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الردّ :ثورة الثقافة والوعي!
نصار إبراهيم
ّ
ه��ذا الفكر اإلره��اب��ي التكفيري اإلقصائي الغريزي القاتل ِباسم
الله و ِب��اس��م ال��دي��ن ،ه��ذا الفكر الظالمي الوهابي ال��ذي يفتك في كل
مكان ،ويضرب في كل اتجاه ،ويقتل كل األلوان واألطياف واألديان
والمعتقدات والقيم ...هذا الفكر المسكون بحيوانية الجنس ...لن
ص ّد و ُيهزَم إال بثورة ثقافية مقاوِمة وجريئة ال تهادن أو تساوم
ُي َ
على القيم ،ثقافة جوهرها ومحورها اإلنسان :حياة اإلنسان ،حرية
اإلنسان ،كرامة اإلنسان ...وعقل اإلنسان.
ث��ورة ثقافية معرفية واضحة وحاسمة ُت��ن��ازِل ه��ذا الفكر القاتل،
وال تدير ظهرها له هربا ً أو خوفا ً أو مجاملة .ث��ورة ثقافية معرفية
تكشف وتتصدّى بال هوادة لكل من يدعم هذا الفكر القاتل سياسيا ً
وإعالميا ً ومادياً .ثورة ثقافية تقتحم حواضنه االجتماعية والتعليمية
والمؤسساتية ،وتزلزلها من جذورها.
ثورة ثقافية تكشف خطورة التد ّين الشكلي والميكانيكي .ثورة
تعيد إلى األدي��ان إنسانيتها .ث��ورة تهبط بالدين من السماء لتحمي
اإلن��س��ان .ال ف��ك��را ً يخطف أرواح البشر على األرض ليرسلها إلى
السماء جثثا ً ممزّقة أو محروقة أو غريقة أو مذبوحة.
أما َمن يبحث عن نقطة تقاطع أو تبرير أو تسويغ أو مساومة أو
مسايرة مع هذا الفكر أ ّيا ً كان الدافع والهدف ،إنما يش ّرع القتل ويطيل
ّ
ويغطي على تدمير أجمل وأروع وأنبل ما يجعل
زمن المذبحة ال أكثر،
اإلنسان إنساناًِ ...باسم الله.

الهم العام
امر�أة من رمادّ ...
عبر معاناة امر�أة ب�شخ�صية مر ّكبة

م .ط
تلعب النجمة السورية سوزان نجم الدين دورا ً مر ّكبا ً لشخصية غير مستقرة
نفسيا ً في مسلسل «امرأة من رماد» ،من كتابة جورج عربجي وإخراج نجدة
اسماعيل أنزور ،ومن إنتاج «المؤسسة العامة لإلنتاج االذاعي والتلفزيوني».
إذ تقدّم حتى اآلن أدا ًء احترافيا ً ملحوظا ً يعرض مزاجية «جهاد» ،المرأة العاقر
الباحثة عن وهم أمومتها الضائع مع قصة لم تكتمل حتى اآلن حول ابنها وموته
في حادثة تفجير ،وكيف تلعب بمصائر من حولها من الناس ،مع ازدواجية
بين الخير والشر .ما يبعدها عن اللون الواحد ويجعلها ً خليطا ً سيكولوجيا ً
مر ّكبا ً لنموذج إنساني معقد ،وكل ذلك يظهر من خالل خطوط درامية متشابكة
ومتنوعة.
«جهاد» ،المرأة الخارجة عن المنطق في غالبية ردود فعلها ،والمحبة لدرجة
الرهافة ،والقوية لدرجة القسوة ،هي نموذج أنثويّ ليس من المستبعد وجوده
في الحياة الحقيقية ،ويأتي تقديمه مع خلفية األحداث الجارية في سورية بفعل
األزمة كنوع من التسخير الدرامي إليصال عدّة رسائل من قبل الكاتب جورج
عربجي الذي يقدّم أولى تجاربه الدرامية في هذا العمل ،ويظهر قدرة على تقديم
عدة خطوط درامية تسير مع مجريات األح��داث لخدمة الخط االساسي مع
شخصيات متنوعة في أشكالها ومضمونها.
المخرج نجدة اسماعيل أنزور يبتعد في هذا العمل عن الغرائبية االخراجية
لمصلحة كاميرا واقعية سلسة في حركتها وزوايا تصويرها مع االعتماد على
رصد االداء التمثيلي ،خصوصا ً مع شخصية «جهاد» التي تحتمل اشتغاال ً
كبيرا ً على ردود فعلها والتفاصيل الدقيقة في تأدية دورها .ما جعل من كاميرا
المخرج عينا ً ترصد ّ
أدق االيماءات والتحوالت في أداء البطلة نجم الدين وتساعد
في إظهارها وإيصالها إلى المشاهد مع ترك مساحة جيدة لكل ممثل ،ليقدم ما
لديه من رؤية لدوره ،إنما تحت إدارة صارمة لمايسترو الصورة الذي ال يعرف
التهاون مع كاميراه ،وال يم ّرر لقطات مجانية ،ليقدم لنا عمالً ال يق ّل إبداعا ً ع ّما
قدمه في السابق ،إنما من دون بهرجة إخراجية زائدة هذه المرة.
باقي الجوانب الفنية جاءت جيدة من دون ثغرات وتن ّم عن احترافية في كل
تفاصيلها سواء في التصوير أو االضاءة والصوت واألزياء والشعر والمكياج
وغير ذاك ،ما يحسب للجهة المنتجة التي اختارت طاقما ً محترفا ً وحافظت
على مستوى عال من االداء الفني ،إلى جانب االداء التمثيلي واإلخراجي الراقي،
والنص الجيد ليكون هذا النوع من األعمال االجتماعية الواقعية والتي تعكس
ّ
حياة الشارع السوري بطريقة غير مفرطة بمباشرتها ،هو األقرب إلى الجمهور
واألكثر متابعة من قبلهم .كما يتوقع ويظهر من ردود فعل المتابعين على
وسائل التواصل االجتماعي.

الت�شكيلي نزار حطاب
المر�أة بطلة لوحات
ّ
لأنها الوطن والحبيبة واالبنة

الإ�سقاط الثقافي
د.نسيب أبو ضرغم

طحان
محمد سمير ّ
التشكيلي نزار حطاب
تحفل لوحة
ّ
بالمرأة بطريقة ساحرة ،فيها أجواء
سريالية على رغم اعتماده الواقعية
ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة ك��أس��ل��وب ف�� ّن��ي .لكن
الهارموني اللوني الخاص بريشته
يصنع م��ن التكوين األن��ث��وي على
سطح اللوحة أشبه بحلم جميل ال
يريد أن ينتهي مع طغيان ل�لأزرق
ال��ق��رم��زي على أغ��ل��ب ل��وح��ات��ه مما
يضعها في طبقات سماوية مع الغيم
لتبدأ رحلة فك رموز هذا العمل الفني.
وع����ن ع�لاق��ت��ه ب��ل��وح��ت��ه ي��ق��ول
التشكيلي« :إنّ عالقتي باللوحة
ّ
محب بحبيبته أو أب بابنته
عالقة
ّ
ووطنه ،والمرأة هي البطلة في معظم
لوحاتي ألنني أرى فيها تعبيرا ً عن
كل ما أستطيع أن أحكي عنه ،فهي
الوطن والحبيبة واالبنة».
ويوضح حطاب أن المشروع الفني
الذي يعمل على إنجازه حالياً ،تقديم
منعكسات ال��ح��رب على اإلن��س��ان
ال��س��وري م��ن وج��ع وآالم م��ن خالل
اللوحة واللون وعرضها في معارض
في جميع أنحاء العالم ،سواء كانت
معارض فردية أو مشتركة.
ويرى التشكيلي ابن مدينة حلب
أن األزم���ة أ ّث���رت بشكل كبير على
الحركة التشكيلية السورية وعلى
عمل غالبية التشكيليين ،من غالء
أسعار مواد الرسم والخامات الالزمة
إلن��ج��از العمل الفني ،وص���وال ً إلى
تهجير التشكيليين من مراسمهم بفعل
اإلره��اب التكفيري والتشويش على
أفكارهم وإصابة عدد منهم بحاالت
اك��ت��ئ��اب ،وابتعادهم ع��ن ممارسة
عملهم الفني ألنهم ال يعيشون في
ظروف حياة عادية.
وي��ج��د ح��ط��اب أن واق���ع الحياة
التشكيلية عانى من سلبيات قبل
األزم����ة ف��ي ع���دم وج���ود احتضان
مجتمعي للفنان التشكيلي ،كي
يتفرغ إلبداعه ،ما يجعله ينتج فنا ً
على ح��س��اب ق��وت عيش أس��رت��ه،
لتزداد معاناته بعد األزمة .وفوق كل
ما ذكر توقفت حركة االقتناء والبيع
لألعمال الفنية مع إغ�لاق الصاالت
الفنية الخاصة.
وي��وض��ح التشكيلي ال��ح��ط��اب
ع � ّم��ا يعتبره ت��ق��ص��ي��را ً راف���ق عمل
المؤسسات التشكيلية قبل األزم��ة
قائالً« :طغت المصلحة الفردية على
حساب مصلحة الحركة التشكيلية
ككل ،وظهرت الشللية في غالبية
النشاطات والفعاليات من معارض

وملتقيات وندوات وغيرهاُ ،
وغيّبت
أسماء مهمة من دون أسباب حقيقية،
إلى جانب تكريس الصاالت الخاصة
االهتمام بأسماء فنانين محدّدين
ورف��ع أسعار أعمالها دون غيرها،
إلعطائها صفة األه��� ّم بين تجارب
الفنانين .م��ا انعكس سلبا ً على
الحركة التشكيلية عموماً».
ويتابع« :ال ي��زال التقصير ذاته
في التعاطي مع الشأن التشكيلي
مع إمكانات محدودة نوعا ً ما .كما
أن الصاالت الخاصة نقلت نشاطها
إلى الخارج مع االستمرار بالتركيز
على أس��م��اء م��ح��ددة م��ن الفنانين
تحتكر إنتاجهم وتسوقه بأسعار
عالية ،مستغلة حاجتهم إلى البيع،
ومتجاهلة تجارب فنية مهمة أخرى
تنتظر الوصول إلى المقتنين».
ويفضل الحطاب أن يشكل بصمته
الفنية في بلده وينطلق منه إلى جميع
أنحاء العالم على أن يهاجر ليقدم
عمله في الخارج الكتساب الشهرة
والسمعة الفنية التي ترفع من أسعار
أعماله .مشيرا ً إلى أنّ مسألة الشهرة
وبيع األع��م��ال نتيجة منطقية ألي
تجربة فنية جادة ومهمة ،وسيحصل
عليها الفنان وهو في بلده من دون أن
يسعى وراءها في بالد االغتراب.
وع��ن ه��وي��ة التشكيل ال��س��وري
يوضح الحطاب أن الفن التشكيلي
ال���س���وري ب���دأ ن��ش��اط��ه ع��ل��ى شكل
تجارب فردية للرواد وأخذ كل واحد
يقدم مدرسة فنية مختلفة عما يقدمه
اآلخرون .وبدأت تظهر تأثيراتهم في

التجارب الفنية الجديدة ،ث ّم تشكلت
ع��دة ت��ج��ارب مهمة لكنها ل��م تنتج
هوية خاصة للفن السوري .معتبرا ً
أن الفن عموما ً ابتعد عن الخصوصية
المحلية والسمات العامة لمجتمع
ما نحو فن عالمي ومدارس تشكيلية
تغزو العالم كله.
وي����رى ال��ح��ط��اب أن ال��ح��ص��ار
المفروض على المؤسسات السورية
وم���ح���دودي���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات الفنية
العالمية في الداخل والخارج يمكن
أن يستعاض عنها بمجهود الفنان
الفردي وبمشاركاته الشخصية في
الملتقيات والمهرجانات والندوات
والمعارض لينقل تجربته الفنية
الشخصية أوالً ،ويقدم ص��ورة عن
ال��ف��ن التشكيلي ال��س��وري ث��ان��ي�اً.
مشيرا ً إل��ى أن��ه يسعى إل��ى تقديم
الهوية السورية عبر لوحاته التي
يرسمها ليحافظ عليها ،خصوصا ً
في هذه الفترة التي يجب أن يسعى
كل سوري إلى إيصال صورة الواقع
الصعب ال��ذي نعيشه للعالم ،مع
تقديم هويتنا اإلنسانية والحضارية
الحقيقية لكل الناس.
وال يجد التشكيلي الحطاب مشكلة
في اتباع المدارس الفنية الحداثية
وم��ا بعدها م��ن قبل التشكيليين
السوريين ال��ش��ب��اب ،ألن ال��ف��ن في
تطور مستمر ،وهذا ال يلغي الهوية
السورية ب��ل يطورها ويفتح أم��ام
اللوحة السورية آف��اق جديدة من
التسويق للوصول للعالمية ببصمة
سورية خاصة على حد تعبيره.

وي��ع��بّ��ر ال��ح��ط��اب ع���ن ت��ف��اؤل��ه
بمستقبل ال��ح��رك��ة التشكيلية
ال��س��وري��ة ،ويختم حديثه بتقديم
ال��ن��ص��ح للتشكيليين السوريين
الشباب بضرورة االستمرار بالعمل
من دون توقف ،مع ع��دم ارتهانهم
لمزاجية الصاالت الخاصة ،واالبتعاد
عن االحتكار ،وتقديم فن يشبههم
ليضعوا بصمتهم في الفن السوري
والفن العالمي.
الفنان ن��زار الحطاب من مواليد
ع��ام  ،1969وه��و خبير فني بعلم
البصمات والخطوط والكشف عن
التزوير ،خريج معهد األدلة الجنائية
في القاهرة وخبير معتمد لدى وزارة
العدل السورية .وهو محكم تجاري،
خ��ري��ج المعهد ال��ع��رب��ي للتحكيم
والتسويات البديلة ـ ع ّمان ـ األردن،
وعضو المؤتمر العام التحاد الفنانين
التشكيليين السوريين ،وعضو شرف
في المركز العالمي للفنون التشكيلية.
وهو م��د ّرس الفن وعلم الجمال في
مدارس أبناء الشهداء ،وله مشاركات
ب��م��ع��ارض رس��م��ي��ة داخ���ل س��وري��ة
وخ��ارج��ه��ا ،وح��ائ��ز ع��ل��ى ع���د ٍد من
شهادات التقدير والميداليات.
وم��ن أعماله المن ّفذة ،جداريات
في قاعة الشرف في سد الفرات وفي
سد تشرين وفي مديريتي الخدمات
الفنية والتدريب والتأهيل في حلب،
ول��ه ع��دد م��ن األع��م��ال المقتناة في
إيطاليا وإنكلترا وألمانيا وتركيا
والسعودية ودب��ي ومصر وفرنسا
وأميركا والكويت واألردن وغيرها.

«كري�ستوفر كولومبو�س الحياة الداخلية» ...عندما ي�ستك�شف ال�شاعر «�أميركا ُه الحميمة»
منصف الوهايبي



هذا العنوان «كريستوفر كولومبوس الحياة الداخلية» ،ليس لي؛
إ ّنما هو عبارة مأثورة عن نيتشه ،تذ ّكرتها وأنا في جنوة في إيطاليا،
بمناسبة انعقاد مهرجان شعرها .ك��ان الشاعر والكاتب اللبناني
الصديق عيسى مخلوف ،وهو العارف بإيطاليا ،واألدرى بشعابها،
علي زيارة
بهندستها ومعمارها ومتاحفها وفنونها ،هو الذي اقترح
ّ
بيت كريستوفر كولومبوس في جنوة ،وتحديدا مسقط رأسه؛ وهو بيت
بسيط يقف إلى جانب أنقاض كنيسة «سان آندريا» ،وب ّوابة سوبرانا
القديمة .وأنا هنا لست بصدد وصف هذا البيت الذي ولد فيه مكتشف
العالم الجديد ،وعاش فيه طفولته األول��ى؛ وإ ّنما كالمي على الشعر
العالمي الحديث ،وقد أتيح لي في جنوة أن ألتقي بعض شعراء عالم
اليوم ،من أوروبا والبالد العربيّة ،وأجاذبهم أطراف الحديث.
تشعّ ب بنا الحديث ،كما هو الشأن في أكثر األمسيات الشعريّة التي
أقيمت في أماكن مفتوحة ،ح ّتى في الشارع والفضاءات التجاريّة،
المتوسط؛ إلى وضع الشعر عندنا وعندهم؛ في زمن
أو على قارعة
ّ
العولمة التي تضاعف من تم ّزقات البشر ،وتتهدّد األوضاع اللغويّة
والثقافيّة ،وقد أضيف إليها هذا التط ّرف بلَب ِ
ُوسه الديني ،وال هدف له
سوى تحقير اإلنسان وتسييد الجهل والرعب ،وإشاعة منطق الحرب
والضغينة .وبعض ه��ؤالء الشعراءّ ،
مطلع على نماذج من الشعر
ّ
خاصة ،وآخرين
العربي الحديث :أدونيس ودرويش وسعدي وبنيس
ّ
وغسان زقطان… أ ّم��ا شعرنا
وإنْ بدرجة أق� ّل مثل عبّاس بيضون
ّ
المتوسط الذين نشاركهم الكثير
القديم ،نحن أهل الض ّفة األخرى من
ّ
من عاداتهم وتقاليدهم؛ فهو مجهول عندهم ،أو يكاد ،على الرغم من أنّ
نقلة نوعيّة في الشعر األوروبي في العصر الوسيط ،ال يمكن تسويغها
إالّ بأثر من الشعر العربي في األندلس .وأستحضر في هذا السياق ،ما
قلته لـ«آلِكس سوسانا» من برشلونة ،في لقاء سابق؛ فقد عرفت أ ّنه قرأ
الشعر األندلسي في ترجماته االسبانيّة والكاتالونيّة ،وكان رأيه أنّ
حس حضاريّ مرهف .وذكرت له
قصائد
ّ
الحب األندلسيّة جميلة تن ّم عن ّ
والمحسنات البالغيّة .وأ ّما
أنّ أكثر هذا الشعر ،حشد من الصور البيانيّة
ّ
الجماليّة فمسألة خالفيّة ،وأقدّر أنّ كثيرا من شعرنا القديم ـ وأستثني
الجاهلي ـ أفسده فائض البالغة؛ فلع ّل الترجمة هي التي خلّصته من
هذا الفائض .ومثلما يمكن أن يحجب األب عن أب (غير شرعي) ،يمكن أن
تحجب اللغة عن اللغة .وأذكر في هذا السياق ما قاله لي ،منذ سنوات،
الفرنسي جون إيف كازانوفا ،من أنّ أكثر الجامعيّين في فرنسا ،يخفون
األثر األندلسي في ثقافة أوروبا الوسيطة ،وفي شعراء التروبادور ،عن

طلبتهم؛ وهم يدركون أنّ في شعر التروبادور ،ناحية من الشعريّة ال
ُتستجلى إالّ في ضوء األثر العربي.
ّ
والحق أنّ المستشرقين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،وإلى
حدود الثلث األ ّول من القرن العشرين ،كانوا يعترفون بهذا األثر ،ولم
ّ
بحق العرب في األندلس .على أنّ ما يُحمد لمهرجان جنوة ،وقد
يجحفوا
أقيم بمشاركة من مهرجان سيت الفرنسي ،أ ّنه ض ّم شعراء من ض ّفتي
المتوسط ،ومن أقلّيات عرقيّة وثقافيّة؛ فالذات هي اآلخر أيضا ،و«األنا»
ّ
ـ مهما تكنْ درجة النقصان ،ألنّ النقصان رجاء في مَا سيأتي ،كما هو
الشأن في رجاء الشعر ـ تلوي على «األنت» ،على نحو ما تجري جميع
مفارقات الوجود البشري .هذا بعض ما استشعرته ح ّقا في أكثر من
ملتقى في أوروبا ،فنحن «نجهل» بعضنا بعضا؛ ث ّم نكتشف عند إنشاد
الشعر أو قراءته ،أو خالل األحاديث الجانبيّة ،أنّ شوابك القرابة بيننا
أو ما أس ّميه الجوار الروحي ،هي أكثر من أن أ ِل ّم بها ولو مج ّرد إلمامة في
ورقة خاطفة كهذه ،فما بالك بتفصيلها تفصيال.
حب شعر كفافي وأنّ كالّ م ّنا كتب
لقد اكتشفت مثال أ ّننا نشترك في ّ
عنه أو استوحى بعض قصائده ـ وكنت وقفت على ذلك من قبل في
أفيرو «فينيسيا البرتغال» ،ح ّتى أ ّننا قرأنا شعرهٌّ ،
كل بلغته :أنا
التونسي بالعربيّة ،وجورجيو سوميليو بالمجرية؛ ث ّم بالفرنسيّة (في
ترجمة لغيّفيك) ،وأجيتو غونسالفيس بالبرتغاليّة ،وآلِكس سوسانا
بالكاتالونيّة ـ وكنت أسأل وال أزال :ما الذي يش ّد واحدا مثلي إلى شعر
كفافي ،أنا الذي قرأته في غير لغته األ ّم؛ أعني في الفرنسيّة ،وبعضه
القليل في العربيّة .ب ْيد أ ّني أعرف من دراسات في شعره ،أنّ اليونانيّين
كان عليهم ،بعد أن تح ّرروا من الن ْير العثماني؛ أن يختاروا بين لغة
ّ
الشك أكثر عفويّة
صفويّة هي لغة الصحافة واإلدارة ،ولسان متداول هو
وحياة وسجيّة؛ وهو الذي يستخدمه ك ّتاب اليونان المعاصرون .على
أنّ كفافي زاوج بين االثنين ،وجمع بين الشتيت ْين ،واستطاع أن يجترح
خاصة .ومحاولته هذه ظلّت وقفا عليه ..ظلّت بمثابة
لنفسه لغة
ّ
جمالي» في تاريخ اللغة اليونانيّة .وأظنّ أنّ هذا ما يش ّد عربيّا
«حادث
ّ
مثلي :لغة صفويّة تراثيّة من جهة ،ولسان مأنوس متداول من جهة
أخرى.
ومع ذلك فأنا الأزال أستغرب عزوف كفافي التا ّم ـ وهو الذي عاش في
اإلسكندريّة ـ عن ك ّل الحضارات المصريّة القديمة مثل حضارة الفراعنة
وحضارة الفاطميّين؛ فال أثر أليّ منهما في شعره .وكم يبدو مختلفا
في هذا عن الشاعر اإليطالي أنغري ّتي الذي نشأ ودرج مثله ،في مدينة
اإلسكندريّة حيث تتجاور ثقافات مختلفة؛ فأنغري ّتي يعترف بأ ّنه
يدين بشاعريّته لألناشيد العربيّة التي كان يسمعها في طفولته في
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اإلسكندريّة .على أ ّني أقول إنّ كفافي كان منصرفا إلى عالمه الداخلي،
وما يتجاذب فيه من معيش وأسطوري ..حيث تنهض األسماء واألشياء
بـ«طوبوغرافيّة متخيّلة» ِ
تصل بين متح ّول األزمنة ومتغيّر األمكنة،
وتؤسس
جمالي لـ«شعريّة األثر»،
ن
و
مك
وتكتنه الفضاء من حيث هو
ّ
ّ
ّ
الكتابة تغريبا ألوضاع طبيعيّة أو ألشياء مألوفة.
ترسموا خطاه ،نجده
وفي كثير من شعره كما هو الشأن عند آخرين ّ
ال يلغي «الموضوع» أي موضوع القصيدة من حيث هو قادح معنى
أو حامل داللة .وكثيرا ما يتبلور التعبير الشعري لديه ،على أساس
من حاجات فنيّة يمليها «الموضوع» أو «الثيمة» ،ح ّتى إن تهيّأ لنا أنّ
القصيدة تضع نفسها خارجه ،أو هو ليس إالّ جماع كلمات تومض هنا
وهناك ..أو تشعل ظالّ هنا وهناك ..لتؤدّي معنى ما أو داللة ما ..ولع ّل
نصه محكوما ً بنية وإيقاعا ً ـ وال أنسى ،من أجل تنسيب
هذا ما يجعل ّ
هذا الحكم؛ أ ّنني أقرأ هذا الشعر في غير لغته ـ بالتوازن والتناسب
والتناغم ،ومحكوما جملة وصورة بالحذف واإلضمار واإليجاز ،وبما
هو غريب مستبهم النشأة ،يترامى من أكثر من ناحية من نواحي
االستقبال والقِدم .وفي كليهما غموض ال ينضب .وأقدّر انّ عبارة نيتشه
عن نفسه ،وهي التي افتتحت بها هذا المقال «كريستوفر كولمبوس
الحياة الداخليّة» ،تنطبق على هذا الشاعر الف ّذ أكثر من غيره.
والشعر في تجربته ليس مسلّطا على الحياة ،وإ ّنما هو طريقة في أن
نجعل الحياة تف ّكر باللغة في نفسها وبنفسها ولنفسها ،وأنّ الحقيقة
المنشودة طريقة في الرؤيةٌ ..
أفق ..وليست مكانا أو نقطة ..طريقة في
أن َنرى في ذات اآلن الذي ُنرى فيه ،كما يقول البرتغالي فالتار هوجو
م��اي ،فالشعر مخبر للتأ ّمل أو تأ ّمل فعل التأ ّمل ،ومشاركة األشياء
عالمها الداخلي .وربّما كان الشعر واليزال طريقة في تأنيس المر ّوع..
في االحتماء منه ،ح ّتى إنْ شارف الغرابة؛ فهو الذي يبعث في القارئ
لـ«النص» من الشيء ،أعني منتهاه،
تصديقا أعمى بأنّ الشعر مضاهاة
ّ
أو هو حدث في الشعر ذاته؛ ال يُستنفد وال يُستوفى في معنى ،أل ّنه ناتج
المعنى أو ناتج القراءة.
إنّ غنيمتي من ك ّل هذه الملتقيات هي هذه «الحقيقة» .ألق ْل الظاهرات ّية
حيث تتكلّم اللغة عن ذاتها ،وتجعل األشياء تستأنف لحظة ميالدها،
وتستعيد طزاجتها األولى ،أعني قدرتها على التجلّي؛ عسى أن نرى
األشياء ،بذات القدر الذي نرى به العالقات الناشبة بينها ..عسى أن
يكون الواحد م ّنا «كريستوف كولمب حياته الداخليّة» ،وأن يستكشف
الخاص .وما
بالشعر ،وفي الشعر «أميركاه الحميمة» أعني وطنه
ّ
الشعر إن لم يكن مالمسة المكان باللغة؟

 كاتب تونسي

حصلة إبداعات شعب ،هي بماهيتها
الثقافة التي هي ال ُم ّ
حاملة نفسية الشعب الذي أبدعها ،وبالتالي ،تمثل روح هذا
الشعب المواكبة لصيرورته ،والمتشكلة بنيويا ً في بنيته
المادية – الروحية.
حينما تظهر الثقافة في الحالة المشار إليها ،تكون إذاك
شأنا ً أصيالً ،وطاقة إيجابية ،وصفة عميقة الغور ،تتصف
بها حضارة ما ،لتميزها عن سواها .إن للثقافة بعدا ً آخر،
هو أكثر فعالً وتأثيرا ً في الصيرورة العامة ،هو ُيع ّد إخراج
الرؤية الشاملة لمجتمع ما ،الرؤية التي تحدّد له الخيارات
واآلليات والموقع والغاية.
إن الشعب ال��ذي يعيش ثقافته المنتوجة م��ن تاريخية
شعب يعرف موقعه وي��ع��رف خياراته،
وج���وده ال��خ��اص،
ٌ
وتكون هذه المعرفة بالنسبة إليه ،عاصما ً يقيه اإلنحراف
واالنزالق في متاهات الثقافات الغريبة عنه.
لقد شهد التاريخ البشري كثيرا ً من التجارب التي أخذت
بها ش��ع��وب ع���دّة ،ت��ج��ارب اع��ت��م��دت االس��ت��ن��اد إل��ى ثقافات
غريبة عنها ،منتوجة وفق شروط زمانية ومكانية ال صلة
لها بها ،إذ ج َّر عليها ذلك الويالت واالنكسارات التي طاولت
أعماق كينونتها.
والسبب الكامن وراء ه��ذه االن��ك��س��ارات ،في أن اإلرادة
(وق���د ت��ك��ون إرادة أق��ل��ي��ة) قمعت م��ا ك�� ّون��ت��ه الجماعة بفعل
صيرورتها الحرة من ثقافة ،هي حياة وقوة لهذه الجماعة،
فاستبدلتها بثقافة ال محل لها طبيعيا ً في النفسية العامة،
ثقافة دخيلة ،مستعمرة ،مستوطنة ،ال يمكنها أن تفعل أقل
م��ن محو الثقافة األصيلة وف��رض الدخيلة ،وت��ك��ون إذاك
عملية التهجين الثقافي قد تمت بأبشع صورها.
كما هو مؤك ٌد الوجود الفيزيائي ـ التاريخي لألمم ،كذلك
هو مؤكد أيضا ً وجود ثقافتها األصيلة ،والعبرة ليست في
أن ك��ل العنصرين م��وج��ودان ،ول��ك��ن ف��ي أن وج��وده��م��ا ذا
ماهية مدرحية التركيب ،أي أن المظهر المادي منه ،والذي
هو المادة الشعبية ،لم يكن له أن يأخذ طريقه الى التحقق،
إال بالتوازي مع الثقافة الخاصة به.
بين وج���ود األم���ة الفيزيائي وثقافتها ،ع�لاق��ة تفاعلية
متداخلة ،ال يمكن الفصل بينهما من دون أن يحدث الموت
الحضاري لألمة المعنية.
ال��ث��ق��اف��ة ه��ي ال����ذات ال��ع��ام��ة ،ب��ك��ل م��ا تستبطنه م��ن قيم
ومفاهيم ورؤى ،فماذا يمكن أن يتحصل لهذه الذات إذا ما
أُسقطت عليه ذات أخرى ،وثقافة أخرى ،تقتل خاليا ثقافية
أصيلة وتش ّوه خاليا أصيلة.
والجدير ذكره ،التأكيد على أنه ليس من قطيعة بين الثقافة
القومية وبين الثقافات العالمية ،ذلك ان التفاعل الفكري،
والتعلم من التجارب ،واستعمال المبتكرات األجنبية ،كل
ذل��ك يشكل ُمعطى ثقافي ج��دي��د ،ال ب��د ل��ل��ذات القومية من
التفاعل م��ع��ه .إال أن ه��ذا التفاعل المشار إل��ي��ه ،مشروط،
باالختيار الواعي ،وغير مفروض باإلسقاط ،تفاعل قائم
بين ذات واعية وق��ادرة ،محققة نفسها ،تعرف ماذا تأخذ،
وماذا ترفض ،في أي زمان وأي مكان ،ألن في ذلك اختيارا ً
ح ّرا ً حددته الحاجة في النطاق الوعي ،تفاعل تتحكم بآليته
نظرتنا الخاصة إلى الحق والخير والجمال.
��ي في مدى زماني
إن حضارة كل شعب ،هي معطى ذات ّ
ـ مكاني محدد ،فليس بالضرورة ما هو صحيح ونافع من
فعل ثقافي هنا ،هو كذلك هناك.
إن األم��م ف��ي تكونها ال��ح��ض��اري (ال��م��درح��ي) ت��أخ��ذ من
ال��ح��ض��ارات ال��خ��ارج��ي��ة م��ا ي��ص��ل��ح ألن ي��ق��وي حضارتها
ويبقيها على حقيقتها ،ت��م��ام��ا ً كما يفعل الجسم السليم
باختيار غذائه الذي يقدم له القوة ويبقيه سليماً.
من هنا ،تاتي العولمة ،خطرا ً حقيقيا ً على ثقافة األمم،
ذل��ك أن العولمة .إن هي إال رب��ط ألط��رف العالم بالمركز،
وه��ذا الربط ليس ماليا ً فحسب ،بل يتعدى ذل��ك ال��ى البعد
الثقافي.
عولمة الثقافة إسقاط مدمر للذات القومية ،ال��ذات التي
جردتها العولمة من كامل أسلحة دفاعها ،العولمة الثقافية
هي ضخ سم في خاليا ثقافتنا ،لتحويلها الى ثقافة هجينة
مسلوبة ال��ذات ،ثقافة فارغة ،جاهزة ألن تمألها العولمة
بكل سمومها.
يمكن لإلمبريالية المالية (وه��ي اإلمبريالية المتمثلة
بالرأسمال اليهودي) أن تنتصر على قدراتنا العسكرية
واالقتصادية ...ولكن ببقاء ذاتنا الثقافية سليمة ،نستطيع
االنتصار على ه��ذه اإلمبريالية ،أم��ا أن تنجح اإلمبريالية
اليهودية وحليفاتها الغربية بإفراغ مضموننا الثقافي ،ففي
ذلك العبودية األبدية.
عندما يفرغ المرء من ذاته ،يصبح جاهزا ً ألن يكون أي
شيء آخر .وما ينطبق على األفراد ينطبق على األمم.

