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أورهـان بـامـوق احلـائـز عىل جـائـزة نـوبل يف ذكـريـاته عـن اسطـنبـول
ـــيــــــــــرنــــــــــا!
ـ
مــــــــــركــــــــــز غـ ـ
ـ
ـــنــــــــــة ـ
ـــمــــــــــديـ ـ
لــــيــــــــس ـلـلـ ـ
سهـيل ســامـي نــادر

" يف بحـثه عن روح مـديـنته احلـزينـة،
اكتشف بـاموق رموزا جـديدة لتـضافر
وتصادم احلضارات".
ه ــذا م ــا جـ ــاء يف تقـيـيـم األك ــادميـي ــة
الـســويــدي ــة ألعمــال الــروائـي الت ــركي
اورهــان بــامــوق احلــائ ــز علــى جــائــزة
نـوبـل .جملـة تقــرأ األعمـال الــروائيـة
ألورهـان بـامـوق قـراءة خـاصـة ،لـكنهـا
سهل ــة االشـتـب ــاك بـتقـيـيـم ــات ع ــام ــة
مـع ـ ـ ــروف ـ ـ ــة ع ــن ص ـ ـ ــراع احل ـ ـض ـ ـ ــارات
وتصـادمها وتـضافـرها ،بل مـن السهل
معــرفــة أن عـيـنــا أجـنـبـيــة وراءهــا .إن
(روح مـديـنته احلـزينـة) مـؤكـدة أكثـر،
فهـي متيــز نظـرة بـامـوق الـى مـديـنته
فضال عن أعماله الروائية.
لـي ـسـت م ــديـن ــة اسـطـنـب ــول مخـتـب ــرا
للـتثــاقف والنــزاع احلضـاري وحـسب،
بل هـي قـبـل كل شـيء جت ــرب ــة حـي ــاة،
حيـاته ،وإذا ما وجـدنا أن هـذه املديـنة
قد اسـتولت علـى هذه احليـاة  ،فليس
من دون نزاع ،ليس من دون مواجهات
صع ـب ـ ــة مع ت ـ ــاريـخه ـ ــا االج ـت ـم ـ ــاعــي
وال ـسـي ــاسـي .إن كلـم ــة(ح ــزن) س ــوف
تـت ــردد مـن ه ــذه الـتج ــرب ــة ب ــال ــذات.
والفــصل الع ــاش ــر مـن كـت ــاب ب ــام ــوق
(اسطنبول -الذكريات واملدينة) متوّج
بثالث كلمات :حزن ،سوداوية ،كآبة.
لقــد سـكن آل بــام ــوق يف منـطق ــة من

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
ـ
أورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ
ـ

اس ـطـنـب ــول احــتلــته ــا يف زمـن سـ ــابق
مـن ــازل الـب ــاشـ ــوات العـثـم ــانـيـني .كل
شــيء ه ـنـ ـ ــاك بـ ـ ــات حـ ـط ـبـ ـ ــا ب ـ ـس ـبــب
احل ــرائق واالهـمــال .قـبـل ذلك جــرت
تــصفـي ــة ال ــسالطـني واالم ــراء وكـب ــار
املـوظفني العثـمانـيني .إن اختـفاء كل
هذا املاضي مع ظهور اجلمهورية كان
جتربة مـوت قاسيـة .يكاد هـذا املصير
يكـون شـبيهـاً ملــا حصـل لبغـداد حـيث
اختفـت املنـازل القـدميــة مع سكـانهـا
يف م ــدة ق ـصـي ــرة ب ــدت أشــبه ب ــامل ــوت
املفــاجئ واالقـتالع .يفـسـر هـذا املـوت
اجلـ ـ ــانــب احل ـيـ ـ ــوي ،واحلـ ـ ــزيــن ،مــن
بغداديات جـواد سليم .وباملقـارنة فإن
مــا حـصل يف بغــداد واملــدن الع ــراقيــة
االخـرى فـاجع علـى نحــو استـثنــائي،
ف ــامل ــوت ،وم ــا ي ـشـبه خ ـس ــارة مع ــرك ــة
تـ ــاريخـيـ ــة ضـمـن مـيـ ــزان قـ ــوى غـيـ ــر
متكافئ ،شمل الطبـقة الوسطى كلها
تق ــريبــا ،مـن دون تعــويـض ،وم ــا زالت
هذه العملية تنفذ بلؤم.
ك ـتــب اورهـ ـ ــان بـ ـ ــامـ ـ ــوق عــن امل ـنـ ـ ــازل
الق ـ ــدمي ـ ــة ":ارت ـبـ ـطــت ه ـ ــذه امل ـن ـ ــازل
اخلربـة واحملروقة يف عقلنـا بحكايات
أمـيـ ــر مجـنـ ــون ،وابـن مـ ــدمـن أفـيـ ــون
يسكـن قصرا ،وولد أقفلوا عليه غرفة
عـلى الـسطح ،وابنـة سلطـان تعـرضت
لـلخـي ـ ــان ـ ــة ،وب ـ ــاش ـ ــا نفـي أو ض ـ ــربـت
عــنقـه ".وعلـ ــى اجلــملـ ــة م ـثّلـت هـ ــذه
املـنـ ــازل تف ــسخ ال ــدولـ ــة العـثـم ــانـي ــة
وتفتتها.
يشـير بـاموق الـى جتربـة تبـدو قريـنة
بـالتـجربـة العـراقيـة من حيـث احلزن
ال ـ ـ ــذي تـخلـفه آث ـ ـ ــار امل ـ ـ ــاض ــي عل ـ ـ ــى
املـدينـة ،والتـرقـيع املهلهل الـذي أريـد
إنقــاذهــا به مـن دون جــدوى .يقــول":
ك ـ ــان ح ـ ــزن ه ـ ــذه ال ــثق ـ ــاف ـ ــة امل ـي ـت ـ ــة
واالمبــراطــوريــة الغــارقــة مــوجــودا يف
كل مكـان .بــدا لي أن جهــود التغــريب
هـي انهـم ــاك ب ــالــتخلـص مـن إشـي ــاء
محـملــة بــذكــريــات مــؤمل ــة أكثــر مـنهــا
رغبـة باحلداثة .مثلمـا يحدث عندما
متـوت حـبيبـة فجـأة فتـرمـى ألبـستهـا
وزينتـها وأغـراضهـا وصورهـا من أجل
التخلص من ذكراهـا الهدامة .ولعدم
القــدرة علــى تــأسيـس عــالـم معــاصــر
بــديل جـديـد وقــوي وصلب ،غــربي أو
محلـي ،فقد أفـادت تلك اجلهـود على
األغـلــب ب ـنـ ـ ـس ـي ـ ـ ــان امل ـ ـ ــاضــي ،وف ـتـح
الـطريق أمام احتراق املنازل وهدمها،
وتبسيط الـثقافة واجتزائها ،وتنظيم
الـبيــوت كـصــورة متــاحف لـثقــافــة لم
تعش".

رأي

األدبــــــاء ..اولــئــك الغــــــربــــــاء
نـاظم محمـد العبـيدي

اذا كــنـ ـ ــا نـ ـ ــروم الـ ـ ــوقـ ـ ــوف علـ ـ ــى احـ ـ ــوال
مجـتـمع مـ ــا ،تق ــالـي ــده وعـ ــاداته ف ــانـن ــا
نـستـطيع ذلـك عن طــريق االطالع علـى
أدبه املـكـتـ ــوب أو املـ ــروي ،فلـكـل مجـتــمع
بـشــري نـشــاطـه األدبي الــذي مي جــذوره
بعيـداً يف مطـاوي التـاريخ ،وكـأن األدبـاء
وهم يحـملون بـرغم متيـزهم الـذاتي عن
غيـرهم ذاكـرة جلميع االفـراد واالحداث،
وت ــب ـ ــدو املفـ ــارقـ ــة هـنـ ــا حـيـث نـن ـظـ ــر يف
طـبيعـة هــؤالء املبــدعني ،فـمع اقتــرابهم
من اآلخـريـن يف كتـابــاتهم وابـداعــاتهم،
وك ــونهـم امل ــرآة العــاك ـس ــة الحالم الـنــاس
وآالمهم ،اال ان الغـربـة تـظل هي الـسمـة
املالزم ــة ل ـطـب ــائـعهـم اإلن ـس ــانـي ــة ،تـلك
ـم ـ ــة ال ـتــي يعـ ـ ــزوه ـ ــا الــبع ــض ال ـ ــى
ال ـ ـسـ ـ
احلـســاسيــة والـشعــور املــرهف لــدى اهل
األدب ،أو الـ ــوعـي املــتفـ ــرد مبـ ــا تـن ـطـ ــوي
عليه الذات البشرية من قصور ونقائص
ال سبيل الـى جتاوزهـا كما عـبر عن ذلك
ابو العالء املعري:
ج ــربـت ده ــري وأهلـيه فـم ــا ت ــركـت لـي
التجارب يف ودّ امرء غرضا
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـ ــضع حـ ـ ــداً ف ـ ـ ــاصالً بــني
واالخ ـ ـ ــري ــن ،ومـه ــمـ ـ ـ ــا تـعـ ـ ـ ــددت
ـ
األدي ــب
الــتفـ ـسـيـ ــرات ل ـظـ ــاه ـ ــرة الغـ ــربـ ــة اال ان
جوهـرها عـبر العـصور يـظل واحداً ،فـما
يـستشعره "ابو حيان التوحيدي" األديب
الـعبــاسـي نتـلمــسه لــدى "ك ــافكــا" ب ــرغم
الفـروقات بـني االثنني ،يف اللغـة والبيـئة
والعصـر الـذي عـاش فـيه كالهمـا وتبقـى
الغـربة هـي الهويـة احلقيقيـة لكثيـر من
األدبــاء ،فهل االبــداع يتـطـلب شـيئ ـاً من
العـزلـة واالبقـاء علـى مسـافـة بني املبـدع
واآلخرين؟
رمبا كـان هذا شـرطاً بـديهيـاً ،ولكـن ماذا
عن القـطيعة االجـتماعـية؟ أهي الـرغبة
يف احملـافظـة علـى خصـوصيـة الـذات كي
ال تـقع حتـت ـت ـ ــأثـيـ ـ ــر اآلخـ ـ ــر وهـيـمـنــته
ف ــاطلق األديـب والفـيل ـس ــوف الفــرن ـسـي
"سـارتـر" عبـارته الـشهيـرة" :اآلخـرون هم
اجلحـيم" ويعـني بهـا هـذا املعنــى ،ومثله
"ك ـ ـ ــافـكـ ـ ـ ــا" حــني ك ـتــب يف
ـص ـ ـ ــور ـ
ـك ـ ـ ــان تـ ـ ـ
يومياته:
" ..اخلـ ـ ــوف مــن أن اكـ ـ ــون مقــي ـ ــداً ب ـ ــأي
انـسان اخلـوف من االنغمـار يف شخصـية
أخ ــرى ،حـيـنـئ ــذ لـن أع ــود وحـيـ ــداً عل ــى
األطالق ثانية."...
الــرغـبــة يف الـتــوحــد هـنــا تــأتـي نـتـيجــة
للغـربـة ذات املعنـى الفلـسفي الـوجـودي،

أي ان الغـربــة محـصلـة طـبيـعيـة تــواجه
املـفك ــر حـني يك ــون مـنهـمكـ ـاً مبعـطـي ــات
جت ــربـته الــشخـصـي ــة ،والـتـي ي ــرى انه ــا
مهـ ــددة بـ ــالـتـ ـشـتـت اذا مـ ــا اص ـطـ ــدمـت
بــارادات االخــريـن بـيــد ان هـنــاك مـبــرراً
اإلش ـ ـ ــارة ال ـيـه ،انـه ـ ـ ــا تـلـك
ـ
آخ ـ ـ ــر ميـكــن
ـ
اخليبـة املصاحبـة لألدباء حني يقـتربون
مـن رجال الـدولة ،فقـد اعتـاد احلاكـمون
وال ـس ــاس ــة عل ــى اسـتـم ــال ــة األدب ــاء ال ــى
جـ ــانــبهـم لـيـكـ ــونـ ــوا جـ ــزءاً مـن وس ـ ــائل
الـدعـايـة لـشخـوصـهم وسـاسـاتـهم ،وهـو
أمر يـرفضه ذوو االقالم احلرة والـنزعات
املـتمــردة ،فيحـرمــون من جـراء ذلـك من
احل ـظ ــوة لـ ــدى احلك ــوم ــات وت ــسحـقهـم
ض ــرورات احليــاة وتــدفع بـهم بـعي ــداً عن
األضــواء واإلعالم احلكـومـي ،كمـا حـدث
ويحـدث للكثيـر من أهل األدب وبخـاصة
يف عهـود االنـظمـة االسـتبـداديـة ،لـيحلّ
ـواجه ـ ـ ــة اإلعالمــيـ ـ ــة امل ـن ـتـفعـ ـ ــون
ـ
ال ـ ـ ـ
يف ـ
واالنـتهازيـون ممن يتقـنون لعـبة تـزييف
احلقائق واملـتاجرة بالكلمة ،ويبدو مثال
"أبـي حيـان التـوحيــدي" مالئم ـاً النه لم
يجـد يف صحـبة رجـال الدولـة العـباسـية
يف زمنـه غيــر اخلـيب ــة واستــشعــار املــرارة
واخلــذالن من صحـبتهـم ،بل انه الف يف
ذلـك كتــابـه "مثــالب الــوزيــريـن" ليـشــرح
فـيه تفــاصـيل عالقـته بــالــوزيــريـن" :ابن
العـميــد والصــاحب بـن عبــاد" ،والغــريب
ان هذين الـوزيرين كـانا قـريبني من أهل
األدب وممـارسـة بعـض فنـونه ،ولـو عـاش
ـال ـ ــرجل يف االزمـنـ ــة احلـ ــديـثـ ــة ل ـضـمـن
كتــابه عج ــائب لـم تخـطــر له علــى بــال،
وألصبحت معها مـساوئ الوزيـرين أيسر
العـي ــوب وأهـ ــونه ــا ،فـم ــا زالـت ذاك ــرتـن ــا
حتف ــظ تلـك الف ـضـ ــائح الـتـي مـ ــورسـت
بحق اهل األدب طيـلة عقـود من الـزمن،
فامـا ان يكـون األديب مـن جوقـة النـظام
أو ي ـطـ ــارد كــمجـ ــرم اسـتـ ــوجــب القــتل أو
ال ـ ــسجــن وال ـتـ ــشـ ـ ــريـ ـ ــد ،وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا دفع
ـ
بــاملفكــرين واألدبــاء الــى مغــادرة العــراق
واحـتـمـ ــال الغ ــرب ــة الـتـي اجلـئ ــوا الـيه ــا
اضـطراراً ،وتـكون الـغربـة يف هذه احلـالة
ط ـ ــوق جنـ ـ ــاة لألديــب كــي ال يـ ــسق ــط يف
ـ
مه ــاوي االنـظـم ــة القـمعـي ــة وتع ــسفه ــا،
وث ـمـ ــن ـ ـ ـاً يـ ـ ـ ــدفع مــن األديــب لـلحـ ـ ــريـ ـ ــة
واإلبداع احلقيقي.
وم ــا ميـي ــز األديـب الع ــراقـي انـه يك ــاب ــد
غـ ــربـتــني ،الغـ ــربـ ــة عـن أالخـ ــريـن الـتـي
يـشــاركه فـيهــا كل مـبــدعـي العــالـم ،ألنه
يحــمل هـ ــاج ــس اخلـلق واجـتـ ــراح رؤيـ ــة
تتـطلع الــى أفق أبعـد ،والغـربـة األخـرى
انه لم ينعم بلحظة آمنة يف وطنه حيث
ت ـطـ ــارده الق ــوى الـتـي ت ــسع ــى لـإلجه ــاز
عليه وتدمير أحالمه ووجوده ،فياله من
ق ــدر م ــؤلـم ان يغـت ــال اولـئـك الغ ــرب ــاء،
األدبـاء الــذين يــرسمـون غـد اجملـتمعـات
وأعالمهم القادمة.

ي ـضــيف ب ـ ــام ـ ــوق :لق ـ ــد عـ ـشــت ه ـ ــذا
احلــزن والغــراب ــة وانحفــرا يف داخـلي
...
وقف اورهـ ـ ــان بـ ـ ــام ـ ـ ــوق بحـ ـ ــزم ضـ ـ ــد
التغـريب بقـدر مـا انتقــد الشـوفـينيـة
التــركيـة املعـاديـة للـدميقــراطيـة .كل
مــن ال ــتغ ـ ــري ــب واإلعج ـ ــاب اجمل ـ ــانــي
بـالغـرب يـؤديـان الــى انحطـاط تـركيـا
املعــاصــرة .بــامــوق ال يـن ـســى يف هــذا
املـ ـ ـ ــوقـف اجلـ ـ ـ ــدل ــي االحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى
الــسيــاســة ،وهــو يــشيــر بــوضــوح الــى
املأزق الـتركي الذي تـزامن فيه صعود
الق ــومي ــة الت ــركيــة بــالـتغــريـب .ثمــة
تـت ــريـك وتغ ــريـب تع ــاونـ ــا معـ ــا عل ــى
اع ـطـ ــاء ال ـصـ ــورة احلـ ــالـيـ ــة ملـ ــديـنـ ــة
اسـطـنبــول التــاريخيـة الـتي كــانت يف
األصل مـ ــديـن ـ ــة تعـ ــدديـ ــة لـت ــضحـ ــى
أحادية.
يـتـ ـسـ ــاءل بـ ــامـ ــوق عـن سـ ــر مـ ــديـنــته
اسـطنبـول :هل ألن الفقـر يعيـش الى
ج ــانـب الـتـ ــاريخ العـظـيــم؟ هل ألنه ــا
حـت ــى ب ــانفـت ــاحه ــا عل ــى الـت ــأثـي ــرات
اخلــارجيـة مـا زالـت احليـاة اجلـمعيـة
مسـتمرة فيهـا استمرار حيـاة األحياء
املــنغـلق ـ ــة عل ـ ــى ذاتهـ ــا وك ـ ــأنهـ ــا سـ ــر،
وحيثـما تقف خلـف اجلمال الـنصبي
املــوجه الــى اخلــارج عالقــات مهـلهلــة
ومحـطمة؟ إن اجابة باموق على هذه
االسئلـة تكشف عـن فلسفته والـزاوية
ال ـتــي ي ـنـ ـظـ ـ ــر ف ــيهـ ـ ــا الـ ـ ــى جتـ ـ ــرب ــته
ال ــشخ ـصـيـ ــة وجتـ ــارب اآلخـ ــريـن عـن
املـدينـة .يقـول يف جملـة اعتـراضيـة":
ولكـن كل ق ــول ب ـش ــأن خ ـص ــوصـي ــات
املديـنة وروحها وجوهرها يتحول الى
حـديـث عن حيـاتنـا علـى األغـلب ،عن
وضعـن ــا الــنفـ ـســي " .ويخـتـتـم كـالمه
بهـذه اجلملة املفـتاح ":ليس للـمدينة
مركز غيرنا".
يـعبــر بــامــوق بهــذه اجلـملــة األلعــاب
الـتـي تـتـ ـسـتـ ــر خـلف املـ ــوضـ ــوعـيـ ــة.
فـاملـدينــة يف النهـايـة هي مـا استـولت
به مــنك ،وم ــا ت ـسـت ــولـي أنـت مــنه ــا.
إنه ــا ،بكـلمــة واحــدة،جتــربـتك .بهــذا
الفـهم قرأ باموق كل كـتابات األجانب
عـن اسطنـبول (نـيرفـال ،فلوبـير) كـما
تفحص بـدهشـة الصـور التـي رسمهـا
الــرســامــون عـنهــا .كـتـب يقــول ":بـني
السـادسة عـشرة والثـامنة عـشرة أردت
أن أك ـ ــون غ ـ ــرب ـي ـ ــا بـ ـ ــوصفــي مغـ ـ ـرّب ـ ــا
راديك ــالـيـ ــا ،وأن تك ــون امل ــديـنـ ــة كله ــا
غربية متاما من جهة ،وأن أنتمي الى
اسطنبـول التي أحبها غريزيا وبحكم
العادة والـذكريات مـن جهة أخرى .إن

فقـداني امكانية احلفـاظ على هذين
امل ــطلـبـني(وميـكــن لل ـطـفل أن يـكـ ــون
طــائـش ــا ورجل علـم كـبـيــراً يف الــوقـت
نفـسه وعلـى نحــو غيـر مـسـؤول) كـان
يح ـ ــول ـنــي تـ ـ ــدريج ـي ـ ــا الـ ـ ــى شخ ــص
حــزين .ميـكن القـول أنـني كـنت أدرك
يائـسا أن اسـطنبـول ليـست معـاصرة
ك ـم ـ ــا ي ـنــبغــي وحت ـت ـ ــاج ال ـ ــى زمــن
طـ ـ ـ ــويل ج ـ ـ ــدا ل ـت ـتـخل ــص مــن
الـفق ــر والـب ــؤس ،وتـلقـي عـن
كـ ــاهله ــا شع ــور اله ــزمي ــة.
بهـ ـ ــذا كـ ـ ــانــت ح ـيـ ـ ــاتــي
تـ ـت ـك ـ ـ ـ ــدر .مـع تـق ـ ـ ـ ــدم ــي
بـ ــالعـم ــر ب ــدأ يـت ـسـلل ال ــى
نفـسي احلزن الـذي تتبـناه اسطـنبول
بـاستــسالم من جهـة وبـتبــاه من جهـة
اخرى".
بعـد هـذا الـنص يـشكك بـامـوق بهـذه
اخلـبرة ويحيلها الـى احزانه اخلاصة
التي يعـرفها جيدا ":مـا الذي فقدته،
وحزنت من أجله الى هذا احلد؟ ملاذا
كنت مكدرا ،وبسبب فراق من؟".
إن بـ ــامـ ــوق ال يــنهـي نـ ــزاعـ ــات الـقلـب
هـذه ،لكنه وهـو دائـم التعـلم من دون
تعصـب أو استسالم عـرف كيف يخرج
من م ــآزق النــزاعــات الـثق ــافيــة الـتي
يك ــاد بعــضه ــا يكــون م ــزيفــا ،مـثلـمــا
أغـنـ ــى نـ ــزاعـ ــات قلــبه مبـ ــواد احلـيـ ــاة
املـتـقلـبـ ــة اخملـ ــادعـ ــة لـكـن الـ ــواقعـيـ ــة
كذلك.
ال يـخشـى بـامـوق الـنصـوص الغـربيـة
عــن م ـ ــدي ـنــته م ـ ــا دام ي ـ ـس ـتـ ـطــيع أن
يعارضهـا من دون دعاية ،وهـو يعترف
انه كـ ــان قـ ــد متـ ــاه ـ ــى مع الـ ــرحـ ــالـ ــة
الغــربيـني وشغل نفـسه بــالتـأثــر بهم،
ومع ــارضـتهـم ،ألنهـم أع ـط ــوه ب ـش ــأن
منـاظــر اسطـنبـول املــاضيــة وحيـاتهـا
اليــوميــة أكثــر بكـثيــر ممــا أعـطــاه له
كـت ـ ــابه ـ ــا احمللـيـ ــون الـ ــذيـن ي ـصـفهـم
بـ ـ ــامـ ـ ــوق بـ ـ ــأنهــم ال ي ـن ـت ــبهـ ـ ــون الـ ـ ــى
مدينتهم.
كـتب بـامـوق بهـذا الـشــأن ":ألن عقلي
ال يـستطيع قبول النـصوص القدمية
للحـيــاة الـتقلـيــديــة ب ــوصفهــا نـصــا
واحــدا ،أشعــر بــاحلــاجــة ال ــى أجنـبي
يف ـس ــر احلـي ــاة الـتـي أعـيــشه ــا بـنـص
جـديـد ،مقـالـة ،رسـم ،فيلـم .وعنـدمـا
أشعر بقـصور نظـرة الغربـي لي ،أغدو
غربي نفسي".
يـنقل بـامــوق عن الـشـاعــر األميــركي
الــروسـي األصل بــرودسـكي انــطبــاعــا
كـتبـه عن اسـطـنبــول وشعــر معه بــأنه
سبّب له االحراج ":ليـس قدميا ،ليس

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
ـ
أورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ
ـ

مهـتـ ــرئـ ــا ،ولـي ــس عـمــيقـ ــا أو خـ ــارج
الـطـراز الـسـائــد .لقـد مـرت الــسنـون
عـليه فقـط ".يعلق بـامـوق :هـو محق
يف ه ـ ـ ـ ــذا .ويـ ـ ـضـ ـيـف :ح ــني انـه ـ ـ ـ ــارت
األمبـراطـوريـة العـثمــانيــة ،ولم تقـرر
اجلـمهـوريـة مـا سـتكـونـه ،لم تــر غيـر
ت ـ ــركـيــته ـ ــا ،وانق ــطعـت عــن الع ـ ــالـم،
عنـدهــا فقـدت اسـطـنبــول تعــدديتهـا
اللغـويـة ،وأيـامهـا املظفـرة والـطنـانـة،
فمـرت الـسنـون علـى كل شيء وهـو يف
مكــانه ال يــرمي .لقــد ف ــرغت امل ــدينــة
وحت ـ ــولــت ال ـ ــى مـك ـ ــان خ ـ ــاو أح ـ ــادي
الصوت وأحادي اللغة.
قبل والدة اورهـان بامـوق بقرن(بـداية
اخلـم ـسـيـنـي ــات مـن الق ــرن امل ــاضـي)
كـ ــانـت حتـكـ ــى يف شـ ــوارع اس ـطـنـبـ ــول
اللغـات التـركيـة والـروميـة واألرمـنيـة
والفـ ــرنـ ـسـيـ ــة واألنـكلـيـ ــزيـ ــة وحـتـ ــى
الالتينية .كـانت اسطنبـول برج بابل.
لكـن استمــرار (الفتح!) بعـد تـأسـيس
اجلـمهوريـة ،واشتداد تـتريك املـدينة،
وقيــام الــدولــة بـضــرب مـن التـطـهيــر
العـ ــرقـي،جـفّف هـ ــذه الـلغـ ــات كـلهـ ــا.
يقـ ــول بـ ــومـ ــاق ":اجلـ ــزء املـتــبقـي يف
ذاكــرتي من أيـام طفـولتـي بشـأن هـذا
الـتــطهـي ــر الــثق ــايف هـ ــو إسك ــات مـن
يتكلم بـالرومـية أو بـاألرمنـية بـصوت
مـ ــرتـفع ".وي ـضــيف ه ـ ــذه املالح ـظـ ــة
امله ـمـ ـ ــة :كـ ـ ــان األكـ ـ ــراد ال يـ ــظهـ ـ ــرون
بلغـتهـم يف احمليـط أصال .يف الـشـارع
ث ـمـ ـ ــة م ــن يقـ ـ ــول :إحـك بـ ـ ــال ـتـ ـ ــركــي
يامواطن!
أكثــر من هـذا تـوجــد الفتــات معلقـة
تأمر بذلك.
ميكـن للـتـتــريـك أن يكــون دمــويــا ،أو
يـ ــؤدي الـ ــى اسـتـ ـشـ ــراء العـنـف .ففـي
اثنـاء انـسحـاب االنـكليـز مـن قبـرص
عـ ـ ـ ـ ـ ــام  1955ألـقـ ـ ـ ـ ـ ــى أحـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـمـالء

اخملـابـرات التـركيـة قـنبلـة علـى الـبيت
الـذي ولــد فيه اتـاتـورك يف سـالــونيك
الذك ــاء العـنف ،وبــالـفعل مــا أن ن ـشــر
احلــادث يف الـصحـف حت ــى اجت ــاحت
املـدينـة اعمـال نـهب وسلب ضـد الـروم
واألرمن .ننقل عن أورهان باموق ":يف
احيــاء امل ــدينــة الـتي كــان عــدد سكــان
الـروم فيـها مـرتفعـا مثل (اورطـاكوي)
و(صــامــاطـيــا) و(فـن ــار) وصل العـنف
الــذي مــارسـته عـصــابــات الـسـلب الــى
حـ ــد الـتـ ــرويـع .ففــي بعــض األمـكـنـ ــة
سـلـ ـبـ ـ ـ ــوا وخـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــوا بـعـ ــض دكـ ـ ـ ــاك ــني
البقـاليـات الـصغيـرة للـروم ،وأحـرقـوا
خيـام صيـادي الـسمك املـصنـوعـة من
الق ـصـب ،ودهـم ــوا الـبـي ــوت ،واعـت ــدوا
عل ـ ــى أع ـ ــراض ال ـن ـ ـس ـ ــاء ال ـ ــروم ـي ـ ــات
واألرمنيـات .وميكن القـول أنهم كـانوا
أشد قـسوة من جنـد السلطـان الفاحت
ال ــذيـن اسـتـب ــاح ــوا اس ـطـنـبـ ــول بع ــد
الفتح .وتبـني يف ما بعـد أن املنظـمات
املدعومـة من الدولة قالت بأن السلب
مسموح"..
يف روايـ ـ ــة(ال ـب ـيــت الـ ـصـ ـ ــامــت) ال ـتــي
سـتـصــدر قــريـبــا عـن مــؤس ـســة املــدى
كذلك ،يكشف بـاموق يف حملات جاءت
عـبر الـصوت الـداخلـي ألحد األبـطال
عن الطريقـة الفاشية التي اعتمدتها
القـ ــوى الق ــومـي ــة الـت ــركـي ــة السـيـم ــا
ت ـنـ ـظ ـيــمه ـ ــا الـ ـ ــذي اطلـق علــيه اســم
(امل ـث ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــون) يف اب ـت ـ ـ ــزاز الـ ـ ـسـك ـ ـ ــان
واالعتداء علـى القوى اليـساريـة التي
وصلت الى حد القتل.

اعداد عن كتاب (اسطنبول-
الذكريات واملدينة) ألورهان
باموق الذي سيصدر قريبا
عن مؤسسة (املدى)

هـل وصـل الــنـقـــــــد يف الـعـــــــراق إىل هنـــــــايــتـه الــــطــبــيـعــيـــــــة؟!
أحـــمـــــــد سـعـــــــداوي

ســؤال طــاملــا خــامــر ذهـني وأنــا
أتقـص ــى اجلهــد الـنق ــدي علــى
صـفح ــات الـثق ــافـ ــة يف اجملالت
والـ ــصحـف الع ـ ــراق ـي ـ ــة ،وال ـتــي
غ ــدت الفـضــاء الــوحـيــد املـتــاح
للممـارسـة الثقـافيـة العـراقيـة،
بع ــد غـي ــاب اجملالت الـثق ــافـي ــة
املـتخـصـصــة ،أو تـبــاعــد أوقــات
صـ ــدورهـ ــا ،وع ـ ــدم تلـبـيــتهـ ــا يف
األعـم األغلـب إلحل ــاح ال ــراهـن
الــثق ــايف ،واكــتفـ ــائه ــا ب ــالــبع ــد
التجميعي الكسول.
الفـ ـضـ ـ ــاء ال ـثـ ـ ــانــي (واجملـ ـ ــاور)
للـمـمــارســة الـثقــافـيــة ،يـتـمـثل
ـب ـ ـ ـ ــالـ ـتـجـ ـم ــع ـ ـ ـ ــات والـلـقـ ـ ـ ـ ــاءات
والنــدوات ،وهــذه إمــا انحـســرت
بـسبـب ضغط األوضـاع األمنيـة
بالـدرجة األسـاس ،أو تكتفي يف
الـعادة بـالبعـد االحتفـائي ،كـما
هـو احلـال يف أصبـوحـات احتـاد
األدبـ ــاء ،والـتـي تـبـ ــدو ،رغــم كل
شـيء ،املـ ـسـ ــاحـ ــة (الــثقـ ــافـيـ ــة/
االجـتـمــاعـيــة) الــوحـيــدة الـتـي
حت ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـم ـ ـ ـ ـ ــازال ـ ــت ـ
انتظامها.
أيـن م ـســاحــة الـنقــد واملـت ــابعــة
النقـديـة يف هـذه الصـورة؟ أنهـا
تـك ـ ــاد تـك ـ ــون م ــنع ـ ــدمـ ـ ــة ،وجل
املتـابعــات النقـديـة إمـا يكـتبهـا
أدباء غيـر متخصصني ،أو تأتي
مـن االنتــرنت ،نقـالً عن صحف
أو مــواقـع اليـكتــرونيــة ،وهي يف
الع ـ ــادة تهـتـم بـفحــص أعـمـ ــال
ت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدر يف اخلـ ـ ـ ـ ــارج ،ألدبـ ـ ـ ـ ــاء
ع ــراقـيـني أو ع ــرب أو مـ ــؤلف ــات
متــرجمـة .أمــا اجلهــد النقـدي
العــراقـي اخل ــاص فق ــد تقلـص
بشكل كبير.
إن فـعـل الـقـ ـ ـ ــراءة الـ ـنـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
بعـنـ ــوانهـ ــا الـ ــواسع (واملـتـ ــوفـ ــر
حالياً) هو شيء من صميم أية
ثقـافــة ،ولكنـه ال ميكن ان يـردم
الهـ ـ ــوة ال ـتــي يـخلـفهـ ـ ــا غ ـيـ ـ ــاب

الــنقـ ــد ،وغـي ـ ــاب اجلهـ ــد الـ ــذي
تق ــدمه أسـم ــاء تـ ــرسخ نفــسه ــا
حصرياً يف هذا املضمار.
وه ـ ــذا الغـي ـ ــاب ال يحـتـ ــاج الـ ــى
جهد كبير لتـلمس أسبابه ،وهو
ليـس وليـد الـلحظـة احلـاضـرة،
فجـمـيعـن ــا يع ــرف احل ــال الـتـي
انـته ــى إلـيه ــا اجله ــد الـنق ــدي
العـ ــراقــي خالل الـت ــسعـيـنـيـ ــات
صع ـ ــوداً ال ـ ــى ب ـ ــداي ـ ــة األلفـي ـ ــة
اجلديـدة ،والتي شهـدت مغادرة
اغلـب الــنقـ ــاد العـ ــراقـيـني الـ ــى
خــارج العــراق ،ولم يـتبـق منـهم
س ـ ـ ــوى قلـ ـ ــة ال يـ ـ ـس ـتـ ـط ــيعـ ـ ــون
ل ــوح ــدهــم تغ ـطـي ــة الـفع ــالـي ــة
اإلبـداعيـة العـراقيــة ،خصـوصـاً
مع انح ـســار امل ـســاحــة املـتــاحــة
جلهـدهم النقـدي ،بحيث كـانت
ال ــصحـف الع ـ ــراق ـي ـ ــة ت ـط ـ ــالــب
ال ـن ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــد بعـ ـ ـ ــدد مح ـ ـ ــدود مــن
الكلمـات ،مبـا يحـول مقـالته أو
دراســته يف الــنه ــاي ــة ال ــى شـيء
مبـتسـر ومختـزل ،وهذا مـا دفع
الـك ـث ـي ـ ــريــن الـ ـ ــى الع ـ ــزوف عــن
الـن ـش ــر يف ه ــذه ال ـصـحف ،أم ــا
اجملالت الـثقــافيــة املـتخـصـصــة
فغــدت فـصلـيــة وبعــدد محــدود
من الــصفحــات ،وال ميكـنهــا أن
تلـحق بإيقـاع النـشاط الـثقايف،
أو تساهم يف تنشيطه إال بشكل
محدود.
اجل ـ ـ ــانــب اآلخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ط ـبـع
النـشـاط الـنقــدي يف العـراق ال
يخـص البعد الـسياقـي السابق،
وإمنــا يخــص طبـيع ــة املمــارســة
الـنقــديــة ،والـتـي غــدت ،ب ـسـبـب
ضغط املنت التنظيري املترجم،
أكـث ــر شـكالنـي ــة شـيـئـ ـاً ف ـشـيـئـ ـاً،
وابتعـدت عن حـالـة (التــوسط)
بـني الـنـص اإلبــداعـي والقــارئ،
لتغدو بحـد ذاتها نصـاً ،يطالب
القــارئ بـفك مغــالـيق شفــراته.
فـ ـ ــأص ــبح مــن ال ـ ـش ـ ـ ــائع قـ ـ ــراءة
نـصــوص نقــديــة تــزيــد القــارئ
الـتـبــاس ـاً ،ولــرمبــا قــرأن ــا نقــداً
علـ ــى نــص هـ ــو أكـثـ ــر بـ ـسـ ــاطـ ــة
وأكـ ـث ـ ـ ــر ت ـ ـ ــواصـالً مـع الـق ـ ـ ــارئ،
فـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوش الـ ـنـ ــص الـ ـنـقـ ـ ـ ــدي
ال ــق ـ ـ ـ ــراءة األصـل ـ ــي ـ ـ ـ ــة لـلـق ـ ـ ـ ــارئ
وتربكه.
العـوامل الـسـابقـة قــادت النقـد
يف الـعـ ـ ـ ــراق الـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ــن
الـ ـ ــشحـ ـ ــوب وال ـتـ ـ ــأخـ ـ ــر ،وغـ ـ ــدا
الـعـ ـنـ ـ ـ ــوان الـ ـنـقـ ـ ـ ــدي فـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــداً
اجل ـ ــاذب ـيـ ـ ــة وال يعـ ـطــي إمــتالءً

للـكـ ــاتـب الـ ــذي يـ ــروم العـكـ ــوف
علـى هذا اجلـنس الكـتابـي ،الى
احلدود الـتي رأينـا فيـها أقـالماً
نقـديـة جـديــدة خطـت خطـوات
نـ ـ ــاجح ـ ــة ،ت ـتـجه ال ـ ــى ك ـت ـ ــاب ـ ــة
الـشعــر ،وتلـصق صفـة الـشـاعـر
املتــأخــرة مـتقــدمــة علــى صفــة
النـاقد ،وقـاد الكسل الكـثير من
هذه األقالم النقدية الى حدود
املـتـ ــابعـ ــة الق ــرائـي ــة اجملـ ــامل ــة،
وع ـ ــدم اخل ـ ــوض يف سج ـ ــال مع
املفـ ـ ــاه ـيــم ال ــنقـ ـ ــديـ ـ ــة إلن ـتـ ـ ــاج
خطاب نقدي خاص ومتميز.
ثـم أنكف ــأت أسمــاء معــروفــة يف
سـاحـة النقـد علـى نـفسهـا ،ولم
يع ــد له ــا ص ــوت م ـسـم ــوع عل ــى
اإلطالق ،رغـم كـثــرة تــواجــدهــا
أمــام شــاشــات الفـض ــائيــات ويف
االستطالعات الثقافية.
وأكـ ـ ـ ــاد اجـ ـ ـ ــزم بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة
الـشائعـة عن النـاقد قـد تالشت
وان ــق ـ ـ ـ ــرض ــت ،فـل ــم يـع ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــو
االعـ ـ ــرف بـ ـ ــأسـ ـ ــرار الـك ـتـ ـ ــابـ ـ ــة،
واالعـ ــرف بخف ــاي ــا الـنـص ــوص،
ولم يعـد املطلع األكبـر على كل
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد يـ ـص ـ ـ ــدر ،وت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــر يف
مواكبته للمتغير الثقايف وترك
هذه املهمة للمبدعني أنفسهم.
وهـ ــذا الـ ــوصف يـن ـطــبق اي ـض ـ ـاً
علـى الوافـد النقـدي واملسـتجد
عل ــى ال ـس ــاح ــة اإلب ــداعـي ــة مـن
ت ـي ـ ـ ــارات واجت ـ ـ ــاه ـ ـ ــات .وغ ـ ـ ــدت
املـتـ ــابعـ ــة أو الق ــراءة الـنق ــدي ــة
ال ـت ــي يقـ ـ ــدمه ـ ــا امل ـب ـ ــدع ح ـ ــول
القـضــايــا الـتـي تخـص مج ــاله
اإلبـداعـي أكثــر طغيـانـاً ،ومتأل ـ
اضـطــراراً ـ الفــراغ املــريع الــذي
خلفه غياب الناقد اخملتص.
ال مي ـكـ ـن ـ ــن ـ ـ ـ ــا ،مـ ـثـالً ،ان نـل ـ ـ ـ ــوم
الـدكتور حامت الصكر على عدم
مـت ـ ــابعـتـه للـمــتغـيـ ــر الــثقـ ــايف
العـراقي ،لكـونه يعيـش يف مناخ
ثقـ ـ ــايف آخـ ـ ــر ،ويـك ـ ـ ــرس جهـ ـ ــده
ملـت ـ ــابعـ ــة املـ ـســتجـ ــدات يف ذلـك
املـنـ ــاخ ،واألمـ ــر نف ــسه يـن ـطــبق
على األسماء النقدية العراقية
املـهمــة الـتي مــازالـت عل ــى قيــد
احلي ــاة ،واملتــوزعــة عل ــى املنــايف
الع ــربـي ــة ،ك ــال ــدكـت ــور عـب ــد اهلل
إبـ ـ ــراه ـيــم ،والـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور صـ ـ ــالح
هـ ـ ــوي ـ ـ ــدي ،وسع ـي ـ ـ ــد الغـ ـ ــامنــي
وآخ ـ ــري ــن ،فهــم اآلن ج ـ ــزء مــن
امل ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــد الـ ـثـقـ ـ ـ ــايف الـعـ ـ ـ ــرب ــي،
واملـ ـ ـ ـش ــه ـ ـ ـ ــد ال ـ ـثـقـ ـ ـ ـ ــايف احملـلـ ــي
للبلدان التي يقيمون ويعملون

فيها.
ولكـننــا نلــوم مـن بقـي من هــذه
الـرمــوز النقـديـة داخل العـراق،
وم ـ ـ ــازال ب ـ ـصـح ـتـه وع ـ ـ ــاف ـي ـتـه.
نلـ ـ ــومهــم ألن ـنـ ـ ــا نقـ ـ ــرأ لهــم يف
بـعـ ــض األحـ ـيـ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــات
وقـ ــراءات نق ــديـ ــة عل ــى أعـم ــال
عـ ــربـيـ ــة مـتـ ــوس ـط ـ ــة القـيـمـ ــة،
م ـنـ ـ ـشـ ـ ــورة يف صـحف وم ـ ـ ــواقع
الـكتــرونيـة عــربيــة ،وهي جهـود
ال تخلــو من مـسحــة اجملــاملــة،
مـهمـلني مــا يجــري يف احلــراك
الثقـايف العـراقـي دون مسـاهمـة
جــادة يف تــرسـيخ قـيم إب ــداعيــة
وثقـافيـة متثل معـاييـر لتـوجيه
الـق ـ ـ ــراءة وف ـ ـ ــرز ال ـ ـص ـ ـ ــالـح مــن
الطـالح ممـا يـكتب ويـنشـر ،ويف
إضـ ـ ـ ــاءة األفـق املـعـ ـ ـ ــريف الـعـ ـ ـ ــام
الـ ــذي تـنـ ــدرج فــيه الـن ـصـ ــوص
اإلبداعية.
ونلـ ــوم أي ـض ـ ـاً مــن يق ـ ــوم علـ ــى
الـشــأن الثقـايف الـرسـمي ،الـذي
ف ــشل ف ــشالً م ــريعـ ـاً يف إعـط ــاء
صورة أكثـر قوة وجنـاحاً جملالت
ثقـافيـة متخـصصـة ،بـديلـة عن
تـلـك ال ـتــي ك ـ ـ ــانــت ت ـ ـص ـ ـ ــدر يف
الـعـه ـ ـ ــد الـ ـ ـس ـ ـ ــابـق .ومـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة
بـسـيطــة بني أحـد أعـداد مجلـة
األق ــالم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة خ ــالل
ثمانـينيات أو تـسعينيـات القرن
املــاضـي ،مع أي عــدد صــدر مـن
هـذه اجمللة بـعد التغـيير ،أو مع
أي مـجـل ـ ـ ــة ثـق ـ ـ ــافـ ـي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى
ت ـصـ ــدرهـ ــا مـ ــؤسـ ـسـ ــة ثقـ ــافـيـ ــة
حـك ـ ــوم ـي ـ ــة ،س ـت ـ ــري ـنـ ـ ــا الف ـ ــرق
ال ـش ــاسع ،واالنح ــدار يف اخلـط
ال ـب ـي ـ ـ ــانــي لـلـجـه ـ ـ ــد ال ـنـق ـ ـ ــدي
العراقي.
ول ــو ت ــأملـن ــا تلـك العالق ــة بـني
اجل ـ ــامع ـ ــة والف ـضـ ــاء الــثقـ ــايف
العام ،ألدركنـا جانباً من تداعي
العــملـيـ ــة الــنقـ ــديـ ــة ،فــبعـ ــد أن
ك ــانـت اجل ــامع ــة تـص ــدر ب ـشـكل
تـقل ـي ـ ـ ــدي واألقالم ال ــنقـ ـ ــديـ ـ ــة
الــرصـينــة التـي تثــري الفـضــاء
ال ــثقـ ـ ــايف العـ ـ ــام ،وصل ـن ـ ــا ال ـ ــى
مرحـلة ال نكـاد نعثـر فيهـا على
موهـبة نـقديـة واحدة يف فـضاء
اجلـامعـة ،مع تكـاثـر يف العقـول
(امل ــدرسـي ــة) الـتـي ال شغـل له ــا
ســوى الكتـابـة يف حـدود الـدرس
والـتـ ــرقـي الـعلـمـي ،واالعـتـمـ ــاد
عل ـ ـ ــى جهـ ـ ــود ال ـ ـس ـ ـ ــابقــني دون
شه ــوة اإلض ــاف ــة أو الــتج ــدي ــد
واملغايرة.

ال مي ـك ــن إنــكـ ـ ـ ـ ــار أن ال ـ ــص ـ ـ ـ ــورة
الك ــابـي ــة للـنق ــد الع ــراقـي اآلن
هــي جـ ـ ــزء مــن صـ ـ ــورة عـ ـ ــامـ ـ ــة
لثقـافة عـراقيـة يف طور احملـنة،
ليـس لهـا جـسـد واضح املعـالم،
وتبـدو يف أفـضل أحـوالهـا جـزراً
معـ ــزولـ ــة عــن بع ــضهـ ــا ،لـ ــورش
عـمـل شخ ـصـيـ ــة ،تـتـ ــواصـل مع
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاق العـ ـ ــرب ــي والعـ ـ ــاملــي،
وتـت ــوسل االكـت ـش ــاف والـت ــرقـي
داخل هـذا السـياق ،بعـد انعدام
السيـاق الثقايف الـوطني ،الذي
يع ـ ــانــي مــن انعـ ـ ــدام املع ـ ــاي ـي ـ ــر
الــثق ــافـي ــة وال ــرمـ ــوز واجله ــود
الـتـي تـصـب يف م ـس ــار إب ــرازه ــا
وتأصيلها.
واحلـ ــديـث عـن الــنقـ ــد هـنـ ــا ،ال
يــتحـ ــدد مبـتـ ــابعـ ــة الـن ـصـ ــوص
اإلبــداعيـة ،فهـذا مـظهــر ،ليـس
إال ،مــن مـ ـظ ـ ــاهـ ـ ــر الفـ ـ ــاعل ـي ـ ــة
النقـديـة .ومـا هـو أكثـر جـذريـة
يف الفـعل ال ــنقـ ـ ــدي ،هـ ـ ــو ذلـك
املـ ـ ـسـح واجل ـ ـ ــرد الـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ــذي
يقـ ـ ــدمه ه ـ ــذا الـفعـل لإلن ـت ـ ــاج
اإلبداعي ،ثم افتراض فضاءات
لـقراءته ،وإنـتاج تـصورات عـامة
ذات تـأصيل نظـري ،عن مجمل
الفعالية اإلبداعية.
وقـد ال يـختلف مـعي الكـثيـرون
يف أن هـذا اجلهـد الـذي يقـدمه
النقد بكل تفـرعاته واجتاهاته،
ميـ ـثـل يف احملـ ـ ـص ــل ـ ـ ـ ــة املـفـ ـ ـصـل
األه ـ ـ ــم يف ربـ ـ ـ ـ ـ ــط اإلن ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
اإلبـ ـ ــداعــي الـ ـص ـ ـ ــرف بجـ ـ ـسـ ـ ــد
الـثقــافــة ،وبــاملفــاصـل الفكــريــة
واملعــرفـي ــة داخل هــذا اجل ـســد،
مبـا يحــوي من تخـارج وتـداخل
مـع الـفـع ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة اجمل ـت ـمـع ـي ـ ـ ــة
الع ـ ــام ـ ــة .أي ان ال ــنق ـ ــد ي ــضع
الفـن أم ـ ــام املـتـلقـي يف جـ ـس ـ ــد
الــثقـ ــافـ ــة ،ويــضع الــثقـ ــافـ ــة يف
جـ ـ ـس ـ ـ ــد اجمل ـت ـمـع ،ف ـ ـضـالً عــن
وظيفته التقليدية يف التوسط
والـتقيـيم ،وإثـارة اجلـدل داخل
النـوع الفـني ،وحتـديـد معـاييـر
عـ ــامـ ــة تــنجـ ــز الــثقـ ــافـ ــة عـ ــادة
بــاالنتحـاء بـاجتـاههــا أو بعيـداً
عنها.
علـينــا ان نعتـرف ،كجـواب علـى
سـؤال هــذه املقـالـة ،بـأن الـنقـد
ـق ـ ـ ـ ــد ان ــق ـ ـ ـ ــرض يف الـ ـثـق ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة
العــراقيـة ،وعلـينــا أن ال منتـدح
ه ــذه الـثق ــاف ــة كـثـي ــراً ،قـبل أن
نــرقع جـســدهــا املمــزق وتـصـبح
على صورة ال تؤذي الناظرين.

