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التعاون الثقافي المتبادل.. أسلوب متوازن يرتقي بجميع األجيال في وقت واحد
مفهوم  العراقي  والأدب  الثقافة  تداولت 
اجليل، وو�سع بع�ض النقاد مالمح و�سمات 
والق�سة  ال�سعر  يف  الجيال،  لبع�ض  معينة 
هذه  ف�سارت  ذلك،  و�سوى  والت�سكيل 
اأن هناك  اأي  عليه،  متفق  �سبه  اأمر  الق�سية 
يعرتف  ول  املفهوم  هذا  على  يعرت�ض  من 
به، ويرى اأن الدب ومنه ال�سعر غري خا�سع 
لزمن حمدد، وياأتي بالأدلة على ذلك عندما 
الدب  يف  مناذج  هناك  اأن  مثال  يوؤكد 
تفر�ض ح�سورها يف كل الع�سور، ومع ذلك 
كانت ا�سكالية الجيال مادة خ�سبة لبع�ض 
تناولت  التي  النقدية  والكتابات  البحوث 
رواية(،  اأو  ق�سة  اأو  )�سعرا  العرقي  الأدب 
النقدي نف�سه، بال�سافة  ف�سال عن املنجز 
اىل الت�سكيليني، فهناك جيل الرواد، و�سواه 

من الجيال الخرى.
وقد برز من اأجيال ال�سعر يف العراق، اجليل 
ال�ستيني، واأثار جدل وا�سعا حول متيزه عن 
الجيال الخرى، يف التحديث والتمرد على 
�سابه،  وما  واملحتوى  ال�سكل  يف  ال�سائد 
باأف�سلية  واملثقفني  النقاد  معظم  واعرتف 
الخرى  الجيال  من  �سواه  على  اجليل  هذا 
مناف�سات  وا�ستعلت  الالحقة،  او  ال�سابقة 
كاجليلني  لحقة،  اأجيال  بني  معروفة 
حلالة  �سارت  وقد  والت�سعيني،  الثمانيني 
التناف�ض واأحيانا )ال�رصاع( م�سهدا وا�سحا 
بيانات  بع�سها  واأ�سدرت  الجيال،  لهذه 
ان  حتاول  كلها  ق�س�سية(،  )�سعرية،  ادبية 
ولعلنا  الفني،  التميز  يف  الآخرين  ت�سبق 
نتفق على اأن هذه البيانات وما يتعلق بها، 
الغربية  باملدار�ض  وت�سّبها  حماكاة  تاأتي 
التي �سبقتنا يف هذا املجال، فكانت تظهر 
معظمها،  او  كلها  جماعات  وتولد  بيانات 
والأ�سكال  الأمناط  على  التمرد  اىل  ينحو 

وامل�سامني الدبية ال�سائدة.
بني  ال�رصاع  حالة  ظهرت  العراق  يف 
لتتحول  تخف  كانت  واأحيانا  الجيال، 
كانت  وقلما  اجلاد،  التناف�ض  من  اىل حالة 
الجيال،  بني  التعاون  م�ستوى  اىل  ت�سل 
لنا  ميكن  اإذ  الثقايف،  الراهن  اىل  و�سول 
بني  القائمة  العالقات  طبيعة  نالحظ  اأن 
الجيال ال�سابقة والالحقة، وعندما نحاول 
ا�ستكناه وفهم طبيعة تلك العالقات الفعلية 
واملعرفية، فاإننا ل �سك �سنالحظ مثل هذه 
بع�ض  فهناك  ذكرها،  مت  التي  الفرازات 
اأو  البداع،  يف  الأ�سبقية  تّدعي  الجيال 
الدبية  الجنا�ض  يف  والتطوير  الكت�ساف 
على  ت�ستكرث  ما  وغالبا  �سواها،  قبل 
مرموقا،  ثقافيا  او  ادبيا  منجزا  الخرين 
الفراد،  م�ستوى  على  حتى  هذا  يحدث 

من  التقليل  اأو  الآخر،  يلغي  قد  فبع�سهم 
ح�سوره وتاأثريه وفاعليته، ل�سيما اذا كان 

من جيل ال�سباب!.
الذين  اأغلب  ان  قلنا  اذا  نبالغ  ل  ولعلنا 
الجيال،  بني  ال�رصاع  ق�سية  من  يعانون 
الدباء  يواجه  حيث  اجلديد،  الن�سغ  هم 
واملثقفون ال�سباب م�سكالت كثرية، بع�سها 
تعود اىل و�سع الكبار يف التجربة معوقات 
نتاجات  من  ال�سباب  يقدمه  ما  ت�ستهدف 
�سدى  لها  يكون  رمبا  ثقافية،  ابداعية 

وتاأثريا يف حالة ف�سح املجال لها، بيد اأنها 
)القدماء(،  املثقفني  ترحيب  حمط  تكون  ل 
بني  قطيعة  احلالت  هذه  مثل  يف  فتحدث 
�سبقهم(، ولعل  ال�سباب ومن  اجليلني )جيل 
الغري  ال�رصاعات  هذه  مثل  يوؤكد  الواقع 
يف  الكرب  املثقفني  )من  فهناك  �سليمة، 
امام  فعال  املعوقات  ي�سعون  التجربة( 
يكونوا  اأن  ميكن  ل  هوؤلء  ومثل  ال�سباب، 
املثقف  فاملبدع  فعال،  مثقفني  مبدعني 
ال�سباب  بوجه  يقف  اأن  ميكن  ل  الرا�سخ 

امتدادا  اإليهم  اأنه ينظر  ل�سبب ب�سيط،  اجلدد 
اجلديد،  الن�سغ  يحاربون  الذين  اأما  له، 
اأن  ميكن  ول  ابداعهم  يف  م�سكوك  فهوؤلء 

نعّدهم من املثقفني.
اجليل  نرّبئ  اأن  ميكن  ل  اآخر  جانب  من 
قد  التي  ال�سكاليات  بع�ض  من  اجلديد 
يثريها مع الجيال ال�سابقة، من باب اإثبات 
واذا  �سابه،  وما  الذات  حتقيق  اأو  الوجود 
البحث عن النتماء والر�سوخ  كانت ق�سية 
حقه  ومن  ال�ساب،  للجيل  وم�رصوعة  واردة 

امل�سكلة  فاإن  الجتاه،  هذا  يف  ي�سعى  اأن 
�سوف تنعك�ض من ال�سلوب الذي ي�ستخدمه 
هوؤلء ال�سباب، اإذ رمبا ينطوي اأحيانا على 
اأمر  التناف�ض، وهو  ال�رصاع بدل من  اعالن 
فال�سبل  ب�سيء،  والأدب  الثقافة  ينفع  ل 
ال�رصاع  لن يكون ميدانها  للتطور  املتاحة 
لالآخر  حتفظ  �سوابط  وفق  التناف�ض  واإمنا 
مكانته ومنجزه، اأما عندما يكون ال�ستفزاز 
طريقا  احيانا  والتهّور  والت�رصع  والعجالة 
ميكن  ل  المر  فهذا  ال�ساّبة،  الذات  لثبات 
اأن يلقى ترحيبا اأو قبول من الو�سط الثقايف 
�ستكون هناك حالة �رصاع  الدبي، وحتما 
ل  وهي  والالحق،  ال�سابق  بني  م�ستدامة 

تخدم اأحدا بطبيعة احلال.
العمل  قبول  من  مفر  هناك  لي�ض  اخلال�سة 
الثقافة  يف  ل�سيما  وت�سجيعه،  اجلماعي 
التعاون  اعتماد  من  ولبد  والفنون، 
حتقيقا  الجيال  جميع  بني  والتناف�ض 
اأن  ينبغي  التناف�ض  حتى  الأكرب،  للفائدة 
عليها،  املتفق  وال�سوابط  للقيم  يخ�سع 
الثقافية  العالقات  وتنّظم  حتكم  والتي 
بع�ض،  مع  بع�سها  الجيال  بني  املتوازنة 
لأن  �سواء،  حد  على  وبع�سهم  الفراد  وبني 
�سليمة  تكون  حتى   - امامها  لي�ض  الثقافة 
ال�سليم  التعامل  طريق  �سوى   - ونافعة 
للجميع،  املحفِّز  التناف�ض  يف  يكمن  الذي 
فهو  املتباَدل،  التعاون  اىل  بال�سافة 
يف  الجيال  بجميع  يرتقي  متوازن  ا�سلوب 
بالثقافة  ننه�ض  حتى  لذلك  واحد،  وقت 
والدب وحتى الفنون، ينبغي اأن نتفق على 
التعاون والتناف�ض منهجا يف عالقاتنا واأن 
نبعد ال�رصاع عن طريقنا، حتقيقا لالأهداف 

النبيلة للمنجز الثقايف الأدبي.
 2003 بعد  ما  �سعرية  مييز  ما  واهم 
وتغييبه  الت�سعيني  اجليل  �سطوة  ا�ستمرار 
واعتقد   ، اللفينية  الق�سيدة  خل�سو�سيات 
ان ال�سبب يف ذلك يعود اىل ان زوال حقبة 
معينة تاريخيا ل يعني زوال اأيديولوجيتها 
فر�ض  يف  ت�ستمر  قد  فالثقافة  وثقافتها 
ذلك  مقومات  زالت  وان  حتى  وجودها 
الثقافة  تلك  ا�س�ست  التي  الطبقة  او  الوجود 
الق�سيدة  �سدى  ن�سمع  زلنا  ما  لذلك   ،
يف  تتمثل  التي  ومميزاتها  الت�سعينية 
مبا�رصة  غري  ب�سورة  اأحيانًا  التعبري   :
�سيوع  و   ، والأمل  التمزق  و  املعاناة  ب�سبب 
ب�سورة غري  الدمار  و  للحرب  الرف�ض  نربة 
و  ال�سمت  و  الرمز  طريق  عن  اأو  مبا�رصة 
ف�ساءات  عن  البحث  خالل  من  اأحيانًا 
احل�سار  و  احلرب  حمرقة  تلوثها  ل  نظيفة 
ال�سوفية  النزعة  نحو  امليل  و  التع�سف  و 
والجتاه نحو التداخل الجنا�سي وال�رصاف 

يف التغريب 

بغداد_متابعة

قطط العام الفائت
الثقافة يهنئ بذكرى
 تأسيس الشرطة العراقية

النقل التلفزيوني للعرض 
المسرحي في قصر الثقافة بالبصرة

الفنون الجميلة في ضيافة
 قصر الثقافة والفنون بصالح الدين

العام  “قطط  رواياته  اأح��دث  عبداملجيد  اإبراهيم  امل�رصي  الروائي  اأ�سدر   
الفائت” التي ي�سرتجع فيها اأحداث �سقوط الرئي�ض  ال�سابق ح�سني مبارك يف 

م�رص ولكن يف قالب من الفانتازيا غري معهود يف اأعماله ال�سابقة.
جاءت الرواية يف 386 �سفحة من القطع املتو�سط عن الدار امل�رصية اللبنانية 
ال�سكندري  ال�سابعة ع�رصة يف �سل�سلة كتابات املوؤلف  الرواية  بالقاهرة وهي 

والتي ت�سم اأي�سا �سبع جمموعات ق�س�سية اإ�سافة لكتب اأخرى متنوعة.
تدور الأحداث عام 2011 يف بلد ا�سمه “لوند” يقول املوؤلف يف تقدمي الرواية 
“م�رصامي”  يف  الثورة  فيه  حدثت  الذي  نف�سه  اليوم  يف  فيه  قامت  ثورة  اإن 

املجاورة.

حلول  مبنا�سبة  روان���دزي،  فرياد  والآث���ار  وال�سياحة  الثقافة  وزي��ر  هناأ 
يف  املتحققة  بالنجاحات  م�سيدا  العراقية،  ال�رصطة  لتاأ�سي�ض  الذكرى)95( 
مواجهة الإرهاب وع�سابات اجلرمية . وقال رواندزي يف بيان له ، ت�سادف 
يوم التا�سع من كانون الثاين ذكرى تاأ�سي�ض ال�رصطة الوطنية، واإذ نقدم التهاين 
والتربيكات جلميع اأفراد ال�رصطة ومنت�سبي اأجهزة وزارة الداخلية، متمنني اأن 
حتظى موؤ�س�سات وزارة الداخلية مب�ستوى من الكفاءة والإعداد والتطوير الذي 
ياأمله العراقيون لها.  لقد اأ�سهمت ال�رصطة الحتادية اإىل جنب اجلي�ض واأجهزة 
اأمن  الوطن واملواطنني يف مواجهة ع�سابات  الأمن الأخرى يف الدفاع عن 

الإرهاب املتمثلة بداع�ض يف املناطق املحررة ويف مالحقة اجلرمية. 

اأقامت موؤ�س�سة انو للفنون الأدائية وبالتعاون مع ق�رص الثقافة والفنون يف 
الب�رصة التابع اإىل دائرة العالقات الثقافية العامة يف وزارة الثقافة حما�رصة 
عدد  العراقي(،وح�رصها  امل�رصحي  للعر�ض  التلفزيوين  النقل  )واقع  بعنوان 

من مبدعي الب�رصة وب�ستى تخ�س�ساتهم مع اإعالميني واأكادمييني .
املحا�رصة التي  األقاها الدكتور عبود ح�سن املهنا من كلية الفنون اجلميلة 
بجامعة بابل وقدمه للح�سور الدكتور عبد اهلل عبد عبد علي من كلية الفنون 

اجلميلة بجامعة الب�رصة. 
للدكتور  الذاتية  ال�سرية  عن  باحلديث  علي  عبد  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  ابتداأ   

املحا�رص م�سرياً اإىل اأهم اأعماله يف تلفزيون العراق.

زار جمموعة من طلبة املرحلة الرابعة ملعهد الفنون اجلميلة يف �سالح الدين 
والفنون  الثقافة  املقام يف ق�رص  التميمي  للفنانة جهان  الت�سكيلي  املعر�ض 
لغر�ض  منها  وال�ستفادة  الت�سكيلية  الأعمال  على  لالإطالع  الدين  �سالح  يف 
الدين  الثقافة والفنون يف �سالح  اإقامة معار�ض م�سابهة لها.  و كان ق�رص 
قد اأقام املعر�ض الت�سكيلي الأول للفنانة جهان التميمي، اإذ مت عر�ض اأكرث 50 
لوحة ت�سكيلية متنوعة يف م�سامينها ومعاجلاتها الفنية، حيث وظفت الفنانة 
البغدادية  املوا�سيع  على  ال�سوء  و�سلطت  لوحاتها  تقدمي  يف  الفنية  خربتها 
على  واإ�رصارها  حتدياتها  يف  املراأة  و�سجون  هموم  على  الالفت  وتركيزها 

الثبات ومعانات العوائل النازحة وتعلقهم بالأمل واحلياة.

معهدواقعوزيراصدارات

قراءة في كتاب

كتاب  عنوان  الب�رصي وهو  العقل  مهزلة  كتاب 
علي  الدكتور  العراقي  الجتماعي  للباحث 
الوردي �سدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
�سنة  الأوىل  الطبعة  )و�سدرت   1994 �سنة  يف 
طرحه  يف  ليختلف  الكتاب  وهذا   )1959

لالمور عن كتاب وعاظ ال�سالطني. 
ف�سوًل  الكتاب  هذا  الوردي  علي  الدكتور  كتب 
متفرقة يف اأوقات �ستى وذلك بعد �سدور كتابه 
يف  لي�ست  الف�سول  وهذه  ال�سالطني"  "وّعاظ 
مو�سوع واحد، وقد اأوؤلف بينها اأنها كتبت حتت 
تاأثري ال�سجة التي قامت حول كتابه املذكور، 
ينطلق  اآخرين.  وتغ�سب  قومًا،  تر�سي  وقد 
يقول  مبداأ  من  مقالته  يف  الوردي  الدكتور 
املنطق  بها  يوؤمن  التي  اجلديدة  املفاهيم  باأن 
احلديث هو مفهوم احلركة والتطور، فكل �سيء 
يف هذا الكون يتطور من حال اإىل حال، ول راّد 
لتطوره، وهو يقول باأنه اأ�سبح من الواجب على 
قبل  التطور  هذا  نوامي�ض  يدر�سوا  اأن  الواعظني 

اأن ميطروا النا�ض بوابل مواعظهم الرنانة. 
متجيد  هذا  بكتابه  يرى  ل  بالتايل  وهو 
احل�سارة الغربية اأو اأن يدعو اإليها، اإمنا ق�سده 
فاملفاهيم  بد،  منه  لي�ض  مما  بد  ل  اأنه  القول: 
احلديثة التي تاأتي بها احل�سارة الغربية اآتية ل 
اآن الأوان فهم احلقيقة  ريب فيها، ويقول باأنه 
ميد  الإ�سالمي  العامل  اأن  اإذ  الأوان،  فوات  قبل 
القوم مبرحلة انتقال قا�سية، يعاين منها اآلمًا 
، فمنذ ن�سف قرن تقريبًا كان العامل يعي�ض يف 
اجلديدة  احل�سارة  جاءت  ثم  الو�سطى،  القرون 
فجاأة فاأخذت جترف اأمامها معظم املاألوف، لذا 
ففي كل بيت من بيوت امل�سلمني عراكًا وجداًل 
بني اجليل القدمي واجليل اجلديد، ذلك ينظر يف 
اأن  يريد  وهذا  العا�رص،  القرن  مبنظار  احلياة 
وي�سيف  الع�رصين  القرن  مبنظار  اإليها  ينظر 
قائاًل باأنه كان ينتظر من املفكرين من رجال 
اأزمة  من  قومهم  ي�ساعدوا  اأن  وغريهم،  الدين 
من  العك�ض  على  كانوا  لكنهم  هذه،  املخا�ض 
الإ�سالح،  طريق  يف  يقفوا  اأن  يحاولون  ذلك 
هو  الكتابة  باأن  القول  ميكن  ذلك  �سوء  على 
حماولة ل�سن قراءة جديدة يف جمتمع اإ�سالمي 
املا�سني  بعقلية  الباحث،  يرى  كما  يعي�ض، 
ع�رص التطور الذي يتطلب روؤيا ومفاهيم دينية 

تتما�سى وذلك الواقع امُلعا�ض.

اقتباس 

-اأمل تراودك الرغبة يف الرحيل قط؟
-بلى .. و لكن اإىل اأين؟

-اإىل مكاٍن ما حيث الأ�سياء خفيفة كالن�سيم، 
حيث فقدت ثقلها .. حيث ل يوجد الندم.

كونديرا

لها غمازتان
)1( 

لها غمازتان
تطحن فيهما املا�َض 

وال�سحكات واأوجاعي
طحن الرحى

 
لها الع�سافرُي والنواطرُي

لها ال�سوجلاُن والهيلماُن
لها اجلاُه

 
لها غمازتان

ويَل..
اهلُل.

 )2( 
اأحببتك..

 وهذا ما جرى.
لذت بهذا احلب

من الأ�سالء
والقذائف 

العمياء
 وهذي الدماء ال�سائالت 

على الرثى
اأحبك كل �سباح

واأنا مرتاح ال�سمري
 وليت احلنني...ُيرى

فاأنت بالااااٌد
و�سوتك قمٌح

 و�سامات اخلدود ..ُقرى
اأحبك

كلما زاد الر�سا�ض
فلي�ض لأزرار اخلوف يف 

قلبي
�سوى يديك

 ُعرى
)3(

تعايل خذيني..
لثغتك ول كتب البالغة

يداك ول املدائن

تعايل خذيني
�سقت بالوا�سع من املوت

وال�سمت الزنيم
وال�"لعل" وال� "ع�سى"

ل حديقة اإلك
يف هذا اخلراب

تعايل خ ذ ي ن ي
كل ف�ستان على "اأمه"

ي�ستهيك
الطريُق الذي ل مترين به

ي�سيُق
خذيني ل تبقي مني 

�سيئًا 
 لالأ�سى

وحدك املاُء
وكل �سيء لي�ض اأنت...

حريُق

هاني نديم

ثقافة 

التقاليد الملتزمة.. أسس واضحة وحماية للهوية الثقافية

هي  الوا�سح،  باملفهوم  الثقافية  التقاليد 
الثقافة  هذه  متيز  التي  ال�سفات  جمموعة 
الثقافة  ت�سبح  غيابها  حال  ويف  تلك،  عن 
تاأثري يف  هجينة بال جذور ول ح�سور ول 
ت�ساوؤلت  نطرح  يجعلنا  وهذا  املجتمع، 
اأن تنمو  لثقافة ما  عديدة، منها، هل ميكن 
ت�ساعدها  تقاليد  دون  من  وتنت�رص  وتعلو 
الثقافة  ن�سّبه  اأن  ميكن  األ  ذلك؟،  على 
هل  ذلك،  على  اتفقنا  واذا  احلي،  بالكائن 
هناك كائن حي )طفل( قادر على الت�سارع 
بني  ان�سانية  م�ساحة  واإ�سغال  النمو،  يف 
تقاليد  ترعاه  اأن  دون  من  العائلة  اأفراد 
وتر�سم  اأزره،  من  ت�سد  تربوية،  ومرجعيات 
ميكن  ل  قطعا  اأمام؟،  اىل  التقدم  طريق  له 
ال�ستمرار يف النمو والتمّيز من دون ا�سناد 

تقدمه تقاليد ثابتة اجلنان لالن�سان.
اأدق يحتاج الن�سان بو�سفه الكائن  مبعنى 
ثقافية  تقاليد  اىل  احلياة،  يف  الأهم  احلي 
وفق  ال�سري  على  وتعاونه  اأزره،  من  ت�سد 
و�سلوكيا يف  تدعمه فكريا  ثقافية  م�سارات 
حياته العملية ون�ساطاته اليومية املختلفة 
هذه  تغيب  عندما  ولكن  جماعة،  او  كفرد 
�ست�سمحّل  حتما  كثرية،  لأ�سباب  التقاليد 
الع�سوائية  اىل  �ست�ستند  لأنها  الثقافة، 
والربجمة  التخطيط  وعدم  والرجتال 
تقاليد،  بال  الثقافة  �ستكون  وبهذا  امل�سبقة، 
الذوبان يف �سواها  ه�سة و�سعيفة و�رصيعة 
من الثقافات، المر الذي يجعل من الن�سان 
بال ثقافة، �سعيفا كالري�سة يف مهب الريح.

تعني  تقاليد،  بال  ثقافة  اأية  الثقافة،  اإذن 
د  التح�سيل املوؤكَّ ان�سان بال ثقافة، هذا هو 
اهمالها،  او  الثقافية  التقاليد  لغياب 
التي  ال�س�ض  من  نوع  هي  فالتقاليد 
وتبني  وتنمو  الثقافة،  فروع  عليها  ت�سري 
وال�س�ض،  التقاليد  لهذه  وفقا  خ�سو�سيتها 
خ�سو�سية  متلك  ل  ثقافة  يف  خري  ول 
لي�ض  الثقافات،  من  غريها  عن  متيزها 
مبعنى  واإمنا  التقوقع،  او  النعزال  مبعنى 
بهوية  الن�سان  رفد  يف  والتميز  التفرد 
تغيب  وعندما  بالبنان،  لها  ي�سار  ثقافية 
قدرة  هناك  يكون  لن  ت�سعف،  او  التقاليد 
اأو  فكرا  الن�سان  يف  التاأثري  على  للثقافة 
احلالة  هذه  يف  الثقافة  فت�سبح  �سلوكل، 
يعتني  اأن  لبد  هنا  من  �سواء.  والعدم  هي 
املعنيون بالثقافة بالتقاليد، حتى يف اب�سط 
الهتمام  يتم  اأن  ولبد  التفا�سيل،  واأدق 
وادوارها،  الثقافة  وحقول  فروع  بجميع 
بهذه  تتعلق  التي  بالتقاليد  الهتمام  مع 
الفروع، فهناك ثقافة تتعلق او تخ�ض البيت 
املحيط  تخ�ض  ثقافة  وهناك  العائلة،  او 
ثقافة  وثمة  عموما،  والعملي  التدري�ض 
العامة،  المكنة  يف  الن�سان  ب�سلوك  تتعلق 
حتى الندوات والم�سيات الثقافية والدبية 
ي�سح  ل  تقاليد  وفق  جتري  واحلواريات 
تر�سيخها  على  العمل  ينبغي  بل  جتاوزها، 
من  القادمون  عليها  ي�سري  حتى  حا�رصا، 
الجيال الالحقة. وعندما تكون هناك اأ�س�ض 
للثقافة،  عليها  غبار  ل  وتقاليد  وا�سحة، 
اطارها، عند ذاك  التي تدخل يف  والن�سطة 
عليها،  املخاوف  من  نوع  اأي  هناك  لي�ض 
وال�ستناد  مرجعياتها  بح�سور  فالثقافة 

ميكن  ل  تقاليدها،  وتر�سيخ  جذورها،  اىل 
يف  الذوبان  او  للتدمري  عر�سة  تكون  اأن 
ت�سبح  املعنى  بهذا  الثقافات،  من  �سواها 
مبثابة  الرا�سخة  الثقافية  التقاليد  التقاليد 
اأو  التقهقر  من  الثقافة  يحمي  الذي  امل�سّد 
الخرى، ف�سال عن  الثقافات  اأمام  الرتاجع 
خا�سة  هوية  واملجتمع  الفرد  متنح  انها 
ووطنه،  وثقافته  بذاته  يعتز  جتعله  به، 
ويف الوقت نف�سه متنحه الثقة يف التعاطي 
عن  بعيدا  ان�سانيا،  الخرى  الثقافات  مع 
اخلوف من الذوبان فيها. عك�ض ذلك يحدث 
القوية  للتقاليد  الثقافة  تفتقر  متاما عندما 
لأننا  نف�سه،  الوقت  يف  والرا�سخة  الوا�سحة 
املتميزة  والتقاليد  ال�س�ض  هذه  بغياب 
بالنهيار  الثقافة  على  نحكم  واملتفردة 
عاجال اأم اآجال، وهو ما ل نريده ول نتمناه 
باملزيد  نطمح  اإننا  وجمتمعنا،  لأنف�سنا، 
عموما  والن�ساين  الخالقي  ال�سمو  من 
ومنفتحة  متفردة  قوية  ثقافة  ظل  يف 
بال  الخرى  الن�سانية  الثقافات  على 
النتيجة  هذه  مثل  نحقق  اأن  وميكن  خوف، 
الثقافية  بتقاليدنا  نتم�سك  عندما  امل�رصفة 
اأما  لدينا،  واملعروفة  املرتاكمة  ال�سحيحة 
�سبب  لأي  عنها  نتغا�سى  او  نهملها  عندما 
بثقافتنا  نفرط  احلالة  هذه  يف  فاإننا  كان، 
هويته  عن  يتنازل  كمن  اأنف�سنا،  تلقاء  من 
ل  ما  وهذا  طواعيًة،  باإرادته  وخ�سو�سيته 
على  ان�ساين  كائن  به  يرغب  ول  احد  يريده 
م�ستعد  ان�سان  هناك  فلي�ض  الر�ض،  وجه 
و�سخ�سيته  ومكانته  ح�سوره  يخ�رص  اأن 
املجتمع  على  هذا  وينطبق  وخ�سو�سيته، 

اي�سا.
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