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يحدث في بغداد اآلن

عبده خال
ّ
أدب المهمشين

معنية بالفكر واإلبداع
طبقة
سياسية غير ّ
ّ
العراقيون قالوا كلمتهم في االنتخابات
المثقفون
ّ
ّ
معظم املبادرات األخيرة
في بالد الرافدين ،كان
أبطالها ناشطني عملوا
بعيدًا عن االستبلشمنت
الالهي بمهرجانات
االنتخابات،
الفولكلور .قبل ّ
أصدر عدد من املثقفني
بيانًا يضع النقاط على
الحروف

السياسية
النخب
ّ
مجتمعة على
تهميش الثقافة

أمر ثان بدا حالة جديدة في املشهد
ّ
العراقي ،تباينت إزاءه آراء املثقفني
العراقيني ،هي ترشيح عدد ال بأس
به من زمالئهمّ إلى انتخابات .2010
ّ
الدعائية
وب��ال�ط�ب��ع ،ف ��إن ال �ح �م�لات
ل � �ـ«امل � �ث � �ق � �ف �ي�ن امل � �ت� ��رش � �ح�ي��ن» مألت
ش��وارع بغداد ،وتداخلت مع غيرها
م ��ن ال ��دع ��اي ��ات ل ��رج ��االت الحكومة
وأع �ض��اء ال�ب��رمل��ان .وع�ل��ى رغ��م كون
والطامحني الى
املثقف أكثر الحاملني
َ
التغيير ،نسأل :هل يمكن قبة برملان
ّ
سياسية
تتنازعه إرادات ومصالح
ت �ح �ت �ك��م ل �ل �ب��راغ �م��ات� ّ�ي��ة ف ��ي اتخاذ

بغداد ـ حسام السراي

ُ
ح �ي��ن أب � � �ل � ��غ زع � �ي � ��م إح � � � ��دى الكتل
ّ
الطائفية في ع��ام  2005ب��أن حقيبة
الثقافة ستكون م��ن نصيبه ،أجاب
ب�ع�ب��ارة ص ��ارت أش�ه��ر م��ن ن��ار على
علم «أتعطونا هذه ال��وزارة التافهة
وت � ��أخ � ��ذون األه � � � ��م!» .ه � ��ذه الجملة
ّ
العراقية
تختصر اليوم واقع الثقافة
وحالها في ظل نظام محاصصاتيّ
ال يوليها أي اهتمام ُيذكر.
ب �ع��د م� ��رور أك �ث��ر م��ن أرب� ��ع سنوات
ّ
عراقية
ع�ل��ى ت��أل�ي��ف ث��ان��ي ح�ك��وم��ة
م�ن�ت�خ�ب��ة ،وم ��ع إج� ��راء االنتخابات
ال� �ت� �ش ��ري� �ع � ّ�ي ��ة ل � �ع� ��ام  ،2010خرج
ّ
العراقيون عن صمتهم قبل
املثقفون
أسبوع من االنتخابات .إذ أصدروا
بيانًا يستبق أي اعتبارات ال تضع
ّ
املستقبلية.
الثقافة ف��ي حساباتها
ال �ب �ي��ان ل ��م ي �ك��ن ل �ي��أت��ي ل ��وال توافر
إج �م ��اع ع �ل��ى ت�ه�م�ي��ش ال �ث �ق��اف��ة من
ّ
السياسية ال�ت��ي ّ أدارت
قبل النخب
ّالبالد بعد عام  .2003وما يؤكد ذلك
ّ
ّ
العراقية
الثقافية
أن أب��رز األح��داث
م��ن ن �ش��اط��ات وإن � �ج� ��ازات ،ق ��ام بها
ّ
ثقافية مستقلة،
ناشطون ومنظمات
ّ
للمؤسسات ال��رس�م��ي��ة أي
ول��م يكن
ّ
دور ف�ي�ه��ا .ب��ل رك ��زت ه��ذه األخيرة
ج�ه��وده��ا على إق��ام��ة فعاليات ذات
ّ
استعراضي،
ط� ��اب� ��ع م� �ه ��رج ��ان � ّ�ي
ّ
ال ت �ن �ط��وي ع �ل��ى أي ع �م��ق وتأثير
تراكمي على الصعيد املجتمعيّ.
ّ
ال� �ب� �ي ��ان أح � � ��اط ب �م �ج �م��وع��ة نقاط
م�ه�م��ة ت�خ��ص وض��ع وزارة الثقافة
ّ
املدنية .وطالب بإنشاء
واملنظمات
م�ج�ل��س ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ورعاية
ال ��دول ��ة ل �ل �م �ث �ق��ف ،وح �م��اي��ة حقوق
امل�ل�ك� ّ�ي��ة ال�ف�ك� ّ
�ري��ة ال�ت��ائ�ه��ة ف��ي عراق
ال�ي��وم ،وال�ح�ف��اظ على ح��ق التعبير
واالرت � �ق� ��اء ب��ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��راق� ّ�ي��ة من
ّ
قانونية.
بتشريعات
خالل املطالبة
ً
ه ��ذه ك�ل�ه��ا ل�ي�س��ت ص�ع�ب��ة ع�ل��ى بلد

الشهيد كامل شياع ...تجربة فريدة في وزارة الثقافة
ّ
�راق ي �ت �م��ت��ع ب��إم �ك��ان��ات ال
م �ث��ل ال� �ع � ّ
بأس بها .لكن تحقيقها ليس يسيرًا
ّ
السياسية
أي�ض��ًا ف��ي ظ��ل التركيبة
مشهد
صياغة
القائمة التي تحاول
ً
ث �ق��اف� ّ�ي ي�لائ��م ت� ّ
�وج�ه��ات�ه��ا .م �ث�ل�ا ،ال
يتوافر دعم ملدرسة الرقص والباليه،
وليس هناك من التفاتة صغيرة إلى
صاالت السينما ّ
املدمرة.
ّ
ال� � ّب� �ي ��ان ال� � ��ذي وق � �ع ��ه ح ��وال ��ى 100
م��ث �ق��ف ب�ي�ن ك ��ات ��ب ون ��اق ��د وشاعر
وموسيقي وفنان من بينهم فاضل
ث� ��ام� ��ر ،وي� ��اس �ي�ن ن �ص �ي��ر وشيركو
بيكيس ،وم�ح�م��د خ�ض�ي��ر ،وكوكب
ح �م��زة ...غفل ط��رح أسئلة جوهرية
ك �ث �ي��رةَ :م� ��ن وق� ��ف ف ��ي وج� ��ه تطور
الثقافة ف��ي ال�ع��راق بعد ع��ام 2003؟
هل تقع املسؤولية على املسؤولني
وال�س�ي��اس�ي�ين ال �ع��راق �ي�ين وحدهم؟
أم ه �ن��اك ث �ل��ة ّ م��ن امل��رت��زق��ة انتقلوا
باملديح والتزلف من عرش الطاغية
إل��ى ع��روش زعماء الطوائف الجدد
ّ
يصو ّرون
ف� ��ي ال � � �ع� � ��راق ،وراح� � � � ��وا
ّ
«الضيقي األفق» بأنهم
للمسؤولني

ّ
ّ
ّ
والفنية؟
الثقافية
ممثلو الساحة
ّ
ّ
السياسي
وألن ال � �س � �ج � ��ال ب �ي ��ن
ّ
تصعيديًا
وال �ث �ق ��اف � ّ�ي ات �خ ��ذ ب �ع �دًا
ف ��ي ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي ،وخصوصًا
م��ع ال�ت�ظ��اه��رة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت دفاعًا
ع��ن ح� ّ
�ري��ة التعبير (ت�ظ��اه��رة شارع
امل �ت �ن �ب��ي) ،ب�ع��د ت��وت��ر ك ��ان ملحوظًا
خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،ف�ق��د كان
ّ
ال ب � ��د م� ��ن ب� �ي ��ان م �م ��اث ��ل أن يضع
خطوطًا لقنوات االتصال والتفاهم
ّ
العراقي وجموع
بني رجل السياسة
األدب � � ��اء وال �ف �ن��ان�ي�ن .وك � ��ان األجدى
ّ
ب��ه أن ي �ح��دد ك�ي��ف مل�ج�ل��س للثقافة
ّ
والفنون أن يتأسس في ال�ع��راق من
حكومة
دون أن تضع
الحكومة ــــ أي ّ
ــــ يدها عليه ّ
وتثبت بعض متملقيها
ف �ي��ه .وم ��ا م��وق��ف ال �ق��وى واألحزاب
ّ
السياسية م��ن الثقافة امل��دن� ّ�ي��ة وما
ّ
فيها من فعاليات ّ قد تحرمها بعض
ه��ذه األح � ��زاب ،ألن �ن��ا ك�ث�ي�رًا م��ا نرى
م �ح ��اوالت ال �ت �ق� ّ�رب م��ن امل�ث�ق�ف�ين مع
قرب االنتخابات ،كنوع من التجميل
ل �ص��ورة ال�س�ي��اس� ّ�ي أم ��ام الناخبني.

قراراتها أن يتفاعل معها فرد يعتمد
نهجه على الشك والبحث الدائمني
ع��ن الحقيقة؟ أل�ي��س م��ن األج ��دى أن
ّ
استشارية
يشغل مثقفون مناصب
يمكنها أن تزيد من عقلنة الخطاب
ال�س�ي��اس� ّ�ي ال �ع��راق� ّ�ي وت��وج�ه��ه نحو
ّ
الوطنية أكثر فأكثر .وهنا،
اإلرادة
ّ
ن� �ت ��ذك ��ر ب �ف �خ��ر وأس � � ��ى ف� ��ي الوقت
ن�ف�س��ه ال�ف�ق�ي��د ال�ب��اح��ث ك��ام��ل شياع
مستشار وزارة
ال��ذي شغل منصب
ّ
ال�ث�ق��اف��ة ف��ي ب �غ��داد .إذ إن التجربة
كانت ناجحة ومتميزة بالنسبة إلى
مثقف حيوي يعي دوره وسط زحام
«ال��دي �ن��اص��ورات ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة» ال �ت��ي ّال
تريد سوى أن تتصدر الواجهة .ولعل
االس �ت��رات �ي �ج� ّ�ي��ة ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا لعشر

س �ن��وات مقبلة ل�ل�ن�ه��وض بالثقافة
ال�ع��راق� ّ�ي��ة ،ه��ي خير دل�ي��ل على مدى
ن �ج��اح��ه ...ق�ب��ل أن ي�غ�ت��ال ف��ي  ّ 23آب
(أغ �س �ط��س)  .2008وإزاء م��ن رشح
يدعونا
نفسه في انتخابات ُ ،2010
ت�ق��ري��ر وك��ال��ة ع��راق� ّ�ي��ة مستقلة نشر
ننتبه إل��ى تساؤل
قبل أي� ّ�ام إل��ى أن ُ
أحد الكتاب الذين است ّطلعت آراؤهم
ش ��أن م ��وض ��وع ت ��رش � َ�ح املثقفني،
ب� � ّ
�ق« :ه��ل ي�م�ك��ن ف �ي��روز أن تكون
ف�ع��ل� ً
رئيسة ّللبنان أو طه حسني رئيسًا
ملصر ،ألنهما أكثر شهرة وحضورًا
من أي رئيس في بلديهما؟».

الرياض ــ سارة مشافي
ف��از ع�ب��ده خ��ال ب�ج��ائ��زة «ب��وك��ر» ال�ع��رب�ي��ة ،وسط
م�ن��اف�س��ة ح��ام �ي��ة ،ش� ��ارك ف�ي�ه��ا  115ك��ات�ب��ًا م��ن 17
دولة عربية .تناقل ّ
محبوه الخبر بسعادة عكست
مدى اعتزازهم بهذا الكاتب الذي أجاد التعبير عن
همومهم ومشاغلهم في قوالب روائية مميزة ،وإذا به يضع
األدب السعودي في موضع التقدير غير املسبوق من خالل
هذا الفوز.
حديث وزي��ر الثقافة واإلع�ل�ام السعودي عبد العزيز خوجة
كسفير للمملكة في مجال الرواية ،جاء ليتوج
عن عبده خال
ٍ
ّ
تميز خال عن غيره من األدب��اء السعوديني .هو الذي حرص
ع�ل��ى االب �ت �ع��اد ع��ن ت�ل�م�ي��ع أع �م��ال��ه أو ت�س��وي�ق�ه��ا شخصيًا،
واكتفى بأن يترك الحكم للقراء،
واض � �ع� ��ًا اإلن� � �س � ��ان ف� ��ي صلب
رؤي � �ت� ��ه اإلب � ��داع � � ّ�ي � ��ة .اإلنسان
ه ��و ق�ض�ي�ت��ه ب �ك��ل م ��ا ف �ي��ه من
ب �س��اط��ة أح ��اس �ي ��س مختبئة
ح �ي �ن��ًا ،وظ ��اه ��رة أح �ي ��ان ��ًا .هو
ذلك البسيط املنتمي إلى قرى
وماضي الفقر ،ومسيرة
الطنيّ ،
ش �ق��اء غ��ل �ف �ه��ا ال �ي �ت��م والعوز.
ألوان ليس فيها ما يبهج سوى
التعايش عبر كلماته ،م��ع ما
فيها من صور الحرمان.
منذ أول أعماله الروائية «املوت
ي�م��ر م��ن ه �ن��ا» ،ص� � ّ�ور البؤس
اإلنساني وص��راع اإلنسان من
أج��ل تحصيل لقمة عيشه من
وفي َحكاياته
دون هدر كرامتهّ َ.
امل� �م ��زق ��ة ،ن � ��رى ت � � َ�م � ��زق أبطال
ت�ل��ك امل�ل�ح�م��ة ال��ذي��ن ع�ب��ث بهم
ط�غ�ي��ان ال �س� ّ�ي��د .وه�ن��ا تتجلى
ق��درة خال الرهيبة على شحن
النفس بشجن حقيقي يندلق
عبر املسالك وال ��دروب الوعرة
ل� �ل ��رواي ��ة ول �غ �ت �ه��ا بالبساطة
كرس فوزه
ّ
نفسها التي تتفوه بها حكايا
بـ«بوكر» مكانة
ال �ع �ج��ائ��ز أو «الخرفينات»،
ك �م��ا ُي �س� َّ�م�ي�ن ف ��ي ت �ل��ك القرية
األدب الخليجي
الجنوبية البعيدة.
على الساحة
ف��ي األدب ك�م��ا ف��ي الصحافة،
العربية
بهموم
يبدو عبده خال شغوفًا
ً
البسطاء واملهمشني ،مشغوال
ب�ت�س�ل�ي��ط ال �ض ��وء ع �ل��ى فساد
أص � �ح ��اب ال� �ن� �ف ��وذ ،ورغبتهم
ف��ي اس�ت�ع�ب��اد أول �ئ��ك البسطاء
ك�م��ا يظهر ف��ي رواي �ت��ه «ترمي
ب�ش��رر» الفائزة ب�ـ«ب��وك��ر» .هذا
الكالم ينطبق ّعلى مقاله اليومي في صحيفة «عكاظ» ،كما
ينطبق على ج��ل أعماله األدب� ّ�ي��ة« :ن�ب��اح» ،و«ال�ط�ين» ،و«مدن
تأكل العشب» ،و«األيام ال ّ
تخبئ أحدًا» ،و«األوغاد يضحكون»،

و«ليس هناك ما يبهج» ،وحتى في رواي�ت��ه ما قبل األخيرة
«فسوق» التي تناولت ازدواجية املجتمع السعودي وانتقدت
بواقعية جهاز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ه ��ذا ال �ف��وز ك� � ّ�رس ع�ل��ى ن�ح��و أك �ي��د م�ك��ان��ة األدب السعودي
وال�خ�ل�ي�ج��ي ع�م��وم��ًا ع�ل��ى ال�خ��ري�ط��ة األدب �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وأزال
الشكوك في قدرة هذا األدب على الخروج بإنتاج ّ
مميز يصل
ّ
ّ
ّ
بمحليته إلى املتلقي العربي بكل سالسة ،كي يتصدر قوائم
ّ
التصفيات النهائية في أهم الجوائز األدبية.

فالش
ّ
■ بني تركيا ،والقدس وبيروت ،ينقل روجيه عساف
ص��ور حكايته .ف��ي عمله امل�س��رح��ي ال�ج��دي��د «مدينة
امل��راي��ا» ،يستحضر امل�س��رح��ي اللبناني س�ي��رة بول
غيراغوسيان ( 1926ـــــ  .)1993واب �ت� ً
�داء م��ن  18آذار
(م � ��ارس) امل �ق �ب��ل ،س �ي��روي ل�ن��ا س �ي��رة التشكيلي بني
هجراته املتالحقة ،من ترحيل عائلته من أرمينيا إلى
فلسطنيّ ،ثم تهجيرهم بعد النكبة إلى بيروت .أصوات
ال �ل�اج � �ئ �ي�ن األرم � � � � ��ن ،وخبريات
الجوع والعطش واملوت واختطاف
الصبايا واألوالد ،يرويها عساف
في حكاية عن البقاء ،وعن القدس
ُ
وذك ��ري ��ات ال ��ذي ��ن ه � ّ�ج ��روا قسرًا
ّ
منها ،على خشبة مسرح «دوار
ال �ش �م��س» (ال �ط �ي��ون��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ بيروت).
لالستعالم01/381290 :

ّ
«املثلية وال��دي��ن ه��ل يلتقيان؟» س��ؤال تطرحه
■
امل� �ح ��اض ��رة ال �ت ��ي دع� ��ت إل �ي �ه��ا The Freethought
ّ
األميركية في بيروت».
 Society of AUBفي «الجامعة
مع أساتذة الجامعة جوشوا أندرسن ،ومايكل خوري،
وريتا حداد ،سيدور الحوار حول هذا السؤال الجدلي
والشائك عند الـ  6مساء اليوم في الـ «ويست هول».

■ ع ��ن ك �ت��اب «م �ح �م��د ش� � ��رارة :م ��ن اإلي� �م ��ان إلى

فرنسيةّ ،
ّ
انكبت
■ شانتال مونتولييه فنانة غرافيك

ح� ��ري� ��ة ال � �ف � �ك� ��ر» ،ل �ب �ل �ق �ي��س ش � � � � ��رارة ،يخصص
«املجلس الثقافي للبنان الجنوبي» لقاءه األدبي
ل �ه��ذا األس� �ب ��وع .إب��راه �ي��م ب �ي �ض��ون ،وال� �ي ��اس القطار،
ومحمد زينو ش��وم��ان ،وامل�ع�م��اري رفعت الجادرجي،
سيتحدثون عن سيرة محمد شرارة ( 1960ـــــ ،)1979
وعن مواكبته ملعاناة املفكرين العراقيني ،عند السادسة
من مساء الخميس  11الحالي في ّ
مقر املجلس (املزرعة
ـــــ بيروت) .لالستعالم01/703630 :

على نقل رواية فرانز كافكا الشهيرة «املحاكمة» إلى
ّ
بالفرنسية
لغة الصورة .العمل الذي صدر عام 2009
ّ
العربية
عن دار «آك��ت س��ود» ،وج��د طريقه إل��ى املكتبة
ّ
ّ
املصور
املصرية .الكتاب
بمبادرة من «دار الشروق»
ّ
غرافيكية لعمل كافكا ،بعدما التقطت الرسامة
معالجة
ّ
املعروفة بجرأتها حس الفكاهة املرة العابق من الرواية،
ّ
وحولته إلى خطوط تشبه لغته كثيرًا.
ّ
■ ت�ض��ام�ن��ًا م��ع م�ج��ل��ة «اآلداب» ورئ �ي��س تحريرها
سماح إدريس ،بعدما غرمته محكمة املطبوعات مبلغ
رفعها ض��ده فخري
 6م�لاي�ين ل�ي��رة ف��ي ال��دع��وى ال�ت��ي ّ
ك��ري��م ،ت��داع��ى ع��دد م��ن املثقفني وال�ك��ت��اب واإلعالميني
وناشطي املجتمع املدني والحقوقيني الجتماع ُعقد في
ّ
مقر «حركة الشعب» (بئر حسن) .رأى املجتمعون أن
الحكم تهديد صارخ ّ
لحرية التعبير وال��رأي في لبنان،
وق� ّ�رروا إط�لاق حملة تضامن مع «اآلداب» في مؤتمر
صحافي يعقدونه عند الحادية عشرة من قبل ظهر

ّ
الخميس  11الحالي ،في مكتب املجلة في عني املريسة.
لالستعالم03/381349 :
■ وف� ً�اء لذكرى املفكر الفلسطيني الراحل ،دعت لجنة
ت�ك��ري��م أن �ي��س ال�ص��اي��غ إل��ى ح�ف�ل��ة ت�ك��ري��م ف��ي قاعة
الثالثة والنصف من
قصر األونيسكو (ب�ي��روت) ،عند ّ
مساء الجمعة  12آذار الحالي ،وتتخللها كلمات لألمني
ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال ّ�س� ّ�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه ،وللرئيس
سليم الحص ،واملفكر عزمي بشارة والصحافي طالل
سلمان وجواد يونس.
■ وقفت هدى بعلبكي أمام األبواب ّ
تتأملهاّ ،ثم بدأت
تبحث عن طريقة لتحويرها وتحويلها .في معرضها
ال ��ذي ُيفتتح ال �ي��وم ف��ي «غ��ال�ي��ري أل� ��وان» (الصيفي
والكسليك)ّ ،
تقدم لوحات تختصر تجربة أربع سنوات
�ل .ي�ف�ت�ت��ح امل �ع��رض ع�ن��د ال� �ـ  6م �س��اء اليوم،
م��ن ال �ت� ّ�أم� ّ
ويستمر حتى  23الحالي ،لالستعالم01/975250 :

