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فاصلة

حاضـــــــرون يف
أسبــــــوع املـــــــــدى
تـلقــت املـ ـ ــدى خالل األيـ ـ ــام املـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة
الكـثيــر من رسـائـل التهـنئـة والـشكـر -
مبنـاسبـة انعقـاد اسبـوع املــدى الثقـايف
الــذي اقـيم يف أربـيل  -مـن شخــصيــات
ثق ــافـي ــة وم ــؤس ـس ــات تعـن ــى ب ــال ـش ــأن
الثقـايف والسياسـي عموماً ،وقـد لفت نظري أن
عـ ــددا مـن هـ ــذه الـ ــرس ـ ــائل وردتـنـ ــا مـن كـتـ ــاب
ومثـقفني ومـؤسـســات لم يـتح لنـا أن نـدعــوهم
للمـشاركة يف فعاليـات االسبوع ،أو غاب البعض
اآلخــر عن املهـرجــان لظـروف حـالـت بيـنه وبني
املشاركة.
حمـلت الــرس ــائل أفكــارا ومــواقف ومـقتــرحــات
عبــرت عن مـدى انـسجـامهــا وتطـابق مــواقفهـا
مع أهـ ــداف االسـبـ ــوع .أمـ ــا بـ ــرقـيـ ــات الــتهـنـئـ ــة
ورسائل أخرى فقد قدمت مشاريع جاءت دليالً
علــى أن أصحــابهــا كــانــوا يف صـمـيـم فعــالـيــات
االسـبوع وان لم يحضروا يف املهـرجان .فاملدى
يف سعـيهــا لـتفعـيل احلــركــة الـثق ــافيــة ق ــدمت
الدعـوة لعدد كبير من مثقفي اخلارج والداخل
طـبقــا حملــدد الفــاعـلي ــة والت ــأثيــر واملـس ــاهمــة
وعـ ــدد كـبـيـ ــر مـن هـ ــؤالء يعــمل يف مـ ــؤسـ ـسـ ــات
الدولة ومـؤسسات اجملتمع املدني .لهذا ادرجت
اسمـاء بعـض الكتـاب ممن لـم يحضـر االسبـوع
يف مـشاريـع متخضت عـن املهرجـان فكـان هدف
االسـبـ ــوع يف حقــيقــته ت ــوفـي ــر ه ــذا املـن ــاخ مـن
الـتفـكيــر لـلنـظــر يف املــشكالت ال ــراهنــة وجـمع
هـ ــذا العـ ــدد الكـبـي ــر
مـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـثـ ـق ــفـ ـ ـ ـ ــني
وحت ـ ـ ــريـك م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو
سـ ـ ـ ــاك ــن يف احلـ ـيـ ـ ـ ــاة قاسم محمد عباس
والثقافة معا.
ل ـ ـســت ه ـن ـ ــا ب ـص ـ ــدد
التــأكيــد علـى جنـاح فاذا كان كل من
أه ــداف االسبــوع  ،او ال يدعى
التحـدث عمـا
حتقق ملهرجان يكفر
يف جدوله من برامج
بق ــدر مـ ــا أو االعالن الناس ثقافيا
عـ ـ ــن ت ـل ــك ال ـق ـ ـ ـيـ ـ ــم وسياسيا فنحمد
وامل ـ ـضـ ـ ـ ــام ــني الـ ـت ــي اهلل انكم ال
وردت يف رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــل متثلون احدا
املـثـقفـني ال ــذيـن ل
يحضرواـم سوى انفسكم.
يشتركوا او
االسبــوع فقــد ك ــانت ونحمد اهلل انكم
هـذه الرسائل مبثابة ال تديرون
املـ ــرآة الـتـي عـكـ ـسـت مؤسسات
ال ـ ـ ـ ــدور االيـج ـ ـ ـ ــاب ـ
الصحابـي ولستم مكلفني
واحلقيقي
امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع الـ ـ ـ ــذي ــن بعمل يخص
ان ـ ـشـغل ـ ـ ــوا بجـ ـ ــدوى الثقافة
مــثل ه ــذا الـن ـش ــاط واملثقفني0
وم ـ ـ ــا نـ ـتـج عـ ـنـه م ــن
مـ ـ ـش ـ ـ ــاريع وخـ ـط ــط
فقــد كــانـت افكــارهم
ومقترحـاتهم كما لو
انهـم حـض ــروا و ش ــارك ــوا يف اجل ــدل والـنق ــاش
والطـاوالت واجللسات التي عقـدت يف كردستان
فـبــادروا الــى مـبــاركــة هــذا الـنـش ــاط وتكــريــسه
مسـتقبال حسب ماورد يف مقتـرحاتهم فخففوا
من حـدة بكـاء وعـويل قلـة اخـرى لـم تشـارك يف
االسبـوع لكنهـا راحت تـتهم وتتـباكـى بل وتكتب
م ــا ي ـشـبه الـتق ــاري ــر وال ــوش ــاي ــات ال ــرخـيـص ــة
مسـتغلة تلك الـزوايا املـظلمة مـن بعض مواقع
االنترنت.
نحــن اذا أمـ ـ ــام منـ ـ ــوذجــني  00منـ ـ ــوذج ح ـيـ ـ ــوي
وايجــابي يجـد نفـسه مـشـاركـاً وفــاعال حتـى لـو
لـم يحـض ــر ،فهــو ممـثّل يف االسـبــوع مـن خالل
زمالئه وأقــرانه ،ومـن خالل االفكــار واالهــداف
املـ ـشـتـ ــركـ ــة ،ومنـ ــوذج آخ ـ ــر تف ـضـحه ط ـ ــريقــته
الـرخـيصـة يف الهجـوم علـى اسبـوع املـدى حتـى
من دون ان يطلع علـى سير فعالـياته وما حدث
فيه0
فـكـمـ ــا اوضحـنـ ــا يف اكـثـ ــر مـن مـ ــرة ان الهـيـئـ ــة
الــتح ـضـيـ ــريـ ــة كـ ــانـت امـ ــام اعـ ــداد كـبـيـ ــرة مـن
املثـقفني واملعنيني ،ممن ال تستـوعبهم امكانات
االسـب ــوع ،ل ــذلك عـم ــدن ــا ال ــى االخـتـي ــار عل ــى
أســاس التـمثـيل ،ويف كل األحـوال فــان الغـضب
علـى عدم الدعوة هو دلـيل على االنتماء للروح
الثقـافيـة السبـوع املـدى .وان أخطـأ الـبعض يف
التعبير عن هذه الصيغة من االنتماء.
نق ـ ــول للـمـثـقفـني الـ ــذيــن بعـثـ ــوا بـ ــرسـ ــائـلهـم
وتهـانـيهـم لقــد كنـتم مـعنــا بهــذه االفكـار الـتي
بعثتمـوها .حـاضريـن مبقترحـاتكم .باسـمائكم
الـتـي ادرجـت يف م ـش ــاريع وب ــرامج انـبـثفـت عـن
املهـرجـان سـتبـاشـر عـملهـا يف القــريب العـاجل
ومــادمـنــا جـمـيعــا نـفكــر يف كـيفـيــة اعــادة بـنــاء
الـثقــافــة واحلـيــاة جتــاه ان ت ـسـتعـيــد حـيــاتـنــا
الثقـافيـة دورهـا وتـأثيـرهـا فقـد كـان حضـوركم
مـؤثرا وفاعـال بكلماتكم ورسـائلكم .ونحن على
يقـني لـن يـثـنـيـن ــا ويـثـنــيكــم كالم قل ــة ن ــاش ــزة
ت ـتـ ـص ـي ـ ــد يف املـ ـ ــاء العـكـ ـ ــر تع ــتق ـ ــد ب ـ ــوه ــمه ـ ــا
وتــضخـمه ــا امل ــرضـي انه ــا ت ـسـتـطــيع ان تعـي ــد
لـلثقـافــة سيـرتهــا املبـادة .ولهـؤالء القلـة نقـول
شك ــرا النكـم جعلـتـمــونــا نـتــأكــد مـن نــوايــاكـم
ال ـسـيـئ ــة وص ــواب تـص ــورن ــا عــنكــم .شكـ ــرا لكـم
ألنـكم كشفتم لآلخـرين حقيقة مـا تفكرون به.
لكننا نشعر باألسى للصورة التي ظهرمت بها.
فاذا كان كل مـن ال يدعى ملهـرجان يكفـر الناس
ثقــافيــا وسيــاسيـا فـنحمـد اهلل انكـم ال متثلـون
اح ـ ــدا سـ ـ ــوى انف ـ ـسـك ــم .ونح ـم ـ ــد اهلل انـكــم ال
تديرون مؤسسـات ولستم مكلفني بعمل يخص
الثقافة واملثقفني0
وهـنـ ــا نق ــول ان امل ــدى مـ ـش ــرع ــة ابـ ــوابه ــا لـكل
امل ـشــاريـع واالفكــار وامل ــواقف ســواء اخـتلفـت او
اتـفقـت اال انه ــا بـكل االح ــوال لـن ت ـسـمح ب ــأن
متـ ـ ــرر ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـطـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ،او يعـ ـ ــود من ــط
االضطـراب واخللـل والعنف لـيتـسلل حليـاتنـا
من جديد .لن تسمح للزيف واملواربة واملداهنة
ان يـدخل عتـبات مـستقبل ثقـافة العـراق الذي
يـ ـسـت ــوعــب كل اخلـي ــارت مــن اجل اع ــادة بـن ــاء
ثقـافة بلد دميقراطي حـر يسمح بأي نشاط او
حــركــة ثقــافيــة فقــد ولــى زمـن ثقــافــة اخلــاكي
العنيفة من تاريخ العراق وثقافته.

أصـــــــــــــــــداء أســــــبـــــــــــــــــوع املـــــــــــــــــدى الــــــثــقـــــــــــــــــايف الـــــــــــــــــرابــع

أربيل ولقاء أسبوع املدى الثقايف العراق

كاظم حبيب

ك ــانـت أربـيل ومل ــدة أسـب ــوع ك ــامل ح ــافل ــة ب ــالـن ـش ــاط
واحلـيويـة الثقـافيـة .التقـى فيهـا املئـات من املـثقفني
العراقيني من الداخل واخلارج .إضافة إلى مجموعة
مـن الــشخـصـي ــات الـثق ــافـي ــة الع ــربـي ــة مـن الـن ـس ــاء
والـرجال قـدموا مـن عواصـم الدول العـربيـة .ناقـشوا
مع ًا يف جـو ربيعي منـعش وموضـوعي عدد ًا كـبيرا من
املـوضـوعـات التي كـانت وال تــزال وستبقـى تـشغل بـال
شع ــوب مـنــطق ــة ال ـش ــرق األوســط .إنهـ ــا الق ـض ــاي ــا
الفكــريــة والــسي ــاسي ــة واالقتـصــاديــة واالجـتم ــاعيــة
ومـشــاكـل احلي ــاة الي ــوميــة لـلنــاس وقــراءات شعــريــة
وندوات واسـعة وحفالت غـنائـية ومـوسيقيـة متمـيزة.
كـ ــان لق ــاء جـمه ــرة كـبـي ــرة مـن املـثـقف ــات واملـثـقفـني
العراقيني يف مدينة أربيل .عاصمة كردستان العراق.
ال كـبيــراً .إذ ك ــان اللق ــاء بني أصــدقــاء
بحــد ذاته عـم ً
بــاع ــد بيـنهـم النـظــام االسـتب ــدادي وواصله اإلرهــاب
ال ومـؤثر ًا
الدمـوي اجلاري علـى أرض الرافـدين جمي ً
ونـافع ًا يف آن .كما كانت اللقاءات مع املسؤولني يف كل
من أربـيل والــسلـيم ــانيــة مـفيــد ًا ملعــرفــة الكـثي ــر من
اجتـاهــات التـطـور يف الــسيـاســة العــراقيـة ويف مــوقع
ك ــردسـتـ ــان الع ــراق مـن ه ــذه ال ـسـي ــاس ــة واجت ــاه ــات
التطور.
فـفي إحــدى قــاع ــات فن ــدق شيــراتــون بــأربـيل الـتقــى
املـثقفــون ال ـسـيــاسـيــون يـتحــاورون حــول ال ـسـيــاســة
وال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة ودور امل ـثـقفــني يف احل ـيـ ـ ــاة ال ــثقـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة
والـسياسيـة واالجتماعيـة ويشخصـون املشكالت التي
ت ــواجه ال ــدول العــربـيــة ومـنــطقــة ال ـشــرق األوسـط.
بسبب غيـاب الدميقراطيـة عن احلياة العـامة وغياب
املـؤسـسـات الــدستـوريــة أو شكلـيتهـا .أو بـسـبب وجـود
بعض الدكتاتوريني املهيمنني على السلطة.
ويف قاعـة أخرى كان حـوار االقتصاديني حـول الديون
اخلارجيـة والتعويـضات للـدول التي حتـملت خسـائر
بـسبب حـروب النظـام االستـبدادي .وإشـكالـية غـسيل
األمـ ــوال وحتـمــيل االقـت ـصـ ــاد العـ ــراقـي املـ ــزيـ ــد مـن
اخلسـائــر أو الفسـاد املـالي .حـول الـواقع االقـتصـادي
الراهـن وعجز احلكومات املتعاقبة عن إجناز مهمات
تــوفيــر اخلــدمــات للـشعـب بعــد مــرور أكثــر مـن ثالث
سـن ــوات عل ــى سقــوط الـنـظ ــام والع ــوائق الـتـي متـنع
الوصـول إلى ذلك .إضافة إلى مناقشتهم واقع وآفاق
تـطــور الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة والـب ـشــريــة يف أجــواء
يفتـرض أن تسـودها الـشرعـية الـدستـورية والقـوانني

الضابطة حلركة االقتصاد الوطني
يف ظــروف العـوملـة املـوضــوعيـة ومـا
ت ـسـت ــوجــبه مـن ول ــوج فـعلـي فــيه ــا
لالسـتفــادة مـنهــا لـص ــالح الـتـطــور
وال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم يف الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق وجت ـ ـنـ ــب
ال ــسلـبـي ــات احل ــادة الـتــي ميكـن أن
تـلحق ب ــاقتـصــاد الـبل ــدان الن ــاميــة
ب ـسـبـب الـتـخلف ال ــذي تعــانـي مـنه
اقـتصـاديـات هــذه البلـدان والفجـوة
الـكـبـيـ ــرة بـيــنهـ ــا وبـني اقـت ـصـ ــادات
الــدول املـتقــدم ــة صن ــاعي ـ ًا وعلـمي ـ ًا
وتقنيـاً .أي تلك الـتي دخلت الـثورة
العلـميــة والتقـنيـة .ثـورة املعلـومـات
(ألـنفــومـيــديــا) .مـن أوسع أب ــوابهــا
مـن جهة .وتلك الدول التي ال تزال
تقـبع خلف جــدران التخـلف .ورغم
ذلـك تخ ـش ــى اخل ــروج إل ــى فـض ــاء
احلرية والتقدم من جهة أخرى.
ويف صـالـة كبيـرة التقـى الشعـراء احملـدثـون يـشنفـون
أسمــاع املشـاهـديـن بقصـائـد شعـريـة رقيقـة ومنـعشـة
تـن ـطـلق مـن حــنجـ ــرة فـنـ ــان مـبـ ــدع عـ ــديـ ــد املـ ــواهـب
واإلمك ــاني ــات .من حـنجــرة أتعـبهــا ال ــزمن وأحــداثه.
حنجـرة الصـديق الفـاضل محمـد سعيـد الصكـار .أو
من حنجرة شاعـر مبدع آخر عديـد املواهب يروي لنا
عبــر شعــره حكــايــات بغ ــداد اجلمـيلــة وشخــصيــاتهــا
وأج ــواء بغ ــداد يف اخلـم ـسـيـنـي ــات .أو ن ـســمع كلـم ــات
مـدير النـدوة وهو يتحـدث بلغة شعـرية جميـلة ورؤية

صادقة عن شـعر هؤالء أنه الزميل املـبدع السيد علي
بدر.
ويف قـاعـات أخـرى وأمـسيـات أخــرى انطـلقت أصـوات
املغـنـيــة الــوحـيــدة واملغـنـني العــراقـيـني املـبــدعـني مـن
أجـيـ ــال مخـتـلف ــة لـتـنـ ـش ــد أغ ــانـي احلـب واجلـم ــال
واحلـيــاة والـسـالم للعــراق اجلــديــد .أصــوات ـ ًا عــرفـنــا
بعضها وبعضها جديـد .أصوات أمل خضير وسعدون
ج ــاب ــر وك ــرمي مـن ـص ــور وعـب ــد فـلك وجـعف ــر ح ـسـن
وطالب غـالي .وعلى تلك األنـغام واألصوات الـشجية

واحمل ــرك ــة للـم ـش ــاع ــر انــطلقـت ال ـشـبـيـبـ ــة الك ــردي ــة
اجلميلـة املتفـائلة بـاحليـاة لتـرقص للحب واجلـمال
للـحيــاة اجلــديــدة يف كــردستــان العــراق .إنهــا ملـيئــة
بآمال التـطور والتقدم لشعب عـانى املرارة واحلرمان
والـقه ــر والــتع ــسف واملـ ــوت عل ــى أي ــدي م ـسـتـب ــديـن
مجرمـني طوال عـقود وعقـود .عانـى الفقـر واخلراب
واحلـروب واملقـابـر اجلمـاعيـة .ويعـمل اليـوم ليـستـرد
عــافـيـته ويـنـظـم حـي ــاته ويـطــور اقـتـص ــاده ويح ـسـن
ظروف عيشه.
لقـد كان املهـرجان رائعـ ًا وكانت األيـام جميلـة .أعادت
لبعـضنا من الـشيوخ شبـابه واججت مشـاعر الـشباب
املـ ـ ـش ـ ـ ــارك .والفـ ــضل يف ذلــك يع ـ ـ ــود لل ـمـ ـض ــيفــني.
للـم ـس ــؤولـني يف إقلـيـم ك ــردسـت ــان قـي ــادة ومـثـقفـني
وشعـبـ ـاً .ال ــذيـن ب ــذلـ ــوا كل اجله ــد لـي ــوف ــروا أفــضل
الـظــروف لـنجــاح لقــاء أسـبــوع املــدى الـثقــايف الــذي
يعقد ألول مرة على أرض كردستان العراق .والفضل
يعــود للــرجل الـذي صـمم علــى عقـد هــذا اللقـاء يف
أربـيل بــالــرغـم مـن كل الـظــروف احملـيـطــة ب ــالعــراق
لـيجـمع ويــوح ــد صفــوف مـثقفـي ال ــداخل واخلــارج
ويجدد التالحم والـتفاعل وتبادل اخلـبرة بينهم .إنه
رئيــس مجلـس الـسلـم والتـضــامـن ورئيـس مــؤسـســة
املـ ــدى للـثق ــافـ ــة واإلعالم .ال ـص ــديـق فخ ــري ك ــرمي.
والف ـضـل يع ـ ــود للـ ـشـبـيـبـ ــة املـن ـظـمـ ــة الـتـي بـ ــذلـت
امل ـسـتحـيل إلجن ــاح هـ ــذا اللق ــاء .يع ــود لل ـسـي ــدتـني
الغـادتني .غادة جـوني وغادة العـاملي .وللسـادة هيثم
وقـاسم وعـبد الـزهرة ...الخ .إذ لـوال هؤالء وجهـدهم
الكبـير واملضني ملـا جنح اللقاء .والفضـل يعود أخير ًا
للمشاركات واملشاركني يف هذا اللقاء احلافل بالكثير
مـن األعمـال اإلبــداعيـة .مبــا يف ذلك معـارض الـفن
الـتشـكيلي والفـوتوغـراف واملسـرح والسـينمـا والشـعر
الشعبي.
وأخيـراً .ال شك يف أن املـنظمـني واملشـرفني علـى هذا
الـلق ــاء ق ــد تـبـيـن ــوا اجل ــوانـب اإليج ــابـي ــة يف أيـ ــامه
الـسبعـة وتلـمسـوا بعـض النـواقـص التـنظـيميــة التي
عطلت مـشاركـة الكثيـر من املثـقفات واملثقـفني الكرد
أو مــن الق ـ ــوم ـي ـ ــات األخ ـ ــرى امل ـت ـ ــآخ ـيـ ـ ــة يف الع ـ ــراق
وكــردسـت ــان العــراق والـتـي له ــا ثقــاف ــاتهــا اخلــاصــة
ودورها يف احليـاة الثقافية العراقية .خاصة وأن مثل
هـذه اللقاءات الثقافية املـتميزة تسمح بتالقح جدي
وفعـال بـني الثقـافـات العــراقيــة املتعـددة .أو تـزامـنت
مع مـؤمترات كردستانية أخـرى خلقت التباسات غير
مقصودة .أو عدم طبع األبحاث واملداخالت وتوزيعها
علـى املشـاركني قـبل بدء الـلقاء .وأنـا واثق متامـ ًا بأن
مـن ـظـمـي هـ ــذا الـلقـ ــاء سـيـ ــسعـ ــون إلـ ــى تـاليف تلـك
النــواقص وتكـريـس وتطـويـر اإليجـابيـات الـكبيـرة يف
اللقاءات القادمة.
شكر ًا وألف شكـر ملنظمي وممولي هذا اللقاء .وشكر ًا
ملن ساهم يف إجناحه.

لقـــــــــــاء العـــــــــراق

فاطمة احملسن

يف مهـرجـان "املـدى" حضـر العـراق الثقـايف ،حتـى
ســألـت نفـسـي عن قــدرتـي علــى إخـتبــار حلـظــات
املواجهة السافرة.
كان العراق يهتز أمامـي ،ويلوح يف مساقط الضوء
علـى نافورة أجلـس بقربها .اللهجـة التي تصخب
ب ــأذنــي جتعلـنـي أقـت ــرب مـن احللــم ذاته .أسالك
شـائكــة أعبـرهــا ،ويتـسلـل ال ّي لغـط ذلك احلـكي،
فـ ــاقـ ــول لــنفـ ـسـي سـ ــأكـ ــون هـنـ ــاك يف مـكـ ــانـي،يف
م ـط ــرحـي دومن ــا إعـت ــذار مـن أح ــد .ق ــال ش ــاك ــر
األنبـاري،الــذي مكـث بعـد عــودته :هـذه هـي امليـزة
الـوحيــدة ،أنت يف مكـانك ،يف بـيتك .شـاكـر سمـى
ابنته شـام ،بعـد إقامـة يف سوريـا أثمـرت زواجه من
دمشقية جلبهـا معه الى بغداد.يتجمع األصدقاء
حــولي ،ولـكن اإلخـدود الــذي أكتــشفه يلــوح مثل
سـب ــاخ ملح يـصعـب إجـتـيــازهــا .أهـم بــالـطـيــران،
فــتلـحقـنـي حـ ـشـ ــرات تـئـ ــز يف أذنـي ،فـ ــأسـتــيقــظ
مذعورة.
أمتـتع بحـصــانــة اله ــدوء يف ذلك الــصبــاح الــذي
وقفت فيه متمعنة باجلمع يف فندق أربيل ،أحدق
يف الــوج ــوه كي أمــارس اللـعبــة ذاته ــا :كيـف لي أن
أكتــشف معــارف وأصــدقــاء ،زمالء مـهنــة او رفــاق
دراسـة .صبـاح نوري مـرزوق بذاكـرته الـثاقـبة يـريد
أرشفـ ــة العـ ــراق ،نــضحـك مـن الـقلـب لـقفـ ـشـ ــات
اجل ــامعــة ،وهــو دائـمــا يـنــاكــد ن ـسـيــانـي املــرضـي
ويفــاجئه بــالتفـاصـيل .يتـذكـر األسمـاء واأللقـاب
واملعـارك مع االسـاتـذة ،مـثلمــا يتـذكـر اإلصـدارات
والـكتـب التــراثيـة واخملـطـوطــات ،ومن كــان يحب
رائـدة زمـيلـتنـا احملـافـظـة الـتي كــانت تـسخــر من
احلب .يـنتفـض جسـده يف حـركـة غيـر ملحـوظـة
وانــا أس ــأله مبــا ي ـشـبه املـبــاغـتــة :مـتــى أصـبحـت
بعثيا؟ أعرف ان صباح شأنه شأن الكثيرين الناقة
وال جـمل له يف الــسيـاسـة ،ولـكن الـســؤال يخـطـر

ببــالي مـثل نـكتـة عـابـرة ،ألنـني ادرك عـدم قــدرته
علــى الكـذب او تـصنع الـنكـران،فـالـبعث كـان قـدرا
مثلمـا احلرب وصدام وحظ العـراق العاثر .خليل
األسـدي الــذي يخـيل ال ّي أن يـده املـشلـولـة كــانت
هــي هـك ـ ـ ــذا ق ـبـل أن ي ـ ـص ـ ـ ــاب ب ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص ـ ـ ــة يف
احلـرب،عــرفته وهـو يقف أمـام فــالح عبـد اجلبـار،
وبيده الـسيكارة ذاتهـا ،وقبل أن يلتفت ألرى وجهه،
كـان هــو النـاحل مـع ميالن كـتفه األيـسـر مــذ كنـا
نــشتـغل يف مكــان واحــد .رمبــا كــان وضع جـســده
املـائـل قليال الـى الـيســار سبب إصـابته يف احلـرب،
أقــول لنفـسي وأنـا أرى أصــابعه الـتي حتــولت الـى
خــرق ــة مهـلهل ــة .هل تعــرفـنـي :يقف أمــامـي كــأن
الــزمـن أبقــاه طفال خ ــائبــا.الهــدوء ســاعــده علــى
جتاوز احملن التـي مر بها ،ومبا يـشبه العتب يقول
لهــاشـم شفـيق :تــركـتـمــونـي لهـم لقـمــة س ــائغــة.
سافـرمت وكنت وحـدي .يصـمت مثلـما كـان يفعل،
فهـ ـ ــو اليقـ ـ ــوى عل ـ ــى احلـكــي الـك ـث ـيـ ـ ــر .نح ـ ــاول
الـضحك ،ويـطلـب منـي عنـد الــوداع تصـويـره مع
إمـيلي الـصحــافيـة الفـرنـسيـة الـشـابـة :قــولي لهـا
أننـي معجـب بهــا .تـقبـل التـصــويــر معه ،وتـلتـفت
الــي ،هل أجـ ــد مـعجـبـني كـثـ ــار ًا يف هـ ــذا اجلــمع.
أطـمئنـها وأقـول مبا يـشبه اجلـد ،نعـم كل الشـباب
العراقي يتمنون إلتفاتة منك.
يعــرف الــذيـن قــدمــوا مـن الغ ــرب ،معـن ــى اللقــاء
العـابر بـالعـراق،اللـقاء اخملـتلس مـن ساعـات املوت
الـ ــزاحـف علـ ــى ب ـطــنه مـثـل أفع ـ ــى لهـ ــا أجـ ــراس
مجلجلة.
قـيمـة املهـرجــان لم تـكن بفعــاليـاته ،قـدر مـا كــانت
بـاللـقاءات اإلنـسانـية ،بـاألحاديـث التي تعـود فيـها
الثقـافـة الـى نـفسهـا من حـيث هي ممـارسـة حيـاة
وتعـارفـات .يـدخـل علي بـدر روايــاته ويخــرج منهـا
ممـتـطـي ــا دراجــته يف رحل ــة امل ــديـن ــة املفـت ــرض ــة،
سـن ــدب ــاد بغ ــداد ال ــذي يـص ــر عل ــى ال ـسـي ــر مـثل
أشقيـائها ،يربي شـوارب عصملية ،ويـرتدي خوامت
الغـجر .يـقول انـه موالـيد الـسبعـينيـات ،كي ينـاكد
أزمـتنــا مع العمـر .نعـرف بعـد سـاعـة ســر انتقـامه
من الــستـينـيني ،فقـد كــان من مــواليــد سنــواتهم
األولـ ـ ــى ،ويـ ـط ـي ــب له ان ميـ ـ ــارس دور عـ ـط ــيل يف
مـســرحيــة أوديب.ضــاعت عـليه احلـسـابـات،يقـول
زهيـر اجلزائـري حليـدر سعيـد وعلـي بدر وسـرمد
الـطائي ،ينـبغي أن تقفوا إحتـراما وتنـادوني بكلمة

عـمي قـبل لفـظ أسـمي .هــذا هــو مفـصـل اللقــاء
وسـداه وحلـمته،فـالعــراق رغم املفخخـات املـزروعـة
يف كل مـنعـطف ،ورغـم ثقــافــة العــويل والـتكـفيــر،
ينتج أجـياال جديـدة من املثقفني املـنفتحني على
طـموحـات الحد لهـا .يف أقصـى النـاصريـة يخرج
ياسر البراك مسرحية ألوجني يونسكو.
الع ــراق الـ ــذي يقـض مــضجعـي ،الـتـ ــواريخ الـتـي
أعـض عليهـا بـالنـواجـذ .حيـاتي الـتي تـسـربت يف
س ــاعـ ــة رمل غ ــرائـبـي ــة ،إح ــاول ان أم ـسـك بعـض
تـ ــرجــيع ـ ــاتهـ ــا يف هـ ــذا اجلــمع وأقـ ــول لــنفـ ـسـي
ولألصــدقــاء غــادرت كالم الــوطـن والنـض ــال منــذ
زم ــن ط ـ ـ ـ ــويـل ،وال أرغ ــب أن تـ ـنـ ـ ـ ـس ــب ألـ ـ ّي تـلــك
الـسخــافــات ،ولـكنـي أود هكــذا أن أكــون يف العــراق،
هي أنــانيـة مـني أعـرف هـذا ،فـالعـراق هــو مكــاني
الـصغيـر ،بـيتي الـذي أمتـدد فـيه وأتصـرف بـزوايـاه
وأغيـر من ديكـوره .رهاني ومـشروعي الـذي أساويه
بخسـارات عمري الثقافية .هي أنانية وعناد أعرف
هــذا وال أطـلب ت ــزكي ــة من أحــد .تخ ــاصمـت مع
فخري كـرمي ،وتذكـرت يف صورتـه إطاللة الـزعيم،

ولكـنـي شك ــرته يف الـنهــايــة مـن قلـبـي ،فه ــا نحـن
العـ ــراقـيـني ،نـخلــط احلـب بـ ــالـتـ ـشـ ــاحــن ،نعـبـ ــر
خ ـطـ ــوط الـتـمـ ــاس دون أن نـ ــدري مــثل جـيـ ــوش
تــزحف الــى حـتفهــا .يقــول عبــد الــزهــرة زكـي أنه
اليـنـ ــام اللـيـل ،يخ ــاف أن ُيـط ــرق بـ ــابه يف س ــاع ــة
متـأخـرة .هــذه هي القـشعـريـرة الـتي أهــرب منهـا،
أكـره االقـويـاء رمبـا ألنـني أحـســدهم ،فـأنــا جبـانـة
وضعـيف ــة ،ولكـنـي أدرك دائـمــا ان يف القــوة بعـض
خبل وبالهة.
متى غـادر ْت الثقافة العـراقية تصورهـا عن نفسها،
وانـشغلـت بتبـريـر وجـودهـا ،تغـافلهـا عن حـاجتهـا
الـروحيــة وانصـرافهـا الـى خـدمـة مـا العــد له من
القضـايـا النـافلـة؟ ذاك سـؤال مـؤرق ،تتـبعه أسئلـة
كـثيـرة.كــان الصــراع يف الثقـافـة العــراقيـة يف عهـد
الـدكتاتور من أجل احلفاظ عـلى ماء الوجه ،إزالة
اخلجـل عن ال ــروح املكـســورة بــاخلــذالن ،خــذالن
النفـس واآلخـر .هـذا األثـر يــراه النـاظـر يف وجـوه
أنهـكهـ ــا اخلـ ــوف والــتحـ ـسـب والـ ـشـك ،ذبلـت يف
حـصــارات مــربع ــات الهلع الــذي عــاشـتهــا حــروبــا

وانـتهاكـات ووجع العـزلة عـن العالـم .ولكن الثقـافة
العراقيـة تعيش رغم احلريـة النسبيـة اآلن معركة
وجـودهـا ،بعـض املتفـائلـني من املثـقفني القـادمني
مــن ال ـ ــداخـل يفـ ـس ـ ــرون األم ـ ــر عل ـ ــى أنـه مج ـ ــرد
إضـ ـط ـ ــراب الميـكــن ض ـبـ ــطه ،ف ـ ــاالنـفالت يـلغــي
ال ـسـبـبـي ــة ويـتـن ــاف ــى مع االسـتخ ــدام امل ــوض ــوعـي
لتــوصـيف احلق العــام واخلــاص لـلمـثقف .الــذي
يج ــري ب ــرأيهـم لـيــس س ــوى تعـبـي ــر مـط ــاط عـن
مـرحلـة اإلنتقـال.بعـضهم يـرى يف احلـرب األهليـة
ضــرورة لغــسل اجلــراح املـكبــوتــة واملـتخـفيــة حــول
إمي ــان ــات س ــاذج ــة ب ــال ـطـ ــائفـ ــة والع ـشـي ــرة وقـيـم
البطوالت النّفاجـة التي متحوها الثقـافة املدينية.
كالم كـثيـر يجـري علـى طـاوالت الـسهـر ،ويف أروقـة
القـاعـات ويف الـسيـارات الـتي تـقلنـا مـن مكـان الـى
آخر .مشاريـع تعقد وعناوين تتـبادل ،ونحن نختبر
بع ـضـنـ ــا ،ونــتقـ ــرب مـن األجـيـ ــال الـتـي ســبقـتـنـ ــا
وحلقتنـا بـرغبـة اإلمسـاك بـالـوجه املـتخيل لعـراق
نخـاف أن تسقـط فجوات الغـربة معـرفتنـا به .هذا
العــراق احليــوي النـاشـط الـذي ميـوج بـاحلـركـة.
أقـول لسمـر قحطـان املمثل الـذي شاب شعـره قبل
األوان :هــذا أسـم انث ــوي ،فمـن سم ــاك به؟ يجـيب
ب ـســرعــة :أبـي الــذي عــشق املـمــرضــة سـمــر الـتـي
ســاعــدت أمـي علــى والدتـي .بقـيت أمـي تنـظــر الي
بــإعتبــاري ابن تلك الـلحظـة امللعـونــة من حيـاتهـا.
سمر مثّل دورا يف مـسرحية عنوانها "حظر جتوال"
من اخـراج مهنـد هادي ،ذلـك النص الـذي يحـاكي
عـوالـم بيـكيـت :تنـويعــة تختـلف يف منـطقهــا عن
املسرحية األصل "يف انتظـار غودو"  ،ولكنها تصلها
ي اجله ــات
يف من ــوذج ال ــرجل الــصغـي ــر احل ــائ ــر أ ّ
يـسلك .الفـرقـة واملـؤلف لم يـدعـا شـاردة وواردة من
ح ـ ــال بغـ ــداد الـيـ ــوم دون مـ ـسـ ــرحــته ـ ــا ،ومع كـ ــون
مـسـرحهـم املتقـشـف ،مينع الـتمـدد علـى مـسـاحـة
واسع ـ ــة مــن الق ـ ــول ،فه ـ ــو يقـتـنــص الـي ـ ــومـي يف
انشغـاالت النـاس،بيـد ان اجتهـاده إلبتـكار شـيفرات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـل ـمـخ ـ ـ ــاط ـب ـ ـ ــة وتـق ـ ـ ــاطـع احل ـ ـ ــوارات
وتنــاظــرهــا،مـكنـه من صـنع ورشــة دراميــة صـغيــرة
مــؤثــرة  .ولــوال تــداخل الـتمـثيـليــة الـتلفــزي ــونيــة
ال ـظـ ــاهـ ــر يف اإلداء وصــنع املـ ــشهـ ــد ،لـك ـ ــان لهـ ــذه
امل ـســرحـيــة شــأن آخــر .وهـي يف كل االحــوال دلـيل
إصرار املسرح العراقي على البقاء طليعيا وشجاعا
ومتـجاوبـا مع فكـرة اإلبتكـار .استـطاع اخملـرج منع
احلكـاية من الـتحول الـى تراجيـديا سـاخطـة ،كما
حدث يف املسرحية الـتي سبقتها "نساء يف احلرب"
 ،ولم تغب الفرجـة عن التركيب املسرحي مبفردات
تكـاد تكـون جـديـدة ،لـذا كـانـت إستجـابــة اجلمهـور
بشقيه النخبوي والعادي مباشرة وسريعة.
محمـود عبد الـوهاب سـيعود الـى البصـرة ،أقول له
دعنـي أسجل حــوارا معـك عن الــسي ــاب وحيــاتـكم
الثقــافيــة يف اخلمـسيـنيـات ،يـرفـض العــرض رغم
الـصــداقــة التـي سعــدت بهــا .هــذه املــرة بــدا واهنــا،
يجـرجر أقـدامه .حتـدثنـا عن البـريكـان وعن اخته
هـو الـتي انـهكه مــرضهـا .مم نــشكــو؟ لقــد تعـودنـا
علـى أن نـشهــد األزمنـة الــرديئـة وهـي تتـوالــد عن
بعضها ،هذا ما يقـوله باختصار .فتى أسمر صغير
ال ـسـن يع ــدنـي ب ــروايـته الـتـي أب ــدى احل ــاض ــرون
إعجــابهـم بهــا ،يقـول أنـا أكـتب بــأسمــاء مخـتلفـة،
فــالكبــار اليقبلــون حشــريتي ،يـريـدون ربـطي بلـون
واحد من الـكتابـة .أشتغل يف أكـثر من مـكان وأحب
كل الفنون ،فـما الذي مينعني من اإلنطالق .صح،
م ــاال ــذي ميــنعه مــن أن يك ــون أكـث ــر مـن شخـص،
فالعراق الهارب من جلده يحتاج تلك الديناميكية
كي يعبر احملنة على عجل.

