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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

مـــــــن أوراق أســـــــبــــــــــــــــــوع املــــــــــــــــــدى

املـثقف والـسـلطـة..الـنمـور يف يـومهـا احلـادي والعـرشين
لقــد انهــارت األفكـار واملـؤسـســات وانهـارت
اجلــمه ـ ــوري ـ ــة اخل ـ ــامـ ــس ـ ــة وأنه ـ ــار امللـك،
خ ــامــس ال ــرؤس ــاء .ولـيــنهــض بعـ ــد ذلك
الـ ــوجه اآلخـ ــر للــمجـتــمع ،الـ ــوجه ال ــذي
تـخن ــدق خلف املــرآة فال ي ــرى النــاظــر يف
املــرآة س ــوى كيــانه ه ــو وكيــانــات اآلخ ــرين
الــذين اصـطفـوا إلـى جـانـبه أو خلفه أمـا
ال ــذيـن يـقف ــون يف اجل ــانـب اآلخـ ــر لل ــوح
الـ ــزج ـ ــاج فال يـ ــرى ذهـنـي ـ ـاً مــنهـم سـ ــوى
القتلى واملنفيني واجملانني.
لقـد نـهض الـوجه اآلخــر للمجـتمع علـى
ايـدي العقـالنيني حـد اجلنـون والـتطـرف
واملعنيني حد الشهادة.
كــان املـقمــوع وسـط الغــابــة الـتي دمــرتهــا
حالة األسطرة (فكل شيء كان فوق طاقة
ال ـتــص ـ ــور املعـقلــن واملــتعـقل ،ك ـ ــان خ ـ ــارج
التــوقعــات فقـد كـانـت االنهيــارات تتــراكم
أمـام العني وكــان اجلميع قـد فقـد القـدرة
على إيقاف احلدث).
كـان هـذا املقمـوع يعـايـن النمـور يف يـومهـا
احل ـ ـ ــادي والع ـ ــشـ ـ ــريــن وهــي ت ــبحــث عــن
اجلحـور بـدل األشجـار التـي تقيهـا عيـون
الـ ــش ـ ــام ـتــني مــن امل ـنــب ـ ــوذيــن والـفق ـ ــراء،
وضحـك ه ـ ـس ـتــيـ ـ ــريـ ـ ــا الـ ـ ــذيــن تـفجـ ـ ــرت
دواخـلهــم عــن خ ـ ــراب ودم ـ ــار لـآلله ال ـتــي
كـثيــراً مــا كــانـت تفــرم  /تقــزم أحالمـهم.

حـمـيـــد حــســن جعفـــر

ك ــانـت ه ــذه العـي ــون الـتـي اتــسعـت ب ـشـكل
رهيب وغـريب تـشكل مع الـسلطـة املنـهارة
طريف مواجهة أولى.
وكـانـت هنـاك خـرافتـان تـشكالن مـواجهـة
ثـانية،خرافـة مبنية علـى القمع اجلسدي
والفكــري،وأخ ــرى مبـنيــة علــى االجـتيــاح
والغــزو واالحـتالل،خ ــرافتــان تـتق ــاسمــان
سـاحـتني للحـرب ،واحـدة تتـسع واألخـرى
تلـملم حيـوانـاتهـا ،املـستنفـرة يف الصـميم
والتـي لم جتـد مـا حتـتمـي به غيـر بـعض
جغرافية أرضية مـصطنعة لم تستطع أن
توفر حالة أمان ملن يلوذ بها.
ك ــان من املـمكـن أن يكــون االجـتي ــاح أكثــر
حضارة يعتمـد أصالً على منجز حضاري
يقـي الـكـ ــائـنـ ــات الـتـي امــتحـنـت سـ ــابق ـ ـاً
الكـثيــر من املـصــائب واملـصــاعب والـباليـا
ولكن االجتيـاح جاء كحالـة عسكريـة غير
قــادرة علــى امـتالك أي حــالــة من حــاالت
الـتمـييـز أو العـزل،بل كــانت خــاليــة حتـى
م ــن مـحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــة زرع الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء يف دواخـل
الريـبورت .ولـم يسـتطع هـذا االجتـياح أن
ميــنحه ــا صفــة إن ـســانـيــة بـل تك ــاد تكــون
احلـ ـ ــروب –ال كــمـ ـ ــا حـ ـ ــاول أن يـ ـصـفهـ ـ ــا
الـبعـض اآلخــر حــالــة عــابــرة ق ــادرة علــى
االن ــسح ــاب مـن ال ــس ــاح ــة ت ــارك ــة إلــيه ــا
لـآلخـ ـ ـ ــري ــن  /احلـ ــضـ ـ ـ ــاري ــني ،أن اآلخـ ـ ـ ــر

امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــوي  /ال ـنــم ـ ـ ــور لــم تـ ـ ـســت ـ ـطـع أن
تستحـضر خرافاتهـا وأساطيرهـا السابقة
التي كانت حتاول أن تخترق التحصينات
الفــردي ــة بجــذور الـفكــر املـنــاهـض والـتـي
(أي الـنمــور) لم تــستـطع أن متحـو صـوراً
وتـؤكــد علـى الـصـور األخـرى بـسـبب عـدم
ام ـتـالكه ـ ــا الـفهــم احل ــضـ ـ ــاري لل ـ ــوج ـ ــود
اإلنساني فقد كانت اخملالب واألنياب هي
الـتـي متــنح الـنـمـ ــر القـ ــوة وزرع الف ــزع يف
املقـابل الالحيـواني ،الـذي لـم يسـتطع ان
ميــتلـك مـن قـ ــوانــني الغـ ــابـ ــة إال مـ ــا هـ ــو
خارجها ،خارج أسوارها من قيم ومبادئ.
ف ــبع ـ ـ ــد انهــي ـ ـ ــار الغـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـتــي لــم تـكــن
أخالقـي ــاتهــا س ــوى مجـمــوعــة مـن القـيـم
الق ــامعــة وتـصــرف ــاتهــا لـم تكـن ســوى مــا
تفــرز  /تنـضح أجـسـاد أصــابتهـا الـرثـاثـة
قــبل عق ــود مـن ال ــزمــن ولكـن العـط ــاريـن
كـانـوا يحـاولـون إصالح مـا أفـسـده الـدهـر
فـكـ ـ ــانـ ـ ــون يــبـ ـ ــدأون املـ ـ ــداواة بـ ـ ــال ـتــنـ ـ ــومي
املغـن ــاطـيـ ـسـي وال يـنــته ــون إال بـ ــالكـي أو
البتـر ،وبـرغم هـذا وذاك ظل هـذا اجلسـد
الذي اعـتاد الـغابـة بكل تفـاصيلهـا أوراماً
خبـيثــة حــاول الـبعـض أن ميـنحهــا صفــة
احلـميدة ولكـن ذبول اجلسـد وخواءه كـانا
يطالن على اإلنسان  /اخملذول  /املندحر
م ــن ج ــمـ ـيـع الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــات وال ــنـ ـ ـ ــواص ــي،
ومنحنيات الشوارع واألزقة واملتنزهات بل
وحتى من القصور.
وكـان للـشعــر دور كبيـر يف محـاولـة تثـبيت
الكثيـر من القيم املـتحررة علـى أساس أن
الشـعر ديـوان العـرب ،ولغـة املشـافهـة التي
مـن املمكن أن تـستفحـل يف نفوس املـقابل
نـ ـ ــاقل ـ ــة إي ـ ــاه إل ـ ــى أرض أكــث ـ ــر ن ــظ ـ ــاف ـ ــة
وطمأنينة.
فلقـد كــان للثقـافـة الكـثيـر من احملـاوالت
يف خـلق ح ـ ــال ـ ــة الــتغـيـي ـ ــر ،ودفع مــنج ـ ــز
الغـابــة بعيـداً عـن التــأثيـرات ،ومــا املنجـز
الـ ـ ــشع ـ ـ ــري علـ ـ ــى املـ ـ ـســت ـ ـ ــوى الفـ ـ ــردي أو
اجلمــاعي إال الـرد الـبني علـى مـا تـشـيعه
لغـة العنف من حـاالت تشـويش وضـبابـية
ومح ــاول سحـب اإلنــس ــان  /املــتلقـي إل ــى
ملعبها  /ثكنتها.
لق ـ ــد مــنح م ـنــتج ـ ــو األدب  /املــب ـ ــدع ـ ــون
الـكثيـر ممـا لـديهـم من طمـوحـات وهمـوم
لفـضــاء الــرفـض وعــدم الـقبــول بــالــواقع
الراكد برغم أعصاير السطح.
إن مح ــاوالت ق ــادة الغ ــاب ــة يف اسـتــسه ــال
تلقف الــرواة من الـقصــاصني والـروائـيني
بع ــد ظه ــور املع ــرك ــة ورواي ــة احل ــرب وأدب

احلرب وحاالت التغطية ،جتميل البذيء
مـن الـكالم واملـ ــدونـ ــات وعـبـ ــر طـ ــروحـ ــات
ح ـ ــاول املقـيـم ـ ــون علــيهـ ــا أن ي ــظهـ ــروهـ ــا
بلـبـ ــاس املعـ ــاصـ ــرة مـ ــرة واحلفـ ــاظ علـ ــى
حلـم ــة الـتجـمع اإلنــس ــانـي ث ــانـي ــة وع ــدم
الـتفــريـط بــاملـنجــز احلـض ــاري لإلن ـســان
الع ــراقـي ،ث ــالـثـ ـاً ،وأن ال ــوطـن ه ــو األول،
والكل ،يأتي من بعده رابعاً وعاشراً.
فقــد كــان مـنـتجــو الـفكــر القـمعـي وعلــى
جمـيع املــستــويــات يعـملــون علــى إشــاعــة
حرص السـلطة علـى األدب والثقافـة عبر
حـ ــاالت ثق ــافـي ــة وأدبـيـ ــة (مه ــرج ــان ــات /
مـنـ ــاسـبـ ــات  /مـكـ ــافـ ــآت  /اسـتـ ــذكـ ــارات /
صناعـة النجوم  /إيفادات) خـالقني حالة
من التـمويه خـلف  /على أصـوات لم تكن
يف ي ــوم م ــا إال ح ــال ــة دع ــائـي ــة ال فـنـي ــة /
إب ــداعـي ــة م ـسـتفـي ــدة مـن ق ــوة اإلعالن ال
اإلعالم يف الـت ـشــويــة والـت ـشــوي ــش وخلق
حالـة من التبـادل يف املواقع اخملتـلفة من
جــس ــد اإلب ــداع مع مح ــاول ــة الـتغـيـي ــر يف
املـ ــواقف مـن  /بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة إلـ ــى املـمـ ـسـك
للسلطة املنتجة حلالة التغير املضاد.
إن الـتغـيـ ــر (تغـيـ ــر وجه ــات الـنــظ ــر الـتـي
تــتخـ ــذهـ ــا الـ ــسلــطـ ــة إزاء اآلخـ ــريـن) لـم
يع ـتــم ـ ــد يف ي ـ ــوم مـ ـ ــا عل ـ ــى ق ـ ــوة املــنج ـ ــز
اإلبــداعـي بل يكــون اعـتم ــاده أوالً وأخيــراً
علـ ــى قـ ــوة املــنجـ ــز القــمعـي الـ ــذي ميــنح
الــدول ــة كنـظــام القــدرة علــى الــدف ــاع عن
فضـائها تلك الـدولة  /الغـابة اجلمـهورية
الـتي أفصـحت عن كل مكـوناتهـا الدمـوية
يف سـاعـات احلــرج عنـدمـا تــدفع الفـطـرة
ب ــاإلنــس ــان إل ــى ح ــال ــة الــصح ــو ال ـشـبـيه
ب ــال ــرفــض ،إذ أن احلـي ــاة هـي الـتـي تـب ــدأ
بـالـدفــاع عن نفـسهـا جـنبـاً إلـى جـنب مع
مـنجــزهــا الف ــوقي الــذي لـم يكـن نتـيجــة
آنـي ــة للـص ــراع بل ميـتـلك مـن العـم ــر م ــا
يـ ـ ــؤهلـه لل ـ ــوق ـ ــوف ب ـ ــوجـه كل احمل ـ ــاوالت
أللغــائه وذلك ألسـتنــاده الــى فكــر بــدائي
عميق.
وبـرغم ان اإلبداع  /القصيـدة وسواها من
املـنجــزات األدبـيــة مــورسـت ضــدهــا أنــواع
عـ ـ ــديـ ـ ــدة م ــن الق ــمع واإلرهـ ـ ــاب وحتـ ـ ــول
الكـثي ــر من الــشعــراء نح ــو إنتــاج شعــري
م ـ ــوس ـمــي آنــي خ ـ ــال مــن صف ـ ــة الــبق ـ ــاء
وال ـ ــدمي ـ ــوم ـ ــة (الســتج ـ ــابــته ملــت ــطلــب ـ ــات
امل ـ ــرحلـ ــة) ضـ ــاربـني (الـ ــشعـ ــراء) أطـنـ ــاب
األعالم يف الكـثيــر من الـسـاحــات األدبيـة
فال غ ــراب ــة يف أن يـتح ــول املـب ــدع ــون إل ــى
إعالم ـيــني وال ــنقـ ـ ــاد إل ـ ـ ــى شعـ ـ ــراء ،إذ أن

مـ ـ ـ ــن ج ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اس ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى  -اربـ ـ ـ ــي ــل

الـقــــصـــيـــــــدة احلـــــــرة
عنــدمــا بــرزت قـصيــدة الـتفعـيلــة العــربيــة
احل ـ ــديــث ـ ــة عل ـ ــى ي ـ ــدي (نـ ـ ــازك املالئـك ـ ــة
والـسيـاب) ،فـأنهـا بـرزت نتيجـة جـدلهـا مع
قــصيــدة الـتفعـيلــة الع ــربي ــة الكـالسيـكيــة
(القـصيدة العموديـة) حول طبيعة االوزان
ال ـ ــشع ـ ــري ـ ــة ،وح ـ ــول طــب ــيعـ ـ ــة الــكلــمـ ـ ــات
امل ـسـتخــدمــة يف الــشعــر وحــول أهـمـيــة أن
تتحـور بعض االوزان الشعريـة لكي تناسب
أيقاعـاتها ،أيقـاعات العـصر الـذي ينتـمون
اليه.
أي أن م ــن أه ــم دوافـع ب ـ ـ ـ ــروز (ق ـ ــص ــي ـ ـ ـ ــدة
الـتفعـيلــة) ،هــو أميــان روادهــا ب ــاملتـغيــرات
االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
والـثق ــافـي ــة الـتـي ط ــرأت عل ــى عــص ــرهـم،
وال ـتــي خـلقــت ل ـ ــديهــم أحـ ــس ـ ــاسـ ـ ـ ًا (وه ـ ــو
احــس ــاس ص ــائـب) ب ــأن أيق ــاع وم ــوسـيق ــى
عصـرهم قــد تغيـرا ،وأن مـزاجهـم النفـسي
وطبـيعـتهـم كبـشــر قــد تـغي ــرت عن مــاكــان
علـيه احلــال يف العـصــور الـتي بــرزت فـيهــا
(القصيدة العمودية).
إذن ف ــأن رواد (ق ـصـي ــدة الـتـفعـيل ــة) ق ــادوا
جتربة متمردة ،هـدامة ،مغايرة (للقصيدة
الـعمــوديــة) ،ولكـنهــا يف الــوقـت ذاته ،كــانت
جتـربـة مـطيعـة ،ب ّنـاءة وتـدعـو إلـى التـآلف
مع مـزاجهم اخلاص ومع مايـرونه مناسبا
للمزاج العام الذي يعيشون فيه.
غيــر أن اخلطـأ الـذي أرتـكبـوه ،هــو حيـنمـا
ألبـسـوا جـسـد قـصيـدتـهم اجلـديـدة ثـوبـا
اليـناسبهـا اال وهو ثـوب (القصيـدة احلرة)
الـتــي تخـتـلف عـن م ــاأنــتجـ ــوه مـن حـيـث
االيقـاعـات واملـوسيقـى ،واملصـطلح االخيـر
مسـتعار من جتربة (اليـوت) الشعرية التي
تعــد امتـدادا لـتجـربـة الـشـاعـر االمـريـكي
البارز (والت ويتمان).
فحـيـنـمــا حــاول (ويـتـم ــان) يف مجـمــوعـته
(اوراق العشـب) يف منتصف القـرن التاسع
ع ــش ـ ــر ،اخل ـ ــروج عل ـ ــى نــظ ـ ــام الـتـفعــيل ـ ــة
الكالسـيكي احملـدد يف عـدة قــوالب شعـريـة
كانت سائدة قبل وأثناء عصره ،فأنه حاول
خلق نـظــام أيق ــاعي ب ــديل له ي ــرتكــزعلــى
ايقــاعــاته الـنفــسيــة الــداخـليــة امل ــرتبـطــة
بـااليقـاع العـام احملـيط به ،وبـالتـالي فـأنه
رأى ضــرورة االنفـالت من ايقـاعـات االوزان
الــكالس ـيـكــي ـ ــة اجل ـ ــاه ـ ــزة والـلج ـ ــوء إل ـ ــى
أيق ــاع ــات الــص ــورة ال ــشعـ ــريـ ــة واجلــملـ ــة
وال ـث ـيــم ـ ــة ال ـتــي يـ ـ ــود ط ـ ـ ــرحهـ ـ ــا مــن دون

أيقـاعـات مــسبقـة .ومبـا أن هــذه العنـاصـر
نتــاج الـشــاعــر يف حلـظ ــة كتــابـته لهــا ،أذن
فأنها سـتكون متحررة من قـيود االيقاعات
القدمية ،ويف الـوقت نفسه ستكـون مؤطرة
بـأيقـاعـاتهـا النـابعــة من االيقـاع الــداخلي
للشاعر.
وحــاول (إليـوت) تــرسيخ هــذه الظـاهـرة يف
الكتـابة الـشعريـة ،حينمـا بدأ يـفلت بعض
أبــي ـ ـ ــاته ال ـ ــشعـ ـ ــريـ ـ ــة مــن ال ـ ـ ــوزن يف داخل
قصائده املوزونـة ،إلى أن تطور لديه احلال
(وهـي امل ــرحل ــة الـث ــانـي ــة) إلـ ــى أن يج ــري
بعـض التـغييـرات علـى االوزان الـتقليـديـة،
ومـن ثم انـتقــاله إلــى املــرحلــة الثــالثــة اال
وهي مــرحلــة التحــرر من االوزان نهــائيـا.
أي أن (إلــي ـ ــوت) انــتهـ ـ ــى به امل ــط ـ ــاف إل ـ ــى
(القــصيــدة احلــرة) بعــد أن مــرت جتــربـته
بع ـ ــدة م ـ ـ ــراحل ،غــيـ ـ ــر أن رواد (قـ ـصــيـ ـ ــدة
الـتفعيلـة العـربيـة) نقلـوا املـرحلـة الثـانيـة
من جتـربـة (إليـوت) واملقصـود بهـا مـرحلـة
حت ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــره بـع ـ ــض االوزان الـ ـ ـ ـشـع ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
الـكالســيكـي ــة ،واطلق ــوا علـيه ــا مـصــطلح
(القـصيـدة احلــرة) وهي ليـست كـذلك من
حيـث التـسـميـة ،فـروادنـا تـأثـروا مبــرحلـة
الـتحوير الذي اجـراه (إليوت) على االوزان
الـشعـريـة الـكالسيـكيــة وطبقـوا جتـربـتهم
الف ــري ــدة بـنج ــاح مـنقــطع الـنـظـي ــر عل ــى
الشعـر العمودي العربي ،وباالخص الرائي
االصيل الـشـاعـر (بـدر شـاكـر الـسيـاب) اال
انهم أخطـاوا بتسمـية هذه املـرحلة حـينما
اطـلق ـ ــوا م ــص ــطلـح (القـ ـصــي ـ ــدة احل ـ ــرة)
عليها.
إذن الف ـ ــرق بــني (ق ـصــي ـ ــدة ال ـتـفعــيل ـ ــة) و
(القـصـي ــدة احل ــرة) ،ه ــو أن االول ــى ُتكـتـب
بأوزان شـعرية جاهـزة مسبقا قبـل كتابتها،
بـينمـا الثـانيـة ُتكـتب من دون هـذه االوزان،
ولـكــنه ــا بـكل االح ــوال ُتـكـتـب بـنـ ــاء علـ ــى
أيق ــاع ــات عـن ــاص ــره ــا (الـثـيـم ــة ،الـص ــورة،
اجلملة..الخ) ،وهـي أيقاعات مـستمدة من
اعماق الشاعر يف حلـظة كتابته القصيدة،
وبهذا أستطـاعت هذه االيقـاعات أن تخلق
شـكال م ـشــطـ ــرا له ــا ،أي أن ط ــول وقــص ــر
اجل ــمل ـ ـ ــة يف (القـ ـصــيـ ـ ــدة احلـ ـ ــرة) ت ـ ـ ــابع
لــطبـيعــة أيق ــاع عنــاصــر القــصيــدة املـشــار
أل ــيه ـ ــا اعاله ولــي ــس ت ــبعـ ـ ــا لـاليقـ ـ ــاعـ ـ ــات
الكالسيكية اجلاهزة.
امـا الفرق االخـر بني القصـيدتـني ،فهو أن
االوزان والق ـ ــوايف امل ـتــنـ ـ ــاثـ ـ ــرة يف ج ـ ــسـ ـ ــد
(قـصيدة التفعيلة) هنا وهناك ،تؤطر رؤى
الــش ــاع ــر إل ــى ح ــد م ــا ،عل ــى أعـتـب ــار أنه ــا
مـرتـبطــة بعالقــة وثيقـة بـدالالت ومعــاني
القـصيـدة بصـورة أو بـأخـرى .ومبـا أن هـذه
االوزان م ــؤط ـ ــرة ومحـ ــددة وابـنـ ــة ظـ ــروف
حي ــاتيــة تخـتلـف عن الـظ ــروف احلي ــاتيــة
االن ،إذن ف ــأن م ــا ُيـنــتج عـب ــرهـ ــا سـيـكـ ــون

مــؤطــرا ومحــددا إلــى حــد مــا ،اال أن ذكــاء
بعـض شعــراء الـتفعـيل ــة جعل نـصــوصـهم
املـكــت ـ ــوب ـ ــة يف ال ـ ــوقــت احل ـ ــالــي مقــب ـ ــول ـ ــة
ومستـساغة من قبل املتلقـي إلى حد كبير،
ألنهم لم يؤطروا ويحددوا الـنسبة الكبرى
مـن أبيــات قـصــائ ــدهم بــاالوزان والقــوايف،
ولهذا صـارت أقرب ماتـكون إلى (الـقصيدة
احل ــرة) ،بيـنمــا ه ــذا الت ــأطيــر والـتحــديــد
ش متاما عن
للرؤى وللصـور الشعرية متال ٍ
جسد (القصيدة احلرة).
ال ـ ـشــيء ال ـ ــذي نـ ـ ــود ق ـ ـ ــوله أن (قـ ـصــيـ ـ ــدة
التـفعيلـة) ظهـرت كـتمـرد علـى (القـصيـدة
الـعمـوديـة) وهـو متــرد ازاح أشيـاء واضـاف
أشيـاء أخـرى زاد من شعـريـة الشعـر بـشكل
عام ،وابطل مـشروعيـة االستمرار يف كـتابة
(القـصيــدة العمـوديـة) يف الـعصـر احلــالي
بـالطـريقـة الكالسـيكيـة الـتي نعـرفهـا ،ألن
رؤى ه ـ ــذه االخــيـ ـ ــرة وصـ ـ ــوره ـ ـ ــا ولغ ــتهـ ـ ــا
مخـن ــوق ــة وم ــؤط ــرة بـ ــأيق ــاعـ ــات شع ــري ــة
التنـاسـب عصـرنـا إلـى حـد كـبيـر جـدا .بل
أنهـا التـستـطيع حتـى الـتعبيـر عن الـكثيـر
مــن االشك ــالـي ــات ال ــوج ــودي ــة واحلـي ــاتـي ــة
بطـريقة أبـداعيـة متجـددة وخالقة بـسبب
طبيعتها املقيدة.
وقـد يقـول قـائل :هل هـذا يعـني اننـا يجب
أن نـسـتغنـي عن قـراءة (املـتنـبي ،أبـو متـام،
أبــو نــؤاس مـثال) بــأعـتبــارعـم أهم الــرمــوز
الــكالس ـيـكــي ـ ــة (لـلق ـصــي ـ ـ ــدة العــمـ ـ ــوديـ ـ ــة
العربية)؟
جوابنا :ال .وذلك ألننا حـينما نقرأ املنجز
الشعري لهؤالء الشعراء الكبار ،فأننا أوال،
سـنقــرأهم حـسـب سيــاقهـم التــأريـخي ،أي
أنـن ــا يف حلـظ ــة ق ــراءتهـم ،نهـيـئ أذه ــانـن ــا
لــتقــبل الــظ ــرف الـتـ ــأريخـي ال ــذي ف ــرض
عليهم طريقة كتابتهـم قصائدهم .وثانيا،
كق ــراء سنـبحـث عن الــومـضــات الــشعــريــة
املتــوهجـة يف قـصـائــدهم ،أميـانــا منـا بـأن
هـذه الـومـضــات التخـضع لـزمــان أو مكـان
م ــا ،وأمن ــا هـي تـنـتـمـي لل ــزمـن االب ــداعـي
االزلي االبـدي ،أال وهـو الـزمـن السـرمـدي،
ال ـ ــذي ميـك ـنــن ـ ـ ــا أن نقـ ـ ــول ع ـنـه أنه وطــن
االبــداع االصـيل ،ومعـي ــار ذائقـتـنــا االولــى
واالس ــاسـي ــة يف تقـبل ه ــذا الـنـص أو ع ــدم
تقـبله .ومن هـذا املنـطلق نـستـطيع القـول
أن ســر دميــومــة وخلــود شعــراء مـن أمثــال
(املـتـنـبـي ،ابـ ــو متـ ــام ،وابـ ــو نـ ــؤاس) هـ ــو أن
حجــم ون ـ ــوعــي ـ ــة ال ـ ــومــض ـ ــات الـ ــشع ـ ــري ـ ــة
املـتوهجـة يف منجـزهم الـشعري كـان كبـيرا
وواسعـا قياسا مبا أجنزه الشعراء اآلخرون
الذين عاشوا يف أزمانهم.
ومـن جهــة أخــرى فــأن (القــصيــدة احلــرة)
ظه ــرت نـتــيج ــة ج ــدلهـ ــا ومتـ ــردهـ ــا علـ ــى
(قصـيدة الـتفعيـلة) ،لـذا ميكنـنا الـقول أن
(الق ـصـي ــدة احل ــرة) هـي الـ ـشـكل االخـيـ ــر

نازك املالئكة

بدر شاكر السياب

عبدالوهاب البياتي

بـــــــاســـم االنــــصـــــــار

للـشعـر اخلـالـص وليـس (قـصيـدة الـنثـر)
كما يعتقـد البعض ،الن هذه االخيرة نتاج
الـسيــاق النثـري العــام اوال ومن ثم انـتمت
إلــى ال ـسـيــاق الــشع ــري الع ــام بعــد ادخــال
االدوات ال ــشع ــري ـ ــة عل ــى الـنـث ــر ،بـيـنـمـ ــا
(الق ـصـي ــدة احل ــرة) هـي نـتـ ــاج الـ ـسـيـ ــاق
الــشعــري اخلــالـص الــذي يعـتمــد أســاســا
علــى (اخليـال احلـاد ،الـرؤيـا ،الـبنـاء العـام
للنـص ،وعلـى االيقـاع واملــوسيقـى ووو) أي
أن االشـت ــراط ــات ال ــشع ــريـ ــة االسـ ــاسـيـ ــة
متـوافـرة يف (القـصيـدة احلــرة) حتـى بعـد
أن تخلـت عـن ش ــرطـي (ال ــوزن والق ــافـي ــة)
بأشكالهما القدمية.
نح ــن نع ــتق ـ ــد بـ ـ ــأن (القـ ـصــي ـ ــدة احل ـ ــرة)
سـيـط ــول به ــا ال ــزمـن ط ــويال ج ــدا ،النه ــا
تنتمي لـشروط الشعر احلقـيقية (اجلملة
ال ــشع ــري ــة ،الــص ــورة ال ــشع ــري ــة ،ال ــرؤي ــة،
السؤال ،الـرؤيا ،االستفزاز املـعريف ،التعبير
واالثــارة الــوج ــدانيــة ..الخ) وك ــذلك ألنهــا
التـرتبط بـالشـروط املتغيـرة والزائلـة التي
وضعه ــا الق ــدم ــاء عل ــى ال ــشع ــر ونقـص ــد
بـشــرطي (الـوزن والقــافيـة) أي أنهـا وهـبت
نفــسه ــا وحيــاتهــا لاليقــاعــات واملــوسـيقــى
املـرنــة ،املتحـولــة ،املطـواعــة بيـد كـل عصـر
وبـي ـ ــد كل ش ــاع ــر يـتـن ـ ــاوله ـ ــا ،ولهـ ــذا هـي
قـصيـدة مـتطـورة ومـتنـوعـة وثـريـة حــسب
تطـور وتنـوع وثـراء احليـاة والـشعـراء معـا،
ولهــذا أيـضــا قـلنــا بــأنه ــا ستـبقــى طــويال،
عل ــى ال ــرغـم مـن أنـن ــا ن ــؤمـن ب ــأن جت ــارب
عديدة حتتوي على شـعرية عالية ستظهر
يف املــستـقبـل كمــا ظه ــرت من قـبل جتــارب
(ق ـ ـصــي ـ ـ ــدة ال ـنــث ـ ـ ــر) و (الــنـ ــص م ـتـع ـ ـ ــدد
االجـن ــاس) أال ان ه ــذه الـتج ــارب ســتك ــون
محـايثـة ومجـاورة لهـا ولـيس متـردا عليهـا
أو الغ ـ ــا ًء له ـ ــا مــثلــم ـ ــا مت ـ ــردت (ق ـصــي ـ ــدة
التفـعيلـة) علـى (القـصيــدة العمـوديـة) أو
مـثلـم ــا مت ــردت (القـصـي ــدة احلـ ــرة) عل ــى
(قصيدة التفعيلة).
أنـن ــا ن ـظـن أن ع ــددا كـبـي ــرا مـن ال ــشع ــراء
العـرب يـكتبـون (القـصيـدة احلـرة) االن إال
أنهـم قتلـوا هــذا املصـطلح عنـدمـا أطلقـوه
خـطــأ علــى (قــصيــدة الـتفعـيل ــة) احيــانــا،
واحـي ــان ــا أخ ــرى عـنـ ــدمـ ــا أطـلق ـ ــوا علـ ــى
قصائـدهم احلرة مـصطلح (قصيـدة النثر
امل ـشـط ــرة) وه ــو مـصــطلح أيـض ــا خ ــاطـئ
كــاخلطـأ الـذي أرتـكبه رواد (قـصيـدة الـنثـر
الع ـ ــربــي ـ ــة) ح ـي ـنــم ـ ــا اطـلق ـ ــوا م ــصـ ـطـلح
(قصيدة النثر) على (القصيدة احلرة).
وعلـى الـرغـم من أننـا نقـدر ونحتــرم كثيـرا
اجلهــود ال ــرائع ــة لهــؤالء ال ــرواد يف شحـن
الشعريـة العربية بـشحنات شعريـة جديدة
وخالق ـ ـ ــة اال أنهــم خـلقـ ـ ــوا أربـ ـ ــاكـ ـ ــا لـ ـ ــدى
االجـي ــال الع ــربـي ــة ال ــشع ــري ــة التـقل عـن
االرب ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـ ــذي خـلـقـه رواد (ق ـ ــص ــي ـ ـ ـ ــدة
الــتفعـيل ــة) لهـم .وكـنــا ق ــد وضحـنــا رأيـنــا
به ـ ــذا ال ــص ـ ـ ــدد يف مقـ ـ ــال آخ ـ ـ ــر بعــنـ ـ ــوان
(قصيدة النثر).
فـمتـى يــرفع الـبعـض من الـشعــراء العـرب
م ــشعـل (الق ـصــي ـ ــدة احلـ ـ ــرة) بعــي ـ ــدا عــن
املـشــاعل البــاقيـة ،وذلـك ألعطــاء كل شكل
شع ــري حـقه وأسـتـحقـ ــاقه؟ ولـكـي أيــضـ ــا
ننطلق يف قراءتنا أنواع القصائد اخملتلفة
كال حـسب شـروطه الفنيـة ،علـى أعتـبار أن
استـيعاب شروط كل قـصيدة من القـصائد
املـشــار الـيهــا اعـاله سيـعيـننــا علــى أطالق
االحكــام الـنقــديــة جت ــاههــا أنــطالقــا مـن
املـنــطق ــة الـتـي تــتحـ ــرك بهـ ــا الق ـصـيـ ــدة،
ولـيــس أنــطالق ــا مـن مـنــطق ــة أخ ــرى .أي
على سـبيل املثـال الميكـنني أن أحكـم على
(القـصـي ــدة احل ــرة) أنــطالق ــا مـن ش ــروط
(قـصـيــدة الـنـث ــر) ،وهكــذا ،ألن هــذا االمــر
سيخلق أرباكا نقـديا وارباكا للـشاعر الذي
اليـسـتــوعـب الفــروق بـني شــروط قـصـيــدة
واخرى.
إنه مجرد سؤال!

عمليـة احتالل النص الـرديء الكثـير من
املـايكروفـونات ،منحهـا رضا وقبـول سلطة
الـثقـافــة التــابعـة ،فـالـوقـوع حتـت سلـطـة
املـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــآت (ط ـبـع  /ن ـ ــش ـ ـ ــر  /خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
ســمعـبــص ــري ــة) لــم يكـن ب ــال ـشــيء الهـني
البسيط بل له من القدرات ما تعجز عنه
املنابـر اإلبداعيـة التي تقـف خارج هيـمنة
املنـظمــات املنتجـة للثقـافـة بل إن اإلبـداع
قــد يـت ــراجع مـضـط ــراً مح ــاوالً احلفــاظ
عـلى مـا تبقـى من قيـم قد يـستفيـد منـها
يف حلظات هجومية أو دفاعية قد يبدأها
أو يواجهها.
فحــالــة االحـتفــاظ هــذه مـنحـت الفـضــاء
اإلبـ ــداعـي ـ ــة الق ـ ــدرة علـ ــى تـ ــسلــم املقـ ــود
واجتياح  /افتتاح طرق ليست قدمية كما
يـ ـظــن الــبع ــض .ألن اإلبـ ـ ــداع ال يعــت ـ ــرف
بـالطـرق السـالكة بـاحثـاً ألقدامه مـواطن
 /مــواقـع غيــر مــوطــوءة مـتجــاوزاً الـنجــر
التعـبوي كـما يحلـو للبعـض أن يسمـي ما
مت إجنازه على يد  /أقالم حرب.
إن وقـوع البعض حتـت طائـلة  /سلـطة أن
الـوطـن يف خطـر ،وإن املبـدع جنـدي يجب
أن يـكـ ــون م ـطــيع ـ ـاً وأن الــثقـ ــافـ ــة إحـ ــدى
الـ ــسـ ـ ــاحـ ـ ــات القــتـ ـ ــالــيـ ـ ــة الــت ــي يجــب أن
يخــوضهــا فـيلق الـثقــافــة بـصــورة خــاصــة
وال ـ ـ ـشـع ــب ب ـكـل طـ ـ ـ ــوائـفـه وقـ ــطـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــاتـه
وانـتماءاتـه بصورة عـامة كـل هذا من أجل
أن تتحـول منـاضد احلـوار املسـتديـرة إلى
ثـكــنـ ـ ــات وم ـ ـ ــواقع قــتـ ـ ــالــيـ ـ ــة وخ ــطـ ـ ــوط
مــواصالت ال تـنتـهي إال ب ــاالنتـصــار علــى
األعــداء الــذيـن يتــربـصــون بــالــوطن شــراً
واحــتالالً ومـن أجـل أن يعـتـ ــرف اجلـمــيع
بأن القصيدة بندقية.
كل ه ــذا مـن أجل ال ــوق ــوف حتـت خـيـم ــة
إعـالم معــتـ ـ ــوه مـ ـ ــوبـ ـ ــوء ب ـ ـ ــالع ـنـجهــيـ ـ ــات
وبـاحلـروب وسـط فـضــاء لثقـافـة أحـاديـة
بعيـدة عـن امتالك القـدرة علــى مشـاهـدة
اجلـانب اآلخـر من احليـاة .فحني تتـضرع
ال ــسلـط ــات –أيـ ـاً ك ــان ن ــوعه ــا –ب ــاآلنـي
واملـ ـ ــوس ـمــي أو املـ ـ ــؤق ــت للـحف ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى
كيـانـاتهـا فـســوف تتحـول هـذه اآلنيـة ومـا
يصـاحبهـا من أضـرار وأعطـاب إلـى حـالـة
دائميـة وأمراض مـزمنـة نتيجـة ما تـوفره
للقائم على أمرها –من طمأنينة وإلغاء
للمقـابـل .وحني يلغـى املقـابل ،سـواء كـان
كـ ــائـن ـ ـاً إن ــسـ ــانـي ـ ـاً أو مــنجـ ــزاً إبـ ــداعـي ـ ـاً أو
حضـارة ،يخلـو الفضـاء مـن التنـاقض مـا
يـدفع بهـذه الـسـلطـات إلــى االستحـواذ أو
االسـتـيالء علــى ال ـشــاطـئ املق ــابل ضـمـن

عمـليــة ملء الـشــواغــر مـسـتعـمالً قــانــون
األوانـي امل ـسـتـط ــرقـ ــة ،أو خلق ح ــال ــة مـن
اإلدعـ ــاء مــن أنه ه ـ ــو األحق بـ ــال ــضفـتـني
النع ـ ــدام ت ـ ــواج ـ ــد الف ـ ــواصل  /امل ـ ــوانع /
العــوازل بني الـضفــاف أو الـشـطــآن .أو أن
البـدائل هي منجـزات غيـر مؤهلـة لتـسلم
الـقيــادات وإنه ــا ليــست بــأفـضل مــا لــديه
وأنه من املـمكـن أن يكـون بــديالً لهــا وبكل
جـدارة واسـتحقـاق نــاسيـاً أو مـتنــاسيـاً أن
القـواعد الـتي انطلق منـها لم تكـن مهيأة
يف األصل للبقـاء على أرض الواقع أو من
املـمكـن أن تكــون شــاغلــة للـحيــاة املنـتجــة
لـلـحـ ــضـ ـ ـ ــارة .كـل هـ ـ ـ ــذا وسـ ـ ـ ــواه م ــن أجـل
احلفاظ علـى (الهويـة العامـة) للمعـركة!
واالمــتـ ـ ــداد اجلغ ـ ــرايف مــن أجـل كل ه ـ ــذا
علـ ــى اآلخـ ــريـن أن يـت ـ ــوقفـ ــوا عـن زيـ ــارة
مقـابرهم ،أو أن يـدفعوا ثـمن الرصـاصات
الـتـي تخـت ــرق أجــس ــاد أبـن ــائهـم أو حـت ــى
أقاربهم بعيداً عن االحتفاء باملوتى ،إذ أن
سلـطــة اإلعـالم التــابع للــدولــة  /النـظــام
كـ ـ ــان ــت تع ــمل جـ ـ ــاه ـ ـ ــدة علـ ـ ــى ان حتـ ـ ــول
الـشعراء إلى قتلة والـنصوص  /القصائد
إلـى بنـادق ولكن مـن قش هـو اإلبـداع إلـى
عمـليـات تـعبـويـة مـن أجل حتــويل انـتبـاه
امل ــواطن  /املـتلقـي نح ــو همــوم الــدولــة /
السلطة املفتعلـة ال على االنشغال بهموم
اإلنــس ــان  /ال ــرعـي ــة ف ــال ــراعـي ه ــو ال ــذي
يجـب أن يكـون أوالً ،إذ إن اإلنـســان أصبح
تـابع ـاً ال متبـوعـاً واقفـاً أو متحـرك ـاً ضمن
حـالـة الـقطـيع عنـد هـذه احلـالـة يحــاكم
اإلنسـان املنفـرد  /املتفـرد حني يـحاول أن
يـدافـع عن نفـسه ،بــأن اجلمـاعــة ال ميكن
أن تكــون علــى خـطــأ والفــرد هــو الــوحيــد
القادر علـى اإلمساك باحلـالة الصحيحة
ولـيـتح ــول ب ــالـت ــالـي مــس ــاره إل ــى مــس ــار
اآلخـريـن متخـلص ـاً من حـالــة االستـثنـاء
الـذي يعتبـره اآلخـرون هـو الشـذوذ بـعينه
وهو اخلروج على حركة السرب .إن خروج
الـشـاعـر  /املبـدع علـى الـســرب  /املتعـارف
علـيه  /السـائد حـالة ضـرورة ال ميكنه أن
مي ــارس عمـليــة الــدميــومــة مـن غيــرهــا /
فعـب ــر ح ــال ــة كه ــذه يـتع ــرف املـب ــدع عل ــى
صـ ـ ــوته وصـ ـ ــورته ومـ ـ ــوطــئ قـ ـ ــدم ــيه بــني
الـ ـ ــزحـ ـ ــام  /وس ــط قـ ـط ـيـع ذي سحــنـ ـ ــات
متشابهة وهيئات مستنسخة وأال اختلط
احلـابل بــالنــابل كمـا يقـال ولـضيع الـليل
والنهار ضمن حالتي الغسق والغبش مما
تـوفـر عـمليـة اخلـروج لإلنـسـان حـالــة من
الرؤيا الواضحة بعيداً عن خلط األوراق.

متــابعــة تلفـزيــونيـة

برنامج ضوء  ..يفتح سرية األمل العراقي
أيثاكا الذاكرة العراقية من جتميع الوثائق إلى القراءة التحليلية

عـلـــــي االشـــــتـــــــــــــر

ملصق البرنامج

إذا كـانت مؤسسـة الذاكرة العـراقية عمالً
تأسـيسياً لنهـضة ثقافيـة تؤول إلى صنع
ثق ـ ــاف ـ ــة اج ـتــم ـ ــاعــي ـ ــة ت ـت ـبــن ـ ــى الـ ــسالم
والتـســامـح وقيـم العــدالــة االجـتم ــاعيــة
وحقــوق اإلن ـســان وال ــدميقــراطـي ــة علــى
نحــو يــدخل يف تــركـيـبــة الفــرد الـعقلـيــة
وبحـيث تـصبح هـذه املـنظـومــة القيـميـة
ج ــزءاً مـن ثق ــافــته الع ــام ــة وم ــرتك ــزاً يف
مكـونه الفكري والـسلوكي؛ فـإن عليها أن
متـضي إلــى املــستــوى الثــاني يف جــدليــة
الـ ــذاك ـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة مـ ـسـت ـ ــوى القـ ــراءة
الــتحلـيلـي ــة مل ــا مت جــمعه مـن مـخلف ــات
الــدكتـاتـوريــة التـي هي وثـائق تـروي آالم
شعـب مــظلـ ــوم عـ ــاش الـقهـ ــر ألكـثـ ــر مـن
ثالثــة عقــود مـن أجل أن يـتحــرر مـن كل
أدران ال ــدكـت ــات ــوري ــة :اخل ــوف ،الـت ــآم ــر،
اخليـانـة ،الـريـاء االجـتمــاعي ،األنــانيـة،
الــط ـ ــائفـي ـ ــة املقـيـتـ ــة ،مــصـ ــادرة اآلخـ ــر،
االنـ ـتـهـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــة ،ظـل ــم اآلخـ ـ ـ ــري ــن ...الـخ
لـيـن ـطـلق إلـ ــى فــضـ ــاء أكـثـ ــر إن ــسـ ــانـيـ ــة
فـيـت ـشـكل الـضـمـي ــر الفــردي واجلـمــاعـي
عل ــى وفق مـنـظ ــوم ــة القـيـم اإلنــس ــانـي ــة
الرفيعة.
إن ايـث ــاك ــا امل ــديـن ــة األسـط ــوري ــة يــسع ــى
احلـاملـون الـى الـوصـول إليهـا بقـوة األمل
ومع إنهـم ال يصلـونهـا لـكنهـم يتحـركـون
بدافـع احللم اجلميل بها وفـيما تقوم به
مـؤسـسـة الـذاكــرة العــراقيـة مـا ميـكن أن
يـشكل ايـثاكـا خاصـة بالـعراقـيني عنـدما
تـتمـكن مــؤسـســة الــذاكــرة الع ــراقي ــة من
االن ــتقـ ـ ــال إلـ ـ ــى املـ ـ ـســتـ ـ ــوى الــثـ ـ ــانــي يف
مـشـروعهــا الثقـايف ،أي مـستـوى القـراءة
التـحليليـة للوثـائق التي يجـري جمـعها
وتـصنيفهـا وتبويـبها وإعـدادها لـتكون يف
مـتنــاول البـاحـثني والــدارسني واحملـللني
حـيـث يـتـيـح الع ــرض ومـن ثـم الـتـحلـيل
فـرصاً لضـرب من ثقافـة التنفيـر لكل ما
أفــرزته ال ــدكتــاتــوري ــة من شــر تـسـبب يف
دم ـ ـ ــار ال ـبـالد نـفـ ـ ـســيـ ـ ـ ـاً واج ـتــم ـ ـ ــاعــيـ ـ ـ ـاً
واقتـصــاديـ ـاً وسي ــاسي ـاً وثق ــافيـ ـاً عنــدئــذ
س ـيـك ـ ــون بـ ـ ــوسع اإلنـ ــسـ ـ ــان الع ـ ــراقــي أن
يـتعمــد بنهـر الـذاكـرة العــراقيــة فيـسمـو
بتفـكيــره لكل مـا هـو إنـسـانـي ويكـون قـد
ال ـتـحق ب ـ ــامل ـ ـســيـ ـ ــر نح ـ ــو ايــث ـ ــاك ـ ــا األلــم
العراقي.
لقـد تـسنـى لنـا الـوقـوف علـى جـانـب من
االشـتغــال الـتحلـيلـي ملــؤس ـســة الــذاكــرة
العــراقيــة عنــدمــا عــرض تلفــزيــون قنــاة
الع ــراقـي ــة الفـض ــائـي ــة ب ــرن ــامج (ض ــوء)
الـ ــذي كـ ــرس لــتقـ ــدمي ق ـ ــراءة حتلــيلـيـ ــة
لـنـظــام الــتعلـيـم يف زمـن الــدكـتــاتــوريــة،
ولقد استـطاع البـرنامج إيصـال الرسـالة

اإلعالمــي ـ ــة ملــن ش ـ ــاه ـ ــده ال ـتــي تـلخــص
مضمـونهـا يف بيـان أن النظـام عمل عـلى
عسكـرة التـعليم مبـا ينـسجم ومـصلحته
يف إعـداد أفـراد ميـيلــون يف سلـوكـهم إلـى
العـنف والطاعـة واجملاراة ومتجيـد القوة
وتشـويه قابلياتهم علـى التفكير املستقل
والنــاقــد واالبـتكــاري أفــراد هم جــزء من
ق ـطــيع ال يــتحـ ــرك إال بـ ــاالجتـ ــاه الـ ــذي
تشير إليه عصا الراعي.
وأثار هـذا العمل الـعديـد من التـساؤالت
املــتعـلقـ ــة بعــمل امل ــؤس ــس ــة يف املـ ـسـت ــوى
الثـاني أي القــراءة التحلـيليـة وأول تلك
الـتسـاؤالت هـو هل ثمـة منـاهج أو آليـات
لـتحلـيل الـوثــائق؟ وثـانـيهــا هل إن عـمل
املؤسسـة يخص كل مثقف عـراقي يسعى
للخالص مـن آثار الدكـتاتوريـة واالرتقاء
باملسـتوى الثقايف للـشعب العراقي؟ وهل
يـنحـص ــر م ـسـت ــوى الق ــراءة الــتحلـيلـي ــة
بـالوثـائق التي جـمعتها مـؤسسة الـذاكرة
الع ــراقيــة أم أنه يـشـمل كل مــا أجن ــز من
أعمـال ثقـافيـة مع أو ضـد الـدكتـاتـوريـة،
(رسـ ــائل جـ ــامعـيـ ــة ،كـتـب يف الـ ـسـيـ ــاسـ ــة
والـت ـ ــأريخ واالقـتــص ـ ــاد واألدب والفـن...
الخ) داخل العراق أو خارجه؟
كيف ميكـن توظيف الـقراءات التحلـيلية
علـى النحو الـذي تكون فـيه أكثر فـاعلية
علـى بلوغ الـهدف النـبيل يف صنع ثقـافة
اإلنسـان الـذي يحتـرم اإلنسـان ،انطالقـاً
من جغرافية ذاكرته الوطنية؟
كمــا ذكــر بــرنــامج (ضــوء) ،مب ــا كتـب من
مـق ـ ـ ــاالت ودراس ـ ـ ــات وبـح ـ ـ ــوث اتـ ـ ــس ــم ــت
بـطــابعهـا الـتحـليـلي ،وقـد أجنـزت خـارج
نطــاق عمل مـؤسـسـة الـذاكـرة العــراقيـة،
وتنـاولت بـالنقـد مـا كـان يجـري ويحـدث
يف العراق أبـان الديكـتاتوريـة ،ونعتقد إن
جــمع مــثل ه ـ ــذه األعــم ـ ــال وت ـ ــوث ـيـقه ـ ــا
العلـمي هو جزء من عمل املـؤسسة الذي
يـتــصل مب ــا أسـمـيـن ــاه م ـسـت ــوى الق ــراءة
الـتحليلية .وهنـاك البرامج التلفـزيونية
التي وثـقت وحللت حقبـة الديـكتاتـورية،
ومـن بـيـنه ــا ب ــرن ــامج (ب ــرج ب ــابل) ال ــذي
خـصــص حلق ــة لـ(صـن ــاع ــة اخل ــوف) يف
زمـن الـ ــديكـت ــات ــوري ــة واعـتـم ــد ش ــريـطـ ـاً
مصـوراً لبث اخلـوف يف البلـد ابتـداءً من
رأس الهرم املـتمثل بـكوادر حـزب البعث..
كل ذلــك إسهـ ـ ــام طـ ـ ــوعــي مــن امل ـثـقفــني
الع ـ ــراق ـيــني لــتع ـ ــري ـ ــة ج ـ ــرائــم ال ـنــظ ـ ــام
السيـاسي الـسابق ،وهـي إسهامـات جتيء
يف الـ ـسـيـ ــاق ذاته الـ ــذي تـ ــروم مـ ــؤس ــسـ ــة
الــذاكــرة إحــداثه مـن أجل ثقــافــة تغـييــر
للفرد واجملتمع.
إن طـرح التساؤالت آنفة الـذكر وتداولها،

ينـطــوي علــى داللــة إن املــستــوى الثــاني
من عمل املؤسـسة قد شـرع بالتـأثير ،وإن
نــتـ ـ ــائج ه ـ ــذا الــت ـ ــأثــي ـ ــر س ـتــتف ـ ــرع إل ـ ــى
املـؤسسات األكادميية كـاجلامعات ومراكز
الـبحــوث والــدراســات الع ــراقيــة لـتبــاشــر
جهـدها العلمي يف الـقراءة التحليلـية ملا
يقــرب من ( )11مـليــون صفحــة لــوثــائق
البعـث وأجهزة األمن التـابعة له .و()2.4
مليون صفحـة جمعتها املؤسسة تتحدث
عــن األعــم ـ ـ ــال األس ـ ـ ــوأ ال ـتــي ج ـ ـ ــرت يف
ك ــردسـت ــان الع ــراق ،فــضالً عـن األعـم ــال
األدبـيـ ــة يف الـ ــشع ـ ــر والقــص ـ ــة واملقـ ــالـ ــة
والبـحث الـتي كــانـت مع أو ض ــد النـظــام
السياسي الـسابق ،وأتذكر أن شـاباً يدعى
(سلـيم جــواد) أعطــاني روايـة لـه بعنـوان
(أوب ــة اله ــده ــد) ك ــانـت تفــضح وتـنـتق ــد
ممــارســات النـظــام الــديـكتــاتــوري ،حــدث
هـ ــذا يف مـنـتــصف الـت ــسعـيـنـيـ ــات ،وقـ ــرأ
ال ــرواي ــة ع ــدد آخ ــر مـن ال ــروائـيـني كـم ــا
أخـب ــرنـي سلـيـم ثـم ه ــاج ــر وزوجـته إل ــى
خارج العراق ،وعنـدما قرأ النـاقد محمد
اجلـزائـري قـصيـدة (هــذا خبـز) للـشـاعـر
عـب ــد ال ــزه ــرة زكـي وصـفه ــا ب ــاخلــط ــاب
الشعري التحريضي.
ونعــتقـ ــد إن مهـمـ ــة جــمع املـتـنـ ــاثـ ــر مـن
(اخمللفـات) وإعـدادهـا بــالطــرق العلـميـة
لتكـون يف يـد العقـول النـاقـدة ،تقع علـى
عائق مـؤسسـة الذاكـرة العراقيـة ،على إن
مـن املهم برأينا اعتـماد (احلياد العلمي)
يف القـراءة الـتحلـيليـة ،ودراسـة الـوثــائق
املقــدم ــة والتــأكــد مـن صحـتهــا كــوثـيقــة
سلـيـم ــة .واعـتـم ــاد مـنـهج الـتع ــددي ــة يف
القـراءات الـتحـليـليــة للـوثــائق ،إذ ميـكن
قــراءة الــوثـيقــة ب ــأكث ــر من قــراءة ،فـثمــة
باحث يعـنى باألثر السيـكلوجي للوثيقة
او االجـتم ــاعي أو الــسيــاسـي ،أو اللغــوي
واجلــم ـ ـ ــالــي ،أو ..الـخ ،واألهــم إيـ ــص ـ ـ ــال
الق ــراءات للــشعـب العــراقـي ولغـيــره مـن
الشعوب ،من أجل (ايثاكا) ال يظلم فيها
اإلن ــسـ ــان وال يـقه ـ ــر وال يج ـ ــوع ،ويحـيـ ــا
مبحبة وسالم مع أخيه اإلنسان.
وثمــة مالحـظـة ألسـرة بـرنــامج (ضـوء)،
آمل أن يلـتفـتــوا إلـيهــا وهـي أن الــوثــائق
ذاتهـ ــا اخلـ ــاصـ ــة بـ ــالـتـعلـيـم كـ ــان ميـكـن
إشـراك مـتخصـصني بــالتعلـيم والتـربيـة
وعلـم الـنف ــس لقـ ــراءته ــا ث ــانـي ــة ،وإن ال
يـنـت ــابهـم (احلف ــر) املع ــريف يف ال ــوثـيق ــة
حتــى بلــوغ آخــر (طـبقــات) املـعن ــى ليـس
اله ــدف إدان ــة الـنـظ ــام الــس ــابق ورم ــوزه،
اله ـ ــدف إع ـ ــادة بـن ـ ــاء وإعـم ـ ــار اإلن ــس ـ ــان
العـراقي ،عبـر ثقـافـة التـنفيـر من كل مـا
هو ضد اإلنسانية.

