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فله ��ا ر�ؤى عميق ��ة يف م ��ا يخ� ��ص الت�أث�ي�ر الغرب ��ي ثقاف� � ًة وح�ض ��ار ًة
وعمران� � ًا عل ��ى ثقافتن ��ا ،وعقلي ��ات نخبن ��ا بع ��د متا�سهم م ��ع الثقافة
الغربي ��ة� ،إذ ظهرت �أنواع �أدبية جدي ��دة ،كالرواية والق�صة الق�صرية
وال�شع ��ر احلر واملقالة ال�صحافية ،وازده ��رت فنون العمارة والر�سم
والنحت واملو�سيقى وال�سينما وامل�سرح بعد ت�أ�سي�س الدولة احلديثة
 ،1921لتبلغ م�ستوى الفت� � ًا من التطور ،على وفق معايري التحديث،
يف الأربعينيات واخلم�سينيات من القرن الع�شرين.
ومل ت�س ��ر عجلة احلداثة على �أر�ض ممه ��دة ،فكانت هناك قوى معيقة
ت ��رى يف احلداثة خطر ًا على هوية املجتمع وقيمه وثقافته املوروثة.
واملف�ص�ل�ان الرئي�سان الل ��ذان �ألقيا بظاللهما عل ��ى املجتمع اخلام يف
الع ��راق بتعبري فاطمة املح�سن كان ��ا" :الأول تلك االنطالقة التي تريد
الذه ��اب بعيد ًا يف اجتاهات التحديث ،والأخ ��رى تبدو معيقة لعملية
التط ��ور ،فكان ��ت ثمار ذل ��ك التوت ��ر مو�ضوع� � ًا رئي�سي� � ًا يف اخلطاب
الكام ��ن يف الثقافة العارف ��ة وتعبرياته الأدبية والفني ��ة .يف �أ�ساليبه
املنوّ ع ��ة التي تغرف م ��ن رومان�سية الغرب وواقعيت ��ه ،ويف حركات
لت�صب يف لغة
احتجاجه الأدبية ومت ّرداته الفنية و�أفكاره وفل�سفاته،
ّ
الكتاب ��ة املتوترة ال�ساخطة عل ��ى الواقع ،ويف تغريب ��ات وجتريدات
الف ��ن الت�شكيل ��ي ،وت ��و ّزع م�ساحة التقلي ��د واالبتكار في ��ه على طيف
وا�س ��ع م ��ن نتاجات ال ��رواد .كما يف ب ��روز موجة ال�شع ��ر احلر التي
نتجت من تالقح بني �شعر احلداثة االنكلو�سك�سوين وال�شعر العربي
املتطل ��ع �إىل نبذ ال�صيغة القدمية لبحوره وخطابه وموا�ضيعه ولغته
و�أ�سلوبه"�ص 212ـ .213
يق�ت�رن تط ��ور املدينة بف ��ن العم ��ارة .فجمالي ��ة امل�شه ��د املديني تربز
م ��ع الأ�شك ��ال املعمارية اجلدي ��دة التي متنح املك ��ان طابعه احلداثي.
وك ��ان البد من �أن ي�ضف ��ي املعماريون العراقي ��ون الذين تخرجوا يف
اجلامع ��ات الأوروبي ��ة ،وتع ّرفوا عل ��ى املناهج والأ�سالي ��ب والر�ؤى
املعماري ��ة احلديثة ،و�أقبلوا بطموحات كب�ي�رة ،م�سحة مبتكرة ،ذات
بع ��د ثقايف جمايل عل ��ى العا�صمة بخا�صة ،وعل ��ى بقية املدن الكبرية
بعد ذلك .حيث "قدّم املعماريون والفنانون العراقيون �أنف�سهم كطليعة
ثقافية تتجاوز الزمن ال�ساكن للمدن امللتحقة باحلداثة الغربية ،ولكن
خط ��وات الرواد الأوائل يف هذا امليدان ،عان ��ت ال�صعوبات ذاتها يف
فه ��م الكيفية الت ��ي ت�صبح للأزمنة والأمكنة �سم ��ة حداثية"�ص..219
وتتحدث املح�سن �أي�ض� � ًا عن احلداثة الهجينة ،يف اجلانب املعماري،
لأن الط ��رز والأ�شكال املعمارية لبغ ��داد كانت متنافرة "مل ت�ستقر على
هوي ��ة معمارية معينة"�ص .218بي ��د �أن روح احلداثة جتلت عراقي ًا،
على �أو�ضح ما يكون ،عند املعماريني الذين �أرادوا �إ�شاعة قيم جمالية
�سامية تربي ذائقة جمايليه ��م والأجيال الالحقة .قبل �أن ندخل ع�صر
اخلراب منذ م�ستهل الثمانينات.
باملقاب ��ل ك ��ان الف ��ن الت�شكيل ��ي يره� ��ص لتح ��وّ الت املدين ��ة ونا�سه ��ا
ويحاكيه ��ا يف الوقت نف�س ��ه ..وقد �سكن هاج� ��س اال�ستك�شاف معظم
ه�ؤالء الفنانني ،ومنهم خريجو جامعات غربية ،ك�أقرانهم املعماريني.
والق�صا�صون ،و�سيجد ه�ؤالء
و�إىل جان ��ب ه�ؤالء كان هناك ال�شعراء
ّ
"يف بغداد القدمية ،يف �أحيائها املتهالكة و�أزقتها القذرة املتداخلة،
وب�ساط ��ة عي�ش �أنا�سها ما يغري بالتوق ��ف .بغداد القدمية متثلت يف
�أعم ��ال الر�سامني والق�صا�ص�ي�ن وال�شعراء ،باعتباره ��ا هوية العبور
�إىل اخل�صو�صي ��ة �أو الأ�صالة ،وهي فكرة متليه ��ا اجلغرافيا الثقافية
للحداث ��ة ،وطابعها التمييز والتجاور والرتاكم و�إحداث التقاطع بني
الق ��دمي واحلديث� ،أو التالم�س بني حدّيهما ،كي يخرج يف الفن �شيء
جديد"�ص.223
غري �أن �أهم امل�ؤ�س�سات التي تبنت مهمة حتديث املجتمع واملدينة هي
م�ؤ�س�س ��ة التعلي ��م ،عرب مناهجه ��ا وف�صولها الدرا�سي ��ة امل�صمّمة على
غ ��رار ما هو �سائد يف الغ ��رب .ويف دولة حديثة التكوين مثل العراق
ك ��ان البد م ��ن �أن ترتبط هذه امل�ؤ�س�س ��ة مبفا�صل ال�سلط ��ة ال�سيا�سية

احلاكم ��ة .وال ميك ��ن ،كما تقول املح�س ��ن" :ت�صوّ ر التعلي ��م املدر�سي
بعي ��د ًا عن �سرتاتيجي ��ات تهدف �إىل خلق منظوم ��ات لل�ضبط و�أفعال
ال�سيط ��رة ال�سيا�سي ��ة ،وه ��ي يف النهاي ��ة نوع م ��ن العقلن ��ة املتقدمة
للمجتم ��ع ،حني تق ��وم ال�سلطة مب�أ�س�سة التق� �دّم العلمي والتقني ،كي
تلغي ال�شرعيات القدمية ح�سب تعبري هابرما�س"�ص.261
وبف�ضل �أ�سات ��ذة �أكفاء من �أ�صحاب ال�شه ��ادات الرفيعة التي ح�صلوا
عليها م ��ن جامعات عاملي ��ة ،وبع�ضهم من الع ��رب والأجانب ،وحقول
التخ�ص�صات العلمية الدقيقة التي ُفتحت يف اجلامعات العراقية �صار
بامل�ستطاع ربط التعليم باملجتمع ،وجعل اجلامعة منار ًا ثقافي ًا حداثي ًا
م�شع� � ًا ي�شم ��ل بت�أث�ي�ره املواقع االجتماعي ��ة خارج �أ�س ��وار اجلامعة.
وك ��ان من �أهم تلك احلق ��ول التخ�ص�صية هو التاريخ والآثار .وقد ع ّد
هذا احلقل الف�ضاء الذي ُت�ستثمر خمرجاته العلمية يف تعميق الوعي
االجتماع ��ي الوطني ،و�إن�شاء �سردية تاريخية ميكن الركون �إليها يف
تثبي ��ت �شرعية املجتم ��ع املديني احلدي ��ث والدولة اجلدي ��دة .وبهذا
متت اال�ستف ��ادة من مناهج امل�ست�شرق�ي�ن وطروحاتهم ،عرب تفحّ �صها
علمي� � ًا ونقدها" .ولع ��ل عمل امل�ؤرخني العراقي�ي�ن امل�شتغلني يف حقل
الآثار ( الآركيولوجيا ) كان قد �أخرج الدر�س التاريخي �إىل �آفاق �أكرث
رحاب ��ة ومتيز ًا يف اخل�صو�صي ��ة املحلية التي ت�ستق ��رئ ما تبقى من
ح�ض ��ارات املا�ضي يف لغة املكان وعادات ��ه وطقو�سه"�ص .266وكان
اله ��دف  ،يف النهاية ،هو خدم ��ة احلا�ضر ،وتر�ص�ي�ن الهوية املعرفية
"الت ��ي ت�صل الدر� ��س املحلي ببع ��ده ال�شمويل"� ��ص .270والهوية
املجتمعي ��ة ،الوطنية ،املتخطي ��ة للهويات الفرعية ،م ��ا قبل الدولتية.
وبر�أي املح�سن �أن علينا "معرفة التاريخ من حيث هو جمال للتثاقف
م ��ع الغ ��رب ،ومن حي ��ث عالقته بالهوي ��ة ،وعالقت ��ه بالعل ��م والأدب،
وارتباط ��ه بالدر�س الأكادميي"�ص .274وتدر�س امل�ؤلفة ،من منظور
حتليلي نقدي ،امل�ساهمات املائزة لأربعة من كبار امل�ؤرخني العراقيني،
يختلفون يف الر�ؤى واملرجعية الآيديولوجية ومناهج البحث ،وهم:
جواد علي وعبد العزيز الدوري وطه باقر وعلي الوردي.
تالح ��ظ امل�ؤلفة �أن اجلامعات فقدت حياديته ��ا ور�صانتها العلمية بعد
�أن �أقحم ��ت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية املتولدة نتيجة االنقالبات الع�سكرية
يدها يف املناهج والف�صول والإدارات ..تقول" :ومل ي�ضعف م�ستوى
اجلامع ��ات �إال بعد اال�ضطراب ��ات ال�سيا�سية التي �صاحبت االنقالبات

الع�سكري ��ة ،والت ��ي ت�سرب ��ت فو�ضاه ��ا اجلماهريي ��ة ،وا�ستهانته ��ا
بر�صان ��ة امل�ؤ�س�س ��ات وعلميتها �إىل النظ ��م التعليمية يف العراق ويف
مقدمتها اجلامعة"�ص.265
الف�صل اخلام�س والأخري من درا�سة فاطمة املح�سن اجلادة وامل�سهبة
تخ�ص�ص ��ه للجي ��ل ال�ستين ��ي ،ولعق ��د ال�ستيني ��ات وما ج ��رى فيه من
انقالب ��ات وحتوّ الت حداثية .وهو العقد الذي يع ��د منعطف ًا فارق ًا يف
مروي ��ة القرن الع�شرين ال�سيا�سية والثقافي ��ة بعدما �شملت ب�أ�صدائها
معظم �أنحاء الع ��امل املتمدن ..العقد الذي �شهد ثورات �شبابية كربى،
ذات �شك ��ل ثقايف بارز ،يف بلدين غربيني مهمني هما �أمريكا وفرن�سا،
وما "متي ��زت به هذه الثورة ه ��و طابعها الأممي املرتب ��ط باملمار�سة
الثقافية ،الذي ميلك ع ��دوى التعميم واالنت�شار يف كل العامل� ،إ�ضافة
�إىل ميزته ��ا الأخرى وهي �شعبية وجماهريي ��ة الكثري من ت�صوّ راتها
وطرائق تعبريها"�ص.316
كان ��ت تلك الث ��ورات ال�صاخب ��ة ،يف جان ��ب منه ��ا ،ذات روح ي�سارية
مت�أث ��رة ب�أفكار تروت�سكي وماو وجيفارا ،فقد دعت �إىل حتطيم العامل
الق ��دمي والتم ��رد على جيل الآب ��اء وقيم ��ه و�أخالقيات ��ه وم�ؤ�س�ساته،
وحتقي ��ق امل�س ��اواة واحلري ��ة .وه ��ي مل تخ ��ل يف الوق ��ت عين ��ه من
جان ��ب �آخ ��ر ،عاب ��ث وعدمي انعك� ��س يف احلرية اجلن�سي ��ة وتعاطي
املخ ��درات وارتداء املالب�س الغريبة ،وحت ��ى بع�ض ال�سلوك العنيف.
وكان ��ت له ��ا انعكا�ساته ��ا يف جم ��االت ال�سيا�س ��ة والثقاف ��ة والفك ��ر
وال�سل ��وك االجتماعي ،على الرغ ��م من �أنها مل حتق ��ق �أهدافها املعلنة
ب�سب ��ب عفويته ��ا ،وع ��دم ن�ض ��ج ال�ش ��روط التاريخي ��ة جلعله ��ا ثورة
م�ستم ��رة .وت ��رى فاطم ��ة املح�س ��ن �أن ال�ستيني ��ات الثقافي ��ة كان ��ت
عاب ��رة للح ��دود ،و�إنه ��ا "م ��رت على ال�ش ��رق الأو�سط عل ��ى نحو غري
م�سب ��وق ،لي� ��س يف الأدب والف ��ن ،ب ��ل يف احلياة العام ��ة .وبدت يف
وق�ص ��ات ال�شعر
ال�سبعين ��ات �أ�ش ��د و�ضوح� � ًا يف مو�ض ��ات املالب� ��س ّ
وال�سينم ��ا اجلديدة وفرق املو�سيقى والرق�ص وانت�شار �أغاين الروك
والبيتل ��ز وم�سرحيات العبث و�سواها"�ص .320وت�شري املح�سن �إىل
ت�أث�ي�رات ال�سينما امل�صرية والثقاف ��ة الفرن�سية والثقاف ��ة الأمريكية،
ال�سيما م ��ن خالل �أفالم هوليوود ،على "مو�ض ��ات املالب�س و�أ�ساليب
الت�صرفات"� ��ص ،322يف الع ��راق .وق ��د ا�ستطاع ��ت ال�سينم ��ا ،حيث
انت�ش ��رت دور العر�ض الع�صري ��ة يف بغداد واملحافظ ��ات�" ،أن ت�سهم
ب�شك ��ل فاع ��ل يف ت�ش ّك ��ل الوع ��ي احلداث ��ي ملرتاديها يف م ��دن بعيدة
ومق�صية قبل �أن يكون للتلفزيون هذا الت�أثري املبا�شر"�ص.323
مع ال�ستينيات بد�أت نذر انتهاء دور املثقف الطليعي الراعي للمجتمع.
وبرز جيل �آخر حاول التخل�ص من فكرة االلتزام ،فراح املثقف يبحث
عن ذاته "ويطلب من اجلمهور �أن ي�ساير مزاجه ال�شخ�صي ويتجاوز
الواق ��ع �إىل ع ��امل ال�شطحات والعجائب� ،س ��واء يف ال�شعر �أو الفنون
الت�شكيلي ��ة وامل�س ��رح .واحلق �أن ال ��ذي �شجّ ع هذا احل ��ال تزايد عدد
طالب اجلامعة وال�شباب احلداثي ،وظهور جمتمع من املتعلمني �أكرث
ت�أثري ًا داخل احلياة االجتماعية"�ص.331
ال يغط ��ي ما قلن ��اه عن كتاب ( مت ّثالت احلداث ��ة يف ثقافة العراق ) �إال
ج ��زء ًا مما ت�ضمن ��ه من تفا�صيل �أح ��داث وظاهرات ،ف�ض�ل ً�ا عن �أفكار
و�آراء ميك ��ن �أن نتف ��ق ب�ش�أنه ��ا مع امل�ؤلف ��ة فاطمة املح�س ��ن يف كثري،
ورمبا اختلفنا معها يف قليل .هي الباحثة واملفكرة املثقفة التي تعتمد
منهج� � ًا حتليلي ًا تتعدى با�ستخدامه الو�ص ��ف �إىل ا�ستنتاجات المعة.
فه ��ذا الكتاب الذي يكم ��ل م�شروعها ال�سابق عن مت ّث�ل�ات فكر النه�ضة
يف الثقاف ��ة العراقية ،يقدم عر�ض ًا �شام ًال مدقق ًا لتحوالت فكر احلداثة
ومتثالت ��ه يف تلك الثقافة ،ال غنى عن قراءته للباحثني واملتخ�ص�صني
واملثقفني واملهتمني بق�ضايا ثقافتنا الوطنية.

* اديب وكاتب راحل �سبق ان ن�شر هذا املقال
يف جريدة املدى عام 2015

فاطمة المحس��ن تعاين مأزق الحداثة

في الثقافة العراقية

ع����ل����ي ع����ب����د األم����ي����ر
ت�ضعنا املح�سن مبكر ًا يف قلب امل�شهد الذي تعاينه
يف كتابه ��ا ،عرب قول موجز ،لكنه على جانب كبري
من الق ��وة والتكثي ��ف ،لأب ��ي احلداث ��ة الت�شكيلية
العراقية ،ج ��واد �سليم« :خالل ه ��ذه الأربع �سنني
(يق�ص ��د �سن ��وات احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة) التي
توقفت فيها باري�س و�أوروبا عن العمل ،مل تتوقف
بغداد عن العمل ،كانت تعمل ببطء و�صمت .كانت
فق�ي�رة وجاهل ��ة ،لكنها كان ��ت ت�شتغل خ�ل�ال هذه
الف�ت�رة» .والإ�شارة البارزة هن ��ا ،من الكاتبة التي
تنتمي فكري ًا �إىل تيار ي�ساري ،عار�ض بال هوادة،
«م�شروع احلداثة الواعد» يف العراق ،الذي �أنتجه
النظ ��ام امللك ��ي ،كان ��ت مهم ��ة جله ��ة الك�ش ��ف عن
«االنف�ص ��ام» الذي عا�شت ��ه الثقاف ��ة العراقية ،فهي
ابنة م�ؤ�س�سة الدولة التي حت�ض على احلداثة عرب
«انت�ش ��ار التمدن وارتفاع عدد امللتحقني باملدار�س
واجلامعات ،وامل�ستفيدين من امل�ؤ�س�سات العلمية
ومناهجها وفر�صها» ،لكنها �أي�ض ًا املولعة بال�شقاق
وال�صدام مع الدولة التي ا�ستطاعت عرب م�ؤ�س�سة
التعليم من «بناء قاعدة ملنتجي الثقافة ومتلقيها»،
والحق� � ًا �إجن ��از امل�ؤ�س�س ��ة الأكادميي ��ة يف رفعه ��ا
ق�ضي ��ة احلداث ��ة الغربي ��ة �إىل م�ست ��وى «مو�ض ��ع
در�س يرتدد بني �أجواء اجلامعات العراقية».
وت�ب�رر الكاتب ��ة املح�س ��ن ،ه ��ذا االنف�ص ��ام ال ��ذي
�س ��اد مثقف ��ي الع ��راق ،وحتدي ��د ًا بع ��د احل ��رب
العاملي ��ة الثانية ،بقولها «ك ��ان الكثري من م�ؤ�س�سي
احلداث ��ة الفنية والأدبي ��ة يف الع ��راق ،ي�ضمرون
�إعجاب� � ًا وتطلع ًا غ�ي�ر م�سبوقني للثقاف ��ة الغربية،
ب�ي�ن �أن خيارات ن�سب ��ة كبرية منهم ،تق ��ف �ضد ما
ي�سم ��ى احلداثة ال�سيا�سية الت ��ي جلبتها ال�سيطرة
الكولونيالية على العراق».
ويف ح�ي�ن تبدو امل�ؤلف ��ة دقيق ��ة يف تو�صيف حال
«احلداث ��ة» بو�صفه ��ا �أم ��ر ًا مقت�ص ��ر ًا عل ��ى جه ��ود
نخب مرتبط ��ة مب�شروع الدولة ،م ��ن دون ات�صال
ب� �ـ «الأكرثي ��ة ال�شعبي ��ة»� ،إال �أنه ��ا مل تتوق ��ف،
عن ��د العنا�ص ��ر االجتماعي ��ة املتنف ��ذة الت ��ي حالت
دون حداث ��ة «الأكرثي ��ة ال�شعبي ��ة» .ف�ل�ا �إ�ش ��ارة
عن ��د املحرمات الت ��ي �أعلنته ��ا امل�ؤ�س�س ��ة الدينية،
وحتدي ��د ًا ال�شيعية ،مل�شروع احلداث ��ة الذي تنبته
الدولة العراقية املعا�صرة منذ ت�أ�سي�سها ،كما غابت
الإ�شارة �إىل القيم الع�شائرية التي ظلت مانع ًا لقيم
احلداث ��ة �أو معرق ًال لها يف �أح�سن الأحوال .وعلى
هذا النحو ف� ��إن «نخبوية» م�شروع احلداثة ،كانت
ب�سب ��ب ارتباطها ب� �ـ «م�شروع الدول ��ة» ،حتى و�إن
كان هذا امل�شروع هو من بنى املدار�س واجلامعات

و�أر�سى الطرق للمعرفة.
ومثلم ��ا وفقت املح�سن كث�ي�ر ًا يف الإ�شارة البارعة
�إىل قول الراحل جواد �سليم ،عن بغداد التي كانت
تعم ��ل ،فيم ��ا اوروب ��ا تتوقف ع ��ن ذل ��ك وتغو�ص
يف احل ��روب� ،أوج ��زت الكث�ي�ر ع�ب�ر �إ�شارته ��ا
�إىل «نخبوي ��ة احلداث ��ة» يف الثقاف ��ة العراقي ��ة،
مرم ��وز ًا �إليه ��ا ،مب�شهد مقهيني و�س ��ط بغداد :كان
«ال�سوي�سري ��ة» و«الربازيلي ��ة» ،مقهيني يق�صدهما
مثقف ��و الطبقة املتو�سطة ،ويق ��ع مبناهما يف قلب
العا�صمة ،يعزلهما زجاج عن لغط النا�س وحياتهم
اليومية» ،لك ��ن مثل هذه الإ�ش ��ارة ت�أتي �أقرب �إىل

التنمي ��ط� ،إذ نع ��رف �أن ك�ث�ر ًا مم ��ن كان ��وا رواد ًا
ثابت�ي�ن للمقهي�ي�ن ،ه ��م من ق ��ادوا توجي ��ه الثقافة
العراقي ��ة نح ��و ق�ضي ��ة العدال ��ة الت ��ي ت�ستحقه ��ا
«الأكرثية ال�شعبية».
ه ��ذا الكتاب ال ��ذي ت�ست�أن ��ف فيه املح�س ��ن ،كتابها
ال�ساب ��ق «مت ّث�ل�ات النه�ض ��ة يف ثقاف ��ة الع ��راق
احلدي ��ث» الذي �ص ��در قبل �أربعة �أع ��وام ،يغو�ص
يف م�شروع احلداثة بغية ك�شف «م�أزقه» .ف�سنوات
الأربعين ��ات واخلم�سين ��ات (من الق ��رن املا�ضي)،
«�شه ��دت ن�ض ��ج م�ش ��روع الدول ��ة العراقي ��ة ،كم ��ا
ّ
تو�ضحت م ��ن خالله مالمح طبق ��ة و�سطى م�ؤثرة
�سواء مبركزها االقت�صادي �أو ن�سبة متعلميها� ،أو
تعدّد مواقع رعاة فك ��رة التمدين داخلها� ،إن كانوا
م ��ن املن�ضوين حت ��ت لواء ال�سلط ��ة �أو املعار�ضني
له ��ا» ،لكن «فك ��رة» الثقافة» نف�سها غ�ي�ر قادرة على
�أن تقدم تف�س�ي�ر ًا مقنع ًا حلالة عامة� ،أي ما يعتقده
النا� ��س عنه ��ا ،وم ��ا ي�سلكون م ��ن �أفع ��ال تعبرّ عن
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الحداث��ة العربي��ة ،ومنها العراقية بطبيعة الحال ،أنتجتها صدمة االس��تعامر وعمليات املثاقفة ..كانت مثة ب��ذور للتحديث كامنة يف رحم
الواقع التاريخي إال أنه ما كان لها أن تنشط وتثمر يف حينه من غري فاعلية ذينك العاملني ..كان التاريخ ،يف الزمن العريب ،تحت ثقل الهيمنة
العثامنية الطويلة ،ش��به متوقف ،والحياة تكاد تكون راكدة ،عقيمة ،س�ماتها الفقر والجهل والعزلة .وبوصول طالئع س��فن الغزو األجنبي
وإن ببطء،
ش��واطئ األرايض املس��كونة بالناطقني بالعربية ( ملرص أو ًال ،مع حملة نابليون  ) 1798بدأ الزمن بالتململ ،وراح الوعي يستيقظ ْ
وتش��وهات وإحباطات ،جعلت من
وبرزت نخبة تحلم بتغيري الواقع .ومنذ ذلك الوقت حدثت تطورات كبرية ال تُنكر ،رافقتها انتكاس��ات
ّ
مسألة التحديث ،يف هذا الركن من العامل ،إشكالية معقدة .وما زالت الدراسات واألبحاث ترتى يف مختلف البلدان العربية إلنارة املسألة
ورؤيته��ا بوض��وح أكرب ،واقرتاح حلول للمش��كالت املتعلق��ة بها .وكتاب فاطمة املحس��ن ( متثّالت الحداثة قي ثقاف��ة العراق ) واحد من
املقاربات الذكية والناضجة بهذا الشأن.

م��ن النادر أن تق��ع هذه األيام ع�لى مصدر مع��ريف ،يوفر أجوبة
ما ،ألس��ئلة عن املأزق الذي انتهت إلي��ه الحداثة يف العراق ،دولة
مع��ارصة وثقافة واف��كار ًا ،غ�ير أن كتاب الناقدة فاطمة املحس��ن
«متثّالت الحداثة يف ثقافة العراق» يوفر مثل هذا املصدر ،ال بل إنه
يعيد القضية إىل مجال
حي��وي ،هو الس��جال
الذي م��ا انفك محتدم ًا
يف الع��راق ،من��ذ أن
أظهرت أحداث ما بعد
الغ��زو األمرييك ،حال الته��رؤ التي وصلت إلي��ه الدولة «الحديثة»
ووسائلها يف الحكم ،ال بل حافات االنحطاط الفكري واإلنساين التي
قاربها املجتمع يف فوضاه املطلق��ة .وإن كان الكتاب يتوقف فعلي ًا
عند أعتاب س��بعينات القرن املايض ،لكنه ّ
وفر ،وللمرة األوىل بحث ًا
متأني ًا وواس��ع ًا يف آن ،ملا قادت إليه الرصاعات الفكرية  -السياسية
من تف ّت��ت ملرشوع حدايث واع��د كانت أربعينات الق��رن العرشين
وخمسيناته تحمله إىل العراق ،بل وتشهد عىل مساراته وبنائه.
ت�أثرياتها».
وعل ��ى رغم ت�أكيد امل�ؤلف ��ة ا�ستنتاجها الأخري وهو
«عج ��ز الثقافة عن الو�صول �إىل حالة عامة»� ،إال �أن
مبحث الكتاب يف ف�صوله ظل يتابع «احلداثة» يف
م�ساراتها الثقافي ��ة� ،آداب ًا وفنون� � ًا� ،إال �أنها نظرت
�أي�ض� � ًا �إىل «البيئة الت ��ي تنتج التمدي ��ن واملثقفني
ومت ّلق ��ي الثقاف ��ة ومعممي مناذجه ��ا» ،متوقفة يف
ف�صل حمكم وغني عند «بن ��اء امل�ؤ�س�سة التعليمية
ويف �أهم مف�صل فيها وهو النظام الأكادميي ،حيث
ظهرت البحوث يف ميادي ��ن خمتلفة ويف مقدمتها
التاريخ وعلم االجتماع والإنرثبولوجيا».
ويف متابعته ��ا ذل ��ك امل�س ��ار البحثي ،تق ��دم فاطمة
املح�س ��ن ،ف�ضائل جمة لقارئها ،م ��ن بينها الك�شف
مبتان ��ة البح ��ث الأكادمي ��ي ،عن ف�ص ��ول ال تعترب
م ��ن ال�سردي ��ات املتداول ��ة ع ��ن الثقاف ��ة العراقي ��ة
وحداثته ��ا ،ومنها «جي ��ل مفقود» ،يب ��دو «�أ�صي ًال»
يف �س�ؤال ��ه احلداث ��ي عل ��ى رغ ��م «اغرتاب ��ه» ع ��ن
القي ��م ال�سائدة ،وي�ضم القا� ��ص �أني�س زكي ح�سني
واملرتج ��م ال ��ذي نق ��ل مبك ��ر ًا «الالمنتم ��ي» لكولن
ويل�س ��ون �إىل العربي ��ة الت ��ي ترج ��م �إليه ��ا �أي�ض ًا،
و«ال�سقط ��ة» و«�أ�سط ��ورة �سيزي ��ف» لألب�ي�ر كامو،
و«الإن�س ��ان ال�صر�ص ��ار» لدي�ستوف�سكي ،وغريها
م ��ن «الرتجم ��ات الت ��ي خت ��م به ��ا حيات ��ه الأدبي ��ة
معت ��ز ًال كل م ��ا ميت ب�صل ��ة �إىل الع ��راق الثقايف».
وي�ضم اجليل ذات ��ه ،عدنان ر�ؤوف بو�صفه «مثقف ًا
�أر�ستقراطي ًا على �صل ��ة وثيقة بالإنكليزية والأدب
الأمريكي» ،وثمة �أي�ض ًا نهاد التكريل ،جنيب املانع
وحممود الربيكان ،بو�صفهم جميع ًا من «املغرتبني
عن جمتمعهم» .وعل ��ى الأرجح �أنّ ما قدمته فاطمة
املح�س ��ن يف ق ��راءة امل�س ��ار «الأغرتاب ��ي» له�ؤالء،
ي�ستح ��ق منه ��ا �أن تقدم ��ه يف كت ��اب عل ��ى ح ��دة،
بق ��راءة نقدي ��ة �أدبي ��ة ال تفارقها �سياق ��ات البحث
ال�سو�سيولوجي.
كت ��اب فاطم ��ة املح�س ��ن ،ال ��ذي �أجنزت ��ه يف ظرف
ع�صي ��ب م ��ن حياته ��ا «كان مر�ض ��ي ال�صع ��ب �أحد
�أ�سب ��اب انقطاعي عنه فرتة م ��ن الزمن ،ولكنه كان
حمف� � ّز ًا كي ا�ستكمل فيه حياتي الطبيعية» ،يفي�ض
بعافي ��ة املعرف ��ة وجدية البح ��ث وف ��رادة �أفكاره،
وهو كتاب رائد يف تفكيك �أربعينات القرن املا�ضي
وخم�سيناته و�ستيناته الفوّ ارة ب�أحداث وت�أثريات
مل تق�ت�رن بها وح�سب ،بل طبعت عموم احلياة يف
البالد ،حت ��ى يومنا هذا الذي �شه ��د فيه «ال�سقوط
املدوي للحداثة يف العراق».
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ت�سع ��ى الباحث ��ة فاطم ��ة املح�سن عرب
حف ��ر �أر�شيف ��ات التاري ��خ العراق ��ي
املعا�ص ��ر اىل �إثارة الكثري من الأ�سئلة
حول مفاهيم النه�ضة والثقافة واملكان
وال�شخ�صي ��ات ،وم ��ا تعال ��ق به ��ا م ��ن
�أ�شكال معق ��دة لل�صراع ��ات واالزمات
الت ��ي ارتهن اىل معطياته ��ا وطبائعها
الواق ��ع العراقي و�سماته ��ا يف امل�شهد
ال�سيا�سي والثقايف والديني.
يف كتابها «متث�ل�ات النه�ضة يف ثقافة
العراق احلديث» ت�ضعنا الباحثة امام
�إغ ��واءات ه ��ذه االركولوجي ��ا ،و�أمام
تعقيداته ��ا التاريخي ��ة واملفاهيمي ��ة
دفع ��ة واح ��دة ،اذ انحن ��ت ب ��دءا عل ��ى
ا�ستح�ض ��ار مفه ��وم النه�ض ��ة ك�سي ��اق
تو�صيف ��ي للتعاط ��ي م ��ع التح ��والت
الثقافي ��ة العميقة يف العراق احلديث،
وك�سي ��اق منهج ��ي و�ضع ق ��راءة هذه
التح ��والت مبثابة ّ
ك�شاف مل ��ا ت�ضمره
من �شفرات وعالمات تعبرّ عن خميال
الهوي ��ة الوطني ��ة ،وع ��ن �صراعاته ��ا
ازاء احلداث ��ة ،وازاء النزعات الدينية
والقومي ��ة ،وك� ��أن ه ��ذه التح ��والت
و�شواهدها ا�ضح ��ت القيا�س «املثايل»
لتلم� ��س مفه ��وم النه�ض ��ة .فه ��ل ك ��ان
التو�صي ��ف النه�ضوي ال ��ذي اعتمدته
الباحث ��ة دقيق ��ا يف معاين ��ة ا�شك ��االت
الواق ��ع الثق ��ايف وا�ستق ��راء �صفحاته
منذ نهاية الق ��رن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين؟ وهل وجدت الباحثة
ا�شرتاط ��ات متثالتها ملفه ��وم النه�ضة
من خالل ثقافة العراق احلديث؟
هذه اال�سئلة ه ��ي مدخل اويل لتلم�س
ماعم ��دت الي ��ه الباحثة م ��ن اجراءات
ادرك ��ت اهميته ��ا و�ضرورته ��ا ،عل ��ى
نحو يجعل نزوعها املنهجي مبواجهة
تو�صي ��ف تاريخ ه ��ذه النه�ضة ،ف�ضال
ع ��ن نزوعه ��ا اىل اج ��راءات حتليلي ��ة
ت�ستكن ��ه الباحث ��ة م ��ن خالله ��ا عق ��د
ح�سا�سي ��ات هذه النه�ض ��ة واختالطها
مع الثقايف والديني وال�سيا�سي.
يف املقدمة ت�ضعنا الباحثة امام موجّ ه
قرائ ��ي حم ��دد بظواه ��ر التح ��والت
الثقافي ��ة ،وبزمن ه ��ذه التحوالت من
نهاي ��ة الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر وبداي ��ة
القرن الع�شرين ،وهذا التحديد ي�سبغ
اجراءاته على طبيعة هذه القراءة من
خالل عقد مقارنات مع املحيط العربي
ال ��ذي عا�ش ا�شكال مقارب ��ة ملا �سمي بـ
«ظاه ��رة النه�ض ��ة» اذ ارتبط ��ت ه ��ذه
الظاه ��رة بت�أثري الثقاف ��ات املجاورة،
وبدء انهيار منوذج الدولة ال�شمولية،
و�صعود موجات التحديث يف العامل،
وكذل ��ك االرتب ��اط بـ «نتائ ��ج اال�صالح
الدين ��ي» ،وا�ستعادة بع� ��ض وجوهها
العقالني ��ة والتحديثي ��ة من خ�ل�ال ما
طرح ��ه العامل ��ي والنائين ��ي .ف�ض�ل�ا
عن ت�أثري «الطبيع ��ة ال�شعرية للنه�ضة

االدبي ��ة ،والتبادل بني القول ال�شعري
وطبيع ��ة التحديث االدب ��ي» (�ص)10
وال ��ذي ع ّدت ��ه الباحث ��ة بانه م ��ن �أبرز
«مميزات ع�صر النه�ضة العراقي».
�ض ��م الكت ��اب ت�سع ��ة ف�ص ��ول ،انحنى
الف�ص ��ل االول عل ��ى معاجل ��ة املفاهيم
ومتثالته ��ا للنه�ض ��ة والثقاف ��ة يف
الع ��راق احلدي ��ث ،اذ عم ��دت الباحثة
ع�ب�ر قراءته ��ا اىل �سياح ��ة تاريخي ��ة
وتو�صيفي ��ة له ��ذه املفاهي ��م يف �سياق
م ��ا تفرت�ضه من اج ��راءات و�صراعات
وت�شك�ل�ات ،خا�صة م ��ا يتعلق بطبائع
ه ��ذه ال�صراع ��ات واالج ��راءات م ��ع
حت ��والت �سيا�سي ��ة خطرية ب ��دءا من
نهاي ��ة الدول ��ة العثماني ��ة وانته ��اء
باالحت�ل�ال االنكلي ��زي وت�أ�سي� ��س
الدول ��ة العراقي ��ة ع ��ام  ،1921والتي
افرزت بطيع ��ة احلال ت�شكالت جديدة
انعك�س ��ت على الواق ��ع اجلديد ،وعلى
�أمناط العالق ��ات ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعي ��ة ،والت ��ي ا�صطنع ��ت لها
باملقابل ا�شكاال رمزي ��ة ملفاهيم الدولة
والهوي ��ة والثقاف ��ة ،ومنها م ��ا يتعلق
بالتحوالت احلادثة يف �أمناط اخلطاب
الديني والثق ��ايف خا�صة يف «واقعية
اللغة املكتوب ��ة يف االدب العراقي بعد
ن�شوء الدولة ،وطبيعتها ،وميكانيكية
متثلها للمق ��والت اجلديدة ،وحماولة
تقربها من موا�ضي ��ع احلياة اليومية،
وتوات ��ر م�صطل ��ح العل ��م والعق ��ل
واملكت�شف ��ات احلديث ��ة يف مفرداته ��ا
وا�ستغراقها يف الت�أكيد على امل�ستقبل
والنه�ضة» (�ص.)26
وعم ��دت الباحث ��ة يف الف�ص ��ل الثاين
«النه�ض ��ة العراقي ��ة  /تواري ��خ
افرتا�ضي ��ة» اىل توظي ��ف �آلي ��ة ك�شف
تق ��وم عل ��ى ا�سا� ��س التع� � ّرف عل ��ى ما
�أ�سمت ��ه ب� �ـ «�إره�ص ��ات التحدي ��ث يف
الع ��راق» (�ص )36من خ�ل�ال ا�ستقراء
التواري ��خ االوىل للنه�ض ��ة ،واىل
مدون ��ات بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن الذي ��ن

ا�ست�شرف ��وا زمن هذه النه�ضة ،خا�صة
يف التعاطي مع بع�ض م�شاريع الوالة
العثماني�ي�ن ،و�ص ��وال اىل م ��ا �أ�سمت ��ه
الباحث ��ة ب� �ـ «نه�ض ��ة في�ص ��ل االول يف
العام �( »1921ص.)41
ا�ستق ��راء الباحث ��ة حليثي ��ات مفه ��وم
النه�ض ��ة و�ضعه ��ا امام �آلي ��ات فح�ص
«االت�صال احل�ضاري وادب الرحالت»
باعتبارهم ��ا م�ص ��درا لتعقي ��د ه ��ذا
املفه ��وم ا�سا�س ��ا ،وال�ستح�ضار قراءة
النه�ضة العراقية يف �ضوء ما متخ�ض
اجرئي ��ا من قراءة ه ��ذا املفهوم ،حيث
ت�ضع الباحث ��ة «احلركة غري امل�سبوقة
للعلم ��اء واملت�أدب�ي�ن البغدادي�ي�ن يف
ال�سف ��ر وو�ص ��ف البل ��دان االخ ��رى»
(� ��ص� )45أ�سا�س ��ا للتع� � ّرف والك�شف،
خا�صة ما�سجله «ابو الثناء االلو�سي»
يف �سفرات ��ه وكتب ��ه م ��ن �شواه ��د،
وت�أث ��ره بعلم ��اء ع�ص ��ره الذي ��ن اق ��ر�أ
له ��م ،وكذل ��ك م ��ا متخ� ��ض يف �سفرات
�سليمان في�ضي ،وحممود احمد ال�سيد
وغريه ��م ،والت ��ي جعلت ه ��ذا املفهوم
اق ��رب اىل ما هو ثقافوي يف تو�صيف
النه�ض ��ة والتعري ��ف به ��ا يف جت ��ارب
ال�شعوب االخرى.
وعم ��دت الباحث ��ة يف الف�ص ��ل الثالث
«املثق ��ف العراق ��ي» اىل التعريف بهذا
املثق ��ف يف �سياق م ��ا تقرتحه النه�ضة
من �إج ��راء وتو�صيف ،اذ و�ضعت هذا
التو�صي ��ف ازاء ا�ستحق ��اق اجرائ ��ي
ي�ض ��ع قيموم ��ة ثقاف ��ة النه�ض ��ة عل ��ى
ا�سا� ��س انها تقوم «عل ��ى التجاذب بني
عنا�ص ��ر التقليد والتجدي ��د داخلها ،اذ
كانت فك ��رة التقدم ت�ستهوي جمموعة
كب�ي�رة م ��ن الكت ��اب وامل�شتغل�ي�ن يف
ميادين االبداع وبينه ��م رجال الدين»
(� ��ص � )56أي ان مفه ��وم املثق ��ف
يخ�ض ��ع اىل املزواج ��ة الت ��ي تت�س ��ع
لوع ��ي ا�شك ��االت ال�صراع ب�ي�ن القدمي
واجلدي ��د ،واىل تو�صي ��ف عموم ��ي
ت�ش�ت�رك في ��ه النخ ��ب الت ��ي تعي� ��ش

ارها�ص ��ات هذا ال�صراع ،وقد اعتمدت
الباحث ��ة العدي ��د من ال�شواه ��د لت�أكيد
م ��ا ذهب ��ت الي ��ه م ��ن خ�ل�ال طروحات
حمم ��د بهج ��ت االث ��ري يف مرويات ��ه،
ويف كتاب ��ات حمم ��ود �أحم ��د ال�سي ��د
والذي ا�ستقر�أت الباحثة عرب رواياته
حت ��والت الوع ��ي اجلدي ��د ،وطبائ ��ع
ال�صراع ��ات الت ��ي تواج ��ه م�صائ ��ر
ابطاله وهم يعي�شون عقد هذا التحول
التاريخي والنف�سي والثقايف ،وكذلك
ما اقرتحت ��ه م�ؤلفات �سليم ��ان في�ضي
االيقاظي ��ة من ح ��وارات ،وم ��ا اثارته
حينها من جدل داخل الو�سط الثقايف
العراقي.
واح�سب ان الف�ص ��ل الرابع «اال�صالح
اال�سالم ��ي» ميث ��ل ق ��راءة مف�صلي ��ة
للم�شهد العراقي الذي يعي�ش تاريخيا
ازمة �ص ��راع عميقة تق ��وم على ما هو
مكر� ��س رمزي ��ا يف الثقاف ��ات الديني ��ة
وال�شعبي ��ة ،حيث عم ��دت الباحثة اىل
ا�ستج�ل�اء ظواه ��ر التجدي ��د يف ه ��ذه
الثقاف ��ات م ��ن خ�ل�ال ق ��راءة حتوالته
الداخلي ��ة ،وعالقاته ��ا م ��ع غريه ��ا،
خا�ص ��ة فيما يتعلق ب�ص ��راع املذاهب،
وج ��دل االفك ��ار ح ��ول ه ��ذه املذاه ��ب
وتعاطيه ��ا م ��ع مفاهي ��م النه�ض ��ة،
وعالقته ��ا بالعقائ ��د ،ونظرته ��ا اىل
اال�ص�ل�اح ،واالجته ��اد وامل�شروطي ��ة،
وكذلك النظ ��ر اىل التجديد يف جوهر
هذه العقائد ال�شيعية وال�سنية.
وحم ��ل الف�ص ��ل اخلام� ��س عن ��وان
«حركة االفكار ،ت�شكل الوعي اجلديد»
لت�ضع ��ه الباحث ��ة مبثاب ��ة اطالل ��ة
عل ��ى كل املقدم ��ات الت ��ي �أ�سهم ��ت يف
ح ��راك االفك ��ار ،ويف التمهي ��د حلركة
التجدي ��د ،بدءا م ��ن ماتركت ��ه ق�ص�ص
الر�ؤي ��ا وعمليات املثاقف ��ة التي اثرتها
و�سائ ��ط الرتجم ��ة ،والإ�ش ��ارة اىل
«منجزات علماء الغرب ككوبرنيكو�س
ودارون ونيوت ��ن واين�شتاين وافكار
�سبن�س ��ر وديك ��ارت ونيت�شه ولوبون»
(� ��ص  )114وم ��ا ا�شاع ��ه هب ��ة الدي ��ن
ال�شهر�ست ��اين والزه ��اوي م ��ن افك ��ار
وق ��راءات وفر�ضي ��ات يف الو�س ��ط
الثقايف العراق ��ي ،ف�ضال عن ما�شاعته
«االيديولوجي ��ا كدع ��وة وتنظيم» يف
اال�شاع ��ة لالفك ��ار اجلدي ��دة ،خا�ص ��ة
تل ��ك االفكار الت ��ي باتت مث ��ارا للجدل
على ايدي ال�شاع ��ر معروف الر�صايف
واث ��ره ال�شع ��ري والثق ��ايف ،وكذل ��ك
االفكار التي اقرتنت باجتاهات «الفكر
اال�شرتاك ��ي والعروب ��ي احلداث ��ي»
و�ص ��وال اىل م ��ا يت�صل ب�أفك ��ار �ساطع
احل�ص ��ري ومرجعياته ��ا املت�أث ��رة
بالفك ��ر القومي االمل ��اين والتي �أثارت
الكثري من اجلدل حول مفاهيم ت�شكيل
االم ��ة ،والنظر اىل الدول ��ة والقومية،
واملوق ��ف م ��ن العملي ��ة الرتبوي ��ة

والتاريخ والتعليم .وانتهاء باحلديث
ع ��ن اثر النظري ��ة املارك�سي ��ة وطبيعة
اثره ��ا الفك ��ري عل ��ى ع�ص ��ر النه�ض ��ة
ع�ب�ر ا�ستقراء ما اثارت ��ه هذه النظرية
من اندفاع ��ات ثقافي ��ة و�سيا�سية ّ
ب�شر
به ��ا جمموعة من املثقف�ي�ن يف او�ساط
متعددة من املجتمع العراقي.
ف�ص ��ول الكتاب االخرى متثل ت�أ�سي�سا
عل ��ى م ��ا ا�ست�شرفت ��ه الباحث ��ة م ��ن
ا�ست ��دالالت لتوثي ��ف ه ��ذه النه�ض ��ة
كمفه ��وم وكاجراء ،اذ عم ��دت الباحثة
اىل معاجل ��ة ه ��ذا املفه ��وم م ��ن خالل
اث ��ر الطبيعة املهيمنة لالدب يف تاريخ
النه�ض ��ة ،حي ��ث متث ��ل ه ��ذه الطبيعة
الوج ��ه االك�ث�ر ب ��روزا ومتث�ل�ا ،حتى
ان البع� ��ض يته ��م هذه الطبيع ��ة بانها
خلقت ما ي�شبه اال�ستبداد ال�شعري يف
التاريخ الثقايف.
واح�س ��ب �أن الباحث ��ة ق ��د و�ضع ��ت
القيم ��ة الثقافوي ��ة ل�ل�ادب يف �سي ��اق
تاريخ ��ي فاع ��ل ،ومب ��ا يجع ��ل اث ��ره
ميثل ال�صور االك�ث�ر �سطوعا وتعبري
ع ��ن جوه ��ر التح ��والت يف الوع ��ي
ويف املواق ��ف ويف النظ ��ر اىل املتون
املعرفي ��ة واالدبية االخ ��رى ،الن هذه
املتون هي تعب�ي�ر عن والدات ثقافية،
وع ��ن �سج ��االت وع ��ن عالق ��ات وعن
افكار ،وع ��ن تثاقفات ع�صفت بالواقع
الثقايف ،ومبا يجعل هذا الواقع اكرث
ت�أث ��را بك ��ل التح ��والت الك�ب�رى التي
عا�شتها احلياة العراقية.
ولع ��ل ما مييز هذا الكتاب هو القراءة
اجلادة وا�ستغراقها يف معاينة عوامل
العدي ��د م ��ن ال�شع ��راء والروائي�ي�ن،
خا�صة مع ��روف الر�صاقي والزهاوي
اللذي ��ن ظ�ل�ا مبن� ��أى ع ��ن الدرا�س ��ات
اجل ��ادة ،وع ��ن ا�ستق ��راء اثرهم ��ا
يف ا�شتغ ��االت التجدي ��د ال�شع ��ري
والثقايف ،وكذلك قراءة االثر الثقايف
املهم ل�شخ�صية ا�شكالية مثل روفائيل
بطي الذي كان مثاال للمثقف املعريف،
واملثق ��ف املتج ��اوز ال ��ذي يح ��وز
ع�ب�ر ح�سا�سيت ��ه العالي ��ة عل ��ى وع ��ي
ا�ستثنائ ��ي للنظ ��ر يف ق�ضايا ا�شكالية
كالتجدي ��د ،وع ��دم الرك ��ون اىل عق ��د
املقد�س يف التاريخ واللغة .ف�ضال عن
ا�ستقراء الكتاب �ضمن �سياقه املنهجي
للتعريف ب ��رواد النه�ضة االفرتا�ضية
يف العراق ،بعيدا عمّا يحملوه ه�ؤالء
ال ��رواد م ��ن ح�سا�سي ��ات ومرجعيات
ديني ��ة وقومي ��ة وطائفي ��ة ،حي ��ث
و�ضعتنا الباحثة امام ف�ضاء تاريخي
ومعريف حا�شد ،لكنه حمكوم وبوعي
منهج ��ي ادرك ا�سب ��اب اجراءات ��ه،
وام ��ام معطى م ��ا ا�ستنبطه من احكام
ونتائج متثل ��ت فاعلي ��ة النه�ضة كاثر
ثقايف فاعل يف �صناعة تاريخ العراق
املعا�صر.

من زمن التوهج
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فاطمة المحس��ن تحكي ع��ن الغربة

والوطن والشعراء
الرجل الناقد واملر�أة الناقدة

* يف مرحل ��ة بعي ��دة م ��ن حياتك مار�س ��ت كتابة
ال�شع ��ر ,,كم ��ا ان ��ك تكتب�ي�ن الق�ص ��ة احيان ��ا!!,,
فلماذا مل تن�شري �أعمالك االبداعية جمموعة؟!
اعتق ��د حتى الآن انني �أكت ��ب الق�صة كجزء مني
وال دخ ��ل للق ��ارئ بها ،لي� ��س رهبة ام ��ام عملية
االب ��داع وامن ��ا الح�سا�سي انه ام ��ر خا�ص بي,,
لقد ن�شرت بع�ض تلك االعمال يف ال�صحف لكني
ال اذك ��ر اين ومت ��ى ,,رمب ��ا يذ ّك ��رين اال�صدقاء
بذلك احيانا!,
* رمب ��ا نق ��ول ان طاقة االب ��داع بداخلك انتقلت
اىل الكتابة النقدية؟
يج ��وز ان يك ��ون ه ��ذا �صحيح ��ا ,,لأن العملي ��ة
النقدية لي�ست جم ��رد فح�ص مو�ضوعي للن�ص،
فدائم ��ا ل ��دي عالق ��ة م ��ع الن� ��ص تتداخ ��ل فيه ��ا
الأحا�سي� ��س املختلف ��ة ،وال تقت�صر على اجلانب
املع ��ريف ،وبالتايل حتتوي العملي ��ة النقدية او
حتت ��اج على االق ��ل بالن�سب ��ة يل اىل طاقة عالية
م ��ن ذات ��ي ،اىل ا�ستعمال الوج ��دان والال�شعور
احيان ��ا بغر� ��ض التق ��اط اخلف ��ي م ��ن الن� ��ص،
والتق ��اط العنا�ص ��ر التي �س�أبلوره ��ا يف �صيغة
نقدي ��ة معينة ,ال اظن ان النقد عملية مو�ضوعية
ب ��اردة او خارجية امنا هي جزء مني ,,جزء من
كي ��اين ,,لهذا ف� ��إن الكتابة تتعبن ��ي احيانا ،وقد
متل�ؤين بالر�ض ��ا وقد متل�ؤين بالغ�ضب ،وا�صل
معه ��ا يف �أوق ��ات كث�ي�رة اىل ال�شع ��ور باالنهاك
العقلي والروحي.
* �أثم ��ة �أدوات اخ ��رى للناق ��دة غ�ي�ر م ��ا ميك ��ن
ت�سميته بالتعاطف مع الن�ص,؟
�أنا ال اق�صد كلمة (التعاطف) لكني اق�صد البحث
عن التكوي ��ن الآخر داخل الن�ص ،عن خلق �صلة
روحي ��ة مع ��ه بجان ��ب ال�صل ��ة العقلي ��ة ،لأن ��ه ال
ميكن اال�شتب ��اك مع الن�ص على كافة امل�ستويات
اال بهذي ��ن االمري ��ن ،بجان ��ب الت�أم ��ل والتفك ��ر
بالن�ص ,,وان يكون لدى الناقد نوع من الرتاكم
املعريف يف جماالت متعددة.
* هناك ر�أي يقول ب�أن املر�أة الناقدة تختلف عن

الرجل الناقد؟
ال يوجد فارق حقيقي بني الرجل واملر�أة يف ذلك
املجال ،فلكل منهما و�سائله اخلا�صة يف التعامل
مع الن�ص ,,لكن اذا �صح ان نقول :ان هناك ذوقا
�أنثويا ،فلرمبا تكون عالقة املر�أة الناقدة بالن�ص
خمتلفة بع�ض ال�شيء عن عالقة الرجل.

الرواية العراقية يف املنفى

* لقد قدمت عددا من الدرا�سات الهامة عن االدب
العراق ��ي احلديث ،وكانت اطروحتك للدكتوراه
يف ه ��ذا املو�ضوع ,,الآن و�أن ��ت يف املنفى كيف
ترين الأدب العراقي؟
بالن�سب ��ة للرواي ��ة م ��ن ال�صع ��ب ان نلخ� ��ص
مالحمه ��ا يف املنف ��ى ،لك ��ن هن ��اك ا�ش�ت�راك يف
امل�ضامني نوعا ما ,,,رمبا لأن االحداث العراقية
تك ��اد ان تك ��ون �ساخن ��ة ،فمثال هن ��اك احلروب
امل�ستم ��رة منذ ف�ت�رة طويل ��ة ،وكذل ��ك االهتمام
بق�ضي ��ة الهجرة ،لأن الكاتب العراقي يحاول ان
ي�ض ��ع نف�سه يف داخل املحي ��ط اجلديد ابداعيا،
مما يجعل ��ه يعي�ش حالة توتر دائ ��م بني عاملني،
يع ��اين الغربة عن الوط ��ن وحماولة االقامة يف
مكان �آخ ��ر ,هذا هو االجت ��اه اال�سا�سي للرواية
العراقية يف املنفى ,,ورغم ان العراق بلد ال�شعر
باال�سا�س ف�إن كثريا من ال ُك ّتاب جل�أوا اىل كتابة
الرواي ��ة رمبا الح�سا�سهم ب�أنهم ميرون ب�أحداث
تاريخي ��ة كثيفة وعالية التوت ��ر ،ال يكفي ال�شعر
لتوثيقها ،فالرواي ��ة كانت تعني توثيقا للحدث،
وق ��د �ساعد املنف ��ى العراقي�ي�ن يف تكوين تقاليد
الرواي ��ة العراقي ��ة ،وازع ��م ان تقالي ��د الرواية
العراقية ن�ش�أت يف اخل ��ارج ومنذ فرتة طويلة،
ف� ��أول روائي عراق ��ي مكتمل املالم ��ح هو غائب
طعم ��ة فرح ��ان ال ��ذي عا� ��ش يف القاه ��رة وت�أثر
مبناخها وكان تلميذا لنجيب حمفوظ ،وذلك يف
ف�ت�رة اخلم�سينيات ،و�أط ��ول رواية �صدرت يف
املنفى حت ��ى الآن هي رواي ��ة ال�شاعر والروائي
فا�ضل الع ��زازي التي حتكي ع ��ن مدينته ب�شكل
فانتازي.

بلد ال�شعر

* وبالن�سبة لتجربة ال�شعر يف املنفى؟
كثري من �شعراء العراق هاجروا وعا�شوا املنفى,
لكنن ��ا ال ن�ستطي ��ع ان نقول ان ال�شع ��ر العراقي
ا�ستفاد كثريا من املنفى ،ورغم ترجمة �شعرائنا
لنماذج متعددة من ال�شعر الغربي �إال ان ت�أثرهم
به ��ا كان حمدودا ،وبقيت تقاليد ال�شعر العراقي
منذ ال�سياب مهيمنة ,,لدينا ا�سماء كثرية وهامة
من اجلي ��ل الثاين م ��ن �شع ��راء ال�ستينيات وما
بعدها امثال� :سعدي يو�س ��ف وفا�ضل العزازي
وها�ش ��م �شفي ��ق وعبدالك ��رمي قا�ص ��د ,,وهن ��اك
�سريكون بول�ص الذي ت�أث ��ر بال�شعر االمريكي،
لكن بقيت له نكهته اخلا�صة واجوا�ؤه املتميزة،
فق�صيدت ��ه وا�ضح ��ة الت�ضاري� ��س ،تعتم ��د على
اللع ��ب الوا�ض ��ح باللغ ��ة ،ومتت ��از بالتوري ��ة،
وبالعاطفي ��ة ،وميك ��ن ان ن�صفها ب�أنه ��ا ق�صيدة
قوية ونظيفة و�شدي ��دة التما�سك دون غمو�ض،
ان ��ه يقتحمن ��ا بق�صي ��دة ن�ث�ر متما�سك ��ة البن ��اء
بعك� ��س م ��ا ه ��و �سائد ع ��ن ق�صي ��دة الن�ث�ر التي
تعاين الت�شتت والغمو�ض.
* ه ��ل ق�ص ��رت اهتمام ��ك عل ��ى االدب العراق ��ي
فح�سب,؟
بطبيع ��ة احل ��ال ال ,,فكم ��ا قدم ��ت درا�س ��ات عن
البيات ��ي و�سعدي يو�س ��ف والرواي ��ة العراقية،
اهتمم ��ت كذل ��ك ب ��الأدب الفل�سطين ��ي وبال�شعر
الفل�سطين ��ي وبحركة املهجر ومبدر�سة الديوان
يف م�ص ��ر ,,وما زل ��ت اعمل واعي� ��ش يف و�سط
عرب ��ي ولكن ��ي ارك ��ز اكرث عل ��ى ا�ض ��اءة االدب
العراقي ,,فرغم ا�شرتاكنا كعرب يف لغة واحدة
ما زلنا بحاجة اىل التعرف على بع�ضنا البع�ض،
وخا�ص ��ة ان االدي ��ب العراقي بطبع ��ه مييل اىل
العزلة ،لوال ان الظروف ال�سيا�سية ارغمته على
الهج ��رة وعل ��ى االنفتاح عل ��ى الآخري ��ن ،فتع َّلم
العراق ��ي ان يغ ��ادر (جلده) برغ مم ��ا قد يعانيه
م ��ن �شروخ نف�سية زاد منه ��ا احل�صار ال�سيا�سي
بعدما �صار م ��ن حروب ,,واحلقيقة انه برغم ما
ك ��ان يقام من احتف ��االت ومراب ��د �إال ان االبداع

العراقي ظل حم�صورا ويحتاج اىل �إ�ضاءة.

حالة حزينة

* بعد كل هذه ال�سنني �أال تفكرين يف العودة؟
علي ,,رمبا يقتلونني
ابت�سمت بحزن انا ممنوع ّ
عند احلدود.,،
* ملاذا,,؟
لقد غادرت العراق من ��ذ ع�شرين �سنة (1979م)
بطريقة غري قانوني ��ة ،حيث ُ�سجنت يف العراق
وعانيت عن ��اء �شديدا ،ب�سبب االختالف الفكري
م ��ع النظام ،ثم ا�ضطررت للهروب ,,و�صمت عن
الكالم .
* �أال تريدين احلكي عن تلك التجربة,؟
ما فائدتها,؟ ال اعتقد انها مفيدة للقارئ ,,ويكفي
احلكي عن اجلانب الأدبي؟
* لك ��ن هذه الذكريات احلزينة جزء من جتربتك
كناقدة ومثقفة؟
لق ��د خرج ��ت من الع ��راق ع ��ن طري ��ق كرد�ستان
حتى و�صلت اىل اي ��ران� ،إبان بداية التوتر بني
البلدي ��ن ،ومل تك ��ن معي وثائ ��ق ت�ساعدين على
الرحي ��ل ،وكان هن ��اك وقت للملم ��ة االنفا�س ثم
�سرع ��ان م ��ا خرج ��ت اىل بريوت ،وم ��ن بريوت
ب ��د�أت حي ��اة الغرب ��ة والرتحال ب�ي�ن العديد من
املدن ,,وحاليا ا�ستقر يف لندن.,
* اذا قل ��ت ل ��ك ,,كي ��ف ت�صف�ي�ن �شع ��ورك وانت
بعيدة عن الوطن منذ ع�شرين عاما؟
يف البداية كان الأمر �صعبا ,,ال وطن ,,ال مكان,,
�إح�سا� ��س بالغربة ,,بال�ش ��وق اىل العراق ,,اىل
النا� ��س والأه ��ل ,,لكن م ��ع الوقت تع ��ودت على
االنتقال ،بل ا�صبحت اعتاد عليه وك�أن الرتحال
ا�صبح جزءا من تكويني.,
* قلت مازحا كالطري املهاجر؟!
ر�أيته ��ا تبت�س ��م ث ��م تطف ��ر دمع ��ة متواري ��ة يف
عينيها ,,و�صمت كالنا عن الكالم!!,

عن �صحيفة اجلزيرة ال�سعودية
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من زمن التوهج

كتاب «متثّالت الحداثة يف ثقافة العراق» للناقدة فاطمة املحس��ن وهو
اس��تكامل ملوضوع بحثها الس��ابق «متثالت النهضة يف العراق الحديث»
ورؤيته��ا ملفهوم الحداثة العاملية الذي نش��أ بفضل جي��ل من املثقفني
العراقي�ين الذي��ن اتصلوا مب��ارشة باللغ��ات الغربية ،ونهلوا م��ن آدابها
وعلومه��ا مبارشة ،ك�ما تركز الناقدة عىل مصطلح��ات الطليعية واملثقف
الثوري ودورهام يف الحداثة العراقية من دون أن تهمل املثقف األكادميي
وأهمية األبحاث التي كتبها يف ميادين مختلفة وعىل رأس��ها التاريخ وعلم
االجتامع واألنرثوبولوجيا.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ع���دن���ان ح��س��ي��ن أح��م��د

الشراكة بين السلطة ..والمثقف

مالمح الحداثة

في الثقافة العراقيةمنذ األربعينات
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يت�أل ��ف الكتاب من خم�سة ف�ص ��ول رئي�سية �أولها
«ثقافة امل�ؤ�س�سة ومت ��ردات احلداثة» الذي تر ِّكز
في ��ه على مرحل ��ة الأربعينات من الق ��رن املا�ضي
وتعتربه ��ا مرحل ��ة حا�سم ��ة يف تاري ��خ العراق
لأ�سب ��اب متع ��ددة �أبرزه ��ا ع ��ودة الدار�س�ي�ن من
اجلامعات الغربية بعد ح�صولهم على ال�شهادات
العلي ��ا ،وا�ستقطاب عدد من الفنانني البولونيني
الهاربني من جعجعة احلرب العاملية الثانية �أمثال
ماوت�شيك ،جاب�سكي ،زيكمونت ويارميا �إ�ضافة
�إىل ع ��دد من ال ُك ّت ��اب والآثاري�ي�ن وامل�ست�شرقني
�أبرزه ��م كن ��ث وود ،دزمون ��د �ستي ��وارت� ،أغاثا
كري�ستي وزوجه ��ا ماك�س مالون ،وظهور حركة
ال�شع ��ر احلر ب�ي�ن التجمعات الطالبي ��ة يف كلية
الآداب والرتبي ��ة ب�سب ��ب درا�ساته ��م للأمن ��اط
العاملي ��ة للكتاب ��ة ال�شعري ��ة ،ون ��زوح الأدباء من
املو�ص ��ل والب�ص ��رة وبقية املحافظ ��ات العراقية
�إىل بغ ��داد ورف ��د �صحفه ��ا وجمالته ��ا بالكث�ي�ر
م ��ن النتاج ��ات الأدبي ��ة واملق ��االت والدرا�س ��ات
الر�صين ��ة ،وتفاعل املر�أة م ��ع الرجل يف املعاهد
واجلامعات العراقي ��ة احلديثة ،ودخول الن�ساء
�إىل جتمعات املثقف�ي�ن العراقيني �أمثال الر�سامة
مديح ��ة حت�س�ي�ن عم ��ر ،نزيه ��ة �سلي ��م ،عالي ��ة
القرغ ��ويل وروز م ��اري خ ّي ��اط .وتنظيم املركز
الثق ��ايف الربيط ��اين ببغ ��داد لعدد م ��ن معار�ض
الف ��ن الت�شكيلي لعطا �ص�ب�ري ،حافظ الدروبي،
�أك ��رم �شك ��ري وج ��واد �سلي ��م مجُرتحً ��ا بذل ��ك
مظه� � ًرا جدي� �دًا من مظاه ��ر احلداث ��ة يف امل�شهد
الثق ��ايف العراق ��ي .ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ح ��اول
الر�سام ��ون والأدب ��اء جت ��اوز القي ��م الأخالقي ��ة
ال�سائ ��دة فر�سم ��وا �أماكن اللهو ومن ��ازل اللذات
العابرة فيما تناول ال�شعراء ثيمات جريئة كانت
حمجوبة �أو م�سكوت عنها يف الأقل.
تخت ��م فاطمة املح�سن هذا الف�ص ��ل بالإ�شارة �إىل
العن ��ف الذي ا�ست�شرى يف الع ��راق و�أف�ضى �إىل
مغ ��ادرة غالبي ��ة ممثل ��ي اجلي ��ل اخلم�سيني �إىل
خ ��ارج العراق مث ��ل فرمان والتك ��ريل والبياتي
وبلن ��د احلي ��دري وعلي ال�ش ��وك ،بينم ��ا �صمت
يف الغرب ��ة بع�ض املثقفني �أمث ��ال عدنان ر�ؤوف
و�أني�س زكي ح�سن ونهاد التكريل.

الطليعة الثقافية

ت�ش�ي�ر فاطم ��ة املح�س ��ن �إىل �أن �أح ��زاب الي�س ��ار
ت�ستعم ��ل كلم ��ة «طليع ��ة» باعتباره ��ا ُمع�ِّب�رِّ ة
ع ��ن هم ��وم ال�شع ��ب وناطق ��ة با�سم ��ه .وم ��ع �أن
اجلواه ��ري كان مت�صد ًرا امل�شه ��د الثقايف �آنذاك
�إال �أن �أدوات تعب�ي�ره ظل ��ت كال�سيكي ��ة ،و�أن
طليعيته كانت ت�ستمد الكثري من لغة املا�ضي ،بل
�إن �صوته كان �صوت اجلماعة القدمية.
ثم ��ة �شراك ��ة ب�ي�ن ال�سلط ��ة واملثق ��ف كم ��ا ت ��رى
املح�سن ،فلقد �سعى ذو النون �أيوب واجلواهري
�إىل احل�ص ��ول عل ��ى ع�ضوي ��ة جمل� ��س الن ��واب
ا�ستن ��ادا �إىل مكانتهم ��ا الأدبية ،كم ��ا ح�صل عبد
احل ��ق فا�ضل وه ��و حمام و�أدي ��ب ومرتجم على
من�ص ��ب دبلوما�س ��ي مرم ��وق ،و�أ�صب ��ح رفائيل
بط ��ي وزي ��را يف اخلم�سين ��ات ،و�أ�شرف ح�سني
الرح ��ال عل ��ى الإذاع ��ة الأم ��ر ال ��ذي يك�ش ��ف عن
ّ
وجود مثل هذه ال�شراكة املعلنة.
ن� ��أى الر�سام ع ��ن ا�ستن�س ��اخ املناظ ��ر الطبيعة،
النح ��ات ع ��ن تقلي ��د النم ��اذج املرئي ��ة،
وابتع ��د ّ
وع ��زف ال�شع ��راء املحدث ��ون ع ��ن املو�ضوع ��ات
القدمية فكت ��ب ال�سياب «�أن�ش ��ودة املطر» 1953
وه ��ي م ��ن �أه ��م التج ��ارب الالفت ��ة يف احلداث ��ة
ال�شعري ��ة العربية رغ ��م �أن م�شعل احلداثة حمله
البيات ��ي وبلن ��د احلي ��دري �إىل جان ��ب ال�سياب.
�أعرب عبد امللك نوري عن �إعجابه املفرط بالأدب
الإجنلي ��زي وحاول اجرتاح طريق ��ة جديدة يف
كتاب ��ة الق�ص ��ة لكن وجوده اخلاط ��ف �سرعان ما
انته ��ى يف الثقاف ��ة العراقي ��ة .كما ينطب ��ق الأمر
نف�س ��ه على الر�س ��ام حممود �ص�ب�ري الذي غادر
الع ��راق ث ��م تب ّنى «واقعي ��ة الكم» وق� �دّم نتاجات
�ش ّكلت قطيعة مع ما�ضيه الفني.
لك ��ن امل�ؤلف ��ة تذكر م ��ن ناحية �أخ ��رى �أن املثقف
العراقي كان بال�ضياع والعزلة واالغرتاب وهو
يف وطن ��ه فال غرابة �أن ي�شعر عل ��ي ال�شوك ب�أنه
«مثقف معزول» لأنه غريب عن جمتمعه ،ومغرتب
وه ��و يف بيت ��ه ومدينته ،ولهذا عا� ��ش الربيكان
عزلة مكتمل ��ة كان ينت�صر عليه ��ا باال�ستماع �إىل
املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة ،كم ��ا ك ��ان يفعل جنيب
املان ��ع ،وحممود �ص�ب�ري ،وجواد �سلي ��م ونهاد

التكريل وغريهم .هذا الول ��ع باملو�سيقى �سوف
يتح ��ول �إىل كتابة انطباعي ��ة �أو نقدية عنها على
�أيدي �شعراء وك ّتاب عراقيني مثال علي ال�شوك،
جنيب املانع� ،صالح نيازي ،فوزي كرمي وقتيبة
ال�شيخ نوري.
مل ت ْك ِفه ��م �صف ��ات الغرب ��ة وال�ضي ��اع والت�شت ��ت
فبحث ��وا ع ��ن العبثي ��ة والالج ��دوى واملنح ��ى
الوج ��ودي و�أ�س�س ��وا مقاه ��ي وجماع ��ات فني ��ة
م ��ن بينها مقه ��ى «الواق الواق» الت ��ي ا�ستمدتها
خميالتهم من ق�ص�ص «�أل ��ف لية وليلة» وجماعة
«الوقت ال�ضائ ��ع» .ينتمي جيل عبد امللك نوري،
ون ��ازك املالئكة ،وف�ؤاد ونه ��اد التكريل ،ورفعت
اجلادرج ��ي وجواد �سليم وقتيب ��ة ال�شيخ نوري
وغريه ��م �إىل الفئ ��ات املتمكن ��ة مادي ��ا ولكنه ��م
كان ��وا ي�ص� � ّرون على �أنهم يعانون م ��ن ال�ضياع،
وميعنون يف الهرب م ��ن الواقع .حاول بع�ضهم
�أمث ��ال عبد املل ��ك نوري وعائ ��د خ�صباك ومهدي
عي�سى ال�صقر �إب ��راز عيوب وت�شوهات املجتمع
الربجوازي ،كما حاول التكريل �إبراز ت�صوراته
الوجودي ��ة وجت�سيد فك ��رة الإح�سا�س بال�ضياع
وال�شعور بالعبث.
تناول ��ت املح�س ��ن يف ه ��ذا الف�ص ��ل ال�شخ�صي ��ة
«الداندية» ك�إن�سان «مت�أنق ومت�شاوف ومرتفع»،
كما قدمت عددًا من الأدباء الأكادمييني العراقيني
الذين ا�صطبغ ��وا بال�صبغة القومية ودخلوا يف
�صراع ��ات مريرة مع الي�سار العراقي برمته ،كما
�أ�ش ��ارت �إىل منظم ��ة «حرية الثقاف ��ة» وم�ؤ�س�سة
فرانكل�ي�ن يف ال�ستين ��ات الت ��ي دعمت ع ��ددًا من
الأدباء والكتاب ون�ش ��رت ترجماتهم ومن بينهم
ال�سي ��اب .و ُتنهي املح�سن ه ��ذا الف�صل باحلديث
عن تداخل الثقافة العارفة بال�شعبية حينما كتب
النوّ اب بع�ض �شع ��ره مبحكية �أهل الهور ون�شر
ديوان ��ه الأول «الري ��ل وحم ��د» الذي حت ��وّ ل �إىل
�أيقون ��ة ثقافي ��ة ثم ع ��ززت هذا املنح ��ى ال�شعبي
مليعة عبا� ��س عمارة وغريها م ��ن ال�شعراء بينما
اعت�ب�ر القومي ��ون �إدخ ��ال املحكي ��ة �إىل الأدب
جتاو ًزا على الف�صحى وانتها ًكا لها.

ثقافة املدينة احلديثة

تر�صد فاطمة املح�س ��ن يف الف�صل الثالث املعامل

اجلديدة لبغداد و�صعود العوائل املي�سورة بعد
عودة �أبنائها من الدرا�سة يف اخلارج �أمثال حممد
مكي ��ة ورفعت اجلادرج ��ي ودورهما يف حتديث
بغ ��داد .ي� ��ؤرخ خال ��د ال�سلطاين ظه ��ور العمارة
احلديث ��ة يف العراق ب�ي�ن منت�ص ��ف الأربعينات
واخلم�سين ��ات و�أ�شار �إىل عدد م ��ن املباين التي
�صممه ��ا مهند�س ��ون عراقي ��ون مث ��ل «�سوف�ي�ر»
و«م�شغل الهالل الأحم ��ر» و«خان با�شا» .توقفت
املح�سن عند �شارع الر�شيد الذي يعترب �أمنوذجً ا
للعمارة الهجينة واحلداثة العراقية حيث يجمع
هذا ال�شارع بني اجلوامع ذات الطرز الإ�سالمية،
وال�سوق العربي ،واملقاهي العثمانية ،والأبنية
احلكومية احلديثة.
ت ��رى املح�س ��ن �أن احلداثة قد فر�ض ��ت �شروطها
يف مف�صل�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن وهم ��ا تقري ��ب الأماكن
وتوحي ��د الزمن .وتتوقف عند بع�ض اجلماعات
الفني ��ة مثل «جماع ��ة بغداد للف ��ن احلديث» التي
�أ�ص ��درت بيانه ��ا ال ��ذي يتمح ��ور ح ��ول مفه ��وم
ال�ت�راث واملعا�صرة وجماعة البدائيني ورغبتهم
يف التجري ��ب .كما ُتع ّرج عل ��ى ال�سرد يف بع�ض
الرواي ��ات املهم ��ة لعب ��د املل ��ك ن ��وري وفرم ��ان
والتكريل التي تدور يف الأحياء ال�شعبية الفقرية
وقد اعتربت الناق ��دة رواية «النخلة واجلريان»
�أق ��رب �إىل مرثية لبغ ��داد القدمي ��ة املو�شكة على
الأف ��ول .وتخت ��م املح�سن ه ��ذا الف�صل باحلديث
عن عفيفة �إ�سكندر التي مزجت بني املرح واللذة
والأنوث ��ة الناعم ��ة والغن ��اء بالف�صح ��ى .كم ��ا
توقفت عن ��د املونوجل�ست عزي ��ز علي الذي كان
ي�سخر من الربمل ��ان والف�ساد وهيمنة اال�ستعمار
عرب �أغاني ��ه الذكية التي �أحبه ��ا املثقفون وعامة
النا�س على حد �سواء.

امل�شروع الأكادميي

تكم ��ن �أهمية الف�ص ��ل الرابع «الدر� ��س التعليمي
وامل�ش ��روع الأكادمي ��ي» يف ع ��دد م ��ن الظواه ��ر
املف�صلية �أولها �أن املناه ��ج الدرا�سية احلكومية
ق ��د تعمم ��ت ب�صيغته ��ا احلديث ��ة بع ��د هزمي ��ة
«الكتاتي ��ب» وو�ص ��ول املدار� ��س �إىل الب ��وادي
والأري ��اف عل ًم ��ا ب� ��أن الدول ��ة مل يناف�سه ��ا يف

نه�ضة التعلي ��م �سوى بع�ض املدار� ��س اليهودية
وامل�سيحي ��ة وهي قليلة ج� �دًا يف جمتمع غالبيته
م�سلمة.
�ص ��اغ الربيطاني ��ون املناه ��ج الأوىل للتعلي ��م
مب�ساع ��دة �ساط ��ع احل�ص ��ري فتن ��وع الدر� ��س
البحث ��ي املت�ص ��ل بالطرائ ��ق الغربي ��ة .رك ��زت
املح�س ��ن يف هذا الف�ص ��ل على �أرب ��ع �شخ�صيات
�أكادميي ��ة مهم ��ة �أوله ��ا ج ��واد عل ��ي ال ��ذي ق� �دّم
�أطروح ��ة ن ��ادرة عنوانه ��ا «امله ��دي املنتظر عند
ال�شيعة الإثني ع�شرية»  1938التي ُترجمت �إىل
العربي ��ة ع ��ام  2005وقد ا�ستعم ��ل فيها الباحث
املنهج اال�ستقرائي باعتباره جدلية تاريخية بني
ت�صارع الروايات .مل يبتّ الباحث يف الروايات
ومل يدح�ضه ��ا ولكنه ينبه �إىل م�صدرها ،و�أزمنة
القائلني بها ،و�أخطاء امل�ؤرخني �أنف�سهم .وهدفه
هو الف�صل بني احلقيقة التاريخية والأ�سطورة.
وق ��د اعت�ب�رت املح�س ��ن ه ��ذا الكتاب ب�أن ��ه ي�صل

الدر�س الثقايف بدقة املعلومة �أو الرواية.
�أما عبد العزيز الدوري فكانت �أطروحته «تاريخ
الع ��راق االقت�صادي يف الق ��رن الرابع الهجري»
ال ��ذي رب ��ط في ��ه التاري ��خ بال�سو�سيولوجي ��ا
باالقت�ص ��اد وه ��ي �أطروحة متفردة غ�ي�ر �أنه يف
كتاب ��ه الث ��اين «درا�سات يف الع�ص ��ور العبا�سية
املت�أخ ��رة» ي ��رى �أن النظ ��ر يف التاري ��خ يق ��وّ ي
ملكة النقد ،ويو�س ��ع �أفق التفكري ،وميهد ملعرفة
نف�سي ��ة الأم ��ة .ورغ ��م نزعت ��ه القومي ��ة واته ��ام
بع� ��ض طروحاته بالتع�صب للعرب والعروبة �إال
�أن ��ه �سجن يف عهد البعث الث ��اين فقرر اخلروج
م ��ن العراق وعدم العودة �إليه طوال ما تبقى من
حياته.
مل ت�سل ��م ال�شخ�صي ��ة الثالث ��ة عل ��ى �أهميته ��ا من
التع�س ��ف فرغ ��م املنج ��زات واخلدم ��ات اجلليلة
التي قدّمها طه باقر للثقافة العراقية ف�إن البعثيني
زج ��وه يف ال�سج ��ن فانقط ��ع ع ��ن الكتاب ��ة لعقد
ّ

ون�ص ��ف العقد وهو �صاح ��ب امل�ؤلف ��ات الأربعة
التي ظل ��ت باقية يف الذاك ��رة اجلمعية العراقية
و�أبرزها ترجمته مللحم ��ة «كلكام�ش» وتعريفاته
املتوا�صلة بالأدب العراق ��ي القدمي والكتابة عن
تراثنا اللغوي وما اكتنفته من �أ�شياء دخيلة.
�أما ال�شخ�ص الرابع فهو علي الوردي الذي حاز
على �شعبية كبرية ناف�ست �شعبية كبار ال�شعراء،
ب ��ل �أ�صبح �أيقونة من �أيقونات الثقافة العراقية،
ويعتق ��د البع� ��ض �أن �سب ��ب �شهرت ��ه ه ��و ع ��دم
تعاليه عل ��ى ق ّرائه وقدرته عل ��ى حتويل الأفكار
والنظريات �إىل حكايات وق�ص�ص جاذبة ال تخلو
م ��ن الإثارة .تخل�ص املح�سن �إىل القول ب�أنه كان
حداثيًا وطليع ًي ��ا وجري ًئا جدًا يف طريقة طرحه
لوجهات النظر يف الكتابة النقدية.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

جمازات احلداثة

ميكن قراءة املالم ��ح اجلديدة للحداثة من خالل
وق�ص ��ات ال�شع ��ر ،والف ��رق
مو�ض ��ات املالب� ��سّ ،
املو�سيقي ��ة والغنائية ،وارتياد �صاالت ال�سينما،
وظه ��ور التلفزيون الذي �أعلن عن حداثة جديدة
يف احلياة العراقية .ركزت املح�سن على ظاهرة
ح�سون الأمريكي ،الداندي الذي عوّ �ضته الأفالم
الأمريكية عن الرحيل �إىل عامل الغرب امل�سحور.
ومغن ��ي اجل ��از �إلهام املدفعي ال ��ذي كان يتحدث
بلكن ��ة مواط ��ن �إجنلي ��زي تع ّل ��م اللغ ��ة العربية
وزاوج ب�ي�ن ال�ت�راث واملعا�ص ��رة يف �أغاني ��ة.
ويف اجلان ��ب الأدبي توقفت املح�سن عند البيان
ال�شع ��ري ال ��ذي كتب ��ه فا�ض ��ل الع ��زاوي ووقعه
�سامي مهدي وفوزي كرمي وخالد علي م�صطفى
وانطوى على عدد من الر�ؤى والأفكار اجلمالية
الت ��ي �أثارت �سجا ًال طوي ًال بينه ��م وبني الأجيال
ال�سابق ��ة والالحق ��ة .كم ��ا �أ�ص ��در الت�شكيلي ��ون
بيانه ��م الأول الذي جم ��ع عددًا م ��ن الت�شكيليني
العراقي�ي�ن �أبرزهم ها�ش ��م �سمرجي وحممد مهر
الدين ورافع النا�صري.
�أ�ش ��ارت املح�س ��ن �إىل �أهمي ��ة جماع ��ة كرك ��وك
ودوره ��م يف �صناع ��ة احلداثة الأدبي ��ة والفنية
ودخل ��وا يف �صراع ��ات م ��ع �سامي مه ��دي الذي
اتهمه ��م اتهام ��ات �ش ّت ��ى بحج ��ة انتمائه ��م �إىل
قومي ��ات كردي ��ة وتركمانية و�آ�شوري ��ة وحقيقة
الأمر �أن الكثري من الذين كتبوا الأدب احلداثي �أو
ال�سوريايل على وجه التحديد كانوا عربًا � ً
أي�ضا
نذك ��ر منه ��م فا�ضل عبا� ��س هادي ،جلي ��ل حيدر،
عب ��د الق ��ادر اجلنابي ،عب ��د الرحم ��ن طهمازي،
ه ��ذا �إ�ضافة �إىل جماعة كرك ��وك و�أبرزهم فا�ضل
الع ��زاوي� ،سرك ��ون بول� ��ص ،م�ؤي ��د ال ��راوي،
�أنور الغ�ساين و�آخري ��ن .تختم املح�سن حديثها
عن بع� ��ض ال�شخ�صيات الن�سوي ��ة اجلريئة مثل
عالية مم ��دوح التي و�صفتها الناق ��دة ب�أنها �أكرث
ج ��ر�أة من الأديبات اللبناني ��ات ،كما توقفت عند
�سامل ��ة �صال ��ح وبثينة النا�صري و�سع ��اد العطار
ودورهن الوا�ضح يف امل�شهد احلداثي العراقي.
بكلمة �أخرية ي�ش ِّكل هذا الكتاب �إ�ضافة جدية �إىل
الأبحاث العراقية الر�صينة يف اجلانبني النقدي
والفكري على حدٍ �سواء.

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة
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«تمثالت النهضة في ثقافة العراق الحديث»

فاطمة المحسن توضح ذاكرة غامضة
قب��ل أن أرشع يف الكتاب��ة ع��ن كت��اب فاطم��ة
املحس��ن»متثالت النهض��ة يف ثقاف��ة العراق
الحدي��ث» ،أود أن أع�ترف بأن ه��ذه املرحلة
الثقافية املبكرة من تأري��خ العراق الحديث ال
تكاد تعني ش��يئ ًا بالنس��بة يل كمثقف وكاتب عراقي من جيل
الحق .فامذا بقي من محمود شكري األلويس ،ومحمد بهجت
األثري ،وهبة الدين الشهرس��تاين ال��ذي أخرجته فاطمة من
بحر الظلامت والنس��يان ،وحت��ى جميل صدق��ي الزهاوي،
ومعروف الرصايف الذي نس��يناه لوال صدور كتابه»الرس��الة
املحمدية»قبل بضع س��نوات ،ومحمود أحمد الس��يد الذي
يعترب رائ��د القصة العراقي��ة .وأنا عىل ثقة كب�يرة بأن فؤاد
التكريل ،وعبدامللك ن��وري ،وغائب طعمة فرمان ،وآخرين
يعن عندهم محمود أحمد
مبن فيهم كاتب هذه السطور مل ِ
السيد شيئ ًا ،ورمبا مل يقرأوا نتاجه املندثر.
ع������ل������ي ال�������ش�������وك*

كاتب راحل
لكنن ��ي مع ذلك ق ��ر�أت كت ��اب فاطمة ب�إعج ��اب كبري
ومبتع ��ة فائقة .مفارق ��ة؟ رمبا ،ففاطم ��ة مل تقنعني
ب� ��أن ه� ��ؤالء املثقفني كان ��وا �أ�سات ��ذة يل ،وال �أظنها
كان ��ت تق�صد ذلك .فكيف وج ��دتُ الكتاب رائع ًا رغم
ذل ��ك؟ وجدت الكت ��اب رائع ًا لأن فاطم ��ة �أعادت �إلينا
ذاكرتن ��ا املن�سية يف �أيامنا ه ��ذه التي يتعر�ض فيها
عراقن ��ا اىل م�ص�ي�ر غام� ��ض .وتري ��د �أن ت�ستح�ضر
تاريخنا الثقايف بكل دقائقه منذ خروج العراق من
دياج�ي�ر الفرتة املظلم ��ة وحتى يومنا ه ��ذا .مع ان
الف�ت�رة املظلم ��ة مل تكن تخلو من حم ��اوالت ثقافية
متململة ،كما يف �شعر �صفي الدين احللي ،و�آخرين
مث ��ل عبدالغف ��ار الأخر�س ال ��ذي در�سن ��ا �شعره يف
املدر�س ��ة ،وعل ��ق من ��ه يف ذاكرتي�»:أمتن ��ى لو �أراه
حلم ًا  /والتمني ر�أ�سمال املفل�س».
وميث ��ل كتاب فاطمة ن�ص ��ف املرحلة ،ب�أمل ان تنجز
امل�ش ��روع بتمام ��ه يف كت ��اب الح ��ق .وه ��ي مهم ��ة
كب�ي�رة ال ينه� ��ض به ��ا �أال كاتب ذو ق ��درات ممتازة.
وكل امل�ؤ�ش ��رات ت�ش�ي�ر اىل ان فاطمة املح�سن متلك
ه ��ذه امل�ؤه�ل�ات .وهي كتبت ع ��ن البدايات وانتهت
مب�شروعه ��ا الأول حت ��ى الرب ��ع الأول م ��ن الق ��رن
الع�شري ��ن .وت�ساءلت هل ب ��د�أت نه�ضة العراق منذ
حك ��م داود با�ش ��ا� ،آخر املماليك ،ال ��ذي حكم العراق
ب�ي�ن  ،1831 ? 1817وح ��اول االن�سالخ عن الدولة
العثماني ��ة ،مثلم ��ا فع ��ل اخلديوي ��ون يف م�صر� ،أم
من ��ذ حكم ال ��وايل العثم ��اين امل�صلح مدح ��ت با�شا
ال ��ذي حك ��م الع ��راق ب�ي�ن � ،1870 ? 1867أم من ��ذ
 1908ع ��ام �ص ��دور الد�ست ��ور العثم ��اين� ،أو رمبا
منذ ت�أ�سي� ��س الدولة العراقية يف عه ��د امللك في�صل

الأول يف 1921؟ و�إذا ك ��ان م ��ن ال�صع ��ب البت يف
ذل ��ك ،ففي و�سعنا القول ان النه�ضة احلقيقية بد�أت
يف الع ��راق منذ ت�أ�سي�س املدار�س فيه .وهذا مت منذ
�أواخ ��ر العهد العثماين حيث ت�أ�س�ست مدار�س رمبا
مدر�ست ��ان للدرا�س ��ة الثانوية ،وكلي ��ة للحقوق يف
 .1908لك ��ن املدار�س يف نطاقه ��ا الأو�سع ت�أ�س�ست
منذ ت�شكيل احلكومة العراقية يف .1921
وعل ��ى �أية حال ،كان ��ت فاطمة تروي لن ��ا ب�إ�سلوبها
اجل ��ذاب ع ��ن بداي ��ات انتق ��ال الع ��راق اىل الع�صر
احلديث .والع�صر احلدي ��ث هو»حلظة النزول اىل
احللبة العاملية» ،كما ق ��ال الزهاوي .و�أنا كنت �أجد
متعة كبرية يف متابعة هذه املعلومات التي ترويها
لنا فاطمة عن نه�ضة العراق.
وحت ��اول �أن تقنعن ��ي ب� ��أن جي ��ل ال ��رواد مل
يكونوا»عاطلني»بامل ��رة .فمحم ��ود �أحم ��د ال�سي ��د
كت ��ب عن تول�ستوي وتورغيني ��ف ،وترجم ق�ص�ص ًا
رو�سي ��ة عن الرتكي ��ة .والزهاوي �ص ��دم امل�صريني
ب�أفكاره امل�شككة يف املعتقدات الدينية .والر�صايف
�أل ��ف كتابه اجلريء عن الر�سال ��ة املحمدية الذي مل
ي�ستطع ن�شره يف �أيامه ،ومل يجد طريقه اىل الن�شر
�إال يف �أوائ ��ل القرن احل ��ادي والع�شرين ،ومع ذلك
مت توزيعه بتحفظ.
و�أعرتف ب�أنها فاج�أتني بكتابها هذا ،لأنه كتاب من
�أرف ��ع امل�ستويات ،م ��ع انه �أول كت ��اب لها يف حدود
علم ��ي .و�أن ��ا ال �أدري �إن ك ��ان ق ��د �ص ��در كت ��اب عن
ه ��ذا املو�ضوع ي�أت ��ي يف م�صافه .و�أن ��ا ال �أ�ستطيع
ان �أتاب ��ع تغطية كل ف�صول ه ��ذا الكتاب بعناوينها
اجلانبي ��ة املتعددة ،التي تتح ��دث عن كل ما له �صلة

بواق ��ع الثقاف ��ة العراقية منذ �أواخ ��ر القرن التا�سع
ع�شر وحتى نهاية الربع الأول من القرن الع�شرين.
وكان حدي ��ث ال�شعر والنرث يف هذه الفرتة من �أهم
ما ي�ستوقف القارئ .وقد كتبت عنه فاطمة ب�إ�سهاب.
لكنني �أحاول �أن �أفهم النرث على �أنه ميت اىل عاملي
الق�صة والرواي ��ة .ومل ت�ستطع فاطمة �أن تخ�ص�ص
م�ساحة للنرث يف ما يتعلق بعاملي الق�صة والرواية،
�سوى ما كتبته عن �سليمان في�ضي ،وحممود �أحمد
ال�سي ��د الذي عُرف برائ ��د الق�صة العراقية .وهما مل
يقنعانا بكفاءتهما الفنية حتى يف �أدنى م�ستوياتها.
فالنرث الق�ص�صي والروائي مل يكد يكون له ح�ضور
يذكر يف عاملنا الثق ��ايف املبكر رمبا حتى �أربعينات
الق ��رن الع�شرين .وحتى النرث غ�ي�ر الق�ص�صي كان
ال�شع ��ر يق ��وم مقام ��ه .فق ��د ك ��ان ال�شع ��ر يف �أوائل
الق ��رن الع�شرين يعالج مو�ضوعات فكرية وفل�سفية
وعلمي ��ة ،وهي لي�ست من موا�ضيع ��ه .لأننا كنا �أمة
�شعر .ومل جنرب النرث �إال بعد �أن �أ�صبح يف مكنتنا
�أن نكت ��ب الق�ص ��ة والرواية .ومع ذل ��ك بقي ال�شعر
يف ثوبه اجلديد ،مهيمن� � ًا على ال�ساحة ،و�إن �صرنا
ن�شه ��د �إنح�ساره الن�سب ��ي يف ال�سنوات الأخرية �أم
�إن هذا ما يُخيل �إ ّ
يل؟
وحتدث ��ت فاطم ��ة ع ��ن حم ��اوالت التجدي ��د يف
ال�شع ��ر العراقي يف املرحل ��ة التي يغطيه ��ا كتابها،
فا�ستعر�ض ��ت �آراء الكت ��اب والنق ��اد العراقيني بهذا
ال�ش� ��أن يف ف�ص ��ل تف�صيل ��ي حت ��ت عن ��وان جمي ��ل
هو»املك ��وث يف زم ��ن ال�شع ��ر» .وق ��د �أجم ��ع ه�ؤالء
الكت ��اب عل ��ى �أن التجدي ��د مت عل ��ى ي ��دي الزهاوي
والر�ص ��ايف .لكن فاطمة املح�سن تعقب»:ويف الظن

�أن لي� ��س مبقدور الدار�س الي ��وم ا�ستثناء ال�شعراء
الذي ��ن عا�صروا فرتة الر�ص ��ايف والزهاوي ،وعلى
وج ��ه اخل�صو�ص ال�شبيبيني ،حمم ��د ر�ضا وحممد
باقر� ،إ�ضافة اىل عل ��ي ال�شرقي وخريي الهنداوي،
فالك ��ل كان يتح ��رك �ضمن ن�س ��ق الكتاب ��ة املتلم�سة
�أ�سباب� � ًا جدي ��دة للق ��ول ،غ�ي�ر ان احل�ض ��ور الأدبي
لل�شاعري ��ن الأب ��رز ك ��ان خمتلف ًا» .تق�ص ��د الزهاوي
والر�ص ��ايف .لكنه ��ا ت�ش�ي�ر �أي�ض� � ًا يف ه ��ذا ال�سياق
اىل �أن عبدالك ��رمي الدجيل ��ي ي ��رى �أن حممد �سعيد
احلبوب ��ي ه ��و رائ ��د ال�شع ��ر العراق ��ي احلدي ��ث،
ويج ��د �سبب ًا له ��ذا اخليار يف لغت ��ه اللينة املطواعة
وموا�ضيعه التي تت�ضمن الغزل و�شعر الطبيعة.
وباملنا�سب ��ة هو القائل»:ال تقول ��وا �ص ّد عنا وجفا /
عندكم روح ��ي وعندي بدين» .لكن امل�شهد ال�شعري
الكال�سيكي �سيهيمن عليه اجلواهري الذي �سيحتل
ال�ساح ��ة ال�شعري ��ة ب�ل�ا من ��ازع اىل �أوا�س ��ط القرن
الع�شري ��ن وم ��ا بعدها ال �سيم ��ا ب�شع ��ره ال�سيا�سي
املت�ألق الذي تغنى به حت ��ى املثقفون .ولن يزاحمه
حت ��ى بدر �شاكر ال�سياب ون ��ازك املالئكة مبنهجهما
ال�شعري اجلديد.
و�أن ��ا مل �أكتب بعد �شيئ� � ًا عن كت ��اب فاطمة املح�سن
املذهل .و�أعود ف�أقول �إنني ال �أ�ستطيع �أن �أفيه حقه
يف كلمة ق�صرية كهذه .و�أنا �أتطلع اىل كتاب فاطمة
الت ��ايل الذي �ستغطي في ��ه مرحلة غنية م ��ن ت�أريخ
الثقاف ��ة يف الع ��راق� ،أعن ��ي به ��ا منذ �أواخ ��ر الربع
الأول من القرن الع�شرين وحتى يومنا.
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