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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

طارق خمي�س*

خم�سة �أ�سخا�س يبحثون عن �ساد�سهم

�ل�سيارة منعطفًا في �تجاه �لي�سار، قبل جامعة بير زيت، ودخَلت �إلى قرية �أخَذت 

كوبر؛ كنت �أنا و�لرو�ئي �أكرم م�سلم، في طريقنا �إلى بيت ح�سين �لبرغوثي؛ 

على مدخل �لقرية �ساألنا عن بيت ح�سين، �أ�سار علينا �ساب �أن ن�ستمر في �لقيادة حتى 

�ر �لقرية، وهناك توقفنا مجدد�ً وعاودنا �ل�سوؤ�ل، فاقُترح علينا �أن نعود بال�سيارة في 
ّ
دو

�تجاه ''مع�سرة �لزيتون'' �لتي تجاوزناها منذ قليل. قلت لأكرم يبدو �أننا لن نجد �لبيت 

هكذ�. �أمام �لمع�سرة توقفنا وعاودنا �ل�سوؤ�ل: �أين بيت ح�سين �لبرغوثي؟ �أجاب �لرجل 

�لو�قف هناك: ح�سين.... مين ح�سين �لبرغوثي؟ ح�سنًا جئنا ونحن نفكر في هذ� �ل�سوؤ�ل.

�أ�سخا�س �سقطو� من �لن�س

خرجت بتر� لت�ستقبلنا ولحقها �آثر )ل بد من �أنها �لمرة �لأولى �لتي �أقابل فيها 

�سخ�سين �سقطا من رو�ية(، بتر� �لتي كانت ُتعّد مع ح�سين �سحن �ل�سلطة في ''�ساأكون بين 

زهر �للوز''، و''�آثر'' طفله �لذي كان يقول له: ح�سين �نظر، �إنه بيت نمل، �ُرق�ص. ويرق�ص 

ح�سين.

�أقول لآثر هذ� هو �لبيت �لذي و�سفته بــ ''�لبيت �لذي قرب �لرمل''، في�سحك ويهّز 

ر�أ�سه. كان يقف �أمامي �سابًا قد �أنهى در��سة �لثانوية �لعامة منذ عام، بلحية طليقة 

وعينين هادئتين. يخبرنا �أنه منذ عام م�سى قر�أ �أعمال ح�سين، ''�للي بقدر �أقولك �إياه �إّنو 

 
ّ

يت هاْد �ل�سخ�ص ممكن يكون �ساحبي.'' هكذ� يعّلق �آثر، بينما كتب ح�سين: ''كان لدي
ّ
ح�س

�سعور باأننا �أنا و�آثر نعرف بع�سنا في حياة �سابقة، وتخيلت �أن روح �آثر وروحي كانا 

يعرفان بع�سهما منذ �لأزمنة �لكنعانية.''

ا �لبيت فكان بيتًا ب�سيطًا، ت�سغل �لحديقة فيه �لم�ساحة �لأكبر من �لأر�ص، ''�أر�ده 
ّ
�أم

ح�سين بيتًا يرحب بالنا�ص في طريقة معماره''، تقول بتر�، وتدخل لُتعّد �لقهوة.

* �سحافي فل�سطيني.
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�أتوجه �إلى �آثر و�أ�ساأله: �أل يزعجك �أن يظن �لنا�ص �أن ��سمك هو ''�آرثر'' ولي�ص ''�آثر''؟ يجيب �آثر: 

''بلى، يزعجني. وكان يزعج و�لدي �أي�سًا'' )يق�سد ح�سين، وهذ� تعبير �حتجت وقتًا كي �أعتاد �أنه 

يعود �إلى ح�سين(. �أطلق ح�سين على مولوده �لأول و�لأخير ��سم ''�آثر'' حين �سمع هاتفًا في 

�لمنام، ياأتيه من قلب ''�لدير �لجو�ني'' يقول له: �آثر، �آثر. هبطت هذه �لروؤيا على ح�سين وهو 

.'' ��ستيقظ من �لنوم وهو يقول 
ُ
ى عندما يق�سو عليه �ل�سم

ّ
�سم

ُ
ا �سيحدث للم

ّ
يكابد �لتفكير ''عم

وه ''�آثر''. ''بتر�'' بدورها �أعاد ح�سين ت�سميتها، �أخبرته �أن ��سمها 
ّ
لبتر�: �سن�سميه ''�آثر''، و�سم

''�إيمان'' يعود �إلى �سقيقتها �لتي توفيت قبلها، ف�سماها ''بتر�''.

�ن�سم �إلينا فادي )�سقيق ح�سين( �لذي �سقط من ''ناطحة �سحاب'' في رو�ية ''�ل�سفة �لثالثة'' 

)وطبعًا هي �لمرة �لأولى �لتي �أقابل فيها �سخ�سًا �سقط من ''ناطحة �سحاب''(. وفادي ي�سبه 

ح�سين، وخ�سو�سًا في منطقة �لخدود و�لجبهة، ''�لبر�غثة مت�سابهون �إلى حد كبير عمومًا''، 

يقول لي �أكرم م�سّلم.

�سمعت با�سم ح�سين �لبرغوثي لأول مرة، عندما كنت �أدر�ص في �لأردن. وخالل زيارتي 

لبع�ص �لأهل في ''منطقة �لر�سيفة'' )وهي منطقة مكتظة بالغبار(، �ساألني قريبي: كيف وجدت 

�لمدينة؟ قلت: �إنها ''مدينة من غبار.'' �سحك وقال لي: يبدو �أنك تقر�أ لح�سين �لبرغوثي. ح�سين! 

مين ح�سين �لبرغوثي؟ هكذ�، قادني تو�رٌد ''غباري'' �إلى ''�ساأكون بين زهر �للوز'' )''مدينة من 

غبار خمي�سيني''، هكذ� كان �لو�سف(. ما �لذي كان يفعله ح�سين في �لر�سيفة؟ ذهب �إلى هناك 

ان، حيث في ممر �لم�سفى �سيقفز فرحًا عند تلقيه 
ّ
كي يكون قريبًا من م�سفى لل�سرطان في عم

ن يقفز فرحًا لقدوم �ل�سرطان؟ كان يظن ــ كما �أخبره �لأطباء في ر�م 
َ
خبر �إ�سابته بال�سرطان. م

�للـه ــ �أن �لمر�ص هو �لإيدز. ي�ستجمع فرحته بعدها ويقول: ''على �لأقل �للعبة �لآن بيني وبين 

� �لمو�سوع.'' هكذ� تقول بتر� �لعبارة باللغة �لعامية كما حكاها ح�سين قبل 
ّ
�للـه، و�آثر وبتر� بر

�أن يكتبها، فت�سعر بغبار �لمعركة عليها. يكتب ح�سين: ''وخطر ببالي �أن بتر� زوجتي �ستنهار �إن 

�نهرت �أنا...'قاوم ل لأجلك، قاوم'، و�سعرت باأن �لجبل يهتف بي: قل لها مهما حدث �إن زرتني 

�ساأكون بين �للوز.''

تقول بتر� �لقهوة �أ�سبحت جاهزة، وننطلق خم�ستنا لن�سربها في ''�لدير �لجو�ني'' بين �أ�سجار 

�للوز.

''�لدير �جلو�ين'': عن �جلغر�فيا �لتي ال تعرفها �خلريطة

لم يكن �لدير �لجو�ني كما توقعت، �أعني �أنه لم يحمل �أي �سحر خا�ص به، جبل من �ل�سرو 

و�ل�سنوبر و�للوز و�لزيتون، يزحف نحوه ببطء �لأ�سمنت و�إنارة �ل�سو�رع �لتي ت�سيء �لخر�ئب 

�سيئًا ف�سيئًا فال تعود مخيفة، ول قادرة على خلق �لحكايا و�لأ�ساطير. ما �لذي تفعله ''�لإنارة 

�لفائقة'' لثقافة كاملة ن�ساأت وهي ترق�ص حول �لخافت و�لغام�ص و�ل�سحري؟ هذ� �ل�سوؤ�ل هو 

�لذي �سغل �لرو�ئي �لياباني تنز�كي ''في مديح �لظالل''، كما �أنه �قتر�ح ح�سين في فهمه لنف�سه: 

''ل يمكن فهم غربة قروي عن �لعالم �أو نف�سه �إّل بفهم �نتقال �لثقافة �لفل�سطينية نقلة �سوئية.''
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هل تبدو هذه نو�ستالجيا قروية في مو�جهة �لتحديث؟

حين عاد ح�سين �إلى �لدير �لجو�ني بعد ثالثين عامًا كان قادر�ً على �أن يكتب ''هذ� �لجمال 

ت خيانته''، لأن �لجمالي هنا يحمل ذ�كرته معه. فالدير �لجو�ني لي�ص هو مجموع 
ّ
�لذي تم

�سخوره و�أ�سجاره، بل هو �لدير �لجو�ني بـما فيه من ُغرير و�أفاٍع وذكريات. هناك ت�سعر بروح 

ى �أم ح�سين(، تطوف في �لمكان. �إنه ''�لدير �لجو�ني''، له ��سم 
ّ
''قدورة'' )قاطع �لطريق �لذي رب

وذ�كرة �سخ�سية، وبيت مهجور، وربما ''غار ِحر�ء''، و�إّل كيف �سنف�سر �لأ�سو�ت �لتي كان 

يتبعها ح�سين ول يجدها؟

�أ�ساأل فادي :هل هذه م�ستعمرة ''حلمي�ص'' �لتي و�سفها ح�سين؟

ل، هذه م�ستعمرة �أُخرى، حلمي�ص غربًا.

وتلك �لتي �أمامنا مبا�سرة؟

هذه لي�ست م�ستعمرة، �إنها مدينة رو�بي.

في �لمكان �لذي وقفنا فيه وقف ح�سين وفّكر: ''ماذ� يرى م�ستعمر جاء من رو�سيا �أو 

�أ�ستونيا، ربما قبل �سنة فقط، حين يفتح �لآن �سباكه ويحدق في هذه �لجبال نف�سها �لتي �أنا 

فيها؟ ماذ� يرى �أو يدرك من هذه �لجبال �لتي ت�سبح في تاريخها وتبزغ منه؟''

طل �لآن من �سباك نافذته قد مّده �لوقت 
ُ
�أفكر في �أن �لم�ستعمر �لرو�سي و�لأ�ستوني �لذي ي

بف�سحة كافية لخلق ذ�كرة مع �لمكان، لكنه لم يفلت من لعنة �سوء �لنيون، فهو ل ي�ستطيع 

مقاربة �لأ�سياء �إّل وهي م�ساءة، لأنه ل يعرف تاريخها �ل�سارب في �لقدم، وما �إن ي�سيء 

�لأ�سياء حتى تكّف عن كونها هي. لديه ذ�كرة عنها �سحيح، لكنها ذ�كرة حذرة م�ساءة باأ�سالك 

�سائكة تحر�سها، �أ�سبه ما تكون بــ ''روؤيا م�سلحة''، هكذ� كتب ح�سين: ''�حتالل ب�سري ومعمار 

�سوئي لدولة تهذي حتى في منامها بروؤى م�سلحة وم�ساءة بالنيون، وبدت �لم�ستعمرة كلها 

كتابًا في �لنف�ص، �أي�سًا في �لعالقة بين '�لقوة' و'�ل�سوء'.''

متثال د�ئم �لرق�س

�ص في جامعة بير زيت، 
ّ
يحكي فادي �أنه ذهب مرة لزيارة ح�سين في مكتبه حيث كان يدر

ووجده غا�سبًا: �نظر يا رجل هذ� �لكتاب، ِ�قر�أ �أول �سفحة، يقر�أ فادي. ي�ساأله ح�سين: هل 

�أعجبتك؟!! يجيب بالنفي. هل تعلم لماذ�؟ �نظر هذه �لمفردة مثاًل، �قر�أها ب�سوت مرتفع، كيف 

تبدو لك؟ �ألي�ست �أنيقة جد�ً. وقذف ح�سين بالرو�ية بعيد�ً.

�أتذّكر كيف �سرع ح�سين يكتب قامو�سًا بم�سطلحات بري )�ل�سوفي �لمجنون في ''�ل�سوء 

ة �سقطت لتوها من �لخيال و�لتجربة �ل�سخ�سية.
ّ
�لأزرق''(، لأنها بدت له مفرد�ت حر

يكمل فادي لنا: ''لقد كان ح�سين مهوو�سًا بالحرية، �ألي�ص 'حجر �لورد' تفكيكًا للجامد؟!'' 

اه ''�سوء فهم'' مع قارئ ''حجر �لورد''. يكمل 
ّ
تعّلق بتر� باأنه كتب ''�ل�سوء �لأزرق'' ليزيل ما �سم

فادي: ''حتى �إن ح�سين كان م�سغوًل بكتابة م�سرحية تحكي عن تماثيل يمكنها �لرق�ص.''

لكن، �أل يبدو ''�لزو�ج'' كتمثال ل يرق�ص �أمام �لحب �لر�ق�ص؟ �أو على �لأقل هذ� ما �عتدنا 
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على �لتفكير فيه �أمام �لموؤ�س�سات كلها، و�لزو�ج موؤ�س�سة في نهاية �لأمر.

تحكي بتر� �أن ما يميز ممار�سة ح�سين للحرية، هو �أنها ل تقع على �لنقي�ص من �لنظام، 

و�إنما تبتكر نظامها �لخا�ص وتمار�ص نف�سها من خالله. وتتذكر: ''لقد جذبتني �سخ�سية ح�سين، 

كيف كان بيته ــ على �لدو�م ــ مفتوحًا للزو�ر، يدخلون ويخرجون، وهو يقر�أ �أو يكتب، جال�سًا 

على مكتب خ�سبي �سغير و�إ�ساءة خافتة. كان يفي�ص بـ '�لكرم �لروحي'، هذه �لجملة ت�سفه 

ون '�لمجانين' 
ّ
ن ي�سم

َ
ن �لتقاه. يجال�ص '�لعجائز' في �لقرية وم

َ
بدّقة، كرم روحي يمنحه لكل م

و�ل�سغار، ويلتقي طالبه �أ�سبوعيًا فيعطي �لمحا�سر�ت في تاريخ �لأدب و�لفل�سفة و�ل�سعر، 

و�أينما يقف في �لجامعة تكن �لمحا�سرة.''

ح�سر لوحات فنية ويريها لآثر وهو ما ز�ل في عامه 
ُ
وتكمل بتر�: ''كثير�ً ما كان ح�سين ي

�لأول، فقد كان يريد لب�سره �أن يتدرب على روؤية �لجمال. مرة �نزعج من �سو�ساء قادمة من 

عند �لجير�ن، وقال لي �إن 'حا�سة �ل�سمع' لديهم مقموعة. وحين عاد مرة من ت�سوير فيلم 

�ص لخلل جمالي.''
ّ
وثائقي عن بدو '�لجهالين' �أخبرني �أن ب�سرهم تعر

لت نف�سها �إلى مو�قع لإنتاج �لمعنى. ما نعرفه عن 
ّ
�أ�ستمع �إلى بتر� و�أنا �أفكر في حو��ص تحو

�لحو��ص هو �أنها و�سيط ي�ستقبل �لعالم ح�سيًا وير�سل معلوماته �إلى �لدماغ كي يحللـها. تقنيًا 

هكذ� يبدو �لأمر، لكن ح�سين يرى في �لحو��ص مو�قع لولدة �لمعنى �إز�ء �لعالم، و�لحو��ص 

�لمقموعة محرومة �سلفاً من �لم�ساركة في تجربة �لعالم وعي�سه.

طل ح�سين على �لحياة، ثنائية ''جمالي'' و''�سيا�سي'' ل معنى 
ُ
من هذه �لروؤية �لجمالية كان ي

لها، لأنه يقف على �لجمالي فيرى �ل�سيا�سي منه، ويذهب �إلى �ل�سيا�سي وقد ��ستحال �إلى 

جمالي. �لموقف من �لم�ستعمر �لذي �أخذ ي�سيء �لتالل بروؤياه �لم�سلحة، موقف جمالي بامتياز، 

ح�سا�سية مفرطة في روؤية �لعالم �لذي تنتمي �إليه. ''�إن لغتنا تم �حتاللها''، يقول ح�سين لفادي، 

وي�سرح �أنها لغة تنتج فكر�ً يكره �لحياة، بمفهوم نيت�سه عن ''�إر�دة �لحياة''، وظل ي�سرح حتى 

دخلنا �إلى �لقرية، يتذكر فادي، وهناك وجد عبارة مخطوطة على �أحد �لجدر�ن: ''يا ظالم 

ن 
َ
 ويقول: �نظر يا فادي هذ� ما ق�سدته، م

ّ
م �إننا نهوى �لظالم''، فيلتفت ح�سين �إلي

ّ
�ل�سجن/خي

هذ� �لذي يهوى �لظالم!!

لم يكن �ل�سرطان �سوى خلية من ''لحم'' �أخذت تتغذى على خلية من ''حلم''. �ختالل مكاني 

للخاليا، يم�سح بالتدريج �لفارق بين ''�لج�سد'' و''�لتر�ب''، وخالله كان ح�سين ينتبه �إلى 

تف�سيالت �لعالم �ل�سغيرة، ويودعها في �لن�سو�ص.

لماذ� تظنين �أن ح�سين كتب عنك وعن �آثر؟ �أ�ساأل بتر�، فتجيب وهي تقتب�ص ما قاله ح�سين 

لها وهو ي�سارع �ل�سرطان في م�ست�سفى ر�م �للـه:

''ف�ص �إ�سي بقدر �أعملكم �إياه غير �إني �أكتب عنكم.''  


