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خواتم 3
أنسي الحاج

الهالــــــة
■ شهود زور

التاريخ يبدأه الواقع ويستكمله الفكر .وغالبًا ما يجرف
ّ
الفكر الواقعّ .
ُ
يتصرفون بها
املؤرخون أسياد الذاكرة
ع�ل��ى ق��در ال�ط��اق��ة وب�ح�س��ب امل �ي��ل .ال ��ذي اب�ت�ك��ر عبارة
ّ
ّ
السياسية» ليس ّ
مؤرخًا لكن عبارته دخلت
«املارونية
ملضامني
ال �ت��اري��خ ،وم �ث��ل ك��ل ال �ع �ن��اوي��ن ب��ات��تْ غ�لاف��ًا لاّ
م�خ�ت�ل�ف��ة وم �ت �ن��اق �ض��ة .ال �ت��اري��خ س��ل �ط��ة ف ��ي الث جة
يحركها ّ
ّ
الطباخون بحكم ال�ض��رورة .حني ُيقال أمام
ح��دث ضخم «ه��ا نحن نعيش التاريخ وه��و ُيصنع!»
ُيقال من باب املبالغة .وال ّ
مرة ُيصنع التاريخ أمامنا.
ُ
صناعته ج��ذوره��ا وراءن ��ا تستعمل ف��روع�ه��ا أمامنا
ُ
وعلى حطامنا .تستعاد فروعها وجذورها أو تخترع
أو ُت� َّ
�زور .التاريخ بالنسبة إلى الحاضر ،في السياسة
خ�ص��وص��ًا ،ه��و دائ �م��ًا ذري �ع��ة .ن�ه��اج��م ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة ،لكن
ّ
الطائفية على صعيد االستعمال
التاريخ هو أسوأ من
ال �غ��رائ��زي ل�ق�ت��ل ال �ش �ع��وب .اس �ت �ع��ادة األم �ج��اد ذريعة
ت��اري �خ� ّ�ي��ة .امل� ��دى ال �ح �ي��وي ذري �ع��ة ت��اري �خ� ّ�ي��ةّ .
التفوق
ال�ع��رق��ي ذري�ع��ة ت��اري�خ� ّ�ي��ة .االستعمار الثقافي ذريعة
ُّ
ّ
ّ
تاريخية.
تاريخية .التمثل بالغزاة «التاريخيني» ذريعة
ُ
ّ
تاريخية .االم�ب��راط� ّ
�وري��ة العربية
أرض امليعاد ذري�ع��ة
واإلس�لام� ّ�ي��ة ذري �ع��ة ت��اري �خ� ّ�ي��ة .ال �ح��رب ع�ل��ى اإلرهاب
ّ
التاريخ السياسي والعسكري لم
ذريعة لاّتاريخية .بطن ّ
يحبل إ بالذرائع ومحطاته مجبولة بالدم .وحقائقه
ُ
شهود زور ولو َص َدقوا.
معظمها أكاذيب وشهوده

■ ّ
الحرية والطغيان

ّ
ّ
الصياد.
الصياد :الغزال أرق��ى من
الغزال يهرب أم��ام
اإلنسان يهرب أمام الوحش :اإلنسان أرقى من الوحش.
الرحيم يلني أمام القاسي ،والرحيم أفضل من القاسي،
ّ
لكن الرحيم الذي ال يخطئ في املطلق بتراجعه يخطئ
ف��ي النسبي ،ألن ال�ق��اس��ي ي��أخ��ذ منه بالفظاظة م��ا ال
ّ
يستحقه بالعدل.
ال �ح� ّ�ر أي �ض��ًا .ال �ح� ّ
�ري��ة ،ب��اس��م ن�ف�س�ه��ا ،ت �ت��راج��ع أمام
ّ
الطغيان ،ألنها تقيس الخطى بنفسها ،بأثمان نفسها،
�ري��ة ارت � ّ
وال�ط�غ�ي��ان ال ي� ْ�ف�ق��ه ذل ��ك .ال �ح� ّ
�دادي ��ة والطغيان
�وس �ع��ي .ق��د ت �م� ّ�ر ال �ح� ّ
ت� ّ
�ري��ة ب�م��وج��ة ان �ف�لاش ث��م تهدأ.
االتجاه فيها هو إلى املحافظة على ذاتها .لذلك تنكفئ
ّ
استقرت ولن تتراجع.
وهي تحسب أنها
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �س �ل �ط��ة ،ي�ب�ق��ى ال �ح �ك��م ث��اب �ت��ًا ممسكًا
بالرقاب ما دام يمارس نفسه كما لو أنه ّأول يوم .بل
ُّ
ّ
كما ُلو أنه لم يبدأ وما زال في طور التحفز .البراهني:
ّ
العربية.
أنظمة الحكم
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ف��ردي ن�ج��د ال �ش��واه��د ف��ي عالقاتنا

ّ
ّ
واملهنية :الفاجر يأكل مال التاجر.
الشخصية َ
ُ
املستهلك.
والتاجر مال
َ َِ
واملستهل ُك َ
دم َمن ت ْحته.
ّ
ّ
ُ ِ ّ
والرجل حق امل��رأة ،وكالهما حق الطفل ،والطفل حق
أخيه...
ّ
 ...وأخوه حق نفسه.

■ تكريم

ّ
الفخرية،
تتوالى حفالت التكريم وال��دروع والدكتوراه
وأخ�ي�رًا إق��ام��ة التماثيل .م �ب� ٌ
�ادرات ّ
طيبة بقدر م��ا هي
ّ
مبدئيًا
فارغة .لم نبارح بعد حقل املجاملة .الكاتب ـــــ
ـ�ـ�ـ�ـ ي �ق� ّ�دم ف �ك �رًا وق �ل �م��ًا ،وم�ح�ي�ط��ه ي�ش�ك��ره باستقبال
ّ
املهنئني.
ُّ
ُ
احتفاء اتحاد الكتاب بعشرات األدباء
آخر امل�ب��ادرات
ٌ
أمواتًا وأحياء .التفاتة مشكورة من األمني العام الجديد
ال� ��ذي ال ري ��ب ف��ي ح �س��ن ن� ّ�ي �ت��ه ،ل ��وال ه ��ذا «التكريم»
بالجملة.
ّ
ّ
ّ
ش�خ�ص��ي��ًا ن��ال �ن��ي م��ن االه �ت �م��ام أك �ث��ر م��م��ا أستحق.
وأرجو مثله لآلخرين :الدراسة والنقد .آن لنا أن ننتقل
ّ
التاريخي
اإلثبات
من ّ العادات االجتماعية العابرة إلى ّ
ً
�ي ك��ل��ه) ح� ًق�ب��ة إثر
امل��وث��ق ل�ل�ت��راث اللبناني (ب��ل ال�ع��رب� ً
ح�ق�ب��ة ،ت��رس�ي�خ��ًا وش��رح��ًا وت�ح�ل�ي�لا وم �ق��ارن��ة ونقدًا
النبش والتجميع والنشر وإعادة النشر،
وتقييمًا ،إلى
ح�ي��ث َج� ْ�م��ع ال �ع� ْ�ل��م امل�خ�ت�ب��ري واألك��ادي �م��ي إل ��ى حسّ
ُّ
الكشف وهاجس التوغل وواج��ب اإلن��ارة ،فنخرج من
ّ
ّ
املسؤولية الجليلة،
واالعتباطية إلى
البداوة واالرتجال
والفئوية والذاكرة السياحيةّ
ّ
ّ
السطحية واإلهمال
ومن
ً
ّ
ّ
إلى التعامل مع أدبنا تعامال جديًا حيث يستحق ،على
ْ
ّ
ويستحق .وهكذا ّ
يتكون لنا تأريخ أدبي
يد َمن َيقدر
ّ
ّ
ّ
األدبية
(وفني وفكري) نفتقر إليه ،وبدونه تظل حياتنا
قف َزًا في البراري ،ومقياس املقارنة مفقودًا ،واملستقبل
مغلقًا تبعًا النغالق املاضي.

■ الهالة

ـــ من هو
الصديق؟ َ
ُ
ْ
ـــ الذي تضايقه ويطمئنك.
ـــ هل هناك صديقة؟
ـــ تلك التي َ
ّ
بقي ْت رغم الحب الذي كان بينكما.
ـــ ما هو ّ
الحب؟
ـــ هو عندما تنظر إليها فيؤملك جمالها.
ـــ أال يهبط التأثير بعد ٌتكرار النظر؟
ُ
ُ
ّ
ـــ الوجه املعشوق محاط بهالة سحرية والوجه املحاط
ّ
سحرية معشوق.
بهالة

ـــ من أين تنبع الهالة؟ من العينني؟
ـــ من ْ
شمس سجينة في
كب ٍت قديم َح ّوله الشوق إلى
ٍ
األعماق.

■ لسبب مجهول

ّ
لو جلسنا نحصي عدد الذين أثروا في حياتنا تأثيرًا
ّ
ّ
مصيريًا فهل نجد مفاجآت ،أم نكتشف أنها كانت
ّ
ّ
ّ
حتمية؟
منطقيات
كلها
س� � ��ؤال خ ��اط ��ئ .أص� � � ّ�ح أن ن �ب �ح��ث ع ��ن م �ع � ّن��ى آخر،
ّ
ّ
سطحية ،ستبدو كلها ،بعد
مصيرية أم
فاملصادفات،
ّ
ّ
ال�ح�ص��ول ،منطقية حتمية .ال�غ��ري��ب يصبح مترابطًا
عندما نستعرضه كشريط .الجلوس في مقعد الذاكرة
ي��ري��ك ك��م ك��ان��ت ل �ح �ظ��ات ه�ل�ع��ك وده �ش �ت��ك ساذجة.
األشياء كانت ّ
معدة في غرفة التوزيع.
ّ
ّ
مرة ّأول ّ
كل ّ
وكل مولود ُينشئ الحياة من
ة
مر
ومع هذا
ً
ُ
جديد .واملعلوم يعود مجهوال واملرسوم اكتشافًا.
ّ
ْ
ول �ك��ن ،لسبب م�ج�ه��ول ،ي�خ��ام��رن��ا ظ��ن ب��أن الشخص
الذي يترك فينا لقاؤنا به عالمة ،هذا الشخص ليس
ب�م�ث��ل س��ذاج�ت�ن��ا وال ه��و ب ��ريء ت�م��ام��ًا .ال م��ذن��ب وال
ّ
م�ت�ع� ّ�م��د ،إن �م��ا ف�ق��ط أك�ث��ر إم�س��اك��ًا م��ن ال �ط��رف اآلخر
بمقاليد اللعبة...
َ
َ
بعضهم أقرب من بعض إلى مصادر القدر.

■ َب ْعدَ ،ب ْعد

َب ْعد ،بعد.
ال ن��رى وجوههم .نسمع ،فقطَ .ب ْعد ،بعد .على حافة
ّ
ال�غ�ي�ب��وب��ة .ب�ل�ا أص� ��وات ب �ش� ّ
الغربية،
�ري��ة .امل��وس�ي�ق��ى
ّ
كالسيكيةّ ،
ّ
يشوهها الصوت البشري .أصوات
املسماة
ّ
ّ
املسماة
العربية،
األوبرا ضريبة املوسيقى .املوسيقى
ُ ْ َ
ّ
صوت بشري .هناك الصوت
بدون
مل
ت
شرقية ،ال تح
ّ
يعرقلها ،يذبحها ،وهنا يحلق بها ُ
وي�ت� ّ�وج�ه��ا .هناك
يغسلها اللحن وهنا تغسله.
لنعد إل��ى املوسيقى ،املوسيقى وح��ده��ا ،األوركسترا
األوقيانوس ،سفينة البيانو املحاطة بمالئكة الكمنجات.
هدير اآللهة الزرقاء ،آلهة الهدهدة واألهداب.
هناك ما يقتفي أثر األشياء التي تذهب .ال أحد يمتلك
ش�ك�ل��ه .األش �ك��ال تملكها ال�ع�ي�ن��ان .ال�ع�ي�ن��ان تملكهما
ال ��ذاك ��رة .ال ��ذاك ��رة يملكها ف �ض��اء ال ن��ري��د أن نعرفه.
ّ
يكفينا أن نتوكأ على كتفه الغائرة في الضباب.
ُ
هناك ما يقتفي أثر األشياء التي تذهب .هل تراهن؟
َّ َ
األش �ي��اء ال �ت��ي ذه �ب��ت ك��ان��ت أف �ض��ل م��ا ف�ي�ن��ا .الذهب
ََ
هو ال��ذي ذه��ب .الذهب يبقى .أمانة في عنق الضمير
املستتر.

