�ضيكي كان، مع كونه مده�ضًا من نواٍح كثرة، 
على درجة كبرة من الإغاظة اأحيانًا بحيث اأنني 
اأردُت م���رارًا اأن اأق���ذف ب���ه عر الغرف���ة. و ميكن 
اأن يوف���ر م�ضتقب���ل ق���راء الإنرتنيت فر�ض���ًا اأكرث 
له���ذا الن���وع م���ن الق���راءة الجتماعي���ة. اأو رمبا 
�ضت�ضجع التجلي���ات القت�ضادي���ة العاملية اأكرثنا 
على اعتناق فل�ضفة ب�ضيطة و ق�ضاء اأم�ضياتنا يف 

البيت مع كتاٍب جيد.
Guardian عن

الــــقـــراءة.. فـي وجـــود االنــتــرنــيــت

ي�ضلح ه���ذا الإن�ضان لن يكون بطل 
ق�ض���ة، م���ن تل���ك الت���ي تتح���دث عن 
ال�ضق���وط م���ن النق���اء امل���وروث يف 
الريف والكواخ والتعا�ضة اليومية 
املقبول���ة، عل���ى م�ض����ص، اىل القاع 
العفن للم���دن الفا�ضدة حي���ث البغاء 
والل�ضو����ص واملدمن���ن وامل�ضردين 
والباحث���ن يف اك���وام القمام���ة عن 

�ضيء يلمع مينحهم بهجة او خيبة.

ه���ذا الرجل �ضناع���ة خا�ضة. مل ي�ضاأ 
ان يفقد جوه���ره، من مناطق الكذب 
والدعارة ب���ل راح يبحث عن جوهر 
تل���ك. وهك���ذا  ومعن���ى حليات���ه يف 
تاه عب���د اللطي���ف الرا�ض���د ومل ي�ضاأ 
ان يخ���رج م���ن تيهه. ظ���ل �ضخ�ضية 
املزدح���م  الق���ذر  ال�ض���ارع  يتوزعه���ا 
وفروع���ه ال�ضري���ة املعتم���ة والع���وز 
والكاأ�ص امل���ر والمنية التي اأكت�ضت 
حلم���ا. وم���ع ه���ذه كله���ا، ويف تل���ك 
الجواء كان يقتن�ص دقائق للكتابة. 
كتاب���ة نزقة ح���ادة، منك�ض���رة وفيها 

وجع مدمر ل ُيرى. 
مل تك���ن كتابته للكتاب���ة. كان يتبادل 
فيه���ا الكراه���ة واحل���ب والامعن���ى 
والعت���زاز العمي���ق باحلي���اة، هذه 
احلي���اة اجلارحة الت���ي ترتب�ص به 
بلذائذه���ا ومتعه���ا  وه���و يرتب����ص 

الطارئة.
كان ي�ضتوقفني قرب �ضاحة امليدان، 
قريبا م���ن "�ضوق اله���رج". ولهذين 
املكان���ن دللت. فق���د كان قريبا من 
ه���ذا امل���كان مبغ���ى بغ���داد الكب���ر. 
وقريب���ا منهما باع���ة العرق، و�ضوق 
اله���رج، �ض���وق بغ���داد العتيق حيث 
علي���ه  م���ا ح�ضل���وا  ال�ض���ّراق  يبي���ع 
ويبي���ع املحتاج���ون ا�ضياءه���م وقد 
يك���ون هن���ا ن�ّضالون لي����ص لديهم ما 
يبيعونهم ويبحثون عن خبز اليوم 

وعرق الليل القادم.
واأنا يف الطري���ق اىل �ضارع املتنبي 
يلتقين���ي عب���د اللطي���ف الرا�ضد. يف 
ه���ذا امل���كان يعانقني مبحب���ة وكاأنه 
اأ�ضع���اره  عل���ي  يفي����ص  ان  يري���د 
ال�ض���راع  يكت���م  كان  واحزان���ه. 
ويبت�ضم، لكن ل يغيب عني النك�ضار 

املوجع واملحنة.
يوم���ا حياين بح���زن ج���اف. قبلني 
وق���ال: اتعرف م���ا فعل���َت؟ كلفتني. 
دموع���ي  اوقف���ت  زجاج���ة  ن�ض���ف 
به���ا بعد ق���راءة ق�ضيدت���ك الخرة. 
اح�ض�ضت انك حتدثَت عن منطقة من 
نف�ضي ل فر�ضة لك�ضفها. القذارة يف 
كل م���كان والل���ذة يف كل مكان، واأنا 
ق�ضمت���ي املي���دان و�ض���وق الهرج. ل 
اأ�ضتطي���ع ان اعي�ص يف م���كان اآخر-
وه���ل ي�ضتطي���ع اأي م���كان اآخ���ر اأن 

يحتفي باأمثايل؟ 
كان متعبا واأكرث �ضحوبا مما عهدت، 
وثم���ة ج���رح عل���ى الط���رف الي�ضر 
ق���د يك���ون حادث���ا او  م���ن جبهت���ه، 
نتيجة م�ضاجرة. م���ا اأردت احراجه 

بال�ضوؤال عنها.
ع���اد ي�ضافحني مرة ثاني���ة باأمل مر، 

واأخرج كتاب ا�ضعاره "نزق" ليكتب 
يل عليه: 

اىل الإن�ضان الكبر............
من اأعزل عا�ص حمنة

�ضنوات ال�ضر واحلريق.....
وج���ب عل���ي الن ان احي���ي املب���دع 
الكب���ر، �ضديقن���ا ال�ضت���اذ علي بدر 
عل���ى مقدمت���ه ل�"ن���زق"، فق���د غ�ضل 
اح���زان الرج���ل واأذاقه ر�ضف���ة نقية 
بل���ت ظم���اأه قب���ل ان يطب���ق عيني���ه 

ويغادر احلياة.. 
لنق���راأ مع���ًا ق���ول عب���د اللطي���ف، كم 
موج���ع ه���ذا احل���زن وك���م جارح���ة 

قا�ضية هي احزاننا: 
له.  �ضفاء  ل  اإن�ضان  انني  "اعرتف 

غر منظم، مبعرث، 
ع�ضت حياة ت�ضب���ه حياة �ضفادع يف 

م�ضتنقعات عفنة"... 

ــف الــرا�ــضــد ــي ــط ــل تــــذكــــرُت الـــــيـــــوم..  عــبــد ال

مــــتــــابــــعــــة

ب�شار عليوي/ ال�شليمانية

اأُختتم���ت يوم الأحد املا�ضي يف مدين���ة ال�ُضليمانية_اإقليم 
ُكرد�ضت���ان الع���راق ، فعالي���ات ) مهرج���ان كاوي���ز الثق���ايف 
الثالث ع�ضر ( الذي اإ�ضتمر للفرتة من 10_2009/11/15  
. واأُ�ضته���ل حف���ل اخِلتام ال���ذي اأُقيم على ) قاع���ة توار ( يف 
ال�ضليماني���ة ، بكلمة للم�ضرف العام عل���ى املهرجان ال�ضيد " 
ُما بختيار " �ضكر فيها جميع املُ�ضاركن و�ضيوف املهرجان 
الذين جت�ضموا عناء ال�ضفر للُم�ضاركة يف فعاليات املهرجان 
. تا ذلك ُم�ضاركة ُمتميزة ل�) فرقة فرزاد عندليبي املو�ضيقية 
( من ُكرد�ضتان اإيران ، التي قدمت فقرات مو�ضيقية واأغاين 
تراثي���ة ُم�ضتوحاة م���ن الفلكل���ور الُكردي نال���ت اإ�ضتح�ضان 
احلا�ضري���ن . ثم األقى الناقد " فا�ضل ثامر "  رئي�ص الإحتاد 
العام لاأُدباء والُكتاب يف العراق كلمة عر فيها عن اإعتزازِه 
بالتجرب���ة الر�ضين���ة للمهرجان اآمًا ل���ُه التطور والرقي كي 
ي�ضب���ح مهرجانًا عامليًا . كما عر عن اإمتنانِه الكبر و�ضكرِه 
للقائمن على اإدارة املهرجان لإلتفاتتهم القّيمة يف تخ�ضي�ص 
حم���ور املهرجان يف دورتِه احلالية لدرا�ضة جتربتِه النقدية 

. ث���م ق���ام ال�ضيد " ُما بختيار " مبن���ح ) جائزة اأحمد هردي 
لاإب���داع ( لاأديب الُك���ردي املعروف د. ع���ز الدين م�ضطفى 
ر�ض���ول وذل���ك تقدي���رًا جله���ودِه الطويلة يف خدم���ة الثقافة 
الُكردية والعربية والرتكية ، كما قامت اأي�ضًا موؤ�ض�ضة �ضردم 
الثقافي���ة مبنح���ِه  " ميدالية �ض���ردم " . تا ذلك تكرمي خا�ص 
للناق���د " فا�ض���ل ثامر " جلهودِه النقدي���ة على مدى خم�ضن 
عامًا . ثم منَح ُكل من الأديبة الفرن�ضية د. كري�ضتن كافييه 
والكاتب الفرن�ضي فران�ضوا لوفان وال�ضاعر الإيراين فرهاد 
حي���دري وال�ضاعر �ضاك���ر جميد �ضيفو والكات���ب الرُتكماين 
�ضي���ف الدي���ن �ضاب���ر وال�ضاع���ر حُم�ض���ن قوج���ان وال�ضاعر 
الُك���ردي عل���ي اأ�ض���رف دروي����ص ، درع كاويز الثق���ايف . ثم 
قام���ت جلنة التحكي���م اخلا�ضة ب���� ) ُم�ضابق���ة كاويز لاأدب 
الُك���ردي ( باإعان نتائجها وكانت اجلائزة الوىل يف جمال 
الدرا�ض���ات النقدية من ن�ضي���ب الكاتب �ضاح ح�ضن بالوان 
، ع���ن درا�ضت���ِه " ال�ض���ورة يف الأدب الُك���ردي" اما اجلائزة 
الثانية فذهبت اىل الكاتب عزيز روؤوف عن درا�ضتِه " ع�ضر 
الإ�ضاموي���ة" فيما ذهبت اجلائزة الثالث���ة اىل للكاتب اآرام 

�ضديق عن درا�ضتِه " العنوان يف الق�ضة اجلديدة".

اإختتام مهرجان كالويز الثقافـي فـي ال�ضليمانية 

الروؤى املُختلفة نحو االإبداع 


