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حتية �إىل ح�سني الربغوثي

�أكرم

م�سلّم*

ح�سني الربغوثي� ..إرباك ''النظام''

يقت�صد

ح�سين جميل البرغوثي في حديثه الأخير �أمام كاميرا �صبحي زبيدي**،
فبالحروف المنهكة �أنفا�سـ ًا تع ّز بها بقايا رئة هزمها ال�سرطان ،يحكي
ح�سين بعناد من تحت و�صالت الأوك�سجين ،وينظر �إلى الكاميرا بعينين ي�شع منهما خليط
ومبرر'' :حققت
من الحزن ال َفرِح؛ الحزن َنبعه موعد و�شيك مع الموتّ � ،أما ال َف َرح فعميق ّ
�شيئ ًا من حلم قديم� :أ ّال �أَ ُم ّر على هذه الأر�ض وال �أترك �أثراً''.
أتذكره يقول في �إحدى محا�ضراته المرتجلة'' :الحظوا �أن ال َّن َف�س وال َّن ْف�س يمتلكان
� ّ
الجذر نف�سه في اللغات القديمة ،وكذا الريح والروح .المفردات تحمل ذاكرة تتجاوز
يفك
معناها ''.كانت تلك متعة ح�سين العميقة ،وفيها تجلت لياقته الذهنية العالية� :أن ّ
الأ�شياء ال�صغيرة ويعيد تركيبها ومو�ضعتها في �سياقها الكوني الكبير� ،أو �أن ُيح�ضر
عد�سة كونية في�ضيء بها على �شيء مهمل ،في تمرين دائم وعابر لحدود المدار�س
الفكرية والت�صنيفات ا إلبداعية.
تعر�ض له من
عند قراءة �سيرة ح�سين الروائية� ،أو روايته ِّ
ال�سيرية ،يلفت االنتباه ما ّ
�أذى ،بدءاً من طفولة �شهدت �أكثر من محاولة اغتيال �أداتها اللغة (ال�شيخ الذي ل ّقبه
بـ ''ال�سطل'') ،و�صو ًال �إلى ف�صله تع�سفي ًا من دائرة الدرا�سات الثقافية في جامعة بير زيت،
مروراً بما هم�س له به ''بيري'' في ''ال�ضوء الأزرق'''' :هناك َمن يح�سدونك على ُقواك ''.فما
هي قوى ح�سين هذه التي ُيح�سد عليها؟
انتمى ح�سين �إلى حلم مختلف�'' ،أن يترك �أثراً على هذه الأر�ض'' ،فكان �سقفه من العلو
بحيث ال يراه ''ذوو الطاقة المنخف�ضة'' كما �سماهم .كان مجرد وجوده المت�صالح مع
حد
ذاته مربك ًا الفترا�ضاتهم ول�صفقاتهم ،فتعمدوا �إيذاءه ب�أدوات و�صلت �أحيان ًا �إلى ّ
البذاءة.
�أراد �أكاديمي مرة االنتقا�ص من منجزه في �صيغة �س�ؤال ماكر'' :ح�سين ،لماذا ال تكتب
* روائي وكاتب فل�سطيني.
** فيلم ''�آخر �سبع دقائق مع ح�سين البرغوثي'' ،للمخرج الفل�سطيني �صبحي زبيدي.
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عما �أكتبه
با إلنجليزية وتن�شر في دوريات �أجنبية؟'' فكان الجواب�'' :سي�أتي يوم يبحثون فيه ّ
بالعربية عن كوبر (قريته) ليترجموه ''.ك�أن ح�سين يقول� :إن العالمي لي�س ما ُين�شر هناك �أو
يترجم �إلى هناك �أو ُيعترف به هناك ،فهنا �أي�ض ًا عالمي �إذا امتلكنا الثقة بجدارتنا والإيمان
بح�صتنا على هذه الأر�ض ،والكفاءة الكت�شاف الجمالي فينا وحولنا.
ع ّلمنا مبكراً :المهم �أن نغير المناظير ،وزوايا النظر با�ستمرار� .صنع فان غوغ من حذاء
مهمل لوحة عالمية .يتعلق الأمر بزاوية النظر .وقال محذراً من الدونية الثقافية :الحلول
الروحية العميقة لأ�سئلة الإن�سان الكبرى جاءت من هنا ،من الجنوب.
ت�أخر االعتراف بح�سين؛ ربما كان من جملة الأ�سباب ما خ�ضعت له ثقافة الداخل من
وح�شر التعامل معها في
ح�صار ،وما �صبغ منتوجها من بالغة ،فلم ت�ؤخذ على محمل ّ
الجدُ ،
خانة الت�ضامن ودعم ال�صمود ،وربما �ساهم في ذلك بعد ''الداخل'' عن الروافع ا إلعالمية
لـ ''المركز'' الفل�سطيني في الخارج ،ربما .لكن الأكيد �أن ح�سين لم يبحث عن اعترافات من
خارجه ،و�إنما عن منجزات تحقق له الر�ضا من داخله ،وتعامل مع ما تب ّقى كتح�صيل حا�صل،
وبذا جاء االعتراف به مدوي ًا وعميق ًا.
كان ح�سين مثقف ًا �شجاع ًا بما تحمله الكلمة من معنى ،في و�سط م�سرف في االطمئنان ،وقد
اختار �أن ين�سف هذا االطمئنان من بداياته .كتب ''�أزمة ال�شعر المحلي'' وهو في الع�شرينيات من
تو�صل �إليه ،وخال�صته
عمره ،بعد �أن قر�أ المنجز ال�شعري في الأر�ض المحتلة ،وقال ب�شجاعة ما ّ
عتد به ،ليتفاج�أ بعد ن�شر الكتاب ب�أنه مالحق من معظم َمن
�أنه ال يوجد لدينا �شعر محلي ُي ّ
�سماهم ''�شعراء ''الف�صائل'' ،ولي�صدمه كم �أن النقد في بالدنا ُيفهم على نحو �شخ�صي.
كان ''�أزمة ال�شعر المحلي'' تمرين ًا جمي ًال ا�ستند فيه ح�سين �إلى �أدواته المارك�سية ،لكن
الكتاب يك�شف عن قدرة ح�سين المبكرة على تو�سيع رئة المنهج في تطبيقه.
وما يثير االنتباه� ،أي�ض ًا ،عدم االلتفات �إلى كتابه الثاني ''�سقوط الجدار ال�سابع'' ،الريادي
في �سياقه الزمني (مطلع الثمانينيات) ،ففي هذا الكتاب ي�شتبك ح�سين مع �أ�سئلة ال�شعر الكبرى،
ويغو�ص عميق ًا في �سيكولوجيا ال�شعراء الكبار ،بحيث ي�ضع المتنبي ومظفر النواب وعروة بن
الورد وابن عربي على طاولة ت�شريح واحدة .ما زلت �أعتقد �أن الكتاب لو وجد رافعة ن�شر لترك
�أثراً م�ؤ�س�س ًا على م�ستوى عربي.
حققت �سردية ح�سين الفائ�ضة بال�شعر االختراق .لكن ح�سين ال�شاعر ،في ر�أيي ال�شخ�صي ،لم
ُيقر�أ �شعري ًا بت� ّأن� ،أو �أن �أعماله جميعها ُقر�أت بذائقة واحدة .تحتاج قراءة �إنتاجات ح�سين
عامة ،وال�شعرية خا�صة� ،إلى �أن نمنح �أنف�سنا فر�صة ،فنتحرر قلي ًال من �أ�سر ذائقتنا.
لم يحلم ح�سين بتجاوز �شاعر بعينه ،و�إنما حلم دائم ًا ب�إحداث �إزاحة منظومية .كان في
يفجر �شاعري ًا حدود ال�شعر ذاته ،وهذا ما تك�شفه رحلة
ا�شتباك مع قوانين ال�شعر .ف ّكر في عمل ّ
ال�سادن ،وتنقيبه في ذاكرة ال�شعر العربي ،عبر ا�ستبطان طاقة المكان ،والوعي الأديان،
والم�ستح ّثات الميثولوجية العالقة في طبقات اللغة ذاتها.
اجتاز ح�سين النهر في ''مرايا �سائلة'' ،وكبح جماح الفل�سفة التي غالبت �صوت قلبه .لقد
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امللف

تجر�أ قلب ح�سين المختبئ وراء عقل المع ،و�صعد �إلى المن�صة ،لي�صنع من الخبرة مادة تتجاور
فيها الأ�شكال الفنية ،وتتنافذ كما َحلم دائم ًا.
قال لي مرة :يئ�ست من تحطيم ما هو قائم ،هذا قتل للوقت والجهد ،ما �أحاوله هو �إنجاز
بناء مجاور للموجود .كثيراً ما اختار ح�سين ''التج ّنب'' ،تج ّنب النظام ،وبد ًال من اال�شتباك معه،
ح ّلق فوقه.
نجا ح�سين من وهم الكمال واالكتمال ،فلم يجعل من نف�سه مرجعية لكل �شيء ،ليخلق
درب ح�سين نف�سه على ال�سماح
الأ�شياء على �صورته ،ويخنقها عندما تتهي�أ لخلق �صورتهاّ .
للأ�شياء بالتنف�س عبره ومن حوله ،في ن�سق ثقافي جمعي م�أزوم ،يخلق فيه الروائي الأبوي
�شخ�صيات جميلة ،لكنه �سرعان ما يخنقها خوف ًا على �صورته لذاته ،وخوف ًا من فقدان �سلطة
غير متحققة.
يحول معرفته �إلى ح�ضور �سيا�سي ،في �سياق
ال �أعرف كيف تجر�أت مرة و�س�ألته ،لماذا ال ّ
مقارنة مع �أكاديمي بد�أ نجمه يلمع في ال�سيا�سة ،فقال� :أعرف �أن المعرفة قوة و�أن تج�سيدها
وفي لهذا
كمكانة ممكن� .أنا ال �أريدّ .
لدي قرار بهذا ال�ش�أن� .س�ؤالي الأ�سا�سي �س�ؤال جمالي ،و�أنا ّ
ال�س�ؤال وله فقط.
ح�سين الإن�سان هو المفارقة الذكية ،واللمحات البارعة ،و''ال�ضحك من المعدة''.
التقينا به في الثانية لي ًال ،في �أوا�سط الت�سعينيات ،وكنا خارجين من جريدة ''الأيام'' ،وكان
يم�شي في ال�شارع وحيداً .توقف ال�سائق ''�أبو خليل'' (عرفت يومها �أنه ممثل م�سرحي يعرف
ح�سين عبر الم�سرح) ،و�س�أله :ماذا تفعل وحيداً في منت�صف الليل؟ ف�أجاب �ضاحك ًا ''من قاع
معدته''�'' :أريد اال�ستمتاع بحريتي قبل �أن ت�صبح لدينا �أجهزة �أمن قوية!''
يحول التمثال �إلى حالة رق�ص،
الحرية هي كلمة ال�سر في كل ما فعله ح�سين� .أراد دائم ًا �أن ّ
ّ
والمعمار �إلى لوحة متماوجة على �صفحة الماء.
كنت �إلى جانبه يوم ب ّثت قناة ''الجزيرة'' مقولة الزعيم المحا�صر يا�سر عرفات'' :يريدونني،
� ّإما �أ�سيراً ،و� ّإما طريداً ،و� ّإما قتي ًال ''.قال ح�سين'' :هذا لي�س واقع ًا ،هذا مقطع تراجيدي من
م�سرحية محتملة ل�شك�سبير''.
لم يكتب ح�سين نف�سه فقط ،بل كتب من خالل نف�سه �أي�ض ًا .لم يكتب ك�أنه محور العالم،
و�إنما و�ضع ذاته في خدمة فهم العالم ،من الطفولة ال�شقية حتى تحويل ال�سرطان �إلى مو�ضوع
وم�ساحة لال�شتباك والمكا�شفة والمعرفة.
في هذا الملف ،م�ساهمات و�شهادات ت�شبه ح�سين في تنوعها و�سعتها ،فهي ت�ستعيد روحه
الحرة في حا�ضر من اال�ستبداد واال�ستعباد ،وتعيد ا�ستدراج ن�صه الجميل ،وت�ستقوي به على
تعمه الب�شاعة.
�سياق ّ
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