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أكدت حضورها العربي ولكن.. نماذج إبداعية متقدمة لكنها بحاجة إلى التسويق

حتى  عمرها  �سنوات  اجمل  العراقية  الرواية  تعي�ش 
بعد  العرب(  )ديوان  يعّدوها  االدباء  من  الكثري  ان 
ان كان ال�سعر هو �ساحب هذه ال�سفة ،خا�سة بعد 
االقبال من قبل جمهور القراء على قراءة النتاجات 
الروائيون  يحتفل  ان  الطريف  ،ومن  الروائية 
الكبري  النجاح  حققها  التي  باالجنازات  العراقيون 
للرواية العراقية خالل ال�سنوات االخرية وتقدميمها 
عديدة  جلوائز  واحرازها  متقدمة  ابداعية  مناذج 
يتوقف  الذي  لكن  وعاملية،  عربية  م�ستويات  على 
الروائيون العراقيون ازاءه هو الت�سويق الذي يعدونه 
م�سكلة حقيقية ،وبوؤ�رشون العديد من اال�سباب وراء 
هو  الت�سويق  ان  عراقيون  روائيون  اعرب  ،وقد  ذلك 
ان  حيث  العراقي  الروائي  منها  يعاين  التي  املحنة 
النتاج الروائي ال ي�سل اىل املحافظات العراقية وال 
وبن�سخ  نادرا  اال  بغداد  اىل  نتاج املحافظات  ي�سل 

قليلة جدا ب�سبب غياب املوؤ�س�سة الر�سمية النا�رشة .
حمنة  ان  ح�سن  كرمي  �سوقي  الروائي  اكد  فقد 
العراقي،  الروائي  منه  يعاين  ما  هي  الت�سويق 
التغيري  بعد  فيما  العراقية  الرواية  قدمت   : وقال 
الثورة  ن�سميه  ان  ماميكن  اليوم  حتى   )2003(
ال�رشدية العراقية اذ جتاوز عدد الروايات ال�سادرة 
النقدية  للمج�سات  اخ�سعناها  وان  رواية..   ٦٥0
واعني  اخلا�ش  او  العام  التلقي  م�ستوى  على  �سواء 
النقدية العراقية والعربية. ل�سوف جند ان املحذوف 
على  يتوافر  الذي  املتمكن  الرا�سخ  لكن  كثري  منها 
ما  �سعفي  ي�ساوي  ال�رشدية  االبداعية  املقومات 
قدمته الرواية العراقية منذ �سليمان في�سي والرواية 
هذا  وا�ستطاع  التغيري،  �سنة  حتى  اال�ستيقا�سية 
نقديا  جدال  اثارت  روائية  مناذج  يقدم  ان  النوع 
الروائية،  النه�سة  الداخل واخلارج، ونوهت اىل  يف 
كتاب  عليها  ح�سل  التي  اجلوائز  كمية  غري  هذا 
ما  ا�سعاف  اربعة  ت�ساوي  بعددها  وهي  عراقيون 
 ١٩١٧ منذ  جمتمعا  العراقي  االدب  عليه  ح�سل 
التي  املحنة  لكن   : وا�ساف  التغيري.  �ساعة  حتى 
املوؤ�س�سة  اذ غابت   ، العراقي كبرية  املبدع  يعي�سها 
تخطي  ميكنه  الذي  امل�سوق  غاب  ومعها  النا�رشة 
االطر ال�سيا�سية وموانعها من اجل اي�سال املطبوع 
اىل عموم الوطن العربي والعامل، هناك قاريء يريد 
ت�سويقية  موؤ�س�سة  بناء  عن  عجزنا  لكن  االكت�ساف 
موجود  ومثلما   ، الوطنية  الدار  علية  كانت  مثلما 
ما  اىل  ن�ستكني  جعلنا  العامل  بلدان  من  الكثري  يف 
الروايات  تلك  اأن  املحزن حقا،   : وتابع  عليه.  نحن 
التي  الرواية  ت�سور  كافة  حمافظاتنا  اىل  الت�سل 
ت�سدر يف الب�رشة مثال الجتد لها �سوقا يف الرمادي 
الت�سل  املو�سل  يف  ت�سدر  والتي  الدين،  �سالح  او 
الكاتب  وبجهود  حمدودة  بن�سخ  اال  النا�رشية  اىل 
بع�ش  حاول  االهداءات.  باب  وحتت  ال�سخ�سية، 
الكتاب ا�ستغالل معار�ش الكتاب يف بلدان حمددة 

فردية  تظل  املحاوالت  تلك  لكن  الفردي  للت�سويق 
ان  وميكن  ت�سويقيا،  عنه  امل�سكوت  الكم  المتثل 
املبتكر  اجلديد  الذي الميثل  الرديء  وت�سوق  تعرف 
اخلال�ش اجلمال. ولهذا يجب ان جند خال�سا.. جند 
هذه  �ستخبو  واال  ال�سيا�سة..  لوجع  عابرة  منافذ 

الثورة ال�رشدية ومتوت بعد �سنوات يف مهدها.
قال  فقد   ، خمالف  راأي  له  بدر  علي  الروائي  لكن 
الن�رش  ودور  جدا،  جيد  ت�سويقها  العراقية  :للرواية 
الطبيعي  من  ولكن  م�ستمر،  ت�ساعد  يف  العراقية 
هناك تفاوت بني روايات وروايات، ح�سب االأهمية، 
وا�ساف  كثرية.  اأخرى  وا�سياء  والزمن  واملكانة 
باالآالف،  منها  تباع  اجليدة،  العراقية  الروايات   :
هذا  األي�ش  ع�رشة،  احلادية  طبعتها  يف  �سارتر  بابا 
 ٥00 ،الن  ن�سخة  مئة  لطبع  وجود  ال  و  ت�سويق، 
املطابع  ان  ثم  ال�سيء،  نف�ش  ن�سخة  و١00  ن�سخة 
الكل   : وتابع    . ا�ساطري  ،هذه  ن�سخة  ال تطبع ١00 

تطبع يف بريوت ...وبريوت فيها موزعون اذا عرفوا 
ولكن  للمطبعة،  باأنف�سهم  يذهبون  جيد  العمل  ان 
التي مل ت�سوق ومل  العظيمة  الرواية  قل يل من هذه 
لطبع  ال وجود  يطبعون يف بريوت  كلهم  النور؟  تر 
..، بع�ش  العراق، وانا �سايف كتبهم يف بريوت  يف 
دار  �سوقت   ،.. ممتاز  ب�سكل  ت�سوقت  اجليدة  كتبهم 
الرافدين لرواية مقتل بائع الكتب ب�سكل جيد وباع 
منها اكرث من 3 اآالف ن�سخة وختم بالقول : عندك 
وعر�سا،  طوال  العربي  العامل  )ماخذين(  روائيون 
الرواية طبقات مثل كل �سي بالكون ...وال�سكوى من 
اهمية  ال  العربي  قدمية....والعامل  ب�ساعة  الت�سويق 
العراق...والذي ال ينتجح ببلده لن ينجح  له مبقدار 
يف اي بلد اآخر اما الروائي �سعد حممد رحيم فريى 
للتوزيع،  حكومية  موؤ�س�سة  وجود  عدم  يف  امل�سكلة 
والرواية  العراقي،  الكتاب  ت�سويق  م�سكلة  وقال: 
العراقية حتديداً، مزمنة، بداأت منذ الت�سعينيات، وال 

زالت تتفاقم.. واالأطراف امل�سوؤولة عنها متعددة.. مل 
زمن  يف  كما  للتوزيع  حكومية  موؤ�س�سة  هناك  تعد 
النظام ال�سابق، وال اأظن اأن يف بال احلكومة احلالية 
مثل هذا امل�رشوع لغياب روؤية للدولة ب�سدد الكتاب 
اأن  كما  العامة..  احلياة  يف  واالأدب  الثقافة  ودور 
القطاع اخلا�ش �سعيف، وال يوجد جزء منه مهتم 

باالإنتاج الثقايف الأنه ال يدر اأرباحًا مقنعة.
يف  ت�ساهم  التي  نف�سها  الن�رش  دور  تبقى  وا�ساف: 
التوزيع  توؤدي وظيفة  راحت  الكتاب حيث  �سناعة 
واإن بنطاق �سّيق، ويف االآونة االأخرية جنحت هذه 
والعربي  العراقي  القارئ  جذب  يف  ن�سبيًا  الدور 
اأ�سماء  بروز  بعد  الرواية  وال�سيما  العراقي،  للكتاب 
جوائز  على  العراقيني  الروائيني  وح�سول  الفتة 
وهذا عامل  بذلك..  العربي  االإعالم  واهتمام  عربية 
م�سجع لتكوين موؤ�س�سة خا�سة بالتوزيع والرتويج. 
اإىل  بحاجة  هذه  املوؤ�س�سة  تكون  احلال  وبطبيعة 

اإ�سرتاتيجية عمل وا�سحة تبداأ من التن�سيق مع دور 
مبتكرة  بطرق  الكتاب  عن  االإعالن  ثم  ومن  الن�رش، 
االجتماعي،  والتوا�سل  االإعالم  و�سائل  خالل  من 
انتباه  للفت  احلديثة  االإعالن  تقنيات  وا�ستخدام 
املتنقلة  املعار�ش  عرب  الكتاب  واإي�سال  اجلمهور. 
والدائمية اإىل اأكرب عدد من النا�ش. وميكن التعاون 
والتعليم  الرتبية  اأي�سًا بهذا اخل�سو�ش مع وزارتي 
البد  تعليميتان  موؤ�س�ستان  اأنهما  باعتبار  العايل 
من اأن تهتما بالثقافة وحتويان ال�رشيحة املحتملة 
: تزدهر  اأن تقراأ. وتابع  اأو يجب  التي ميكن،  االأكرب 
قراءة الروايات على نحو اأف�سل اإذا ما وجدت برامج 
ثقافية مثرية على القنوات الف�سائية ويف االإذاعات 
التي  واملجالت  ال�سحف  يف  العرو�ش  عن  ف�سال 
فبعد  وجذابة..  �سهلة  بطرق  الروائية  االأعمال  تقدم 
االآن  العراقية مقروءة  الرواية  �سنوات عجاف باتت 
ال�سابقة،  الثالثة  العقود  خالل  كان  مما  اأف�سل 
وعقلية جتارية ذكية ميكنها ا�ستثمار هذه الظاهرة 
جيداً  ت�سويقًا  وحتقق  الربح،  منها  جتني  بفعالية 
للروايات �سواء يف داخل العراق اأو خارجه.. وتكون 
احل�سيلة اأعظم من ناحية االنت�سار والرتويج اإذا ما 
وجدت �سناعة دراما و�سينما عراقية متقدمة تعتمد 
م�سكلة  نواجه  وهنا  العراقية.  ال�رشدية  االأعمال 
اأخرى لالأ�سف وهي تخلف هذه ال�سناعة وحمدودية 
لفتة  علي  والروائي  القا�ش  اكد  فيما  اإمكانياتها. 
جمل�ش  من  قرار  اىل  يحتاج  الكتاب  توزيع  �سعيد 
 ، العراقي  الكتاب  خروج  امام  الطريق  فتح  النواب 
وقال: ال ميكن عد الرواية العراقية على انها رواية 
العراق..  به  الذي مير  الواقع  انها تالحق  او  �ساكنة 
بل هي تقدم مناذج خمتلفة باختالف عدد كتابها 
ال�سعر  بل  هو  مثلما  العراق  لكاأن  حتى  ومبدعيها.. 
�سيكون هو بلد ال�رشد ان مل يكن هو االول عربيا من 
خالل عدد اال�سدارات التي �سهدها العراق بعد عام 
2003 والتي ك�سفت لي�ش فقط عن ثورة يف ا�سدارات 
ال�رشد لكتاب معروفني بل ك�سفت عن والدات جديدة 
عراقيات  كاتبات  بينهم  الروائيني  من  �ساب  جليل 
ان   : وا�ساف  التلقي.  امل�ستوى  حققن ح�سورا على 
العربية  الروائية  النماذج  تتقدم  العراقية  الرواية 
علمية  ت�سويق  عملية  اىل  حتتاج  تاأكيد  بكل  لكنها 
بع�ش  او  ذاته  املوؤلف  بها  يقوم  اعتباطية  ولي�ست 
اغلبية  فيما  الكتاب  بتوزيع  تهتم  التي  الن�رش  دور 
الدور ال يهمها من الت�سويق �سيئا �سوى انها حت�سل 
لي�ش  التوزيع  اأمر  وكاأن  الكتاب  وتطبع  املال  على 
يحتاج  الكتاب  توزيع  ان   : وتابع  م�سوؤوليتها.  من 
اىل قرار من جمل�ش النواب فتح الطريق امام خروج 
الوطنية  الدار  اإعادة  ثم  ومن  اوال  العراقي  الكتاب 
على  الن�رش  طور  واجبار  ون�ساطها  لعملها  للتوزيع 
ممار�سة عملها بتوزيع الكتاب وت�سويقه اىل اخلارج 
عربية  ن�رش  دور  مع  �رشاكة  عقد  بتوقيع  والقيام 
اأجل  من  جتارية  ون�ساطات  معروفة  مكتبات  لها 

ممار�سة املثل يف توزيع الكتاب.

بغداد_ متابعة

 "امرأة من الشرق"يفوز بجائزة غونكور الفرنسية
الدورة الثانية من “مهرجان 
العيون للشعر العالمي”

األطفال األكثر مبيعًا في 
معرض الشارقة للكتاب

 منحت جائزة غونكور، اأعرق املكافاآت االأدبية الفرن�سية، عن العام 20١٧ للكاتب 
الفرن�سي اريك فوييار عن روايته "لوردر دو جور"، على ما اعلنت، االثنني، جلنة 

التحكيم برئا�سة برنار بيفو.
دو  دي�سباري�سيون  "ال  رواي��ة  عن  غيز  اأوليفييه  للكاتب  رون��ودو  جائزة  ومنحت 
جوزيف منغله". ورواية "لوردر دو جور" )جدول االأعمال( ال�سادرة عن دار "اآكت 
اآلة احلرب  الذي ح�سلت عليه  الكبري  والدعم  اإىل احلكم  �سود" تق�ّش و�سول هتلر 

النازية من ال�سناعيني االأملان.
واأعرب اإريك فوييار تعليقا على اإعالن فوزه عن �سعادته الكبرية، وهو يخلف بذلك 

الكاتبة ليلى �سليماين التي فازت باجلائزة العام املا�سي، وهي من اأ�سل مغربي.

عن موؤ�س�سة �سم�ش للن�رش واالإعالم بالقاهرة؛ �سدرت رواية » امراأة من ال�رشق 
« لالأديب العراقي املقيم يف اأملانيا "هيثم نافل وايل". الرواية م�ستندة على 
يكفيها  اخليال،  اإىل  حتتاج  ال  الرمز،  اأو  االإيحاء  من  جمردة  واقعية  ق�سة 
واقعها ال�رشقي الذي خلقها!... ق�سا�سات ورقية من �سرية حياة امراأة عربية، 
حدثت وحتدث يف عاملنا ال�رشقي كل يوم، حتت ا�سم وعنوان واأ�سكال خمتلفة. 
ميكانيكية  اآله  اإىل  لها  حوَّ الق�سة،  بطلة  عا�ستهما  اللذان  وال�سقاء  العذاب 
االإن�سانية  من  جمردة  اإن�سانة  ولهوه،  الرجل  للذة  و�سيلة  وال�سرب،  للتحمل 
ك�ساعر بال م�ساعر؛ لكنها ويف �سنوات اآالمها تغريت، ثارت، انتف�ست، ك�رشت 

القيود، عربت احلدود �سعًيا للرجوع اإىل اآدميتها كما خلقها اهلل دون ت�سويه.

األقى �سعراء عرب عددا من الق�سائد ال�سعرية يف فعالية باإقليم ال�سحراء املتنازع 
عليه بني املغرب وجبهة البولي�ساريو، تدعو اإىل تر�سيخ قيم ال�سلم والتعاي�ش. جاء 
“مهرجان العيون لل�سعر العاملي”، مبدينة  الثانية من  ذلك خالل افتتاح الدورة 
ال�ساقية احلمراء”، حتت  “العيون  الذي تنظمه حمافظة  ال�سحراء،  باإقليم  العيون 
االأنا�سول.  مرا�سل  ح�سب  والتعاي�ش”،  ال�سلم  قيم  تر�سيخ  يف  ال�سعر  “دور  �سعار 
و�سارك يف املهرجان الذي اختتم االأحد �سعراء من املغرب وموريتانيا وال�سنغال 
الب�سري  وقال  واالأردن.  وم�رش  وال�سودان  والعراق  والكويت  وال�سعودية  وفل�سطني 
ال�سعر  اختيار مو�سوع  اإن  املنظمة  باجلهة  والرتاث  الثقافة  رئي�ش جلنة  بلقا�سم 

وال�سلم جاء نظرا “ملا يعي�سه العامل من خالفات و�رشاعات

اأكد جمموعة من النا�رشين امل�ساركني يف الدورة ال�3٦ ملعر�ش ال�سارقة 
كتب  القتناء  وا�سح  توجه  لديهم  املعر�ش  رواد  اأن  للكتاب،  الدويل 
على  والق�س�ش  والرتفيهية  والتعليمية  الرتبوية  اأنواعها  بكل  االأطفال 

ح�ساب الكتب االأخرى بكل اأنواعها.
وحلت الكتب االإجنليزية، والكتب الروائية املرتجمة من اللغة االإجنليزية، 
والروايات العربية، يف املرتبة الثانية من حيث االهتمام، وذلك يف �سوء 
مراقبة النا�رشين ملا يباع يف اأجنحتهم امل�ساركة من جهة، واالآراء التي 
يتداولها االأدباء والكتاب واملهتمون ب�سوؤون الكتاب والثقافة يف و�سائل 

االإعالم املختلفة، اإ�سافة اإىل القراء من رواد املعر�ش.

اريك
 فوييار

افتتاح كتبصدر حديثا

قراءة في كتاب
بف�سل  زو�سكيند  باتريك  االأملايّن  الكاتب  �سيت  ذاع 
ة قاتل« التي �سدرت عام  روايته العاملّية »الِعطر: ق�سّ
ت�سع  املبيعات ملّدة  االأّول يف  املركز  واحتّلت   ١٩8٥
اأعمال  ومن   .200٦ عام  فيلم  اإىل  حتّولت  ثّم  �سنوات 
زو�سكيند رواية ق�سرية او ق�سة طويلة بعنوان »حكاية 
ال�سّيد زوّمر« ترجمها اىل العربية الناقد ال�سوري نبيل 
ة  ق�سّ وهي  املدى.  دار  عن  حديثًا  و�سدرت  احلفار 
ر�سوم  تتخّللها  �سفحة،  الثمانني  تتخّطى  ال  ق�سرية 

ترافق الن�ّش وت�سفي عليه �سيًئا من اخلّفة والطرافة.
اأرياف اأملانيا،  تدور اأحداث هذه الرواية الق�سرية يف 
ا  يف قرية هادئة منعزلة يعرف �سّكانها بع�سهم بع�سً
ويتناقلون االأخبار وامل�ستجّدات يف ما بينهم، يف زمن 
مل تكن قد و�سلت التكنولوجيا والعوملة اإىل ما و�سلت 

اإليه يف القرن الواحد والع�رشين.
اأّما الراوي، فهو راٍو �سغري ال�سّن يروي اأخبار طفولته 
راوًيا  ه  ن�سّ يف  زو�سكيند  واعتمد  وعفوّية.  بظرف 
تعلمه  مّما  اأكرث  يعلم  ال  روائًيا  و�سوًتا  فقط  واحًدا 
ال�سخ�سّية. فاأتى ال�رشد منح�رًشا ب�سمري املتكّلم »اأنا« 
الراوي  ال�سخ�سّيات االأخرى. وقد نقل  اإىل  ومل يتخّطه 
ال�سغري االأحداث من وجهة نظره وحده وحّد معلومات 
اأبعد  يفهم  وال  يعلمه  مّما  اأكرث  يعلم  ال  الذي  قارئه 
باألعابه  يلهو  الذي  ال�سغري  الراوي  ا�ستنتاجات  من 
ومعّلمته  �سفوفه  و�سف  يف  وي�ستغرق  ودّراجته 

والفتاة اجلميلة التي ي�سعر مبيل نحوها.
واملجتمع.  والنا�ش  احلياة  راويه  مع  القارئ  يكت�سف 
بارتباكه،  ي�سعر  يرافقه،  الذي  الطفل  بحزن  ي�سعر 
كذلك  ي�سعر  الظلم.  يطاوله  عندما  وبثورته  بغ�سبه 
االأمور  اأّن  يظّن  عندما  االنتحار  يف  وبرغبته  ببوؤ�سه 
ال�سغري  الراوي  فيتحّول  ي�ساوؤه.  ما  عك�ش  على  ت�سري 
�ش القارئ عربه اإىل م�سهد الريف  اإىل ثقب �سغري يتل�سّ

االأملايّن ب�سخ�سّياته وطبيعته وعاداته.
ويكمل  ال�سغري  الراوي  ة  بق�سّ ال�رشُد  ُيفتتح  وبينما 
بني  العالقة  ليفهم  جوعه  على  القارئ  يبقى  معه، 
واإن  ملتب�سة  تبقى  العالقة  لكّن  زوّمر.  وال�سّيد  الراوي 
البطل،  ة بعًدا جديًدا. من هو  الق�سّ مهّمة، لرتمي على 
اأّيتهما هي  اأهو الراوي اأم �ساحب اال�سم يف العنوان؟ 
زوّمر؟  ال�سّيد  ة  ق�سّ اأم  الراوي  ة  ق�سّ االأ�سا�ش،  ة  الق�سّ
اأم لغز �سخ�سّية ال�سّيد  اأّي لغز هو املحور، لغز الراوي 
ت�سلح  تكاد  اأملانّية  رواية  يف  جتتمع  عوامل  زوّمر؟ 
ُد  �رشرَ لرَحرَ املرتجم يف نقل روحها اإىل القارئ. فرَ للفتيان فرَ
باتريك زو�سكيند اخلادع مياطل ويداهن ويرتك قارئه 
ينفّك  لكّنه ال  م�سّوقة  ة  بق�سّ يِعد  �رشُدُه  اليدين،  خايل 
يرمي بتفا�سيل غام�سة غري منطقّية ت�ساعف ارتباك 
والتحليل.  الفهم  ي�سّك يف قدرته على  القارئ وجتعله 
ليبقى ال�سوؤال الوحيد عالًقا يف ذهن اجلميع: من تراه 

يكون ال�سّيد زوّمر يف نهاية املطاف؟

اقتباس
 

العلم فى الغربة وطن واجلهل فى الوطن غربة. 
ابن ر�سد

اأنت يا نف�سي
 تندفعني بخفة فوق 

امل�ستنقعات 
واالأودية واجلبال 

والغابات. 
فوق الغيوم

 والبحار وراء ال�سمو�ش 
واالأثري 

وت�سقني كاملحراث، 
وك�سّباح ماهر تطربه 

االأمواج، 
الف�ساء الوا�سع العميق 

بن�سوة عارمة ال تو�سف 
طريي يا نف�سي بعيداً عن 

هذه الروائح الكريهة 

واذهبي وتطّهري يف 
الف�ساء الوا�سع العايل 

وليكن �رشابك االإلهي النقي 
هذا ال�سياء الالمع 

الذي ميالأ اأجواز الف�ساء 
ال�سافية 

ما اأ�سعد من ي�ستطيع بجناح 
جّبار 

اأن ينطلق اإىل احلقول 
امل�سيئة ال�سافية 

تاركًا وراءه ال�ساأم واالأحزان 
الكبرية 

التي تهيمن بثقلها على هذا 
الوجود الغام�ش 

ما اأ�سعد من كانت اأفكاره 
كطيور القرّب 

تنطلق يف ال�سباح لتتابع 
طريانها حرة اإىل ال�سموات 

وما اأ�سعد من يحلق فوق 
الوجود 

ويفهم دون كبري عناء 
لغة الزهور واالأ�سياء 

ال�سامتة 

شارل بودلير 

ثقافة 

أنتي يانفسيقرار الكتابة.. قلق اللحظة ومواجهة الذات
اإ�سافة  على  يتجا�رش  من  باالألغام.  مليء  عامل  الكتابة 
االإن�ساين.  واالأدب  الفكر  عباقرة  ت�سم  مكتبة  اإىل  كتاب 
املرء  فيها  يقرر  التي  تلك  هي  واحدة،  حلظة  ثمة  ولكن 
اللحظة،  هذه  ماهي  �سيء.  كل  رغم  كاتبًا،  ي�سبح  اأن 
من  التحول  وراء  املحرك  الدافع،  وما  ومتى،  تولد  كيف 
فعل القراءة اإىل فعل الكتابة االإبداعية. يف هذه امل�ساحة، 
والق�س�سي  الروائي  االأدب  حقول  من  كّتاب  على  نطل 
التي  امل�ساألة  هذه  حول  اآرائهم  لن�ستطلع  وامل�رشحي، 
مواجهة  ت�ستدعي  بال�رشورة  اأنها  اإال  ب�ساطتها،  رغم 
مواجهة.  من  اأ�سعبها  وما  وذاته،  الكاتب  بني  عميقة 
بداية ي�سري الروائي ال�سعودي مبارك الهاجري اإىل حلظة 
ذروة  حتول  يف  احلا�سمة  اللحظة  »هي  قائال:  البداية 
بي  اخلا�سة  احلياتية  والتاأثريات  القرائية  االنفعاالت 
ال�سدق،  خلَّقها  مادة  القراءة،  ت�ستحق  كتابية  مادة  اإىل 
االأدباء  التجارب وامل�سودات وال�سفر يف عقول  و�سذبتها 
�سيداً  فيها  اأكن  مل  اللحظة  »تلك  م�سيفًا:  و�سفحاتهم«. 
اللحظة  تلك  اأخرى،  حلظٍة  اأي  يف  اأكونه  قد  كما  قراريًا 
بالقلم  يل  مدَّ  الذي  للقدر  وفكري  عاطفتي  فيها  �سلَّمت 
حني  الكتابة،  لبدء  املثلى  اللحظة  اأن  مبينًا  الأكتب«. 
الكالم  م�ستوى  يف  اأ�سبح  تكتبه  الذي  الكالم  اأن  »ت�سعر 
التحليق  حلظة  تبداأ  ذاك  حني  له،  وتتذوق  تقراأه  الذي 

ال�سماوي الذي ال ينتهي«.
ويرى الكاتب امل�رشحي ال�سعودي عبا�ش احلايك: اأن »ال 
وجود لكاتب خلق كاتبًا من فراغ«. م�سيفًا: »ومن جاء 
اإىل عامل الكتابة من هذا الفراغ تظل كتاباته خالية من 
املحتوى والقيمة، فالكتابة دون قراءة واإطالع عميقني 
هذا  يف  فيقعون  البع�ش  ي�ست�سهله  حقيقيًا،  ماأزقًا  يعد 
قراءة  بعد  اإال  تاأتي  ال  الكتابة   « مو�سحًا:  املاأزق«. 
�ساعراً  يكون  اأن  ميكن  ال  فال�ساعر  متوا�سلة،  وجتربة 
اأن يقراأ دواوين ال�سعر منذ  حتى واإن امتلك موهبة دون 

بدايات ال�سعر اإىل وقتنا احلايل اإ�سافة لقراءة كل اأ�سكال 
هذا  يكتبه  ما  قيمة  من  �سرتفع  التي  االأدبية  الكتابة 
اأن يبداأ  اأن يكون روائيًا دون  ال�ساعر، والروائي ال ميكن 
احلايك  الكاتب  ويوؤكد  العاملي«.  الروائي  املنتج  بقراءة 
» اأن القراءة وحدها ال ت�سنع كاتبًا، فنماذج عديدة ممن 
حولنا ت�سري اإىل ذلك، فالقراء عديدون، يق�سون حياتهم 
قراًء  يظلون  اأبداً،  تنقدح  ال  الكتابة  �رشارة  لكن  قراءة 
بغتة  اأحيانًا  تاأتي  حلظة  فالكتابة  للكتاب،  خمل�سني 
فكرة  حتويل  يف  رغبة  تاأتي  كاملوت،  لنقل  اأو  كاحلب 
اأو خاطرة اإىل فعل، واإىل كلمات تقراأ، والقراءة املتعمقة 
ميلك  الذي  والقارئ  الكتابة،  فعل  على  حمر�سة  تكون 
ترتيب،  دون  غالبًا  العامل  هذا  يف  نف�سه  �سيجد  موهبة 
وقد يكون برتتيب مق�سود، فقد يوؤجل فعل الكتابة حتى 

تن�سج مرحلة القراءة واالكت�ساف«.
يو�سف عن جتربتها  اإميان  االإماراتية  الروائية  وتتحدث 
ُملحة،  حاجة  عن  القراءة  جاءت  يل  »بالن�سبة  قائلًة: 
اأن  اكت�سفت  الحقًا  ثم  بال�سدفة،  بعد  فيما  والكتابة 
كثرية  اأبواًبا  تفتح  بل  االأ�سئلة  عن  جتيب  ال  الكتب 
الرفيق  الكتب  اأ�سبحت  الوقت  مع  االأ�سئلة،  من  للمزيد 
وال�سديق وامُلتنف�ش وامللجاأ«. موؤكدة اأنها بداأت الكتابة 
مقاعد  على  حقيقية  ق�سرية  ق�سة  اأول  وكتبت  باكراً، 
اجلامعة. م�سيفة: » ثم ا�ستمرت م�ساك�ساتي االأدبية بني 
املحا�رشات وح�س�ش املختربات الطويلة. وترى �ساحبة 
رواية )حار�ش ال�سم�ش( اأن على القراءة اأن تكون اأ�سلوب 
حياة، ممار�سة يومية اأما الكتابة فال يجب اأن ي�ستعجلها 
الكاتب، هناك من بداأ مبكًرا ومن تاأخر حتى اأ�سدر اأوىل 
خالًدا  كتاًبا  اأ�سدر  ومن  �ساراماغو  جوزيه  مثل  اأعماله 

واحًدا مثل هاربر يل يف »اأن تقتل طائًرا بريًئا«.
باأن  الفا�سلة«  املزبلة   « م�رشحية  �ساحب  ويعتقد 
وجودة  م�ساألة  اعتبارها  ميكن  اأخرى  جهة  من  الكتابة 
وذلك  االأثر  ذلك  عن  تعلن  فهي  املختلفة،  اأبعادها  يف 
كهوية،  بعدها  ويف  االإن�سانية،  باحلالة  املتمثل  الوجود 

الفعلي  وجودهم  يف  الب�رش  عن  تفرتق  ال  فالكتابة 
�سمن  هويتهم  متثل  اأنها  كما  االفرتا�سي،  ووجودهم 
وجودهم املكاين واالجتماعي والثقايف. ال ميكن الف�سل 

بني الكتابة واالإن�سان.
عوامل  دخول  حلظة  على  يندم  اأن  للكاتب  ميكن  وهل 
كان  اإن   « بالقول:  االإماراتية  الروائية  جتيب  الكتابة؟، 
لالأ�سف  �سيندم  نعم  اأولوياته،  �سمن  املادي  العائد 
التلقي  و�سعف  االهتمام  بقلة  البع�ش  �سُي�سدم  ا،  واأي�سً
الكثري  اأن  اإىل  م�سرية  حقيقي«.  ب�سكل  يكتب  من  خا�سة 
بعد  اأو  حياتهم  تقديرهم يف  عدم  من  عانوا  االأدباء  من 
طريٌق  الكتابة  لعبقريتهم،  وذلك  طويلة  ب�سنني  رحيلهم 
اأو  ُي�سدم  فقد  الدرب  �سهولة  يتوقع  من  ووعرة،  �سائكة 

ا. يندم اأي�سً
اأن دخول عامل الكتابة يعيدين  ال�سوري:  الروائي  ويعتقد 
منه  االنطالق  مّت  ما  متى  الذكر،  �سابق  البداية  خط  اإىل 
اآخر، وهنا ميكن  اإىل خط بداية  اأن يقود  بحق فاإن عليه 
احلديث عن عامل كتابة، وهذا معيار -اإن �سحت الكلمة- 
ما  اإذ  والظفر،  والو�سول،  النهاية،  خط  بغياب  متعلق 
انت�سارات  ما من ح�سم، هناك  الكتابة،  انت�سار يف  من 
اأية  وجيزة تف�سي اإىل �رشاع جديد والهزمية واإرادة يف 
حلظة، وبهذا املعنى فاإن من يتوقف عن الكتابة يكون قد 
اأ�سيب ب�سعور الظفر اأو االكتفاء اأو التعب، وركن اإىل خط 
اأي�سًا وجهلي  العمر  اأي  الزمن  الزمن،  ال�سباق مع  نهاية 

مبا قد يرميني به«.
حديثنا  عبداهلل  يختم  للذات،  حتقيق  اإذاً  الكتابة  هل 
بالقول: »حتقيق الذات يف الكتابة اأمر مرتبط بالبدايات 
والتي ترتافق مع اأوهام بتغيري العامل، اإال اأن ذلك دفعني 
الحقًا للرهان عليها بحياتي، اأن اأعي�ش الأجلها مثاًل، اأن 
ت�سو�ش  قد  بريقها  بلغ  اأو خطوة مهما  اأية غواية  اأجتنب 
على الكتابة، وهذا كله ال اأّدعي فيه »ت�سحية« وال �سيء 
عي�ش  اأ�سلوب  هو  بل  بها،  املبالغ  التو�سيفات  تلك  من 

نطاقه احليوي الطاولة«.

بغداد_ متابعة
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