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الــرحــلـة الــبــغــداديـــة
نـــــــــــــــــــــــــــــــــص يف رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــل
قــاسم مـحمــد عبــاس
ـ2ـ
عـبثُ كل تلـك الكلمـات التـي وصفت بهـا
احل ــديق ــة القـتـيلــة ،فـال ميكـن أن يكــون
تعثـرك برسائلـي عالجا حلزنـك على ما
آلـت إليـه حي ــاتن ــا هن ــا .أحيــان ـاً أفكــر أن
حياة العـراقيني عمـوما لـيست إال رحيالً
وهج ــرات دومن ــا ه ــدف إال اإلبق ــاء عل ــى
احلدود املقبولة من البقاء.
فأنا وأنت ومنذ أسبوع نتحدث عن املطر
لــديك وعن احلـديقـة املغــدورة يف البـيت
القدمي هنا ،أتساءل عن قيمة هذا األمر
ب ــالنــسبــة لآلخ ــرين ..فــاحلــديقــة الـتي
نـتحــدث عـنهــا لـي ـسـت س ــوى مجـمــوعــة
أشجــار وزهــور وحـشــائـش رافقـتنــا بـضع
سـنـ ــوات ،وتـتـ ــأتـ ــى قـيـم ـ ــة تلـك ال ــظالل
والــروائح والـصبـاحــات من عـدم قــدرتنـا
على نسيان ماضينا بالقرب منها .قد ال
يكون األمـر على هذا النحو ،لكنني افزع
مـن فكــرة أن ال خيـار سـوى هـذه املــدينـة
التي يتساقط وجودها يوماً بعد آخر.
عـمومـا رمبا أكـون أنا نفـسي أقف مـوقفا
مـحبـطــا مـن املك ــان هنــا ،ولـكنـني احـمل
معـي زمـ ــانـ ــا مـن امل ــسـ ــرات والـ ــذكـ ــريـ ــات
يـتحــرك كــالــزئـبق وسـط دوامــة الـظالم
والـت ـ ــرقـب وامل ـ ــوت ،لــم يع ـ ــد لـ ـشـيء مـن
معنى مبجيء صباحات كهذه ،فقد سبق
فهـمنـا لـصبـاحـاتنـا املـاضيـة كــاستخـراج
ليقـظتنـا من ليـال صيفـية عـذبة ،لكـنها
اآلن لــم تع ــد س ــوى ت ــرقـبـ ــات للــطـ ــريق،
صـب ــاح ــات ص ــارت رعـب ــا ملـيـئ ــا بـبق ــاي ــا
انفجارات ،فخوف األمهات والزوجات لم
يعـد من ليل مـحفوف بـطرقـات األبواب،
أو أصوات سيـارات األمن كما كـان يحدث
وإمنـ ــا مـن صـبـ ــاحـ ــات مـ ــرعـب ـ ــة تفـتــتح
ب ــانفج ــار هنــا أو اغـتي ــال هنــاك،يف وجه
صبـاح بوجـوه أغمضـت على أخـاديد ودم
متيبس.
ذكرت يف رسـالتك معنى :تعال ،فمقامك
يف تلـك الـ ــصحـ ـ ــراء بـال معــنـ ـ ــى أو انـك
مهـووس مبــدينــة من وهـم.أفكـر بـأغـنيـة
قدميـة وأنا اقرأ كلـماتك ،اضحك واشعر
ب ــاألسـ ــى عل ــى مــس ــرات املـ ــراهق ــة الـتـي
اختـصـرنـاهــا مبعنـى أن نـرقـص ونقـتلع
األفـراح من قلـب الفقر واملـدارس وليـالي
ال ـصــيف والــبعـ ــوض،قلـ ــوب م ـضــطـ ــربـ ــة
بـ ـ ــاحلــب والـك ـتــب واالم ــتحـ ـ ــان ـ ـ ــات .هل
تـتخـيلـني أنـنـي أتــذك ــر كل تلـك اللـيــالـي
الصـيفيـة ،نـحن نعـود بـسيــارة الالدا من
احمليـط نحو االعظمـية عابـرين اجلسر،

من بيوت بغداد التراثية

ونسمات أول املسـاء متأل صدورنا ،وتعبئ
أك ــم ـ ـ ــام مـالب ـ ــس ــن ـ ـ ــا.ك ــن ــت جتـ ـتـه ـ ـ ــدي ــن
بـعـ ـ ـ ــواطـفــك وأن ــت متـ ـ ـ ــدي ــن كـفــك م ــن
النافذة تغرفـني من هواء النهر ،وخلفك
م ــص ـ ــاب ـيـح مل ـ ــون ـ ــة ت ــتألأل مــن ف ــض ـ ــاء
الك ــاظـمـي ــة ،أنـت اجلـ ــامع ــة بـني ل ــونـني
وفضـاءين ،كفك حـد فـاصل وجـامع بني
جنتني من ماء وأشجار ولون وتاريخ.
..أنني مخذول مبـدينة من اخليال ،رمبا
أكـون قـد خـذلـت نفسـي قبل أن تخـذلني
املـ ــديـنـ ــة ،فلــطـ ــاملـ ــا نــظـ ــرت إلــيهـ ــا بعـني
العــارف بــأســرارهــا ،كـمن كـنت اســوطهــا
مبعـارف وتـواريخ ،كنـت دائمـا اخـتصـرهـا
ب ــأطف ــال ،فلـم يكـن مـن اجملــدي الـيــأس
من مــدينـة طفلــة .هل يتــوجب أن امـزج
بني وجودها كخرائط حزينة وبني وجود
مــن بقـ ــايـ ــا وجـ ــدران وحـ ــواجـ ــز وأسالك
وعـيـ ــون مـ ــرتعـبـ ــة ،أحـ ــار مـن مـ ــزيج مـن
الالمعقـول والفـوضـى واجلمـال والـشعـر
واجلــن ـ ــون .ي ـ ــوم أمـ ــس ظ ـن ـنــت أن ـنــي يف
م ــديـن ــة أخ ــرى ...حـيـنـم ــا كـنـت أتــس ــوق
بـ ـ ـ ــالـقـ ـ ـ ــرب م ــن مـحـ ــطـ ـ ـ ــة أبـ ـ ـ ــو أقـالم...
استــوقفـني مـشهــد وحيــد لن يـتكــرر كل
يوم ...صـدمنـي املشهـد للـوهلـة األولى..
مل ــا اضـط ــررت لــش ــراء عـص ــائ ــر ل ــوجـب ــة
السحـور من إحدى احملال هـناك ،واجهة
املكـان املسـور بسـور من أآلس غـطى عـلى
صـورة فـتيـات ثالث بـبنـطلـونـات اجلـينـز
يحلـقن حــول مــائــدة ملــونــة حتت ثــريــا
مــن امل ــصـ ـ ــاب ــيح ،هـ ـ ــززت رأس ــي محـ ـ ــاوال
إخف ــاء حمل ــة احلـي ــاة ه ــذه عـن وس ــاوس
املتربصني بحياة الناس هنا.
الالاباليـة التي كانت تصـدر عن الفتيات
ألـه ــم ــت ــن ــي أمـال ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا ،إن احل ــي ـ ـ ــاة

ستستمـر على الـرغم من مطحـنة املوت،
لـم يكن بوسـعي اخلروج من بحـر الضوء
هـن ــاك ب ــالق ــرب مـن الــش ــارع ال ــرئـي ـسـي
للـكـ ــرادة ،لـكـنـنـي تـ ــذكـ ــرت أن الـتـ ــوقـيـت
الشـتوي مـنّ علي بسـاعة أخـرى اقضـيها
خ ــارج الـبـيـت ،حــملـت أكـ ــواب الك ــارت ــون
امللـيـئـ ــة بك ــوكـتـيـل الع ـصـيـ ــر ،ووضعـته ــا
به ـ ــدوء يف املـقع ـ ــد األم ـ ــامــي للـ ـسـي ـ ــارة،
وم ــسحـ ــة مــن الهـ ــدوء اجـتـ ــاحـت روحـي
ملرآى الفتـيات بعد الساعـة السابعة وهن
يـحلقـن حــول طــاولــة حـمــراء انـت ـشــرت
فـ ــوقهـ ــا كـ ــؤوس كـبـيـ ــرة مآلى بـ ــالفـ ــواكه
والع ـصـي ــر .هـل ميكـن لــصـ ــورة كه ــذه أن
تتسبب بكل ذاك الهدوء؟
خالل م ـسـي ــري نح ــو س ــاح ــة الـتح ــري ــر
مــرورا مبكـتبــات البـاب الـشــرقي ،تـذكـرت
وصفـك له ــروب ــاتك مـن اجل ــامع ــة نح ــو
مــك ــت ــب ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــة الـ ـتـح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر مـع
صـديقـاتـك،بحثــا عن معـرفـة معـاكـسـة،
وقـررت أن احفـظ لك كل تفـصيل ميحـو
مـن عـقلـك صـ ــورة املـكـ ــان ،فـ ــأقـ ــول لـك:
ليس املـوت من نصيب الوحوش والقتلة،
إمن ـ ــا امل ـ ــوت األب ـ ــدي لــيـ ــس إال الم ـ ــاكــن
مـستعبدة ومهجورة كمـا رأيت املكان عند
الغروب.
لـيس بـقدرة احـد أن يبعث الـروح باملـكان
ال ـ ـ ــذي م ـ ـ ــررت بـه وسـ ــط ذلـك ال ـ ـظـالم،
ازدادت ظـلمــة نفــسي ،واخـتفــى الهــدوء،
وغدت مشـاعري بال معنى ،أو لم أجد يف
أح ــاسـي ـسـي معـن ــى ميكـن ق ــوله يف تـلك
اللحـظــات .آه مـن مــديـنــة مـيـتــة ،آه مـن
مكـتـب ــات مقه ــورة ،آه مـن س ــاح ــة جل ــواد
سـليـم بهــذه الـعبــوديــة ،لـم يكـن النــصب
وال سـاحـة التحـريـر إال خـرابـة شـاخصـة

ح ـيــث ال جن ـ ـ ــوم يف الـ ـ ـســم ـ ـ ــاء ،لــم أكــن
متـأكدا مـن أن وجوداً أنـا فيه ،أم فـناء يف
جحيم.
إنه ــا م ــديـن ــة قـتـيل ــة ب ــالـب ــؤس واخل ــوف
والقسوة.
وكمــا كنت قـد طـلبت مـني ،فقـد خـرجت
ال ــيـ ـ ـ ــوم مـ ـبــكـ ـ ـ ــرا ،ك ــي أصـ ـ ـ ــور لــك ك ــت ــب
الرحـالت منها رحلتني عثـرت عليهما يف
سـ ــوق ال ــسـ ــراي ،أمـ ــا األخـ ــرى فقــيل لـي
إن ـنــي س ـ ــأج ـ ــده ـ ــا يف مـك ـتــب ـ ــة امل ـتـحف،
ولـكنـني قـبل ذلك وجـدت أن ألـبي بـعض
احـتـيـ ــاجـ ــات الـبـيـت قــبل الـ ــذهـ ــاب إلـ ــى
املـتحف ،فقـد أضعـت أكثــر من سـاعـة يف
س ــاح ــة بـي ــروت حـيـث قــطع األمـ ــريك ــان
ال ــطـ ـ ــريق امل ـ ــؤدي إل ـ ــى الــبـ ـ ــاب املعـ ـظــم،
مبالبـسهم املـرقطـة ،وأحذيـتهم الثقـيلة،
بع ـ ــد أن ت ـ ــرجل ـ ــوا مـن آلـي ـ ــاتهـم وراح ـ ــو
ي ــرسل ــون نـظ ــراتهـم مـن وراء نـظ ــاراتهـم
الــس ــود ،ك ــانـت امل ــوسـيق ــى املـنـبعـث ــة مـن
أجه ــزة م ــذي ــاع ال ــرادي ــو جملـم ــوع ــة مـن
الــسيــارات عنـد إشـارة املـرور مــزيجــا من
األدعيــة وأغــانـي في ــروز وإخب ــار البـي بي
سي ،وجوه متغضنـة متوعكة خارجة من
ليلـة مليـئة بـالظالم والـلزوجـة والسـهر.
انـتـظ ــرن ــا نــصف س ــاع ــة وأم ــامـن ــا عل ــى
اجلــانب اآلخــر من الـطــريق املــؤدي إلــى
الـباب املعظم آليـة أمريكيـة أشبه بوحش
يــرت ــدي قفـصــا حــديــديــا ،لـم نـتـبـني لـم
يقـ ــطعـ ـ ــون ال ــطـ ـ ــريـق عل ـيــن ـ ـ ــا كل هـ ـ ــذا
الـ ــوقـت ...ولـم يـكـن ب ـ ــوسعــي أن اصعـ ــد
الرصيف ومـن ثم العودة باجتـاه معاكس
فحــركــة مـثل ه ــذه يف ظل هــذا الــزحــام
سـتـت ـسـبـب بفــوضــى كـبـيــرة ،احـت ـشــدنــا
وأرجلنـا تهتـز قلقـا ..بـينمـا اتخـذ رجـال

ثقـــافـتـنـــا :رهـــانــــات مغـــامـــرهتـــا اخلـــاصـــة
سعــــد محـمـــد رحـيـم
هنـاك ،يف دوامة هـذا التشـوش واخلراب
الــذي نعيـشه ،مـؤشــرات صحيـة قـليلـة،
هي الـتي متـنحنــا بعـض األمل ،القـليل
م ــنه ،وال ـ ــذي ه ـ ــو ض ـ ــروري أي ــضـ ـ ـاً كــي
نـسـتمــر يف الـبحـث عن بــصيـص ضــوء،
كـم ـ ــا يق ـ ــال ،علـن ـ ــا نعـث ـ ــر علـ ــى سـبــيل
خـالصنــا .وأحـسـب أن أهم مــا ميـكن أن
نـفعـله ،اآلن /هـنـ ــا ،هـ ــو أن ال نـكف عـن
الـنظـر إلـى حــالنـا ( تـاريخـاً وثقـافـة )،
معرضني إياها ألقصى ما نستطيع من
التمحـيص والتقـومي والتـساؤل ،أقـصد
النقـد .علـى أن نـتحمل بـشجـاعـة ،ومن
دون مـواربـة أو نفـاق ،نتـائج مــا يتكـشف
لـنــا ،ألنـنــا إذا لـم نعــرف ونـتعــرف علــى
أنف ـ ـســنـ ـ ــا ووضعــنـ ـ ــا وتـ ـ ــاريخــنـ ـ ــا حتــت
ال ـشـمــس ف ــإنـن ــا م ــاض ــون قــطعـ ـاً إل ــى
الهـاويـة .ومــا أقصـده يف هـذا املقـام هـو
بـب ـســاطــة ال ـشــروع بــالـنـبــش يف حقلـنــا
ال ــثق ـ ــايف .يف م ـن ــظ ـ ــومـ ـ ــة ثق ـ ــاف ـتــن ـ ــا (
مفــاهيـمهــا وأنـســاقهــا ) ،يف صيــرورتهــا
وتـ ــاريخهـ ــا ،أي مغ ــامـ ــرته ــا يف ال ــزم ــان
واملـك ـ ــان ،مع الـتـ ــأكـي ـ ــد علـ ــى ،أو عـ ــدم
نــسيــان ذلك الـســؤال األبـسـتمــول ــوجي
اخلـطيـر؛ مـا الـذي يـعيق حقـاً ثقـافـتنـا
من التفتح والنـمو واإلبداع؟ .فـالشرط
األب ـسـتـم ــول ــوجـي ألي ــة مع ــرف ــة ه ــو يف
تأشيـر ما يعيق تـفتحها ومنـوها .وحني
نـتـكلـم عـن "مع ــرف ــة" تخــص نهـضـتـن ــا
إنتاجاً وتداوالً وتفاعالً وفعالً يف الواقع
جنـ ــد سل ــسلـ ــة مـن عــملـيـ ــات إجهـ ــاض
م ـنـ ـظــم ـ ــة م ـ ــورســت ض ـ ــده ـ ــا وأع ـ ــاقــت
تـ ـ ــراك ــمهـ ـ ــا مــن ق ــبل ق ـ ـ ــوى وسل ــطـ ـ ــات
اجتمـاعية وسياسيـة ،داخلية وخارجية،
مـب ــاش ــرة وغـي ــر مـب ــاش ــرة ن ــاهــيك عـن
اإلكراهـات التي ميارسهـا الذهـن نتيجة
وج ــود ع ــادات وآلـي ــات تـفكـي ــر وق ــوالـب
م ـسـبق ــة ت ـشـكل إع ــاق ــات ذاتـي ــة للـفك ــر
وي ـسـمــيهـ ــا علـي ح ــرب بـ "املـمـتــنع" كـي
يف ــرقه عـن "املـمـنــوع" الــذي هــو جـملــة
املـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات اخل ـ ـ ــارجــي ـ ـ ــة "ســي ـ ـ ــاســي ـ ـ ــة
واجتماعيـة" للفكر .وعـموماً فـإن إعاقة
منـ ـ ــو املع ـ ــرفـ ـ ــة واحلجـ ـ ــر عل ـ ــى ح ـ ــري ـ ــة
إنتـاجهـا وتـداولهـا ،ال سـيمـا يف مـرحلـة
الــتحـ ــديـ ــات الـتـي يـ ــواجـههـ ــا اجملـتــمع
ترجع إلى احملـددات املرسومة للعقل يف
أن ال يـنـتـهك ح ــرم ــة مـنــطقـ ــة واسع ــة
تـبقــى مــسكــوت ـاً عـنهــا ،وميـنع دخــولهــا
والتساؤل حولها.
لم تستطع ثقـافتنا املعـاصرة أن متضي
مبغامـرتها اخلاصة ،منذ عصر النهضة
الع ــربـي ــة ،قـبل أكـث ــر مـن ق ــرن ،ش ــوطـ ـاً
أبع ـ ـ ــد ،فق ـ ـ ــد ظل الــتـ ـ ــردد وال ــتح ـ ـســب
واخل ـ ــوف ،وأك ـ ــاد أق ـ ــول اجلــنب ســم ـ ــات
واضح ـ ــة ملـ ــس ـ ــاحـ ـ ــات واسع ـ ــة مــن تلـك

الثقـافـة ..كـانت هنـاك خـشيـة من إثـارة
األس ــئلـ ـ ــة ال ــصـ ـ ــادمـ ـ ــة ال ـتــي ت ــتحـ ـ ــرش
بــالـتــابــوات املــوروثــة ،وك ــذلك املـبـتكــرة
حــديث ـاً .وحتـى إذا مـا طـرحـت األسئلـة
كــانت األجـوبــة تبقـى قـاصـرة ،مخـاتلـة،
مـنـ ــافقـ ــة ،تخ ــشـ ــى دخـ ــول امل ــسـ ــاحـ ــات
احملـظــورة ،وتـتجـنـب اخلـطــر ،فــإحــدى
وظ ــائف ال ـســؤال هـي خلق الـتــوتــر بـني
الفـكـ ــر وال ـ ــواقع ،فـ ــال ــسـ ــؤال م ـ ــواجهـ ــة
وإعالن اته ــام ،واسـتج ــواب واسـتـنـط ــاق
ومحــاول ــة استــشفــاف للــواقع مـن أجل
الـوصـول إلــى حكم تــاريخي ( رمبـا ،هـو
ال عقالنية هذا الـواقع الذي نعيشه )..
إن ازده ــار الـثق ــاف ــة لـن يك ــون مـن غـي ــر
مغامرة حقيقية تواجه خاللها الثقافة
تاريخها ،أي نفسها ،بثقة وشجاعة ،وال
تــأبه للـنتــائج ،ذلك أن الـنتــائج حيـنئـذ
ستكون يف صاحلها حتماً.
بقـيـت سل ـط ــة ( الـنـقل ) فـ ــاعلـ ــة داخل
الفضـاء الفكـري العربـي لقرون طـويلة
ك ـ ـ ــابـح ـ ـ ــة أي ت ـ ـ ــوجـه عـقـالنــي ،نـق ـ ـ ــدي
وإب ــداعي ،وب ــالت ــالي فــإن فكــر الـنهـضــة
العربية كـان رهانه الوحيد والصعب هو
انتـزاع السلـطة من جـهة التكـرار وإعادة
إنتـاج القـدمي يـومـاً بعـد آخـر ،ومـنحهـا
إلـ ــى جهـ ــة العـقل واحل ــداث ــة واإلب ــداع،
فهل جنح يف هذا املسعى؟.
لـم تفعل ثقـافـتنـا ،أو مـسـاحـات واسعـة
مـ ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،يف األقـل ،ذل ــك بـل اكـ ـ ـتـف ـ ــت
ب ـ ـ ــالعــمـ ـ ــومــيـ ـ ــات والـ ـص ــيغ اجلـ ـ ــاهـ ـ ــزة،
والثنـائيـات ،وكـره التفـاصيل واإلسهـاب
واحلف ـ ــر ،أي ك ـ ــره ال ــتفـكــي ـ ــر املــتـ ـ ــأمل،
املــتعــمق ،الـ ــواسع املـ ـسـتـ ــدمي ..إن هـ ــذا
الع ـ ــالــم املـعق ـ ــد املــت ـ ــشعــب الغ ـ ــام ــض،
واململوء باجملاهل واملناطق العذراء غير
املسـتكشـفة بعـد ،كان يخـتزل إلـى بضع
جـمل مـب ـسـط ــة يف الـثق ــاف ــة ال ـس ــائ ــدة
الـرديئة ..جمل مخدِّرة ،متـنح اطمئناناً
كاذبـاً ،ومعرفـة شاحـبة وفقـيرة إلـى حد
م ـ ــؤس ،ورضـ ـ ـاً مــت ـ ــوهــمـ ـ ـاً عــن ال ـ ــذات،
وانفعـاالت هـائجـة ،معـاديـة لكل مـا هـو
خ ـ ـ ــارجهـ ـ ــا ،أي خ ـ ـ ــارج تلـك الـ ـ ــذات .إن
ثقـ ــاف ـ ــة كهـ ــذه ال ميـكـن أن تـ ـسـتـ ــرشـ ــد
ب ــال ــواقع وت ــرش ــده وتـتف ــاعـل معه عـب ــر
ابتكـارهـا ملنـاهج ومفـاهـيم وأفكـار قـادرة
علـ ــى االسـتـمـ ــرار املـبـ ــدع نـ ــاهـيـك عـن
اســتحـ ــالـ ــة اسـتــيعـ ــابهـ ــا لقـيـم احملـبـ ــة
والـت ـس ــامح والعــدالــة واحلــريــة ..وهـي،
عـن ــدئ ــذ ،وبـب ـس ــاطـ ــة ال تقـبـل اللـبــس،
سـتـكـ ــون غـيـ ــر إن ــسـ ــانـيـ ــة ،وهـنـ ــا مـ ــوئل
اخلطـورة ،فهي بـإخفـاقهــا ذاك ستفقـد
بـعدهـا اإلنسـاني ،وسـتسـوّغ العنـف ضد
اآلخـ ــر /اخملـتـلف حـتـ ــى وإن كـ ــان هـ ــذا
العــنف ســيف ـضـي ب ــاإلض ــرار مبــصـ ــالح
مـتـبـنـيه ــا ..ســتكـ ــون ثق ــاف ــة ج ــاح ــدة،
مغلقــة علــى نفـسهــا ،مـكتـفيــة بــذاتهــا،
تعــتقـ ــد أنهـ ــا احلقــيقـ ــة امل ـطـلقـ ــة ومـ ــا
عـ ـ ــداهـ ـ ــا مـ ـ ــروق وكفـ ـ ــر وضالل ..وبـ ـ ــذا
سـتقــول بــاملــوت ،املــوت وح ــده ،ألنه هــو
الع ـتــبـ ـ ــة ال ـتــي س ــتفـ ـض ــي ،عل ـ ـ ــى وفق
مـن ـطـقهـ ــا املعـ ــوج ،إلـ ــى اخلالص ،وهـ ــو
خالص ،الشك ،يائسٌ وموهوم.

تـتج ــذر ثقــافـتـنــا يف املــاضـي ،لكـنهــا ال
تتمثله يف روحه ،لغيـاب املنهج النقدي،
بل تـفهــمه مــثل شــيء هالمـي ،سـ ــاحـ ــر
وخالب ،كــم ـ ــا أطــيـ ـ ــاف احللــم ،حت ـ ــاول
اسـتع ــادته مـن دون ج ــدوى ..ثق ــاف ــة ال
ش ــأن لهــا بــامل ـسـتقـبل ،أي أن امل ـسـتقـبل
ليس شاغلهـا الرئيس ،إالّ يف ضوء تلك
الــرغـب ــة والهــواجــس امل ـسـتحـيلــة يف أن
تعـيـش ،أو تـتعــايــش مع تـلك األطـيــاف
مج ــدداً ،وه ــذا م ــا يـجعل مـن عالقـته ــا
بـاحلـاضـر هشـة ،يف حقيقـة األمـر ،غيـر
مبـدعـة ،مخـربــة  ،فلقـد حتـول املــاضي
إلى عبء بدل أن يتحول إلى قوة دافعة
خالقة ..إلى ذريعة للكسل واالطمئنان،
وإل ــى انكفــاء اإلبــداع والعـطــاء العلـمي
والثقايف ،وانحسار قيمة العمل.
واآلن ،مــا ال ــذي يغــذي اآلخــر؛ ال ــوضع
املـتردي هو الـذي يبقي الثـقافة شـاحبة
تعــانـي من عـقم م ــزمن ،أم أن الـثقــافــة
ال ــشـ ــاحـبـ ــة الـعقـيـمـ ــة املهـيـمـنـ ــة علـ ــى
العقــول هـي الـتـي ت ــدفع بــدأب ال ــوضع
إلى التردي واالنتكاس /الوضع املتردي
بـ ــأبع ــاده االقـت ـص ــادي ــة واالجـتـم ــاعـي ــة
املــزريــة والـظــاملــة؟ .ال شـك يف أننــا إزاء
حلقــة مفـرغـة كـتلك الـتي تـعيــد إنتـاج
الفقـر يف الـدول املتخلفـة ،إذ تـؤدي قلـة
الــدخل إلــى تــراجع مــستــويــات الـطـلب
الـفعـ ـ ــال ،وشح ـ ــة االدخ ـ ــارات ومــن ثــم
الهـبوط يف االستثمار واإلنتاج ،وانتشار
الـبطـالـة الـذي يعـني انخفـاضـاً جـديـداً
يف الدخل يفـضي إلى تـفاقم يف الكـساد
االقـتـص ــادي .وعل ــى الــصعـي ــد الـثق ــايف
تـبـ ــدو احلـلقـ ــة املفـ ــرغـ ــة أشـ ــد تـعقـيـ ــداً
والتبـاساً ،فهـا هنا جنـد حلقات مفـرغة
صـغ ـ ـ ــرى تـ ـ ـشـكـل سـلـ ـ ـسـل ـ ـ ــة أو سـالسـل
متـداخلـة مـشتـبكــة ،تبـعث علـى األسـى
واالضطراب.
الـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ه ــي حـقـل املـع ــنـ ـ ـ ــى ،حـقـل
االن ــشغ ــال ب ــاكـت ـش ــاف وابــتك ــار املعـن ــى
وإعـادة إنتاجه .ولذلك فـإن الثقافة هي
ش ــرط اإلنــسـ ــان للخ ــروج مـن ع ــدمـي ــة
املــملـك ـ ــة احلـي ـ ــوانـي ـ ــة ،وهـي ضـم ـ ــانــته
ورهـ ــانه لــيعـقل حـي ــاتـه ،ويك ــون ك ــائـنـ ـاً
حـض ــاريـ ـاً وت ــاريخـيـ ـاً ،أي ك ــائـنـ ـاً ف ــاعالً
ومـنـفعالً يف الـصـي ــرورة االجـتـم ــاعـي ــة/
الـت ــاريخـي ــة .ف ــاملعـن ــى ه ــو االسـت ــدراك
الـعـقـالنــي لـلـحــي ـ ـ ــاة /حــي ـ ـ ــاة الـك ـ ـ ــائــن
اإلن ــس ـ ــانــي ..إنه الــنـ ــسغ ال ـ ــواصل بــني
تالفـيف األشـيــاء احمل ـســوســة واملــرئـيــة
واألشـي ــاء الالمح ـســوس ــة والالمــرئـيــة،
ب ــني الـفــكـ ـ ـ ــر والـ ـ ـ ــواقـع ،ب ــني ال ــتـ ـ ـ ــاريـخ
واجملـ ـتـ ـمـع ،ب ــني املـ ـ ـ ــاض ــي واحلـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــر
وامل ـ ـســتقــبل ،بــني معـ ـطــيـ ـ ــات وحقـ ـ ــائق
ال ـ ــواقع واخملـي ـ ــال ..إنه الـعالم ـ ــة علـ ــى
وجـود اإلنـسـان يف العــالم ،وامـتيـاز هـذا
الوجـود ..أن تستـشف أو حتاول عنـاصر
العـ ــالـم الـكـثــيفـ ــة بفـ ــوضـ ــاهـ ــا وتـتـبـني
الـنــظـ ــام اخلفــي يف عالقـ ــاتهـ ــا سـيـ ــاق ـ ـاً
وقوانـني وغايـات ..املعنـى ليـس مطلـقاً،
لـيــس ج ــوه ــراً م ـســتقالً ،ولـيــس شـيـئـ ـاً
مــوضــوعـي ـاً متــام ـاً ،لـيـس ســابق ـاً علــى
األشـيــاء يف وجــوده ولـيــس الحقـ ـاً بعــد

الـتــأسـيــس ..املعـنــى يـتــأســس ويـتلـبــس
الــشيء احملـسـوس لـيكــون روحه ،مـعنـى
الـشـيء ال يتـأتــى إالّ من طــريقـة وجـود
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـش ــيء وعـالقـ ـتـه مـع األش ــي ـ ـ ــاء
األخ ـ ـ ــرى ،ومـع عـقـل اإلن ـ ــس ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي
يــستــشفـه أو يبـتكــره ويـشـكله يف نـظــام
قول .واملعنى أخيـراً ينتمي إلى اإلنسان
وتفـكيــره ورؤيـته ،وإلــى تــاريخ اإلنـســان،
إلـ ــى ت ـ ــاريخ جتـ ــربـتـه ومعـ ــرفــته .فـمـن
يحقق املـعنــى ويجـســده هــو اإلنـســان..
كل إن ـس ــان ت ــشغـله ق ـضـيـ ــة املعـن ــى ه ــو
اإلن ـس ــان املــثقف حـص ــراً ،وهـنـ ــا يكـمـن
الـف ـ ـ ـ ــرق اجل ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــري ب ــني اإلن ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان
االعـتيـادي واإلنـسـان املـثقف ،فــاألخيـر
هــو من تـشغله قـضيــة املعنـى علـى حـد
تعـبيــر محمـد أركـون .واملـثقف كــائن يف
حضـرة اللغــة ..إنه من يُـسـكن العــالم (
زم ـ ــانـ ـ ـاً ومـك ـ ــانـ ـ ـاً ) يف الـلغـ ـ ــة ،عل ـ ــى أن
ت ـ ـس ــتح ــيل الـلغ ـ ــة ح ـ ــاضــنـ ـ ــة لإلب ـ ــداع
واإلنتاج املعـريف ،ال وسيلة ثرثرة وهراء،
إذ علـينــا أن نفـ ـرّق بني الــدعـي الثــرثــار
املــتح ـ ــذلق واملــثقـف الالعـب املـ ــاهـ ــر يف
ساحة الفكر.
يف أفق احلـداثـة يقف املـثقف املعـاصـر ـ
احل ــداث ــة بعـ ـدِّه ــا م ـش ــروعـ ـاً مفـت ــوحـ ـاً
ومـستمراً ،يهـيئ شروط انبثـاق اإلنسان
املبـدع وبزوغ حـريته .فال يـزال وسيـبقى
معـنى الـوجود اإلنـسانـي كامـناً يف فـكرة
احلـ ــريـ ــة ،احلـ ــريـ ــة الـتـي مــن دونهـ ــا ال
نـستـطيع احلـديـث عن مـشـروع حـداثـة
ونه ـض ــة ،وعـن اإلن ـس ــان .وإذا ك ــان أالن
تـورين يـشيـر إلـى ضـرورة إعـادة اللحمـة
بـني الذات واحلـرية ( شـذرتا احلـداثة )
مع الـعقالنـي ــة ،بع ــد أن انفــصلـت ه ــذه
ال ـش ــذرات ،بعـضهــا عـن بعـض ،يف إطــار
احلداثة الغربية ،فإننا يف إطار نهضتنا
املـفتـرضــة لم نـعثــر علــى ،أو ننـتج هـذه
الشذرات بعد.
ال ري ــب ،يف أن الـ ـنـه ـ ــضـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــرب ــيـ ـ ـ ــة
بـ ــأســئلــتهـ ــا ومبـنــظـ ــومــته ـ ــا املعـ ــرفـيـ ــة
املقتـرحـة ،سعت إلـى زحـزحـة املـنظـومـة
الـتـقلـيـ ــديـ ــة لـلفـك ـ ــر العـ ــربـي طـ ــارح ـ ـاً
إشك ــالـي ــات ج ــدي ــدة ومجـت ــرحـ ـاً وعـيـ ـاً
مغ ـ ــاي ـ ــراً م ـن ــطق ـتـه ووجهــته الــتـ ـ ــاريخ
والـ ـ ـ ــذات واآلخـ ـ ـ ــر .ويف هـ ـ ـ ــذا اخل ـ ـض ــم
تـواجهنـا عـديــد من األسئلـة ،منهـا؛ هل
ك ــرسنــا حق ـاً مفــاهـيم الــذات واحلــريــة
والعقل ،هل جعلنـا ألسئلتهـا األسبقـية
على األسـئلة األخـرى؟ .أم إننـا تعاملـنا
معهـا بـسـطحيــة واستخفـاف فــانتُـهكت
الــذات ،وتالشت احلـريـة وغــاب العقل؟.
إلـى أي مـدى ميكن احلــديث عن الـذات
يف اسـتقاللهــا ،وعن اآلخـر يف انـفصـاله
عنــا واتـصــالـه بن ــا؟ .أهنــاك مت ــاس بني
حلـظ ــة ال ــذات وحلـظ ــة اآلخ ــر ،أهـن ــاك
تــوازٍ؟ .أم أن حلـظــة اآلخــر هـي س ــابقــة
دائمـاً ،وحلظة الـذات تلهث علـى مبعدة
مخيفـة وراءها؟ .ما هـي رهاناتـنا ،حقاً،
يف عـص ــر سـمـته الـتع ــولـم والـتح ــوالت
الـسريعـة والتطـور العلمي واملعـريف ،وما
ي ـسـتـتـبع ه ــذا كله مـن آمــال وحتــديــات
ومشكالت؟.

احدى ساحات بغداد

املـرور مـوقفـا محـايـدا ،أو إنـهم وقفـوا يف
نق ــاطهـم دومن ــا ح ــراك ،ال يع ــرف ــون م ــا
ال ـ ــذي يــت ـ ــوج ــب فعـله وهــم يـ ـ ــواجه ـ ــون
نـظ ــرات ت ــذم ــر وان ــزع ــاج مـن وراء زج ــاج
نــوافــذ ال ـسـي ــارات ،تعــالـت ضـحكــات مـن
مجمـوعة أطـفال كـانوا يف طـريقهـم إلى
م ــدرسـتهـم يف ب ــاص م ــدرس ــة وقف إل ــى
ج ـنــب ــي ،ضحـك ـ ــات اخــت ـ ــرقــت ال ــص ـ ــورة
وذكـ ــرتـنـي إنـنـ ــا اآلن يف ط ـ ــريقـن ـ ــا نحـ ــو
انعــط ــاف ــة الـبـ ــاب املع ـظـم .نــظ ــرت إل ــى
األطفــال فــوجــدتهـم يـتـض ــاحكــون غـيــر
عابئني بهذا االنتظار.
كـنـت أوزع نــظـ ــراتـي بــني املقـ ــود ووجـ ــوه
األطفــال يف الــسيــارة اجملــاورة .اطمــأنت
نفــسي ملــشهــد األطف ــال وهم يـشــطبــون
على حذري وتـرقبي وتوتـري ،فوجدت أن
اخـطط إلجنـاز مـشـاويــري قبل الـذهـاب
إل ــى املــتحف ومـن ثـم اجل ــري ــدة ،قـنـيـن ــة
الغ ـ ــاز الفـ ــارغـ ــة يف صـنـ ــدوق الـ ـسـيـ ــارة،
الئحـة طلبـات الـتسـوق لليـوم يف جـيبي،
الـغ ـ ـ ــاز ب ـ ـ ــالـق ـ ـ ــرب م ــن مـحـ ــط ـ ـ ــة وق ـ ـ ــود
املستنصـرية ،أما التسـوق فمن سوق باب
املع ـظـم مـ ــرورا بـكلـي ـ ــة اآلداب ،إذن اصل
إلـى اجلامعـة املستـنصريـة ومن ثم أكمل
طـ ـ ــريقــي نحـ ـ ــو كلــي ـ ــة اآلداب يف الــب ـ ــاب
املع ـظــم ...قفـ ــزت مـن مـكـ ــانـي عـنـ ــدمـ ــا
مزقت املـشهد رشقة مـن رصاص مفاجئ
خلف صـراخا وفوضـى كبيريـن ،صرخات
األطـفال أفـزعتـني وهم يـنزلـون رؤوسهم
أسفل الـنــوافــذ ،أمــا ال ـسـيــارات فــراحـت
تتقافز صاعدة األرصفة وهي تختفي يف
أزقـ ــة قـ ــريـبـ ــة ،الــتفـت إلـ ــى اخلـلف كـ ــان
الطـريق خلفـي فارغـا ،استـدرت وصعدت
الرصيف ألسير يف االجتاه املعاكس..

تــركـت إشــارة امل ــرور خلفـي تعج بـتـصــادم
املــركبــات ،واجلنــود األمــريكــان يلــوحــون
بــأيــدهم يـنهــرون املــارة والــسيــارات ...لم
يع ــد ممكـن ــا اخل ــروج مـبك ــرا ،كـنـت أل ــوم
نف ـسـي علـ ــى بق ــائـي يف الــس ــري ــر حـت ــى
العـاشــرة صبـاحــا ..اليـوم تـأكــدت من أن
نظـرية أمـي وزوجتي عن الـنهوض املـبكر
سخـيف ــة وبال معـنــى ..قــررت أن اشـتــري
الغــاز من الـسـوق الـسـوداء واخـلص ،أمـا
اخلــض ــار ووجـبـ ــة الفــطـ ــور له ــذا الـي ــوم
فيـمكن تـدبـر مكـان آخـر ..وجـدت نفـسي
اقـطع الـطــريق نحــو زيــونــة تــاركــا ورائي
طـ ــريقـي الـي ــومـي ..رن تـلف ــونــي فك ــانـت
زوجـتـي يف الــط ــرف اآلخ ــر تــس ــألـنـي إن
كنت وصلـت محطة الـوقود ..وقـالت إنها
س ــمعــت انـفجـ ـ ــارا قـ ـ ــريــبـ ـ ــا مــن ال ـب ـيــت،
طمأنتها واقفلت اخلط ..وعدت أدراجي
إلى البيت.
شعرت بـرغبـة يف أن كون يف غـرفتي أو يف
اجل ــري ــدة ...كـيـف ميكـن ال ــوص ــول إل ــى
اجلـريـدة الـبيت اقـرب لي اآلن ..وسيـأتي
وقت آخر لزيارة املتحف.
وصلت البـيت كمن حتطمت عـلى جسده
مـئـ ــات الع ـصــي ...أدرت مح ــرك م ــول ــدة
الكهرباء ،وجلست يف الصالة أمام مبردة
الهـواء لـدقـائق .ثـم استحـممتُ ومتـددت
ل ــدقـ ــائق ودفق ــات اله ــواء ال ــرطـب تـلفح
وجهـي لم تـســألـني زوجـتي عـن الغــاز أو
اخلضـار ،لكـننـي أخبـرتهـا أن األمـريكـان
قـ ــطعـ ـ ــوا ال ــطـ ـ ــريـق ،ويجــب أن أكـ ـ ــون يف
اجل ــري ــدة ..ضـحكـت أمـي مـن مــش ــواري
املـبتـور ،وقـالـت ليـذهب فـؤاد إلــى السـوق
القريبة.
ارت ــديـت ثـي ــابـي وخ ــرجـت ث ــانـيـ ــة أفك ــر

بــالطـريق الــذي يتــوجب أن اسـلكه نحـو
املتحف أو اجلريدة ؟
لم اجنح عزيزتـي يف الوصول إلى مكتبة
املتحـف ،لكنـني وجـدت فـرصـة للـوصـول
إلى اجلريدة،
كـتبت إليـك ردا مسهبـا عن إجـراءات بيع
ال ـب ـيــت ،وأنــت حـ ـ ــرة يف رف ــض أو قــبـ ـ ــول
الفـكـ ـ ــرة ،لـك ـنــن ــي فق ــط ادعـ ـ ــوك الن ال
تكـوني محـافظـة يف قـضيـة بـيت العـائلـة
وذكــريــات اآلبــاء ،واألجيــال الـتي عــاشت
هـنــاك ،تــاركــة ذكــري ــاته ــا علــى اجلــدران
واألثــاث ومــا ش ــابه مـن هــذا الـكالم ،الن
املوضوع مبنتهى البـساطة ،نحن سجناء
وعينـا ونحن أطفـال ،وعـذابنـا احلـقيقي
هــو تـلك امل ـســاف ــة الف ــاصلــة بـني وعـيك
اآلن ووعيك يف ذلك البيـت ،اقدر مبحبة
ق ــصـ ـصـك عــن ال ـب ـيــت ،ولـك ـن ـنــي أرى أن
تعيـدي النظر من هنـاك بتلك القصص
الـتـي تـ ــدغ ـ ــدغ تفـكـيـ ــرك وم ــشـ ــاعـ ــرك،
فـاملـوضـوع يف جـوهـره ،الـبحث عن هـويـة،
هـويــة مبعنـى االنـتمـاء إلــى جمـاعـة مـا،
االنـتماء ملدينـة أو بيت ،مع أن فكرة زوال
هذا التـأثير يتكفل الـزمن بتضييعه .لم
يعد ما يهمك أو تصحني كل صباح على
وقـع مـح ـب ـتـه واحل ـنــني إل ـيـه ،لــم يـع ـ ـ ــد
لذلك أي تأثير علـى نظرتي للبيت ،فهو
مـثل آالف الـبيــوت األخــرى ،فعل الــزمن
فعله معهـا ،وجـددت روحه ،وشيـدت فـوق
مــاضـيه عـمــارات وبـنــايــات وأســواق ،أنـت
اآلن طـبعــا تــطبـقني فـمك علــى انــزعــاج
مــن وصفــي له ،لـكــن األمـ ـ ــر عل ـ ــى ه ـ ــذا
الــنح ـ ــو ،أم لــم اقل انـك تـب ـ ــالغـني وأنـت
واقعة حتت تـأثير املسـافة البعـيدة بينك
وبني حياتك فيه.
لـم حيــاتك م ــرتبـطــة بحــديقــة يــابـســة،
ومدخـل من سلم معقـوف لبيـت بغدادي
مـتهــالك ،ف ــأنت مـسجــونــة بــالــذكــرى ال
بـالواقعة ،حتى أنـني أتخيلك ستشعرين
بـ ــالق ــرف حلــظ ــة أن يـقع بــصـ ــرك عل ــى
التغيرات التي حصلت حول البيت.
س ـ ـ ـ ــأك ــت ــب لــك الحـق ـ ـ ـ ــا ع ــن حـقـ ـيـق ـ ـ ـ ــة
م ــش ـ ــاع ـ ــري ،بل وحــت ـ ــى م ـ ــا افهــمه مــن
إصرارك علـى فكرة االنحيـاز للبيت على
حساب موت حياة بأكملها.
أن ــا اآلن يف ط ــريـق الع ــودة الــظالم يـلف
سـاحة التحرير ،وكـائنات جواد سليم بال
مالمح ،ثـم ــة سـي ــارة للــش ــرط ــة تخـتـبـئ
حتــت الــن ـ ـصــب ،وكـالب وقـ ــطـ ــط تـع ـبــث
ب ــأك ــوام أزب ــال بـ ــالق ــرب مـن احلـ ــديق ــة،
عــدلت مـن وضع أقــداح العـصيــر ،ورحت
اقــت ـ ـ ــرب بــبـ ــطء مــن ك ـنــي ـ ــس ـ ـ ــة الــب ـ ـ ــاب
الـشــرقـي ...قبـيل الـنفق بخـطــوات وقف
ع ــسك ــريـ ــان يحـمالن ال ـسـالح ،أوقف ــانـي
وطـلبـا أن أضـيء داخل الــسيــارة ،وفتـشـا
الـسيـارة بكـسـل واضح ،وطلبـا مـني أن ال
أتـ ــأخـ ــر بعـ ــد هـ ــذا الـ ــوقـت ..شـكـ ــرتهـمـ ــا
وواصلت السير نحو البيت.

مهرجان كوبنهاكن الدولي الرابع للسينما

ابــــراز حــــداثــــة الـــسـيـنـام األوربـيـــــة وتعـتـيـم
عىل السينام األمريكية العجوز
كـــــــــاظـــم صـــــــــالـح
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـن ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن

حني يبـتعد املهـرجان الـسينمـائي عن
دائـرة التـرويج الـسيـاحـي والتـأثيـرات
الـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ي ـب ـ ــرز اجل ـ ــانــب الف ـنــي
واضحـ ــا يف نـ ــوعـيـ ــة األفالم اخملـتـ ــارة
الـتي شــاركـت يف مهــرجــان كــوبـنهــاكن
الــدولي الــرابع للــسيـنمــا والــذي ركــز
فيه على األنتاجات احلديثة خملرجي
اوربـا الـشبـاب واظهـار مـاطـرحــوه من
معـ ـ ــاجلـ ـ ــات ورؤى حـ ـ ــداث ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ــواقع
اجملـ ـتـ ـمـعـ ـ ـ ــات األورب ــي ـ ـ ــة املـع ـ ـ ــاص ـ ـ ــرة
والكشـف عن طاقات ومـواهب واسماء
جـ ـ ــديـ ـ ــدة س ـيـكـ ـ ـ ــون لهـ ـ ــا ش ـ ـ ــأنهـ ـ ــا يف
م ـسـتقـبل ال ـسـيـنـم ــا األوروبـي ــة.
شــارك يف املهــرجــان نح ــو  145فيـلمــا
غ ــالـبـيـته ــا انـت ــاج اوروبـي او بـتـم ــويل
مــشتــرك مع احــدى ال ــدول األوربيــة.
عُ ــرض  135فيـلم ــا روائيــا طــويـال من
بـيـنه ــا الفلـم الع ــراقـي احـالم والفلـم
اجل ـ ــزائ ـ ــري ب ـ ــركـ ـ ــات عل ـ ــى ه ـ ــامـ ــش
املهـ ــرجـ ــان فـيـمـ ــا ضـمـت املـ ـس ـ ــابقـ ــة
ال ــرسـمـي ــة ع ـشـ ــرة افالم اوربـي ــة هـي:
الفـيلـم ال ـس ــوي ــدي فـم لفـم خمل ــرجه
بـي ــرن رونـكه م ــولـي ــد  . 1961والفـيلـم
األملـاني سعيـدة كأحـداهن للمخـرجة
فــانيـســا جــوب مــواليــد 1971والـفيـلم
األسـباني األميرة للمخرج فيرناندو
ليــون ارانــو والـفيـلم األيـطــالـي علــى
حــاف ــة األنح ــدار للـمخــرج كـيـم روزي
مواليـد  1969والفيلم الرومـاني شرق
بوخارست كـوميليو بورمـبوي مواليد
 1975والف ــيلــم ال ـنـ ـ ــرويجــي الـ ـ ــرجل
امل ــزعج للـمخ ــرج ينــس الين م ــواليــد
 1969والف ــيلــم ال ـيـ ـ ــوغ ـ ــساليف غـ ـ ــدا
صـبــاح ــا للـمخــرج أولـيغ ن ــوفكــوفـيج
والف ــيلــم األملـ ـ ــانــي ح ـيـ ـ ــاة اآلخـ ـ ــريــن
للـمخرج فلورين هينكل مواليد 1973
والفــيلــم الف ـ ــرن ـ ـســي ج ـ ــارلــي يق ـ ــول
للمخرجـة نيكوال كـارسيا من مـواليد
اجل ــزائـ ــر والفـيلـم األنـكلـي ــزي بـيـي ــر
بوينت للمخرج أدريان شيركولد .
تستـطيع الصـور املتحـركة أن تـتحدى
اجلــمه ــور حـني تـعج ــز الـكلـم ــات عـن
فعـل ذلك  .ويـجعلـن ــا الفـيلـم اجلـيــد
نـرى مــانعــرفه بـضـوء جـديــد ويفـتح
اعـيـنـن ــا علــى تـنــوع عــاملـنــا واخـتالفه
والتقـائه يف النـواحي األنـسانـية عـلى

من الفائزين بجوائز املهرجان

الـ ـ ــرغــم مــن ال ـت ـبـ ـ ــايــن يف ال ــتفـك ـيـ ـ ــر
والـعـق ـ ــي ـ ـ ــدة واألنـ ـت ــمـ ـ ـ ــاء  .ان الـفـل ــم
شريط لذاكرة انـسانية شاملة تنطلق
مـن محلـيتهـا الــى العــامليــة ويفـهمهـا
اجلميع من خالل لغة الصورة املرئية
واملعـ ــاجلـ ــة الـ ــدرامـيـ ــة الفـنـيـ ــة الـتـي
يـتـمـيـ ــز بهـ ــا الفـن ــان املـب ــدع يف ط ــرح
ومعــاجلــة حــالــة انـســانيــة متيــزه عن
غيره .
ان الـتقلـيــد ال ـســائ ــد يف املهــرجــانــات
الـسينـمائـية يف الـدول األسكنـدنافـية
هــو التــركيـز علــى النــوعيـة واملـستـوى
الفني العـالي بعيـدا عن اسـتعراضـية
وكرنفـالية هوليـوود وتضييف النجوم
الـك ـبـ ـ ــار به ـ ــدف ال ـتـ ـ ــرويج الــتج ـ ــاري
وال ـسـي ــاحـي وغ ــالـب ــا مـ ــا تكـ ــون له ــا
مـي ــزانـي ــة مـتـ ــواضع ــة ال ت ـسـمـح له ــا
بــدعــوة وتــضيـيف الـفنــانني املـشــاركــة
افـالمهــم يف املهـ ــرجـ ــان رغـم ال ـ ــوضع
األقـتـصــادي اجلـيــد لـتـلك الـبلــدان .
وتعـتمد علـى جمهور الـسينمـا املتنوع
والـذواق الـذي يـدفعـه فضـوله لـرؤيـة
كل ماهو جديد ومختلف .
افـتـتح مهــرجــان كــوبـنهــاكـن الــدولـي
ال ــرابع لل ـسـيـنـم ــا فعــالـي ــاته بــأحــدث
فــيلــم للــمخ ــرج ال ــدمن ــاركــي الع ــاملـي
الرس ف ــون تـ ــريه ( رئـيــس لـكل شـئ )
وهــو فيلـم يتـميــز بكــوميـديـا سـاخـرة
نف ــذه بـتقـنـي ــة مـتـ ــواضع ــة بـ ــإسل ــوب
ال ــدوكـم ــا اث ــاراسـتغ ــراب امل ـش ــاه ــديـن
والنقـاد بـسـبب الـتنـاول الـسـطحي يف
طـرح مـوضـوعته وهـو اخملـرج املعـروف
بعـمقه يف الـتنــاول واملعـاجلــة الفـنيـة
واحلــائ ــز علــى الــسعفــة الــذهـبـيــة يف
مهــرجــان ك ــان عن فـيلـمه الــرقـص يف
الـظالم ورفض عدة عـروض للعمل يف
هوليوود .
واخـتـتـم امله ــرج ــان احـتف ــالـيـته ي ــوم
الثالثـاء املـاضي بـالـفيلم الـدامنـاركي

ال ـكـالسـ ـي ـك ــي املـعـ ـ ـ ـ ــروف ( اجلـ ـ ـ ـ ــوع )
للمخرج هننك كارلسن الذي اخرجه
عــام  1966ونــال حيـنهــا شهــره عــامليــة
واسعـة وجـرى مـنحه يف حفـل اختتـام
املهــرجــان جــائــزة الـبجعــة الــذهـبـيــة
تقديرا جململ اعماله السينمائية .
وك ــانـت مف ــاجـ ــأة امله ــرج ــان ح ـص ــول
الفـيلـم ال ــروم ــانـي ش ــرق ب ــوخ ــارسـت
على بجعتني ذهبيتني األولى ألفضل
سيناريـو والثانـية كأفـضل فيلم  .وهو
فـيلم يعـرض بسخـريـة ذكـريـات بعض
امل ـ ـ ـ ــواط ـ ـنـ ــني مـ ــن خـالل بـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــامـج
ـ
تـلف ــزي ــونـي ح ــول اح ــداث انـتف ــاض ــة
الــشعب الـرومــاني و األطـاحـة بـنظـام
شاوشيسكو وهو اآلخر انتاج بسيط
وم ـ ــت ـ ـ ــواضـع يـفـ ـتـقـ ـ ـ ــد الـكـ ـث ــي ـ ـ ــر م ــن
املواصفات الفيلمية املتعارف عليها.
يبــدو ان الطــرح الكــوميـدي الـسـاخـر
حل ــدث سي ــاسي مـهم هــو الــذي حفــز
جلـنـ ــة الــتحـكـيــم علـ ــى مـنـح الفــيلـم
بجـعتـني ذهبـيتـني من بـحيـرة الـبجع
الدمناركية .
كمــا أحتـضن اخملــرج األيـطــالي كـيم
روزي ه ـ ــو اآلخـ ـ ــر وبج ـ ــدارة بـجع ـتــني
ذه ـب ـي ـتــني ك ـ ــأفـ ـضـل مخ ـ ــرج وأف ــضل
تـ ـص ـ ــوي ـ ــر عــن ف ــيل ـمـه عل ـ ــى ح ـ ــاف ـ ــة
األنح ــدار كمــا حـصـل املمـثل األمل ــاني
اولـريك مـوهه علـى البجـعة الـذهبـية
كأفـضل ممثل عـن دوره يف فيلم حـياة
اآلخــرين واملـمثلـة األملــانيـة هـايـدرون
ب ــارث ــال ــوم ــوس ك ــأفــضل ممــثل ــة عـن
دورهـ ـ ــا يف الف ــيلــم األمل ـ ــان ــي سع ـي ـ ــدة
كأحداهن .
فـيـم ــا اخـتفـت األفالم األمـي ــركـي ــة يف
صـاالت الـشــوارع اخللـفيـة بـعيــدا عن
واجهات الضـوء التي تعم دور العرض
الـتـي احـتـضـنـت األفالم امل ـش ــارك ــة يف
الــدورة ال ــرابع ــة ملهــرجــان كــوبـنهــاكـن
الدولي للسينما .

