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ح�سية م ّت�صلة بالذات الإن�سانية
الر�سم لي�س �صناعة بل مادة ّ

جمانة �شجاع ون�ش�أت الحلبي في معر�ض م�شترك...
الفن ر�سالة ر ّد على الدمار

عبير حمدان

دمشق ـ رانيا مش ّوح

ال يمكن الفصل بين لوحة الفنانة باسمة عطوي وشخصيتها
التي تحمل لون الثورة على واقع يكبّلنا بأصفاده العبثية .عطوي
جعلت من ريشتها مفتاحا ً يطلق العنان لألرواح كي تترحل بين
التفاصيل اليومية ولو بلغت ح ّد التالشي ،وقد يكون تالشيها
طقسا ً يعيد تشكيلها على هيئة اإلنسان الذي كانته يوما ً إنما
ضمن مفاهيم لونية جديدة.
تملك عطوي المقدرة على تكحيل السماء باللون الليلكي ،ربما
ألن انعكاس مداها على الرقعة المائية في كوكبنا ينسجم مع
فوضى ركوب األم��واج التي حملت البعض بعيدا ً عن أمنياتهم
البسيطة وابتعلت كثيرين منهم .شخوص عطوي تبدو للناظر
إليها منسجمة مع تداخل األلوان ،ساعية إلى الخروج من إطارها
اآلني بحثا ً عن ذاتها ،فهي مرتبطة بصاحبة الريشة التي ش ّكلتها،
ّ
ولعلّها جزء من كينونتها.
عطوي ال تحبّذ تشريح لوحتها من خالل الكالم ،إنما تترك
الحكم للمتلقي .إذ إنّ لكل عين رؤيتها الخاصة .لذلك دعتنا اليوم
التشكيلي
كي نقرأ خطوطها اللونية المتداخلة في إطار معرضها
ّ
المنفرد األول «أرواح متالشية» الذي تفتتحه في قاعة النادي
الثقافي العربي ،وك ّنا قد التقينا بها لإلضاءة على تجربتها
الفنية منذ بداية انغماس ريشتها باللون وصوال ً إلى هذا الك ّم من
االنبعاث المنتشر على جدران العرض.
تتحدّث عطوي لـ«البناء» عن لوحاتها بأسلوب بسيط يشبهها
فتقول« :لم أعتمد تقنية محدّدة كي ال أكون ضمن إطار واحد يقيّد
خطوطي وألواني التي تقوم على رؤيا فطرية نابعة من الذات،
إذ إني أنقل إحساسي على القماش من دون أيّ محاولة لتحميل
األفكار أكثر مما تحتمل .هذا ال يعني أنني ال أحترم التقنيات
التي يعتمدها معظم الفنانين والتزامهم بالمدارس الفنية التي
سبقتهم ،ولكنني أرى أن التميّز يكمن في االبتكار ،وهذا ما حاولت
القيام به ليأتي معرضي األول المنفرد انعكاسا ً لمكامن الروح
الهائمة في ُفلك الواقع».
وتضيف عطوي في إط��ار متصل« :حين شاركت في بعض
المعارض ،تضاربت آراء متابعي األعمال التي قدّمتها .ومنهم
من اعتبر أن على الفنان التمسك بالقواعد الثابته واعتماد
مدرسة فنية واضحة يكمل على أساسها مسيرته .لكنني ال أؤيد

في معرض مشترك للفنّ التشكيلي،
عرض ك ّل من الفنانين جمانة شجاع
ونشأت الحلبي أعمالهما في «صالة
ال��رواق العربي» في دمشق ،ضمن
قاعة الفنان الراحل لؤي كيالي.
افتتح ال��م��ع��رض رئ��ي��س اتحاد
الفنانين التشكليين السوريين
الدكتور إحسان العر ،ويستمر حتى
 20كانونا الثاني الجاري .في حين
ض ّم المعرض أعماال ً شملت لوحات
ومنحوتات فنية تعبّر عن الواقع
االجتماعي ال ُمعاش.
الفنانة شجاع تحدّثت لـ«البناء»
ع��ن فكرة المعرض فقالت« :فكرة
المعرض تتناول العالقات اإلنسانية
من خالل البحث عن الجسد واألفكار،
إذ إن��ن��ي أح���اول م��ن خ�لال أعمالي
الفنية أن أعالج بعض المواضيع
بأسلوب تعبيريّ  ،ألع��ك��س تط ّور
المجتمعات وما يؤثر فيها من ُنظم
فكرية وأخالقية تسعى في بحث دائم
عن الخير».
وأض�����اف�����ت« :ش����ارك����ت خ�ل�ال
المعرض بـ 25لوحة م��ن مختلف
القياسات وبتقنيات متن ّوعة كالزيتي
والترابي والباستيل .وفي أكثر من
جسدت األنثى كمشهد محوريّ
لوحة ّ
وأساسي ،بينما يكون الرجل الدافع
ّ
لرسم اللوحات».
كما عبّرت شجاع عن دور الفنان
في نقل هموم وطنه أكثر من غيره
معني بشكل كبير
فقالت« :إن الفنان
ّ
بهموم وطنه ومشاكله ،ألن��ه يملك
إحساسا ً عاليا ً ومرهفا ً يميّزه عن
اآلخ��ري��ن ،بحيث يعبّر ع��ن الوطن
وعن الحرب عبر األل��وان والخطوط
المختلفة».

با�سمة عطوي تطلق عنان الأرواح حدّ التال�شي

التوجه ،إذ إنّ الفنان ابن واقعه وبيئته ولك ٍّل زمن خطوطه
هذا
ّ
الخاصة ،وأنا قد ّ
اطلعت على مختلف المدارس الفنية ودرستها
جيدا ً واستفدت منها ،ولكنني لم أشأ أن أنتمي إلى أيٍّ منها .أردت
أن أكون متف ّردة ولو لم يتقبل البعض ذلك».
وت���رى ع��ط��وي أن ل��ك�� ّل عين رؤي���ة خ��اص��ة ب��ه��ا .فليس من
الضروري أن يفهم المتلقي خطوط اللوحة كافة وعن ذلك تقول:
«اللوحة انعكاس الذات اإلنسانية في الفنان وال يمكن أليّ عين
تتلقى هذا االنعكاس أن تفهمه بما فيه من تشكيل ،يمكنك كمتابعة
لألعمال الفنية ترجمة األلوان والخطوط من زاوية خاصة بك وقد
يراها سواكِ من جانب مغاير تماما ً لرؤيتك .المسألة مرتبطة بما

في داخل ك ّل شخص ،فالشخص التائه يرى التش ّتت بين تقاسيم
اللون ،والشخص الحزين يرى الحزن ،وهناك من يرى الفرح
وهكذا دواليك ...قد تكون اللوحة مرآة الروح العابرة وقلّة قليلة
قد تدرك ما الذي يرنو إليه الفنان ،لو تمكن الجميع من سبر أغوار
اللحظة التي يتش ّكل فيها أيّ عمل ف ّني لفقدنا اإلبداع».
أما عن النقد فتقول عطوي« :يعنيني النقد الذي يستند إلى
ق��راءة متأنية وفعلية للعمل الف ّني ،وال��ذي يساهم في تحفيز
الفنان على مراجعة األخطاء كي ال يك ّررها .لكن النقد الذي يتم
تحضيره مسبقا ً على قاعدة التقليل من شأن أيّ نِتاج ف ّني وفقا ً
لمبدأ المحسوبيات ،ال يستحق عناء االطالع عليه».
وتعتبر عطوي أن النضج أساس في تكوين المسيرة اإلبداعية
فتقول« :من جهتي ،أعتبر أن اللوحة الناضجة بما تض ّمه من
ّ
تستحق العرض.
تفاصيل صحيحة لناحية الفكرة واألسلوب
وباعتقادي أصبح رصيدي من اللوحات جيدا ً كي أجعله يرى
النور ويخرج إلى العلن ،ولو أن المسيرة لم تزل في بدايتها».
موهبة عطوي فطرية بحسب تعبيرها ،ولك ّنها سعت إلى
صقلها من خ�لال دورات فنية مك ّثفة وق��راءة معمقة لمختلف
المدارس الفنية .وتعتبر أن فرصتها الحقيقية كانت من خالل
انضمامها إلى جمعية «ح��واس» الثقافية التي منحتها الدعم
الكامل وآمنت بموهبتها.
من جهة ثانية ،ال ترى عطوي أن فنّ الرسم صناعة ،إنما هو
حسية ال تنفصل عن ال��ذات البشرية التي تترجم نفسها
مادة ّ
بالريشة واللون.
وحول ارتباط خطوطها بالواقع تقول« :ال أرى نفسي منفصلة
عن الواقع .وفي البداية كان الجانب المظلم يتحكم بخطوطي .ثم
بحثت الحقا ً عن بعض اإليجابية وح ّولت مسار الريشة إلى ألوان
فيها بعض الفرح على رغم ك ّل ما يحيط بنا من سواد وضياع».
أما لماذا اختارت التالشي عنوانا ً ألرواحها المل ّونة فتقول« :هي
الروح التي ال يمكن معرفة كينونتها قد تسكن بيننا وتراقبنا وقد
ترتحل وقد تتالشى .ولك ّل م ّنا فلسفته الخاصة في هذا اإلطار،
ولكنني أتوقع أن تترك هذه األرواح المنتشرة على الجدران
بصمتها في الذاكرة .هي ال تشبهني في الظاهر الشكلي ولكنها
األنا الكامنة في أعماقي كفنانة».

ب����دوره ،ت��ح��دث ال��ن��ح��ات نشأت
الحلبي ال��ذي يشارك في المعرض
بـ 13منحوتة من البازلت ،عن قيمة
فنّ النحت وقدرته في التعبير عن
المكامن النفسية للفنان قائالً« :إن
النحت على البازلت يضيف للعمل
النحتي قيما ً تعبيرية .والعمل الفني
يجسد حالة داخلية عن الفنان يعبّر
ّ
عنها بوجوه لها طاقة تعبيرية من
حيث التكوين والكتلة والفراغ .وقد
حاولت من خالل هذه المنحوتات أن
والحسي
أجري توليفة بين المدرك
ّ
في محاولة للتف ّرد بطريقة إبداعية
ل��ه��ذه ال��م��ن��ح��وت��ات ت��خ��ت��ل��ف عن
المألوف».

ك��م��ا أوض����ح ال��ح��ل��ب��ي ال��س��م��ات
األساسية التي اعتمدها في تشكيل
منحوتاته ق��ائ�لاً« :إن لغة السالم
والطمأنينة غلبت على المنحوتات،
ال سيما في حركة األعين المغمضة،
حيث حاولت من خالل ذلك أن أوصل
رسالة ر ّد على ما يحصل من حروب
ودمار».
وأض��اف« :كانت األنثى المحور
الرئيس في المنحوتات ،إذ أظهرتها
وجسدتها في كافة حاالتها التعبيرية
ّ
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ح����االت ال��ش��م��وخ
إل��ى االن��ك��ف��اء على ال���ذات وال��س�لام
الداخلي».

العراقي
الما ّرة في دروب الخرافة ...قراءة في ثقافة ال�شارع
ّ

صفاء ذياب
«كانت الحكاية الخرافية ترتبط دائما ً باألساطير
وحكايات البطولة ،كما أنها اقتحمت عالم الشعر
الرسمي وعالم القصص والمالحم والروايات فأضفت
عليها كلّها حيوية خاصة وجدّة».
ي��ق��دّم ف��ردري��ش ف��ون دي��رالي��ن كتابه «الحكاية
الخرافية» بتحديد مفهوم الخرافة وكيفية نشأتها،
غير أنه كان يتحدث عن الخرافات في أزمنة ماضية،
يسعى إلى تبويبها وقراءة آليات بنائها واشتغالها
النص األدبي .إال أن الزمن لم يسعف ديرالين
داخل
ّ
لكي يشهد عودة الخرافة ببريق جديد ومختلف عن
مرحلة إنتاجها ما قبل التاريخ .فغلغامش عاد بأشكال
مغايرة وصار يعبد مرة أخرى ،ويوحنا يختبئ في
بطن الشجرة كل صباح هربا ً من قتلته ،أما المسيح
فإنه يعاود صلب نفسه كل يوم تمهيدا ً لظهور أبطال
جدد صنعتهم منابر الشيوخ وب��راءة مجتمع بات
يصدق كل ما يقال له.
فهل نحن نعيش في زمن الخرافة؟
ربما يكون هذا التساؤل ساذجا ً لو طرح في مكان
آخر غير العراق ،أو منطقة الشرق األوسط عموماً .فما
جعل الميليشيات تتشكل هو الخرافة ،وما بنى كيانات
عسكرية خارج نظام الدولة هو الخرافة ،ولم يتشكل ما
يعرف بـ«داعش» إال الخرافة .التاريخ ال يعيد نفسه،
بل إننا لم نخرج من هذا التاريخ حتى هذه اللحظة.

اكتمال التاريخ

لم يتردّد سعيد الجعفر على تأكيد أننا نعيش
يفسره قائالً إن النسق
في زمن الخرافة .تأكيده هذا ّ
الثقافي العربي اليوم قائم على تصديق الخرافات
ونظرية المؤامرة والتنجيم وتشعباته والمعجزات
وانتظار المخلص ،وه��ذه المظاهر كلها تنتمي إلى
عصر الميثوس (ما قبل العقل) ما دام العالم يعيش
في ازدهار العقل ،ال بل بحسب فوكوياما نحن نعيش
اكتمال التاريخ ونهايته.
الحلول التي يفكر فيها الجعفر تبدو بعيدة المنال،

و«فكرتي عن الحلول تشاؤمية لكني أردد مع غرامشي
(تشاؤم الفكرة وتفاؤل اإلرادة)» لو أجرينا بحثا ًبسيطا ً
عن سبب نجاح مشروع التنوير األوروب��ي ،وعكسنا
المقدّمات على وضعنا ألصبنا باإلحباط ،فالذي م َّول
مشروع التنوير األوروب��ي ودعمه كانت البرجوازية
الصاعدة من رحم المجتمع اإلقطاعي والتي كانت
تسعى ،كي توطد قيما ً جديدة وتشكيلة اقتصادية ـ
اجتماعية جديدة ،إلى القضاء على العالقات اإلقطاعية
وإلغاء دور الكنيسة وإسقاط األنظمة الملكية وإقامة
أنظمة جمهورية علمانية ،ولذا دعمت العلم والعقل
وكل المفكرين القائلين بهما».
هذا الكالم يؤكده الشاعر والتشكيلي يحيى البطاط،
الذي يقول إننا طوال الوقت نعيش في الخرافة ،أو
في خرافات تتناسل منذ أكثر من سبعة آالف سنة،
«طوال الوقت ننتج الخرافات ونصدقها ...ونموت من
أجلها».
غير أن الصحافي منير عبد الملك يرفض تسمية
هذا الزمن بزمن الخرافة ،بالنظر إلى ما أُتيح حتى
لمعتنقي الخرافات من تقنيات تعبيرية وحياتية،
فضالً عن تقدّم ج��زء كبير من العالم اعتمادا ً على
العلمية الصرفة ،لذا فقد تكون التسمية ممكنة محليا ً
أو إقليميا ً وبشكل نسبي أيضاً ،العتماد كثيرين ممن
يعيشون ضمن هذا اإلطار على طرد مفاهيم الخرافة
من ذهنيتهم.

صانعو الخرافات

ربما يرى كثيرون أن للخرافة كيانا ً مغايرا ً لما
نعيشه اآلن ،فتقبلنا ألكاذيب الكثيرين ،ال يعني أننا
نعيش الخرافة ،بل نصنعها ...ولذلك أمثلة كثيرة،
منها أننا نعي تماما ً أن الدماء التي تسيل من العراقيين
ليست قرابين تقدّم ف��دا ًء ألبطال رحلوا منذ قرون
طويلة ،غير أننا مع هذا ال نتأنى في إطالق أوصاف
لرفع السيف وض��رب ال���رؤوس ،إال على أن��ه إحياء
لشعائر تعيد اسم بطل ما للحياة ،فضالً عن تصديق
ما يقوله شيوخ كل مهنتهم إلهاء الناس عن حياتهم
الطبيعية.

الروائية آن الصافي ترى أن الزمن المعاصر في
(بعض) بقاع األرض يحمل في طيّه الخرافة من قبل
(بعض) العقول التي تصنع الخرافة ،وتبتكر لها
نماذج متنوعة ،ومع ذلك قد تستهجنها من حين آلخر.
فنجد العقل يمتطي الخيال ويركض المرء هناك وراء
خيوط دخان الخرافات لو فقط يدرك أن هذه األوهام
قد تكون ومضة أمل يضمحل أمامها اليأس وقد تكون
هي ذاتها يأسا ً عميقا ً ومدمراً.
وه��و ما يشير إليه أيضا ً الكتبي ف��ارس الكامل
الذي يبيّن أن كل األديان مبنية على خرافات« ،نحن
نعيش في مجتمع ديني ،غير أن هذا الدين سيتحول؛
مع الزمن وإن طال ،إلى تراث نحتفل بطقوسه مثلما
نحتفل باألكالت الموسمية أو األعياد.
الكامل ينظر إل��ى عصرنا ه��ذا عصر العلم الذي
يفرض نفسه ،وكل يوم يم ُّر تسقط حصون الخرافة
ويتصدع جدار الدين ،فضالً عن أن الميتافيزيقا لن
تصمد طويالً في مجتمعنا» ...غير أنه أيضا ً يطالب
بإقصاء كل شخص منتج لهذه الخرافات التي غيّرت
بنية مجتمعاتنا رابطا ً إياه بأمعاء آخر سياسي فاسد.

متلفتون للماضي

كثيرون من الك ّتاب والمثقفين يعيدون إنتاج
تصوراتهم ع��ن ال��ت��اري��خ وكيفية إع���ادة تشكله،
فالخرافات التي نعيش فيها في غالبية أسبابها أننا
نلتفت إلى الوراء فقط ،رافضين أن ننظر إلى المستقبل
حتى لو كان بطرفة عين ...فالتاريخ روح لم نخرج
منها .ومن هؤالء الكاتب الشاب صفاء سالم اسكندر
الذي يوضح إننا نعيش في خرافة مستمرة ،ألننا ما
زلنا نعيش على أنقاض التاريخ ،من دون أيّ محاولة
للخروج منه.
ويثني الكاتب نعيم آل مسافر على فكرة التاريخ
وتلبسنا به ،مبينا ًأن علينا مراجعة التأريخ ومحاكمته
ونقده؛ فهو ليس نصا ً مقدساً ،وإن كان بعضنا ـ وربما
النص الديني مقدس؛ فإن تأويالته
غالبيتنا ـ يعتقد أن
ّ
وتفسيراته ليست مقدسة ،بل هي ظنية ،على حد قول
واضعيها أنفسهم .ويقدم آل مسافر تساؤال ً حول هذا

الموضوع ،وهو :لماذا نختلف ونتقاتل ونصل إلى
مرحلة أن نعيش الخرافة من أجل تأويالت وتفسيرات
ظنية؟
ول�لإج��اب��ة على ه��ذا ال��ت��س��اؤل ي��رى أن��ه علينا
مراجعة المفاهيم والمصطلحات ووضع تعريفات
واضحة وم��ح��ددة لنا نحن العراقيين :كالوطنية
والتدين والعلمانية والطائفية واإلره��اب والمقاومة
واالستشهاد والمقدس والمدنس ووو…إلخ ،تلك التي
يتداولها اإلعالم واألدب والصحافة والسياسة ،بشكل
غير واضح ،ويأخذها الناس على عواهنها ويعتقدون
بها ويموتون من أجلها .وينهي آل مسافر كالمه حين
يقول« :نحن ما زلنا في طور المجتمع الزراعي ونعيش
في عالم ما بعد الحداثة ،ونستخدم منتجاته ونتداول
مصطلحاته ،وقد أدّى هذا إلى أن تلتبس علينا األمور.
وكل ما تقدم هو مهمة النخبة .أن تقوم به وتروج
له ،وجميع الوسائل متاحة أمامهم .وبداية التنفيذ
العملي لكل هذا ،تكون من تغيير المناهج التعليمية
في المدارس».

تنوير مستحيل

في قلب الحديث الذي كان يدور حول الخرافات
وكيفية إنتاجها من قبل رجال دين لكي يتم ّكنوا من
السيطرة على عقول الناس ،دعا بعض رافضي هذه
الخرافات إلى حرق الزمن تماما ً والبداية بزمن أبيض
لم تلوثه عقول دعاة الماضي.
الروائية آن الصافي ترفض فكرة الحرق هذه :ولم
ح��رق ال��زم��ن؟! ربما األج��در نفض األوه��ام السلبية
والتزام الموضوعية والعلم والتحقق من خطوات
التلقي والعمل بما يكفل الخير للبشرية جمعاء وليس
لفرد على حساب من عداه .فيما يكمن التنوير ،حسبما
تشير الكاتبة ف��رات إسبر ،في الخروج من الطائفة
والقبيلة والعشيرة وقبول اآلخر ،وإلغاء الكثير من
الفتاوى والتشريعات التي ال تحترم اإلنسان ككائن
بشري له عقل يفهم ويقدر بعيدا ً عن الهوس الديني
الذي أصابنا« ،ال بد من عملية حرق واسعة ...أقصد
به هذا التط ّرف الذي نعيشه اليوم والذبح على الهوية

وعقدة إثبات من هو األفضل».

زمن جديد

نؤسس لزمن بال
وفي جواب عن سؤال :أما كيف ّ
خرافات اآلن ،كيف نطلق لحظة تنوير؟ فهذه تحتاج
إلى ما يشبه المعجزة… يقدّم الكاتب يحيى البطاط
رؤيته في ذلك ،ملخصا ً إياها في عدة نقاط :تعليم
متقدم منزوع الخرافات ،نظام اقتصادي قوي قائم على
تكافؤ الفرص ،نظام قضائي نزيه ومحترم مؤسس
على قوانين مدنية ب�لا خ��راف��ات ،نشاط صناعي
وزراع���ي متماسك ومتين قائم على التكنولوجيا
الحديثة ،حياة ثقافية وفنية وفكرية صحية تتيح
حرية مناقشة األفكار مهما كانت قدسيتها… لكنه رغم
كالمه هذا ،يتساءل تساؤل العاجز :أليس تحقيق هذا
من قبيل المعجزات؟ فيما يمكننا أن نؤسس للحظة
التنويرية ،بحسب صفاء سالم اسكندر ،من خالل
ال��خ��روج عن السائد المألوف وف��ق قاعدة نظامية
متماسكة ،واألهم من ذلك وجود شريطة اتفاق تدخل
ضمن وعي مجتمعي كامل ،وهذا ما نفتقده نحن ،وهو
ما يعلل ديمومة بقاء الخرافة.
غير أن الكاتب سعيد الجعفر يحاول عكس قراءتنا
للعقلية الحالية ،قائالً إننا لو أعدنا ق��راءة واقعنا
بالمقلوب ،لوجدنا نوعين من البرجوازية ـ لو سمحنا
ألنفسنا بتوصيف كهذا ـ البرجوازية الكومبرادورية
التابعة لرأس المال العالمي والبترودوالر الخليجي.
األولى ال تهتم سوى بأن تزيد مداخيلها وتقوم بجشع
بنهب الناس والدولة ساعية إلى خلق برجوازية
طفيلية ال تنفع ف��ي تطوير اإلن��ت��اج ف��ي ش��يء ،بل
االستهالك فحسب .أما البترودوالر الخليجي فهو
بطبيعة نسقه الثقافي يسعى إلى تدمير أي مشروع
ت��ن��وي��ري ،ب��ل تشجيع مشاريع التجهيل وفقهاء
الظالم .وأخيرا ً تشجيع الحروب الطائفية والقبلية
ولسان حاله يقول عودوا أيها العراقيون والسوريون
والمصريون واللبنانيون والتونسيون والجزائريون
والمغاربة إلى مستوانا ...عودوا بدوا ً كي نترك تمويل
الصراعات في بلدانكم« ...قد أكون متشائما ً لكن الواقع

هو هكذا ونحن بحاجة إلى مِحن أخرى علّنا نأخذ منها
عِ براً».
من جانبه ،يفكر منير عبد الملك ،بأن حرق الزمن قد
يزيل الصدأ عنه ،الصدأ الذي أكل عليه الدهر وشرب،
كما أن محاوالت إحيائه خالل العقود السابقة أوصلتنا
إلفراز الجماعات المتطرفة من شتى المذاهب ،وليس
من السلفية التكفيرية فحسب ...فضالً عن االستمرار
باألنماط الفكرية والعملية المعتمدة لدى المؤسسات
التعليمية ،التي ال تحتاج إلى إعمال جهد في إيضاح
نتائجها الكارثية ،بل إلى التغيير الكامل تماماً...
ومما تقدّم ،فإن عبد الملك يؤكد أن فرصة التأسيس
للتنويرية على مستوى «اللحظة» قد تكون ضئيلة
تراكمي وال يأتي
أو متعثرة .فالحركة التنويرية فعل
ّ
فجأة.

خرافات راسخة

الخرافات التي تحكم عالمنا كافية ،بحسب سلوان
إحسان ،الذي يضيف أنه لم يعد باإلمكان مواجهة
الخرافة أخالقيا ً فقط ،في مجتمع يؤمن بكل ما هو
ميتافزيقي كمجتمعنا العراقي ،والجنوبي على وجه
الخصوص .فليس األمر هو تناول الموضوع من جهة
أنه حقيقة أم كذب فقط ،بل يجب تناول الخرافة من
جهة قدرتها على تشكيل الواقع.
ويشير إحسان إل��ى أن الخرافة متوارثة فينا،
وستبقى ما دامت الطقوس والشعائر الخارجة عن
العقل والمنطق.
وتعقيبا ً على ك�لام إحسان ،يبني الشاعر علي
إبراهيم الياسري رأيه حول تأسيس لحظة تنويرية،
مفيدا ً بأنها ال تأتي إال من خالل خلق ثقافة التصادم
ال االن��زواء ،وجعل ثقافة المكاشفة بديالً عن ثقافة
التباكي على الزمن الجميل .وفي ردّه على الياسري،
يتساءل إحسان« :أي ثقافة صدام وأنت مهدور الدم
في مجتمع العشيرة والكوامة ولغة (الصك)؟ ما أدّى
إلى هروب المتنورين خارج البالد أو االنزواء للحفاظ
على أسرهم».

