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ثقافة

) ت�شارك يف اجتماع ملدراء معار�ض الكتب العربية
على هام�ش معر�ض الكويت للكتاب

قناديل

 لطفية الدليمي

ال�سادة :ثقافتنا يتيمة!!
نعم �أيها ّ

ُعقد يف الكويت على هام�ش معر�ض الكويت الدويل للكتاب يف دورته الثانية واالربعني
للفرتة من  2017/17-16اجتماعا ملدراء معار�ض الكتب العربية،حمل عنوان (اجتماع مدراء
معار�ض الكتب  ..الواقع  ..وامل�أمول) .وم ّثل العراق يف االجتماع مدير معر�ض �أربيل الدويل
للكتاب ال�سيد �أيهاب القي�سي ،وت�ضمن االجتماع الذي �أدار جل�سته االوىل ب�شار �شبارو الأمني
العام الحتاد النا�شرين العرب عدة جل�سات على مدى يومني.
عالء املفرجي

وحت ��دث يف االجتم ��اع رئي�س جلنة
املعار� ��ض العربي ��ة والدولي ��ة ال�سيد
حممد �صالح املعال ��ج ،ورئي�س جلنة
الإع�ل�ام والعالق ��ات العام ��ة ال�سي ��د
نا�صر عا�صي ،الذي قام با�ستعرا�ض
جمموع ��ة نق ��اط م�ؤك ��دا �أنن ��ا �أم ��ام
حتدي ��ات خميف ��ة كث�ي�رة �أهمه ��ا
القر�صنة وت�سوي ��ق وتوزيع الكتب،
والع ��زوف ع ��ن الق ��راءة ،والتق ��دم
�شهادة تقديرية للمدى
رئا�سة اجلل�سة
التقني بالإ�ضافة �إىل الرقابة .وطالب
بو�ض ��ع مقايي�س للنا�ش ��ر وامل�ساعدة ملعار� ��ض الكت ��ب العربي ��ة ،واحت ��اد
عل ��ى �إعداد اح�ص ��اءات مفيدة ملعرفة النا�شري ��ن الع ��رب يف �ضياف ��ة دولة
�أو�ضاع الن�شر والنا�شرين واالهتمام الكويت ،تنفي ًذا لقرارات وتو�صيات
امل�شرتك بحقوق امللكية الفكرية.
اجتماع الإ�سكندرية الذي عقد يومي
و�أ�ض ��اف �إن النا�شر يتكبد م�صاريف �( 5 – 6أيل ��ول) 2016م ،ب� ��أن يكون
كبرية لدى م�شاركته يف �أي معر�ض ،االجتماع �سنويّا يعقد يف كل عام يف
ولق ��د �أثبت ��ت درا�ساتن ��ا �أن ن�سب ��ة بلد عربي.
كب�ي�رة م ��ن امل�شارك�ي�ن تك ��ون كلف ��ة وا�سمح ��وا يل �أن �أذكرك ��م باجتم ��اع
مبيع ��ات كتبه ��م يف املعر� ��ض بع ��د الإ�سكندري ��ة ال ��ذي �س ��اده ج� � ٌّو م ��ن
خ�ص ��م امل�صاري ��ف ت�ص ��ل اىل  - 70الأخوة والألف ��ة بني مدراء املعار�ض
 % 80م ��ن �سعرالكت ��اب  ،وبالت ��ايل و�أع�ض ��اء احت ��اد النا�شري ��ن العرب،
يبيع ��ون كتبه ��م بكلف ��ة الطباع ��ة من وكان الهدف لدى اجلميع هو �إجناح
دون �أي رب ��ح ،وه ��ذا الأم ��ر �سي�صل االجتم ��اع من �أج ��ل حت�سني م�شاركة
باجلميع اىل ع ��دم االنتاج والتوقف النا�شري ��ن الع ��رب يف املعار� ��ض
جانب من االجتماعات
ع ��ن العم ��ل ,,و�أ�ش ��اراىل �أن ��ه �ضمن العربي ��ة م ��ن خ�ل�ال ح ��ل امل�ش ��كالت
املعاي�ي�ر واملقايي� ��س للنا�ش ��ر تدخل الت ��ي تقابلهم ،و� ً
ً
أي�ض ��ا رغبة االحتاد ل�ش ��راء الكتب نتيجة تراج ��ع �أ�سعار الوحيد ،و املالحظ �أن هناك تراجعا ون�شر �أعمال كث�ي�رة ومهمة ويحتاج
ُ
�أي�ض� � ًا �صناعة الكت ��اب وهنا تختلف يف ح ��ل امل�ش ��كالت الت ��ي ت�ص ��در من النفط ،وزيادة العجز املايل وارتفاع يف ع ��دد العناوي ��ن اجلدي ��دة الت ��ي �إىل دع ��م بالتوزيع و�إي�ص ��ال الكتاب
املقايي� ��س بني نا�شر و�آخ ��ر ،فالنا�شر النا�شري ��ن الع ��رب جت ��اه مدي ��ري تكالي ��ف املعي�ش ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى ي�صدره ��ا النا�ش ��رون الع ��رب نتيجة �إىل �أكرب �شريحة من النا�س وبالتايل
�صاح ��ب املهن ��ة يحت ��اج اىل وق ��ت معار� ��ض الكت ��ب ..كل ذلك م ��ن �أجل باملواط ��ن العربي �إىل تقلي ��ل �إنفاقه للأو�ضاع االقت�صادية واخل�سائر يف يكون النا�شر قد حقق مبيعات �أف�ضل
عال عل ��ى �أ�سا�سي ��ات حيات ��ه املعي�شي ��ة ،ال�سنوات الأخرية.
مُت ّك ��ن من ن�ش ��ر ثقافة �أو�س ��ع و�أمثل
طوي ��ل ج ��دا لن�شر كتاب ��ه لكي يخرج �إقامة معار� ��ض عربية مب�ستوى ٍ
به بجودة عالي ��ة خالي ًا من ال�شوائب من االحرتافي ��ة املهنية للو�صول �إىل وابتع ��د ع ��ن الكمالي ��ات و�أوله ��ا و�أ�ش ��ار اىل �أن و�ض ��ع املعار� ��ض و�أعتقد �أن جميع الزمالء يوافقونني
اللغوي ��ة ،ومعاجل� � ًا مل�ضمونه ب�شكل اله ��دف املن�ش ��ود ،وه ��و ن�ش ��ر العلم الكت ��اب .وتب ��ارت معظ ��م املعار� ��ض العربي ��ة على ما هو علي ��ه الآن – �أو الر�أي.
يتنا�س ��ب م ��ع خربت ��ه والت�شوبه �أي والثقافة بني �أبناء الوطن العربي .فيم ��ا بينه ��ا يف زي ��ادة قيم ��ة ر�سوم �أ�سواق الكت ��ب  -قد �أثر بقوة كبرية بعده ��ا �ألق ��ى مدير معر� ��ض الكويت
�أخط ��اء فني ��ة ،كذل ��ك اختي ��ار الورق و�أ�ض ��اف �إن م ��ا يغي ��ب ع ��ن م ��دراء �إيجارات الأجنح ��ة ،مع فر�ض �أعباء يف تراج ��ع �صناع ��ة الن�ش ��ر العربية للكتاب �سعد العنزي كلمة قال فيها:
املنا�س ��ب مل�ضمون ��ه ون ��وع التجلي ��د املعار� ��ض العربي ��ة حقيق ��ة الو�ض ��ع مالي ��ة �إ�ضافي ��ة على النا�ش ��ر العربي لأنه ��ا جعلت القارئ العربي ال يقتني مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه �أن �صناع ��ة الثقافة
�أي�ض� � ًا  ،لي�أت ��ي بامل�ست ��وى املطل ��وب احل ��ايل للمعار�ض يف معظم البلدان من ر�س ��وم الت�أ�ش�ي�رات والتوكيالت الكتاب �إال من املعار�ض التي تقام كل والن�ش ��ر تع ��د ركي ��زة �أ�سا� ��س لأي
�إذا م ��ا ق ��ورن بالكت ��ب االجنبي ��ة .العربية وعلى النحو التايل:
وم�صروف ��ات التخلي� ��ص والنق ��ل .عام ،ولن يتحقق الهدف الأ�سا�س من م�ش ��روع ح�ض ��اري ،و�أنه ��ا املدخ ��ل
رقي ...وعلى
لكن هن ��اك بع�ض النا�شري ��ن للأ�سف هن ��اك تراج ��ع كب�ي�ر يف مبيع ��ات وارتف ��اع تكالي ��ف ال�سف ��ر والإقام ��ة املعار�ض يف ن�شر الثقافة والعلم بني الرئي�س لأي تق ��دم �أو ّ
ير�سل ��ون كتبه ��م لطباعته ��ا من دون النا�شري ��ن ،وي ��زداد �سنو ّي ��ا يف كل بالفنادق وم�صروف ��ات �شحن الكتب �أبن ��اء الوطن العربي ،ول ��ن ي�ؤ�س�س الرغ ��م م ��ن التط ��وّ ر احلا�ص ��ل يف
الإطالع على م�ضمونها ب�شكل دقيق ،معر� ��ض ،من ��ذ �ست �سن ��وات ،بعد ما م ��ن البل ��د النا�ش ��ر .وهن ��اك تراج ��ع ملجتم ��ع عرب ��ي قارئ يوظ ��ف ثقافته حرك ��ة الن�شر عربي� � ًا�، ،إال �إنها تتعدد
ومن دون �أي متابع ��ة النتاج الكتاب ي�سم ��ى الربي ��ع العرب ��ي ال ��ذي �أ�ضر و�إحج ��ام م ��ن بع� ��ض دور الن�شـ ��ر خلدمة بلده.
وتختلف ب�إختالف البل ��دان العربية
ً
ُ
بال�ش ��كل االمث ��ل ،ويف ه ��ذه احلال ��ة بالأن�شطة االقت�صادية لغالبية الدول امل�شاركة ب�صورة مبا�شرة باملعار�ض ،و�أختت ��م حديث ��ه بالقول " ق ��د تطرح اقت�صادي ��ا ومهنيا ،وتفاوت م�ستوى
ي�ص ��در الكت ��اب ب�أقل كلف ��ة مهما كان العربي ��ة ،وكان �أكرثه ��ا �ض ��ررًا م ��ا لأن م�شاركتها حتمّلها خ�سائر كبرية ،نق ��اط ب� ��أن الكث�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الثقافة فيها.
م�ضمون ��ه �أو مو�ضوع ��ه� ،ضارب�ي�ن تعر�ض ��ت له �صناع ��ة الن�شر العربية ،ورمبا ت�شارك عرب التوكيالت ،وهذا الراعي ��ة والداعم ��ة للكت ��اب ُت�ساع ��د و�أ�ض ��اف �إن اله ��دف الرئي� ��س م ��ن
�إذ فق ��دت �أ�سوا ًق ��ا كب�ي�رة للنا�شرين ي�ضع ��ف املعار� ��ض � ً
احرتام املهنة عر�ض احلائط.
أي�ض ��ا .ورغ ��م النا�ش ��ر وتدعم ��ه بكلف � ِ�ة احلق ��وق ه ��ذا االجتم ��اع ه ��و خل ��ق م�ساح ��ة
ث ��م �ألق ��ى رئي� ��س احت ��اد النا�شري ��ن مث ��ل (ليبي ��ا – الع ��راق – �سوريا – �أن املعار� ��ض العربي ��ة �أ�صبح ��ت من والرتجم ��ة ويف بع� ��ض الأحي ��ان للنقا�ش والتحاور ح ��ول �أهم ق�ضايا
الع ��رب د .حممد ر�شاد كلمة جاء فيها اليم ��ن) .وهن ��اك انخفا� ��ض حاد يف �أه ��م منافذ توزي ��ع النا�ش ��ر العربي ،بالطباع ��ة �أي�ض� � ًا ،ولك ��ن بح�س � ِ�ب الكتاب العرب ��ي ،م�شكالته وهمومه،
 :ه ��ا نح ��ن جمي ًع ��ا جنتم ��ع كمدراء ميزانيات الدول ،وخا�صة املخ�ص�صة ورمبا تك ��ون بالن�سبة للبع�ض املنفذ �إعتقادي ،ف�إن النا�شر قاد ٌر على �إنتاج والتحدي ��ات الت ��ي تواجه ��ه ،وكذلك

جتربة الهجرة لدى الكاتب الفييتنامي
ف َيت ثانه نغوين
ترجمة :عادل العامل
يق ��ول الكات ��ب الفيتنام ��ي املقي ��م يف
الوالي ��ات املتحدة ،ف َي ��ت ثانه نغوين،
ل�صحيفة لو�س �أجنل�س تامي�س،
" املهاجر على الدوام �شخ�ص متكافئ
الفر� ��ص يف الوالي ��ات املتح ��دة .وقد
خدم املهاج ��ر كم�ص ��در لتجديد �شباب
البلد وم�صدر للخوف �أي�ض ًا".
ويبقى تكاف�ؤ الفر�ص هذا �أمر ًا مركزياً
بالن�سب ��ة لعمل ��ه ،عرب خمتل ��ف �أ�شكال
الكتاب ��ة و�أنواعه ��ا .وكان نغوي ��ن قد
ت�س ّل ��م جائ ��زة بوليت ��زر ع ��ام 2016
ع ��ن روايته الأوىل " ،املتعاطف The
 ." Sympathizeومت ��ت ت�سمية
كتابه غري الق�ص�ص ��ي "ال �شيء ميوت
�أب ��د ًا Nothing Ever Dies
" للقائم ��ة النهائي ��ة ملكاف� ��أة الكت ��اب
الوطن ��ي الحق� � ًا يف تل ��ك ال�سن ��ة .لق ��د
متيَّز نتاج نغوين ،وهو ناقد ل�صحيفة
لو�س �أجنل� ��س تامي� ��س وبروفي�سور
بجامع ��ة كاليفورني ��ا اجلنوبي ��ة،
با�ستك�شاف ��ه الفعال لتجرب ��ة الهجرة.
وه ��و يعالج يف هذا املج ��ال التوترات
املتعلق ��ة بامل ��كان وخارجه.وي�س�ب�ر
كتاب ��ه (ال �ش ��يء مي ��وت �أب ��د ًا) غ ��ور
النزاع الذي يدعوه الأمريكان "احلرب
الفييتنامي ��ة" ويدع ��وه الفييتناميون
"احلرب الأمريكية"� ،أما بطل روايته
(املتعاطف) ،وهي هجاء �سيا�سي حاد

للت ��ورط الأمريك ��ي يف
فييتن ��ام ،فيدع ��و نف�س ��ه "جا�سو�س� � ًا،
عمي ًال نائم ًا� ،شبح� � ًا ،رج ًال بوجهني".
ويف�س ��ر نغوين ذل ��ك بقول ��ه "غالب ًا ما
يران ��ا الغرب ��اء عل ��ى نح � ٍ�و �أف�ضل مما
ن ��رى نحن يف الداخ ��ل �أنف�سنا عليه".
لقد ج ��اء نغوين �إىل الوالي ��ات املتحة
وعم ��ره � 4أع ��وام ،وا�ستق ��رت عائلته
يف �س ��ان خوزي ��ه ،حيث فت ��ح والداه

واحد ًا م ��ن دكاكني البقال ��ة الأوىل يف
املدينة ،وهي خلفي ��ة تناولها ق�ص�صي ًا
يف �آحدث كتاب له( ،الالجئون) ،الذي
�صدر ه ��ذا العام .وق ��د تناولته كارين
عر�ض لها ،قائل ًة �إن جمموعة
لونغ يف ٍ
الق�ص� ��ص الف�ص�ي�رة ه ��ذه "ترم ��ي
بتعويذته ��ا الهائل ��ة الت�أث�ي�ر ،خا�ص� � ًة
يف ه ��ذه اللحظ ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي
يك ��ون فيها الالجئ ��ون مانعة �صواعق
وجتريد ًا".وق ��ال نغوين �إنه كتب 50
م�س ��ود ًة لينج ��ز ق�ص ��ة واح ��دة يف
(الالجئ ��ون) وق�ض ��ى �أك�ث�ر من عقد
م ��ن البح ��ث لينته ��ي م ��ن كتاب ��ه (ال
�شيء ميوت �أبد ًا) .ولفوزه بـ "زمالة
مك�آرثر" م�ؤخ ��ر ًا ،ف�إنه �سيت�سلم مبلغ
 625,000دوالر كمنح ��ة مل�ساعدته
عل ��ى التحرر م ��ن �أجل تطوي ��ر كتابته
امل�ستقبلي ��ة .وهو يق ��وم حالي ًا بالعمل
على �إجناز تتمة لروايته (املتعاطف).
وق ��د �ص ّرح نغوي ��ن يف حدي ��ثٍ له عن
ف ��وزه ه ��ذا ل�صحيف ��ة لو� ��س �أجنل�س
تامي� ��س ،قائ�ل ً�ا " �إن ل ��ديّ �أح�سا�س� � ًا
عميق� � ًا بالتوا�ض ��ع هن ��ا؛ لإين �أع ��رف
�أن هن ��اك ك ّتاب� � ًا �آخري ��ن كثريي ��ن يف
وقتنا احلايل ي�ستحقون هذه املكاف�أة،
وك ّتاب ًا كثريين يف املا�ضي كان ينبغي
�أن يح�صل ��وا عليه ��ا ومل يح ��دث ذلك.
كم ��ا �أن يف فكري �أولئ ��ك الك ّتاب الذي
ُوج ��دوا ومل تك ��ن اجلائ ��زة موجودة
وكانت �أعمالهم وراء فوزي بها".
 عنLos Angeles Times :

ق�ضاي ��ا النا�شري ��ن ،وا�ستعرا� ��ض
امل�ش ��كالت والتفا�صي ��ل الفني ��ة التي
تعرت� ��ض تنظي ��م معار� ��ض الكت ��ب
العربية ،ونح ��ن على ثقة ب�أن احتاد
النا�شرين الع ��رب – يف ظل رئا�سته
احلالي ��ة – ي�سع ��ى اىل مواجه ��ة
امل�ش ��كالت القائم ��ة بفعالي ��ة �أك�ب�ر
وجه ��ود حقيقي ��ة ته ��دف �إىل �ضمان
م�شارك ��ة �أع�ض ��اء االحت ��اد يف كل
الأن�شط ��ة والربام ��ج والفعالي ��ات
الثقافية املختلفة ،والعمل على تفعيل
وتطوي ��ر �أدوات الن�ش ��ر و�صناع ��ة
الثقافة يف الوطن العربي.
يف نهاية االجتماع اتخذت جمموعة
من التو�صيات منه ��ا �إعالن من مدير
معر� ��ض اب ��و ظب ��ي ال ��دويل للكتاب
حمم ��د ال�شح ��ي �أن يتم اعتم ��اد ا�سم
جلنة مديري معار�ض الكتب العربية
وممثل ��ي احت ��اد النا�شري ��ن العرب،
و�أن يت ��م عقد اجتم ��اع جلنة مديري
املعار�ض العربية بالتعاون مع احتاد
النا�شري ��ن الع ��رب وب�صف ��ة �سنوية،
كذل ��ك تخفي� ��ض ر�سم ��وم اال�ش�ت�راك
باملعار� ��ض على �أن ال يتج ��اوز �سعر
امل�ت�ر  ،$110وم�شارك ��ة احت ��اد
النا�شرين العرب يف اللجان املنظمة
لإقام ��ة املعار� ��ض ك�شري ��ك �أ�سا� ��س،
و�إلغ ��اء ر�سوم الت�أ�شريات للمعار�ض
�أ�س ��وة مبعار� ��ض كث�ي�رة يف الع ��امل
العربي ،والعمل على ت�سهيل م�شاركة
النا�شري ��ن ال�سوري�ي�ن والعراقي�ي�ن
واليمني�ي�ن يف اال�ش�ت�راك يف
املعار�ض التي منعوا عنها بتعليمات
حم ��ددة ،وال�سم ��اح للنا�ش ��ر ب�س ��داد
ر�سوم اال�شرتاك �أثناء املعر�ض ومن
ال يلت ��زم �سيت ��م و�ضع ��ه يف القائم ��ة
ال�سوداء ملنعه من امل�شاركة يف جميع
املعار� ��ض العربي ��ة ،و�إيج ��اد �آلي ��ات
جديدة للح ّد من الرقابة املفرطة على
الكت ��ب التي متنع عر�ض الكتب التي
يطلبها ال ُقراء ،وان�شاء قاعدة بيانات
للكت ��اب العرب ��ي لتب ��ادل احلق ��وق
ت�ساع ��د النا�شري ��ن يف بي ��ع حق ��وق
الكت ��ب خا�ص ��ة �أثن ��اء م�شاركتهم يف
املعار� ��ض الدولي ��ة واالقليمي ��ة
الت ��ي تنظ ��م الربام ��ج املتعلق ��ة ببيع
احلق ��وق وتك ��ون باللغت�ي�ن العربية
واالنكليزية
ومت خ�ل�ال االجتم ��اع من ��ح �شهادات
تقديري ��ة ل ��كل م ��دراء املعار�ض ومن
�ضمنه ��ا معر� ��ض �أربي ��ل ال ��دويل
للكتاب.

مثلم ��ا �أم�س ��ى املواط ��ن يف بلدن ��ا �ضحي ��ة لل�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة
والطائفية والعرقية وتعر�ضت حياته وذاكرته لالنتهاك والتغييب ،
كان البد  -مع هذه الفو�ضى والف�ساد الذي �أ�صبح عقيدة را�سخة لدى
ال�سيا�سي�ي�ن � -أن ترتاج ��ع مكانة الثقافة وتتعر� ��ض لليتم والتدمري
ويجري �إنكارالرتاك ��م الثقايف ودور امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية كامل�سرح
وال�سينم ��ا وقاع ��ات املو�سيق ��ى يف تعزيز القيم اجلمالي ��ة والفكرية
وفاعليتها يف �صياغة وجدان املجتمعات والأجيال اجلديدة.
�إزاء الو�ض ��ع املحب ��ط لثقافتنا اليتبق ��ى �أمام املعنيني به ��ا – �أفراد ًا
وم�ؤ�س�س ��ات خا�ص ��ة� -س ��وى الت�ص ��دي لالهتمام النظ ��ري بالثقافة
ومفهومه ��ا الوا�س ��ع ومالحقة تطوره ��ا التاريخ ��ي باعتبارها فرع ًا
حيوي ًا من ت�أريخ الأفكار  ،وقد دفعتني هذه احلقيقة لإختيار ب�ضعة
كتب عن الثقافة وبد�أت برتجمة كتاب ( الثقافتان ) للعامل  -الروائي
ت�شارل� ��س بري�س ��ي �سن ��و  ، Charles Percy Snowوه ��و
الكت ��اب الذي �أحدث ت�أثري ًا وا�سع ًا مل ��ا �أثاره من تعليقات ومناق�شات
و�سج ��االت يف الثقافة العاملية املعا�صرة .يُع ّد هذا الكتاب واحد ًا من
الكال�سيكيات الثقافية التي طبعت الثقافة العاملية بطابعها املميّز �إىل
احل� � ّد الذي غدت فيه مفردة ( الثقافتان ) ُتقرن با�سم (�سنو)  ،ونعلم
� ّأن ه ��ذا الكت ��اب كان يف الأ�صل حما�ضرة �ألقاه ��ا (�سنو) يف جامعة
كام�ب�ردج عام  ( 1959يف �سياق حما�ضرات ريد  Redeال�شهرية )
للن�ص املطبوع
وبعن ��وان ( الثقافتان والثورة العلمية )  ،ث ّم �أ�ضاف ّ
م ��ن املحا�ضرة عام  1963جز ًء تكميلي ًا بعن ��وان ( الثقافتان  :نظرة
ثاني ��ة )  ،وم ��ن املده� ��ش � ّأن ه ��ذه املحا�ض ��رة ُن ِ�ش ��رت يف مطبوعات
ثقافي ��ة كثرية ون�شرتها مطبعة جامعة كامربدج ب�صيغة كتاب �صدر
يف طبعت ��ه اخلام�سة ع�شرة ع ��ام  ، 2012مما ي�ؤكد مدى �أهمية هذه
املحا�ضرة وراهنيتها يف الثقافة املعا�صرة.
�أن�ضجت حما�ض ��رة �سنو ( مع املراجعات اخلا�صة بها ) لديّ �أ�سباب ًا
حمر�ض ��ة عديدة لرتجمته ��ا ؛ ففيها الكثري ممّا يجعله ��ا م�صدر داللة
مرجعي ��ة ت�ؤ�ش ��ر غنى الثقافات احلي ��ة مقابل اجل ��دب الثقايف لدينا
 ،وت�ؤك ��د ال ��دور الأ�سا�س ��ي الذي تلعب ��ه اجلامعات يف تط ��ور ثقافة
املجتمع ��ات الطموح للتق ��دم  ،فقد قدمت ه ��ذه املحا�ضرة يف جامعة
كام�ب�ردج ( ت� ّأ�س�ست يف بواكري الق ��رن الثالث ع�شر!! ) �ضمن تقليد
يف �سنويّ لإ�ست�ضافة �أح ��د العلماء الثقاة يف حقل معر ّ
ثق ��ا ّ
يف حمدّد
لإلق ��اء حما�ضرة يف ذلك احلقل ،ولطامل ��ا �إ�ست�ضافت اجلامعة �أعالماً
�صارت حما�ضراتهم كال�سيكيات ثقافية مرجعية  ،وال يقت�صر الأمر
على جامع ��ة كامربدج ؛ بل �إنه تقليد ت ّتبع ��ه ّ
كل اجلامعات الر�صينة
يف الع ��امل مما يكر� ��س اجلامع ��ة هي ��ك ًال م�ؤ�س�ساتي ًا فاع�ل ً�ا وم�ؤثرا
لتحقي ��ق الإنعطافات الثقافية ( الثوري ��ة ) يف حياة املجتمعات بدل
خاو حمك ��وم ب�سياقات م�ؤ�س�ساتية
�أن تبق ��ى اجلامعة حم�ض هيكل ٍ
وظيفية حمدودة الأثر.
تنط ��وي حما�ضرة �سنو عل ��ى تفا�صيل ثرية ؛ غ�ي�ر �أن ميزتها الأهم
تكم ��ن يف تن ��اول ( �سن ��و ) ملو�ضوع ��ة ( الثقافتان ) م ��ن وجهة نظر
ع ��ا ٍمل ت�سن ��ى له العم ��ل كم�س� ��ؤول �إداريّ حكومي ل�صياغ ��ة ما �صار
يع ��رف ب� �ـ ( �سيا�س ��ات العلم والتقني ��ة )  -ذلك امل�سع ��ى الذي يجعل
العل ��م والتقني ��ة �أداة فعال ��ة ميكن ر�ؤي ��ة مفاعيلها عل ��ى الأر�ض يف
احلكومي امل�ؤ�س�ساتي املُتاح بدل �أن تبقى حم�ض �أبنية
�إطار الهيكل
ّ
فوقية تنظريية ن�سم ��ع �ضجيجها و�أ�صداءها والنرى ح�صادها على
�أر�ض الواقع .
ثم ��ة الكثري م ��ن التفا�صي ��ل املث�ي�رة يف حما�ضرة ( �سن ��و ) �ستكون
متاح ��ة يف الكت ��اب �أمام املعني�ي�ن بتاريخ الأفكار  ،وبق ��در �سعادتي
غ�صة
ب�إجن ��از ترجم ��ة هذا العم ��ل الثقايف �أخ�ي�را �إىل العربية ف� �� ّإن ّ
ت�ت�ردد يف روحي لب�ؤ�س واقع ثقافتنا و ُي ْتمها  .نعم  ،فثقافتنا يتيمة
منبوذة �أيها ال�سادة.
�أن�ضجت محا�ضرة �سنو ( مع المراجعات
لدي �أ�سباب ًا محر�ضة
الخا�صة بها ) ّ
مما
عديدة لترجمتها ؛ ففيها الكثير ّ
يجعلها م�صدر داللة مرجعية ت�ؤ�شر
غنى الثقافات الحية مقابل الجدب
الثقافي لدينا.

ال�صراع بني� ..أنا ...والآخر مو�ضوع م�ؤمتر فكري يف احتاد االدباء
زينب امل�شاط

ال�ص ��راع والتوا�ص ��ل مب ��ا حتمل ��ه �أفكارنا،
و�إختالفاته ��ا ع ّم ��ا حتمل ��ه �آراء الآخري ��ن،
ق�ضي ��ة �شائك ��ة فل�سفي� � ًا ،وه ��ي بحاج ��ة
�إىل تو�ضيح ��ات ملفاهيمه ��ا ،كان ��ت ه ��ذه
املو�ضوعة حم ��ور ًا لنقا� ��ش امل�ؤمتر الثالث
الذي عقده من�ب�ر العقل الفكري يف االحتاد
الع ��ام للأدباء والكت ��اب يف العراق ،وخالل
جل�سة حملت عن ��وان " �أنا والآخر " �صباح
ي ��وم �أم�س ال�سبت على قاعة اجلواهري يف
مقر االحتاد...
وت�ضم ��ن امل�ؤمت ��ر جل�ست�ي�ن ،يف كل جل�سة
مت عر� ��ض العدي ��د م ��ن املح ��اور ب�صورتها
املت�سل�سل ��ة ،ولعر� ��ض مفاهي ��م فك ��رة الـ �أنا
والآخ ��ر يف مفهومه ��ا الفل�سف ��ي الوا�س ��ع،
اجلل�س ��ة الأوىل الت ��ي قدمه ��ا الناقد د .علي
ح ��داد قائ ًال �أن " هذا الي ��وم ت�ضمن امل�ؤمتر
الثالث ملنرب العقل مناق�شة الق�ضايا الفكرية
ذات البع ��د الفل�سف ��ي والثقايف التي تخرج
ع ��ن الإطار االدب ��ي لالحتاد ك ��ون �إن العقل
والأدب والفك ��ر والثقاف ��ة بني ��ة متما�سك ��ة
تتجه نحو املعارف وت�ؤ�س�س لها
احلديث الي ��وم عن طبيعة "الأن ��ا والآخر"
وه ��ل العملية بينمها �صراع ام تفاعل خللق
�أداء مع ��ريف وثق ��ايف خلل ��ق بني ��ة جديدة،
يذكر حداد �أن "الأن ��ا معروفة �أنها �أنف�سنا،
�أم ��ا الأخ ��ر فقد تتع ��دد م�ساحت ��ه وقوميته
و�أ�سل ��وب تفك�ي�ره وهويت ��ه وق ��د يك ��ون
جم ��اور ل ��ك �أو يكون من وع ��ي ثقايف �آخر

�أو خ ��ارج املحي ��ط العرب ��ي والعامل ��ي الذي
يحيطنا وهنا تعددت هويات الآخر".
حم ��اور امل�ؤمتر كان ��ت مت�سل�سل ��ة برتابط
وتب ��د�أ م ��ن الفل�سف ��ي لتحديد مفاهي ��م الأنا
والآخ ��ر وطبيعة الآخر وثم املحور الفكري
م ��رور ًا باملح ��ور الثق ��ايف وث ��م املح ��ور
االجتماعي وال�سيا�سي والديني ..
وي�ؤك ��د ح ��داد �إن "الغر� ��ض م ��ن تق�سي ��م
املح ��اور عل ��ى �أ�سا� ��س جل�ستني يع ��ود �إىل
عملي ��ة اجرائي ��ة تطبيقية لتق�سي ��م الوقت،
و�إال فه ��ي حم ��اور مت�سل�سل ��ة تق ��وم ملعرفة
الآخر وتق�سيمه واجراءاته وتف�صيالته".
�ضمن اجلل�سة االوىل للم�ؤمتر حتدث ا�ستاذ

الفل�سف ��ة يف اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة عل ��ي
املره ��ج قائ�ل�ا " �إن امل�ؤمت ��ر ج ��اء كمحاولة
لبن ��اء املواطنة العراقية من جديد وفق �أُطر
اجتماعية ونظري ��ة ووفق ر�ؤية تنطلق من
الأدب والثقاف ��ة ".مبين� � ًا " �إن ورقتي كانت
حماول ��ة لق ��راءة دور الفل�سف ��ة والثقاف ��ة
العربي ��ة والعراقية وكيف ميك ��ن �أن تكون
الفل�سف ��ة متفاعل ��ة لبن ��اء جمتم ��ع مرتا�ص
قابل للتعددية وهو جمتمع يدعو للإختالف
دون �إخالل".
وبح�س ��ب البحث ال ��ذي قدم ��ه املرهج يجد
�أن "واح ��دة من اال�سب ��اب اال�سا�سية ملفهوم
فك ��ر الأنا والآخر هو اق�ص ��اء الفل�سفة بعيد

عن تاري ��خ العرب وامل�سلم�ي�ن حيث مل يكن
ح�ضوره ��ا فاع�ل ً�ا يف احلي ��اة االجتماعي ��ة
والعامة وكانت من ممي ��زات الفل�سفة لبناء
العقل النقدي ولو كان العقل النقدي حا�ضر
يف جمتمعن ��ا لن�ش�أ كمجتمع �أك�ث�ر ت�ساحم ًا
وترابط ًا".
اجلل�س ��ة الثانية م ��ن امل�ؤمتر قدمه ��ا الناقد
فا�ض ��ل ثام ��ر ذاك ��ر ًا �إن " جل�ست ��ه �ستناق�ش
حموري ��ن مهم�ي�ن وهم ��ا املح ��ور الثق ��ايف
واملح ��ور ال�سيا�س ��ي ،وق ��د يك ��ون ه ��ذان
املحوران جدليني وخا�صة ال�سيا�سي ب�شكل
كبري".
حيث حتدث الدكتور قي�س نا�صر عن املحور
ال�سيا�س ��ي قائ ًال " �أن الدول املتعددة الن�سق
�أو متعددة العقائ ��د والطوائف والقوميات
يعم ��ل فيه ��ا بع� ��ض الأف ��راد و�ضم ��ن حدود
ال�سلط ��ة عل ��ى �إق ��رار التعددي ��ة �إال انه ��م
يخفون االق�صاء الذي يقومون به من خالل
جماعات وافراد تابعني لهم".
مُ�شري ًا �أن علينا لتقبل فكرة الأنا والآخر �أن "
نعمل على ت�شكيل املواطن من خالل التعليم
واالع�ل�ام ،حتى يف جمال العط ��ل الر�سمية
عل ��ى �سبي ��ل املثال يج ��ب �أن ال تت�سبب هذه
العطل بالت�أث�ي�ر على طائفة �أخرى وار�ضاء
�إحدى الطوائف او القوميات"..
ب ��دوره ذك ��ر الناق ��د خ�ل�ال كلمت ��ه اخلا�صة
باملح ��ور الثق ��ايف ناج ��ح املعم ��وري قائ�ل ً�ا
�أن "فكرةالأن ��ا والآخ ��ر تت�ضم ��ن ع ��ددا من
املحاور منها ال�سيا�س ��ي والديني والثقايف
والفل�سف ��ي ومثل م ��ا هو ظاهر م ��ن عنوان
امل�ؤمت ��ر ه ��و واح ��د م ��ن املح ��اور الت ��ي
�شغلت الدر� ��س الفل�سف ��ي واالنرتبولوجيا
واالجتماع ال�سيا�سي".

