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املدى الثقايف

من اوراق اسبوع (املدى)

فيصل لعيبي

لقـد كـانـت الثقـافـة الــوطنيـة سـابقـاً
مـ ـش ــاركـ ــة فع ــال ــة يف الـن ـض ــال ض ــد
اإلسـ ـتـعـ ـم ـ ـ ـ ــار وم ــن أجـل الـ ـتـح ـ ـ ـ ــرر
واإلسـتقالل ولهــا خصـائـص محليـة
وهي متّـيز بني التقـدم والتبعيـة وهو
مـ ـ ــا جعـله ـ ــا ق ـ ــري ـب ـ ــة مــن ال ـنـ ـض ـ ــال
الـ ـسـي ــاسـي ال ــرفــيع املـ ـسـت ــوى ،مم ــا
س ــاهـم يف خلـق العالق ــة الـطـبـيعـي ــة
بني ما هو ثقايف ومـا هو سياسي مع
إسـتـقاللـيـ ــة كل مــنهـمـ ــاعـن اآلخـ ــر،
فكــان اجملـتـمع حــاضــراً دائـم ـاً عـنــد
الطرفني.
لـكــن ثقـ ــاف ـ ــة اإلنفـتـ ــاح ،ت ـطـ ــالـبـنـ ــا
باخلـضوع ملـركز واحـد وحيـد وتزّيف
املعنـى احلـقيقـي للعــامليـة أو العـوملـة
اإلنسـانيـة،محـولـة التـاريخ إلـى زمن
ثــابت محـدد بـالـلحظـة الـرأسمـاليـة
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فقـ ــط .إنهـ ـ ــا ثق ـ ــاف ـ ــة (ال ـنـعج ـ ــة
دولي) ،إذا أحــسنــا الـتعـبيــر ،ثقــافــة
اإلسـتـنـ ـسـ ــاخ واألربـ ــاح والـ ـسـي ـطـ ــرة،
حـ ـي ــث تـ ـنـعـ ـ ـ ـ ــدم مـفـ ـ ـ ـ ــاهـ ـي ــم مـ ـثـل:
التضامـن ،احلرية ،املساواة مبعانيها
العميقة.
يف هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ـ ـ ــروف أصـ ـبـح حـ ـتـ ـ ـ ــى
النضال خـاضعاً "للشرعـية الدولية"
والتي تـعني عملـياًاخلـضوع ألمـريكا
ووفق مصاحلها أيضاً.
فــاملـثقف احلــالـي عـمــوم ـاً أصـبح يف
ح ــاج ــة إل ــى م ــرجعـي ــة وه ــو مــثقف
م ــرجعـي ــات ب ــال ــذات ،ويعـتـم ــد عل ــى
جهـ ــة ،حـ ــزب ،ديـن ،قـ ــومـيـ ــة ،دولـ ــة،
عشيرة ،ثقافة اآلخر الخ..
نـ ـ ــادراً مـ ـ ــا جن ـ ـ ــد يف مج ـت ــمعـ ـ ــات ـنـ ـ ــا
العـ ــربـيـ ــة ،املـثـقف املـ ـسـتـقل واحلـ ــر
والـع ـ ـضـ ـ ـ ــوي يف نـفـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوق ــت ،إن
امل ـثـقف ع ـن ـ ــدن ـ ــا ه ـ ــو (مـ ـ ــوظف –
تـابع) ٌ ،يــوظف الثقـافـة جلهـة مـا أو
مرجعية ما وبهـذا فهو يتنازل طوعاً
عل ــى األغلـب عـن الـثق ــاف ــة لـص ــالح
سلطـةٍ ما،وتـتحول الـثقافـة هنـا إلى
وعيٍ زائف ٍ.
منـذ السـتينيـات بات علـى املثقف أن
يـثـبـت والءه للــسلـطــة وصــار الــوالء
قيمـة معـرفيـة ودليالً عـلى الـوطنـية
واإلخـالص وع ـك ـ ـ ـسـه جنـ ـ ـ ــد تـهـ ـمـ ـ ـ ــة
اخلـيـ ــانـ ــة والعـمـ ــالـ ــة لألجـنـبـي وإذا
أضـفنــا الــسلـطــة الــديـنيــة كــسلـطــة
إضـ ــافـيـ ــة أو م ـ ــرجعـيـ ــة أخـ ــرى فـ ــإن

الــكفـ ـ ــر واألحلـ ـ ــاد هـ ـ ــو مــن نـ ـص ـيــب
املارقني طبعاً.
يــأتـي بعــد إرهــاب الــدول ــة العــربـيــة
املــنفلـت وع ــادات الـتـخلف واجلـم ــود
واألنـغالق ،إرهاب سلـطة املـال كشكل
م ـسـتـت ــر ض ــد الــثق ــاف ــة واملـثـقفـني،
ومـن ــذ ال ـسـتـيـنـي ــات أيـضـ ـاً الحـظـن ــا
جميعا ًكـيف أصبح شراء املثقف من
خـالل ال ـت ـ ـ ــوظ ـيـف يف امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات
اإلعالمـية البـتروليـة قد قيـد حتركه

وأغلق فـمه ب ـسـبـب إعـتـم ــاده يف رزقه
علـ ــى مــثل هـ ــذه املـ ــؤسـ ـسـ ــات ،مـثـ ــال
العـراق يف عهـد صـدام ولـيبيـا حـاليـاٍ
ومع ـظــم دول اخللــيج الـتـي تــنعـ ــدم
فيها حرية الرأي والتعبير عنه.
إن ثقـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـب ـتـ ـ ــرودوالر ،حق ــيقـ ـ ــة
م ــوض ــوعـي ــة الحتـت ــاج إل ــى ب ــراهـني
ملعـرفتـها،إذ أصـبح املثقف العـربي يف
هــذه األمــاكـن عب ــارة عن كــاتـب،غيــر
قـ ــادر عل ــى قـ ــول احلقــيقـ ــة بع ــد أن

طوحـت به انظمته القمعية وأرعبته
وأقـدمت حتى على إغـتياله وتعذيبه
ورم ـيـه يف معــتقـالته ـ ــا ال ـ ــوح ـ ـش ـي ـ ــة
وم ــرغـت ك ــرامــته ب ــالـ ــوحل وق ـضـت
علـ ـ ــى ذاته امل ـ ـس ـتـقل ـ ــة وج ـ ــوه ـ ــره ـ ــا
اإلنساني  -التقدمي والتنويري.
ولكـي ينهـض املثقف والـسيــاسي من
هــذا املــستـنقع ،أي نهــوض الـثقــافــة
وال ـسـيــاس ــة مع ـاً مـن إنحـط ــاطهـمــا
عل ــى أســس ج ــدي ــدة،أج ــد أن ط ــرح

بعــض املقـت ــرح ــات ذات ف ــائ ــدة هـن ــا
مثل- :
-1محـاربــة الهـزميـة مبـعنـاهــا العـام
(ثق ــافـيـ ـاً ،سـي ــاسـيـ ـاً) وذلـك بجـعل
الثقـافة قادرة علـى إستخدام أدواتها
اخلـاصـة بهـا وشـروطهـا املـميـزة لهـا،
أي فصلهـا عن السلـطة (أي سلـطة)
وع ـ ــدم ح ـص ـ ــره ـ ــا بـتـكـن ـ ــوق ـ ــراطـيـي
الـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة فـقـ ــط،أو عـ ـ ـ ــزلـهـ ـ ـ ــا ع ــن
مح ـي ــطه ـ ــا ال ـتــي ت ـتــنفـ ــس مــنه أي
اجملتمع.
-2م ــواجهــة الـتخـلف العــام يـتـطلـب
م ـن ـ ــا مـ ـ ــواجهـ ـ ــة تخـلف ـن ـ ــا اخل ـ ــاص
بالدرجة األولى.
-3محــاربــة ثقــافــة الـســوق مبـعنــاهــا
الالإن ـس ــانـي ،يفـ ــرض علـيـن ــا أيـضـ ـاً
محـاربة الـثقافـة الظالمـية القـادمة
لنـا من كهـوف املـاضي الـسحيق ،ألن
املوقف املعريف اليقبل التقسيم
-4المعـن ـ ــى للــثقـ ــافـ ــة إذا لــم متلـك
مـشروعها اخلاص ،الـذي ينتمي إلى
مـجتـمعهــا ويحـمل يف نفـس ال ــوقت
نقـ ـ ــداً جـ ـ ــذري ـ ـ ــا ًملعـ ـ ــوقـ ـ ــات ال ــتقـ ـ ــدم
وال ــتج ـ ــدي ـ ــد،وه ــي ثق ـ ــاف ـ ــة ن ـ ــاق ـ ــدة
للـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة واألخالق والــتق ـ ــال ـي ـ ــد
البــائــدة واملـتخلفــة واملعــاديــة ملــا هــو
إنـسانـي ،إن الثقافـة من هذا املـنظور
تعـنـي م ــرجع امل ــرجعـيــات جـمـيعهــا،
وه ــو امل ــوقـع احلقــيقــي لكـل ثق ــاف ــة
أصيلة
-5اإلبــتع ـ ــاد عــن الفـك ـ ــر ال ـ ــوث ـ ــوقــي

واحلتمـي مبعناه الـرياضي واألنـتباه
إل ـ ـ ــى ثقـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــدح ــض أو ال ــنفــي
والـنظـر إلـى مبـدأ اإلحـتمـال كـمبـدأ
مهـم مـن مـب ــادئ الـنـظ ــرة اجل ــدي ــدة
للثقافة والتقدم البشري أو اإلرتداد
رمبـ ـ ــا ،وال ـتـخل ــص مــن الـ ـ ــشعـ ـ ــارات
واألمـاني البعيدة عـن الواقع املعيش
ووضع أفكار قابلة للتطبيق.
-6ممـ ــارسـ ــة الــثقـ ــافـ ــة والـ ـسـيـ ــاسـ ــة
ممـارسة نـظريـة وعملـية معـاً ،وجعل
الـثقـافـة والــسيـاســة كنـشـاط مــدني
وحضاري يتـميز باإلبـداع ،أي النظر
إلى الـثقافة كنشاط سياسي والنظر
للسـياسـة كنـشاط ثقـايف ،بسـبب من
ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة االث ـنــني ل ــبعـ ــضه ـم ـ ـ ــا ألن
الثقـافـة يف حـاجـة إلـى احلـريــة كمـا
أن الــسيــاســة يف حــاجــة إلــى مــا هــو
جـديـد يف عـالم املعـرفـة و مـوقف واع
من األحداث
 -7أن الـ ــدولـ ــة العـ ــربـيـ ــة احلـ ــديـثـ ــة
لدينـا هي التي خلـقت اجملتمع وهي
دولـة شمولـية مهيـمنة علـى مقدرات
اجملـتمع وبـالتـالي فـهي يف غنـى عنه
حـيـث اجملـتـمع عــال ــة علــى الــدولــة،
وعـلينـا كمـثقفني إعـادة العالقـة إلـى
شـكله ــا الـطـبـيعــي أي جعل ال ــدول ــة
خاضعة للـمجتمع ومسيرة من قبله
وإعــادة مقــدرات الـبالد إلــى اجملتـمع
نف ـ ـسـه بح ـيــث يـ ـص ــبح قـ ـ ــادراً عل ـ ــى
حتـ ــديـ ــد شـكل الـ ــدولـ ــة وطـبــيعــتهـ ــا
أيضاً.

حني يموت كتّاب العرائض
كتابه عن جنوح القلم وتاريخ الشكايات
خضير فليح الزيدي

 -1بك و قوبيا العرائض:
بعــد طلــوع الــشمــس بقلـيل يـجتـمع الكـتبــة األوائل ذوو
الـشعور البيض يف مطعم شحيح الـضياء يكنى مبطعم
األمل  ،يــتل ـ ــذذون بق ــراءة وجـب ــة اإلفــطـ ــار مـن ح ــسـ ــاء
العــدس يتـســاءل أكثــرهم ابـيضـاضـا يف الـشعـر -الـشـارب
االب ـ ــري األبــي ــض –وبق ـ ــاي ـ ــا شع ـ ــر ال ـ ــرأس األبــي ــض –
واحلــاجـب األبيـض –وشعــر األذن واألنـف ابيـض قــان –
قال :ترى أين يزرع العدس؟ وملاذا يعشق الفقراء؟ وكيف
ال ـسـبـيـل له ـضـمـه يف ثالث وجـب ــات يـ ــومـي ـ ــة؟ وهل فــيه
سعرات حرارية تكفي للمضي الخر الشوط؟ ال جواب.
ثم يتـوجهـون معـا إلـى مقهـى الـنجمـة اآلفلــة يسـتمعـون
إلى إذاعة البي بي سي يف أولى نشراتها الصباحية..
ك ــان املقهــى قــريـبــا مـن دار العــدالــة قـبل االنـتـشــار علــى
مق ــاع ــدهـم الــصفـيحـي ــة ق ــرب دار الع ــدال ــة او مـحكـم ــة
االستـئنــاف او دائــرة الــسف ــر و اجلنــسيــة  ،أصغ ــرهم قــد
أحـيل إلــى الـتقــاع ــد العــسكــري قـبل حفـنــة سـنـني ،وقــد
مترّس على ديباجة املقدمات واملرويات الصغرى اخملتزلة
يف أقالم الـوحـدات العـسكـريـة الـتي عــاش فيهـا بقلـم من
ق ــوبيــا أو مـن النــوع اجلــاف مــارك ــة بك الـشـهيــرة  ..كــان
ح ــريــص ــا عل ــى أيج ــاد صـي ــاغ ــات يف مـجلــس الـتـحقـيق
وك ــشف امل ــوقف الـي ــومـي وال ــشه ــري وج ــرودات ال ــوح ــدة
املتهـيكلـة..وكــانت عـدتـه قلم اجلـاف نــوع بك أو القــوبيـا
ودبابـيس تـنبت بـشكل خفي حتـت ياقـة بذلـة السـفاري..
يرطـن بلغة الدعـوى واصول الطلبـات وحافظـا لواجبات
األركــان حـني يخــط بقلـمه الــدعــوى األولــى  ..م ـسـتهال
إيـاهـا بـاملعـروض بعـد االحتـرام ،تـزلفـا للـسيـد القـاضي،
وواضعا أسس اخملاطبات وآدابها حتت جنحة قلمه الذي
ينــزهه بني غـابـة الـبيــاض ،ومحتـرمـا الصـول الـتنقـيط
وال ـتـف ـ ـ ــري ـ ـ ــز وع ـ ـ ــروض اإلدراك واص ـ ـ ــول ال ـ ـصــي ـ ـ ــاغ ـ ـ ــات
والديباجـات االستهاللية بلغـة العسكر التـي تدرب عليها
بأصولها.
كــانت عــدتهم مـتنــاهيـة يف الـزهــد والبـسـاطـة ..صـفيحـة
زيـت فــارغــة مــاركــة الــراعـي حـني يع ــزف لقـطـيعه بـن ــايه
املعـط ــوب مع ــزوف ــة خ ــرس ــاء عـن امـت ــزاج ت ــرب ــة امل ــراعـي
ب ــالنـشــاطــات اإلشع ــاعيــة الـصغــرى ..ك ــانت الـصفـيحــة
مقلـوبـة ومقعـد من اخلـرق واألسمـال ،ومـنضـدة صغيـرة
وملفـات حتتـوي علـى منـاذج الـوكـاالت اخلـاصـة والعـامـة
واملـطلقة واجلـزائيـة وأخرى للـكفاالت اخلـاصة واملـطلقة

وثـاقبـة الورقـة وماسـكة األوراق وورقـة كاربـون الستنـساخ
م ــا يتــوجـب ،ثم مـظلــة قــشيــة تـقيـه من ظــروق الــطيــور
العـابرة أو املهـاجرة  ..قلـم جاف نـوع (بك) يكفـي المتام
مهمـة اليــوم الكتـابيـة ،ورمبــا التعنـي التحــوالت الكبـرى
شيئا يف حيـاتهم حتى األعاصير وأخبار احلروب الكبرى
واملــؤامــرات والفـضــائح العــامليــة والـتي يـسـطــرهــا املــذيع
محمد األزرق عادت ال تثير اهتمامهم بقدر دعوى سرقة
قنـينــة الغــاز والـتي ي ــرفعهــا أح ــدهم هــذا الــصبــاح إلــى
الـسيـد القــاضي ..حتـى بنـاء مجـمع دار كتـاب العـرائض
قـريبـا مـن محكمـة االسـتئنـاف الـرئـاسيـة التـعني حتـوال
ك ـبــي ـ ــرا يخ ـتـلف عــن ظـل شج ـ ــرة ال ــس ـ ــدر ال ـتــي تـ ـظـلل
هاماتهم.
إن مقـطعــا عــرضيــا لــواحــد من هــؤالء ،جتــد إن البــؤس
والفــاقــة وعـصــامـيــة الـصـمـت األسـمـنـتـي قــد مـنحـتهـم
القـدرة العجيبـة علـى هضم كـل ما يـؤدي إلى اجلـنون أو
االنفجار يف اقل حاالته ..لم تـستطع كل تلك التحوالت
أن تــشغلـهم عـن نحـت الكـلمــات أو االعـتنــاء مبــولــديهــا
اجلـدد يف بـاب العـدالـة ..هـم يصغـون إلـى إذاعـة الـبي بي
سـي دون إب ــداء ال ــرأي أو االن ــزع ــاج ..انهـم مـن صـي ــاغ ــة
متفردة وعسيـرة الهضم ،قد أعطتهم املؤسسة العسكرية
الــرهـيـبــة درســا يف قــدسـيــة الـصـمـت احلجــري كـمعــادل
مـوضوعـي لسالمـة الرقـبة ،حـتى يف سـني التقـاعد فـقد
فـضلـوا الـسيـر بجـوار اجلـدار ،وعـدتهـم يف ذلك قلـم من
احلبـر اجلـاف يـدعــى (بك) ..إنهـا رحلــة مضـنيـة تـؤشـر
خلال مـا يف مصـائــر أولئك أصحــاب قلم القـوبيـا والـذي
تطور بفعل التحديث القسري إلى البك ..
الـسيـد هانـي "نائـب ضابـط" متكن من حـرفيـة قلمه من
اسـتمكـانـات املعــايشـة الـقسـريـة يف قلم الـوحــدة وحفظه
واجـب ــات األرك ــان عــن ظه ـ ــر قلـب مم ـ ــزق ،وللــمعـ ــاشـ ــرة
الطـويلـة مع قلـم البك سـمي بصـاحب القلـم ،لذلـك قد
فـضل اإلفـادة مـن قلمه إلـى الــرمق األخيـر ،واالستـمتـاع
بالكتابة عن هموم الناس وزيجاتهم وطالقهم ووكاالتهم
وكفـاالتهم وشجـارهم وسـرقـاتهم ،كـانت كل تـلك الهمـوم
مت ــر مـن حتـت م ــداد قلـمه ألـبـك ويخـتـمه ــا يف ب ـصـم ــة
امل ـ ّدعـي أو تــوقـيعه ثـم يـت ــوجهــا بــإلـصــاق ط ــابع صغـيــر
يسقطه بتاريخ األيام املتالحقة يف باب العدالة..
يع ــانـي ال ـسـي ــد ه ــانـي مـن اآلم الــظه ــر وسق ــوط أسـن ــان
املقـدمة وخـراب عام..ومع ذلك عـزف البعض عن تـدبيج
طلـب ــاتهـم إل ــى ال ـسـي ــد الق ــاضـي دون املـ ــرور مـن حتـت
مــظلـته ،حـت ــى إن مح ــاوالت ال ـسـي ــد ال ـسـن ــد احمل ــامـي
بتـدبيج الطلب وتهـميشه محـاولة فـاشلة إلقصـاء كاتب
العرائض..
وفـيم ــا تكــون خـطــوطـهم مــائلــة نح ــو املبــالغ ــة يف رسم
حــروف كـبيــرة نـسـبيــا ،ضــاغـطــة ب ــالقلـم بكل قــوة علــى
الـورقـة ،بــوصفه مفـرغ الـشـحنــة املتــراكمـة والــوحيـد ملـا
يخـت ــزن مـن غـضـب م ــرم ــري ..وغ ــالـب ــا م ــا ي ــشق قلـمه
طـريقه إلـى نسخـة الكـاربون أو الـورقة املـستنـسخة ،غـير
مبـال كـثيـرا بحـداثـة اللغـة املـستخـدمـة ..املعـروض بعـد

االحترام ،تبـدو لديه مقدسـة بعد حتديـدها من األسفل
بخطـني وجتد مكانتهـا لدى القاضي ،وكـذلك فهو ينهي
مقـدمتـه البكـائيـة تـلك والتـي دلت كـثيـرا علـى تـوسالته
وإذالل ص ـ ــاحــب ال ــطلــب ،إال انه مي ـ ّنــي نفـ ــسه ب ـ ــالف ـ ــوز
بـاملــوافقــة علـى مـضمـون الـطلـب ،إن اللغـة هـي املتـوارث
املــدبج يف كالئـش أعـدت مــسبقـا وقـد تــركت فــراغ االسم
الثالثي واملهـنة خـاليـا لتـتم عمليـة اإلمالء للمـشتكي أو
صاحب الطلب.
كأن احلمام يـبيض على هاماتهـم لفرط اخلواء وسكينة
األيــام يف آخــر األسبــوع ،ال أحــد يتـشــاجــر مع جــاره ،وال
مـسـافـر إلــى بالد الغـربـة ،وال وكـالـة لـورثــة املتـوفـى ،وال
سـام يــدعي الـشــرعيـة يف تفـاصـيل العـائلــة املتـشـظيـة،
قـ ّ
وال ..وال ،غيـر إن بيع طـابع أو طـابعني يـغنيـان عن جـوع
الكاتب الذي راح يتسلـى لتمضية ما تبقى من الوقت يف
عـد من مـاتـوا ومـن مكثـوا يف صفحـة أحـزان جـريـدة قـد
اصطدمت عنوة يف مكتبه.

 -2لغة الكالئش اجلاهزة :

السيد قاضي التحقيق احملترم:
املعروض بعد االحترام:
أني املـدعي  ---------يف يـومه وتـاريخه قـد قـام املـدعـو
ى أمـام املقهى ممـا سبب لي
 ----------بـاالعتـداء عل ّضـررا بالغـا يف عيني حـسب تقريـر الطبيب املـرفق طيا..
أروم رفع احليف واتقدم بالشكوى ضده.
ولكم األمر مع التقدير.
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ــي
املدعى عليه
------------ ---------يسكن محلة -----
هوية األحوال املدنية املرقمة-----
يف 19 / /
لم تـرق آلــة الطـابعــة اليـدويـة مـاركـة املـمتـازة أم اولفـتي
للـسادة كتـاب العرائض ،بـل عدوها بـطرا يضـر بنعمتهم،
ثم إن اذرع احلـروف وهـي تنقـر يف مجـالهـا تـولـد لــديهم
حالـة من خـوف الهـروب اجلمـاعي للحـروف او تشـابكـها
معـا ..معـتمــدين الـصيـاغــة املتـوارثـة يف يـدويـة الـكتـابـة
وطقـسهـا اخلـاص وقــدرتهــا علـى اسـتبـاحــة املقـصـود يف
رسم حروف الشكـوى ..ان لغة التوسل تارة وأخرى إظهار
اللياقة والكياسة وحسن التعبير وبالغة مختزلة يف لغة
العـريضـة  ..حني يبـالغـون يف رسم بـطة األلـف املربـوطة
أو مــزج رأس األلف مع الالم يف بـدايـة كـل كلمــة معـرفـة
نكـاية بالطـابعة املمتـازة ..ولم تكن العريضـة مجرد ورقة
مــدبجــة بخـط كــاتبهــا بعـد تـرسـيمهـا بـطــابع فئـة ()10
فل ــوس مـت ــدرج ــا ب ــزي ــادة ال ــسع ــر إل ــى األلـف ومخـت ــوم
بفلسـاته الضـاحكـة ،لتـستمـر تلـك الورقـة التي يـسميـها
امل ــوظف ال ــرسـمـي طلـب ــا وي ـسـمـيه ــا ك ــاتـب الع ــرائـض او
امل ــواطنــون العــريـض ــة ..وتلك تـصع ــد ثم تـهبـط وتــأخــذ
رقمــا واردا وخـتمــا وتهـميـشــات احملـقق العــدلـي ثم إلــى

السيد القاضي ليعلن قراره يف قبول طلب القضية.
غيــر إن كــاتـب العــريـضــة غــادر املكــان بع ــد أن اقفل علــى
كلـم ــاته احملـنــط ــة وت ــس ــوق لـبـيــته م ــا جـمـعه مـن ب ــدل
الـتــدبـيج وأسلـبــة روح القـضـيــة( ..بــائع الـكلـم ومـنغـمه
يعتاش على ما ينفق من جهد ذلك الكلم )..

 -3قراءة يف لغة العرائض ومقترب
التخطي او التحديث يف لغتها:

ولكـن روح اجلمــاعــة وطقــوسهــا الـســريــة ،هـي احلكــايــة

العجيبـة يف جوقة كتاب العرائض ،فهم جوقة تعشق
الظالل ،تعـيش علـى طرف احلـياة الـقصي ..الـسادة
ن ــواب ال ـضـب ــاط املـتق ــاع ــدون ،حـلق ــة الـ ــوصل ل ــدى
اجليــوش ،وال ــذين شــابـت رؤوسهـم وقلعـت أسنــانـهم
األم ــامـيـ ــة وتق ــوسـت ظه ــورهـم ،بع ــد أداء اخل ــدم ــة
احلــسنــة حـينــا واملـمتــازة يف أحــايني كـثيــرة ،لم تــرق
لهـم حيــاة الكـسـل والتقـاعـد والـكبــر ،وهم علـى حـد
أق ـ ـ ــواله ــم  -أصح ـ ـ ــاب قلــم(بـ ـ ــاشـ ــط)  -ال يعـ ـ ــرف
الــرحـمــة ،ارتــدوا جـمـيعــا بــذلــة الــسفــاري وحـملــوا
صف ــائح الــزيـت إلــى حـيـث احملــاكـم لـيـبـيع ــوا كالمــا
ي ـ ــروق لـلج ـمــيع وبـلغ ـ ــة عــم ـ ــوده ـ ــا قلــم ال ـ ــوح ـ ــدات
العـسكـريـة ..انهـم مبكــرون يف العمل وذلك مـا أملته
عـليـهم املــؤسـســة أالم –املــؤسـســة العــسكــريــة –ثم
يعــودون مـبكــرين أيـضــا ..احلــزن يتـلبــد يف عيــونـهم
الذابلـة ..يف أقالمهم البك اآليـلة للجفـاف ..يف لغة
الــشكــوى أحــزان التعــد وال حتـصــى ..وكــان احلـصــار
الفـيــصل يف جلـ ــة ذلك احل ــزن األبـ ــدي .ففـي سـنـي
احلـصــار الـثقـيلــة لـم تعــد دراهـم الكـلمــات املــدبجــة
تكـفي لـتغــطيــة الـنفق ــات ،هنــا يقــول الــسيــد ه ــاني
مبقـطعه الـطــولي لــديبــاجــة الـطـلب املــذيل بحــرف
الهـاء ..إن الـكتـابــة هي إدمـان مـثل التــدخني ،فـتلك
أقـالمنــا ال تف ــارقنــا مـثل الــسجــائ ــر بيــد املــدخـنني،
ولـكــن لــكل مــن ـ ــا خـ ــطه يف رســم احل ـ ــروف ،غــي ـ ــر إن
األسلوب متشابه يف العرائض.
ويـوم أخذت األقـالم الشابـة واللغة اجلـديدة احملـدثة
تكـتــسح جــوقــة كـت ــاب العــرائـض الـكالسـيكـيـني ..إذ
دخلــت الــكالئـ ــش اجلـ ـ ــاهـ ـ ــزة واملـ ـطــبـ ـ ــوعـ ـ ــة بـجهـ ـ ــاز
احلـ ــاسـ ــوب ،وجـ ــوق ـ ــات طالب الـكلـيـ ــات وامل ـ ــوظفـني
املـتقــاعــديـن واملفـصــولـني سـيــاسـيــا جتـتــاح ســاحــة
الكتـبة ،بـأقالمهم اجلـديدة مـاركة سـوفت أو البـاركر
او الشيفر ،وتعبث فيها حتـديثا مزق قلوبهم وركنهم
بعـي ــدا عـن س ــاحـ ــة دار الع ــدالـ ــة ..يعـ ـدّون ف ــوض ــى
الـتحــديـث علــى أصــابعهـم املتــورمــة مـن أقالم الـبك
العـميـاء ..احلـزن يـتلبــد يف سمــائهم وقــدور بيــوتهم
تطهـو املاء الـفائـر لينـام األطفـال بعـد خراب سـاحة
القلم الباشط وجنوحه.

عـــــــــــــــــــــــــاملــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا يف صـــــــــــــــــــــــــورة
محاولة نقدية سينمائية تتخطى حدود املشاهدة الساكنة
عدنان الفضلي
مـثـلهـ ــا مــثل بـ ــاقــي الفـنـ ــون الـ ـســمعـيـ ــة
والـبـص ــري ــة ،تـط ــورت ال ـسـيـنـم ــا كـثـي ــراً
وتغيـرت أمنـاطهــا واختلفـت مضـامـينهـا
بح ـسـب الـتغـيـي ــرات الـتـي طـ ــرأت عل ــى
العـالم وهـذا يعنـي أن للسـينمـا خاصـية
هضـم املتغيرات املتـسارعة الـتي تتناسب
ط ـ ــرديـ ـ ـاً مـع تقـ ـ ــدم الع ـ ــالــم حــض ـ ــاريـ ـ ـاً
وتـكنــول ــوجي ـاً وإنـس ــاني ـاً .فـمنــذ جتــربــة
األفالم الصـامتـة وحتـى آخـر الـتطـورات

احل ــاصل ــة الـي ــوم ،ك ــانــت للفـن ال ـس ــابع
محطات إبداعية عديدة مرت بها أجيال
وسـاهـمت بهـا أخــرى ،فتــركت بـصمـاتهـا
ال ـ ــواضحـ ــة تـ ــارك ـ ــة لألجـيـ ــال الـالحقـ ــة
متابعـة الرحلة من أجل إيصـال الرسالة
اإلنـســانيـة لهـذا الفـن النـبيل ،ولـو أردنـا
استـرجـاع الـذاكــرة والعـودة إلـى مــراحل
تـطــور الــسيـنمــا ،الب ــد لنــا مـن التــوقف
عند بعض األفالم التي بقيت راسخة يف
أذهـ ــان جــمهـ ــور املـتـلقـني مـثـيـ ــرة جـ ــدالً
واسعـاً يف مضـامـينهـا ومـستـواهـا الـفني،
ذلك للـوقوف علـى ثراء وتـنوع اجتـاهات
ال ـسـيـنـم ــا املع ــاص ــرة ورؤى مخ ــرجـيه ــا،
وهذا ما فعله النـاقد السينـمائي (أحمد
ثـامر جهـاد) يف كتابه اجلـديد (عـاملنا يف

صورة) والـصادر مـؤخراً عن دار الـشؤون
الثقــافيـة ،لـكن بــالتــركيــز علــى سيـنمـا
اليـوم .يف هـذا الكتـاب الـذي يتكـون من
 176صفحــة واملتـضـمن قــراءات لبعـض
األفالم الــشهـي ــرة واملهـمــة يف ال ـسـيـنـمــا
األمـريكيـة ،اسـتطـاع النـاقـد أن ميـنحنـا
أدوات تـ ــذوق سـيـنـمـ ــائـي وآلـيـ ــات تـلقـي
فـاعلة نـستطـيع من خاللهـا التعمق يف
ق ــراءة اخل ـط ــاب ال ـسـيـنـم ــائـي املــتف ــرد
واملذيل بتواقيع مخرجني متميزين.
وعن فـيلـم (بيــردي) للـمخــرج الـشـهيــر
أالن بـ ــاركـ ــر حتـ ــدث الـنـ ــاقـ ــد ق ـ ــائالً :ال
يـتكـلم "آالن بــارك ــر" عن حــرب بـعيـنهــا،
بــالــرغـم مــن أن خلفـيــة أح ــداثه كــانـت
"حـرب فـيتنـام" إمنـا يضع احلـرب صفـة

نـوعيـة طـاغيـة تنـال من كل مـا هـو جـميل
وإنسـاني يف عـاملنـا الـراهـن ،وثيمـة احلـرب
تـب ــدو إل ــى ح ــد بعـي ــد الزم ــة م ــوض ــوعـي ــة
متـغيــرة يف معـظـم أعمــال (بــاركــر) تــشيــر
بحـضــورهــا إلــى مـجمـل متـغيــرات ع ــاملنــا
الواقعي املضطرب سياسياً وأخالقياً.
ويـ ـسـتـمـ ــر الـنـ ــاقـ ــد يف قـ ــراءاته املـتـنـ ــوعـ ــة
للعـديــد من األفالم الـتي قـدمهـا كعـينـات
تـتـمــتع بـ ــدقـ ــة االخـتـيـ ــار ووظـفهـ ــا عـبـ ــر
اشـتغ ــال نق ــدي مـتــمكـن .تـط ــالعـن ــا عـب ــر
القـسـم الثـاني مـن كتـابه قـراءات مـتنـوعـة
عـن جت ــارب ع ــدي ــدة تـن ــاولـته ــا ال ـسـيـنـم ــا
العــامليــة يف فتــرات مخـتلفــة ،حـيث جنــده
وقـد ابتدأ مبوضـوع (عن السيـنما واحلرب

واخلطاب األيديـولوجي) وفيه يستشهد
بفيلـم اخملرج سـتيفن سـبيلبـرغ املعروف
(إنقـ ــاذ اجلـنـ ــدي رايـ ــان) احلـ ــائـ ــز علـ ــى
خمـس جوائـز أوسكـار من ضمـنها جـائز
أفــضل مخــرج .ويــأخــذ الـنــاقــد بـبعـض
أســب ـ ــاب جن ـ ــاح ذلــك الفــيلــم مــن خالل
استعـراض بعـض مشـاهـده وخصـائصه.
لـتتـواصل املـوضـوعـات والقـراءات ،حتـى
نك ــون مب ــواجه ــة احل ــديـث عـن اإليق ــاع
والـتشـويق يف الـفيلم الـسينـمائـي ،وجاء
فــيه (أن املـ ـش ــاه ــد ومـن ــذ الـب ــداي ــة ه ــو
الــرقـيـب واحلكـم علــى تـتــالـي امل ـشــاهــد
وتـصــاعــدهــا ،لكـنه يفــاجــأ علــى الــدوام
بـ ـ ــاس ــتالب قـ ـ ــدراتـه علـ ـ ــى ال ـت ــص ـ ـ ــديق

امل ـن ــطقــي ،مــت ـ ــأث ـ ــراً إل ـ ــى أق ــص ـ ــى ح ـ ــد
ومـستـسلمـاً لـوهم االكـتشـاف الـذي يبث
فـيه ب ــوصفه م ـش ــاه ــداً ع ــاملـ ـاً بـكل شـيء
بـ ــالقـيـ ــاس لل ــشخـصـي ــات الـضـ ــائع ــة يف
مــت ـ ــاهـ ـ ــة الفــيلــم) .ويف قـ ـ ــراءة مح ـ ــاورة
أخ ــرى يـتـن ــاول الـن ــاق ــد ص ــورة (الـبــطل
األمـ ــريـكـي) ويف نـيــته إيــضـ ــاح م ــسـ ــالـ ــة
مهمــة عبــرت عنهـا الـسيـنمـا األمــريكيـة
ع ــب ـ ـ ـ ــر اشـ ـتـغ ـ ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة يف أفـالم
هــوليـووديــة انتـجت خـصيـص ـاً للـتعـبيـر
عـن اجت ــاه ــات سـي ــاسـي ــة وأي ــدل ــوجـي ــة
معـينـة .حـيث يقــول النـاقــد (من جـهته
ضح ــى الفـيلـم األمـ ــريكـي –ن ــوعـ ـاً مـن
األفالم –ب ــالفـن واحلقـيقــة واإلن ـســان،

محتـفظ ـاً بهيـمنـة أيـديـولــوجيـة تــسمح
بــالتـط ــابق معهــا بــوصفهــا الالفـت ،الال
تــأويل) .كمــا احتـوى القـسـم الثـانـي من
الـكـتـ ــاب علـ ــى دراسـ ــات وقـ ــراءات أخـ ــرى
امـت ـ ــازت ب ـ ــذات الـتـن ـ ــوع واجل ـ ــاذبـي ـ ــة يف
سعيها لتأكيـد مقولة أن السـينما ليست
متعة عابرة كما يتصور البعض.
أخـي ــراً ن ـسـتـطــيع الق ــول إن م ــا احـت ــواه
الكتــاب من قـراءات ودراسـات يعــد وجبـة
غـنيــة متــزج بــدرايــة واضحــة وأسل ــوبيــة
هــادئــة اخلـطــاب الــسيـنم ــائي بــالـثقــايف
ومتـنح امل ـشــاهــد فــرصــة تـطــويــر آلـيــات
اسـتقـب ــاله وتــأويـله للـنـص ال ـسـيـنـمــائـي
بسحره وهيمنته.

