امللف

حتية �إىل ح�سني الربغوثي

رجاء

غامن*

�صباح اخلري يا ح�سني

�صباح

رام اللـه غادره ال�ضباب الذي تحب ،طردته يد العمران المجنون و�أجندة
ر�أ�س المال المتوح�شة.
رام اللـه التي ارتبطت �شوارعها في ذاكرتي بح�ضورك المفاجئ ،ك�أن لك �ألف روح
تظهر في كل �شارع وزاوية.
�صباح الدانوب والأنهار التي ت�صيب ال�شعراء بنوبات بكاء وق�صائد وغناء.
و�سهرتك طوي ًال.
حيرتك ّ
�صباح �سياتل مبللة بالمطر والأ�سئلة التي ّ
�صباح ال�شعر والفل�سفة وال�سينما والحب المجنون الذي ال ي�ستكين.
ِ
كتبت هذه الفترة؟ ما الجديد؟ و�س�أحني ر�أ�سي �أمامك كبنت
�ست�س�ألني كعادتك :ماذا
تدعي الندم على خط�أ ارتكبته رغم ًا عنها .لم �أكن �شجاعة بما يكفي يا ح�سين كي �أُ�س ّلم
ّ
ال�شعر .كنت �أكتب مر ّفهة �شاردة وفي بع�ض الأحيان مفككة ال �أعرف لملمة
ر�أ�سي لمق�صلة ِّ
نف�سي ،لكنني كنت الم�سيطرة ،ولم �أتركه يقودني كعمياء .لم �أ�ست�سلم له بما يفيه ح ّقه في
كنت حي ًا لقلت لي :تحرري من الخوف يا رجاء ،ال تخافي ،بعد هذه القمة،
الطغيان .ولو َ
الحر� ،سيكون كل �شيء رائع ًا وب�سيط ًا� .أتذكر؟
بعد هذا ال�سقوط ّ
تهورك،
�س�أتذكر اليوم واليوم فقط يا ح�سين بعد هذه الأعوام كلها �أنني كنت �أغار من ّ
من �شغفك الذي ال ينتهي بالحياة ،ل�شربها دفعة واحدة ،وعي�شها دفعة واحدة ،ومغادرتها
ب�سرعة كما فعلت �أنت.
ماذا تغير منذ �أن طار ج�سدك بعيداً عنا؟ توح�ش الإن�سان و�أحرق مزيداً من الغابات
وطعن الأر�ض في خا�صرتها مئات المرات.
تعرف؟ هناك اختراع ا�سمه الفاي�س بوك ،فيه حيطان وحارات للنا�س ليقولوا ما
عنك ،عن المنابع الأولى فال
ي�شا�ؤون .وفي كل ليلة �أتجول هناك باحثة عن رائحة �شعرَ ،
تحولنا �إلى ماكينات كتابة وزيف و�أحداث ال معنى لها ،وقت ْلنا ال�شعر يا ح�سين.
�أجدهاّ .
قتلناه ب�ضربة واحدة ،وجل�سنا نتناول الع�شاء بهدوء قرب جثته.

* �شاعرة فل�سطينية.
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في كثير من الأوقات �أفتقدك� ،أفتقد جل�ساتنا و�أحاديثنا الم�شبعة بال�شعر والفل�سفة
والمو�سيقى وال�سينما والتحليل الذكي� ،أفتقد زمن ًا ك ّنا نعرف فيه �أن م�شاريعنا ما زالت �صغيرة
غ�ضة ،وهي بحاجة �إلى تعب و�صبر كبير كي تورق ،وكنت �أنت المع ّلم والملهم� ،أداة التحفيز
ّ
الأكثر ح�ضوراً في جيلي� .أتذكر جل�سات ''بيت ال�شعر''؟ �أتذكر وجهي ووجوه ب�شير �شل�ش ووليد
أتذكر وقوفك الطويل
مت
الحيّ � .
َ
ال�شيخ و�أ�شرف الزغل و�أن�س العيلة؟ �أراني اليوم وقد ّ
وظللت �أنت ّ
عند فيلم ''�صمت الحمالن'' .تحليلك الذي دفعني �إلى ر�ؤية الفيلم مرات عديدة في جل�سة واحدة
و�صلت �إليه :الح�سد! لخ�صت هذا الفيلم بكلمة واحدة :الح�سد!
كي �أ�صل �إلى ما
َ
�أح�سدك يا ح�سين� ،أح�سدك لأنك غادرت في الوقت المالئم ــ �إذا جاز القول �إن للغياب توقيت ًا
مالئم ًا ــ وكلما قر�أتك �شعراً ونثراً ،وكلما تذكرت و�صف �أ�سفارك في المدن الكبيرة والعادية
والعاهرة ،نزفك الذي لم يهد�أ� ،صورتك و�أنت جال�س في كهف �صغير في كوبر تقر�أ على �ضوء
�شمعة ،ج�سدك الذي وقف �أمام �سطوة ال�شعر والمر�ض والهزائم وغياب الأ�صدقاء والعجز �أمام
توح�ش الموت ،حياتك المكثفة �شعراً وتجارب وعمق ًا ك�أنها ُتغني عن عي�ش �ألف عام .كنت
حقيقي ًا في كل �شيء يا ح�سين حتى في موتك.
من كتاب ''�س�أكون بين اللوز'' كتب ح�سين:

�سراً �إلهي ًا ،كان اللـه قد �أودعه في �صدر النبي محمد ،ولم ي�ستطع
قيل �إن في الق�صب ّ
تحمله فباح به �إلى علي بن �أبي طالب ،و�أمره �أن ال يبوح به لأحد .ولم ي�ستطع علي
النبي ّ
تحمله� ،أي�ض ًا ،فذهب �إلى ٍ
واد عميق وبعيد وباح لق�صب ذلك الوادي .ومن يومها وكل ناي
ّ
�سر �إلهي ممنوع لفظه بالكالم .وحزن الناي ،كما يقول
هي
نغمة
عنه
ت�صدر
الق�صب
من
ّ
موالنا جالل الدين الرومي ،حنين الخ�شب �أو الق�صب الذي ُ�صنع منه �إلى غاباته الأولى
التي ُقطع منها� ،إلى ''�أ�صله''� ،أو ''واديه الأول''.
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