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حتية اإىل ح�سني الربغوثي

ر�سالة ح�سني �لربغوثي �إىل �أكرم م�سلّم*

ترددت طوياًل في ن�سر هذه �لر�سالة، من ح�سين �لبرغوثي لي )�أكرم م�سلّم(، رّد�ً على 

�نطباعات كتبتها له ب�ساأن مخطوط ن�ّسه ''حجر �لورد''.

كنت �أحد طالبه غير �لنظاميين. طالب م�سكون باأحالم كبيرة، لم ي�سحذ �أدو�ته بعد، 

بينما ح�سين �سّق �أمام �أحالمه ف�ساء�ت غير متناهية.

تجر�أت وكتبت له ر�سالة غير مهمة في �لو�قع، وكعادته، �أخذ �لأمر على محمل �لجّد، 

وحاورها، فيما ي�سبه �سهادة عفوية عن نف�سه، وفهمه للكتابة ككل، وعن مرجعياته 

وخيار�ته �لجمالية.

ما منعني من ن�سر �لر�سالة، �أمر�ن: �لأول، يظهر �أثره في �لر�سالة، �إذ ''�أوقعت'' ــ عن 

غير ق�سد طبعًا ــ بال�ساعر و�لمثقف �لكبير عبا�س بي�سون، فقد �قتب�ست من مقابلة معه 

�أجر�ها �ل�ساعر جهاد هديب في مجلة ''م�سارف'' )�لعدد 2، �أيلول/�سبتمبر 1995(، لكنني 

�كت�سفت بعدها �أن جوهر حديث بي�سون �أقرب �إلى فهم ح�سين �لمن�سو�س في �لر�سالة، 

و�أن �لمجتز�أ �لذي �قتب�سته، للحديث عن �لإنهاك في �أثناء �لكتابة، و�أي�سًا �لقر�ءة، و�سع 

بي�سون في حو�رية غير من�سفة، �سببها عدم دّقتي في نقل ما قاله.

يتحدث هديب في �لمقابلة عن �لكتابة كـ ''مطاردة للذ�ت''، ويت�ساءل ''�إن كان هناك 

محطات لال�ستر�حة �أو �لكّف قلياًل عن هذه �لمطاردة''، فيجيب بي�سون: ''هناك ��ستر�حة. 

هناك لحظات ��ستر�حة. ل. لي�ست ��ستر�حة. هناك لحظات �سذ�جة ولحظات بالدة، 

فالذين ــ كما يقول بالن�سو ــ ي�سرفون على �لختناق، �سرعان ما يخرجون من �لدهاليز 

لي�ستريحو�، وهذ� ــ كما يقول بالن�سو �أي�سًا ــ موجود في �لن�س.''

�لأمر �لثاني، ور�ء �لتردد في �لن�سر، ل ينك�سف في �لر�سالة، لكنه ثقيل في د�خلي، �إذ 

''غمزت'' ــ عن نق�س في �لمعرفة ــ من �ل�ساعر �لكبير محمود دروي�س. كتبت لح�سين 

�أنني عندما �أقر�أ �إحالة دروي�س �إلى ''عولي�س'' مثاًل، �أحتاج �إلى معرفة �لأ�سطورة �لمحال 

�إليها، بينما ''حجر �لورد'' يبدو �أ�سطورة ذ�ته. و�سرعان ما تبّين لي �أن �لحديث بمقد�ر ما 

فيه من �ل�سو�ب، فيه من �لتع�سف، �إذ �إن توظيف دروي�س لالأ�سطورة مختلف في بر�عته 

وذكائه، فهو يفتح �لن�س، يخّف به ول يثقل عليه. ثم �إن معرفة مرجعيات ح�سين 

* نن�سر ن�ص ر�سالة ح�سين البرغوثي كما كتبها من دون اأي تدّخل من ق�سم التحرير.
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�لأ�سطورية �أي�سًا ت�سيف �إلى �لقارئ، بل ربما �أن �إحالت ح�سين �لكثيرة �إلى ''تريزيا�س'' 

ت�سيء ــ �أكثر من �أي �سيء �آخر ــ على جوهر �أ�سئلته �لجمالية و�لهوياتية.

تجاهل ح�سين �إ�سارتي �إلى ''عولي�س''، لكنه �أكد �أن نظرته �إلى �لأ�سطورة تتفق مع 

مالحظتي، وكتب لي ما كتب.

***
1969/2/8

الرابعة �سباحًا...

تاأتي من جهة البحر المتو�سط لي�ست رائحة للأ�ساطير بل اأ�سطورة، ''انعتاق الأ�ساطير ريح 

من الطوق اأنا'' )محمد م�سعد(: ما ل ي�ستطيع الأنف ا�ستن�ساقه من حدائق الورد 

الم�سمومة، الم�ستحيلة اإلى عبق في الروح ي�سير ''تعليقًا على هام�ص''، اإحالة اإلى الحدائق ل اإلى 

الروح، ''انتقائية �سعيفة''، والريح تلك تترك الأنف معلقًا بين الحديقة والعمق. ولذا يحيلنا 

''ال�سعر'' ال�سعيف اإلى خارج ي�سبه ''ط�ستًا'' تركيًا، فنقف خلف البوابة كي ندخله من ''غيره''، اأي 

تقف ''الحا�سية'' في محور ال�سفحة الذهنية. بالن�سبة لي:

قمرة
ُ
 م

ٍّ
يُت بين حدائق �سم

ّ
ترب

ر'' عما تمازج في الروح منها
ّ
''واأعب

اأنا هي! عني اأدافع فيها وعنها

واأر�ٍص اإن م�سيت )عليها اإليها( تغني

لك �سيئًا وتعني...

ن يحبذ ''اإحالة'' اإلى الأ�ساطير، اأ�ساطير ''غيره''، بل ''الوقوع في �سطوة اأ�سطورية''، فاإن 
ّ
ل�ست مم

طقو�سي من خلقي وحدي في ''حجر الورد''.

ا ق�سدية )ل ت�سدر عن عجز( كي ''تنق�ص العجز'' 
ّ
ا عجز، واإم

ّ
''ال�سعف ال�سعري'' اأحد نوعين: اإم

كاإ�سارة ــ هاج�ص اإلى ''مبتذل'' ما ل�ست منه ولي�ص مني. الأخير مثًل، ''�سك�سبيري'': في ''روميو 

وجولييت'' مربية عجوز ''تثرثر'' كما يليق بها، وهذه ''الثرثرة'' عجز ق�سدي عند المربية، ولي�ص 

�سك�سبير، اأو، في ن�سف م�سرحيات اأُخرى، ي�سع �سك�سبير خلقًا ي�سبه جنينًا ''مجه�سًا''، ''م�سرحية 

�سخيفة'' في داخل الم�سرحية، ي�سير بها، عبرها، منها، اإلى ''ابتذال الم�سرح المعا�سر له''، مثًل.

كذلك، في ''الأر�ص الخراب لـ ''ت. �ص. اإليوت'' حوارات'' ل ت�سير اإلى ''عجز'' اإليوت، بل اإلى 

''عجز ال�سخ�سية المحاورة''. وهذا يختلف عن وجود مقطع اأو ق�سم �سعري مبتذل و�سعيف لأن 

'' ل حول ول قوة له، ولول اللـه 
ّ
الكاتب �سعيف!. هذا ي�سبه ''مو�سى'' النبي عندما األقوه في ''اليم

لكان �ساع وغرق. ال�ساعر القادر يرعى قدر ''المقطع ال�سعيف'' كمو�سى اإن كان ــ اأعني 
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ال�ساعر ــ قادراً، اأو يكون �سعف �سعره نتيجة لغياب ''قوته'' )ال�ساعر/ة نف�سه/نف�سها ''مو�سى'' ــ 

بحاجة ''لرعاية اأ�سمى''. و''مو�سى'' بالم�سرية القديمة يعني ''الوليد''(.

ا قول عبا�ص بي�سون ''الذين ي�سرفون على الختناق �سرعان ما يخرجون من الدهليز 
ّ
اأم

لي�ستريحوا. وهذا موجود في الن�ص... الإيغال في الن�ص يو�سل اإلى اأماكن معدومة الهواء، 

في�سارع الكاتب اإلى ال�سطح، حتى في الكتابة ل ن�ستطيع اأن نبقى في الأعماق''، في�ستدعي 

تعليقات كثيرة.

ي الراوي هذه ''الفل�سفة البي�سونية'' )ل�ست اأق�سد منها الإهانة( بـ ''بلد 
ّ
في ''حجر الورد'' ي�سم

الطاقة المنخف�سة''، حيث ''البيات ال�ستوي �سار وطنًا، لأن التوتر كان اإدانة''. م�ستويات طاقة! 

هذا هو الفرق. ''اللم�سمى'' في الحجر يح�سر لي�ص ''نفقًا''، بل روؤيا لهواء نقي في قمم لي�ست 

تنا�سب، اأو، �ساأ�ستعير لإكمال ما اأق�سد من ''الروؤيا'':

يا فحل ل تهمر على اأنثى ''بواد'' غير ذي زرع

ول ترعى الموا�سي التي عميت من هواء القمم!

لي�ست تنا�سب ''الموا�سي التي عميت من هواء القمم''، اأعني باأن ''حجر الورد'' يربط ربطًا دقيقًا 

بين ''الإنهاك'' و''الحرية''، اإنها ''عودة'' عولي�ص اإلى وطنه ت�سده قوى خفية من الحرية. ''الإنهاك'' 

بالمعنى الذي يتكلم عنه نيت�سه: ''واإذا هم )نوعيات 'الرجل الأخير'( عملوا فاإنما يعملون 

للت�سلية، محاذرين اأن تذهب بهم اإلى حدود الإنهاك.''

خَلقوا للتاأرجح بين الماء والتراب، اإنهم ''من تراب لتراب''، وما يتكلم 
ُ
بيات �ستوي لب�سر لم ي

عنه بي�سون اأقرب لي�ص اإلى هوؤلء، بل اإلى ''تجاوز الج�سد'': ''يا ابن التوتر حين تنف�سل �لفر��سة 

عن عنا�سرها وي�سكنها �ل�سعور'' )دروي�ص(.

ن ''يتجاوزون'' بحثًا عن الحرية، اأي ''للحرية من'' �سيء ما. في ''حجر الورد''، 
َ
ولكن هناك م

التجاوز ''من اأجل'' �سيء ما ولي�ص ''من''. يتحرك ''الآخر'' )''الخ�سر'' اأو الل م�سمى ح�سب تعبيرك( 

في حرية طافحة، هو هي، اأو اأنه فيها كاأفعى النهر. والذي ي�ساب بالإنهاك و''الدوار'' هو 

اً'' بمقدار ما يطمح ويحّن للحرية، لأنه لم يزل في طور ''التلميذ'' اأو 
ّ
''الراوي'' الذي لي�ص ''حر

( يتجاوز، وهذه هي اأهم نقطة، ثنائية �لعمق ــ 
ّ
''فرخ الن�سر''، فهناك ''اإنهاكان''. و''الآخر'' )الحر

�ل�سطح، اإنه ''وراء العمق وال�سطح''، و''ينتقد'' عبودية هذا. لذا يرى التاريخ كتطريز و''تجاور''، اأي 

افة تهدم بئراً فتحوله اإلى ''�سارع''، ومن ''ال�سطح'' 
ّ
له اإلى ''�سطح'' مثل جر

ّ
ل يراه ''عميقًا'' بل يحو

يخلق عمقًا. هذا ما ق�سده نيت�سه اإلى حّد ما عندما قال باأن ''المراأة لي�ست حتى �سطحية''، 

''�سطحيتها'' اأعمق من اأن تكون ''مجرد �سطح''، ولي�ست ''عميقة'' كالرجل ــ الرجل لي�ص ''عميقًا'' 

لأنه عجز عن تحويل العمق اإلى �سطح، اأي بالن�سبه لنيت�سه، العمق �سطحي جداً، بالمعنى 

ال�سيىء، اإن لم يتحرك كالوتر وي�سير ''�سطحًا''، وال�سطح مبتذل �ساذج اإن كان عاجزاً عن 

التحول اإلى عمق، هذه الحركة ال�ساملة، الأغنية، التوليفة، التحول الم�ستمر.
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''تطريز'' و''تجاورية'' )وهذا في الفن المعماري ''انتقائية'' ما بعد حداثية حيث تتجاور 

ي ]ت�سارلز[ جنكز ]اأبرز منّظري المعمار التفكيكي[ النتقائية ''الفجة''
ّ
 التاريخيات، وي�سم

بـ ''النتقائية ال�سعيفة''، غير المه�سومة، كاأن ''تر�سف'' مثًل بيوتًا من امرئ القي�ص مع بيوت 

( ما بعد الحداثي تجده في 
ّ

لمحمود دروي�ص بدون ''مفهوم'' عميق. هذا ''التجاور'' )التنا�ص

ق�سيدة ''جاز �سرقي'' التي ن�سرتها ''م�سارف'' لي(. ''حجر الورد'' فيه تنا�ص ولكن بانتقائية 

مدرو�سة. المهم، كلمة عبا�ص بي�سون ت�سير اإلى كاتب يعجز عن اإقامة حوار روحي بين ''ال�سطح 

ة: ''ل ي�ستطيع البقاء'' فيخرج 
ّ
والعمق''، في�سل اإلى مناطق ''خانقة'' ل يخرج منها اإّل بطريقة فج

اح الماهر ي�ستريح في الموج، وتحت ''�سطح البحر''، لأنه اإن 
ّ
لـ ''ال�ستراحة''. بالن�سبة لي ال�سب

ل ما تحت ال�سطح اإلى �سطح!. هذا فرق في درجة الحرية، ولي�ص فقط في م�ستوى 
ّ
�ساء يحو

الطاقة.

في تعليقك على ''حجر الورد'' لحظت باأنك ل ترى بدقة الفرق بين الراوي و�سكارلت وبين 

''الآخر''. الراوي و�سكارلت ''يتحرران'' في عملية ''�سيرورة'' وخراب ودمار لعالمهما، وهكذا 

يبدو الأمر لهما، ولكنهما م�سدودان لم�سروع ''حرية'' غام�ص، ي�سعران باأن الآخر يحررهما 

ا الآخر فل يبحث 
ّ
اأي�سًا، ولي�ص مجرد ''مدمر'' )هنا دمار اإبداعي، ولي�ص فقط اإبداع تدميري(، اأم

 بب�ساطة؛ ولذا ''ل فل�سفة له'' لأنه يرى الفل�سفة ''عميقة'' فقط، ولكنه ل 
ّ
عن الحرية، لأنه حر

ا الراوي فهو تاجر �ساذج دخل دوامة 
ّ
يجهلها لأنه ''تحرر منها''، اأي لي�ص ''�سطحيًا'' فقط. اأم

الفل�سفة الحرة ولم يتحرر بعد. من هنا يكون ''تلميذاً''، يتعلم، وفي كل تعلم اختناقات 

بي�سونية. ل تن�سى باأن جميع الن�ص مكتوب بـ ''عيون الراوي'' ولي�ص المعلم. ''ح�سور المعلم'' 

)وهذه نقطة هامة قد تف�سر ما قلته في ''م�سارف'' عن التجاه ما بعد الحداثي في ''حجر 

الورد''( لي�ص مثل ح�سور اللـه في القراآن، حيث اللـه يبقى ''غائبًا'' )كالمعّلم( وكل الن�ص ي�سير 

اإليه؛ بل ح�سور ''قوة'' غام�سة لي�ست ''خارج الن�ص''، ح�سور تدمير، واإ�سراق، يفجر كل روح 

تلم�سه، ويفجر لغة الراوي و�سكارلت، اإنه ح�سور ''اللقواعد'' في ''لعبة قواعد محكمة''، ح�سور 

�سيء ل يمكن ا�ستح�ساره اإّل كتثوير ونفي، اأي ح�سور �سلبي. لكنه يتحول اإلى اإيجاب دائم، 

ح�سور ''اأ�سا�ص''، لكنه في نف�ص اللحظة ينفي ''وجود اأ�س�ص''، ح�سور ''قاعدة'' تنفي وجود 

''قواعد'' وبالتالي نف�سها كقاعدة؛ ح�سور ''فل�سفة'' تحرر من الفل�سفة ذاتها، وبالتالي تحرر 

نف�سها منها، وتحررنا من اأنف�سنا ومنها، و''هذا بال�سبط ما بدا لي كفل�سفة'' كما يقول الراوي.

دعني اأقول باأن الآخر هو ''ال�سلب'' المنقو�ص في لوؤلوؤة الموجودات، لي�ص )مثل اللـه( 

''خارجها''، ح�سور ''اللمتناهي'' لي�ص ''خارج المتناهي'' )اللـه خارج الإن�سان(، بل في جوهر 

المتناهي، من هنا يكت�سف الراوي عبر تدمير عالمه، ''ل تناهيًا'' ما، هو، بلغة هيغل، ''لتناهي 

النتهاء'' ــ ''عالم يخرج من اأنقا�ص عالم''، اأي يدرك باأنه ''يتدمر'' ولكن ــ وهذا مهم ــ ''دماراً 

عظيمًا، حراً''؛ ''ن�سوة''. ''التجاوز'' دائم، ولكن ما ''نتجاوزه'' ينتهي، اإنه ''ج�سر''. الإن�سان ج�سر 

عند نيت�سه، ولي�ص ''م�ستقراً''.

''ما بعد'' حداثي ل يعني ''زمنًا''، بل، مثًل: في الحداثة ''العمق'' اأ�سا�سي، فيما بعد الحداثة 
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ال�سطح عميق، العمق �سطحي ــ ''اُخرجوا اإلى ال�سطح يا اأحبائي'' )نيت�سه(. وعندما تتدهور ما بعد 

ة'' ومملة و�سوقية. الحداثة ''جّدية'' جداً، ما بعد الحداثة ''لعب جّدي، 
ّ
الحداثة ت�سير ''�سطحية فج

اأو جّدية لعوب''، لي�ست ''لعبة'' ولكن لي�ست اأي�سًا ''جدية جهنم''. الحداثة ترّد ''الن�ص'' اإلى ''هدف'' 

ومعنى ''محدود''، ما بعد الحداثة تركز على الـ ''�سيرورة''، ول ترّد الن�ص اإلى ''هذا المعنى'' اأو 

''ذاك'' اإلخ. من هنا فاإن تف�سيري للن�ص هنا ل يتفق حقيقة مع ''حجر الورد'' نف�سه اأنني ''اأقّل�ص'' 

ر'' اإلخ، وبودي لو ا�ستطعت الحوار بطريقة اأُخرى. ما بعد الحداثة ]''ال�ساخرة''[ 
ّ
ر'' و''اأف�س

ّ
و''اأغي

)تدرك ''المفارقة'': مثًل، التف�سير يدرك باأنه لي�ص تف�سيراً(. على كل، هناك ملحظات لك جميلة 

لة برائحة الذوات الن�سقية التاريخية 
ّ
و''عميقة'' وتلتقط الن�ص. مثًل ''ح�سور... الأ�سياء المحم

واإعادة توظيفها اأو حتى افترا�سها.'' في الحداثة هذه ''رواية تاريخية''، في ما بعد الحداثة: 

ل ''الحا�سر'' نف�سه اإلى مجرد �سطح لمع اآخر، خيار، غرزة بين غرز اأُخرى.
ّ
اأن�ساق تجاورية تحو

''فيلمية'' ما اأكتبه، ول اأنفي علقة قوية بال�سا�ستين، الكبيرة وال�سغيرة، موؤ�س�سة على 

اهتمام طويل ''بالفنون الب�سرية''، وبـ ''تفكيك'' طرق الروؤية ال�سائدة، اأي الجهد لتحويل الأعين 

اإلى ''اأعين م�سحورة''. في تجربتي، ''ارتباك الت�سوير'' و''تكوين اللوحة'' ناتج عن عدم تخيل 

دقيق لما نريد قوله، اأي اأننا ''نكذب''، اأو، في الغالب، نعانـي من ''طـر�ص ب�سـري''. الر�سـم 

العـالمي مهم جداً لتمرين الأعين على اأن ''ترى''، با�ستقلل عن ''اللغة''، والمو�سيقى تمرين على 

اأن ''ن�سمع'' بطريقة اأُخرى، اأق�سد ''تربية الحوا�ص'' كلها على اأن تكون حوا�ص ''م�سحورين'' 

ز في 
ّ
و''م�سحورات''، اأو م�سحورات بم�سحورين والعك�ص بالعك�ص. ''فن'' اأن ''نرى'': رامبو يمي

''القارب ال�سكران'' بين ''اأن َنرى'' واأن ''نعتقد باأننا ُنرى'': في الحالة الأخيره نرى ''معتقداتنا'' 

ا نرى ما نراه ــ ''الوطن''، ''العلم الوطني''، ''الكفر''، اإلخ. ال�ساعر، كما قال بودلير، )بلغتي( 
ّ
اأكثر مم

ل ''اأيديولوجيا'' له، لي�ص متحزبًا واإّل لكان ''مثل بقية الفانين''!

ما بعد حداثي، مرة اأُخرى، اأن نقراأ )ن�سمع، نرى، اإلخ( الن�ص لي�ص ''كتكاملية'' تهرع بنا اإلى 

 بنية ''مغلقة''، ''لها معنى''، و''م�ستقر ــ مركز'' اأخير، بل اأن ن�ستمتع ــ اإن جاز التعبير ــ

بـ ''الخطوة''، بدون ''خطة جاهزة �سلفًا''. ''حجر الورد''، من هذه الزاوية، ي�سبه فن ''خلق مو�سة'' 

من ''رقع'' باألوان واأحجام )وملم�ص( متخالفة، ''تف�سيل''، اأكثر منه ''تخطيط''، فن ''لحظة'' اأكثر 

منه فن ''الكل''، اأعني باأن كل طاقة الروح تكون مرّكزة في ال�سطر، ثم في ال�سطر الذي يليه، 

بدون ''ت�سور م�سبق'' لما يربط الأول بالثاني. ربما اأن مفتاح الأمر كله في ''الطاقة المركزة''، 

في ''بوؤرة''، وكل ''بوؤرة'' ت�سكل مع غيرها حجراً من ''ف�سيف�ساء''. اأي ل تطمح اإلى ''بناء ع�سوي'' 

كتطور الجنين؛ كل ''غرزة'' جنين، ولكن كل ''الأجنة'' ل تطمح لت�سكيل ''كائن حي كامل وواحد''، 

بالمعنى التقليدي، على الأقل. في ''حجر الورد'' ل توجد ''�سورة مح�سة''، بل ''�سورة ذهنية'' 

رة اإلى حد تبدو فيه تنازًل 
ّ
�سو

ُ
ذّهنة'' اإلى اأق�سى حد، وم

ُ
لة بـ ''الأجواء'' و''المفاهيم''، ''م

ّ
)محم

عن ''الذهن'' للب�سريات المح�سة(. لن ت�ستطيع، في فيلم، ت�سوير ''مو�سيقى... تاأتي من تحت 

اأر�سية المعبد الأبي�ص، وكاأنها من عالم �سفلي فيه �سجناء �لآلهة مقّيدين ب�سال�سل من 

ذكريات من �لع�سر �لحجري في غرف لها ر�ئحة كهف م�سغوطة من رياح ذهنية خامدة''، 



095 امللف رسالة حسين البرغوثي إىل أكرم مسّلم

مثًل. ولكن ''الذهن المجرد'' م�سور في ''الكلمات''. اأريد اأن ''اأقول ما اأريد''، هذا اأ�سا�ص، و''حرية 

الكلمة'' هذه هواء ل يمكن التنازل عنه، ل با�سم الم�سرح ول ال�سعر. اأنهي باأن الحرية يجب اأن 

تطفح من م�سامات كل حرف، وبعدها ''الطوفان''!

كتابتك عن قراءة الن�ص نموذج لما اأردته: حرية كاملة لي لأن ''اأكتب''، وحرية كاملة 

للقارئ لأن يقراأ ما ي�ساء؛ اأي ''التنازل'' عن ''ربط الكاتب بالقارئ'' والقارئ بالكاتب، بوا�سطة 

''معنى'' ما، نحو حرية �ساملة ل �سيطرة فيها لمركز على ''طرف'' ــ وراء ''الو�سايا الع�سر''!  

�سكراً،

ح�سين البرغوثي
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