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خواتم 3
أنسي الحاج

ّ
جمـــــالـيـــــات []4
ومن َب ْع ُد ّ
يهمه الجمال؟ ّربما نحن ،في هذه الجهات من العالم،
ّ
نحن بقايا شعوب الجوع الجنسي والدهشة .اذا كنا ال نسكر
ك�م��ا ي�ن��ص «ال �ق��ان��ون» ب�ج�م��االت ال�ع�ق��ل وال�ن�ح��ت وال�ت�ص��وي��ر
ّ
الكالسيكية ،فإننا ال ن��زال ق��ادري��ن على
والباليه واملوسيقى
َ َ
االن��ذه��ال بجمال ب��ش��ري ،بجمال ادب��ي ،بجمال شجاع ٍة هنا
ُُ
حنني إلى الجمال.
وخل ٍق هناك ،بجمال
ٍ
املحتفلون مثلنا ،في الغرب ،بهذا النسل العتيق من الجمال
باتوا ،إذا قسنا بالرائج من السينما واملسرح والكتاب ،ومن
امل��أك��ل وامللبس أي�ض��ًا ،ب��ل م��ن ط��رق التعبير واللفظ ،جاليات
ّ
َ
ستضعفون
صامتة .الفرق بيننا وبني أقربائنا هؤالء ،أنهم ُم
ب �ق� ّ�وة ت�ط��ور مجتمعاتهم ،الئ ��ذون بمفاهيمهم ل�ل�ج�م��ال من
ّ
ّ
وديموقراطيات انحدارهم ،وإننا نحن هاربون
اعصار عنفهم
َ ُّ
أحيانًا إلى جماالتنا من مأزق آخر ،مأزق تعذر املواجهة بني
الفكر والواقع.
«وحده الجمال ُوهب نعمة القدرة على الظهور بأكثر ما يكون
م��ن االش ��راق وأك�ث��ر م��ا َي� ْ�ح�م��ل على ال �ح� ّ�ب» ،ي�ق��ول أف�لاط��ون.
االش � � ��راق ،ال� �ح � ّ�ب .ل ��م ي � � ِ�زد أح ��د ش �ي�ئ��ًا م �ن��ذ ع �ص ��ور .زي ��دت
اجتهادات إلضافة البشاعة .ال إلضافة ،بل إلح�لال البشاعة
ّ
لاّ
لاّ
محل الجمال .ال البشاعة الخ قة ـــــ فهناك بشاعة خ قة ـــــ بل
ََ
ّ
الدجال والكاتب ّ
الفنان ّ
الدجال
بشاعة الفشل وامللل .بشاعة
ّ
�دج��ال والعالم ال� ّ
�دج��ال .الطبيب ال� ّ
واملهندس ال� ّ
والشحاذ
�دج��ال
�دج��ال .املسيح ال� ّ
�دج��ال وال��رص�ين ال� ّ
�دج��ال .الساخر ال� ّ
ال� ّ
�دج��ال
والشيطان ّ
الدجال .بشاعة هزيمة االصالة.
االشراقّ ،
الحب.
االشراق خصوصًا.
ّ
لوال جمال الشكل في بعض األشخاص ،لخيل إلينا أنه لم يعد
لاّ
هناك ما يشرق ا الشمس.
يعجب جميل ناقص ،الجميل يجب أن يخطف
الجميل ال��ذي ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
اللب .أن يكون َسنيًا بهيًا .الجميل يقهرنا وينقذنا :يقهرنا
ُ
لعظمته وجالله وينقذنا لوضاعتنا لواله.
جمال الطبيعة امرأة حسناء .جمال ّ
الفن امرأة محلومة.
ّ
التعرف على شخص تهتف روحك ملرآه «ما أجمله!» هو أحد
تجسيدات هاجسك بصورة أوسع عن الجمال.
اعبر عن ّ
حبك عندما ّ
اعبر عن ّ
قد ّ
حبي ،لكن ما يبهرني في
هذا املجال غير ما يبهرك .تقدير الجمال ليس شأنًا شخصيًاّ
ّ
ّ
فحسب بل هو كل حاسة وكل شعور وكل غريزة وكل َع َصب
ّ
ّ ّ
ّ
وكل جهاز وكل ّ
خلية وكل نقطة دم في كل شخص
غدة وكل
على حدة .ال توحيد في الجمال.
ّ
الباطنية ال في جموده .أقصى
جمال السكون هو في حركته
الجمود ،مثل كتلة ّ
جبلية هائلة ،يداني أقصى الحركة .سلطة
الكلمة هي في قبضها على الحركة َوت ّ
حول االثنتني إلى اندماج
متماوج للساكن والصاخب .النحت ،نحت الحجر والبرونز

ً
خصوصًا ،ذروة هذا التناغم الذي كان مستحيال قبل الفنون.
النحت ّ
ُ
الفن األكمل.
لذلك ُس ّمي
إن ل��م يكن ف��ي ال�ط��اق��ة امل�ب��دع��ة للجمال ّش��ر ففيها خ� ّ�ف��ة ّ
حد
َ
الطيش ،وإن لم يكن هذا وال تلك ٌ
فألم فاض عن حدوده َالبش ّرية.
ّ َ
شاعريته ق ْدر ما
كان بول فاليري ،الشاعر الفاشل في تدمير
ّ
ّ
اراد ،يعتقد أن ِ«ق َيم الصدم» الحديثة حلت محل الجمال .لو
قال :قيم الصدم الجديدة سوف تحاول ابتداع جماالتهاّ ،
لصح
َ
الكالم ول��و لم ينطبق ّ
التكهن .الجمال ليس َصنمًا لتجتاحه
ََ
غ ��زوة وتقتلعه .ال�ج�م��ال ق��ل��ق .ال�ب�ح��ث ع�ن��ه ه��و ال ��ذي ي��وج��ده.
لاّ
«قيم ال�ص��دم» الجديدة ليست قيمًا في األس��اس وإن هي إ
ّ
ظواهر عارضة يحصل مثلها في كل عصر .اذا توصل العلم
ّ
إل��ى إح�لال «ش��يء» محل كائن حي فهو لن يلغي الحياة بل
ّ
العلمية
سيضيف اختراعًا «صادمًا» ال يتجاوز حجم املفاجأة
يلغ االنسان والنزول على القمر
ليصبح قيمة .االنسان اآللي لم ِ
يلغ القمر.
لم ِ
َّ
ال ي�س�ت�ط�ي��ع االن �س ��ان أن ي �ت��وق��ف ع��ن خ�ل��ق ال �ج �م��ال م��ا دام
مستقبل الحياة هو املوت.
ُ َْ
للحكماء «جمال» ثنينا عن الجمال .حذار شمسهم الكئيبة!
ام��رأة متأللئة الحسن إلى ّ
حد اإلرب��اك تحتاج الى مقدار غير
عادي من املجون ّ
لتفك عقدة رهبة جليسها.
ه��ل رأي��ت أجمل م��ن أع�م��دة بعلبك ،م��ن اب��ي ه��ول ال�ج�ي��زة ،من
ال�ت�م��اث�ي��ل ال �ف��رع��ون� ّ�ي��ة واإلغ��ري �ق� ّ�ي��ة؟ وأي �ض��ًا ل�ي��س أح �ل��ى من
ِّ
ال�ف��ول�ك�ل��ور .التحف امل�ع��روف��ة امل��ؤل��ف ،كمؤلفات ب��اخ وه��اي��دن
ّ
وه��ان��دل وف�ي�ف��ال��دي وم � ��وزار وب�ي�ت�ه��وف��ن وم�ع��ل�م��ي امل�ي�ل��ودي��ا
ّ
اإليطاليني واإلس �ب��ان ،ه��ذه التحف ت�ب��دو ،وستبدو
واإلن�ش��اد
ّ
أكثر مع الوقت ،أشبه بتلك الروائع القديمة املجهولة املؤلف.
مبدع الجمال الخارق ُيعطيك ْ
كأن من بيت العطاء ال من بيته.
«الجمال يغري الجسد كي يحصل على إذن باملرور إلى الروح»
(سيمون فايل ـ  1909ـــ .)1943
مسرحية ّ
ّ
غنائية قوامها الوهم.
كتب األخوان رحباني عشرين
ّ
راج��ح الشرير اخ�ت��راع وه��ول��و الشرير ي��ذوب اخ�ي�رًا ف��ي ليله.
ّ
«ال�ت��ران» في «املحطة» كذبة تتحقق على طريقة كذبة الذئب
أو معجزة اإليمان .ال فاتك في الواقع الى ّ
الحد املوصوف في
ِ
الصوان» وال مدلج وال غربة وال جبال ّ
«جبال ّ
الصوان .وال حبّ
حب «عطر الليل» في «فخر الدين» وال مثل ّ
مثل ّ
حب فيروز في
«عتاب» و«راجعة» و«شايف البحر شو كبير» .وال فرح مثل
فرح «موسم ّ
العز» وال انفراج مثل انفراج «جسر القمر»ّ .
سيد
لاّ
ّ
الفن الوهم .الفن ال يعرف ا الجمال ِع ُ
ماده الوهم.

َ
ال��راوي��ة في مطلع «بياع الخواتم» تلفتنا ال��ى أن الضيعة التي
ّ
ُ
ستحكى حكايتها غير م��وج��ودة ،ب��ل ان ّ
قصتها كلها غير
ّ
صحيحة .وبطلة «ه��ال��ة وامل�ل��ك» ّ
املسرحية
تنبهنا ف��ي خ�ت��ام
ََّ
ْ
شفت مبارح
قائلة« :نامي يا زغيري نامي/تنقيلك أسامي/
بمنامي  /مدينة اسما سيلينا».
ّ
م �ن��ام س�ع�ي��د .م��ن «ل �ب �ن��ان ي��ا أخ �ض��ر ح �ل��و» إل ��ى «ب �ح��ب��ك يا
ل�ب�ن��ان» .أج�م��ل م��ا ب�ن��اه ال��رح�ب��ان�ي��ان ه��و أك�ث��ر م��ا ي��ؤل��م زي��اد
الرحباني :الخرافة .تؤمله ألنه ،بطفولته الرامزة إلى طفولتنا
جميعًا ،ص� ّ�دق�ه��ا .وق��د دم��رت��ه ص��دم��ة ال��وع��ي ،وع��ي ال�ح��رب
وغير الحرب ،أكثر مما ّدم��رت أي شخص آخ��ر من مدمني
تلك الخرافة .فهو لم يكن ّ
مجرد معجب مدمن بل كان ابنًا
َ
لوالدي الخرافةْ .
جرحه الشخصي جماعي ،وشعوره بالذنب
شعور باألصالة والنيابة.
ه��ذا ال�ج��رح م��أس��اة ،لكنه ال يدحض ال�خ��راف��ة .يجب أن يكون
ال��وه��م ل�ت�ك��ون ال �خ��راف��ة ل�ي�ك��ون ال �ج��رح ،ث��م م��ن ج��دي��د ال��وه��م
والخرافة والجرح.
ّ
ّ
لم يعد العصر يعترف بأن الفن جمال .لكن الفن جمال.
والجمال غيم ّ
مقدس.
َو ْه ٌم ّ
مقدس.
ّ
خطيئة مقدسة.
َخ َدر ّ
مقدس.
ملاذا ّ
مقدس؟ ألنه َح ّ
كالدين وأكثر.
نيني لاّ ِ
ّ
أمير
وال يسقط ،حني يسقط ،ا كما سقط الشيطانِ ،ب��دوي ِ
س�م��اوي ينتحر ،ال ب�م��واء االن�ح�ط��اط العصري الخالي خلوًا
مطلقًا م��ن األل� ��م ،وال� ��ذي ب��ات م�ع��ه ال� ّ�زي��ف ،واس �م��اه اآلخ ��ران
االستنساخ والتفكيك ،قاعدة للفكر واألدب والفن.
قداسة حنني الجمال قداسة العقل والحواس ال قداسة الديانات
وتعليمها .قداسة من داخل ال من خارج وال من فوق .من أعلى
هو أعلى العقل ومن أعمق هو أعمق الجوارح واملشاعر .ومن
أعمق وأعمق هو غور الخيال .والخيال الجمالي ينطوي على
املهابة املحيطة بالجمال ،وهي مهابة ّ
السر الطبيعي ،اللغز الذي
ُ
ّ
حتى لو ابتكرته يد اإلنسان ،كلغز أبي الهول ،ت ّ
حسه لغزًا من
الطبيعة ال من صنع البشر.
ُْ ً
الجمال دائمًا يتراءى هكذا ،منزال وصاعقًا ،صاعقًا بهدوء.
ْ
وه ٌم ،بلىْ .
سحر باخ وموزار وبيتهوفن ،سحر لوحات عصر
ََ
النهضة ،سحر غليان الشمس والبحر في املوسيقى اإليطالية،
سحر الشعر ال�س��اح��ر ،سحر فولكلور مصر وب�ل�اد الشام
وجبل لبنان واملجر واليونان وأرمينيا ورعاة البقر األميركيني،
ّ
سحر هذا الفجر ،هذا الغروب ،معجزات الخالئق املولودة كل
ّ
َْ
ّ
لحظة ،تفتحات ال�ب��راع��م ،ف��ت��ح الشبابيك ك��ل ص�ب��اح ،تجاذب
لاّ
لاّ
الغرباء ،غناء َم��ن ال يعرف ا الغناءَ ،رق��ص من ال يعرف ا
لاّ
الرقصَ ،ع ْزف من ال يعرف ا العزف ،إيمان من لم يكن يعرف
ّ
اإليمان ،كل هذا السحر َو ْهم ،بلى.
وهذه األوهام هي زهرة الحقيقة.

