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اوراق

ب�صدور رواية "املنطقة اخل�ضراء" يكون �شاكر نوري قطع �شوط ًا الفت ًا
للنظر يف متوالياته الروائية اجلديدة التي يراقب فيها حتوالت املجتمع
العراقي عرب عقوده الأربعة الأخرية ،يف حماولة للو�صول اىل تف�سريات
فل�سفية وفكرية �أحاطت بالواقع ،و�أو�صلته اىل نهايات مفرت�ضة وواقعية،
وبني الإفرتا�ض والواقع تدور متواليات نوري الروائية ،ولعل �أبرزها
رواية "املنطقة اخل�ضراء" فهي الأحدث يف ر�ؤيته لواقع مثقل بالأحداث
الطويلة..

القطار نـ�صـّـ ًا
حممود عبد الوهاب

املربع الروائي فـي "املنطقة اخل�ضراء"
وارد بدر ال�سامل

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�س ��ت بعيدة ع ��ن الواق ��ع كلي ًا،
مت�شكل ��ة من �أحداث يومية ويف مربع متوازي
الأ�ض�ل�اع متام� � ًا .زواي ��اه مفتوح ��ة ت�ستوعب
الكث�ي�ر من حيثيات ما يج ��ري يف هذه املنطقة
من توترات نف�سي ��ة مت�ضامنة وغري مت�ضامنة
جلن ��ود وج�ن�راالت ومرتجم�ي�ن وهام�شي�ي�ن
�آخري ��ن ؛ �أمريكي�ي�ن وعراقي�ي�ن وجن�سي ��ات
�أخ ��رى ،ع�ب�ر مو�سيق ��ى ال ��راب الأمريكي ��ة
واملراق� ��ص والأغ ��اين و�أق ��داح الب�ي�رة ،وهي
املع ��ادِل جلر�س احلرب وامل ��وت والإنفجارات
والعبوات .هذا الت�شكيل غري املتجان�س هو ما
ت�سعى �إليه الرواية يف ح�صيلتها الأخرية ومن
خالل ��ه تنف ��ذ اىل �سياقات الأح ��داث املت�سارعة
يف منطقة تفرتعها كل مفردات اخلوف والقلق
واحتبا� ��س الأنفا� ��س والرتق ��ب لنهاي ��ات غري
مُ�س ّرة بطبيعة احلال.
زوايا مربع الرواية
كل زاوي ��ة من مرب ��ع الرواية ل ��ه ق�صة وذاكرة
؛ فالزم ��ان ه ��و ما تال ع ��ام  2003حتى اليوم،
واملكان ه ��و بغداد التي تقل�ص ��ت اىل "املنطقة
اخل�ض ��راء" والرم ��ز ه ��و الإحت�ل�ال الأمريكي
والواق ��ع ه ��و �أر�ضي ��ة الوط ��ن يف املنطق ��ة
اخل�ض ��راء و�أر�ضي ��ة الرواية ب�شكله ��ا الكامل.
هذه الزواي ��ا املت�ضامنة يف الن�سي ��ج الروائي
ان�ضم ��ت اىل بع�ضه ��ا يف ب� ��ؤرة واحدة لتكون
"املنطق ��ة اخل�ض ��راء" يف عملي ��ة اخت ��زال
ق�سري ��ة حتمتها ظ ��روف ع�سكري ��ة داخلية من
جهة وظ ��روف خارجية من جه ��ة �أخرى كانت

�ان
�ضاغط ��ة ،ورمب ��ا ه ��ي فو�ضوي ��ة يف �أحي � ٍ
كثرية .ومن ثم كانت هذه امل�ساحة هي امليدان
الرئي�سي ملخطط الرواية وهدفها العام.
واقعي� � ًا مت اختزال امل ��كان اىل م�سمى 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 �أن زاوية الواقع
هي التي بات ��ت الأكرث انفراج ًا ومتدد ًا ،لتكون
املهيم ��ن الأول عل ��ى كل زواي ��ا الرواية ،ومنها
ح�ص ��ر ًا انطلق البن ��اء الروائ ��ي يف لعبة ال�شد
واجل ��ذب ب�شخ�صي ��ات كث�ي�رة تفاوت ��ت ن�سب
ح�ضوره ��ا يف ه ��ذه الزاوي ��ة �أو تل ��ك ،لت�صبح
الر�صي ��د ال�شخ�صي ل�شاكر ن ��وري وهو يكتب
م ��ن املنطقة اخل�ض ��راء رواية تث�ي�ر �شيئ ًا غري
قليل من الإ�شكاليات الفنية والفكرية مع ًا.
()1
�سيواج ��ه �شاكر نوري جملة من املتاعب الفنية
والواقعي ��ة ،كان يف غن ��ى عنه ��ا ،ل ��و "�صن ��ع"
روايت ��ه بق�صدي ��ة فني ��ة ال ق�صدي ��ة واقعي ��ة ؛
فالواق ��ع هن ��ا ينتج الفن ال العك� ��س وهذا ما مل
ينظر �إلي ��ه امل�ؤلف ،واملنطقة اخل�ض ��راء مكان ًا
وزمان� � ًا هيمنت على الن� ��ص الروائي بو�صفها
واقع ًا له مالمح معروفة ،ففقدت التماعات فنية
كث�ي�رة ،ف�شاك ��ر ن ��وري مل يجردها م ��ن الروح
الواقعي ��ة ،ب ��ل �أبقاه ��ا �سائب ��ة كمح ��ور جاذب
ل�شخ�صيات ��ه الت ��ي تتحرك يف مرب ��ع و�صفناه
بزواياه املختلفة ،وهي الزوايا التي تتمدد �أو
تنح�سر ح�سب الوظيف ��ة االجتماعية وبالتايل
الوظيف ��ة ال�سيا�سي ��ة .وله ��ذا كان ��ت الرواي ��ة
تع ��اين من دمج هذه الوظائ ��ف ونتائجها فيما
بعد.

عملي� � ًا مت جتميد الزمان تقريب ًا �إال من �إ�شارات
ب�سيطة لتحريكه اىل املا�ضي ،يف حماولة لر�سم
م ��ا كانته بع� ��ض الأماكن يف املدين ��ة ،كو�سيلة
معرفي ��ة �إر�شادي ��ة ،فالزم ��ان ه ��و احلا�ضر يف
تف�صيالت ��ه املرتبك ��ة وحتري ��ك ُبع ��ده املا�ضي
بغر� ��ض الإ�ستف ��ادة م ��ن معطيات ��ه ال�سابقة لن
يكون له ت�أثري كبري على جمريات واقع الرواية
وزمانه ��ا احلا�ضر ؛ وباملقابل مت حتريك املكان
بطريقة مُلحّ ة كونه حا�ضنة الرواية وحا�ضنة
ال�شخ�صيات .على �أن حتريك الرمز مت بطريقة
اخل�ض ��وع للواق ��ع ومتطلبات ��ه امليدانية ،لذلك
مل يك ��ن الرم ��ز ذا �أث ��ر يف بنية الن� ��ص عموم ًا،
فكل �شيء مك�شوف يف تل ��ك احلا�ضنة ،وحتى
الإ�ستعان ��ة ب�أغ ��اين ال ��راب الأمريكي ��ة ذات
املنحى ال�شعري ابتعدت عن الرمز ودخلت يف
ت�ضاعيف الواقع م ��ن مداخل مبا�شرة .وبقيت
ف�سحة الواق ��ع هي الأكرث ت�أث�ي�ر ًا يف م�ستقبل
الكتابة الروائية لهذا الن�ص.
()2
نق ��رر �سلف ًا �أن "املنطقة اخل�ض ��راء" رواية قام
ت�شكيله ��ا الفني على ق�صدي ��ة معرفية واقعية.
و�س ��وف �أجتنب ق�صدية امل�ؤل ��ف يف الو�صول
اىل هدف ��ه الإفرتا�ض ��ي لأنه ه ��دف �سائب غري
حمك ��م وغ�ي�ر مه ��م بالنتيجة.لك ��ن الق�صدي ��ة
املعرفي ��ة بنوعها اال�ستعرا�ض ��ي خلخلت مربع
الرواية القائم على وحدات مت�صلة يف الزمان
وامل ��كان والواق ��ع والرم ��ز ،ومنح ��ت فر�ص ��ة
زاوي ��ة عل ��ى ح�س ��اب �أخ ��رى ،وبالنتيجة كان
هذا املربع ين�ضغط تارة ويرتاجع تارة �أخرى
يف هيمن ��ة كلية من زاوي ��ة الواقع على ح�ساب
بقي ��ة زواي ��اه ال �سيم ��ا زاويت ��ا الرم ��ز واملكان

؛ �إذ فلتت ��ا من قب�ض ��ة ال�سرد كث�ي�ر ًا منزاحتني
لزاوي ��ة الواقع الذي �أخذ يتقدم كثري ًا ويف�صح
ع ��ن �أهدافه ب�صورة متطابق ��ة عما يجري على
م�س ��رح احلدث ،عرب حكاية �أو حكايات مالوفة
يف الزم ��ن الروائ ��ي الواقع ��ي بت�شكله اجلديد
بع ��د عام  2003فهو زمن مفتوح على احلا�ضر
وامل�ستقب ��ل واقعي ًا ،وي ��كاد ين�سلخ عن املا�ضي
لوال تدخل امل�ؤلف بني احلني والآخر مبحاولته
�إيق ��اد جذوته املنطفئة لغاية مفهومة يف �سياق
الرواي ��ة ،وعادة ما تخفق تل ��ك املحاولة كثري ًا
ف�شاكر ن ��وري يبتغي �إيجاد ت�ض ��ادات واقعية
�صادم ��ة بني لغ ��ة الأم�س ولغ ��ة الأم�س ،لكنه ال
ينج ��ح كث�ي�ر ًا ،فالأم�س ال ي ��زال قائم� � ًا واقعي ًا
بتبعات ��ه ال�سلبي ��ة املختلف ��ة ،والي ��وم مت�شكل
م ��ن عق ��دة الأم� ��س ويج ��ري ب�سرع ��ة متناهية
�صادمة ه ��ي الأخرى بتجلياته ��ا العديدة مهما
بلغ ��ت من ال�سوء ،ال لأنه ��ا جتري �ضمن قواعد
لعب ��ة �سيا�سي ��ة ح�سب� ،إمنا وج ��دت حا�ضنتها
يف الواق ��ع �أي�ض ًا ومنت في ��ه يف زمن قيا�سي،
طاوي ��ة بذلك حقبة معين ��ة مر�صودة من جانب
الرواي ��ة بعناي ��ة ومبثوث ��ة هن ��ا وهن ��اك على
م ��دار ال�س ��رد كرديف ي�سري م ��ع الزمن اجلديد
ويذ ّك ��ر به .هنا تكمن �إحدى �إ�شكاليات الرواية
وه ��ي تعاطي زمن�ي�ن خمتلفني نف�سي� � ًا وثقافي ًا
و�سيا�سي� � ًا واجتماعي� � ًا وواقعي ًا م ��رة واحدة،
ومل ��ا كان امل�ؤل ��ف يتوخى �إمكاني ��ة تغليب زمن
عل ��ى زم ��ن بتق�سيم ��ه عل ��ى ناجت ��ه ريا�ضي� � ًا،
ف� ��إن املعادل ��ة املنتهية برتتيبه ��ا احل�سابي هي
معادل ��ة فردية ،رمبا هي غ�ي�ر قادرة على �إقناع
املتلقي بنتيجتها كفعل �أخري ،وقد تكون نافعة
حق ًا لفيل ��م �سينمائي قادر عل ��ى تثوير حما�سة
اجلمهور ،لكنها يف الفعل ال�سردي ت�شكل خل ًال

بنائي ًا مل يح�سن الكات ��ب تربيره كثري ًا ؛ وهنا
�أحت ��دث عن العام يف الرواي ��ة ال اخلا�ص منها
؛ فالفرداني ��ة البطولي ��ة حت ��ى و�أن وقفت على
�أر�ضي ��ة واقعي ��ة اجتماعية ،ت�ش ��كل عائق ًا فني ًا
مل�س ��ار الرواي ��ة ،ولو زخ ��ر الواق ��ع يف الكثري
منه ��ا ،و�شه ��دت ال�ساح ��ة العراقي ��ة ع�ب�ر �ست
�سنوات الكثري من الفع ��ل الفردي الإنتحاري،
وقد يرى الكثريون ،حتى الذين يختلفون معه
منهج� � ًا و�سلوك ًا ،يرون �أن ��ه فعل بطويل فردي
حم� ��ض ،فاملوت عن طري ��ق االنتحار وتفخيخ
اجل�سد ه ��و خال�صة نف�سية قائم ��ة على �سلوك
ف ��رداين خ ��رج ع ��ن زمن ��ه و�آليات ��ه ال�شخ�صية
�ان غام�ض ��ة لي� ��س م ��ن ال�سهولة
والتح ��ق مبع � ٍ
الو�ص ��ول اىل حكمته ��ا وجتلياته ��ا اخلا�ص ��ة،
مهم ��ا كانت امل ��دركات احل�سية وغ�ي�ر احل�سية
التي ميكن لنا �أن نتبناها يف حماولة الو�صول
اىل ه ��ذا اللغز من باب ��ه الديني املقد�س �أو غري
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�سفته ��ا ومل تف�سرها ،بل تعاملت
معه ��ا كما ه ��ي ،فلم تك ��ن متماهية م ��ع درجتها
الأخ�ي�رة من الق ��رار ؛ ف�إذا كان امل ��وت بطريقة
االنتحار خال�ص ًا ،فهو خال�ص فردي بالنتيجة
مقاوم كما �أراده
وال ي�ش ��كل عائق ًا حقيقي ًا كفعل ِ
�شاكر ن ��وري� ،إمنا ه ��و �سلوك ف ��رداين غريب
اىل ح ��د كب�ي�ر وهو فع ��ل ط ��ارئ عل ��ى امل�شهد
االجتماعي العراقي كم ��ا يعرف ،لأنه �سينتهي
دون �أن يحقق الغر� ��ض الطق�سي الغيبي الذي
يفرت�ضه.
" يتبع"

ُ
ت����ذك����رت ال�����ي�����وم ..ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��را���ش��د
يا�سني طه حافظ

ي�صلح ه ��ذا الإن�سان الن يكون بطل
ق�ص ��ة ،م ��ن تل ��ك الت ��ي تتح ��دث عن
ال�سق ��وط م ��ن النق ��اء امل ��وروث يف
الريف واالكواخ والتعا�سة اليومية
املقبول ��ة ،عل ��ى م�ض� ��ض ،اىل القاع
العفن للم ��دن الفا�سدة حي ��ث البغاء
والل�صو� ��ص واملدمن�ي�ن وامل�شردين
والباحث�ي�ن يف اك ��وام القمام ��ة عن
�شيء يلمع مينحهم بهجة او خيبة.

م����ت����اب����ع����ة

ه ��ذا الرجل �صناع ��ة خا�صة .مل ي�ش�أ
ان يفقد جوه ��ره ،من مناطق الكذب
والدعارة ب ��ل راح يبحث عن جوهر
ومعن ��ى حليات ��ه يف تل ��ك .وهك ��ذا
تاه عب ��د اللطي ��ف الرا�ش ��د ومل ي�ش�أ
ان يخ ��رج م ��ن تيهه .ظ ��ل �شخ�صية
يتوزعه ��ا ال�ش ��ارع الق ��ذر املزدح ��م
وفروع ��ه ال�سري ��ة املعتم ��ة والع ��وز
والك�أ�س امل ��ر واالمنية التي �أكت�ست
حلم ��ا .وم ��ع ه ��ذه كله ��ا ،ويف تل ��ك
االجواء كان يقتن�ص دقائق للكتابة.
كتاب ��ة نزقة ح ��ادة ،منك�س ��رة وفيها
وجع مدمر ال يُرى.
مل تك ��ن كتابته للكتاب ��ة .كان يتبادل
فيه ��ا الكراه ��ة واحل ��ب والالمعن ��ى
واالعت ��زاز العمي ��ق باحلي ��اة ،هذه
احلي ��اة اجلارحة الت ��ي ترتب�ص به
وه ��و يرتب� ��ص بلذائذه ��ا ومتعه ��ا

الر�ؤى املُختلفة نحو الإبداع

�إختتام مهرجان كالويز الثقافـي فـي ال�سليمانية

ب�شار عليوي /ال�سليمانية
ال�سليمانية_�إقليم
�أُختتم ��ت يوم الأحد املا�ضي يف مدين ��ة ُ
ُكرد�ست ��ان الع ��راق  ,فعالي ��ات ( مهرج ��ان كالوي ��ز الثق ��ايف
الثالث ع�شر ) الذي �إ�ستمر للفرتة من 2009/11/15_10
 .و�أُ�سته ��ل حف ��ل اخلِ تام ال ��ذي �أُقيم على ( قاع ��ة توار ) يف
ال�سليماني ��ة  ,بكلمة للم�شرف العام عل ��ى املهرجان ال�سيد "
مُال بختيار " �شكر فيها جميع املُ�شاركني و�ضيوف املهرجان
الذين جت�شموا عناء ال�سفر للمُ�شاركة يف فعاليات املهرجان
 .تال ذلك مُ�شاركة مُتميزة لـ( فرقة فرزاد عندليبي املو�سيقية
) من ُكرد�ستان �إيران  ,التي قدمت فقرات مو�سيقية و�أغاين
تراثي ��ة مُ�ستوحاة م ��ن الفلكل ��ور ال ُكردي نال ��ت �إ�ستح�سان
احلا�ضري ��ن  .ثم �ألقى الناقد " فا�ضل ثامر " رئي�س الإحتاد
العام للأُدباء وال ُكتاب يف العراق كلمة عرب فيها عن �إعتزازهِ
بالتجرب ��ة الر�صين ��ة للمهرجان �آم ًال ل� � ُه التطور والرقي كي
ي�صب ��ح مهرجان ًا عاملي ًا  .كما عرب عن �إمتنانهِ الكبري و�شكرهِ
للقائمني على �إدارة املهرجان لإلتفاتتهم القيّمة يف تخ�صي�ص
حم ��ور املهرجان يف دورتهِ احلالية لدرا�سة جتربتهِ النقدية

 .ث ��م ق ��ام ال�سيد " مُال بختيار " مبن ��ح ( جائزة �أحمد هردي
للإب ��داع ) للأديب ال ُك ��ردي املعروف د .ع ��ز الدين م�صطفى
ر�س ��ول وذل ��ك تقدي ��ر ًا جله ��ودهِ الطويلة يف خدم ��ة الثقافة
ال ُكردية والعربية والرتكية  ,كما قامت �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة �سردم
الثقافي ��ة مبنح ��هِ " ميدالية �س ��ردم "  .تال ذلك تكرمي خا�ص
للناق ��د " فا�ض ��ل ثامر " جلهودهِ النقدي ��ة على مدى خم�سني
منح ُكل من الأديبة الفرن�سية د .كري�ستني كالفييه
عام ًا  .ثم َ
والكاتب الفرن�سي فران�سوا لوفان وال�شاعر الإيراين فرهاد
حي ��دري وال�شاعر �شاك ��ر جميد �سيفو والكات ��ب الترُ كماين
�سي ��ف الدي ��ن �صاب ��ر وال�شاع ��ر محُ �س ��ن قوج ��ان وال�شاعر
ال ُك ��ردي عل ��ي �أ�ش ��رف دروي� ��ش  ,درع كالويز الثق ��ايف  .ثم
قام ��ت جلنة التحكي ��م اخلا�صة ب� �ـ ( مُ�سابق ��ة كالويز للأدب
ال ُك ��ردي ) ب�إعالن نتائجها وكانت اجلائزة االوىل يف جمال
الدرا�س ��ات النقدية من ن�صي ��ب الكاتب �صالح ح�سن بالوان
 ,ع ��ن درا�ست ��هِ " ال�ص ��ورة يف الأدب ال ُك ��ردي" اما اجلائزة
الثانية فذهبت اىل الكاتب عزيز ر�ؤوف عن درا�ستهِ " ع�صر
الإ�سالموي ��ة" فيما ذهبت اجلائزة الثالث ��ة اىل للكاتب �آرام
�صديق عن درا�ستهِ " العنوان يف الق�صة اجلديدة".
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الطارئة.
كان ي�ستوقفني قرب �ساحة امليدان،
قريبا م ��ن "�سوق اله ��رج" .ولهذين
املكان�ي�ن دالالت .فق ��د كان قريبا من
ه ��ذا امل ��كان مبغ ��ى بغ ��داد الكب�ي�ر.
وقريب ��ا منهما باع ��ة العرق ،و�سوق
اله ��رج� ،س ��وق بغ ��داد العتيق حيث
يبي ��ع ال�س� � ّراق م ��ا ح�صل ��وا علي ��ه
ويبي ��ع املحتاج ��ون ا�شياءه ��م وقد
يك ��ون هن ��ا ّ
ن�شالون لي� ��س لديهم ما
يبيعونهم ويبحثون عن خبز اليوم
وعرق الليل القادم.
و�أنا يف الطري ��ق اىل �شارع املتنبي
يلتقين ��ي عب ��د اللطي ��ف الرا�شد .يف
ه ��ذا امل ��كان يعانقني مبحب ��ة وك�أنه
يري ��د ان يفي� ��ض عل ��ي �أ�شع ��اره
واحزان ��ه .كان يكت ��م ال�ص ��راع
ويبت�سم ،لكن ال يغيب عني االنك�سار

املوجع واملحنة.
يوم ��ا حياين بح ��زن ج ��اف .قبلني
وق ��ال :اتعرف م ��ا فعل ��تَ ؟ كلفتني.
ن�ص ��ف زجاج ��ة اوقف ��ت دموع ��ي
به ��ا بعد ق ��راءة ق�صيدت ��ك االخرية.
اح�س�ست انك حتدثتَ عن منطقة من
نف�سي ال فر�صة لك�شفها .القذارة يف
كل م ��كان والل ��ذة يف كل مكان ،و�أنا
ق�سمت ��ي املي ��دان و�س ��وق الهرج .ال
�أ�ستطي ��ع ان اعي�ش يف م ��كان �آخر-
وه ��ل ي�ستطي ��ع �أي م ��كان �آخ ��ر �أن
يحتفي ب�أمثايل؟
كان متعبا و�أكرث �شحوبا مما عهدت،
وثم ��ة ج ��رح عل ��ى الط ��رف االي�سر
م ��ن جبهت ��ه ،ق ��د يك ��ون حادث ��ا او
نتيجة م�شاجرة .م ��ا �أردت احراجه
بال�س�ؤال عنها.
ع ��اد ي�صافحني مرة ثاني ��ة ب�أمل مر،

و�أخرج كتاب ا�شعاره "نزق" ليكتب
يل عليه:
اىل الإن�سان الكبري............
من �أعزل عا�ش حمنة
�سنوات ال�صرب واحلريق.....
وج ��ب عل ��ي االن ان احي ��ي املب ��دع
الكب�ي�ر� ،صديقن ��ا اال�ست ��اذ علي بدر
عل ��ى مقدمت ��ه لـ"ن ��زق" ،فق ��د غ�سل
اح ��زان الرج ��ل و�أذاقه ر�شف ��ة نقية
بل ��ت ظم� ��أه قب ��ل ان يطب ��ق عيني ��ه
ويغادر احلياة..
لنق ��ر�أ مع� � ًا ق ��ول عب ��د اللطي ��ف ،كم
موج ��ع ه ��ذا احل ��زن وك ��م جارح ��ة
قا�سية هي احزاننا:
"اعرتف انني �إن�سان ال �شفاء له.
غري منظم ،مبعرث،
ع�شت حياة ت�شب ��ه حياة �ضفادع يف
م�ستنقعات عفنة"...

للم ��كان م ��ذاق ،م � ٌ
�ذاق يف الر�ؤي ��ا .حينما يتح ��وّ ل املكان من
ب ََ�ص � ِ�رك �إىل ب�صريتك ،ويفقد �أبع ��اده املاديّة ،تتج ّلى روحه،
ن�ص ًا ،وتبد�أ قراءته.
ويت� ّأ�س�س ّ
ق�صت ��ي (القط ��ار ال�صاعد �إىل بغ ��داد)  ،1954ق ��راءة ملكان
ّ
وحمطته.
متن ّقل و�آخر ثابت :القطار
يف عتم ��ة ذل ��ك امل�س ��اء م ��ن ع ��ام  ،1950كان ر�صيف حمطة
قط ��ار املعق ��ل يكت � ّ�ظ باملو ّدع�ي�ن .بقع ��ة كثيف ��ة رجراجة من
الن�س ��اء بعباءاته ��ن ال�س ��ود ،ت�ستطيل مرة وت�ضي ��ق .كانت
�أم ��ي ،بوجهها الباه ��ت احلزين ،تودعني م ��ن بني جمموعة
الطالب الذين ُقبلوا يف كليات بغداد .العتمة تتكاثف ،وبقعة
املودّعني تتجمع م ��رة وتنفرط ،والقطار ب ��د�أ يطلق �صفريه
احلا ّد ممزق ًا جوّ املحبة وقلق الفراق.
القط ��ار ،ذلك امل ��كان املتنقل ،كان مو�ضوع ��ة مهيمنة يف عدد
من ق�ص�ص اخلم�سينيات ،فلم يعد القطار ميتلك خ�صو�صيته
الق�صا�ص�ي�ن ،و�أ�صبح مكانهم
املكاني ��ة ،بعد �أن غزته عي ��ون ّ
الذاتي ي�ضعون عليه �أحزانهم و�أحزان الآخرين ،و�سعادتهم
و�سعادة الآخرين� .أكرث ما تناولت الق�ص�ص والروايات ،من
قب ��ل ،امل ��كان الثابت :البي ��ت ،ال�سالمل ،الغرف ��ة ....و�أقل من
ذلك ،م ��ا تناولته املكان املتن ّقل :القط ��ار ،الطائرة ،الباخرة.
كت ��ب (هرمان ملف ��ل) روايتـه " موبي دك " ع ��ن �سرد �أحداث
تق ��ع يف �سفينة ع�ب�ر البحار ،وكت ��ب (همنغ ��واي) روايته "
ال�شي ��خ والبح ��ر " عن �صي ��اد عجوز يف �صراعه م ��ع �أ�سماك
القر� ��ش ،م�ستغرق ًا �أح ��داث الرواية يف ق ��ارب و�سط البحر،
وج�ب�را �إبراهيم جربا كتب روايته " ال�سفينة " يف الأجواء
نف�سه ��ا .ويف ال�سينم ��ا كان ��ت " تيتان ��ك " ال�سفين ��ة املهيمنة
احلا�ضن ��ة لوقائع ال�س ��رد ال�سينمائ ��ي� ،أع� � ّد �سيناريو الفلم
(جا�س�ت�ن هايثي) م ��ن رواية "العبث" (مل ��وركان روبرت�س)
 .1898جمموع ��ة م�ؤ ّث ��رات ح�ضارية وثقافي ��ة واجتماعية،
لق�صا�ص ��ي اخلم�سينيات اىل ت�أط�ي�ر �سرودهم
كانت حاف ��ز ًا ّ
برحل ��ة القطار ،ربمّ ا لأن القط ��ار بيئة جامعة ملختلف الفئات
والطبق ��ات ،يف داللته ��ا و�إحالته ��ا �إىل الواق ��ع االجتماع ��ي
اخلم�سين ��ي م ��ا كان يالئ ��م الق� �ّ�ص� ،آن ��ذاك ،يف مو�ضوع ��ة
"الواقعية ".
كان ��ت ق�ص� ��ص القط ��ار اخلم�سين ��ي ظاه ��رة ا�ستئنائي ��ة يف
مو�ضوعته ��ا وتراتبها وظهورها عند ك ّت ��اب ذلك اجليل ،فقد
كتب ف�ؤاد التكريل ق�صته الق�صرية (العيون اخل�ضر) ،1950
ومهـ ��دي ال�صق ��ر (ب ��كاء الأطف ��ال)  ،1950وعبدامللك نوري
(ريح اجلنوب)  ،1952وحمـمد روزناجمي (قطار اجلنوب)
 ،1954وكتب ��تُ (القط ��ار ال�صاع ��د �إىل بغ ��داد)  ،1954ويف
العق ��د نف�سه كت ��ب عبدال�صمد خانقاه (طن�ي�ن) ،وعلى الرغم
الق�ص عند �أولئك
من م�شرتكات مو�ضوعة القط ��ار وواقعية ّ
الك ّتاب ،ف�إن هناك اختالف� � ًا يف طرائق �سردهم ،وا�ستعمالهم
�ضمائر متباينة لل�ساردين يف �أقا�صي�صهم وتنوّ ع �أ�ساليبهم.
�أتذكر �أن ال�صديق د� .سلمان كا�صد �س�ألني ،وهو يع ّد ر�سالته
للدكت ��وراه بعن ��وان " البن ��ى املو�ضوعاتي ��ة والفني ��ة يف
ق�ص� ��ص مهدي عي�س ��ى ال�صقر" عن �سبب هيمن ��ة مو�ضوعة
ق�صا�صي اخلم�سينيات ،ف�أجبته� :إن الروايات
(القطار) عند ّ
علي �شخ�صي ًا� ،إنّ حمطة القطار
الرو�سية قد �ألق ��ت بت�أثريها ّ
يف رواي ��ة " �أ ّن ��ا كارنين ��ا " لتول�ستوي ال ت ��زال ت�صخب يف
خ�ص� ��ص د .كا�صد مبحث� � ًا فرعي� � ًا يف ر�سالته،
ر�أ�س ��ي ،وق ��د ّ
در� ��س فيه بني ��ة املو�ضوعة وطرائ ��ق ال�س ��رد وعنا�صر �أُخر
يف الق�ص� ��ص الأربع التالية :العيون اخل�ضر .بكاء الأطفال.
ري ��ح اجلنوب .القطار ال�صاعد �إىل بغداد ،م�ؤكد ّا �أن خا�صية
ال�س ��رد فيها تحُ يل �إىل واقع اجتماعي ،وهو ا�ستنتاج �سليم،
ف� ��إن الكتـاب ��ة املكاني ��ة لتلـك الق�ص� ��ص كانـت انحيـ ��از ًا �إىل "
الواقعية " ب�أمناط �سردية خمتلفة.
� ّإن �أمكن ��ة املدين ��ة ومتغرياتها مثل املقاه ��ي واحلدائق العامة
ودور الله ��و وو�سائ ��ل املوا�ص�ل�ات الب� � ّد من �أن تث�ي�ر اهتمام
القا� ��ص وحت ّف ��زه عل ��ى الكتابة عنه ��ا يف �أقا�صي�ص ��ه ،غري �أن
القط ��ار كان �أكرثه ��ا �إحلاح� � ًا على خميّلة القا� ��ص اخلم�سيني
لك ��ون القط ��ار موقع� � ًا مو�ضوعي� � ًا مثق�ل� ًا باله� � ّم االجتماع ��ي
والإن�س ��اين ،وهو موق ��ع ب� ��ؤريّ �أي�ض ًا ،تتجم ��ع فيه خمتلف
الفئات والطبقات االجتماعي ��ة ،تتبادل يف �أحاديثها تفا�صيل
ب�ؤ�سها و�أحزانها يف �سفر الليل الطويل� ،إذ ير�صد فيه القا�ص
الأح ��داث وال�شخ�صيات والأ�صوات ّ
ال�ضاج ��ة يف العربةّ � .إن
الوع ��ي بالواقع وحده ال ينت ��ج فن ًا ما مل يق�ت�رن با�شرتاطات
الكتاب ��ة الفني ��ة ،وعرب ��ة القط ��ار،
ولي ��ل ال�سف ��ر ،ووح�ش ��ة العتمة،
ال ُتبقي لعربة القط ��ار فيزيقيتها
املو�ضوعي ��ة ،ب ��ل تتجاوزه ��ا
�إىل ميتافيزي ��اء امل ��كان وروح ��ه
و�شعريت ��ه الت ��ي حتق � ّ�ق �أدبي ��ة
الق�ص .ال �أت ّذك ��ر الآن َمنْ هو ذلك
ّ
القا� ��ص الذي ق ��ال� :إن ن�صف
ما كتبتُ مَدين ب ��ه �إىل ر ّكاب
الدرجة الثالثة من القطار.

الــــقـــراءة ..فـي وجـــود االنــتــرنــيــت
ترجمة :عادل العامل

م ��ا دام الإن�س ��ان يق ��وم بتطوي ��ر تكنولوجي ��ا
جدي ��دة ،نظ ��ل قلقني م ��ن �أن ت�سب ��ب اخرتاعاتنا
العف ��ن لأدمغتنا ذات يوم ،كم ��ا تقول كاتبة املقال
نعومي �أولدرمان .Naomi Alderman
فحت ��ى تطوي ��ر الكتابة قدمي� � ًا كان يُعترب تهديد ًا
مله ��ارات الذاك ��رة الت ��ي م َّكن ��ت ق�صائ ��د ال�شع ��ر
الق ��دمي م ��ن �أن متر من راوي ��ةٍ �إىل �آخر ـ� �ـ يعتقد
دار�س ��ون كث�ي�رون ب�أن مالحم هوم�ي�ر مل يكتبها
رج ��ل مبفرده ،و �إمن ��ا هي نتاج م ��وروث طويل
م ��ن ال�شع ��ر ال�شفوي .و ق ��د اكت�سب ��ت احل�ضارة
�شيئ� � ًا ما �أف�ضل من خ�ل�ال االت�صال املتبادل ،لكن
كان هناك مع ه ��ذا �أولئك الذين �أحزنتهم خ�سارة
مه ��ارات الذاك ��رة املت�صل ��ة بالثقاف ��ة ال�شفوي ��ة.
ففي رواي ��ة ماري رينولت (مغن ��ي املديح The
 ،)Praise Singerعل ��ى �سبي ��ل املثال ،جند
الأ�ستاذ الذي يق ��وم بالتحفيظ ي�شعر بالقلق من
�أن ذاك ��رة تلمي ��ذه �س ُت�صب ��ح �ضبابي ��ة لأنه يقوم
بتدوين الأ�شياء التي يتلوها عليه.
�إن هناك بع�ض العالمات على �أننا ميكن �أن نكون
مقرتبني من حلظ ��ة ثقافية مماثلة ،و �إن كان ذلك
أ�سباب �أقل لالبتهاج .فالقراءة ظلت يف
رمب ��ا مع � ٍ
حالة من االنحدار على مدى ن�صف القرن املا�ضي
ــ و يب ��دو ذلك� ،إىل حدٍ كب�ي�ر ،لأن التلفزيون حل
حم ��ل القراءة يف وق ��ت فراغنا .و �أن ��ا من الذين
يحب ��ون التلفزيون :فحتى مع الق� �دْر الوافر من
عرو� ��ض الواق ��ع املُ�ضج ��رة التي ُتب ��ث حالي ًا ،ما
ي ��زال التلفزيون يوفر بع�ض اخل�ب�رات الثقافية
املُرثي ��ة ج ��د ًا .غري �أن فق ��دان الق ��راءة ميكن �أن
معان �ضمنية ثقافي ��ة وا�سعة .فالقراءة
تك ��ون له ٍ
جتلب معها حزمة من املنافع و املهارات الأخرى،
التي �سترتك خ�سارتها جمتمعنا بحال ٍة �أكرث فقر ًا،

مب ��ا يف ذل ��ك القدرة عل ��ى امت�صا� ��ص املعلومات
�كل �سريع� ،أو التمعن يف امل�شاكل املعقدة� ،أو
ب�ش � ٍ
مقارنة وجهات النظر.
كما �أن ��ه لي�س التلفزيون فقط الذي ي�شكل تهديد ًا
للق ��راءة ،ب ��ل و الإنرتني ��ت� ،أي�ض� � ًا .و بطبيع ��ة
احل ��ال ،ف�إن ا�ستعمال الإنرتنيت يتطلب بالت�أكيد
معرف ��ة الق ��راءة و الكتاب ��ة .لك ��ن الق ��راءة عل ��ى
االنرتني ��ت ال متاث ��ل ق ��راءة الكتاب .و ق ��د ب َّينت
درا�س ��ات حديث ��ة �أن ق ��راءة الأونالي ��ن تتعط ��ل
�إزاء " الن�صو� ��ص التي تتطلب تركي ��ز ًا م�ستمر ًا
و انتباه� � ًا طوي�ل ً�ا " .و قد �أخ�ب�رين �أ�صدقاء من

مدر�س ��ي اجلامعة ب� ��أن بع�ض طلبته ��م يف ال�سنة
الأوىل ب ��د�أوا يكتب ��ون بطريقة مماثل ��ة للطريقة
التي نق ��ر�أ بها ظاهري ًا الأونالين ،حيث اجلمل ال
تت ��واىل ب�شكل مرتابط �أو مفهوم من واحدة �إىل
�أخرى ،و ك�أن مقاالتهم يُق�صد بها املرور ال�سريع،
ال القراءة.
و ب�ش� ��أن هاتني الق�ضيتني� ،أي �أن النا�س يقر�أون
ب�شكل �أق ��ل و �أقل جود ًة مع ًا� ،أج ��د نف�سي حائر ًة
ٍ
�أيهما �أكرث جدي ًة .و ميكن �أن تكون الأخرية (�أي
�أقل جود ًة) �أ�سهل على الإ�صالح مالحظ ًة بب�ساطة
�أن ع ��دم قراءتي الأونالين ب�ص ��ورة كاملة مثلما

�أفعل مع املطبوع قد غيرَّ عاداتي و �شجعني على
وقت �أكرث يف الق ��راءة التقليدية .و ميكن
ق�ض ��اء ٍ
لأنظم ��ة التعليم �أن ُت�ص َّمم بحيث ت�أخذ هذا بنظر
االعتبار.
لك ��ن م ��ن الأ�صع ��ب �أن ي ��رى امل ��رء كي ��ف ميك ��ن
مواجهة االنح ��دار يف القراءة �إجم ��ا ًال .بالت�أكيد
لي�س با�ستطاعة �أحد �إجب ��ار النا�س على القراءة
لغر� ��ض املتعة؛ فق ��د اعت ��اد النا�س �أن يق ��ر�أوا و
يكتب ��وا ر�سائ ��ل �أكرث،لأن ��ه كانت هن ��اك خيارات
�أخرى �أقل .و �أ�سرتي حمظوظة بكونها احتفظت
ببع� ٍ��ض م ��ن مئ ��ات الر�سائ ��ل التي كان ��ت جدتي
تتبادله ��ا مع �أخويه ��ا� ،أالن و ه�ن�ري ،بينما كانا
يقات�ل�ان يف احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة .و هما مل
يكتب ��ا هذه الر�سائل لتح�سني مهاراتهما يف الفهم
و الإن�ش ��اء؛ لق ��د فع�ل�ا ذل ��ك لأنها كان ��ت الطريقة
الوحيدة للبقاء على ات�صال .و لو كانوا ميتلكون
�آن ��ذاك تلفون ��ات موباي ��ل و كان ��وا قادري ��ن على
مكامل ��ة �أحده ��م الآخر كل ي ��وم ،لكانوا ق ��د فعلوا
ذل ��ك بالت�أكيد .و ل ��و كان لديهم جهاز تلفزيون �أو
فيدي ��و لريتاحوا معه بعد يوم عمل �شاق ،لكانوا
رمبا ّ
ف�ضلوا ذلك على قراءة رواية.
حلول
لكن قد يكون ب�إم ��كان التكنولوجيا توفري
ٍ
�أي�ض ًا .ف�إح ��دى النقاط امل�ضيئة يف حياة القراءة
اخلا�ص ��ة بي م�ؤخ ��ر ًا (م�شروع الدف�ت�ر الذهبي)
ال ��ذي قمتُ فيه �أنا و �ست كاتبات �أخريات بقراءة
و مناق�ش ��ة رواي ��ة دوري� ��س لي�سين ��غ عل ��ى مدى
عدة �أ�سابيع .و ق ��د �شجعتني الطبيعة التعاونية
االجتماعي ��ة للم�ش ��روع عل ��ى االلت�ص ��اق بعم � ٍ�ل
نواح كثرية،
كال�سيكي كان ،مع كونه مده�ش ًا من ٍ
على درجة كبرية من الإغاظة �أحيان ًا بحيث �أنني
�أردتُ م ��رار ًا �أن �أق ��ذف ب ��ه عرب الغرف ��ة .و ميكن
�أن يوف ��ر م�ستقب ��ل ق ��راء الإنرتنيت فر�ص� � ًا �أكرث
له ��ذا الن ��وع م ��ن الق ��راءة االجتماعي ��ة� .أو رمبا
�ست�شجع التجلي ��ات االقت�صادي ��ة العاملية �أكرثنا
على اعتناق فل�سفة ب�سيطة و ق�ضاء �أم�سياتنا يف
كتاب جيد.
البيت مع ٍ
عن Guardian

