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ثقافة وفنون

وكرموه في ّ
ظل غياب الم�ؤ�س�سات الثقافية
احتفى به �أهل ال�شعر ّ

«الهايكو» في معادالت القب�ض على با�سكال...
�أ�صابع قطعوها ونهر ًا �أكلوا ثيابه!

محمد العبداهلل ّ
يوقع «�أعمال الكتابة» في «دار الندوة»
لمى ن ّوام
احتفا ًء بديوان «أعمال الكتابة»
للشاعر اللبناني محمد العبدالله،
ال��ذي جمع فيه قصائد غ ّناها كبا ٌر
منهم مارسيل خليفة وأميمة خليل
وأحمد قعبور وسامي ح��واط ،أحيا
عشرات الشعراء والك ّتاب وبعض
رجال السياسة ،أمسي ًة شعرية في
«دار ال��ن��دوة» في بيروت ،بحضور
حش ٍد من المثقفين وأصحاب القلم
واإلعالميين.
شارك في قراءة قصائد العبدالله
كل من الشعراء :عصام العبدالله،
جودت فخر الدين ،محمد علي شمس
الدين ،شوقي بزيع ،حسن عبد الله،
عباس بيضون ،حسن داود ،لوركا
سبيتي ،حسن م .عبد الله ،علي عبد
الله ،غسان م��راد ،وال��روائ��ي رشيد
الضعيف ،والكاتب كريم مر ّوة .ثم قدّم
الشاعر المحتفى به قصيدة طويلة
كتحية للمشاركين في األمسية.
محمد العبدالله ،شاعر ب��رز في
ّ
وخط
السبعينات من القرن الماضي،
لنفسه أسلوبا ً شعريا ً متميّزاً ،جمع
والحب والحياة ،ومزج
بين الفلسفة
ّ
بين السخرية والسياسة والتحدّي،
بالمحكيّة تار ًة ،وبالفصحى طوراً.
ل��ه م��ن ال��م��ؤل��ف��ات م��ا ي��ف��وق 11
م��ج��م��وع��ة ش���ع���ري���ة ،ون��ص��وص
مسرحية وقصصية ،حصل على
إج���ازة ف��ي الفلسفة م��ن الجامعة
العربية في بيروت  ،1973وعلى
شهادة الكفاءة في األدب العربي من
كلّية التربية ـ الجامعة اللبنانية،
وع��ل��ى دب��ل��وم ال��دراس��ات المعمقة

ف��ي األدب ال��ع��رب��ي ع���ام ،1975
وعلى ش��ه��ادة ال��س��ورب��ون الثالثة
عام  .1977اشتغل بالصحافة في
الصحف والمجالت التالية :السفير،
النهار العربي وال��دول��ي ،الحياة،
الموقف العربي ،المستقبل ،كما قدّم
بعض األعمال اإلذاعية .وأصدر مجلة
«اليوم السابع» الثقافية التي تو ّقفت
بعد وقت.
له دواوين شعرية عدّة نذكر منها:
«رسائل الوحشة» (« ،)1979بعد
ظهر نبيذ أح��م��ر… بعد ظهر خطأ
كبير» (ش��ع��ر – قصص ،)1981
«جموع تكسير» (« ،)1984حبيبتي
الدولة» (تغريبة « ،)1986تانغو»

(« ،)1987بعد قليل من الحب ...بعد
الحب بقليل» (« ،)1992قمر الثلج
على النارنج» (« ،)1998بال هوادة»،
«لحم السعادة» ،و«حال الحور».
أم���ا ك��ت��اب «أع���م���ال ال��ك��ت��اب��ة»
ال��ص��ادر ع��ن «دار ال��ف��اراب��ي» ،فهو
بمثابة مجموعة قصائد بالمحكيّة
والفصحى ،غ ّناها مارسيل خليفة
وأحمد قعبور وأميمة الخليل وسامي
حواط ،وفيه أيضا ً نصوص قصيرة.
جمع القصائد «نادي لك ّل الناس».
«البناء» حضرت األمسية وحفل
التوقيع ،وكانت لقاءات مع عدد من
الشعراء.
يقول الشاعر شوقي بزيع« :محمد

العبدالله ص��دي��ق ق��دي��م منذ أي��ام
الجامعة في كلّية التربية ،ك ّنا معا ً
على مقاعد الدراسة ،وكان محمد من
العناوين األكثر جماال ً وإضاء ًة لتلك
المرحلة .فهو حمل صوتنا نحن أبناء
الريف الذين تركنا قرانا ونزحنا إلى
المدينة وتصادمنا مع جدران المدينة
وإسمنتها.
الشاعر محمد العبدالله من أصدق
أص����وات السبعينات ف��ي الشعر
اللبناني ال��ع��رب��ي ،م��ا يميّز محمد
العبدالله ه��ذا الك ّد اللغوي القائم
على المهارة واالشتقاق والهندسة
اللغوية .نجد لديه دماء على الورق،
أعصاباً ،وهذا الشغف في اللغة الذي

لم يمنع أبدا ً أن تكون المسافة بينه
وبين قلبه معدومة تماماً ،فهو عبّر
عن وجدان جيل بكامله وهو جيل ما
قبل الحرب بقصائد منها :بيروت،
الدم الزراعي ،ومظاهرة التي أهداها
إل��ى حبيبته وه��ي ت���داس بأرجل
الشرطة آنذاك».
وقالت الشاعرة لوركا سبيتي:
«الشاعر والكاتب محمد العبدالله
مدرسة في الشعر الحديث .شعره
مفاجئ وصادم ،خارج عن المعايير
والطقوس والقيود .لقد كسر قيود
الشعر الحديث ال��ذي هو بال قيود،
وم��ن المفترض أن يك ّرم منذ زمن،
وأنا حاورته م ّرتين في إذاعة صوت
الشعب وكان حواري معه من أجمل
الحوارات التي أجريتها».
بدوره ،قال الشاعر حسن م .عبد
الله« :هذا التكريم للشاعر والكاتب
محمد العبدالله يأتي في وقت متأخر
جداً ،والعتب ليس عى الشعراء إنما
على المؤسسات الثقافية اللبنانية،
وبشكل خاص وزارة الثقافة وا ّتحاد
الكتاب اللبنانيين ،فالحريّ بهم أن
يلتقطوا اللحظة الحاسمة في حياة
كبار المثقفين والشعراء اللبنانيين
وأن يعملوا على إعطاء هذا الشاعر أو
المثقف أو الروائي حقه.
محمد العبدالله واحد من الشعراء
الكبار لبنانيا ً وعربياً ،ابتدع أسلوبا ً
شعريا ً جديداً ،وواج��ه الحياة بكل
أبعادها الثقافية والفكرية والوجودية
والفلسفية حتى رف��ع الحياة من
يومياتها وشوارعها ،ووضعها في
نص شعريّ هائل ،يمكن تدريسه في
ّ
المدارس والجامعات».

«ما لم تق ْل ُه الع ّرافة» ...مجموعة �شعرية لعبد ال�سالم العبو�سي
تنحاز �إلى ال�شعر العمودي بم�ضمون حداثوي
محمد خالد الخضر
يقدّم الشاعر عبد السالم العبوسي في مجموعته الجديدة
«م��ا لم تقله الع ّرافة» قصائد تنتمي في شكلها إل��ى أسلوب
ال��ش��ط��ري��ن ،وف��ي مضمونها إل��ى ال��ح��داث��ة ال��ش��ع��ري��ة التي
تنفتح على آف��اق جديدة لتعكس موهبة مثقفة وواعية لدى
الشاعر.
استخدم الشاعر في قصائد المجموعة األدوات وربطها
لنص القصيدة للتغلب على
باأللفاظ المك ّونة للتعبير المعنوي
ّ
أيّ خلل بنيوي ،فجاءت ببنيان مرصوص متماسك ال مجال
لزحاف أو علة في انسياب حركة الحدث كقوله في قصيدة «ارم
عصاك ألهتدي»:
قل يا أبي من من بنيك سيفلح
أو ولم تقل لي إنني ال أصلح
من بدّل النص العتيق بجمرة
وانزاح يبحر بالمريد ويشطح
ها قد بلغت األربعين وخمسة
وتجد في ألمي عصاك وأمزح!
وف��ي قصيدة بعنوان «حصرم العشق» يمزج العبوسي
الداللة بالقوة التعبيرية التي أورده��ا في األلفاظ والمفردات
ويأتي المعنى باتجاهه الثنائي ال��ذي يجعل العنوان داال ً
والموضوع مدلوال ً وموحيا ً في آن ،ث ّم يط ّرز ما أتى به بحرف
الروي الذي اختار له الهاء المضمومة لتناسب موسيقى البحر
الكامل وصوال ً إلى اقتفاء خاتمة الحدث فيقول:
كانت أصابعه تعلّق نجمها

ّ
والحظ يرسم في الرمال خطاه
ما بين أنثى البرتقال وبينه
قلب تعود أن تدور رحاه
تركت على ناي الغريب رضابها
وشما ً يقلب للعناق لظاه!
ث�� ّم يذهب الشاعر في قصيدته «دم��وع ال��ت��راب» إل��ى سمو
معنوي واتجاه إلى تقديس الوطن وتعظيم االنتماء له ،فيجعل
من الرمز حالة إبداعية حديثة االبتكار ومورفة العهد ليجمع في
تجديده الحداثوي بين األصالة والمعاصرة التي يجب أن تلتزم
بالحقيقة والكينونة الشعرية ،حتى تصنع تطورها وتتجاوز
الماضي فيقول:
الليل رمحك بيد أنك مقمر
وإذا تموت فكيف بعدك نكبر
معناك ماء والتفاتة أضلع
وبغير عشقك ال تموت األنهر
وطني جمعتك من شظايا أعين
فبأيّ عين إن عميت ستبصر؟
وفي نسيجه الشعري يك ّون العبوسي رؤاه عبر صور مشكلة
من عناصر الكون متجاوزا ً بذلك البيئة المكانية والفترة الزمنية
بكل ما تحتويهما ،ليأتي بما يرغب من معنى أو صورة فيقول
في قصيدة «صهيل منفرد»:
في القلب وشم من صهيل جناته
تركوا المكان وحيّروه بذاته
فبمن يلوذ إذا تجهّم ليله
وانساب يجمع من شجون شتاته

قدر المفارق أن يتغ ّزل يتمه
ليتيه سطرا ً بين ستّ جهاته!
ويؤخذ على الشاعر في بعض نصوصه أنه على رغم قوتها
ووفير داللتها وخصوبة صورها ،يستخدم طرقا ً في مطلع
بعض قصائده ال تتالءم مع قوة ديباجته ،فال يتوافق الروي
نهاية الصدر في مطلع القصيدة مع نهاية العجز كما هو معتاد
كقوله في «رموشها سرب زرازير»:
حسب عينيها رموش ظلها
كجناح الليل يغري بالسهر
وقوله في قصيدة «غزة فارسة البحر»:
بغ ّزة ألوان الحياة عصيّة
وفيها دم يسمو بك ّل مخلّد!
ال��م��ج��م��وع��ة ال���ص���ادرة ع��ن «ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ال��س��وري��ة
للكتاب» عام  2016والتي وقعت في  120صفحة من القطع
الوسط ،استطاعت توفير أسس القصيدة الحديثة الحقيقية
لتميّزها بالصورة ومق ّوماتها عبر االس��ت��ع��ارات وال��دالالت
والكنايات بأسلوب ح��رص على العفوية في ط��رح ما يريد
الشاعر.
والشاعر عبد السالم محمد العبوسي من مواليد مدينة
القحطانية في محافظة الحسكة عام  ،1970يحمل شهادة أهلية
التعليم اإلعدادي قسم اللغة العربية ،وعمل مد ّرسا ً لمادة اللغة
العربية في م��دارس القحطانية ،وله عدة إص��دارات شعرية
مطبوعة وينشر نتاجه في الصحف والمجالت ،وحاز جوائز
شعرية داخل سورية وخارجها.

النمسا ـ طالل مرتضى
أنهكتها قصص «تفاصيل» كتابها األول ،خرجت من
المنفي من دفتر حسابها،
صوتها لتقف عند زيح الهامش
ّ
وبين جملتين معترضتين وضعت «فاصلة» لكل ما تقدّم
ّ
وتأخر..
لم تكن لترتضي االستكانة ،تيقنت بحواسها كلّها أن
«أنجلو» القادم من حبر القصيد ،سوف يُسقط عنها شبهة
التأويل ،حينما رآها تلوذ وراء بيوت الشعر لتواري حيض
حبكتها المنتقاة.
الذين يعرفون باسكال صوما يعون تماما ً أنها تعمل
يخصها هي ال سواها .من
على تشكيل ص��وت شعريّ
ّ
هنا ذهبت نحو الجغرافيا القصية ،لتفتعل ما تريد من
دون تحيّز إال لذاتها ،حين انتهجت من مقولة «الهايكو»
سبيالً للخالص من هوج عصف شعري وابل يفور داخل
أوردتها.
تعريفاً« :الهايكو» فنّ أدبي من فنون اإليجاز ،يعود
الفضل في ازدهاره إلى المعلّم الياباني «باشو الكبير»،
ومن أعمدة هذا الفن الشاعر «بوسون» ،و«ماسا رأوكا
شيكي» و«ناتسومي سوسيكي» .وكفنّ أدبي له عالئقه
الخاصة ،فإنه نحى نحو مواضيع الطبيعة ليشي بأصالة
معطاه ،حين ُحملت قصائده بمفردات موسمية تحمل
إحساسا ً بالغ الرهافة باعتمادها على بالغة البديع ،مثل
الجناس وغيره ،من دون االهتمام بالبيانية كالتشابيه
واالستعارات.
ويعزى لـ«الهايكو» أنه كان السبب الرئيس في تجلّي
المدرسة أو النظرية «الصورية» اإلنكلو ـ أميركية ،التي
راجت مؤخرا ً وتأثر بها الكثيرون أمثال ،إيمي لويل ،كونراد
آيكن وآخرون.
استطاعت باسكال صوما من خ�لال تناولها ألفاظا ً
بسيطة بعيدة عن التأنق الموشى بكلمات مزخرفة ،أن
ترسم بصمتها الخاصة بدفق عفوي فياض:
في الظهيرة التي خلف بيتنا
نه ٌر أكلوا ثيابه
ثم قالوا إن وحشا ً يجول في القرية!
هذا االنسياب الالفت لدى صوما أسس أصواتا ً داخل
النصوص ،محسوسة من خالل حواريتها مع ذاتها ومع
اآلخر في آن:
الفراغ
ماذا تعرف عن الوحدة
قل لي؟
هل سبق أن ّ
حضرت فنجا َني قهوة
واح ٌد لك
واآلخر لك أيضاً؟
الدكتور رام��ز الطويلة ،مؤسس م��ش��روع «الهايكو
العربي» يقول :إن التعبير عن مشاعر جياشة وأحاسيس
عميقة بنظرة تأملية يُظهر «الهايكيست» فيها عنصر
الدهشة ،لتصل إلى المتلقي مسبب ًة له لحظة من الذهول.
الخاتم ضي ٌّق على حزني
أهدني ابتسامة!
ثم تقول:
مذ لم يعد موت اآلخرين
يحزنني

العراقيِ ...محنة التبعية الفكرية وتاريخيتها
في البحث عن ح ّرية المبدع وتح ّرره ...المث ّقف
ّ
صفاء ذياب



لم يكن التح ّول الذي م َّر به العراق عام  1958تح ّوال ً سياسيا ً
فحسب ،بل أدخ��ل العسكرتارية الشمولية إلى البيت العراقي
بعدما اقتحم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
واالتحادات والنقابات .هذا التح ّول العسكري استمر ليرى ثماره
عام  1963وعام  1968بشكل واضح ،حتى أصبح المواطن ضمن
قطيع يسير حيثما يؤمر.
المثقف؛ من جانبه ،لم يذهب بعيدا ً عن ثقافة القطيع هذه ،بل
كان ضمن سياقين ال ثالث لهما ،إما أن يكون داخل بنية الحكومة،
يتكلم بأصواتها ،ويفكر بعقلها ،أو معارضا ً في بنية ال تختلف
كثيرا ً عن البنية األولى ،وإذا كان هناك سياق ثالث؛ وهو الصمت،
فلم يحسب على الثقافة العراقية ،بل ضاع اسمه في زخم معارك
السلطة والمعارضة .غير أن عام َّ 2003
هشم هذه البنى جميعاً،
فلم يعد مثقف السلطة موجوداً ،وال مثقف المعارضة ،في حين
نطق المثقف الصامت ،ودخل ضمن سياقات أخ��رى .فهل خرج
المثقف العراقي من نسق الجماعات االجتماعية ليخلص نفسه
أوالً ،ومن ث َّم لينشئ كيانا ً جديدا ً بعيدا ً عن ثقافة القطيع؟

المثقف وشريحته االجتماعية

المثقف هو من يملك وسيلة تعبير متقدمة بالقياس إلى اآلخرين،
وله عدّة لغوية ومعرفية وفنية .حسب تعبير الكاتب سعد محمد
رحيم .يستخدم رحيم مفهوم المثقف ليشير إلى منتج الثقافة
بمستويين فكري وجمالي ،يهتم بالشأن العام ،ويبث خطابا ً
ويسعى لتمثيل ذاته وجماعته وعصره .ولكن بالمقابل ليس ثمة
توصيف قار يضع المثقفين كلهم في سلة واحدة .المثقفون أنماط
مختلفة ،لكن ما يحدد طبيعتهم هو الموقع والوظيفة« .في البدء
سأستبعد المثقف النطاط ،ال��ذي ال يُعرف له موقع واض��ح في
خريطة الصراعات االجتماعية .ذلك الذي يتقلب وفق ما تقتضيه
مصالحه الشخصية .وهو نمط شائع في أوساط ثقافات كثيرة،
ومنها وسطنا الثقافي العراقي» .مضيفا ً أن الشخص الذي يطرح
خطابا ً امتثاليا ً إلرض��اء المؤسسات السياسية واالجتماعية
والدينية ويساير ما هو شائع ال يمكن عدّه مثقفاً ،كذلك ألنه في هذه
الحالة يخون وظيفته العضوية في أن يكون قارئا ً ناقدا ً لما حوله
يثير غيظ ح ّراس الدوغمائيات ،ويعكر صفو المخدَّرين بالمعتقدات
القدرية التي تمنح ع��زا ًء كاذبا ً وال تحقق الخالص .هناك أيضا ً
شريحة واسعة من المثقفين العراقيين ،كشفوا في سنوات المحنة
عن الموجِّ هات التحتية الالواعية ألفكارهم وقناعاتهم ،وأحيانا ً من
غير أن يفطنوا أو يريدوا .وهي لألسف ذات طابع طائفي أو عنصري
مجسد لهويات ما قبل دولتية نابذة لآلخر،
أو عشيري ضيق األفق
ِّ
مشبعة بالكراهية ،وفتاكة .إن الطبقة السطحية الرقيقة من
تكسرت بفعل ّ
خضات الواقع
الحداثة والتنوير واليسارية وغيرها ّ
ليطفو الغاطس العفن وتفوح روائحه الكريهة.
وبحسب رحيم ،يقال إن المثقف يجب أن يمثل مجتمعه وينطق
باسمه .هذا صحيح في جانب واح��د فقط ،وهو أن يمثل أحالم

مجتمعه ويعبر عن علله ويكشف اختالالت واقعه البنيوية،
ويقترح ال��رؤى والحلول ليخرجه من مأزقه .فالمثقف الحقيقي
هو صوت المستقبل ونداؤه ،ال الماضي .المثقف الذي نعوِّل عليه
اليوم هو المثقف الذي يغادر منبر الخطابة ذات البعد الواحد
موقعاً ،إلى فضاء الحوار المفتوح ،وال يدّعي احتكار الحقيقة ،أما
وظيفته الفكرية والثقافية ،ومشاركته في الشأن العام ،فستتجلى
في الحفاظ على زخم المعارضة داخ��ل كيان المجتمع وحقله
السياسي ،وتعريض الثوابت إل��ى ه��� ّزات ،وفكفكة اليقينيات
بتعريضها لألسئلة.

المثقف ـ األمة

من جانبه يوضح علي عبود المحمداوي أن الجماعة البشرية
ليست مطلقا ً تحوي ثقافة للقطيع ،لذلك فالمثقف ليس مطالبا ً
أب��دا ً بضرورة القطع مع الجماعة ،وليس االستقالل بالخالص
منها ،المشكل كله يكمن في إمكانية تخلصنا وتحررنا من القسر
األيديولوجي الحاصل فيها ،فكل قسر يسير بالجماعة نحو
القطعانية ،ومن ثم يكون ذلك القطيع جماعة صحراوية ،والمقصود
بالصحراوية هنا أنها من الخارج تبدو مؤتلفة ،ومن الداخل خاوية
تشعر بالتشرذم واالنفالت في عقدها الناظم ،حتى تكاد تكون
بال رأي ،وذلك ما نشهده في أعتى صور القسر األيديولوجي مع
األنظمة الشمولية ،والمثقف في هذه الحالة عليه أن يعمل بوصفه
المجذف ضد تيار القطيع ،الذي يحاول أن يستعيد معنى الجماعة
المؤثرة بدل المتأثرة المسلوبة ،أو الصحراوية ،وهذه المهمة هي
أصعب المهمات اليوم.
أما عن ضرورة أن يكون للمثقف كيان مستقل ،فيقول المحمداوي:
في بعض األحيان يشكل المثقف بنفسه ولوحده وبمفرده أمة،
فالمثقف الحقيقي أمة ،كيان ،جماعة من نوع آخر ،بما يمتلكه من
مقومات النقد والرفض واالستقالل والقوة الثائرة .أما عن المثقف
العراقي ،فنكاد ال نلحظ حضوره القوي والبارز كونه ذلك المفكر
الثائر الناقد الحر المستقل ،بل إنه في كثير من مصاديقه كان
واقعا ً للتبعية ،مع األسف ،ألنظمة ولوائح أيديولوجية ،تنفي عنه
حقيقته ،وتشل مهمته .وكذلك فالمثقف الذي يمكن أن يكون حقيقيا
في واقع شبيه بالعراق ،يلزمه الكثير من القوة والسند الجماهيري
من جهة ،والصدق االعتقادي من جهة أخرى .ويقصد المحمداوي
بذلك االعتقاد ما هو األساس الذي ينطلق منه ،وهو تلك الشروط
الالزمة لمعناه ،وفي ذلك ع��ودة دائرية تتعلق كذلك بالوضع
االجتماعي والسياسي ال��ذي يعيشه ال��ع��راق ،وس��ط مشكالت
القبيلة والدولة والدين ،فهذه التابوات في النقد اليوم هي جل
مشكلته ،وأكثر ما يقلقه ،بل ما يخيفه ويعكر مزاجه ،ويعرقل فعله.
لذلك تبقى مهمة المثقف العراقي رهينة بإمكان المبادرة السياسية
الواعية المنطلقة من الجمهور الساعي للتحرر في صنع نظام
سياسي كافل للممارسة الحرة لفعل الثقافة والتثقيف ،التي في
جوهرها تنمية للذات وقدراتها وإزالتها للسحر عن تفسير الواقع
والسير صوب العقالني ،التي البد منها لكل مجتمع سليم.
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دروس ثقافية

غير أن الكاتب علي سعدون يلفت إلى أن الثقافة بهذا المعنى
وبهذا التخندق تعبير عن النسق التاريخي الذي أنتجها ،وهو نسق
من االنغالق والتموضع ما يجعله مؤثرا ً كبيرا ً على ثقافة أجيال
وعقود من الثقافة األحادية التي تقول بثقافة تتناسخ وتتشابه،
بسبب من أنها ثقافة قطيع ال ثقافة إبداع فردي ،يعارض ويحاجج
ويبتكر حلوال لمشكالت تكاد تكون السمة األبرز في معرفتنا وفكرنا.
وأن الثقافة العراقية تنتج على الدوام ،تهويمات وخرافات أكثر مما
تنتج من المعرفة التي ستتطلب نوعا ً من قراءة النسق الثقافي
للمجتمع ،وبالتالي فهي ثقافة تنشغل كثيرا ً بالبالغة وال تتعداها
إلى مضامين مهمة ،أي أنها تنشغل بالزخارف والجماليات وال
تهتم كثيرا ً بالمبضع الذي نحتاجه في ترميم (جرحنا) المعرفي
المتمثل بالنكوص والتردي والتقهقر .وإال ماذا يعني– مثالً ـ أن
نتزاحم جميعا في إنتاج شعري ال يخص أح��دا ً بطبيعة الحال
سوى نرجسيتنا القديمة والمعاصرة ،وتتكدس كتبنا فوق بعضها
من دون أن تقول شيئا ً يالمس الحياة.
في الحقيقة أننا نعزف عن التوجه الحقيقي للثقافة الناقدة
والمحتجة على تردي وضعنا الحضاري الذي يتأخر كثيرا ً عن
سواه ،وبالتالي نفتقد الخطاب الثقافي الذي مارسته شعوب كثيرة
أنتجت ثقافة من رحم معاناتها وطموحاتها وأحالمها وتداعياتها
التاريخية.
سعدون يشير إلى أن ثمة ما يلفت االنتباه في الكتابات العراقية
المعاصرة ،وهي تنتج خطابا ً ثقافيا ً ينشغل كثيرا ً بهموم من
قبيل (الطائفية والقبلية) وتداعيات الدين والهوية من منطلقات
عقائدية وطائفية ،تتمثل وجهة النظر التاريخية المشبعة بالجدل
الفارغ وغير المنطقي ،ال��ذي يقوم على تعطيل الحياة ،وليس
االرتقاء بها ،أو تصحيح مسارها الذي أفضى إلى مساحات عنفية
هائلة ،فتساهم هذه الثقافة كغيرها من موجبات االنفعال باألزمة
التاريخية والحضارية التي نعيشها منذ قرون ،ومن دون أن نأخذ
بالحسبان محاوالت التنوير التي ش ّكلت بدايات مهمة وعظيمة لم
يستثمرها الخطاب الثقافي على النحو الجاد والحقيقي.
وبحسب سعدون ،فإننا نحتاج إل��ى نصوص تقدم دروس��ا ً
في السوسيوثقافي يمكن أن تنتجها القصيدة والرواية والقصة
والمسرح .نحتاج إلى ثقافة تأخذ بأيدينا إلى الحياة ،ال إلى األدب
ذاته والبالغة ذاتها ،فننغلق معهما على نسق توارثناه من الثقافة
الرديئة التي فشلت في أن تصنع مجتمعا ً مثقفا ً وحضاريا ً يتحسس
الجمال ويصنعه على الدوام.

تبديات الذات

يشير الباحث محمد حسين الرفاعي إلى أن هذا التساؤل يقع أوال ً
المجتمعي)
وفوق كل شيء ،ضمن ثنائية على صعيد (الوجود ـ
ِّ
الخاص بطبقة المثقفين :ثنائية المعرفة الشائعة والسائدة،
ّ
والمتعارف عليها ـ المعرفة التي من شأن الـ(ينبغي ـ أن ـ يكون).
المجتمعي عند الوقوع
وال تتوقف مفاعيل مثل هذا النمط من الوجود
ِّ

أدركت أنني متُّ ولم أنتبه!
أم��ام هذا اإليغال في الجمال المتكاثف من المعاني
العميقة والمنجزة بحركات بسيطة سهلة ممتعنة ،تضعنا
أم��ام إده��اش حقيقي ،لربما لم ننتبه له خالل تعاطينا
اليومي:
السر أننا
نأكل أظافر ال ُّلعب
التي فينا
وأننا لسنا أطفاال ً
بما يكفي
حتى نبكي ألم اللعب
التي فينا!
وفي موضع ما ،تسقط األمثولة بحساسية سلسة بعيدا ً
عن التصنع:
هذه األصابع التي غادروها
بالسذاجة ذاتها
عادوا إليها بآالف األقدام
وحين لم تعرفهم
قطعوها!
لتناص القول البياني:
ثم تنزح نحو عمق الدالالت
ّ
لعلّك تقول
حبيبتي ه ّزي بابك ح ّتى نقفل العالم.
اإلعالمي طالل سلمان :أين تختزنين
ذات مقال ،سألها
ّ
كل هذا الشغف ،كل هذا العشق للحياة ،كل هذه التجربة
المريرة والقدرة على صوغها شعراً ،أيتها المرأة التي كنت
أظنك طفلة فإذا أنتِ غارقة في لجة العشق.
دأب��ت الشاعرة إل��ى تفعيل مضمرات مقولتها ببثها
النفس الواقعية الصادمة في كثير من األحيان وذلك لتنجو
من الكنايات المواربة التي تنطوي تحت شبهات التأويل:
أحاول أن أفهم العالم بال نظارتين.
لم تستكن لبرهة لتوقف الجدل الدائر بين أناها الدائمة
المتوثبة والعامي المحسوس المكتظ بالمتناقضات ،ليثير
المفرز المدلول الكثير من األسئلة المستباحة:
ال أحد يعلم
كم يتقاضى البحر
مقابل ك ّل هذا الصمت.
وف��ي لحظة تج ّل ،تنظر بعين الناقد العليم لتثري
المقام:
تخيّل شكل الكلمة األخيرة
وهي تخرج عن القافية
تخيّل كيف تقف لها كل القوافي المتوازية
عند قارعة المعنى
المعنى قافية مكسورة.
من علمها فنّ الغواية ،باسكال صوما تطوي بنا ض ّف َتي
منجزها األخير ،للت ّو تركتني ألوك ريق دهشتي من دون
ارتواء:
أنا مغادرة اآلن
تركت لك قلبا ً في الثالجة
كويت مالبسك وعلّقتها
مكان الصورة الكبيرة
التي كسرتها لت ّوي
مالحظة أخيرة!
يذكر أنّ مجموعة «فاصلة» للشاعرة باسكال صوما،
صدرت عن «دار الروسم» العراقية ـ .2016

المر�صد

في طرف من طرفي الثنائية؛ بل تتجاوزهما إلى ضروب اإلنوجاد،
مأخوذا ً ضمن (الفعل ـ المجتمعي ـ في ـ كل ـ م ّرة) ،هي تتخلل طرفي
الثنائية ،من جهة ،والعالقات والروابط بينهما ،من جهة أخرى.
مجتمعي،
فكيف يتميّز الوجود ،وكيف يكون ،من حيث هو وجود
ّ
حينما يقتصر في فعله الوجودي على الوجود في طرف واحد فقط
من طرفي هذه الثنائية المنطقية؟ إ َّن��ه ال يُختزل ضمن ضروب
الوجود الماديّة (ح ّتى لو توهَّ م الماديّون اختزاله) .إن الوجود
المجتمعي يقع ضمن (كليّة ـ الوجود ـ في ـ كل ـ م ّرة) التي من شأن
ّ
اإلنسان بوصفه الكائن الذي لديه إمكانية وجود عقالنيّة .فحينما
األخص ،ومن ُث َّم الخاص ،ومن بعد العام،
أوجد في حقل وجودي
ّ
واألعم (إذا ما فهمنا ،جدالً ،مضامين هذي الحقول األربعة المفهومة
من أجل الوجود) ،فإننيَ ،ق ْبلياً ،أكون مجتمع ّياً.
ذاهب إلى
وال تعني ضروب الوحدة االختيارية ،والعزلة أنني
ٌ
األخص .ويرى الرفاعي أن
ذاك المعنى الذاتاني الذي من شأني
ّ
كل ذهاب ،والحال هذي ،إلى طرف من طرفي الثنائية ،لهو ذهاب
حامل لـ:
ـ الطرف اآلخر الذي يتوهم المثقف عدم الوقوع فيه،
ـ عالقات وروابط طرفي الثنائية فيما بينهما.
وإذا ما فهمنا ضروب النقد ـ والنقد المضاد المما َرسة من قبل
طبقة المثقفين التي تشتمل ،دائما ً سلفاً ،على ضروب اإلنوجاد التي
من شأن (الذات ـ في ـ ذاتيتها) ،نكون أمام وهم هو األكثر وطأ ًة على
حقل الفهم اليوم .هو هذا :وه ٌم اسمه األنا ـ الذات .إنه وه ٌم يغلق
باب الفهم ال ُكلِّي :يُغيِّب ويحجب الكثير الكثير من الموضوعات
(موضوعات العا َلم ،والموضوعات التي من شأن علوم اإلنسان
والمجتمع) في أن تتبدّى كما هي نفسها أمامنا .وه ُم الذات ،والذات
بوصفها وهماً ،والغياب الصريح للضروب المختلفة التي تقوم على
أرضية (تجاوز ـ الذات ـ لذاتها ـ من ـ أجل ـ الفهم الكلّي) ،لهي أشياء
تجعل م ّنا ،ال في العراق فحسب ،بل في البلدان العربية بعا ّمة،
وبالتالي في الفكر العربي بعا ّمة ،فارغين من أيّ قضية مجتمعيّة
كليّة :إصالحية كانت ،أو كفاحية ،أو نضاليّة .مبينا ً أنه حينما
تحضر الذوات ،واأل َنوات ،يحضر صراع يغيب عنه كل المعايير،
والمعادالت الضابطة له؛ الصراعات الذاتية داخل طبقة المثقفين
علمي ضمن علوم المجتمع واإلنسان (وفي
تفتقد لوجود معيار
ّ
عبارة أكثر صرام ًة :علوم الروح) .فالصراع المعرفي من هذا النوع،
وأمثاله الكثير الكثير في حقل النقاش بين المثقفين في عالمنا
العربي ،الذي يفتقد لوحدة المفاهيم ،ووحدة المعايير العلمية،
وح ّتى الفكرية ،صراع فوضويّ فارغ أعمى ذاهب إلى العدم.
هكذا ،تجد المثقف يهرب إل��ى ض��روب وج��ود (ال���ذات ـ في ـ
ذاتيتها) ،ويتوهم أ َّنه يذهب إلى بناء فهم للعا َلم يرسم معالِم
الطريق إلى الـ(ينبغي ـ أن ـ يكون) .فهكذا ،تكون الذات خارج العا َلم
راق عميق.
في
معنى وجودي ٍ
ً

 كاتب وناقد عراقي

ال�صغار يغ ّنون الكبار
ويُهملون نجوم الع�صر!
} هنادي عيسى
بعد ع��رض ث�لاث حلقات من برنامج «the
 »voice kidsعلى شاشة « ،»mbcيلفت نظرنا
أنّ ال��م��واه��ب الصغيرة استطاعت أن تجذب
المشاهدين وتح ّقق للبرنامج نجاحا ً منقطع
التظير.
نبدأ من اللجنة المؤلفة من كاظم الساهر،
نانسي عجرم وتامر حسني .هناك كثيرون الموا
الساهر النضمامه إل��ى «،»the voice kids
خصوصا ً أ ّنه لم يمض أسبوع على انتهاء عرض
« »the voiceالخاص بالمواهب الشابة .لكن ما
ال يعرفه المشاهدون ،أنّ الشركة األجنبية المالكة
البرنامجين ،تفرض أن يكون أع��ض��اء نسخة
الكبار ،في لجنة نسخة الصغار .وعندما عُ رض
األمر على الساهر وافق بسبب ولعه باألطفال ،وهو
الذي يعشق حفيدتيه ،واتضح خالل الحلقات أنه
يملك جاذبية على الكبار والصغار معاً ،ويستطيع
استمالتهم بكلمات قليلة.
أما نانسي عجرم ،فهي في مكانها الصحيح
ألنها شخصية محبّبة لدى الصغار ،وأ ّم لطفلتين
وتعرف كيف تتعامل مع األطفال .أما تامر حسني
فهو ال يزال يبدو في الحلقات المسجلة مرتبكا ً
نوعا ً ما ،ألنها تجربته األولى.
أما الالفت في مواهب «،»the voice kids
أن  99في المئة من المشاركين حتى اآلن قدّموا
مواهبهم عبر أغنيات طربية صعبة ،منها أل ّم
كلثوم وصباح فخري وسيّد درويش .أما من اختار
أعماال ً لنجوم هذا العصر ،فكانت اختياراتهم أيضا ً
طربية ،ما ّ
يدل على أنّ األغنيات التي يسمعونها
من مطربي هذا الجيل ال ترسخ في أذهانهم ،وهذا
األمر ّ
يبشر بالخير ،ألن الجيل الفني المستقبلي
ال��ذي سيقتحم الساحة الغنائية بعد خمس
الحس الفني العالي ،ولن
سنوات أو أكثر ،يملك
ّ
يقدّم أعماال ً دون المستوى.
إنها عالمة إن��ذار لنجومنا العرب الحاليين،
مفادها أن انتبهوا ،يبدو أنّ أغنياتكم لن تدخل
أرشيف تاريخ الفنّ العربي.

