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كـــلـــــــــامت الـــــــــنـــــــــــــــــــــــاس يف املــــــــــــــــــرسح
منـذ اشتـداد االزمـات االقـتصـاديـة يف
العـ ـ ــالــم ،تـكـ ـ ــاث ـ ـ ــر الع ــنف ،وانـقل ـبــت
منجـزات الـعقل العلـمي لالنـسـان ،يف
اغلــب االح ـيـ ـ ــان ،الـ ـ ــى انـ ـ ــسقـ ـ ــة مــن
اجلـرميــة املنـظمـة ،فــاستلـبت حقـوق
اإلن ـســان املــادي ــة واملعـنــويــة ،وفـتحـت

أ .د عقيل مهدي يوسف

تخيالت جديدة للرعب العاملي .سواء
علــى صـعيــد تــدفق املعلــومــات بــالغــة
ال ـســريــة ،أو تـلك املــوجه ــة للجـمهــور
العريض عن طريق اإلعالم.
فباتت الدول املصدرة للعنف ،من بني
ضحـ ـ ــايـ ـ ــاه ،وان ـتـقلــت اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات
الهـامـشيـة ،الـى بـؤرة مـركـزيـة مـولـدة
البـ ــشع الـنـمـ ــاذج ابـت ـ ــذاالً يف تهـ ــدمي
كيان احلياة ،اإلنسان نفسه.
هـ ـ ــذا ال ـن ـم ــط االن ــتحـ ـ ــاري يـ ـ ـسـجل
اخفـض نقطـة يف سـلم احتـرام آدميـة
ال ـب ـ ـشـ ـ ــر أو تق ـ ــديـ ـ ــر الق ـيــم االله ـي ـ ــة
والــوضـعيــة وهــو ال ــذي مييــز خـطــاب
الهـيمنـة العـاملـي ،وبسـبب كثـافـة رمـوز
الغنـاء وتعـبيــراته وتكــوينـاته ،انـتجت
مفـاهـيم اجـتمــاعيــة متـداولـة ،تــدفع
ال ــى الـي ــأس واالحـب ــاط وأدري ــة جت ــاه
احل ـيـ ـ ــاة .ووج ـ ـ ــد الف ـنـ ـ ــانـ ـ ــون ف ــيهـ ـ ــا
اشك ــالـيـ ــة ،تقـت ـضـي الـتفـ ــاعل مـعه ــا
بـرمــوز تعـبيـريــة تعلــو علـى صـنعـتهـا
وتــسفلهــا .وكــان املـســرحيــون مـن بني
ش ـ ــرائح امل ـثـقفــني ال ـ ــذيــن اب ـت ـ ــدع ـ ــوا
نتاجـات على مـستوى الـنص الدرامي

أو الفـ ــرجـ ــة املـ ـسـ ــرحـيـ ــة ،الدانـ ــة روح
الـتدمير الشمولي ،الذي اصاب عاملنا
املعاصـر ،بفعل االطماع االستعمارية،
وحتقيق ارباح شـركات عمالقـة دولية،
أو بـ ـ ـسـ ـب ــب اضـ ـمـحـالل ق ـ ـ ــوة الـعـقـل،
واس ـتـفح ـ ــال اخل ـ ــراف ـ ــة وال ـ ــوس ـ ــاوس
القهــريــة لإلنـس ــان البــسيـط ،ل ــذلك
شـكلت هــذه العنـاصـر ،مـادة النـظمـة
الـتعـبيــر املـس ــرحيــة يف مــدن الع ــالم،
واشـ ـتـ ـمـل ــت عـلـ ـ ـ ــى لـغـ ـ ـ ــة م ــن غـ ـيـ ـ ـ ــر
ملفـوظات ،أو هـي نسق ،وكالم بـصري
سمعي حركي من دون لغة.
سـبق للـبــاحـث اجلـمــالـي (كــرسـتـيــان
ميتز) ان وصف الفلم بانه:
(لـغـ ـ ـ ــة م ــن دون ل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان) ،واعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر
الف ــيل ـ ـسـ ـ ــوف والـكـ ـ ــاتــب االيـ ـطـ ـ ــالــي
(امبرتو ايكو) ان الفلم (كالم من دون
لـغ ـ ـ ـ ــة) ،مبـعـ ـن ـ ـ ـ ــى انـه يـ ـنـقـل ص ـ ـ ـ ــوراً
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن الـ ـ ـ ــواقـع بـلـغـ ـتـه
(الفلـمـي ــة) اويق ــدم من ــاذج مـتخـيل ــة
وروائيـة ،حتــاكي واقع ـاً معــاداً انتــاجه
وتعــديله بـسحــر اخليـال االجـتمــاعي
املؤثر واملقنع ،وبصيغ فنية خاصة.

ان التجـربــة املسـرحيـة حـافـظت علـى
مواقع رصد مـتباينة من الواقع ،وهي
حـت ــى يف اظه ــار تقلـيــده ــا لل ــواقعـي،
تـبنت لغة "امليزانسـني" لتحصر حركة
املـمــثلـني واالكـ ـسـ ـس ـ ــوارات ومفـ ــردات
املنظـر واالضاءة واالزيـاء وفق انسـقة
منظمة مدروسة ،لتـوحي باستمرارية
التــدفق الفكـري والـوجــداني الشعـاع
الـنــص يف مـ ــراي ـ ــا الع ـ ــرض اخلالقـ ــة
الـعجـيـب ـ ــة ،ت ـ ــارة ب ـ ــااليح ـ ــاء وأخ ـ ــرى
بــالـتعـيـني احلــريف مل ـسـمـيــات ال ــواقع،
فـالـفن ،كمـا يحـدد (رودولف ارنهـامي)
ي ــرتـبـط بـ ــاداواته الفـنـيـ ــة نف ــسه ــا ال
بادوات الـواقع ،وكما يقـول( :من املهم
لكـي يبتدع فـنان الفلم عـمالً فنياً ،ان
يؤكد خصائص أدواته).
ان مبـدع املسرح ،والسينما ،وسواه من
املبـدعني ،ال خيـار امـامه سـوى ابتكـار
لغــته اخلـ ــاصـ ــة يف الــتعـبـيـ ــر الفـنـي،
وحـتــى حـني يـبــدو-مـثـالً -ان الكــاتـب
املـ ـسـ ــرحـي يـ ــوظـف "كلـمـ ــات" الـنـ ــاس
واحـاديـثهم فــانه يف احلـقيقـة يـبتعـد
عن وظـيفتهـا التـداوليـة والتـواصليـة

الــى مــستــويــات جمــاليــة ،امنــوذجيــة
وم ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــزة ومـغ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــرة لـلـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام
االستـعم ــالي االولـي للغــة اخمل ــاطبــة
واحل ــديـث الـي ــومـي .انه ي ــؤط ــره ــا يف
ال ـ ـنـ ـ ــص ،وم ـ ـثـلـه يـفـعـل اخمل ـ ـ ـ ـ ــرج يف
الـع ـ ـ ــرض يف اص ـ ـطـف ـ ـ ــاء زم ـنــي ب ـيّــن
وي ـنـ ـظ ــمهـ ـ ــا مـكـ ـ ــان ـي ـ ـ ــا يف مق ـ ـ ــاطع،
ومشـاهد ،وفـصول ،وبـدايات ونهـايات،
وي ـن ــتقــي ع ـن ـ ــاص ـ ــر تـك ـ ــويــن ال ـن ــص،
والعـ ــرض ،فـيـ ــرسـلهـ ــا طلــيقـ ــة حـ ــرة،
للمتلقي.
ولـكــن الـ ــصعـ ـ ــوبـ ـ ــة الـك ـبـ ـ ــرى ،هــي ان
يلـتقــط مبــدع املـســرح ،هــذه الـنقـطــة
ال ــزئـبقـي ــة احلـم ــراء وهـي تـت ــراقــص
وت ــراوغ مـت ــوسل ــة املـنــطق أو اخلـي ــال،
لـتـ ــرسـم طــبقـ ــات املعـنـ ــى ،وحتـ ــوالته
الــداللـيــة ،الن املعـنــى يـشـكل حتــدي ـاً
لـلمبـدع لكي يـستـدرجه الـى جتـربته،
وكــذلك يــشكل مـحنــة لـلمـتلـقي لـكي
مي ــتلــكه ،وان االث ـن ــني معـ ـ ـ ـاً ،امل ـب ـ ـ ــدع
واملتفـرج معـرضـان ملقـروئيـة ابتكـاريـة
يف سبـيل توليـد املعانـي يف احلياة ويف
املسرح.

ال يستطيع تفسير لوحاته ولكنه يكتب عنها

عـبـــاس يـــوسف  :أنـــا أشـتغـل عىل الفــــرح ولكـن بـطـــريقـــة كـئـيـبـــة
وارد بدر السالم
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بقـي ــاس  20 × 20سـم ي ـســتغـ ــرق الفـن ــان الــبح ــريـنـي
عـبــاس ي ــوسف يف تقــدمي جتــربــة تــشكـيلـيــة ق ــوامهــا
الــرسـم الـتجــريــدي احملـض الــذي عــادة م ــا ميكـن أن
يثيـره التلقـي من أسئلـة تقلـيديـة يف أزمة مـوضوعـية
عـن ال ــرم ــوز والـ ــدالالت الك ــامـن ــة يف تـ ــشكــيل ال ــرؤى
التجـريدية اخلالصة التي تنتمي الى ميدان الفن وال
تنتمـي الى الـواقع العيـاني أو قـوانني الـطبيعـة املرئـية
واملبـاشرة ،ومـن الطبـيعي أن تثـير املـدرسة الـتجريـدية
أزمـة املوضـوع املقيـد بالـنظم األكـادمييـة والتـصويـرية
وتـرفـضه بــالنـتيجــة ،وهي أزمـة بـدأت يف هـذه املـدرسـة
ولـم تـنـتهِ ،غـي ــر أنهــا أثـبـتـت علــى أي ــدي الكـبــار ،مـثل
كــانــدنــسكـي ،أنهــا ظــاهــرة م ـسـتـمــرة وف ــاعلـيــة فـنـيــة
متطـورة ،وقد عـدّها النـاقد دورا فـالييه نقلـة مهمة يف
ت ــاريخ الفـنــون الـتــشكـيلـيــة ب ـدّلـت يف مفه ــوم العــالـم

لـلع ـمـل الف ـن ــي وارتقــت مبـفه ـ ـ ــوم اللـ ـ ــوح ـ ـ ــة والع ــمل
اإلبداعي.
رفـضُ الــواقع يف أدبـيــات هــذه املــدرســة ال يـنفـي عـنهــا
صيغة الواقع كلياً ؛ فمجسات الواقع تتحرك مفصلياً
بـني اخلـط ــوط واألل ــوان عـب ــر مخـيل ــة ق ــوي ــة جتـت ــرح
سـم ــاتهــا مـن رؤيــة فـنـيــة ح ـســاســة ت ـسـتعـني بــالــرمــز
وتــستـعيــر مفــرداتهــا مـنه ،والـفنــان الـبحــرينـي عبــاس
يــوسف يــدرك أثــر اخملـيلــة يف تــشكـيل املعــانـي حيـنمــا
يــريــدهــا أن تبـتعــد عن الــواقـع ومبــاشــرته الـصــاخبــة،
وذلك بــاللجـوء الـى تـشـظيــة املعـانـي وتخـليـصهــا من
الـ ــواقع والـتـخلــص مـن هـ ــذا الـ ــواقع غـيـ ــر املـكـ ـشـ ــوف
وإدخـاله يف أطـرٍ رمـزيـة معقـدة ،عبـر األلـوان وضـربـات
الفرشاة السريعة العارفة مبكامن الرمز وقوته.
هل يستطيع الرسام أن يفسر لوحته ؟
سـؤال صعب يـواجه الـرسـامني ،وهـو مـن األسئلـة التي
ك ــانـت ش ــائع ــة إب ــان الغ ــزو الـتج ــري ــدي ال ــى املع ــارض
الـتشكيليـة العاملـية ولكن القلـة كانت جتـيب بالتـنظير
احملـض والـتفلـسف الفـني اجملـرد ،ممـا كــان يعقّــد من
املسـألة ويضفي عليهـا هالة من الغـموض ؛ وهكذا كان
السؤال أمامي وأنا أسـأله للفنان عباس بوضوح ،وكنت
أعـرف حجم السـؤال وكنت ال أنتـظر اجلـواب ،فالـفنان
نفـسه قال لي " أنـا ال أفسر ..ممـكن أكتب " وهنـا تكون
الكتابة رافداً من روافد التعبير والتبرير رمبا ،فالرسم
التجـريدي خالصـة لثقـافة نـظريـة يف أساسهـا متردت
علــى الثـوابـت املمـكنـة يف الــرسم الـواقـعي علـى سـبيل
املث ــال واختـطـت لهــا طــريق ـاً جــديــداً لـتكــون مــدرســة
كـبيـرة يف عـالـم التـشـكيـل .وعنـدمـا انـتبـهت الـى وفـرة

الل ــون الـبـنـي يف نــصف أعـم ــاله ت ـس ــاءلـت عـن دالالته
الرمـزية قـال الفنـان .." :أعمـالي الـسابـقة كـان يطـغى
عليهـا اللــون األخضــر "..مبعنــى أن أي فنـان ال تـوجـد
يف جعبته أجـوبة جـاهزة ،فـالرسم العقلـي يتقاطع مع
الرسم العفوي ذي الصبغة الواقعية أو اإلنطباعية..
يقـول الـفنــان عبـاس  " :يف هــذه األعمـال الـتجـريـبيـة
اعتـمدت علـى الفرح وهـذه الغمـرة من الـفرح جعـلتني
أقـدم أعمـاالً ذات صبغـة فـرحيـة "..وهنـا جـوهـر الـرمـز
وتـن ــاق ـض ــاتـه مع ـ ـاً ،فقـ ــد انق ـســم املع ــرض ذي الــثالث
وعشـرين لـوحة الـى قسـمني ،القسـم األول هو مـا أشار
إلـيه الـفنــان ،إذ غلـبت األلــوان ذات الـصـبغــة الـبهـيجــة
حـيـث تـنــاغـمـت أل ــوان األزرق والف ـسـتقـي والـتــركــوازي
والبـرتقـالـي بتـشـكيالت مـريحـة سـاعــد يف استقـرارهـا
صغـ ــر حجــم الل ــوح ــات ،غـيـ ــر أن الق ـسـم الـث ــانـي مـن
املعــرض وال ــذي صُفّ خلف لــوحــات القــسم األول بــدا
مغـايـراً متـامـاً ،فـاللـون الـبنـي وظالل الكـآبـة والعـتمـة
التـي استغـرقتهـا اللـوحـات كـانت كـافيـة ألن جتعل من
العــرض منقـسمـاً علـى نفـسه ومـتنــاقضـاً متـامـاً ،فهل
الف ــرح يكـمـن يف داخله حــزن غـيــر ظــاه ــر ؟ وهل كــان
الفـن ــان يعـي ه ــذه املالب ـســات عـنــدمــا ت ــرك اللــوحــات
بـ ــوجهـتـني مــتعـ ــاكـ ـسـتـني ال تـتـ ـشـ ــابهـ ــان ؟ وهـل يعـي
اهتمـامه باللـون البني الى احلـد الذي شغل فيه ثالث
عشرة لـوحة ؟ أم أنـه تسرب مـنه بغير قـصد وجعل من
هــذه اللـوحـات بـطـابـع يفتــرق عن الـطــابع الـذي أراده
الفنان ؟
يقــول الـفنــان عبــاس  " :رمبــا أنــا ســوداوي ..كـثيــر من
احلــاالت تكـون فـينـا أحــاسيـس داخـليـة ال نـشعــر بهـا،

فـتـتق ــدم أثـن ــاء ال ــرسـم
ويــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الــالوع ـ ـ ــي
وجودهـا علينـا ..لكـنني
أشتغل وأنـا فـرحـان ،كل
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديف أن أحـ ـ ـ ـت ـف ـ ـ ــي
ب ـ ـ ــالفـ ـ ــرح ،وع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا "
أخبـط" األل ــوان يتــولــد
عنـدي الـبنـي من اللـون
األسـود..أنا أشتغل على
الف ـ ــرح ول ـيـ ــس ع ـن ـ ــدي
ت ـفـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املالحظة"..
يـالح ـ ــظ أن ل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــات
الفـن ــان عـب ــاس ي ــوسف
ذات قياسـات صغيرة 20
×  20س ــم  ،وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ــا
يجـعل ـن ـ ــا ن ـ ــرى ض ـي ـ ــاع
الكـثي ــر من الـتفــاصـيل
الـتـي ميكــن أن تُجهَـض
يف هـذا احلجم غيـر املعتاد يف املعـارض الشخـصية ،إال
أن الف ـنـ ـ ــان ل ـ ـ ــديه رأي يف ذلـك  " :أن ـ ـ ــا مع األع ـمـ ـ ــال
الــصغـيـ ــرة فهــي ال جتهــض الفـكـ ــرة وال ت ـضــيع فــيهـ ــا
التفـاصيل ألنهـا مكتفيـة بذاتهـا ،ويف كامـل مقومـاتها
الشخصية"..

بطاقة شخصية

ول ــد الفـنــان عـبــاس ي ــوسف يف الـبحــريـن عــام / 1960

بكـالوريوس لغـة عربية ـ قـطر..أقام عـدداً من املعارض
الفرديـة واملشتـركة واجلمـاعية يف البحـرين واإلمارات
واألردن وم ـ ــسق ــط ودم ـ ــشق والـك ـ ــويــت وال ـ ــدامن ـ ــارك
وإيطاليـا والصني واليـابان وأملانـيا وطهران والـبرتغال
وأوسلـو وبلغـاريـا وبـولنـدا ومقـدونيـا ومصـر وأوكـرانيـا
وبـنغالديــش وإسبــانيــا وفــرنـســا والـســويــد وبــرشلــونه
وهولندا منذ مطلع التسعينيات وحتى اآلن..

ان املتغيرات الدراماتيكية التي طرأت على الساحة العراقية بكافة مستوياتها منذ سقوط متثال الديكتاتور يف
التاسع من نيسان عام  2003وحلد هذه اللحظة ،الميكن ان تؤتى ثمارها بشكلها التام او املرجو او حتى على مدى
املدة القريبة القادمة! ..الن معطيات الذي حدث بنظري التقتصر على ازالة حاكم ديكتاتوري وقمعي عن عرشه
القائم على اجلماجم والدماء فقط ،وامنا هي شملت ازالة منظومة تفكير متكاملة تأسست على التفرد والتسلط
والعنجهية وعلى املغامرة ،مما انتج حركة تاريخية جديدة يف العراق ويف املنطقة عموما حركت الراكد والساكن من القيم
واملفاهيم الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ،أي ان هذه املتغيرات املستمرة ،هي متغيرات تأريخية كبرى
للعراق واملنطقة ،وليست آنية كما يعتقد البعض .بغض النظر عن كون اجلهة التي احدثت هذا التغيير تنوي احداث هذه
اخللخلة يف املفاهيم السائدة ام ال .فلكل عملية تغيير او لكل حركة تغير حتدث على ارض الواقع ،مجموعة من املعطيات
اجلانبية والعرضية املهمة جدا ،تنتج تلقائيا .بل قد تكون هذه املعطيات اوفر حظا للتحقق من غايات اجلهة التي احدثت
التغيير.

مـالحــظـات حــول الـواقــع الـثـقــافـي الـعـــــراقي
باسم األنصار

لــذا فــأن هــذه احلــركــة مبــستــويــاتهــا
اجلوانـية والـبرانـية مـستمـرة يف ابراز
الـسيئ واجليـد ،اجلميـل والقبيح من
دون انـقـ ــط ـ ـ ــاع ،وان ك ـ ـ ــان املـ ـ ـس ــت ـ ـ ــوى
الـظــاهــري لهــذه احلــركــة الـتغـييــريــة
الكبـرى يوحي ويـشي للناظـر القريب
والـبعـي ــد عـن س ــاحـته ــا وح ــاضـنـته ــا
بـالتشـاؤم وباخليبـة واخلذالن احيـانا
ك ـثــي ـ ــرة .ولـك ــن اذا متعــن ـ ــا جــي ـ ــدا يف
اسـبــاب بــروز ال ـسـيـئ مـن الـنـت ــائج يف
بـ ــدايـ ــة كـل تغـيـيـ ــر ،فـ ـسـنـكـتـ ــشف ان
م ــشـ ــاعـ ــر الـت ــشـ ــاؤم واخلـيـبـ ــة الـتـي
تـتـمـلكـنــا جـمـيع ــا كلـمــا نـظــرنــا الــى
م ــايجــري مـن اشـيــاء تـثـي ــر الفــزع يف
الـواقع العـراقي احلـالي ،تعـد مشـاعر
طبيعية.
برأيي ،الـسبب يـكمن يف ان كل متـغير
جـديـد وخـاصـة اذا كــان بحجم الـذي
حصل للعـراق يبرز املسـاوئ اكثر مما
يبرز احملاسن ،ويفسح اجملال للبعض
لـلهـيـمـن ـ ــة علـ ــى ال ــسـ ــاح ـ ــة ثقـ ــافـي ـ ـاً

واجتماعياً ..الخ.
ولـكن اميــاننـا بــالبــديهيـة القـائلـة ان
كـل مـ ـتـغ ــيـ ـ ـ ــر ي ــبـ ـ ـ ــرز مـ ـ ــسـ ـ ـ ــاوئـه اوال
ومح ــاســنه الحق ــا ،اليعـنـي اخلـم ــول
والتكـاسل والتفـرج على مـايحصل او
مــايحــدث من مـســاوئ وقبح وتـشــويه
للحياة.
اسـتنادا الى هذه احلجـة توقع الكثير
مـن املـثقفـني العــراقـيـني ان الـثقــافــة
العـراقية ستفـرز على السـطح مزيجا
من املساوئ وااليجابيات بعد التغيير
ال ـ ــذي ح ـ ــدث .وت ـ ــوقع ـ ــوا ب ـ ــأن حت ـ ــرر
الثـقافـة من ربقـة السـياسـة ،بفهم ان
مـن اكـثــر االشـيــاء الـتـي عــانـت مـنهــا
الـثقــافــة العــراقيــة ســابقــا هــو حتـكم
الـسيـاسي بـاحليـاة الثقـافيـة بالـشكل
الــذي يخــدمه ،ولـكن ذلـك لم يحـدث
حـ ــتـ ـ ـ ـ ــى االن لـالسـف ! كـ ــمـ ـ ـ ـ ــا انـهـ ــم
اعــتق ـ ــدوا بفـعل حـم ـ ــاسهـم الـكـبـيـ ــر
للـتغـيـيــر بــأن يـظه ــر مفه ــوم مغــايــر
للـثق ــافـ ــة وللـمـثـقف .أي ان نـتج ــاوز
تـ ـ ــأطــيـ ـ ــر ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة يف اطـ ـ ــار االدب
والفنون فقط كما كان كالسابق.
فـالـذي نـتمنـاه االن ،هـو تـوسيع اطـار
ال ــثق ـ ــاف ـ ــة ل ـيـ ـص ــبح بـحجــم االط ـ ــار
املـفـ ــتـ ـ ـ ـ ــرض بـه .فـ ــمـ ــن املـهـ ــم جـ ـ ـ ـ ــدا
السـتمـراريــة التغـييـر يف العــراق ومن
اجل ان يـسيـر هـذا التـغييـر يف الـدرب
االمـثل الـذي يــؤدي بنـا الـى الـنتــائج

امل ــثلـ ـ ــى ،هـ ـ ــو افـ ــسـ ـ ــاح اجملـ ـ ــال بقـ ـ ــوة
للمنظـر واملفكر والبـاحث واالكادميي
للـدخول الـى عمق السـاحة الـثقافـية
الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ـ ــة االن ل ـك ــي ي ـ ـ ـ ــؤدي دوره
املـطلــوب ،يف الـبحـث يف االشكــالـيــات
التي عـانـى منهـا ومـازال يعـانـي منهـا
اجملتمع العراقي عموما.
بـاالضـافـة الـى كل هــذا متنـى الكـثيـر
منـا ،ان يـتجه االعالم الـرسمـي وغيـر
الـ ــرسـمــي نحـ ــو تـبـنـي االطـ ــروحـ ــات
الفـك ـ ــري ـ ــة والـنــظ ـ ــري ـ ــة للــمفـك ـ ــريـن
والـب ــاحـثــني الع ــراقـيـني بـكل ام ــان ــة،
فنحن بأمس احلاجة الى ثورة فكرية
وثقـافيـة االن ،وبحـاجة الـى ان نخلق
تقليـدا دائمـا لـدى الـسيـاسي او لـدى
املؤسـسة السيـاسية اجلـديدة ،اال وهو
ان علــى هــذه االخـيــرة ان ت ـسـتـنــد يف
رسـم سياسـاتها الـداخلية واخلـارجية
واالجتماعية واالقتصـادية والثقافية
الــى مــايـطــرحـه البــاحـث واملفكــر من
اطروحات وبحوث ودراسات.
مبعنـى آخر ،علـى املؤسسـة السيـاسية
ان ت ـ ـط ـبـق م ـ ـ ــا ت ـن ـتـجـه امل ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ــة
الـثق ــافي ــة .فكـل الثــورات الــسي ــاسيــة
الـتي حـصلـت عب ــر التــاريخ اسـتنــدت
الـ ـ ــى مجــم ـ ــوع ـ ــة مــن االط ـ ــروح ـ ــات
الفـك ـ ــري ـ ــة ال ـتــي ان ـتـجهـ ـ ــا املفـك ـ ــرون
والـباحـثون قـبل نشـوب الثـورات تلك.
والتغـييـر الـذي حـصل يف العـراق هـو

مبــث ـ ــاب ـ ــة حت ـ ــول بغــض ال ـنــظ ـ ــر عــن
االيدي التي ساهمت يف حدوثها.
ولـكــن ،هل ال ـ ــواقع الــثقـ ــايف احلـ ــالـي
يتجه او يـسير يف هـذا االجتاه ام ال ؟
اظن ان هنـاك بوادر لـنشـوء مثـل هذا
الـتقليـد يف الثقـافـة العـراقيـة ظهـرت
بعــد التغـييـر ،وجتـسـدت هــذه البـوادر
بـ ــاص ـ ــدار بع ــض اجملالت الــثقـ ــافـيـ ــة
امله ـتــمـ ـ ــة بـ ــشـ ـ ــؤون الفـكـ ـ ــر وال ــبحــث
وال ــدراس ــة الـعلـمـي ــة مـن قـبـل بعــض
املـثـقفـني احلـ ــري ـصـني بــصـ ــدق علـ ــى
خـلق شـ ـ ــرارة الــثـ ـ ــورة ال ــثقـ ـ ــافــيـ ـ ــة يف
العراق.
فلو دققنا النظر مباتكتبه الكثير من
االقالم العــراقـيــة املـثقفــة يف وس ــائل
االعالم املـتعــددة ،السـتبـشــرن ــا خيــرا
مبستـقبل البالد ،غير ان هذه اجلهود
تـبق ــى فقـي ــرة والتلـبـي الـطـمــوح ،الن
الـ ـشـيء االكـثـ ــر اهـمـيـ ــة ،هـ ــو ان ــشـ ــاء
مـ ـ ــراك ـ ـ ــز بحـ ـ ــوث ودراسـ ـ ــات فـكـ ـ ــريـ ـ ــة
ومع ــرفيــة فعــالــة تفــرض رؤاهــا علــى
املـ ــؤس ــسـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة واالعالمـيـ ــة
والتعلـيميـة ايضـا ،فـاملسـألـة اكبـر من
ان يخـلقه ــا ف ــرد او مجـم ــوع ــة اف ــراد
علـى الـرغـم من امكـانيــاتهم الهـائلـة،
فـنحـن بح ــاج ــة م ــاس ــة ال ــى م ــراك ــز
بح ـ ــوث ودراس ـ ــات وال ـ ــى م ـ ــؤسـ ــس ـ ــات
تخـتــص وتعـن ــى ب ــالـت ــرجـم ــة ايـض ــا،
تسـاعـد علـى ابــراز رؤى املثقف بـشكل

ح ـ ــر وك ـبــي ـ ــر .وهــن ـ ــا ت ــظهـ ـ ــر مهــم ـ ــة
السياسي واالعالمي والتربوي.
فـعلـ ــى الـ ـسـيـ ــاســي واالعالمــي وعلـ ــى
واضع املنــاهج التـعليـميـة يف املـدارس
واجلـ ــامعـ ــات واملع ــاه ــد اتـب ــاع ال ــرؤى
واملف ــاهـيـم الـتـي تـنـتـجه ــا امل ــؤس ـس ــة
الثقــافيــة ،علـى اعـتبـار ان مـاتـصـدره
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــؤسـ ـ ــس ـ ـ ــة م ــن افـك ـ ـ ــار ورؤى
وتـصــورات تـسـتنــد اســاســا الــى العـلم
وال ــى املـنـهجـيـ ــة املع ــرفـي ــة املــتع ــارف
عليها.
ل ــذا يـت ــوجـب عل ــى املـثقـف الع ــراقـي
سواء كـان يف الداخـل ام يف اخلارج ان
ي ــبـ ـ ـ ــذل قـ ــصـ ـ ـ ــارى جـهـ ـ ـ ــده م ــن اجـل
التـصــدي لهـذه الـتحـديــات الكـبيـرة.
واملطلوب ايـضا هو استـمرار التواصل
وتقـويـة اجلـسـور واقـامــة الفعــاليـات
الــثقـ ــافـيـ ــة بـني الــطـ ــرفـني ،مــن اجل
حتـقيق هـذه الغـايــة النـبيلــة ،وبعيـدا
عن كل هذا وذاك ،يبرز السؤال االكثر
احلـ ــاح ـ ــا علـيـنـ ــا وخــصـ ــوص ـ ــا علـ ــى
مـثقفي اخلـارج ،وهـو هل ان مـاتكـتبه
هـذه الـنخبــة املثقفـة مـؤثـر وفعـال يف
الثقـافــة العــراقيـة يف الــداخل ام ال ؟
وهل ان الـساحة الثقافية العراقية يف
ال ـ ـ ــداخـل تـق ـ ـ ــرأ م ـ ـ ــاي ـن ـتـجـه امل ـثـقـف
العــراقي يف اخلـارج ام ال ؟ وبــالعكـس
ايـ ــض ـ ـ ــا ،فـهـل ان الـ ـنـخ ــب ـ ـ ــة الـ ـت ــي يف
اخلــارج ،تقــرأ وتــطلع علــى مــاتنـتجه

النخبة يف الداخل؟
اظـن أن عـ ــودة العـ ــديـ ــد مـن مـثـقفـي
اخل ـ ــارج الـ ـ ــى العـ ـ ــراق بعـ ـ ــد سق ـ ــوط
ال ـصـنـم جـعلـتـنـ ــا نـتـ ــأكـ ــد اكـثـ ــر مـن
ال ــس ـ ــابق ان ه ـ ــذه الــنخــب ـ ــة م ـ ــازالــت
امــت ـ ـ ــدادا لل ــثقـ ـ ــاف ـ ـ ــة العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة يف
الداخل ،بل ان الكـثير مـنها لم يـشعر
باالغـتراب الـثقايف الـذي كان يخـشى
حـ ـ ـ ــدوثـه ابـ ـ ـ ــدا .فـ ـ ـ ــاالغ ــتـ ـ ـ ــراب كـ ـ ـ ــان
اجـتمــاعيــا وليـس ثقــافيــا واالسبــاب
معروفة طبعا.
بــأختـصـار ،ان اجــواء ثقـافـة الــداخل
الميـك ــن ان تعـ ـ ــوض ،النه ـ ــا م ـ ــازالــت
مــشحــونــة بــاالص ــرار علــى م ــواجهــة
امل ـ ــوت امل ـ ـس ـتــم ـ ــر هــن ـ ــاك ب ـ ــاجلــم ـ ــال
واالبــداع ،كمـا انهـا اجــواء استفـزازيـة
وتـفجــيـ ـ ــريـ ـ ــة لــكل مــنـ ـ ــابـع االلهـ ـ ــام
وااليحـاء يف الـكتـابـة .لـذا كــانت هـذه
االجــواء بــالنــسبــة لـلنـخبــة العــائــدة
الـ ــى الـ ــوطـن كـم ــسـ ــافـ ــرة وع ـ ــاشقـ ــة،
حـمـيـمـيــة ودافـئــة ال ــى ابعــد احلــدود
الـى احلـد الــذي جعلهــا تنـصهــر بهـا
مبجـ ــرد دخ ـ ــولهـ ــا الـ ــى قـ ــاعـ ــة حـ ــوار
اومقهــى اجلـمــاهـي ــر اومقهــى ح ـسـن
عجمـي اوالشــاهبنـدر اوشـارع املتـنبي،
لـ ــذلك ف ــأن حـنـني الع ــودة ال ــى ه ــذه
االج ـ ــواء م ـ ــازال ي ـ ــراود الـك ـثــي ـ ــر مــن
مثقفي اخلارج.
لـذا الاظن ان طـريف املعـادلـة انـقطعـا

عـن قراءة الـعديـد من املنجـز الثـقايف
سـواء الـذي يف الــداخل ام ذلك الـذي
يف اخلــارج ،وخـصــوص ــا بع ــد سقــوط
الصنم.
واملـالح ـ ــظـ ـ ـ ـ ــة االخـ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـتـعـلـقـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ــامل ـ ــوض ـ ــوع ،ه ــي ظهـ ـ ــور بع ــض مــن
االخـ ـتـالف ـ ـ ــات يف املـ ـنـج ـ ـ ــز الـ ـثـق ـ ـ ــايف
الـداخلـي قبـل التغـييـر وبعــده .واظن
ان اكـثــر االخـتالفــات اث ــارة لالنـتـبــاه،
ه ــو ان املـثـقف الع ــراقـي س ــابق ــا ك ــان
بأمكـانه ان يوجه الـنقد الـى احلاالت
والظواهر االجتمـاعية الشاذة بجرأة
ع ــالـيـ ــة تق ــريـبـ ــا ولكـنه ك ــان اليـفك ــر
مجرد التفكيـر بنقد الفعل السياسي
ال ـ ــديـكــت ـ ــات ـ ــوري ،وذلـك خ ـ ــوف ـ ــا مــن
العــواقب الـوخـيمـة الـتي سـتقع عـليه
مـن قــبل االجه ــزة االمـنـي ــة الـت ــابع ــة
للـ ــديـكـتـ ــاتـ ــور .امـ ــا االن فقـ ــد حـ ــدث
العكس .فاملثقف العراقي صار ينتقد
الــسيــاسي احلــالـي بجــرأة بيـنمــا هــو
يخ ــش ـ ــى ان يــتع ـ ــرض لـلع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـظواهـر االجتمـاعيـة السـائدة االن.
انهـ ــا مهـم ــة ع ـسـيـ ــرة عل ــى الـثق ــاف ــة
العـراقيـة بالشـك ،ولكن هـذا هـو قـدر
املثقف العـراقي كـما يـبدو ،وامتـنى ان
يكـون هـذا املثقف مبـستـوى حتـديـاته
ال ــك ـ ــب ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،وب ـحــج ـ ــم االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ــدرام ــاتــيكـي ــة الـتـي حــصلـت والـتـي
ستحصل للعراق مستقبال.

