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خواتم 3
أنسي الحاج

أحجــــــار مبعثــــــرة
ٌ
جروح ال تلتئم.
هناك
وكلمات ال تقال.
ّ
ال تقال حتى للقراءة بعد املوت.
ْ
ّ
أسماء يتعذر لفظها .لفظها َوق ُ
ٌ
ٌ
أسماء هي ما
عه فضيحة.
هناك
ُ
تخاف أن يذاع كما تخاف على روحك أن تفيض.
ّ
ٌ
ألنهم طالعون ّ
مما يشبه ذكرى،
أشخاص تنجذب إليهم
هناك
ّ
أو ألنهم يبدون بغير حاج ٍة إل��ى أح��د فيوقظون فيك حاجتك
ّ
إليهم ،أو ألنهم ،بالعكس تمامًا ،يبدون ضائعني ،رهائن عند
ّ
ّ
ّ
م�ب�ت� ّ�زي��ن ،وتشعر أن��ت أن�ه��م ل��ك ،أن�ه��م م�س��ؤول� ّ�ي�ت��ك ،أن��ك األم�ين
ّ
عليهم ،أنهم «سيكتشفونك».
ّ
هناك خطايا تحسبها غفرانًا ،تحسب ،لسطوع ن��وره��ا ،أنها
تغسل الخطايا التي َ
كنت تحمل.
ّ
ال أفهم كيف ّ
يتحول سريعًا إلى
يتربع مولى في السلطة وال
ّ
ضحية ،إلى قربان.
ّ
القوة التي مصدرها االستمتاع ّ
بشر الوجعّ ،قوة حقيرة.
ّ َ
الخ ْلقّ ،قوة السحر الروحيّ ،قوة العطاء ،قوةّ
ال تتبارك غير قوة
الجمالّ ،قوة الشفقة.
ُ
هناك أش�خ��اص ال أفهم سعادتهم بما يضجر ،نشوتهم بما
ّ
ٌ
وأشخاص سعادتهم بسيطة ،صغيرة ،مثل راحة اليد،
يعكر،
ّ
َي ّ
كأوالد تلقوا ّ
للتو
شعون بالنعم ِة ويفتحون قلوبهم لألصدقاء
ٍ
هدايا امليالد.
تقول األغنية« :أنا كما أنا
هكذا ُص ِن ْع ُت.
حني أرغب في الضحك
أضحك مقهقهة.
أحب َمن ّ
ّ
يحبني
أهو خطأي أنا
ْإن لم يكن هو نفسه
أحب ّكل ّ
َمن ّ
مرة؟».
ّ
ٌ
مثلك؟
ّأيتها األغنية هل َ ْهناك َحقًا أشخاص ِ
هذه الضحكة الطلقة والش ْعر العاصف ،هذا االستهتار البريء،
هذه الطفولة التي تنهب العمر نهبًا ،هذه القهقهة الناعمة ّ
الجبارة،
أين؟ كيف!؟
َ
ّ
السينمائية.
ال نطلب هذا الق ْدر ،هذه الصورة
ّ
نكتفي بأقل.
بال خالية من عويل
نكتفي
ٍ
باسترخاء سحابة دقائق ،براحة ٍ
مكان هنا
املقصوفني وسكوت املقتولني ،من فداحة الفرق بني
ٍ
يعربد ومكان قربه يركض هاربًا ويموت.
نهر ال ي��زال م��ن م��اء ول��م يصر
نكتفي بفيء صفصاف ٍة عند ٍ
ً
وحال أو دماء.
َ
ّ
كالخس في الحقل ،كاملاعز في الجبل ،كالعشب
نكتفي بأن ن ْهنأ
ّ
البري في مجاهل اليابسة.
ال نطمع بأكثر ّأيتها األغنية.
�اص م�ث��ل ب�ط�ل�ة األغ�ن�ي��ة ّ
ي��ؤل��م َأ ْن ل�ي��س ه�ن��اك أش �خ� ٌ
وأن هناك
ِ
ّ
أشخاصًا أجمل منها .يؤلم ألنهم يؤملون.
تحررها الذي ال يكذب وضحكتها الهاتكة ،ولكنْ
ليسوا بمثل ّ
بثبات العينني فيك ثبات التوبيخ في الضمير.
َ
ْ
سبحان َم��ن يعطي ال�ن��اس نعمة نسيان أنفسهم ع��ب��ر الغرق
في أمواج العالم! هؤالء هم الراشدون .لقد نسينا فلسطني ولم
َ
ننس حكايا شبابنا! وس��وف ننسى س��وري��ا ومصر ولبنان
ول��ن ننسى ح�ك��اي��ان��ا ال�ص�غ�ي��رة! نسينا امل�ظ��ال��م ،العثمانيني،
االستعمار ،هيروشيما وناغازاكي ،العراق ،السودان ،الشهداء،
العصور ،ولم َ
ننس جروحنا الصغيرة.
ال�ج��روح الكبرى تلتئم .كالجبال .ال�ج��روح الصغرى ال تلتئم.
كاألحجار املبعثرة.
ال أحد يريد إيقاظك ّأيتها الذكريات َ
فلم تستيقظني؟
ّ
كانت ال�ف��ائ��دة ال��وح�ي��دة م��ن ف��واج��ع الحاضر ه��ي أن�ه��ا تنسينا

أش�ب��اح امل��اض��ي .ف��ي ال�ح��رب األه�ل� ّ�ي��ة «ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة» استطعنا أن
ّ
�وم ليومه ،وامل��اض��ي ذل��ك الحني ك��ان خفيفًا .كان
نعيش ك��ل ي�
ٍ
ً
الحاضر ،أو املاضي القريب ،كفيال بطمره .كان تسارع الحوادث
ّ
ّ
يعومنا فوق التذكار .وكنا نقطف من الذكريات ما يريح.
ّ
لكن الوقت م� ّ�ر والكتفان ما عادتا تحتمالن وال ال��ذاك��رة باتت
ق��ادرة على التجاهل .الزمن ّ
يعري الصدق من أوراق أغصانه
ويضيق ص��درًا بالتحايل .الزمن ُم� ٌ�ر للبشر وليس عذبًا لغير
ّ
ّ
املالئكة .حتى األط�ف��ال ال يستعذبون ال��وق��ت لكنهم ال ي��درون.
ّ
كلما ّ
تستغرقهم الدهشة ،جوع ّ
تكدس
األيام ،جوع الثواني .الزمن
ٌ
ازداد يباس عجينه .العجني اليابس قلب ينكسر ويتفتفت.
إيقاظك ّأيتها الذكريات َ
فلم تستيقظني؟
ال أحد يريد
ِ
ُ
الذي ُي َ
لهيك أفضل من يساعدك.
ٌ
ُ
اإللهاء صديق كامل.
«هوديني» ،بني أهل السحرَ ،م ِلك.
ّ
كان يريهم ما يريد ويصرف انتباههم عما يريد.
ك ��ان ُي �خ�ف��ي ع�ن�ه��م ال �ح �ي��اة ال �غ �ب��راء وال� �س ��وداء وي��ري �ه��م أل ��وان
لاّ
املستحيل الخ بة.
الذي يلهيك ّ
يحبك.
ّ
ّ
ّ
هل يعرف محتل الذاكرة أنه محتل؟
تنهار الجدران ّ
املطوقة للذاكرة ،تسيل الذاكرة كاألفاعي َّ
ُ
املحررة.
ُ َ ِّ ُ ُ
يشلق جبل الرأس.
ّ
يتقشر النخاع الشوكي.
تقف املوسيقى ،املوسيقى ال�ت��ي ك��ان��ت وح��ده��ا م �خ� ّ�درًا ،تقف
ً
عاجزة ال تخترق ذاتها.
تنهار الجدران ويهجم الهمج.
ّ
تريد أن تصبح جزءًا من كل.
تصبح.
ثم تصبح جزءًا أكبر.
ّ
ثم الكل.
وبعد قليل تعود ال شيء.
العودة ال شيء أفظع كثيرًا من أن تكون ال شيء.
ّ
العودة تعني أنك من األساس ال شيء.
لاّ
وإ فكيف «تعود»؟
وح� ّ�ت��ى ل��و َ
أردت أن تكون ج��زءًا م��ن ال ش��يء ،ف�لا ّ
مفر م��ن أن
«تعود» ال شيء.
العودات متساوية كأسنان املشط.
ً
إحساسك بهشاشته التي ّ
تخبئ مجهوال.
يجتذبك إليه
ما
ِ
ِ
ّ
َ
َ
شعورك ّ
بقوتها املرتعشة على حافة جسدها.
يجتذبك إليها
ما
ال تعرفي املخبوء،سيفترسك.
ّ ِ ّ
ل��ن ت�ع��رف م��ا وراء ال �ح��اف��ة ،ألن ��ك ب�ح��اج��ة إل��ى الخطيئة ال إل��ى
الغفران.
ّ
الشاعر ال يلطخ يديه بالسياسة،
ّ
ّ
لكن ظهره ينكسر من سكوته عنها وقلبه يتحطم.
ّ
ّ
ّ
الشاعر ال يلطخ يديه بالسياسة ،لكن روحه مطعونة بكل حربة.
الخوف يضمن األمان .الحيرة ُت ّ
شرع الجنب.
وحده الجنون ُي ّ
حرر .والجنون عزيز.
ُ
ت �ك��ون األخ �ل��اق أو ال ت �ك��ون ف ��ي ك �ن��ه اإلن � �س ��ان .ه ��ي َج� ْ�ب �ل��ت��ه
وص �ي��رورت��ه .ال أخ�ل�اق ف��ي الطبيعة ب��ل ت� ��وازن ،وج � ٌ
�ود خ��ارج
اإلرادة ال �ب �ش� ّ
�ري� ٌ�ة ،س��اع��ة ض�خ�م��ة وراءه� ��ا س��اع��ات� ّ�ي م�ج�ه��ول.
ٌ
ّ
بشرية ،تجويد لجوهر م�لازم ،تجويد ذروته
األخ�لاق صناعة
ما ندعوه الضمير ،وذروة الضمير ما ندعوه الله.
َ
دم في الدمٌ ،
األخالق ٌ
روح في الروح ،وقد يعطي الدم ذاته فداء،
ُ
وقد يفترس نفسه يأسًا ،وقد تنفخ الروح الحياة في دنيا ،وقد

ترهقها ريشة فتزول.
ال أخ�لاق في السياسة بل أس�ل��وب .األخ�لاق� ّ�ي��ون في السياسة
م �ق �ه��ورون أو م �ق �ت��ول��ون .واألخ �ل ��اق ال ت �ك�ف��ي ل�لان �ت �ق��ال من
ّ
دكتاتورية األنا إلى عوالم اآلخر.
ال ّبد من ّ
الحب.
ما نحلم ب��ه ،ننادي ب��ه ،يشبه املوسيقى .ال يوصف ،ال ُي ّ
حدد
بزمان .املوسيقى التي ال تحتاج إلى علم املوسيقى للسباحة
ّ
في أجوائها ،إنما إل��ى أذن موصول ٍة ب��األرواح التي في الجهاز
ٌ
ٌ
مشحون
أرواح ال روح واح ��دةُ .م��واط��ن املوسيقى
ال�ع�ص�ب� ّ�ي.
باألرواح.
ّ
ما نحلم به ال يشبه شيئًا أكثر من موسيقى نظنها طالعة من
ً
ّ
ّ
ماضينا ،حتى ل��و كنا ال ن��زال أط�ف��اال .ماضي األط�ف��ال همزة
الوصل بني األمومة واأللوهة.
ّ
ّ
ّ
الشعوب التي ال تبكي للموسيقى العاطفية ال تتمسك بأحبائها
ّ
ك��ي ي�ب�ق��وا أح �ي ��اء .األش �خ ��اص ال��ذي��ن ال ت��رن �ح�ه��م امل��وس�ي�ق��ى
ك��ال�ق�ص��ب ف��ي ال��ري��ح ال ي��رف �ض��ون ج��رائ��م ال �ق �ت��ل وال اإلب� ��ادة
ّ
الجماعية .قيمة الحياة تقاس بمعايير كهذهَ .من ال يحلم وراء
ّ
النافذة ال يتأثر لظلم ،ال يهرع لنجدة.
ال نقصد خبراء املوسيقى .نقصد جمهورها الشعبي ،الذي
�وري��ًا وغ��ري� ّ
ال «ي�ف�ه��م» امل��وس�ي�ق��ى ،ب��ل يستسلم ل�ه��ا ش �ع� ّ
�زي��ًا،
استسالم الولد الالعيب الساحر.
ما نحلم به ،ننادي إليهّ ،
فن ،كلمة ،حالة تجعلنا نغمض عينينا
َ ْ
السكرة.
لنمضي مع
ال أكثر.
َ
ِ
رأيتك كما لم أر أحدًا من ّقبلَ .
املشهد ال يزال كما هو .مرت أعمار وهو كما هو.
ّ َ
ً
ّ
الطفلي الذي في الرأس يخرج فجأة
كأن ق َدرًا أراد .أو هو الحلم
ويصير حقيقة.
ال خطوط حمراء أمام املمكن.
ال خطوط حمراء أمام الطفل املثابر.
ما يقطع الحياة ليس املوت ،بل انعدام َت ُّ
جسد ذلك الحلم.
ٌ
الصدفة الصاعقة جرعة زائدة من كهرباء الشخصني.
وهي أيضًا ما ندعوه ّ
الحب.
م��ن أس �ب��اب ال �ت� ّ
�ردد ع��دم ال�ث�ق��ة ب�م��ا ُي �ع��رض علينا وال �ش� ّ�ك في
املعطيات املتاحة .ع��دم الثقة باألنظمة القائمة وع��دم الثقة بما
سيخلفها.
ّ
لذلك نعود إلى الكهف ،يوميًا.
إلى برابر ِة الذات وعصافيرها ،إلى مدفأ ِة هذا الصقيع الوحيدة.
لاّ
ّ
نتسبب ب�ه��ا واح��دن��ا
نستطيع أن ن ��داوي إ ال �ج��روح ال�ت��ي
ال
ّ ُ
َ
ل�لآخ��ر .أي��ة لعب ٍة ه��ي ه��ذه؟ ول��م نبكي على امل��اض��ي وليس في
املاضي غير ما ُيبكي؟
ّ
ّ
ستحبينه بدون
كنت
سيحب ِك لوال
ولكن َمن كان
ِ
ظاللك وكيف ِ
ّ
شره؟
ّ
لعل امل��رء يجب أن ال يعيش ليدركه وق��ت يلتفت فيه ّ
مليًا إلى
الوراء.
معظم ما يقال هو ما ال نفهمه .ما نفهمه ال نحتاج لقوله .ما
ّ
نفهمه ال يستحق العناء.
ّ
�رز ح��ري��ز داخ��ل ال� َ�ح� َ�رم
م��ا ال نفهمه أف�ض��ل ألن املغلق ف��ي ح� ٍ
املهيب .ما ال نفهمه هو هو ما نستطيع العيش ألجله.
ّ
الحب ،لذلك ّ
ال نفهم ّ
لنحب .ال نفهم الجمال ،لذلك
نحب ونعيش
نصمد بفضله .ال نفهم الغامض ،لذلك نحلم.
رأيتك كما لم َأر أحدًا من قبل.
ِ
لذلك ال أزال أعمى.

