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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

امـــــام عــيـــــون وزارة الــثقـــــافـــــة
بـني فـتـ ــرة واخـ ــرى حتــمل لـنـ ــا االخـبـ ــار مـ ــا
تـبـتكــره ارادة الــشعــوب والــدول مـن مـظــاهــر
االحـتـ ــرام واشك ــال الــتكـ ــرمي تغـ ــدقهـ ــا عل ــى
مـبدعـيها ومـثقفيهـا ،فنـانني وشعـراء وادباء،
ويف ذلـك مل ــسـ ــة اطـ ــراء صـ ــريحـ ــة للـمـ ــرتـبـ ــة
العليـة ،وتعـبيــر اكيـد لـلمكـانـة الــراقيـة الـتي
يـتـبــوؤهــا املـبــدع يف تـلك اجملـتـمعــات واشــارة
ذكيــة ت ــرسم احلــالــة املـتحـض ــرة التـي ميــزت
تلك االنـظمة وشعوبها ،مبـا توفرت عليه من
حـ ــس راق اهـله ـ ــا ال ـ ــى ان تــتـ ـ ــذوق عالم ـ ــات
ومغــازي الــرســال ــة اجلم ــالي ــة التـي يبــدعهــا
الفنـان ،لذلـك اجابته بـان خلعت علـيه شتى
االلقــاب والــرتب ،ممــا اهـله ألن يكــون مثــاال
ي ـسـتف ــز االخ ــريـن عل ــى املـب ــادرة االيج ــابـي ــة
والفـعل اخلـيـ ــر ،وصـ ــورة غـنـي ـ ــة للـمـبـ ــاهـ ــاة
والفخر.
اورد هـ ــذا وأنـ ــا ال اطـ ــالـب الـ ــدولـ ــة االن بـ ــأن
حتذو بـاملثل ،بسبـب ما يشغلهـا من صعوبات
امل ـ ــرحلـ ــة الـ ــراهـنـ ــة ،حتـ ــدي ـ ــاتهـ ــا املــتلـ ــونـ ــة،
ومـستويـاتها املعقـدة ،لكني اوجه انـظار وزارة
الـثقــافــة ال ــى عن ــوان ،ان لم يـكن واح ــداً من
عنــاوينهــا املهمــة ،فهــو من الــواضح واالكيـد
اهـم عـن ــوان فـيه ــا ،واعـنـي به دائ ــرة امل ـس ــرح
والـسـيـنـمــا ،وكــون وزارة الـثقــافــة هـي اجلهــة
املعنيـة حصراً بهـذه القضيـة اخلطيـرة ،التي
كـث ــر فـيه ــا احل ــديـث ،مل ــا له ــذه ال ــدائ ــرة مـن

عــــــــزيــــــــز خـــيــــــــون

اهمية استثنائيـة يف تشكيل اجلسم الشرعي
لـوزارة الـثقـافــة ،فهـي اجلهـة الــوحيـدة الـتي
حتـتـضـن ركـنـني تعـبـي ــريـني اس ــاسـيـني عل ــى
درج ـ ــة مــن ال ــض ـ ــرورة يف االمــت ـ ــاع الــب ـ ــريء،
والـت ــوجـيه ال ـس ــدي ــد ،واعـنـي بهـم ــا امل ـس ــرح،
والسينـما ،خصوصا يف الـواقع امللتبس الذي
نحن عليه االن.
وملا كانت هـذه الدائرة قد عانت الكثير خالل
الـسنــوات التي سـبقت سقـوط الـنظــام والتي
تلــته بـ ـسـبـب خــطـ ــأ حتـ ــويـلهـ ــا مـن قـ ــانـ ــون
التمـويل املركزي ،الـى نظام التـمويل الذاتي،
عـب ــر الـتالعـب بق ــان ــونه ــا ،والعـبــث بحق ــوق
موظفـيها ومنتـسبيها ،ومـا جرته عليهـا هذه
اخلـط ــوة املعـيقــة مـن خ ــراب علــى امل ـسـتــوى
املــادي والـب ـشــري والفـنـي وامل ـسـتقـبلـي ،حـني
اجبــرتهــا علــى ان متتـطي مــركب الـســذاجــة
واالسفاف فيمـا تفكر وتنجـز ،كي تتمكن من
اسـتقطـاب حـواصل الـتمـويل وبـأيـة طـريقـة،
ممـا اضر بسمعتـها واهلك نتاجهـا ،وبالتالي
تقـ ـ ــوي ــض ابـ ـ ــراج ال ــثقـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـ ــوصـلهـ ـ ــا
ب ــاجلــمه ــور ،املـ ـســتفـي ــد االول واالخـي ــر مـن
وجود واهمية هذا التكوين.
ولـكن ليـس من العـدل ان تدفـع هذه الـدائرة
وفنـانـونهـا ضـريبــة خطـأ هـم غيـر مـسـؤولني
عــنه ،كــم ـ ــا انه لــيـ ــس مــن الع ـ ــدل ايــضـ ـ ـاً ان
نـ ــشخــص مـكـمـن اخلــط ـ ــأ ونق ـ ــر بف ـ ــداح ـ ــة

مـــــــــــن اصــــــــــــــــــــــــــــــدارات (

ع ــواقـبه ،إال انـن ــا ويف ال ــوقــت ذاته ال نح ــرك
ساكناً امام ردم هوته.
كم من املـوضـوعـات دبجهـا كتـاب وصحفيـون
وفـنــانــون ،ومـثقفــون عــراقـي ــون اليج ــاد حل
ناجع وسريع لهذه املشكلة ،ويا لعجبي يكون
اجلـواب دائمـا هــو الصـمت ،حـد بـروز فـرصـة
ذهبيـة الن يتـضخم حجم تـأثيـراتها املـدمرة
كـمـ ــا ح ـصـل ويح ــصل االن ،ومـن مـن ــطق ان
الـسكـوت والـتهـاون امـام أي حـالـة نـاشـزة يف
الـزمن الذئبي هذا شكل مـن اشكال اخليانة،
فــانـنــا نـص ــر عل ــى ان نعـيــد طــرق بــاب هــذا
املــوضــوع وملــرة ضــاع مـنــا عــددهــا ،ونـطــالـب
بـص ــوتـن ــا واص ــوات اجلـمـيع ب ــان تع ــود ه ــذه
الــدائــرة الــى الـتمــويل املــركــزي ،وان تــستــرد
قــان ــونه ــا االصلـي حـتــى تـتـمكـن مـن تـنفـيــذ
مفردات برامجها ،والنهوض مبهامها الفنية
واجلـمالـية ،وبـالصـورة البهيـة والطمـوحة يف
هــذه الفتـرة الــدقيقـة من تــاريخنـا املعـاصـر،
والتي يـتعرض فيهـا عراقنـا الحتالل بغيض
يقـض صفــاء امـنه ونعـمــة اسـتق ــراره ،ولكـي
نــوج ــد حالً كــرميــا نـنق ــذ به فـنــانـي امل ـســرح
والــسيـنمــا يف الع ــراق من الـضــائقــة امل ــاليــة
اخل ـ ــانق ـ ــة الـتـي ت ــطحــن ارواحهـم ،ت ــطحـن
اعـمـ ــارهـم يف هـ ــذا الـ ــزمـن الـكـ ــارثـ ــة ،والـتـي
ت ـضــطـ ــرهـم إل ـ ــى العــمل يف م ـ ــواقع تـ ـسـيـئ
لــطـ ــاقــتهـم ،ومـكـ ــانـ ــة فــنهــم ،وللـجهـ ــة الـتـي

ينـتمـون الـيهـا ،فـهم نـخبـة طـيبـة مـن خيـرة
فنـاني العـراق فـيهم الكـاتب واخملـرج واملـمثل
واملـ ـ ــوس ــيق ــي واملهــن ـ ـ ــدس والف ـنــي وال ــتق ـنــي
واخلـبير ،وعلى اكتـافهم تقوم صنـاعة املسرح
وال ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا يف العـ ـ ــراق .والعـ ـ ــدل يق ـ ــول ان
يعـاملـوا اسـوة بـزمالئهم يف الـدوائـر االخـرى
وحسب قانون السلم الوظيفي املعمول به يف
الدولـة العراقيـة ،النهم ينـتمون اداريـا لوزارة
واحدة هي وزارة الـثقافـة ،وخالف ذلك يعني
ان هناك حـيفا ،هنـاك ظلما ،ان هـناك خلال
كـبـيــرا ،معـن ــى ذلك لـيـس هـنــاك أي احـتــرام
الب ــداع هـ ــؤالء الفـن ــانـني وال لـتــضحـيـ ــاتهـم
وسنوات خـدمتهـم ،وال ملكانـتهم االجتمـاعية
واشتراطاتها احلياتية.
ثم مـا معنـى ان تـنقضـي اربع سنـوات ،وفتـرة
وزي ــرين لــوزارة الـثقــافــة دون الـتفـكيــر بهــذه
امل ـشـكل ــة ،او حـت ــى احل ــديـث عـنه ــا ،يف حـني
لــيـ ــس عل ـ ــى ال ـ ــوزارة س ـ ــوى ان ت ــط ـ ــرح ه ـ ــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع يف أي اج ـتــمـ ـ ــاع جمللـ ــس ال ـ ــوزراء
السـتحـصــال املــوافقــة بعــودة هــذا القــانــون،
قــانــون الـتمــويل املــرك ــزي .ثم كـيف تــرتــضي
وزارة الثقـافـة لنفـسهـا ان تـرعي دائـرة جتمع
بني دفتيها اخطـر واهم فنون العصر ،املسرح
والسينما ،يف مربع االهمال؟
ثـم م ــا هـي مـن ــاف ــذ الـتـم ــويل ال ــذاتـي له ــذه
الــدائــرة الفـنيــة؟ وكـيف متــول ذاته ــا يف زمن

اصـبحت صعوبـاته واضحة لكل نـبيه؟ ثم ما
هو نـتاجـها ،ويف أي سـوق تعـرض بضـاعتـها؟
ثم ما هي بضاعتـها؟ ادوات احتياطية؟ سلع
معمـرة؟ مـولـدات طـاقـة؟ هـذه الـدائـرة تـنتج
ثقـافـة ،فكـراً ،جمـاال ،تهنـدس عـقل االنسـان،
وتهــذب طبــاعه ،وتغــذي بنــور املعـرفــة روحه،
والـثقــاف ــة يف كل انـظـم ــة العــالـم ،مـن تقــدم
منهــا ،ومن تـأخــر ،تلقـى الــدعم اجملــزي من
ميــزانيـة الـدولــة ،الن الثقـافـة ذراع تــأسيـس،
وتقــومي وتـثـبـيـت وتــوجـيه لـبـنـيــان االن ـســان،
وهذا البنيان هو بـنيان اهلل ،وكل ما يوجد يف
هـذا الكون من خيـرات قد سخـرت خلدمته..
ثـم ايـن هـي الــصع ــوب ــة يف ع ــودة دائ ــرة ال ــى
قـانـون متـويلهـا املـركـزي ،ووضعهـا الـطبـيعي
الــذي عــرفـت به؟! ايـن هــو وجـه االشكــال يف
اصالح خـطــأ ،الـكل يجـمع علــى عـمق آثــاره
امل ــرضي ــة التـي خلفهــا يف جــسم الــدائــرة ،يف
جسـم املسـرح والسـينمـا يف العـراق واجملـتمع
كـكل؟! ثم أي سـبب عـنيـد هـذا الـذي اليـزول
بـزوال مـسبـبه؟! وكيف تـتمكـن وزارة الثقـافـة
مـن ان تع ــالج القـضــايــا االكـب ــر واالعقــد يف
واقـعنــا الـثقــايف مـن املتــدنـي ،اذا عج ــزت عن
حل مطلب اداري وقانوني كهذا ؟!!
هي اسئلة امتـنى على وزارة الثقافة االصغاء
لدويهـا املؤلم ،امام بـساطة االجـراء ،وعظمة
الناجت.

)

مع أرنـــسـتــــو ســــابــــاتــــو يف حــــواره  ..بـني احلــــرف والــــدم
الــرادار الـنــفـســـي لـإلرهـــــــاب

ما الذي ننتظر من " طفل كبير وحيد ينتظر قطارا ال يصل أبدا " ،طفل علمته الوحدة أن يذهب إلى حدود اجلنون،
ليعود منها روائيا كبيرا يحاكم عقل عصره على ما ارتكبه من خطايا بحق اإلنسان املصنوع من حلم ودم وأحالم
تسعده على هذه األرض ؟ يبدو أن صوت القطار الذي اليصل ،يسمعه لوحده ،هناك ..يف محطة طفولته النائية،
متوحدا بخياالته ،وأحالمه ،ومترده على عالمٍ يهتم كثيرا ببناء احلواجز ،واحلدود الصارمة بني البشر .وألنه متمرد،
وصاخب ،بحسب قول زوجته ماتيلدي كوسمنسكي ريختر ،كان إرنستو ساباتو يبحث عن منفذ التعبير الوحيد الذي
يساعده على " تقيؤ عذابه الداخلي " ،فكان عالم الرواية منفذه الذي لم تستطع اهتماماته ،وانشغاالته بالفيزياء،
والرياضيات أن توفرانه له .وألنه كان يتوق للحنو والعطف ،مثل طفل متشرّد ،فقد قبل أن يكون رئيس " اللجنة
الوطنية للمفقودين " التي كانت حتقق يف جرائم الدكتاتورية العسكرية التي حكمت األرجنتني يومذاك،
وشرّدت الكثير من أبنائها.

كـــاظـم الـــواســطـي

الكتاب  /إرنستو ساباتو /
بني احلرف والدم
املؤلف  /كارلوس كاتانيا
املترجم  /عبد السالم عقيل
الناشر  /املدى 2003

لقـد كـان لــوالدة " أرنسـستـو سـابـاتـو " بعـد
مـوت أخـيه " أرنــستـو " ،وتـسـميـته بــاألسم
نف ـ ـسـه ،وقع س ـيــئ يف حــي ـ ــاتـه ،فقـ ـ ــد ظل
يعاني من مرارة احلادث ،وشؤم ما قد يقع
له بـاألسم نفسه .كمـا أن قدرة أمه التي ال
حدود لها على احلب ،قـد أسرته بتمسكها
اليــائــس به مقــارنــة بــاسـتقالل أخــوته يف
احلركـة ،واللعب ،ممـا جعل منه انطـوائيا،
وخجـ ـ ــوال .وق ـ ـ ــد انعـك ـ ــس كل ذلــك علـ ـ ــى

عـالقتـه الالحق ــة بكـتبـه ،التـي أراد لهــا أن
تكــون دفــاعــا عـن وجــوده هــو ،ولـم يـنـصح
أحـ ـ ــدا بقـ ـ ــراءته ـ ــا " ح ـ ــرص ــت عل ـ ــى أن ال
يقرأها أوالدي ".
ويف شـبـ ــابه ،تــضخـمـت مـيـ ــوله بـ ــاألفـكـ ــار
امل ـ ــارك ـ ـســي ـ ــة ،ث ـ ّم ان ـتــم ـ ــى إل ـ ــى احل ـ ــرك ـ ــة
الــشيــوعيــة ،الـتي قـطع صلـته بهــا بـسـبب
جـرائم ستـالني ،ليـتابع دراسـة الريـاضيات
الـتي " ال يـطــولهــا فـســاد " .وظل ســابــاتــو
يعـانـي من أزمــة روحيـة حـادة .فهـو يعـرف
أن الـعـل ـ ـ ــوم ال ــت ــي ولـ ـ ـ ــدت م ــن ش ــي ٍء رائـع
كـالـريـاضيـات ،قـد سبـبت " جنـون اإلنسـان
الــتقـنـي " ،وجـ ــردته مـن إن ــس ــانـيــته ،حـني
حـرمت الـتفكيـر الـسحـري وأبقت علـى مـا
هــو منـطقـي فقـط .وألن اإلنـســان بلحـمه
وعـظمه ،هـو مـا كــان يعنـيه ،فقـد عـاد إلـى
مــوهـبـتـيه املـبكــرتـني األدب والــرسـم .وقــد
اسـتهــوته فكــرة أن هنــاك تقــدمــا أو تـغيــرا
مـسـتمـرا يف الفكـر اخلـالـص ،ويف العلـوم،
وهذا مـا ال يحـصل يف الفن .فـرياضـيات "
أن ـ ـشــت ـ ــايــن " تــتفـ ـ ــوق عل ـ ــى ري ـ ــاضــي ـ ــات "
أرخـمـي ــدس " ،ولكـن ع ــولـيــس " ج ــويــس "
ليــس أسمــى من عــوليـس " هــوميـروس" .
ولهـذا نـرى ،بتـأكيـد سـابـاتـو ،أن جـزءا من
فن عصرنـا هو عودة إلى فن الشعوب التي
يـدعونهـا " بدائيـة " ،مثلمـا هو حـال رسوم
طـفل لـم ت ــش ـ ــوهه املـ ــدرسـ ــة االبـتـ ــدائـيـ ــة
مبنــاهجهــا احل ــاليــة الـتي حت ــد من ذكــاء
األطفال ،حيث جند يف تلك الرسوم شبها
للـوحـات " جـان ميـرو" و " مـارك شـاغـال".
وكمـا تشعر العصافير ،والكالب ،والقطط،
الـتـي متـلك ح ــواس ــا أرهف مـن ح ــواسـن ــا،
بـالهـزات األرضيـة ،كـذا هـو حـال الفنـانني،
واملـفك ــريـن احلــس ــاسـني ال ــذيـن ي ــشع ــرون
بـالهـزات الــروحيـة الـكبـرى .لـكن مــا مييـز
أدب وفـن عــصـ ــرنـ ــا ه ـ ــو أنه أخـ ــذ مــنحـ ــى

الغـوص يف األنـا ،وخـدره احلـنني ،والكـآبـة،
وروح الكـوابيس ،والـبحث اليـائس مـن فان
كـوخ إلى فـرانسـيس بيكـون ،ومن كيـركغارد
إلـى سـارتــر ،ودستــويفـسـكي ،وكــافكــا ،وهم
جـمـيعــا يـنـتـمــون إل ــى احلقـبــة الــروحـيــة
ذاتها .وإن اجلمهـور قد جـرّد من إنسـانيته
نتـيجــة لـلتــرويـض ،والـصحــافــة ،وأجهــزة
اإلعالم ،الـتـي ح ــولـت اإلنــس ــان إل ــى " آل ــة
مـب ـ ــرمجـ ــة " .ويـ ــؤكـ ــد سـ ــابـ ــات ـ ــو علـ ــى أن
الفنـانني الكبـار هم غـرباء األطـوار ،ألنهم
يحـتفظـون يف نفـوسهـم بتلـك " السـذاجـة
القــدسيـة " ،سـذاجـة الـطفـولـة ،وسـذاجـة
الـب ــدائـيـني أيــضـ ــا ،وهـم بـ ــذلـك يـثـيـ ــرون
ضحك األغـبيـاء .ويـحمل أرنـست سـابـاتـو
علــى مـنـظــري " ال ــواقعـيــة االشـتــراكـيــة "
الذيـن يعتبـرون أعمـال بيكـاسو ،وجـويس،
وب ــروست ،وبــراك ،تـعبــرعـن " البــرجــوازيــة
العفـنة " ،وهـو يشيـد بتلك األعمـال ألنها
تعبـر بأصـالة وعـمق عن روح عصـرنا .كـما
أنـه ال يـف ــت ـ ـ ـ ــرض أب ـ ـ ـ ــدا أن يـغ ــي ـ ـ ـ ــر الـف ــن
الـعالق ــات االجـتـم ــاعـيـ ــة يف مجـتــمع م ــا،
فهـذا األمـر مهمـة تقـوم بهـا أدوات أخـرى :
" الـســاســة واملنـظــرون " .ويــذ ّكــر الـشــابــات
وال ـ ــش ــب ـ ـ ــاب مم ــن تـقـلـقـه ــم " الـقـ ــض ــيـ ـ ـ ــة
االجـتـمــاعـيــة " أن ثــوري ــا معــروف ــا ككــارل
مـاركس ،كان معجبـا بشكسبيـر ويردد غيبا
مقـاطع من أعـماله ،كـما كـان مطلعـا على
ال ــشع ـ ــر الغـنـ ــائـي األنـكلـيـ ــزي واألملـ ــانـي،
ويحتـرم ويقدر غـوته ،الذي كـان مستـشارا
لــل ـ ـ ـبــالط املـ ـ ــت ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف يف رجــعـ ـ ــي ـ ـ ـتــه،
ويع ـتــب ـ ــرامللـكــي بل ـ ــزاك مــث ـ ــاال لل ـ ــروائــي.
ويـستنكر سـاباتو مـا يجري يف عصـرنا من
حتـ ــويـل لإلن ــسـ ــان ،الـ ــذي أتـ ــى بـكل هـ ــذا
التقـدم العلمي ،إلـى مجرد مـادة .وإن هذا
األمــر سيقـود إلـى أشـد األزمــات البـشـريـة
مـدعـاة لـلقنـوط ،والكـآبـة ،والـتي ال ميـكن

اخلــروج مـنهــا إال ب ــانقــاذ هــذا اإلن ـســان "
املكــون مـن حلـم وعـظـم " مـن بـني صــريــر
مـسننـات هـذه اآللـة الـضخمـة ،الـتي تقـوم
ب ــإفـن ــاء أرواحـن ــا ،وت ــدمـي ــر الـطـبـيع ــة مـن
حــولنــا .ويف الــوقت الــذي يعـتبــر ســابــاتــو
م ــوت طفل واحــد مـن اجلــوع ،يــضع األله
ذاته موضع الشك ،إال أنه يحذر من القاء
اللــوم علــى الـفن ــانني الــذيـن يقــومــون ،يف
وقــت ميـ ـ ــوت ف ـيـه األطفـ ـ ــال مــن اجلـ ـ ــوع،
بــت ـ ـش ـيــي ـ ــد أعــمـ ـ ــالهــم ال ـتــي تـ ــس ـ ــاهــم يف
إعالء،وتكــرمي روح البـشـريـة بـأسـرهـا .وال
أدري مــا الــذي سـيق ــوله ســابــاتــو،لــو كــان
مــوجــودا اآلن ،وهــو يـطلع بــالـصــورة علــى
أشالء أطف ــالنــا املـتنــاثــرة علــى األرصفــة،
ويف األسـ ـ ــواق الع ـ ــام ـ ــة ،مب ـتـفج ـ ــرات مــن
ي ــدع ــون أنـتـمـ ــاءهـم جلـنـ ــة االله،وحـقهـم
بـق ـتـل كـل مــن ال ي ـن ـت ـمــي لـف ـ ـ ــردوسـهــم !
املـزدحم بالـرؤوس البشـرية املقطـوعة .ويف
سـي ــاق ح ــديـثه عــن اللغ ــة ي ـشـي ــر إل ــى أن
خـشـيــة الـنحــويـني مـن االخـتـالل اللغــوي
ت ـشــبه خ ـشـي ــة ال ــشـ ــرطـ ــة مـن مــظـ ــاهـ ــرة
سيـاسيـة .ويؤكـد أن املبـدع احلقـيقي يعـبر
دائما بـالكلمات الـتي عجنت بآمـال حياته
وحيــاة أمـته وبــأحــزانهــا ،وبــاألغــاني الـتي
احتـضنت طفـولته ،وبـاألحرف الـتي سمع
فـيهــا بــواكـيــر حـبه .ويــذكــر ب ــأنه رغـم كل
سنـوات تعليـم قواعـد اللغـة ،فأن الـناس ال
يـزالـون يخـرقـون قـواعـدهــا الصـارمـة ،ألن
اللغـة تـولــد من األغــوار العـميقــة للكــائن
البـشــري ،وأن عالقـتهــا بــالقــواع ــد واهيــة
مـثلـم ــا هـي عالقـته ــا ب ــاملـنــطق .وإال كـيف
نفـسر ،برأي سـاباتو ،مـا أنتجه اليونـانيون
مـن أعمـال رائـدة ،كـاألوديـسـة ،يف وقـت لم
يـكـن فــيه الـتـعلـيـم الـلغـ ــوي مـ ــوجـ ــودا .إن
اللغـة بـنيـة نــابضــة بطـاقــة خفيــة ،وهي "
ك ـ ــاحلــب ،واجلـ ـ ــرميـ ـ ــة ،والــتـ ـ ــراجــيـ ـ ــديـ ـ ــا،

واألحالم ،واألساطيـر " .فمتغيـرات احلياة
التـبقـي علــى شي ٍء ثـابـت ،بل تـصيـر فـيهـا
كل األشـي ــاء ع ــاب ــرة " ،مـن امـب ــراط ــوري ــة
جــنكـي ــز خ ــان إل ــى م ــوض ــة الـبـنـي ــوي ــة ".
وهـنــاك عـبــارات كـثـيــرة لـم تع ــد تعـنـي مــا
كــانـت تعـنيـه من قـبل .ومــا يـشهــده عــاملنــا
الي ــوم من تـس ــارع يف املتـغيــرات ،وتـغيــر يف
امل ــشه ــد ال ــذي ب ــاتـت الـص ــورة اإلعالمـي ــة
تتحكـم بعنـاصـر تكـونه ،وآليـات تـأثيـره يف
األوضاع العامـة ،يؤكد صدق فكر ،وحواس
ي
ســابــاتــو املــرهفــة .ومــا يعـنيـه أكثــر من أ ّ
شــي ٍء آخ ـ ــر ،ه ـ ــو أن ال ي ـتــم الــتع ـ ــامـل مع
اإلنــس ــان ك ــونه " خـط ــا مـنحـنـي ــا " أو آل ــة
صمّاء تنفذ مـا ميلى عليها ،إمنـا هو كائن
وهـب نفــس ــا وروح ــا ،ويـنـ ــزع للألس ــاطـي ــر،
والـتـن ــاق ــض،بعـيـ ــدا عـن " مـبـ ــدأ الهـ ــويـ ــة
اإلرسطالي " .وهـو حني يقترح عقـيدة ما،
ليـس انـتمـاء لـذلـك املبــدأ ،بل لكـي ينـفي
عنه تلك الـطبيعـة املتـناقـضة .وبـناء عـلى
ما شهده من متغيرات حتاصر روح الكائن
اإلن ـ ــس ـ ـ ــان ــي ،وتـع ـ ـ ــذب روح ـ ـ ــة ال ــتـ ـ ـ ـوّاق ـ ـ ــة
للـحريـة،يف زمن حلت فـيه الشـتيمـة محل
احل ــوار ،واخلــطف وال ــسجــن ألهل ال ــرأي
محل احلـريـة ،ووجــود من يـنظـر لـثنــائيـة
التعـذيـب خيـرا وشـرا ،فقـد أعـتبـر نفـسه
مــن " سالل ـ ــة تــتالش ـ ــى " ،ك ـ ــان أبــن ـ ــاؤه ـ ــا
ي ـ ــؤمــنـ ـ ــون ب ـ ـ ــاملقـ ـ ــاه ــي ،والفــن ،وكـ ـ ــرامـ ـ ــة
الفـرد،واإلبــداع .وألن التــرويج للـثنــائيـات
املـطلقـة الـتنـاقـض ،واالختالف ،قـد سـبب
وال ي ـ ــزال ي ـ ـس ـبــب الـك ـثــي ـ ــر مــن األزم ـ ــات،
واخملـاطــر ،يف حيـاة اجملـتمعــات البـشـريـة،
فقــد دعــا إلــى مــا أسمــاه " الــدميقــراطيــة
الـ ــرمـ ــاديـ ــة " الـتــي تهـيء جملـتــمع أفــضل،
مــادام الفكــر املنـطقـي ،والفكـر الـسحـري،
يتعـايـشـان معـا يف إنـســان عصـرنـا .وألن "
الــوثـنـي ــة العلـمـيــة "اجلــديــدة ق ــد أثقلـت

كـواهل الناس باجلـنون ،وبالقنـابل الذرية،
وب ــاألزم ــات ال ــروحـي ــة احل ــادة ،وبهـن ــدس ــة
مريعـة يف علم الـوراثة،فـقد تخلـى سابـاتو
عن عـمله العلمي ،وصـار مهووسـا بالـدفاع
عن " اإلنـســان الـعي ــاني" ،اإلنـس ــان املكــون
مـن حلم وعـظم ،ال اإلنـسـان اجملـرّد الـذي
تفــت ـ ــرضـه تلـك الـعلـ ـ ــوم ،وال ـ ـســيـ ـ ــاسـ ـ ــات
النظريـة اخلاضعة لـسلطة املفـاهيم ،كيال
تتحول مـشاهد تلك الوثنية إلى كوابيس،
وجحيم يف مستقبلنا.
وعن ما هـو مشتـرك بني الفنـان واجملنون،
يـؤكـد سـابـاتـو أن الــواقع ال يـروق لـهمـا أو
انهمـا يرفـضانه .ولكـن ما مييـز موقف كل
منهما ،هو أن اجملنون يخضع لهذا الواقع
ب ـسـبـب إنهـيــار بـن ــائه الـعقلـي ،ويعـيــش يف
أنقــاضه مـضعـضعــا ،أمــا الـفن ــان ،فيـبقــى
قادرا علـى أن يبني مـن أجزاء واقعـه واقعا
آخ ـ ــر .وحــني يـ ــس ـ ــألـه مح ـ ــاوره ك ـ ــارل ـ ــوس
ك ـ ــاتــي ـ ــانــي ـ ــا عــن الـك ـتــب اخلــمـ ــس ـ ــة ال ـتــي
سيـختــاره ــا ،ليــأخــذه ــا معه إلــى جــزيــرة
مقف ــرة ،ي ــذك ــره مب ــا ق ــاله شـي ـسـت ــرون " :
ن ــش ــرة لـبـنـ ــاء قـ ــارب " وتلـك هــي واقعـيـ ــة
التعـامـل مع املعطـى اخلـارجـي ،بعيـدا عن
وهم التـجريـد الذي يـزيد األمـور تعقـيدا،
عند اعتماده حال ملعضلة محتملة.
وألن الضغينة ،واحلسد ،واملزاحمة ،تشكل
جــزءا مـن ذاتيــة اإلنـســان ،فــأنه يج ــد من
الـسهل أن يقر بـأن انشتـاين عبقـري ،لكنه
ي ـسـتــصعـب ،ويج ــد األم ــر م ــؤمل ــا ج ــدا ،أن
يقبل بجـاره أو زميله عبقريـا .أما عن رأيه
بـالثقـافـة ،واملـثقف ،والتـربيـة ،فيـشيـر إلـى
تعريف مـاكس شيلـر للمثقف وهـو " الذي
يكـون قد نـسي املعـرفة الـواسعـة " .فيـحذر
ســابــات ــو من اغــراق الــذاكــرة بــالـتفــاصـيل
واألرق ــام والـت ــواريـخ وامللغ ــرام ــات ،مـثلـم ــا
مي ـ ــارسه ــا م ــس ــؤولـ ــو الـتـ ــربـيـ ــة الـ ــذيـن "
يحـاولون تعلـيم كل شيء ،وتكـون النتـيجة
يف نهاية املطاف ،أننا ال نعرف شيئا " .وإن
املثقف هو من يكون له موقع يف مجموعة
" الـن ـظـم امل ــرنـ ــة " ،وأن يكـ ــون عل ــى ادراك
بالواقع ،والتحكم فيه ،وتقييمه وليس هو
" الـف ـ ـ ــرد امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــوعــي " الـغ ـ ـ ــارق يف تـلـك
الـتف ــاصيـل.وعن مـهم ــة املعلـم التــربــويــة،
يــذ ّكــر مبــا ق ــاله سقــراط يف هــذا ال ـشــأن،
حني بـيّن بـأن مهمـة املعلـمني هـي " مهمـة
الق ـ ــابل ـ ــة ال مهـم ـ ــة الــص ـ ــانع " ،ال ـ ــذي ال
ي ـسـتخ ــرج القـ ــدرات الك ــامـن ــة ،والي ــرع ــى
الـبذرة املوجـودة يف الطفل كي تنمـو وتؤتي
ثمـارهـا .ومـا يقـوم بـه املعلمــون اليـوم ،هـو
تخـديـر طفـولتنـا بـأحكـام العـادة ،حيث ال
يـثيــر استغــرابنـا ،وال نـضحك ،إن حــدثنـا
أحــد عـن " ثع ــالب طــائ ــرة " أو عن " بـشــر
لـه ــم رؤوس كـالب " .وح ــي ــث ي ـ ـ ــزداد ع ـ ـ ــدد
ال ـ ـ ــدول ال ــت ــي يـقـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا مـ ـتـعـ ــص ــبـ ـ ـ ــون
لاليــديــول ــوجي ــا والعقــائــد ،ف ــإن املعلـمني
فـيه ــا يـضـط ــرون حلقـن الـتالمـي ــذ بـتـلك
العقــائــد بــدال مـن البـحث عـن احلقـيقــة.
وإذا مــا اسـتـمــر ه ــذا " الهــذيــان ال ــوضعـي

اليقينـي " ،فأنه ،برأي سـاباتو ،سـيقود إلى
همجيـة جـديـدة يف عصـرنـا تـؤدي بنـا إلـى
اجلنون .ومـن هنا يـؤكد علـى ضرورة خلق
تـ ــوازن بـني املـبـ ــادرة الفـ ــرديـ ــة والعـمـل مع
ف ـ ــريقـ ـ ـ ًا تخ ـ ــدمه ضـمـن مـفه ـ ــوم " العــمل
الودي اجلمـاعي" الذي يتغلب عـلى غرائز
اإلنسـان األنانية ،وإن لـم يحصل مثل هذا
األمر ،سوف ترجح كفة " الفردية الشرسة
" التي ستخلق يف طبيعـة اإلنسان خواص
مـن ن ــوع مخـتلـف ،شج ّعـت ه ــوبــس ي ــوم ــا
علـ ــى الق ــول " اإلنــس ــان ذئـب اإلنــس ــان ".
ودفعـت فـالسف ــة اللـيـب ــرالـي ــة الــتج ــاري ــة
والـصـن ــاعـي ــة يف الق ــرنـني الـث ــامـن عــش ــر
والـت ــاسع ع ــشـ ــر علـ ــى اعـتـبـ ــار اجملـتــمع "
فـريقـ ًا من أفـراد يف حـالـة حـرب " .أمـا عن
األسـتيــاء الع ــام يف اجملتـمعــات احل ــديثــة،
يشيـر سابـاتو إلـى ردود األفعال املـتناقـضة
لـدى الشبـاب ،حيث ينـخرط معـظمهم يف
ح ــرك ــات إره ــابـي ـ ــة ،وبع ــضهـم يـ ـسـتـ ــسلـم
للمخـدرات ،ومنهم مـن يذهـب إلى الـريف
ليعيـش حياة طبـيعية .وألنـهم آمنوا يـوما
مبـطلقــات ،كــاألب مـثال ،فــأنـهم يـتمـتعــون
بحــس ــاسـي ــة مف ــرطـ ــة إزاء الك ــذب .وحـني
ي ــدرك ــون ب ــأن هـ ــذا األب ميكــن أن يك ــذب،
وكـ ــذلـك األم ،فـ ــأن ذلـك يعـنـي أن الشـيء
حقــيقـي .مـن هـنـ ــا يـبـ ــدأ متـ ــرد الفـتـيـ ــان
عنـيفــا ،وغيــر معقــول .وألنـهم يـشـبهــون "
مقايـيس زالزل روحيـة بالغـة احلسـاسية "
فــأنهم أشــد من يعـانـي من تـأثيـر األزمـات
الكبـرى الـتي تعـصف مبجـتمعــاتهم .وأول
من يعلن عن افـالس القيم السـائدة ،التي
تـتـصــدع حتـت عــدســات رادارهـم الـنف ـسـي
اخلفـي .وهذا مـا يجعل عصـرنا يـعيش يف
خــضم الـســاديــة ،واإلره ــاب ،واالختـطــاف،
والـهستيـريا اجلـماعيـة .إن هؤالء الفـتيان
اخل ـ ـ ـ ــائ ــب ــني ،وال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرسـ ــني ،يـعـلـ ــنـ ـ ـ ـ ــون
مبـمــارس ــاتهـم ه ــذه نهــايــة عـصــر " عـبــادة
الـتقنيـة " .وأضيف هـنا ،أن مـا نتـعرض له
الـي ــوم مـن إره ــاب دم ــوي ،وت ــرويع هـمجـي
للمدنيني العزل ،يعكس النتائج اخلطيرة
ل ــثق ـ ــاف ـ ـ ــة الع ــنف ،ال ـتــي ت ـتــم ـ ـســك بهـ ـ ــا
مخلــوقــات عــدمـيــة حتــاول عــوملــة فـعلهــا
اإلرهــابي علــى أكبـر مـسـاحــة ممكنـة علـى
هــذا الكـوكـب ،ليـس بـأدوات بــدائيـة ميـكن
الـ ـسـيــطـ ــرة علــيهـ ــا ،بل تـ ـســتخـ ــدم أدوات،
وبــرامجيــات العـصــر التقـني نفـسه ،أو مـا
يـطلق عليه اليـوم " اإلرهاب اإللكـتروني "،
الــذي تتـطـلب مــواجهـته ،والقـضــاء علـيه،
مراجعـة شاملـة لثقـافة عـصرنـا ،وتفكيك
ع ــمل آلــي ـ ــات م ـ ــؤسـ ــس ـ ـ ــاته الــتـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة،
والسـياسـية ،واألخالقـية ،والـبحث بال كلل
عـن يـن ــابـيـعه املـتـخفـي ــة يف حـي ــاتـن ــا ،ويف
عقــولنـا ،لـتجفـيفهــا هنــاك .بعــد كل هـذا
أستـطـيع القـول أن أحــاديث ،وآراء إرنــست
سـاباتـو املتـنوعـة يف جلـساتـه احلواريـة مع
كـارلوس كـاتانـيا ،قـد أظهرت بـشكل واضح
دق ــة راداره يف ك ــشف زالزل أرواحـن ــا اآلن..
ورمبا لسنوات طويلة قادمة.

رحيل جيسيس فورتيز اهم رواد التكعيبية
املــــــدى الـــثقــــــايف

جيسيس فورتيز امام احدى لوحاته

رحل عن عـامل نـا الف نـان ا لـتكع يـبي اإلس بـاني
املو لـد ج يـسيس فـورت يـز ،عن ع مـر ي نـاهز 68
عاما إثر إ صـابته بأزمة قلب يـة ،وكان فورتيز
ي حـظ ــى ب ــر ع ــا ي ــة خ ــا ص ــة مـن قــبل ال فـن ــان
األ سـطــوري بـي كــا س ــو ح يـث وص فــة بــا لـف نــان
ال عـب ق ــري ،ق ـضـيـ ــا م ع ــا سـن ــوات طـ ــوي ل ــة يف
ب ــار ي ــس وتع لـم ف ــور تـي ــز مـنـه ال كـثـي ــر حـت ــى

أض ح ـ ـ ــى أش ه ـ ـ ــر تال م ـيـ ـ ــذه ا مل ـن ـت ـم ـيــني إ لـ ـ ــى
املدرسة التكعيبية اجلديدة.
و ب ُ هـ ــر فـ ــور تـيـ ــز مبـنـه جـيـ ــة عــمل بـيـكـ ــا سـ ــو
وبت فـس يـره ال تـكع يـبي لل عـالم ال سـي مـا فـي مـا
يـتعلق باحليوا نـات واملرأة ،وقد تأ ثـر فورتيز
كـثـي ــرا مبــنه جـي ــة أ سـت ــاذه ،و ك ــا نـت ال قـطـط
وال نـساء من ا ملـوضو عـات املتكررة يف لـوحاته
ا لـز يـت يـة ،ور سـو مــاته وأ لــوانه ا ملــائ يـة بــشكل
عام.
و قــد و ُ لــد ف ــورت يــز يف مــدر ي ــد يف وقت ك ــانت
إس بـانيا فيه مقطعة األوصال بسبب احلرب
األه لـي ــة .ا ضـط ــر وا ل ــد ف ــور تـي ــز ا ل ــذي ك ــان
معرو فـا بأنه شـاعر م عـاد لل شـمو لـية و مـؤيد
لـل نـظــام ا جلـم هــوري يف ا حلـكم ،إ لــى م غــادرة
البالد هو وعائلته ليقيموا يف باريس وسط
اجملتمع اإلسباني يف املنفى سنة 1939.
و كــان وا لــد ف ــورت يــز ع لــى م عــر ف ــة ب بـي كــا ســو
وسل فــادور دا لـي و مـن يـطـلق ع لـي هـم ش عــراء

ا ملـن فــى مـن أم ث ــال ب يــدرو ســا لـي نــاس و جــورد
جــويلني و كـذلك مـع ظـم ف نـا نـي املن فــى ،وهي
امل ع ــارف وا ل ـص ــدا ق ــات ا لـتـي أ ت ــا حـت ل ــو ل ــده
ف ــور تـي ــز أن يـن ـش ــأ داخل بـيـئ ــة ث ــر ي ــة فـنـي ــا
وث ق ــا فـي ــا  ،ك ــان فـي ه ــا مـن امل ع ــارض ال فـنـي ــة
والتشكيل يـة والندوات الشعرية والصالونات
ا لـث قــاف يــة مــا ي كـفي إل ثــراء خ يــاله و تــو سـيع
مـداركه مما أ ثـر ايجاب يـا ً يف شخص يـة الفتى
ا لــص غـي ــر و خ ــدم م ــو هـبـته يف ا ل ــر سـم ا لـتـي
كــا نـت قــد بــدأت يف ا لــظ هــور يف سـن مـب كــرة،
و هـو ال يـزال يف ا خلـا مـسـة عـشـرة مـن ع مـره،
وب نـاء على نصي حـة بيكا سـو ،اشترك فـورتيز
يف مــع ـ ـ ـ ــرض ـخ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـص ــغ ـ ـ ـ ــار ا لـف ـ ــن ـ ـ ـ ــا ن ــني
األورو بـيـني يف ب ــر لـني و ك ــا نـت تـلك ا لـب ــدا ي ــة
ا لـتي ا نـطلق مـن هــا ا لـف تــى ا لـشــاب حـي نــذاك
ل ـيـكـ ـ ــون ب عـ ـ ــد ذ لـك وا حـ ـ ــدا مــن أ هــم أر كـ ـ ــان
ا ملـدر ســة التك عـيب يـة يف ال عــالم وذلك ب عـد أن
حاز اجلائزة الثانية يف ذلك املعرض.

