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الثقافة العربية في لحظتها الراهنة واحتياجها للعالج النفسي 
لتتعرف على جيلها الحقيقي...

يبدو  كما  فقط،  تنح�رص  ال  عدة  وجوه  للثقافة 
االأ�شمل  مفهومها  يف  لكن  واملقروء،  املكتوب  يف 
�شيغة للحياة، اأفكارا ومعتقدات و�شلوكا اإن�شانيا، 
رمبا بذلك ندرك اأهمية ما متر به الثقافة العربية 
وت�شوهات  تعقيدات  من  االأخرية  ال�شنوات  يف 
متكنت منها. ويدور الت�شاوؤل حول ماهية االأزمة، 
اأم  للإنقاذ؟  التجميل كمحاولة  هل تكفي عمليات 
اأن االأمر يحتاج اإىل الكثري من ال�شعي والن�شال يف 
�شبيل االحتفاظ بالوجه االإن�شاين للثقافة العربية، 
وقبلها بالطبع االإن�شان العربي؟ هنا اآراء بع�ض من 

املثقفني العرب عن احلال اأو املاأزق الذي نعانيه.
�شعيدة  املغربية  والباحثة  الروائية  تقول  بداية 
لفكرة  التاأ�شي�ض  قبل  ال�رصوري  من  تاقي، 
التجميل،  لعمليات  العربية  الثقافة  حاجة  مدى 
العربية؟  بالثقافة  نق�شد  ماذا  نت�شاءل  اأن 
بدون  العربية  بالثقافة  نق�شد  ماذا  وللتخ�شي�ض 
اأو  امل�شافة،  الطعم  حم�شنات  اأو  حافظة،  مواد 
مازال  هل  دعائية؟  بهرجة  اأو  فخم  فني  اإخراج 
»عربي«  بتو�شيف  تخ�شي�شه  ميكن  ما  لدينا 
بالفعل؟ ما نواكبه حاليا من ثـقافة، هي ثقـافات 
واجلـمارك  للحـدود  وعابـرة  وملتبـ�شة  متداخلة 
االإقـرار  اأو  حتديدها  اأو  ح�رصها  ي�شعب  واللغات، 
ظل  ويف  تعـميـمي.  واحد  بحـكـم  �شاأنها  يف 
اأخذ  ميكن  ال  والظلل  والن�شخ  ال�شور  التبا�ض 
البع�ض بجريرة الكل، والعك�ض �شحيح. لكن لنرتك 
من  ت�شلم  تكاد  ال  الذي  اخل�شو�شية  اإ�شكال  قليل 
ثقافة،  واأي  هوية،  اأي  الراهن  ع�رصنا  يف  تبعاته 
ولننظر يف الثقـافة ذاتها التي ننتمي اإليها ونحن 
الثقافة  اإن  اإلينا وهي ت�شنعنا.  ن�شنعها، وتنتمي 
هي ذات وهوية قد نركن اإليها ونوؤمن بها وننت�شب 
جنافيها  اأو  ننكرها  اأو  ننتقدها  وقد  اأركانها،  اإىل 
اأو نخا�شمها، وندعي لذواتنا ثقافة اأخرى غريها. 
خوا�ض  قاربنا  كلما  جليا  يلوح  الذي  االأمر  وهو 
اآخر،  اإىل  جيل  من  الواحد  املجتمع  داخل  الثقافة 
فكلما ات�شعت امل�شافة »اجليلية« بني االأفراد تغريت 
القيم واملنظورات واالأولويات، لي�ض من منطلق اأن 
اآخر،  جيل  به  يوؤمن  ال  قد  ما،  جيل  به  يوؤمن  ما 
 ُ واإمنا من منطلق اأن ال�رصعة التي ي�شيِّد بها العالمَ
تعا�رصها  ال  وابتكاراِته  مَه  ومتغريِّ جديدمَه  حاليا 
كل االأجـيال املختلفة بالوترية نف�شها، ما يخـُلـق 
واالندماج  والتجـاوب  التلـقي  م�شتـويات  على 
ـدارجمَ وم�شالك  واالن�شـغـال واالإيـمـان وال�شـلـوك، ممَ
قد تبلغ اأحيانا حد التنافر والتعار�ض والت�شارع.

على  حكراً  لي�شت  الثقافة  اأن  تاقي،  وت�شيف 
امُلنظرين  اأو  للُمحلِّلني  �شاأنا  ولي�شت  املثقفني، 

فح�شب؛ تعالمَج بني دفات الكتب ورفوف املكتبات، 
اجلامعة، وبني  الندوات ويف ف�شول  منابر  وعلى 
�شاأن  اإنها  والدواوين.  واملديريات  املكاتب  اأوراق 
االجتماعية  قيمها  ُتفرز  وحياة  يوميًا،  يعا�ض 
والنف�شية والفكرية واجلمالية والدينية وال�شيا�شية 
ي�شعب  ومتلحق،  متواتر  ب�شكل  واالقت�شادية 
بكل  االإحاطة  وت�شتحيل  ـْفـراته  بطمَ االإملام  اأحيانا 
ـُف  املـثـقَّ يحـيا  ذلك  الأجل  وا�شرتاطاته.  حيثياته 
�شاأنه �شـاأن االإنـ�شان الذي ال ت�شغله هموم الثقافة، 
االأو�شاعمَ نف�شها، وت�شلهما معا املعطيات ذاتها، 
االإعـلمي  التـحرير  ذاتها، بحكم  اللحظة  رمبا يف 
وتعدد  االإلكرتوين،  والن�رص  املعـلوماتي  ر  والتحرُّ
الـو�شـائـط واالأقـمار ال�شناعية والنواقـل املعرفية 
االأول  يعـمد  بينما  لكن  واالإعلمية.  واالإعلنية 
والتـاأمل  بالتحليل  الثقافية  احلـياة  موازاة  اإىل 
الثاين  يكتفي  واال�شت�رصاف،  والتنظري  والتفكيـك 
با�شتهلك ال�شائد، فلي�شت وزارة الثقافة هي التي 
املو�شومة  الثقافة  ة«  �شمَ اأْ�شمَ »ممَ بدواوينها  ت�شيِّج 
بـخ�شو�شية ما. ولي�شت املوؤ�ش�شة الر�شمية مبفردها 
من ت�شعى اإىل جتميل »الوجه البائـ�ض« لـما يحظى 
به الـ�شاأن الثـقـافـي من اقـ�شاء وتهمي�ض وت�شييق 
على اجلوهري وت�شخيم وت�شدير ومتويل للتافه، 
اأو  الثقايف،  اخلطاب  اإنتاج  يف  املتدخلني  كل  بل 
الدفاع عن قيمه  اأو  اأو ت�شويقه  اأو تداوله  ترويجه 
اأو احلر�ض على �شيادتها اأو ا�شتمرارها وخلودها، 
مبا يف ذلك قـوى االإعـلم والـ�شناعة والـ�شـيا�شـة 

واملجتمع، وغريها من �شلط رمزية - ت�شنع يوميا 
�شكل احلياة، اأو تدعمه اأو حتافظ عليه اأو تدفعه اإىل 

التغريَّ اأو التعديل اأو التدجني اأو التنميط.
اأن  الغول،  هدى  الليبية  التنمية  اإخ�شائية  وترى 
خللل  حل  اإيجاد  هو  التجميل؛  عملية  من  الغر�ض 
اأو حادث خارج عن  اإما ب�شبب عيب خلقي  حدث، 
مناطقه،  اأحد  اأو  اجل�شم  ت�شوه يف  اإىل  اأدى  االإرادة 
هي  العربية  الثقافة  باأن  القول  ميكننا  هنا  ومن 
ج�شم اأو بنية خلقت بعيب وا�شح هو حمور الوجع 
ــ  واملتلقي  املنتج  ــ  العربي  للمثقف  احلقيقي 
ال�شعيفة  واأ�شاليبه  وطرقه  التعليم  يف  واملتمثل 
وال�شيقة يف احلدود يف نطاق عمليات  امل�شتوى، 
االإدراك  وتو�شيع  للتنمية  و�شيلة  ولي�شت  انتقالية، 
ت�شكنها  متخلفة،  بلدانًا  منا  وهذا جعل  واملعرفة، 
وم�شاكل  عميقة،  نف�شية  م�شاكل  لديها  جمتمعات 
دور  له  فالتعليم  احلل،  �شعبة  معقدة  اجتماعية 
�شلبي ومنحرف امل�شار عن كونه اأداة ل�شنع الثقافة 
ال�شاملة، وبالتايل فاإن عملية التجميل لهذه االأداة 
ترتكز يف خلق هيكلة جديدة، وا�شرتاتيجية تنموية 
اإيجابية  و�شيلة  التعليم  ال�شتخدام  املدى،  طويلة 
العاهات  خللق جمتمع متكيف ومتناغم خال من 
اأق�شد  ــ  بدوره  الذي  النف�شية،  والعقد  االجتماعية 
الكاتب املبدع والقارئ  ــ يخلق  االإيجابي  التعليم 
بالنظرة  ثقافية  حم�شلة  لنا  و�شينتج  املميز 
والكاتب  ال�شاعر  وي�شيف  للثقافة.  ال�شمولية 
العربية  الثقافة  اأن  اأعتقد  جبودة،  خريي  الليبي 

وتاريخ  العائلي  �شجلها  ا�شتخراج  اإىل  بحاجة 
والدتها، الأنها ال حتتاج اإىل عمليات جتميل بقدر 
احتياجها لعلج نف�شي يعيدها كي تعرف جيلها 
احلقيقي، وما حتتاجه كي تفهم هذا الع�رص، الأنها 
الفكر، ومن  ثقافة م�شابة بالتوحد، هذا من جهة 
اللغة  جمال  يف  العربية  للثقافة  االآخر  اجلانب 
والنقد، اأعتقد اأن الثقافة العربية ال تزال حما�رصة 
قام  التي  والنقدية،  اللغوية  الدرا�شات  جمال  يف 
العميقة  واالأزمة  اجلرجاين،  اأمثال  موؤ�ش�شوها  بها 
منجزها  من  نعرف  ل  اأننا  العربية،  ثقافتنا  يف 
اأجزاء �شغرية كان من بينها ما حققه  اإال  الكبري، 
د  ُم�شيَّ االأردنية  الكاتبة  وتت�شاءل  امل�شت�رصقون. 
فائدة  فما  م�شوها،  الداخل  كان  اإن  املومني، 
عمليات جتميل تلم�ض املظهر، ما دامت الب�شاعة 
�شتمكث يف ما نظن اأنه اجلوهر، الذي هو حمتوى 
االأدبية؟ وللأ�شف  اأجنا�شها  بكافة  الثقايف  النتاج 
نقول باأن كثريا ممن يدعون الثقافة رمبا يهتمون 
ببهرجة اأغلفة الكتب، ويتخريون العناوين الرباقة 
من  اأكرث  يظنون،  ما  يف  القراء  انتباه  جلذب 
يقودنا  وهذا  املن�شورات،  مبكنونات  اهتمامهم 
اإىل اأن الثقافة العربية حتتاج اإىل اهتمام بالعمق، 
واأولها اإحياء اللغة العربية كاأجدى خطوة لتمكني 
املنتج الثقايف، حيث اللغة حممل الفكر، ثم الرتكيز 
على م�شادر ا�شت�شقاء الثقافة املرجوة واالهتمام 
مباهية املعلومات املوثوقة، ومن بعد البحث عن 
منابع واأ�شول الثقافة، اأو البناء على ما هو متوفر 

املت�شارعة.  الفكرية  التغيريات  ليواكب  وتطويعه 
وللأ�شف مرة اأخرى نقول باأن الثقافة العربية تقوم 
على االأطر ال�شخ�شية ال�شيقة، �شعيا لتحقيق بع�ض 
ال�شهرة االإعلمية التي ال تدوم طاملا اأن املثقفني 
ياأنفون من النقد االأدبي احل�شيف، ويبتعدون عن 
مزاولة حرفة الكتابة ب�شمري االأمة، ويكتفون فقط 
بعدد االإ�شدارات واقتنا�ض الثناءات، ممن يحظون 
ب�شحبتهم. اأخريا ميكن القول باأن الثقافة حتتاج 
اطلعهم،  وزيادة  املثقفني،  مدارك  تو�شيع  اإىل 
والتاأكيد على كل ما �شبق بغر�ض بذرة الهم العام، 
قبل  ال�شمائر  يف  واإن�شانية  اأخلقية  كر�شالة 
العقول، فل ميكننا اأن ننتظر �شلح حال الثقافة 

�شكل، طاملا اأن اجل�شد من داخله وبكامله موبوء.
اإن  فيا�ض،  تغريد  اللبنانية  ال�شاعرة  وتقول 
اإليها  تنتمي  التي  االأمة  العربية متر، كما  الثقافة 
مبنعطفات زلقة وخطرة جدا. ن�شبة اإىل التغيريات 
االجتماعية الكبرية، من حيث التقدم التكنولوجي 
يف العال، فحني اأ�شبح العال قرية �شغرية ب�شبب 
االجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  االإنرتنت  تطور 
حدث التغيري الكبري يف نفو�ض ال�شباب واالأطفال. 
جتميل،  اإىل  حتتاج  العربية  الثقافة  اإن  اأقول  ال 
االأع�شاء  وا�شتبدال  اأع�شاء،  زرع  عمليات  اإىل  بل 
اأغلب  يف  مرتدية  حال  اإىل  و�شلت  التي  الفا�شدة 
االأهايل  بع�ض  ا�شت�شهال  نتيجة  العربية،  البلد 
لرتك اأوالدهم فري�شة الأدوات التكنولوجيا وو�شائل 

التوا�شل االجتماعي. 

بغداد_ متابعة

يختتم دورته التاسعة

ثمانية أشهر على فوزه 
 "أمنية" "السقشخي"ديالن يرسل خطابًا 

موؤ�ش�شة  ترعاه  الذي  التا�شعة  بدورته  فعالياته   ” بريوت  ربيع   ” مهرجان  اختتم 
�شمري ق�شري والذي انطلق االأحد املا�شي بح�شور كبري تقدمهم وزير االعلم اللبناين 
ملحم الريا�شي، وملحق ال�شفارة الفرن�شية اأريك لوبا، باالإ�شافة اىل رئي�شة موؤ�ش�شة 
�شمري ق�شري االإعلمية جيزيل خوري. ت�شمن منهاج املهرجان على مدى اربعة اأيام 
بني  الثقايف  التلقي  مفهوم  حول  دارت  التي  واملحا�رصات  الفنون  اأنواع  خمتلف 
�شعوب العال ونبذ ال�رصاعات والظلم وتقبل التنوع الثقايف خا�شة يف املجتمعات 
التي تواجه النزاعات وعدم اال�شتقرار.   ومن ابرز امل�شاركات الغنائية التي حفلت 
املعروفة  حمداين  در�شاف  التون�شية  املغنية  حفلت  هي  بريوت  ربيع  ليايل  بها 

بطربها االأ�شيل وامل�شحة العربية ال�شوفية واالغاين االندل�شية. 

املطلوب  خطابه  اأخرياً  ديلن   بوب  االأمريكي  االأغاين  وموؤّلف  املغني  اأر�شل 
عرب  اأمريكي  دوالر  األف   900 بـ  املقّدرة  املالية  اجلائزة  على  للح�شول  منه 
ت�شجيل ب�شوته، ن�رصت »االأكادميية ال�شويدية« التي متنح هذه اجلائزة العريقة 
للأكادميية،  الدائمة  العامة  االأمينة  واأو�شحت  االإلكرتوين.  ن�شه عرب موقعها 
�شارة دانيو�ض، يف مدّونة اإّن »اخلطاب رائع ويت�شم بالبلغة كما هو متوقع. 
اإىل نهايتها". ويذكر ان ديلن   اآلت مغامرة ديلن  ومع ت�شلمنا هذا اخلطاب 
االأول 2016 يف  كانون  اأقيم يف  الذي  اجلوائز  ت�شليم  احتفال  ي�شارك يف  ل 
مقر بلدية �شتوكهول، ول يت�شلم ال�شهادة وامليدالية �شوى يف ني�شان )اأبريل( 

املا�شي خلل حفلة اأقامها يف العا�شمة ال�شويدية. 

�شدرت عن دار الفوؤاد يف القاهرة الرواية اجلديدة للأديب علي لفته �شعيد وحتمل 
و)ال�شق�شخي(  املتو�شط  القطع  من  �شفحة   248 بنحو  وتقع  )ال�شق�شخي(  عنوان 
رواية رمبا ال حتمل مو�شوعا واحدا اأو تاأويل واحد.. ورمبا هي ال متلك �شناعة 
�شادفه  عما  تك�شف  رواية  كامل..  جيل  عا�شها  حلاالت  و�شف  �شناعة  بل  راأي 
االن�شان من معاناة دالة على ق�شوة احلكم والتاأريخ والواقع احلا�رص املتاأثر بكل 
يجد  اإن�شان  اأي  ورمبا  العراقي.. رمبا  االإن�شان  لدى  امل�شتقبل  ما جرى وظلمية 
يف طريقه هذا االحت�شاد من املعاناة التي ال جتعله يتقّدم خطوة اىل االمام دون 
مزاحمة اخلوف.. مثلما هي حماولة لك�شف قدرة احلب على �شناعة احلياة وقدرة 

اجلمال على مّد الدميومة للقلب والعقل معا.

تر�شد الرواية، للدكتور �شليمان عو�ض، اإ�شكالية البوح واالإخل�ض وال�شدق يف احلب، ومن 
ثم ا�شتغلل البع�ض لذلك ليحوله اإىل اإ�شكالية جمتمعية. فبطلة العمل اأمنية، فتاة التمري�ض 
ولكن  والع�شق،  احلب  جنة  وتدخله  االمتياز  طبيب  »�شامي«  تغوي  اأن  ا�شتطاعت  احللوة، 
اإن  القول  املتوقعة يف هذه احلكاية. وميكن  بالكثري من املحطات واالأحداث غري  نفاجاأ 
الرواية، متيزت بامل�شاهد الب�رصية ومب�شاحات �شديدة الرثاء للبوح، حاول فيها اأن يغو�ض 
داخل �رصاديب هذه ال�شخ�شيات، من خلل �رصد موٍح متقن، برغم معاناة تلك ال�شخو�ض؛ 
هذا  اأمرا�ض  اأحد  اأخرى  ناحية  من  نكت�شف  »�شامي«،  �شخ�شية  الرواية  تناول  فبخلف 
الزمن، التع�شب االأعمى الذي يقوده يف امل�شت�شفى »عامر« طبيب االمتياز �شاحب اللحية 

الكثيفة، الذي يختبئ وراء زي االلتزام الديني، ومن ثم يتحر�ض باملمر�شات.

ربيع 

بيروت

إصداراتإصدارات بعد

قراءة في كتاب

 اإك�شري احلياة اأو ال�شباب الدائم، ق�شية �شغلت االإن�شان 
منذ اأزمان بعيدة، هذا ما تخربنا به كتب االأ�شاطري 
العال.  يف  منطقة  من  اأكرث  يف  ال�شعبية  واحلكايات 
يبتعد  ال  االأر�ض"،  على  "جنة  الثانية  روايته  يف 
التطور  اأن  متخّيًل  الفكرة،  هذه  عن  زغموت  فادي 
مر�ض  اأحدها  للأمرا�ض،  حلواًل  �شيجد  التكنولوجي 
اأحداث الرواية يف عام 2091،  ال�شيخوخة.   جتري 
بعد اأن متّكن العلماء من اخرتاع حبة �شفراء حتافظ 
اأمام  الكاتب  ي�شعنا  البداية  ومنذ  ال�شباب،  على 
عادت  فجنة  نف�شها،  العائلة  يف  خمتلفتني  حالتني 
اإىل �شبابها با�شتخدام احلبة، وقررت اأن تعي�ض حياة 
مديدة من دون اأن ت�شل اإىل حلظة املوت. اأما �شقيقها 
يف  و�شاهم  علم،  رجل  اأنه  من  الرغم  وعلى  جمال، 
ال�شيخوخة،  الأمرا�ض  العلجات  من  الكثري  اإيجاد 
احلبة،  هذه  اخرتاع  اإىل  الو�شول  يف  �شاعدت  التي 
فاإنه يوؤمن اأن احلالة الطبيعية هي اأن ميوت االإن�شان 
ويذهب اإىل خالقه، ليعي�ض حياة ما بعد املوت، لذلك 
ل اأن يعي�ض حياة  رف�ض ا�شتعمال هذا االخرتاع. وف�شّ
طبيعية، ي�شل فيها اإىل ال�شيخوخة ويعاين منها، ثم 

يغادر هذه الدنيا بالطريقة االعتيادية.  
الفل�شفية،  االأ�شئلة  من  الكثري  الرواية  تطرح  هكذا، 
واملوت،  اخللود  بفكرة  املتعلقة  العميقة  والق�شايا 
حدود،  دون  من  متوفراً  ي�شبح  حني  الوقت  واأهمية 
مرفهة  جديدة  حياة  منح  اإمكانية  فكرة  تطرح  كما 
الأولئك النا�ض الذين ولدوا فقراء، وعانوا من البوؤ�ض 
وال�شقاء. اأما الفكرة االأهم التي تناق�شها، فهي اأحقية 
"هل  املرات:  اإحدى  يف  جنة  تت�شاءل  اإذ  احلياة، 
الدائم  ال�شباب  علج  توّفر  اأن  للب�رصية  احلكمة  من 
هل  ا�شتثناءات؟  اأو  معايري  اأي  دون  من  للجميع 
عاقًل  عقًل  ميلك  ملن  مت�شاٍو  ب�شكٍل  ال�شباب  يحق 
احلب  مو�شوع  اأي�شًا  الرواية  تثري  ميلك؟".  ال  ومن 
العاطفية،  العلقات  اإىل  الروتني  وت�رصب  والرغبة، 
فجنة وزوجها عا�شا معًا �شبعني �شنة متوا�شلة، لكن 
االأفكار تتوارد اإىل ذهنها، خ�شو�شًا اأن العمر اأ�شبح 
بقرار غريب  �شيفاجئها  االآن غري حمدود. زوج جنة 
اتخذه، �شيزيد من حريتها وت�شاوؤالتها، اإذ اإنه يرغب 
�شتعي�ض جنة جتربة  اإىل طفولته. هكذا  يعود  اأن  يف 
حجم  ينكم�ض  اأن  بعد  عليها  وغريبة  جديدة  اأخرى 
زوجها وي�شبح مراهقًا يف عمر الثالثة ع�رصة. تظهر 
ك�شخ�شية  الرواية،  يف  ال�شحرورة  �شباح،  الفنانة 
"حبة  جّرب  من  اأول  اأنها  اعتبار  على  ثانوية، 
معها،  حلوارات  م�شاهد  الكاتب  فري�شم  ال�شباب"، 
 ،2091 عام  يف  حتييها  جديدة  حلفلت  وم�شاهد 
ما  اإىل  البقاء  واختارت  �شباها،  اإىل  عادت  اأن  بعد 

ال نهاية على هذه االأر�ض. 

اقتباس 

احلب قطعه من جهنم وجنه والنا�ض منه بني �شايل 
ومهموم. 

                                                        �شيغموند فرويد

يبعرثين ال�شوق حني تغيبني
فوق اجلبال و حتت البحار

و ير�شلني يف هبوب الرياح
و يف عا�شفات الغبار

و يزرعني يف ال�شحاب 
الثقال

وراء املدار
* * *

وا واه لو تب�رصين العذاب 
املكبل

يف نظراتي
و يف كلماتي

وا واه لو تلمحني اخلناجر
تر�شع من �شحكاتي

* * *
و اأعجب كيف اأخو�ض 

اجلموع

بدونك
و اأرق�ض فوق احلراب

بدونك
اأمثل يف م�رصح الزيف األف 

رواية
و اأهذي باألف حكاية

و اأرجع عند ان�شدال امل�شاء
فاأحلم اأين رميت �شقائي

بليل عيونك
و منت.. و نام ال�شقاء

* * *
اإذا غبت ال �شيء.. ال �شيء.. 

ال �شيء
هذي احلياة

بكل �شذاها و اأحلانها
بكل �شباها و األوانها

و اأقزامها.. و الكبار الطغاه
و ما دبجته اأكف املنى

و ما �شطرته دموع ال�شنى
كاأن احلياة اإذا غبتي عك�ض 

احلياة

غازي القصيبي

ثقافة 

حين تغيبينخوان غويتيسولو.. رحلة أخيرة إلى العرائش بعد "المنفي هنا وهناك"
اختار خوان غويتي�شولو )1931-2017( اأن يغادر 
اأن  اختار  كما  املغربية،  مراك�ض  مدينة  يف  عاملنا 
يوارى الرثى يف املقربة املدنية بالعرائ�ض قريًبا من 
يكّن  خوان  كان  الذي  الفرن�شي  الكاتب  جينيه  جان 
االلتزام  يف  معه  يلتقي  الأنه  واالإعجاب،  املودة  له 
عليا،  قيمة  باعتباره  االإن�شان  عن  الدفاع  بق�شايا 
وهو ما قام به خوان يف اأعمال عديدة.  غويتي�شولو 
مدينة  يف  عامًا   86 يناهز  عمر  عن  رحل،  الذي 
عال  يف   2014 �شنة  به  احُتفي  املغربية،  مراك�ض 
للآداب،  ثريبانت�ض  جائزة  على  بح�شوله  الكتابة 
يف  الكبار  الكتاب  م�شار  تتوج  ه�شبانية  جائزة  اأهم 

يف  اجلائزة  ليت�شلم  خوان  ذهب  االإ�شبانية.  اللغة 
مدينة قلعة النهر، لكن املفاجاأة التي اأحدثها خوان 
الكّلي  ابتعاده  االأول  حدثني،  يف  متثلت  غويتي�شولو 
عن الر�شميات التي متّيز عادة مثل هذه احلفلت، فقد 
لب�ض خوان لبا�شه العادي الذي كان يرتديه كل يوم، 
عدا اأنه اأ�شاف اإليه ربطة عنق يحكي اأنها ربطة العنق 
الوحيدة التي كان ميتلكها وعمرها 35 �شنة.  كانت 
اأ�شدره  اإبداعي  عمل  اآخر  على  �شنوات  �شت  مّرت  قد 
خوان وهو رواية: "املنفي هنا وهناك"، عمل �شيعقبه 
بها  خ�ض  قد  كان  نقدية  درا�شات  اإ�شدار  بعد  فيما 
اأحد  اأنخيل بالينتي،  ال�شاعر خو�شيه  الراحل  �شديقه 
ال�شعري اخلم�شيني،  االأ�شوات املتمردة �شمن اجليل 
لكن املتابعني خلوان يعرفون اأنه كان قد و�شع بني 

بن�رصه  اأو�شى  عمل  بال�شيل�ض  كارمن  وكيلته  يدي 
ع�رص �شنوات بعد موته.  يف �شن اخلام�شة والثلثني 
ا�شتطاع خوان غويتي�شولو اأن يحدث تغيريات جذرية 
على ال�رصد التقليدي من خلل م�شادفته لبيت �شعري 
الغائب  �شمري  هيمنة  عن  متخليًا  لثرينودا،  �رصدي 
منها  املتكلم  ال�شمائر،  من  مبزيج  عنه  وم�شتعي�شًا 
االأزمنة واملكّونات  والغائب، ومزيج من  واملخاطب 
ال�رصدية، مما حقق للن�ض نوعًا من الكوالج الطليعي 
على م�شتوى الكتابة. يقول خوان غويتي�شولو: "ولدت 
اأعمايل  عن  الر�شى  عدم  من  هوية  علمات  رواية 
اأّديُت  قد  كنت  االأوىل  اأعمايل  يف  ال�شابقة،  اخلا�شة 
اأن  ككاتب:  بواجبي  اأقم  ل  لكني  كمواطن،  واجبي 
فكرة  دون  نلته.  ملا  مغايراً  اآخر  �شيئا  للأدب  متنح 
احلني  ذلك  حتى  واأنا  حقيقي،  عمل  ثمة  لي�ض  اجِلّدة 
ل اأكن قد ك�رصت مع القوالب االأدبية اجلاهزة". لكن 
اأحد اأهم واأبرز اجلوانب يف م�شرية خوان غويتي�شولو 
العميق مع فئات م�شحوقة  اندماجه  يتمثل يف  كان 
تعاين القهر والظلم، وتبنيه لق�شاياها ودفاعه عنها، 
ال�شعب  عن  دافع  مثلما  الفل�شطيني  ال�شعب  دافع  لقد 
و�شعب  اال�شتعمار  من  حترره  معركة  يف  اجلزائري 
البو�شنة والهر�شك و�شعب ال�شي�شان، كما �شجل مواقف 

موؤيدة للحراك العربي بعد 2011.
ووفاوؤُه  ينتهي،  ال  العربيَّة  ة  للهويَّ غويتي�شولو  وفاُء 
اأن  للمكاِن والأهِل املكاِن ال يعادله وفاٌء، حتى بعد 
اأ�شيبمَ ومنُذ �شهوٍر بك�رٍص على اإثر �شقطٍة ثم بجلطٍة يف 
"مع قبيلته" -كما  اأن تنتهي حياُته  الدِّماِغ، اختار 
واأن  مراك�ض،  مدينته  يف  يقول-  اأن  له  يحلو  كان 
لقد ختم  يدفن قرب �شديقه جان جينيه بالعرائ�ض، 
ثريبانت�ض  جائزةمَ  نْيله  بعد  حواراته  اأهم  اأحد  خوان 
يف   ، اآخرمَ مكاٍن  باأيِّ  مراك�ضمَ   ُ اأغريِّ ال  "االآن  قائل: 
عمري احلايل اأنا ل�شُت قادرا على اأن اأُزجَّ بنف�شي يف 

مغامراٍت جديدٍة".

بغداد ــ متابعة


