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االنثروبولوجي احلاج :جالل آل امحد يف مكة

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

عبــد اجلبـار الـرفــاعي

من هو جالل آل احمد ؟
قـبل مـ ــواكـبـ ــة جالل يف رحلـته ،ن ـشـي ــر ب ــايج ــاز ال ــى
محـطـ ــات حـي ــاتـه ،وتك ــويـنه االجـتـم ــاعـي والـثق ــايف،
واملنعطفات األبرز يف مواقفه.
ولد محـمد حسـني حسيني طـالقاني ،والـذي اشتهر
بـ(جـالل آل اح ــم ـ ـ ـ ــد) ،يف  1923 /12/1يف طـه ـ ـ ـ ــران،
لـعائلـة محافـظة ،إذ كـان والده رجل ديـن ،ناشـطاً يف
احلقل االجـتمــاعـي ،ويتــول ــى إدارة مك ــاتب ش ــرعيــة
لالحوال الشخصية ،ويؤم املصلني يف بعض مساجد
طهـران ،اال ان االب سـرعـان مـا فقـد مـواقعه يف هـذه
املكاتب ،عنـدما رفض الـرضوح لقـرارات وزارة العدل،
باإلشـراف على انـشطة مـكاتب األحـوال الشخـصية،
وتـ ــوجـيه عــمله ــا .وفــضل االقـتـص ــار عل ــى شـيء مـن
نشاطه الديني االجتماعي يف التبليغ والدعوة.
لق ـ ــد تع ـ ــذر عل ـ ــى جالل ان ي ـ ــواصل دراســته بـ ـشـكل
عـادي ،بعـد ان أنهـى املـرحلـة االبتـدائيـة ،اثـر تـدهـور
احلـالة املعيـشية السـرته ،وخشيـة والده مـن التعليم
حلـ ـ ــديـث ،ورغـبــته يف ت ـ ــواصل ابـن ـ ــائـه مع الـتـعلـيـم
الـديني الـتقليـدي لآلبـاء ،لـذا قـرر جالل االنخـراط
خفيـة يف دراسـة مـسـائيــة ،ليكـمل تعلـيمه االعـدادي
يف مـدرسة (دار الفنـون) الشهيـرة يف طهران ،بـالرغم
من انـشغـاله نهـاراً بـاعمـال حـرفيــة يف السـوق ،بغيـة
تأمني متطلبات العيش.
وعـندمـا بلغ العشـرين أرسله ابـوه ليـدرس يف احلوزة
العلـمـي ــة يف الــنجف االش ــرف ،غـي ــر انه م ــا لـبـث ان
غـ ــادر الـنـجف ،بع ــد فـت ــرة وجـي ــزة ال تـتج ــاوز ثالث ــة
اشهـ ـ ــر ،ويــبـ ـ ـ ــدو انه ضـ ـ ــاق ذرع ـ ـ ـاً ب ـنــم ــط ال ـتـعل ـيــم
الــتقلـي ــدي ،وطـبـيعـ ــة الكـتـب املـتع ــارف ــة يف امل ــدارس
الـ ــديـنـيـ ــة ،واسل ــوب الـت ــدريــس ،وه ــو م ــا ي ــومـئ الـيه
وصفه لـذلـك النـمط مـن التـعليـم ،يف فتـرة الحقـة،
بـ ـ ــانه حت ـ ــول ال ـ ــى م ـتـحف لــتخـ ـ ــريج (امل ـ ــومــي ـ ــاءات
احملنطة)1.
وكـان يروم الـذهاب من الـنجف الى لـبنان لـاللتحاق
بـاجلـامعــة االميــركيــة يف بيـروت ،لـوال ان الـسـبل لم
تكــن ممه ــدة ل ــسف ــره ،فـ ــأقفـل راجعـ ـاً الـ ــى طه ــران،
والتحق بـاملعهد العالي العـداد املعلمني ،وتخرج فيه
سنة  ،1949ونـال درجة املـاجستيـر يف األدب الفارسي
مـن جـ ــامعـ ــة طهـ ــران ،عل ــى اط ــروح ــة تـن ــاول فـيه ــا
قصـص (الف ليلـة وليلـة) .ويف سنـة  1944م انخرط
يف حزب تـوده (احلزب الـشيـوعي االيـراني) وسـرعان
مـا تقدم مـوقعه يف السلم احلـزبي ،حتـى امسـى بعد
اعـوام محـدودة عضـوا قيـادياً يف تـوده ،ومشـرفاً عـلى
النشاط االعالمي والثقايف للحزب.
اال ان عـدم استقاللية حـزب توده وارتبـاطه العضوي
بـ ـسـيـ ــاسـ ــات سـتـ ــالـني ،وخــض ـ ــوعه الرادة مـ ــوسـكـ ــو،
وافـتقـ ــاره للـ ــدميق ــراطـي ــة الـ ــداخلـي ــة ،افـ ــزع جالل،
وافـض ــى به الــى االنــشقــاق عـن احلــزب سـنــة ،1947
بـ ــصحـبـ ــة جـمـ ــاعـ ــة ،تـ ــزعــمهــم خلـيـل ملـكـي .ومـن
الـطـ ــريف ان اذاعــة م ــوسكــو هــاجـمـتهـم ووصـمـتهـم
بـاخلـونـة ،فـسـئم جالل الـعمل الــسيــاسي ،وانــسحب
بهـ ـ ــدوء ،بعــي ـ ــداً عــن صخــب الــتج ـ ــارب احل ـ ــزبــي ـ ــة،
ومالبسات حياتها الداخلية.
واقـتـ ــرن يف ع ــام  1949ب ــالق ــاص ــة املع ــروف ــة سـيـمـني
دانشـور بعـد ان تعـرف عليهـا يف رحلـة بـالـسيـارة الـى
شـي ــراز ويف آي ــار  1951أس ــس خلــيل مـلكـي ومــظف ــر
بقـ ــائـي كـ ــرم ــانـي (ح ــزب ك ــادحـي الــشعـب االي ــرانـي)
فالتحق بهـما جالل ،لكن هذا احلزب انهار بعد مدة
قصيرة يف عام 1952.
ومـرة اخـرى أسـس خلـيل ملـكي بــالتعــاون مع جالل
حزبـاً جديداً ،سميـاه (القوة الثالثـة) وهو حركة ذات

نزعـة (عاملـثالثـية) تهـتم مبشكـالت التخلف وقضـايا
التنمية والتحديث يف العالم الثالث.
لـكـن انـقالب  1953الـ ــذي اط ـ ــاح مبحـمـ ــد مــصـ ــدق،
وقـوض عـمليـة تـأميـم البتـرول ،ثم هـيمنـة الشـركـات
الغــربـيـ ــة علــى الـبـتــرول مـن جــديــد ق ــاد آل محـمــد
ومجــمـ ـ ــوعـ ـ ــة مــن امل ـ ـس ـت ـنــي ـ ــريــن ملغ ـ ــادرة م ـ ــواقـعهــم
الــسيــاسيــة ،واالنخـراط يف مـشـاغـل ادبيــة وثقــافيـة
وفكرية ،تنأى عن متاعب السياسة وشجونها.
ومن املـؤكــد ان تلـك التجــارب احليــاتيــة ،والتـقلبـات
ال ـسـيــاسـيــة املـتـنــوعــة ،تــظل تــرفــد حـيــاة آل احـمــد
بـ ــاسـتـمـ ــرار ،وتــس ــاهـم يف ت ــوجــيه حـيـ ــاته وحت ــدي ــد
اخـتيــاراته الـثقــافيـة والـعمـليــة ،ويتــواصل تــأثيـرهـا
على مواقفه الفكرية يف السنوات التالية.
وميـكــن العـثـ ــور علـ ــى عـنـ ــاصـ ــر اخـ ــرى ،بجـ ــوار تلـك
التجارب ،كـانت متثل منـاهل أساسيـة يف تكوين وعي
جالل ،وبناء تفكيره ،والتحكم باجتاهاته فيما بعد.
ومـن أهـم ه ــذه املـن ــاهـل الكـت ــاب واالدب ــاء واملــثقف ــون
واملـفك ــرون االوائل ،الــذيـن تع ــرف علـيهـم ،مـن خالل
كـتـ ــابـ ـ ــاتهـم أو رب ـطـتـه بهــم عالق ـ ــات شخ ـصـيـ ــة ،ويف
طلــيعـ ــة ذلـك قـ ــراءته آلراء احـمـ ــد ك ــسـ ــروي ،الـ ــذي
اشتهـر بنزوعـه القومي ،ومـؤلفاته املـناهضـة للتراث،
ونقـ ــده العـنـيف للـفكــر الــديـنـي ،وعالق ــة آل محـمــد
بـ ــالقـ ــاص ال ــشهـي ــر ص ــادق ه ــدايـت ،ورائ ــد ال ــشع ــر
حلديـث بالفـارسية نـيما يـوشج ،والنـاشط السـياسي
خليل ملكي.
فقــد كـ ــانت آراء كـســروي ب ــاعث ـاً لـتمــرده علــى بـيئـته
الـ ــديـنـيـ ــة احملـ ــافــظـ ــة ،وطالقـه مع عـ ــوامله ــا ،بـيـنـم ــا
اسـتلهم من صادق هدايت تكـنيك السرد احلديث يف
الكـتـ ــابـ ــة الق ـص ـصـي ــة ،امـ ــا خلـيل مـلكـي ف ــاوق ــد يف
وجدانه روح الكفاح السياسي.
وممـ ــا الشـك فــيه ان طـبــيعـ ــة شخ ـصـيـ ــة آل احـمـ ــد،
واسـتعــداداتـه ،ليــست بـعيــدة ،عـن تنــويعــات املــواقف
واالفكار التي غرقت يف فضائها ،ذلك ان جالل اتسم
مبـ ــزاج قـلق ،م ـضــطـ ــرب ،مـتــطـ ــرف ،يـكـتـنـفه ت ـطـلع
وطــم ـ ــوح مــت ـ ــوثــب ،وج ـ ــدي ـ ــة ،وحــي ـ ــوي ـ ــة ،وض ـ ــراوة،
وحساسية مرهفة.
وباء التغرب أو اإلصابة بالتغرب أو نزعة التغريب
طـبعـت وعـي آل احـمــد هــواجــس اض ــرابه يف عــاملـنــا،
هــذه الهــواجـس الـتي كــان يفجــرهــا دائم ـاً ،انـشـطــار
وعـيهـم حـيـ ــال ره ــان ــات اله ــوي ــة وامل ــاضـي مـن جه ــة،
والعـصــر وحتــدي ــاته مـن جهــة اخــرى ،مـضــاف ـاً الــى
االستفهـامـات امللتـبسـة للـنهضـة والتحـديث ،وجـدل
الـتــراث والــوافــد ،وسـطــوة الـتكـنــولــوجـي ــا الغــربـيــة،

وتغـلغـله ــا يف جـمــيع اجمل ــاالت ،وازاحــتهـ ــا مك ــون ــات
االجـتمــاع الـتقـليــدي ،وقيـمه املــوروثــة ،واسـتبــدالهــا
بـ ــالـتـ ــدريـج بقـيـم ،حتـكـي روح احلــض ـ ــارة الغـ ــربـيـ ــة،
وجتـ ــسـ ـ ــد مفـ ــاهـيــم ومق ـ ــوالت تخـتـ ــرق بـنـيـ ــة هـ ــذه
اجملـتـمعــات وت ـســود يف حـي ــاته ــا علــى شـكل ظــواهــر
حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية.
لقد شعر آل احمد بعمق تلك التحوالت ،ورصد آثار
ها يف احلاضرـ وحاول ان يسـتشرف مآلها ونتائجها،
ليـدرك ان مجـتمعـه يجتـاحـه اعصــار ،أذا لم تـسخـر
كل الطـاقات ملقـاومته ،فانه سـيعصف مبرتـكزات هذا
اجملتمع ،ويطيح مبقومات وجوده وميسخه ،فيحيله
الى كائن مشوه.
واطـلق جـالل علـ ــى عــملـيـ ــة االجـتـيـ ــاح هـ ــذه (غـ ــرب
زدكـي) وهـ ــو م ـص ـطـلح مـ ـشــبع بـ ــدالالت سلـبـيـ ــة بل
دالالت هجائـية لـكل ما هـو غربـي ،ويوازيه بـالعربـية
(وبـاء الـتغـرب) أو (اإلصـابـة بـالـتغــرب) أو (التـسـمم
بالغرب) أو (نزعة التغريب) وغير ذلك .
ويبــدو ان ال ــدكت ــور احمــد فــرديــد ه ــو أول من نـحت
مـصـطلح (غــرب زدكي) بــالفــارسيـة ويــوصف فـرديـد
بأنه مفكر عمـيق ،لكنه صامت ،وإذا تكلم فهو مبهم،
وال يـ ـ ــدون افـك ـ ــاره ،ول ـ ــذلــك يعـ ـ ــرف بـ(الفــيلـ ــس ـ ــوف
الـشفـاهي) وقـد كـان له دور رائـد يف تعلـيم الفلـسفـة
األملــانيــة يف إيــران ،واعـتنــاق آراء هــايــدغــر ،وتـشغـيل
بـعض مقـوالته يف اجملـال التـداولي اإليـراني ،وعـرف
عنه تـطبيقـاته نظـريات هـايدغـر يف دراسة احلـضارة
الغـربيـة ،وآثـارهــا السـلبيـة خـارج محـيطهـا اخلـاص،
فـمثـلمــا يعـتقـد هـايـدغـر بــأن (كل حـقبــة من حـقب
التـاريخ تـختص بـسيـادة حقيقـة معينـة تطغـى علـى
بقية احلقائق ،فيمـا تقذف مبا سواها الى الهامش)
يعـتقــد فــرديــد ايـض ـاً بــان (الغــربـيني اضــاعــوا اهلل ،
واسـتبـدلـوه بـإله آخـر ،هــو النفـس املـاديــة ،أو النفـس
األمارة بالسوء) كما يؤكد ان للبشر ثالثة ابعاد:
األول عـلمي ،والثـاني فلـسفي ،والثـالث معـنوي ،ومع
ان (األول والث ــاني احـتال مـســاحــة واسعــة يف الــسنن
الفكــريــة الغــربيــة ،لكـن الثــالـث ظل غــائب ـاً وبــاهت ـاً،
بشكل فاضح).
ولـ ــذلـك يحـ ــذر احـم ــد ف ــردي ــد مـن مخ ــاط ــر شـي ــوع
حضـارة الغرب يف عـاملنا ،ويـدعو الـى جتاوز التـغريب
ومخـ ـ ــاط ـ ــره ،ب ـ ــاكـت ــش ـ ــاف ذات الغ ـ ــرب ،أي ان نـك ـ ــون
غربيني ،ال مبعـنى االغتراب عن الـذات ،وامنا مبعنى
املعرفـة الدقـيقة بـالغرب ،والـنفوذ الـى كنه الفلـسفة
واالنطـولوجيا الغربيـة ،ألن معرفة اآلخر شرط الزم
ملعرفة الذات2.
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وقـد أخـذ جالل آل احمـد هـذا املفهـوم الفـلسـفي من
فــرديـ ــد ،لكـنه صــاغـه صيــاغــة ايــديــول ــوجي ــة ،وعبــأه
بافـكاره التي استقـى شيئاً منهـا يف املرحلة املـاركسية
مـن حيــاته ،وهـي افك ــار متنـح آالت اإلنتــاج وامل ــاكنــة
دوراً مركزياً يف حـركة التاريخ ،وبنـاء اجملتمعات وفقاً
ملعاييرها اخلاصة.
يع ـرّف آل احمـد (نـزعــة التغــريب) بـانهــا (مجمـوعـة
االعـ ــراض الـتـي تــطـ ــرأ عل ــى حـي ــاتـن ــا ،يف ج ــوانـبه ــا
الـثقافية واحلضـارية والفكريـة ،من دون ان تكون لها
اية جذور يف التراث ،أو أي عمق ي التاريخ ،ومن دون
ان يكـون دخـولهـا تــدريجيـاً ،يــسمح بــاالستعـداد لهـا
وامنـا تـداهـمنــا دفعـة واحــدة ،لتقــول لنـا :انـا هـديـة
اآللة اليكم ،أو اقل انها املمهد لآللة).
ويعـ ــرف آل احـم ــد بـت ــوجــسه الــش ــدي ــد مـن كل شـيء
يـ ـ ــرمـ ـ ــز لـلغـ ـ ــرب وثقـ ـ ــاف ــته ،وبـ ـ ــاألخـ ــص معـ ـطــيـ ـ ــات
التكنـولوجيا الغـربية ،فهو يـرى ان كل شيء يف عاملنا
تـدنـسه املـاكنـة ،و (يـتمكـنن) وعنـدمـا يـتمـكنن يجـري
تهشيمه ونسفه.
ولعل مـصــدر هــذا الفــزع هــو خـيبــة االمل املــزدوجــة،
من الغــرب بقنـاعه االمــريكي ،الـذي اسقـط حكـومـة
الــدكتــور مصـدق ،واطـاح بـاصالحـاته ،الـتي جـسـدت
بعــض احـالم جالل آل احـم ــد والــنخـب ــة االي ــرانـي ــة،
وخـيبــة االمـل من االحتــاد الـس ــوفيـتي ،الــذي يــرمــز
للـمــاكـنــة وال ـسـلع الغــربـيــة ايـض ـاً ،وم ــا يالحــظه آل
احمـد مـن قيم وثقـافـة وافـدة ،يفـرضهـا منط املـاكنـة
والــسلعــة اآلتـيــة مـن الغــرب ،ومــا متـثله املــاكـنــة مـن
مـ ــركـ ــزيـ ـ ــة محـ ــوريـ ــة يف خـلق اشـكـ ــالـيـ ــة الــتغـ ــريـب
احلضاري.
كمـا ان حظـر الشـاه رضا خـان احلجاب ،واكـراه رجال
الـدين علــى خلع العمـامـة واخـتصـار مكـاسب الغـرب
يف أزيـاء الـنسـاء ،أو قبعـة الـرجـال ،اختـزن يف وجـدان
آل احمـد وغيـره من ومـواطـنيه ،عـداء كـامنـاً للغـرب،
مــا لبـث ان انفجـر يف نـزعـات نفـي وإقصــاء شمــوليـة
تلفظ كل ما هو غربي.
وعـرض آل احمـد آراءه هـذه يف دراسـة كـتبهـا كتقـريـر
الـ ــى مـجل ــس اهـ ــداف الــثقـ ــافـ ــة اإليـ ــرانـيـ ــة يف وزارة
الـتــربـيــة والـتعلـيـم ،سـنــة  ،1962حتـت عـنــوان (غــرب
زدكي) (وباء التغرب) أو (نزعة التغريب).
وكـ ـ ــان اجمللـ ــس ال ـ ــذي يـ ـضــم يف ع ــض ـ ــوي ــته عـ ــش ـ ــرة
اشخـاص ،بضـمنهم احمـد فرديـد قد تـداول امكانـية
نــشـ ــر دراس ــة آل احـم ــد ،غـي ــر انـه خلــص الـ ــى تع ــذر
النشـر ،بسبب نـقده الصـريح للنظـام ،وفضح دوره يف
تلويث الفضاء الثقايف للمجتمع بوباء التغرب.

الشعر واالعتزاز باجلذور
ترجمة  -عادل العامل

"لـي ـسـت هـن ــاك فلــسف ــة ميكـنهــا ابــداً ان حتـل محل
الشعـر ،إال ان الشعـر ميكنه ان يحل محل الفلـسفة،
شــريـطــة ان ال يـصف العــالـم فقـط ،بــالـطـبع ،وامنــا
يفسره ايضاَ"..
هـ ـ ــذه الــكلــمـ ـ ــات إلدوارداس مــيـ ـ ــزيل ـي ـت ـيـ ــس ،ميـكــن
تطـبيقهـا متامـاً علـى نتـاجه ،فـاالنسـان هو اجلـوهر
والهـ ــدف الـ ــرئـي ــس لـلعـ ــالــم الفـنـي الـ ــذي ي ـصـ ــوره
ويقــدمه شـاعـر الـشـعب اللـيتــواني هـذا ،وهـو يـركـز
اهـتمــامه ،من خـالل قصـائــده ،وغنــائيــاته ،وكتـابـاته
الصحفيـة ،على أكثـر قضايـا احلياة تعقـيداً ،يتنقل
بـني فنــونٍ شقيقـة ويحـاول ان يجـيب علـى مـشكالت
جمالية وفلسفية.
وفـيمــا يـلي مـقتـطفــات مـختـصــرة مـن كتــابه اآلنف
الذكر اعاله.
()1
اننـا ال نستـطيع ان نضع آمـاالً على املـستقبـل ما لم
نـضع احجــاراً يف أســاسـه اليــوم .وميكـننـي القــول ان
الـذين يؤجلـون اجناز مهمـةٍ الى وقتٍ قـادم هم أناس
س ــاذج ــون ،ف ــاحلـي ــاة ق ـصـي ــرة ،وم ـض ــة خـ ــاطف ــة يف
وم ـي ــض ال ــنجـ ـ ــوم األبـ ـ ــدي ،س ـنُّ سـهل الـك ـ ــسـ ـ ــر يف
ميكـانيكية ساعة النجـوم األبدية .وإذا أهملنا كل ما
خـطـطنـا لـلقيــام به الــى وقت آخـر ،فــاننــا نكـون قـد
خاطرنا بخسارة تلك اللحظة الى األبد.

رياضيات الثقافة

ان ال ـ ـ ــدافـع االب ـ ـ ــداعــي لـفـك ـ ـ ــرتــي ه ـ ـ ــو ،يف الـع ـ ـ ــادة،
ديـالكـتيك املـاضي الـبعيـد واحلـاضــر امللمـوس ،فقـد
ك ـ ــان قلـبـي الـ ـشـ ــاب ،ذات يـ ــوم ،مـثـبـتـ ـ ـاً علـ ــى رؤوس
االهــرامــات املـصــريــة امل ــدبب ــة .ثم اسـتبــد بـي كل مــا
يـتعلق باملـاضي التـوراتي .وبعد هـذا اكتشفـت الهند،
واألثر االغريقي الفريد.
غـي ــر انـنـي أب ـش ــر ب ــاملـث ــالـي ــات اجلـم ــالـي ــة لـلع ـص ــر
احل ــاضـ ــر .وعلـ ــى كل ح ــال ،ف ــاالح ــرى ان الـثق ــاف ــة
حـاصـل جمع جلـيل ،واملبـدأ أو القـاعـدة املـوثـوق بهـا
والـ ــوحـيـ ــدة هـنـ ــا هــي العــملـيـ ــة احلـ ـسـ ــابـيـ ــة الـتـي
يــسمــونهــا "االضــافــة" أو اجلـمع ،انهــا اوليــة ،لكـنهــا
شكل دقيق جداً للرياضيات.
وعالمـة النـاقص مـستبعـدة هنـا متـامـاً :فحـاملـا نبـدأ
ب ـطـ ــرح ،أي بـ ـش ـطــب ،القـيـم الـتـي ت ـضـمــنهـ ــا هـ ــذا
احلـاصل ذات مــرة ،تتحـول الـطبقــة الثقـافيـة فجـأة
ال ــى اخف ورقـ ــة تغلـيف ،شـيء ث ــان ــوي ج ــداً مـلحق
بحيـاتنـا اليـوميــة ميكن ان يـنهيه متـامـاً عـود ثقـاب
مشتعل واحد.
ان جمـيع القيـم الثقـافيـة تبـدأ بـاالضـافـة وقـد منت
شجـرة الثـقافـة اجلبـارة من جـذورٍ عميـقة االمـتداد،
فـاحليـاة االنسـانيـة تبـدأ بطـفولـة ونحن ال يخجلـنا
عل ــى االطالق ب ــالـطـبع انـن ــا كـن ــا أطف ــاالً ذات ي ــوم،
فـدعونا نضرب طفولـة بأربعة باليني وسوف نحصل
علـى االربعـة بـاليني نفـسهـا ،وكل واحــد من االربعـة
باليني انسان كانت لـه طفولته اخلاصة به وهو اآلن
قد بلغ سـن النضـوج ،وان كان مـن الصعب القـول ما
اذا كانت سنوات النضج هذه قد حلت حقاً!

متــــــــــابــعـــــــات/جـالل حـــــــــســــن

أقامه مركز (اآلن) للثقافة الدميقراطية

الـــثقــــــافـــــــة العــــــراقــيـــــــة املعــــــارصة وأنـــــســــــاق املــــــوروث
اق ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــز (االن لـل ـ ـثـق ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة
الــدميقــراطيـة) نــدوة ثقــافيــة بعنـوان
(الثقـافـة العــراقيـة املعـاصـرة وأنـسـاق
التـأثيـر املوروث) حـاضر فـيها االسـتاذ
البــاحث شمـخي جبـر والكـاتب جـاسم
الـصغيـر ،وقــدم للنــدوة البــاحث كـامل
الـدلفي بـتوطـئة قـال فيهـا :ان الهدف
من إقـامة هـذه الندوات الـتي تصب يف
خــدمــة ال ــواقع الـثق ــايف العــراقـي مـن
اجل املـ ـسـ ــاهـمـ ــة يف جتـ ــذي ـ ــر ثقـ ــافـ ــة
ابداعيـة حرة تنطلق من مـناخ احلرية
ورفـض الــوصــايــة بعــد انقـش ــاع غيــوم
الديكتاتورية.
ثم ابـتدأ الـباحـث شمخي جـبر بـإلقاء
مـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرتـه عــن ال ـنـ ـ ـسـق ال ـثـق ـ ـ ــايف
احلـ ـ ــاضــن لــكل االن ـ ـس ـ ـ ــاق الف ـ ـ ــاعلـ ـ ــة
واملغ ـ ــذيـ ـ ــة لإلط ـ ــار املـ ـ ــرجعــي لـلف ـ ــرد
واجلـم ــاع ــة عل ــى ان الـثق ــاف ــة ت ـشـمل
ال ــديـن والـلغـ ــة والع ــادات والـتق ــالـي ــد

وامل ــؤس ـس ــات االجـتـم ــاعـيـ ــة فق ــال :ان
ثقــافـتنــا لـم تنـتج حلــوالً واقـعي ــة من
خالل نـص ــوصهــا الـثقــافـي ــة بل كــانـت
تهـدف ال الى معـرفة اإلنـسان والعـالم
بق ــدر م ــا ته ــدف ال ــى مـن ــاقـض ــة نـص
يتقـدمها أو يعـاصرهـا ،فأصـبح النص
ل ــدينــا ال يهـتم بــالــوجــود بل ب ــالنـص
فـ ـتـ ـمـحـ ـ ـ ــور حـ ـ ـ ــول احلـج ــب ال حـ ـ ـ ــول
الكشف .
وأض ـ ـ ــاف :ونحــن ن ـت ـنـ ـ ــاول ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة
الع ــراقـيـ ــة الميكـن ان نـتج ــاهل بـنـي ــة
اجتـماعـية مهـمة كـان لها اثـر كبـير يف
الـثقــاف ــة العــراقـيــة إال وهـي القـبـيلــة
الـ ـت ــي احـ ـتـ ـ ـضـ ـن ــت وع ـ ـ ـ ــززت (الـعـقـل
القرابي) الذي كـان له االثر الكبير يف
املشهد االجتماعي والسياسي ،مؤكداً:
ان الـن ـظـ ــام الـ ــدميقـ ــراطـي الــتعـ ــددي
املطروح البد من االعتراف مبشروعية
االختالف والـتنوع االثني وتـأكيد هذه

املشروعية دستورياً ومؤسسياً واحترام
حـ ــريـ ــة الـعقـيـ ــدة والـ ــديــن وطق ـ ــوسه
وممـ ــارسـ ــاتـه واحلفـ ــاظ علـ ــى الـلغـ ــات
والــثق ـ ــاف ـ ــة وال ـت ـ ــراث لــكل املـك ـ ــون ـ ــات
العراقية،
مــشيــراً الــى ان ثقــافـتنــا االبــويــة يـتم
فـيهــا تــالـيـه احلكــام واسـتالب الــوعـي
لدرجة اسباغ القدسية اإللهية أو شبه
االلهـيـ ــة علـيهـم ،فه ــذه الـثق ــاف ــة ذات
تـ ـصـ ـ ــور هـ ـ ــرمــي أو مـ ـ ــركـ ـ ــزي أو رأســي
للعــالـم تعـطـي االعلــى مــا تـسـلبـه من
األدنى.
وتـطرق الـباحث الـى ان انتشـار وسائل
اإلعالم احلــديثــة التـي دخلـت احليــاة
العــراقـي ــة بع ــد سقــوط الـنـظ ــام سهل
للمـواطـن االتصـال بـالعـالم اخلـارجي
واالطـالع علـ ـ ــى آخـ ـ ــر ال ـتـ ـط ـ ـ ــورات بل
ســاهـم وب ـشـكل كـبـيــر يف زيــادة تـطـلعه
وطموحه .

وخـلـ ــص ال ـ ـ ــى الـق ـ ـ ــول :ان ع ـمـل ـي ـ ـ ــات
التغيـير تتأكـد دائماً من خالل اصالح
الـبـن ـ ــى الفـ ــوقـيـ ــة ب ـ ــالعـمـل الفـكـ ــري
والـ ـثـقـ ـ ـ ــايف واالعـالم ــي والـ ـت ــي يـلـع ــب
اجملتـمع املدني ومـؤسساتـه دوراً كبيراً،
فـي ــؤس ـس ــون لـثق ــاف ــة اجملـتـمع امل ــدنـي
الـذي يجب ان (تـؤسـس) داخل الـبنيـة
الثقـافيـة العـراقيـة مـن خالل اختـراق
وعـي اجملـتـمع وثقــافـته والـتحــول مـن
ثقافة النخبة الى ثقافة اجلماهير.
ثم حتـدث الكـاتب جـاسم الـصغيـر عن
الـتك ــوينــات االجـتم ــاعيــة الـتي ك ــونت
نـ ـ ـس ــيج اجمل ـت ـمـع العـ ـ ــراق ــي املعـ ـ ــروف
بـتنــوعه االجـتم ــاعي وقــال :ال غــرابــة
فــالع ــراق منــذ فج ــر التــاريخ ص ــاحب
أول دس ـت ـ ــور يف الع ـ ــالــم وه ـ ــو ق ـ ــان ـ ــون
(اورمنـ ـ ــو) وبع ـ ــده ق ـ ــان ـ ــون ح ـم ـ ــورابــي
الــشهـي ــر ال ــذي علـم الع ــالـم الكـت ــاب ــة
مبعنــى احلضــارة وتطـرق الكــاتب الـى

تـركيبـة اجملتمع الـعراقي مـستنـداً الى
آراء كـثيـر مـن علمـاء االجـتمــاع داعيـاً
احلكـم ــاء والـعقالء ال ــى امل ـس ــارع ــة يف
اتخـاذ مــوقعـهم الـطبـيعـي كمـرشــدين
للــمجـتــمع حـتـ ــى تـ ـسـتـمـ ــر املـ ـسـيـ ــرة
الـبنــائيـة تــسيـر بــشكل طـبيـعي االمـر
ال ــذي ي ـسـت ــوجـب مـن اجلـمـيع اع ــادة
رسم اخلـريطة الثقـافية واالجتـماعية
عبر ايجـاد ما يـسمى مبفهـوم احلراك
الـثقــايف وال ـسـيــاسـي عـبــر تـبـنـي آلـيــة
ودميق ــراطيــة الـتنــظيــر وإشــاعــة قـيم
ج ــدي ــدة ك ــالـتـ ـسـ ــامح ومـنـح الف ــرص
بـ ــالـتـ ـسـ ــاوي وذلـك هـ ــو أسـ ــاس مـبـ ــدأ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدميـق ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واحلـريـة .مـؤكــداً علـى
م ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــامـح
وأهـدافه الـسيــاسيـة يف
كل أنساق اجملتمع .
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ان فـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

االقـتـ ــراب مــن احلقــيقـ ــة هـي ط ـ ــريق
الــتحـ ــاور الن ـضـ ــاج وت ـطـ ــويـ ــر االفـكـ ــار
وصوالً الى احلقيقـة ولعل اكبر نقاش
تاريخي كـان بني انيشتاين وبوهر اكبر
عــالـم فيــزيــائـي وبني مــاركــس واجنلــز
ال ــذي يعـتـبــر مـن مـنـظ ــري الفلــسفــة
االشـتــراكـيــة حـيـث شهــدت مـنــاظــرات
وحـوارات كـان من شـانهـا جعل االفكـار
واالرادة واالسـتنتـاجـات أكثـر وضـوحـاً،
وب ــني فـك ـ ـ ــرة ع ـ ـ ــدم الـع ـ ـصـ ـم ـ ـ ــة أي ان
العلماء واملفـكرين هم ايضـاً يخطئون
بل يكـونـون قــد اخطــأوا أكثــر من مـرة
يف الق ـض ــايـ ــا العـملـي ــة ويف الـتج ــارب

الـعقلـي ــة أو عل ــى امل ـسـت ــوى االخالقـي
وذلـك بقـ ــول سقـ ــراط اعـ ــرف نفـ ـسـك
واعرف انك ال تعرف.
وخـتم حــديـثه بــان جل ــوسنــا وبحـثنــا
امل ـ ـش ـت ـ ــرك ح ـ ــول ش ـ ــؤون ال ــثق ـ ــاف ـي ـ ــة
العــراقـيــة املعــاصــرة ب ــوصفهــا عـنــوان
العـراق بـرمـوزه الـكبيـرة داللـة واضحـة
على عمق هذا البلد تاريخياً ومعرفياً
مـستـشهـداً بقـول احـد املفكـرين الـذي
يقــول :لـطــاملــا رفــضنــا احلــوار مع ـاً يف
امل ـ ــاضــي لـكــن ال ـ ــذي ي ـ ــرغ ـم ـن ـ ــا عل ـ ــى
اجلل ــوس االن هـ ــو احلقــيق ــة يف رؤي ــة
ابعاد املستقبل الثقايف.

يف مـلـــتـقــــــــى اجلـــمــــــــاهـــيــــــــر االبــــــــداعـــي

قصيدة النثر إطاللة استشارية عىل املايض

نـظـم ملـتق ــى اجلم ــاهيــر اإلب ــداعي نــدوتـه حتت
عنــوان (قــصيــدة الـنثــر إطالل ــة استـشــاريــة علــى
املاضي) للشـاعر محمد علي اخلفـاجي ظهر يوم
الثالثـاء  ،2006/1/24قــدم النــدوة النـاقـد علـوان
الـسلمـان بكلمـة تنـاول فيـها سـيرة الـشاعـر الذي
اصدر العـديد مـن اجملامـيع الشعـرية واملـسرحـية
مـنها مجمـوعته األولى (شبـاب وسراب)  1964ثم
(ل ــويـنــطق الـن ــاب ــالـم) و(لـم ي ــأت امــس س ــاق ــابله
الليلة) ويف املـسرح الشعري (ابـو ذر يصعد معراج
الرفـض) التي فـازت بجائـزة اليـونسكـو ثم (ذهب
لــيقـ ــود احللـم) والـتـي فـ ــازت بج ــائ ــزة االب ــداع /
الـشــارقــة ويف املـســرح الـنثــري له (وأدرك شهــرزاد
الـصـب ــاح) وغـي ــره ــا واخ ــر مج ــامــيعه ال ــشع ــري ــة
(الـبق ــاء يف الـبـي ــاض اب ــداً)  2005بعـ ــد ذلك ب ــدأ

اخلفــاجـي ب ــالق ــاء محــاض ــرته بقــراءة نـصــوص
بابلـية وقـبل امليالد وإسالمـية عـربيـة قدميـة لكي
ي ــوصلـن ــا ال ــى حقـيق ــة تق ــول  " :لـيــس ألح ــد ان
ي ــدعي لـنفــسه ملـكيــة احلـق التــاريـخي لـلبــدايــة
الـتي ليـست لـها بـداية يف كـتابـة قصيـدة النـثر أو
نصـوص النثـر الشعـرية ،أو ان يـضع خمـسينـيات
القـ ـ ــرن املـ ـ ــاضــي ت ـ ـ ــاريخ انـ ــطالقـه لهـ ـ ــا ،ذلـك ان
القصـائــد التي بـدأت بـنشـرهـا مجلـة شعـر -ألول
مرة -سنـة  1975لم تكن هي األصول األولى لهذا
النــوع من الـكتــابــة بل سـبقـتهــا نـصــوص قــدميــة
محضـرة أمسكت بـاملعيار الـشعري مبكـراً ومتيزت
بالتقنية اجليدة وحددت قيمتها العالية".
مؤكداً بان ال حاجة بنا ملزيد من الدقة واحلرص
يف البحث عن اصل الشجرة وعن املشتركات التي

جتـمعها بـباقي افـراد الساللـة ،فهي نصـوص قارة
ايـضـ ـاً جت ــاوزت اخلـطـط االولـي ــة لـلكـت ــاب ــة ال ــى
اجنــاز بنـاء بــارع دينــاميـاً .وأشـار الــى ان استقـرار
الـنمــوذج املعتــرف به بـوقـائـعه التــركيـبيــة وليـس
التناظرية البسيطـة و(املترية) اململة يظهر مدى
وعي شـاعــر ذلك الـنمـوذج بـالـتكـامل احملـرك له،
واضاف ان االمناط الـتي تقترحـها قصيـدة النثر
احلـديثـة من ارديـة متعـددة ومتـنوعـة لها سـردية
ذات ثـيـمــة ومـنت حكــائـي ،أو انـثـيــاالت مـتـت ــابعــة
فيـما يـشبـه اخلواطـر املكـتوبـة ،أو سلميـة شعـرية
مـترابـطة ،أو وحـدات نصـية مـستقلـة عن بعضـها
بفـواصل صـمت يقتـرحهـا منـشئ النـص ،أو منط
النـزول مـن ساللم الـشعــر العليـا الـى املبـاشـرة أو
االنسيـاب الهادئ ،ثم قطعه بخامتـة صائتة أو ما

يسمى بالضربة الفنية أو الومضة املدهشة.
وبعـد ان قـرأ قصيـدة لبـريفيـر مضـى الـى القـول:
ان تـردد مـصطلـح القصـديـة علـى االلـسـن بكثـرة
لـم يكـن نــاجت ـاً عـن انـتـبــاهــة ذاتـيــة ملـبــدعـيـنــا أو
نقادنـا وال هو مـن قبيل الـوعي اخلـاص بالـتاريخ
الشعـري والنقـدي للمجمـوع ،ولعل اعـادة تصفح
ما كـتب من الدراسـات النقديـة عن قصيـدة النثر
منــذ سنــة  ،1957وحتـى تــرجمـة الفـصل اخلـاص
بقـصـيــدة الـنـثــر لـ(ســوزان بــرنــار) ومــا قـبـل ذلك
ايـض ـاً ،وعل ــى امتــداد العـمق الــشعــري والـنقــدي
العــربي ،يــرينــا ان مصـطلح "الـقصـديــة" لم يـكن
قـ ــد وضـعه الـنـ ــاق ـ ــد العـ ــربـي احلـ ــديـث شـ ــرط ـ ـاً
للتجـنيـس أو الـتنـوع ولـم يكن قـد انـتبه الـيه من
قبل رغم قـدم ما قـاله ابن رشـيق القيـرواني حني

اض ــاف ال ــى تع ــريـفه للــشع ــر مـن انـه ذلك ال ــذي
يتوفر فيه سبق النية والقصد.
وخلص الى القول :اما احلداثـة وما بعدها فهما
ض ــرورة لـتـفعـيـل االصالح اجل ــذري يف الــثق ــاف ــة
واالدب ولـكــنهــم ـ ــا م ــصـ ـطـلح ـ ــان أو ت ـ ـس ـم ـيــت ـ ــان
مـوجـودتــان منــذ ان صنف الـشعـراء الـى (قـدمـاء
ومح ــدثـني) وال ــى (مـقل ــديـن ومج ــدديـن) ف ــاب ــو
نــواس يف زمـنه كــان حــداثــوي ـاً وملهجــريــون كــانــوا

ح ــداث ــويـني ن ـسـب ــة ملـن سـبق ــوهـم وك ــان ال ـسـي ــاب
ورف ــاقه ميـثل ــون جـيل م ــا بع ــد احل ــداث ــة ن ـسـب ــة
للــشعـ ــراء املهج ــريــني ،وهك ــذا ب ــالـن ـسـب ــة لـب ــاقـي
التيـارات واملدارس وصـوالً الى الـزمن الـذي نحن
فيه.
ثم جـرت منـاقشـات جادة للـمحاضـرة اسهم فـيها
االسـاتــذة :علي حــسن الفــواز واحمــد الثـائـر ود.
طه الهاشمي وعلي الكعبي.

