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قصيدة النثر... عراقية ام عربية االصول

قبل اأن نقول �صيئا عن ق�صيدة النرث هل هي عراقية 
م�صطلح”ق�صيدة  اأن  نذكر  ان  عربية،علينا  اأم 
النرث”هو م�صطلح غري متفق عليه،فهناك الكثري من 
ال�صعراء والدار�صني لهذا النوع ال�صعري يعرت�ض على 
هذا امل�صطلح،وعلى الرغم من ذلك ن�صتخدمه يف كل 
درا�صاتنا،لأنه اأ�صبح جزءاً من تاريخ هذه الظاهرة .
اإىل  يدعونا  نرث”عراقية(،عنوان  )نحو”ق�صيدة 
كون  من  ينطلق  التحفظ  وهذا  تداوله،  يف  التحفظ  
ان  يعني  عراقية،وهذا  بانها  الق�صيدة  هذه  و�صف 
لها خ�صائ�ض تختلف عنها اي ق�صيدة نرث يكتبها 
يف  الق�صيدة  اأن  ال�صعر،اإذ  هو  ال�صعر  عربي.  �صاعر 
عربية،�صهدها  �صعرية  مرحلة  هي  كان  نوع  اي 
املغرب  العراق،وم�رص،ولبنان،و�صوريا،ودول 
اختزالها يف  اخلليج…الخ،ول ميكن  العربي،ودول 
اننا نعلم  التاكيد على  اأو مكان حمدد،مع  جغرافية 
على  العربية  غري  الأقليات  بع�ض  بوجود  ونعرتف 
العراق  يف  وال�رصيان  كالكراد  العربية،  الأر�ض 
دول  يف  والمازيغ  العراق،  يف  و�صوريا،والرتكمان 
املغرب العربي. و �صيجرنا هذا التحديد اإىل اتهامات 
والثقافة   واجلغرافية  التاريخ  من  تنطلق  �صتى 
هويتنا  �صميم  يف  ي�رصب   لنه  اي�صا،ذلك  وال�صعر 
فالنها  العربية  هويتنا  نقول  العربية،وعندما 
يف  تزاحمها  التي  الخرى  الثقافات  امام  �صالحنا 
املوا�صالت  و�صائل  بف�صل  ا�صبح  الذي  العامل  هذا 
والت�صالت قرية �صغرية،ولهذا كان على من و�صع 
هذا العنوان ان يفكر جيدا الف مرة قبل و�صعه بهذه 
ال�صيغة.  �صيثار �صوؤال مهم وهو:اين مكانة ال�صعراء  
الكردية،او  العربية،مثل  اللغة  بغري  يكتبون  الذين  

الرتكمانية،او ال�رصيانية،او المازيغية،او اي لغة؟
العراق  م�صتوى  الت�صاوؤل،على  هذا  عن  الجابة  اإن 
العراقيني  ال�صعراء  هوؤلء  ثقافة  ان  القل،هي  على 
ولي�صت  ال�صكل  بناء  ثقافة  العراق،اأق�صد  ثقافة  هي 
العرب  ثقافة  هي  العراق  امل�صمون،وثقافة  ثقافة 
الذين ي�صكنون من املحيط اإىل اخلليج،واي �صاعر من 
هوؤلء ال�صعراء العرب �صيلقى القبول من اي مواطن 
حددناها  التي  العربية  الر�ض  من  مكان  اي  يف 

لل�صاكنني العرب.
عربية  غري  لغة  يف  النرث  ق�صيدة  يكتب  الذي  اأما   
فانه ل يكتب ق�صيدة نرث مغايرة ملا يكتبه ابن بلده 
ق�صيدة  وقوانني  ل�صرتطات  ميتثل  العرب،اإنه  من 
النرث العربية يف بناء ال�صكل،اما يف امل�صمون فان 

ثقافته اخلا�صة وثقافته القومية  �صتتكفل بذلك .
ب�صاعة  هي  النرث  ق�صيدة  فان  لذلك  ا�صافة 
من  من)اخرتاع(العرب،او  غربية،ولي�صت 
بال�صيوع،ل  تت�صف  خ�صو�صياتهم،فهي 
اليابانية  الهايكو  ق�صيدة  باخل�صو�صية،مثل 
الخرتاع والتي ا�صيء يف كتابتها على يد �صعرائنا 
ق�صيدة  متتلكها  التي  اخل�صو�صية  ان  العراقيني. 

النرث التي تكتب باللغة العربية هي يف خ�صو�صية 
الغربي،وهذه  املجتمع  عن  العربي  املجتمع 

اخل�صو�صية تتو�صح يف امل�صمون ل يف ال�صكل.
لها  العرب  ال�صعراء  و�صع  الهوية،حيث  عربية  انها 
اخل�صو�صية  اإلبداعية،ومنحوها  خ�صو�صيتها 
والأنرثوبولوجي،وهذه  الأ�صطوري  الثقافية،والرث 
كلها تعود اإىل امل�صمون ل ال�صكل والذي هو غربي 
برنار  �صوزان  الفرن�صية  الناقدة  تعرف  باإمتياز. 
ق�صيدة النرث بانها هي:)قطعة نرث موجزة مبا فيه 
بّلور…خلق  من  الكفاية،موّحدة،م�صغوطة،كقطعة 
حّر،لي�ض له من �رصورة غري رغبة املوؤلف يف البناء 
خارجًا عن كّل حتديد،و�صيء م�صطرب، اإيحاءاته ل 

نهائية(. 
و يقول ال�صاعر اللبناين اأن�صي احلاج:)لتكون ق�صيدة 
حمملة  فنية،اأو  نرث  قطعة  ل  حقًا  ق�صيدة  النرث 

بال�صعر،�رصوط ثالثة:اليجاز والتوهج واملجانية(

ينطبقان  زال  ما  لنهما  التعريفني  هذين  اورد 
الن،وقد  اإىل  ن�صاأتها  منذ  املعنية  الق�صيدة  على 
اعتمد احلاج على ما طرحته برنار يف كتابها عن 
امل�صدر  ديوانه”لن”،وهو  مقدمة  يف  النرث  ق�صيدة 
ليكتبا  احلاج  او  ادوني�ض  عليه  اطلع  الذي  الوحيد 
ق�صيدة نرث عربية،والتي يكتبها كتاب عرب،واكراد
،وتركمان،و�رصيان،وامازيغ،او اأي اقلية تعي�ض على 
الر�ض العربية املتعارف عليها الن،وتكتب بلغتها 
ال�صاعر  اوردها  التي  خ�صائ�صها  ومن  اخلا�صة. 
ان�صي احلاج هي:اليجاز والتوهج واملجانية،وهذه 
اي  عليها  ي�صاف  مل  علمي  ح�صب  اخل�صائ�ض 
خ�صي�صة بعد الذي قاله ان�صي،وكل خ�صي�صة تتفرع 

اإىل عدة خ�صائ�ض ثانوية،ال انها تبقى كما هي.
لتتجنب  جاءت  قد  اخل�صائ�ض  هذه  اأ�صا�ض  ان 
الق�صيدة  ا�صابت  التي  المرا�ض  النرث  ق�صيدة 
مثل:ال�صتطرادات  التفعيلة،من  العمودية،وق�صيدة 

الكثرية،وال�رصوح العديدة، والإي�صاحات املتنوعة.
ان ق�صيدة النرث متتلك قوتني متعار�صتني يف الن 
اإىل  توؤدي  التي  الداخلي  التنظيم  هما:قوة  نف�صه 
ال�صكال  هدامة،تهدم  قوة  �صعريا،والخرى  بنائها 

ال�صابقة لها لتكون حرة يف ما تقدمه من ا�صكال.
وميكن التمثيل لذلك مبئات الق�صائد النرثية ل�صعراء 
وامازيغ،مثل  و�رصيان  وتركمان  واكراد  عرب 
الكردي  مردان،وال�صاعر  حممد  الرتكماين  ال�صاعر 
كتابه)البهجة  يف  قدمه  ما  حممود،و  لقمان 
غرب  يف  الكردي  ال�صعر  ال�رصية-انطولوجيا 
الكردية  باللغة  يكتبون  �صعراء  كرد�صتان(من 
�صعيد،  د.يو�صف  ال�رصياين  ال�صاعر  النرث،و  ق�صيدة 

وال�صاعرة المازيغية مليكه مران،وغري ذلك.
يف امل�صمون �صنجد اخل�صو�صية الكردية يف العراق 
�صوريا،والرتكمانية،وال�رصيانية،والمازيغ يف  او 
يبنى  تنوعه،فهو  الق�صيدة،�صكلها،مع  قالب  ية،اما 

كما يبنى يف الق�صيدة النرثية املكتوبة يف ارجاع 
الوطن العربي،والذي �صئنا او ابينا فهو موجود على 
الكرة الر�صية. اول ما نراه يف ق�صيدة النرث العربية 
�صعري  ل�صكل  احتكامها  فو�صويتها،وعدم  هو 
لتلب�صه،وهذا  �صكل  عن  تبحث  تكتب  وهي  قار،انها 
ميكن  ما  فيه،وهذا  حتب�ض  لها  �صكل  ل  انها  معناه 
 .“ الالزمنية   ” و   ” املجانية   ” بـ  عليه  نطلق  ان 
يف  الف�صائي  بعنوان)ال�صتغال  ن�رصت  درا�صة  يف 
زين  ” لل�صاعر  را�صي  يف  ال�صعرية”خطاأ  املجموعة 
العزيز() ذكرت ان ق�صيدة النرث قد))حطمت ق�صيدة 
البيت  التفعيلة،بنية  ق�صيدة  حطمت  النرث،كما 
ال�صعري يف الق�صيدة العمودية،وياأتي هذا التحطيم 
هند�صي  نظام  اي  ترف�ض  النرث  ق�صيدة  ان  يف 
هو  احلرية،وهذا  نحو  تهرع  هي  ينتظمها،ودائما 
عاملها الذي تعي�ض فيه،وال فهي متوت كما ماتت 
اثناء  ذلك  كان  النرث،ان  ق�صائد  من  الع�رصات 
و�صائل  يف  طباعتها  اثناء  ذلك  كان  كتابتها،او 
العالم الورقية،او الفرتا�صية،اذ ان نزعتها املتجهة 
الف�صائي  ال�صتغال  هذا  مثل  تتطلب  احلرية  نحو 
حريتها،على  يحد  حتديد  كل  من  واملنفلت  الوا�صع 
الدار�صني،خا�صة  بع�ض  حماولت  من  الرغم 
او  املاج�صتري  �صهادة  لنيل  لها  بحثهم  عند 
عديدة.  باإ�صرتاطات،واآليات  الدكتوراه،لتحديدها 
يف  النرث  ق�صيدة  تتبعها  التي  احلرية  هذه  مثل  ان 
الف�صائي  ا�صتغالها  يف  خا�صة،اي  �صكلها  بناء 
توليد  يف  حتما  حتديد،�صيوؤثر  اي  عن  املنفلت 
ا�صتغالها  جيدا  توظف  انها  الدللت،واملعاين،اي 
الف�صائي وا�صتثماره يف توليد ما ين�صح منها من 
لها  الذكية  القراءة  عند  ينتج  ومعاين،وهذا  دللت 
على املنابر،او عند مطالعتها من قبل قاريء فطن 
الول  يعرف  الفرتا�صي،اذ  او  احلقيقي  الورق  على 
حمطات قراءة الن�ض،او التوقف عن القراءة ل�صباب 
الن�ض من قاريء  اثراء  ل جمال لذكرها،من خالل 
وال�صواد،او  البيا�ض  قراءة  الثاين  متمكن،ويعرف 
ترقيم  واجلمل،او  والكلمات  احلروف  هند�صة 
املقاطع،وما �صاكل كل هذا،يف الن�ض املكتوب على 
الورقة . ان ا�صكال الكتابة التي تتخذها ق�صيدة النرث 
اخلليلية،وهي  املوزون  ال�صعر  دائرة  يف  تدخل  ل 
لل�صعر احلر،ف�صال  تتحرر من دائرة التباع احلريف 
هي  عرو�صيًا،بل  التفعيلة  عن  كليا  ابتعادها  عن 
املتموجة بني  الداخلية،و حركتها  العالقات  تعتمد 
الف�صائي.  ا�صتغالها  وال�صواد،وت�صكيالت  البيا�ض 
او  الن�ض–مكتوبا  التي يت�صف بها  ان هذه احلرية 
مقروء-ي�صتدعي طاقة تبليغية عالية يف لغته،تتم 
تكتب  التي  ل�صكالها  امثل  ا�صتغالل  خالل  من 
ال�صتغال  ان   . �صماعية  او  بها،اي كا�صكال ب�رصية 
الف�صائي لي ن�ض من ن�صو�ض ق�صيدة النرث يخدم 
احلاذق  القاريء،والقاريء  عند  الب�رصية  النزعة 
جانب  من  التبليغ  يف  الن�ض  يريدها  والذكي،التي 

مهم من جوانبها وهو اللغة.((.

بغداد_ متابعة

يعيد االعتبار للفن العراقي طلبات المشاركة في جائزة رفاعة قياسية لرواية “زائرات الخميس”"عاشقة من إفريقية"

من  "عا�صقة  الق�ص�صية  املجموعة  اجلويني  مها  التون�صية  للكاتبة  موؤخًرا  �صدرت 
اإفريقية"، عن دار اأدال للدرا�صات و الرتجمة والن�رص و بالتعاون مع دار �صف�صافة، حيث 
التون�صي و املجتمع  الن�صاء باملجتمع  اأوجاع  الكتاب 12 ق�صة متنوعة تروي  ت�صمن 
بهوية  ن�صائية  ك�رصخة  اإفريقية"  من  "عا�صقة  تاأتي  النا�رص،  ووفق  عمومًا.   العربي 
اأفريقية اأمازيغية "كما يتجلى لنا يف غالف الكتاب و بني طياتها و كاأن اخل�صو�صية 
الثقافية �رص ل تفهم كنهه األ الن�صاء فرتاها تكابد لتنت�رص لذاتها و لدمائها. اإ�صكالية 
الهوية ترافق يوميات الع�صق و احلب فرتى البطلة: ِتق�صم باجلبال و ت�صتعدي اأ�صحاب 
الدراوي�ض و ت�صتاأن�ض باملزارات التي تتحول اىل مركز لالأحداث و مالذا لكل عا�صقات 

اإفريقية اللواتي ر�صمت تقا�صيلهن الكاتبة مها اجلويني على طريقتها .

يف  الإباحية  برتويج  والتهامات  للجدل  اإثارتها  من  فقط  واحد  يوم  بعد 
“زائرات اخلمي�ض” للكاتبة ال�صعودية، بدرية الب�رص، حتقق  حمتواها رواية 

مبيعات قيا�صية .
اإن الطلب  وقالت رئي�ض جمموعة كلمات للن�رص، الإماراتية بدور القا�صمي، 
على رواية “زائرات اخلمي�ض” ارتفع ب�صكل كبري يف معر�ض ال�صارقة الدويل 

للكتاب املنعقد حاليًا لتت�صدر قائمة الكتب الأكرث مبيعًا.
�صورة  على  معّلقة  “تويرت”  موقع  يف  ح�صابها  عرب  القا�صمي  وكتبت 
للرواية:”الكتاب الأكرث مبيعًا اليوم يف جناح جمموعة كلمات يف معر�ض 

ال�صارقة الدويل للكتاب هو “زائرات اخلمي�ض” لبدرية الب�رص”.

يبداأ املركز القومي للرتجمة يف تلقي طلبات امل�صاركة يف جائزة رفاعة الطهطاوي 
امل�صاركة  باب  وي�صتمر فتح  لعام 2018.  العلمية  الرتجمة  ال�صباب وجائزة  وجائزة 
حتى 18 يناير املقبل. وتبلغ قيمة جائزة رفاعة الطهطاوي 100 األف جنيه وجائزة 
العلوم  جمالت  يف  العلمية  الرتجمة  وجائزة  جنيه  األف  وع�رصين  خم�صة  ال�صباب 
تقبل من  املقدمة  الأعمال  اأن  بالذكر  األف جنيه. وجدير  باأنواعها خم�صني  الطبيعية 
باأن  علما  والنا�رصين،  واملرتجمني  والثقافية  العلمية  الهيئات  من  وكذلك  الأفراد 
قيمة اجلائزة متنح كاملة للمرتجم. وي�صرتط للتقدم للجوائز، اأن يكون العمل مرتجما 
ومن�صورا فى اإحدى دور الن�رص امل�رصية اأو العربية اأن يكون العمل حا�صال على حقوق 

امللكية الفكرية وتكون الرتجمة عن اللغة الأ�صلية وتكون الطبعة الأوىل 

حتمل  امل�صارب  هذه  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  فنية  فعالية  بلندن  كري�صتيز  دار  نّظمت 
عنوان »مزاد فنون ال�رصق الأو�صط احلديثة واملعا�رصة« الذي انعقد يوم 25 اأكتوبر )ت�رصين 
الأول( احلايل، وقد �صبقه عر�ض خا�ض لل�صحافة والإعالم حتدثت فيه خبريات الدار عن 
بع�ض الأعمال الفنية امُل�صاركة التي بلغ عددها 57 لوحة وعماًل نحتيًا لـ42 فنانًا ت�صكيليًا 
وفل�صطني  ولبنان  و�صوريا  والعراق  م�رص  وهي  اأو�صطية،  و�رصق  عربية  دول  ت�صع  ميثلون 
عقد  على  »كري�صتيز«  واظبت  وقد  وتركيا.  واإيران  املتحدة  العربية  والإمارات  والكويت 
اأن ُتعزز الفن  اأرادت  مزادات الفنون �رصق الأو�صطية يف مدينة دبي، منذ 11 عامًا، لكنها 
ال�صخ�صيات  توؤّمها  املزاد من�صة عاملية مرموقة  لذلك منحت  املنطقة،  تلك  الت�صكيلي يف 

امُلوَلعة باقتناء الأعمال الفنية اأو امُلتاِجرة بها يف كربيات العوا�صم العاملية.

بدء تلقيصدر حديثا »كريستيز«مبيعات

قراءة في كتاب
يقّدم  رمي«،  »حالت  الق�صرية؛  اجلديدة  روايته  يف 
للحياة  وجديًدا  موجًزا  ت�صويًرا  ع�صمت«  »عادل 
العمل  بطل  بني  تربط  ا�صتثنائية  عالقٍة  يف  متمثاًل 
»مهاب« وحبيبته/زوجته »رمي« التي تتغرّي حالتها 
ب�صكٍل غري مربر بالن�صبة له، ويقف هو على اجلانب 
حماوًل  احلالت،  تلك  متاأماًل  حائًرا  بعيًدا  الآخر 
ياأخذنا  جدوى!.  بغري  التغرّي  ذلك  فهم  اإىل  الو�صول 
منت�صف  منذ  روايته  اأبطال  حياة  ق�صة  اإىل  الكاتب 
اللحظة  تلك  عند  متاًما،  عقدتها  منذ  احلكاية، 
الفا�صلة التي يدرك فيها »ُمهاب« اأن حبيبته ابتعدت 
عنه، ويبداأ يف رحلة �صعيه احلثيث ل�صرتدادها ب�صتى 
اإىل  املاأزومة  اللحظة  تلك  من  بنا  وينتقل  الو�صائل، 
ذكريات بطله التي ي�صتعيد فيها بداية عالقته وتعلقه 
بحبيبته كيف كانت، وماذا كانت متّثل بالن�صبة له. 
يجيد »عادل ع�صمت«، كما عرفناه على مدار عدٍد من 
الروايات ال�صابقة، متّثل �صخ�صيات رواياته، والتعبري 
ودًما  حلًما  تك�صبهم  التي  املميزة،  بطريقته  عنهم 
فن�صعر بحركاتهم وت�رصفاتهم كما لو كّنا ن�صاهدها 
اإذ يفعل ذلك  يقّدم �صورة حّية  اأمامنا درامًيا. وهو 
التمثل  ذلك  الرواية،  اأبطال  عليه  تكون  اأن  يجب  ملا 
اأبطال  عند  يتوقف  ل  لل�صخ�صيات  والتقم�ض  اجليد 
حتى  كذلك  ينتقل  واإمنا  فح�صب،  الأ�صا�صيني  الرواية 
مكّماًل  ح�صورهم  ياأتي  الذي  الثانويني  الأبطال  اإىل 
الروح واحلياة  للحالة واملوقف، ولكنه ي�صبغ عليهم 
يف  ذلك  جند  بعيد.  حٍد  اإىل  ا  اأي�صً واقعيني  فيبدون 
التي  املوجزة  احلوارية  واجلمل  الب�صيطة،  العبارات 
يتحدث بها �صديق البطل و�رصيكه يف العمل »فهمي«، 
الذي يحر�ض دوًما على اأن ت�صري الأمور بغ�ض النظر 
جندها  كما  ال�صخ�صي،  ومزاجه  �صديقه  رغبة  عن 
يعده  الذي  ال�صايب«  »�رصيف  �صديقه  يف  بو�صوح 
بحياٍة اأخرى ميكن اأن ميالأها له بالفتيات كما اأراد، 
ولكنه يرف�ض ذلك ويف�صل يف التجربة الوحيدة التي 
والدوران  اأكرث،  الأفكار  �رصاع  يبدو  خو�صها.  يقرر 
دائًرا  جدواه  عن  والبحث  وحقيقته  احلب  فكرة  بني 
يف الرواية ب�صكٍل عام، وياأتي ذلك با�صتخدام احلوار 
املختلفة  الرواية  �صخ�صيات  مع  وبالتفاعل  تارة، 
موقعها  الرواية  يف  �صخ�صيٍة  كل  تاأخذ  اأخرى،  تارًة 
واحدٍة منها يف خلق  وت�صهم كل  لها متاًما،  املحدد 
ول  »مهاب«  البطل  تلف  التي  اخلا�صة  احلالة  تلك 
�صك اأنها �صتنتقل اإىل القارئ، حالة البحث بال جدوى 
تتعلق باحلب  اأ�صئلة عديدة  الرواية  تلك. هكذا تطرح 
عالقات  تتناول  كما  مبا�رص،  غري  ب�صكٍل  والكراهية 
قناعاتنا  ت�صيب  التي  والتغريات  والتاأثر  التاأثري 
واأفكارنا بتغري الزمان واملواقف، واإىل اأي مدى ميكن 
اأ�صياء غري معتادة بالن�صبة  اأن يتحول املرء ويجّرب 

له تبًعا لذلك التغري.

اقتباس
 

ل ت�صلك طريقا وا�صحا، فقد �صبقك اإليه اآخرون.
األك�صندر غراهام بل

باأّي  اأ�صًى … 
ـد يف الفـــ�صـاِء  تـــــــــ�صـعَّ

.…
وئـــيـَد اخلــطـو … 

يــــــاء ؟ خمتــــــنَق ال�صِّ
وحــــقِّ لـــواعجــــــي … 

اإينِّ لأبـــــــــــــلـو
عنـــاءك … مثلـــــــــــــما 

تــــبـلـــو عناــئي
اأُطـــالع ُحــــــــ�صـــَنـك 
الّذاوي … فــــــاأذوى

وُتـــــــعتـــ�صـر الّثــــــمالة 
… مــــن ِذمـــائي

ومــــن مـثــلي – �رصيع 
هــوى جلـــــــوج –

ُيـــــِلمُّ بــــمـا ب�صــــدرك 
…. من �صـــــــقاِء ؟
اأراك – كـــ�صــاأنـــنا 

بالأر�ض – مـــــــــــــرمًى
ل�صـــــــهـم العـــــ�صق ، يف 

عـــــليا ال�صمـــاِء
لـــعــلَّ مــــالك 

حـبِّــــــــــــكمــو .. 

ُمـــجيـــــٌد
كـــــمـثــل مـــالكـــــــنـا 

…. فـــــنَّ الرِّمـــــاِء
فـــواهـــًا … يــا 

جو .. كم ذا خـديــــــــن ال�صَّ
يــــكبِّــدنــا الهــــوى … 

مـن كــــربيــــــاِء !
اأُهــــــنَّ لـــــديـــك اأيــــــ�صًا 

.. جـاحـــــــداٌت
ُيـــــــجازيـــــــــَن 

َة .. باجلفاِء ؟ املـــــــــــودَّ
ويــــــعـــددَن الِقـــلـى 
مـنهــــــــــّن .. فــ�صاًل

وَفـــــرَط الـــــدِّل ….. 
�صـــــربًا من دهـــاِء ؟

فيليب سيدني

ثقافة 

القمر العاشق“أمازون”.. ربيع عربي جديد في عالم النشر؟
“اأمازون”  �رصكة  ا�صتحواذ  �صفقة  فرتة،  قبل  اأُعلنت، 
ال�رصق  يف  العاملة  “�صوق.كوم”  �رصكة  على  العمالقة 
مئات  اإىل  و�صلت  التي  ال�صفقة  اأثارت  وقد  الأو�صط، 
املاليني من الدولرات ردود اأفعال كثرية. ذلك اأّن دخول 
ل  العربّية،  ال�صوق  اإىل  الهائلة  باإمكاناتها  “اأمازون” 
الإلكرتويّن،  الت�صّوق  عامل  يف  مهّمة  نقلة  يحدث  اأن  بّد 
للتاأقلم  م�صعى  يف  جديدة  وتدابري  اإجراءات  و�صيفر�ض 
مع هذه اخلطوة ومواكبتها. تبدو �صهّية �رصكة “اأمازون” 
عامل  يف  واملبتكر  اجلديد  عن  ب�رصاهة  تبحث  مفتوحة، 
الدولرات،  مليارات  اإىل  ي�صل  الذي  الإلكرتويّن  الت�صّوق 
وهي  املجالت،  خمتلف  يف  والتو�ّصع  لالنت�صار  وت�صعى 
ال�صينمائية  ومكتبتها  اخلا�صة  قناتها  اإطالق  ب�صدد 
والدرامية والدخول يف مناف�صة مع “نيتفليك�ض” ال�صهرية 
اإىل  اأمازون  دخول  يثريه  الذي  ال�صوؤال  املجال.  هذا  يف 
والن�رص،  الكتابة  عامل  يف  وبالتحديد  العربّية،  ال�صوق 

الن�رص  يف  ثورة  اأمازون  اإحداث  اإمكانية  حول  يتمحور 
العربي؟ ترى هل تطلق اأمازون تطبيقها املتعّلق بالن�رص 
�صة للقراءة الإلكرتونّية من  اتها املخ�صّ الذاتّي عرب من�صّ
خالل “الكيندل” – القارئ الإلكرتويّن اخلا�ّض بها؟ هل 
العربّي  الكاتب  هل  اخلطوة؟  لهذه  مهّياأ  العربّي  القارئ 
النا�رص؟ هل تك�رص  مقبل على عالقة جديدة خمتلفة مع 
املح�صوبّيات التي تقّيد الن�رص يف العامل العربّي؟ هل يجد 
النا�رصون العرب اأنف�صهم يف مواجهة مع عمالق عاملّي 
اأمازون،  موقع  يف  الذاتّي  الن�رص  يعتمد  ملعبهم؟   يف 
جتارب  بح�صب  الغرب  يف  ورواجًا  جناحًا  لقى  والذي 
معلنة، على اإدخال بيانات �صخ�صّية وملّف الكتاب املراد 
حتميله ون�رصه، ول ت�صتغرق اإجراءات الت�صجيل والعر�ض 
للن�رص �صوى ب�صع دقائق بح�صب ما ُيعلن عنه يف املوقع 
خطوات  عن  عبارة  الإجراءات  هذه  وتكون  الإلكرتويّن، 
�رصورية للتحّقق من �صخ�صّية الراغب بالن�رص، وح�صابه 
البنكي وعنوانه وتفا�صيل متعلقة باجلانب ال�رصيبّي يف 

البلد الذي يقيم فيه.

الذاتي بلغات عديدة، ولي�صت  الن�رص  اأمازون خدمة  تتيح 
مع  اأّنه  �صّك  ل  لكن  الآن،  حّتى  بينها  من  العربّية  اللغة 
تقدمي  �صتحاول  العربّية،  ال�صوق  اإىل  ال�رصكة  دخول 
جديدة  �صبل  وفتح  دائرتها،  وتو�صيع  خدماتها،  خمتلف 
الن�رص  خدمة  تكون  اأن  اأبداً  م�صتبعداً  ولي�ض  للك�صب، 
الإلكرتويّن الذاتّي من بينها، وهنا يكون التحّدي، وتكون 
تظّل  التي  العالقة  قلب  يف  التحّدي  يتمّثل  املواجهة. 
متاأّزمة وحمفوفة ب�صوء الفهم، اأو ال�صتكبار وال�صتغالل 
باأّن  قبلهم  من  الدائم  والزعم  النا�رصين،  بع�ض  قبل  من 
الن�رص  دور  واأّن  خا�رصة،  العربّي  العامل  يف  الن�رص  �صوق 
خا�رصة، والعرب ل ُيقبلون على ال�رصاء ول على القراءة، 
الذي  النا�رص  على  نكبة  الإلكرتونية  القر�صنة  وتكون 
يتكبد تكاليف باهظة ليتمّكن من ت�صويق كتبه وتوزيعها 

يف املعار�ض واملكتبات يف خمتلف الأمكنة.
اأّما املواجهة فتتمّثل يف دخول اأمازون، كمناف�ض مبا�رص 
مع دور الن�رص، واإطالق �صيغتها يف الن�رص، ال�صيغة التي 
تكفل للكاتب حقوقه التي ت�صل اإىل 70% من �صعر الكتاب، 
ول يخفى اأّن هذه الن�صبة، للكاتب يف العامل العربّي، هي 
حلم غري قابل للتحقٌّق باأّي �صكل من الأ�صكال مع النا�رص 
عليه  التكارم  وبتمثيل   – يعطيه  بالكاد  الذي  التقليدّي 
– ن�صبة ل تتجاوز  ومتنينه وزعم واّدعاء اخل�صارة معه 
كتابه  من  الن�صخ  ع�رصات  اأو  الأحوال،  اأف�صل  يف   %15
اأبداً  اأو تبقى الن�صبة �صكلية ول مُتنح  اأي ن�صبة،  من دون 

وتكون حمّل ت�صويف دائم.
بني  العالقة  �صتنقلب  املحتملة،  الذاتّي  الن�رص  خدمة  مع 
الكاتب والنا�رص. فالكاتب قد ي�صتغني عن النا�رص التقليدّي 
تدريجيًا، و�صيكون لديه خيار التعاون مع �رصكة عاملية 
عمالقة تتيح له ن�صبة ربح جيدة، بالإ�صافة اإىل اآلياتها 
�صوؤال  عن  تغنيه  والتي  واملت�صّعبة،  الكثرية  الت�صويقية 
الإي�صال اإىل هذه املنطقة اأو تلك، لأّن خدمات “اأمازون” 
متاحة ب�صهولة وي�رص يف الكثري من الدول، ول حتتاج اإّل 

كب�صة زّر، ومببالغ تقّل عن اأ�صعار الن�صخ الورقّية.
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