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»الهوية الثقافية 
والنقد األدبي«

§  الوسط - محرر فضاءات

محور  ظلت  التي  الهوية،  بشأن  تساؤالت  الكتاب  ه��ذا  يقدم   [
أواخ��ر  في  الثقافية  األق��ام  أث��ارت  حيث  الكبرى،  األم��م  كل  اهتمام 
ومع  العشرين،  ال��ق��رن  مطلع  وف��ي  ال��س��ؤال،  عشر  التاسع  ال��ق��رن 
بدأت  التي  الغربية  بالحضارة  واالتصال  العثمانية،  الهيمنة  غروب 

تثبت وجودها وهيمنتها.
بمعالم  وال��ع��ش��ري��ن،  ال��واح��د  ال��ق��رن  مطلع  م��ع  ال��س��ؤال  وت��ج��دد 
صغيرة،  ق��ري��ة  العالم  االت��ص��االت  ث���ورة  جعلت  حين  »ال��ع��ول��م��ة«، 
إنتاجها  وس��ائ��ل  ووف���رت  المعرفة،  إلن��ت��اج  ج��دي��دة  آل��ي��ات  ووف���رت 
جعل  ما  وه��و  والتسجيل.  والحفظ  البحث  على  وال��ق��ادرة  السهلة 
إذ  متسارع؛  إيقاع  وذات  كثيفة  تراكمية  صفة  ذات  سلعة،  المعرفة 
أصبحت تتضاعف مرة كل 18 سنة، بعد أن كانت تتضاعف مرة كل 

مئات السنين!
ويتعرض الكتاب لهذه الميزات، وما قابلها من سلبيات، مثل خلق 
الكبرى،  ال��دول  عقول  له  تروج  الذي  النمط  وهو  واح��د،  ثقافي  نمط 
مشروب  انتشار  إل��ى  نسبة  )ال��ك��ْوَك��ل��ة(  نمط  عليه  أطلقوا  م��ا  وه��و 

الكوكاكوال عالميًا، إضافة إلى الهيمنة االقتصادية والسياسية.
طرق  تعدد  عن  »اليونسكو«،  ل��  الثقافي  التنوع  كتاب  عن  ويتحدث 
التنمية  خ��ال  من  إال  تحدث  أن  يمكن  ال  والتي  اإلنسانية،  التنمية 
اإلنجليزي  الباكستاني  علي  ط��ارق  الكاتب  عبر  ورب��م��ا  الثقافية، 
الجنسية في كتابه »صدام األصوليات«، قد عبر عما آلت إليه الصورة 
الثقافية للعالم. حيث قال إن الواليات المتحدة هي القوة الوحيدة في 
العالم، بعد سقوط االتحاد السوفياتي، أصبحت نوعًا من األصولية 
تبرير  يماثل  دينيًا  تبريرًا  تمثل  للهيمنة(  وسعيها  توحشها  )ف��ى 

منظمة القاعدة، وكل التوجهات لعودة الخافة. 
تتسم  األرضية،  الكرة  على  هيمنة  إلى  تسعى  األصوليتين  وكا 
فكرة  ت��ب��دو  ال��ت��ع��دد.  ال  ال��واح��د  وال��ص��وت  التسامح،  ال  بالتعصب 
سبق  )ما  اآلني  الواقع  مقابل  في  الكاتب،  عند  الهوية  قضية  مناقشة 

اإلشارة إليه(، تبدو مع مناقشة مفهوم الثقافة الوطنية.
وهي التي تشكلت خال فترة مواجهة ثقافة المستعمر، وأصبح 
على  )تأسيسًا  المستعمر  لمواجهة  نقيضًا  الوطنية  الثقافة  مفهوم 
أفرز  ما  وهو  الغالب(.  تقليد  إلى  يميل  المغلوب  أن  خلدون  ابن  فكرة 
جعل  ما  وهو  القومية،  الثقافة  أو  القومي  المفهوم  إلى  أقرب  مفهومًا 

البعض يؤجل مفاهيم الثقافة المحلية.
وهذا الظرف التاريخي )وجود وهيمنة المستعمر(، جعل الجميع 
التناقضات  م��واج��ه��ة  مقابل  ف��ي  الثانوية  التناقضات  يتناسون 
المستعمر  مواجهة  في  الوطنية  الثقافة  مفهوم  وشارك  األساسية، 

والمشاركة في معركة التحرير. 
تحت  إدري��س  يوسف  القاص  أعمال  في  أدب��ي��ًا  انعكس  من  وه��و 
على  القصيرة  القصة  كتابة  ف��ي  المصرية  بالخصوصية  دع��وت��ه 

خلفية أن االختاف والتنوع من سمات الشعوب واألمم.
إلى  عنها  المدافعون  انقسم  حين  الهوية،  تحديات  ويستعرض 
التي  والمخاطر  التهديدات  من  حمايتها  يرى  األول  الفريق  فريقين: 
أخرى،  ت��ارة  العولمة  ومن  ت��ارة،  االستعمار  في  متمثلة  بها،  تحيق 
حولها  تحدث  )األخيرة  ثالثة  تارة  والفرانكفونية  االنغلوفونية  ومن 
بأهمية  يرون  من  فهم  اآلخر  الفريق  أما  كثيرًا(.  العربي  المغرب  أهل 

حماية الهوية الثقافية، أو تصويرها على أنها نسق مغلق.
واللغة،  الثقافية  الهوية  موضوع  بشأن  فصواًل  الكاتب  أفرد  ثم 
مكونات  م��ن  أس��اس��ي  مكون  اللغة  ألن  ي��ن.  وال��دِّ الثقافية  والهوية 
الهوية، لكنها ليست المكون الحاسم. وضرب في ذلك مثااًل في اللغة 
ولكنها  شيء،  في  العربية  تزاحم  ال  التي  النوبة،  أهل  لسكان  النوبية 

لغة مختلفة في إطار الثقافة المصرية.
ليس  ولكن  الثقافية،  الهوية  عناصر  أه��م  م��ن  ي��ن  ال��دِّ اعتبر  كما 
ما  وهو  المجتمع.  ثقافة  داخل  األدي��ان  لمجمل  بل  المفرد،  بالمعنى 
يرجعه إلى أن الثراء الثقافي في التنوع والتعدد هو »التنوع الخاق«.

نقيض  وه��ى  المنفتحة«،  »الهوية  مفهوم  عند  الكاتب  وت��وق��ف 
من  ق��در  أكبر  تحقق  إذ  نقائضها؛  بين  الممزقة  أو  المغلقة  الهوية 
تجاور  ألن  األساسية،  مكوناتها  بين  والتناغم  والتفاعل  التوازن 
عنصر  كل  واح��ت��رام  بالتسامح  يسمح  للهوية  المختلفة  العناصر 
حسين  طه  جعلت  التي  هي  المنفتحة  الهوية  وتلك  العناصر،  لبقية 

يكتب كتابه »مستقبل الثقافة في مصر«، العام 1938.
اإلب���داع  باعتبار  اإلب��داع��ي��ة،  الهوية  تحديات  الكاتب  يغفل  وال 
صورة المنجز البراق للهوية؛ إذ أشار إلى أن نكسة العام 67 كانت 
سببًا في وضع الوعي العربي في مأزق، كما أنه بات من الصحيح أن 

ماحقة اإلبداع العالمي، من األمور الضرورية والازمة. 
التي  المزدوجة«  »الهوية  ب��  عليه  أطلق  ما  أم��ام  الكاتب  ويتوقف 
سويف،  وأه��داف  بركات،  وحليم  سعيد،  إدوارد  أعمال:  عنها  ر  تعبِّ
إب��داع��ًا  شكلوا  حيث  وغ��ي��ره��م.  ج��ب��ار،  وآس��ي��ا  ج��ل��ون،  ب��ن  وال��ط��اه��ر 

ينطوي على ما يمكن تسميته بالهوية المزدوجة.
»الهوية  موضوع  تناولت  التي  الكتب  أهم  من  الكتاب  هذا  ويعد 
استخدمه  ال��ذي  والتاريخي  التحليلي  المنهج  إل��ى  نظرًا  الثقافية«، 

الكاتب، مع غلبة التناول، من خال مفاهيم النقد الثقافي.

غاف الكتاب

أحصي تهكمي على الحياة

في انتظار الحليب
وأشباهه من ُلعْب

دهشة في الصباح
ألّن المرايا تجالسني 

حيثما مْلُت مالْت

ال توقظني يا أبي 
ال شيء يغري على اليقظة...

الضوضاء والحزن والدخان
آفة أرواحنا

تحصون أحزانكم
وأنا أحصي تهكمي على الحياة

رفقة الماء...
محاولة إلقناع الكائنات المائية

بصداقة مقيمة
أنظر إلى الزويا بحب

يعيد لها ولألشياء اعتبارها

§  نص - جعفر الجمري

قبلة كي ننام على سعة
من غد ال يمل حكاياتنا

وأبصركم من مكاني األثير
تعالوا لنكمل قصتنا الفائتة...

أيها الكهُل أنَت.. نعْم أنَت
رأيتك أمس تخبئ دّبًا 

وتتركني في عراء السرير

مقاطع من كتاب »في حضرة الغياب« لمحمود درويش )3 - 3(
على  حنجرته  درب  إال  فيه  ليلة  قضى  أحد  من  ما  كثافة.  السجن   [
وصيانة  العزلة  لترويض  المتاحة  الطريقة  هي  فتلك  الغناء،  يشبه  ما 
سامرك  قــد  آخــرك  أن  يعني  المبحوح  صوتك  تسمع  ان  ـــم.  األل كــرامــة 
وراءهــا  ما  اتسع  ضاقت  كلما  غرفة  في  الشخصية،  باخبارك  لك  وأســر 

واحتضنت العالم بشغف المصالحة.
وأنت إذ تغني ال تغني لتتقاسم الليل مع أحد. وال تغني لتقيس ايقاع 
وقت بال ايقاع وال عالمة، بل تغني ألن الزنزانة تغريك بمناجاة الخارج، 
الذهبية.  السنابل  بحفيف  إليك  الحقول  تأتي  العزلة:  كمال  في  نقصانك 
والشمس تمأل قلبك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح المبعثرة 
تأتي  الهال  بهياج  المشحونة  القهوة  ورائحة  فوضوية.  فتاة  كشعر 
إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خارجك من سعة ودعة... وإلى ما 

كان ينقصك من احتفاء بالطبيعة.
بؤرة  ألن  بالوضوح،  الغموض  يحتفل  والغسق،  القصائد  في  وكما 
من  الظالم  وتحرم  الكلمات،  وفــي  الجهات  في  إشعاعها  تطلق  سرية 
وأيائل  ماعز  من  قطيعًا  الصغيرة  الذكريات  ــزورك  ت الصفات.  أبدية 
على  تنتظر  فتاة  أغنية  كل  في  جبلي.  طريق  على  صنوبر  كأكواز  تتقافز 

محطة باص أو على شرفة. وعلى كل شرفة منديل يلوح وحمامة آمنة

وأنت، أنت وأكثر
إلى  وبالنازلين  ــدرج  ال على  بالصاعدين  سكاني،  كمجمع  مأهول، 
أفضل  على  األزواج  ونزاع  والغساالت  المطبخ  بأدوات  مأهول  الشارع. 
يتبعه  المعدة  في  خفيف  وجع  السمك.  وقلي  البطاطا  لتقشير  طريقة 

وجع ميتافيزيقي: هل تصاب المالئكة بالزكام؟

وأنت، أنت وأقل.
وفنجان  وصحيفة،  وحالقة،  حمام،  بال  جديد  يوم  ولوج  تستطيع  ال 
اإلغالق.  دائم  حديدي  باب  لهما  مربعان  متران  هنا  األرض  حجم  قهوة. 
بالسوس،  المطبوخ  العدس  حساء  إليك  تحمل  غليظة  أحذية  أصــوات 
األيام،  تحصي  ال  لكنك  العالم.  على  ضيفًا  حل  قد  جديداً  نهاراً  أن  فتدرك 
حرب  كانت  إن  تعلم  وال  الجديد.  للتقويم  حصى  وال  زنزانتك  في  خرز  فال 
وال  ـــا.  أوزاره وضعت  قد  القديمة  الحرب  كانت  أو  اندلعت،  قد  جديدة 
تعرف إن كانت ثيابك قد توقفت عن بث رائحتها،أم أن حاسة الشم فيك 

هي التي تعطلت.
ال جديد إذاً. ال جديد في هذه القطيعة الصلبة مع الزمن. ال جديد سوى 
مهاراة،  بال  تتناوبان،  وصورة  فكرة  متحواًل  وإليك،  منك  الزاحف  قديمك 
ال  فاسد.  هواء  في  الطبيعي  للتنفس  عنه  لك  غنى  ال  الذي  هدوئك  ذرائع 
تعصى  بأن  ويأمرك  فتنصاع،  يأمرك  كان  الذي  القلب  إشارة  رهن  شيء 
فتعصى، ويأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل من برية، وإلى أقسى 

ما في الكالم من خشونة الهجاء.
مناطحة  على  الــقــادرة  اللغة  فحولة  الهجاء  لتقول:  ــادئ  ه أنــت  كم 
الجنادل، كلما توقفت البالبل عن الغناء، وامتثلت فرس غير أصيلة، إلى 

بالقادر  التشبه  نقصان  تعوض  مقهورة  فروسية  الهجاء  حمار.  إغــواء 
الجمهور  يطرب  الهجاء،  لكنه،  العرش،  مرتبة  إلى  الخاسر  إنشاء  برفع 
الغاضب، ويعذب الغالب بطنين األوالد الذين يالحقونه بأصوات التنك 

والشتائم، ويحرمه من تتويج النصر بالطرب.

وأنت، تقريبًا أنت.
إال  فيه  ليلة  قضى  أحــد  من  ما  كثافة.  فالسجن  طليق.  وال  سجين  ال 
السهر  فرط  من  المتشنجة،  الحرية  عضالت  تدليك  في  كله  الليل  وأمضى 
كل  من  تحتضنها  ذا  أنت  وها  وجائعة.  وعارية  حافية  األرصفة،  على 
وما  أبسطها  ومــا  أصغرها  ما  البرهان.  عــبء  من  متحرراً  ــراً  ح ناحية، 
يدك  متناول  وفي  فيك  وهي  السراب.  نشاط  إلى  االستجابة  في  أسرعها 
هطول  وفي  الطير،  أمثولة  اقتباسك  في  الزنزانة:  جدران  بها  تدق  التي 
منسي،  حجر  على  الــضــوء  ضحكة  ــي  وف ــاح،  ــري ال هبوب  ــي  وف المطر، 
مع  متكافئ  غير  حوار  وفي  بخلوا،  إذا  مانحيه  يوبخ  شحاذ  كبرياء  وفي 

سجانك حين تقول له:
الضوء  مــن  غيره  حــرمــان  على  يحيا  فمن  الخاسر،  هــو  ــا،  أن ال  ــت،  أن
الكرم،  في  حريتي  بالغت  إذا  إال  تتحرر  ولن  ظله.  عتمة  في  نفسه  يغرق 
تفعله  مما  أنا،  ال  الخائف،  أنت  بيتك.  إلى  وترشدك  السالم  تعلمك  كأن 
باإلشارات.  الملغومة  وهذياناتي  وحلمي  نومي  حارس  يا  بي،  الزنزانة 
لي الرؤيا ولك البرج وسلسلة المفاتيح الثقيلة والبندقية المصوبة إلى 
شبح. لي النعاس حريري الطبع والملمس، ولك السهر علي لئال يسحب 
النعاس سالحك من يدك قبل أن يرتد إليك طرفك. الحلم مهنتي، ومهنتك 

استراق السمع، سدى، إلى حديث غير ودي بيني وبين حريتي.
نفسك  في  وتدخل  تغافله  ــت  وأن ــراك  ي وال  إليك،  السجان  يصغي  ال 
دخول الغريب إلى مقهى على الرصيف. لم تحب المقاهي ومالهي الليل، 
المتعطش  النص  بفضول  الروائي  امتالء  هو  المقهى  عنك.  أشاعوا  كما 
إلى مراقبة المصائر. المقهى هو إفراغ الوقت من ضجر مصاحب للكائن 
في كؤوس نميمة. والضجر مذل كالشهوة المتأججة في غير موضعها. 

المقهى هو الشرك المالئم الصطياد أفكار نسيها أصحابها مع البقشيش 
الوجبات  تشبه  ثقافية  لعناوين  دقيقة  غير  واقتباسات  الموائد،  على 

السريعة.
المقهى.  إلى  الزنزانة  من  الذهاب  في  ملتهبة  برغبة  اآلن  تحس  لكنك 
قرأت.  ما  وتنسى  تقرأها  قد  وجريدة  قهوة  فنجان  مع  وحدك  ستجلس 
إلى  النظر  الختالس  ورقية  ستارة  لكنها  تقرأ.  لم  ما  وتتذكر  تقرأها  ال  وقد 
يأكل  جنرال  وإلــى  عائلي،  بحنان  كلبها  تخاطب  سيدة  إلــى  اآلخــريــن: 
شعر  خصلة  تنزل  فتاة  وإلــى  يجوع،  كائن  أيضًا  هو  فالجنرال  بنهم، 
رجل  عن  مالحظات  يدون  صحافي  وإلى  المنتظرة...  بنزق  جبينها  على 
نفسك،  إلى  النظر  تختلس  وحين  المتقاطعة.  الكلمات  حل  يحاول  أمامه 
أو  امتالء  أو  بفراغ  تشعر  وال  أحداً،  تنتظر  وال  بشيء  تفكر  ال  أنك  تكتشف 

ضجر.
إلى  الصنوبر  قمم  من  الــنــازل  الــشــارع  ــى  إل فتخرج  ساطع،  الضوء 
والحرية  والبحر.  الشجرة  مشهد  من  الكائن  حرمان  هو  السجن  البحر. 
هي المخيلة القادرة على استدعائهما إلى السجن، وجعل ما ليس مرئيًا 
هو  ما  ويجعل  حرية،  فعل  إذاً  الشعر  الشعر.  يفعله  ما  هذا  ال...  مرئيًا. 
تتخيل  وحرية.  رياضة  والمشي  الخطر.  مواجهة  عند  مرئي  غير  مرئي 
شبابيك  تتملى  البداية.  في  بطيئًا  الشخصي  شارعك  على  تمشي  أنك 
المسافة  تقيس  وحمامات.  صغيرة  أســرار  على  الداخل،  على  مفتوحة 
خطأ  على  بالندم  حامض  شعور  فينتابك  صغير،  ووداع  طويل  لقاء  بين 
منا  كــاًل  ــادت  أع الحرب  لكن  ــدث.  ح عما  المسؤول  أنــا  لست  ترتكبه:  لم 
أغنية  تعد  فلم  السجن،  إلى  وأنا  الوطني،  نشيدك  إلى  أنت  خيمته.  إلى 

الجسدين مشتركة!
الشخصي  شارعك  على  تمشي  أنك  تتخيل  وحرية.  رياضة  المشي 
وألواح  الشورما  لساندويتش  الزائدة  السعيرات  لتحرق  سريعًا  سريعًا 
عافية  اســتــرداد  إلــى  السجين  شهوة  هما  والسكر  الدهن  الشوكوالته. 
تحتاج  ما  على  الــذاكــرة  وتــدريــب  الكلمات  رياضة  والمشي  المألوف. 
الكلمات  عن  يخفف  السريع  المشي  واإلهــانــة.  ــزؤان  ال نسيان  من  اليه 
السريع  المشي  طائشًا.  السهم  يجعل  وما  والمترادفات  النعوت  شحم 
الضباب  تحرش  مهما  الواقعي  من  الصحيح  موقعه  في  الرمزي  يضع 
القوام  بسروة  الكالم  يلف  السريع  المشي  والرؤيا.  والفكرة  بالصورة 
الرشيقة تحت سماء صافية. فلتسرع قبل أن يوقفك السجان عن رياضة 
المجاز في منتصف هذا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن يوقظك، ويرمي 

إليك بوعاء البول الصباحي.

وأنت أنت وال أنت في آن واحد.
االختالء  في  حر  لكنك  يدخل.  ــارج  خ ــى  وإل يخرج  ــل  داخ إلــى  منقسم 
وال  ركبتيك.  على  الخيال  ــع  وض فــي  حــر  أوجــــه...  حمالة  غير  بحرية 
ال  ألن  صغير،  وسجن  كبير  سجن  بين  مقارنة  العادة،  هي  كما  تجري، 
شيء في الزنزانة يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشع نوراً، فتغني 

له وتطير، كما يفعل المتصوف، أبعد من هدهد في أقاصي السؤال!.
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