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خارج املدى

أصداء أسبوع املدى الثقايف يف الصحافة العربية

إبــــن خـــــــــــزعـل

تـنشر (املـدى) ابتداءً مـن اليوم جمـيع األصداء واملتـابعات واآلراء والـتعليقات حـول أسبوع املـدى الثقايف
الذي اختتم أعماله السبت املاضي يف مدينتي أربيل والسليمانية التي نشرت أو ستنشر يف مختلف أجهزة
اإلعالم.
(املدى) ستلتزم األمانـة يف نقل كتابات اجلميع ،وعلـى هذا سيصادف القراء اإليجـابي والسلبي من اآلراء املتعلقة
بفكـرة األسبوع أو سيـر أعماله أو نتـائجه ..سيصـادف القراء مـا يتفق مع قنـاعات مـؤسسة (املـدى) ،وما يختلف
معها .كما سيصادفون من اآلراء ما هو مكتوب بدوافع ثقافية حقيقية ،بغض النظر عن االتفاق واالختالف ،فيما
سيصادفون آراء أخرى لم تستطع أن تخفي دوافعها الضيقة واملريضة.
فمثلمـا كان األسبوع مساحة حرة للجـدل واالختالف والتعدد ،تتعهد هذه الزاويـة املكرسة لتغطية ردود األفعال
بالتزام مـساحة احلـرية نفسهـا ،ونترك لذكـاء القراء وحصـافتهم تقديـر الصحيح والغلط ،الغـث والسمني ،يف ما
املحـــــــرر

يطالعون من آراء وتعليقات.

اسبوع املدى يف أربيل دعا إىل إنشاء جملس للثقافة..
لقاء بني الثقافتني العربية والكردية

شــــــاكــــــر األنــبــــــاري
تـصــوي ــر نه ــاد العــزاوي

يف حضور اكثر من خمسمئة مثقف عراقي،
من داخل البـلد وخـارجه ،وبـاسهـام مثقفني
عـرب وأجانب ،عقد يف اربيل ،عـاصمة اقليم
ك ــردست ــان ،أسبــوع (املــدى) الـثقــايف الــرابع،
وه ــو األسبــوع األول الــذي تـقيـمه مــؤسـســة
(املـ ــدى) لإلعالم والـثق ــاف ــة والفـن ــون داخل
العــراق مـن ــذ سقــوط الـنـظــام ،وذلـك عقـب
ثالث دورات كــانت املـؤسـسـة قـد اقــامتهـا يف
الـع ـ ـ ــاصــم ـ ـ ــة .وح ـ ـ ــالــت األزم ـ ـ ــة األم ـنــي ـ ـ ــة
والسياسيـة ،خالل السنوات الثالث املاضية،
دون عقـد األسبوع الذي كـان مخططاً له ان
يُعق ــد يف بغ ــداد وم ــدن اخ ــرى ،إل ــى ج ــانـب
ك ــردسـت ــان ،يف األشه ــر األول ــى بع ــد انهـي ــار
النـظــام الـســابق .اخـتيــار إقلـيم ك ــردستــان
العـراق مكـان ـاً ألعمـال الـدورة الـرابعـة ،وفّـر
فـرصـة مالئمـة الجتمـاع هـذا العـدد الـكبيـر
مــن امل ـثـقف ــني ،بفـعل م ـ ــا ت ـت ـم ـتـع به م ـ ــدن
االقل ـيــم مــن اج ـ ــواء م ـ ـســتقـ ـ ــرة ،انعـك ـ ـســت
إيج ــاب ـ ـاً عل ــى أجـ ــواء عق ــد االسـبـ ــوع .ففـي
ظــروف بــالغــة الـتعـقيــد ،جــرى الـتخــطيـط

السـبوع املـدى الرابع الـذي اريد له ان يـكون
ورشـة ضـخمــة للعـمل واملــراجعــة والفحـص
الـتـي تـتــطلــبه ــا كـل احلق ــول الـتـي وج ــدت
سـبيلهـا يف بـرنـامج االسبـوع ومنهــاج عمله.
أريـ ـ ــد له ـ ــذا األســب ـ ــوع ان يـك ـ ــون شـ ـ ــامالً يف
انفـتـ ــاحـه عل ـ ــى مج ـ ــاالت الفـكـ ــر الــثقـ ــايف
وصـلته بـالــسيـاسـة واالقـتصـاد واالجـتمـاع،
وعلى مجاالت الفـنون االبداعيـة يف تنوعها
مـن الــشع ــر والقـص ــة وامل ـس ــرح وامل ــوسـيق ــى
والغناء والرقص والتشكيل والسينما.
اف ـتــتح االســب ـ ــوع ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة رئــي ـ ــس اقل ـيــم
كـردستـان الـسيـد مـسعـود بـارزانـي ،وانطـوت
الـكلـمـ ــات الـتــي القـيـت يف االفـتـت ـ ــاح علـ ــى
تــأكيــد روح األخــوة والـشــراكــة بـني مكــونــات
ال ــشعــب الع ــراقـي .وك ــان األسـبـ ــوع تعـبـي ــراً
ثقــافـي ـاً حـي ـاً عـن تـلك الــروح الـتـي اشـبعـت
الفعــاليـات اخملـتلفــة بطــابعهــا التـســامحي
الـتعددي احلر .تداول املـؤمترون يف اجللسة
األولى ثالثـة من املـشاريع الـثقافـية املهـمة:
اجملـلس األعلـى للثقـافة وصـندوق الـتنمـية
الثقـافيـة وبيـت الشعـر يف العـراق ،وتوصـلوا
إلـ ــى نـت ـ ــائج عــملـيـ ــة .ونـ ــاق ــش املـ ــؤمتـ ــرون
م ــوض ــوع ــة اخلــصخـص ــة يف مج ــال العـمل
الثقـايف .والـالفت يف فعــاليــات األسبـوع هـو
اجللـ ــس ـ ــة احل ـ ــواري ـ ــة بــني م ـثـقفــني ع ـ ــرب
واجلـمه ــور العــراقـي ،وشــارك فـيهــا :عـبــاس
بـيـض ــون ،مـن ــى فـي ــاض ،طه خلـيل ،ح ـسـني
عبــدالــرازق ،عبــد اإللـه احمــد ،كــرمي مــروة،
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ش ـ ـ ـ ــوق ــي جـالل وس ـ ـ ـ ــواه ــم ،واتـفـق مـعـ ـ ـظ ــم
املـوجــودين علـى اجلـو املتـردي الــذي تعيـشه
الثقافـة الرسميـة ،والتشويـش الذي متارسه
األن ـ ـظــم ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى امل ـثـقـف ،واألط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات
اخلاطئة والشعـارات املستهلكة املتخلفة عن
العــصـ ـ ــر ويحـ ـ ــاول بعــض امل ـثـقفــني الع ـ ــرب
تـ ــرويجه ــا أو الـتق ــوقـع داخله ــا ،خـص ــوصـ ـاً
الـنـظ ــرة إل ــى الــشعــب الك ــردي وثق ــافـته ،او
ب ـ ـشــكل عـ ـ ــام ن ــظـ ـ ــرة امل ـثـقف امل ـ ـ ــؤدلج إلـ ـ ــى
األقلـي ــات الـتــي تعـي ــش يف مع ـظـم الــبل ــدان
العربية.
وأعقبت اجللسة امسية موسيقية ،ادت فيها
الف ــرق ــة ال ـسـمف ــونـي ــة الع ــراقـي ــة ع ــدداً مـن
املق ـط ــوع ــات ،وك ــانـت ه ــذه األم ـسـي ــة ن ــادرة
احلدوث يف العراق لتردي األوضاع األمنية.
تـنـ ــوعــت فعـ ــالـيـ ــات األسـبـ ــوع األخـ ــرى بـني
الـ ــط ـ ـ ــاوالت املـ ـ ـســت ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ال ـتــي ع ـ ـ ــاجلــت
موضـوعات مهمة يف مجـال املال واالقتصاد،
ويف مجــاالت الـثقــافــة وصلـتهــا بــالــسيــاســة
وتـ ـ ــأثــي ـ ـ ــر الع ــنف واإلره ـ ـ ــاب عل ــيهـ ـ ــا ،وبــني
احللقـات الدراسـية املهمـة تلك التي تـناولت
قضـايا اإلبـداع والفنون ومـشكالتها الـراهنة
اضـافة إلـى دراسة مـشكالت أخـرى .وتنـوعت
الـفعـ ـ ــالــيـ ـ ــات يف مـ ـ ــا قـ ـ ــدم ــته مــن عـ ـ ــروض
وجل ـسـ ــات للفـن ــون االب ــداعـي ــة يف مج ــاالت
الشعر واملسـرح والسينما والغـناء واملوسيقى
والفـنـ ــون الـتـ ـشـكــيلـيـ ــة والـ ــرقــص .وعـبـ ــرت
العروض املقدمة عن تقدم واضح يف االبداع

يف تلك الفنون.
معـ ـ ــرض الـكــتـ ـ ــاب الـ ـ ــذي رافـق فعـ ـ ــالــيـ ـ ــات
األسـبــوع ضـم آالف العـنــاويـن الـصــادرة عـن
مؤسسة (املـدى) ودور نشر عربية أخرى ،مع
ح ـسـم خـم ـسـني يف املـئ ــة مـن سع ــر الغالف،
ووفــر فــرصــة آلالف القــراء ال ــذين تــوافــدوا
إلـ ــى أروقـ ــة املعـ ــرض يف حـ ــديقـ ــة هه ولـيـ ــر
(اربـ ـيـل) .ويف املــكـ ـ ـ ــان ذاتـه اقـ ـي ــم مـعـ ـ ـ ــرض
تـ ـشـكــيلـي لـلفـنـ ــانــني العـ ــراقـيــني ومعـ ــرض
استعـادي لفنـان الكـاريكـاتـور الـراحل مـؤيـد
نـعمــة ،اضــافــة إلــى معــروضــات فــولكلــوريــة
كردية.
واستـثم ــر األسبــوع فــرصــة وجــود ع ــدد من
ال ـسـيـنـم ــائـيـني الع ــرب مـثل عـب ــدال ــوه ــاب
بــدرخــان ومـحمــود حـميــدة وفــؤاد الـتهــامي
ومــانــو خلـيل وقــاسـم عب ــد وقتـيبــة الـشـيخ
نـ ـ ــوري وغــيـ ـ ــرهــم ،ف ـ ـ ــاتفـق علـ ـ ــى الـ ــشـ ـ ــروع
بتـأسيـس بنيـة هيكلـية ،تـأخذ عـلى عـاتقـها
تـنظـيم مهـرجـان دولـي سنـوي للـسيـنمـا يف
كــردستـان ،إضـافـة إلــى دعم اصــدار (اجمللـة
الـسينمـائية) الـعربيـة .ومن األفالم الـالفتة
املعــروضــة يف قــاعــة فـنــدق شـيــراتــون فـيلـم
(غـير صـالح للعـرض) خملرجـه عدي رشـيد،
وه ــو يـعكــس ب ــروح وث ــائقـي ــة جت ــريـبـي ــة م ــا
أصـاب بغـداد من خـراب بعـد انهيـار الـنظـام
والغـزو األجـنبي ،وفـيلم (األنفـال) للمخـرج
الـسـوري مـانـو خـليل ،وفـيلم (الـطــريق إلـى
اجلحيـم) للمخـرج روبـرت وايـن ،وفيه تـتبع
آلالف األكــراد مـن مـنــاطـق سكـنــاهـم حـتــى
صح ـ ــارى دفــنهــم يف م ـ ــا عـ ـ ــرف بعــملــي ـ ــات
األنفال.
وأق ــر وضع آلـي ــات لـتق ــدمي ال ــدعــم للف ــرق
املـســرحيــة ورعــايـتهــا من مــؤسـســة (املــدى)
واجلـمعـيــات والـصـن ــاديق غـي ــر احلكــومـيــة
املـتع ــاون ــة مع امل ــؤس ـس ــة .وعـملـيـ ـاً ع ــرضـت
مسرحـية (نسـاء يف حرب) التي ألفـها جواد
األسدي وأخرجها كاظم النصار ،ومسرحية
(ح ـظـ ــر جت ـ ــوال) للــمخ ـ ــرج مهـنـ ــد هـ ــادي،
وتنـاولت اجـواء احليـاة املعاصـرة يف العراق.
وأخـذت مــؤسسـة (املـدى) علـى عـاتقهـا دعم
الفـ ــرق واملـ ــؤس ــس ـ ــات الفـنـيـ ــة األكـ ــادميـيـ ــة
بــاملصـادر املـســرحيــة املتـاحـة لـديهــا والعمل
علــى تــرجـمــة املـصــادر األجـنـبـيــة وطـبعهــا
ووضـعه ـ ــا يف م ـتــنـ ـ ــاول الفــن ـ ــان ــني والف ـ ــرق
وامل ــؤس ـس ــات .وعق ــدت ن ــدوة ح ــول (امل ـس ــرح
العـراقي :املشكالت واآلفاق) ،ساهم فيها كل
مـن حـ ــازم كـمـ ــال الـ ــديــن ومحـمـ ــد حـ ـسـني
حـبيـب وجب ــار خمــاط ومـيمــون اخلــالــدي.
وأقـر ايضاً تقـدمي منح ومخصصـات شهرية
ملئـتني من مـثقفي العـراق ،وذلك بــدعم من
حك ــوم ــة اقلـيـم ك ــردسـت ــان ،وعـب ــر صـن ــدوق

التنمية الثقافية.
ومــن ابـ ـ ــرز م ـ ـ ــا متخـ ـضــت ع ــنه ت ـ ـ ــوجهـ ـ ــات
األسبـوع هـو الـشـروع بـبنــاء (البـيت العــربي
الـكردي للثقـافة والفنـون) يف مديـنة اربيل،
واألمل ان يجرى بناء فروع اخرى للبيت يف
م ـ ــدن العـ ــراق .وخ ـصــص رئـي ــس حـكـ ــومـ ــة
االقلـيم نـيجـرفـان بــارزاني مـسـاحـة عـشـرة
االف مـت ــر م ــربـع للـبـيــت الع ــربــي الك ــردي
وخـمسـة آالف اخــرى لبنـاء (املـركـز القـومي
للــدراس ــات) يف اربيـل .وبتــوجـيه مـن رئيـس
اقلـيم كــردستـان مـسعـود بـارزانـي ومبتـابعـة
رئـيس حـكومـة اإلقليـم بدأ الـشروع بـالعمل
علـ ـ ــى اطالق مـ ـ ــديــنـ ـ ــة اعالمــيـ ـ ــة حـ ـ ــرة يف
كـردستـان ،إضـافـة إلـى إقـرار إقـامـة معـرض
دولي لـلكتاب بالتعـاون بني وزارة الثقافة يف
االقـليـم ودور النـشــر واملــؤسـســات الـثقــافيــة
الكــردستــانيــة ومــؤسـســة (املــدى) بــدءاً من
العام املقـبل .ومن توصيـات االسبوع الـعامة
الــبحــث يف ان ـت ــظـ ـ ــام عق ـ ــد ه ـ ــذا األســب ـ ــوع
سنــوي ـاً .فهــذا األسبــوع أكــد أهـميــة الـتنــوع
ب ــانفـت ــاحه عل ــى مخـتـلف حقــول الـثقــافــة
والفكـر واالبـداع ،مـنظـوراً اليهــا من واقعهـا
عل ــى األرض .الفعــالـيــات الــشعــريــة كــانـت
األكـثـ ــر ح ـضـ ــوراً بــني احلقـ ــول األخـ ــرى اذ
اقـيمـت ثالث جلـســات ،األولــى شــارك فـيهــا
عـبـ ــاس بـي ـضـ ــون وهـ ــاشــم شفــيق وحـ ـسـني
عبداللطيف وأحمد الشيخ ،والثانية شارك
فيها صادق الـصائغ ومحمد سعـيد الصكار
وصـالح نيــازي ،والثــالثـة قـرأ فـيهــا الفـريـد
س ــمع ـ ــان وجن ـ ــاة عــبـ ـ ــداهلل وعالوي ك ـ ــاظــم
ك ـ ـ ـش ــيـ ـ ــش ومـح ــمـ ـ ـ ــد الـغـ ـ ـ ــزي وطـه خـلـ ـيـل
وفيوليت محمد.
ووافق املــشتــركــون علــى اعـتب ــار (األسبــوع)
ورش ــة عـمل م ـسـتـمـ ــرة ،مكـلّفـني م ــؤس ـس ــة
(املدى) مبتابعة تنفيذ البرامج والتوصيات
واالعـداد املبكـر للـدورة اخلــامسـة ،ومتـابعـة
تـشكيل اجملـلس األعلـى للثقـافـة ،وتـأسـيس
بيت الـشعـر يف العـراق ،وتـأمني مـستلـزمـات
عــملـه ونهـ ــوضـه ،وتعـ ــزيـ ــز مـ ــوارد صـنـ ــدوق
التنمية الثقافية.
كـ ــان املهـ ــرجـ ــان أي ـض ـ ـاً فـ ــرصـ ــة لـلقـ ــاء بـني
املثـقفني العـراقـيني يف اخلـارج والـداخل ،اذ
ح ـضـ ــر اكـثـ ــر مـن مـئـتـي مـثـقف مــن داخل
الـع ـ ـ ـ ــراق ،وع ـ ـ ـ ــدد اقـل م ــن اخل ـ ـ ـ ــارج ودارت
نقاشـات وحوارات كثيرة حـول راهن الثقافة
العـراقية واإلشكاالت التي تـواجهها وكيفية
بنـاء مشـروع وطنـي يسـتقطب املـثقفني من
دون البقاء يف اجلـو القدمي وتصنيفات أيام
النظام السابق.
عن (احلياة) اللندنية

كن ــا ثم ــانيــة عل ــى املنـص ــة ملنــاقـشــة
الــوضع الــراهـن للـثقــافــة الع ــربيــة.
عنـوان كبـير وعـدد كبيـر لكن اسـبوع
املؤمتـر طويـل وكردسـتان واسـعة وال
خيــر يف ان نقــضي بــدل الـســاعـتني
ثالث ـاً وبعـد الـثالث أربعـاً .كـان هـذا
يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر املـ ـ ــدى الـ ـ ــذي انـعقـ ـ ــد يف ارب ــيل
عــاصـمــة كــردسـت ــان العــراق ه ــذا العــام .مـن
الواضـح انه لوال طاحـونة القتل والـدم لكان
انعقـد يف بغــداد .ثمــانيـة واملـسـألـة ال تــشبع
من الكالم واملتكلمون ثمانية ،هكذا ،انقضى
وقـت ط ــويل قـبل ان يــصل املــيك ــروف ــون إل ــى
اجلمهـور .لم يكـن الذيـن تكلمـوا اقل حـاجة
إلـى التـبسـط والتـوسعـة فـاملسـألـة كمـا تـرون
تـ ـتـ ـ ـطـل ــب ذلــك وأك ـ ــث ـ ـ ـ ــر مـ ـنـه ،الـغـ ـ ـ ـ ــري ــب ان
امليكروفـون لم يكن يـستجيب للـمتكلمني اال
بعـد معـاجلـة ،يـنغلق عـليهـم اوال ثم يـدارون
وضعـيــتهـم مــنه فــتخ ـ ــرج اص ـ ــواتهـم ن ــصف
واضحـ ــة ثـم تـت ــضح اكـثـ ــر ،او تــبقـ ــى ن ــصف
واضـحة ويـستـسلم املـستمعـون فال يـطالـبون
املـتكـلم بــأن يـقت ــرب اكث ــر من املـيكــرفــون ،او
يأتيه من جـانب افضل ،بعـض املعقبني تكلم
عن امــور بعيـدة .احـدهـم روى حكـايـة بـأربع
مـجه ـ ــوالت اذا اســتخ ـ ــدم ـن ـ ــا امل ـص ـطـلح ـ ــات
اجلـب ــريـ ــة،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الـتعب قـد
حـل علـ ـ ــى
اجلـ ـ ـم ـ ــي ــع
ـل ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــه
أقـع ـ ـ ــدهـ ــم
يف
أم ـ ــاك ــنه ــم
ب ـ ـ ــدال مــن
ان
يــنه ــضه ــم
م ـنـه ـ ـ ــا ،ال
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس
ف ـ ـ ــال ــتعـ ــب
احـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــا
يتـزوج من
الصبر وال عــبــــــاس بــيـــضــــــون
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري
اي ـهـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يـســوق اآلخ ــر .ثم ج ــاء عبــد الــستــار نــاصــر
الـقصـاص العــراقي فقـال مــا معنـاه مـا لـكم
تلغــون هنـا بــالثقـافـة ومـســائلهــا والنـاس يف
غيـر واد .هـذا ابن خـزعل املـاجـدي مخطـوف
منـذ شهـرين ،ال يـدري اهله مـصيـره .عمـيت
عـينـا والـدته حـزنـاً وأبـوه ضـاع وأنتـم هنـا يف
غـيــر دنـيــا ،لـم اسـمع جـيــداً ،ســألـت اذا كــان
خزعـل هو اخملـطوف .قـالوا بـل ولده ،خـزعل
الـشـاعـر اجلـميل الــذي التقـيت به يف واحـد
مـن مهرجانـات جرش وتيّـم يومها شـاعرة لم
تـب ــال بـ ــأن تق ــرأ يف غـ ــزله ق ـصـي ــدة .خـ ــزعل
الشـاعر لـكن االنثروبـوجلي الذي كـاد يسكت
مبع ــرفتـه انثــروبــول ــوجي ـاً مـحتــرف ـاً ،خــزعل
الـذي كـان يـومهـا يـنتظـر ان ينهي الـدكتـوراه
لـيغادر العـراق ،واألغلب انه فعل ،الـذي ترك
عندي ديواناً مهما بعنوان (حية ودرج) وفيه
يبـدل اسلـوبه وطـريـقته ويــدخل يف مغـامـرة
جـديـدة وحـســاسيــة من نـوع آخــر ،علـمت ان
ابنه املصـور التليفزيـوني كان يف طـريقه إلى
عـمله ولم يره أحـد بعدهـا ،يقول النـاس هنا
إن شهـ ـ ــري ــن بحـ ـ ـســب ال ـتـقل ـيـ ـ ــد اإلرهـ ـ ــابــي
كثيـرتان على مخـطوف وإن األمل يف رجوعه
يـقل كلـمــا زاد الــوقـت عـن الـثالثــة اســابـيع.
كــان احلق مـع عبـد الــستـار نـاصـر .الـثقـافـة
الع ــربيــة هـي علــى ال ــرصيـف حيـث اختـطف
ابن خـزعل املـاجـدي ،انه خـزعل املـاجـدي ال
الشـاعـر هـذه املـرة وال املـؤرخ واالنثـربـولـوجي
ولـكن األب امللـوع واألم التـي اعمـاهـا الفقـد.
الــثقـ ــافـ ــة العـ ــربـيـ ــة هـي متـ ــام ـ ـاً حــني يقـ ــال
خل ـ ــزعل املـ ــاج ـ ــدي :انه ـ ــا املقـ ــاوم ـ ــة .ويهـ ــرع
اإلعالم ـي ـ ـ ــون العـ ـ ــرب واألدبـ ـ ــاء وال ـ ـسـ ـ ــاسـ ـ ــة
ليــرقصـوا علـى جثـة خـزعل املـاجــدي رقصـة
الـعجـ ــز واملـ ــوت الـ ــروحـي الـتـي تـ ـسـتـحق ان
تــسمــى ايـض ـاً الـثقــافــة الع ــربيــة واملقــاومــة،
العربية ايضاً.
ق ــرأت ايـضـ ـاً يف خ ــامتـ ــة مجل ــة ان ال ـش ــاع ــر
ال ـش ــاب ال ــذي ن ـش ــر قـصـي ــدة يف ع ــدد س ــابق
يـصـادف نـعيه يف هــذا العــدد ،لقــد التقـطـوه
من الرصـيف ايضاً وأعادوه جثة .هذه اجلثة
ميكن ان تسمى بغير حرج :الثقافة العربية.
لـم استـطع ان ابـكي او اقفل عـائـداً .عـشـرات
بل مـئ ـ ــات العـ ــراقـيـني كـ ــانـ ــوا حـ ــولــي ،إنهـم
الـنــاج ــون لكـن إلــى مـت ــى .ال يج ــرؤون علــى
العــودة بــراً فـطــريق العـظـيم خـطــر عـليـهم.
رجعــوا بــالـطــائــرة ،مـن سـيعــود مـنهـم العــام
القـادم إلى املـؤمتر ،ال نعـرف .كم مـن اجلثث
ستبقى يف بغداد؟! إنها الثقافة العربية.

نـــبـــــــوءات الـــــشـــــــاعـــــــر أدونـــيـــــس وبــــصـــرية اإللـه متـــــــوز
شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

مـن ج ــدي ــد وحتـت عـنـ ــوان (طق ــس القــتل) كـتـب
الـشاعـر العـربي أدونيـس يف جريـدة (احليـاة) يوم
الـ ـسـبـت املـ ــوافـق لألول مـن آذار عـ ــام  ،2006وهـ ــو
حل ـظ ــة مـن الـتـ ــاريخ يـت ــوجّـب وضـعه ــا يف سـي ــاق
غيــاب احلكــومــة والـصــراع علــى الــدول ــة ،اشتــداد
حمى الطوائف ،وتصاعد العنف ،كتب يقول:
"يـت ــواصـل يف العـ ــراق "طق ــس" القــتل( .وال أري ــد
هنا أن أشيـر إلى "تـاريخ" العراق يف هـذا اإلطار).
غيـر أن مــا يُحيِّــر حقـاً هـو أن كـثيــراً من الـكتّـاب

واملفكـرين والـشعـراء العـرب وبخـاصـة العــراقيني،
ال يـريدون أن يـتأملـوا يف هذا "الـطقس" ،أو حـتى
أن ي ـ ــروه .لـكــن ،أال نح ـت ـ ــاج ،ه ـن ـ ــا ،إل ـ ــى "صح ـ ــة"
البصر ،لكي تكتمل "صحة" البصيرة" .انتهى.
من الدهاء أن يختار أدونيس كلمته أعاله يف هذا
الـ ــوقـت عـيـنـه ،ألنه ي ـظــن يف الغـ ــالـب أنْ ال أح ـ ـدَ
بقـادرٍ اللـحظـة علـى أن يـنبـس ببـنت شفـة خالف
مـا يقـول ،حيـث كل شيء يـؤكــد نظـريـاً فـرضيّـاته
ال ـت ــي أوغلـ ـتْ يف اإليالم ك ـثـ ــي ـ ــراً مــن دون ذرّة مــن
اإلنصاف بشأن طقس القتل يف (تاريخ العراق).
دهاءٌ مزدوجٌ :من جهة اخـتيار التوقيت ومن جهة
اختيار املفـردات .كل شيء يبدو وهـو يحقق نبوءة
العرّاف.
لكن العـرّاف الذي يـختار تـوكيد نـبوءته القـدمية
يف هــذا الــوقـت عيـنه ،يعــرف يقـينـ ـاً أنه يخ ــاطب
مفكرين وشـعراء عراقيني خـاصة ،وهم يف الوضع
األشـد إيالماً ،موضوعني يف املـأزق األكثر صعوبة،

ويف الــزمـن األكثــر وحـشــة وخـســة يف تــاريخ شـعب
وأمــة .هــذا التــوقيـت غيــر مالئـم لقــول مــا يقــول
ـس ـ ــوري إذا لــم يـكــن مــن خــيـ ـ ــارات
ـاع ـ ــر ال ـ ـ ـ
ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ
الشيطان.
املـثقف أو الـشـاعــر العــراقي أعـزل ومـبعـد مــرتني
ويف زمـنـني ،م ــرة يف املــنف ــى بــني ظه ــرانـي أخـ ــوته
العـرّافني يف املنايف ،ومرة بـني ظهراني أخوة فيهم
الطغاةُ والقتلة .ويف احلالتني ما انفكت األصابع
تـش ـدّ علــى رقبـته وتــدفعه إلـى احلـائـط مـطــالبـة
إيـاه ،وهــو يف وضعيــة اخلنق تلـك ،بصحـة الـبصـر
والبصيرة.
سـيـب ــرهـن ال ــزمـن عل ــى أن طقــس القـتل ه ــو مـن
تـأليف ثلة حـكمتْ طويالً ،أطـول مما حتتمل روح
اآلدمي احلــر ،وأنـهم والـظالم الــذي يــوالـيهـم هم
مـن ينـشــر هــذا الـطقــس ،ليــس يف العــراق وحــده
وإمنا يف العالم كله.
يق ـ ــول العـ ـ ـرّاف أن (الـك ـث ـي ـ ــر) م ــن املفـكّ ـ ــريــن
أن ـ

ـشع ـ ــراء الع ـ ــراق ـيــني ال ي ـ ــري ـ ــدون تـ ـ ــأمّل ه ـ ــذا
والـ ـ ـ
الــطقــس ،ي ــدلّ ب ـشـكل ال لـب ـسَ فــيه عل ــى أنه لـم
يقرأ الكثير منهم اليوم وباألمس.
ب ــأعل ــى الـصـ ــوت ميكــن للعـ ـرّاف ت ــأشـي ــر طق ــوس
وممـارسـات وتقـاليـد غيـر مـريحـة يف العـراق ،وهـو
مـا لـم يتــوقف (الكـثيــر) من املـثقفـني العـراقـيني
عن اإلشـارة إليه ،لكـن من املسـتهجن الكـالم بهذا
اإلطالق امل ـيـ ــت ـ ــافـ ــي ـ ـ ــزيقــي ع ــن شعــب وم ـثـقف ــيه
وكـأنهما خـارج التاريخ وبـدعة مـن البُدِع الفـريدة
يف اجلغــرافيــا والتـاريخ .يـلحّ أدونيـس إحلـاحـاً ذا
مغزى يف اإلشارة إلى التاريخ.
سـيبــرهن الــزمن مـن دون شك ،أقـرب ممـا يـعتقـد
الـبعـض ممـن يتـشفــى بـشـعب ومبـثقـفيـه ،من هــو
فاقد البصر والبصيرة.
ملـ ــاذا يخـتـ ــار الـيـ ــوم أسـتـ ــاذنـ ــا أدونـي ــس أن يـكـ ــون
خـ ـصـ ــم ـ ـ ـاً لألل ــم الع ـم ــيق؟ .أال ميـكــن أن يـ ـص ـي ـ ــر
حليفاً للحكمة متعددة املعاني؟
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