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عـــــــن حمـــــــمـــــــــــــــــــود الـــــــربيــــكـــــــــــــــــــان
صـالح نـــــيـــــــــــــازي

ـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــة
ـ
قـ

جورج لويس بورخيس
ترجمة –عادل العامل

يعتبـر محمـود البـريكـان من الـرعيل
األول مــن ك ـتـ ـ ــاب ال ـ ــشعـ ـ ــر احلـ ـ ــر يف
العـ ــراق  ،وهـ ــو أثـ ــراهـم مـ ــوضـ ــوعـ ــا ،
وأخطــرهم اسلـوبـاً وجـرس ـاً .بيـد أنه
اقلهـم شهــرة وتــداوالً ،وهــذا تقــصيــر
من قـبل احلــركــات األدبيــة العــربيــة،
ومن النقاد خصوصاً.
وراء البريكـان ثقافـة تاريخيـة واعية،
وثقــافــة قــان ــونيــة ،وثقــافــة فلـسـفيــة
أج ـن ـبــيـ ـ ـ ـ ــة،
مـع ه ـ ـ ــوس
ـوسيقـى
ـ
بـامل
الكالسيكي
ة الغــربيــة.
مــن جـ ـ ــراء
ذلـك تف ـ ـرّد
شعره نـوعا
وت ـن ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـاً.
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ي ـخـ ـ ـ ـت ـلـ ـ ــف
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ــل
أبنـاء جيله
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــراء
ب ـ ـت ـ ـم ـك ـ ـنـ ــه
مـن كـت ــاب ــة
نـثـ ــر دقــيق
عـ ـلـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــي
مقـت ـصـ ـ ـ ــد.
وهـذه ميـزة
ال تكـت ـسـب
إال
بــالقـ ــراءات
ال ـن ـثـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
املــتعــمقـ ـ ــة،
بـ ــاملقـ ــارنـ ـ ــة
واجملـاهــدة،
بني النصـوص ،بحيث يصـبح الكاتب

ال مجـ ـ ــرد وعـ ـ ــاء خـ ـ ــازن  ،بـل جهـ ـ ــازَ
تفـاعالتٍ كيميـاوية .هكـذا باختـصار،
الكــاتـب احلقـيقـي مخـتـبــر ،أهـمـيـته
مـن جت ــاربه .واملعــروف أن نـثــر كـتــاب
الـشعر احلـر يف العراق يـتحضض يف
بعــض األحـيـ ــان الـ ــى مـ ـسـتـ ــويـ ــات ال
ميكن إساغتها بحال.
إذا صح اآلفتـراض أعاله  ،أن الكـاتب
احلق ــيق ــي مخ ـت ـب ـ ـ ــر فال شـك يف أن
كتابـاته ستتخـذ شكل البـرود العلمي
والتجــرد والتـواضع قـبل وحتـى بعـد
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـج ـ ـ ـ ــارب .ه ـك ـ ـ ـ ــذا شـع ـ ـ ـ ــر
الـبـ ــريـكـ ــان ،جـ ــادّ بال حتـم ــس ،وفــيه
صفـ ــات الــنهـ ــر العـمـيـق ،ال الغـيـمـ ــة
املـتـنقل ــة ،صفــة الـكلــوروفـيل والـنـتح
والـ ـنـ ـ ـ ـسـغ  ،ال الـ ـتـغـ ـن ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاذج
ب ــالعـنق ــود .علــى ه ــذا ميكـن اعـتـبــار
قـ ـص ـ ــائ ـ ــد ال ـب ـ ــريـك ـ ــان -لـ ـ ــوال بع ــض
غن ــائيـتهــا املــوروثــة –بــدايــة الــشعــر
املـثـقف Intellectual Poetryيف
القصائد العربية .
وحتــى نفهـم مكــان ــة البــريك ــان أكثــر
فالبد مـن اإلقرار بـأن الشـعر العـربي
عـمــوم ــا شعــر آنـت ـشــاري يـنـتقل فـيه
الشـاعر من نقطة ،ثـم يتفرع ويتفرع
 .فــالــريـشــة مـثال ،تقــود الــى الـطيــر،
وال ـطـي ــر إل ــى ال ـطـي ــران والـت ــرح ــال
والهجـرة ،والهجرة إلـى أماكن غـريبة
وهكذا ….بهذا املعيار ميكن القول ،
إن الـبـ ــريك ــان مـن ال ــشع ــراء الـقالئل
الـ ــذيـن غـي ـ ــروا املعـ ــادلـ ــة ال ــشعـ ــريـ ــة
القـدميــة فجهـدوا إلـى جـمع العــالم
يف نـق ـ ـط ـ ـ ــة ،أي انـه أص ـبـح ع ـ ـ ــدس ـ ـ ــة
مـحدّبـة المّة  .وهـذا تطـور ،حبـذا لو
تـوقف عنده النقاد ألنه بـداية لكتابة
ق ـ ـص ـي ـ ـ ــدة ع ـ ـض ـ ـ ــوي ـ ـ ــة م ـت ـ ـ ــواشـج ـ ـ ــة
متالحمة.
يف أواسط اخلمـسينيـات نبه السـياب

الى أهميـة شعر البـريكان وذكـر شيئاً
مـن قـبـيل أعـظـم أو أفـضل شــاعــر يف
العـراق ،أو بهـذا املعـنى فـسرنـاه ،املهم
أنه لم يـذكـر شـاعـرا غيـره .منـذ ذلك
احلـني ،ب ـ ــاتـت مـت ـ ــابع ـ ــة نـ ـش ـ ــاط ـ ــات
الـبريكان األدبـية ،وكذلك الـشخصية
من فضولنا األدبي.
رغـم أن الـب ــريك ــان أكـث ــر أبـن ــاء جــيله
ن ــضج ـ ـاً ،وأعـمـقهـم فـكـ ــراً وأج ـ ـدّهـم
مـوضـوعـا  ،أال أنه –علــى العمـوم_
ال ميـكــن ع ـ ـ ــزله ع ــنهــم .عُ ـنــي ج ــيل
اخلـم ـسـيـنـي ــات –فـيـم ــا عـنـيَ به _
ب ــالع ــدال ــة اآلجـتـم ــاعـي ــة ،واحل ــري ــة،
باملوت والعقم  .ال يفوتنا أن الشعراء
الع ــراقـيـني مـنـ ــذ الع ـش ــريـنـي ــات مـن
القـ ــرن املـ ــاضـي ،طـ ــرقـ ــوا وبـ ــاحلـ ــاح،
املــوضــوعــات اآلجـتم ــاعيــة ،مـن فق ـرٍ
وي ـتْ ــم وطالقٍ وسـ ـ ــرقـ ـ ــة وجـ ـ ــرميـ ـ ــة .
أفـرغـوهـا يف قـوالـب حكــائيـة سـرديـة
متيـزت باملـيوعـة ومبزيـد من امليـوعة،
وبلغـت نــضجهــا عـنــد الــرصــايف يف "
اليتيم يف العيد" و" األرملة املرضعة"
و " املـطلقــة" .رمــى الـشــاعــر من وراء
قصـائـد كـتلك الـى آسـتثـارة الـشفقـة
مبـاشرة .عـلى أيـة حال ،كـان الشـاعر
يف كل األح ــوال يــصف الــضحـي ــة وال
يتقـمّصها  .بـكلمات أخـرى لم يجعل
الـ ــضح ـيـ ـ ــة ت ــتحـ ـ ــدث ع ــن نف ـ ــسهـ ـ ــا.
حـصـيلــة شعــريــة كهــذه  ،ك ــانت أمــام
ال ـش ــاع ــر اخلـم ـسـيـنـي ،مـنه ــا غ ــرف،
ومـنهــا اســتلهـم .أضف إل ــى ذلك مــا
ق ــرأه ال ـسـي ــاب ورمب ــا الـبـ ــريك ــان مـن
قصائـد حكائـية يف الشعـر اإلنكليزي
بلغـته األصـليــة .فــاملــومــس العـميــاء
امتــداد للــشعــر العــراقـي العـشــريـني
والثالثـينـي ،من حـيث أنهـا يف نهـايـة
املـط ــاف ت ـسـت ــدر العــطف وت ـسـتـثـي ــر
الـشفقـة خـاصـة أن املـومـس (وعميـاء

اي ـض ــا ) ال تـنــطق ب ــال ـضـ ــد  ،ال تعـي
زرايـتهــا ،وان نـطقـت فألن حـظهــا يف
املهنة منكود.
يف ق ـصـي ـ ــدة الـب ـ ــريـك ـ ــان " ارتـ ـس ـ ــام "
مـنح ــى ال يخــتلف كـثـي ــرا وان ك ــانـت
اكثر حدة واقتصادا :
" يف املطعم الصاخبْ
أطل من خلف الزجاج عابر صغيرْ
بوجهه الشاحبْ
أطل حلظتنيْ
أسقط قطرتنيْ "..
تتمسرح القصيدة بكلمة  :خلف .أي
أن الــراويــة كــان إمّ ــا متــرصــداً فقـط
داخل املــطعـم ،أو أنه أح ــد ال ــزب ــائـن.
وبتـراكم كلمـات مثـل  :عابـر صغـير /
وجه ش ـ ــاحــب  /زج ـ ــاج ب ـ ــارد ق ـ ــاس /
نـظــرتـني نهـمتـني ،يكــون الــراويــة قــد
أكـمل عُـ ـدّة ًال بـ ــأس به ــا يف اسـت ــدرار
العـطف والشفقـة ،وحني ذكر الـراوية
" :لكـن أعني النـاس  /هـمّت به فغـاب
" فــإمنــا كــان يـصــور قـس ــاوة اجملتـمع
ليس إالّ .قـصائد من هـذا النوع وهي
تفـتقـ ــر للـمـب ــادرة واملـ ــوقف ،ال تـثـي ــر
اإلعجاب بـل الشفقة علـى املوصوف.
إذا أردنا لألعـمال األدبيـة املوضـوعية
أن تــأخ ــذ أبعــادا إن ـســانـيــة أكـبــر مـن
بيـئتهـا ،فالبـدّ مـن املبـادرة –الـعمل،
كمبـادرة كلكـامش يف الـكشف عـن سرّ
املـ ــوت ولهـ ــاثـه وراء اخللـ ــود .خـيـبــته
املــأســاويــة عـنـصــر حــاسـم يف اإلثــارة
ألنها حتثنا على املزيد من املغامرات
الفـكـ ــري ـ ــة والع ــضلـيـ ــة .ومـن أمــثلـ ــة
امل ـبـ ـ ــادرة -الع ـمـل  ،مق ـ ــام ـ ــات بـ ـ ــديع
ال ــزمـ ــان الهـم ــذانــي ،وشه ــرزاد الـتـي
اسـتـط ــاعـت بـضـعفهـ ــا وحكـمـته ــا أن
جتعل شهـريــار تَلْعـابــة  ،بكل مـا فـيه
من بطش وتوحش وأنانية.
وأقـرب األمثلـة الـى ذلك يف االوبـرا (

فـيـ ــديلـيـ ــو ) لـبــتهـ ــوفـن .وهـي آمـ ــراة
ت ـنـك ـ ــرت بـ ـص ـ ــورة ف ـت ـ ــى ،وع ــملــت يف
الـسجن إلنقـاذ معشـوقهـا ،وأنقـذته .
وكــذلك اوبــرا ( تــوسك ــا) لبــوتــشيـني
الـتـي ق ــايــضهـ ــا ( سك ــابـي ــا ) رئـيــس
ش ــرط ــة روم ــا املـتغـط ــرس ج ـس ــده ــا
مقــابل خالص حـبيـبهــا الــرس ــام من
حــبل املـ ـشــنقـ ــة .رضخـت عــن مقـت ،
وحـني أحـ ــاطهـ ــا بـ ــذراعــيه الــتق ـطـت
سكينـة من علـى الطـاولة ودفنـتها يف
ظهره وغنّت :
" هل دمك يخنقك
متْ عليك اللعنة
متْ  ،متْ
إنه ميت .أهذا الذي
كانت كل روما ترجتف ذعراً منه "
شـاعت القصـائد احلكـائية يف الـشعر
امل ـصـ ــري احلـ ــديـث ،وخـ ــاصـ ــة لـ ــدى
صالح ع ـبـ ـ ــد الـ ـص ـبـ ـ ــور .إنهـ ـ ــا علـ ـ ــى
الـعمــوم ســرديــة ،مملــة ألنهــا ك ـدّست
الـ ـ ــزمــن واحلـ ـ ــوادث ب ـتـ ـ ــراكــم ،آخـ ـ ــذا
بعــضه ــا ب ــرقـ ــاب بعــض .املع ــروف أن
الــشع ــر احلكــائـي حلـظــات مـنـتقــاة ،
والــزمن فـيهــا ال يتـسلـط علـيهــا من
اخل ـ ــارج بل يـنــبع مـن داخـله ـ ــا ،ل ـ ــذا
فــالـشعــر احلكــائـي يتـميــز بــاختــزال
شديد يقرب من التجريد ،وبآقتصاد
يف الــتعـبـيـ ــر يقـ ــرب مـن الـبـ ــرقـيـ ــات،
وغمـوض كلمـا متعّنـتَ فيه تضـاعفت
مـعـ ـ ـ ــانـ ـيـه .أه ــم م ــن ذلــك ،يـج ــب أن
ت ــتخـلل ال ـ ــشع ـ ــر احلـك ـ ــائ ــي وقف ـ ــات
صمـت ميلــؤهــا القــارئ بــأح ــاسيـسه
هـ ــو فـيـتـبـنـ ــاهـ ــا  ،وكـ ــأنه يـ ـشـ ــارك يف
تركيب الـنص ومنوه ،كالذي جنده يف
الـشعـر الـصيـني واليـابـاني و يف شعـر
دي الميــر ووالس سـتيفـنس وروبـرت
فروست.
الثـيمـة األخــرى التـي احتلـت مكـانـة

الصـدارة يف الـشعـر اخلمـسيـني  ،هي
احلـرية  .حيـث ارتبطت بكل معـانيها
بـ ـ ــال ــتحـ ـ ــرر الـ ـ ــوط ـنــي  ،ولـك ــن بعـ ـ ــد
االسـتقالل الفـعلي  1958تــوقف هـذا
الـنــوع مـن الــشعــر أو ك ــاد ،ولكـن كـمــا
يـب ــدو لـم يـتـ ــوسع ش ــاع ــر ع ــراقـي يف
مفه ــوم احل ــري ــة ،وخ ــاص ــة احل ــري ــة
الف ــردي ــة كـمحـم ــود الـبـ ــريك ــان .مـن
دالئل ذلـك رفضه ( لـلتمـاثل الكـامل
) يف قصيدة عن احلرية :
" ال أشتهي عينا زجاجيهْ
فماً من املطاطْ
ال أبتغي إزالة الفرق وال أريدْ
سعادة التماثل الكاملْ
شكراً لكم دعوه يبقى ذلك الفاصلْ
أليـس عبداً يف الـصميم سـيد العـبيدْ
"
كـما رفض محمود البـريكان الذوبان
يف أيـة مــؤسسـة أيـاً كـانت واجهـاتهـا ،
ك ـم ـ ـ ــا يف ق ـ ـص ـي ـ ـ ــدتـه  " :الـ ـ ـسـق ـ ـ ــوط
اجلـمــاعـي " و " انـتـم ــاءات " .والشك
يف أنه طوّر موضوع احلرية الفردية ،
 األنا  ،إلى موضـوع احلرية الفردية–األنت  ،وهـذا عني ما فعله الـشاعر
اإلنكليزي ملنت .
رغم أن موضوعات البريكان الشعرية
طـ ــريف ــة غ ــاي ــة ال ـط ــراف ــة ،وأصــيل ــة
ومتطورة ولـكن ما يشـوقك فيه أكثر،
طريقته يف مـعاجلة تلك املـوضوعات
سـواء من حـيث التـوزيع املـوسـيقي أو
صيـاغـة العبـارة املتقنـة الـصنع ،وهي
ال ـتــي جتعـله أخ ـط ـ ــر شع ـ ــراء ج ـيـله
وأكـث ــرهـم ش ــاع ــري ــة  .وه ــو بـال شك
أعـمـقهـم وأشـمـلهـم  .أم ـ ــا تقـنـي ـ ــاته
ف ــأكـث ــر متـي ــزا  ،يج ــد فـيه ــا ال ــشع ــر
كرامته .
محمـود البريكـان  ،باخـتصار  ،شـاعر
أكبر من بيئته .

عـنــدمــا يـنـكـســر الـغـصـــن
رأى ولــد صـغيــر ذات يـــوم دميــة يف
نافـذة متجر من املتاجـر ،فالتمس من
والـديه ان يـشتـريـا الــدميـة لـه ،لكن
االمـــر كـــان فــــوق امكـــانـيـــاتهـمـــا
البـسـيطـة .فـراح يف كل مـســاء يحلم
بــالـــدميــة ،ويف كل يــوم يلـتمــس من
والــديه شــراء الهــديــة ،ويف كل يــوم
يقوالن له (ال).
واسـتمــر االمــر عــدة ايــام ويف آخــر
االمــــر ،تــــوقف الــصـبـي عــن طلـب
الدمية ،اذ كـانت احالمه بالـدمية قد
اصبحت تعويضـا مناسبا عنها .فحلم
باملغامـرات الرائعة الكثـيرة التي لديه
مع الـدميــة املبجلـة ،وبــالبهجـة الـتي
جلبتهـا على حياته .وتأمل كل تفصيل

دقيق.
وعنـدمـا اسـتيقـظ ذات صبـاح وجـد
الـدميـة جـالسـة عنـد اسفل سـريـره،
فـانــدفع تغمــره البهجـة ،الـى والـديه
لـيعبــر لهمــا عن امـتنـانه .فـاصــابت
والـديه احليـرة ،النهمـا لم يكـونـا قـد
اشتريا الدمـية ،وسأال الطفل من اين
حصل علـيها ،فـانسحـب الى غـرفته،
وراح يفكـر بالـدمية ومـصدرهـا ،وقد
اكتــشف ان الـــدميــة قــد جـــاءت من
احالمه ،ابدعها عقله هو.
فكان يف كل ليلة يحلم بدمية مختلفة،
ويف كل صبـاح تـظهــر دميـة جـديـدة
عـند اسفل سـريره ومتـى ما رغب يف
شيء راح بـبسـاطـة يحلم به ،فـيظهـر

لديه يف الصباح التالي.
وبعـد عـدة ايـام مـن تكـرار احلـادثـة
اكـتشف الطفل ان موهبته كانت تعمل
خارج احالمه ايضا.
فمتـى ما اراد شيئا ،فكـر به ببساطة،
فكان يظهر له بطريقة سحرية ،ومتى
مــا اراد حلـــدث ان يحـــدث فكـــر به
فيحدث.
وذات مسـاء ،راح عدة اوالد اكبـر منه
يهـددونه .فحلم الـصبي بـأنه لـم يكن
هنـــاك ،فبــدأت جــدران الــواقـع من
حوله تنهار ،واخذته معها.
The Garden
Of Jorge luis Borges

عـودة الـمــنـفـى الــى الـجــــــذور:
متــــــــــــزقــــــــــــات ثـقــــــــــــافــــيــــــــــــة يف عــــــــــــامل مــــتـغــــري

مـن اوراق اسـبــــوع املــــدى

شـــــاكـــــر األنــبـــــاري

املكان ينمو منو البشر .تتغير
مالمح الطبيعة ،وتتآكل البنايات.
وتقوم واجهات جديدة.
فالزمن له وقع ثقيل على
االنسان واجلمادات .ان االنقطاع
عن املكان األول يحدث فجوة يف
الروح ،وهذا ما أحسست به ما ان
عدت الى القرية ،بعد اكثر من
عشرين سنة من املنفى .القرية
التي ولدت فيها ،وعرفت خباياها
ونباتاتها وطيورها وغبارها
ونخيلها ،لم اتعرف عليها يف
البدء ،تضاريسها األولى امنحت
وزالت ،ومن ذلك مقبرتها
الصغيرة النائمة على طرف
صحراء اجلزيرة .تغير املكان بقوة
لكنه ظل ملونا بحكاياته القدمية،
حكايات سنوات سابقة من طفولة
مهملة.

االبـتع ــاد عــن املك ــان يـنحـت فج ــوة يف صخ ــور
الكـائنات ،روحيـة قبل ان تكون ملمـوسة .تغيب
مالمح وتـولـد اخــرى .ظل املكـان األول صـورة
مـ ـسـجلـ ــة يف الـ ــذهــن ،اال انه زال وانـ ــدثـ ــر ،مع
ن ــاسـه وحك ــاي ــاتهـم ،مع ان ق ـسـم ــا كـثـي ــرا مـن
اولـئـك الـن ـ ــاس بقـ ــوا احـي ـ ــاء .تلـك احلق ـ ــائق
جتلب احلزن الـى روح العائد الـى وطنه ،وعلى
كـاهله عقود من االغتـراب ،والسفر ،والـسياحة
يف العـالم اخلـارجي .هـذا الـشعـور رمبـا يهـضم
وي ـن ـظ ـ ــر به حــني يح ـ ــدث مع اجل ـم ـ ــادات ،مع
الشـوارع واألنهار واألبـنية واحلـدائق والنخيل،
لكـنه حني يحـدث مع الـبشـر فهـو ميأل الـنفس
بـاحلـزن واخلـيبـة واخلــواء .التفـسيـر الــوحيـد
الـذي اقنعني هو ان األمـر يكمن يف داخلي انا،
ولـيــس يف املك ــان او اصح ــاب املكــان .انــا الــذي
تـغيــرت بعــد هــذه الــسنــوات .انــا الــذي امـتألت
دواخـله بـ ــاملـ ــاضـي واألمـكـنـ ــة الــبعـي ـ ــدة .لقـ ــد
غيـرتني عالقـات عشـتها ،ومـدن رأيتهـا ،وبلدان
زرتها ،وميـاه سبحت فيهـا وشربت منـها ،وثلوج
تختلف.
يف قـريتي لم تسقط ثلـوج على االطالق .رأينا
البـرد فقط ،ولعبـنا مع حـباتـه والتهمنـاه ،لكن
لم نر ثلـوجا .انـا من تغيـر وليس املـكان فقط.

الــوش ــائج ال ــداخلـيــة الـتـي كــانـت تـتــرابـط مع
مـ ــؤثـ ــرات املـكـ ــان األول زالــت .تخـلّقـت مـ ــراكـ ــز
حـسية جـديدة نـتيجة هـواء آخر ووجـوه أخرى
ولغــات ذات محمـوالت رمـزيـة ثــانيـة .قـامـوس
األص ــوات مخ ــالف ،وك ــذلك قــامــوس ال ــروائح
واملـبصـورات واملـسمـوعـات .هـذه جتـارب داخليـة
يصعـب االحسـاس بهـا ملـن لم يعـشهـا ويـخضع
ملفــاعيلهـا .طـوال سنـة من عـودتي لـم التق اي
وجه أعـ ــرفه صـ ــدفـ ــة يف الـ ـشـ ــارع او املــطعـم او
محـل العــمل .عـ ــرفـت كـثـيـ ــرا مــن األشخـ ــاص
خالل دراسـتـي يف اجلـ ــامع ــة واثـن ــاء خ ــدمـتـي
العـسكـريـة وسفــراتي داخل الــوطن .رمبـا كـنت
التقيهم لكنني لم اتعرف عليهم .احيانا كانت
متـر عليّ وجـوه احـس انني اعـرفهـا او عـرفتهـا
حـني ك ــانـت ش ــاب ــة ذات يـ ــوم ،اال ان مالمـحه ــا
ظلــت ث ـ ــاب ـت ـ ــة يف رأســي .زمــنه ـ ــا غ ـي ـ ــر زم ـنــي.
الصورة اخملـتزنة ال تشبه الـصورة التي امامي.
رمبـ ـ ــا بع ــض مــن املالمـح فق ــط .حــني وصلــت
القـ ــريـ ــة يف الـيـ ــوم األول جـ ــاء رجـ ــال ونـ ـسـ ــاء
للسالم علي ،كنت اعـرفهم جيدا .تربيت معهم
وع ــاش ــرتهـم ،وص ــورهـم ظلـت يف ذاك ــرتـي حـني
ك ـنــت أط ـ ــوف بــني الــبل ـ ــدان .لــكل اســم ق ـص ـ ــة
وحـ ـ ــديــث .ك ـنــت اتـ ــطلـع يف املالمـح واشخّ ــص

بعـضهــا لـكنـني نــسيـت اسمــاءهــا .فــاضـطــررت
الـى االعـتمـاد علــى اخي األصغــر كي يـذكــرني
بهم .بـاملنـاسبــة لم اتعـرف علـى اخـوتـي ايضـا،
فقــد كـبــروا وشــابــوا وق ـسـت مـالمحهـم وبــانـت
علـيهـم شخــصيــاتـهم الــداخـليــة فــأف ــرزت لكل
واح ـ ــد صف ـ ــة .املفـ ــاتــيح الـتـي كـنـت أحـمـلهـ ــا
الخ ـ ــوتــي لــم تع ـ ــد ص ـ ــاحلـ ـ ــة لل ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى
أرواحهـم .الــزمـن غـيّ ــر األقف ــال واملفــاتـيح .اال
ينـطـبق هــذا علــى األمـكنــة ايـضــا؟ تـظـن انك
تعـرف مفـاتيح مـدينـة مـا ،ثم تغـادرهـا سنـوات
وتعــود ،لتجــد ان مفــاتيحـك لم تعــد مالئمـة.
املفـاتـيح تتجـدد بتجـدد املكـان وكـذلك الـبشـر،
يتجـددون ويـتغيـرون بـتغيـر الـزمـن والتجـارب
واألحداث.
احليـاة مصـنوعـة من احـداث جتري يف الـزمن،
ولـكل مكـان احـداثـه .التجــارب املعيـشـة تـظهـر
يف الـتعــابيـر .تـعيـش عـشــر سنـوات يف فـرنـسـا،
تتكلـم لغتهـا ،وتـأكل طعـامهـا ،وتقـرأ صحفهـا،
ف ــاذا بك حتـمل شـيئــا مـنهــا .تـصـبح فــرنــسيــا
بـنسـبة مـا ،حتـى لو كـانت النـسبـة ضئيلـة .هل
هـذا امــر جيـد ام سـيئ ؟ يـصـعب اجلــواب .هل
امل ـس ــؤول ه ــو أنـت ام الـظ ــروف احملـيـطـ ــة بك؟
وتـلك اشكــاليــة الهـويـات الـتي كــرس لهــا امني
مـعلـ ــوف كـتـ ــابـ ــا ك ـ ــامال،
وك ـ ـ ـ ــذلــك كـ ـت ــب عـ ـنـه ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـطـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر ب ــن جـلـ ـ ـ ــون
ومـيالن كـونـديـرا وادوارد
سع ـي ـ ــد وس ـ ــواهــم .انه ـ ــا
علــى مــا يـبــدو اصـبحـت
اشـكـ ـ ــال ـيـ ـ ــة كـ ـ ــون ـيـ ـ ــة ،ال
تـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــص املـ ـ ـ ـ ـثـ ـقـ ـف ـ ـ ـ ــني
واملبــدعـني واملفكــريـن بل
ع ـ ــام ـ ــة ال ـن ـ ــاس يف ه ـ ــذه
احلـقـ ـب ـ ـ ـ ــة احمل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
ب ــالـهج ــرات والـتح ــوالت
واللج ــوء واالن ــزي ــاح ــات
احلـضــاريــة .املاليـني من
الـهنــود ال ــذين يـعيـشــون
يف بــريـطــانـي ــا ،هل بقــوا
هـن ــودا حقــا ام اصـبحــوا
انـكليزاً ،ام بـني بني؟ مرة
اخـ ـ ــرى هــي اشـكـ ـ ــال ـيـ ـ ــة
الـه ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة واالنـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاء
والـع ـ ـ ــومل ـ ـ ــة واالن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاح
احلضاري اجلاري بشكل
كـ ــونـي .احـيـ ــانـ ــا اع ـطـي
احلق لــبعــض األصـ ــوات

العراقية التي تعيب على القادمني من اخلارج
الـيــوم ب ــأنهـم لـم يعــودوا عــراقـيـني ،واغـتــربــوا
طويال عن املعاناة.
هذا صحيح يف وجه من الوجوه.
عـ ـشـ ــرات الـ ـسـنـني مـن االخـتـالط بح ـضـ ــارات
اخرى ينبغي عليها ان تغير االنسان.
ويف الوقت ذاته افكـر يف ان العراق الـذي نرغب
فـيه يجب ان يكـون هكـذا :عراقـا حضـاريا غـير
منـغلق ،منفتحـا على العـالم وحركـاته وأفكاره
وتقنيـاته وصرعاته .نحن ال نـستطيع ان نكون
جزيـرة منـعزلـة يف احمليط الـضاج مـن حولـنا.
ورمبــا هي ليـست اشكـاليـة عـراقيـة فحـسب بل
هـي تخـص الـثقــاف ــة العــربـيــة ،او اجملـتـمعــات
الع ــربيــة بــرمـتهــا .يـجب ان تـفتـح البــاب علــى
مصـراعيه امـام ما يـجري يف اخلـارج .يجب ان
جتـ ــرب الـتـالقح يف األفـكـ ــار والعـ ــادات واملـ ــآكل
واألفـك ـ ــار وال ـص ـن ـ ــاع ـ ــات .ه ـ ــذا ه ـ ــو ال ـط ـ ــريق
ال ـ ـصـحـ ـيـح لـ ـتـفـ ـ ـ ــادي االنـغـالق والـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــرف
واألصـ ــولـي ـ ــة ،والحقـ ــا االنــتحـ ــار احل ـضـ ــاري.
أتـذكـر حـينهـا الـروائـي التـريـنيــدادي من اصل
هندي ،نـايبول احلائز على جـائزة نوبل ،فأجد
انـه خير من عـبر عن هكـذا حلظات او متـزقات
يف احلضارة املعاصرة.
ك ــانـت معـظـم شخ ــوص ن ــايـب ــول تعـيــش ه ــذه
االزدواجـي ــة :ازدواجـي ــة احلـض ــارات واله ــوي ــات
واألزمنـة .ابطـاله كــونيني صـاروا ،وبـات علـيهم
تقبل حقـيقة انهـم لم يعودوا مـواطنني اصالء
ألي بلــد .ليـسـوا تــابعني ألي ديـن او عقيـدة او
مكـان .هل تتجه البـشريـة الى خلق انـسان من
هــذا الـنمـط؟ افكــر ب ــاألوربي الــذي يـعيـش يف
البـرازيل خـبيـرا يف احـدى الـشـركـات ،ويقـضي
هنـاك عـشـرات الــسنـني .وأفكـر بــالبـاكــستــاني
الــذي استـوطـن جنـوب افــريقيـا وصــار يعيـش
مــن بق ــالـيــته يف اح ــد الـ ـشـ ــوارع الف ــرعـي ــة يف
الضـاحية الـنائيـة من جوهـانسبيـرغ .وافكر يف
اللـبنــاني الــذي هــاجــر الــى شيـلي وراح يـتكـلم
االسبــانيــة ويحـتفل بــأعيــاد الـشعــوب مــا قـبل
الكــولــومـبـيــة .جـمـيعهـم ادركــوا مــا هـم علـيه،
وتقبلـوا مـصيـرهم ،مـصيـر اشخــاص يعيـشـون
يف ع ـص ــر ج ــدي ــد ،ع ـصـ ــر الع ــومل ــة او ان ــدم ــاج
احلضـارات نحو بلـوغ املواطنـة العامليـة التي ال
تعد فـرصة بل واقعاً مفروضـاً .العاب الطفولة
ان ــدث ــرت ،الـتـمـ ــاس مع الـطـبـيعـ ــة خلّف وراءه
ذلك العــالم الـسحـري الـذي نـسـميه بـالـتلفـاز
واألنـتـ ــرنـيـت .وجـ ــد حـتـ ــى ال ــطفـل نفـ ــسه يف
خـضـم عــالـم واسع ،بعــاداته املـتـن ــوعه وألعــابه
االلكـتــرونـي ــة وأفالمه وأح ــداثه املـصــورة الـتـي

جتـري علـى مـدار الـسـاعـة .العــالم القـدمي مـا
عـاد سوى حكـايات تـروى يف قيلوالت الـظهيرة،
امـا احلـاضــر فهــو الكــون كله .جـزء كـبيـر ممـا
يـج ـ ـ ــري يف ع ـ ـ ــراق الـ ـي ـ ـ ــوم لـه عـالق ـ ـ ــة بـه ـ ـ ــذه
احلقـيق ــة .ع ــراق ق ــدمي مـنغـلق عل ــى احمللـي ــة
املـتـخلفــة ،املـنـتـمـيــة الــى الـتقــالـيــد املـتـكلـســة
املتـرسبة منـذ العهود العثـمانية ،وعـراق جديد
يتلمـس خطواته يف خـضم املعاصـرة ،التواصل
مع اخل ــارج ،الـقفـ ــز عل ــى ح ــواج ــز ال ــوطـنـي ــة
املنتفخة والتـدين املنافق والعشائـرية املتلبسة
بــرداء التقــاليــد األصيلـة واحلـنني الـى مـاض
غاب ولن يعود.
الغـاء الـعقل وسيلـة املهـزومني ،حني يـواجهـون
خطرا اضخم من ان يقفوا يف وجهه.
التمـزق احلضـاري موجـود لدى الغـالبـية هـنا،
رغم ان قسما منهم لم يخرج من العراق.
وتلك مفارقة أخرى.
هم يعانون ذلك التمزق كونهم يعيشون زمنني
يف الــوقـت ذاته ،لكـل زمن بــواعـثه ومــواصفــاته
وه ــواج ــسه وسـمـ ــاته .ففـي حقـب ــة الـتح ــوالت
الكبرى تتناثر الكتل الصلبة للبشر وتتشظى.
يـضـيع امل ــرء بني وجــوه مـتعــددة لـلحقـيقــة ،أو
ال ــواقع .الــرســو الــى جــانـب مــا يـتـطلـب زمـنــا
وتفاعالت ومقارنات بني هذا وذاك.
وعلــى مــر الــزمـن تنـحت ث ــانيــة هــويــة أخــرى.
تغـيـب الهــوي ــة القــدمي ــة وحتل مـحلهــا هــويــة
احل ـ ــاض ـ ــر ،امل ــنف ـتـح علـ ـ ــى اجلهـ ـ ــات .الع ـ ــراق
اجلــديــد يخـتلف كـلي ــا عن عــراق ذلك ال ــزمن
الـ ــذي خـ ــرجـت فــيه الـ ــى أرض اهلل الـ ــواسعـ ــة.
اجلـ ــدة لـم تـ ــأت بـ ـسـبـب الـت ـطـ ــور فقــط ،امنـ ــا
نـتجـت عـن تفـ ــاعالت سـي ــاسـي ــة واقـت ـص ــادي ــة
واجـتمــاعيــة ،ح ـرّكـت ميــاههــا الـســاكنــة هــزات
وزالزل حـدثـت يف العـشــر سنــوات األخيــرة من
حياة العراقيني.
اعـتق ــد ان ذلك االخـتالل يف ال ــروح العــراقـيــة
سيـسـتمــر فتــرة من الــزمن ،الـى أن يـأتـي جيل
جـديـد مـتنـاسـق مع الظــروف ،ال يعيـش حـالـة
الـتمــزق احلضـاري الـتي عـاشهـا جـيلنــا .جيل
ابـن ــائـن ــا حـني يـنـمـ ــو يف ظل بـيـئ ــة ح ـض ــاري ــة
منسجـمة مع ايقاعـات العصر ،ومنفـتحة على
اآلخــر ،وعــاري ــة من قـشــور الـغيـبيــات واألوهــام
الـتـي غـ ــذتهـ ــا ال ــسل ـطـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة بـكـ ــامل
مؤسساتها ،على امتداد عشرات السنني.
يـسهل احلـديـث عن فـرد وجتـربـة بـذاتهــا ،لكن
احلديث عن شعب بأكمله يتطلب عدة اخرى.
عدة الفكـر البشري احملصن بنظـريات حديثة،
ومغامرات عقلية ،وخبرات.

