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 هل أصبحت القراءة معني بها أم فعل صيرورة للمعرفة؟
وسط  تعدد طبقات الوعي ...

ترتبط  التي  املهمة  املوا�ضيع  من  القراءة  مو�ضوع  يبدو 
اأهمية  ف�إن  هن�  ومن  املجتمع..  داخل  الثق�فة  بت�أ�ضيل 
القراءة ت�أخذ دميومته� من ح�ض�رة املجتمع وتف�عل الن��س 
اأهميته� من كون  يف تف��ضيل احلي�ة اليومية ومن ثم ت�أتي 
فيكون  م�ض�نة  واإنه�  عليه�  احلف�ظ  مت  قد  االن�ض�ن  كينونة 
العالق�ت  من  ك�ئن  هو  م�  الإدامة  موؤثراً  فعاًل  القراءة  فعل 
مهمة  القراءة  تكون  متى  ال�ضوؤال..  يبدو  لذا  االن�ض�نية.. 
وهل  االن�ض�ين؟  للفعل  املنتق�ة  القراءة  هي  وم�  ؟  وف�علة 
القراءات؟  من  معني  نوع  على  وخمت�رصة  مقت�رصة  هي 
يجب  ام  حمددة  قراءات  له  ب�ل�رصورة  الق�رئ  املثقف  وهل 
واي  املعرفة؟.  حقول  كل  ومطلة  مفتوحة  القراءة  تكون  ان 
االأردين �ضبحي فحم�وي:  الروائي  يقول   ؟   موؤثرة  القراءات 
اإن القراءة تكون مهمة وف�علة وه�مة منذ ال�ضغر، حتت ب�ب 
القراءة  ان  وا�ض�ف  احلجر"  يف  ك�لنق�س  ال�ضغر  يف  "العلم 
املقروءة ه�مة ومفيدة فعندم�  الكتب  اإذا ك�نت  تكون ه�مة 
اأن  اإىل  واملجالت  الكتب  �رصاء  اأ�ضتطع  مل  فقرياً  �ضغرياً  كنت 
الكتب.  خمتلف  اأقراأ  فبداأت  االإ�ضكندرية  ج�معة  اإىل  ذهبت 
وا�ض�ر اىل ان القراءة املنتق�ة للفعل االإن�ض�ين  م�ضدره� الكتب 
املنرية للت�رصف االإن�ض�ين �ضواء اأك�نت رواي�ت اأو م�رصحي�ت 
اأو كتبً� فل�ضفية  اأو فكرية وال اأ�ضتبعد النهج الروم�ن�ضي الذي 
الواقع،  اأنني ك�تب واقعي وللتح�يل على  يخ�طب الروح مع 
اأجدين اأنهج نهج الواقعية ال�ضحرية، التي تقفز بك نحو اخلي�ل، 
القراءة ال تقت�رص وال  ان  الواقعية. وذكر  وهي تق�ضد احلي�ة 
واالأمط�ر  الغيوم  �ضم�ء مفتوحة على ع�مل من  تخت�رص فهي 
املتالطمة  والبح�ر  اجل�فة  وال�ضح�رى  احل�رقة  وال�ضم�س 
ق�ل  القراءات  ت�ثري  وعن  والروؤي�.  والروؤية  والرباءة  والعنف 
الفحم�وي اإن اأكرث القراءات ت�أثرياً يف النف�س هي ذات االأهوال 
واملف�رق�ت التي ت�ضحي االإن�ض�نية يف النف�س، وجتعل العقل 
يفكر، هي االأغرب واالأعجب، واالأده�س واالأكرث �ضقاًل للنف�س 
و�ضقلته�،  �ضهري�ر  �ضخ�ضية  �ضهرزاد  �ضذبت  مثلم�  الب�رصية، 
لتخرج من ج�ضده الق�تل، ذلك االإن�ض�ن القوي املحب الرحيم.  
فيم� يرى الن�قد الدكتور عم�ر الي��رصي ان القراءة هي عملية 
معرفية تقوم على تفكيك رموز ت�ضمى حروف� لتكوين معنى 
من  جزء  ب�لت�يل  وهي  واالإدراك،  الفهم  مرحلة  اإىل  للو�ضول 
يرى  كم�  ات�ض�لية  و�ضيلة  هي  بدوره�  واللغة  التخ�طب  لغة 
واأرق�م  حروف  من  تتكون  اللغة  ان  وي�ضيف  ج�كوب�ضن. 
الن��س،  بني  توا�ضلي  ثم  ومن  تداويل  ب�ضكل  معروفة  ورموز 
لذا ن�ضتنتج ان القراءة هي و�ضيلة ا�ضتقب�ل معلوم�ت الك�تب 

اأو املر�ضل للر�ض�لة وا�ضت�ضع�ر املعنى. 
االأغنى  القراءة هي املكمل  يعد  ال�ضت�ر  نزار عبد  الروائي  ام� 
وهي امل�ضوؤولة عن تكوين الوعي �رصط توفر ال�ضمولية ف�ذا مل 

تكن القراءة متنوعة ف�إنه� لن ترفع  الوعي اىل مدي�ت علي�.
و�ضلوك�  ب�عتب�ره� طق�ض� حي�تي� يومي�  القراءة  اإن  واأ�ض�ف 
من  ننتقل  وجتعلن�  وروحي�  عقلي�  منوا  تك�ضبن�  اجتم�عي� 

الذي  االمر  عقلي  ك�أداء  وتندمج  اأخرى  اىل  وعي  منطقة 
ادراك عمق  على  قدرتن�  فين�  ويقوي  فكرية  يعطين� رج�حة 
متكنن�  انه�  كم�  حميطن�  مع  ايج�بية  يف  والتف�عل  احلي�ة 
عبد  ومي�ضي  حي�تي.   اداء  اف�ضل  اىل  الو�ضول  من  كب�رص 
ال�ضت�ر ب�لقول ان القراءة هي امل�ضوؤولة عن التفعيل االيج�بي 
للمنطق وب�لت�يل ف�إن الكثري من االأوه�م �ضيتم التخلي عنه� 
حني ين�ضج التثقيف. ولفت انه لي�ضت كل انواع القراءة مفيدة 
فمجتمع�تن� ال�رصقية تنتج فكرا ت�ضليلي� وتزويري� وال ت�ضع 
ف�إن  وب�لت�يل  املح�يد  والع�طفي  الفكري  لالإنت�ج  ال�ضوابط 
نع�ين  انن�  ويبني  �ضيئة.  قراءة  من  يتولد  ان  ميكن  التخلف 
االن من طفح خطري يف الزبد ف�لكتب وو�ض�ئل انت�جه� تع�ين 
اخللل وجند الرث�ثة قد ط�لت كل املي�دين الفكرية واالبداعية 
التعليم وهن� ميكن للمثقف  مع الرتاجع امل�ضني يف جم�الت 
الفعل  وتربيز  البن�ء  النقد  خالل  من  التوجيهي  الدور  لعب 
االبداعي ال�ض�مي.  ال ميكن ب�ي ح�ل من االحوال �ضن�عة امة 
اىل  والعقل يحت�ج  العقل  تتولد من  ف�لقوة  ثق�فة  بال  ف�علة 
الوعي وهذا لن يتحقق بال قراءة جيدة.  طبق�ت متعددة من 
من ج�نب اخر توؤكد ال�ض�عرة اللبن�نية ف�طمة من�ضور..كلم� 
الق�رئ معرفة  ازداد  القراءات لكتب ومبوا�ضيع �ضتى  تعددت 
امل�ضهبة  املن�ق�ضة  ت�ضتطيع  عقلية  ذا  واأ�ضبح  وادراك�  ووعي� 
للمن�ق�ضة مهم�  املت�ضنجة بكل مو�ضوع يطرح  املب�ضطة غري 
ك�ن تخ�ض�ضه وهذا م� نطلق عليه ب�لثق�فة الع�مة املكت�ضبة 

وجلت  �ضقلت  التي  القراءة  يف  التعدد  هذا  نتيجة  واملتنوعة 
خلق  غ�ية  لتحقيق  و�ضواًل  الق�رئ  وخي�ل  عقل  ون�ضطت 

جمتمع اإن�ض�ين مثقف ولو ب�حلد االأدنى من الثق�فة. 
من  تزيد  �ضتى  وامور  مبوا�ضيع  القراءات  تعدد  ان  وت�ضيف 
اخلزين املعريف واالدراكي للق�رئ وبذلك يكون اإن�ض�ن� ف�عال 
يف املجتمع الذي يعي�س بني جنب�ته،، ف�ضاًل عن روؤيتي يف 
بع�س االأحي�ن ملن ي�ضتغل ثق�فته الع�مة لت�ضليل من يعي�س 
بينهم بدوافع عدوانية اأو من�فع م�دية مقيتة بدفع من غريه 
�ض�رة  الثق�فة  تكون  وهن�  املري�س  خي�له  من  بدافع  اأو 
لتقدمي  ي�ضمح  ال  واملج�ل  ون�درة  قليلة  وبحدود  ب�ملجتمع 
االأدلة والرباهني  هذا و تبني الن�قدة اجلزائرية عزة اخلزراجي 
تبدو له� مو�ضوعة القراءة من املوا�ضيع املهمة التي ترتبط 
اأهمية  ف�ن  هن�  ومن  املجتمع..  داخل  الثق�فة  بت�أ�ضيل 
الن��س  وتف�عل  املجتمع  ت�أخذ �ضورته� من ح�ض�رة  القراءة 
اأهميته� من كون  يف تف��ضيل احلي�ة اليومية ومن ثم ت�أتي 
اأنه� م�ض�نة فيكون  اإذ  االإن�ض�ن قد مت احلف�ظ عليه�  كينونة 
العالق�ت  من  ك�ئن  هو  م�  الإدامة  موؤثرا  فعال  القراءة  فعل 
ة  مل نقراأ؟ وكيف نقراأ؟  االإن�ض�نية.. وتت�ض�ءل م�ذا نقراأ؟ وخ��ضً
القراءة وظيفية وقي جم�ل حمدد لنيل �ضه�دة علمية   اأتكون 
مثال اأم يجب اأن تكون قراءة م�ضتمرة  حتى تفتح طريق� نحو 
الغر�س والهدف  ال�ضخ�ضية املختلفة ويذلك يتحقق   الثق�فة 
املرجو من القراءة الع�برة للحدود االآنية ال�ضيقة واملتج�وزة 

للغر�س املحدد الظريف.
 وترى ان القراءة امل�ضخرة لتحقيق غ�ية خ��ضة وحمدودية 
ال ميكن بح�ل من االأحوال اأن  تفرز املثقف امل�ضوؤول احل�مل 

لر�ض�لة ح�ض�رًية واإن�ض�نية كونية  يف �ضورته.
جتلي�ته�  له�  احلق  املن�ضودة  القراءة  ان  بقوله�،  ومت�ضي   
اجت�ه�ت  وذات  ا�ضتمرارية  اإال  تكون  ال  الوا�ضحة  و�ضورته� 
املدى  �ضيق   هدف  ذات  نفعية  قراءة  تكون  ولن  متعددة 

واالأفق حتى تكون بذلك من ام�رات املثقف.
براغم�تي�  توجيه�  املوجعة  غري  القراءة  ان  قوله�  وتختتم 
وظيفته� االإن�ض�نية واحل�ض�رية والكونية ليكون ب�لفعل خري 
منتهى  الك�تبة  تعتقد  حني  يف  كت�ب.     الزم�ن  يف  جلي�س 
عمران ان القراءة فعل اأمر البد منه يف كل مك�ن وزم�ن وبكل 
لون وم�ضتوى ونوع رمب� تبداأ بق�ض��ضة وال تنتهي مبجلدات.. 
متنوعة  �رصورات  تتطلبه  يومي  حي�تي  فر�س  انه�  وتوؤكد 
متوفر  وم�  اليه  احل�جة  ن�ضب  تتف�وت  االن�ض�ن  حي�ة  يف 
الوقت  ذروته يف  بلغ  الفعل  هذا  ان  وت�ضيف  له.  و�ض�ئل  من 
املع��رص مع ت�ضّيد تكنلوجي� االت�ض�الت بدءا ب�له�تف النق�ل 
اىل النت ومواقع التوا�ضل االجتم�عي. وترى ان م� يتب�ين هو 
القدرة على القراءة كمية ونوع�. هن� تتحول اىل �ضغف فطري 
املط�ولة  ميتلكون  هوؤالء  وامث�ل  معه  يخلق  االن�ض�ن  لدى 
اعتب�ره� موهبة، وع�دة ي�ضمى هوؤالء  القراءة حلد ميكن  يف 

ب�ملثقفني. 

بغداد_متابعة

شعرية في قصر الثقافة 
بصالح الدين

الثقافة يفتتح المعرض 
 "سقوط" "سألقاك هناك"السنوي للنحت

 �ضيف ق�رص الثق�فة والفنون يف �ضالح الدين ال�ض�عر الدكتور ذر ال�ض�وي يف اأم�ضية 
الق��س  ال�ض�عر  بتقدمي  وق�م  ال�ضوء(.  اأول  )يف  ديوانه  توقيع  خالله�  مت  �ضعرية 
جم�ل نوري متن�وال جتربته ال�ضعرية ومتوقفً� عند مواطن االإبداع يف هذه التجربة، 
بعده� قراأ ال�ض�وي على م�ض�معهم العديد من ق�ض�ئده اجلديدة التي تن�ولت خمتلف 
ارثه  على  ذلك  يف  م�ضتنداً  والعذوبة  ب�جلزالة  لغته  ومتيزت  ال�ضعرية،  امل�ض�مني 
املعريف واجلم�يل يف قراءة عيون ال�ضعر العربي والع�ملي. اأعقب ذلك مداخلة الدكتور 
ال�ض�عر ومتكنه من  توظيف  ال�ضعرية لدى  اأثنى به� على املقدرة  التي  فرج ي��ضني 
االأ�ضك�ل ال�ضعرية املتنوعة ف�ضال على مت�ضكه ب�لوحدة املو�ضوعية للق�ضيدة، وك�نت 

من االأم�ضي�ت املتميزة بتف�عله� واحلوارات التي دارت الأكرث من �ض�عة ون�ضف.

افتتح وزير الثق�فة وال�ضي�حة واالآث�ر فري�د رواندزي، املعر�س ال�ضنوي للنحت الذي 
اإق�مته دائرة الفنون الت�ضكيلية بعنوان )األوان من النحت العراقي( على ق�ع�ت دائرة 
الفنون يف مقر الوزارة. وق�ل وزير الثق�فة على ه�م�س افتت�ح املعر�س: "الفن�نون 
اليوم اأبدعوا يف اأعم�لهم مثلم� ك�نوا يف ال�ض�بق، معر�س النحت عر�س اأعم�ال جديدة 
ب�الإ�ض�فة اإىل القدمية منه� والتي مت عر�ضه� يف من��ضب�ت اأخرى". من ج�نبه، ق�ل 
الفنون  العراقي من  النحت  اإن فن  الت�ضكيلية �ضفيق املهدي:  الفنون  مدير ع�م دائرة 
وقتن�  حتى  وا�ضتمر  الرافدين  وادي  ح�ض�رة  من  بدء  واالأ�ضيلة  القدمية  العراقية 
اليوم ميثل مدر�ضة جواد  ب�الإبداع، معر�س  ذو ط�بع مليء  لن� فن  ليخرج  احل��رص 

�ضليم وتخريج�ته الفنية واالإبداعية.

اللبن�نية، قدمت  الدار امل�رصية  "�ض�ألق�ك هن�ك" ال�ض�درة عن  فى رواية 
املجتمع  عن  دقيقة  تف��ضيل  حوت  ب�نورامية  روؤية  �ضمري  ر�ض�  الك�تبة  
داخل  التعمق  متعة  فى  الق�رئ  معه  يغو�س  ال��ذى  احلد  اإىل  الف�ر�ضى، 
النفو�س، والتجول فى االأم�كن ال�رصدية والعوامل املتخيلة والواقعية مًع�، 
�ضتى  واأبواًب�  للقراءة،  متعددة  وجوًه�  الروائى  الن�ّس  مينح  الذى  االأمر 
لكن  فكرية،  اأو  دينية  اأو  �ضي��ضية  املتب�ينة،  الق�ض�ي�  ومن�ق�ضة  للت�أويل، 
تظل بوابة النقد االأدبى والتع�مل مع الرواية بو�ضفه� عماًل فنًي� ب�ملق�م 
االأول، غ�يته� املتعة، واالإ�ضب�ع اجلم�ىل عرب الت�ضكيل اللغوى وامله�رة فى 

ا�ضتخدم�ت تقني�ت ال�رصد، التى اأج�دت املوؤلفة التع�مل معه�.

�ضدر حديث� عن دار كتب خ�ن، املجموعة الق�ض�ضية »�ضقوط« للك�تب ال�ضوي�رصي 
كوين،  »كال�ضيكي«  اأديب  ودورمن�ت  جري�س.  �ضمري  ترجمة  دورمن�ت،  فريدري�س 
الع�ضور،  مر  على  االإن�ض�ن  �ضغلت  التي  الكربى  الق�ض�ي�  م�ضوق  �ضكل  يف  يتن�ول 
املجموعة  هذه  ق�ض�س  ام�  بولي�ضية.  ق�ضة  اإال«  »لي�س  يكتبه  م�  ك�ن  اإذا  حتى 
الك�تب  يعود  االأوىل  الق�ضة  النرثي. يف  دورمن�ت  اأدب  كل مالمح  على  فتحتوي 
اإىل م�رصحية »زي�رة ال�ضيدة العجوز«، وهي امل�رصحية التي ارتبط ا�ضمه به� طوياًل. 
له� �ضي�غ�ت نرثية  ت�ضغله حتى وف�ته، فكتب  امل�رصحية  ورمب� ظلت فكرة هذه 
التي  ال�ضي�غة  وهي  »اخل�ضوف«،  عنوان  حتت   1990 ع�م  اآخره�  ُن�رصت  عدة، 

ت�ضمه� هذه املجموعة.

إصداراتإصداراتوزيرأمسية

قراءة في كتاب

�ضخ�ضية  من  روايته  عنوان  يف  "الرك�بي"  ي�ضتفيد 
اأن  بعد  وليلة"،  ليلة  "األف  يف  ال�ضهرية  ب�ب�"  "علي 
اإىل  اإ�ض�رة  يف  احلزين"  "الليل  العنوان  اإىل  ي�ضيف 
احتالله.  بعد  العراق  على  خّيم  الذي  الطويل  الظالم 
ال�ضخ�ضية، بل  لكّنه ال يك�ضف للق�رئ املق�ضود بهذه 
ت�ركً�  اأخرى  بحقيقة  مو�ضع  من  اأكرث  يف  له  يوحي 
امتداد  على  ين�ضبه�  التي  الفخ�خ  يقع يف  اأن  اإم�  له 
�ضم�ضم"  ي�  "افتح  وين�دي:  يتج�وزه�  اأن  اأو  الن�س، 
املق�ضود  ويجد  الرواية،  اأ�رصار  من  انغلق  م�  لينفتح 
ب�"علي ب�ب�". اللعبة االأ�ض��ضية التي يح�ول "الرك�بي" 
جّر الق�رئ اإليه�، هو ذاك االختالف بني "علي ب�ب�" 
حرامي،  ب�الأربعني  ُيوقع  الذي  االأ�ضلية  احلك�ية  يف 
اللقب  الرواية وهو  "علي ب�ب�" املعلن يف هذه  وبني 
الل�ضو�س  على  االأمريكيون  اجلنود  يطلقه  الذي 
نهبً�  فبداأوا  الفو�ضى  ح�لة  ا�ضتغلوا  الذين  ال�ضغ�ر 
جتري  الفظيعة  االأعم�ل  هذه  اأن  "الك�رثة  و�رصقة. 
االأمريكيني  امتداد املدينة وحتت �ضمع امل�رينز  على 
مم�  ب�ل�ضخرية  مكتفني  يتدخلوا  اأن  دون  وب�رصهم 
ب�"علي  ا�ضتثن�ء  دون  العراقيني  م�ضّبهني  يجري، 
"علي  اأن  غري  االأربعني".  الل�ضو�س  وخ�ضومه  ب�ب�" 
ب�ب�" احلقيقي، غري املعلن، وهو الروائي هن�، م�ضغول 
اأولئك  الكب�ر،  احلقيقيني،  الل�ضو�س  عن  ب�لك�ضف 
الذين ي�رصقون البالد بكل م� فيه� من ح�ض�رة واآث�ر 
ونفط. ي�ضلط ال�ضوء على عملي�ت التهريب التي بداأت 
بعد الغزو االأمريكي، وهذا م� يجلب لذاكرته املق�رنة 
اأي�م  جتري  ك�نت  التي  االآث�ر  تهريب  بعملي�ت 
�ضديقه  له  رواه�  والتي  للعراق  الربيط�ين  االحتالل 
عليه�. كم�  �ض�هداً  بنف�ضه وك�ن  "بدر" الذي ع�ي�ضه� 
اأن الراوي م�ضغوٌل قبل كل �ضيء بكيفية كت�بة روايته، 
ف�لروائي هو البطل الرئي�س يف الرواية، اأم�مه اأر�ضيف 
اأثن�ء  �ضخم عمل عليه �ضنوات، يتن�ول ت�ريخ العراق 
اال�ضتعم�ر الربيط�ين. يريد كت�بة رواية توؤرخ لزمنني 
 2003 االأمريكي  االحتالل  في�ضبح  واحتاللني، 
يف  الربيط�ين  القدمي  االحتالل  ال�ضتع�دة  منطلقً� 
الروائي  ي�ضتخدم  الت�ض�به.  نق�ط  عن  للبحث  حم�ولة 
فيم�  تتداخل  التي  املتقطعة  الزمنية  الفرتات  اأ�ضلوب 
الروائي  �ضخ�س  جميعً�  بينه�  يربط  والتي  بينه�، 
مل�ض�عدته�،  اإليه  امل�ضيحية  الفت�ة  "دني�"  وجلوء 
"يحيى"،  �ضديقه  مع  عالقة  على  ك�نت  التي  وهي 
يف  مبعرثاً  ال�رصد  ي�ضبح  اختف�ئه.  قبل  منه  وحملت 
كل االجت�ه�ت، ال يعيده اإىل اتزانه وي�ضل بني اأجزائه 
�ضوى ات�ض�الت تلك الفت�ة به بني فرتة واأخرى لتطلعه 

على اآخر امل�ضتجدات، بعد اختط�ف "يحيى".

اقتباس 

كل �ضيء يف الكون يحمل يف جوفه عك�ضه او 
نقي�ضه ويت�ض�رع ال�ضدان

هيجل

اأريحيني على �ضدرك
الأين متعب مثلك

دعي ا�ضمي وعنواين وم�ذا 
كنت

�ضنني العمر تخنقه� دروب 
ال�ضمت

وجئت اإليك ال اأدري مل�ذا جئت
 فخلف الب�ب اأمط�ر تط�ردين
�ضت�ء ق�مت االأنف��س يخنقني
واأقدام بلون الليل ت�ضحقني

ولي�س لدي اأحب�ب
وال بيت ليوؤويني من الطوف�ن

وجئت اإليك حتملني
ري�ح ال�ضك.. لالإمي�ن

فهل اأرت�ح بع�س الوقت يف 
عينيك

اأم اأم�ضي مع االأحزان
وهل يف الن��س من يعطي

بال ثمن.. بال دين.. بال ميزان؟
 اأريحيني على �ضدرك

الأين متعب مثلك
غدا من�ضي كم� جئن�..

وقد نن�ضى بريق ال�ضوء 
واالألوان

وقد نن�ضى امته�ن ال�ضجن 
وال�ضج�ن..

وقد نهفو اإىل زمن بال عنوان
وقد نن�ضى وقد نن�ضى

فال يبقى لن� �ضيء لنذكره مع 
الن�ضي�ن

 ويكفي اأنن� يوم�.. تالقين� بال 
ا�ضتئذان

زم�ن القهر علمن�
ب�أن احلب �ضلط�ن بال اأوط�ن..

واأن مم�لك الع�ض�ق اأطالل
واأ�رصحة من احلرم�ن

واأن بح�رن� �ض�رت بال 
�ضط�آن..

ولي�س االآن يعنين�..
اإذا م� ط�لت االأي�م

اأم جنحت مع الطوف�ن..
فيكفي اأنن� يوم� متردن� على 

االأحزان
وع�ضن� العمر �ض�ع�ت
فلم نقب�س له� ثمن�
ومل ندفع له� دين�..

ومل نح�ضب م�ض�عرن�
ككل الن��س.. يف امليزان

فاروق جويدة

ثقافة 

شيء سيبقى بيننارغم تحقيقها منجزات ساطعة في نماذجها المختلفة ... الرواية العراقية إلى أين؟!
للن�قد   اأم�ضية  مي�ض�ن  وكت�ب  ادب�ء  احت�د  نظم 
نقدية  ورقة  فيه�  قدم  ال�سگر  ن��رص  �ض�دق 
بعنوان” على �ضبيل التعقيب الرواية العراقية اإىل 
اأين” وذلك على ق�عة االحت�د يف مبنى املح�فظة 
من  نخبة  وبح�ضور  املدينة،  مركز  يف  القدمي 

االأدب�ء والكت�ب وحمبي الثق�فة.
ادب�ء وكت�ب  مي�ض�ن  االأم�ضية رئي�س احت�د   قدم 
ن�قدا  اليوم   نقدم  ق�ل:  حيث  زامل  رعد  ال�ض�عر 
وهو  اأال  العراقي،  النقدي  م�ضهدن�  يف  مك�نته  له 
الن�قد �ض�دق ن��رص ال�ضكر يف حوار عميق  ب�ض�أن 
الرواية  حول  �رصح�ن  ح�ضن  الدكتور  مالحظ�ت 
العراقية ..وق�ل ال�ضكر يف م�ضتهل ورقته النقدية: 
ن�رص مق�ال، حمل  الدكتور ح�ضن �رصح�ن  “زميلن� 
عنوان  “الرواية العراقية… اإىل اأين “هذا املق�ل 
اأث�ر موجة من اجلدل، امل�ضحوب ببع�س ال�ضخط، 

ب�ضبب م� ت�ضمنه من وجه�ت نظر واأحك�م عده� 
وق��ضية  �ض�دمة  العراقيني،  املثقفني  من  كثري 

بحق الرواية العراقية منذ بواكريه�. 
اأنه  يل  تبني  املذكور،  املق�ل  على  اإطالعي  بعد 
العراقية  الرواية  اأن نقوم مبق�ربة  ك�ن ب�الإمك�ن 
خي�ر  عليه�  وقع  التي  تلك  اأخرى،غري  زاوية  من 
ر�ضني  عراقي  مثقف  وهو  �رصح�ن،  الدكتور 

وحمرتم. 
الثق�فية،  املق�ضدي�ت  ن�حية  من  لدي،  لي�س 
املقولة  يف  تلخي�ضه�  ميكن  طريق  خ�رطة  �ضوى 
ال�ضهرية، التي يردده� اجلميع دون اأن يعملوا به� 

..االختالف يف الراأي ال يف�ضد يف الود ق�ضية”. 
ال�ض�عر والن�قد علي �ضعدون ق�ل: ” مق�لة ال�ضكر 
ح�ضن  د.  الن�قد  مق�لة  مع  املح�ججة  على  ركزت 
الف��ضل  احلد  بو�ضفه�  التق�ن�ت  عن  �رصح�ن 
وذات  ن��ضجة  عراقية  رواية  وجود  على  للربهنة 

ا�ضتغ�الت مميزة . 

ويف احلقيقة ان مق�لة الدكتور �رصح�ن ك�نت قد 
خالله�  من  لتعمم  املنطفئة  النم�ذج  من  انطلقت 
على ظ�هرة الرواية اجلديدة يف العراق، االأمر الذي 
يختلف  ال  التي  وب�أهميته�  بحقه�  اإجح�ف�  نعّده 

عليه� اثن�ن.
يف  �ض�طعة  منجزات  العراقية  الرواية  حققت   
ان  اإذ  االأخرية،  ال�ضنوات  يف  املختلفة  من�ذجه� 
رواية بداأت ت�ضل اإىل الق�ئمة الق�ضرية يف ج�ئزة 
البوكر وتقطفه� يف اإحدى دوراته� من خالل رواية 
اأو  احمد �ضعداوي، الميكن اأن تكون قليلة االأهمية 
اأو الثق�يف، نعم نتفق مع  ف�قدة مل�رصوعه� الفني 
عيوبه�،  من  لعدد  ت�ضخي�ضه  يف  �رصح�ن  الدكتور 
وغري  ن��ضجة  غري  رواية  ب�أنه�  ن�ضلم  لن  لكنن� 
للغ�ية  م�ضتوفية لتوهجه� بو�ضفه� ظ�هرة مهمة 
الكعبي  ح�ضن  الن�قد  ومعرفتن�”.   ثق�فتن�  يف 
ق�ل: “ج�ءت درا�ضة الن�قد �ض�دق ال�ضكر �ضي�حة 
معرفية وملهمة يف كيفية تفعيل امل�ضرتط النقدي 
املعريف  وامل�ضح  املو�ضوعية  روح  منطلق  من 
ال�رصدي  املنجز  تق�ضي  يف  املنهجي  واالن�ضب�ط 
در�ض�  ك�نت  انه�  كم�  ا�ضك�ليته  عند  والوقوف 
والتعلم  الفهم  ال�رصد يف  اع�نة  النقد على  لوظيفة 
جملة  هن�لك  ك�نت  ب�عتق�دي  االخط�ء.   من 
الكثري  منه�  نتعلم  اأن  ال�ضكر ميكن  اطلقه�  المعة 
�ضي�ق�ت  من  انطلقت  التي  اجلملة  بتلك  واأعني 
اأكرث  )ان  االفه�م هي مب� معن�ه  النقد يف  وظيفة 
هي  ال�رصدية  امل�ض�ريع  ا�ضح�ب  على  اأخ�ض�ه  م� 
جملة  وهي  امل�ض�ريع(  هذه  �ضح�ي�  وقوعهم  يف 
عند ت�أمله� �ضنكت�ضف دون ادنى جهد عمق الن�قد 
ومدى اجته�ده وجده يف مت�بعة املنجز ال�رصدي 
�ضن�ع  من  كثري  وقوع  يف  الواقعية  وامل�ض�ديق 

ال�رصد �ضح�ي� مل�ض�ريعهم” .
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