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حتية �إىل ح�سني الربغوثي

ر�سالة ح�سني الربغوثي �إىل �أكرم م�سلّم*
ترددت طوي ًال في ن�شر هذه الر�سالة ،من ح�سين البرغوثي لي (�أكرم م�سلّم) ،ر ّداً على
ن�صه ''حجر الورد''.
انطباعات كتبتها له ب�ش�أن مخطوط ّ
كنت �أحد طالبه غير النظاميين .طالب م�سكون ب�أحالم كبيرة ،لم ي�شحذ �أدواته بعد،
بينما ح�سين �ش ّق �أمام �أحالمه ف�ضاءات غير متناهية.
تجر�أت وكتبت له ر�سالة غير مهمة في الواقع ،وكعادته� ،أخذ الأمر على محمل الج ّد،
وحاورها ،فيما ي�شبه �شهادة عفوية عن نف�سه ،وفهمه للكتابة ككل ،وعن مرجعياته
وخياراته الجمالية.
ما منعني من ن�شر الر�سالة� ،أمران :الأول ،يظهر �أثره في الر�سالة� ،إذ ''�أوقعت'' ــ عن
غير ق�صد طبع ًا ــ بال�شاعر والمثقف الكبير عبا�س بي�ضون ،فقد اقتب�ست من مقابلة معه
�أجراها ال�شاعر جهاد هديب في مجلة ''م�شارف'' (العدد � ،2أيلول�/سبتمبر  ،)1995لكنني
اكت�شفت بعدها �أن جوهر حديث بي�ضون �أقرب �إلى فهم ح�سين المن�صو�ص في الر�سالة،
و�أن المجتز�أ الذي اقتب�سته ،للحديث عن الإنهاك في �أثناء الكتابة ،و�أي�ض ًا القراءة ،و�ضع
بي�ضون في حوارية غير من�صفة� ،سببها عدم د ّقتي في نقل ما قاله.
يتحدث هديب في المقابلة عن الكتابة كـ ''مطاردة للذات'' ،ويت�ساءل ''�إن كان هناك
الكف قلي ًال عن هذه المطاردة'' ،فيجيب بي�ضون'' :هناك ا�ستراحة.
محطات لال�ستراحة �أو ّ
هناك لحظات ا�ستراحة .ال .لي�ست ا�ستراحة .هناك لحظات �سذاجة ولحظات بالدة،
فالذين ــ كما يقول بالن�شو ــ ي�شرفون على االختناق� ،سرعان ما يخرجون من الدهاليز
لي�ستريحوا ،وهذا ــ كما يقول بالن�شو �أي�ض ًا ــ موجود في الن�ص''.
الأمر الثاني ،وراء التردد في الن�شر ،ال ينك�شف في الر�سالة ،لكنه ثقيل في داخلي� ،إذ
''غمزت'' ــ عن نق�ص في المعرفة ــ من ال�شاعر الكبير محمود دروي�ش .كتبت لح�سين
�أنني عندما �أقر�أ �إحالة دروي�ش �إلى ''عولي�س'' مثالً� ،أحتاج �إلى معرفة الأ�سطورة المحال
تبين لي �أن الحديث بمقدار ما
�إليها ،بينما ''حجر الورد'' يبدو �أ�سطورة ذاته .و�سرعان ما ّ
فيه من ال�صواب ،فيه من التع�سف� ،إذ �إن توظيف دروي�ش للأ�سطورة مختلف في براعته
يخف به وال يثقل عليه .ثم �إن معرفة مرجعيات ح�سين
وذكائه ،فهو يفتح الن�ص،
ّ
تدخل من ق�سم التحرير.
* نن�شر ن�ص ر�سالة ح�سين البرغوثي كما كتبها من دون �أي ّ

امللف

الأ�سطورية �أي�ض ًا ت�ضيف �إلى القارئ ،بل ربما �أن �إحاالت ح�سين الكثيرة �إلى ''تريزيا�س''
ت�ضيء ــ �أكثر من �أي �شيء �آخر ــ على جوهر �أ�سئلته الجمالية والهوياتية.
تجاهل ح�سين �إ�شارتي �إلى ''عولي�س'' ،لكنه �أكد �أن نظرته �إلى الأ�سطورة تتفق مع
مالحظتي ،وكتب لي ما كتب.
***
1969/2/8
الرابعة �صباح ًا...

ريح

ت�أتي من جهة البحر المتو�سط لي�ست رائحة للأ�ساطير بل �أ�سطورة'' ،انعتاق الأ�ساطير
من الطوق �أنا'' (محمد م�سعد) :ما ال ي�ستطيع الأنف ا�ستن�شاقه من حدائق الورد
الم�سمومة ،الم�ستحيلة �إلى عبق في الروح ي�صير ''تعليق ًا على هام�ش''� ،إحالة �إلى الحدائق ال �إلى
الروح'' ،انتقائية �ضعيفة'' ،والريح تلك تترك الأنف معلق ًا بين الحديقة والعمق .ولذا يحيلنا
''ال�شعر'' ال�ضعيف �إلى خارج ي�شبه ''ط�شت ًا'' تركي ًا ،فنقف خلف البوابة كي ندخله من ''غيره''� ،أي
تقف ''الحا�شية'' في محور ال�صفحة الذهنية .بالن�سبة لي:

�سم ُمقمرة
ترب ُ
يت بين حدائق ٍّ
ّ
أعبر'' عما تمازج في الروح منها
''و� ّ
�أنا هي! عني �أدافع فيها وعنها
أر�ض �إن م�شيت (عليها �إليها) تغني
و� ٍ
لك �شيئ ًا وتعني...
ممن يحبذ ''�إحالة'' �إلى الأ�ساطير� ،أ�ساطير ''غيره'' ،بل ''الوقوع في �سطوة �أ�سطورية'' ،ف�إن
ل�ست ّ
طقو�سي من خلقي وحدي في ''حجر الورد''.
''ال�ضعف ال�شعري'' �أحد نوعينّ � :إما عجز ،و� ّإما ق�صدية (ال ت�صدر عن عجز) كي ''تنق�ش العجز''
ك�إ�شارة ــ هاج�س �إلى ''مبتذل'' ما ل�ست منه ولي�س مني .الأخير مث ًال�'' ،شك�سبيري'' :في ''روميو
وجولييت'' مربية عجوز ''تثرثر'' كما يليق بها ،وهذه ''الثرثرة'' عجز ق�صدي عند المربية ،ولي�س
�شك�سبير� ،أو ،في ن�صف م�سرحيات �أُخرى ،ي�ضع �شك�سبير خلق ًا ي�شبه جنين ًا ''مجه�ض ًا'''' ،م�سرحية
�سخيفة'' في داخل الم�سرحية ،ي�شير بها ،عبرها ،منها� ،إلى ''ابتذال الم�سرح المعا�صر له'' ،مث ًال.
كذلك ،في ''الأر�ض الخراب لـ ''ت� .س� .إليوت'' حوارات'' ال ت�شير �إلى ''عجز'' �إليوت ،بل �إلى
''عجز ال�شخ�صية المحاورة'' .وهذا يختلف عن وجود مقطع �أو ق�سم �شعري مبتذل و�ضعيف لأن
''اليم'' ال حول وال قوة له ،ولوال اللـه
الكاتب �ضعيف! .هذا ي�شبه ''مو�سى'' النبي عندما �ألقوه في ّ
لكان �ضاع وغرق .ال�شاعر القادر يرعى قدر ''المقطع ال�ضعيف'' كمو�سى �إن كان ــ �أعني
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ال�شاعر ــ قادراً� ،أو يكون �ضعف �شعره نتيجة لغياب ''قوته'' (ال�شاعر/ة نف�سه/نف�سها ''مو�سى'' ــ
بحاجة ''لرعاية �أ�سمى'' .و''مو�سى'' بالم�صرية القديمة يعني ''الوليد'').
� ّأما قول عبا�س بي�ضون ''الذين ي�شرفون على االختناق �سرعان ما يخرجون من الدهليز
لي�ستريحوا .وهذا موجود في الن�ص ...الإيغال في الن�ص يو�صل �إلى �أماكن معدومة الهواء،
في�سارع الكاتب �إلى ال�سطح ،حتى في الكتابة ال ن�ستطيع �أن نبقى في الأعماق'' ،في�ستدعي
تعليقات كثيرة.
ي�سمي الراوي هذه ''الفل�سفة البي�ضونية'' (ل�ست �أق�صد منها ا إلهانة) بـ ''بلد
في ''حجر الورد'' ّ
الطاقة المنخف�ضة'' ،حيث ''البيات ال�شتوي �صار وطن ًا ،لأن التوتر كان �إدانة'' .م�ستويات طاقة!
هذا هو الفرق'' .الالم�سمى'' في الحجر يح�ضر لي�س ''نفق ًا'' ،بل ر�ؤيا لهواء نقي في قمم لي�ست
تنا�سب� ،أو� ،س�أ�ستعير لإكمال ما �أق�صد من ''الر�ؤيا'':

يا فحل ال تهمر على �أنثى ''بواد'' غير ذي زرع
وال ترعى الموا�شي التي عميت من هواء القمم!
لي�ست تنا�سب ''الموا�شي التي عميت من هواء القمم''� ،أعني ب�أن ''حجر الورد'' يربط ربط ًا دقيق ًا
بين ''الإنهاك'' و''الحرية''� ،إنها ''عودة'' عولي�س �إلى وطنه ت�شده قوى خفية من الحرية'' .الإنهاك''
بالمعنى الذي يتكلم عنه نيت�شه'' :و�إذا هم (نوعيات 'الرجل الأخير') عملوا ف�إنما يعملون
للت�سلية ،محاذرين �أن تذهب بهم �إلى حدود الإنهاك''.
بيات �شتوي لب�شر لم ُيخ َلقوا للت�أرجح بين الماء والتراب� ،إنهم ''من تراب لتراب'' ،وما يتكلم
عنه بي�ضون �أقرب لي�س �إلى ه�ؤالء ،بل �إلى ''تجاوز الج�سد'''' :يا ابن التوتر حين تنف�صل الفرا�شة
عن عنا�صرها وي�سكنها ال�شعور'' (دروي�ش).
ولكن هناك َمن ''يتجاوزون'' بحث ًا عن الحرية� ،أي ''للحرية من'' �شيء ما .في ''حجر الورد''،
التجاوز ''من �أجل'' �شيء ما ولي�س ''من'' .يتحرك ''الآخر'' (''الخ�ضر'' �أو الال م�سمى ح�سب تعبيرك)
في حرية طافحة ،هو هي� ،أو �أنه فيها ك�أفعى النهر .والذي ي�صاب بالإنهاك و''الدوار'' هو
ويحن للحرية ،لأنه لم يزل في طور ''التلميذ'' �أو
''حراً'' بمقدار ما يطمح
ّ
''الراوي'' الذي لي�س ّ
(الحر) يتجاوز ،وهذه هي �أهم نقطة ،ثنائية العمق ــ
''فرخ الن�سر'' ،فهناك ''�إنهاكان'' .و''الآخر''
ّ
ال�سطح� ،إنه ''وراء العمق وال�سطح'' ،و''ينتقد'' عبودية هذا .لذا يرى التاريخ كتطريز و''تجاور''� ،أي
جرافة تهدم بئراً فتحوله �إلى ''�شارع'' ،ومن ''ال�سطح''
ال يراه ''عميق ًا'' بل ّ
يحوله �إلى ''�سطح'' مثل ّ
حد ما عندما قال ب�أن ''المر�أة لي�ست حتى �سطحية''،
يخلق عمق ًا .هذا ما ق�صده نيت�شه �إلى ّ
''�سطحيتها'' �أعمق من �أن تكون ''مجرد �سطح'' ،ولي�ست ''عميقة'' كالرجل ــ الرجل لي�س ''عميق ًا''
لأنه عجز عن تحويل العمق �إلى �سطح� ،أي بالن�سبه لنيت�شه ،العمق �سطحي جداً ،بالمعنى
ال�سيىء� ،إن لم يتحرك كالوتر وي�صير ''�سطح ًا'' ،وال�سطح مبتذل �ساذج �إن كان عاجزاً عن
التحول �إلى عمق ،هذه الحركة ال�شاملة ،الأغنية ،التوليفة ،التحول الم�ستمر.

رسالة حسين البرغوثي إىل أكرم مس ّلم

امللف

''تطريز'' و''تجاورية'' (وهذا في الفن المعماري ''انتقائية'' ما بعد حداثية حيث تتجاور
منظري المعمار التفكيكي] االنتقائية ''الفجة''
التاريخيات،
وي�سمي [ت�شارلز] جنكز [�أبرز ّ
ّ
بـ ''االنتقائية ال�ضعيفة'' ،غير المه�ضومة ،ك�أن ''تر�صف'' مث ًال بيوت ًا من امرئ القي�س مع بيوت
(التنا�ص) ما بعد الحداثي تجده في
لمحمود دروي�ش بدون ''مفهوم'' عميق .هذا ''التجاور''
ّ
ق�صيدة ''جاز �شرقي'' التي ن�شرتها ''م�شارف'' لي)'' .حجر الورد'' فيه تنا�ص ولكن بانتقائية
مدرو�سة .المهم ،كلمة عبا�س بي�ضون ت�شير �إلى كاتب يعجز عن �إقامة حوار روحي بين ''ال�سطح
فجة'' :ال ي�ستطيع البقاء'' فيخرج
والعمق'' ،في�صل �إلى مناطق ''خانقة'' ال يخرج منها �إ ّال بطريقة ّ
ال�سباح الماهر ي�ستريح في الموج ،وتحت ''�سطح البحر'' ،لأنه �إن
لـ ''اال�ستراحة'' .بالن�سبة لي ّ
يحول ما تحت ال�سطح �إلى �سطح! .هذا فرق في درجة الحرية ،ولي�س فقط في م�ستوى
�شاء ّ
الطاقة.
في تعليقك على ''حجر الورد'' الحظت ب�أنك ال ترى بدقة الفرق بين الراوي و�سكارلت وبين
''الآخر'' .الراوي و�سكارلت ''يتحرران'' في عملية ''�صيرورة'' وخراب ودمار لعالمهما ،وهكذا
يبدو الأمر لهما ،ولكنهما م�شدودان لم�شروع ''حرية'' غام�ض ،ي�شعران ب�أن الآخر يحررهما
�أي�ض ًا ،ولي�س مجرد ''مدمر'' (هنا دمار �إبداعي ،ولي�س فقط �إبداع تدميري)ّ � ،أما الآخر فال يبحث
حر بب�ساطة؛ ولذا ''ال فل�سفة له'' لأنه يرى الفل�سفة ''عميقة'' فقط ،ولكنه ال
عن الحرية ،لأنه ّ
يجهلها لأنه ''تحرر منها''� ،أي لي�س ''�سطحي ًا'' فقطّ � .أما الراوي فهو تاجر �ساذج دخل دوامة
الفل�سفة الحرة ولم يتحرر بعد .من هنا يكون ''تلميذاً'' ،يتعلم ،وفي كل تعلم اختناقات
بي�ضونية .ال تن�سى ب�أن جميع الن�ص مكتوب بـ ''عيون الراوي'' ولي�س المعلم'' .ح�ضور المعلم''
(وهذه نقطة هامة قد تف�سر ما قلته في ''م�شارف'' عن االتجاه ما بعد الحداثي في ''حجر
الورد'') لي�س مثل ح�ضور اللـه في القر�آن ،حيث اللـه يبقى ''غائب ًا'' (كالمع ّلم) وكل الن�ص ي�شير
�إليه؛ بل ح�ضور ''قوة'' غام�ضة لي�ست ''خارج الن�ص'' ،ح�ضور تدمير ،و�إ�شراق ،يفجر كل روح
تلم�سه ،ويفجر لغة الراوي و�سكارلت� ،إنه ح�ضور ''الالقواعد'' في ''لعبة قواعد محكمة'' ،ح�ضور
�شيء ال يمكن ا�ستح�ضاره �إ ّال كتثوير ونفي� ،أي ح�ضور �سلبي .لكنه يتحول �إلى �إيجاب دائم،
ح�ضور ''�أ�سا�س'' ،لكنه في نف�س اللحظة ينفي ''وجود �أ�س�س'' ،ح�ضور ''قاعدة'' تنفي وجود
''قواعد'' وبالتالي نف�سها كقاعدة؛ ح�ضور ''فل�سفة'' تحرر من الفل�سفة ذاتها ،وبالتالي تحرر
نف�سها منها ،وتحررنا من �أنف�سنا ومنها ،و''هذا بال�ضبط ما بدا لي كفل�سفة'' كما يقول الراوي.
دعني �أقول ب�أن الآخر هو ''ال�سلب'' المنقو�ش في ل�ؤل�ؤة الموجودات ،لي�س (مثل اللـه)
''خارجها'' ،ح�ضور ''الالمتناهي'' لي�س ''خارج المتناهي'' (اللـه خارج الإن�سان) ،بل في جوهر
المتناهي ،من هنا يكت�شف الراوي عبر تدمير عالمه'' ،ال تناهي ًا'' ما ،هو ،بلغة هيغل'' ،التناهي
االنتهاء'' ــ ''عالم يخرج من �أنقا�ض عالم''� ،أي يدرك ب�أنه ''يتدمر'' ولكن ــ وهذا مهم ــ ''دماراً
عظيم ًا ،حراً''؛ ''ن�شوة'''' .التجاوز'' دائم ،ولكن ما ''نتجاوزه'' ينتهي� ،إنه ''ج�سر'' .ا إلن�سان ج�سر
عند نيت�شه ،ولي�س ''م�ستقراً''.
''ما بعد'' حداثي ال يعني ''زمن ًا'' ،بل ،مث ًال :في الحداثة ''العمق'' �أ�سا�سي ،فيما بعد الحداثة
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ال�سطح عميق ،العمق �سطحي ــ ''اُخرجوا �إلى ال�سطح يا �أحبائي'' (نيت�شه) .وعندما تتدهور ما بعد
جدي،
''جدية'' جداً ،ما بعد الحداثة ''لعب ّ
فجة'' ومملة و�سوقية .الحداثة ّ
الحداثة ت�صير ''�سطحية ّ
ترد ''الن�ص'' �إلى ''هدف''
جدية لعوب'' ،لي�ست ''لعبة'' ولكن لي�ست �أي�ض ًا ''جدية جهنم'' .الحداثة ّ
�أو ّ
ترد الن�ص �إلى ''هذا المعنى'' �أو
ومعنى ''محدود'' ،ما بعد الحداثة تركز على الـ ''�صيرورة'' ،وال ّ
''ذاك'' �إلخ .من هنا ف�إن تف�سيري للن�ص هنا ال يتفق حقيقة مع ''حجر الورد'' نف�سه �أنني ''�أق ّل�ص''
أف�سر'' �إلخ ،وبودي لو ا�ستطعت الحوار بطريقة �أُخرى .ما بعد الحداثة [''ال�ساخرة'']
و''� ّ
أغير'' و''� ّ
(تدرك ''المفارقة'' :مث ًال ،التف�سير يدرك ب�أنه لي�س تف�سيراً) .على كل ،هناك مالحظات لك جميلة
المحملة برائحة الذوات الن�سقية التاريخية
و''عميقة'' وتلتقط الن�ص .مث ًال ''ح�ضور ...الأ�شياء
ّ
و�إعادة توظيفها �أو حتى افترا�ضها ''.في الحداثة هذه ''رواية تاريخية'' ،في ما بعد الحداثة:
تحول ''الحا�ضر'' نف�سه �إلى مجرد �سطح المع �آخر ،خيار ،غرزة بين غرز �أُخرى.
�أن�ساق تجاورية ّ
''فيلمية'' ما �أكتبه ،وال �أنفي عالقة قوية بال�شا�شتين ،الكبيرة وال�صغيرة ،م�ؤ�س�سة على
اهتمام طويل ''بالفنون الب�صرية'' ،وبـ ''تفكيك'' طرق الر�ؤية ال�سائدة� ،أي الجهد لتحويل الأعين
�إلى ''�أعين م�سحورة'' .في تجربتي'' ،ارتباك الت�صوير'' و''تكوين اللوحة'' ناتج عن عدم تخيل
دقيق لما نريد قوله� ،أي �أننا ''نكذب''� ،أو ،في الغالب ،نعانـي من ''طـر�ش ب�صـري'' .الر�سـم
العـالمي مهم جداً لتمرين الأعين على �أن ''ترى'' ،با�ستقالل عن ''اللغة'' ،والمو�سيقى تمرين على
�أن ''ن�سمع'' بطريقة �أُخرى� ،أق�صد ''تربية الحوا�س'' كلها على �أن تكون حوا�س ''م�سحورين''
يميز في
و''م�سحورات''� ،أو م�سحورات بم�سحورين والعك�س بالعك�س'' .فن'' �أن ''نرى'' :رامبو ّ
''القارب ال�سكران'' بين ''�أن َنرى'' و�أن ''نعتقد ب�أننا ُنرى'' :في الحالة الأخيره نرى ''معتقداتنا''
مما نرى ما نراه ــ ''الوطن'''' ،العلم الوطني'''' ،الكفر''� ،إلخ .ال�شاعر ،كما قال بودلير( ،بلغتي)
�أكثر ّ
ال ''�أيديولوجيا'' له ،لي�س متحزب ًا و�إ ّال لكان ''مثل بقية الفانين''!
ما بعد حداثي ،مرة �أُخرى� ،أن نقر�أ (ن�سمع ،نرى� ،إلخ) الن�ص لي�س ''كتكاملية'' تهرع بنا �إلى
بنية ''مغلقة'''' ،لها معنى'' ،و''م�ستقر ــ مركز'' �أخير ،بل �أن ن�ستمتع ــ �إن جاز التعبير ــ
بـ ''الخطوة'' ،بدون ''خطة جاهزة �سلف ًا'''' .حجر الورد'' ،من هذه الزاوية ،ي�شبه فن ''خلق مو�ضة''
من ''رقع'' ب�ألوان و�أحجام (وملم�س) متخالفة'' ،تف�صيل''� ،أكثر منه ''تخطيط'' ،فن ''لحظة'' �أكثر
مركزة في ال�سطر ،ثم في ال�سطر الذي يليه،
منه فن ''الكل''� ،أعني ب�أن كل طاقة الروح تكون ّ
بدون ''ت�صور م�سبق'' لما يربط الأول بالثاني .ربما �أن مفتاح الأمر كله في ''الطاقة المركزة''،
في ''ب�ؤرة'' ،وكل ''ب�ؤرة'' ت�شكل مع غيرها حجراً من ''ف�سيف�ساء''� .أي ال تطمح �إلى ''بناء ع�ضوي''
كتطور الجنين؛ كل ''غرزة'' جنين ،ولكن كل ''الأجنة'' ال تطمح لت�شكيل ''كائن حي كامل وواحد''،
بالمعنى التقليدي ،على الأقل .في ''حجر الورد'' ال توجد ''�صورة مح�ضة'' ،بل ''�صورة ذهنية''
�صورة �إلى حد تبدو فيه تناز ًال
''م ّ
ذهنة'' �إلى �أق�صى حدُ ،
(محملة بـ ''الأجواء'' و''المفاهيم''ُ ،
ّ
وم ّ
عن ''الذهن'' للب�صريات المح�ضة) .لن ت�ستطيع ،في فيلم ،ت�صوير ''مو�سيقى ...ت�أتي من تحت
مقيدين ب�سال�سل من
�أر�ضية المعبد الأبي�ض ،وك�أنها من عالم �سفلي فيه �سجناء الآلهة ّ
ذكريات من الع�صر الحجري في غرف لها رائحة كهف م�ضغوطة من رياح ذهنية خامدة''،
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مث ًال .ولكن ''الذهن المجرد'' م�صور في ''الكلمات''� .أريد �أن ''�أقول ما �أريد'' ،هذا �أ�سا�س ،و''حرية
الكلمة'' هذه هواء ال يمكن التنازل عنه ،ال با�سم الم�سرح وال ال�شعر� .أنهي ب�أن الحرية يجب �أن
تطفح من م�سامات كل حرف ،وبعدها ''الطوفان''!
كتابتك عن قراءة الن�ص نموذج لما �أردته :حرية كاملة لي لأن ''�أكتب'' ،وحرية كاملة
للقارئ لأن يقر�أ ما ي�شاء؛ �أي ''التنازل'' عن ''ربط الكاتب بالقارئ'' والقارئ بالكاتب ،بوا�سطة
''معنى'' ما ،نحو حرية �شاملة ال �سيطرة فيها لمركز على ''طرف'' ــ وراء ''الو�صايا الع�شر''!
�شكراً،
ح�سين البرغوثي
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