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هذا بال�ضبط ما طلبه هاملت من �أوفيليا.
ولك ��نْ قب ��ل ذل ��ك كان بودلري ي�ص ��وّ ر لي�ل ً�ا ليّن ًا
كنه ��ر ،وك�أن ��ه ين� ��أى بنف�سه بحيل ��ة الظالم �إىل
ح�سية
عزلة ليتم ّتع بن�شوة ّ
منغلقة على نف�سها .تف ّرغ ال�شاعر �إىل حبيبته.

من الربج العاجي

ُ
يفرك ال�صد�أ؟
من
فوزي كرمي

يف رواي ��ة جيم� ��س جوي� ��س "�ص ��ورة الف ّن ��ان
يف �شباب ��ه"" يفت ��ح �ستيف ��ن ديدالو� ��س كت ��اب
اجلغرافية فيجد �آ�سمه
مكتوب� � ًا يف الورق ��ة البي�ض ��اء يف �أوّ ل الكتاب،
ومعه عنوانه ومدر�سته واملقاطعة التي يعي�ش
فيها ،وبلده �إيرلندا،
ث� � ّم �أوروب ��ا ،ث ّم الع ��امل ،فالكون .ق ��ر�أ العنوان
م ّرتينْ  :م ��ن الأ�سفل �إىل الأعل ��ى� ،إىل �أن و�صل
�إىل �آ�سمه ،وم ّر ًة من
الأعلى �إىل الأ�سفل .خطرتْ بباله فكرة:
" م ��اذا بعد الكون؟ ال �شئ يبني حول الكون ،
�أين ينتهي قبل �أن يبد�أ املكان العدم؟ …
�إ ّنه لأم ٌر ج�سيم للغاية �أن نف ّكر يف ّ
كل �شيء
 ،ويف ّ
كل مكان .الله وحده قادر على ذلك".
لكنْ هل وجد �ستيفن ديدالو�س بعد �أن بلغ �سنّ

الر�ش ��د ،و�أ�صبح بط ًال بنف� ��س الآ�سم يف رواية
يولي�سي�س
جواب� � ًا وافي� � ًا مطمئن� � ًا؟ �أم �أنّ ال�س� ��ؤال اتخ ��ذ
عقلي
�صيغ ��ة متك ��ررة �أخ ��رى على �شكل بح � ٍ�ث ٍّ
متوا�ص ��ل؟ �أم �آ ّن ��ه اتخ ��ذ �صوت بابل ��و نريودا
�صائح ًا� :أنا ال �أعرف �شيئ ًا ّ
قط.
�أم �أنه مثل نريودا كذلك� ،سيجعل العامل حلوى
ليك ��ون ممتع� � ًا� ،أم مثل ��ه علي ��ه تغي�ي�ر طبيع ��ة
الأ�شياء فيت�صوّ ر
"ال�شم� ��س تنم ��و م ��ن ب ��ذرة �إىل بهائه ��ا
ال�ضروري"؟.
رمب ��ا �سيق ��ع �آختي ��ار ديدالو� ��س عل ��ى ق�صيدة
"�شرف ��ة" ،لبودل�ي�ر ل�ي�رى من خالله ��ا العامل.
العا�شق ��ان يف ال�شرف ��ة .الظ�ل�ام يق ّربهم ��ا
ويخفيهما .عطر الأنوثة بالذات مذوّ ب للح�س.
تت ��و ّرم خالي ��ا اجل�س ��د وت�سخ ��ن .احلوا� � ّ�س
متن ّمل ��ة خم� �دّرة ب�أعم ��ق انخط ��اف ونرفان ��ا.
حا�سة
ان�صه ��رت احلوا� � ّ�س جميع� � ًا ف�أ�صبح ��تْ ّ
واحدة �أ�ش ّد و�أكرب.
رمب ��ا مه ��ارة بودل�ي�ر يف تكثي ��ف احلوا� � ّ�س
بهذه ال�ص ��ورة هي التي جعلت ه ��ذه الق�صيدة
ممغنطة� .إنها م�سكونة.
**
"�أعرف فنّ ا�ستعادة اللحظات ال�سعيدة
وكيف �أعي�ش املا�ضي ثانية حينما
�أ�ستكنّ على ركبت ْيك".
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راح ي�شرب �أنفا�سها .هكذا قال� :أ�شرب �أنفا�سها.
(حا�س ��ة الذوق ب ��د ًال من حا�سة ال�ش� �مّ) ،بودلري
ي�ش ��رب �أنفا� ��س مع�شوقت ��ه� .شرب ث� � ّم خاطبها
أنت ال�سمّ".
ِ �":
كيف جاء ال�سمّ؟ وملاذا جاء توقيته بعد الأنفا�س،
وبعد تكاثف الظالم؟ هل الأنفا�س نفثة ،وال�س ّم
�أفعى؟ ملاذا ال تبلغ ن�شوتنا ذروتها �إ ّال �إذا كانت
حمفوفة باخلطر؟� .إ ّال �إذا كانت حم ّرمة؟
�أح � ّ�ب ج .ه� �ـ .لورن� ��س �أفعوان ًا ي�ش ��رب ماء من
حو� ��ض .ب ��دا جلي�ل ً�ا .ميت� �ّ�ص نغب ��ة م ��ن املاء
ويرف ��ع ر�أ�سه �إىل ال�سماء.حرك ��ة �سامية ،ك�أنها
نغم � .أحبه لون ًا وحركة ،وكرامة .فلماذا �ضربه
بل ��وح خ�شب؟ �أيّة عقي ��دة �صدئة قابعة يف �أحد
ف�صو�ص دماغه دفعت ��ه �إىل ذلك؟ فعل انعكا�سي
ناجم من �أزمنة دينية �سحيقة .يقول لورن�س:
"وعلى الفور ندمتُ
ف ّكرتُ كم كان عملي خ�سي�س ًا ودنيئ ًا
�أحتقر نف�سي ،و�أ�صوات تربيتي اللعينة
ف ّكرت بطائر القطر�س
ومتنيتُ لو عاد �أفعواين".
ملاذا يرتب ��ط اجلن�س بالأفعوان؟ �صوت �سحيق
تر�س ��ب يف عقولن ��ا .ال
م ��ن �أعم ��اق الت�أري ��خ ّ
ن�ست�سيغ احلالوة خ�شي ��ة عاقبة املرارة .تف�سد
علين ��ا "املانوية" ،ل ّذة "حدائ ��ق النور" خ�شاة
�ش� � ّر مرت ّب� ��ص فيها .ك ��ذا انح ��درت �إلين ��ا اللذة
ب�صيغة م�صيدة .ال ّلذة يف مرويّاتنا م�صيدة.
الطفل ��ة "�أل� ��س يف �أر� ��ض العجائ ��ب" مث ��ل
الطف ��ل �ستيف ��ن ديدالو� ��س .عامله ��ا مده�ش لأنه
مل يكت�ش � ْ�ف بع� �دُ .لأن ��ه مل يط� ��أْه الت�أري ��خ بعد،
وين�ص ��ب م�صيدته فيه .التاري ��خ �أكرب امل�صايد
ط ّر ًا .يعرقل العفوية.
لكنْ ال ب ّد لأل�س من �أن تكرب ،وتخرج كحوّ اء من
حدائق النور مرغمة.
يف ّ
كل نف� � ٍ�س ب�شرية ثمة "�أل� ��س" ،نفت�ش عنها،
مثل ج ّن ��ة مفقودة .تعي�س ذل ��ك ال�شاعر الأعمى
"مل�ت�ن" لأ ّن ��ه ت�ص ��وّ ر جنت ��ه يف م ��كان خارج
كينونته.
ال ب� � ّد ل�ستيف ��ن ديدالو�س� ،أي�ض ًا م ��ن �أن يكرب.
حمنت ��ه موروث ��ة ،مرت�سب ��ة .للت�أري ��خ �سبع ��ة
�أرواح يع ��ود ويع ��ود ويع ��ود .الت�أري ��خ �أك�ب�ر
امل�صايد ط ّر ًا.
يح ّت ��م الت�أري ��خ عل ��ى ديدالو�س االنتم ��اء .ك�أنْ
ال تكتم ��ل كينونت ��ه �إ ّال �إذا انتم ��ى�.إىل فئة� ،إىل
حزب� ،إىل راية م�صبوغة بالدين.
�ستيفن ديدالو�س بني فريقني متحاربني.
الأر� ��ض وال�سماء ّ
بكل �أقوا� ��س قزحها تق ّل�صت
�إىل لونني متخندقني ..الل ��ون الأحمر ،واللون

الأخ�ض ��ر .التاريخ �إذا دخل الألوان كارثة ح ّق ًا.
الأخ�ض ��ر والأحم ��ر يتعا�ض�ض ��ان .كالوحو�ش.
يتخالبان ويتعا�ض�ضان .كالوحو�ش.
�أم ��ام �ستيف ��ن ديدلو� ��س الآن �ص ��ورة للك ��رة
الأر�ضي ��ة ،ملوّ ن ��ة بالأخ�ض ��ر ،وغي ��وم ملوّ ن ��ة
بالأرجواين:
" نظ ��ر ب�ب�رم �إىل الكتل ��ة الكروي ��ة اخل�ضراء
يف و�س ��ط الغي ��وم الأرجوانية .ت�س ��اءل �أيّهما
ال�ص ��واب ،فري ��ق الل ��ون الأخ�ض ��ر� ،أم فري ��ق
الل ��ون الأرج ��واين ..ت� ��ألمّ لأ ّن ��ه ال يع ��رف م ��ا
تعنيه ال�سيا�سة وال �أين ينتهي الكون� .شعر �أ ّنه
�ضئيل و�ضعيف".
لك ��ن علي ��ه �أن يخت ��ار ،مهم ��ا طال ��ت حريته .ال
ا�ستق�ل�ال عن الت�أري ��خ .الت�أريخ �أك�ب�ر امل�صايد
ط ّر ًا� .إمّا هذا �أو ذاك.
�إم ��ا �أخ�ض ��ر ،و�إما �أرج ��واين ،خل ��ت الدنيا من
ّ
كل ل ��ون �آخر .مع�سك ��ران متذابح ��ان من قدمي
الزمان.
كل انت�صار ،ويف ّ
يقول �شاعر رو�سي  ":يف ّ
كل
اندحار ،ال ب ّد من �آمر�أةٍ تبكي".
ال�شاع ��ر العظي ��م �آم ��ر�أة تبك ��ي يف ّ
كل انت�صار
كل اندح ��ار .ال�شاع ��ر العظيم يبكي يف ّ
ويف ّ
كل
انت�صار ويف ّ
كل اندحار.
ماذا لو ُت ِرك �ستيفن ديدالو�س و�ش�أنه ،فما الذي
ميك ��ن �أن ي�صنعه بهذين اللونني؟ حقو ًال مرتفة
م ��ن الغيوم والأزهار� ،آفاق ًا مت ��وردة بالأ�صائل
والأ�سح ��ار ،بيوت� � ًا �آمن ��ة كالأع�شا� ��ش ،جداول
فرح ��ة وظ�ل�ا ًال مرح ��ة .ميكن ��ه مث ��ل فردريك ��و
غارثي ��ا لوركا �أن ي�صبغ القم ��ر �أخ�ضر ،والريح
خ�ضراء ،والأغنية خ�ض ��راء ،بيد �أ ّنه الآن يقف
ب�ي�ن رايتني ،جم� � ّرد قطعت ��ي قما� ��ش ،ي�صطبغ
فيهما موت �صارخ .موت �أخ�ضر وموت �أحمر.
بات اللونان كال�سكاكني يزهقان الأرواح.
اللون ��ان متذابحان منذ احل ��روب القدمية ،منذ
زمن الرايات الغازية.
ولك ��نَ .م ��نْ ه ��و �ستيف ��ن ديدالو� ��س بال�ضبط،
رغ ��م �إيرلنديته؟ من �أي ��ة �ساللة انحدر؟ هل هو
روم ��اين؟ رو�س ��ي؟ �إغريق ��ي؟ �أم ان ��ه �سومريّ
عا� ��ش ببالد ما ب�ي�ن النهري ��ن ،وحينم ��ا فاج�أه
الطوف ��ان هام عل ��ى وجه ��ه .حزين� � ًا يف ّت�ش عن
ج ّنته املفقودة.
حي ال ميوت.
�ستيفن ديدالو�س �إرث الب�شريةّ .
ويف ّ
كل جمتم ��ع ل ��ه �آ�س ��م خمتل ��ف� .ستيف ��ن
حي.
ديدالو�س
ّ
من ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ونح ��ن نفت� ��ش ع ��ن جنتن ��ا
املفق ��ودة .ه ��ذه نطف ��ة �سوم ��ر مزروع ��ة يف
نفو�سن ��ا .نرثها كابر ًا عن كاب ��ر .نرحل ونرحل
ونرجع بخيبة كلكام�ش.
كلكام� ��ش ّ
مد�ش ��ن �أوّ لِ رحلةٍ خوف� � ًا من املوت.
م ��ا من �شخ�ص �آخ ��ر هام على وجه ��ه خوف ًا من
العتي اجلبار يخاف من املوت
املوت .كلكام�ش ّ
مثلم ��ا نح ��ن الب�شر العاديني نخ ��اف من املوت،
ويبكي كالن�ساء املنكوب ��ات بن�شيج .ولك ّنه مع
ذلك ف�ضح برحلته تلك� ،أباطيل احلياة.
الأطفال يفكرون مثل كلكام�ش يف الرحيل .من
� ْأ�س ��ر القماط؟ �أم من خ ��وف الرايات اخل�ضراء
والأرجوانية؟
حينم ��ا ك ّنا �أطفا ًال نخاف مثل كلكام�ش .نرتع�ش
من املوت .مثله متام ًا ،ونحلم بالرحيل �إىل �آخر
الدني ��ا .رحلة ال نهاية لها لأن الأر�ض ّ
م�سطحة.
كانت الأر�ض يف زماننا ّ
م�سطحة.
يف �أحد الأيام �أخذن ��ا غاليليو (ك ّنا ن�سمي مع ّلم
اجلغرافية غاليليو لأ ّنه ي�شبهه يف حليته)� ،إىل
غرف ��ة مظلمة يف املدر�س ��ة� .أ�شعل �شمعة و�أرانا
الأر� ��ض ّ
امل�سطحة بهيئة كرة .و�ضع الكرة على

حامل حديدي ،و�أداره ��ا بطرف �إ�صبعه .دارت
ٍ
الك ��رة �أم ��ام ال�شمعة .فحدث اللي ��ل والنهار .ما
�أ�سهل املعج ��زات! كان يوم ًا حزين ًا ،كيف تكون
الأر�ض املنب�سطة كروي ��ةَ .منْ ي�صدّق غاليليو؟
يومها انتهت رحالت الطفولة وتق ّل�ص العامل.
توال ��ت الأ�سئل ��ة عل ��ى غاليلي ��و .كي ��ف مي�ش ��ي
النا� ��س يف خ � ّ�ط اال�ست ��واء؟ �شاقول ّي� � ًا؟ �أفق ّي ًا؟
كيف مي�سك ��ون بالأر�ض يف القط ��ب اجلنوبي
وهم يقفون ر�أ�س ًا على عقب ،وك�أ ّنهم منعك�سون
يف مر�آة يف ال�سقف؟ ه ��ل الأر�ض تدور؟ وقتها
تع ّلمنا معن ��ى كلمة � :إهليليجية ،ومل ن�ستعملها
خارج املدر�سة ّ
قط.
م ��اذا ل ��و انّ الإن�س ��ان القدمي ن ��زل �إىل الأر�ض
بعقلي� � ٍة علم ّي ��ة حتل ��ل الظواه ��ر الطبيعي ��ة

والأمرا� ��ض حتلي�ل ً�ا خمتربي� � ًا؟ �أيّ ع ��ا ٍمل كان
�سرنثه؟ ربمّ ا ملا ُك ِتب ��تْ ماليني الكتب التي تعجّ
بها مكتباتن ��ا يف الوقت احلا�ض ��ر .على ر�أ�سها
�أل ��ف ليلة وليلة .وقد ال نعرث على �شهريارها �إ ّال
يف م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سيّة.
ل�سوء الطالع جاء العل ��م مت�أخر ًا ،مت�أخر ًا ج ّد ًا.
وم ��ا على �ستيفن ديدالو�س �إ ّال �أن يختار .وقف
يف مف�ت�رق طرق وت�أ ّم ��ل� .أين وجهته؟ من ههنا
طريق عذابات الأنبي ��اء ،نازفة .ال يزال البخار
ي�صعد م ��ن الدماء ال�سائح ��ة .خطباء وح�شود
ب�ش ّت ��ى اللغ ��ات .حناج ��ر تتذاب ��ح ب�أوتاره ��ا
ال�صوت ّي ��ة ال�ص ��ا ّرة كحبال �سفين ��ة قدمية على
و�شك الغرق.
التفت �إىل املع� � ّري� .أ�صغى �إليه .فازداد حرية.
املع ّري عدوّ �أل�س وعدوّ ديدالو�س.
وهناك �سقراط ولداته العتيقون� .شيوخ ذبلت
ذكورتهم ،فا�ستعا�ضوا عنها بالكالم ":ا�ستمتع
بالتحادث م ��ع الرج ��ال امل�سنني ،لأ ّنه ��م �ساروا
قبلنا� ،إن �صحّ التعبري ،على درب علينا �أن نط�أه
�أي�ض� � ًا ،ويبدو �أننا يج ��ب �أن نتعرف منهم على
ه ��ذا ال ��درب ،وهل هو وع ��ر و�صع ��ب� ،أم �سهل
ووا�سع؟
قال �سقراط ":كنتُ بني احل�ضور ،حينما ُ�سئِل
ال�شاع ��ر �سوفكلي�س ع ��ن اجلن�س� .أج ��اب  ":ال
تتح� �دّث عنه� .أن ��ا �سعيد برتك ��ه ورائي .هربت
من �سلطانه العنيف املجنون".
ت�ص ��وّ ر �سق ��راط �أنّ ه ��ذا اجلواب ج ّي ��د  ،معل ًال
ذل ��ك ":ت�صب ��ح يف ال�شيخوخة متح� � ّرر ًا متام ًا
من هذا النوع م ��ن امل�شاعر التي ترتكك تعي�ش
ب�سالم ،وحينما تفقد رغباتك حدّتها ،وترتخي،
عندئ ��ذ حت�صل على م ��ا كان �سوفكلي�س يتحدّث
عنه ،وه ��و االنط�ل�اق والتح ّرر م ��ن ال�شهوات

التي هي كالأ�سياد املجانني".
ت�أ ّم ��ل ال�صب ��ي �ستيف ��ن ديدالو� ��س يف ه ��ذه
الأفكار مل ّي ًا .ت�أمّل يف هذا اجلمع من الفال�سفة
العج ��زة .يري ��دون �أن يق�ض ��وا عل ��ى الغري ��زة
و�سخون ��ات اجل�س ��د ،و"ق�صقو�ص ��ة" اللح ��م
املتوت ��رة .م ��ن �أي ��ن ي�أت ��ي الآن بال�شيخوخ ��ة
ذات اخلالي ��ا املنطفئة؟ �أيّ ع ��امل هذا يه ّر بوجه
املطارحات وال�صبابات.
ق ��ال ديدالو� ��س  ":لي�ست ه ��ذه "جمهوريتي يا
�سيدي افالطون.
جل� ��س الف ّن ��ان ال�شاب ديدالو� ��س وحيد ًا .ف ّكر
لربهة يف تنب�ؤات اجل ّد الأكرب وما قاله لدانتي
":و�ستحرم م ��ن ّ
كل �شئ حتبّه ،و�سرتى كم هو
مالح �سيكون خبز الآخرين ،وكم وعر ًا �سيكون
درب ال�صعود وال ّنزول على �س ّلم الآخرين".
هل �أ�صبح �ستيفن ديدالو�س جزيرة متوحدة؟
ّ
كل �إن�س ��ان جزي ��رة متوح ��دة ال ترتبط باجلزر
الأخ ��رى �إ ّال ب�أمواج من الأ�ص ��وات .وحتى يف
هذه اجلزيرة املتوحّ دة ث ّم ��ة �شئ مفقود دائم ًا.
ج ّن ��ة مفقودة ال نراها �إ ّال حينما ُنغم�ض �أعيننا.
كات�صال وانف�صال املت�صوّ فة.
�شب عن الطوق الآن،
ف ّكر �ستيفن ديدالو�س وقد ّ
يف معلمه امللتحي كغاليليو ،وهو يكوّ ر الأر�ض
ّ
املنب�سطة �أمام عينيه .تذ ّكر كيف بغياب معلمه،
�أدار الك ��رة الأر�ضية بطرف �إ�صبع ��ه .ما �أ�سهل
املعجزة .عاد �إىل �أطل�سه وبجنون  ،راح ي�صبغ
الأنه ��ار واجلب ��ال وامل ��دن بالألوان كم ��ا ي�شاء.
ر�سم لنف�س ��ه خريطة جديدة وغ�ّي رّ فيها �أ�سماء
الأنه ��ار واجلبال .ه ��ل كان يقتفي �أث ��ر ال�شاعر
الأملاين هولدرلني يف جنونه؟
ف ّك ��ر ديدالو� ��س يف �أل�س ومفت ��اح عجائبها،
ف ّكر يف حدائق النور .ه ��ل مبقدوره �أن يعي�ش
ب�ل�ا �أوهام؟ هذه بال�ضب ��ط �صناعة الفنّ  .خلق
واق ��ع �أبعد ما يكون ع ��ن الواقع .هل الفنّ بديل
عن احلياة �أم موا�س ��اة؟ هل ال�سراب �أم ٌل قاتل،
حي؟ ما �ض ّر! م ��ادام الفن يجعل العامل
�أم ي�أ� ��س ّ
حمتم�ل ً�اّ � .
أقل رتابة ومل�ل ً�ا .ليكنْ ما يكون بعد
ذلك.
الف ��ن ين�سيك حت ��ى ذنابى العق ��ارب �أحيان ًا و
يحب ��ب �إلي ��ك �صغارها .قال �شاع ��ر موهوب ":
أحب �صغار النا�س حتى �صغار العقارب".
� ّ
لله د ّرك .ما �أنبلك.
ا�ضط ��ررت لتغيري كث�ي�ر من الكلم ��ات واجلمل
�أو ح ��ذف مقاط ��ع ،جماملة للق ��ارئ العربي لأن
الن� �ّ�ص كت ��ب يف الأ�صل لق ��ارئ �أجنب ��ي باللغة
الإنكليزية.
(�ص.ن).

كت ��ب يل �صديق ي�ستحثني على احلوار قائ ًال�" :إن �أفالطون
ي ��رى التذ ّك ��ر ق�ص ��ارى الفع ��ل الإن�س ��اين يف االكت�ش ��اف،
وال�شاع� � ُر هنا يكون �أعظ� � َم متذ ّكر .ولك ��ن بورخ�س يرى �أن
�شع ��و َره بال�شيء الذي يكتب ��ه هو �أنه موج ��ود �سلف ًا ،ولذلك
ال ي�شع� � ُر ب�أنه يكت�شف �شيئ ًا ،فالعث ��و ُر على ال�شيء املخبوء
لي�س اكت�شاف ًا� ،إنها �إماط ُة لثام� ".أجب ُته:
ي ��رى �أفالط ��ون ال�شاع� � َر م ��ن زاوي ��ة نظ ��ر غ�ي�ر م�شجع ��ة.
و"التذك ��ر" ال ��ذي ت�شري �إلي ��ه قد يُط ّع ��م الق�صي ��دة ،ولكنه ال
يُنجبه ��ا .الر�أيُ الذي ميكن التوقف عنده ،هو ر�أي بورخ�س
بالت�أكيد� .أتوقف عنده لأنه يتوافق وما �أرى .يتوافق لأنه ال
يطمئن ،مثلي� ،إىل فك ��رة "اجلديد" ال�شائعة .وهو ال عه َد له
مبدى �سطحية الفكرة يف ثقافتنا الأدبية.
ال�شاعر يفرك ال�صد�أ عن "ال�شيء املخبوء" القائم �أبد ًا� ،شيء
الق�صي ��دة املخب ��وء .ك ُّل �شاعر له مل�س ُت ��ه اخلا�صة النادرة يف
ف� � ْركِ ال�صد�أ .وف ْر ُك ال�صد�أ هو ال ��ذي مييّز �شاعر ًا عن �شاعر.
ومييز َ
نف�سه� ،إذا ما كان �شاعر ًا حقيقي ًا �أم ال.
فارك ال�صد�أ َ
ال�شاع ُر احلقيقي يُعيد كتاب َة الق�صيدة التي �سبقته يف الزمان.
"البكوريّ " يف م�سعاه ال�شعري البتداع اجلديد لي�س �شاعر ًا
حقيقي ًا .قد يكون مُكت�شف ًا� ،أو رائد ًا .ولكنه لي�س �شاعر ًا .وكم
مي�ش عليها هو
�شاعر �صرف عم َره يف تعبيد طري � ٍ�قْ ،مل ِ
م ��ن ٍ
خطو ًة واحدة .هناك عباق ��ر ٌة يف جت�سيد نظريتهم ال�شعرية
يف ق�صي ��دة .ولكنهم لي�سوا �شعراء جيدي ��ن .وقد ي�صحّ هذا
العرب الكبار .ال�شاع ُر قد يكون �أبل َه �أو
على عد ٍد من ال�شعراء
ِ
� َ
أحمق ،ولكنه ميلك موهب َة فركِ ال�صد�أ بر�شاقة �آلهة.
ً
�إعاد ُ
إح�سا�س
�
هناك
لل�شاعر.
ا
ر�ض
ال
"الق�صيدة"
كتابة
ة
متنحُ
ٌ
دائ� � ٌم ب�أن �شاعر ًا �آخر �سيُكمل ما كتبت .هناك ُف�سحة للتط ّفل.
تو�سع الأف ��ق .والتما�س مع الآخر يُدفئ
روحُ امل�شارك ��ة هذه ّ
تي ��ار الزم ��ان الب ��ارد .واحت�ض � ُ
�ان املا�ض ��ي يُثق ��ل الق�صيد َة
باحلكم ��ة ،حتى لو كان ��ت ق�صيدة عابثة .اخل�ب�ر ُة ال�شعري ُة،
به ��ذا املعنى ،لي�ست �أفقي ًة ،بل خرب ٌة عمودية .تبدو ثابت ٍة يف
الزم ��ان املتح ّرك الذي ي�سيرّ ه التقومي .لأنها ،يف حقيقتها ،ال
الداخلي اخلا�ص .زمن "ال�شيء
ُتعن ��ى به .خرب ُتها لها زم ُنها
ّ
املخبوء" الذي ال يخ�ض ُع لتقومي.
ح�ي�ن نقو ُل ب� ��أن الق�صي ��د َة تب ��د�أُ من الإيق ��اع ،ف�ل��أن الإيقاعَ
يتج�س َد
البدائي محُ ّفز لـ"ال�شيء املخبوء" لأن
بدائ � ّ�ي .وهذا
ّ
ُّ
ثاني� � ًةّ ،
طبقات �صدَئه .كم تب ��دو اللغ ُة عاجز ًة عن مت ّثله!
بكل
ِ
ً
ّ
َ
أنْ
ك ��م يبدو ال�شاع ُر متفاني� �ا من �أجل � يوف ��ق يف فرك ال�صد�أ
عنه! �شعرا ُء ونقا ُد ال�صنعة الذهنية يحتفون بفكرةِ �أن كلمات
الق�صي ��دة ال ت�شري ملعنى خارج الق�صيدة� .إنهم يفكرون وفق
قاع ��دة الكلم ��ة :معناها .ولذا يط ��ورون هذا الإن ��كار �إىل �أن
الكلم ��ة ال ُت�ش�ي�ر ،وتتمر�أى يف ذاتها .م ��ع �أن الكلم َة ال ت�شري
بال�ض ��رورة �إىل معنى خارج الق�صيدة ،ب ��ل ت�شري �إىل معنى
يف الكلمات التي تليه ��ا .ال�شاعر �أوكتافيو باث يف مقالة عن
ال�شعر يو�ضح مب ��ا معناه� :أن املعنى ال يقيم خارج الق�صيدة
ب ��ل داخله ��ا ،ال فيما تقول الكلم ��ات ،بل فيما تقول ��ه لبع�ضها
البع�ض.
�إن فك ��ر َة الق�صي ��دة البكورية ،اجلدي ��دة ،فر�ص ٌة للإفالت من
وط�أةِ ال�ش ��روط العتيقة .كثريون يعلن ��ون ذلك باعتزاز .يف
ح�ي�ن يحتفي ال�شاع ُر احلقيقي به ��ذه ال�شروط العتيقة ،التي
تع ��زز لدي ��ه الإح�سا�س ب�أنه عل ��ى متا�س مع كيان ��ه البدائي،
م ��ع د ْف � ِ�ق احلركة والنم ��و يف هذا الكي ��ان .الإح�سا� ��س ب�أنه
يتوا�صل.
�أم� � ٌر �آخ ��ر �أح � ّ�ب �أن �أُلف ��تَ نظ ��رك �إلي ��ه .ولعل ��ه �أك�ث ُ
�ر مزايا
�إماط ��ة اللثام ع ��ن "املخب ��وء" �أهمي ًة بالن�سب ��ة يل يف الأقل.
�إن �إح�سا� � َ�س ال�شاع ��ر ب�أنه مو�صو ٌل مبا ه ��و خبيء ،وما هو
�ص ��دئ ،ودفني ،مينح ��ه بعد ًا ما ورائي ًاُ ،بع ��د ًا ميتافيزيقي ًا ال
غن ��ى لل�شعر دون ��ه .ال�شع ��ر العرب ��ي ،قدميُه وحديث ��ه ،بال ُغ
الفقر يف هذا اجلان ��ب .ولقد ّ
ظل متمنع ًا بالرغم من ت�أثريات
الت�صوّ ِف التي جاءته من عرفانيات ال�شرق البعيد .ال�شاع ُر
احلديث ّ
ظل يتقا�س ُم قوتَ �شعره
م ��ع التاري ��خ ،ال يتج ��اوزه.
ومع �سحر اللغة ،التي جعلها
القر�آن مقد�س ��ة ،منذ �أكرث من
�أربعة ع�شر قرن ًا.
املعن � ُّ�ي باالبت ��كار وتولي ��د
اجلدي ��د ،يفق� � ُد م ��ع الأي ��ام
حا�س َة املح� �دّق يف ما وراء
ّ
الظاه ��ر .ه ��ذا �إذا م ��ا كان
ميلكها �أ�ص ًال!"

م����ت����اب����ع����ة

جمال جا�سم �أمني فـي (وعي التا�سي�س) ..اقرتاح م�شروع بديل

ورقة عن �سرتاتيجية النهو�ض الثقايف

معظم الكتل ال�سيا�سية بينها وبني الثقافة خ�صومة
ت�صل اىل حد القطيعة
املدى الثقايف

ا�سرتاتيجي ��ة النهو� ��ض الثق ��ايف يف العراق
هو عن ��وان الورقة التي نوق�ش ��ت يف الندوة
التي اقامتها اجلمعي ��ة العراقية لدعم الثقافة
يف قاعة فندق ال�سدي ��ر يوم ال�سبت،بح�ضور
ع ��دد م ��ن املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن ملناق�ش ��ة ه ��ذه
الورق ��ة التي ت�ؤ�س�س للثقاف ��ة والنهو�ض بها
بع ��د ان هم�ش ��ت وغيب ��ت م ��ن جدي ��د ،وبات
املثق ��ف العراقي الميتلك اي �صوت يف خ�ضم
هذا احلراك ال�سيا�سي ،وقدم اجلل�سة القا�ص
ح�س ��ن ك ��رمي عاتي ،و ق ��ر�أ جزء ًا م ��ن الورقة
للم�ش ��روع الثق ��ايف الت ��ي ج ��اء فيه ��ا  :نفهم
النه�ض ��ة الثقافي ��ة باملعن ��ى اجلزئ ��ي ال�ضيق
للم�صطلح،عل ��ى انه ��ا اكت�س ��اب منظوم ��ات
الن�ش ��اط واالنتاج الثقافي�ي�ن حيوية متجددة
يف بيئ ��ة مواتي ��ة وحمفزة،وات�س ��اع فعله ��ا
لي�شم ��ل �شت ��ى ميادي ��ن االدب والف ��ن والعلم
والفكر،وانت�ش ��ار جتلياته ��ا وثماره ��ا –عرب
الت�سوي ��ق وغ�ي�ره –على نط ��اق وا�سع –يف
ظل �شروط كهذه تعود الثقافة بالتدريج جزءا
ا�سا�سي ��ا م ��ن حي ��اة النا�س اليومي ��ة ،وتغدو
م�صدرا الين�ض ��ب ملتعتهم وفائدتهم،وتتحول
اىل حاجة الغنى لهم عنها.
وق ��د وزع ��ت ه ��ذه الورق ��ة عل ��ى احل�ض ��ور
لالطالع عليه ��ا ودرا�سة املقرتح ��ات وا�ضافة
اال�شي ��اء التي ميكن ان ت�ض ��اف اليها من قبل

املثقفني.
وق ��ال الناقد فا�ض ��ل ثامر  :ان ه ��ذا امل�شروع
الثق ��ايف ال ��ذي �سيناق�ش ��ه املثقف ��ون ُ ،كتب ��ت
الكث�ي�ر من املق ��االت ولكنا مازلن ��ا نبحث عن
�سبل وه ��ذا امل�شروع هو جمرد م�سودة اولية
جاه ��زة للنقا� ��ش ان ��ا اعتقد ،يج ��ب ان يكون
جمي ��ع املثقفني ورج ��ال الفكر،وله ��ذا ينبغي
ان نط ��ور ه ��ذا امل�ش ��روع م ��ن خ�ل�ال الكتابة
يف املج ��االت كاف ��ة ،وم ��ن امل�ؤ�س ��ف ان اقول
ان الدول ��ة العراقي ��ة يف املرحلة الراهنة على
الرغ ��م من مرور �سبع �سن ��وات مازالت تفتقد
وعي ًا متكام ًال ،امل�س� ��ؤول يف الدولة العراقية
 ،يتح ��دث عن مفاهي ��م اولي ��ة لال�سرتاتيجية
ال�سيا�سي ��ة واالمني ��ة لكن ��ه يع ��زف ع ��ن ذكر
لال�سرتاتيجي ��ة الثقافية ،وحت ��ى امل�س�ؤولني
يف وزارة الثقاف ��ة اليعمل ��ون ب�ض ��وء مث ��ل
ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة وامنا يعمل ��ون الجناز
مهم ��ات معين ��ة وكامن ��ا ال ��وزارة ه ��ي عملية
ت�صريف اعمال ولي�ست املعنية بهذا امل�شروع
اال�سرتاتيج ��ي وامل�ؤ�س ��ف طبع ��ا ان رج ��ل
الدولة يخجل من ان يذكر كلمة املثقف اال ملاما
وال�سبب اال�سا�سي طبعا هو االعتقاد ال�ساذج
بان نظام م�س�ؤويل الدولة من�شغلون بامللفات
ال�سيا�سي ��ة ولك ��ن بع ��د معاين ��ة ومعاي�ش ��ة
�شخ�صي ��ة بالن�سب ��ة يل و�صل ��ت اىل حقيق ��ة
وه ��ي ان معظ ��م الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وخا�صة
الكتل التقليدية او الدينية بينها وبني الثقافة
خ�صومة ت�صل اىل حد القطيعة .
وحتدث الكاتب عامر ح�سن فيا�ض عن الدور
امله ��م ال ��ذي �ستلعبه ه ��ذه الوثيقة وق ��ال :ان
هن ��اك م�شروع ًا �أولي� � ًا حر�صنا على ان نبحث
ع ��ن �ش ��ركاء لي�شاركون ��ا عل ��ى ه ��ذا امل�شروع
االويل الن ��ه م�ش ��روع مل ي�ستكم ��ل بعد وغري

نا�ضج بعد وهذا احلر�ص دعانا اىل ان نوجه
دع ��وة اىل املثقفني لكي نكون جميعا �شركاء
يف و�ض ��ع ويف نقا�ش م ��ن اجل ا�ستكمال هذا
امل�ش ��روع ،كل املجتمع ��ات مبختل ��ف االزمان
كان ��ت تتعاي� ��ش فيه ��ا ث�ل�اث ثقاف ��ات –ثقافة
تقليدي ��ة -ثقاف ��ة ركوع– ثقاف ��ة م�ساهمة –
ويج ��ب ان ننه� ��ض بثقاف ��ة امل�ساهم ��ة وكيما
ننه�ض الب ��د من ان تتوفر �شروط مو�ضوعية
هذه ال�شروط تقوم على ثالث دعائم ا�سا�سية
،االوىل هي دعامة املواطن ��ة و�سيادة النزعة
الفردي ��ة املرتتب ��ة عل ��ى املواط ��ن –والثانية
ه ��ي العقلن ��ة –والثالث ��ة هي العلمن ��ة –هذه
ال�ش ��روط ه ��ي مو�ضوعي ��ة ان مل تتوف ��ر
االن اليعن ��ي بانن ��ا �سننتظ ��ر توفره ��ا لك ��ي
نعم ��ل من اج ��ل ان ن�ستعيد الثقاف ��ة العراقية
،ا�سئل ��ة كثرية البد م ��ن ان االجابة عنها لكي
ن�ستكم ��ل ه ��ذه اال�سرتاتيجية ولك ��ي نن�ضج
هذه ال�شروط،ا�سئلة االهداف ا�سئلة االليات
ا�سئل ��ة البن ��ى التحتي ��ة للثقاف ��ة اعتق ��د انن ��ا
و�ضعنا نقاط ًا اولية حول هذه املو�ضوعــات.
وكان ��ت هناك مداخ�ل�ات ومناق�ش ��ات اثريت
م ��ن قبل املثقفني ت�ش ��كل ا�سئلة مهمة يف بيان
الواقع الثقايف امل�ت�ردي للثقافة واملثقفني،ما
ا�سه ��م يف تهمي�ش �ص ��وت املثقف يف الو�ضع
احلايل،ت ��رى م ��ن ي�ؤ�س� ��س للثقاف ��ة ؟وم ��ن
�سيمنحه ��ا ال�سم ��و اجلمايل ال ��ذي تتمتع به
؟وه ��ل ال�سيا�س ��ي �سيمن ��ح املثق ��ف مكانا يف
اروقة الربملان لكي يق ��ول كلمته؟ هذه ا�سئلة
تبقى معلقة على احلائط امله�شم للوطن ،فمن
�سيمنح الثقافة ان تبني االن�سان قبل ان نبني
املدن؟؟؟املثق ��ف الذي ينتظر ان ميار�س دوره
ام ال�سيا�س ��ي ال ��ذي يغت ��ال كل ي ��وم الثقاف ��ة
واملثقفني !!!

مي�سان /حممد الر�سام

(وعي الت�أ�سي�س ) هو عنوان الكتاب اجلديد لل�شاعر والناقد
جمال جا�سم �أمني ال�صادر عن مركز الأمام ال�صادق الثقايف
يف مي�سان والكتاب كما نوه له امل�ؤلف يف عنوان فرعي هو
,مكا�شف ��ات نقدي ��ة لت�أ�صيل م�شروع (البدي ��ل الثقايف ) ذلك
امل�ش ��روع  /البي ��ان ال ��ذي �أطلقه �أمني �أوا�س ��ط العام 2005
و�أ�س� ��س له جمل ��ة ف�صلية باال�س ��م ذاته يتوا�ص ��ل �إ�صدارها
متحديا املعوقات املالية .
بع ��د مقدمة �أ�ستهاللية ت�ضمن ��ت دوافع ومربرات مكا�شفاته
النقدي ��ة و�ض ��رورة تبن ��ي املثقف�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات لثقاف ��ة
املكا�شف ��ة كخط ��وة �أوىل عل ��ى طري ��ق ت�أ�سي� ��س امل�ش ��روع
الثق ��ايف البدي ��ل لثقاف ��ة الأ�ستب ��داد والعنف الت ��ي و�سمت
م�شاري ��ع ما قب ��ل التا�سع م ��ن ني�س ��ان،2003/وزع الكاتب
مدوناته عل ��ى ثالثة اق�سام جاء الأول حت ��ت عنوان فهر�س
الت�صدع ��ات الذي ت�ضم ��ن عدة مق ��االت  :الثقافة التربيرية
و�أزم ��ة التا�سي� ��س /ظاه ��رة تخوي ��ن املثقف�/أزم ��ة ثقاف ��ة
الأحتجاج/الثقاف ��ة العراقي ��ة و�شي ��وع منط ��ق ال�صدف ��ة/
الأكادميي ��ات العاطلة/ظاهرة مت ��دد الأدب ال�شعبي /املديح
ال�سائدنق� ��ص يف ثقافة احلقيقة/ثقافة املركزيات/نرج�سية
املثق ��ف و�أزم ��ة الأعرتاف/نك�س ��ة احلداث ��ة� /أزم ��ة م ��رور
الثقافةو�سلط ��ة الت�سويق/هج ��رة الن�صو� ��ص العراقي ��ة
وظاهرة الأدب املغدور/ا�ستب�صار اخري.
يف الق�س ��م الثاين الذي حمل عنوان مكا�شفات نقدية تطرق
امل�ؤل ��ف اىل  :الثقاف ��ة العراقي ��ة و�سلطة اخلراف ��ة /اجل�سد
بو�صف ��ه �إ�ش ��كاال ثقافيا /مفه ��وم الوعي النق ��دي ال�ضدي/
ندرة �أنت ��اج املعنى ووفرة الأ�سته�ل�اك  .فيما ت�ضمن الق�سم
الأخ�ي�ر من الكتاب وال ��ذي عنونه الكات ��ب بالبديل الثقايف
ر�سالة ور�ؤية ،ثالث مقاالت بعناوين  :الفرجة على الذات/
البديل الثقايف -بيان ت�أ�سي�سي /املق�ص وامل�صيدة.
مرك ��ز الأم ��ام ال�ص ��ادق الثقايف �أحتف ��ى بالكت ��اب والكاتب
ع�ب�ر �إقام ��ة �أم�سية ثقافية حت ��دث يف م�ستهلها جمال جا�سم
ام�ي�ن ب�ش ��كل مكثف عن ثيم ��ة الكتاب الذي �سب ��ق و�أن ن�شر
بع� ��ض العناوي ��ن الفرعي ��ة الت ��ي ت�ضمنه ��ا يف ال�صح ��ف
العراقي ��ة �أعقبه الناقد �صادق نا�صر ال�صكر الذي قرا ورقة

�أ�ش ��اد خالله ��ا بالكتاب م�ش�ي�را اىل خ�صو�صي ��ة امل�ؤلف يف
�أطروحات ��ه التي �صاغها بلغة مبتكرة لي�ضيء زوايا جديدة
يف ثناي ��ا الثقاف ��ة العراقي ��ة وم�شاكله ��ا  .لت�شه ��د الأم�سي ��ة
بعدها نقا�شات ومداخالت من قبل جمهور املثقفني والأدباء
احلا�ضرين.
امل ��دى �ألتقت يف خت ��ام الأم�سية مب�ؤلف ( وع ��ي الت�أ�سي�س)
و�سالت ��ه �إن كان متفائ�ل�ا ب�أن جت ��د دعوت ��ه للمكا�شفة قبوال
م ��ن لدن بع�ض النخ ��ب وامل�ؤ�س�سات الثقافي ��ة التي ت�ستمد
دميومته ��ا م ��ن ن�س ��غ العط ��ف الر�سم ��ي ور�ض ��ى املنظومة
الأجتماعية و�أيقوناتها املقد�سة  ،ف�أو�ضح قائال:
 -الو�س ��ط الثقايف لدينا حديث عهد بثقافة املكا�شفة ويفه ��ذا الكتاب حماول ��ة لتفعيل ثقافة النق ��د والأحتجاج او ما
ا�سمي ��ه بثقاف ��ة املكا�شف ��ة  ،مكا�شف ��ة العي ��وب الن�سقي ��ة يف
الثقاف ��ة العراقية  .بالت�أكيد هذه واحدة من مظاهر ثقافة ما
بعد التغيري فنحن مل نتعود طيلة الفرتات ال�سابقة على �أننا
نلقي �ضوءا كا�شفا على �أمناط �إدائنا الثقايف الذي كان منطيا
ومك ��رورا .قد يرى البع�ض �أن ما جاء يف هذا الكتاب جر�أة
على الف�ضاء الراكد  ,وه ��ل ينبغي �أن ن�ست�سلم لهذا الف�ضاء
خوف ��ا م ��ن اجل ��ر�أة ؟ اجل ��ر�أة هي فح ��وى التا�سي� ��س الذي

نتوخ ��اه وال نري ��د �أن جنرت ما هو م�ؤ�س� ��س �سلفا .لقد قلت
يف الكت ��اب �أن لدينا تاريخا م ��ن امل�شاريع الثقافية و�صفتها
بامليت ��ة  ،ثقافة امل�شروع بالن�سبة للثقافة العراقية والعربية
عموما تعاين �إنتكا�سات كبرية من بينها �أ�صطدامها مبفهوم
التح ��ول ال ��ذي ترف�ضه املنظوم ��ة الأجتماعي ��ة  ،قطعا لهذه
املنظومة عاداتها و�أفكاره ��ا وتكل�ساتها اخلا�صة لذا فثقافة
التح ��ول ت�شكل �صدم ��ة م�ضاعفة له ��ذه املنظومة ولكن على
املثق ��ف �أن ي�أخ ��ذ دوره الريادي يف �أن يفك ��ر ويعلي �صوته
ب�أجتاه التحول ال الثبات.
* �أال تعتقد ب�أن ك�ث�ر من النمطيني املتنفذين يف املنظومات
املهيمن ��ة � ،س�ي�رون يف بع� ��ص �أطروحات ��ك الت ��ي ت�ضمنها
الكتاب تهديدا ملفاهيمهم وبالتايل مل�صاحلهم ؟
 -نحن ل�سنا راديكاليني باملرة لنحاول قلب الطاولة علىاجلمي ��ع  ،ولك ��ن علين ��ا �أن نت�سائل وثقافة ال�س� ��ؤال لي�ست
عيب ��ا كما �أنها لي�ست تهدب ��دا لأي �أحد  .و�إن من يخ�شى من
ثقافة ال�س�ؤال ف�إن ��ه بالت�أكيد ميتلك عيوبا كثرية ويعتقد �أن
ال�س�ؤال الثقايف واملعريف يطاله ويهدده  ،و�إذا كان ال�س�ؤال
ي�ش ��كل تهدي ��دا بح�سب ه�ؤالء فهذا هو اق�س ��ى �أنواع القمع
الثقايف.

