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مقّدمة

على �لرغم من �أن ثمة مبادر�ت للم�ساحلة �ل�طنية - �لر�سمية منها �أو �لنابعة من �ملجتمع �ملدين – 

وبالرغم من ت�سكيل حك�مة �ئتالف وطني يف �لعر�ق �لي�م, �إال �أننا جند �لعر�ق يتمزق �إىل �أجز�ء �سغرية 

وب�رضعة متز�يدة. وكاأن كل مبادرة �سيا�سية �أو حماولة للتفاو�س تزيد عملية �لت�ستيت �رض�وة.

خط�ط �لف�سل و�لتق�سيم متتد �الآن مبحاذ�ة �أطر�ف كرد�ستان �لعر�ق, وخط�ط �أخرى ت�سّ�ر جدر�ن 

�لعائدة  �جلاليات  بني  بالتفريق  كذلك  وتق�م  �ملحافظات,  حلدود  م��زية  متتد  �إنها  �خل�رض�ء”.  “�ملنطقة 
من منفاها, ما بني بعثيني قد�مى و�سي�عيني, وما بني م�ستفيدين من �لنظام �ل�سابق وم�سطهدين من 

قبله. �إنها  تف�سل جن�با �سيعيا عن مركز ٍ�سار �ساحة �قتتال لله�يات �ملختلفة. ال مثيل يف �أيامنا هذه 

للعنف �لذي متار�سه �ملجم�عات �ملقتتلة جتاه بع�سها.

�ملثقف�ن �لعر�قي�ن من خمتلف �لفئات يحاول�ن حتت ظالل هذه �لرم�ز �إعادة تنظيم عملهم وعالقاتهم 

�لعامة. وهناك �أمثلة وفرية لهذ� �لن�ساط, منها مهرجان �ملربد �ل�سعري �ل�سن�ي, و�ملهرجان �لدويل 

لالأفالم �لق�سرية يف بغد�د, و�الأ�سب�ع �لثقايف يف عمان, و�أ�سب�ع �ملدى �لثقايف يف �أربيل, وتاأ�سي�س عدد 

من �جلمعيات �لفنية و�ملجالت �لثقافية مثل جملة (هال) وجملة (م�سار�ت). ن�ساأ هذ� �لكتاب م�ساندة 

لهذه  �ملبادر�ت وت��سيعا لبُعد �الإطالع على ما يجري يف �لعر�ق, فيُخربنا فيه عدد من �لفنانني و�ملحللني 

و�ل�سحفيني عن حياتهم وعن عملهم يف �لعر�ق �لي�م. �لكتّاب �مل�سارك�ن يف هذ� �لكتاب هم �سخ�سيات 

�أ�سا�سية يف نقا�س �سيا�سي – ثقايف يتطرق �إىل م���سيع مثل: عالقة �ملثقفني يف �لعر�ق بزمالئهم يف 

�خلارج (علي بدر), م�قفهم جتاه �حلك�متني �جلديدة و�لقدمية (حيدر �سعيد), �إمكانية حتقيق �لنقد 

و�لفن �لنقدي (ث�رة ي��سف, �سريك� بيكه �س), �لتدين �جلديد (لطفية �لدليمي), �لعنف و�لت�سالح مع 

�ملا�سي و�ملهجر(با�سم قهار, حممد مظل�م)...

�لنتاج ه� جمم�عة من �مل�ساهد�ت من ز�وية نظر د�خلية. �إنها م�ساهد�ت تختلف فيما بينها �سكالً 

و�جتاها, لكنها تتفق يف �لر�أي على �أن �لقيم �الأ�س�لية يف �لعر�ق �ستحدد م�ستقبالً مدى حرية �لر�أي 

و�الإبد�ع فيه. عدد من �مل�ساهد�ت يجتمع ح�ل �س�ؤ�ل و�حد: هل ميكن للفنان �أو �لناقد �أو للمثقف �أن يعي�س 

ويعمل يف عر�ق �مل�ستقبل, �أم �أن هذ� �لزمان قد م�سى دون رجعة؟ �أكرث من ن�سف �لكتاب �مل�ساركني يف 

هذ� �لكتاب غادرو� �لعر�ق خالل �ل�ستة �أ�سهر �ملا�سية, �الأمر �لذي �سبقهم �إليه 2 ملي�ن م��طن عر�قي 

خالل عامني. يق�ل عدي ر�سيد يف �لف�سل �لثامن: »�ل��سع قامت كلياً, وال ي�جد �أي �أمل«.
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مل نحاول هنا تقدمي �لتحليل �لعلمي لل��سع �لر�هن �أو ق�سته �ملتكاملة. بل جمعنا مالحظات ل�سه�د 

عيان عا�س�� حتت وطاأة �لدكتات�رية, وعا�رضو� حروبا ثالث, وح�سار �الأمم �ملتحدة على بلدهم, 

و�نهيارنظام �سد�م ح�سني. �إنهم مثقف�ن �سباب خطت �سريتهم طريقها بني �لدعم و�ال�سطهاد, بني 

�ل�سجن و�ملغريات, وبني �ل�سجاعة و�ال�ست�سالم. يدور �حل��ر كثري�ً ح�ل �لعالقة بني �ملجتمع و�لقيادة 

وح�ل �لتفاعل �حل�ساري مع فرتة تاريخية ت�سمى �الآن »نظام �ملا�سي«. �آخرون يت�ساءل�ن: ما ه� 

�سكل �لدولة �لتي �سيتجه نح�ها �سعٌب عا�س طيلة وج�ده �لتجارب �ل�سيا�سية �لتي ولدت ب�سكل دوري 

�أ�سد �أ�سكال �لعنف؟ �أج�بة على هذ� �ل�س�ؤ�ل وغريه ميكنها �أن ت�ساعدنا على فهم �ل��سع �لعر�قي �حلايل 

و�لتط�ر�ت �لتي �أدت �إليه. 

�أنيا ف�للنربغ,MICT  (عمان, ت�رضين �لثاين 2006)
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يف ي�ني�/ حزير�ن 2003 كنت جال�سة يف مقهى 

يف ر�م �هلل, مع �سديقي قا�سم. وه� خمرج عر�قي 

مثلي, عا�س يف لندن فرتة ط�يلة. وكنا قد �أم�سينا 

ع�رض �سن��ت ذهاباً و�إيابا من و�إىل فل�سطني, حيث 

كنا نلقي درو�ساً مكثفة يف �الإخر�ج. وكان عدد 

من طالبنا �ل�سابقني قد بد�أو� يف �لعمل �ل�سينمائي, 

و�الآخر �أ�س�س �رضكات �نتاج خا�سة بهم. 

فيما كنا نحرك قه�تنا ونفكر يف �لعر�ق, بد�أنا 

يف �لبحث عما ميكن تقدميه, وما قد ي�ستفيد منه 

�لعر�قي�ن. يف ذلك �مل�ساء, وباإلهام من جتاربنا 

يف فل�سطني, قررنا �أن ن�ؤ�س�س مركز تدريب 

�سينمائي جماين يف بغد�د. كانت �لفكرة �أن نقدم 

بر�مج ق�سرية للتدريب �الأ�سا�سي يف �لت�س�ير 

و�ل�س�تيات و�الإ�ساءة و�مل�نتاج و�الأفالم 

�لت�س�يرية و�إخر�ج �لق�س�س �ل�سغرية. كنا 

نخطط لنكّ�ن م�ؤ�س�سة م�ستقلة تتلقى دعماً من 

�مل�ؤ�س�سات �خلريية و�لنقابات و�جلهات �خلا�سة.

مر وقت ط�يل على �لعر�ق, كان �إنتاج �الأفالم 

1

مي�ص�ن الباججي

مركز تدريب ل�شناعة اأفالم يف بغداد

ترجمة ن�رشين �صبيب
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فيه, دون �خل�س�ع �إىل �لتعاليم �لتي كانت 

تفر�سها �حلك�مة ب�سيطرتها, �أمر�ً م�ستحيالً. 

وب�سبب �ملقاطعة, كان �لعر�ق يعاين نق�ساً يف 

م��د �لفيلم, وقطع غيار �لكامري�ت, وخمترب�ت 

�لتحمي�س, وكامري�ت �لت�س�ير �جلديدة ن�سبياً, 

و�لتكن�ل�جيا �ملعل�ماتية بكل �أ�سكالها. وحتى 

طالب و�أ�ساتذة �أكادميية �لفن�ن �جلميلة, مل 

يكن لديهم فر�سة كبرية الإنتاج �الأفالم �أو حتى 

للتعامل مع �لكامري�.

35 �سنة من �لديكتات�رية, وثالثة حروب 

مدمرة, وثالثة ع�رض عاماً من �لعق�بات �الأكرث 

�سم�الً لكافة �ملجاالت يف �لتاريخ, و�حتالل 

ع�سكري, وعنف �سيا�سي رهيب, وجر�ئم فظيعة, 

وم�ستقبل غام�س, وخميف.. لقد ترك�� �لعر�قيني 

يف حالة »تروما« وغيب�بة. لكن مقاومة هذه �الأم�ر 

قد �أ�سبحت جزء�ً من روح �ل�سم�د و�ملقاومة 

مبا ي�سمل ذلك من �البد�ع �لفني, و�لعمل �خلالق 

�مل��جه ملا ميكن و�سفه بتفكيك �لعامل.

قررنا, قا�سم و�أنا, �أن ننقل خرب�تنا لل�سباب 

لن�ساعدهم يف حترير م��هبهم, وطاقاتهم 

�الإبد�عية, وذلك عرب تقدمي تدريب مهني ميكنهم 

من نقل ق�س�سهم و�أفكارهم �إىل �ل�سا�سة, وه� 

�أقل ما ميكن تقدميه.

وجدنا منزال يف بغد�د, فقمنا برتميم 

م���سريه, و��سرتينا له م�لد طاقة كهربائية. ثم 

�قتنينا بع�س �الأثاث �لرخي�س وكامري�ت �لديفي, 

ثم بد�أنا يف �أول تدريب لنا يف مار�س/�آذ�ر/ 

2004, وكان �لرتكيز خالل �لتدريب, �لذي 

كانت مدته �سهر�ً, على قيادة �لكامري�, و�ل�س�ت, 

و�الإ�ساءة. ويف �أكت�بر/ ت�رضين �الأول/ 2004, 

بد�أنا يف �لتدريب على �إخر�ج �الأفالم �لت�س�يرية, 

وبد�أ �لطالب يف �نتاج �أفالم ق�سرية  باأنف�سهم.

رغم �أن خطتنا كانت �أن ن�ستمر يف �لتدريب ملدة 

ع�رضة �أ�سابيع, �إال �أن �ل��سع �لذي كنا نعمل يف 

ظله �أ�سبح غام�سا, وعنيفا وخطري�. ي�ميا كان 

على �لطالب �أن يت�سلل�� عرب �ملدينة, �أن يتخط�� 

�ل�س��رع �مل�سدودة و�حل��جز �الأمنية, �أن يتهرب�� 

من �لدبابات ويحتاط�� من �النفجار�ت. ويف بع�س 

�الأحيان ف�سل �لطالب يف �ل��س�ل �إىل �لدرو�س, 

رغم حماوالتهم �مل�ستمرة. عرب �أحد �لطالب عن 

هذ� �ل��سع قائالً: „هل من خيار �آخر؟ �أتريدوننا 

�أن نبقى يف �لبيت ونفقد �الأمل متاماً؟ كال. �أق�ل 

دعائي يف كل �سباح قبل �أن �أخرج من �لبيت 

لري�سى �هلل عني, و�أ�رض على �لت�سالح مع و�لَدي 

قبل خروجي �إذ� كنا مت�ساجرين, و�أتاأكد من ك�ن 

�الأم�ر على ما ير�م بيننا قبل مغادرتي للبيت. ال 

�أدري �إن كنت �ساأع�د �أم ال«.

وبينما كان �لتدريب م�ستمر�, تعر�ست حياة 

بع�س طالبنا للعنف ب�سكل مبا�رض, فتعر�س 

بع�س �أقارب طالبني للخطف, و�أ�سيب قريب �أحد 

�لطالب بجروح خطرية يف �نفجار, وُقتل عم �أحد 

�لطالب يف عملية �نتحارية.

وقد تك�ن عملية �إنتاج �الأفالم قد �أ�سبحت 

�أحد �سبل طالبنا للبقاء على قيد �حلياة, و�ل�ق�ف 

عاطفياً وروحياً يف وجه �لدمار. ولذ� �نكب�� 

على �لعمل بحزم وحما�س. فاأجرو� حترياتهم 

وحت�سري�تهم ليك�ن�� جاهزين للت�س�ير. وكنا 

نحن مرتددين حائرين بني دفعهم �إىل �ل�سارع 

ليتفقدو� �لعامل من ح�لهم بالكامري� من ناحية, 

وخ�فنا على �سالمتهم من ناحية �أخرى. ثم 

�أدركنا �أن يف حالة ��ستمر�رنا, يجب علينا �أن 

نتعامل مع �ل��سع مبرونة, و�أن نك�ن م�ستعدين 

لالرجتال. وبناء على هذ� �جتمعنا مع �لطالب 

لنناق�س معهم �لع��قب �الأمنية لت�س�ير �لق�سايا 

�حل�سا�سة و�ل�سيا�سية �لتي كان بع�سهم قد 

�ختارها كم��س�ع للت�س�ير �مليد�ين. وعليه قرر 

معظم �لطالب ترك بع�س م���سيعهم و�لبدء يف 

�لبحث عن ق�س�س بديلة ميكن تنفيذها باأمان 

حتت �لظروف �حلالية.

ويف �لنهاية كانت �الأفالم �لتي �أنتج�ها �أكرث 

قرباً من �أنف�سهم, وذ�ت طابع �سخ�سي �أكرث 

مما كان يف تخططيهم, وكانت �مل���سيع �أقرب 

لبي�تهم, ومعظم �الأفالم يف حار�تهم وبني 

�أ�سدقائهم وعائالتهم.

10



لقد �أمتمنا �لت�س�ير كله يف �أكت�بر/ ت�رضين 

�الأول/2005, وقررنا �أن نق�م بامل�نتاج يف 

عمان, الأننا ر�أينا �أن من م�سلحة �لطالب �البتعاد 

عن بغد�د قليالً, لنخفف عنهم بع�س �ملتاعب 

و�ل�سغط �لي�مي �لذي كان ي��جههم هناك. مل 

تتح الأحد منهم فر�سة ملغادرة �لبالد من قبل. مل 

يكن لدينا �إال �لقليل من �ملال و��ستخدمنا �سقق 

�أ�سدقائنا, وبع�س م�ساحة مكتب لنق�م برتكيب 

�أجهزة �مل�نتاج وجتهيز عملنا. كنا نبد�أ عملنا يف 

�ل�سباح, وال نفرغ منه �إال يف �مل�ساء. كان قا�سم 

مقيما يف �سقة مع �ل�سباب, وكنت �أنا يف �سقة 

�لبنات. �أحياناً كنا نخرج �س�ياً يف �مل�ساء, و�أحيانا 

�أخرى كنا نع�د �إىل �لبيت بعد �لعمل يف جمم�عات 

منف�سلة. وهناك, و�أثناء �لع�ساء, كنا نتبادل 

�لق�س�س و�لفكاهات ونناق�س �ل�سيا�سة و�لعائلة 

و�حلب و�الأفكار. ومع �ل�قت مل�سنا �أن �لطالب 

بد�أو� ي�سعرون بارتياح, و�سعرنا بنم� فر�سة 

�نفتاحهم و�نفتاح �آفاق جديدة �أمامهم. كان ذلك 

بالدرجة �الأوىل الأنهم -والأول مرة يف حياتهم- 

كان�� خارج بغد�د, وبعيدين عن بي�تهم, لكن 

عملهم على �أفالمهم كان له �أثر كذلك. كافح�� 

لينفذو� �أفكارهم, فتعلم�� كيف يق�م�ن بهيكلة 

�لفيلم, وو�جه�� م�سكالت تقنية, ودر�مية. ويف 

�لنهاية �أ�سبحت �الأفالم �لتي �نتج�ها �سخ�سية 

�لطابع و�سادقة, الأنها كانت حتت�ي على 

تناق�سات, و�زدو�جيات �لتجارب �لتي كان�� 

يعي�س�نها, و�لتي كانت �مل�سدر �ملبا�رض لهذه 

�الأفالم. كانت �الأفالم ب�سيطة, ورمبا بد�ئية من 

�لناحية �لتقنية, لكنها كانت تك�سف عن �مل�سكالت 

�لتي ت��جه �لعر�قيني يف حياتهم �لي�مية, وتعك�س 

�كت�سافاتهم للمرونة �لتي يتطلبها �ل�سم�د.

فيلم »�أيام بغد�د« للمخرجة �ل�سابة هبة با�سم 

من كرك�ك كان �أط�ل �الأفالم, ومدته 35 دقيقة. 

وكان �لفيلم عبارة عن مذكر�ت مرئية م�ؤثرة 

عن �آخر �أع��مها �لدر��سية يف جامعة بغد�د, 

وعن بحثها عن مكان للعي�س وكيف تعاملت 

مع �مل�سكالت �لعائلية, وبحثها عن �لعمل, ثم 

تخرجها وروؤيتها �خلا�سة للتغيري�ت �ل�سيا�سية 

�جلارفة �لتي جتري يف �لبالد, وعن معاركها 

�لتي خرجت منها كامر�أة حرة...لقد ك�سفت هبة 

للكامري� عن حزنها وغ�سبها وحريتها و�أملها. 

ويف حلظة تقابلت فيها عينها مع عني �لعد�سة غنت 

�أغنية عر�قية قدمية, جميلة وم�ؤملة يف �آن و�حد...

وكانت �إحدى �أكرث تفرعات �لفيلم در�مية, ق�سة 

قريبها علي �لذي ��ستهدف الأنه كان يعمل 

مرتجما, فاأ�سيب بجروح خطرية, عندما �لتقط 

�ساحنة هاتف حمم�ل كانت ملغمة مبادة �ل»تي 

�أن تي« �ملتفجرة, مت �لقائها يف حديقته...

تنتقل هبة من مكان �إىل مكان يف �لفيلم, فتجد 

غرفة يف بيت ت�ستاأجرها من �سيدة, تعر�س عليها 

فيما بعد �أن تر�فق رجال م�سنا لت�ستغله ماديا, ثم 

ت�سطر عائلة هبة �ملكّ�نة من ثالث �أخ��ت, و�أم, و�أخ 

�إىل مغادرة كرك�ك بعد �أن �ساقت �حلياة بهم كعائلة 

عربية يف �ملدينة. وتتحدّث �أخ��ت هبة عن �متعا�سهن 

من ��سطر�رهن �إىل ترك �أ�سدقائهن يف مدينتهن.

جتد هبة عمال, وه� م�ساعد خمرج يف 

م�سل�سل تلفزي�ين, ولكنها كانت منزعجة الأن �أية 

فتاة تعمل يف هذ� �ملجال �لذي يطغى عليه �لطابع 

�لذك�ري يت�س�رونها فري�سة �سهلة.

ويف �لنهاية, ورغم �سع�بة �لعث�ر على 

م�سكن, ورغم عدم متكنها من �لدر��سة النقطاع 

�لكهرباء, تتخرج هبة من �جلامعة. يف حلظة تدفق 

عاطفي �أمام �لكامري� تعرتف هبة �أن در��ستها 

كانت »نعمة ونقمة يف �آن و�حد«...وتتحدث هبة 

للكامري� عن �نتخابات كان�ن �الأول 2005 

�لت�رضيعية, وت�رضح باأنها لن تقرتع, و�نها 

حتى ال تعرف �أيا من �ملر�سحني, لكنها تندم 

على هذ� �لقر�ر فيما بعد. وعندما يحني وقت 

�ال�ستفتاء ين�ساأ لديها �أمل فتقرر �أن ت�سارك, 

وتنهي فيلمها قائلة: » قد يك�ن لدينا فر�سة, 

�إذ� �سمح لال�ستفتاء �أن يتم يف �أمان. �أما �إذ� مت 

�لت�س�ي�س عليه باأعمال عنف, فلن يبقى لنا �إال 

�لدعاء لالأم��ت �لذين �س�ف ي�سقط�ن من بيننا«. 

�الآن, عندما �أ�ساهد �لفيلم بعد مرور ت�سعة �أ�سهر, 
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تفتت �لبلد فيها, و�نزلق يف دو�مة �لعنف �ملتفاقم, 

فاإن م�ساهدة هذه �للقطة �الأخرية من �لفيلم قد 

حت�لت �إىل حلظة م�ؤثرة ي�سعب حتملها.

مل تكن فكرة هبة �الأوىل �أن تخرج فيلماً 

�سخ�سياً بهذ� �ل�سكل, كانت فكرتها �الأ�سلية هي 

�لرتكيز على عائلة �أحد �الأطفال �لذين قتل�� يف 

�أحد �النفجار�ت. و�أم�ست �ساعات ت�سعى فيها 

لك�سب ثقة �لعائلة, وجمع ق�ستهم. كان يهمها 

�أن تعرف كيف يتعامل �ملرء مع هذ� �الأمل, وكيف 

ميكنهم �لتغلب على هذ� �لن�ع من �لرتوما. �إنهما 

�س�ؤ�ل وق�سية ج�هريان للغاية بالن�سبة للعر�ق. 

كيف ميكن للمرء �أن يتغلب على �ل�سع�ر بالعجز 

و�ملعاناة �لتي مر بها, وكيف ميكن للمرء �أن يخرج 

م�ستفيد�ً من جتربة هذه �لرت�جيديا �لتي نعجزعن 

و�سفها, وكيف ميكن حت�يلها �إىل ق�ة للحياة؟ 

ولكنها �كت�سفت �نها لن تتمكن من تنفيذ هذ� 

�لفيلم, الأن �لت�س�ير يف تلك �ملنطقة �أ�سبح يف غاية 

�خلط�رة. فقررت عندذ�ك �أن تروي حكايتها.

كانت هبة منفتحة و�سادقة يف فيلمها, وقد 

�أثبتت �سجاعتها �لفائقة يف �لتعبري عن م�ساعرها 

وظن�نها وغ�سبها �أمام �جلمه�ر, وخ�س��ساً 

ك�نها �مر�أة.

كانت عملية �مل�نتاج حمف�فة بامل�سكالت 

�لتقنية, خا�سة �أن �لت�س�ير قد جرى بعدة 

كامري�ت, وعدة مقايي�س بحكم �ل�رضورة, 

فاأ�سبحت حياكة خيطان �لدر�ما �ملختلفة يف ق�سة 

و�حدة مهمة ح�سا�سة. لكن يف نهاية �ملطاف وجدنا 

هبة ر��سية ن�سبياً عن �لفيلم, رغم �أنها كانت 

تتاأمله بعني ناقدة, و�ت�سح �أنها قد تعلمت �لكثري. 

وتركت هبة عمان بعزم على �ال�ستمر�ر يف �إخر�ج 

�الأفالم, ونتمنى لها كل خري يف م�سريتها هذه.

لقد ُعر�س �لفيلم يف عدد من �ملهرجانات, 

وفاز بجائزة �الأفق �جلديد �لف�سية �لتي ُتقدم يف 

مهرجان �جلزيرة �لدويل للفيلم يف �لدوحة, كما 

فاز �لفيلم باجلائزة �لذهبية يف مهرجان روترد�م 

للفيلم �لعربي. وحاملا عادت هبة �إىل بغد�د, عادت 

معها �مل�سكالت: جاءت �ساحبة �لبيت �لذي 

��ستاأجرته مع عائلتها, برفقة رجال م�سلحني, 

وطالبت �لعائلة بالرحيل. ورغم �أنهم كان�� قد 

وقع�� على عقد معها, ورغم قيامهم بت�سديد كل 

�لف��تري يف م�عدها, وجدت �ساحبة �لبيت زبائن 

�آخرين م�ستعدين لدفع �ملزيد, �الأمر �لذي �أفقد 

عائلة هبة عقد �الإيجار. مل يعد للعائلة ما ميكن 

�للج�ء �إليه, فال �جلهاز �لق�سائي يعمل, وال 

�حلك�مة, وال ق�ى �الأمن ت�ساعدهم, فاأرغم�� 

على �لبحث عن مكان �آخر للعي�س فيه.

ويف وقت الحق وجدت �لعائلة بيتاً �آخر 

لالإيجار, يف حي عمايل يف بغد�د, غري �أنه كان 

خا�سعا ل�سيطرة ميلي�سيات �إ�سالمية, وزعت منذ 

وقت قريب من�س�ر�ً على بي�ت �حلي حمذرة فيه: 

ال ي�سمح للن�ساء من �الآن ف�ساعد� �أن يخرجن 

من بي�تهن دون حجاب, كما متنع �لن�ساء من 

�رتد�ء �لبنطال و�جلينز, وال ي�سمح لهن بقيادة 

�ل�سيار�ت, و�إذ� حدث �أن تنقلت �مر�أة بال�سيارة, 

فعليها �جلل��س يف �ملقعد �خللفي حتى �إن كان 

قائد �ل�سيارة �أخاها �أو �أباها.

يف �لعر�ق, كرثت �حل��دث �لتي ت�ستهدف فيها 

�ملجم�عات �مل�سلحة �ملتطرفة �لن�ساء, فتعر�سن 

للعنف �أو حتى للقتل من قبلهم. وعلينا �أن نتعامل 

مع هذه �لتهديد�ت بجدية. وبالنتيجة �أ�سبحت هبة 

و�أخ��تها يرتدين �حلجاب �لذي مل يعتدن على 

�رتد�ءه من قبل, و�رضن يحرتن ي�مياً �أمام �ملر�آة 

فيما ميكن �رتد�ءه ل�سمان �سالمتهن يف �لطريق 

�إىل �ملدر�سة و�لعمل. يف هذه �الأج��ء وجدت هبة 

�سع�بة يف �لتفكري يف ت�س�ير �الأفالم كامر�أة.

ال زلنا, قا�سم و�أنا, م�سغ�لني بالتفكري يف 

�إيجاد طريقة لت�ستمر هبة وطالبنا �الآخرون يف 

تط�ير �أفكارهم وقدر�تهم �ل�سينمائية. ورغم 

�ل�سع�بات و�ملخاطر �ملرتبطة باالأمر, قد يبقى 

حتدي �لتم�سك باالأمل ه� �ملعنى �لذي يجدر بنا 

�الحتفاظ به. وهذه بالطبع ق�سية كل و�حد منا يف 

هذه �للحظة, ولي�ست فقط ق�سية تخ�س طالبنا.
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مي�سون الباججي خمرجة �شينمائية عراقية حتمل اجلن�شية الربيطانية اأي�شا، در�شت يف كل من العراق، 

جمال  يف  عملت  الفيلم.  ل�شناعة  لندن  جامعة  من  وتخرجت  وبريطانيا،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

اأفالم  اأخرجت ثمانية  ال�شينمائييني.  واالإخراج  االإنتاج  اأن تتجه نحو  ال�شينمائي يف لندن قبل  املونتاج 

وثائقية، من بينها فيلم )رحلة اإيرانية( احلائز على جائزة، وفيلم )مياه مرة( الذي تدور اأحداثه يف خميم 

فل�شطيني يف بريوت، وفيلم )العودة اإىل بلد االأحالم( ويدور حول عودتها اإىل بغداد يف عام 2004. 

قامت بتدري�ش االإخراج واملونتاج ال�شينمائي يف القد�ش وغزة، يف معهد القد�ش للفيلم ومنظمة تابعة 

لالحتاد االأوروبي وجامعة بريزيت يف رام اهلل. يف عام 2004 �شاركت يف اإن�شاء معهد للتدريب ال�شينمائي 

يف بغداد يعلم طالب ال�شينما باملجان، وهي حاليا تعد جمموعة من االأفالم الوثائقية واخليالية. 
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زياد تركي

الهجرة نحو اخلراب

�ص�ر

د�خل تلك �ملخلفات �لتي كانت ي�ما ما بنايات 

»حمرتمة« تثري فينا �لرعب..و�خلدر..و�حلذر..

و�لتقزز �أحيانا, و�لت�دد �أحيانا �أخرى, كانت 

هناك �سج�ن وغرف حتقيق وغرف �جتماعات 

و�أخرى للنكات, ومل تكن تلك �لغرف تخل� 

من �س�رة �الأوحد..�لفريد..�لعنيد.. �جلبار..

�لي�م مل تعد تلك �ل�س�رة معلقة ومل يعد له ��سم 

مثلما كان. يف ج�ف تلك �لبنايات, وجدت من 

يفرت�س �الأ�سابري للمنامة وهناك من �أقام مطبخه 

�ل�سغري يف زنز�نة منفردة, وهناك من ي�سارك 

زوجته غرفة رئي�س �لتحرير. �الأطفال وجدتهم 

يلعب�ن يف مكتب �أمني �رض �لفرع , وهناك �سبي 

يغازل فتاته يف غرفة �ملدير �لعام.. �إىل ه�ؤالء, 

�إىل من ي�ستحق منهم �ملاأوى, �إىل عي�ن �أطفالهم 

جميعا �أهدي هذه �ل�س�ر.
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�شور من معر�ش „الهجرة نحو اخلراب» – جميع احلقوق حمفوظة 
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�شور من معر�ش „الهجرة نحو اخلراب» – جميع احلقوق حمفوظة 
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زياد تركي من مواليد الفلوجة 1964، اأنهى درا�شة امل�رسح عام 1986، حمل الكامريا منذ عام 1982 

اأدواته يف الروؤيا واالحرتاف، در�ش ال�شينما يف بغداد، و�شور اأول فيلم �شينمائي 35 ملم  واأخذ يطور 

اأثناء احلرب على العراق من اإخراج عدي ر�شيد )غري �شالح(، اأجنز معر�شه ال�شخ�شي االأول )الهجرة نحو 

اخلراب( الذي ا�شت�شافه معهد غوته يف �شنغافورة يف �شنة 2005.
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3

با�صم قهار

»تخطيت يف هذه الذاكرة دائرة 

املفهوم اجلغرايف العراقي امل�شتوحد«

ح�ار مع امل�رشحي العراقي با�صم قهار، حاوره كمي امللحم (حزيران 2006 )

ولد با�سم قّهار يف العام 1963 يف مدينة بغداد، نال بكالوريو�ش يف االإخراج امل�رسحي من كلية الفنون 

اجلميلة يف بغداد �شنة 1990، قدم عرو�شا م�رسحية عدة مثل )مكبث(، )يف انتظار غودو(، و)العنقاء( 

يف بغداد. يف �شنة 1993 خرج من العراق اإىل �شوريا وقدم عر�ش )العربانة( مع مظفر النواب، ثم ترك 

�شوريا اإىل بريوت وقدم عرو�شا يف م�رسح بريوت وم�رسح املدينة. هاجر اإىل ا�شرتاليا وعمل خمرجا يف م�رسح 

�شدين الفني وقدم عرو�شا يف م�شارح ا�شرتالية اأخرى. كتب الكثري من املقاالت والدرا�شات والبحوث 

اآخر  االآن بني �شدين ودم�شق حيث قدم  يعي�ش  ور�ش عمل م�رسحية كثرية.  واأقام  امل�رسح احلديث  عن 

عرو�شه امل�رسحية )االأيام املخمورة( عن ن�ش للكاتب ال�شوري �شعد اهلل ونو�ش.
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كمي امللحم: عرف العراق ظاهرة مبدعي 

اخلارج.. منفي�ن �صيا�صي�ن ق�رشا اأو ط�عا، اأين 

اأولئك املبدع�ن الي�م وقد �صقط نظام �صدام 

ح�صني؟

با�صم قهار: خرجت جمم�عة كبرية من �ملبدعني 

من �لعر�ق, �أكرثهم الأ�سباب �سيا�سية, وخرج 

�لبع�س الأ�سباب �قت�سادية, و�لبع�س �الآخر 

الأ�سباب �جتماعية, �أي ب�سبب �لت�سييق �لذي 

ح�سل يف �لعر�ق, وهنالك عدد كبري من �لنخب 

�لعر�قية �لتي هي على عالقة باأ�سكال �الإبد�ع 

�الأدبي و�لثقايف �أو �لعلمي تعمل وتنجز, ولكن 

�لكثري منهم عاطل, رمبا عاطل عن كل �سيء.. 

�س�ى �لتفكري...ذلك ب�سبب وج�دهم يف ثقافات 

ومناخات �أخرى, فمثال �إذ� ذهب �سحفي عر�قي 

�إىل كند�, ماذ� �سيعمل؟ �إنها م�سكلة جُد كبرية, 

وه� ال يجيد �للغة, وال ي�ستطيع �أن يتحرك �سمن 

ثقافة خمتلفة ذ�كرًة و�إن�ساًء وتك�ينا. �لبع�س 

منهم ��ستطاع �أن يجتاز ح��جز �للغة وح��جز 

�لثقافة �الأخرى وحقق �سيئا يف جغر�فيات 

خمتلفة, �إن كان يف ��سرت�ليا �أو كند� �أو فرن�سا �أو 

ه�لند� �أو غريها من بلد�ن �ملنفى.

�س�ؤ�ل �ملثقف �لعر�قي د�ئما عندما يجد ثقافته 

وذ�كرته وطريقة فهمه لالإن�سان ولالأ�سئلة 

�لب�رضية؛ ماذ� يفعل هنا يف �ملنفى! هذ� �ل�س�ؤ�ل 

�نتاب جميع �ملثقفني �لعر�قيني �ملنفيني.

ك ولكن بعد �صق�ط نظام �صدام وزوال مربرات 

املنفى ال�صيا�صية، هل ح�صلت تغريات يف امل�صهد 

الثقايف العراقي خارج العراق؟

ب ما �أجنز خارج �لعر�ق من �ملثقفني �لعر�قيني, 

مل ي�ؤ�س�س لتاأ�سيالت لها عالقة باجتاهات �أو 

مناهج بقدر ما �أ�س�س ه�ؤالء �ملثقف�ن لتجارب 

خا�سة. ج��د �الأ�سدي �أ�س�س جتربة خا�سة, 

ع�ين كّرومي له طم�حات وجتارب خا�سة, 

و�أنا كذلك عندما �أعمل يف خم�س ع���سم �أوؤ�س�س 

لتجربتي �خلا�سة.

مبعنى �أن ه�ؤالء مل ي�سكل�� م�سهد� متكامال 

كما ه� �مل�سهد �لعر�قي يف �لد�خل �إمنا �أ�س�س�� 

�جتهاد�ت خا�سة بكل منهم.

بالن�سبة يل, �أنا �أو��سل �ملنجز �مل�رضحي �لعر�قي, 

ِـز يف �لعر�ق, ولكن على خ�سبات  �أو��سل ما �أجنـ

�أخرى, ومع متلقني �آخرين, ويف جغر�فيات 

�أخرى. عندما خرجت من �لعر�ق كنت م�ؤ�َس�سا 

ذ�كر�تيا وجماليا باملنجز �مل�رضحي �لعر�قي, 

وكل مقرتحاتي وجتاربي �لتي قدمتها خارج 

�لعر�ق �إخر�جيا - وهي �أكرث مما قدمته د�خل 

�لعر�ق – مل تكن بال�رضورة ت���سال مع �مل�رضح 

�لعر�قي, بقدر ما هي ت���سل ذهني, تكّ�ن 

�سمن ذ�كرة ثقافية وجمالية هي بالتاأكيد ذ�كرة 

عر�قية. لكنني تخطيت يف هذ� �لذ�كرة د�ئرة 

�ملفه�م �جلغر�يف �لعر�قي �مل�ست�حد.

ك دعني اأ�صاألك على نح� افرتا�صي، كيف 

�صيك�ن با�صم قهار فيما ل� بقي داخل العراق، ما 

الذي كان �صيتغري؟

ب �أنا �الآن �أنظر نظرة تاأملية للعر�ق, �سيا�سًة 

و�قت�ساد� وفنا وثقافة, كاأين �أفتح نافذة تاأمل 

و�أنظر للعر�ق. هي عملية تاأمل �أكرث مما هي تعاي�س 

ي�مي مع ما يح�سل يف �لعر�ق. �أنظر بقلق, ه� قلق 

فني وجمايل, كيف �ستعرب عن ماأ�ساة كربى, وكيف 

�ستعرب عن بركان هائج, وعن وطن ياأكل �أبناءه, 

وعن �سعب ياأكل نف�سه, ويعتا�س على نف�سه. هذ� 

�س�ؤ�ل خطري.. هل �لعر�قي �سادي ومازو�سي؟ �أال 

ي�ستطيع �أن يعي�س عي�سا عاديا كما جميع �لب�رض؟ 

هل ثمة خطيئة كربى �رتكبها �لعر�قي يعاقب 

عليها؟ هذ� ما �أفكر فيه من ور�ء �ل�سباك.

ك عندما رجعت للعراق منذ �صنتني بعد غياب 

خم�صة ع�رش عاما، كيف وجدت بغداد ؟  

ب �سدمتني �لغربة عن �الأمكنة, كاأّن �الأمكنة �لتي 

تركتها ل�سن��ت ط�يلة عدت �إليها ال تعرفني وال 

�أعرفها, �الأماكن و�ل�س��رع و�حلد�ئق وحتى 

�الأوك�سجني, كانت تلفظني و�ألفظها. بالن�سبة 

يل, �جلحيم لي�س مكانا؛ �جلحيم حالة, وكانت 
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�حلالة يف �لعر�ق حالة جحيمية, حالة ��ستعال, لي�س 

��ستعال ر�سا�س فقط �إمنا ��ستعال �أنف�س.

ك بهذا املعنى اأنت ما زلت منفيا خارج العراق؟

ب نعم منفي, لي�س فقط ب�سبب �الحتالل وه� 

م�ج�د, ولكن �لعر�ق لي�س معافى, �لعر�ق غد� 

جحيما, و�أبناء �لبلد يقتل�ن بع�سهم �لبع�س على 

�له�ية..

ك على امل�صت�ى النقدي تعامل على اأنك جزء من 

امل�رشح ال�ص�ري اأكرث مما اأنك م�رشحّي عراقي، 

كيف جتد نف�صك من هذه الزاوية؟ 

ب رمبا �أ�سبحت جزء� من �مل�رضح �ل�س�ري, 

و�ساهمت فيه, ولكني قدمت جتربتي �خلا�سة 

�لتي تاأثثت وتثقفت يف �لعر�ق وبالتايل �أنا قدمت 

ما ي�سبه �لتالقح.. فاأنا �أميل �إىل �مل�رضح �لب�رضي, 

م�رضح �ملرئيات, وم�رضح �لبهجة �لب�رضية 

و�لده�سة, وهذ� �مليل ه� �سليل جتربة عر�قية. 

بالتحديد, تاأثرت باأ�ستاذي �سالح �لق�سب �لذي 

تتلمذت على يده يف �لعر�ق, وعندما ذهبت �إىل 

بريوت, و�إىل �سيدين, قدمت جتارب م�رضحية 

ب�رضية �أي�سا..�أنا �أبني طم�حي �جلمايل على 

خ�سبة �س�رية �أو ��سرت�لية �أو لبنانية..

ك ل� حملت ن�ش (اآرابيا) اإىل بغداد، وقدمته على 

اخل�صبة، كيف �صتت�قع ردود الفعل على هذه 

امل�رشحية مبا حتمل من مق�لت �صيا�صية مت�ش 

العراقيني؟

ب ميكن �أن �أقتل.. وميكن �أن �أطرد من �مل�رضح, 

وميكن �أن �أهدد بالقتل. وميكن �أن يتم �إيقاف 

�مل�رضحية �أثناء �أو قبل عر�سها.. وبجميع 

�حلاالت ميكن �أن يتم �إلغائي.

ك ومن �صيك�ن القاتل، هل هي الق�ى ال�صيا�صية 

التي حتكم العراق الي�م، اأم اأنه املتلقي العراقي 

الذي �صريف�ش (اآرابيا)؟

ب �الثنان معا, و�أ�ستطيع �أن �أف�ّسل بهذه �لنقطة: 

فالنزعة �مل�ج�دة لدى �لعر�قيني �لي�م غري قادرة 

على تقبل ر�أي �آخر خارج �إطار ر�أي �ملجم�عة, 

و�أنا �أزعم �أنها نزعة تاريخية ولي�س ثمة ما 

يثبت عك�س ذلك مع �الأ�سف, و�الأمر �الآخر ه� 

�أن �لق�ى �ل�سيا�سية يف �لعر�ق عندما تت�سارع 

تت�سارع على �أ�سا�س �إلغاء �الآخر, ولي�س على 

�أ�سا�س تقبله �أو �إعطائه م�ساحة �أو حيز� لل�ج�د.. 

عندما ��ست�رضت بع�س �الأ�سدقاء �لعر�قيني 

�لذين �ساهدو� �لعر�س يف دم�سق, حذروين 

من �أن �أذهب به �إىل بغد�د.. وقد كان لدي هذ� 

�لهاج�س. كنت �أظن �أننا قد و�سلنا �إىل �سن �لر�سد 

�لذي ي�سمح لنا بتقبل �الختالف و�لتقاطع.. 

لكن �ل�سل�ك �لنف�سي و�ل�سيا�سي للعر�قي ما 

يز�ل بعيد� لالأ�سف عن �ل��س�ل لهذه �ملرحلة. 

وهي لي�ست خيار عر�قي بقدر ما هي مرتوكات 

�سيا�سية تاريخية و�سعت �ل�سخ�سية �لعر�قية يف 

هذه �لز�وية.

ك بهذا املعنى ن�ش (اآرابيا) غري مقدم للجمه�ر 

العراقي..

ب ل�ست مع هذ� �لكالم, مبعنى �أن لهذه �مل�رضحية 

هذ� �جلمه�ر �أو ذ�ك �جلمه�ر, فعندما كتبت 

�آر�بيا و�أخرجتها يف مهرجان, �ساهدها �س�ري�ن 

وعر�قي�ن وفرن�سي�ن و�أملان وجن�سيات كثرية.. 

�خلطاب �جلمايل ال ير�سل فقط جلغر�فيا �أو ه�ية 

معينة... �آر�بيا كانت عملية �إعادة نقا�س و�إعادة 

ح��ر وو�سع للم�سكلة �ل�سيا�سية �لعر�قية 

على طاولة بني متحاورين �ثنني, هنالك م�سكلة 

قبل و�أثناء �الحتالل, و�مل�سكلة تق�ل: ما �لذي 

جرى, وماذ� علينا �أن نفعل �الآن, وماذ� ننتظر 

يف �مل�ستقبل؟ هذه هي �لفكرة �لرئي�سية...عندما 

يتقبل �أحدنا وج�د �الحتالل ويعرفه باملحرر, 

وعندما يحمل �أحدنا �ل�سالح �سده ويعرفه 

باملحتل, علينا �أن نتقبل �لفكرتني. ملاذ� يجب �أن 

تك�ن هناك فكرة و�حدة.. �الآخر له ح�سة يف هذه 

�جلغر�فيا ويف هذ� �الأوك�سجني �لعر�قي.
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ك وكاأنك تترباأ من اإطالق حكم اأو م�قف 

�صيا�صي...األي�ش من حق املخرج اأو الفنان تبني 

مق�لة �صيا�صية؟

ب نعم, من حقه. لي�س من خمرج و�ع وطم�ح 

دون م�قف و��سح, هناك ن�ع من �النحياز, 

و�لغ�سب, �أو �ال�ستياء من حالة ما..�آر�بيا هي 

نتيجة ملفه�م �الحتالل.. هذ� ه� �الحتالل �الأول 

يف �لتاريخ �لذي زحزح مفاهيم عا�ست �سنني 

كثرية.. مبعنى �أنه خلخل عر�قيا وعربيا مفاهيم 

من ن�ع: �مل��طنة, �ال�ستقالل, �ملقاومة, �الإرهاب, 

�ل�سيادة.. كل هذه �ملفاهيم �لكربى يف حياتنا 

تخلخلت و�أ�سبح لها معان وتعريفات �أخرى.

ك تطرح يف اأعمالك تلك املق�لت ال�صيا�صية، ومع 

ذلك تق�ل يف ح�ارات عدة: لي�ش للم�رشح دور يف 

التغيري ال�صيا�صي..

ب نعم, �أق�سد لي�س للم�رضح دور �أيدي�ل�جي, 

وال يعرب عن �أيدي�ل�جية معينة وفكر حمدد 

يطرح ر�سائله �ل�سيا�سية عرب �مل�رضح.. �أنا غري 

م�ؤدلج على �الإطالق, وال �أنتمي �إىل �أية فكرة 

�أيدي�ل�جية, �أو �سيا�سية, �أنا �أنتمي لفكرة 

�مل��طنة, �مل��طنة �حلرة �لتي ت�ستطيع �أن تعي�س 

يف كل مكان. وهذ� تعلمته من خروجي من 

�لعر�ق, مبعنى �أن �ل�سيا�سة تدخل يف تفا�سيل 

حياتنا �لي�مية, يف �ل�سحيفة, يف �لطعام, يف 

�لبا�س, يف �ملالب�س, ويف �مل�رضح..

ك ولكنك تذهب اأبعد من ذلك حني ترى اأن 

»امل�رشح كفن غري قادر على التغيري«. ذلك خالف 

ما بنى عليه كتاب وخمرج�ن م�رشحي�ن كرث.

ب نعم �مل�رضح غري قادر على �لتغيري.. �مل�رضح لي�س 

حزبا �سيا�سيا, �مل�رضح يعك�س �حلالة �ل�سيا�سية 

ويعيد �لتاأثري فيها, يعيد �إر�سال خطابات 

�سيا�سية.. �سحيح.. ولكن ب�سكل غري مبا�رض.. 

�مل�رضح بهذ� �ملعنى غري منف�سل عن �ملمار�سة 

�لب�رضية �لثقافية و�جلمالية و�الإن�سانية.. �أنا 

قلت ذلك مبعنى �أنني ال �أعرب عن نف�سي ككائن 

 متاما 
ّ
�سيا�سي, �أنا كائن جمايل, كائن فني, ومعني

بطروحات لها عالقة باجلمال.. وبالرغم من 

�أن هذ� �جلمال قد ال يخل� من ر�سائل �سيا�سية, 

لكنها لي�ست ر�سائل فجة ومبا�رضة, ودورها لي�س 

حتري�سيا بقدر ما ه� دور يح�س على �جلدل.. 

ك اإذا من ال�صعب اأن يلعب امل�رشح العراقي دورا 

يف اإطار امل�صاحلة ال�صيا�صية والأهلية يف الداخل 

العراقي..

ب �مل�رضح ه� حماولة يائ�سة للتغيري.. من �ملمكن 

�أن ي�سكل حالة تن�يرية, تبعث وحتر�س على �أن 

�حلياة �أجمل مما نعي�س..عندما يك�ن للمثقف 

وللثقافة دور, ي�ستطيع �مل�رضح �أن يعيد جزء� 

ب�سيطا من ت��زن �حلالة �لب�رضية, ولكن مع 

�الأ�سف �لثقافة يف �لعر�ق مرت�جعة �الآن, لي�س 

الأنها غري قادرة على فعل �سيء, ولي�س الأن 

قامتها �سغرية – �لثقافة �لعر�قية منجزها عظيم- 

ولكن ال دور للثقافة عندما يك�ن �س�ت �لر�سا�س 

و�أنني �ملذ�بح و�ل�سكاكني �حلادة �لتي تقتل على 

�له�ية هي �ملهيمنة.. يف هذه �حلالة ماذ� �سيبقى 

من �مل�رضح ؟ وماذ� �سيبقى من �ل�سعر؟ عندما 

يتمنى �ملرء �أن يك�ن قادر� على �إ�سعال �س�ء يف 

منزله وال ي�ستطيع, عندما تختفي �أب�سط �خلدمات 

�الإن�سانية, ماذ� ت�ستطيع �لثقافة �أن ت�سنع؟

ك يبدو من كالمك اأن امل�رشح العراقي بحاجة اإىل 

اإعادة اإعمار اأي�صا..

ب نعم, �لثقافة �لعر�قية �الآن بنية حتتية مهدمة, 

وحت�لت �إىل �أفر�د.. حت�لت �إىل �سل�كيات و�جتهاد 

فردي من �أ�سخا�س, �ملثقف �لعر�قي لالأ�سف 

م�ستلب �سيا�سيا من �ل�سلطات ومن �ل�سا�سة منذ 

�سن��ت ط�يلة, كان هذ� يف عهد �لنظام �ل�سابق, 

وما ز�ل يحدث بعد �أن �سقط �لنظام.. �الآن 

�أ�سبحت �جلماعات �ل�سيا�سية �جلديدة ت�سرتي 

�ملثقفني وت�سرتي �لفنانني و�ل�سحفيني, وبالتايل 

�ملثقف م�ستلب �الإر�دة, ولي�س ثمة ��ستقالل 

للمثقف �أو �لثقافة �لعر�قية وبالتايل هي غري قادرة 
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على حتقيق منجز خا�س بها, وغري قادرة على 

�ل�سد�م و�لتغيري..

تغريت �ليافطات �الأيدي�ل�جية وتغري �ل�سيا�سي�ن 

لكن �ل�سل�ك �ل�سيا�سي مل يتغري, وبقي كما ه� 

�جتاه �لثقافة و�جتاه �مل�رضح..�مل�رضح �لعر�قي 

منجزه كبري, لكن �مل�رضح بحاجة �إىل �أمن, �إىل 

مدنية, �إىل مدينة مزدهرة, كي ي�ستطيع �أن ينتع�س 

و�أن يك�ن قادر� على �أن ي�ؤ�س�س جماليا و�أن يبتكر 

ت��زنا جماليا وثقافيا يف �ملجتمع..

ك لنعد اإىل (اآرابيا)، يف هذا الن�ش مل نعرف من 

ه� بطل امل�رشحية ط�ين، اأمُّ ط�ين حملت به من 

اآثار منيٍّ علقت على ثياب اخ�تها.. هل ط�ين ابن 

دفة؟ �ِصفاح، ابن زنا؟ اأم اأنه ابن ال�صُّ

ب ط�ين �بن �أمم و�سع�ب قتلت �أجيالها بتاريخ 

ثقيل, و�سكنت يف �ملا�سي ومل تفكر بهذ� 

�الأجيال �مل�ستقبلية, هذه �الأجيال �لتي ُحبِل 

بها, و�سارت �أجنه وترعرعت وكربت يف �أت�ن 

�حلرب و�لهز�ئم..ط�ين ه� �بن لله�ية �لعربية 

�ملختلة..�جليل �لعربي �ملختل, ط�ين ولد من 

خطاأ وترعرع يف بريوت �حلرب �الأهلية يف خطاأ, 

وذهب �إىل ثقافة �أخرى هي �لثقافة �لفرن�سية هي 

لي�ست ثقافته �الأم, وبالتايل �لتب�ست عنده �للغات, 

و�لتب�ست عنده �الأديان, و�لتب�ست عنده �لثقافات, 

و�ملرجعيات, وبالتايل حتقق �خللل.. �أ�سيب 

ط�ين بخلل ذهني و�أ�سبح ع�سابيا ومري�سا..

�أ�سبح هذيانيا وخمتال, بالتايل ه� م�ستهدف 

به�يته �لتي �نف�سمت.. وبه�يته �لتي ت�زعت 

جغر�فيا, فه� ينتمي ملنطقة معينة, وه� تاريخيا 

ينتمي ملنطقة �أخرى, وثقافيا ينتمي ملنطقة 

خمتلفة.. هذ� �الختالل وعدم �التز�ن خلخل 

�سخ�سية ط�ين, وزرع فيه هذ� �النف�سام.

ك هذا النف�صام مل يكن ب�صخ�صية ط�ين وح�صب، 

رمبا كان بجميع �صخ�صيات العمل، �صخ�صية 

زوج نهر، رباح، الذي اأتى من اأملانيا ليقاتل 

الأمريكان يف العراق مثال..

ب �سحيح, يف م�سهد من �مل�رضحية عندما يذهب 

رباح للمطار م�سافر� �إىل بغد�د ومعه نهر �أتت 

لت�دعه, ت�ساأله نهر: »لي�س تروح؟ ما عاد هذ� 

�ملكان مكانك, �أنت تركت �لعر�ق من زمان,لي�س 

ترجع؟ �أنت ر�ح ترجع غريب«. لكن فكرة رباح 

كانت هي �له�ية, �له�ية مل تعد حد�ئق و�س��رع 

و�أمكنة, �له�ية هي فكرته �ل�سخ�سية �إز�ء �لعامل 

و�إز�ء �لذ�ت, ه� يد�فع عن فكرته وال يد�فع فقط 

عن حيز تر�ب �حتله �الآخر, فمفه�م �له�ية ه� 

مفه�م �إز�حي, مفه�م ن�سبي, مفه�م متغري, 

مفه�م قادر على �لتبدل.

ك هل لذلك عالقة به�ية با�صم قهار؟

ب �أنا �أ�سعر باأين عر�قي, �أ�سعر باأين �س�ري, 

��سرت�يل, لبناين, وع�ست بال�سع�دية و�أ�سعر 

نف�سي �سع�دي, عندي حنني مركب الأماكن 

�سكلت يل ه�يات ب�سيطة يف ذ�كرتي, �أنا �أحن 

كثري� �الآن ل�سيدين, وعندما �أ�سل �سيدين �أحن 

كثري� لدم�سق, �أحن الأن �أم�سي يف دم�سق �لقدمية 

و�أجل�س يف مقهى �لرو�سة.. �له�ية متحركة 

ومتجددة, ووج�دك �لب�رضي ال يعطيك تعريفا 

له�يتك على �سكل بطاقة فيها ��سمك ودينك 

ومكان والدتك.. �له�ية �سيء جمايل ينتمي 

لالأماكن ولالأرو�ح �لرحبة.. عندما �أخرج عمال 

على خ�سبة ال يهمني �إن كانت �خل�سبة يف بغد�د �أو 

دم�سق �أو �سيدين.. و�أطرح ذ�تي وفهمي للحالة 

�لب�رضية, وغ�سبي من �لعنف, ومن �لع�سكرة, 

و�لقمع, و�ل�سلطات �لق�رضية, و�نحيازي للحب 

وللجمال �أينما كنت..

ك يف الن�ش اإغراق يف البعد احلكائي، (اآرابيا) 

تق�م على حكايات �صخ��ش متعددة يف اأمكنة 

واأزمنة متعددة تلتقي يف نهاية املطاف يف حلظة 

واحدة ومكان واحد، مل اخرتت اأن تكتب ومن ثم 

تخرج ن�صا على هذا النح� من التعقيد؟ 

ب �ل�سعب يغريني. كما �أّن لدّي رغبة يف �لبحث 

عن �لتبا�سات, ويف طرح �أ�سئلة وم�ساك�سات, وال 
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تعنيني متاما جل�سة �ملجاملة مع �ملتلقي.. �أنا �أفهم 

�أن على �ملتلقي �أن يتحمل عبء �مل�ساهدة, �ملتعة ال 

تاأتي من فهم ب�سيط, وعملية تلٍق �سهلة, وجماملة, 

ووقار, وت��ط�ؤ, و�تفاق بني �لفنان و�ملتلقي..ال 

يهمني �أن ت�ساهدين ل�ساعة �أو ل�ساعة ون�سف, 

ما يهمني ه� كم مني ومن قلقي ومن �س�ري 

على �خل�سبة �سريحل معك �إىل �لبيت, وكم �س�رة 

�ستبقى معك �إىل حلظة م�تك.. هذ� ما يهمني. �أنا 

حلد �الآن ال �أ�ستطيع �أن �أن�سى بع�س �جلمل يف بع�س 

�لكتب, وبع�س �الأفكار يف بع�س �لكتب, وبع�س 

�ل�س�ر يف �أفالم وم�رضحيات وق�سائد.. 

ك حينما تتعامل مع اأزمنة �صائلة، متحركة 

ومنزاحة، اأ�صف اإىل اأمكنة منزاحة، وحكاية 

�صعبة ومرّكبة، األ تع�ل يف ذلك على املتلقي 

اأكرث مما ينبغي؟

ب �ملتلقي نف�سه يدخل �أزمانا متعددة يف زمن 

و�حد. ملاذ� علينا �لتعامل معه يف زمن ريا�سي 

و�حد؟! هذ� زمن فيزيائي هند�سي ريا�سي �أنا ال 

عالقة يل به ذهنيا وال جماليا..�أنا �أتعامل مع زمن 

�سيك�ل�جي �فرت��سي, ومع زمن خمرتق, ويف 

�أزمان م�سافة, و�أزمان فيها تد�عيات و�إرجاعات.. 

مثلما �أنت تفكر يف �ملا�سي ويف �مل�ستقبل يف �للحظة 

نف�سها, كذلك �لفن, ه� �أكرث مركزة و�أكرث تركيز� 

على خلخلة �لزمن و�إعادة بنائه وفق ما يرتتب 

مع �أطروحتك �جلمالية. مبعنى: �لزمن �ملعا�س 

�لق�رضي ه� زمن �سعب, ه� زمن �ل�سجن, زمن 

فيه �ل�ساعة �لريا�سية �لثقيلة, �أما �لزمن �ملفرد فه� 

زمن �رضيع, يجتاز مر�حل تكثيفية, وه� غري 

معني �إال مبا تطرح �لفكرة من جمال..

ك كفنان عراقي لديك روؤية ملنجز تريد حتقيقه.. 

مَل مل تفكر يف تاأ�صي�ش فرقة م�رشحية حتمل 

م�رشوعك امل�رشحي؟ يف عر�صك الأخري مثال 

(الأيام املخم�رة) عملت مع فرقة م�رشح الأم�ش 

ال�ص�رية التي ا�صت�صافتك كمخرج لن�ش �صعد اهلل 

ون��ش.. مل ل تتعامل مع فرقة م�رشحية دائمة..

ب بالن�سبة يل ال �أحب �أن �أنتمي لفرقة, ال �أحب �أن 

�أنتمي ملجم�عة, حلزب, ملنظمة, ل�ست مع و�سع 

نظام د�خلي ذي �جتاهات وم�ساريع حمددة. 

�أنا �أ�سري يف ف�ساء مفت�ح �الحتماالت و�أتبع �أثر 

مقرتحي �لفني.. �أتبع �سيطان خيايل.. وكما يق�ل 

�سعدي ي��سف1:

»�أ�سري مع �جلميع وخط�تي وحدي.«

1 من �أ�سهر �ل�سعر�ء �لعر�قيني وه� يعي�س يف لندن.  
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4

اآرابيا

م�صهد من م�رشحية (اآرابيا) لبا�صم قهار، عر�صت لأول مرة يف دم�صق عام 2004
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ملخ�ش للم�رشحية 

قرر رباح, �ل�ساب �لذي هاجر من �لعر�ق يف 

�لثمانينيات, �لع�دة �إىل بغد�د ملقاومة �الأمريكان, 

تتبعه زوجته نهر �لتي تعي�س معه يف �أملانيا, 

وكان قد تعرف �إليها يف لبنان. كانت نهر مالحقة 

من قبل �أخ��نها لقتلها ب�سبب حملها عن طريق 

�خلطيئة, حيث تلد وتتخلى عن �بنها لعائلة 

لبنانية �أثناء �حلرب �الأهلية, فيكرب �ل�لد �لذي 

ت�سميه �لعائلة �ملتبنية له »ط�ين« ثم تهاجر به 

�أمه �لتي تبنته �إىل فرن�سا, وعند ع�دة �لعائلة 

لزيارة لبنان يف �لعام 1996 يقتل و�لده بالتبني 

يف معركة (عناقيد �لغ�سب) �الإ�رض�ئيلية �سد 

لبنان. ي�ساب ط�ين ب�سدمة ويدخل م�ست�سفى 

�الأمر��س �لعقلية يف باري�س, ثم يقرر �لبحث عن 

�أمه �حلقيقية (نهر) بعد �أن يعرف باأن �أم ط�ين 

و�أبا ط�ين لي�سا ب��لديه �حلقيقيني...يلتقي 

�جلميع يف بغد�د بعد �سق�طها حتت �الحتالل 

�الأمريكي عام 2003, حيث تقتل نهر من قبل 

�أخ�يها �للذين الحقاها من �سيعتها �إىل بريوت 

�إىل برلني وثم بغد�د...ويف بغد�د يق�م حمقق 

�رضطة عر�قي بالقب�س على ط�ين ويتم �لتحقيق 

معه مبقتل نهر, ويكت�سف �ملحقق باأن نهر �أمه, 

ثم يلقى �لقب�س على �أخ�يها وهما يحاوالن 

�لت�سلل من �حلدود, ويتم �تهامهما بقيامهما 

بعمليات حربية �سد �الأمريكان. يتدخل رباح 

�ملقاوم لالأمريكان الإطالق �رض�ح ط�ين �بن 

زوجته, ويعرتف �الأخ��ن بقتل �أختهما نهر 

ويرّب�أ ط�ين... جتري �الأحد�ث بني بغد�د وبرلني 

وبريوت وقرية عربية �أخرى.
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م�صهد من امل�رشحية، رحيل رباح اإىل بغداد

(نهر ورباح وبينهما حقيبة �سفر, فرت�ت �سمت 

ط�يلة بني �الثنني)

نهر: خليك.

رباح: ما ك� �سي ر�ح يخليني هنا.

نهر: �مل��س�ع م� و�قف عليك وحدك.

رباح: �أكيد !

نهر: �لق�سية �أكرب منك, �أكرب منا كلنا.

رباح: الأن �لق�سية �أكرب مني الزم �أروح.

نهر: �هلل يخليك �سل.

رباح: �إذ� بقيت هنا ر�ح �أ�سعر باجلنب و�خليانة, 

ر�ح �أم�ت. 

نهر: ب�س �ملكان �أللي ر�ح ترحل� ما عاد مكانك.

رباح: وال هذ� مكاين. ما عدت �أ�سعر �أن� يل 

مكان...بعدين لي�س تعتقدين �ملكان بي�ت 

و�س��رع وحد�ئق؟ نهر, �ملكان �سيء ثاين.

نهر: ب�س �أنت م� م�س�ؤول عن �سيء عمل� غريك.

رباح: �أنت تناق�سيني باأمر حم�س�م, تت�س�رين 

�أن �مل��س�ع بالن�سبة �إيل جمرد رغبة, خيار 

عادي, حل مل�سكلة, �الأمر �أكرب.

نهر: لي�س م�سطر ترتكني ه�ن ل�حدي؟

رباح: لي�س كنت م�سطر �أترك �أهلي...بلدي, 

مكاين.. �لبيت و�ملقهى, �ل�س��رع و�الأ�سدقاء.

نهر: فكر �س�ية برتجاك, �للي بتعتقد �إنك ر�يح 

من �سانهم ما بحاجة �إليك وال طلب�� منك تك�ن 

معهم.

رباح: ما ر�يح الأنهم يحتاج�ين وال ر�يح الأين 

حمتاجهم..�أنا ر�يح الأن...

نهر: (تقاطعه): ملا كنت ي�م 4/9 تبكي وحترتق 

قد�م �لتليفزي�ن كان يف نا�س عم بتزغرد, وملا 

�سفتك �إنت وعم تهتف باملظاهرة �للي لفت 

�س��رع برلني دمعت عي�ين, رجفت, ح�سيت 

�أن� يف �سي كبري �سار هنيك, �سيء �أكرب من 

وجعي, �سي بيخليك تبكي بالبيت وت�رضخ 

بال�س��رع, ح�سيت وعرفت بهال�سي, ب�س 

خفت �إنك تعمل �سي �أكرب من هيك, �أكرب من 

�أنك تبكي وت�رضخ, من �ساأن هيك بدي قللك 

�أن� يف �سي �أكرب مننا, يف �سي �حنا ما فاهميه, 

�سي بيخليك تفيق من �أحالمك, �أنك قادر تغري 

�لعامل, وت�قف ر�سم �خلر�يط.

رباح: �آين ب� بحلم حتى �أ�سحى منه, �آين 

بال��قع, �ل��قع �إللي ت�سعرين بيه كل ي�م, 

�ل��قع �للي ولدنا وكربنا بيه وتركناه مرغمني, 

و�قع هدم �لبي�ت وح�رض �لنا�س مبع�سكر�ت 

�العتقال و�لقتل و�لدم �لي�مي, �أي حلم 

تريديني �أن �أ�سحى منه, وبهاي �حلياة كل 

ي�م �أك� هزمية جديدة.

نهر: لي�س حت�س بالهزمية �إذ� �أنت م� طرف؟

رباح: ما تعتربيني طرف الأين هجرت وطني, 

مكاين, و�أين هنا مبكان ثاين. �ملكان بالن�سبة 

�إيل ملغي. �أن �أك�ن طرف �أو ما �أك�ن, هذ� 

�إله عالقة بالفكرة م� باملكان. �أملي طرف, 

�حرت�قي و�سع�ري بالهزمية و�لعجز طرف, 

�سياعي ومتزقي طرف, نهر, �أين طرف 

�رضعي, و�الآخر ه� �للي �ختار م� �آين.

نهر: بحبك, �أنت ج�زي و�أنا بحبك. فكر �س�ية, 

معق�ل ما يف �سي بيخليك تفكر قبل ما تروح, 

ميكن هنيك يف �سي نحن ما قدرنا نفهمه, 

برتجاك, �أنت هلق ه�ن, �أنت باأملانيا, �أنت فيك 

تق�ل �أنك �أملاين...ما يف �سي بيخليك غري هيك.

رباح: ما يف, ما في�س, ماك�, keine, ماك� 

دميقر�طية, ماك� حرية, ماك� حق�ق �إن�سان, 

و�رضت �أملاين, �أمي ولدتني � بيت طني باأطر�ف 

بغد�د, ولقيت نف�سي عر�قي, كربت ويا �لفقر 

وغياب �الأب, �أخذين �جلي�س ومردتني �حلرب, 

غم�ست عي�ين وعربت �حلدود ولكيت نف�سي 

�سايع بعمان, وبال�ساحة �لها�سمية وبخم�سني 

دينار �أردين, حط� �س�رتي على ج��ز �سفر 

مال و�حد ثاين حتى �أثبت �أين عر�قي, ما ك� 

�أهل, ما يف وطن, ما ك� �أمل.

Keine Freiheit

Keine Demokratie

Keine Menschenrechte

Deshalb bin ich Deutscher geworden
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من بغد�د لعمان لبريوت لطر�بل�س لقرب�س 

 keine ,الأثينا لربلني حتى �أ�سري �أملاين

Freiheit, �أ�سب�ع كامل من �مل�ت و�لتيه 
بالبحر �ملت��سط, �أنا وميه وع�رضين بني 

�آدم ن�سفهم �أطفال, معارك مع �مل�ج و�لقدر 

و�خل�ف وخفر �ل�س��حل حتى �أ�سري �أملاين, 

keine Freiheit, عر�قي بال�الدة, عر�قي 

بالتزوير, �أملاين بال�سفاعة, �أملاين الأين عربي 

 keine Freiheit ,فائ�س عن �حلاجة

�أملاين �أ�سمر يحكي عربي ويحفظ �لقر�آن و�ملتنبي 

و�أم كلث�م. �أملاين يحجي بال�سيا�سه مبقاهي 

برلني مع �الأتر�ك و�الأفغان و�ل�سي�سان 

و�لب��سنيني و�لباك�ستانيني و�الإندوني�سيني 

و�لعرب و�الأكر�د, keine Freiheit، �أملاين 

يتعذب ملا ي�س�ف �لدبابات تاأكل �لنا�س, �لنا�س 

�إللي م� �أملان طبعا, �أملاين ��سمه رباح ن�ري, 

 .deshalb bin ich Deutscher geworden

نهر, �لفكرة هي �ملكان, �لفكرة هي �له�ية, �أك� 

�سيء بر�أ�سي, �سيء ما ال عالقة بلحم �خلنزير 

وال باخلمرة وال بالتعري, وال حتى باالحتقار 

�لي�مي ونظر�ت �الزدر�ء �لتي حتا�رضين, 

�سيء بر��سي, �سيء ما �أكدر �أ�سيطر عليه, 

�سيء �إله عالقة بلي�س �آين م�ج�د. لذلك ما ك� 

�سيء ر�ح مينعني من �أن �أروح لبغد�د, �آين 

ر�يح لبغد�د وما ك� �أملاين ر�ح لهناك مثلي, �أبد� 

ما تلحقيني. 

(يحمل حقيبته ويذهب لكنه يع�د ليحت�سنها)
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5

علي بدر

العراق: حلم فنطازي طويل

حينما ل تك�ن من الراأ�صمالية اجلديدة ول من ال�صي�عية املتقاعدة (اأيار 2006)

ال�ص�رة

هكذ� جاءت �ل�س�رة غام�سة ن�عاً ما, 

م�سببة قليالً, غري مفه�مة �إىل حد كبري: �أ�سب�ع 

�ملدى, وم�ؤمتر ملثقفني عر�قيني قادمني من 

�لد�خل و�خلارج, �سيعقد يف �لربيع �ملقبل يف 

كرد�ستان �لعر�ق. �ل�س�رة ذ�تها �لتي تنقلها 

�ل�سحف و�ملجالت �الأدبية و�سا�سات �لتلفزي�ن 

وم��قع �الأنرتنيت �لعربية: �ستمائة مثقف 

عر�قي �سيجتمع�ن يف �أربيل برعاية م�ؤ�س�سة 

�ملدى �لثقافية1. �سعر�ء, �سحفي�ن, رو�ئي�ن, 

نقاد, ر�سام�ن, ممثل�ن, خمرج�ن �سينمائي�ن, 

فال�سفة, �سيا�سي�ن, مفكرون, �سيعقدون 

م�ؤمترهم �الأول يف �أربيل �لربيع �ملقبل...
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1 م�ؤ�س�سة ثقافية عر�قية, تاأ�س�ست يف دم�سق يف �لثمانيات 

من قبل �سي�عيني هرب�� من بط�س �لنظام �ل�سابق, وعادت 

�إىل بغد�د بعد �سق�ط �لنظام كم�ؤ�س�سة م�ستقلة, د�ر ن�رض 

وت�زيع, �سحيفة ي�مية, جملة ثقافية, و�ستق�م باإطالق 

حمطة ف�سائية هذ� �لعام.
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�ل�س�رة تت�سح �أكرث كلما �قرتبنا زمنياً من 

دفء �لربيع: �أربعمائة مثقف عر�قي �سيغادر 

�لعا�سمة بغد�د ليلتقي مبائتي مثقف قادم من 

�خلارج و�سيجتمع�ن �أول مرة يف �أربيل, حتت 

عن��ن م�ؤمتر �ملثقفني �لعر�قيني...

�ل�س�رة تت�سع �أكرث فاأكرث: ثالثة �أجيال من 

مثقفي �ملنفى ومثقفي �لد�خل �سيجتمع�ن للمرة 

�الأوىل يف مكان و�حد, ثالثة �أجيال فرقتهم �ملنايف 

و�ل�سيا�سة و�لهجر�ت و�الأيدي�ل�جيات �سيلتق�ن 

�أول مرة ليتعرف بع�سهم على بع�س ال من 

خالل �لكتب و�ملقاالت �إمنا وجها ل�جه...

ياأتي �أمر �لربنامج الحقاً وه� �الأهم: مائتا 

مثقف عر�قي من �أمريكا و�أوربا يجتمع�ن يف 

فندق �ل�ساند روك يف عمان, ويف �لفجر �ستقلهم 

طائرة عر�قية خا�سة �إىل مطار �أربيل حل�س�ر 

م�ؤمتر �ملثقفني �لعر�قيني حيث �سيلتق�ن هناك 

باأربعمائة مثقف قادمني من �لعا�سمة بغد�د, 

ومن حمافظات �لعر�ق.

ع�دة امل�اطن

يف م�ساء ي�م ربيعي من �أيام �إبريل �لذي 

تنع�سه هبات �له��ء �لباردة, حملت حقيبة جلدية 

�سغرية على كتفي و�نطلقت �إىل فندق �ل�ساند 

روك, �أقلني �لتاك�سي �الأ�سفر �إىل �أحد �لفنادق 

�لر�قية يف �ل�ساحية �لغربية من �لعا�سمة �الأردنية 

�لتي �سيدها �ملل�ك �لها�سمي�ن يف �لع�رضينيات 

من �لقرن �ملا�سي. فجاأة �أ�سبحت من مثقفي 

�خلارج, �أنا �لذي كنت من مثقفي �لد�خل قبل 

عامني تقريباً من �الآن. لعبة م��قع ال �أكرث, مركز 

يهم�س مركز�ً �آخر, ويحل حمله م�ؤقتاً. وهكذ� 

�أدين للحرب �لتي زودتني بال�سك �لذي ال ينتهي, 

و�لذي منعني من �أن ي�سيبني بالعمى �إميان 

مطلق, وزودتني برغبة جمن�نة بال��س�ح, يف 

عامل خلقته �حلروب �لالعقالنية و�لتي تت�سم 

دون �سك بالف��سى و�لغم��س.

هبطت من �لتاك�سي, و�سعت حقيبتي على 

ظهري و�نطلقت نح� �لب��بة �لزجاجية للفندق, 

هرع �لب��ب ليحمل �أغر��سي على �لعربة فلم 

يجد يف يدي �س�ى كتاب �سغري وكامري� رقمية, 

فعاد بعربته �لتي �أخذ يدفعها يائ�ساً �أمامي 

و�أنا �أتبعه الأدخل �سالة �لفندق. كانت �ل�سالة 

فارهة, وفارغة �إال من وج�ه �لندل ببدالتهم 

�مل�حدة, ووج�ه �خلدم �مل�رضيني �ملبت�سمة دوماً, 

وم�ظفات �ال�ستعالمات �لر�سيقات...يف �لليل 

مل يكن هناك من �أحد �س��ي, خلت �أن �مل�ؤمتر 

لن يعقد يف وقته �ملحدد ب�سبب غياب �ملدع�ين, 

�سعدت �إىل حجرتي �رمتيت على �ل�رضير ودون 

�أن �أخلع مالب�سي منت...بني حني و�آخر كانت 

ت�قظني �سيحات رجال ون�ساء يف �ملمر, لكنات 

عر�قية ممزوجة باإجنليزية متقنة, �أ�س��ت 

�لعربات �لتي حتمل �حلقائب, دورة �ملفاتيح 

يف �أب��ب �لغرف, فعرفت �أن �ملدع�ين �أخذو� 

يت��فدون على �لفندق ليالً من كل مكان من 

�لعامل, وحني ��ستيقظت تاأكدت من ذلك.

يف �ل�سباح كانت �سالة �ملطعم �ل���سعة 

مزدحمة متاماً, دخلت, مل �أجد طاولًة �أو كر�سياً 

فارغاً, ف�قفت يف �لز�وية و�أخذت �أرقب �مل�سهد: 

ثمة �أ�سخا�س كثريون و�قف�ن هناك يتحدث�ن 

مع بع�سهم, �أو ي�سلم بع�سهم على بع�س, 

�سحكات, كركر�ت, �بت�سامات. كنت تعرفت 

على �ل�ج�ه من خالل �ل�س�ر �ملن�س�رة لها يف 

�ل�سحافة و�لتلفزي�ن. نحن �جليل �الأخري من 

�ملثقفني �لعر�قيني, مل نلتق باأي من ه�ؤالء �لذي 

غادرو� �لعر�ق يف �لهجرة �الأوىل, بعد �ملجازر 

�لتي �رتكبها �سد�م ح�سني �سد �ل�سي�عيني يف 

�لعام 1979...وهم �أطلق�� على �أنف�سهم �جليل 

�ل�ستيني, ورمبا هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي �ألتقي 

فيها باأ�سخا�س, �أر�هم متج�سدين �أحياء �أمامي, 

بعدما كنت عرفتهم منذ �أكرث من ع�رضين عاماً 

حرب�ً على ورق. هذه �ملرة �الأوىل �لتي �أر�هم فيها 

بعد �أن �أ�سبحت كاتباً معروفاً...بينما قر�أتهم 

منذ �أن كنت مر�هقاً...و�نتقدتهم يف كتبي جميعها 

و�سخرت منهم, كما �أنهم هاجم�ين ود�فع�� 

عن �أنف�سهم...كنا يف خطني مفرتقني متاما...هم 
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م�ؤمن�ن, �أما �أنا فال. 

كنت �أركز على فكرة �لتناق�س �لتي يت�سم بها 

�ل�ج�د, و�لقلق �لذي ينخرين �إز�ء كل �سيء, 

وكانت كر�هيتي و��سحة لكل نظام يق�د �إىل 

�لعنف وف��سى �ل�سلطة وعبادة �لق�ة.

خطاأ دليل يف الت�صمية

يف �ملطعم و�أنا �أرقب بده�سة هذ� �مل�سهد �لغام�س 

�إىل حد ما �أمامي, و�أنا �أتفح�س هذ� �مل�سهد �ملتك�ن 

من �الأ�سكال �لغريبة يف �مللب�س و�للحى وت�سفيفة 

�ل�سعر و�لعطر و�الأتيكيت و�لبالغة �ملبالغ بها, 

كنت �أفكر بخطاأ داليل يف �لت�سمية, فهذه �ل�ج�ه 

�لتي بدت عليها �آثار �ل�سحة, وهذه �الأج�ساد 

�لريا�سية تقريباً, و�ل�سحية جد�ً...هي �أج�ساد 

�ملنفيني, فعرفت �أن �ملنفى هنا يفقد معناه �لداليل 

وياأخذ معنى �آخر...معنى �ل�طن وبطريقة 

معك��سة تقريباً...فاملنفي يعي�س يف بلد�ن �ملنفى 

ب�س�رة ر�ئعة على �لرغم من �ملعنى �ل�سلبي �لذي 

تقدمه كلمة منفى, هذ� �ملنفى يقدم: �ملال, و�ملالب�س 

�جلميلة, و�ل�سالم, و�ل�سحة �لر�ئعة. �أما �ل�طن 

فاإنه ال يقدم �سيئاً من هذ�, لقد �أدركت ق�ة �خلطاأ 

�لداليل, �ل�سمي�طيقي مبعنى ما, و�لذي حتمه 

هذ� �حللم �لفنطازي �لط�يل, فال ميكن تقلي�س 

و�ختز�ل �ملنفى يف معنى و�حد, مثلما ال ميكننا 

�أن نختزل �ل�طن يف معنى و�حد, �إمنا كل منهما 

يحمل مدل�الت ومعان �أخرى, �ملنفى هنا ه� 

وطن, و�ل�طن هناك ه� منفى.  

ال�صي�عية املتقاعدة والراأ�صمالية اجلديدة

كنت �أقف يف �لز�وية من �ملطعم و�أرقب �ل�ج�ه 

جيد�ً, وكنت �أدرك على نح� كامل �أن �أكرث ه�ؤالء 

�لقادمني من �أوربا كان�� من �أن�سار �ل�سي�عية 

�لقدمية �لتي �أطيح بها, و�أكرث ه�ؤالء �لقادمني 

كان�� قد قاتل�� يف حرب �لع�سابات يف �جلبال يف 

�ل�سمال و�الأه��ر يف �جلن�ب, وهم �أتباع جيفار� 

وه��سي منه وتروت�سكي فيما م�سى, وهم �أتباع 

ف�ك�ياما و�سم�ئيل هنتكت�ن �لي�م...�س�رة 

لي�ست مقل�بة متاماً, ولكنك �أن ركزت قليالً 

مثلي �ستعرث على �ل�س�رة �لقدمية و��سحة ال 

لب�س فيها. 

�ل�س�رة �ملعب�دة �لقدمية  جليفار� �لثائر 

ترت�ءى خلف �ل�س�رة �لر�أ�سمالية �ل�سفافة: 

�إنها �للحية �لنابتة و�ل�سعر �لط�يل بالرغم من 

�لتجميل �مل��س�ي �جلديد, �إنها �ل�سي�عية 

�ملتقاعدة ظاهرة ومت��رية خلف مالمح 

�لر�أ�سمالية �جلديدة.

 بع�سهم �أبقى على حلية ه��سي منه �لطائرة 

�أبد�ً, �للحية �لق�سرية �ملدببة, و�ل�سلعة �لالمعة 

وقد خفف من ث�ريتها �لفظة بالعطر �لالذع, 

و�ملالب�س �الأنيقة, و�الأحذية �لر�أ�سمالية �لغالية.

 تروت�سكي كان م�ج�د�ً �أي�سا بالنظارة 

�مل�ستديرة, بال�سعر �لناعم �ملردود �إىل ور�ء, 

بالتقطيبة �ملعروفة, باليدين �لق�يتني �حلادتني 

ولكنه �لي�م تروت�سكي �آخر, تروت�سكي ي�ستبدل 

�لث�رة �لعاملية بالث�رة �لعلمية و�لتجارية 

و�ل�سناعية, وال يخ�سى �ال�ستري�د و�لت�سدير 

و�رضف �لعملة و�رضب �لنبيذ �لفرن�سي.

 كل �سيء يلمع فيهم مثل �ل�سح�ن 

�لب�ر�سلني �ملغ�س�لة بال�سامب�: �أحذيتهم 

�جللدية �لغالية �لثمن, بدالتهم �لر�قية, 

عط�رهم �لتي تختلط مع بع�سها يف �ل�سباح, 

�ل�ساعات, �خل��مت, �الأربطة �حلرير و�لقم�سان 

�ملك�ية, ومل ين�س �ملنا�سل�ن �لقدماء �أيام 

حرب �لع�سابات �ل�سي�عية و�لي�سارية �لتي 

�سن�ها على �لنظام �ل�سابق, فقد �أبقت �مل��سة 

منها �ل�سيء �لكثري: �لبنطل�نات �لكاكية ذ�ت 

�جلي�ب �جلانبية و�لقم�سان �لكاكية �ملك�ية 

ذ�ت �لياقات على �الأكتاف, و�ل�سعر �الأ�سيب 

�لذي حركه �مل�سط ليبدو غري م�سفف ولكنها 

�أناقة متعمدة ومق�س�دة, و�للحية �ل�ق�رة 

�مل�ستقرة على �ل�جه �لذي مل ير �ل�سم�س يف 

�أوربا منذ وقت ط�يل, وبدالً من �الأ�سلحة 

�لقدمية �أيام حرب �خلنادق, وحرب �لع�سابات 

يف �جلبال, �أو �لث�رة �لد�ئمة يف �أه��ر �جلن�ب 
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�لتي ب�رض بها (عزيز �حلاج)2, �أو �الختباء يف 

�ل�رض�ديب و�الأقبية �لكثرية يف بغد�د, �أ�سبح 

�سالحهم �لي�م �لكامري�ت �لرقمية, و�لكامري�ت 

�ل�سينمائية �ملتط�رة...ويف �ملمر و�سع�� �حلقائب 

�جللدية �لر�قية بدالً من �الأكيا�س �مل�سن�عة من 

�خليط �لبني �لتي كان�� يحمل�نها �أثناء حرب 

�لع�سابات.

ن�صاء اأي�صا

وج�ه �لن�ساء تغريت �أي�ساً...وج�ه �ملمثالت 

و�ملذيعات و�ل�ساعر�ت �لتي كانت قبل ثالثني 

عاماً متالأ �ل�سحف �أو �سا�سات �لتلفزي�ن 

م�ج�دة هناك. �أج�ساد نتذكرها منذ كنا �سغار�ً 

حينما كنا نرقب ب�له طاغ هذه �ليفاعة و�ل�سباب 

�لعارم للن�ساء �مل�سه�ر�ت, كنا نرقب �الأج�ساد 

�ملغرية و�ملثرية و�لتي ك�سفت عن �أذرعها 

و�سيقانها و�آباطها �حلليقة �لنزعة �لتحررية �لتي 

��ستدت يف �ل�سبعينيات, �ل�ج�ه �جلميلة ذ�تها, 

�ل�سعر رمبا قريب منه �أو ي�سبهه, غري �أن �لب�رضة 

ترهلت وتهدلت, و�ل�سبغة �أخذت �أنفا�س �ل�سعر 

وكتمته, ولكني ما زلت �أرى بطالت �سبابي 

و�أميز مالحمهن كما كن دوماً و�أبد�ً.

طائرات قدمية وو�صع جديد

�لطائرة �جلاثمة على �أر�س �ملطار تكمل �حللم 

�لفنطازي �لط�يل.

يف �لثمانينات كانت هي �أحدث طائرة يف 

�ل�رضق �الأو�سط, حني كانت حك�مة بغد�د حتر�س 

�أن تك�ن طائر�تها هي �أحدث طائر�ت �لعامل 

و�أكرثها تط�ر�, �لدولة �ال�ستبد�دية حتر�س على 

�مل�سهدية �لرمزية spectacle symbolic �ملعربة 

عن ق�تها وحد�ثتها, فتجعل من م�سيفاتها �أجمل 

�مل�سيفات, ومن �خلدمات �لتي تقدم على منت 

طائر�تها هي �أف�سل �خلدمات, غري �أن �الأمر قد 

�ختلف منذ �لت�سعينيات ذلك �أن �لدولة �لق�ية 

و�لرثية تهاوت حتت �رضبات جي�س �لتحالف 

�ملدمرة, وهذه �لطائرة كانت حمج�زة منذ 

�لت�سعينيات عرب قر�ر �حلظر �الأممي على بغد�د 

ومنع �لطري�ن بعد غزو �لك�يت, كانت جاثمة 

يف مطار عمان, مرتوكة مرعى للغبار و�لريح 

و�ملطر, لقد �أهملت �أكرث من خم�سة ع�رض عاماً 

على �أر�س �ملطار حتى با�ست �حلمامات يف 

حمركاتها وع�سع�ست, وبعد �أن �أ�سلحت بعد 

�سق�ط دولة بغد�د �ال�ستبد�دية, و��ستبدلت 

غيارتها بجديدة, بقي هيكلها �لقدمي, و�سكلها 

�ملهدم, فبدت �س�رة رمزية �أخرى, تعك�س 

�س�رة �لدولة �لفقرية �ملنهكة �لعج�ز.

�مل�سيفات يكملن �ل�س�رة...�مل�سيفات 

�جلميالت ذو�ت �ل�سعر �الأ�س�د �ملن�سدل على 

�الأكتاف, و�الأعني �لذباحة ولكن قبل ع�رضين 

عاماً من �الآن...�إنهن ذ�تهن ممثالت �جلمال 

و�لفتنة و�الإغ��ء فيما م�سى, غري �أنهن �الآن 

�أمهات وعمات كبري�ت يدفعن عربات �لطعام 

وهن يلهثن, �ل�ج�ه �ملتعبة �لتي ف�سل �ملاكياج 

يف �إخفاء جتاعيدها, و�الأج�ساد �ملرتهلة �لتي 

تلطلط من �ملالب�س �ملحت�سمة, و�الأيدي �ملرتخية 

بعد ع�رضين عاماً من �حلروب و�حلر�ئق 

و�لدخان, �إنهن �الآن حا�رض�ت كما كن قبل 

ع�رضين عاماً ولكنهن يكملن �ل�س�رة, �س�رة 

�خل�ف و�لرعب, حيث ��ستبدلت �ل�س�رة �ملغ�ية 

باحلكمة �حلزينة.

�لطيار ه� �الآخر... طيار مقاتلة فيما م�سى. 

بطل �حلروب �لقدمية حت�ل �إىل طيار مدين ولكنه 

مل ين�س مناور�ته �حلربية, �أو مل يعتد حتى �الآن 

على �لطري�ن �ملدين �ل�ساكن و�لهادئ, فجرب 

حركة ��ستد�رة ق�ية ليزيد من م�سهد �لرعب...

بدت �لطائرة وكاأنها ه�ت يف �لفر�غ ب�رضعة...

فارت�سم �خل�ف على وج�ه �حلا�رضين, وعندما 

��ستقامت �لطائرة وعادت �إىل م�سارها ت�ساءل 

�أحدهم عن �ل�سبب, ف�سحكت �مل�سيفة �لبدينة 

وقالت: 

-طيار حربي...بارع لكنه مل يعتد بعد على 

قيادة �لطائر�ت �ملدنية.

هب�ط �لطائرة كان �أمر�ً خمتلفاً, �لرب�عة 
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�نبثقت ب�رضعة, �لرب�عة �ملذهلة يف مالم�سة 

�لطائرة الأر�س �ملطار كانت بارعة. �سفق 

�حلا�رضون لهب�طه �حلربي على �الأر�س...

�أربيل...�إنها �أربيل...�ساح �أحد �ملنا�سلني �لقدماء 

وه� مي�سح حليته �لبي�ساء بكفه.

مكان حافل وغريب

�ال�ستقبال حافل يف �ملطار...�ملنظم�ن يقف�ن 

لتحية �لقادمني, �لرتحيب و�ل�سعادة على �أ�سد ما 

تك�ن, و�لبا�سات �ملتجمعة عند �لب��بة �خلارجية 

�أقلت �ملائتني �إىل �أفخم فندق يف �ملدينة...

�إنه فندق �ل�سري�ت�ن...�لفندق �ل�حيد يف 

�أربيل بنج�مه �خلم�سة, فندق حديث �أن�ساأ قبل 

�أع��م, �أي بعد �أن �نف�سلت كرد�ستان متاماً عن 

حك�مة �ملركز بعد حرب �خلليج �لثانية. قطعة 

حديثة ال عالقة لها باملدينة �لقدمية, �سيء متط�ر 

وحديث مزروع و�سط عامل غريب عنه, بناء 

�أوروبي و�سط مدينة �رضقية, �ملنازل �ل�سغرية 

ذ�ت �لطابق �ل��حد حتيط به, وه� ميتد بحد�ئقه 

�جلميلة وناف�ر�ته �لتي تغرد. �ل��جهة �لعالية 

على �لطر�ز �الأمريكي مزيج من �لزجاج �لعاك�س 

و�الأملني�م, ومن �لد�خل ميتد �لبه� �إىل �أربع 

�ساالت و��سعة, م�زعة على طابقني, و�سلّم 

, وناف�رة كبرية يف �ل��سط. عامل �لفندق من  ملت�ٍّ

�لد�خل عامل خمتلف عن كل ما يحيط به. عامل 

�لرث�ء �ل���سع و�لطعام �لذي يقدم بال حدود: 

�أكالت �أوروبية و�سعبية, م�رضوبات روحية تقدم 

يف بار �سغري يف مقدمة �لبه�. عامل متقدم و�سط 

منطقة قبائلية وع�سائرية حمك�مة على �لطريقة 

�لقرو�سطية. �سلطة مزيج من �الإرث �لع�سائري 

�ملمتزج مبا ه� ديني ومقد�س وعالقات جد 

بد�ئية. حياة �ساكنة مثل م��سيقى �لقرب تعيد 

نف�سها ب�س�رة مريعة, وملي�سيات حت�لت �إىل 

جي�س نظامي و�رضطة.

�صالم ومثقف�ن

كرد�ستان هي �ملنطقة �ل�حيدة �لتي تتمتع 

بال�سالم يف �لعر�ق, لكنه �سالم يقف على برميل 

من �لبارود. �ل�رض�عات و�لتناق�سات �لد�خلية 

كبرية, �لتهديد�ت �خلارجية جدية وحقيقية. كل 

�سيء مزروع ومقحم ب�س�رة غريبة: �سالم 

و�سط منطقة متفجرة, فندق عظيم و�سط منطقة 

تقليدية ومتخلفة, م��سيقى كال�سيكية و�سط 

�أميني, مالب�س غربية مغرية و�سط عالقات 

قبلية. خطاأ و�حد وب�سيط ميكنه �أن يف�سح هذه 

�ل�س�رة �لغريبة و�ملفتعلة...

�إنها دميقر�طية عظيمة دون �سك, ولكنها 

حتمل كل م�ساوئ �حلك�مة �ل�رضق �أو�سطية: 

طبقة �سيا�سية وحيدة �ستعيدها �النتخابات 

وتكررها ب�سكل �أبدي, وقمع �أخرق يرتدي 

�سلطة �لقان�ن: (مقالة كتبها �ملفكر �لكردي �أحمد 

�سيد قادر3 �أدت به �إىل �ل�سجن ع�رضين عاماً بعد 

حماكمة ��ستغرقت �ساعتني).

�لتمرد ه� �حتجاج فعال �سد �لظلم و�لياأ�س 

و�لعبث و�لطغيان, لكن �لث�ري يعيد ��ستعمال 

�الأدو�ت �لفظة للطاغية, فيتح�ل �الحتجاج �إىل 

ث�رة تاأخذ �سكل �لعنف و�حلرب و�لدماء, قد ال 

يعل� �لتمرد على �لعدمية, لكن �لث�رة �ستنتهي 

حتما �إىل تربير �لقتل, ويتح�ل �لتمرد �لفعال �إىل 

ديكتات�رية ف�سيعة, وتتح�ل مبادئ �حلرية 

و�لعد�لة �إىل طغيان �لدولة �لب�لي�سية, و�رضعان 

ما يتح�ل �لث�ري �إىل خائن.

2 ث�ري من�سق, قاد حرب �لع�سابات يف �الأه��ر جن�ب 

�لعر�ق �سد �حلك�مة �ملركزية يف �ل�ستينيات, يعي�س �لي�م 

يف باري�س.

3 �أطلق �رض�ح �أحمد �سيد قادر بعد �حتجاجات كثرية 

وال�سيما من �ملثقفني �لعرب. ويف �ل�سليمانية حكم على رئي�س 

حترير �سحيفة ه�التي بال�سجن ملدة �ستة �أ�سهر الأنه �نتقد 

�حلك�مة...�أما �لطريقة �جلديدة فاإن �حلك�مة ذ�تها تق�م 

بدع�ى ق�سائية �سد �ل�سحفي وتك�سب �حلكم ب�سجنه.
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مقهى، عرب وبنات اآوى

و�أنا �أدخل مقهى �ملثقفني �الأكر�د �أ�ستعيد 

عن��ن كافكا الأحد ق�س�سه...عرب وبنات �آوى, 

نعم...�لق�مية �جلاحمة ما ز�لت تنت�رض بني 

�ملثقفني �الأكر�د �لذين قاطع�� �مل�ؤمتر �حتجاجاً 

على عقد م�ؤمتر عربي و�سط ثقافة كردية...

�ملثقف �لكردي يكت�سحه �إميان مطلق, لي�س لديه 

�ل�سك �لكا�سح وال �لقلق �ملدوي, وب�سبب 

�سعف �لتقليد تفتقر �لثقافة �لكردية لل�سعاليك 

و�ملتمردين و�ملخربني �لكبار, �لق�مية �جلاحمة 

جتدها بب�ساطة خملة يف كل ن�س, �لبحث عن 

�لق�مية �لعرقية بعد �أن ودع �لعامل ع�رض 

�لق�ميات, و�لبحث عن �لدولة عند ع�رض �سق�ط 

�لدول.

لقد ك�سب �ل�سعب �أخري�ً, �سحى كثري�ً, قدم 

�لقتلى و�ل�سهد�ء و�سار �سحية للعنف, ورمبا 

�سيدرك فيما بعد, مثله مثل كل �ل�سع�ب �ملنا�سلة 

�الأخرى يف �لعامل, �أن �ملكا�سب ال تتنا�سب مع 

�لت�سحيات �أبد�ً, كل �لت�سحيات �لكبرية تقدم 

مكا�سب تافهة, لقد خرج �جلميع خا�رض�ً من لعبة 

�لق�ميات �جلاحمة, و�أمام ذكرى �لذه�ل �لعميق, 

و�لغبطة �ل�ساذجة �لتي �أعقبت �حلرب, وقفنا 

جميعاً �أمام مع�سكر�ت �الإبادة بال �أبالية مقرفة, 

لقد و�سلنا �إىل �رضب من �ل��قعية �لتي ال ميكن 

تربيرها, �أما �الأفكار عن �لعد�لة �لتي ب�سطت 

هيمنتها, مل ت�ؤثر على �ملجتمع ومل مت�سه �إال 

بتغيري طفيف.

قدوم الأربعمائة

كانت �ل�ساالت �جلميلة, و�لغرف �حلديثة, 

و�الأ�رضة �ل�ثرية, و�مل�سبح, و�ل�ساونا, للمثقفني 

�لقادمني من �خلارج, �سري�ت�ن ه� �ل�س�رة 

�الأكرث قرباً من �حلياة �لتي قدم�� منها, و�الأكرث 

بعد�ً عن حياة �لقادمني من �لد�خل, كان 

�لتلفزي�ن ينقل �أخبار �لد�خل:

م��سيقى حزينة, �س�ت �ملذيع �لبارد, م�سهد 

�مل�ت يف كل مكان, �أ�س��ت خ�ف و��سطر�ب 

كبري, �رض�خ ن�ساء ورجال, �أ�س��ت تفجري�ت 

مفزعة, حرب خنادق �ساخنة, �ختطاف وذبح 

على �لطريقة �لقرو�سطية, ب�رض ينحرون 

و�آخرون تتطاير �أع�ساوؤهم و�أح�ساوؤهم يف كل 

مكان, وبعد مقتل ع�رض�ت �الآالف (�أكرث من 

170 مثقفاً و�سحفياً بينهم) هنالك �سمت مطبق 

ومريب. ال �سيء �س�ى �لنظر �لبارد �إىل م�سهد 

�لعنف عرب �ل�سا�سات, �لنظر �إىل �سيار�ت �إ�سعاف 

تنقل �جلثث �ل�سابحة بالدم �لر�ئب, ومللمة �أع�ساء 

�لقتلى ببطانيات وخرق و�سخة وممزقة ورميها 

يف �سيار�ت �لبيكاب.

ح�سن, �الأربعمائة مثقف قادم�ن من هذ� 

�جلحيم...لقد تاأخرو� يف �ل��س�ل قال �أحد 

�ملنظمني, فندق �سري�ت�ن مل يت�سع �إال للمثقفني 

�لقادمني من �خلارج, �أما �لقادم�ن من �لد�خل 

ف�سيتم ت�زيعهم على �لفنادق �الأخرى يف �أربيل.

عدالة بثالثة بن�صات

ال �أدري ملاذ� كنت �أردد مع نف�سي ق�سيدة 

قدمية (م��سيقى بثالثة بن�سات), و��ستبدل كلمة 

(م��سيقى) بكلمة (عد�لة), كلما �أ�سمع �جلملة 

�لتالية: �أربيل غري م�سممة ال�ستقبال �ستمائة 

مثقف عر�قي؟ �سري�ت�ن �أربيل...�لفندق �لعظيم 

بنج�مه �خلم�سة �ت�سع للنظيفني و�ل��سيمني 

�أبطال حرب �لع�سابات و�ل�سجناء �ل�سابقني, 

وكان ن�سيب �ملثقفني �لقادمني من �لد�خل, 

�لقادمني من �جلحيم فنادق �أربيل �الأخرى, 

و(�الأخرى) هنا حتمل دالالت كثرية بطبيعة 

�الأمر. �إنها فنادق �أربيل �لطبيعية و�ملت��ئمة مع 

�س�رة �أربيل �لعاملثالثية و�ل�رضق �أو�سطية. 

فالدولة �ل�سم�لية يف �ل�رضق �الأو�سط تركز 

�لر�ساميل يف �لعا�سمة, قريباً منها ومن �سلطتها, 

وترتك �الأطر�ف للخر�ب و�لدمار. وهكذ� رحل 

�ملثقف�ن �لناج�ن من �جلحيم م�ؤقتاً �إىل فنادق 

منت�رضة يف �ملدينة, وهي فنادق و�سخة وقذرة, 

كانت ت�ستقبل �جلن�د يف �سن��ت �حلروب 

�لقدمية, وكنت �سكنتها �أنا �أي�سا –كجندي- 

42



�أو�خر �لثمانينات...وكنت تعرفت على ر�ئحتها 

�لنتنة, وتعرفت على بالنكيتاتها �لقذرة و�لتي 

�لتحف بها �ألف �سخ�س قبلي. وها هم �لناج�ن 

من �جلحيم م�ؤقتاً يلتحف�ن ببالنكيتات �جلن�د 

�خل�رض�ء, ويعي�س�ن ك�ميديا فنادق �أربيل 

�الأخرى: �لت��ليتات �لطافحة, �لقذ�رة �ملرئية بني 

�سق�ق �لبالط �ملخلع, �لر�ئحة �لعفنة, �ملعاملة 

�ل�سيئة, وعليهم حتمل �لطق�س �حلار بال ماء 

�أحيانا, وبال كهرباء يف �أحيان كثرية...هذه هي 

�لعد�لة...بثالثة بن�سات!.

تناق�ش �صارخ

ومن بني �لقادمني من �أوربا باأل��ن مالب�سهم 

�حلادة و�لفاقعة, متيز �لقادم�ن من �لد�خل 

باأل��ن مالب�سهم �مللحية و�لكابية, �ل�س�رة 

و��سحة جد�ً ومعربة, �ل�ج�ه حزينة جد�, �للحى 

نابتة غري حمل�قة, ولكن لي�ست على �لطريقة 

�ل�سي�عية �ملتقاعدة.

 �ملالب�س مهملة, �حل��ر�ت متعجلة, �ملحادثات 

�سف�ية وق�سرية, كل �سيء يحتم �أن يدّون, 

�لكالم ينجز بطريقة �سيئة وخمتزلة, تف�سي 

�إىل تكر�ر جملة �أفكار تغدو فقرية وتتخذ �سيغاً 

مب�سطة: 

�إنه هاج�س �سم�لية �ملعنى وعم�ميته عند 

مثقفي �لد�خل, وه� هاج�س �لكالم �لذي ال ي�سل 

�إىل �أي معنى عند مثقفي �خلارج. حماولة ح�سم 

�مل���سيع و�ل��س�ل �إىل نتيجة كاملة عند مثقفي 

�لد�خل, لكن �لكالم عند مثقفي �خلارج ه� فعالية 

حتري�سية مثرية ومنع�سة يف �آن معا, فاالأحد�ث 

عندهم قادمة من جهة نائية, مل يع�س �أحد منهم 

ر�هن �الأحد�ث �ملريعة, وكان كالمهم برمته 

يت��سل هاج�ساً بعيد�ً وي�س�غ �أحد�ثاً ووقائع 

تاريخية بعيدة. ما ميكن �عتباره �إثارة مبا�رضة 

حا�رض  على  �لقلق  �لد�خل-ه�  مثقفي  –عند 
�حلياة وماآله, ه� �الإح�سا�س مب�س�ؤولية ن�عية 

الأنهم ي��جه�ن �خلطر كل ي�م وكل حلظة.

هل �لثقافة مناوئ جيد للك��رث؟ تدّبر بطيء 

يخفي �أ�سى وقلقاً و��سحاً, مل تعد �لثقافة هي 

��ستخد�م �لكالم على نح� �أف�سل, وت�سمح 

 مر�قي �أخرى من �سلّم �لت�سامي, وتنت�سل 
ّ
بطي

�لنا�س من درك �لكالم �لعادي و�سفالته, ما 

عادت للثقافة وظيفة تخلي�س �لنا�س من �لغر�ئز 

�ملرذولة و�ال�ستيهامات. �إنهم, كلهم -من �لد�خل 

و�خلارج- �أبدو ردود فعل مرتبكة �أمام �لقتل 

�ملجاين, و�أدرك�� عجز �لثقافة كليا عن �إنهائه. 

�ص�رة املثقف يف �صبابه

هنالك ثالثة �أ�سكال للمثقفني �لقادمني من 

�لد�خل, ثالثة �أ�سكال رئي�سية متمايزة:

�أوال, �س�رة �ملثقف �الإ�سالمي, وه� �لنم�ذج 

�لقادم من طهر�ن ب��سفها مرتب�ل �لثقافة 

�ل�سيعية �ملعا�رضة, �ل�سعر �ملفروق من �لطرف, 

و�خل�سلة �لتي حتد �جلبني, و�للحية �ل�س�د�ء 

�لنابتة, و�لنظارة باالإطار �الأ�س�د, و�جلاكيتة 

�لعري�سة, و�لبنطل�ن �ملريح, و�لقمي�س دون 

رباط وقد زرره من �لياقة, �إنها �ل�س�رة �لبديلة 

ل�س�رة �ملنا�سل �ل�سي�عي يف �ل�سبعينيات و�لتي 

�ختفت متاما من �حلياة �لثقافية يف �لعر�ق, وبدال 

من �س�رة لينني ومارك�س حلت حملها �س�رة 

علي �رضيعتي وعبد �لكرمي �رضو�س4. 

�ل�س�رة �لثانية هي �س�رة �ملثقف �لق�مي 

�لقدمي, ب�س��ربه �لكثة و�ملم�سطة على فمه حتى 

تخفيه, و�سعره �مل�سب�غ باالأ�س�د و�ملردود 

�إىل ور�ء, بخدوده �ل�سمينة ونظر�ته �لقا�سية, 

�ل�س�رة �لعربية للذك�رة �لق�مية �لطاغية, غري 

�أنها �لي�م �س�رة قدمية ومنهكة ومتعبة, مل 

تعد حتتفظ بالق�ة �لق�مية �جلاحمة كما كانت 

يف �ملا�سي �أو بفح�لتها, �ل�سدر �لعري�س تهدل 

على �لكر�س �لناط لالأمام, و�ل�س��رب �ملم�سطة 

4 مثقفان �سيعيان من �إير�ن, �أر�د� م��ئمة �حلد�ثة مع 

متطلبات �ل�رضيعة, �الأول �أر�د عقلنة �لفكر �ل�سيعي 

باإخ�ساع �لطق��س �إىل �لنظر �لعقلي, و�الآخر �أر�د تط�ير 

منهج قر�ءة �الأ�س�ل بطريقة علمية, وهما كاتبان 

مرف��سان من قبل �ل�سلطة �لر�سمية يف �إير�ن.
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فقدت ل�نها, و�لعينان �ل�سقريتان فقدتا بريقهما 

وق�س�تهما و�أ�سبحتا كابيتني متاماً.

�ل�س�رة �لثالثة هي �س�رة �ل�سعل�ك �الأبدي 

يف �لثقافة �لعر�قية, �س�رة �لكاتب �لهام�سي 

و�خلارجي و�ملق�سي, �س�رة �آرت�ر ر�مب� 

�ملنق�لة �إىل �لثقافة �لعربية بقمالته �لثالث 

وو�سخه, �س�رة �ل�سكري �الأبدي مبالب�سه 

�لقذرة و�أ�سنانه �ملهدمة, لكنه �ملعادي لكل �سلطة, 

و�خلارج عن كل قان�ن, حتى ق��نني �لثقافة.

بني هذه �ل�س�ر �ملتمايزة �لثالث تنت�رض 

جمم�عة �أخرى من �ل�س�ر �ملت�سادة و�ملتنافرة, 

�س�ر �ملثقفني �ل�سباب بحما�ستهم وتطرفهم, 

�س�ر �ملثقفني �جلدد بالبناطيل �جلينز, 

و�لقم�سان �ل�سيقة, و�لتي�سريتات �ملل�نة, 

و�خلائفني على �سعرهم �لط�يل و�س��لفهم 

�لرفيعة من مق�س �مللي�سيات �لدينية. �أو 

�س�رة �ل�سباب �لتقليدي مبالب�سه �لتي ت�سبه 

مالب�س �ملعلمني �لقدماء, وت�سكل ت�ساد�ً مع 

�سباب �ل�ج�ه ويفاعتها. �أما �لقا�سم �مل�سرتك 

بني �لقادمني من �لد�خل فه� �سيخ�خة �ل�ج�ه 

وتهدلها, وقد ر�سمت �ل�سم�س �ل�ساطعة على 

�لب�رضة �أخاديدها.

حمافظ�ن جدد وط�باوي�ن

مل تنته �حلرب بعد...�لقتل و�ل�ح�سية 

و�لدمار يف ت�سارع كبري, ودر�ك�ال ما ز�ل يقطع 

�ل�س��رع ومي�س دماء �لنا�س, وقد �أ�سبحت 

�لثقافة �سكالً من �أ�سكال �مل�ستحيل, فاملحافظ�ن 

�جلدد �ملحلي�ن ما ز�ل�� على �إميانهم باالأوهام 

�ملجيدة, وهم تالمذة برنارد ل�ي�س وكنعان 

مكية5 وف�ؤ�د عجمي6, و�ملتدين�ن �لط�باوي�ن 

يعدون �لنا�س بنعمة من نعم �هلل �لقادمة, وجالدو 

�لنظام �ل�سابق هم �أبطال حرب �لع�سابات 

�جلدد, وهم �لقتلة و�ملخرب�ن, وهنا ال فرق بني 

�مل�سائر �لطاحنة و�قرت�حات �لدين. كان �جلميع 

يريد من �لعامل �أن ينقذه, و�لكل مل ياأل مت�سكه 

مبثالية �لغرب من �أر�زم��س �إىل هابرماز, لكنها 

غائرة, يف و�قع �الأمر, يف �خلر�فات. �ل��قع مل يكن 

عظيماً كما كان تروت�سكي ي�رضخ, و�لالو�قع مل 

ين�جد بعد لن�سدق خر�فات �الإ�سالميني, وكل 

�سيء كان ي�سفر عن �إخفاق ذريع. لقد تخلى 

�جلميع عن �آماله, و�لثقافة �لعر�قية ر�زحة حتت 

تناق�سات متعذرة �حلّل, �أو ر�زحة حتت �رضبات 

�الإيدي�ل�جيات �الأكرث و�س���ساً, �أما �ملتدين�ن 

فهم وحدهم يحتكرون �ل�سلطة ويحتكرون 

�لنف�ذ.

خر�ب �حلرب و��سح ال لب�س فيه: بغد�د 

مدمرة, �جلن�ب و�ل�سمال �للذ�ن رزحا حتت 

تطهري عرقي و��سح يبتعد�ن عن �ملركز. �لقادم�ن 

مع �الأمريكان يب�رضون بالع�ملة و�لر�أ�سمالية 

�جلاحمة, �الإ�سالمي�ن يب�رضون باال�ستبد�د 

�خلميني �أو �لبنالدين �ملخيف. خر�ب �سافر ف�ق 

ر�أ�س �جلميع, وما فاقم �ندها�سي ه� �أن �لطبقة 

�ملثقفة تتق�ى باالإيدي�ل�جيا ي�ماً بعد ي�م.

م�ؤمتر مثقفي الداخل واخلارج

تنقل �لتلفزي�نات و�ل�سحف وقائع م�ؤمتر 

�ملثقفني: ندو�ت, �جتماعات, خطط, نقا�سات: 

تاأ�سي�س جمل�س �أعلى للمثقفني, ت�سييد مدينة 

ثقافية, طم�حات, �آمال, وم�سهد �لعنف �لد�مي 

يختفي فجاأة, ويحل حمله �الأمل بحياة �أخرى, �أما 

�ل�رض�عات و�ل�سك�ك فهي مك�س�فة ومفت�حة 

على �أب��بها, و�لندوة �لتي ف�سحت �الأتيكيت 

و�لقب�ل باالآخر هي ندوة مثقفي �لد�خل 

و�خلارج, كانت �الأ�سئلة �أول �الأمر حمايدة:

-�أدب �لد�خل, �أدب �خلارج...كيف نفهم 

�الأدب ب�سقيه �ملتنازعني؟ -هل ميكن �أن نلغي 

�أحدهما حل�ساب �الآخر؟ ولكن بعد دقائق �نفجرت 

�التهامات:

-نحن كتبنا �أدباً حقيقياً بعيد�ً عن �لت�رط 

باأيدي�ل�جية �ل�سلطة- قال ب�جهه �ملت�رد 

و�سعره �ملر�سل على كتفه- �أنتم خ�سعتم ل�سلطة 

كانت حتجم دور �الأديب و�ملثقف, من خالل 

�سحبه �إىل منطقتها.
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- نحن كتبنا بحر�س ونز�هة وو�جهنا 

�ل�سلطة ب�سجاعة, ثم ذكر �لق�س�س و�لرو�يات 

�لتي ��ستطاعت �أن تفلت من �سلطة �لرقيب 

وتخرج �إىل �له��ء. 

نه�س �سخ�س �إىل جانبه وقال: �أال ميكن �أن 

ندع� �إىل ردم �له�ة بني �أدباء �لد�خل و�أدباء 

�خلارج و�لعمل على �إد�مة �لروح �ل�طنية بعيد�ً 

عن هذه �لنظرة �لعرجاء �لتي حتاول �سطر 

�الأدباء �إىل �سطرين, �لثنائية ت�رض حتماً باالأدب 

�حلقيقي. وعرج على كيفية هروب عدد من 

�الأدباء �إىل �خلارج عن طريق �ل�سحر�ء, تخل�ساً 

من م�ت حمقق كان يطاردهم �إبان �حلكم 

�ل�سابق. 

-�أنتم �إ�ستعالئي�ن, ��ستعالئي�ن 

ومتغطر�س�ن ب�س�رة مقززة, ال ميكنكم �أن 

تتعال�� على �الأدب �لذي �سنعكم.

نه�س �أحدهم وكاأنه يتحدث عن ثقافة بلدين 

مت�سارعني:

 نطالب بعدم �جرت�ر ق�سية �أدب د�خل �أدب 

خارج, �أن نعمل على تبادل �لثقافة بني �لطرفني, 

ونلغي �لطريقة �لتي يهاجم فيها �الأدباء بع�سهم 

�لبع�س �الآخر كالكتابة �إىل �ل�سلطة �أو �لكتابة يف 

�خلارج بعيد�ً عن �ل�طن. و�قرتح �لقيام بخط��ت 

عملية وعقد ندو�ت مكثفة بني �الثنني. 

-�إنكم تلغ�ن �لعقل وهي و�سيلة �لهروب 

ن�سبة للمهزومني, �الأدب �حلقيقي ه� �أدب 

�لد�خل, �أما �أدباء �خلارج فهم جبناء وهارب�ن, 

نحن ع�سنا �جلحيم خالل �سن��ت ط��ل.

-�أنتم ع�ستم يف ظل �لدكتات�رية وقد خربت 

�ل�سلطة عق�لكم فال ميكنكم �أن تنتج�� �أدباً 

حقيقياً و�إن�سانياً...الأنه ال ميكن �النفالت من 

�سلطة �لرقيب.

حلم فنطازي ط�يل

كان �الأ�سى طاحنا و�لفد�حة جماعية, 

و�لبقاء على قيد �حلياة ه� �الأكرث �إحلاحاً يف 

ف�ريته, ويف �ل�قت ذ�ته كان هنالك عبث مطلق, 

وجتريد�ت خانقة, و�إفر�ز�ت �سالبة ونتنة. كانت 

هنالك ف��سى حقيقية وهي �ملرتع �خل�سيب 

للق�ى �مل�سادة, وهي خمترب الأت�ن �الحرت�ب 

�الأهلي...�الإ�سالمي�ن يريدون �أن ي�سنع�� من 

�جلمال عدو�ً للفكر. �ملحافظ�ن �جلدد �ملحلي�ن 

ينتظرون من �ل�رضكات �لعابرة للقار�ت ومن 

�لع�ملة �ملت�ح�سة تنظيم عاملنا وجتميل �س�رته 

�مل�س�هة. �ملثقف�ن �مل�ستقل�ن ينتظرون حل�ل 

�لعقل �جلليل �لذي يحمل �ل�سعادة بال ياأ�س وال 

دليل... �أين �لدليل؟ قلت يف نف�سي...نزر ي�سري 

من �إيحاء�ت �متالء حقيقي كنا نلتقطه بني حني 

وحني, �أما �لثقافة فلم تعد خ�سماً الأحالم �ليقظة 

�الأكرث ط�باوية �أبد�ً, ورمبا هنا يكمن �خلطر, 

ذلك الأن �لنقد ال وج�د له باملرة, بل ه� غري 

مقب�ل مطلقاً, �لث�رية كانت تعمد �إىل طم�س �لعقل 

وحتريف طبيعته, و�الإ�سالمي�ن ال ميتلك�ن 

�سعة نظر ت�سعفهم على و�سع �لفكر م��سع 

نقد جذري, وهكذ� �ستنتهي �لثقافة من ت�سفيه 

�لعقلية �ل�سيا�سية �ملدبرة للن�سق �لعام وف�سحها, 

�إىل م�ساركة يف �سنعها وتربيرها...�إنه و�قع ما 

بعد �حلرب, و�قع �لياأ�س �لذي يجعل �لكثريين 

وحتى �لعامة منهم يدرك�ن باأن �ل��قع �الأوحد 

5 كاتب عر�قي معروف, كتب كتابه �ل�سهري (جمه�رية 

�خل�ف) باالإنكليزية و�أ�سبح من �أف�سل �لكتب مبيعا بعد غزو 

�سد�م ح�سني للك�يت. ثم كتابه �ل�سهري (�لق�س�ة و�ل�سمت) 

�لذي حاز على جائزة الي�نيل جلربت الح�سن كتاب, يكتب 

مكية يف �حلياة, و�لني�ي�رك تاميز و�لني�ي�ركر, بد�أ حياته 

مارك�سيا ثم حت�ل �إىل �لليرب�لية وه� �أول من طالب بتغيري 

�لنظام �ل�سيا�سي �لعر�قي بالق�ة و�أكرث �ملد�فعني عن �سيا�سة 

�ملحافظني �جلدد.

6 كاتب لبناين �سدر له (ق�رض �أوهام �لعرب), و(�ختفاء 

م��سى �ل�سدر), يعد و�حد� من �أهم �ملنظرين �ل�سيا�سيني يف 

�أمريكا ح�ل تغيري �الأنظمة �لعربية �إىل �لدميقر�طية بالق�ة 

�لع�سكرية.
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ه� و�قع �لكائن �الإن�ساين �ملنذور �إىل نهائيته, 

و�قع �الإن�سان �ملنذور �إىل �إكر�ه �ل�سدفة و�لزمن, 

�إنها مر�رة تناق�سات �أليمة, ولكني مل �أ�ست�سعر 

ول� �أدنى تعاطف مع خطاب �ملثقفني �لذين ال 

يت�رع�ن, �سمن �إن�ساء ثقايف فاح�س, عن تربير 

�أخطاء �ل�سلطة �لقدمية ووح�سيتها, �أو تربير 

�أخطاء �الحتالل وخبثه...

هكذ� �نتهى كل �سيء �رضيعاً وحاد�ً 

ومتناق�ساً ومت�سارعاً, �إنه �لعر�ق...هذ� �حللم 

�لفنطازي �لط�يل, �لذي ��ستيقظ مثقف�ه يف �لي�م 

�لعا�رض من رحلتهم, حيث يع�د ق�سم منهم �إىل 

�ل�طن وكاأنه منفى, و�الآخر يذهب للمنفى وه� 

وطن بالتاأكيد.
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اأ�شدر   2001 العام  يف  الفرن�شي،  االأدب  در�ش   ،1964 عام  بغداد  يف  ولد  وكاتب،  روائي  بدر  علي 

فيها  هاجم  حيث  وال�شاخرة،  التهكمية  وروحها  جلراأتها  كبرية  �شجة  اأثارت  التي  �شارتر(  )بابا  رواية 

وحازت  الفرن�شية  اللغة  اإىل  ترجمت  الرواية  العربية،  الثقافة  على  مهيمنا  كان  الذي  ال�شتيني  اجليل 

للرواية يف  ال�شابي  القا�شم  اأبو  العام 2002 ثم منحت جائزة  بغداد يف  لالآداب يف  الدولة  على جائزة 

تون�ش يف العام 2003، يف العام 2002 اأ�شدر رواية بعنوان )�شتاء العائلة(، را�شما فيه تهدم الطبقة 

االأر�شتقراطية العراقية يف اخلم�شينيات، ويف العام 2005 اأ�شدر رواية )الوليمة العارية( وحتدث فيها 

عن ت�شكل طبقة االنتلجن�شيا العراقية يف بداية القرن املا�شي، روايته )�شخب ون�شاء وكاتب مغمور( 

ال�شباب يف بغداد  �شني 
ّ
االأخري من الكتاب وال�شعراء املهم االأكرث �شعبية، حيث �شور فيها اجليل  هي 

حتت احل�شار االقت�شادي وحياتهم يف ظل دكتاتورية �شدام ح�شني، عمل حمررا يف جملة )الطليعة( 

وكتب عدة درا�شات ومقاالت ون�شو�ش �شعرية ن�رست يف �شحف وجمالت عراقية وعربية، مقيم حاليا 

يف عمان/االأردن. 
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تتعدد م�سكالت �لثقافة �لعر�قية �لي�م 

الأ�سباب خمتلفة, منها: �الحتالل, �لف��سى, 

هيمنة �لق�ى �لدينية على مفا�سل �ملجتمع, 

غياب �سلطة �لقان�ن, عدم وج�د م�ؤ�س�سات 

مدنية فاعلة وم�ؤثرة يف �سياقات �حلياة �لي�مية, 

ف�سال عن �نحالل �مل�ؤ�س�سة �لثقافية �لر�سمية 

وحت�لها �إىل م�قع لت�سفية �حل�سابات بني 

�ملتنفذين �جلدد من وزر�ء ال عالقة لهم بالتاريخ 

�لثقايف �لعر�قي, ولي�س لديهم �أي �إدر�ك ملفه�م 

�لثقافة و�آفاقها وعالقتها باملجتمع و�مل�رضوع 

�ل�سيا�سي و�الإن�ساين, وكذلك غياب �مل�رضوع 

�لثقايف �ل�طني �لذي يعيد ت�سكيل �لروؤية �لثقافية, 

وي��جه �الأخطاء, وي�سع �الأ�س�س لثقافة �مل�ستقبل 

ومتطلباتها. 

�إن ما ت��جهه �لثقافة من حتديات �لعنف 

�لفكري �ملتمثل بالتع�سب �لديني, و�لت�سدد 

�لطائفي و�لق�مي �لذي يتف�سى بني �الأو�ساط 

�ل�سيا�سية و�الجتماعية ه� نتاج طبيعي لتعرث 

�مل�رضوع �ل�سيا�سي, وتخبط �ل�سيا�سيني �لذين 

��ستبدل�� ديكتات�رية �لفرد بديكتات�ريات متعددة.

6

لطفية الدليمي

الثقافة حتت االحتالل

(حزيران 2006)
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اله�ية ال�صائعة

 تعر�ست مر�كز �لثقافة �لعر�قية �لعريقة �أو ما 

تبقى منها على �أثر �سق�ط �لنظام �لديكتات�ري 

ودخ�ل ق��ت �الحتالل �ىل �لعر�ق, �إىل �أعنف 

�أ�سكال �لتدمري يف تاريخها, فاأحرقت �ملكتبات 

ونهبت, ودمرت �الآثار, و�رضقت �ملتاحف, ويف 

مقدمتها �ملتحف �لعر�قي, وجرت �رضقة مكتبات 

�جلامعات �لعر�قية, وحرق �لبع�س منها, كما 

دمرت ق��ت �الحتالل م��قع �أثرية متعددة يف 

�لعر�ق, ونهب جن�دها و�لع�سابات �ملنظمة 

�لكن�ز �الأثرية ومقتنيات �ملتاحف �ملحلية يف 

�ملدن �لعر�قية وعلّق �ل�سحفي �المريكي روبرت 

في�سك على ذلك: »..�إن هذه �ل�سنة هي �ل�سنة 

�سفر بالن�سبة للعر�ق, �إذ مع تدمري �ملتحف 

�لعر�قي وحرق �ل�ثائق �ل�طنية ومكتبة �الوقاف 

مت حم� ه�ية �لعر�ق �لثقافية, وتدمري�له�ية 

�لثقافية يعني تدمري �الإح�سا�س بثقافة م�سرتكة 

بني �لعر�قيني لتبقى بدلها �سفحة فارغة ي�سهل 

�إ�سغالها بتاريخ جديد وثقافة �أخرى«.

 وبناء على هذه �ملقدمات ن�سهد �الآن نتائج 

�لتدمري �ملتعمد له�ية �لعر�ق �لثقافية �لذي 

يف�سي �إىل قتل �الإح�سا�س بثقافة م�سرتكة, مما 

ي�رض �ل�سبيل لت�ساعد �لتع�سب �لطائفي و�لعرقي 

بني مك�نات �ملجتمع �لعر�قي و�البتعاد عن 

�النتماء لل�طن وثقافته. 

حزبي�ن بالأم�ش حزبي�ن يف امل�صتقبل

 بعد �أن كان �حلزبي�ن �لبعثي�ن يقررون 

ت�جهات �لثقافة طبقا �إىل روؤيتهم �حلزبية, 

ونظرتهم �ل�سم�لية بكل �سماتها �ل�س�فينية 

�ملنغلقة, حت�لت �إد�رة �لثقافة �لر�سمية بعد 

�ل�سق�ط و�الحتالل �إىل �أيدي �أنا�س العالقة لهم 

بالثقافة, فال�زير �لذي ت�سلم �لثقافة يف �ل�ز�رة 

�ل�سابقة كان يعمل يف �سلك �ل�رضطة, ثم حت�ل 

�ىل جتارة �أعالف �مل���سي, وقد ر�سحه حزبه 

�لق�مي ليت�سلم ح�سة �حلزب من �لت�سكيلة 

�ل�ز�رية, و�عرتف باأنه مل يقر�أ كتابا و�حد� منذ 

عقدين من �لزمان, وي�سف �ملثقف باأنه:

»�ل�سخ�س �ملرتبي على �لقيم �ال�سالمية 

و�لق�مية وه��لذي اليقبل بهيمنة �لثقافة 

�الأجنبية عليه«

 وه� يجتمع بروؤ�ساء �لع�سائر, وي�سعى 

الإطالق �رض�ح �ملحتجزين ويعد هذ� ن�ساطا 

(�أخالقيا ثقافيا) هذه �مل�سكلة تتعاظم كلما �سكلت 

وز�رة جديدة �إذ �أن �لثقافة الحتت�سب �سمن 

�ل�ز�ر�ت �ملهمة كما كانت �أيام �لنظام �لدكتات�ري 

�ل�سابق, لذلك متنح تكملة لعدد �ملقاعد �لتي 

ي�ستحقها حزب معني �أو كتلة ما, وتق�م �لكتلة 

بالبحث عن �أي �سخ�س تر�ه ح�سب منهجها 

�لفكري �ساحلا مللىء �ل�ساغر, ولي�س الأنه جدير 

باملن�سب �أو الأنه ميلك م�ؤهالت ثقافية معينة 

�أوالأنه يف �أقل تقدير مّطلع على ثقافة �لبلد ويعرف 

�ملثقفني و�ملبدعني, وله در�ية بالتط�ر�ت �لثقافية 

يف �لعر�ق و�لعامل..

ال�صلطة الدينية وتاأويالتها

�أبرز م�سكالت �لثقافة �الآن هي �حتكار �ل�سلطة 

�لدينية حلق �إ�سد�ر �الأحكام على �لفكر و�الإبد�ع 

ومعاقبة من يعدونه قد �خرتق حدود �ملحرم, �و 

�ملقد�س, ح�سب فهمهم �خلا�س. لل�سلطة �لدينية 

تاأويالتها �خلا�سة, فهي حترم �لفن, وتهدر 

دماء �ال�سخا�س �لذين يعمل�ن به, وتنزل بهم 

�لق�سا�س دون �حتكام للقان�ن, �أو للحق�ق 

�ملدنية, �أو حق�ق �الن�سان ب�سكل عام..و�إز�ء هذه 

�لف��سى و�سه�لة �إ�سد�ر �أمر تنفيذ �حلد على 

�ملتهم تر�جع دور �ملثقف و�ن�سحب كثريون من 

�مل�سهد �لثقايف, �س��ء من �لكتاب �أو من �لفنانني, 

كما �أغلقت مر�كز فنية وثقافية, وبد�أ �مل��سيقي�ن, 

يتدرب�ن �رض�, وحني ي�سريون يف �ل�سارع فاإنهم 

ال يحمل�ن �أدو�تهم �مل��سيقية عالنية, خ�سية بط�س 

�ملت�سددين بهم, على طريقة طالبان.

�إن ما يح�سل يف �لعر�ق �لي�م من حترمي 

وجترمي للفنان ه� ��ستن�ساخ ملا يح�سل يف �إير�ن.

مدر�سة �مل��سيقى و�لباليه, هي مركز ثقايف 
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ح�ساري تخرج منه عدد كبري من �لعازفني 

و�أ�ساتذة �مل��سيقى, كما �أنه رفد �لفرقة 

�ل�سيمف�نية �لعر�قية بالعازفات و�لعازفني 

�لبارعني �لذين غادر معظمهم للعمل خارج 

�لعر�ق, وتعر�ست �ملدر�سة لتهديد�ت كثرية, 

ود�همها �ل�سالب�ن مر�ت عدة, وحطم�� �الأدو�ت 

�مل��سيقية و�لبيان��ت ودمرو� قاعات تدريب 

�لباليه.. وتتعر�س �الآن للتهديد�ت خا�سة ملن 

يعلم �أو يدرب على �لباليه و�مل��سيقى, فقد 

�ن�سحبت �أ�ستاذة فن �لباليه �لتى در�ست يف 

رو�سيا وهي عر�قية بعد �أن تعر�ست لتهديد�ت 

عديدة, وتركت �لعمل يف �ملدر�سة يف �سهر ني�سان 

من �سنة 2006.

كما تعر�ست بناية �ملدر�سة العتد�ء�ت كثرية, 

ففّجر �الإرهابي�ن قربها �سيار�ت مفخخة, وترك 

�ملدر�سة طلبة كثريون ومنهم حفيدتى بعد �أن 

��سطرت �لعائلة لالنتقال �إىل �الردن حفاظا على 

�سالمة �الأبناء, كما فعلت كثري من �الأ�رض �لعر�قية 

خ�فا من �الأعمال �الإرهابية �لتي تطال �جلميع يف 

غياب �سلطة �لدولة..

الثقافة العلمانية يف خطر

لقد �نحرف �خلط �لبياين للثقافة �لعلمانية 

�لتي كانت �سائعة يف �لعر�ق, وبد�أت �لق�ى �لدينية 

تتدخل فى �الأن�سطة �لفنية و�ل�سعرية و�مل�رضحية, 

مما دفع بالعديد من �لفرق �مل�رضحية �إىل تقدمي 

عرو�سها خارج �لعر�ق, كما �أن �لبع�س قدم 

عرو�سا ذ�ت طابع ديني جرى مت�يلها من 

�أحز�ب وجهات حك�مية, وتدخلت �جلهات �لدينية 

يف �أن�سطة �حتاد �الدباء وبخا�سة مهرجان �ملربد 

�ل�سعري �لذي حرم على �لن�ساء هذ� �لعام دخ�له, 

ومنعت �ل�ساعر�ت من �حل�س�ر, وجرى تهديد 

�ل�ساعر عدنان �ل�سائغ بالقتل وقطع �لل�سان من 

قبل جماعات معينة, (هناك وثيقة م�س�رة فيدي� 

تثبت �ل��قعة) الأنه قر�أ ق�سائد ذ�ت نف�س �س�يف 

يخاطب بها �الإله, �أ�سماها (ق�سائد م�ساك�سة).. 

م�صكالت الن�رش ومت�يل الن�صطة الثقافية

جرت حركة لن�رض نتاج بع�س �لكتاب �لذين 

كان�� خارج �لعر�ق, �أو �الأدباء �ملت�فني, وكان 

معيار �لن�رض �إما �الإنتماء �حلزبي, �أو معاد�ة 

�لنظام �لديكتات�ري, ولي�س �مل�ست�ى �لفني 

و�الإبد�عي للكاتب, لذ� ن�رضت �أعمال هزيلة 

القيمة لها, وتعرثت عملية �لن�رض بعد تغيري 

وزير �لثقافة, وعدد كبري من �مل�ظفني بعد ظه�ر 

�حلك�مة �النتقالية حمل �حلك�مة �مل�ؤقتة, ليحل 

حملهم �أقارب �ل�زير �جلديد, و�قت�رضت �أن�سطة 

وز�رة �لثقافة على �لفعاليات �ملتعلقة باملنا�سبات 

على �ختالف �أن��عها, كما �ألغى وزير �حلك�مة 

�النتقالية ما فعله وزير �حلك�مة �مل�ؤقتة, ومنع 

طبع �لكتب �ملقرة من قبل �سابقه, وبد�أ يح�رض 

�مل�ؤمتر�ت �لثقافية خارج �لعر�ق ممثال للثقافة 

و�ملثقفني دون �أن يك�ن على معرفة مب�سكالت 

�لثقافة وملفاتها �ل�ساخنة, ومن جانب �آخر عمدت 

�ل�سلطة �جلديدة �إىل تاأ�سي�س وز�رة ملنظمات 

�ملجتمع �ملدين, وكان �أول عمل لها �إيقاف �أن�سطة 

�الحتاد�ت و�ملنظمات و�لنقابات وجتميد �أم��لها, 

وبالتايل ت�قفت �الأن�سطة و�لفعاليات �لثقافية 

ملعظم هذه �ملنظمات و�الحتاد�ت, و�قت�رضت على 

�لفعاليات �ل�سيا�سية ل�ز�رة �لثقافة.

كما ت�قف مت�يل ن�رض بع�س �ملجالت 

�مل�ستقلة, بينما عمدت �لدولة �إىل ن�رض مطب�عات 

باالأم��ل �لعامة متثل وجهة نظرها, وت�سدر عن 

�ل�سبكة �لعر�قية لالإعالم وهي مم�لة من قبل 

�لدولة, و�ملنح �لدولية للعر�ق و�لتي كان يفرت�س 

بها �أن مت�ل م�ساريع ثقافية م�ستقلة, ال �إعالم 

�ل�سلطة وت�جهاتها �لدينية �لر�ديكالية..

 �إن �لثقافة �لدينية ال تكلف كثري�, نظر� 

لت�فرها باملّجان يف �ملد�ر�س �لتي طغت �الآن على 

مناهجها �ل�سبغة �الإ�سالمية و�لطائفية, وكذلك 

من�س�ر�ت �الأحز�ب �لدينية وم��قعها �الإلكرتونية 

�ملم�لة من جهات متعددة..ولهذ� �سن�سطر �ىل 

�إ�سد�ر �ملجلة مرة كل �سهرين, �بتد�ء من �لعدد 

�لر�بع, وجملتنا تعنى بثقافة �ملكان, وتن�رض ثقافة 
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 )Connecting Baghdad شور من »معر�ش املتنبي للكتاب« يف بغداد - �شباط 2006 - ماأخوذة عن فيلم )و�شل بغداد�

، ميالين رينج )Melanie Ring(، وديبوايتيكا )Depoetica( - كامريا يف بغداد اأ�شامة ر�شيد
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�لتن�ير و�لت�سامح, وتركزعلى تعريف �الأجيال 

�ل�سابة بالرت�ث �حل�ساري �لعر�قي و�الإن�ساين, 

وجتارب �ل�سع�ب �لفكرية و�لثقافية.. ويبدو 

�أننا �سن��جه �سع�بات �أكرث يف �لقادم من �الأيام 

يف جمال �لن�رض, �إذ �أن وج�د وزير ثقافة من 

خريجي كلية �ل�رضيعة �الإ�سالمية يف �ل�ز�رة 

�جلديدة �لتي �ستحكم �لبالد على مدى �أربع 

�سن��ت �سيقيد حرية �البد�ع و�لن�رض, و�س�ف 

ي��سد �ملنافذ �أمام ن�رض �البد�ع �جلديد, ويعزز 

من �سلطة �لرقابة �لدينية على �لثقافة و�الأن�سطة 

�لفنية, ويع�د بالبالد �إىل ع�رض �لظلمات 

و�لتع�سب �لفكري و�لديني, مما يقدم م�ؤ�رض� 

خطري� لرت�سيخ �لروؤية �لر�ديكالية يف �لنهج 

�لثقايف �ملحلي �لذي يعتمد يف معظمه على �لع�ن 

�لر�سمي يف �لن�رض و�لن�ساط �لثقايف, يف غياب دور 

م�ؤثر للجمعيات �مل�ستقلة و�مل�ؤ�س�سات �ملدنية 

للثقافة يف �ل�سن��ت �لقادمة..
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لطفية الدليمي كاتبة وروائية عراقية، اأ�شدرت حتى االآن 22 كتابا ما بني الرواية والق�شة الق�شرية 

والدرا�شة والن�شو�ش، لها ثالثة اأعمال م�رسحية، وعدد كبري من املقاالت املن�شورة يف ال�شحافة العراقية 

والعربية، ترجمت بع�ش ق�ش�شها اإىل االإنكليزية واالإيطالية والبولونية والرومانية، لها عدد كبري من 

واأو�شاع  واالحتالل  ال�شابقة  احلروب  زمن  يف  العراقية  املراأة  اأو�شاع  اإىل  يتطرق  بع�شها  الدرا�شات، 

الدليمي  االإعالم املعا�رس، لطفية  العربية يف  الراهنة، ولها درا�شة عن �شورة املراأة  العراقية  الثقافة 

رئي�شة حترير جملة )هال( الثقافية التي ت�شدر يف بغداد، واأ�ش�شت �شنة 2003 مركز �شبعاد لدرا�شات 

حرية املراأة يف بغداد.
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قدمياً مثل هيبا�شيا

ق�صيدة �صعرّية - �صهام جّبار 

ترجمة ©2006 �صاكر م�صطفى جميع احلق�ق حمف�ظة – جامعة ب��صت�ن
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 لي�ست يد�ي �س�ى يديك

ّ
وفمك �سفة من �سفتي

 

 و�أنَت بع�س ظالمي

 لي�س يكفي غري �لظالم ليكتمل

عر�س م�ست�حدة

 لكنك

ل�سَت ��سبعي

ل�سَت يديَّ

ل�سَت �لعينني �ملتحريتني يف �لظالم

ل�سَت �لظالم

وما من عر�ٍس مل�ست�حدة

قدمياً مثل هيبا�سيا

�سلخ�� ج�سدي

وكنُت �أح�سب �لعالقَة

�لريا�سيَة

لبقاء �الأزمنة

على �الأج�ساد

ومثلما رّتقُت ذلك �جللد

�عت�رضُت �مل�ساهدَة من �لعي�ن

فاإذ� بهم لي�س�� هم

و�إذ� بي ما زلُت �أنا

حتّممُت بكل تلك �لفل�سفات

باملنح�تات �ملقّطعة �لروؤو�س

و�أنا �أح�رض �لقتلَة بني �سياج

لعلهم �لرب�برة

لعلهم �لبدو يف تيههم

حكمت �الآلهُة

�أن تنم� �ملتاهُة بني �الأ�سابع

فكُل  يٍد تائهة

وكُل حٍب ت�ّح�س

ما �لذي تر�ه �ل�ح��س

يف دمي؟

�ستمرُق يٌد خالل قلبي

فتعت�رُض �له�ى �لذي فيه

وياأخذون بي يف تاب�ت

فاإذ� �لتاب�ت �أ�سلحة

و�إذ� �مل�ت �نفجاٌر جديد

يلّطخ �ملتاهَة بالدماء

حكمنا عليكم باأكرث من هذه

�لعق�د

لقد مرت �لثالث�ن لكن

مل تنق�س �الأربع�ن

مل ينتِه �لقرن

�لبقاء لالأ�سلح

ول�سُت �أ�سلح

�إنهم يت�زع�ن يف دمي

�ل�رض�يني مل�ِت حكيم

�ملخ طعاُم �أبال�سة

ما ز�ل�� ي�سكرون

و�أنِت الهية

�حقني دمِك بال�سمت

�حقني حبِك بال�سرب

ً وملاذ� تفق�سني �أوالد�

�س�مي

كلما مرِت �لعق�د

�زددِت �ن�سالخاً

و�لعالقُة �لريا�سية

ال تكتمل �إال بتالميذ يحفظ�ن

هذه �حلكمَة يف �لق��رير

كم �أينع �ل�س�ُك ومل تخرجي

من �لقارورِة يا متفتحة

هذه �لقطر�ُت تطفر

قدمياً مثل هيبا�صيا
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من �ن تك�ن عطر ورد

وكم �نتهى ربيع و�بتد�أ وطن

ُيرّق�ُس يف �ملهد وال ينام

يقطع �مل�سيمَة وال مي�سي

�أيها �ل�طن �م�ِس

عن ثر�َك عن �سماك

عن نفطَك

عن ث�بي

تخلَّ وقم

كما ل� �أنك �سعٌب يفّر

كما ل� �أين �أجنبتَُك ون�سيت

كما ل� �أنك �بن عاّق

�أمنع عنه �الإرث

ل�سُت �إال م�ست�حدة

ول�سَت �إال.. هذ� �خل�ؤون

�صهام جّبار
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8

عدي ر�صيد

»بغداد املدينة التي ال ت�شتطيع 

قراءتها عد�شة الكامريا«

ح�ار مع املخرج ال�صينمائي عدي ر�صيد، حاوره كمي امللحم (اآب 2006)

�ص�ر: اأ�صامة ر�صيد 

ولد عدي ر�سيد يف بغداد عام 1973 والتحق باأكادميية الفنون اجلميلة )ق�شم ال�شينما( يف عام 1998. 

عدة اأ�شهر فقط كانت كافية حتى يدرك اأن »هذا الق�شم يوفر لطالبه ايديولوجيات اأكرث مما يوفر لهم 

كامريات �شينمائية واأدوات«. يقول عدي ر�شيد اأن العديد من طالب دفعته تخرجوا من الكلية دون اأن 

يقفوا خلف كامريا، ودون اأن تتملكهم رغبة يف العبث ب�رسيط �شينمائي. اأ�شيب عدي ر�شيد بخيبة اأمل 

جعلته يرتك االأكادميية وين�شاأ مع �شديقه املخرج ح�شن بال�شم ق�شما خا�شا بهم داخل ق�شم ال�شينما؛ 

عدد كبري من الطالب اأوكلوا اإليهما اإعداد م�شاريع تخرٍج لقاء عائد مادي، واحل�شيلة كانت عددا كبريا 

من االأفالم �شنعها عدي ر�شيد خالل ال�شنوات اخلم�ش التي رافق بها زمالءه يف اأروقة االأكادميية، االأمر 

الذي اأك�شبه خربة كبرية ومبكرة يف �شناعة االأفالم. 

اأول فيلم اأخرجه كان كوميديا �شوداء تر�شد حياة �شباٍن »عدميني« من بغداد، كان عدي يف حينها واحدا 

»احلركة«  تلك  نهاية  فيه  ير�شم  دقائق(   9 )مدته  االنكليزية  باللغة  كتبه  اآخر  بفيلم  منهم،ا�شتتبعه 

العدمية وامل�شائر الوجودية الأبطالها من اأ�شدقائه.

من االأفالم التي �شنعها: املدخل )1998(، جلجام�ش االأ�شطورة املكان)وثائقي2000(، نب�ش املدينة 

)2003 احرتق خالل احلرب(،)غري �شالح للعر�ش 2005(، وعن هذا الفيلم بداأنا حوارنا مع عدي ر�شيد.
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كمي امللحم: لنبداأ من (غري �صالح للعر�ش)، 

فيلمك الذي �ص�رته ب�رشيط خام، كانت �رشكة 

ك�داك قد ت�قفت عن اإنتاجه منذ اأكرث من 

ع�رشين عاماً، من اأين جاءتك فكرة الفيلم؟

عدي ر�صيد:يف بد�ية عقد �لت�سعينيات, كنت �ساباً 

قد �أنهى للت� حقبة مر�هقته �الأدبية و�لفكرية 

ودخل حقبة �ل�سباب, يف هذه �لفرتة كان 

�حل�سار يف �أ�سده, وكانت �خلامة �ل�سينمائية 

حمظ�رة �ال�ستري�د من قبل �الأمم �ملتحدة ب�سبب 

�ال�ستعمال �ملزدوج. كانت �ل�سينما مت�قفة ذلك 

�ل�قت ب�سبب �حل�سار...وهنالك خامة �سينمائية 

من ن�عية ك�د�ك م�ست�ردة منذ بد�ية �لثمانينات 

كانت خمزونة يف د�ئرة �ل�سينما و�مل�رضح, �نتجت 

هذه �خلامة يف �لعام 1975 وت�قف �لعمل بها يف 

�لعام 1982, وكانت �خلامات خمزونة يف �لد�ئرة 

ب�سكل بالغ �ل�س�ء. كنت �أعرف �أن �لل�س��س 

�أيام �حلرب �الأوىل كان�� ي�رضق�ن كل �سيء من 

�مل�ؤ�س�سات, وي�رضق�ن هذه �خلامات �أي�ساً. 

غري �أننا ��ستطعنا, �أ�سدقائي و�أنا, �أن جنمع 

خم�ساً و�سبعني علبة من هذه �خلامات (�سعة 

�لعلبة 400 قدم) ��سرتينا جزء�ً منها من »�س�ق 

�حلر�مية« وجزء�ً �آخر كنا قد وجدناه يف �لد�ئرة, 

و��سرتينا ما تبقى من �سناع �لف�سة يف بغد�د الأن 

هذ� �خلام ي�ستخدم يف ��ستخر�ج �لف�سة �أي�ساً..

قبل �حلرب مبا�رضة, كانت تر�ودين فكرة فيلم 

ت�سجيلي من خم�س وع�رضين دقيقة, كنا قد 

�أ�سميناه (نب�س �ملدينة), وكانت �لثيمة �الأ�سا�سية 

فيه هي: كيف �أ�ستطيع �ن �أم�سح بغد�د �س�ريا 

يف �ل�قت �لذي كانت �ملدينة ترتقب �حلرب. 

فاحتت د�ئرة �ل�سينما و�مل�رضح بهذ� �مل�رضوع 

و�أو�سحت لهم �أن هذه �لفكرة ال حتمل �أي م�س 

بنظام �لدولة, �أو بالنظام �حلاكم, وباأن فريق 

�لعمل �سيعمل يف هذ� �لفيلم باملجان, ومن ثم 

بد�أنا �لت�س�ير على هذه �خلامة دون �أن جنري 

جتارب �ولية, وكان من �ملفرت�س �ن يتم حتمي�س 

�خلامات يف دم�سق...يف �لنهاية مل يتم �مل�رضوع 

ب�سبب �حلرب, وكنا قد �س�رنا بع�س �الأجز�ء 

من �لفيلم, �إال �أن هذه �الجز�ء �أحرقت جر�ء 

�لق�سف, حينما ق�سفت د�ئرة �ل�سينما و�مل�رضح. 

طبعا كنت �أعي�س �أيام �حلرب حالة �نهيار كامل 

�إز�ء كل �سيء, �إز�ء فكرة �حلياة, وفكرة �جلدوى, 

و�إز�ء فكرة �ملدينة �لتي تنهار �أمام عيني. يف تلك 

�للحظات كنت �سخ�ساً يغرق, وكان �أ�سدقائي 

هم من لعب دور �ملنقذ.

ك �صنعت فيلم (غري �صالح) من نف�ش خامات 

م�رشوع فيلمك ال�صابق (نب�ش املدينة). هل كنت 

تنح� نح� غايات �صكلية يف ا�صتخدامك خلامات 

غري �صاحلة لال�صتعمال خا�صة اأن عن�ان الفيلم 

يحفل بدللت رمزية مت�صلة بهذه الفكرة ؟ 

Underex-) ع عن��ن �لفيلم كان باالنكليزية

posure) وه� م�سطلح �سينمائي يعني �أن 
�ل�رضيط �خلام غري �سالح للتعري�س �ل�س�ئي 

�لطبيعي, �أو �أن هنالك نق�ساً يف تعر�سه لل�س�ء, 

وهذ� ما �رتبط باإح�سا�س وباآليات تفكري ت�سكلت 

لدي خالل �الإعد�د للفيلم, كنت �أفكر باأننا �أي�سا 

خامات حتتاج لكميات �أكرب من �ل�س�ء يف حياتنا, 

لذ� كان عن��ن �لفيلم مزدوجاً هنا.

�أنا ال �أق�ل �إن ��ستخد�م خامات غري �ساحلة 

يحمل دالالت رمزية, �إمنا �أق�ل �إنه يحمل 

�إحاالت...ال ي�جد رمز باملعنى �لكال�سيكي لكلمة 

رمز, بقدر ما ي�جد �إحاالت خارج فكرة �خلام.

ولكن ملاذ� ��ستخدمت هذه �خلامات؟ �الأ�سباب 

كلها �جتمعت كي �أ�ستخدمها...مل �أكن �أجتر�أ 

�أبد�ً على �لدخ�ل يف هكذ� مغامرة ل�ال عبقرية 

مدير �لت�س�ير زياد تركي...زياد �أقنعني باأننا 

�سنرتجم �أل��ن �ملدينة عرب هذه �خلامات, وما 

قاله زياد ياأتي من خربته �لف�ت�غر�فية �لهائلة. 

يف �ل�قت ذ�ته مل يكن لدي خيار �آخر, كنا نريد �أن 

ن�سنع ن�عاً من �لرد �لتاأملي على ما يحدث, رد 

 على فكرة �حلرب, �نهيار �ملجتمع, �نهيار 
ٌ
تاأملي

�لدولة, فكرة �ملحتل.. كيف نرد على نح� تاأملي 

على هذه �الأفكار, ولي�س على نح� �سحايف �أو 

ت�ثيقي...�الأ�سباب كلها �جتمعت مع بع�سها؛ 
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غياب �لقدرة على ��ستري�د خامات حديثة �ل�سنع, 

ت�فر خامات قدمية فقط, و�لتجارب �لتي �أجر�ها 

زياد على �خلامات �ملت�فرة.

ك الفيلم اأثار التبا�صا من حيث ه� روائي اأم 

ت�صجيلي، فمن جهة مل تكن روؤية الفيلم ناجزة 

اإل مع امل�صهد الأخري من الت�ص�ير، كما اأنك 

ا�صتعنت ب�صهادات حقيقية مل�اطنني عراقيني 

يعي�ص�ن يف ظل احلرب، وهذان ما يجعالنه 

يقرتب من �صياغة الفيلم الت�صجيلي، ومن جهة 

ثانية كان هنالك بناء درامي يتفق مع الفيلم 

الروائي، حيث قام اأي�صا بع�ش املمثلني بتاأدية 

�صهادات كنت قد األفتها بنف�صك.. خرجت من 

الفيلم دون اأن حت�صم هذه امل�صاألة...هل فيلمك 

روائي اأم ت�صجيلي؟

ع �أدو�ت �ل�سينمائي ب�سكل عام تبد�أ بن�س ناجز, 

ت�سل�سل �نتاجي مدرو�س, �إد�رة م�سبقة للممثل 

ولفريق �لعمل, �إىل �آخره من �خلط��ت �ملنهجية..

�لعّدة �لتي دخلت فيها �لفيلم كانت عّدة �ساعر, 

وهذه كانت �رضورة وج�دية بالن�سبة يل 

و�رضورة حتمية �أي�سا. يف تلك �للحظة كان من 

غري �ملمكن وج�دياً �أن �أك�ن �سينمائياً, نعم 

لقد ��ستخدمت �ل�رضيط, و��ستخدمت �لكامري�, 

و��ستخدمت �لزو�يا, و��ستخدمت كل ممكنات 

�ل�سينما, الجناز هذ� �مل�رضوع �لذي ال �أجروؤ 

على �أن �أ�سميه فيلماً. (غري �سالح) مل يكن فيلماً 

بالن�سبة يل, لقد كان ي�ميات �س�رّية...

ك بدا يل اأن (غري �صالح) فيلم بال اأبطال، حتى 

ال�صخ�صية املركزية وهي �صخ�صية املخرج 

ح�صن كانت �صاهداً على الفيلم اأكرث مما كانت 

بطالً للفيلم، اأين اأبطال الفيلم؟

ع بطل �لفيلم هي بغد�د. بغد�د ولي�س ما حدث يف 

بغد�د. بعد عر�س �لفيلم تعر�ست ملجم�عة من 

�لقر�ء�ت, وكانت �أدق قر�ءة و�سلتني هي �أن بطل 

هذ� �لفيلم غري مرئي.. بطله بغد�د...بغد�د كانت 

ملتب�سة �أي�ساً د�خل �لفيلم, ح�سن كان يرى �أن 

بغد�د �ساعت من بني يديه, بينما زوجته كانت 

تق�ل » نحن بغد�د.. �إذ� �سعنا �ساعت..« 

ك لكن بغداد يف فيلمك مبهمة اأي�صا. تق�ل يف بداية 

الفيلم: »بغداد اأبدا لي�صت مدينة« وتق�ل اأي�صاً: 

»بغداد فكرة �صقها النهر اإىل ن�صفني/ بغداد قطار 

تائه يف بغداد«، عن اأي بغداد تتحدث؟ 

ع هذه هي بغد�د, متاماً, �ملدينة �لتي ال ت�ستطيع 

قر�ءتها عد�سة كامري�, لكنك تلتقط ما ت�ستطيعه 

عرب هذه �لعد�سة...بغد�د يف �لفيلم غري حم�س�مة 

�أي�ساً, بغد�د يف �لفيلم �إىل حلظة خد�سها بتاأملي 

وتاأمل ح�سن بها, كانت �أ�سبه باحلبيبة �لتي جترب 

كبري�ً...
ً
على �النف�سال عنها, الأنها �رتكبت خطاأ 

�خلطاأ �لذي �رتكبته بغد�د عرب �أنا�سها ه� خد�سها 

للحظة �لتاأمل, �لتاأمل لي�س من �لز�وية �ل�س�فية, 

�إمنا �لتاأمل �لذي ي�سمح باإنتاج قر�ءة وح�سارة, 

�لتاأمل �لذي �عتادت عليه بغد�د يف �ل�ستينات 

و�ل�سبعينات �إىل �أو��سط �لثمانينات حيث بد�أ 

�النهيار.. هذه �للحظة وهذ� �الإ�رض�ر على تدمري 

ذ�تها وتدمري كل حمبيها بق�س�ة ه� �خلطاأ �لذي 

�رتكبته بغد�د.

ك باملنا�صبة، مل اخرتت البقاء يف بغداد؟

ع الأنني بغد�دي وعا�سق لبغد�د وعا�سق لدجلة, 

�نتمائي لبغد�د حم�س�م مئة باملئة حلني متا�سي 

مع �أ�سنان بغد�د, مع �نياب بغد�د...�لقدرة على 

�لهروب ت�سكلت عندي و�أنا يف عمر �لثمانية ع�رض, 

وهذ� ما فعله �الأقرب�ن من �أ�سدقائي. كنا ثمانية 

�أ�سدقاء قريبني من بع�سنا, بقي منا ثالثة د�خل 

�لعر�ق, �لكل هاجر...وكنت م�ؤمناً متاماً �أن فرتة 

�حل�سار �لتي تز�منت مع بد�ية �لع�رضينات عندي 

كانت �أخ�سب فرتة على م�ست�ى �لتجربة �لذ�تية, 

كنت على يقني من �أن بغد�د هي �جلغر�فيا 

�لنف�سية �الأمثل يل للتعلم ولبناء ثقافة.
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ك اإذاً بغداد هي معلمتك، لكن يف فيلمك مالمح من 

معلمني اآخرين، مالمح من مدار�ش �صينمائية 

غربية، �صينما امل�جة الفرن�صية احلديثة حتديداً..

ع هنالك �إجابتان على �س�ؤ�لك, و�حدة تقنية و�أخرى 

ح�سية.. من �لز�وية �لتقنية هذ� �لفيلم ب�سكل �أو 

باآخر ينتمي �إىل حلظة �متز�ج ما بني مدر�ستني 

هما �ل��قعية �جلديدة �الإيطالية و�مل�جة �جلديدة 

يف فرن�سا, و�سيء من �ل�سينما �ل�سعرية. هذ� من 

�لناحية �لتقنية, �أما من �لناحية �حل�سية, فهذ� 

لي�س فيلماً كي �أ�سنفه, �إنه كما �أوؤكد و�أق�ل لك؛ �إنه 

ي�ميات �س�رية عن �أفكاري وعن عالقتي باملدينة.

ك اأنت مل تكن حينها قد خرجت من بغداد، 

واحل�صار ط�ق بغداد حتى على م�صت�ى 

الثقافة، كيف و�صلتك تاأثريات تلك املدار�ش؟

ع �إحدى �سمات بغد�د �الأ�سا�سية, �أنها جت�ع, تتعهر, 

تقتل �أبناءها, لكن تناول �لثقافة فيها يبقى متاحاً.. 

وعملية خلق �لبد�ئل فيها هي عملية حتمية بالن�سبة 

للمثقف �لعر�قي...نعم, ع�ست جتربة قا�سية جد� 

يف بغد�د هي جتربة غياب �لفيلم, وعندما كنت �أقر�أ 

عن غ�د�ر �و عن فيلليني كنت بالكاد �أح�سل على 

فيلم...لقد �ساهدت مثال فيلم (ثمانية ون�سف) 

لفريدريك� فيلليني بعد �حلرب, بعد �أن و�سلت �إىل 

�أوروبا لعمل م�نتاج لفيلمي, ولكن عندما �ساهدت 

�لفيلم كنت �أعرف كل لقطة فيه.. ت�سكلي �ملدر�سي 

�حلقيقي كان يف �ملقهى �لثقايف �لعر�قي...هذ� ال يعني 

�أننا مل نكن ن�ساهد �أفالماً, لكن ب�سكل عام, نحن 

�ل�سينمائيني �أتينا من �لرحم �الأدبي, ومن قر�ء�تنا 

عن �الأفالم �أكرث من م�ساهد�تنا لها.

ك فيلم (غري �صالح للعر�ش) ينط�ي على 

م�رشحة، وعلى �صعرية،اأ�صف اإىل ك�نه فيلماً..

وكاأن لديك »كبتاً فنياً« اأردت اأن تفرغه يف هذا 

الفيلم.. وكاأنك اأردت اأن تنج� بال�صعر وامل�رشح 

وال�صينما يف فيلم واحد؟

ع بالعك�س متاماً, قلت يف �أول �جتماع يل مع فريق 

�لت�س�ير, باأننا غري قادرين على �سناعة فيلم 

عظيم, ولكننا قادرون حتماً على �أن ن�سنع فيلماً 

�سادقاً.. هذ� ال مينع من وج�د �لعنا�رض �لتي 

ذكرتها.. لقد �جتمعت بع�س �لعنا�رض �لتي تبدو 

غري �سينمائية وفق منطق �ل�سينما �لتقليدية يف 

عاملنا �لعربي...مل يكن �جتماع تلك �لعنا�رض 

رغبة مني يف ترجمة كل ما �أملك.. كانت هنالك 

بع�س �لظروف منها ما ه� �نتاجي, �أ�سف �إىل 

ذلك ��ستحالة �حلركة بالن�سبة لفريق �لعمل... 

كما �إنني كنت �أترك لنف�سي �لعنان باأن �أفكر 

بحرية, كنت �أق�ل �س�ف لن يحا�سبني �أحد على 

هذ� �لفيلم, فمن جهة كان �لفيلم خارج �إطار فكرة 

�سباك �لتذ�كر, ومن جهة �أخرى �سكل هذ� �لفيلم 

قطيعة مع �الإرث �ل�سينمائي �لعر�قي و�لعربي, 

وبالتايل �أنا معزول هنا عن ثقافة �أنتجتني, و�أنا 

ال �عتقد �أن �ملحا�سبة �أو�الإد�نة �أوتفكيك �لفيلم 

ومن ثم �إعادة تركيبه لت�سكيل قر�ءة عن �لفيلم,ال 

�أعتقد �أن هذه �لعملية �ستتم مثلما تتم عندما 

ينتج ي�رضي ن�رض�هلل فيلماً على �سبيل �ملثال..

�مل��س�ع خمتلف جد�ً هنا.. 

ك �صاأع�د للخيار الذي اتخذته يف بناء فيلمك، 

كامريا داخل كامريا وفيلم داخل فيلم. على 

طريقة التغريب عند بريخت (انتبه هذا م�رشح، 

اإنه لي�ش حياة) كنت تق�ل للمتفرج اأن؛ انتبه 

هذا فيلم، ولكن مع ذلك كنت تق�ل للمتفرج 

اأي�صاً: انتبه، اإنه حياة، واإنها حتدث حقاً.. 

ع يف تلك �لفرتة كانت عيني ت�سري هكذ� �إز�ء �حلياة, 

كنت �أحاول وبق�ة �أن �أت��زن نف�سياً, وهذه كانت 

حلظة �لعالج, �أن �أجرد كل ما �أر�ه يف �حلياة �إىل 

عنا�رض در�مية...عندما كنت �أ�ساهد �سخ�ساً 

يدخل وي�رضق د�ئرة �ل�سينما و�مل�رضح يف بغد�د, 

كنت �أود �أن �أخرج �سالحي من �حلز�م و�أطلق 

عليه �لنار(طبعا لي�س لدي �سالح وال حز�م), 

لكني كنت �أعالج هذه �لرغبة �لدم�ية بد�خلي 

�إز�ء هذ� �ل�سارق باأن �أختزله �إىل عنا�رض در�مية, 

كنت �ألتفت بر�أ�سي و�أبحث عن كامري� وعن 

خمرج �سيق�ل يل بعد قليل CUT, �نتهى �مل�سهد! 
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كنت �أق�ل الأ�سدقائي, هذه لي�ست حياة و�قعية, 

�سينتهي هذ� �مل�سهد, �لنري�ن �ستنتهي, �لدمار 

�سينتهي, �ألي�س كذلك؟! كنت �أ�سبه باملجن�ن �لذي 

ي�ساأل �س�ؤ�الً جمن�ناً, وهذ� ��ستمر معي �إىل حلظة 

�سناعة �لفيلم. مل �أكن �أفكر بربيخت وال بغ�د�ر, 

.CUT ولكن كنت �أفكر فقط مبن �سيق�ل

ك ح�رش اجلن�ش يف فيلمك بتق�صف �صديد، وعرب 

م�صهد واحد، رمبا يحمل قليالً من الدللت، فلم 

ي�صبع ال�ص�ؤال اجلن�صي يف فيلمك رغم ت�فر 

الفر�صة لإ�صباعه..

ع هذه �ملد�خلة �أعتربها من �أهم �ملد�خالت �لتي 

تعر�ست لها حقيقًة ولي�ست جماملة؛ نحن- 

و�أعني هنا يف �لعامل �الإ�سالمي- نعي�س ثال�ثاً 

مركباً من �لتاب�هات, �لدين و�ل�سيا�سة و�جلن�س. 

لي�س من �مل�ستحيل �حلديث عن هذ� �لثال�ث 

و�ال�ستغال عليه يف �أية حلظة با�ستثناء �للحظة 

�لتي مرت فيها بغد�د. نحن مل نكن نتنف�س ب�سكل 

طبيعي, نحن كنا نلهث يف تلك �اليام, �أ�سف �إىل 

هذ� - وهي قر�ءة �سخ�سية للذ�ت- �إنني ل�ست 

م�ؤهالً �إنتاجياً للدخ�ل يف هذ� �مل��س�ع. �لفيلم 

�سهد �ن�سحاب ممثلتني رئي�ستني فيه قبل بدء 

�لت�س�ير بدقائق ب�سبب خ�فهم من �لتجربة, 

خ�فهم مما �سيق�له �لفيلم, وهذه �إ�سكالية 

يف جمتمعنا كما تعلم. يف بغد�د ال ت�جد لدينا 

�أخالقيات �سناعة �سينمائية, نحن نحاول �الآن 

تاأ�سي�س �أخالقيات من هذ� �لن�ع لكنها غري 

م�ج�دة.. �ملمثلة بالن�سبة لثقافتنا �ل�سينمائية 

هي عبارة عن �سخ�س يقف �أمام �لكامري� ليق�ل 

جمالً �جتماعية فقط, خارج هذ� الإطار ال ميكن 

لك �أن تطرح م��س�عاً.. �أنا مل �أذهب �إىل تنفيذ 

هذ� �مل�سهد �لذي �أ�رضت �إليه و�لذي يحمل دالالت 

جن�سية ب�سيطة �إال لك�ن مرمي عبا�س (�سخ�سية 

مي�س�ن يف �لفيلم) ممثلة عر�قية تعي�س يف �أملانيا, 

وال تعي�س يف بغد�د.

ك ماذا يعني لك اأن فيلمك يحمل الرقم مئة يف 

ترتيب الفالم العراقية، واإنه اأول فيلم عراقي 

بعد اجتياح ق�ات التحالف لبغداد؟

ع هل �ستن�رض ذلك؟

ك نعم. 

ع خر�ء !!!

ك دعنا من الأرقام اإذا، اأود اأن اأ�صاألك عن اأبناء 

جيلك من ال�صينمائيني، كيف تقراأ احلركة 

ال�صينمائية ال�صابة يف العراق الي�م؟

ع ال �أ�ستطيع �أن �أحتدث عن جيلي �ل�سينمائي 

باملعنى �لدقيق للم�سطلح, لكن �أ�ستطيع �أن 

�أحتدث عن �سد�قات, ط��ل فرتة �لت�سعينات كنا 

�أثنني فقط ح�سن بال�سم و�أنا, ف�سلنا ف�سالً ذريعاً 

يف ��ستفز�ز طلبة ق�سم �ل�سينما يف كلية �لفن�ن 

�جلميلة و�لذين هم قريب�ن من �أعمارنا على �أقل 

تقدير, كنا.. ه� و�أنا �أ�سبه باملحم�مني. ح�سن مل 

يحتمل كل هذ�, فهاجر يف �لعام 1998 وبقيت 

وحيد�ًً (�سينمائياً) الحقاً بدت ظاهرة مبت�رضة 

متثلت ب�ج�د �سابني هما حيدر حل� ومر�د 

عط�سان... �إنها �سد�قات ولي�س حركة جيل. 

ك لكَنك �صكلت مع اأ�صدقاء لك يف العراق جمم�عة 

اأ�صميت�ها (ناج�ن)، ناج�ن من ماذا؟ 

ع ��ستعملنا مفردة (ناج�ن) باقرت�ح من �ل�ساعر 

فار�س حر�م �لذي �ساركني يف كتابة �لفيلم, نحن 

جن�نا كمجم�عة من �سلطة �لثقافة �لر�سمية, 

جمم�عتنا �لتقت مع بع�سها يف �لت�سعينيات, 

وكنا جمم�عة �أ�سدقاء �تفق�� على �أن يرف�س�� 

�لكثري ويقبل�� �لقليل, �جتمعنا على �لفن, وكنا 

جمم�عة �سعر�ء وت�سكيليني وم�رضحيني.. �أطلقنا 

��سماً على جمم�عتنا بعد �حلرب لكننا يف فرتة 

�لت�سعينيات مل نكن منلك �سهرة, كانت جمم�عتنا 

�سكالً من �أ�سكال �ملقهى �لثقايف �لعر�قي, وفكرة 

�لنجاة لدينا كانت �إعالن �سك �أكرث مما هي يقني 

حمقق...جن�نا من عدم �لتل�ث بامل�ؤ�س�سة 
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�لر�سمية, ولكن هل جن�نا من �الحتالل؟ هل 

جن�نا من �لدين؟ �الآن �نهارت جمم�عة(ناج�ن).

ك باأي معنى انهارت؟ هل خلالفات �صخ�صية اأم 

لفرتاقات فكرية؟

ع جزء مهم من تركيبة �لعالقات �ل�سخ�سية كان 

قد �نهار, وبد�أ �الختالف �لفكري و�مل�قف ي�سكل 

متايز�ت.. باخت�سار �سديد ما حدث بـ (ناج�ن) 

ه� متاما ما حدث يف �لعر�ق.

ك هل هذا ه� حال احلركات الثقافية يف العراق، 

اأمل يبل�ر عراق ما بعد �صدام ح�صني اأية تيارات 

ثقافية جديدة؟

ع حالياً...هنالك تيار�ت دينية...�ل�سيء �ل�حيد 

�ل���سح يف �لعر�ق حالياً, ه� �لت�سنيف �لطائفي 

و�الإثني.

ك واأين تاأثريات جيل ال�صتينيات وال�صبعينيات 

عليكم كمثقفني وفنانني؟ هل قطيعتك مثالً مع 

هذا اجليل كانت نهائية؟

ع �سينمائياً مل تكن هنالك تاأثري�ت, هنالك 

بع�س �الأفالم �لعر�قية لكنها مل ترتك يفَ �أثر�ً 

تعليمياً, كنت �أ�ساهد بع�س �أفالم هذه �ملرحلة 

نظر�ً ل�سه�لة م�ساهدتها, مبعنى �أنك تخرج من 

م�ساهدة �لفيلم دون �أن يزعجك �أو ي�سبب لك 

�سيقاً...�ل�سينما �لعر�قية مل ت�لد بعد.. لي�س لدينا 

�سينما.. ولي�س مبقدورنا �حلديث عن �سينما..

ك لكن تاأثريات هذه املرحلة مل تكن �صينمائية 

فقط..؟

ع دعنا نتكلم عن ثالثة حماور ثقافية عر�قية �أثرت 

ال يف �لعر�ق فقط, �إمنا يف جممل �ملنطقة, �ملحاور 

�لثالثة هي: �حلركة �ل�سعرية �لعر�قية �لتي 

�بتد�أت �سمن مفه�م �لكال�سيكية �حلديثة على 

يد �جل��هري, ومن ثم �حلد�ثة �ل�سعرية على يد 

�ل�سياب ونازك �ملالئكة و�لبياتي وبلُند �حليدري, 

�ملح�ر �لثاين ه� �حلركة �لت�سكيلية �لعر�قية �لتي 

بد�أت على يد ج��د �سليم وفائق ح�سن و��ستمرت 

وهي حركة مهمة جد�ً من حيث تاأثري�تها يف 

�ملنطقة, وهنالك �لعديد من �الأ�سماء..�أغلبهم عا�س 

د�خل �لعر�ق ولي�س يف �ملنفى, ورغم ذلك كان 

لهم �الأثر �الأكرب يف ت�سكيل �حلركة �لثقافية. هناك 

حاالت ��ستثنائية كجرب عل��ن �لذي خرج من 

�لعر�ق الأ�سباب بد�أت �أيدي�ل�جية و�نتهت حياتية. 

��ستمرت هذه �حلركة على يد فنانني �سباب من 

�لد�خل مثل �سياء �خلز�عي و�أحمد ن�سيّف. 

ك هنالك حم�ر ثالث كما تق�ل؟

ع نعم, �ملح�ر �لثالث ه� حركة �لق�سة �لعر�قية 

و�لرو�ية �لعر�قية, وبالرغم من قلة �النتاج 

�لرو�ئي و�لق�س�سي �لعر�قيني �إال �أن هنالك 

�أ�سماء عر�قية كبرية, هنالك ف�ؤ�د �لتكريل وغائب 

طعمة فرمان يف �لرو�ية, وهنالك حديثاً علي بدر 

يف �لرو�ية �أي�سا... يف �لق�سة هنالك حممد خ�سري 

��سم مهم, و�أ�سماء كثرية �أخرى..

ك اأغلب من حتدثت عنهم هم من داخل العراق، 

ولكن ماذا عن ت�ا�صل مبدعي الداخل العراقيني مع 

اأقرانهم يف اخلارج. هل كان مثقف� اخلارج امتداداً 

للحركة الثقافية العراقية يف الداخل، اأم اأن لهم 

خ�ص��صيتهم التي اأمالها عليهم �رشطهم اجلغرايف؟

ع بالتـاأكيد كان�� �متد�د�ً للد�خل, و�لدليل على ذلك 

�أنك عندما تتبع �ملنجز �ل�سخ�سي لبع�س �ملثقفني 

�لعر�قيني �لذي هاجرو� �إىل �خلارج, جتد �نهيار�ت 

كبرية يف �ملنجز �لثقايف �لذي �أنتج�ه, و�لكثري منهم 

�نطفاأ بعد �أن ترك �لعر�ق... مثقف� �خلارج �لذين 

خرج�� من �لعر�ق يف �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات 

خرج�� الأ�سباب �أيدي�ل�جية, خرج�� �سمن 

م�قف, و��ستقرو� يف بالد �لغربة �سمن م�قف, 

و�أنتج�� �سمن م�قف, وه�ؤالء ��ستطاع�� �أن 

يك�ن�� ركائز ثقافية.. �س��ء �أكان�� وج�ديني �أم 

ي�ساريني �إيدي�ل�جيني...مثقف� �لت�سعينات �لذين 

هاجرو� هم �الأقل �إنتاجاً و�الأ�سعف �إنتاجاً, ذلك 

الأنهم خرج��, فقط, الأنهم ملّ��.. �أغلب �لذين 
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خرج�� من �لعر�ق يف �لت�سعينيات كان�� قبل ذلك 

ركائز �مل�ؤ�س�سة �لر�سمية �لعر�قية. 

�أما من بقى يف �لعر�ق, ف�سكل �ل�سغط �لذي كنا 

نتعر�س له يف �لت�سعينيات كان حافز�ً حقيقياً 

للبحث, يف هذ� �ل�قت كنت بعيد�ً عن �مل�ؤ�س�سة 

�ل�سينمائية �حلك�مية, الأنها كانت �إىل حد كبري 

حمك�مة بربوبغاند� و��سحة من قبل �لدولة, 

وكان هذ� �إ�سكاالً فكرياً بالن�سبة يل, ولكنه حمل 

تبعات فنية �أي�ساً. خذ علي بدر مثال كرو�ئي, 

كل رو�يات علي بدر �لتي ن�رضت يف مطلع �لعام 

2000 كتبها يف �لت�سعينيات عندما كان يف 

�لعر�ق.. �أنا قر�أت �أغلب خمط�طات علي بدر يف 

�لعر�ق.. بابا �سارتر مثال كتبها يف �لعر�ق.. �لكثري 

من �ملثقفني �لعر�قيني فعل�� ذلك..

ك هل تعتقد اأّن ال��صع ال�صيا�صي الراهن يف 

العراق ي�صمح باأي �صكل من اأ�صكال النتاج 

الفني؟

ع ال, �أبد�ً...ال ي�سمح وال حتى بعد ع�رض �سن��ت.. 

�ل��سع مظلم جد�ً...ال �أمل, �لق�ى �لدينية تاأكل 

�جلميع, و�سيا�سة �الإق�ساء حتا�رض �جلميع...

�لتاب�هات �لتي كان نظام �سد�م ح�سني ي�سكلها 

�أقل �سط�ة بكثري مقارنة مع �لتاب�هات �لتي 

تت�سكل �الآن يف �لعر�ق على يد �لق�ى �لدينية, 

وهذه بالتاأكيد لي�ست دعاية ل�سد�م ح�سني. 

�أ�سبح وج�دك �الآن كباحث يف �ل�ج�د م�سكلة.. 

عندما تناق�س مثال يف رم�ز دينية فاعلة يف 

�ل�سيا�سة �لعر�قية �ستك�ن مهدد�ً بالقتل.

ك لكنك عر�صت فيلم (غري �صالح) داخل العراق..

ع نعم, ولكن مل ينتبه له �أحد.. ُعر�س عر�ساً 

يتيماً يف بغد�د و�ساهدته �لنخبة فقط, �ساهدته 

ركائز �لنخبة �لثقافية �لعر�قية وكان ر�أيهم 

�إيجابياً جد�ً, عر�س يف ك�رد�ستان يف �إطار 

مهرجان �ملدى �لثقايف فكان رد �لفعل �أكرب..

ك عر�ش يف مهرجانات عديدة يف اخلارج اأي�صا.. 

برلني ون�تردام.. هل حلظت ف�ارق من حيث 

التلقي بني املتلقي العراقي واملتلقي يف اأوروبا؟

ع عر�سه يف �خلارج حقق �إ�سكالية ن�عاً ما, �إذ �إن ما 

ه� مت�قع منك كمخرج عر�قي بالن�سبة للغرب ه� 

�أن تقدم طفالً يبكي, وحروباً و�س��ريخ, وماآ�ٍس.. 

ولكنهم مل يت�قع�� عمالً يق�ل لك: تعال لنتاأمل, 

تعال لنفكر..كان من �ملمكن �أن يقبل�� فيلماً �س�يدياً 

بهذه �لطريقة ولي�س فيلماً عر�قياً..�أنا ال �أمتلك 

�حلق بالن�سبة للمتلقي �لغربي عم�ماً, ال �أمتلك حق 

�لتفكري بدالً منه, �أمتلك حق عر�س ماأ�ساتي فقط..

وهذ� خطاأنا يف �آلية ت�سديرنا �لثقايف �إىل �لغرب ولي�س 

خطاأ �لغرب وحده. خالل �سنة ون�سف من عر�س 

�لفيلم يف �ملهرجانات هذ� �أهم �نطباع �سكلته...

نحن بالن�سبة للغرب ه� �الآخر, �الآخر �ملتدين, 

�الآخر�الأقل �ساأناً..لذلك فاإن �لق�سية هنا ال تناق�س 

حتى من ز�وية �لرتف �لثقايف, كاأن يعدو منجزك 

�سكالً من �أ�سكال هذ� �لرتف, فالق�سية هنا هي 

ق�سية �أحقية, ولي�س من حقك �أن تفكر.

�نظر �إىل �ل�سينما �الإير�نية, �الأفالم �الإير�نية �لتي 

يحتفي بها �لغرب عم�ماً هي �الأفالم �لتي تثري 

�لعاطفة, و�أحيانا �لعاطفة �ملجانية, الأن هذ� بب�ساطة 

ما ينتظره �لغرب من بقعة كاإير�ن, �أ�ستثني هنا 

�ملخرج �الإير�ين عبا�س كريو�ستامي, هناك قب�ل 

ذو �سمة مزدوجة من �لغرب بالن�سبة الأفالمه, 

�لغرب يقبله الأنه عبقري بالكامل من جهة, والأنه 

ي�سنع �أفالماً عن �ل�ج�د يف بيئة دينية (�إير�ن) 

يعدها �لغرب �أهم منطقة »�إ�سالم �سيا�سي«.. 

ك يف اأفالمك املقبلة،عن اأي �ص�ؤال �صتبحث ؟

ع �ساأبحث عن �أنا�س غري �ساحلني للعر�س بكل 

تاأكيد... قد يك�ن�� عر�قيني وقد ال يك�ن�ن.. هذ� 

م��س�ع م�ؤجل.
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ال �أدري ما �إذ� كانت ثمة م�سافة مفرت�سة بني 

�أي منفي ووطنه, وال �أدري ما �إذ� كانت �مل�سافة 

�لفيزيائية تعزز هذ� �الفرت��س, رمبا �لعك�س ه� 

�الأ�سح, �أرجح �أن كلكام�س مثال, �ختار �مل�سافة 

ليعرف بالده! لعله مل ي�ستطع �أن يعيد �كت�ساف 

مدينته وه� ربها, �إال بعد �أن �بتعد عنها, و�سارت 

فقد�نه �لتايل! حتى و�إن كان هذ� �البتعاد رحلة 

�سالة بحثا عن خل�د م�ستحيل...

�ملنفى رحلة كلكام�سية �أخرى, رمبا ق�رضية 

هذه �ملرة, لكنها حتيل �مل�سافة �ملفرت�سة مع 

�ل�طن, �إىل مياه �سافية كافية لتاأمل كل �سيء 

ب��س�ح �أكرث.. من هنا فلي�س م�ستغربا �أن يك�ن 

�ل�طن و�مل��طن يف �للحظات �حلا�سمة الأي منهما, 

منعك�سا لالآخر.. �سيك�ن �ملنفى خمترب� للحقائق, 

9

حممد مظل�م

كوابي�ش كلكام�ش العائد

مقالة من كتاب (ربيع اجلرنالت ونريوز احلالجني*) ملحمد مظل�م �ش59-63 ال�صادر 

عن دار نين�ى دم�صق 2003

* �حلالج مت�س�ف معار�س ل�سلطة �لدولة �لعبا�سية, 
ظهر يف �لن�سف �الأول من �لقرن �لعا�رض �مليالدي, وقتل 

بتهمة �لهرطقة, حيث قطعت �أطر�فه �الأربعة و�حتز ر�أ�سه 

و�أحرقت جثته وملا �سارت رماد�ً �ألقيت يف نهر دجلة, 
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و�س�ؤ�ال �سعبا عما كان وما �سياأتي, غري �أن �ملياه 

�ل�سافية هذه ال تخل� من خ�ف ي�سل م�ست�ى 

�لذعر �أحيانا مما قد ي�ؤول �إليه م�سري �لبالد... 

فالذين عرف�� �حلرب عرف�� ما تعنيه من خر�ب..

وهي كما يق�ل زهري بن �أبي �سلمى: 

وما �حلرب �إال ما علمتم وذقتم

وما ه� عنها باحلديث �ملرجم

 و�حلرب منذ �لغزو�ت �لد�خلية �لتي دونتها 

ق�سيدة زهري �إىل ي�منا هذ� �ملليء بالغز�ة من جهات 

�ستى!, تعني �سيئا و�حد�: �لفعل �مل�ساد للحياة, 

�حلرب يف و�حد من متثيالتها �لب�سعة ت�ستعري 

وج�ه �لطغاة لت�ستدير من جهة �أخرى علينا!

�إنها �لي�م ((�لت�قيت �سفر)) �لذي يقرتب 

بني �أن يع�د �لعر�ق لتاريخه �ملكت�ب بالرماد, 

و�حلر�ئق �مل�ستعلة من كل جانب, وهروب �أبنائه 

يف كل �جلهات, وبني �أن يع�د �ملنفي�ن,منفيني 

�أي�سا �إىل دورهم, ال �أدري فعال هل �مل�سافة 

�لي�م,هي م�سافات هروب ومنايف �إ�سافية 

ومتاه �آخر, �أم م�سافات ع�دة حتت حر�ئق 

�ملدن ملعا�رضة �لفقد�ن؟ م�سافات تبدو مر�س�مة 

على دروب �لرماد كاآثار تائهني مرو�, لكنهم مل 

ي�ستطيع�� �ل��س�ل.. 

من هنا �أرى �أن �البتعاد عن �ل�طن, لي�س يف 

�مل�سافة �ملكانية, وال حتى بالبعد �لزمني باملعنى 

�لفيزياي�ي, �أعتقد �أن مفه�مي �ل�طن �أو �له�ية, 

كليهما, مفه�م مركب ملتب�س غالبا, �لعر�ق �لي�م 

بالن�سبة يل �أكرب من وطن باملعنى �ل�سيا�سي �أو 

�الجتماعي, رمبا �أ�سبح �س�ؤ�ل �له�ية, و�س�ؤ�ل 

�ل�طن �أي�سا, ن�عا من طبيعة �لرحلة ذ�تها, �أدعي 

�إنني �رضت �أرى وطني ب��س�ح �أكرث عندما 

غادرته, و�ملنفى بحد ذ�ته ي�سكل ن�عا من �له�ية 

�ملركبة و�خلا�سعة للتعديل و�لتنقيح بفعل تد�خل 

عنا�رض �ستى يف تعديلها با�ستمر�ر, �ملاأ�ساة 

�لعر�قية جت�سد وجها و�حد� منها, فاأن تك�ن 

عر�قيا �لي�م ه� تكثيف �إ�سايف له�ية حائرة 

ومذع�رة يف �الآن نف�سه..

ياأتي �ملنفى بالعم�م ليعري �له�يات �لقدمية, 

يك�سف وهم ثباتها, ويجعلها تخ�سع ملتغري�ت 

و�سريورة.. �لذين يعي�س�ن يف ثقافات �أخرى 

وخلف �أ�سماء �أخرى وي�سطدم�ن بلغات 

�أخرى, هم �أكرث عر�سة النتهاك من هذ� �لن�ع, 

ورمبا كان وج�دي يف بلد عربي منذ خروجي 

من �لعر�ق قبل �ثنتي ع�رضة �سنة, جعلني �أقل 

تعر�سا لهذ� �الختبار, فاأنا مل �أر بعد بغد�د �إال 

مدينتني هما دم�سق وبريوت.. وحتى بطاقة 

ه�يتي �ل�سخ�سية مل يجر �ختبارها يف هاتني 

�ملدينتني! الأنني مل �أكن �حملها �أ�سال, لكن ل� 

عمقنا �لبحث ونظرنا عميقا يف �ل�جد�ن و�لذ�كرة, 

و�حل�سا�سية, ب��سفها من عنا�رض حت�الت 

�له�ية, �أعتقد �أنها هنا تعر�ست الختبار جدي, 

�ختبار �أرى �أنه �سيمتد يف م��جهات قادمة, 

قد تك�ن �سعبة, عندما نفرت�س �أننا نتع�د �إىل 

�لبالد: �له�ية �لقدمية!

وعلى غري ما ي�سرتطه �س�ؤ�ل �له�ية, فاإن 

�ملثقف �حلقيقي ينتمي للمنفى حتى وه� د�خل 

بلده, و�أنا من جيل ينتمي للمنفى مفه�ما منذ 

�أن كنا يف عر�ق �حلزب �ل��حد, وتزييف �ل�عي, 

وتذويب �لفردية �إىل حد حمقها, لذلك لي�س من 

�مل�ستغرب �أن يك�ن �أغلب �أدباء جيلي خارج �لعر�ق 

حاليا, �الأقل منهم, ممن بق�� يف (�ملنفى �لقدمي!) 

�إّما معتقل�ن �الآن, �أو م�سح�ق�ن حتت �لعجالت 

�لرهيبة لقطار �لدكتات�رية, �أو مات�� مبكرين, قبل 

�أن يبلغ�� �الأربعني! فل� قي�س يل �أن �أع�د للعر�ق, 

فال �أت�س�ر �أنني عدت من منفاي, رمبا �ساأع�د 

�إىل روؤية �الأهل و�الأ�سدقاء و�لنا�س �لب�سطاء يف 

مدينتي بغد�د, رمبا �سيك�ن من �ملنا�سب �أن 

�أح�سل على وثيقة �سفر تر�سم يل طريقا وخر�ئط 

لرحلة �أخرى! حيث �أنني بلغت �الأربعني ومل �أحمل 

ج��ز �سفر بلدي وال ج��ز �سفر بلد �آخر..

يف �ملنفى ت�لد �الأ�سئلة, ولهذ� ال �أت�س�ر 

�ل�سعر�ء �إال منفيني, و�ل�سعر�ء هنا كناية ولي�ست 

تخ�سي�سا, وال �أت�س�ر �إنني �أع�د, عندما �أجد 
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كل �سيء قد رحل قبل جميئي, كاأننا تعاقبنا على 

طريق �لذهاب و�الإياب!

رمبا كانت �لذ�كرة و�حدة من �لطرق �ملغلقة 

يف طريق �لع�دة! �إذ �أن ذ�كرتي عن بالدي د�مية 

وم�ؤملة, �مل�سي عليها كامل�سي على حبل يجاور 

هاوية من �خل�ف, وعد� عن حلظات حميمة يف 

�لطف�لة, و�أج��ئها �لتي ذهبت مرة و�حدة وكاأنها 

�إىل �الأبد, و�أبطالها �لذين ق�س�� يف �حلروب 

و�ملعتقالت, �أو يف �أح�سن �الأح��ل ذهب�� هم �أي�سا 

�إىل منايف و�سيخ�خة مبكرة- منفى �آخر- عد� عن 

هذ� �ل�رضيط �لبايل باالأ�س�د و�الأبي�س �لباهتني, 

فاإن ذكرياتي بعد ذلك ال ت�سكل �إال جزء� من 

تفا�سيل �لكاب��س �ل�ساغط, �أنا �لي�م �أعزل من 

بهجة تدلني على ذكريات هناك, وغريب عن 

�حل�س�د �لتي جتعل من هناك يبتهج�ن باإياب ال 

ميكن �أن يك�ن غنيمة ل�حده!

�ستاء�ت �حلروب, وفخاخ �لثل�ج �لتي تبتلع 

�لدبابات وط��قمها, كما ل� �إنه م�سيدة �لطبيعة 

�أو كالرمال �ملتحركة وحر��سة �آثار �مل�ت وه� 

يت�سلل �إىل ثكناتنا, مفارز �لقتل و�العتقال 

و�الإهانة �ملن�س�بة للناجني فخاخا �أخرى �أكرث 

ق�س�ة ودهاء! �ليافطات �ل�س�د �لتي تف�سل 

�التكاء على ما تبقى من جدر�ن مهدمة يف �الأحياء 

�لفقرية من �ل�سمال �إىل �جلن�ب.. هذه ذكرياتي 

عن �لبالد �لتي م�ست بها �أوىل �لعجالت و�سار 

فيها �ل�سحر �لقدمي ب�ما م�سح�ر� باخلر�ب! 

و�سار �سعر�وؤها طالئع هجرتها, �لتي تقرتب 

جمه�ريتهم �لي�م من �ملاليني �الأربع يف �أندل�س 

جديدة م�ستتة يف �سياعات �ستى...

�سار �ملنفى وكاأنه جزء طبيعي من �ل�سعر 

�لعر�قي, منذ عبد �ملح�سن �لكاظمي �ملدف�ن 

يف م�رض يف �لعام 1936, �إىل رم�ز �ل�سعر 

�لكال�سيكي و�حلديث �ملدف�نني يف دم�سق, 

ولندن, ومدن ما ور�ء �لبحار.

�سعر ما ��سطلح عليه بالرو�د, وحده, ي�سج 

باملنفى مفه�ما وم��س�عا وحافز� وحتى 

م�سري�, منذ (غريب على �خلليج) لل�سياب, �إىل 

�أغنيات �لبياتي, و�نكفاء بلند و�نزو�ء نازك, �إىل 

�إ�رض�ر �سعدي على ردم �مل�سافة �ل�همية ما بني 

�لعزلة و�حل��ر �لد�ئم مع �ل�طن, وخز�ن �الأمل 

لدى �لن��ب منذ �الأه��ر �لتي ت�رض على �إ�سعال 

ق��ربها ث�رة يف ليل �للغة.

هذ� �الإرث �ل�ساغط من �الأمل و�لق�س�ة �سكل 

�لكاب��س �لتقليدي �ملالزم ملنام �لعر�قيني �ملنفيني, 

كاب��س ��ستطلعته لدى �لعديدين ممن �سبق�ين 

للمنفى, بعد �أن �سار جزء� من ليلي, ف�جدته و�حد� 

من خ�س��سيات �ملنفى �لعر�قي ولكنني مل ��ستطلع 

بعد ما �إذ� كان من خ�س��سيات �ملنفى عم�ما...؟ 

يف كل مره كنت �أع�د فيها – باحللم – �إىل 

بلدي الأرى �أ�رضتي و�أ�سدقائي, يتح�ل �حللم �إىل 

كاب��س مرعب, حيث, تبد�أ مطارد�ت قاتلة يف ليل 

من �لرب�ري, و�الألغام و�لبنادق �مل�س�بة نح�ي 

من كل �جتاه, لكنني يف كل مره �أجد طريق �لنجاة 

�سالكا الأنني �عرف �لطريق �إىل دم�سق, طريق 

�ملهربني على بغال ووع�رة ومياه وق��رب, 

ومار�ث�ن ال تعرف خريطته مفارز �حلدود, 

ومر�كز �لتفتي�س, هل كان لطريقة هروبي عرب 

جبال كرد�ستان ونهر �خلاب�ر �أثر يف �سياغة هذ� 

�لكاب��س وخر�ئط �لهروب منه...؟

قبل �أ�سهر عندما ك�رضت – �حل��ر �لد�خلي 

�ملمتد الثنتي ع�رضة �سنة, يف رحلة �إىل كرد�ستان, 

قلت ها �أنا �أع�د �إىل �ل�طن, لكنني �سعرت بغربة 

من ن�ع �آخر, لقد حكم علي بالنفي لالأبد.. �آه ل� 

يعيد �لنهر جمر�ه ل� يتذكر �مل�سب من �أين منبعه.. 

�الآخرون فقط هم �لذين يعرف�ن م�سرية �لنهر.. 

لكنه مدف�عا بق�ة �حلياة مي�سي دون �أن يك�ن 

مبقدوره �لتلفت كثري� ملعرفة طريق �لع�دة.

لكن �ل�سيء �ملفيد يف تلك �لرحلة �أنها ��ستاأ�سلت 

مرة و�حدة, ذلك �لكاب��س �لذي �ساحبني يف 

�لن�م الثنتي ع�رضة �سنة.. �الآن �أحلم بالع�دة 

لل�طن بال ك��بي�س حتا�رضين من �ملنزل �إىل 

�ملقهى, غري �أن ثمة كاب��سا كبري� ماثال يف نهار�تي 

هذه �الأيام: �حلرب, �إنها ثمن فادح وفاح�س �أي�سا, 

لر�سم طريق ع�دة �ل�سعر�ء على ديارهم!
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10

نا�رش ح�صن

راديو بابا كوركور

جتربة كرك�كية يف »الإعالم املجتمعي« بقلم: نا�رش ح�صن (مار�ش 2007) 

 

بعد �سق�ط �لنظام �لعر�قي �ل�سابق يف ني�سان 

2003 كنت قد رجعت �ىل بغد�د, بعد غياب د�م 

�أكرث من ع�رض �سن��ت ب�سبب معار�ستي للنظام 

و�اللتحاق باملعار�سة يف ك�رد�ستان.ويف ي�م 

2003/6/28 �نتخبت رئي�سا الأحتاد �الإذ�عيني 

و�لتلفزي�نيني �لعر�قيني- �ملركز �لعام,وذلك يف 

�أول �نتخابات حرة ودمي�قر�طية, فكلفت من قبل 

�سبكة �الإعالم �لعر�قية)IMN( با�ستالم منطقة 

عملها يف �سمال �لعر�ق. وكانت كرك�ك هي �ملقر 

�لرئي�سي لعملي.

 كانت لدينا يف كرك�ك حمطة تلفزي�نية و�حدة 

فقط (تلفزي�ن كرك�ك �ملحلي) و�لتابعة �سابقا 

ل�ز�رة �الإعالم �ملنحل, وبعد مرور �سهرين من 

�إعادة �لعمل يف �ملحطة قمت بتاأ�سي�س ر�دي� (بابا 

ك�رك�ر), فعملت على دمج �المكانيات �ملادية 

و�لب�رضية يف �ملحطتني �الإذ�عية و�لتلفزي�نية,  وال 

نز�ل �إىل �الآن نعمل بنف�س �لطريقة حيث �أن ك��در 

�الإذ�عة تعمل يف �لتلفزي�ن وبالعك�س, وب�سكل 

م�سرتك, مما �أتاح لالإذ�عة �أن تتط�ر وبر�جمها 

ب�سكل �رضيع.

ر�دي� بابا ك�رك�ر ه� خليط ون�سيج الأربع 

ق�ميات يف �لعر�ق؛ �لك�رد و�لرتكمان و�لعرب 

و�لكلدو�آ�س�رييـن, ذلك الأننا ن�جه خطابنا 

مل�ستمعينا يف هذه �ملدينة �ملت�سعبة ق�ميا, مما 

جعلنا مندفعني للتحدث بلغات كرك�ك �ملختلفة. 

كانت �سيا�ستنا �أال نعمق �لف�سل �للغ�ي بني هذه 

�لق�ميات يف �إذ�عتنا, و�أال ن�سع فرت�ت حمددة 

لكل منها, �أي �أن نخ�س�س مثال �ساعتني للك�رد, 

و�ساعتني للعرب وهكذ�.  لذ� كانت بر�جمنا يف 

�لغالب خمتلطة لغ�يا, وقد �ساعدنا على ذلك  �أن 
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معظم �ملذيعني يف بابا ك�رك�ر يجيدون معظم 

�للغات �ملتد�ولة يف كرك�ك (�لك�ردية و�لرتكمانية 

و�لعربية و�ل�رضيانية). كانت بر�جمنا ت�سكل 

خليطا لغ�يا وثقافيا عرب �حل��ر�ت �ملطروحة 

يف �لرب�مج وعرب ��ستقبال �ت�ساالت �مل�ستمعني, 

وكذلك ب���سطة�مل��سيقا و�الأغاين, ولقد قادت 

هذه �ل�سيا�سة �الإعالمية �إىل  زيادة عدد م�ستمعينا 

خالل �لربنامج �ل��حد, كذلك ز�دت من �لتقارب 

بني �مل�ستمعني �ملتعددي �لثقافات. ويف نف�س 

�ل�قت ز�دت هذه �ل�سيا�سة من حدة �لتناف�س بني 

�ل�سحفيني ومقدمي �لرب�مج يف �إذ�عتنا ومن 

�إقبالهم على تعلم لغات حملية �أكرث, من �أجل 

�مل�ساركة مع �مل�ستمعني.

تبني بابا ك�رك�ر خلط » �الإذ�عة �ملجتمعية«  

بد�أ يقطف ثماره يف كرك�ك و��ستطاع �ن ينجز 

للم�ستمعني و�سكان �ملدينة عدة منجز�ت 

ل�ساحلهم:

�لنا�س يف قرية (د�ق�ق) كان�� حمرومني من 

�ملياه �ل�ساحلة لل�رضب لعدة �أ�سهر, ومن خالل 

برنامج(بني �مل�ستمعني) �لذي يبث بـاأربع لغات, 

��ستطعنا �أن ن�سكل ورقة �سغط على د�ئرة 

�لبلدية, من خالل �ساعتني بث مبا�رض على �له��ء, 

ومن خالل �لع�رض�ت من مد�خالت وطلبات 

�مل��طنني مما �أدى �إىل �أن تق�م �لبلدية يف �ل�سباح 

�لباكر بت�سليح و�إعادة جر �ملياه �إىل �سكان �لقرية. 

كذلك مت ت�سجري �سارع بط�ل3 كم ب�ستالت 

�أ�سجار مثمرة, وذلك على �أثر حملة كانت �إذ�عتنا 

قد بد�أتها قبل ليلة و�حدة فقط عرب برنامج (بني 

�مل�ستمعني), وتط�ع عدد من  �ل�سباب �مل�ستمعني  

وبع�س �مل��طنني يف كرك�ك, وك��در �إذ�عة بابا 

ك�رك�ر,  للقيام بت�سجري �ل�سارع, بني �جل�رض 

�لر�بع وج�رض �ل�الدة على نهر (�خلا�سة) يف 

كرك�ك.�عتقد �أن هذ� ميثل �إجناز� وتفاعال 

كبري� بني �الإذ�عة وم�ستمعيها. من �الأمثلة �أي�سا 

عما قمنا به لتط�ير �إذ�عتنا وحت�يلها �إىل �إذ�عة 

جمتمعية �أن قمنا بالند�ء من �أجل �إنقاذ طفلة 

�سدمتها �سيارة, وكانت �لطفلة حتتاج �إىل كمية 

من �أكيا�س �لدم عن طريق �لتربع, وقد ��ستطعنا 

ويف خالل �ساعتي بث على �إذ�عة بابا ك�رك�ر 

�إي�سال �ملتط�عني �ىل (م�ست�سفى كرك�ك �لعام) 

حيث تربع�� بالدم �لالزم ومت �إنقاذ حياة �لطفلة. 

�إىل �لي�م �لثاين ظل �مل�ستمع�ن يت�سل�ن بنا  

مطالبيننا �إعطائهم معل�مات عن �ل��سع �ل�سحي 

للطفلة, وقد طلبنا حينها  من مدير �مل�ست�سفى �أن 

يتحدث للم�ستمعني عرب �لهاتف.

�إن �لطفلة كانت من �لق�مية �لعربية وهذ� ما 

�أعلناه يف �لند�ء, ومع ذلك كان �ثنان من �للذين 

تربع�� بالدم من �لك�رد, و�عتقد �أننا قد حققنا 

هدفنا بالتاآخي بني �سكان �ملدينة, وهناك �أمثلة 

كثرية �أخرى

�سحيح �أن لكرك�ك و�سع خا�س يف �لعر�ق, 

لكن ما يقال يف �الإعالم ح�ل �أن كرك�ك »مدينة 

على بركان« فيه بع�س من �ملبالغة باعتقادي, هذ� 

�إذ� ما عزلنا �لعمليات �مل�سلحة و�لعنف يف �لعر�ق 

, حيث �أن 
ً
عن ق�سية كرك�ك �لق�مية حتديد� 

�لعمليات �مل�سلحة ت�سمل عم�م �لعر�ق.

بالتاأكيد هناك يف كرك�ك �رض�ع �سيا�سي 

ولكنه مل يتجاوز خط�طه �حلمر�ء لل��س�ل �إىل 

�رض�ع �أهلي م�سلح, كما �أين ال �أت�س�ر �أن ت�سل 

�الأم�ر �ىل هذ� �حلد, الأن �مل��طنني هنا من ق�ميات 

�أربعة, تد�خلت وجتان�ست فيما بينها, وهذ� ما 

يدع�ين �إىل عدم �لثقة مبا جاء يف عن��ن: »كرك�ك 

مدينة على بركان«, فال�سكان هنا وبعد مرور 

�أربع �سن��ت على �سق�ط �لنظام بد�أو� بالتفكري 

يف م�سالح كرك�ك �القت�سادية و�الجتماعية 

و�لقان�نية, ذلك على �لرغم من عمليات ��ستهد�ف 

�ملدنيني �مل�ستمرة على نح� منتظم.

ي�جد ��ستعد�د وت�سحية لدى ك��درنا 

�الأعالمية يف كرك�ك نح� تقدمي ما يريده 

�مل�ستمع�ن, ونحن نعمل على �إر�ساء ثقافة 

�لت�سامح و�الأخ�ة و�لعمل من �أجل بناء  هذه 

�ملدينة �ملتن�عة �الأعر�ق, وغالبا يف �ل�ساعر �خلا�س 

بر�دي� بابا ك�رك�ر نق�ل ونكرر هذه �جلملة 

(بابا ك�رك�ر... ر�دي� �لتاآخي) وهنان�سري 
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بالطبع �إىل �لتاآخي بني �لق�ميات �الأربعة �لتي 

تكّ�ن �سكان كرك�ك. ي�جد �الآن يف كرك�ك ح��ر 

ح�ساري من �أجل تطبيع �الأو�ساع, حيث بد�أت 

�لق�ى �ل�سيا�سية �لك�ردية ب�سكل خا�س يف طرحه 

للمناق�سة مع �لعرب و�لرتكمان, وعلى �لرغم من 

قلة وتناق�س عدد �لكلدو�آ�س�ريني يف �ل�سن��ت 

�الأخرية �إال �أنهم ال ي�سكل�ن عقبة يف وجه �لتطبيع. 

ويبدو يل �أن هنالك تفاهم وت��فق بني �لك�رد 

و�لكلدو�آ�س�ريني على �لنقاط �الأ�سا�سية, �سيما 

بعد تعر�سهم لالإبادة يف و�سط وجن�ب �لعر�ق 

وجل�ء �لكثري منهم �إىل ك�رد�ستان.

و�سع كرك�ك �القت�سادي �سيء جد�  بالرغم 

من ثرو�تها �لهائلة, فامل�رضوعات  �القت�سادية ال 

تتحرك على نح� فعال, كما �أنه و�إىل �الآن ت�جد 

م�سكالت �إد�رية بني م�ؤ�س�سات �ملحافظة وبني 

مرجعياتها �لرئي�سية �ي �ل�ز�ر�ت يف بغد�د. 

ت�قف �مل�ساريع و�الإ�سكاالت �الد�رية بني �إد�رة 

�ملحافظة و�ملركز يف �لعا�سمة هي نقطة ل�سالح �أن 

تك�ن كرك�ك �إما فيدر�لية م�ستقلة, �أو �أن تن�سم 

�إىل �إقليم ك�ر�ستان.  فالنا�س هنا ال ي�سعرون باأي 

وج�د لل�سلطة �ملركزية ب�سكل و��سح وعملي.

فى خ�سم هذ� �ل��سع �ملعقد يتعر�س 

�الإعالمي�ن �إىل خماطر عديدة,وال �سيما �مل�ؤ�س�سات 

�ملحايدة �أو تلك �لتي متثل كل �رض�ئح �ملجتمع.

تعر�ست �إذ�عتنا �إىل عمليتي تفجري من قبل 

�الإرهابيني و�مل�سلحني �ملجه�لني مما �أدى �إىل 

�إعادة �لبناء مرتني. وبجه�د �لعاملني �ل�سباب مل 

يت�قف �لبث �س�ى �ساعات قليلة خالل �لعمليتني. 

�لتفجري �الأول وقع يف ت�رضين �لثاين 2003 

و�لتفجري �لثاين بعد 3 �سن��ت يف �سعر �أيل�ل 

2006 وقد بلغ عدد �جلرحى جر�ء �لتفجريين 

16 جريحا منهم مر��سالت ومذيعات فني�ن.

تعر�س �لعامل�ن لدينا من خارج �ملحطة �إىل 

ثالثة هجمات م�سلحة �أ�سفرت عن ��ست�سهاد 

ثالثة عاملني وجرح �ثنني. كذلك تعر�ست 

مر��سلتنا (�أ�سيل �لربيعي) �إىل �إ�سابة بجروح 

خالل �إعد�دها  لتقرير ح�ل تفكيك �سيارة 

مفخخة.�أتذكر �أن �النفجار �الأول كان  �أول 

��ستهد�ف  ي�سيب د�ئرة �أو م�ؤ�س�سة �إعالمية 

يف كرك�ك, و�أ�سبح �حلدث ي�سغل �لنا�س لعدة 

�أيام فى �ملدينة, لكن �النفجار �لثاين  مل يكن �إال 

حدثا ي�ميا �عتياديا, وذلك لكرثة �النفجار�ت 

و�لعمليات �النتحارية يف �لفرتة �الأخرية. وكثري� 

ما �رضنا  ن�ستغرب عندما ال تقع �نفجار�ت �أو 

عمليات �ختطاف و�غتيال يف ي�م مير علينا !

ما �أركز عليه كطم�ح �سخ�سي يف �لفرتة 

�ملقبلة ه� �إي�سال �س�ت �الإذ�عة نح� �لريف, 

و�إىل �أبعد نقطة من �ملحافظة, خا�سة �لتجمعات 

�ل�سكانية �لتي تتن�ع فيها �للغات و�الأديان 

و�لط��ئف �ملختلفة, وهذ� ما �أعده يف �حلقيقة 

هدفا كبري�, الأننا يف بابا ك�رك�ر ال نريد �لرتكيز 

فقط على مركز �ملحافظة دون �الأرياف, ويف 

�عتقادي �أن �ملر�أة �لريفية على نح� خا�س هي 

�أكرث من يحتاج لنا يف هذه �خلط�ة, وكذلك بقية 

�فر�د �ملجتمع �لريفي, �لذين يحتاج�ن للت�عية 

و�لثقافة ون�رض ثقافة حق�ق �الأقليات, و�حلد 

من �أثر �لعاد�ت و�لتقاليد �لبالية �لتي ت��رث�ها 

عرب �سنني غابرة. لذ� نحن ن�سعى للح�س�ل على 

ما ميكننا من ت��سيع د�ئرة �لبث, وزيادة قدرة 

وطاقة �أجهزة �الإر�سال �حلالية �لتي لدينا وهي 

ذ�ت قدرة �سغرية. 

�إن �لطم�ح �أمر م�رضوع ولكنه ال يرتبط 

فقط باالإمكانيات �لتقنية و�لفنية, بل باإيجاد 

و�سائل وطرق ت�ؤدي تط�ير وتاأهيل وتدريب 

ك��در �سابة جديدة للعمل �الذ�عي, وتط�ير 

عملهم للتفرغ نهائيا لالإذ�عة.لقد ��ستطعنا �أخري� 

�ل��س�ل �إىل قفزة ن�عية يف جمال ت��سيع �لبث 

�الإذ�عي عرب �الأنرتنيت, ومن خالل منظمة 

MICT, حيث �سار مبقدورنا �إي�سال �س�تنا 
�إىل �أنحاء �لعامل.ن�سعى كذلك د�ئما �إىل �حل�س�ل 

على فر�س �مل�ساركة يف �مل�ؤمتر�ت و�ل�ر�سات 

�الإذ�عية حمليا و�إقليميا ودوليا, حيث مت �إىل �الآن 

�إر�سال خم�سة ك��در من �إذ�عتنا �إىل خارج �لعر�ق 

لهذ� �لغر�س, مما �أغنى ك��درنا جتربة علمية 
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جيدة يف جمال �لعمل �الإذ�عي. لقد ت��سعت قاعدة 

م�ستمعي �الإذ�عة بعد م�ساركة (بابا ك�رك�ر) يف 

م�ؤمتر 1AMARC �لدويل �لتا�سع حيث ��ستطعنا 

�أن نتبنى م�رضوع �الإذ�عات �ملجتمعية, ومت تطبيق 

�لعديد من �لرب�مج.

كما �أن �جناز م�رضوع ور�سة �لعمل �الذ�عي 

يف �أربيل م�ؤخر� ومب�ساركة عدد من �الإذ�عات 

�لعر�قية �الأخرى, �أثبت �أن �إذ�عة بابا ك�رك�ر 

�إذ�عة م�ؤهلة ل�سد�رة هكذ� م�ساريع م�ستقبال 

يف عامل �الإذ�عات. لقد حقق ر�دي� بابا ك�رك�ر 

�سمعة لي�ست حملية وح�سب, و�إمنا على 

م�ست�ى �لعر�ق, ونال �عجاب ور�سا �مل�ؤ�س�سات 

�الإعالمية و�لثقافية. �إننا يف �لعر�ق نحتاج دوما 

للتط�ير و�لتاأهيل يف �ملجال �الإعالمي, وذلك 

ب�سكل خا�س من �أجل �سناعة �إعالم حر حمايد 

بعيد� عن �الأيدل�جيات �ل�سيقة �ملطروحة على 

�ل�ساحة �لعر�قية. 

AMARCِ 1 هي منطمة �الحتاد �لعاملي لالإذ�عات �ملجتمعية, 

وقد عقدت م�ؤمترها �لعاملي �لتا�سع يف �لعا�سمة �الأردنية 

عمان, حيث �ساركت فيه عدد من �الإذ�عات �لعر�قية, ومن 

بينها ر�دي� بابا ك�رك�ر.
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ولد نا�رص ح�سن عام1947يف مدينة خانقني، ون�شاأ يف كنف عائلة مهتمة بالفنون والثقافة. اأخوه جعفر 

ح�شن مغني كردي معروف. يف عام 1971 تخرج نا�رس ح�شن من جامعة بغداد للفنون اجلميلة، ومن ثم 

بداأ عمله كممثل وخمرج يف االإذاعة التلفزيون وامل�رسح.  

قبل اأن يكمل درا�شته اجلامعية، اأ�شهم يف  تاأ�شي�ش نقابة الفنانني العراقيني عام 1968، �رسكة ال�شم�ش 

لالإنتاج ال�شينمائي والتلفزيوين، وجمعية الفنانني الكورد عام 1970.

�شارك يف العديد من املهرجانات منها: مهرجان فل�شطني يف بغداد، ومهرجان الكويت 1976، مهرجان 

مو�شكو الأفالم ال�شياحة 1980، ومهرجان Green Footcloth يف برلني.

يف عام 1991، ترك العمل يف التلفزيون، متجها اإىل كورد�شتان املتمتعة حينها باحلكم الذاتي، ومن ثم 

متجها اإىل االأردن فاخلليج العربي، لي�شتقر اأخريا يف اليمن حيث اأقام فيه ملدة اأربع �شنوات.

عاد اإىل كورد�شتان العراق �شنة 1997، حيث �شارك يف تاأ�شي�ش حمطتي راديو وتلفزيون كورديتني 

ر�شميتني، باالإ�شافة اإىل م�شاهمته يف تاأ�شي�ش تلفزيون كورد�شات.

العام(،  )املركز  والتلفزيونيني  االإذاعيني  الحتاد  رئي�شا  ليكون  ح�شن  نا�رس  انتخب   ،2003 عام  يف 

ومنذ ت�رسين االأول )اأكتوبر( 2003 وهو يعمل كمدير لتلفزيون كركوك التابع ل�شبكة االإعالم العراقي 

احلكومية. 

بعد اأ�شهر قليلة من ت�شلمه هذه املن�شب اأ�ش�ش راديو بابا كوركور الذي ما زال يديره اإىل اليوم.
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11

حيـدر �صعيـد

 الفكرة 
َ
 الدولة، ما اأكرب

َ
ما اأ�شغر

خط�ط عن عالقة املثقف بالدولة يف العراق (مت�ز 2006)

ميكن �لق�ل �إن �لدولة �ال�سرت�كية �لتي حكمت 

�لعر�ق من 1968 �إىل 2003 (�لتي هي على ما 

ُت�سّمى عادة دولة حزب �لبعث, �أو دولة نظام 

�سّد�م ح�سني) هي �أول دولة يف تاأريخ �لعر�ق 

�حلديث جتعل من نف�سها مدير�, م�رضفا ومر�قبا 

وم�سيطر�, على �لعملية �لثقافية, فقبل هذ� 

�لتاأريخ ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن دولة م�سيطرة 

على �لثقافة �أو عن ثقافة مرتبطة بالدولة. كان 

�س�ُق �لثقافة يت�سكل خارج �إطار �سيطرة �لدولة, 

من حركة ن�رض وجمالت ومطب�عات وجتمعات 

مثقفني ونقابات ثقافية.

(�لثقافة) �لتي نق�سدها هنا لي�ست حمت�ى 

ون�س��سا و�أفكار�, بل هي ن�ساط م�ؤ�س�سي. 

فعلى �لعك�س متاما, ال ميكن للمجال �لثقايف من 

حيث ه� حمت�ى ون�س��س و�أفكار �إال �أن يك�ن 

جماال م�ستقال عن جمال �لدولة, وال ميكن ربط 

تاأريخه بتاأريخ �لدولة. �أما �لثقافة, من حيث 

هي ن�ساط م�ؤ�س�سي, فتاأريخها على نح� عام 

ه� تاأريخ �لدولة, �أو تاأريخ للدولة, لتح�التها 

وحت�الت وظيفتها.

يف �لعر�ق, كانت ت��زي �سع�َد ق�ة �لدولة, 

�أي ق�ة دورها يف �إعالة �ملجتمع و�ل�سيطرة عليه 

و�سبط �لعالقات �الجتماعية, عمليُة دولنة 

منظمة للثقافة, تعني وتت�سمن على نح� 
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�أ�سا�سي �إدماجا منهجيا للم�ؤ�س�سات �لثقافية 

بجهاز �لدولة. هذ� �الإدماج ��ستند �إىل حت�لني 

مهمني, ومتد�خلني, يف م�سار �لدولة �لعر�قية 

نف�سها, ن�ساآ مع �نقالب (�أو»ث�رة«, بح�سب ما 

ي�س�د يف �الأدبيات �لعر�قية) 1958, وتكثّفا بعد 

�نقالب 1968. �لتح�ل �الأول ه� ظه�ر نزعة 

َمرَكَزة �سديدة يف �سل�ك �لدولة من خالل ربط 

�لفاعليات �الجتماعية (�أو ما بات ُي�سطلَح عليه 

�الآن »�ملجتمع �ملدين«), من نقابات وم�ؤ�س�سات 

م�ستقلة, بالدولة. و�لتح�ل �الآخر ه� ظه�ر ما 

�سّماه ع�سام �خلفاجي (ر�أ�سمالية �لدولة), �أي 

حتّ�ل �لدولة �إىل �أن تك�ن �لر�أ�سمايلَّ �ل�حيد, 

�أن تك�ن ربَّ �لعمل �ل�حيد, �ملنتَج و�ملعيل 

و�لبائع و�لتاجر و�مل�ست�رد �ل�حيد. هذ� �لتح�ل 

�كت�سب ق�ة �سديدة مع تاأميم �لنفط �سنة 1972 

و��ستفادة �لدولة من �لطفرة �لنفطية يف �سبعينيات 

�لقرن �لع�رضين, لتتعزز مركزيُة �لدولة وق�تها 

و�سيطرتها من ثم عرب �حتكارها للريع �لنفطي. 

املثقف / ال�صيا�صي

يبتدئ فا�سل �لعز�وي كتاَبه (�لروح 

�حليّة)/1994 بنقد ملا يعتقد �أنه ج�هر �أ�سا�سي 

حكَم �لثقافة �لعر�قية, وه� تبعية �ملثقف 

لل�سيا�سي. هذه �لتبعية ر�سمت مالحمها �سيغُة 

(�ملثقف �حلزبي), وه� �ملثقف �لذي يرتبط 

بحزب ما ويعربرِّ عن �أيدي�ل�جيا ذلك �حلزب.

ظهَر �ملثقُف �حلزبي غد�َة ظه�ر �لتجربة 

�حلزبية يف �لعر�ق, وال �سيما يف نهاية 

�الأربعينيات من �لقرن �لع�رضين. وباالأحرى �أن 

�الثنني معا, (�ملثقف) و(�حلزب), ظهر� مع ن�س�ء 

�لدولة �حلديثة �ملنق�لة عن �لتجربة �ل�سيا�سية 

�لغربية,فذ�كرة �ملنطقة ال تعرف (�ملثقف) باملعنى 

�حلديث بقدر ما تعرف (�لفقيه) و(�ل�ساعر),وال 

تعرف (�حلزب) بقدر ما تعرف (�خلالفة) 

و(�ل�سلطنة).

لقد كان جل �ملثقفني �لعر�قيني, منذ تلك 

�ملرحلة, مثقفني حزبيني. 

�إن مفاهيم (�ملثقف) و(�لثقافة) 

و(�مل�ؤ�س�ساتالثقافية ), �لتي ن�ستعملها هنا, 

لي�ست مفاهيم مطلقة وعاملية, و�إن معانيها 

تتحدد بح�سب ما ُي��َسع لها يف �سياق �لثقافة 

�لعر�قية. (�ملثقف) ه� �الأديب و�لفنّان, و(�لثقافة) 

هي �ملنتجات �الأدبية و�لفنية, و(�مل�ؤ�س�سات 

�لثقافية) هي �مل�ؤ�س�سات �لتي تتعلق باالأدباء 

و�لفنانني ونتاجاتهم, نقابات و�حتاد�ت و�سحفا 

ف�سال عن جزء كبري (وه� جزء �أ�سا�سي رمبا) 

من �مل�ؤ�س�سات �لتي ال ينطبق عليها مفه�م 

(�مل�ؤ�س�سة) �حلديث, من قبيل �ملنتديات �لثقافية, 

�ملقاهي و�لبار�ت �لتي يرتادها �ملثقف�ن, وعلى 

نح� �أكرث جتريد�, مفه�م (�جليل), �لذي لعب 

م  يف �لثقافة �لعر�قية دوَر م�ؤ�س�سة جتريدية تنظرِّ

حركَة �ملثقفني وجتمعاتهم وت�جهاتهم �لفنية. 

�إننا نعد كلَّ هذه �الأخرية (م�ؤ�س�سات), مبا �أنها 

نقطة تنظيم حلركة �ملثقفني.

تقت�رض (�لعملية �لثقافية) يف �لعر�ق على 

ما يتعلق بالف�ساء �الأدبي و�لفني, من نتاجات 

ومفاهيم و�أجيال وجتمعات. هذ� �حل�رض مهم 

الأن نالحظ �أن (�لثقافة �لعر�قية) ف�سلت يف �أن 

ُتدمج د�خلها م�ؤ�س�سات مهمة, من قبيل �جلامعة 

و�الأكادمييات ومر�كز �لبح�ث.

وبالتايل, فاإننا حني نتحدث عن ��ستقطابات 

�أيدي�ل�جية د�خل �لثقافة �لعر�قية �أو عن 

حتزبات �ملثقفني �لعر�قيني, نك�ن نق�سد ما جرى 

�لت���سع عليه يف لغة �لثقافة �لعر�قية من مفاهيم 

لـ (�ملثقف) و(�لثقافة) و(�مل�ؤ�س�سات �لثقافية).

وهذ� �حلديث ال ي�سمل ما مل يت���سع عليه 

�ملثقف�ن �لعر�قي�ن باأنه جزء من �لعملية �لثقافية. 

لقد نادى �الأكادميي و�ل�س��سي�ل�جي �لعر�قي 

�ل�سهري علي �ل�ردي بـ (��ستقاللية �ملثقف). ولكن 

(�ملثقف) �مل�ستقل �لذي يت�س�ره �ل�ردي ه� غري 

(�ملثقف) �لذي جرى بناوؤه يف (�لثقافة �لعر�قية), 

�ملثقف �حلزبي �الأيدي�ل�جي.

كان �ملثقف�ن �لعر�قي�ن ينتم�ن �إىل حزبني 

رئي�سيني يف �لتجربة �حلزبية يف �لعر�ق �آنذ�ك 
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(ما بني نهاية �الأربعينيات ونهاية �ل�سبعينيات 

من �لقرن �لع�رضين), هما �حلزب �ل�سي�عي, 

وعلى نح� �أقل, حزب �لبعث, �إىل �حلد �لذي 

يجري فيه ت�سنيف �ملثقفني �لعر�قيني, يف 

�لتاأريخ �الأدبي �لعر�قي, �إىل ن�عني, �أو منطني, 

�أو فئتني, تتحدد�ن بح�سب �النتماء �حلزبي, 

وهما: �ملثقف�ن �ل�سي�عي�ن, و�ملثقف�ن �لبعثي�ن. 

وقد عا�س �ملثقف�ن �ل�سي�عي�ن و�لبعثي�ن 

�رض�عا �أيدي�ل�جيا حاد�, ه� نف�سه �ل�رض�ع 

�الأيدي�ل�جي �لذي كان قطباه �حلزب �ل�سي�عي 

من جهة وحزب �لبعث من جهة ثانية.

كان �ملثقف حزبيا ملتزما. وبالتايل, كان 

طبيعيا �أن يك�ن تابعا لل�سيا�سي, �لذي يق�د 

�حلزب وي�س�غ �أيدي�ل�جياه. ومل ي�ستطع 

�ملثقف �أن يخلق جماال للثقافة م�ستقال عن �ملجال 

�حلزبي �الأيدي�ل�جي, كان جمرد �أد�ة خل��س 

�رض�ع �أيدي�ل�جي. ويف �للحظة �لتي يعربرِّ 

فيها �ملثقف عن ��ستقاللية �ملجال �لثقايف, كانت 

�الأيدي�ل�جيا / �حلزب / �ل�سيا�سي ت�سحقه بق�ة 

كانت �الأحز�ب ر�عية ر�سمية للثقافة. لقد 

كانت حزمة �أ�سا�سية من �ملفاهيم �لتي �سيطرت 

على �لف�ساء �الأدبي و�لفني يف �لعر�ق �آنذ�ك 

خارجة من رحم �الأيدي�ل�جيا �ل�سي�عية �أو 

�ال�سرت�كية (�لنقد �ل��قعي �ال�سرت�كي, �اللتز�م, 

�الأدب �ال�سرت�كي,...), �إن مل نقل بتاأثري مبا�رض 

رين �الأيدي�ل�جيني للحزب �ل�سي�عي,  من �ملنظرِّ

على وجه �لتحديد, كما �أن جمم�عة �أ�سا�سية من 

�لق�سائد و�لق�س�س و�لرو�يات �لتي �أجنزنها 

�أدباء عر�قي�ن بارزون (بدر �ساكر �ل�سياب, عبد 

�مللك ن�ري, عبد �ل�هاب �لبياتي, غائب طعمة 

فرمان,...) هي ��ستعارة كربى عن �الأفكار 

�ل�سي�عية, بل �إن ثمة �فرت��سات �أكادميية باأن 

حركة �ل�سعر �حلر (وهي �أكرب حركة جتديدية 

يف تاأريخ �ل�سعر �لعربي على �الإطالق قادتها 

جمم�عة من �ل�سعر�ء �لعر�قيني) منت برعاية 

�حلزب �ل�سي�عي.

من مثقف احلزب اإىل مثقف الدولة

بعد �نقالب 1968 وت�سلّم حزب �لبعث 

�ل�سلطةَ, قام �حلزب باإحلاق �ملثقفني �لبعثيني 

بجهاز �لدولة, جزء� من عملية تبعيث منّظمة 

�سهدتها �لدولة �لعر�قية, وحتّ�لت تبعية �ملثقف 

لل�سيا�سي �إىل تبعية للدولة, وحتّ�ل �ملثقف من ك�نه 

�أد�ة �أيدي�ل�جية للحزب �إىل �أد�ة �أيدي�ل�جية للدولة.

لقد عا�س �ملثقف�ن �لبعثي�ن بعد 1968 

حما�سة كربى, الأن حزبهم �نت�رض وت�سلّم 

�ل�سلطة, وبالتايل, �سيك�ن �ملجاُل �أمامهم كبري� 

لتاأدية دور ثقايف. غري �أن �لدولة (�ملُحزَّبة) مل 

تكن تفكر باأن يك�ن �ملثقف (�حلزبي) �رضيكا 

لل�سيا�سي, بل كانت تعمل على �إخ�ساعه و�إدر�جه 

يف م�رضوع �لدولة / �حلزب, الأنها ورثت �لعقد 

�لذي حكم عالقَة �ملثقف بال�سيا�سي, عقد �لتبعية. 

وكلما حاول �ملثقف �أن يخرج عن حدود �لثقافة 

�الأيدي�ل�جية ليفّكر يف جماله �لثقايف, فرد� م�ستقال 

ال ع�س�� حزبيا, كانت �لدولة تعيده �إىل طريقها.

يف عام 1969, �أ�سدر عدد من �ملثقفني, 

�ل�سي�عيني و�لبعثيني, جملة حد�ثية الفتة حملت 

��سم (�سعر 69). مل تكن هذه �ملجلة جمرد جملة, 

بقدر ما كانت تعربرِّ عن ح�ّسا�سية جديدة يف �لثقافة 

�لعر�قية. كانت �إحدى �للحظات �لنادرة �لتي 

فّكر فيها �ملثقُف �لعر�قي ب�سفاء جماله, بانتمائه 

�لال�أيدي�ل�جي و�لالحزبي, بحلمه �خلبيء. 

خرجت هذه �ملجلة من م�ؤثر�ت عّدة, منها حركة 

�ل�سباب �ملتمرد يف �أوروبا, ومنها تيار �حلد�ثة 

�لنامي �آنئذ يف �لثقافة �لعربية, مبا يت�سمنه من 

نزعة �سكالنية ال�لتز�مية ال�أيدي�ل�جية, يف حني 

كانت ت�سيطر على �لفكر �الأدبي �الأيدي�ل�جي يف 

�لعر�ق فكرُة (�اللتز�م), مبعنى �أن هذه �ملجلة مل 

تخرج من �أيدي�ل�جيات �الأحز�ب �مل�سيطرة على 

�ل�ساحة �ل�سيا�سية �لعر�قية �آنئذ. ولذلك, و�جهت 

رف�سا من �لدولة (�لبعثية), وعلى نح� ما من 

قيادة �حلزب �ل�سي�عي, و�أُوقفت بعد �أربعة �أعد�د 

فقط من �سدورها.
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هذ� �حلادث لي�س حادثا عابر� يف تاأريخ �لثقافة 

�لعر�قية, فحزب �لبعث, �لقاب�س على �ل�سلطة, 

عِمَل, يف بدء عهد �سلطانه وعلى نح� رمزي 

عميق, على قطع �مل�رضوع �خلا�س للمثقفني 

و�إخ�ساعهم �سمن �ل�سيا�سة �لثقافية �لتي 

يحدرِّدها �حلزب, و�لتي �أُجرِب �ملثقف�ن �لبعثي�ن 

على �عتناقها, لكي ي�سلّمهم �حلزُب من ثّم 

م�س�ؤوليَة �إد�رة �مل�ؤ�س�سات �لثقافية �لتابعة 

للدولة, مبعنى �أن �حلزب مل يفكرِّر يف �أن يجعل 

�ملثقَف �رضيكا يف بناء �ل�سيا�سة �لثقافية, بقدر ما 

�أر�د منه �أن يك�ن جمرد �أد�ة تنفيذية.

وعلى نح� �أكرث عمقا, كان هذ� �حلادث 

يعيد َبنيَنَة �لثقافة �سمن �مل�سهد �الأيدي�ل�جي 

و�ل�سيا�سي و�الجتماعي �لعام يف �لعر�ق, �أو لنقل: 

�سمن م�سهد �لهيمنة. لنتذكر, هنا, �لتح�لني 

�ملهمني �للذين طبعا عر�َق ما بعد 1968, و�للذين 

�أ�رضنا �ليهما �آنفا: مركزية �لدولة, ور�أ�سماليتها, 

هذ� ف�سال عن �لتح�الت �لعميقة د�خل حزب �لبعث 

نف�سه من خالل �سع�د �سلطة فردية متحكمة 

�أق�ست �لتيار�ت �لتاأريخية �الأيدي�ل�جية فيه, 

ومن خالل �إعادة �سياغة عالقته ب�سائر غرمائه 

�ل�سيا�سيني عرب ف�ّس م�رضوع �ل�رض�كة �ل�سيا�سية 

(�ل�سكلية) مع �حلزب �ل�سي�عي و�الأحز�ب �لكردية 

�لتي �أعلن عنها حزُب �لبعث عقب �نقالب 1968, 

ثم قمع �لنخبة �ل�سيا�سية �ملعار�سة.

هذه �لتح�الت كانت تر�سم ملمحني �أ�سا�سيني 

للثقافة يف �لعر�ق:

1 ظه�ر دولة ر�عية للثقافة, �أي �النتقال من 

�سيغة �حلزب �لر�عي للثقافة �إىل �لدولة �لر�عية, 

حدث هذ� مع �لتح�ل �لذي ن�سمرِّيه (حتزيب 

�لدولة). نحن ال نق�سد بـ (رعاية �لثقافة) هنا 

�أن تتيح �لدولة �إمكانيات لدعم �لعملية �لثقافية, 

بل �أن تعمل �لدولُة على ربط �لعملية �لثقافية 

بكاملها بها, وبالتدريج, بناء روؤية باأنه لي�ست 

هناك �إمكانية للم�ؤ�س�سة �لثقافية, وبالتايل ل�سائر 

�لعملية �لثقافية, خارج �إطار �لدولة. هذه �حلالة 

نطلق عليها (�أب�َة �لدولة للثقافة).

2 �إعادة ترتيب �مل��قع �لقدمية بني �ملثقفني 

�لبعثيني و�ل�سي�عيني, فاالأمر مل يعد �رض�عا 

�أيدي�ل�جيا متكافئا بني حزبني, بل ه� �الآن 

�رض�ع بني دولة ومعار�سة, بني ثقافة دولة 

وثقافة معار�سة. هذ� �لرتتيُب �جلديد للم��قع 

�أ�ّس�س لثنائية ر��سخة يف �لثقافة �لعر�قية تتعدى 

�ل�سيغَة �ل�سيقة للعالقة بني �ملثقفني �لبعثيني 

و�ملثقفني �ل�سي�عيني, وهي �أنه ثمة ثقافة ر�سمية 

تابعة للدولة وثقافة غري ر�سمية, ثقافة تكررِّ�س لها 

و�سائُل �الإعالم و�ملقرر�ُت �لدر��سية, وثقافة 

يجري تد�ولها يف �ملقاهي و�لبار�ت وجتمعات 

�ملثقفني. هذه �لثقافُة �لثانية هي �لتي ُينَظر �إليها, 

عادة, باأنها �لثقافة �حلقيقية للعر�ق, يف حني �أن 

�لثقافة �الأوىل هي (ثقافة دولة), جمرد بروباغاند� 

تعب�ية لها, ما تقدرِّمه على �أنه ثقافة غري حقيقي, 

وهي مبغ��سة من (�لثقافة �حلقيقية), الأنها 

(ثقافة دولة)!

هذ�ن �مللمحان ر�سما عالقَة �لدولة بالثقافة يف 

�لعر�ق: �أنها �أب للثقافة, ولكنها مبغ��سة. وعلى 

نح� �أكرث و�س�حا, كان ثمة �إميان ب�ظيفة �لدولة 

يف �لثقافة, ولكن ثمة بغ�س ل�سخ��سها.

التيه الني�ليربايل

هكذ�, تت�سكل هذه �ل�سيغة �الأوديبيُة �لغريبة 

�لتي تختزل عالقة �ملثقف �لعر�قي بالدولة, هذ� 

�ملثقف �لذي ورث �أب�َة �لدولة ومعار�ستَها يف 

�ل�قت نف�سه.

غري �أن �ملثقف �لعر�قي مل ي�ستطع �أن يقتل 

�أباه, ومل ي�ستطع �أن يغريرِّ �سخ��َس �لدولة, 

فلقد ُقتِلت �لدولة وُقتِل �سخ��ُسها بيد �أجنبية يف 

.2003/4/9

�إن �لدولة / �الأب, �لتي كان �ملثقف �لعر�قي 

يتمنى �إ�سالحها بتغيري �لقائمني عليها, �نتهت 

من حيث هي دولة ر�عية للثقافة مع �سط�ة 

�لنم�ذج �لني�ليرب�يل يف عر�ق ما بعد �سّد�م, 

م دوَر �لدولة  ذلك �لنم�ذج �لذي يريد �أن يحجرِّ

يف دعم �لثقافة ويطلقها �إىل منطق �ل�س�ق. هنا, 
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كان يت�سكل تيُه �ملثقف �لعر�قي, من �ل�سّد بني 

�لنم�ذج �لني�ليرب�يل وحلمه بدولة ر�عية, ر�زقة, 

�أب�ية, ت�ستبدل جمرد ��ستبد�ل بنظاَم �سّد�م 

وحزب �لبعث نظاماً مقب�الً.

ثمة م�سكلة يف تعميم �لنم�ذج �لني�ليرب�يل 

على بلد, مثل �لعر�ق, خارج من جتربة م�سّ�هة 

ظلَّ �لفرُد فيها مرتبطا بالدولة, ولكن, ثمة م�سكلة 

ج�هرية �أي�سا يف روؤية �ملثقف �لعر�قي للدولة. 

ثمة حاجة ملحة لتنقيح هذ� �لنم�ذج �لني�ليرب�يل, 

ولكن �لرهان �الأ�سا�سي يتعلق بقدرة �ملثقف على 

�إعادة بناء روؤيته للدولة وعلى �إعادة �سياغة 

عالقته بها.

قد يك�ن هذ� ه� �لطريق �ل�حيد الأن تك�ن 

4/9, بالفعل, خامتة لهذ� �الإرث �لثقيل.

�شهادة  على  حا�شل   ،1970 النجف  مدينة  مواليد  من  بغداد،  يف  مقيم  وباحث  كاتب  �سعيد  حيدر 

الدكتوراه يف الل�شانيات، يكتب يف النقد االأدبي والل�شانيات والدرا�شات الثقافية والفكرية والتحليل 

من  عمل  العربية،  الف�شائية  والقنوات  االإذاعات  من  عدد  يف  احلوارية  الربامج  يف  ي�شهم  ال�شيا�شي، 

البحوث  تاأ�شي�ش عدد من مراكز  اأ�شهم يف  التي ت�شدر يف بغداد،  2003-2005 يف جريدة )املدى( 

امل�شتقلة يف بغداد، منها )املنرب الثقايف العراقي( و)مركز عراقيات لدرا�شات املراأة(. 
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الر�شم منذ كان  العام 1985، اهتم منذ �شغره بالفن ب�شكل عام، بداأ  ر�سيد يف بغداد يف  مهند  ولد 

الر�شم يف ق�شم الفن  ال�شاد�شة ع�رس دخل معهد الفنون اجلميلة، ودر�ش  عمره ثالث �شنوات، ويف عمر 

م�شواره يف  بداأ  املعهد.  الدرا�شة يف  ليكمل  امل�رسح  اإىل ق�شم  انتقل  ثم  �شنتني، ومن  الت�شكيلي ملدة 

ال�شينما وامل�رسح والرق�ش ب�شكل خا�ش، وقد قدم عرو�شا راق�شة داخل بغداد منها: )اأوديب(، )نار من 

امل�شاء(، )االأ�شلع(، اخت�ش يف درا�شة الرق�ش الياباين )بوتو دان�ش( وقد قدم جمموعة اأعمال جتريبية 

اأكادميية الفنون اجلميلة يف بغداد، ويف العام 2006 قدم عر�شه االأول كمخرج وم�شمم حركي  داخل 

وموؤدي يف عمله )النف�ش االأخري(، وقد �شارك به يف مهرجانات خمتلفة، وح�شل على العديد من اجلوائز.
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ث�رة ي��صف

البحث عن �شورة مل�شتقبل العراق
 

ح�ار مع امل�رشحية ث�رة ي��صف، حاورها فائز نا�رش الكنعاين (اأيار 2006)

ثورة يو�سف يعقوب من مواليد الب�رسة 1959 وحا�شلة على �شهادة املاج�شتري يف البيو-ميكانيكا/

تقنية ج�شد املمثل عام 1996 جامعة بغداد، حا�شلة على دكتوراه فل�شفة –فن التمثيل عام 2004 

الب�رسة من 1992-2006، ع�شوة يف  الفنون اجلميلة جامعة  من جامعة بغداد وهي در�شت يف كلية 

الهيئة االإدارية الإحتاد امل�رسحيني/الب�رسة ، وع�شوة يف املجل�ش العراقي لل�شلم والت�شامن/ فرع الب�رسة 

ونا�شطة يف املجتمع املدين وع�شوة يف الهيئة االإدارية ملنظمة جماعة )نلتقي( للثقافة والفنون، غادرت 

العراق عام 2006 على اأثر حماولة الغتيالها.
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فائز نا�رش الكنعاين: طاملا عملت ط�يال يف 

امل�رشح والفن، ما هي امل��ص�عات التي ت�صتاأثر 

باهتمامك على الدوام؟

ث�رة ي��صف:�ملر�أة بطبيعة �الأمر. من �لطريف 

�أين قدمت يف �لت�سعينيات عمال ��سمه (بال�رضعة 

�ملمكنة) وه� م�ن�در�ما ن�سائية, تناولت فيه 

معاناة �ملر�أة يف ظل فقد�ن �لزوج, و�نتظارها 

�لط�يل, و�الآن ب�سفتي نا�سطة يف �ملجتمع �ملدين, 

فاأنا �أحترك �سمن م�ساحة حترر �ملر�أة وحق�قها, 

يبدو �أن قدري �سيبقى مع ��ستمر�رية حرمان 

�ملر�أة من حق�قها.

ف من جتربتك امل�رشحية، كيف كان و�صع 

امل�رشح اأيام النظام ال�صابق، وكيف كانت ظروفه 

يف ذلك ال�قت؟ هل كان هناك اإنتاج م�رشحي 

ن�صيط خالل حكم �صدام ح�صني؟

ث �إذ� �أردنا �أن نق�سم زمن �لنظام �ل�سابق �إىل عق�د 

وحقب, فيمكننا �أن نق�ل �أن �لع�رض �سن��ت �الأوىل 

�لتي �سبقت حكم �سد�م, وبعد ��ستالم �لبعثيني 

لل�سلطة, �أي يف �ل�سبعينيات, فهذه �ملرحلة حفلت 

باإنتاج م�رضحي متميز, من حيث �لن�س كفكرة, 

ومن حيث �لروؤية �الإخر�جية �أي�سا, ومن حيث 

�لعمل كممثلني و�أق�سد جت�سيد �ل�سخ�سية 

و�الأد�ء, وميكن �أن نعزو هذ� �لتميز �لذي بد�أ 

من مطلع �ل�سبعينيات وحتى نهايته, �إىل تناف�س 

�لروؤى �ل�سيا�سية �لنا�سط, و�ختالف �لتيار�ت 

�لتي مل ت�سكل يف وقتها خطر� على �لثقافة, وكان 

�ل�سباق �ل�سيا�سي بينها ي�سب يف تعزيز دينامية 

�حلركة �لثقافية, و�ملق�س�د هنا بالطبع �لتناف�س 

بني �ل�سي�عيني و�لبعثيني1...

يف �لثمانينيات بد�أ م�ست�ى �الإنتاج يهبط مبختلف 

�ملفا�سل: �الإنتاج...�لن�س...�الإخر�ج �لذي بد�أ 

ي�ست�سهل ربط �مل�ساهد باخل�سبة, وتخلف �مل�سامني 

على �أ�سكالها و�أ�ساليب عر�سها. بل �أ�سبح �مل�سم�ن 

يف �لنهاية �سيئاً لي�س ذ� بال. و�سار �ل�س�ؤ�ل بدالً من 

ماذ� �ساأقدم من �أعمال لها قيمة ثقافية �أو �أديبة �أو 

�جتماعية, ماذ� �ساأجني من هذ� �لعمل....

ف رمبا ب�صبب احلرب، حرب الثماين �صن�ات ؟

ث من جهتي ال �أحمل �حلرب كثري�ً من �لتبعات, 

فعلى �لفنان �أن يعي �أّن مبقدوره �أن يخفف عن 

�لنا�س وطاأة �حلرب من خالل �أعمال نا�سجة ال من 

خالل �الإ�سفاف. هنالك ك�ميديا ميكنها �أن تدفع �لنا�س 

للتفكري, فلم ي�سهد �مل�رضح يف �لعر�ق �إبان حرب 

�لثماين �سن��ت ك�ميديا �س�د�ء, بل ثمة هزل مركب, 

ومرت�كب, هزل بني عليه هزل, تط�ر ليق�سي 

على �جلاد من منطقة �مل�رضح, جذب �إليه �لفنانني 

و�أفرغهم مما ميكن �أن يك�ن�� عليه من م�سئ�لية 

على ثقافة �ل�سعب, وح�لهم �إىل جتار همهم �لربح.

ف ما ن�ع الرقابة التي كانت متار�ش اآنذاك؟ 

وهل كانت احلك�مة تق�م بدعم وم�صاندة 

الأعمال امل�رشحية وامل�ؤ�ص�صات التعليمية 

املخت�صة؟

ث بالتاأكيد ال ميكن �أن نتجاوز �لقي�د �لتي كانت 

حتددها �لدولة, فالن�س �ملقدم �إىل �لعر�س كان 

يخ�سع �إىل فح�س »خبري من �لدولة« وهذ� ما 

يطلق عليه �آنذ�ك بـ »�ل�سالمة �لفكرية«, وحتى 

�أطروحات �لدر��سات �لعليا كانت تخ�سع �إىل 

هذ� �لن�ع من �لفح�س, �لذي يطمئن �لدولة �إىل 

�أّن �لر�سالة �أو �الأطروحة ال تتعار�س مع ما كان 

ي�سمى بـ (�ملبادئ), وهي بالتاأكيد خط�ط حمر, 

متنع خمالفة �أفكار �لنظام و�حلزب �حلاكم, وهذ� 

�لرقيب بال�رضورة كان رقيبا �سيا�سياً. �أما على 

م�ست�ى �لدعم �ملايل للم�رضح �آنذ�ك, فقد كانت 

هناك تخ�سي�سات للم�رضح, و�رضفيات خا�سة 

ال�ست�سافة �لفرق �مل�ساركة, �أو تخ�سي�سات مالية 

للعرو�س �مل�ساركة باملهرجانات �خلارجية �أحياناً.

ف لكن األ ي�صتطيع كاتب الن�ش ا�صتخدام 

م��ص�عات اجتماعية يفهمها امل�اطن ب�رشعة، 

وتغيب اإ�صاراتها عن ال�صلطة، هل كان امل�ؤلف�ن 

مييل�ن اإىل الإزاحة والقناع والرمز فيتناول�ن 

حاكماً جائراً يف زمن العثمانيني مثال ويرمزون 

به اإىل ال�صلطة احلالية؟
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ث طبعا, يت�سمن �لعمل �مل�رضحي بع�س �الأحيان 

�إ�سار�ت �إىل �لزمن �حلا�رض, كما يف م�رضحية 

(ملك زمانه) للفنان حيدر منعرث. �لتف كثري من 

�مل�رضحيني على �لرقيب ب�سكل ملح�ظ و�أنتج�� 

م�رضحيات �سعبية ولكنها كانت يف �ل�قت ذ�ته 

عرو�سا جادة, �نتبه لها �ملثقف, ومل تكن �لدولة 

يف �عتقادي غبية �إىل حد �لتغافل عن هذ� �لنمط 

من �الخرت�ق, غري �أن �لفنانني كان�� يجاهدون 

يف �ل�رض�ع مع �مل�ظفني �لنمطيني �حلري�سني 

على تطبيق تعليمات �لدولة يف د�ئرة �ل�سينما 

و�مل�رضح. على �سبيل �ملثال, �أ�رض �لفنان غامن 

حميد على عر�س م�رضحيته »�مل�مياء« بعد 

�أن منعها رقيب د�ئرة �ل�سينما و�مل�رضح, لكن 

�ملخرج فر�س عر�سها باأمر وز�ري, �أي من جهة 

�أعلى من �مل�ؤ�س�سة �لتي منعتها. كانت �ل�ز�رة 

�أكرث تفهما من �مل�ظفني �ل�سغار, وهم فنان�ن 

�سغار لكنهم كان�� حري�سني على منا�سبهم. 

وكرثة �الحتكاك بني �لفنان و�لرقابة �سنع ن�عاً 

من �ل�سد�قة بني حدين عدوين, كانت �حلك�مة 

يف تقديري ترتك عدد�ً من �لثق�ب �ملحدودة 

لتنف�س جمه�ر متاأزم وخمتنق, لكنها كانت 

على م�ست�ى �لتلفزي�ن �أكرث ت�سدد�ً, �أما على 

م�ست�ى �ل�سينما فقد و�سل �لت�سدد فيها �إىل �إلغاء 

هذ� �لقطاع متاماً من �مل�سهد �لثقايف �لعر�قي. 

ف ماذا عن جمه�ر امل�رشح؟ هل كان هناك اإقبال 

على الأعمال امل�رشحية؟ ما هي ن�عية هذا 

اجلمه�ر؟

�لنخبة. لكن  ث �الإقبال �لط�عي عادة جلمه�ر 

عدد جمه�ر منتدى �مل�رضح2 يف �أق�سى حاالته 

ال يتجاوز �ملائة. كان يتم تعيني �مل�س�ؤولني وفقا 

د�ئماً,  �سيا�سية حزبية كما يحدث  مل���سفات 

وعادة كان وزر�ء �لثقافة ال يحب�ن �مل�رضح وال 

�إد�رة �الأور�ق و�لربيد  يفهم�نه فهماً يتجاوز 

�لي�مي, كل ما يف �الأمر �أن رئي�س �جلمه�رية 

�لعنا�رض  عينهم مبر�س�م جمه�ري. هذه 

ل� كان هناك �سيا�سي�ن  خلقت م�سكلة رئي�سية. 

�لفنان ح�ل  �لتي يطرحها  �مل�سكالت  در�س�� 

�مل�رضح,  ي�ؤمنه  بتفاعل  �ملجتمع  ل�سعر  �ملجتمع, 

�مل�رضح مقد�س  باأن  �ملجتمع  وبالتايل ل�سعر 

كاخلبز, لكن حتت هذ� �ملعطى من �لظروف 

فان �جلمه�ر يف�سل م�رضحا مبتذال الأنه يريد 

�أن ين�سى �سيئاً من متاعبه �لثقيلة جد�ً. هذ� ه� 

�ل�س�ق وهذ� ه� �لنمط من �لعر�س وقد خلق 

م�رضحاً م�ؤذيا لل�عي �مل�رضحي كفن. 

ف هل كان الهدف الأ�صا�صي من العمل امل�رشحي 

ه� الرتفيه واملتعة اأو دعاية ل�صيا�صات الدولة 

وتعظيم القائد اأم اأنها كانت تعمل على التاأثري 

والتحريك الجتماعي وال�صيا�صي؟

ث هناك منط من �الأعمال �لتي مار�ست تثقيفاً 

مبا�رض�ً للجندي وه� �أن ال يرتك �أر�س �ملعركة, 

و�أن ال يفر من �حلرب, �س��ء �أكانت �لدولة 

على خطاأ �أم على �س��ب, و�إال فاإن �لرجل يفقد 

�رضفه. هذ� �لن�ع من �لر�سائل حفلت بها �لعديد 

من �مل�رضحيات �لتي �أنتجت �آنذ�ك مثل م�رضحية 

(ق�سة حب معا�رضة). من جانب �آخر كان 

هنالك تثقيف باجتاه �لقيادة, ور�سائل يف �حرت�م 

�ل�سلطة, كان هذ� �الأمر ن�سبة للدولة ه� �الأهم, �أما 

ما يليه من ق�سايا فلم تكن مهمة. هذ� على �سعيد 

�لتثقيف, �أما بالن�سبة للجانب �لثاين, فقد متثل 

مب�رضح �لرتفيه �أو �مل�رضح �لتجاري, فقد كانت 

�لدولة �آنذ�ك قد و�سعت من قاعدة هذ� �مل�رضح 

مبقابل �لت�سييق على قاعدة �مل�رضح �جلاد, 

ووجد �لنظام �آنذ�ك �أنه من �ملهم ��ستهالك فكر 

�مل��طن, �أو ما بقي من فكر �مل��طن. مل تكن تريد 

له �أن يفكر وهي تلهث من حرب �إىل �أخرى, وقد 

دعمت هذ� �مل�رضح ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض, 

مل يكن هذ� �مل�رضح بحاجة �إىل دعم, لذلك �خرتق 

1 كانت هنالك جبهة �سيا�سية بني �ل�سي�عيني و�لبعثيني 

�متدت من �لعام 1973 و�نتهت يف �لعام 1979, ن�سطت 

فيها �لثقافة و�لفن�ن ب�سكل ملفت.

2 يقع يف �سارع �لر�سيد يف بغد�د, يقدم عرو�سا جتريبية يف 

�مل�رضح.
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�مل�رضح �لعاهر�ت و�ملنتج�ن �الأمي�ن, وهيمن 

�البتذ�ل يف �لكثري من �الأحيان, ولي�س غريبا �أن 

تتفاعل �لدولة �آنذ�ك مع هذ� (�لنجاح) �لرج�عي, 

فت�ؤمن للمهرجني �لدعم �الإعالمي وحتى �ملايل 

�ل���سع وقاعات �لعر�س, وكان مرتب ه�ؤالء 

�ملهرجني ي�سل �إىل �أكرث من 3 ماليني دينار للفرد 

�ل��حد, يف حني كان يعاين �مل�رضحي �جلاد من 

�سظف �لعي�س, �الأمر �لذي ��سطر �لكثري من 

�لفنانني للعمل يف هذ� �مل�رضح, الأن �لدولة خلقت 

�آنذ�ك معادلة مرعبة: �إما �لرث�ء �لفاح�س �لذي 

يحققه م�سع�ذو ومهرج� �مل�رضح �لهابط, �أو 

�الن�سحاق �الإن�ساين �لذي يعانيه �لفنان �حلقيقي, 

وكاأن �لدولة كانت تق�ل للفنان �حلقيقي �حرق 

�أفكارك و�لتحق به�ؤالء. كان جمه�ر م�رضح 

�ل�ستني كر�سي3 ال ي�سغله �س�ى ع�رضين 

متفرجاً, يف �ل�قت �لذي تباع فيه تذ�كر �مل�رضح 

�لتجاري باحلجز �مل�سبق.

ف كيف يرى امل�رشحي�ن العراقي�ن يف الداخل 

نظراءهم يف املنفى؟ هل يعتربون اأن اأعمالهم بعيدة 

عن ال�اقع العراقي نظرا لبعدهم عن اأر�ش ال�طن؟

ث ميكن تق�سيم �مل�رضحيني �لعر�قيني يف �ملنفى 

�إىل مر�حل, هنالك �لذين هاجرو� يف �ل�سبعينيات 

�أو يف �لثمانينيات, �أو يف �لت�سعينيات, وقد 

عا�س بع�سهم جزء�ً من معاناتنا, بل ومنهم 

من ��ستمتع ب�سكل جيد ببع�س عطايا �ل�سلطة 

�ل�سابقة, وجاء �الآن ليق�ل باأنه كان معار�سا 

لل�سلطة وه� بال �سك كاذب, وهذ� �لن�ع ال �أكن 

له �أي �حرت�م. لكني �حرتم من خرج من �لعر�ق, 

وك�ن له فرقة م�رضحية جادة, ورف�س �لع�دة 

الأنه على تقاطع مع �ل�سلطة, وبقي ي���سل عمله 

�الإبد�عي, ونحن نتابعه نحن م�رضحي� �لد�خل 

من بعيد, هذ� فنان �حرتمه الأنه بقي على م�قفه, 

�أما �لفنان �لذي بقي ومل يتمكن من �ملغادرة, فقد 

كان جمرب�ً على �أمرين, �الأول: م�سايرة �ل�سلطة, 

�أو �أن مي�ت, وكان �مل�ت باأ�سكال عديدة, منها 

�الإق�ساء, �الإلغاء, �ملحاربة وكلها يف �لنهاية م�ت.

بع�س جتارب م�رضحيي �ملنفى �نت�رضت الأنهم 

على ت���سل م�ستمر مع �لثقافة يف �لعامل, يف 

حني ع�سنا نحن يف ف�ساء مغلق, وهذ� يف تقديري 

وحده عق�بة جماعية, نعم...هم حرم�� من 

معاي�سة معاناة حقيقية, وبخا�سة �سن��ت 

�لت�سعينيات, �أو فرتة �حل�سار, ومل ت�ستطع 

ح���سهم ت�سكيل �لتجربة �لعر�قية مطلقاً, 

عك�س م�رضحيي �لد�خل فهم يعربون عن حالة 

�لعر�ق ب�سكل �أدق, و�أكرث و�قعية. �أي منا كان 

�سريحل عن �لبلد �إذ� ما ت�سنت �لظروف له, 

لذلك يجد �مل�رضحي �لعر�قي �لذي يف �لد�خل 

�أن زميله يف �خلارج يكمله. كنا نفتخر باأعمال 

زمالئنا ورو�دنا من �أمثال ج��د �الأ�سدي وع�ين 

كرومي, لي�س هناك فنان عر�قي و�حد يعترب 

زميله �خلارج عن �ل�طن خائناً, كنا جميعاً 

خارجني عن �ل�سلطة لكننا كنا حمك�مني بها.

ف هل مت تناول م�ا�صيع جديدة يف امل�رشحيات 

التي مت عر�صها بعد احلرب الأخرية؟

ث نحن �سعب معروف باالحتفاء باملا�سي, لالآن 

مل تت�سح �س�رة �لعر�ق �جلديد, مل تت�سح 

مالحمه بعد, و�ل�س�رة �أمام �ملثقف �لعر�قي 

ماز�لت م�س��سة, ولهذ� نحن نحتاج �إىل �سن��ت 

ي�سقط فيها هذ� �لغبار �لذي ماز�ل عالقاً يف 

م�سهدنا �لي�مي, ما يجري حالياً من عرو�س هي 

�جرت�ر معاناة ما�س�ية جهزنا بها �لنظام �ل�سابق 

قبل �أن ينتهي بطرق ف�ت�غر�فية تذكريية �أو 

متثيلية, ولكن �ل�س�ؤ�ل ه� هل تناولت هذه �الأعمال 

�آلية جتاوز هذه �ملعاناة باعتبارها منظ�مة 

�سل�كية من �ملمكن �أن تتكرر يف �لتاريخ؟ هل 

طرحت من خاللها �حللم �لعر�قي ورغبة �ل�سارع 

�لعر�قي يف �ل�سكل �لذي ميكن �أن يك�ن �لعر�ق 

عليه؟ �أنا �أ�سمي هذه �الأعمال باالأعمال �لباكية على 

�آالمنا! نحن ل�سنا بحاجة �إىل �أعمال تبكي �آالمنا, 

نحن نريد �أعماالً بح�سب منط�ق بريخت حتقق 

يف �لنا�س �ل�سدمة: �سدمة �مل�ساركة, و�ليقظة, 

و�لتفكري. وهذ� �الأمر ي�سعب قيامه حالياً.
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 ال ت�جد �أعمال م�رضحية حلد هذه �للحظة تريد 

ردم �لفج�ة �لطائفية �أو ت�سعى نح� �مل�ساحلة. 

�أكرث �الأعمال �ملقدمة �لتي �ست�ستمر خالل �ل�سنة 

�ملقبلة هي عبارة عن فتح جروح �ملا�سي, وهذه 

هي �ل��سيلة �لتي تبقي ذهن �ملتفرج معلقاً 

�إز�ء منط�ق ثابت, وه� �أنه �أ�ساع عمره يف ظل 

�حلك�مة �ل�سابقة, دون �أن حتاول �أن تنت�سله 

من خالل عمل �إىل خط�ة �أكرث �يجابية الحقة, 

وال كيف يعيد بناء حياته. ل� كانت �الأعمال تقدم 

له هذه �لفكرة ل�ساهم �مل�رضح يف بناء �لعر�ق. 

هل باالإمكان �أن �أقدم عمالً مناه�سا للطائفية؟ 

من �ل�سعب تقدمي ذلك, الأنك ال تعرف �إىل �الآن 

من يقاتل من؟ و�لطائفية بني من ومن؟.. لذلك 

يحاول �لفنان �أن يناأى بنف�سه بعيد�ً و�أن يتجنب 

�مل��جهات. نظر� للتاأثري �لق�ي �لذي من �ملمكن 

�أن يحدثه �مل�رضح على �ل�سعيد �ل�سيا�سي 

و�الجتماعي يعد �مل�رضح ب�سكل عام من وجهة 

نظر �لعديد من �ل��جهات �ل�سيا�سية م�ؤ�س�سة 

معلمة باالأحمر, لهذ� فاإن �لعمل �مل�رضحي 

بطبيعته معر�س لالأخطار بغ�س �لنظر عن 

�مل��س�ع �لذي يتم تناوله. 

حماولة تناول م��س�ع بهذه �حل�سا�سية �لي�م 

عمل جن�ين. �لظروف غري منا�سبة �إطالقا. يف 

�ملا�سي عندما كنت تقدم عمالً عليك �أال تتجاوز 

خطاً �أحمر ��سمه �سد�م ح�سني �أو ��سمه حزب 

�لبعث, وكنت تعرف �لتاب��ت. �الآن, �أنت ال 

تعرف من ه� �لرقيب, ال تعرف كم عدد �لرقباء 

�مل�ج�دين. من �ملمكن �أن تطرح م�سكلة خطرية 

تتعلق مثال بالطائفية لكنك تتخ�ف من طرحها.

 ف هل هناك اإنتاج م�رشحي اأ�صال؟ هل ي�صتطيع 

العمل امل�رشحي ال�صم�د والتط�ر يف ظل هيمنة 

التيار الديني املت�صدد والعنف وتهديد وقتل 

الفنانني ب�صكل عام؟

ث �الإنتاج �مل�رضحي يعتمد بالدرجة �الأوىل على 

وج�د �لكادر �مل�رضحي, �أو كادر م�رضحي 

حمارب. عندما تنتج م�رضحية البد �أن يك�ن 

هناك كاتب ن�س ي�سع �خلط�رة �أمام عينيه, 

�الأمر نف�سه بالن�سبة للممثلني �أو �ملج�سدين, 

يجب �أن ي�سع�� باعتبارهم �أن هذ� �لعمل لي�س 

كاالأعمال �ل�سابقة, ه� لي�س ذلك �لعمل �لذي 

عندما تعر�سه على قاعة �مل�رضح �ل�طني, تقف 

�أمام باب �مل�رضح �سيارة �الأمن �أو �ملخابر�ت 

وتاأخذ �ملمثلني �أو �ملخرج �أو �مل�ؤلف. �إمنا �لي�م 

من �ملمكن �أن يقتل فريق �لعمل �مل�رضحي, ورمبا 

خالل �لتمرين وال تعرف من هي �جلهة �لتي 

قامت بت�سفيتهم �أو قتلهم, و�إذ� ما ت�رضب خرب 

مه�ل �أو م�ؤول يف �أن هذ� �لفريق ي�ستعد الإنتاج 

م�رضحية بهذ� �الجتاه �أو ذ�ك فتحدث �لكارثة. �إن 

�إنتاج عمل م�رضحي من هذ� �لن�ع �جلاد يف �ل�قت 

�حلايل م�ستحيل, �إال �إذ� و�سع �مل�رضحيني يف 

�عتبارهم �أن هذ� �لعمل �س�ف لن يقدم يف �لعر�ق, 

وكمثال على جتربتي فاإين عندما �أناق�س فكرة 

�إنتاج م�رضحية مع �ملخرج, فاإنني �أق�ل له م�سبقاً 

�إن هذ� �لعمل �س�ف لن يعر�س هنا, بل باالإمكان 

عر�سه يف ك�رد�ستان �أو يف بلد عربي فقط, الأنه 

بب�ساطة لي�س لدي �ال�ستعد�د الأن �أذهب �سحية 

ب�ست �أو �سبع ر�سا�سات يف �لر�أ�س.

ف اإذا كانت هناك اأعمال م�رشحية، هل هناك 

جمه�ر يقبل عليها مع الظروف الأمنية املرتدية؟

ث هناك جمه�ر يقبل عليها نعم وه� جمه�ر 

�لنخبة, �سرنجع �إىل عقد �لت�سعينات, �إىل �أو�خر 

�لقرن �ملا�سي بال�سبط.

ف كيف ي�ؤثر التيار الإ�صالمي على مدينة 

الب�رشة واحلياة الثقافية فيها ب�صكل عام؟ 

ث �ملفارقة �أن �لعا�سمة مل تت�ساو مع �ملحافظات 

يف �أي زمن, فهي يف �ل�سد�رة د�ئما بالدعم 

و�الهتمام وما �سابه ذلك, لكن من �سخرية �لقدر 

هي �أن �لعا�سمة �لي�م مت�ساوية مع �ملدن �لتي 

3 م�رضح جاد �أن�ساأه �مل�رضحي �لعر�قي ع�ين كرومي �لذي 

ت�يف يف �أملانيا يف �لعام  2006.
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كانت فيما م�سى حت�سدها على داللها, بل �إنها 

�لي�م �أكرث �س�ء�, فامل�رضح فيها مرتدي جد�, 

وهناك �أي�سا تيار�ت �إ�سالمية حت�رض �لعمل 

�مل�رضحي, فال��سع ال يقت�رض على �لب�رضة, 

بل كل مدن �لعر�ق قد حيدت �لثقافة فيها, ماعد� 

منطقة ك�رد�ستان, فال��سع فيها م�ستقر, 

وخمتلف متام �الختالف عن باقي �لعر�ق.

ف  �ص�ؤايل ه� بالتحديد ما ه� وجه هذا التاأثري ؟  

ث �لفن�ن �لتي تاأثرت هي �لفن�ن �لتي حتتاج 

�إىل م�ساركة, و�مل�ساركة حتتاج �إىل بروفات, 

و�لربوفات حتتاج �إىل مكان, �أين جتد �ملكان ؟ 

ممكن �أن يتمرن �مل�رضحي يف قاعة م�ستعارة 

من �إحدى �ملنظمات, لكن خ�فك �أن تت�سمن 

�لتدريبات على �مل��سيقى, �أو م�ؤثر�ت م��سيقية 

ال ميكن �إخفاوؤها بالطبع, �لفن�ن �لتي حلق بها 

�ل�رضر بالدرجة �الأوىل هي �مل�رضح و�مل��سيقى.

لدي باملنا�سبة در��سة ��ستق�سائية الإ�سكالية 

�لعالقة بني �مل�رضح و�لدين و�أجمع �سمنا �آر�ء 

رجال �لدين, ومنهم �سماحة �ل�سيد حممد ح�سني 

ف�سل �هلل4, وجدت وجهة نظره معق�لة �نه 

يت�ساءل ملاذ� حترمي �مل�رضح, ال د�ع للتحرمي, 

فاإذ� مل نعتربه فن فه� �أد�ة تثقيفية على �أن ال 

يك�ن فيه �نحر�ف �أخالقي, �أو �إثارة لق�سايا 

يرف�سها �لدين. نحن متفق�ن �إذن, �إننا نريد 

�لن�س �لقر�آين �ل�رضيح �أو �حلديث �لنب�ي 

�ل�رضيف �لذي يحِرم �مل�رضح. �أنا عن نف�سي 

قر�أت �لقر�آن وال �دعي �ملعرفة �ملطلقة يف �لقر�آن 

لكني �أ�س�م و��سلي و�أختم قر�ءة �لقر�آن يف كل 

�سهر رم�سان, نعم حرم جت�سيد �الأ�سنام كحالة 

بديلة �أو و�سيطة للتقرب �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل 

بعد �لث�رة �ملحمدية يف حتطيم �الأ�سنام و�لع�دة 

�إىل �هلل, ولكنه مل يحرم �مل�رضح. �الإ�سالم دين 

يدع� �إىل �لتفكري �إىل ت��سعة �لروؤى, و�مل�رضح 

�لذي نريده م�رضحاً ينح� منحاً �إن�سانياً تق�ميياً. 

�ألي�س من �جلرمية �أن ياأتي رجل جاهل ب�رضو�ل 

مت�سخ ويحارب �لعلماء ببندقية؟ �ملخرج 

و�الأنرتب�ل�جي و�ملهند�س و�الجتماعي كلهم 

علماء ويجب �أن يتكامل دورهم مع دور رجل 

�لدين. �لدين �الإ�سالمي مل يتخذ �أبد� من �لر�سا�س 

طريقة للح��ر �أو لفر�س �الأفكار. �لت�رضيع يف 

جمه�رية �إير�ن �الإ�سالمية يحمي �مل�رضح, وهم 

دولة �إ�سالمية, ويعتمدون والية �لفقيه. هذ� �سيء 

يظل يذهلني, فاإن �إير�ن متف�قة فنيا على �لعر�ق 

ب�سكل ملح�ظ وال ميكن لنا �للحاق بها �إال بعد 

��ستتباب �الأمن لدينا. �نظر �إىل �لد�ست�ر �لعر�قي 

فه� ال يت�سمن �أية مادة حلماية حق�ق �مل�رضح, 

وال ت�جد فيه فقرة ت�ؤيد دخ�ل �ملر�أة لعامل �لفن. 

�إذ� كان هناك طم�س حلق�ق فنية وطم�س حلق�ق 

�ملر�أة بهذ� �ل�سكل, كيف تت�س�ر �لغد؟ 

4 رجل دين �سيعي لبناين له �أفكار متن�رة بالقيا�س �إىل 

�لتيار�ت �ل�سلفية وال �سيما ما يخ�س �لفن�ن.
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يف �أعقاب �نهيار نظام �سم�يل �أو ديكتات�ري 

ما, يجد �الإعالمي�ن �أنف�سهم يف حالة �أقرب �إىل 

�لف��سى. ولعل ذلك يتجلّى يف �لع�س��ئية �لتي تتّم 

بها �إد�رة �لعمل �ل�سحفي, ويف كرثة �ملطب�عات 

�لتي ال تت��فر على �حلد �الأدنى من �رضوط �لعمل 

�الإعالمي �حلّر و�مل�س�ؤول, وال �سفافية �لتم�يل, 

و�نعد�م �ال�ستقاللية و�ملهنية و�حليادية, وغياب 

�أية خطط تر�سم �سيا�سات �لتحرير �لتي ميكن 

�أن تنّظم و�سيلة �إعالم ما, ف�سال عن �الختالف 

�ل���سح بني �ملفاهيم �أو �لنظريات �ل�سحفية 

�لتي حتكم �الأد�ء �الإعالمي. لقد ع�سفت هذه 

�لظ��هر باالإعالم �لعر�قي, حاله يف ذلك حال 

معظم �الأنظمة �لدميقر�طية �لنا�سئة �لتي خرجت 

14

جمال العميدي

االإعالميون اآخر من يعلم!

م�صكلة ال�صلطة الرابعة يف عراق ما بعد �صدام* (اأيار 2006) 

* ال يعر�س هذ� �لبحث �إىل م�سكالت �ل�سلطة �لر�بعة يف 
كرد�ستان �لعر�ق, خل�س��سية �لتجربة فيها, وعدم ت�ّفر 

�ملعطيات �لعلمية �لالزمة لذلك عند �لباحث.
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تّ�� من هيمنة �الأنظمة �ل�سم�لية �أو �لديكتات�رية. 

ومن و�قع جتربتي �الإعالمية يف �ل�سن��ت �لثالث 

�ملا�سية, ميكن �أن �أجمل �أهم �مل�سكالت �لتي 

يعانيها �الإعالم �لعر�قي, �لي�م, مبا ياأتي:

امل�صكلة ال�صيا�صية

�إن �حلديث عن �مل�سكلة �ل�سيا�سية يف �لعر�ق 

يق�دنا �إىل ت�سليط �ل�س�ء على ثالث ظ��هر ما 

ز�لت حتكم عر�ق �لي�م, �أوالها تق�ل �إن ما لدينا 

ه� جمتمع حملي ولي�س جمتمع مدين, وثانيتها 

تق�ل �إن ما لدينا ه� حركات ولي�س �أحز�ب, 

وثالثتها تق�ل �إن ما لدينا ه� حك�مة ولي�س دولة. 

ويف �حلديث عن �لظاهرة �الأوىل ننبّه على 

�أن �ملجتمع �ملدين ه� نتاج �لدولة �ملركزية, 

فعماده عدد من �مل�ؤ�س�سات �لتي تع�ّسد �لدولة, 

حتى ل� كان �الأمر يتّم عرب مر�قبة �أد�ئها 

ونقده. وتاأتي عملية �ملر�قبة و�لنقد من �أجل 

�أن تتطّ�ر �لدولة �إىل �حلالة �ملثالية �ملت�س�َّرة. 

�ملجتمع �ملدين �إذن ه� نتاج مدنيّة �لدولة, وه� 

هنا م�رضوع تكاملي معها. �أما �ملجتمع �ملحلي 

فه� نقي�س للدولة, عرب تبنرِّيه �لقيم غري �ملدنيّة 

ملجتمعات ما قبل �لدولة, �ملحك�مة بنمط خمتلف 

من �لعالقات (منط �لعالقات �لقبلي و�لقر�بي 

مثال). �إنه �إذن ُمعيق لتطّ�ر �لدولة �إىل �حلالة 

�ملثالية, وباحث� �الأنرثوب�ل�جيا �ل�سيا�سية 

�لذين حتّدث�� عن جمتمعات م�سادة للدولة 

(كال�سرت وغ��سيه مثال), �إمنا كان�� يتكلّم�ن 

على جمتمعات ال مركزية (ميكن �أن ُتعّد �سكال 

من �أ�سكال �ملجتمعات �ملحلية), كانت قد و�سعت 

�سرت�تيجيات دفاعية حت�ل دون ظه�ر �لدولة, 

عرب مقاومة مركزة �ل�سلطة يف يد و�حدة. ومع 

ظه�ر �لدولة تطّ�رت م�ؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين 

�لتي مل ُتِرد �حليل�لة دون مركزة �ل�سلطة, بل 

�أر�دت مر�قبة �س�ق �ل�سلطة, من حيث �آليات 

حيازتها و�سرت�تيجيات ممار�ستها, و�ل�ق�ف 

ب�جه �حتكارها عرب �سمان �لت�زيع �لعادل لها. 

هذ� يق�دنا �إىل �حلديث عن �لظاهرتني 

�الأخريتني, وهما مرت�بطتان ومرتبطتان بالظاهرة 

�الأوىل. �إن م�سم�ن �أكرث �الأحز�ب �لتي �سّكلت 

�ل�سلطة �أو �حلك�مة �لعر�قية كان حركيّا. فاالأحز�ب 

مل ت�ستطع �لتخلّ�س من �أ�رضرْ �لتعبري عن روؤية 

�جلماعات �لفرعية, �أو �له�ية ما دون �ل�طنية, الأنها 

كانت ذ�ت م�سم�ن حركي, كما ذكرنا, مبعنى 

�أنها ت�سدر عن م�سالح جماعات دينية (�الأحز�ب 

�مل�سيحية و�ل�سابئية مثال), �أو ق�مية (�الأحز�ب 

�لكردية مثال), �أو طائفية (�الأحز�ب �ل�سيعية 

و�ل�سنية مثال), �أو �س�ى ذلك من �لفروع. ومعظم 

�الأحز�ب ف�سلت يف �أن تعرّب عن �له�ية �لعر�قية, يف 

ظل ظرف كان �لعر�قي�ن فيه يحتاج�ن �إىل حُلمة 

حقيقية ت�سّدهم �إىل �لدولة �ل�طنية �مل�ّحدة, بعد 

�سق�ط �الأب �لذي كان يكبت كل �مل�ساعر �له�وية 

للثقافات �لفرعية يف �لعر�ق. �إذن ما لدينا حركات ال 

�أحز�ب, وهذ� �لنزوع �حلركي جعلنا �أمام �سلطة �أو 

حك�مة, ال �أمام دولة تتّ�سم مب�ؤ�س�ساتها �ل�طنية. 

فم�ؤ�س�ساتنا ظلّت »حزبية«, مبا يعنيه ذلك من 

�إمكانية هدم كل بناء, يف �أية حلظة تتبّدل فيها 

�ل�سلطة, لت�ؤول تلك �مل�ؤ�س�سات �إىل »�أحز�ب« �أخرى, 

حتمل �أفكار� خمتلفة. 

ذلك كله �أّدى بخطاب �ل�سلطة �إىل �أن يك�ن 

متنّ�عا ومت�ساربا, يف �أحيان كثرية. من هنا, 

��ستع�سى على �الإعالم �أن يتعامل مع خطاب 

ر�سمي م�ؤتلف ي�سدر عن كتل �مل��الة, و�آخر 

خمتلف يعرّب عن كتل �ملعار�سة. من هنا كان �أمام 

�الإعالم �سيل جارف من �لت�رضيحات و�مل��قف 

�ملتباينة �لتي تعرّب عن م�سالح �له�يات �لفرعية, 

مما �أ�ساب �مل�ؤ�س�سات �الإعالمية بحالة من 

�الرتباك و�لت�ستت. ومل يقف �الأمر عند هذ� �حلد, 

بل �نعك�س على والء�ت �مل�ؤ�س�سات �الإعالمية 

نف�سها, حتى �سارت ظاهرة �الإعالم �جله�ي 

هي �ل�سائدة يف �لعر�ق, فهناك م�ؤ�س�سات �إعالمية 

�سنية و�أخرى �سيعية وثالثة كردية, و�س�ى ذلك. 
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امل�صكلة الأمنية

ت�سلّمُت �لي�م تقرير� �أ�سدرته منظمة عر�قية 

غري حك�مية هي »مر�سد �حلريات �ل�سحفية«, 

بالتعاون مع منظمات غري حك�مية عر�قية 

و�أجنبية, تعنى بر�سد �العتد�ء�ت على �ل�سحفيني 

�لعر�قيني. �لتقرير �سدر مبنا�سبة »�لي�م �لعاملي 

حلرية �ل�سحافة«, وقد �أح�سى 109 حاالت قتل 

تعّر�س لها �ل�سحفي�ن �لعر�قي�ن, �بتد�ء من بدء 

�حلملة �لع�سكرية الإ�سقاط نظام �سد�م. وت�سري هذه 

�الإح�سائية �جلديدة �إىل رقم مرعب بكل �ملقايي�س, �إذ 

مل ي�سقط هذ� �لعدد من �سهد�ء �ل�سحافة �سابقا, يف 

�أي �رض�ع عرفه �لتاريخ �حلديث, وذلك ب�سبب ما 

�ساأ�سميه هنا بـ »�مل�سكلة �الأمنية«. 

لقد كان للحالة �الأمنية �ملرتدية �أثرها �ل���سح 

يف �الإعالميني, حالهم حال �لعر�قيني كافة. 

وعملت �لق��ت �الأجنبية, و�ل�سلطات و�الأحز�ب 

�لعر�قية, و�مللي�سيات, و�جلماعات �مل�سلحة, 

مة, على تفاقم ذلك  وع�سابات �جلرمية �ملنظَّ

�لرتّدي �الأمني. وما ز�ل �الإعالمي�ن �لعر�قي�ن, 

ب�سبب ذلك, يتعّر�س�ن �إىل خماطر �لقتل 

و�الإ�سابة و�الختطاف و�العتقال, من دون �إيجاد 

�أية �إجر�ء�ت جدّية حلمايتهم, مما �أّثر �سلبا يف 

حرية �لتعبري وحرية �ل�سحافة يف �لعر�ق. كما 

�أن �جلماعات �مل�سلحة �لفاعلة يف �لعر�ق يحكمها 

تكتيك ق�سري �ملدى يت�سم باالرجتال, وهي تغرّي 

هذ� �لتكتيك مر�ر�, وجتعل من �ل�سحفيني �أهد�فا 

لها, �إما الأنهم يعار�س�ن �أجند�تها �ل�سيا�سية, 

و�إما الإثارة �لف��سى, �أو الأ�سباب �أخرى ال جمال 

ال�ستعر��سها هنا. كما �أن ما يعانيه �ل�سحفي�ن 

ه� جزء من فقد�ن �سيطرة �حلك�مات �أو 

�ل�سلطات �لعر�قية �ملتعاقبة على زمام �ل��سع 

�الأمني, وعجزها عن ت�فري �حلماية �لالزمة 

لالإعالميني كافة. ف�سال عن ذلك, ي�سّكل �لعدد 

�لهائل من �مل�ؤ�س�سات �الإعالمية �لعر�قية �لتي 

�أُن�سئت بعد �سق�ط نظام �سد�م, عائقا جديد� �أمام 

�أية رغبة �سادقة يف ت�فري هذه �حلماية, �إذ ميكن 

الأي �سخ�س �أن ين�سئ و�سيلة �إعالم وي�سّم �إليها 

ما ي�ساء من �لعاملني, ب�سكل �أدى �إىل زيادة كبرية 

ال تتنا�سب مع ما يحتاجه �لقطاع �الإعالمي يف 

�لعر�ق حقا. 

امل�صكلة القت�صادية

ونق�سد بهذه �مل�سكلة ت�سليط �ل�س�ء على 

�ل�س�ؤون �ملالية لالإعالميني, من حيث تبعات 

�لبطالة ومن حيث �لرو�تب, ف�سال عن مناق�سة 

م�سكلة تعّدد م�سادر �لتم�يل للم�ؤ�س�سات 

�الإعالمية, و�لتي ت�ؤّثر يف درجة ��ستقالليتها. 

فعلى �مل�ست�ى �الأول ن�سهد ما ياأتي:

�أ م�سكلة �لبطالة يف �لقطاع �الإعالمي ما ز�لت 

م�ستمرة, على �لرغم من �حلل�ل �لتي ُو�سعت 

لها, و�لتي �أ�سهمت يف �لتخفيف منها ن�سبيا. فبعد 

�إلغاء وز�رة �الإعالم باأمر من برمير, مت ت�رضيح 

نح� 6800 �إعالمي وعامل يف جمال �الإعالم. 

و�لي�م مّت �إعادة ن�سبة عالية من ه�ؤالء �إىل وز�رة 

�لثقافة, و�إحالة �آخرين على �لتقاعد.

ب حق�ق �ل�سحفيني �ملهنية, وال �سيما �أولئك 

�لذين يعمل�ن يف م�ؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س, 

و�سماناتهم على �سعيد �لرو�تب وم�ستحقاتهم 

�ل�سحية و�الجتماعية و�س�ى ذلك, غائبة متاما. 

ويعاين �ل�سحفي�ن �الأَمرَّين يف هذ� �ملجال, �إذ 

ميكن �أن يتعرَّ�س�� للّطرد �أو �إنهاء �خلدمات يف 

م�ؤ�س�ساتهم, من غري �أي �إنذ�ر م�سبق, ومن دون 

�حل�س�ل على �أية حق�ق.

�أما على م�ست�ى �لتم�يل فنجد �أن م�سادره 

متنّ�عة يف �لعر�ق, وه� يخ�سع بهذ� �إىل �أجند�ت 

متباينة, �سيا�سية و�قت�سادية وفكرية وثقافية 

و�س�ى ذلك. فهناك مت�يل �أجنبي, ومت�يل 

حك�مي, ومت�يل حزبي, ف�سال عن �لتم�يل 

�ل�سادر عن �له�يات �لفرعية. �إن هذ� �لتعّدد يف 

م�سادر �لتم�يل يهّدد, با�ستمر�ر, ��ستقاللية 

�مل�ؤ�س�سات �الإعالمية �لتي باتت ز�ئفة يف 

�لعر�ق, �إذ �أن �أغلب هذه �مل�ؤ�س�سات بقيت غري 

م�ستقلة, ب�سكل فعلي, على �مل�ست�يني �ل�سيا�سي 

و�القت�سادي يف �الأقل.
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امل�صكلة القان�نية

مهما كانت درجة �حلرية �لتي يتمتع بها 

�الإعالمي, فاإنه ال ميكن �أن يعمل يف ظل حالة 

فقد�ن �جلاذبية, بل يجب �أن يعمل �سمن ق��نني 

وت�رضيعات تنّظم عمله هذ�, و�إال حتّ�لت �حلرية 

�إىل ف��سى. لكن �الإعالم �لعر�قي ظل, �إىل 

�الآن, يعاين م�سكلة قان�نية حادة, تتجلّى بع�س 

وج�هها فيما ياأتي: 

اأ. غياب �أي �إطار قان�ين ينّظم �لعمل �الإعالمي 

يف �لعر�ق. وما ز�ل قان�نا �ملطب�عات و�لعق�بات 

�لقدميان �ساريني, على �لرغم من �حت��ئهما على 

م��د تخالف �لد�ست�ر.

ب. لي�س هناك ميثاق عر�قي لل�رضف 

�ل�سحفي, و�ملحاوالت �لتي �أجنزت م�سّ�دة 

َظ باالهتمام �لالزم, الأنها ال متثّل  للميثاق مل حترْ

�الأغلبية �لعظمى من �الإعالميني �لعر�قيني, على 

وفق ما يرون.

ج. ظلّت �ملعل�مات حكر� على �لق��ت �الأجنبية 

و�أجهزة �حلك�مة �ملتخ�ّس�سة, ولي�س من �ل�سهل 

ح�س�ل �ل�سحفيني �لعر�قيني على تلك �ملعل�مات. 

كما �أن �الإعالميني �لعر�قيني يفتقرون �إىل �أي 

�إطار قان�ين يتعلّق بحرّيتهم يف �حل�س�ل على 

�ملعل�مات, وبثّها بالطريقة �لتي ي�ساوؤون. 

د. �أدى �حتكار �ملعل�مات �إىل �نعد�م �ل�سفافية, 

مما ت�سبب يف حتجيم دور �الإعالم يف �لت�سّدي 

للكثري من �لظ��هر �ل�سلبية, وال �سيما م�سكلة 

�لف�ساد.

هـ. ما ز�لت �مل�ؤ�س�سات �لنقابية �لثالث: نقابة 

�ل�سحفيني, و�حتاد �ل�سحفيني, ونقابة �سحفيي 

كرد�ستان, تعاين �نق�ساما و��سحا, ولي�س هناك 

تطّ�ر ملم��س نح� �لتن�سيق فيما بينها, كما 

�أن ق��نينها لي�ست م�ّحدة, ب�سبب �أزمة �لثقة 

�ملتبادلة بني قياد�تها, وهيمنة �إرث �ملا�سي عليها.

ولعل �لقان�ن �ملنتظر �لذي �سينّظم �ملادة 36 

من �لد�ست�ر �لعر�قي, يتكّفل بحّل هذه �مل�سائل 

�لعالقة, �أو بع�سها يف �الأقل.

امل�صكلة املهنية

ولهذه �مل�سكلة وج�ه خمتلفة, لعل �أهمها:

�أ على �لرغم من �لعدد �مله�ل من �الإعالميني 

�لعر�قيني, فاإن �لن�سبة �لتي تتمتع بالكفاءة 

فيهم متدنية ب�سكل خميف. وتتّ�سم م�ساريع 

�لتدريب و�لتنمية و�لتط�ير بالبد�ئية, ولي�س 

هناك م�رضوع متكامل يلبّي هذه �حلاجة �مللّحة 

و�لعاجلة, �الأمر �لذي يدع� �إىل �إن�ساء معهد عر�قي 

للتنمية �الإعالمية, مُتّ�له جهة مانحة حتر�س على 

��ستقالليته ومهنيّته, ع�سى �أن يك�ن كفيال بدفع 

�لعملية �الإعالمية �لدميقر�طية �إىل �الأمام.

ب �ملفاهيم �أو �لنظريات �ل�سحفية �لتي تعمل 

بها معظم و�سائل �الإعالم �لعر�قية ذ�ت م�سم�ن 

ث�ري, على �لرغم من �أن عدد �مل�ؤ�س�سات �لتي 

تعلن تبنّيها للمفه�م �لليرب�يل لي�ست قليلة. 

فمعظم �الإعالميني �لعر�قيني ما ز�ل�� يت�رّضف�ن 

ب��سفهم »مفكري �الأمة« �لذين يحتكرون �ملعرفة 

و�حلقيقة, مما مينحهم �حلق يف ت�جيه �لر�أي 

�لعام نح� �تخاذ قر�ر�ت حمّددة, من غري �أن 

يعر�س�� على �جلمه�ر خيار�ت متعّددة, ويرتك�� 

لهم حرية �الختيار. و�إذ� كان ميكن �إيجاد م�سّ�غ 

لهذ� �ل�سل�ك يف �ملر�حل �الأوىل لبناء �أية دولة, 

فمن �ملفرو�س �أن تعّد �مل�ؤ�س�سات �لليرب�لية خطة 

للتحّ�ل �لتدريجي �إىل �ملفه�م �لليرب�يل يف �لعمل 

�الإعالمي, ت��زي �لتطّ�ر �حلا�سل يف بناء �لدولة.  

ج هناك تخلّف و��سح يف �سناعة �الإعالم 

�لعر�قية, ف�سال عن �ل�سناعات �ملرتبطة بها, من 

نح� �سناعة �لطباعة و�لت�زيع و�الإعالن.

د ي�سيطر �الرجتال على �إد�رة �أغلب 

�مل�ؤ�س�سات �الإعالمية �لعر�قية, ويبقى عدد 

�الإد�ريني �ملبدعني لتلك �مل�ؤ�س�سات قليال. لذ�, 

هناك حاجة ملّحة لدور�ت تدريبية متخ�ّس�سة يف 

هذ� �ملجال.

خامتـة

م�سكلة �الإعالم �لعر�قي متعددة �ل�ج�ه, 

ولكن �مل�سكلة �ل�سيا�سية من �أهم �مل�سكالت �لتي 
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يجب ت�سليط �ل�س�ء عليها. ميكن �لق�ل �إن 

�لتطبيق �ل�سيئ و�ملرجتل لدميقر�طية �لت��فقية 

�أخ�سع �ملجتمع �لعر�قي �إىل هيمنة �لقيم �لدينية 

و�لق�مية و�لطائفية و�لع�سائرية, ف�سار �سكال 

جديد� من �ملجتمعات �مل�ساّدة للدولة. فلكي تنجح 

دميقر�طية �لت��فقية ينبغي �أن يك�ن �لفاعل 

يف �حلياة �ل�سيا�سية ه� �الأحز�ب ال �حلركات, 

وهذ� ما غاب عن �الأذهان عند تطبيق �لنم�ذج 

يف �لعر�ق, مما �أفقد �حلياة �ل�سيا�سية �سمتني 

رئي�سيتني هما »�ملعار�سة« و»�ملر�قبة �ملتبادلة بني 

�ل�سلطات«. فالت��فق بني �حلركات كان ي�ؤدي 

د�ئما �إىل برملان يق�م على ت��فق �لكتل �لرئي�سية, 

يت�لّد عنه جمل�س رئا�سي وجمل�س لل�زر�ء من 

�لكتل �ملت��فقة نف�سها, فغابت بذلك �ملعار�سة 

يف �لربملان, وفقدت �آلية �ملر�قبة �ملتبادلة بني 

�ل�سلطات �لثالث معناها. 

�إن هذه �مل�سكلة تقت�سي تفكري� جدّيا يهتّم 

ب�س�رة �لدولة لدى �ملجتمع �ملحلي �لعر�قي, 

ويدر�س �أ�سباب »�آخرية �لدولة« عنده, و�إدماج 

�لثقافات �ملحلية بالثقافة �ل�طنية, من �أجل 

�لق�ساء على تهديد�ت �ملجتمع �ملحلي للدولة, 

ال مبعاجلة �أ�سكاله وهياكله, بل بالتعامل معه 

ب��سفه م�سم�نا ذهنيا, تعّج به �ملدن نف�سها. 

هكذ� كان �ال�ستمر�ر يف �العرت�ف بال�سخ�سية 

�ملدنية للجماعات غري �ملدينية, و�ل�سماح لها 

بتك�ين جمال�س منتخبة تدير �س�ؤونها, وَباالً 

على م�ساعي بناء �لدولة. وكذ� هي �حلال مع 

ظ��هر �أخرى كثرية, لعل من بينها �عتماد 

مبد�أ �الإر�ساء�ت �ل�سيا�سية للجماعات �لدينية 

و�لق�مية و�لطائفية و�لع�سائرية, وتقدمي 

�ل�ع�د لها باحل�س�ل على �ملنا�سب �الإد�رية 

و�ل�سيا�سية, وال �سيما يف �أثناء �حلمالت 

�النتخابية لالأحز�ب, ف�سال عن �عتماد �سيا�سيي 

تلك �الأحز�ب على �النتماء �ملناطقي و�لع�سائري 

و�لطائفي و�لديني, يف خطابهم �الإعالمي 

وحمالتهم �النتخابية.

من هنا ظلّت �لتجربة �لدميقر�طية �لعر�قية 

ز�ئفة, فقد ُخلقت م�ؤ�س�سات دميقر�طية �سكلية, 

ذ�ت م�سم�ن فارغ. وهذ� �نعك�س �سلبيا على 

م�رضوع �ل�سلطة �لر�بعة �ملتمثلة بال�سحافة, �إذ 

ال ميكن لهذ� �مل�رضوع �أن ينجح �إال يف ظل حياة 

�سيا�سية �سحية, فيها معار�سة و��سحة, ورقابة 

متبادلة بني �ل�سلطات, ت�ؤّدي دورها ب�سكل �سحيح.
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ولد جمال العميدي يف بابل �شنة 1968 وهو حا�شل على درجة املاجي�شتري يف اللغة العربية واالأدب، 

�شحيفة  يف  كمحرر  وعمل  االإذاعية،  �شي  بي  البي  �شبكة  لدى  وعمل  حر،  ك�شحفي  العميدي  يعمل 

املدى العراقية ويف كل من جملة نقد، جملة الثقافة االأجنبية، وجملة الطليعة االأدبية. ع�شو يف اللجنة 

اال�شت�شارية ملركز عراقيات للبحوث. مهتم بو�شع اإطار قانوين جديد للو�شائل االإعالمية يف العراق. ومن 

املوا�شيع التي يبحثها حاليا هو و�شع حرية التعبري يف العراق منذ 9 اأبريل 2003. 
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15

اأحمد ن�صيف

»اأحب املكان الواقعي الذي اأعي�شه«

ح�ار مع الفنان الت�صكيلي العراقي اأحمد ن�صيف، حاوره املخرج العراقي عدي ر�صيد 

(�صباط 2006)*

 ,)Depoetica( ديب��يتيكا )MICT) من �إنتاج »Connecting Baghdad« أجري هذ� �حل��ر جزء� من فيلم »و�سل بغد�د� * 

.)Melanie Ring( وميالين رينج
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اأحمد ن�سيف من مواليد 1967بغداد، تخرج من اأكادميية الفنون اجلميلة يف بغداد عام 1992، اأقام 

عام  يف  باري�ش  معر�ش  اأهمها  ومن  الدولية  معار�شه  جانب  اإىل  عربية  ودول  العراق  يف  معار�ش  عدة 

التقديرية،  وال�شهادات  اجلوائز  نال جمموعة من   ،)Gallery M( اإم  ا�شت�شافته جالريي  الذي   2003

فح�شل على �شهادة تقديرية من مهرجان بغداد العاملي الثالث عام 2002 وعلى اجلائزة االأوىل يف 

موؤمتر املثقفني العراقيني االأول عام 2005، وهو يعي�ش حاليا يف بغداد ومتفرغ للر�شم.
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عدي ر�صيد: بعد احلرب ما الذي تغري يف اأحمد 

ن�صيف ؟

اأحمد ن�صيف: �أنا مازلت �أحتدث بنف�س �للغة 

�ل�سابقة, مل يختلف �سيٌء عندي. �جلديد �الآن 

�أّن من �ملمكن �أّن تق�ل ما لديك, من �ملمكن �أن 

تتكلم بحرية كاملة بالرغم من �أن هنالك �أ�س��ت 

�أخرى ال ز�لت مرتفعة.. هنالك �آخرون يتحدث�ن 

باأ�س��ت مرتفعة.

ع ما مدى �صيطرة فكرة امل�ت املجاين الذي يحيط 

بنا على اإيقاعك الداخلي وعلى اإيقاع الل�حة؟

 وعلى �لل�حة ب�سكل 
ّ
اأ �نعك�س هذ� �مل��س�ع علي

ملح�ظ. كنت قد بد�أت �أخجل الأنني �أردت �أن 

�أر�سم �أ�سياًء خا�سة بي, �أ�سياء تخ�ّسني؛ كيف 

�أفكر, كيف �أعي�س, كيف �أتلم�س �الأ�سياء, وكيف 

�أتذوقها. ولكن �أحيانا كنت �أق�ل لنف�سي: ال, 

هنالك ق�سية �أكرب, وهنالك �أبرياء مي�ت�ن. �أنا 

قريب جد� لذ�تي, وقريب حلياتي. هذ� �مل�ت 

�ملجاين ي�ؤثر عليك مبا�رضة, الأنك متلك جار�ً 

و�أنا�ساً يحيط�ن بك, ويذهب�ن م�تى �أبرياء 

ب�سبب م�جة �لعنف و�لتفجري�ت. بد�أ �مل��س�ع 

ينعك�س على �لل�حة بطريقة �أو باأخرى. 

ع كيف لنا اأن نحدد ت�جه الفنان العراقي الي�م؟ 

اأ �لذين ياأت�ن من �خلارج لديهم مفاهيم خمتلفة, 

لكننا هنا ما زلنا نعمل على �لطريقة �لكال�سيكية 

يف �لفن. هناك حاالت ��ستثنائية, و�إذ� �أردت �أن 

�أ�س�ق لك �أمثلة, ف�ستجد منها �لر�سامة هناء مال 

�هلل, وهي فنانة لديها �إجناز ر�ئع وكبري, وهناك 

�أي�سا كرمي ر�سن ولدي ماأخذ عليه, �إذ �أنه بد�أ 

با�ستهالك نف�سه بطريقة �أو باأخرى. وهناك 

�آخرون منهم �سياء �خلز�عي, ويل عليه ماأخذ 

�أي�ساً بالرغم من ك�نه فنانا ر�ئعا ير�سم بطريقة 

جيدة. �أما �أ�سدقاوؤنا �ل�سباب فمنهم من ينحدر 

�إىل مطب �لكال�سيكية عند معاجلتهم لل�حة, حتى 

فيما يتعلق بامل��د �لتي ير�سم�ن بها. �حلقيقة 

�أنا و�حد منهم, و�أ�ستخدم نف�س �مل��د �لقدمية, 

وهي �أبعد ما تك�ن عن لغة �لفن �لعاملي �ملعا�رض. 

هذ� �أحيانا يتح�ل �إىل نقطة ل�ساحلنا الأننا مازلنا 

نحرتم �لل�حة �ملر�س�مة ال �لل�حة �مل�سن�عة. 

�لل�حة �مل�سن�عة هي عبارة عن تقنيات ومعاجلة 

�سط�ح و�إيقاعات. نحن على �لعك�س نبحث عن 

�لل�حة �ملر�س�مة �لتي تلم�س �الإح�سا�س مبا�رضًة, 

تلم�س يديك وفكرك وعينيك. ما �أق�سده بالطريقة 

�لكال�سيكية يف �ملعاجلة ه� �أن �لر�سام يبد�أ 

�لر�سم بالفر�ساة وي�ستمر يف �لتخطيط و�لتل�ين 

�إىل حلظة بد�ية ن�س�ج �الأ�سياء, فيبد�أ بالتعبري 

بطريقة خمتلفة, ويعطي �أ�سكاالً �أخرى لي�ست 

ت�سخي�سية �أو و�قعية. �أرى �أن هذ� �لتدرج يف 

�لن�سج ه��لطريقة �لتي على �لر�سام �أن يفكر 

بها. و�إىل حد كبري كلنا نفكر بهذه �لطريقة. 

بالتايل �إذ� �أردنا �أن نحدد ت�جه �لفنان �لعر�قي, 

فه� يتجه بطريقة �أو باأخرى, لكنه ما ز�ل يف 

منطقة �لكال�سيكية على �لرغم من ��ستقباله 

الأ�سياء جديدة �أخرى. 

ع لنتحدث عن جيل ال�صباب، ل من خالل قراءة 

فنية، بل من خالل الظرف ال�صيا�صي الذي 

يعي�صه هذا اجليل، ومن ثم حت�ل هذا الظرف. 

بالتحديد اأوّد اأن حتدثني عن فرتة الت�صعينات 

التي �صكلتنا، وعن �صكل املمار�صة الت�صكيلية يف 

تلك الفرتة. 

اأ بالن�سبة يل كنت يف �أو�خر �لت�سعينات �أخط� 

خط��ت جيدة, حتديد�ً �سنة 1998 وما بعدها. 

حتى منذ �سنة �الألفني و�إىل حلظة �لتغيري �لتي 

�سهدتها بغد�د. بد�أت �أفهم ماذ� �أريد من �لل�حة, 

و�أترجم �الأ�سياء �لتي �أ�سعر بها. �أبناء هذ� �جليل 

كان�� م�ستقل�ن وبعيدون عن �لنف�س �ل�سيا�سي, 

كنا �أكرث ذكاء يف �لتعامل مع مق�الت من ن�ع: 

»�أنت ل�ست معي �إذن �أنت �سدي«, حتى ال ن�سعر 

باأمل �لق�س�ة و�مل�سايقات. بد�أت يف هذه �لفرتة 

�أ�سعر �أّن لدي م�ساحة د�خل �ل��سط �لت�سكيلي 

�لعر�قي. �أنا فعال ت�سكلت يف تلك �لفرتة. �ختزلت 

�سن��ت ط�يلة من �لتجربة و�لعمل خالل �أربع 
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�سن��ت �أو خم�س. بد�أت �لل�حة تعطيني �نطباعاً 

�أنني �أجنزها بطريقة حمرتفة, ال بطريقة �سخ�س 

مبتدىء ماز�ل يجرب. يف �ل�قت ذ�ته �أنا �أخ�سى 

ق�سية �الحرت�ف, فاأنا �أرى يف �الحرت�ف قيد�ً, 

لذلك �أحب �أن �أ�ستمر يف �لتجريب, حتى ل� كانت 

�أ�سياء�ً تافهة ونتائجها �سيئة. �أنا �أعمل �الآن ولدي 

�لقدرة على ر�سم ل�حة نا�سجة �إىل حد كبري. 

ع ما حدث يف فرتة الت�صعينات كان مهيمناً على 

حياتنا الثقافية والفنية ب�صكل عام، فما كان 

يجري يف اخلارج واحل�صار والإق�صاء الذي كان 

ميار�ش علينا من قبل ال�صلطة التي كنا نرف�ش 

الت�صالح معها، كل هذا كان له تاأثري علينا يف 

عدة م�صت�يات، فاأين اأحمد من هذا ؟

اأ �حل�سار كان كارثة كبرية, �أتخيله م�رضوع م�سخ 

�إن�سان.. فاالإن�سان يتح�ل �إىل �سيء �آخر بعيد عن 

�الإن�سان �ملعروف, فيبد�أ باللهاث ويتعب. بالتاأكيد 

هذ� ينعك�س على منجزه �لفني و�الإبد�عي. �أنا 

��سطررت خالل فرتة �حل�سار �إىل �أن �أعمل يف 

�رضكة لتنظيف �الأثاث و�ل�سجاد. ثالثة �أيام يف 

�الأ�سب�ع كنت �ألقي فيها حما�رض�ت يف معهد 

�لفن�ن �لتطبيقية, وثالثة �أيام �أخرى كنت �أعمل 

فيها كعامٍل �أنظف �أثاث �لبي�ت. عملت �أي�سا 

بائعا يف �ل�سارع حتى �أتخل�س من �ل�سلطة, �سلطة 

�حلزب �ل��حد, لقد كانت �سلطة مزعجة جد�. 

باملنا�سبة, فكرة �ل�سلطة بالن�سبة يل مزعجة ب�سكل 

كامل ومطلق, ال الأن �أ�سخا�سا كان�� ينتم�ن 

�إىل �سلطة �سد�م وحك�مته فعل�� ما فعل��, بل 

�إّن فكرة �ل�سلطة ب�سكل عام مزعجة و�سخيفة 

بالن�سبة يل, وال �أحبها حتى هذه �للحظة. 

كانت �لظروف �سعبة يف تلك �لفرتة لكننا �أنقذنا 

�أنف�سنا, حافظنا عليها بالروح �لتي منتلكها, روح 

�جلمال و�لتعاطي مع �حلياة. �أعتقد �أنني �سنعت 

�إجناز�ت يف تلك �لفرتة, �إجناز�ت �أحرتمها, لقد 

ر�سمت جماالً مطلقاً يف فرتة �حل�سار �أبعد ما 

يك�ن عن منطقة �لتذوق �لتقليدي. ر�سمت �أحمد 

ن�سيف بكل ب�ساطته وكل تلقائيته, فل�حة ما 

قبل �لتغيري �لذي ح�سل يف بغد�د كانت ب�سيطة 

جد�ً ومعاجلتها كذلك كانت ب�سيطة. هكذ� كانت 

�لفكرة: تب�سيط �الأ�سياء. �لنتيجة يف �لنهاية كانت 

من �أجمل ما يك�ن, فالل�حة حت�لت �إىل جمم�عة 

م�ساحات حمب�بة ي�ستقبلها �الآخر ب�سه�لة.

ع لنتحدث عن عالقتك باملكان..

اأ �أحب �ملكان �ل��قعي �لذي �أعي�سه, �أتفاعل معه وكاأنه 

يعرفني. �أحب �أن تعرفني �الأ�سياء �لتي يف د�خل 

�ملكان, وال �أحب �أن �أك�ن غريبا عنها. بالطبع هنالك 

مناطق مزعجة ومقززة يف �ملكان, فاأنا �أر�سم هنا يف 

قلب بغد�د, لكني �أ�سكن �أطر�ف �ملدينة. يف كل ي�م, 

و�أنا �أنتقل من بيتي �إىل �ملر�سم, �أو�جه �سع�بات, 

وهنالك �أي�سا ��ستهالك عايل, هنالك �سجيج 

و�أ�س��ت عالية, لكني يف كل ي�م, �أ�سعر وكاأنني 

�أرى �ملدينة للمرة �الأوىل و�أحب �أن �أجتدد معها.

لقد تخرجت بعد �أيام قليلة من حرب 1991, يف 

تلك �لفرتة كانت �النتكا�سة كبرية, ر�أيت كيف تهدم 

�ملكان وكيف �أ�سبح خر�باً. لذلك كان م�رضوعي 

قائماً على فكرة �لدمار؛ ر�سمت مدناً حمرتقة, 

ور�سمت ته�سم كل �الأمكنة, ور�سمت �لبنايات 

وقد تهدمت. هذه �مل�ساهد كانت تنتج �خل�ف 

و�لرعب, و�أثرت يفّ على م�ست�ى جمّرد. فاأنا �أحب 

�أن �أك�ن ممزوجاً مع �ل�سارع, و�أحب �لر�سيف 

وكل تفا�سيله. �ل�س�ؤ�ل ه� كيف كان مز�جك 

و�أنت ت�ستقبل �ل�سارع يف هذ� �ملكان, و�أق�سد هنا 

�ملكان على �مل�ست�ى �الإن�ساين. هنالك كتاب ح�ل 

جماليات �ملكان, قر�أت هذ� �لكتاب يف وقت مبكر, 

وه� فعالً يرتجم �ملكان بطريقة ر�ئعة, ويربز 

كيفية �سع�ر�حلالة �الإن�سانية يف �ملكان,وكيف 

مبقدورك �أن تعطي للمكان م���سفات كائن حي. 

ع كيف ت�صتطيع اأن ت��صف املتغريات التي 

دخلت على هذا املكان خالل هذه ال�صن�ات 

املا�صية؟

اأ بالن�سبة يل تغريت جغر�فية �ملكان يف بغد�د. لقد 

�ختلفت بدرجة كبرية. بالطبع �حلرب كان لها 
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تاأثريها ولكني �أ�سعر �أحيانا �أّن �حلرب لي�ست 

�ل�سبب �الأ�سا�سي للتغيري �لذي ح�سل يف بغد�د. 

فهنالك رغبة عند �الإن�سان �أن يت�سكل بطريقة 

معينة, حتى على م�ست�ى �سكله �خلا�س. 

فطريقة ت�سفيف �سعره, وحليته, و�أ�سل�ب 

�رتد�ئه ملالب�سه, تتغري ح�سب مز�جه. حتى على 

م�ست�ى �سكل وجهه, فتفكريه ينعك�س على 

�سكل وجهه. يف بغد�د �أتخيل و�أح�س ب�سع�ر 

جمعي عند �لنا�س يرتجم يف حبهم للتكدي�س. 

و�لدليل على كالمي �أن يف جمتمعاتنا ت�سكن ثالث 

عائالت يف بيت و�حد, وجتدهم من�سجمني مع هذ� 

�لتكدي�س. و�أنا لي�س لدي م�سكلة مع هذ� �أي�سا. 

حتى �إذ� نظرت �إىل �ل�سارع جتدهم يتكد�س�ن يف 

مكان و�حد وال ميتلك�ن حب �النتقال و�لتنزه 

يف �أماكن خمتلفة. �ل�س��رع يف بغد�د بطبيعتها 

�سيقة, باالإ�سافة �إىل ذلك هنالك طرق مهمة قد 

�أغلقت ول� ال هذ� �حلب للتكدي�س لكانت هنالك 

م�سكلة يف �ل�سري يف �ل�سارع. يبدو �أنهم ميتلك�ن 

رغبة خميفة يف �لبقاء بهذ� �لتكدي�س.

ع من وجهة نظرك، ما اخلطر الذي ي�اجهه 

املثقف العراقي حالياً، وما الذي يعرقل فعله 

الثقايف؟

اأ �أن ي�سيّ�س �ملثقف ه� �أخطر ما ي��جهه و�أ�سخف 

ما ي��جهه يف نف�س �ل�قت, �أي �أن يك�ن تابعاً 

لق�سية �سيا�سية. �ل�سيا�سي�ن لديهم وظيفة 

��سمها �ل�سيا�سة ال �أن يجعل�� من �ملثقف تابعا لهم, 

و�ل�سيا�سي �لتقليدي له �أهد�ف تتعلق بال�سلطة, �أما 

�ملثقف فال. ولكن على �ل�سيا�سي �أن ياأخذ وجهة 

نظر �ملثقف بعني �العتبار, وللمثقف دور قيادي 

نظر� لقربه من �ملجتمع و�لنا�س.. بر�أيي �أن �ملثقف 

�سي��جه خطر�ً كبري�ً �إذ� ما �سيّ�س.

ع األ تعتقد اأن هنالك مثقف�ن وقع�ا يف هذا املطب؟

اأ بالتاأكيد هنالك �لكثريون, ونحن نتحدث عن 

�أ�سخا�س م�سّ�هني, لي�ست لديهم ر�سانة وال 

�حرت�م لذو�تهم �أو الإبد�عاتهم. من باب �ل�سه�لة 

�أن ينتمي �ملثقف �إىل هذه �لفئة حتى يعي�س ب�سكل 

جيد �أو ليح�سل على منفعة مادية, لكنني �أوؤكد 

لك ثانية كرهي لفكرة �ل�سلطة مهما كانت, فاأنا ال 

�أحرتمها. 

ع فيما يخ�ش امل�صتجدات على ال�صعيد 

ال�صيا�صي العراقي، هنالك رعب من »اأيق�نة« 

العمامة يف احلياة ال�صيا�صية، اأين اأنت من هذا 

الرعب؟

اأ �لدين �سيء ر�ئع, ولكن �أي�سا �ملتدينني �إذ� 

حت�ل�� �إىل �سيا�سيني ف�س�ف يدخل�ن منطقة 

�أخرى ت�س�ههم. لذلك �أريد �أن �أن�سح و�أق�ل: كن 

حمباً للخالق (�هلل) بطريقة �أجمل, وتعّرف عليه 

بطريقة �أف�سل. �هلل �أروع و�أجمل من �أن نتم�سك 

بزي معني �أو بانتماء معني �أو بطريقة معينة يف 

�لكالم �أو مبمن�عات كثرية من �أجل �إر�ساءه. 

�لعمامة �إذ� حت�سنت بذ�تها و�كتفت مبعرفة �هلل 

ب�سكل �أدق و�أعمق فهذ� �أجمل. �أما �إذ� دخلت يف 

�حلياة �ل�سيا�سية ف�س�ف تك�ن خميفة ومرعبة, 

�ستك�ن كارثة! 

ع ما ه� م�صدر اخلطر الأ�صا�صي بالن�صبة لك ؟

اأ �مل�ت. �أنا �أخاف من �مل�ت وال �أريد �أن �أم�ت, فاأنا 

ال �أعرف ماذ� �سيح�سل بعده. �مل�ت م��س�ع 

حتمي و�أنا �أخاف من هذه �حلقيقة.

ع �صكراً اأحمد، اأنا �صعيد جدا مبحاورتك وكالمك.

اأ �سكر�ً لك عدي.
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ف�ؤاد �صاكر

�شم�ش بغداد

�ص�ر

عند �أعتاب تلك �الأحياء �لبغد�دية و�لدروب 

�ملرتبة �ل�سيقة , ال ي�سعنا �إال �أن ننظر �إليها 

بخ�س�ع ومن ثم ن�ستحم باآخر خيط من خي�ط 

�سعاع �ل�سم�س �لغاربة. هذه �الأطالل �خت�سار� 

مكثفا  للذ�ت وقد حفرت بالذ�كرة و�لنف�س �أ�سياء 

كثرية. وهي بجدر�نها �لعتيقة ون��فذها 

و�رضفاتها �ملطلة على �لف�ساء �لرحيب غالبا 

ما ت�ؤجج فينا �حلنني و�ل�س�ق ملا�سيها �لبعيد 

و�لذين ت��رث�� �حلب و�الرتباط �لع�س�ي باأمكنة 

�لن�ساأة و�ملهد �الأول من �الأحياء و�لر�حلني.

ف�ؤاد �صاكر 

فنان ف�تغرايف وناقد

بغداد 5- 12 – 2006
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فوؤاد �ساكر ولد ببغداد 1949، بداأ رحلته يف فن الفوتغراف يف عام 1962، ركز يف اأعماله على النماذج 

املقهورة واملحرومة يف املجتمع العراقي، عمل يف اأكرث من موؤ�ش�شة اإعالمية منها جريدة اجلمهورية وجملة 

اأ ب وجريدة ال�شباح الذي يكتب فيها حاليا النقد الفوتوغرايف، اأقام ثالثني معر�شا من �شمنهم معر�ش 

)عزف االأمكنة( يف بغداد عام 1991، ومعر�ش )مدارات ال�شوء( الذي ا�شت�شافه املتحف الوطني للفن 

احلديث يف بغداد عام 1992، ومن معار�شه خارج العراق معر�ش )نهارات املدن العراقية( الذي اأقيم 

يف والية اأوهايو يف الواليات املتحدة االأمريكية عام 2001، نال العديد من اجلوائز العاملية واملحلية 

كاجلائزة الربونزية يف مهرجان بغداد الدويل لل�شور ال�شحافية واالإخبارية عام 1991، واجلائزة الف�شية 

من نف�ش املهرجان عام 2000. 
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عندما تتحّدث عن االأدب الكردي وخ�شو�شاً ال�شعر احلديث فاإّن اأّول ما يتبادر اىل ذهنك عبد اهلل كوران، 

ة 
ّ
ال�شعري واحلداثة  ال�شعري  باالإمتداد  تفكر  وعندما  العربي  لالأدب  بالن�شبة  ال�شياب  يعّد مبثابة  الذي 

ة من قمم احلداثة 
ّ
ة فال بّد اأن تبداأ ب�شريكو بيكه �ش الذي انطلق من بعد عبد اهلل كوران لي�شبح قم

ّ
الكردي

ة. ولد يف مدينة ال�شليمانية يف اإقليم كرد�شتان العراق عام 1940، ودر�ش فيها، ومن 
ّ
ة الكردي

ّ
ال�شعري

ثم يف بغداد بني 1960/1959. ن�رس �سريكو بيكه �س نتاجاته االأوىل يف اأوا�شط اخلم�شينات من القرن 

احلني،  ذلك  يف  كوران  اهلل  عبد  الكردي  ال�شاعر  يراأ�شها  كان  التي  احلياة(  )زين-  جريدة  يف  الع�رسين 

وكذلك ن�رس بع�ش النتاجات يف جملة )هه تاو(. يف عام 1970 ن�رس هو ونخبة من االأدباء الكرد بيانهم 

واللغوية،  االأدبية  احلداثة  اإىل  فيه  دعوا  روانكة(،  )املر�شد-  بيان  با�شم  املعروف  التجديدي  االأدبي 

موؤ�ش�شني اأول حركة نقدية كردية حديثة يف املجالت والندوات االأدبية.رحل اإىل مدينته ال�شليمانية بعد 

انهيار احلركة الكردية يف اآذار 1975، ثم اأبعد اإىل حمافظة الرمادي وو�شع حتت االإقامة اجلربية ملدة 

ثالث �شنوات، ويف اأواخر ال�شبعينات اأعيد اإىل ال�شليمانية وعمل يف مديرية املياه بوظيفة مالحظ الذاتية 

حتى �شنة 1984.بعد م�شي ب�شعة اأعوام، �شافر اإىل ال�شويد واأقام فيها، واأ�شبح ع�شوا يف احتاد االأدباء 

يف  ق�شاها  �شنوات  بعد   1991 عام  العراق  كرد�شتان  اإىل  عاد  ال�شويدي.  القلم  ونادي  ال�شويديني 

الغربة، واختري كاأول وزير للثقافة يف اإقليم كرد�شتان. وبعد �شنة ا�شتقال من من�شبه، وي�شغل اليوم 

اإدارة موؤ�ش�شة �رسدم – الع�رس- للطباعة والن�رس يف ال�شليمانية. �شدر له حوايل 25 ديواناً �شعرياً باللغة 

ال�شويدية،االإجنليزية،  العاملية:  اللغات  من  كثري  اإىل  الق�شرية  وق�شائده  دواوينه  وترجمت  الكردية 

الفرن�شية، االأملانية، االإيطالية، الدامنركية، الرنويجية، املجرية، الفار�شية الرتكية، والعربية.

17

�صريك� بيكه �ش

الواقع اوال ومن ثم الروؤية ال�شعرية

لقاء مع ال�صاعر الكردي �صريك� بيكه �ش حاوره: �صفاء ذياب �صكرتري حترير جملة 

“م�صارات” 

*ن�رش احل�ار يف العدد الثاين ال�صنة الوىل من املجلة
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�صفاء ذياب هناك ثالث مراحل يف حياة �صريك� 

بيكه �ش ال�صاعر.. اول طف�لة �صريك� ال�صعرية 

خ�ص��صا وان فايق بيكه �ش والدك كان �صاعرا 

مهما يف ال�صعر الكردي واملرحلة الثانية هي 

منفاك يف اوروبا والبيئة والطبيعة خمتلفة 

واملرحلة الثالة هي بعد رج�عك اإىل كرد�صتان. 

 اأود اأن حتدثني عن هذه املراحل.

�صريك� بيكه �ش و�لدي كان �ساعر ت�يف بعمر 

43 �سنة وكان عمري حينها ثماين �سن��ت وترك 

�لذكرى كحلم فقط النني مل ��ستطع حماورته 

و�ال�ستفادة منه النني كنت طفال,  ولكن ��سمه 

كان د�فعا نف�سيا الأن �كتب و�بدع فقد كان 

�ملجتمع ي�ستقبلني كابن �ل�ساعروهذ� �ثر علي 

نف�سيا �ىل �لدرجة �لتي كنت ��ساأل نف�سي: هل 

��ستطيع �ن ��سل يف ي�م �ىل مكانة و�لدي ك�ساعر؟ 

ولكن يف �ل�قت نف�سه كانت طف�لتي غري مرحة 

خ�س��سا بعد وفاة و�لدي مما حد� ب��لدتي 

�ن تك�ن هي �لطف�لة وهي �الكرث ح�س�ر� يف 

�سعري وعند �نتقايل �ىل بغد�د �ختلفت �لتجربة 

حيث �ملكتبات و�ملنتديات �الدبية و�مل�سارح وهذ� 

فتح لدي �فاقا جديدة. �حلياة يف بغد�د كانت 

�ساجة و�ملنتديات �الدبية و�مل�سارح وفرقها..

و�لبيانات �ل�سعرية �لتي كانت تتلى كل ي�م من 

قبل �جلماعات �الدبية يف �لعر�ق و�لعامل �لعربي.

بعد �نهيار �حلركة �مل�سلحة �لكردية نفيت �ىل 

�لرمادي ومن ثم �ىل هيت و�خري� �ىل ناحية 

�لبغد�دي هناك.. 

كما ��سدرنا نحن جمم�عة من �الدباء �لكرد يف 

ذلك �ل�قت بيانا �سعريا يف عام 1970 با�سم 

(رو�نكه) وهي كلمة كردية تعني (�ملر�سد) مع 

�لقا�س ح�سني عارف و�ل�ساعر جالل مريز� كرمي 

وكاكه مم ب�تاين, حمت�يات �لبيان �ل�سعري كانت 

تكمن يف تغيري بنية �خلطاب �الدبي ب�س�رة عامة 

لغة وم�سم�نا, و�يجاد ��ساليب جديدة للتعبري 

و�لتخلي عن �للغة �ملعجمية �و �لقام��سية, و�ن 

الجنعل من �مل�روث �سجنا, و�ن ننطلق بجر�أة 

لك�سف مامل يكت�سف بعد, و�ن منزج �ملحلية 

و�لعاملية يف ن�س��س جديدة �بد�عية, و�ن نن�رض 

�حلرية يف كل �رجاء �لعامل.

ن�رض �لبيان وكان مبثابة �لقاء حجر يف �لربكة 

�لر�كدة, و�رضخة الأن جندد كل �سيء وكان له 

تاأثري كبري الأنه والول مرة خلق ن�عا من �لنقا�س 

�لنقدي يف �الدب �لكردي من خالل ت�سجيع 

�ل�سباب على تغيري ��ساليبهم مع وج�د تيار�ت 

ترف�س هذ� �لتجديد.

�ش وكيف كان خروجك اىل ال�ص�يد ؟

 �س كنت وقتذ�ك يف �جلبل, وعن طريقه هربت 

�ىل �ير�ن حيث بقيت فيها �سهر� و�حد� بعدها 

هربت �ىل �س�ريا وبقيت هناك �ربعة ��سهر عقدنا 

خاللها �ما�سي كثرية مع �ل�سعر�ء �لعرب ومن ثم 

جاءتني فيزة �ىل �يطاليا عن طريق جمعية حق�ق 

�الن�سان, ف�سافرت �ىل فل�رن�سا يف عام1988 

وهناك و�سلتني دع�ة �ىل �ل�س�يد لت�سلم جائزة 

ت�خ�ل�سكي �لتي فزت بها هناك بقيت يف �ل�س�يد 

خم�س �سن��ت وح�سلت على �جلن�سية �ل�س�يدية 

ويف وقتها كتبت �ول مط�لة يل با�سم (م�سيق 

�لفر��سات) وبعد �النتفا�سة عدت �ىل كرد�ستان 

ولكنني ��ستقريت فيها يف نهاية �لت�سعينيات ويف 

ذلك �ل�قت ظهرت عندي فكرة �ن�ساء م�ؤ�س�سة 

�رضدم للطباعة و�لن�رض �أي يف  عام 1998 عندما 

عدت من �ل�س�يد �ىل كرد�ستان للمك�ث فيها, 

ويف مدينة �ل�سليمانية طرحت هذه �لفكرة ح�ل 

�رضورة تاأ�سي�س م�ؤ�س�سة ثقافية تعنى ب�س�ؤون 

�لفكر و�الدب ل�سد �لفر�غ �مل�ج�د يف �ملكتبة 

�لكردية, حيث ناق�ست �لفكرة مع نخبة ممتازة 

من �الدباء و�ملثقفني, كما وقامت �حلك�مة �ملحلية 

بدعمنا وبد�أنا �لعمل يف نهاية �ل�سنة �ملذك�رة. هكذ� 

مت �إن�ساء هذه �مل�ؤ�س�سة �لتي جنل�س فيها حاليا.  

�ش عادة حدث للذين نف�ا خارج العراق احد 

ن�عني من التغري النف�صي فاإما كان املنفي يع�د 

اىل عامله الداخلي وينكم�ش على نف�صه او يتح�ل 

املنفى عنده اىل ابداع اي املنفيني ا�صابك؟
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�س مل ��ستطع �الن�سجام مع �لطبيعة يف �ل�س�يد 

فقد كنت �عي�س ج�سد� هناك لكني �عي�س هنا..

وت���سلي مع �ل�سعر كان ممتد� من كرد�ستان 

رمبا كتبت ق�سائد متاأثر� باج��ء �ل�س�يد كق�سيدة 

(�ملر�أة و�ملطر) وهذ� من �ف�سل ما كتبته هناك.

�ن تلك �لنتاجات �ل�سعرية �لتي كتبتها يف �ل�س�يد 

كانت مبثابة ��ستذكار�ت �لتجارب �ملا�سية 

و��سرتجاعات �الالم �لتي ع�ستها يف �حلك 

�لظروف �ل�سيا�سية �لتي مرت بها كرد�ستان. 

كان ق�سائدي يف �ملهجر �متد�د ملا كتبته يف �ل�طن 

ويف �جلبل �س��ء على �سكل �نا�سيد للمقاومة 

�و عذ�بات �لرحلة �لط�يلة و�لغربة �لتي باتت 

مالزمة لروؤياي يف �ل�سن��ت �لالحقة. �نا 

ال��ستطيع �لكتابة من دون جتربة, �ل��قع �وال 

ومن ثم �لروؤيا �ل�سعرية.

 �جمل �عمايل �ل�سعرية �نتجت يف �زمنة �المل �س��ء 

كان �المل منفى د�خل �ل�طن �و خارجه..�زد�د 

�ل�سع�ر باملنفى يف �ست�كه�مل و�زد�دت �لل�عة 

�ل�سعرية معه لكنني كنت د�ئما �متد�د� ملا �سبق 

يف جتربتي.. �نا مل �حلم قط ب�ست�كه�مل, د�ئما 

كنت �حلم بكرد�ستان..�ملي..�ملي..ذكرياتي, 

خ�س��سا و�نا نفيت و�نا بكامل وعيي �ل�سعري 

ومن �ل�سعب علي �ن �مد جذوري مرة �خرى 

باأر�س �خرى, لذ� كنت �كتب ب�حي من �لنا�س 

�مل�ج�دين هنا يف كرد�ستان و�رجع �ىل ذكرياتي 

هنا �ىل �حللم �ىل �مل�ستقبل �لذي كنا نحلم به و�ىل 

�لرت�ث �لذي يعي�س فينا النه تر�كم عمري ومعريف 

وتاريخي وال ميكن �ن ميحى لذ� كنت د�ئما �ع�د 

�ىل �ال�ساطري و�لديانات �لكردية حماوال �سياغتها 

بروؤية جديدة.

�ش يعترب عام 1991 نقطة حت�ل للمنطقة 

الكردية يف العراق، فالعالقة بينها وبني العراق 

العربي بداأت بالتح�ل اجلذري واأ�صبح هناك 

حرية للتعبري وحرية اإعالمية. عام 2003 

مبثابة نقطة حت�ل جديدة وخط�ة جديدة يف 

البتعاد عن العراق العربي. كيف مت تناول 

نقاط التح�ل هذه (1991 و2003) يف الأدب 

الكردي؟

�س �عتقد �ن نقطة �لتح�ل �لرئي�سية �ل�سيا�سية 

و�لثقافية تع�د �ىل بد�ية �ل�سهر �لثالث من ربيع 

عام 1991 حينما �نطلقت �النتفا�سة �ل�سعبية 

من ق�سبة (ر�نية) يف حمافظة �ل�سليمانية ومن 

ثم �ىل جميع �لق�سبات و�ملدن �لكرد�ستانية 

�لعر�قية �الخرى, ومل مي�س �سهر  �ذ�ر حتى 

حتررت كرد�ستان باكملها ماعد� مدينة كرك�ك 

و�لتي قامت طائر�ت ق��ت �لتحالف بحماية جي�س 

�لنظام وفتحت �لطريق لق��ت �لنظام �لعر�قي 

و�نقذه من �ل�سق�ط �ملحتم, هكذ� كانت �ل�سيا�سة 

�المريكية يف ذلك �ل�قت.

 لقد �نت�رضت �النتفا�سة وتر�جعت �لق��ت 

�حلك�مية ومن ثم �سحبت جميع �د�ر�تها يف 

كرد�ستان وت�لت �الم�ر �جلبهة �لكرد�ستانية 

�لتي كانت ت�سم جميع �لق�ى �ل�طنية �لكردية. 

وبد�أ تاأريخ جديد حيث مل يعد للنظام �لقمعي 

و�لدم�ي م�طاأ قدم يف �كرث من 52 �لف مرت 

مربع من كرد�ستان �لعر�ق �ي مايعادل م�ساحة 

ه�لند� �و �كرث. وبعد فرتة ق�سرية ول�سد �لفر�غ 

�الد�ري و�ل�سيا�سي و�القت�سادي جرت �ول 

�نتخابات دميقر�طية حقيقية لكي يختار �ل�سعب 

�لكرد�ستاين ممثليه الول برملان يف تاأريخه 

�لط�يل. وبعد ت�سكيل �ول حك�مة كردية يف 

عام 1992 بد�أت �حلرية �ل�سيا�سية و�لثقافية 

بالت��سع ومل تعد هنالك �ية رقابة �سيا�سية 

�و �ية هيمنة للفكر �ل�سم�يل يف كرد�ستان ومت 

��سد�ر ع�رض�ت �ل�سحف و�ملجالت و�لدوريات 

باللغة �لكردية تباعا و�سهدت �ملدن �لكرد�ستانية 

من ز�خ� �ىل خانقني ندو�ت و�م�سيات �سعرية 

وثقافية وبد�أت �لفن�ن �لت�سكيلية و�مل�رضحية 

باالنتعا�س و�حلركة �لد�ئمة و�لن�ساط �مل�ستمر يف 

كل مكان.

 �ن �لتح�ل �جلذري هنا ويف تلك �ملرحلة يعني 

�يجاد �حلرية بدل �لقمع وكذلك حرية �لتعبري 

بدل كم �الف��ه و�لت�سلط �لديكتات�ري وكذلك 
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�النطالقة �لكبرية للغة �لكردية يف نتاجاتها 

�البد�عية, وهنا �ريد �ن ��سري �ن مامت ��سد�ره 

من �لكتب و�ملجالت و�ل�سحف خالل �ل�سن��ت 

�لع�رضة �ملا�سية يف كرد�ستان وب�رضف �لنظر 

عن �لت�جهات �ملختلفة �سيا�سيا, يعادل جميع 

�ال�سد�ر�ت �لكردية خالل ن�سف قرن. �نها 

وثبة عالية و�ن �حلرية هي �لتي تقف ور�ء 

هذ� �لتح�ل �لكبري. �لك�رد يف �لعر�ق ومنذ 

ت�سكيل �لدولة �لعر�قية وحتى عام 1991 كان 

ينظر �ليه كم��طن من �لدرجة �لثانية, �لنظرة 

�لعن�رضية و�ل�س�فينية وخا�سة بعد �الطاحة 

بنظام عبد�لكرمي قا�سم كانت �سائدة وطاغية 

�بتد�ء� من �ملنهج �لدر��سي و�لرتب�ي و�ىل كل 

�ملجاالت �الخرى �ل�ظيفية و�الد�رية, و�بان 

حكم �سد�م ح�سني و�سل �لقمع �ىل ذروته 

حينما ��ستعمل �لنظام يف عام 1988 �لغاز 

�لكيميائي �سدنا يف مدينة حلبجة حيث ر�حت 

�سحيتها �كرث من خم�سة �آالف ك�ردي خالل 

دقائق معدودة, وكذلك �بادة �كرث من 182 �لف 

ك�ردي خالل عمليات �النفال �سيئة �ل�سيت 

يف عامي 1987-1988. وهنا �ريد �ن �حتدث 

عن (�ل�سمت) �مل�سني �لذي �لتجاأ �ليه �كرثية 

�الدباء و�ملثقفني �لعرب �س��ء يف �لعر�ق �و �لدول 

�لعربية �ز�ء كل تلك �جلر�ئم �لب�سعة بحق �سعبنا 

�لربيء و�مل�سامل, فماعد� قلة قليلة جد� من 

�الدباء و�ملثقفني �ل�رضفاء, مل ينب�س�� ببنت �سفة, 

حيث �كرثهم من �ل�سعر�ء �لكبار و�لنقاد �لكبار 

و�لرو�ئيني �لكبار حتى �ن بع�سا من ه�ؤالء �لكبار 

مل يخف�� ت�سامنهم مع �لنظام �لديكتات�ري 

عالنية.

 لقد �سقطت �القنعة متاما وهنا ��سيب �ل�سعب 

�لكردي ومثقفيه بال�سدمة �لعنيفة وبد�أ مبر�جعة 

م��قفه و�ل�سك مب�سد�قية »�الخ�ة« �لعر�قية 

و�ل�سعار�ت �ل�سكلية. �ن �ل�سعب �لكردي �ل�سحية 

د�ئما ه� �سعب م�سامل بطبيعته. فالأعطيك مثال 

حيا: بعد �نت�سار �النتفا�سة عام 1991 مت 

��رض ع�رض�ت �الآالف من جن�د ومر�تب �جلي�س 

�لعر�قي يف كرد�ستان ولكن �سعبنا �حت�سنهم 

و�آو�هم وقدم لهم �خلبز و�لك�ساء علما بان 

هذ� �جلي�س وخالل ت�سلطه مل يعطنا �سيئا غري 

ت��بيت �مل�ت! 

��سمع �و �قر�أ مايق�له �كرثية �ملثقفني �لعرب 

و�الدباء حينما يتحدث�ن عن �البد�ع �لعر�قي 

�سعر� �و نرث�. فانهم يتحدث�ن عن �نف�سهم �ى 

�لذين يكتب�ن باللغة �لعربية و�ذ� �سادف �ن 

يق�ل�� �سيئا عنا �و ذكر ��سمني �و ثالثة من �دباء 

�لك�رد فانه للمجاملة فقط. �ن تاأريخ �الدب يف 

�لعر�ق يعني تاأريخ �الدب �ملكت�ب بلغة �ل�ساد 

وتاأريخ �مل�رضح يعني نف�س �ل�سيء وكذلك �لفن 

�لت�سكيلي و�ل�سحافة و�ىل �خره. �ن �لقر�ء �لعرب 

يف �لعر�ق وحلد �لي�م رمبا يعرف�ن عن �الدب 

�ال�سباين �كرث مما يعرف�ن عن �الدب �لكردي يف 

�لعر�ق.

هناك نقطة مهمة فيما يتعلق باجل��ب على 

�س�ؤ�لك: وهي �ننا قد تخل�سنا من حكم �لديكتات�ر 

قبل �لعر�ق ككل بـ 13 �سنة وهي فرتة زمنية 

لي�ست بق�سرية وبرغم بع�س �ملاأ�سى وويالت 

�القتتال �لد�خلي يف كرد�ستان ولكننا يف �لنتيجة 

��ستفدنا من تلك �لتجربة وذلك باحتاه تر�سيخ 

�ل�حدة �ل�طنية �لكردية وكذلك بات�ساع �مل�ساحات 

�لدميقر�طية و�غناء �لثقافة و�ملكتبة �لكردية 

با�ستمر�ر. خالل �ل�سن��ت �الوىل فيما بعد 

�النتفا�سة ونتيجة هذ� �لتح�ل �لكبري بد�أ �الدب 

�لكردي بنه��س جديد حيث ظهر جيل جديد من 

�ل�سعر�ء و�لق�سا�سني �لكرد �لذين كان�� يختلف�ن 

عنا يف منط و��ساليب كتاباتهم. �ي �كرث هدوء� منا 

حيث �لرج�ع �ىل �لذ�ت و�البتعاد عن »�ل�س�ت 

�لعايل« كما وظهرت الول مرة ��س��ت ن�س�ية 

مبدعة �س��ء يف �ل�سعر �لكردي �و يف �لق�سة �و يف 

كتابات �دبية �خرى, و�الهم من كل ذلك ظهرت 

حركة نقدية فكرية و�دبية جادة من خالل 

�ملجالت �لدورية �ل�سهرية �و �لف�سلية و�لتي 

كانت ت�سدر وحلد �لي�م يف  �ملدن �لكرد�ستانية. 

لقد ��رضت فيما �سبق �ىل �ل�رضخ �لذي يف دو�خلنا 
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جر�ء �سمت �كرثية �ملفكرين و�الدباء �لعرب �إز�ء 

�لق�سية �لكردية وحق تقرير م�سرينا وخا�سة 

بعد حلبجة وعمليات �النفال مما �دى �ىل �البتعاد 

عن �لعر�ق �لعربي. كما و�ن �لظروف �مل��س�عية 

�دت �ىل �نح�سار �و قلة �الهتمام باللغة �لعربية 

وخا�سة عند جيل مابعد �النتفا�سة وحلد �لي�م. 

ت�س�ري �ن �جليل �لذي ولد يف �لثمانينيات من 

�لقرن �ملا�سي هم �الن يبلغ �عمارهم �كرث من 

25 �سنة وال يعرف�ن كلمة عربية و�حدة ورمبا 

�كرثهم مل يرو� مدينة بغد�د �طالقا واليعرف�ن 

�سيئا عن �لعر�ق �لعربي على �لعك�س من  جيلنا �و 

�الجيال �ل�سابقة, وهذه نقطة مهمة وبحاجة �ىل 

در��سة م�ستفي�سة �سيا�سيا و�جتماعيا.

�ش يبدو اأن املنطقة الكردية هي ال�حيدة 

التي ا�صتفادت من الحتالل الأمريكي، فاأربيل 

وال�صليمانية ت�صهدان من�ا اقت�صاديا وتط�را 

�صيا�صيا ملح�ظني. كيف تنعك�ش هذه 

التغيريات الإيجابية على الأدب الكردي الذي 

يركز يف املرتبة الأوىل على معاناة �صعب مقه�ر؟ 

هل هناك اأ�صاليب وم�ا�صيع جديدة يتم التطرق 

اإليها؟

�س على �لرغم من �نتقاد�تي �لكثرية للقيادة 

�ل�سيا�سة �لكردية وخا�سة فيما يتعلق بالف�ساد 

�الد�ري و�لب�ن �ل�سا�سع مابني �ل��سع �لبائ�س 

للم��طن �لكردي و�لطبقات �ل�سعبية �لفقرية 

من جهة وبني �حلياة �لي�مية من �لعي�س �لرغيد 

له�ؤالء �لقياديني من جهة �خرى, على �لرغم من 

�لن��ق�س و�الخطاء و�لهف��ت كلها ولكن �لقيادة 

�ل�سيا�سية �لكردية ��ستفادت من جتاربها �ل�سابقة 

ووقفت م�قفا معتدال ونظرت �ىل �ل�رض�عات 

�ل�سيا�سية ب�س�رة مت��زنة دون �لتطرف 

�س��ء يف �ل�رض�عات �لدولية �و يف �ل�سيا�سات 

�القليمية عامة وهكذ� كان نهجهم نهجا و�قعيا 

قدر �مل�ستطاع و�ملمكن, ومن ثم بات �ل��سع يف 

كرد�ستان من �لناحية �المنية �كرث ��ستقر�ر� من 

�لعر�ق. ويف ظل �ل�سالم و�ال�ستقر�ر بد�أ �لعمل 

الحياء �لبنية �لتحتية و�لتي كانت مدمرة متاما يف 

بد�ية �لت�سعينيات. �ما يف �ل�قت �حلا�رض فنحن 

ن�سهد �الن �سح�� �قت�ساديا وتط�ر� �سيا�سيا. 

�النتعا�س �القت�سادي و�لتط�ر�ت �ل�سيا�سية 

ميهد للن�ساطات �لثقافية و�الدبية, وكلما كانت 

�لدميقر�طية معطاة و�حلرية ��سمل فان �الدب 

ي�سبح متط�ر� ومعطاة �ي�سا. �الدب و�البد�ع 

الينف�سالن عن �حلرية بل مالزمان لها. و�الدب 

�الن�ساين الميكن �ن يخرج من �لعقل �ملنغلق �و 

�لعن�رضي �و �لطائفي �بد�, �ن عقيدة �لكر�هية 

و�لتكفري �ل�سم�يل الميكن �ن تنتج �حلب 

�الن�ساين. نحن �الن نلم�س يف �الدب �لكردي 

ونتاجاتها من �لق�سة و�ل�سعر و�لرو�ية �حلديثة 

تط�ر� ملح�ظا و�بد�عيا. وبد�أت �ملخا�سات 

�لتاريخية تلد �البد�عات �الدبية و�لفنية با�ستمر�ر. 

وبد�ت بالظه�ر �دبيا �رها�سات �ملا�سي �و �ملاآ�سي 

�بد�عيا �الن. حيث من �ملعل�م �ن �لنتاجات �الدبية 

�لتي لها عالقة باالحد�ث �ملاأ�ساوية �ل�سابقة 

التظهر يف وقتها و�منا تتاأخر زمنا وبحاجة �ىل 

زمن لن�س�جها, حينما ياأتي يف وقت الحق على 

�سكل كتابات �بد�عية, فمثال �ن �جمل �لق�سائد 

�لتي كتبت ح�ل ��ست�سهاد مدينة حلبجة �و عن 

حمالت �النفال بد�أت بالظه�ر خالل �ل�سن��ت 

�لقليلة �ملا�سية. ويجب �ن ��سري �ىل مف�سل مهم يف 

تاريخ �الدب �لكردي وه� مف�سل كتابة �لرو�ية 

�حلديثة وظه�رها يف �لت�سعينيات وبد�ية �لقرن 

�حلايل يف كرد�ستان �لعر�ق.

�ش ماذا عن حرية التعبري يف املنطقة الكردية يف 

العراق الي�م. هل هناك ن�صاط �صيا�صي للكتاب 

واملثقفني الكرد؟ كيف ميار�ش النقد ال�صيا�صي 

ومن خالل اأي اآليات واأين احل�اجز الي�م؟

�س بد�ية يجب �ن �ق�ل مامت �جنازه �سيا�سيا 

و�جتماعيا يف كرد�ستان لي�س متكامالً واليخل� 

من �لن��ق�س و�ل�سلبيات ولي�س خارج د�ئرة 

�لنقد �بد�, �ن مادمره �لنظام �ل�سابق لي�س �لبنية 

�ملادية فح�سب و�منا دمر �لنظام �لديكتات�ري 
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بنية �الن�سان من ��سا�سه, لذ� فاننا نحتاج �ىل زمن 

وجهد وعمل عقالين ط�يل لكي ننه�س ونقف 

على �قد�منا ون�سلح مامت تخريبه يف نف��سنا. 

�ملمار�سة �لدميقر�طية �سيء جديد يف جمتمعنا 

بتفكريه �لنمطي وتخلفه �الجتماعي و�لديني 

و�ملذهبي. �ن �لعقلية �لغيبية هي �مل�سيطرة على 

عق�ل �الكرثية �ل�ساحقة يف بلدنا كبقية بلد�ن 

�ملنطقة. يف �ل�قت �حلا�رض هنالك برملان كردي 

و�حز�ب �سيا�سية خمتلفة يف ت�جهاتهم �لعقائدية 

من �ليمني و�لي�سار و�ل��سط, من علمانيني 

و��سالميني وم�ستقلني. ولكن �ل�سيء �مللفت 

للنظر �ن �كرثية �الحز�ب �ل�سيا�سة يف كرد�ستان 

مبا فيها �ال�سالميني معتدلني وو�قعيني وال 

ي�ؤمن�ن بالعنف ك��سيلة �سيا�سية و�نهم 

م�سارك�ن بن�سب متفاوتة يف �ملجل�س �ل�طني 

�لكرد�ستاين. ال غرو حني �ق�ل باأن حرية �لتعبري 

يف كرد�ستان �لعر�ق يف �ل�قت �حلا�رض �كرث 

�ت�ساعا و�مانا حتى مقارنة برتكيا �و �ير�ن,مثال 

حرية �ل�سحافة لدينا تف�ق حرية �ل�سحافة يف 

�لبلد�ن �ملجاورة والوج�د للرقابة �ل�سحفية 

على �الطالق. فهناك ع�رض�ت من �ل�سحف 

�ال�سب�عية و�ملجالت �لتي ت�سدر �س��ء �كانت 

�سيا�سية �و ثقافية دون �ية رقابة, �ي من �ملطبعة 

مبا�رضة �ىل �ل�سارع �لكردي. ولكن يف �ل�قت 

ذ�ته مانعاين منه ه� �حلالة �ملعي�سية �ل�سعبة 

للطبقات �لفقرية. غالء �ملعي�سة. �رتفاع �الج�ر. 

�لتالعب باال�سعار من قبل �جل�سعني يف �ل�س�ق. 

ويف نف�س �ل�قت هنالك حركة �ال�ستثمار�ت بد�ت 

تدخل كرد�ستان وتعمل, �ن �لن�ساط �ل�سيا�سي 

للكتاب و�ملثقفني ه� ن�ساط يف جماالت �حلركة 

�لنقدية, �ي نقد �مل�ؤ�س�سات �حلك�مية, نقد 

�د�ء �لربملان, نقد �ل�سلطة �لتنفيذية. نقد �لنهج 

�حلزبي �سيق �لتفكري. نقد �ملح�س�بية و�لف�ساد 

�الد�ري وغريها, هنالك نخبة من �ملثقفني 

�جلادين �لذين يكتب�ن بجر�أة و�سجاعة ح�ل 

تلك �مل���سيع وخا�سة ح�ل هجرة �ل�سباب 

�لكرد �ىل �خلارج ��سبابها ودو�فعها ومن �همها 

عدم وج�د فر�س �لعمل لهم لكي يتمكن�� من 

�لعي�س حتى ال يغادرو� �ل�طن ويجب �ن �ق�ل 

حقيقة �خرى وهي تدين ثقة �لنا�س و�سباب �لكرد 

باأحز�ب �ل�سلطة يف �الع��م �ملا�سية وهي تع�د 

باال�سا�س �ىل �لفرق �لهائل �قت�ساديا بني و�سعية 

�جلماهري �لرديئة من جهة وحياة �لقادة و�لك��در 

�ل�سيا�سية �حلزبية من جهة �خرى. وكان 

للتجربة �ملريرة �بان �القتتال �لد�خلي دورها 

�ي�سا يف تدين هذه �لثقة. فهناك م�ساكل وحاالت 

�سلبية مل حتلها �ل�سلطة �لتنفيذية حلد �الن 

وخا�سة م�سكلة »�ملاء و�لكهرباء« يف كرد�ستان.

�ش لرنجع يف النهاية اإىل ال�صعر، فاأنت من 

اأهم ال�صعراء الأكراد املعا�رشين يف العراق. 

كيف ت�صتطيع ت��صيح احلداثة ال�صعرية يف 

ال�صعرالكردي؟ وهل للتجديد العربي تاأثري او 

امتداد لهذه احلداثة ؟

�س �لبيئات �ملت�سابهة تنتج تط�ر� مت�سابها, 

فال�سعر �لك�ردي و�لعربي متجاور�ن كذلك 

�ل�سعر �لرتكي و�لفار�سي. �ن عملية �لتاأثر 

و�لتاأثري لها دورها �ل���سح على م�سار �البد�ع 

يف �للغات �ملتجاورة. كان للحد�ثة �ل�سعرية 

�الوروبية تاأثري جلي على �ل�سعر�ء �ملعا�رضين 

يف �ملنطقة كلها, وذلك عرب و�س�لها عن طريق 

�لتيار�ت �لتجديدية �وال من تركيا ومن ثم �ىل 

�لعر�ق وكرد�ستان. �ن م�ؤ�س�سي �حلد�ثة �لعربية 

(�لعر�قية خ�س��سا) و�لكردية كان�� نتاج مرحلة 

و�حدة ويف مدة و�حدة, فال�ساعر �لكردي (ك�ر�ن) 

كان معا�رض� لل�سياب ومثلما كان �ل�سياب متقنا 

للغة �النكليزية ومطلعا على نتاج �النكليز كان 

ك�ر�ن كذلك وه� �لذي ��س�س لل�سعر �حلديث يف 

�طاره �لرومان�سي وكان متاأثر� بال�سعر �النكليزي 

من خالل بايرون و�سيللي و�سعر�ء �لبحرية يف 

�الدب �لفرن�سي ك (المارتني).

وجند �ن هذ� �لتاأثري ينعك�س على �دبهم عن طريق 

ع�دتهم �ىل طبيعة كرد�ستان ومن خالل روؤية 

جديدة للحياة جلبت معها روؤية �سعرية �ي�سا 
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الأن �لتجديد ه� بالروؤية ولي�س بال�سكل, فان مل 

يكن لل�سياب روؤية جديدة مل ينتج �سكال جديد�, 

و�لتجاوز �لفكري ي�سبق �لتجاوز �ل�سكلي.

مع هذ� �لتحديث يف �ل�سعر �لكردي, �ال �نه مرت 

مر�حل خمتلفة عليه فنجد �نه يف �خلم�سينات 

و�ل�ستينات كان هناك فرتة �نح�سار و��سحة 

وهذ� عائد بالدرجة �الوىل �ىل �الو�ساع 

�ل�سيا�سية, �ال �ن �ل�سبعينات �سهدت م�جة 

جديدة متثلت خ�سائ�سها من خالل تغري �لروؤية 

يف �حلياة و�لع�دة �ىل �لرت�ث �لكردي لي�س من 

خالل �ال�سار�ت كما كان �سابقا بل بتج�سيد هذ� 

�لرت�ث عرب روؤية جديدة, ون�ستطيع �ن نق�ل 

�ن جيل �ل�سبعينات حرك �سيئا جديد� يف �ل�سعر 

�لكردي يف �مل�سامني و�ل�سكل بحيث مت تعميق 

�لروؤية �ل�سعرية ومن خالل هذ� �نبثقت ��س��ت 

متعددة بدل �ل�س�ت �ل��حد �لذي كان �سائد� يف 

خريطة �ل�سعر �لكردي, وبد�أت �لنه�سة �حلقيقية 

يف �لثمانينات من خالل ��س��ت �خرى و�لي�م 

جند �ن خريطة �ل�سعر �لكردي و��سعة وم�سيئة.

�ش جميع ن�ص��صك العربية مرتجمة، على 

الرغم من اجادتك للغة العربية، كيف تنظر لهذه 

الن�ص��ش وملاذا ل تكتب بالعربية او ترتجم 

ن�ص��صك بنف�صك ؟

�س �نا �نظر للرتجمة كاأنها قبلة من ور�ء زجاج, 

ال ميكن �ن يحمل �لن�س �ملرتجم مالمح �لن�س 

�ال�سلي مهما كانت ج�دة �لرتجمة ففي �غلب 

�الحيان �نظر لق�سائدي �ملرتجمة بعني غريبة 

وعلى �لرغم من �جادتي للغة �لعربية �ال �ين ال 

�جروؤ على ترجمة ق�سائدي وال �كتب باللغة 

�لعربية الأنني باال�سا�س �فكر باللغة �لكردية وال 

��ستطيع حت�يل هذه �الفكار �ل�سعرية �ىل �لعربية.
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اأغنية حّب

كان �خلروج �الول

لق�سبة

عن ط�ع حقلها

�لعا�سقة �لنحيلة �ل�ساحبة

كانت تهيم بريح �جلن�ب

لكن

�أبى حقل �لق�سب

�ن مينحها للريح

قالت �لق�سبة �ملتيمة:

ه� يف كفة و�نتم يف كفة

هاكم قلبي

نادى �حلقل غا�سبا

نقار �خل�سب

ليعاقب مبنقاره �حلاد

�لعا�سقة �لناحبة

فاأحدث يف قلب وج�سد �لق�سبة

ثق�ب عدة

مذ�ك �سارت �لعا�سقة مزمار�

و�سارت جر�ح �لع�ساق

تنطق باأ�سابع �لريح

حتى �الن

للدنيا

�غاين.

�صريك� بيكه �ش
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