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متهيد

(((

مر على ميالد
يف ت�رشين الأول ،املا�ضي بال�ضبط ،كان قد َّ
رامبو ،مئة عام.
اب
يف فرن�سا كان االحتفال بالذكرى املئوية مثرياً� ،إذ ُدعي كُ ّت ٌ
م�شهورون ،من خمتلف �أنحاء العامل ،ليحجوا �إىل "�شارلفيل"
م�سقط ر�أ�س رامبو .واتخذت االحتفاالت طابع منا�سبة وطنية.
�أما رامبو ،فرمبا تق ّلب يف قربه.
ٍ
لغات
أجزاء من �آثاره الكثرية �إىل
منذ وفاة رامبوُ ،ترجمت � ٌ
إح�سا�س
عديدة ،بينها الرتكية والبنغالية .وحينما كان ما يزال ثمة �
ٌ
بال�شعر واملغامرة الكربى ،ف�إن ا�سمه على طرف كل ل�سان.

ويف ال�سنوات الأخرية ،انت�رشت العبادة الرامبوية انت�شاراً
مده�شاً ،وازداد الأدب املكر�س حلياته و�آثاره ،وات�سع ب�صورة
قفزات وم�سافات.
وال ميكن القول �إن �شاعراً من الع�رص احلديث قد لقي هذا
االنتباه واالهتمام نف�سه.

با�ستثناء "ف�صل يف اجلحيم" و "الإ�رشقات" ،مل جتد �سوى ق�صائد

((( يف "الإ�رشاقات" وردت �صيغة "زمن القتلة"  LE TEMPS DES ASSASSINSيف
البيت الأخري من ق�صيدة "."MATINEE D'IVRESSE
NOUS AVONS FOI AU POISON.

NOUS SAVONS DONNER NOTRE VIE TOU ENTIERE TOUS LES JOURS.
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS.

�س.ي.
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قليلة طريقها �إىل لغتنا ،وحتى هذه الرتجمات القليلة تك�شف عن
تف�سريات متنوعة ،وا�سعة ،وال بد منها.
لكن ،مهما كان �أ�سلوب رامبو� ،صعباً ،ع�صياً؛ ف�إن هذا ال يعني
أمر �آخر.
�أن رامبو ممتنع على الرتجمة� .إال �أن �إن�صاف �آثاره � ٌ
وعلينا ،يف اللغة الإجنليزية� ،أن ننتج �شاعراً قادراً على �أن يقدم
لرامبو ،ما قدمه بودلري لـ "بو"� ،أو نرفال لـ "فاو�ست"� ،أو موريل
والربو لـ "يولي�سي�س".
و�أو ُّد �أن �أو�ضح �أن هذه الدرا�سة ال�صغرية ،املكتوبة قبل ع�رش
�سنوات ،كانت نتيجة الإخفاق يف ترجمة "ف�صل يف اجلحيم"
بال�صورة التي �أردت.
وما يزال يراودين الأمل يف �إعطاء هذا الن�ص ،اللغة الأكرث قرب ًا
من الل�سان "الزجني" لرامبو.
�إن م�ؤلفي الأغاين الزجنية –على الرغم من �أنهم ال يعلمون–
هم �أقرب �إىل رامبو ،من ال�شعراء الذين عبدوه وقلدوه.
لقد بد�أنا ،الآن فقط ،نفهم ما فعله رامبو للغة ،ولي�س لل�شعر
القراء �أكرث من الكتاب ،يف بالدنا،
وحده .هذا الفهم يجري بني ّ
بالأقل ،كما �أ�شعر.
�إن كلَّ ال�شعراء الفرن�سيني املحدثني ،تقريباً ،قد ت�أثروا برامبو.
بل ي�ستطيع املرء القول �إن ال�شعر الفرن�سي اجلديد يدين بكل �شيء
لرامبو .لكن مل ي�ستطع �أحد جتاوزه ،يف اجلر�أة والإبداع .وال�شاعر
احلي الوحيد القادر على منح �شيء يقرتب من بهجة رامبو و�إثارته
هو� :سان جون بري�س.
والن�ص هذا ،ظهر ،يف الأ�صل ،يف ق�سمني من �إ�صدارات
"نيودايرك�شنز" ال�سنوية ،حتت رقمي  9و  .11ومنذ ذلك احلني
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ظهر بالفرن�سية والأملانية ،وكانت هاتان الطبعتان يف �سوي�رسا،
البلد الذي ال ي�ستطيع املرء ربطه بعبقرية رامبو.
تغيري يف ترتيب الق�سمني .وميكنني �أن
ويف هذه الطبعة ،جرى ٌ
�أ�ضيف �أنني اعتزمت� ،أ�صالً ،كتابة ق�سمني �آخرين ،لكنني تخليت
عن تلك الفكرة.
و�أنا �أعتقد ،خمل�صاً ،ب�أن �أمريكا حتتاج �إىل التعرف على هذا
الكائن الأ�سطوري ،الآن� ،أكرث من �أي وقت م�ضى( .وامل�س�ألة هي
نف�سها بالن�سبة ل�شاعر فرن�سي خارق �آخر ،انتحر قبل مئة عام يف
كانون الثاين املا�ضي ،هو جريار دي نرفال).
ني من الدهر كان وجود ال�شاعر فيه
ومل مير على �أمريكا ح ٌ
مهدداً ،كما هو الأمر الآن� .إن الأنواع الأمريكية ،مهددة حق ًا
بالزوال ،معاً ،ويف �آن.
عندما �سمع كنيث ريك�رسوث باملوت املبكر لـ "دايالن توما�س"
�أطلق "تذكارية" عنوانها "�أنت لن تقتل" كتبها يف بحران وهج
�أبي�ض ،ومل يكن يق�صد ن�رشها ،لكنها وزعت فوراً ،وترجمت �إىل
عدد من اللغات.
�إن كان لدى �أي امرئ� ،أية �شكوك ،حول امل�صري الذي يخبئه
جمتمعنا لل�شاعر ،فليقر أ� هذه "التذكارية" عن ال�شاعر الويلزي
الذي كتب "�صورة الفنان جرواً".
�إن منزلة ال�شاعر وحالته –و�أنا �أ�ستخدم الكلمة مبعناها الوا�سع،
والدقيق كذلك– تبني ،بدون �شك ،الو�ضع احلقيقي لفاعلية
�شعب ما.
يف ال�صني واليابان والهند و�إفريقيا� ،إفريقيا "البدائية" ،نرى
ال�شعر ما يزال غري قابل لأن يمُ حى .ومن يعوزنا ،ب�صورة وا�ضحة،
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يف هذه البالد ،بل من ال حت�س حتى ب�أنه يعوزنا ،هو :احلامل،
املجنون امللهم.

� ُّأي �أغنية للغول� ،سن�سمع ،حني ي�أتي زمن ،نهيل فيه الرتاب،
على هذا؟ .هل �سرنكز انتباهنا على "عدم تكيف" الفرد املتوحد،
وهو املتمرد احلقيقي يف جمتمع عفن!

بينما ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أنف�سهم ،هم الذين مينحون مغزى
مل�صطلح "عدم التكيف" الذي ي�ساء ا�ستعماله.
يف مقال ٍة عن "�سيا�سة بودلري" ن�رشتها جملة "بوزار" يف  25كانون
الثاين ،1955 ،كتب موري�س نادو ما ي�أتي" :يف قلبي العاري
دائم بالغربة عن العامل وطقو�سه� .إنه عامل البورجوازية
�
ٌ
إح�سا�س ٌ
حيث �أخالقية ال�رصاف ،املرعبة ،عامل الغيالن اجلائع �إىل املاديات،
املفتون بنف�سه ،غري املدرك �أنه داخل االنهيار ،العامل الذي نعرف
بنبوءة منفردة �أنه �سائر نحو الت�أمرك ،منذور للحيوانية".

الأمر امل�ؤثر لدى �شعراء القرن التا�سع ع�رش البارزين ،وكذلك
لدى �شعراء القرن الع�رشين البارزين ،هو نغمتهم النبوية .لكن
�شعراءنا املت�أخرين –خالف ًا لـ "بليك" و "ويتمان" ذوي النظرة
�سحر العهد الألفي
الكونية– ي�سكنون �أعماق الغابة ال�سوداءَّ � .إن
َ
ال�سعيد الذي �سيطر على ذوي الر�ؤى �أمثال جواكيم دي فلوري�س،
وهريونيمو�س بو�ش ،وبيكوديال مرياندوال ،والذي ما يزال �إغرا�ؤه
ماث ً
ال �أكرث من ال�سابق ،هذا ال�سحر ا�ستبدلت به عبودية اخلراب
التام.
ويف دوامة العتمة والفو�ضى القادمتني ،ين�سحب �شعراء اليوم،
خفية ،تغدو �أكرث ف�أكرث ،غري ممكنة الفهم.
وا�شمني �أنف�سهم بلغ ٍة ّ

وبينما ينطفئون ،الواحد تلو الآخر ،تنحدر البلدان التي
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�أجنبتهم ،نحو قدرهم وم�صريهم.

�إن فعل القتل� ،سيبلغ غايته �رسيعاً ،وعندما يختنق �صوت
ال�شاعر ،يفقد التاريخ معناه ،وينفجر وعد الدينونة ،مثل فجرٍ
ٍ
جديد خميف ،على وعي الإن�سان.
الآن فقط ،وعلى حافة ال�رصاط ،ميكن �أن ندرك �أن "كلَّ ما
زائف"� ،أن برهان هذه القولة املدمرة بارز ،كل يوم ،ويف
علمناه ٌ
كل مكان :يف �ساحة القتال ،واملخترب ،وامل�صنع ،يف ال�صحافة،
واملدر�سة ،والكني�سة.
�إننا نحيا� ،إطالقاً ،يف املا�ضي ،نتغذّ ى ب�أفكارٍ ميتة ،ومعتقدات
ميتة ،وعلوم ميتة .املا�ضي هو الذي ي�ستحوذ علينا ،ال امل�ستقبل.
فامل�ستقبل كان دائم ًا يعود ،و�سيعود دائم ًا �إىل – ال�شاعر.
حني �أفلت رامبو من العامل ،فلرمبا �أنقذ روحه من م�ص ٍري �أ�سو�أ
مما كان مقدراً له يف احلب�شة .ولرمبا قدمت لنا ق�صيدة "ال�صيد
الروحي" –لو ق ُِّدر لها �أن ت�ستنقذ من الرتاب– مفتاح ًا مفقوداً.
ومن يدري؟ فلرمبا �أعطتنا حلقة الو�صل بني "ف�صل يف اجلحيم"
و"عيد ميالد على الأر�ض" ،هذا العيد الذي كان يوماً ،واقعاً،
لدى احلاكم املراهق.

يف اللغة الرمزية للروح ،و�صف رامبو كل ما يحدث الآن.
ويف ر�أيي �أن لي�س ثمة تنافر بني ر�ؤياه للعامل وللحياة الأبدية ،وبني
جمددي الدين العظام.
ر�ؤى ّ
�إننا مدفوعون ،املرة تلو املرة� ،إىل �أن نخلق ر�ؤيا جديدة
ندع املوتى يدفنون املوتى� ،أن نحيا �أ�شقاء
لل�سماء والأر�ض� ،أن َ
يف اجل�سد� ،أن جنعل عيد ميالد الأر�ض واقعاً .و�إننا ملحذّ رون،
املرة تلو املرةْ � ،إن مل ت�صبح �شهوة احلياة اجلديدة قناع ًة حية لكل
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واحد منا ،و�أي واحد منا ،ف�إن الوجود الأر�ضي لن يكون �أكرث
من مطهر �أو جحيم.
مدى
�إن ال�س�ؤال الواحد الأحد الذي يواجهنا هو� :إىل � ِّأي
ً
احلتمي؟
ن�ستطيع ت�أجيل
ّ
هز العامل
غراً َّ
ترى ماذا علينا �أن نقول ،حني نفكر ب�أن ولداً ّ
من �أذنيه؟
معجز يف ظهور رامبو على هذه الأر�ض؟ �ش�أنه
أمر
ٌ
�ألي�س ثمة � ٌ
�ش�أن يقظة غوتاما ،وتقبل امل�سيح ال�صليب ،ور�سالة خال�ص جان
دارك املذهلة؟
ف�سرّ ْ عمله كما �شئت ،ا�رشح حياته كما �أردت ..و�سيظل نوراً
ال ي�شحب .فامل�ستقبل كله له ،حتى لو مل يكن �أمامنا م�ستقبل.
هرني ميللر – 1955
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2
تناظرات ،قرابات ،التقاءات� ،أرجاع

ٍ
منزل قذر ،يف
كان ذلك عام  ،1927يف القبو الغائر ،يف
�سمعت للمرة الأوىل ا�سم رامبو .كان عمري �سن ًة
بروكلني ،حني
ُ
وثالثني عاماً ،وكنت يف �أعماق "ف�صل اجلحيم" املديد ،اخلا�ص
كتاب عن رامبو يف املنزل ،لكني مل �أنظر �إليه مرة .وكان
بي .وثمة
ٌ
ال�سبب �أين �أكره املر�أة �صاحبة الكتاب ،والتي كانت ت�سكن معنا.

كانت يف املالمح ،واملزاج ،وال�سلوك –مثلما اكت�شفت
م�ؤخراً– ت�شبه رامبو ،كما ميكن �أن يتخيل املرء.

وكما قلت ،على الرغم من كون رامبو ماد َة احلديث الدائمة
بني ثلما وزوجتي ،ف�إين مل �أبذل جهداً ملعرفته .واحلق �أنني نا�ضلت
كال�شيطان نف�سه حتى �أبعده عن خاطري ،وبدا يل� ،آنذاك� ،أنه
امل�سبب كلَّ �ضيقي وب�ؤ�سي.
العبقري ال�رشيرّ ،
والحظت �أن ثلما ،التي �أبغ�ضها ،كانت تكت�سب هويتها منه،
مقلدة �إياه ،قدر ا�ستطاعتها ،ال يف ال�سلوك ،فح�سب ،بل يف نوع
ال�شعر الذي تنظمه .لقد ت�آمر كل �شيء ،كي �أرف�ض ا�سمه ،وت�أثريه،
وحتى وجوده .كنت �آنذاك يف �أ�سفل ال�سافلني ،وكانت معنوياتي
حمطمة متاماً.
و�أتذكرين جال�س ًا يف القبو البارد الرطب ،حماو ًال الكتابة يف
�ضوء �شمع ٍة خافقة ،وبقلم ر�صا�ص .كنت �أحاول كتابة م�رسحي ٍة
تتناول م�أ�ساتي �أنا ،فلم �أفلح يف جتاوز الف�صل الأول قط.
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يف حالة الي�أ�س والعقم هذه ،كنت ،ب�صورة طبيعية� ،شديد
االرتياب ،بعبقرية �شاعر يف ال�سابعة ع�رشة.
وبدا كل ما �سمعته عنه ،من اخرتاع ثلما املخبولة.

وكنت قادراً على االعتقاد ب�أنها ت�ستطيع ا�ستنباط و�سائل ماكرة
لتعذيبي ،ما دامت تكرهني ،مثلما �أكرهها.
كانت احلياة التي ع�شناها ،نحن الثالثة ،والتي حتدثت عنها
طوي ً
ال يف "ال�صلب الوردي" مثل حادثة يف �إحدى ق�ص�ص
دو�ستويف�سكي ،غري واقعية ،غري قابلة لأن �أ�صدقها ،الآن.
لكن امل�س�ألة ،هي �أن ا�سم رامبو ،قد الت�صق.

وعلى الرغم من �أنني مل �أقم حتى ب�إلقاء نظر ٍة على عمله� ،إال
ٍ
�سنوات �أو �سبع ،يف منزل "�أني�س نني" بـ "لوفي�سني" ،غري
�ست
بعد ِّ
�أن ح�ضوره ،كان معي دائماً .كما �أن تعارفنا كان مقلقاً:
"�سوف تلتقي معي يوماً" .هذا ما ظل �صوته يردده يف �أذين.

ويوم قر�أت �أول بيت لرامبو ،تذكرت فج�أة� ،أنه من "املركب
ال�سكران" الق�صيدة التي طاملا هذت بها ثلما.
املركب ال�سكران!

كم يبدو هذا العنوان معبرّ اً يف �ضوء كل ما عانيته الحقاً!
يف هذا الوقت ،ماتت ثلما يف م�ست�شفى جمانني ،ولو مل �أذهب
�أنا �إىل باري�س ،و�أبد�أ العمل اجلاد هناك ،للقيت امل�صري نف�سه .لقد
غرقت �سفينتي يف ذلك القبو ب�أعايل بروكلني .وعندما ته�شمت
عار�ضتها الرئي�سة ،واندفعت نحو البحر املفتوح� ،أدركت �أنني
حررين.
كنت حراً ،و�أن املوت الذي مررت خالله ..قد ّ

�إن كانت تلك الفرتة يف بروكلني متثل "ف�صل – ي– يف
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وال�سيما من � 1932إىل ،1934
اجلحيم" ،ف�إن الفرتة الباري�سية،
ّ
كانت فرتة "�إ�رشاقات" ي.
عندما وقعت على عمل رامبو ،يف ذلك احلني ،كنت �أكتب
بغزارة ،واندفاع ،وهياج ،لذا �أبعدته جانباً.
كانت �إبداعاتي �أكرث �أهمية لدي.

فبمجرد �إلقائي نظر ًة على كتاباته ،عرفت ما ينتظرين.

لقد كان الديناميت ال�رصف.
علي �أوالً� ،أن � َ
أقذف ب�إ�صبع ديناميتي اخلا�ص.
لكن ّ

�آنذاك ،مل �أكن �أعرف �شيئ ًا عن حياته� ،سوى النتف التي
التقطتها من ثلما قبل �سنني.
علي �أن �أقر أ� �سريته.
لذا كان لزام ًا ّ

وحدث هذا �سنة � ،1943أثناء �سكناي يف بفريل جلن ،مع
جون دديل ،الر�سام� .إذ قر�أت للمرة الأوىل عن رامبو.
قر�أت "ف�صل يف اجلحيم" جلان ماري كاريه ،ثم كتاب �أنيد
�ستاركي.

لقد ا�ستحوذ علي ،وعقد ل�ساين .وبدا يل �أنني مل �أقر�أ قط عن
حيا ٍة ملعونة كحياة رامبو .ن�سيت عذاباتي ،التي تفوق عذاباته
كثرياً .ن�سيت الإحباطات واملهانات التي عانيتها ،و�أعماق الي�أ�س
والعجز التي غرقت فيها .مرة بعد �أخرى .غدوت مثلما ثلما ،يف
تلك الأيام ..ال �أ�ستطيع التحدث �إال عن رامبو .وكان على كل من
يزورين �أن ي�صغي �إىل �أغنية رامبو.
الآن فقط ،بعد ثماين ع�رشة �سنة من �سماعي ا�سمه للمرة الأوىل،
�أ�ستطيع �أن �أراه بو�ضوح ،و�أن �أقر�أه قراءة املتب�رص .الآن �أعلم كم
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عظيمة كانت م�أثرته ،وكم رهيبة كانت حمنه .الآن �أفهم مغزى
حياته وعمله – بقدر ما ي�ستطيع �أحد القول �إنه يفهم حياة وعمل
الآخر .لكن ما �أراه بو�ضوح �أ�شد ،هو كيف جنوت ،مبعجزة ،من
معاناة امل�صري الرديء نف�سه.
عانى رامبو �أزمته العظمى عندما كان يف الثامنة ع�رشة ،حينها
حد اجلنون ،ومنذ ذلك احلني غدت حياته �صحراء ال تنتهي.
بلغ َّ
احلد بني ال�ساد�سة والثالثني وال�سابعة والثالثني..
�أما �أنا فبلغت َّ
العمر الذي مات فيه رامبو .ومنذ ذلك احلني بد�أت حياتي تزدهر.
حتول من الأدب �إىل احلياة� ،أنا فعلت العك�س .رامبو هرب
رامبو ّ
من ال�سعايل التي خلقها� ،أما �أنا فقد عانقتها .لقد �صحوت من
حماقة و�ضياع املمار�سة املجردة للحياة .هكذا توقفت ،ووجهت
طاقاتي وجهة الإبداع .واندفعت يف الكتابة ،باللهفة واحلرارة
نف�سهما اللتني و�سمتا اندفاعي يف احلياة .وربحت احلياة بدل �أن
كل ٍّ
وب ِّد َل ُّ
حظ
�أ�ضيعها ،وحدثت املعجزات ،واحدة �إثر الأخرىُ ،
ٍ
مناخات
عاثرٍ خرياً� .أما رامبو ،فعلى الرغم من اندفاعه يف �أر�ض
�صدق ..يف عامل فانتازيا غريب وبهي كق�صائده� ،إال
َ
وم�شاهد ال ُت َّ
�أنه غدا �أكرث مرارة وانغالق ًا وفراغ ًا و�أ�سى.
رامبو �أعاد الأدب �إىل احلياة� ،أنا �أردت �أن �أعيد احلياة �إىل الأدب.
ولدينا نحن االثنني تقوى اخلا�صية االعرتافية ،واالن�شغاالت
الأخالقية والروحية .كما �أن التلذذ باللغة واملو�سيقا �أكرث من
الأدب� ،صف ٌة م�شرتكة بيننا .مع رامبو �أح�س�ست بطبيع ٍة بدائية تعبرّ
عن نف�سها بطرق غريبة .و�صف كلوديل رامبو ب�أنه "�صويف يف
حال ٍة متوح�شة" ،وهو و�صف لي�س له مثيل� .إن رامبو ال "يعود"
�إىل �أي مكان .وكان لدي هذا الإح�سا�س ذاته �إزاء نف�سي.
التناظرات ال تنتهي ،و�سوف �أتناولها ببع�ض التف�صيل ،ذلك
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لأنني يف قراءة ال�سري والر�سائل ر�أيت وجوه ال�شبه وا�ضحة �إىل
حد جعلني ال �أقاوم تدوين ملحوظات عنها .وال �أظنني فريداً...
ٍّ
يف هذا ،بل �أعتقد �أن يف العامل ،الكثري من رامبو و�أن عددهم
ُّ
�سيحل يف امل�ستقبل حملَّ
يزداد مع الزمن .و�أرى �أن النمط الرامبوي
النمط الهاملتي �أو الفاو�ستي.
�سائر نحو ان�شطارٍ �أعمق .و�إىل �أن ميوت العامل القدمي
�إن االجتاه ٌ
نهائياً ،ف�إن الفرد "ال�شاذ" �سيكون� ،أكرث ف�أكرث ،هو النموذج .ولن
يجد الإن�سان اجلديد نف�سه �إال حني تنتهي احلرب بني اجلماعة
والفرد� .آنذاك �سوف نرى النمط الإن�ساين ِّ
بكل امتالئه وبهائه.
***

من �أجل �أن نعرف "ف�صل يف اجلحيم" معرفة كاملة ،هذا
امتد ،لدى رامبو ،ثماين ع�رشة �سنة ،علينا �أن نقر�أ
الف�صل الذي َّ
ر�سائله .لقد �أم�ضى معظم هذا الوقت على ال�شاطئ ال�صومايل،
و�صف للجحيم على الأر�ض،
ويف عدن عدة �سنوات .وفيما ي�أتي
ٌ
من ر�سالة �إىل �أمه:
"ال ت�ستطيعني �أن تتخيلي املكان :فال �شجرة ،حتى لو كانت
ٍ
ٍ
خامد مليئ ٌة برمل البحر.
بركان
ذاوية ،وال تربة� .إن عدن فوه ُة
�إنك ال ترين �إال احلمم والرمل يف كل مكان ،هذه التي ال تنبت
ت�صد جوانب فوهة
�أ�ض�أل نبت .وهي حماطة برمال ال�صحراء .وهنا ُّ
بركاننا اخلامد ،الهواء .و�إننا لن�شوى كما لو كنا يف فرن جريي".
إن�سان
عبقري ،مفعم بالطاقات العظيمة� ،أن
كيف ر�ضي � ٌ
ٌّ
ي�سجن نف�سه ،م�شوباً ،متلوياً ،يف غارٍ َت ِع ٍ�س كهذا؟
ٌ
رجل مل تكن تكفي لديه �ألف حيا ٍة الكت�شاف
�أمامنا ،هنا،
عجائب الأر�ض ..لكننا نراه عام ًا بعد �آخر ،مقطوع ًا يف هذا الغار
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اجلهنمي .كيف تف�رس الأمر؟

تدابري ال
ويدبر
نحن نعلم ،بالطبع� ،أنه كان ي�صارع الأغاللّ ،
َ
تحُ �صى ،وم�شاريع من �أجل �أن يعتق نف�سه ،لي�س فقط من عدن،
ولكن من ِّ
كل عامل الكدح والعرق� .إن رامبو ،وهو املغامر ،كان
م�سكون ًا بفكرة االنعتاق التي ترجمها ب�صيغة الأمان املايل .يف
الثامنة والع�رشين يكتب �إىل �أهله �أن الأمر الأكرث �أهمية و�إحلاح ًا
لديه ،هو �أن يغدو م�ستقلاّ ً ،يف �أي مكان كان .لكنه حذف ما
ينبغي �أن ي�ضيفه وهو :وب�أي طريقة كانت .كان مزيج ًا غريب ًا من
أرا�ض مل
الوقاحة واحلياء .كانت لديه اجلر�أة على املغامرة يف � ٍ
تط�أها قدما رجل �أبي�ض ،لكن مل تكن لديه �شجاعة مواجهة احلياة
دخل ثابت .كان ال يخاف �أكلة حلوم الب�رش ،لكنه يخاف
بدون ٍ
�أ�شقاءه البي�ض.
مع �أنه كان يحاول جمع ثرو ٍة مريحة ،ي�ستطيع �أن ي�سافر
ٍ
مكان
ي�ستقر يف
ب�سببها ،ويطوف العامل ،متمتعاً ،مرتاحاً� ،أو �أن
َّ
ما حني يجد البقعة املنا�سبة� ،إال �أنه ظل ال�شاعر واحلامل ،والإن�سان
غري املتكيف مع احلياة ،الإن�سان امل�ؤمن باملعجزات ،الباحث عن
الفردو�س ب�شكل �أو ب�آخر.

كان يعتقد �أو ًال �أن خم�سني �ألف فرنك �ستكون كافي ًة لت�أمني
قرر ب�أن
نف�سه طوال حياته ،لكنه ،ما �إن كاد يجمع هذا املبلغ حتى ّ
مئة �ألف هي التي جتعله �أكرث �أماناً.

زمن بائ�س مفزع ق�ضاه،
هذه الفرنكات الأربعون �ألفاً! � ُّأي ٍ
وهو يحمل خمريته معه! لقد كانت هذه الفرنكات دماره عملياً.
عندما حملوه من "هرر" �إىل ال�ساحل على حم ّفة –وهي رحل ٌة ميكن
مقارنتها بدرب الآالم– كانت �أفكاره تدور غالب ًا حول الذهب
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يف هميانه .وحتى يف م�ست�شفى مر�سيليا ،حيث برتت �ساقه ،كان
م�صاب ًا بخمريته .و�إن مل يكن الأمل هو الذي يبقيه م�ستقيظ ًا ليا َ
يل
عديدة ،ف�إنه التفكري مباله الذي يرتديه والذي عليه �أن يخفيه حتى
ٍ
م�رصف ،لكن كيف ي�ستطيع
ال ي�رسقه �أحد .كان يريد �إيداعه يف
الذهاب �إىل امل�رصف ،وهو ال ي�ستطيع امل�شي؟ �إنه يكتب �إىل بيته
حتى ي�أتي �أحدهم ويعتني بالكنز الثمني.
فاجع وم�ضحك يف هذا الأمر ،بحيث ال يعرف املرء
�شيء
ٌ
ثمة ٌ
ماذا يقول �أو يرى� ..أكرث.

لكن ماذا كان �أ�صل جنون الأمان هذا؟
كل ٍ
�إنه اخلوف الذي يعرفه ُّ
فنان مبدع� :إنه غري مرغوب فيه،
وال يفيد العامل ب�شيء .كم حتدث رامبو يف ر�سائله عن كونه غري
�صالح للعودة �إىل فرن�سا وا�ستئناف حياة املواطن العادي .ال جتارة
لدي ،ال حرفة وال �أ�صدقاء هناك .هكذا كان يقول .ومثلما يفعل
كل ال�شعراء ،كان يرى العامل املتمدن غابة ،ال يدري كيف يحمي
نف�سه فيها.
وي�ضيف �أحيان ًا �أن من املت�أخر الآن التفكري بالعودة – �إنه
يتكلم دائم ًا كما لو كان �شيخاً! – لقد اعتاد ،متاماً ،احلياة احلرة
املتوح�شة املغامرة ،بحيث مل يعد ي�ستطيع العودة �إىل �أن ي�رسج.
كان �أكرث ما يكرهه :الكدح احلالل ،لكنه يف �إفريقيا ،وقرب�ص،
واجلزيرة العربية كان يكدح مثل زجني ،مقترّ اً على نف�سه يف كل
�شيء ،حارم ًا �إياها حتى من القهوة والتبغ ،مرتدي ًا "الد�شدا�شة"
القطنية ذاتها ،موفراً كلَّ قر�ش يربحه� ،أم ً
ال يف �أن ي�ستطيع �رشاء
حريته يوماً ،ونحن نعرف� ،أنه حتى لو جنح ،فلن ي�شعر باحلرية،
حتول من اندفاع
لن يكون �سعيداً ،لن يرفع عنه نري ال�ضجر .لقد ّ
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ال�شباب �إىل حذر ال�شيخ .كان متاماً ،الطريد ،واملتمرد ،وامللعون،
الذي ال ميكن �أن ينقذه �شيء.
أ�شدد على هذه الناحية يف طبعه ،لأنها تف�رس العديد من
�إنني � ّ
الت�رصفات ال�سيئة املن�سوبة �إليه .مل يكن �شحيحاً ،وال فالح ًا يف
قلبه ،كما يقول بع�ض كتاب �سريته .مل يكن قا�سي ًا على نف�سه .كان
فعالً ،كرمي الطبع .يقول باردي �أحد م�ستخدميه القدماء "كان
�إح�سانه بذ ًال طبيعي ًا غري ُم ّد ٍع ،ورمبا كان هذا الإح�سان من الأمور
القليلة التي يفعلها دون ازدراء �أو ا�ستخفاف".
وثمة فزاعة �أخرى ،كانت ت�ؤرق �أيامه ولياليه :اخلدمة
الع�سكرية .فمنذ �أن بد�أ تطوافه ،حتى يوم وفاته كان يعذبه اخلوف
من ال�سلطات الع�سكرية .ولقد كان ،حتى قبل �أ�شهر من موته ،يف
م�ست�شفى مار�سيليا ،وهو مبتور ال�ساق مت�ضاعف الآالم ...خائف ًا
من �أن تك�شف ال�سلطات الع�سكرية مكانه ،وتر�سله �إىل ال�سجن.
كان هذا اخلوف يرهقه كاجلذام�" .أيكون ال�سجن ما �س�أعانيه؟ �إن
املوت �أف�ضل!" كان يرجو �أخته �أال تكتب �إليه �إال يف ال�رضورة
املا�سة ،و�أن تكتب ،عنوانه با�سم "رامبو" فقط ،ال �آرثر رامبو ،و�أن
ّ
تبعث بر�سائلها من مدينة جماورة ملدينتها.
�إن ن�سيج �شخ�صيته ليبدو �أمامنا عاري ًا يف هذه الر�سائل اخلالية
متام ًا من � ِّأي قيم ٍة �أدبية �أو فتنة� .إننا لرنى فيها جوعة العارم �إىل
وحب ا�ستطالعه الدائم ،ورغباته التي ال تحُ ُّد ،و�إيذاءه
التجربة،
َّ
النف�س ،وزهده ،وقناعته ،خماوفه ،وكوابي�سه ،و�ضيقه ،وتوحده،
و�إح�سا�سه بالنبذ .ونرى فوق هذا كله �أنه كان مثل كل الأفراد
املبدعني ،غري قادر على �أن يتعلم من التجارب ،لي�س ثمة �إال دورة
متكررة من التجارب املت�شابهة والعذابات� .إننا نراه �ضحية توهم
�أن احلرية ميكن نيلها بو�سائل خارجية .نراه يظل املراهق طوال
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نقد َر فداحة
حياته ،راف�ض ًا قبول املعاناة �أو �إعطاءها القيمة .ولكي ّ
�إخفاقه يف ن�صف حياته الأخري ،علينا� ،أن نقارن تطوافه بتطواف
كابيزا دي فاكا.
لكن ،دعونا نرتكه و�سط ال�صحراء التي خلقها لنف�سه.
وق�صدي ،الإ�شارة �إىل تناظرات وقرابات ومرا�سالت و�أرجاع
معينة .لنبد أ� بوالديه :مثل ال�سيدة رامبو ،كانت �أمي ،امر�أة �شمالية،
باردة ،نقادة ،متكربة ،غري مت�ساحمة ،وطهرية� .أما �أبي فكان
جنوبياً ،من والدين بافاريني ،بينما كان والد رامبو بورجندياً.
ٌ
وخالف
�رصاع
وكان هناك
م�ستمران بني الأم والأب ،مع
ٌ
ّ
الأرجاع املعتادة على االبن� .إن الطبع املتمرد ،ذا املرا�س ال�صعب
الذي ال ميكن تروي�ضه ،يجد هنا رحمة .ومثل رامبو ،بد�أت يف
ٍ
وقت مبكر �أ�رصخ" :لتمت الرحمة!" كان هذا ،موت كل �شيء
امتد هذا حتى �إىل �أ�صدقائهما
ير�ضاه الوالدان ويقبالنه .ولقد َّ
الذين كنت �أهينهم �أمامهما حتى حني كنت ولداً .ومل يتوقف
العداء حتى و�أبي على فرا�ش املوت فعالً ..عندما بد�أت �أعرف
كم �أ�شبهه .مثل رامبو ،كرهت م�سقط ر�أ�سي ،و�س�أظل �أكرهه �إىل
مماتي .كان هاج�سي املبكر �أن �أفلت من بيتي ،واملدينة التي �أمقت،
والوطن ومواطنيه الذين ال يجمعني بهم جامع .مثله� ،أي�ضاً ،كنت
مبكر الن�ضج� ،أر ّدد الق�صائد بلغ ٍة �أجنبية �صغرياً .لقد تعلمت امل�شي
والكالم قبل الأوان ..وقراءة ال�صحيفة حتى قبل �أن �أذهب �إىل
رو�ضة الأطفال .كنت دائم ًا �أ�صغر تلميذ يف ال�صف ...و�أف�ضل
تلميذ ،بل املف�ضل لدى معلمي ورفاقي .لكن ،كنت مثله �أي�ضاً،
�أحتقر اجلوائز والهدايا التي تقدم يل ،ولقد طردت من املدر�سة،
ٍ
�سلوك منحرف .وبدا �أن ر�سالتي يف املدر�سة هي
مراراً ،ب�سبب
ال�سخرية من املعلمني واملنهج .كانت املدر�سة ،بكل ما فيها� ،سهلة
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مدرب.
جداً ،وغبية جداً ،بالن�سبة يل .و�أح�س�ست �أنني مثل قرد ّ
منذ طفولتي املبكرة كنت قارئ ًا نهماً .ويف عيد امليالد كنت
الكتب فقط ...ع�رشين �أو ثالثني كل مرة .و�إىل �أن بلغت
�أطلب
َ
اخلام�سة والع�رشين� ،أو ما يقارب ذلك ،مل �أغادر البيت قط بدون
واقف ،و�أنا يف طريقي �إىل العمل،
�أن �أت�أبط كتاباً .كنت �أقر�أ و�أنا
ٌ
و�أحفظ مقاطع �شعر طويلة من �شعرائي املف�ضلني .و�أتذكر �أن
"فاو�ست" غوته كان من بني هذه الكتب� .أما النتيجة النهائية
وحث
المت�صا�ص الكتب امل�ستمر هذا ،فكانت �إلهابي لثورة �أبعد،
ّ
رغبتي الراقدة يف ال�سفر واملغامرة ،وجعلي �ضد �أهل الأدب.
�رصت �أحتقر كلَّ ما يحيط بي مبتعداً بالتدريج ،عن �أ�صدقائي،
وفار�ض ًا على نف�سي ذلك الطبع املتوحد املرير الذي ال ميكن �أن
ُيدعى �صاحبه �إال فرداً "غريباً" .ومن �سن الثامنة ع�رشة (�سنة �أزمة
رامبو) غدوت ،بالتحديد� ،شقياً ،حمطماً ،بائ�ساً ،يائ�ساً ،ومل يكن
بالإمكان اخلال�ص من هذه احلال �إال بتغيري ظرويف تغيرياً كامالً.
أفلت ...لكن لوقت ق�صري .ومرة �أخرى،
يف احلادية والع�رشين � ُّ
مثل رامبو ،كانت الهروبات املفتوحة �أمامي ،ذات نتائج خائبة
متاماً .وكنت ،دائماً� ،أعود �إىل بيتي ،ب�إرادتي� ،أو بغري �إرادتي...
ويف و�ضع يائ�س دائماً.
كان يبدو �أن لي�س ثمة خمرج .ا�شتغلت مبعظم الأعمال الغريبة،
وباخت�صار ،ا�شتغلت يف كل �شيء ال ينا�سبني .ومثل رامبو يف
مقالع احلجر بقرب�ص ،عملت بالرف�ش واملعول ،عامل مياومة،
متنقالً� ،أفاقاً .بل �أ�شبهت رامبو حتى يف هروبي من منزيل� ...إذ
كنت �أق�صد –مثله– �أن �أحيا حيا ًة طليقة ،ال �أقر أ� فيها كتب ًا مرة
�أخرى ،معتمداً يف معي�شتي على يدي� ،أن �أكون رجل الأجواء
املفتوحة ال مواطن :حا�رضة �أو مدينة .لكن لغتي و�أفكاري كانت
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تخونني دائماً .كنت متاماً ،الأديب �سواء �أردت هذا �أم مل �أرده.
ومع �أنني كنت �أ�ستطيع تدبري �أمري مع �أي فرد ،كائن ًا من كان،
ال�شخ�ص
وال�سيما الفرد العادي ،غري �أين �أغدو ،يف �آخر الأمر،
َ
ّ
امل�شكوك فيه.

وهكذا كانت زياراتي �إىل املكتبة� :أطلب دائم ًا الكتاب
املغلوط .ومهما كانت املكتبة كبرية ،ف�إن الكتاب الذي �أريده ،لن
يكون فيها� ...أو �أن هذا الكتاب يمُ نع عني.
وبدا يل ،تلك الأيام� ،أن كلَّ ما �أريده يف احلياة� ،أو من احلياة
حمر ٌم علي .طبيعي �أنني كنت مذنب ًا يف �أكرث التجرميات عنفاً� .إن
ّ
لغتي التي كانت نابية ،حتى و�أنا طفل –�أتذكر �أنني جررت �إىل
مركز ال�رشطة ،يف ال�ساد�سة من عمري ،ال�ستعمايل لغة �سليطة–
لغتي هذه ،غدت� ،أكرث نبواً و�سالطة.
رج ٍة �أح�س�ست بها ،حني قر�أت �أن رامبو ،وهو �شاب،
�أي ّ
كان يوقع ر�سالته بـ "ذلك التع�س عدمي القلب" .كانت "عدمي
مبادئ،
القلب" �صفة �أغرمت ب�سماعها مل�صقة بي .لي�ست لدي
ُ
وال والءات ،وال قواعد �سلوك ...مهما كانت ،و�أ�ستطيع حني
يحلو يل الأمر �أن �أكون �شديد الق�سوة مع ال�صديق والعدو على
حد �سواء ،وعادة� ،أجزي احل�سنة بالإهانة والتجريح .كنت
ٍّ
�سافالً ،متغطر�ساً ،غري مت�سامح� ،شديد التحامل ،عنيداً بال هوادة،
وباخت�صار ،كانت يل �شخ�صي ٌة متميز ٌة ب�أنها غري مقبولة ،و�صعبة
املرا�س ،ع�صية على التعامل معها.

وعلى الرغم من هذا ،كنت حمبوباً .وكان يبدو �أن النا�س
�شديدو التوق لأن يغفروا �صفاتي ال�سيئة مقابل البهجة واحلما�سة
اللتني �أوفّرهما .لكن هذا الأمر مل يزدين �إال جر أ� ًة على حريات
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�أخرى .و�أتعجب� ،أحياناً ،كيف �أ�ستطيع امل�ضي يف هذا الو�ضع.
النا�س الذين �أحب� ،أن �أهينهم و�أجرحهم �أكرث ،هم الذين يرون
أ�شن على ه�ؤالء
�أنف�سهم خرياً مني ،على هذا النحو� ،أو ذاك� .إنني � ُّ
حرب ًا ال ترحم .حتت هذا كله ،كنت ،مثلما ت�ستطيع القول ،ولداً
طيباً.
ٌ
فرح،
كان مزاجي الطبيعي �أنني فر ٌد،
مفتوح القلب.
عطوفٌ ،
ُ
ويف فتوتي ،كثرياً ما كنت �أو�صف بـ "مالك" ،لكن �شيطان
�سن مبكرة جداً .كانت �أمي هي التي
التمرد ا�ستحوذ علي ،يف ٍّ
و�ضد كل ما متثله،
�ضدها،
ّ
زرعت هذا التمرد يفّ .لقد وجهت ّ
طاقتي املتفجرة .ومل �أ�شعر �إزاءها باحلنان قط� ،إىل �أن بلغت
اخلم�سني من عمري.
ومع �أنها مل تكن تقف يف وجهي عادة (لأن �إرادتي كانت
الأقوى وح�سب)� ،إال �أين كنت �أ�شعر دائم ًا بظلها يقطع الطريق
علي .كان ظ ً
�سم يزرق
ال من عدم الر�ضا� ،صامت ًا من�رسباً ،مثل ٍّ
ببطء يف العروق.

ولقد ده�شت حني قر�أت �أن رامبو �سمح لأمه بقراءة "ف�صل
والدي ما كتبته� ،أو
يف اجلحيم" .ف�أنا مل �أحلم ،البتة ب�أن �أري
ّ
حتى �أن �أناق�ش مو�ضوع كتابتي معهما .وقد اعرتاهما الرعب
حني �أخربتهما� ،أول مرة ،ب�أنني اخرتت �أن �أكون كاتباً ...كما
لو �أنني �أخربتهما باعتزامي �أن �أغدو جمرماً .لمِ َ ال �أ�ستطيع �أن
�أفعل �شيئ ًا ح�صيفاً؟ �شيئ ًا ميكنني من تدبري معي�شتي؟ �إنهما مل يقر�أا
�سطراً مما كتبت .وكانت مزحة دائمة �أن ي�س�أل �أ�صدقا�ؤهما عني،
وي�ستف�رسوا عما �أعمل" .ماذا يعمل؟ �آه يكتب "...كما لو �أنهما
يقوالن �إنه خمبول ..ي�صنع فا�صولياء من الطني ...طوال النهار.
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�صورت لنف�سي �أن رامبو كان مدل ً
ال يف طفولته كفتاة ،ويف
�صباه كـ "غندور" .وهكذا كان الأمر معي .وباعتبار �أن �أبي
كان خياطاً ،فقد كان طبيعي ًا �أن يهتم والدي بقيافتي ،وعندما
كربت ورثت خزانة مالب�س والدي الأنيقة النفي�سة .كنا ذوي
مقا�س واحد .لكني ،مثل رامبو ،ثانية ،خالل الفرتة التي بد�أت
ٍ
فرديتي ت�ؤكد نف�سها بقوة� ،أخذت �أكبرّ نف�سي ،ب�صورة م�ضحكة،
مقاب ً
ال االختالفات الداخلية بتلك اخلارجية .وكنت ،كذلك،
مو�ضع �سخرية يف احلي الذي �أعي�ش فيه .و�آنذاك �أتذكر �إح�سا�سي
باالرتباك ،وعدم الثقة بالنف�س ،وباخلجل من التحدث مع الرجال
� ّأي ًا كانوا" .ال �أعرف كيف �أحتدث!" هكذا هتف رامبو يف باري�س
عندما كان حماط ًا بالأدباء .لكن من ي�ستطيع التحدث خرياً منه �إذا
انطلق؟ حتى يف �إفريقيا ،عرف ب�أي طالوة كان يتكلم �أحياناً.
كم �أعرف هذه املع�ضلة جيداً! �أي ذكريات م�ؤملة يل عن التلعثم
والت�أت�أة بح�رضة رجال طاملا تقت �إىل التحدث معهم! لكني،
من ناحية �أخرى ،حني �أكون منفرداً� ،أ�ستطيع التحدث ب�أل�سنة
املالئكة .منذ الطفولة كنت �أع�شق �صوت الكلمات ،ب�سحرها،
وقدرتها الفتانة .غالب ًا ما �أجل�أ �إىل ت� ٍ
أثريات �صوتية ،دافع ًا م�ستمعي
�إىل حافة اله�سرتيا .هذه امليزة ،هي التي اكت�شفتها ،م�صادفة ،عند
رامبو ،حلظة نظري �إىل �صفحة من �صفحاته .وثبت �أثرها عندي
كالطفل .يف بفريل جلن� ،آن كنت منغم�س ًا يف حياته� ،سطرت
بالطبا�شري �أ�شعاره على احلائط –يف املطبخ ،يف غرفة املعي�شة ،يف
املغا�سل ،وحتى يف البيت� .-إن تلك الأ�شعار لن تفقد قوتها لدي
�أبداً .وكلما مررت بها انتابتني الرع�شة نف�سها ،والبهجة ذاتها،
وذلك اخلوف من فقداين العقل لو توقفت عندها طويالً .كم عدد
الك ّتاب الذين يفعلون بك هذا؟ ُّ
ٍ
مقاطع ت�سكنك،
كاتب ينتج
كل
َ
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�أو �أ�شعاراً تتذكرها ،لكنها عند رامبو ال حت�صى� .إنها مبثوثة عرب
ال�صفحات ،مثل جواهر ت�ساقطت من �صدرٍ منخوب بالر�صا�ص.
هذه الهبة جتعل العالقة مع رامبو ،ال تنف�صم ،وهي وحدها التي
�أح�سد رامبو عليها .واليوم ،بعد كل ما كتبت� ،أجد رغبتي الأعمق
يف التخل�ص من الكتب التي �ألفتها ،ويف �أن �أقف نف�سي على خلق
الهراء اخلال�ص ،الفانتازيا اخلال�صة .لن �أكون ال�شاعر الذي هو
لكن ثمة �أبعاداً خيالية �شا�سعة ،ما يزال بالإمكان بلوغها.
رامبوّ ،
والآن ن�أتي �إىل "الفتاة بنف�سجية العينني" ،نحن ال نكاد نعرف
عنها �شيئاً .نعرف فقط �أنها كانت جتربته الفاجعة الأوىل يف احلب،
ول�ست �أدري �إن كان يعنيها� ،أو يعني ابنة �صاحب امل�صنع ،حني
ا�ستخدم تعبري "مقد�سة مثل  36.000.000جو بوديل حديث
الوالدة" .لكني �أعتقد جيداً �أن ر َّد فعله �إزاء مو�ضوع عاطفته،
كان هكذا .على �أي حال� ،أعرف �أنها فتاتي ،و�أن لها �أي�ض ًا عينني
بنف�سجيتني .ومن املحتمل �أين �س�أفكر بها ثانية مثل رامبو ،على
فرا�ش املوتُّ .
تلون بالتجربة الأوىل اخلائبة .والأغرب
كل �شيء ّ
يف الأمر كما يجب �أن �أ�ضيف� ،أنها مل تكن هي التي رف�ضتني...
كنت �أهرب منها ،و�أت�صور �أن الأمر كان نف�سه لدى رامبو .لديه،
مد ٍة زمنية بالغة
طبعاً� ،ضغط كل �شيء –حتى الثامنة ع�رشة– يف ّ
مر م�رسع ًا بكل عامل الأدب ،يف
الق�رص �إىل ٍّ
حد مذهل .ومثلما َّ
زمن ق�صري.
مر بالتجربة االعتيادية م�رسعاً ،ويف ٍ
�سنوات قليلةَّ ،
َ
يعرف فحواه وحمتواه .وهكذا
يذوق �شيئاً ،حتى
كان يكفيه �أن
َ
كانت حياته يف احلب ،ثانية� ،إال يف احلب�شة ،عندما اتخذ امر�أة
ويح�س املرء كما لو �أن الأمر مل يكن حباً .و�إن
حب�شية ،ع�شيقة.
ُّ
�شيء من هذا ،ف�إن حبه كان موجه ًا �إىل �صبيه "جامي" من
حدث ٌ
"هرر" ،الذي حاول �أن يخلف له و�صية .ومن ال�صعوبة ،ب�سبب
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احلياة التي عا�شها رامبو ،احتمال �أنه �أحب ثانية ،مبلء قلبه.
روي عن فرلني �أنه قال �إن رامبو مل ِ
يعط نف�سه ،البتة� ،سواء لإله
�أو لإن�سان� .أما مقدار �صدق هذه القولة ،فب�إمكان �أي �شخ�ص �أن
يقد َم حكمه اخلا�ص ،لكني �أرى �أنه مل يرغب �أحد يف �أن يعطي
ّ
نف�سه ،مثلما رغب رامبو .لقد �أعطى اهلل نف�سه وهو طفل ،و�أعطى
أح�س ب�أنه قد تعر�ض
العامل نف�سه وهو رجل .ويف كلتا احلالتني � َّ
للخديعة واخليانة،
وال�سيما بعد الكومونة...
فالتف على نف�سه،
َّ
ّ
لكن �أعماقه ظلت �سليمة ،غري م�ست�سلمة ،غري ممكن بلوغها .وهو
يذكرين ،هنا بـ "د .هـ .لورن�س" ،الذي لي�س لديه الكثري ليقوله
حول هذا املو�ضوع� ،أي حول احلفاظ على �أعماق الإن�سان
�سليمة.
منذ اللحظة التي بد�أ فيها يعمل من �أجل العي�ش ،بد�أت متاعبه
احلقيقية .وبدت مواهبه كلها ،وهو ميلك الكثري ،بدون فائدة.
وعلى الرغم من كل املثبطات كان ي�شق طريقه�" :إىل الأمام� ،إىل
الأمام دائماً!"� .إن طاقته ال تحُ ُّد ،و�إرادته ال تلني ،وجوعه ال ي�شبع.
"دع ال�شاعر ينفجر بتوتره نحو �أ�شياء مل ي�سمع بها �أحد! ،ومل
ي�سمها �أحد!" .حني �أفكر بهذه الفرتة ،املتميزة بجهد يكاد يكون
ّ
جمنون ًا من �أجل منفذ �إىل العامل ،من �أجل مو�ضع قدم فيه ،حني
�أفكر باالندفاعات املتكررة يف هذا االجتاه �أو ذاك ،مثل جي�ش
حما� ٍرص يحاول اخلال�ص من القب�ضة املحكمة عليه كاللعنة ...حني
�أفكر بهذا كله �أرى �شبيبتي نف�سها ،ثانية .ثالث مرات ،وهو
دون الع�رشين ،بلغ بروك�سل وباري�س ،مرتني بلغ لندن .ومن
طوف م�شي ًا على
�شتوجتارت ،بعد �أن متكن من لغ ٍة �أملانية كافيةّ ،
قدميه ،عرب فورمتربغ و�سوي�رسا ،ليبلغ �إيطاليا .ومن ميالنو �رشع
مي�شي قا�صداً جزر ال�سيكالدي�س (يف بحر �إيجة) ،عرب برنديزي،
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لي�صاب ب�رضبة �شم�س ،ويعاد �إىل مر�سيليا عن طريق ليكورن.
وغطى بتجواله �شبه اجلزيرة الإ�سكندنافية مع كرنفال متنقل،
و�أبحر من موانئ هامبورج ،وانتويرب ،وروتردام ،وو�صل �إىل
ليفر منه.
جاوة بعد �أن انخرط يف اجلي�ش الهولنديَّ ،
مر بجزيرة "�سانت هيالنة" على ظهر �سفينة
ومرة ،حني َّ
الر�سو هناك �ألقى بنف�سه يف البحر ،لكنه �أعيد �إىل
�إنكليزية رف�ضت
َّ
ال�سفينة قبل بلوغه ال�شاطئ .من فيينا اقتادته ال�رشطة �إىل احلدود
البافارية باعتباره مت�رشداً .ومن هناك اقتيد ،ثانية� ،إىل حدود
اللورين .ويف كل هذه الإفالتات واالندفاعات ،كان مفل�س ًا
دائماً ،ما�شي ًا �أبداً ..طاوي ًا عادة .يف �شفيتافي�شيا بلغ ال�شاطئ م�صاب ًا
بحمى معدية ناجتة عن التهاب جدران الأمعاء ب�سبب احتكاك
ّ
�أ�ضالعه بجوفه ،ب�سبب امل�شي املفرط .ويف احلب�شة ركوب اجلياد
املفرط .الإفراط يف كل �شيء .كان يرهق نف�سه ب�صور ٍة ال �إن�سانية،
والهدف بعيد دائماً.
كم �أفهم هذا اجلنون جيداً! وحني �أ�ستعيد حياتي يف �أمريكا،
يبدو يل �أنني قطعت �آالف و�آالف الأميال على معد ٍة خاوية،
باحث ًا دائم ًا عن
قرو�ش قليلة لك�رسة خبز ،لعمل ،ملكان ا�سرتاحة.
ٍ
�أبداً �أبحث عن وج ٍه ودود :و�أحياناً ،حتى و�أنا جائع ،كنت
أدع ال�سائق ي�ضعني
�أنطلق �إىل الطريق ،ف�أوقف �سيار ًة عابرة ،و� ُ
حيث ي�شاء ،فقط لأغيرّ امل�شهد� .أعرف �آالف املطاعم يف
نيويورك ،لي�س من زيارتي لها �سيداً ،بل من طول وقويف خارجها
حمدق ًا بالطاعمني جال�سني على املوائد داخلها .و�أ�ستطيع حتى
ٍ
أماكن
وقوف معينة يف زوايا ال�شوارع حيث يقدم
الآن ا�سرتواح � َ
"الهوت دوج"� ،أ�ستطيع حتى الآن ر�ؤية الطباخني ذوي املالب�س
البي�ض ،وراء النوافذ ،وهم ي�ضعون الفطائر املحم�صة Webbles
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والفلبك  Flapjacksيف املقالة� .أحيان ًا �أفكر ب�أنني ولدت جائعاً.
ومع اجلوع ...امل�شي ...الت�رشد ،البحث ،حمموماً ،تائهاً ،جيئة
وذهاباً� .إن �أفلحت يف �شحاذة ما يزيد قلي ً
ال على وجب ٍة �رضورية،
ذهبت فوراً �إىل امل�رسح �أو ال�سينماُّ .
أهتم به ،حني متتلئ
وكل ما � ُّ
أجد مكان ًا دافئ ًا �أنيق ًا �أرتاح و�أن�سى فيه متاعبي �ساع ًة
معدتي� ،أن � َ
�أو �ساعتني .وال �أوفر �شيئ ًا يف مثل هذه الظروف ،للعناية ب�أمري...
فبمجرد تركي دفء امل�رسح امل�شابه لدفء الرحم� ،أم�ضي يف الربد
واملطر ما�شي ًا �إىل املكان البعيد الذي �صادف �أين �أ�سكن فيه .من
قلب بروكلني �إىل قلب مانهاتن م�شيت مرات ال حت�صى ،يف خمتلف
ظروف الطق�س ،وخمتلف درجات الطوى .وعندما �أنهك متاماً،
و�أعود غري قادر على �أن �أخطو خطوة واحدة� ،أكون مرغم ًا على
اال�ستدارة ،متتبع ًا �آثار خطاي� .إنني �أ�ستطيع �أن �أفهم كيف يدرب
ٍ
إجباري ٍة ِ
م�سريات �
اجلنود على �أداء
بالغة الطول ،وهم جياع .لكن
ّ
الأمر لي�س واحداً ،حني مت�شي يف �شوارع مدينتك الأ�صلية بني
عدوة ،وحني تكون مت�رشداً على الطريق العام يف واليات
وجو ٍه ّ
جماورة .يف مدينتك الأ�صلية تكون العداوة هي الالمباالة،
بينما يواجهك يف املدن الغريبة عن�رصٌ ٍ
كالب
غريزياً .فثمة
معاد
ٌ
ّ
وحر�س من كل نوع،
وبنادق �صيد ،و�رشفاء �رشطة،
متوح�شة،
ُ
ٌ
التمدد على الأر�ض الباردة �إن كنت
بانتظارك .و�أنت ال ت�ستطيع
ّ
غريب ًا عن تلك الناحية� .أنت تظل �سائراً� ،سائراً� ،سائراً ،طوال
حت�س بفوهة امل�سد�س الباردة ،وهي تطلب
الوقت .ويف ظهرك ُّ
منك �أن ت�سري �أ�رسع� ،أ�رسع� ،أ�رسع� .إنها ،بعد هذا ،بالدك ،التي
يحدث فيها هذا كله ،ولي�ست �أر�ض ًا �أجنبية.
قد يكون اليابانيون ق�ساة ،والهون برابرة ،لكن �أي �شياطني
ه�ؤالء الذين يبدون مثلك ،ويتكلمون مثلك ،ويلب�سون اللبو�س
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ذاته ،وي�أكلون امل�أكل نف�سه ...ويطاردونك ككالب ال�صيد؟ �ألي�س
ألد �أعداء ميكن �أن يجدهم املرء؟ قد �أجد �أعذاراً للآخرين،
ه�ؤالء � َّ
لكني ال �أجد � َّأي عذرٍ لذوي املرء �أنف�سهم .غالب ًا ما كتب رامبو
�إىل �أهله يقول "لي�س يل �أ�صدقاء هنا" .وحتى يف حزيران ،1891
ومن م�ست�شفى مر�سيليا ،كان يعيد النغمة نف�سها�" .أموت حيث
يلقي بي القدر� .آمل �أن تكون لدي القوة للعودة �إىل حيث كنت
ٍ
�سنوات ع�رش ،ي�شفقون علي .لقد
(احلب�شة) ،فلي هناك �أ�صدقاء
وجدت عندهم العمل ،وع�شت كما �أردت� .س�أعي�ش دائم ًا هناك،
�أما يف فرن�سا ،وبا�ستثنائك ،فلي�س يل �أ�صدقاء وال معارف ...ال
�أحد".
هام�ش نقر�أ فيه ما يلي:
وثمة
ٌ
"مع جمد رامبو الأدبي ،الذائع يف باري�س ،ف�إن حمبيه املخل�صني
كثار� .إنه يتجاهلهم� .أي لعنة!" �أجل� ،أي لعنة! �أفكر بعودتي �أنا
ٍ
�سنوات ع�رش يف
�إىل نيويورك ،وهي عود ٌة �إجبارية �أي�ضاً ،بعد
اخلارج .لقد غادرت �أمريكا ،ولي�س معي �إال ع�رش دوالرات
ا�ستدنتها يف اللحظة الأخرية قبل �أن �أ�ستقلَّ ال�سفينة ،ثم عدت بال
ظن حني
قر�ش ،م�ستدين ًا �أجرة ال�سائق من موظف الفندق الذي َّ
ر�أى حقائبي و�أغرا�ضي �أن لدي ما �أدفع به قائمة الفندق.
كان �أول ما علي �أن �أفعله بعد بلوغي "الوطن" �أن �أت�صل هاتفي ًا
ب�أحدهم بغية قليل من الدراهم .وخالف ًا لرامبو ،مل يكن لدي
�ساقي ما تزاالن
مليء بالذهبُ ،خ ِّبئ حتت الفرا�ش .لكن
هميان
ٌ
ّ
�سليمتني ،وهكذا يف ال�صباح ،لو مل ي� ِأت العون يف امل�ساء� ،سوف
�أبد�أ امل�شي عرب املدينة بحث ًا عن وج ٍه ودود ،ثانية .تلك ال�سنوات
الع�رش ،يف اخلارج ،ا�شتغلت مثل عفريت ،ووفرت لنف�سي حق
العي�ش املريح عام ًا �أو نحوه .لكن احلرب تدخلتّ ،
وحطمت كل
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�شيء ،متام ًا مثلما خيبت د�سائ�س الدول الأوروبية فر�ص رامبو يف
ال�صومال.

كم يبدو �أليف ًا هذا املقطع من ر�سالة م�ؤرخة يف كانون الثاين
 ،1888من عدن" ...كل احلكومات جاءت لتبتلع املاليني
(وحتى املليارات) على كل هذه ال�سواحل اللعينة احلزينة ،حيث
يظل �أهل البالد �شهوراً بال غذاء وال ماء ،حتت �أق�سى مناخ يف
الأر�ض .وكل هذه املاليني امللقاة يف �أح�شاء البدو ،مل حتمل �إال
احلروب ،والكوارث من كل نوع"!
�أي �صورة �أمينة هذه ...حلكوماتنا العزيزة!

ٍ
مكان ما َت ِع�س،
قدم يف
هذه الباحثة� ،أبداً ،عن موطئ ٍ
م�ضطهدة �أو مبيدة ال�سكان املحليني مت�شبثة مبا لديها ،مدافعة عن
ممتلكاتها ،م�ستعمراتها ،باجلي�ش والبحرية .العامل بالن�سبة للكبار،
لي�س كبرياً مبا فيه الكفاية� .أما ال�صغار الذين يريدون مالذاً ،فلهم
الكمال والورع والتهديدات املقنعة .الأر�ض للأقوياء ،لذوي
اجليو�ش والبحرية ،لأولئك الذين يرفعون الهراوة االقت�صادية� .أي
م�سخرة يف �أن على ال�شاعر املتوحد الهارب �إىل نهاية العامل من
�أجل تدبري معي�شة بائ�سة� ...أن يجل�س مب�سوط الذراعني ،وهو
ينظر �إىل الدول الكربى تف�سد حديقته.

"نعم ،نهاية العامل ...تقدم ،تقدم ،دائماً ...الآن تبد�أ املغامرة
الكربى "...لكنك مهما �أ�رسعت ...ف�ستجد احلكومات �أمامك،
بالتقييدات ،والقيود ،وال�سال�سل ،والغازات ال�سامة ،والدبابات،
والقنابل النتنة .لقد �أخذ رامبو على عاتقه تعليم �أوالد "هرر"
وبناتها ،القر�آن ،بلغتهم� .أما احلكومات ف�سوف تبيع ه�ؤالء يف
خراب �رضوري" ،ويا
�سوق النخا�سة .كتب مرة يقول "ثمة
ٌ
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لل�ضجة التي قامت حول هذا الت�رصيح الب�سيط! كان يتحدث
�آنذاك عن اخلراب امل�ؤدي �إىل اخللق .لكن احلكومات تخرب
بدون �أدنى عذر ،وبالت�أكيد دون �أي تفكري باخللق .لقد �أراد رامبو
�أن يرى الأ�شكال القدمية تزول ،يف احلياة كما يف الأدب� .أما ما
تريده احلكومات فهو الإبقاء على الأمر الواقع ،مهما كلف هذا
الإبقاء من تذبيح وتخريب.
بع�ض ك ّتاب �سريته ،حني ي�صفون �سلوكه يف �شبابه ،يجعلون
منه ولداً بالغ ال�سوء� .أال تدري؟ لقد فعل �أ�شياء مقرفة ...كيت
وكيت .لكنهم حني ي�أتون �إىل مدح �أفعال حكوماتهم العزيزة،
وال�سيما فيما يتعلق باملكائد التي وقف رامبو �ضدها ،يجعلون من
ّ
كل �شيء ع�س ً
ال وبيا�ض ًا نا�صعاً.
عندما يريدون �إغفال �صفة املغامر يتحدثون عن ال�شاعر
العظيم الذي كانه .وعندما يريدون �إغفال �صفة ال�شاعر يتحدثون
عن فو�ضاه ومترده �إنهم يده�شون حني يقلد ال�شاعر نهابيهم
وم�ستغليهم ،ويذعرون لأنه ال يبايل باملال �أو برتابة حياة املواطن
العادي اململة.
�إنه باعتباره بوهيمياً؛ بوهيمي ًا �أكرث من الالزم ،وباعتباره
�شاعراً؛ �شاعراً �أكرث مما ينبغي ،وهو رجل �أعمال �أكرث من الالزم،
وكمهرب بنادق ،حاذق �أكرث مما ينبغي ...وهكذا �إن فعل �شيئ ًا
�أتقنه ...ويبدو �أن هذا الأمر �أم�سى �شكوى �ضده .من امل�ؤ�سف
يغد �سيا�سياً� ،إذن لقام بعمله خري قيام �إىل حد �أن هتلر،
�أنه مل ُ
و�ستالني ومو�سوليني ،دع عنك �رش�شل وروزفلت� ،سيبدون �إزاءه
بهلوانات .و�أ�شك يف �أنه كان �سيجلب �إىل العامل اخلراب الذي
جلبه ه�ؤالء الزعماء املوقرون .كان �سيحفظ بالت�أكيد� ،شيئ ًا يف
كمه ليوم ماطر .ومل يكن ليطلق �صاعقته .مل يكن لي�ضلَّ ال�سبيل
30

�إىل الهدف ،كما فعل زعما�ؤنا النابهون .ومع كل اخلراب الذي
�أحلقه بحياته� ،أ�ؤمن ب�أنه –لو ُمنح الفر�صة– كان �سيجعل العامل
�أجمل مكان نعي�ش فيه� .أ�ؤمن ب�أن احلامل ،مهما بدا غري عملي
بالن�سبة لرجل ال�شارع –هو �أكرث قدرة وكفاءة ب�ألف مرةّ -ممن
ن�سميهم ال�سا�سة.
كان ميكن �أن تتحقق بهذه الدرجة �أو تلكُّ ،
كل امل�شاريع املذهلة
التي �أراد رامبو تنفيذها ،والتي عطلت لهذا ال�سبب �أو ذاك.
كل ذنبه �أنه فكر مب�شاريعه قبل الأوان .لقد ر�أى �أبعد كثرياً
حد �سواء .كان
من �آمال و�أحالم ال�سا�سة والنا�س العاديني على ٍّ
يعوزه �إ�سناد �أولئك النا�س الذين ي�سعدون حني يتهمونه بكونه
حاملاً ،النا�س الذين ال يحلمون �إال يف النوم ...الذين مل يحلموا
قط مفتحي العيون .كل �شيء ي�أتي بطيئاً ،متثاقالً ،بالن�سبة للحامل
الذي يقف و�سط الواقعُّ ...
كل �شيء حتى اخلراب.
كتب �أحد كتاب �سريته "لن ي�شفي غليله �أبداً .حتت نظرته
�شيء
الكليلة تذوي كل الزهور ،وت�شحب النجوم"� .أجل ،ثمة
ٌ
من احلق يف هذا القول .و�أنا �أعرف الأمر �إذ عانيت من املر�ض
نف�سه .لكن �إن حلم �أحد ب�إمرباطورية� ،إمرباطورية الإن�سان،
و�إن جر�ؤ �أحد على التفكري بخطى احللزون التي يتقدم بها الب�رش
نحو حتقيق �أحالمهم ،فمن املمكن �أن ما ن�سميه �أن�شطة الإن�سان،
حد التفاهة .ال �أعتقد �أبداً� ،أن الزهور
�سيعرتيها ال�شحوبَّ ،
تذوي ،والنجوم ت�شحب حتت عيني رامبو .بل �أرى �أن جوهره
يت�صل ات�صا ًال مبا�رشاً متحم�س ًا بالزهور والنجوم .يف عامل النا�س،
فقط ،كانت نظرته الكليلة ،ترى الأ�شياء تذوي وت�شحب .لقد
يح�س كلَّ �شيء ،ي�ستنفد كلَّ
بد�أ وهو يريد �أن "يرى كلَّ �شيء،
َّ
ٌ
طويل
وقت
مير ٌ
�شيء ،يكت�شف كل �شيء ،يقول كل �شيء" .ومل َّ
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أح�س باللجام يف فمه ،وباملهماز على جنبيه ،وبال�سوط
حتى � َّ
على ظهره .ليلب�س املرء ،فقط ،مالب�س خمتلفة عن �سواه ،ترى،
�أي احتقار و�سخرية يتعر�ض لهما؟ �إن القانون الوحيد الذي نحياه
حقاً ،نتعلق به ،ونث�أر له ،هو قانون املوافقة .فال عجب �إذ انتهى
وهو ما يزال �صبي ًا �إىل �أن "يجد ا�ضطراب ذهنه مقد�ساً" .يف هذه
النقطة ،جعل من نف�سه ،رائياً ،حقاً .لكنه ،من ناحية �أخرى ،وجد
النا�س ينظرون �إليه باعتباره مهرج ًا وبهلواناً ،وكان �أمامه اختيار
�أن يقاتل طوال حياته من �أجل �أن يثبت يف املوقع الذي ك�سبه� ،أو
�أن يتخلى عن الن�ضال نهائياً .لمِ َ مل ي�ساوم؟ لأن امل�ساومة مل تكن
يف قامو�سه .كان متع�صب ًا منذ طفولته� ،شخ�ص ًا عليه �أن مي�ضي �إىل
نهاية الطريق� ،أو ميوت .ويف هذا يكمن طهره وبراءته.
يف كل هذا اكت�شفت ،ثانية ،ورطتي اخلا�صة .مل �أتخلَّ قط
أ�شن حرب
عن الن�ضال .لكن� ...أي ثمن دفعته! كان علي �أن � َّ
ع�صابات ،ذلك الن�ضال اليائ�س النابع من اال�ستماتة ،وح�سب.
والعمل الذي اعتزمت كتابته ،مل ُيكتب بعد� ،أو كُ تب جزئياً،
علي �أن �أنا�ضل ،كل بو�صة من الطريق ،فقط من �أجل �أن �أرفع
كان َّ
�صوتي ،و�أحتدث بطريقتي اخلا�صة .لقد غدت الأغنية من�سية� ،أو
كادت ،ب�سبب الن�ضال .حتدث عن النظرة الكليلة التي تذوي
حتتها الزهور وت�شحب النجوم! لقد غدت نظرتي ،حقاً� ،أكالة:
و�إنها ملعجزة � اّأل تع�صف نظرتي التي ال ترحم ،بالزهور والنجوم.
�أما بالن�سبة للظاهر ،ف�إن ال�شخ�ص ال�سطحي قد تعلم ،تدريجياً� ،أن
ف نف�سه لطرائق العامل� .إنه ي�ستطيع �أن يكون فيها ،بدون �أن
يكي َ
ّ
يكون منها .ي�ستطيع �أن يكون �شفوقاً ،لطيفاً ،حم�سناً ،كرمياً ،لمِ َ ال؟
"�إن امل�شكلة احلقيقية" –كما �أ�شار رامبو– "هي �أن جتعل الروح
مهولة"� .أي لي�ست فظيعة ،بل خارقة! ما معنى "مهولة"؟ ح�سب
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القامو�س هي "كل �شكل منظم من �أ�شكال احلياة�ُ ،ش ِّوه كثرياً� ،إما
ب�سبب نق�ص� ،أو زيادة� ،أو تبدل مو�ضع� ،أو تغري �أجزاء �أو �أع�ضاء،
كل �شي ٍء ٌ
ومن ثمةُّ ،
مكون من �أجزاء �أو �صفات
هائل �أو �شاذّ� ،أو ّ
متخالفة� ،سواء كان �شنيع ًا �أم مل يكن".
�إن جذر الكلمة  Monstrousهو من الفعل الالتيني Moneo
�أي :يحذر .ويف امليثولوجيا نتعرف على الكلمة يف هيئة العنقاء
وال�سعالة و�أبي الهول والقنطور وجنية الغابة وعرو�س البحر.
كائنات خارقة ...وهو املعنى اجلوهري للكلمة .لقد قلبت
وكلها
ٌ
امليثولوجيا ،النموذج ،التوازن .ما مغزى هذا الأمر �إن مل يكن
ٍ
كائنات
خوف الإن�سان الب�سيط! �إن النا�س الب�سطاء يرون دائم ًا
خارقة يف طريقهم� ،سواء كانت �أح�صنة طائرة �أو هتلريني.
�أعظم خوف للإن�سان ،هو امتداد الوعي .واجلانب املرعب يف
امليثولوجيا ينبع من هذا اخلوف .يتو�سل الرجل الب�سيط" :دعونا
نعي�ش ب�سالم وان�سجام" .لكن قانون الكون يق�ضي ب�أن ال�سالم
واالن�سجام ال ي�أتيان �إال بال�رصاع الداخلي .والرجل الب�سيط ال
يريد �أن يدفع ثمن ذلك النوع من ال�سالم واالن�سجام� ،إنه يريدهما
جاهزين ،مثل بدلة جاهزة.
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رحلة الطائر الذهبي
كلمات مالزمة ،متكررة ،ي�ستعملها الكاتب� ،أكرث
هناك
ٌ
يكد�سها كاتبو ال�سري
قدرة على الك�شف من كل احلقائق التي ّ
ال�صبورون .و�إليك القليل مما جنده يف �شعر رامبو:
"الأبدية ،الالمنتهي ،الإح�سان ،الوحدة ،ال�ضيق ،النور،
الفجر ،ال�شم�س ،احلب ،اجلمال ،اخلفي ،ال�شفقة ،ال�شيطان،
املالك ،الثمل ،الفردو�س ،اجلحيم ،ال�س�أم."...
�إنها لحُ م ُة مثاله الداخلي و�سداه .وهي تنبئنا عن براءته وجوعه
وقلقه وتع�صبه وعدم ت�ساحمه وا�ستبداده .كان �إلهه ،بودلري الذي
�سرب �أغوار ال�رش .لقد �أ�رشت �سابقاً� ،إ�شارة جديرة بالإعادة ،وهي
�أن القرن التا�سع ع�رش بكامله ،كان معذب ًا مب�س�ألة الإميان.

منذور �إىل التقدم املادي،
قرن
يف الظاهر ،يبدو ك�أنه
ٌ
ٌ
قرن مكت�شفات وخمرتعات خمت�صة بالعامل الفيزيائي .ولكن
يف الأعماق ،حيث الفنانون واملفكرون ،نلحظ قلق ًا عميق ًا
وا�ضطراباً .وقد اختزل رامبو ال�رصاع يف �صفحات قليلة .وكما
لو �أن هذا مل يكن كافياً ،لذا طبع حياته كلها بالطابع امللغز الذي
مييز املرحلة� .إنه رجل زمنه الأكرث �صدق ًا مما كان عليه غوته و�شيلي
منق�سم من
وبليك ونيت�شه وهيجل ومارك�س ودو�ستويف�سكي� .إنه
ٌ
الر�أ�س �إىل القدم ،يف كل ناحية من كينونته ،يواجه دائم ًا طريقني.
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�إنه ممزقٌ  ،م�سحوق بعجلة الزمن� .إنه ال�ضحية واجلالد :حني تنطق
با�سمه ،يكون لديك الزمان واملكان واحلدث .واليوم ،وقد �أفلحنا
مفتوح وا�سع �أمامنا .ها قد و�صلنا،
يف فلق الذرة ...ف�إن الف�ضاء
ٌ
مم�سو�سني بقوة مل ت�ستطع حتى �آلهة القدمي �أن تطلقها� .إننا ،هناك،
�أمام بوابات اجلحيم .ترى ،هل �سنقتحم الأبواب ،ونفجر اجلحيم
نف�سه ...مفتوحاً؟ �أعتقد �أننا �سنفعل هذا� .أعتقد �أن مهمة امل�ستقبل
هي اكت�شاف مملكة ال�رش ،حد �أال يبقى فيها �أي �أمر� ،رساً� .سوف
نكت�شف اجلذور املرة للجمال ،متقبلني اجلذر والزهرة ،الورقة
والربعم .مل يعد با�ستطاعتنا مقاومة ال�رش :يجب �أن نتقبله.

حني كان رامبو نف�سه يكتب "كتابه الزجني" (ف�صل يف
اجلحيم) ،روي �أنه �أعلن �أن "قدري يعتمد على هذا الكتاب!".
كم هو عميق ال�صدق يف هذا الت�رصيح الذي مل يكن رامبو نف�سه
ليعرف مداه .عندما بد�أنا ندرك قدرنا امل�أ�ساوي ،بد�أنا ندرك ما
عناه .لقد طابق قدره ب�أخطر املراحل التي عرفها الإن�سان� .إننا
�أمام خيارين� :إما �أن نفعل مثله ،فرنف�ض كل ما وقفت احل�ضارة �إىل
جانبه منذ � ٍ
ندم َر احل�ضارة ب�أيدينا نحن.
أمد طويل� ،أو �أن ّ
عندما يكون ال�شاعر يف احل�ضي�ض ،يغدو قلب العامل ،ر�أ�س ًا
على عقب ،واجباً.
حني ال يعود با�ستطاعة ال�شاعر ،التحدث �إىل املجتمع ...و�إمنا
لنف�سه ،فقط ،نكون نحن� ،إذن ،يف اخلندق الأخري.

على اجل�سد ال�شعري لرامبو �أخذنا نبني برج ًا لبابل .وال يعني
�شيئ ًا �أننا ال يزال لدينا �شعراء� ،أو �أن بع�ضهم ال يزال مقروءاً ،قادراً
على االت�صال بالنا�س .ما هو اجتاه ال�شعر؟ و�أين العالقة بني ال�شاعر
واجلمهور؟ ما هي الر�سالة؟ لنوجه هذا ال�س�ؤال �أوالً:
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�أترانا نفكر باجلمال مهما كان مراً� ،أم نفكر بالطاقة الذرية؟
و�أي عاطفة قائدة تلهم مكت�شفاتنا العظمى ،الآن؟ الراهبة! �إن
معرفتنا بال حكمة ،وراحتنا بال �أمان ،واعتقادنا بال �إميان .وال يجد
�شعر احلياة تعبريه �إال يف ال�صيغ الريا�ضية والفيزيائية والكيميائية.
ال�شاعر منبوذ� ،شذوذ .هو يف طريقه �إىل االنطفاء .من يهتم
طليق،
الآن ...كيف جعل ال�شاعر من نف�سه مهوالً؟ �إن الوح�ش
ٌ
يطوف العامل .لقد �أفلت من املخترب ،وهو يف خدمة كل من يجد
ال�شجاعة على ا�ستخدامه .العامل �أم�سى ،حقيقة ،رقماً� .إن �أخالقية
الوجهنيُ ،
مثل ِّ
كل ذي وجهني ،قد انهارت .وهذه الفرتة هي فرتة
التدفق واخلطر املحيق .لقد حلَّ االجنراف الكبري.
�أما احلمقى فيتحدثون عن الرتميمات ،والتدقيقات ،عن
االنحيازات واالئتالفات ،عن التجارة احلرة واال�ستقرار
االقت�صادي ،والإ�صالح .ال �أحد ي�ؤمن من الأعماق ب�أن و�ضعية
العامل ميكن ت�صحيحها .كل واحد ينتظر احلدث الكبري ،احلدث
الوحيد الذي ي�شغلنا ليل نهار :احلرب القادمة .نحن عبثنا بكل
�شيء ،فلم يبق بيننا من يعرف كيف .ومن �أين ي�صل �إىل التحكم.
املكابح ال تزال موجودة ،لكن �أتراها �ستعمل؟ نحن نعرف �أنها لن
تعمل .لقد انطلق املارد .لقد �أم�سى ع�رص الكهرباء متخلف ًا وراءنا،
ك�أنه الع�رص احلجري .ع�رصنا هو ع�رص القوة ،القوة اخلال�صة
ال�رصيحة .اليوم� ..أمامنا� ،إما اجلنة �أو النار ،وال و�سط بينهماُّ .
وكل
الدالئل ت�شري �إىل �أننا �سنختار النار .حني يعي�ش ال�شاعر جحيمه ،ال
يعود با�ستطاعة الإن�سان العادي �أن ينجو من اجلحيم .هل �سميت
رامبو مرتداً؟
نحن ،جميعاً ،مرتدون .لقد كنا نرتد منذ فجر التاريخ .و�أخرياً
حلق بنا القدر� .سيكون لنا "ف�صل – نا – يف اجلحيم" ...لكل
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رجل وامر�أة وطفل ذوي عالقة بهذه احل�ضارة .هذا ما كنا نتو�سل
حدوثه ،وهو الآن ...هنا .ول�سوف تبدو "عدن" مكان ًا مريحاً.

يف زمن رامبو ،كان ال يزال بالإمكان مغادرة "عدن" �إىل
"هرر" ،لكن بعد خم�سني �سنة ،من الآن� ،ستم�سي الأر�ض،
ب�أ�رسها ،فوهة بركان �شا�سعة .القوة التي بني �أيدينا اليوم –على
الرغم من نفي العلماء– هي قو ٌة م�شعة ،دائمة التدمري .مل نفكر
قط ،بالقوة ،يف �صيغة اخلري .بل يف �صيغة ال�رش ،ح�سب ،لي�س ثمة
من غام�ض يف طاقات الذرة� ،إن الغمو�ض هو يف قلوب الب�رش.
لقد جاء اكت�شاف الطاقة الذرية متزامن ًا مع اكت�شاف �أن �أحدنا
لن يثق بالآخر ،مطلقاً .هنا يكمن ال�ش�ؤم – هذا اخلوف املتعدد
املرتد
الر�ؤو�س ،كالهيدرا ،الذي ال ت�ستطيع �أي قنبلة �أن تدمره� .إن
َّ
احلقيقي هو الإن�سان الذي فقد الثقة ببني جن�سه .فقدان الإميان،
نف�سه عاجزاً .لقد �آمنا بالقنبلة،
�شامل ،اليوم .وهنا يكون ُّ
الرب ُ
والقنبلة هي التي �سوف ت�ستجيب ل�صلواتنا.
***

� ُّأي �صدمة يعانيها ال�شاعر ،حني يكت�شف �أن رامبو قد �أنكر
دعوته! الأمر كما لو قلت �إنه �أنكر احلب .مهما يكن الدافع ،ف�إن
ال�سبب الرئي�سي هو فقدان الإميان� .إن ذعر ال�شاعر ،و�إح�سا�سه
بالتعر�ض للخيانة واخلديعة ،يوازيه ر ُّد فعل العامل حني يكت�شف
إغراء ب�أن يقارن املرء
لأي
ٍ
غر�ض ا�ستخدمت اخرتاعاته .وثمة � ٌ
عمل رامبو الإنكاري ،ب�إطالق القنبلة الذرية� .إن الأرجاع ،مع
�أنها �أو�سع يف احلالة الأخرية ،غري �أنها لي�ست �أكرث عمقاً .فالقلب
ي�سجل ال�صدمة قبل �أجزاء اجل�سم الأخرى .والهالك الأبدي
ّ
ي�ستغرق وقتاً ،حتى ينت�رش خالل ج�سد احل�ضارة .ولكن ،حني
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غادر رامبو ،من الباب اخللفي ،ف�إن القيامة تكون قد �أعلنت عن
نف�سها.
كنت م�صيب ًا حني � ّأجلت االكت�شاف احلقيقي لرامبو!
كم ُ

تو�صلي �إىل نتائج ،حول ظهوره وعالماته على الأر�ض،
�إن ّ
خمتلفة متام ًا عن ال�شعراء الآخرين ،نابع من الروح نف�سها التي جتعل
ٍ
ا�ستنتاجات حول ظهور امل�سيح� .إما �أن
القدي�سني يتو�صلون �إىل
تكون مثل هذه الأمور �إ�شارات وعالمات يف تاريخ الإن�سان� ،أو
فن الت�أويل ال غناء فيه .لي�س لدي �أدنى �شك يف �أننا �سنعي�ش
�أن َّ
يوم ًا مثلما عا�ش امل�سيح .و�أننا ،جميعاً� ،سننكر فردانيتنا ...لي�س
حد الأنانية الأق�صى ،احلالة
لدي �أدنى �شك يف هذا �أي�ضاً .لقد بلغنا َّ
الذرية للكينونة .هناك �سنتحطم.

نحن الآن نتهي�أ ملوت الذات ال�صغرى ،من �أجل �أن تطلع
الذات احلقيقية.

واحد
لقد جعلنا ،بغباء ،وبدون وعي ،العامل واحداً ،لكنه
ٌ
منر خالل املوت اجلماعي ،كي نخرج �أفراداً
يف الإلغاء .علينا �أن َّ
�أ�صيلني .لو كان حق ًا �أن "ال�شعر يجب �أن يكتبه اجلميع" – كما
قال لوتريامون ،ف�إن علينا �أن جند لغ ًة جديد ًة يتحدث فيها القلب
�إىل الآخر بدون تو�سط .يجب �أن يكون نداء �أحدنا الآخر ،مبا�رشاً
مرغم على
وفورياً ،مثل مناداة رجل اهلل ،اهلل .ال�شاعر ،اليوم،
ٌ
التخلي عن دعوته ،لأنه قد �أثبت ي�أ�سه ،فهو قد اعرتف ،فعالً،
بعجزه عن االت�صال .يوم ًا ما ،كانت الدعوة العليا� ،أن تكون
�شاعراً� ،أما اليوم فهي �أكرث الدعوات عقماً .لي�س هذا لأن العامل
ممتنع على تو�سل ال�شاعر ،ولكن لأن ال�شاعر نف�سه مل يعد يعتقد
ٌ
بر�سالته الإلهية .لقد ظلَّ يغني ،منذ قرن �أو يزيد ،ن�شازاً ،ومل نعد
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ن�ستطيع� ،أخرياً� ،أن "ندوزنه" نحن ال نزال جند معنى يف �رصخة
القنبلة ،لكن هذيانات ال�شاعر تبدو لنا رطانة .و�إنها لرطان ٌة حقاً،
�إن كانت � ٌ
آالف قليلة فقط ،من جمموع ملياري �إن�سان ،تتظاهر
ب�أنها تفهم ما يقوله ال�شاعر الفرد .عبادة ال�شعر تبلغ نهايتها حني
ال توجد �إال حلفن ٍة ثمينة من الرجال والن�ساء� .آنذاك ،لن يعود
ال�شعر فناً ،بل لغة �شفرة جلمعي ٍة �رسية مهمتها الدعوة �إىل الفردية
أمر يثري عواطف الإن�سان ،ومينحه الر�ؤية ،والت�ألق،
الفارغةُّ .
الفن � ٌ
وال�شجاعة ،والإميان .هل �أثار فنان كلمات ،يف ال�سنوات الأخرية،
العامل ،كما فعل هتلر؟
هل �صدمت ق�صيدةٌ ،العامل ،مثلما فعلت القنبلة الذرية،
م�ؤخراً؟

�إننا مل َنر ،منذ ظهور امل�سيح� ،أمثال هذه الظواهر التي تزداد
امتداداً ،وتت�ضاعف با�ستمرارُّ � .أي �أ�سلحة ميتلكها ال�شاعر ،مقارنة
بهذه؟ �أو �أي �أحالم؟

�أين هو الآن خياله املتبجح؟ احلقيقة ماثل ٌة �أمام عيوننا ،عارية
متاماً ،لكن �أين الأغنية التي تعلمناها؟ هل نرى الآن �شاعراً حتى
من الدرجة اخلام�سة؟ �إنني ال �أرى �أحداً� .أنا ال �أ�سمي �أولئك الذين
مقفى �أو غري مقفى� ،شعراء .ال�شاعر عندي هو
ينظمون الكلم،
ً
الرجل القادر على تغيري العامل تغيرياً عميقاً .ليعلن هذا ال�شاعر
نف�سه� ،إن كان موجوداً بيننا .لريفع �صوته! لكن عليه �أن يكون
�صوت ًا يغطي هدير القنبلة .عليه �أن ي�ستعمل لغة تذيب قلوب
النا�س ،وجتعل الدم يغلي يف العروق.

لو �أردنا لر�سالة ال�شعر �أن ت�ستيقظ ،لكان علينا �أن ن�ستقيظ،
منذ زمن طويل .ال ميكن �إنكار �أن بع�ضنا ا�ستيقظ .لكن على كل
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الب�رش �أن ي�ستيقظوا – فوراً – و�إال فنينا .لكن الإن�سان لن يفنى
تبع ًا لذلك� .إن ما يفنى هو :ثقافة وح�ضارة ،وطريقة حياة .وحني
ي�ستيقظ ه�ؤالء املوتى ،كما �سيحدث ،يغدو ال�شعر غذاء احلياة.
ن�ستطيع �أن نتقبل فقدان ال�شاعر� ،إن كنا �سنحافظ على ال�شعر
نف�سه .ولي�س �رشط ًا توف ُّر الورق واحلرب خللق ال�شعر� ،أو بذره.
فال�شعوب البدائية ،ب�أ�رسها� ،شعراء فعل� ،شعراء حياة� .إنهم ما زالوا
ي�صنعون ال�شعر ،مع �أنه ال يهزنا .ولو كنا منتبهني لل�شعر ،ملا كنا
بعيدين عن طريقة حياتهم :لأدخلنا �شعرهم يف �شعرنا ،ولغذونا
حيواتنا باجلمال املتغلغل يف حيواتهم.
لقد كان �شعر الإن�سان املتح�رض ،ا�ستثنائياً� ،ضيقاً ،على الدوام،
فكتب بنف�سه وثيقة موته.
قال رامبو" :يجب �أن نكون مطلقي احلداثة" ،يعني بهذا
�أنه قد وىل زمان ال�سعايل ،واخلرافات ،والأ�صنام ،واملذاهب،
و"الدوغمات" وكل الرثثرة والتفاهة العزيزتني اللتني تتكون منهما
ح�ضارتنا املتبجحة .علينا �أن ن�أتي بالنور ،ال بالإنارة اال�صطناعية.
كتب يف �إحدى ر�سائله "النقود تهبط قيمتها يف مكان" .كان
الثمانينيات .واليوم ،يف �أوروبا ،لي�ست لها �أي قيمة متاماً.
هذا يف
ّ
ما يريده الب�رش هو الغذاء وامل�أوى والك�ساء –الأ�شياء الأ�سا�سية– ال
ن�صد َق
النقود .لقد انهار البناء الفا�سد �أمام عيوننا ،لكننا نرف�ض �أن ّ
عيوننا نف�سها .نحن ال نزال ن�أمل يف تدبري الأعمال التجارية
كاملعتاد .نحن مل ندرك ،ال الدمار احلا�صل ،وال �إمكانات
االنبعاث .نحن ن�ستعمل لغة الع�رص احلجري القدمي� .إن مل ي�ستطع
الب�رش الإم�ساك بفداحة احلا�رض ،فكيف ي�ستطيعون التفكري ب�صيغ
امل�ستقبل؟ كنا نفكر ب�صيغ املا�ضي ،لآالف ال�سنني .والآن ،وب�رضب ٍة
واحدة ،انطم�س املا�ضي الغام�ض .لي�س ثمة �سوى امل�ستقبل يحدق
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أمر
بوجوهنا� .إنه يفغر فاه مثل اخلليج .ويعرتف اجلميع� ،إنه ل ٌ
مرعب حتى �أن نبد أ� التفكري مبا يخبئه لنا امل�ستقبل� .إنه �أكرث �إرعاب ًا
ٌ
مما كان عليه يف املا�ضي كله .يف املا�ضي ،كانت الوحو�ش ذات
�صفات ب�رشية ،كان ميكن للمرء �أن ي�صارعها� ،إن كان بط ً
ال مبا
خفي .ويف ذرة غبار واحدة،
فيه الكفاية� .أما وح�ش اليوم ،فهو ٌّ
الباليني من الوحو�ش� .أنت ترى �أنني ما زلت �أ�ستعمل لغة الع�رص
احلجري القدمي� .أتكلم كما لو �أن الذرة هي الوح�ش ،وكما لو
�أنها هي التي متار�س القوة ،ال نحن.
ت�ضليل �أي�ض ًا – �أن تدعي ب�أن الإن�سان بد أ� يفكر ،يف نقط ٍة ما
بعيدة ،من املا�ضي .الإن�سان حتى مل يبد�أ يفكر .وهو –عقلياً–
يتخبط يف ال�ضباب :عيناه مغلقتان ،وقلبه
ال يزال على �أربع� .إنه ّ
يخفق خوفاً .والذي يخافه �أكرث – فلريحمه اهلل! – �صورته هو
نف�سه.
ذر ٌة واحد ٌة حتتوي على هذا القدر من الطاقة ،فماذا
�إن كانت ّ
عن الإن�سان نف�سه الذي يحتوي على �أكوان من الذرات؟ وما دام
الإن�سان يعبد الطاقة ،فلم ال ينظر �إىل نف�سه؟ �إن كان با�ستطاعته �أن
يت�صور ،ويربز ،من �أجل ر�ضاه ،الطاقة غري املحدودة ،ال�سجينة
يف الذرة املتناهية يف ال�صغر ...فماذا عن "النياغارات" يف داخله؟
وماذا عن طاقة الأر�ض ...واحلديث فقط عن كتلة �أخرى من املادة
متناهية يف ال�صغر؟ �إن كنا نبحث عن �شياطني ن�رسجها ،فثمة عد ٌد
حد ي�صيب الذهن بال�شلل .و�إال ...فالأمر من
ال ينتهي منها� ،إىل ٍّ
اخلطورة بحيث يجعل النا�س يهرولون الهثي الأنفا�س ،من ٍ
باب
�إىل باب ،نا�رشين الهذيان واجللبة.
يقد َر ذلك الوهج ،وهو وهج
رمبا ي�ستطيع املرء ،الآن فقط� ،أن ّ
ال�شيطان ،حني �أطلق قوى ال�رش .مل يعرف الإن�سان التاريخي ،قط،
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ين بحق .لقد �سكن عا َمل ظل ،مليئ ًا بالأ�صداء
�شيئ ًا عما هو �شيطا ٌّ
الواهنة ،ح�سب� .إن نقطة اخلالف بني اخلري وال�رش قد ح�سمت
ال�رش يعود �إىل عامل الأ�شباح ،عامل االدعاء .املوت
منذ زمن بعيدُّ .
لل�سعايل! �أجل ...لكن ال�سعايل ذبحت منذ زمن طويل .والإن�سان
قد وهب نظراً ثاني ًا كي يب�رص ،عرب عامل الأوهام الكابو�سي،
ووراءه .واجلهد الوحيد املطلوب منه ،هو �أن يفتح عيني روحه
كي يحدق بقلب الواقع ،ال �أن يتخبط يف مملكة الوهم وال�ضالل.
***

ثمة م�س�أل ٌة ال بد يل من �إثارتها ،متعلق ٌة بت�أويل حياة رامبو،
وتخ�ص عن�رص القدر .كان ن�صيبه �أن يغدو ال�شاعر ال�صادم لع�رصنا،
ُّ
ورمز قوى التمزق املاثلة اليوم .كان قدره –كما ظللت �أعتقد–
�أن يقع يف �رشاك حياة مليئة بالأحداث �سينهيها نهاية غري جميدة.
حني قال رامبو �إن قدره يعتمد على "ف�صل" ،ف�أظنه كان يعني �أن
"ف�صل" �سوف يقرر م�سار �أفعاله املقبلة .ومن الوا�ضح ،الآن� ،أن
الأمر قد حدث هكذا� ،أكيداً .ولنا �أن نعتقد �أنه ،بكتابة "ف�صل"،
أ�رس لنف�سه �أنه مل تعد به حاجة �إىل التعبري على م�ستوى الفن.
قد � َّ
باعتباره �شاعراً ،قال كل ما ميكن �أن يقول .ونظن �أنه قد �أدرك هذا،
ف�أدار ظهره عن الفن ،عامداً .بع�ضهم �شبه الن�صف الثاين من حياته
ب�سبات "رب فان فينكل" .لكنها لي�ست املرة الأوىل التي ينام فيها
فنان عن العامل .لقد فعل بول فالريي ،الذي يقفز �إىل الذهن فوراً،
�أمراً كهذا ،حني هجر مملكة ال�شعر �إىل الريا�ضيات ،ملدة ع�رشين
عام ًا �أو ما يقاربها .وعادة ،تكون عودة �أو يقظة .وقد كانت هذه
اليقظة لدى رامبو :املوت� .إن النور ال�ضئيل الذي انطف أ� بوفاته ،قد
اكت�سب قوة وحدة منذ انت�رشت حقيقة موته .ولقد عا�ش ب�صورة
�أكرث روعة وحيوية ،من كل ما فعله يف حياته ،بعد �أن فارق هذه
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الأر�ض .ويت�ساءل املرء :لو �أنه عاد �إىل هذه احلياة ...ف�أي نوع
من ال�شعر كان �سيكتب ،وماذا �ستكون ر�سالته؟ ويبدو الأمر،
كما لو �أنه –وقد اخرتم يف عنفوان رجولته– قد خدع بهذه
املرحلة النهائية من النمو التي ت�سمح للإن�سان ب�أن يجعل �أرواحه
املتقاتلة تن�سجم .كان يعمل معظم حياته ملعوناً ،وينا�ضل بكل
قواه من �أجل �أن ينفذ �إىل الآفاق املفتوحة الطليقة لكينونته ،ويف
أح�س بال�سحب تنجاب ،وجد نف�سه
اللحظة الأخرية ،متام ًا حني � َّ
تنم عن ال�شعور
مهم�ش ًا م�شدوداً �إىل الأر�ض� .إن ّ
ّ
حمى ن�شاطه ُّ
بحياة ق�صرية ،كما هي احلال عند د .هـ .لورن�س و�آخرين .و�إن
أحد عما �إذا كان ه�ؤالء حققوا �أنف�سهم �إىل احلد الأق�صى،
ت�ساءل � ٌ
ف�سوف يكون اجلواب بالإيجاب .ولكنهم مل يقدر لهم �أن ي�ؤدوا
الدورة كاملة .و�إذا �أردنا �أن نكون عادلني �إزاءهم ،فعلينا �أن ن�أخذ
بنظر االعتبار ،ذلك امل�ستقبل الذي مل يحيوه .قلت عن لورن�س،
و�أقول �أي�ض ًا عن رامبو� ،إن �أي ًا منهما ،لو عا�ش ثالثني عام ًا �أخرى،
حدين
فل�سوف يغني �أغنية خمتلفة النغم ،متاماً .كانا ،دوماً ،م ّت َ
مع قدرهما .قدرهما هو الذي خانهما ،وقدرهما هو امل�ستطيع
ت�ضليلنا يف تفح�ص �أفعالهما ودوافعهما.
كان رامبو ،كما �أراه� ،أمنوذج ًا متفوق التطور .وال يزيد التطور
الذي مر به يف ن�صف حياته الأول� ،إدها�شاً ،على تطور الن�صف
الثاين .ورمبا كنا نحن ،الذين ال
نح�س باملرحلة املجيدة التي كان
ُّ
يتهي�أ لدخولها� .إنه يهبط �أ�سفل �أفقنا ،على عتبة تبدل عظيم �آخر،
يف بداية دورٍ مثمر كان فيه ال�شاعر ورجل الفعل على و�شك
االن�صهار معاً .نحن نراه يلفظ النف�س الأخري مهزوماً ،ولي�ست
لنا القدرة على ا�ستكناه ما كانت تخبئه له� ،أعوام التجربة الأر�ضية
حدين يف �إن�سان
من مكاف�أة .نحن نرى منوذجني من الكائن م ّت َ
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واحد .نحن نرى ال�رصاع ،لكننا ال نرى االن�سجام الكامن �أو
القرار� .أولئك املهتمون مبغزى حياته ،هم فقط الذين ي�سمحون
لأنف�سهم بالعبث بهذه التخمينات ،ومع هذا ،ف�إن الهدف الوحيد
من تناول حياة �شخ�ص عظيم ودرا�ستها مقرتنة بعمله ،هو �إبراز
اخلفي ،والغام�ض ،وما مل يكتمل ...كما كانت .واحلديث عن
لورن�س احلق� ،أو رامبو احلق ،هو االعرتاف بحقيقة �أن هناك
ٌ
خالف حول
لورن�س جمهوالً ،ورامبو جمهوالً .لن يكون هناك
هذين ال�شخ�صني لو �أنهما كانا قادرين على الك�شف ،متاماً ،عن
نف�سيهما .ومن الغريب �أن نالحظ بهذا ال�صدد� ،أن الرجال الذين
يعاجلون الك�شوفات –ك�شوفات النف�س ، -هم بال�ضبط ،الذين
ال�رس الأعظم .ويبدو �أن مثل ه�ؤالء الأفراد ،قد ولدوا
يدور حولهم ُّ
يف العامل ،منا�ضلني من �أجل التعبري عن الأعمق �رسية يف طبيعتهم.
ولي�س مو�ضع ٍّ
�شك� ،أن هناك �رساً ي�ؤرقهم .وال يحتاج املرء �إىل �أن
يكون "رانياً" ليدرك الفرق بني م�شكالتهم ،وم�شكالت �سواهم
من النا�س البارزين ،وكذلك �سبل تناولهم لهذه امل�شكالت� .إن
ه�ؤالء الرجال منحازون ،بعمق� ،إىل روح ع�رصهم� ،إىل تلك
امل�شكالت التي َت ِ�س ُم زمنهم ،ومتنحه امليزة واللون� .إنهم ثنائيون،
دوماً ،ل�سبب وا�ضح ،ما داموا يج�سدون القدمي واجلديد معاً.
ولهذا ال�سبب ،ينبغي �أن يتوفر زمن �أكرث ،وجترد �أكرث ،حتى
نعرف قدرهم ونقيمهم� ،أكرث من معا�رصيهم مهما كانوا المعني.
�إن جذور ه�ؤالء الرجال ممتدة يف ذلك امل�ستقبل بالذات ،امل�ستقبل
الذي ي�ؤرقنا� .إن لهم �إيقاعني ،ووجهني ،وت�أويلني� .إنهم ممتزجون
حكماء بطريقة جديدة .ولغتهم تبدو
بالتحول ،بالتدفق .هم
ُ
ّ
بالن�سبة لنا� ،رسية� ،إن مل تكن حمقاء� ،أو متناق�ضة.
ي�شري رامبو يف �إحدى ق�صائده �إىل ذلك ال�رس امل�ؤرق الذي
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نوهبت به:

"هيدرا خفية ،بال �أفواه
وتغم".
ُّ
ت�رس ّ

كانت بلوى ،تلك التي �سممته يف �سمت كينونته وح�ضي�ضها.
ال�شم�س والقمر كالهما كانا �ساطعني يف داخله ،وكانا كالهما
خ�سيفني" .كل قمر �رش�س ،وكل �شم�س مرة) .كان ال�صميم منه
مت�آكالً ،وانت�رش كال�رسطان الذي هاجم ركبته .وتك�شف حياته
�شاعراً ،والتي كانت الفرتة القمرية من تطوره ،عن نوعية اخل�سوف
نف�سها التي و�سمت حياته التالية ،مغامراً ورجل فعل ،وهي التي
كانت الفرتة ال�شم�سية .يف �شبابه جنا ب�أعجوبة من اجلنون ،ومرة
�أخرى جنا من اجلنون وهو على فرا�ش املوت .ولو �أن املوت مل
يخرتمه ،لكان ُّ
احلل املمكن الوحيد له ،احلياة الت�أملية ،بالطريقة
ال�صوفية .و�أعتقد �أن �أعوامه ال�سبعة والثالثني كانت تهي ؤ�اً ملثل
طريقة احلياة هذه.

ملاذا �أبيح لنف�سي احلديث عن هذا اجلزء الذي مل يكتمل من
حياته ،مبثل هذا اليقني؟ ذلك لأنني �أرى ثانية التناظرات مع حياتي
مت يف العمر الذي مات فيه رامبو ...ترى
وتطوري �أنا .لو كنت ُّ
ماذا ميكن �أن يعرف عن هديف وجهودي؟ لن يعرف �شيئ ًا �أبداً.
والع ُتربت منوذج ًا يف الإخفاق ،ولكان علي �أن �أنتظر حتى عامي
الثالث والأربعني حتى ُيطبع كتابي الأول .ولكان الأمر بالن�سبة يل
حادث قدر ،يقارن من كل وجه ،بطبع "ف�صل" وبقدومه ينتهي
الإحباط والف�شل .ورمبا كان �سيدرج ،بالن�سبة يل �أي�ضاً ،باعتباره
"الكتاب الزجني" .و�سيكون الكلمة الأخرية يف الي�أ�س ،والتمرد،
والقذف� .إنه كذلك ،لذو نبوء ٍة و�شفاء ،لي�س لأقراين ح�سب ،و�إمنا
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يل �أنا �أي�ضاً .وهو يتمتع بتلك امليزة الفنية املنقذة التي تتميز بها
غالب ًا تلك الكتب املتخل�صة من املا�ضي .وقد مكنني من �إغالق
الباب على املا�ضي ،ومن الدخول �إليه عرب الباب اخللفي .و�سيظل
ال�رس امل�ؤرق يت�أكلني ،لكنه الآن "ال�رس املفتوح" ،و�أ�ستطيع تدبري
�أمري معه.

وما هي طبيعة هذا ال�رس؟ ال �أ�ستطيع �أن �أقول �سوى �أنه يتعلق
بالأمهات .و�أ�شعر �أن الأمر هو نف�سه لدى لورن�س ورامبو� .إن كل
روح التمرد التي �أ�شاركهما بها نابعة من هذه امل�شكلة التي تعني،
قدر ما �أ�ستطيع التعبري ،البحث عن �صلة املرء احلقيقية ،بالب�رش.

هذه ال�صلة ال يجدها املرء يف احلياة ال�شخ�صية ،وال يف احلياة
اجلماعية� ،إن كان ال�شخ�ص من هذا النمط .املرء غري قادر على
حد اجلنون.
التكيف �إىل ِّ
ّ
ٍ
الإن�سان يتطلع �إىل لقاء نظريه ،لكن املرء ٌ
مب�ساحات �شا�سعة
حماط
خالية� .إنه بحاجة �إىل معلم ،لكنه يعوزه التوا�ضع ،واملرونة،
يح�س بالطم�أنينة حتى مع العظماء يف
وال�صرب املطلوب .وهو ال
ُّ
وي َ�ش ُّك يف
الروح ،حتى مع �أعظمهم �سمواً ،فهم يعانون من خللُ ،
�أمرهم .لكن الإن�سان ال يجد قرابته �إال مع هذه النماذج ال�سامية.
�إنها ملع�ضل ٌة من الطراز الأول ،ذات �أهمية كربى .على املرء �أن
يثبت اختالفه التام ،كينونة وفعالً ،كي يكت�شف انت�سابه �إىل الب�رش
جميعاً ،حتى �أدناهم.

القبول هو املفتاح ،لكن القبول هو العقبة الك�أداء ،القبول
تقبل العامل بالغ ال�صعوبة لدى هذا
ال التطابق .ما الذي يجعل ّ
النموذج؟ احلقيقة ،كما �أرى الآن� ،أن ال�شخ�ص يف حياته املبكرة،
قد تعر�ض اجلانب املظلم من حياته ،ومن كينونته� ،إىل القمع.
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حد الطم�س .قد يفكر املرء بال وعي مع
لقد قمع هذا اجلانب �إىل ّ
نف�سه� ،أن لو مل يرف�ض هذا اجلانب من الكينونة ،لكان الأمر يعني
فقدان ًا �آخر للحرية.

�إن احلرية متالزمة والتمايز .اخلال�ص الآن ،يعني فقط ،احلفاظ
على هوية املرء الفريدة يف عامل يتجه �إىل مماثلة كل �شخ�ص وكل
�شيء .هذا هو جذر اخلوف .وقد �أكد رامبو هذه احلقيقة حني �أراد
احلرية باخلال�ص .لكن اخلال�ص ال ي�أتي �إال بعد �أن يتخلى املرء عن
هذه احلرية املوهومة� .إن احلرية التي يطلبها كانت حرية ذاته يف
ت�أكيد نف�سها بدون قيد ،وهذه لي�ست حرية .بهذا الوهم ي�ستطيع
املرء ،لو عا�ش طويالً� ،أن ي�ستنفد كل جوانب كينونته ،لكنه يظل
يجد �سبب ًا لل�شكوى ،و�أر�ض ًا للتمرد� .إنه نوع من احلرية التي ت�ضمن
وحق االن�سحاب حني ال�رضورة .وهي
حق االعرتا�ض،
َّ
لل�شخ�ص َّ
ال تدخل يف ح�سابها ،اختالفات النا�س الآخرين ...بل اختالف
ال�شخ�ص وحده .لذا فهي لن تقدم للمرء العون يف �أن يجد �صلته،
وم�شاركته ،مع الب�رشية جمعاء .هكذا يظل املرء منف�صالً ،منعزالً،
�إىل الأبد.

هذا كله يعني ،بالن�سبة يل ،معنى وحداً فقط – �أن ال�شخ�ص ما
يزال م�شدوداً �إىل الأمُّ ،
وكل مترده ،مل يكن �سوى غبار يف العيون،
املحاولة الفزعة لإخفاء هذا القيد.

�ضد بلدانهم – وامل�ستحيل
الرجال من هذا النمط ،هم ،دائماًَّ ،
�أن يكونوا غري ذلك .اال�سرتقاق هو البعبع الكبري� ،سواء كان وطناً،
�أو كني�سة� ،أو جمتمعاً.

�إنهم مي�ضون حياتهم وهم يك�رسون الأغالل ،لكن القيد
ال�رسي ينه�ش �أع�ضاءهم احليوية ،ويحرمهم الراحة .عليهم �أن
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يتو�صلوا �إىل اتفاق مع الأم قبل �أن ي�ستطيعوا تخلي�ص �أنف�سهم من
هاج�س الأغالل" .خارجاً ،خارج ًا دوماً! �أجل�س على عتبة رحم
الأم"� :أعتقد �أن هذه هي كلماتي يف "الربيع الأ�سود" ،يف فرتة
ذهبية كنت فيها �أكاد �أم�سك بال�رس .ال غرابة يف �أن يغرتب املرء عن
الأم� .إنه ال يراها �إال باعتبارها عقبة� .إنه يريد راحة رحمها و�أمانه،
تلك العتمة والطم�أنينة التي ت�ساوي لدى اجلنني ،الإ�رشاق والقبول
مكو ٌن من � ٍ
أبواب مغلقة ،وحمرمات،
لدى املولود حقاً .املجتمع َّ
وقوانني ،وا�ضطهاد ،وقمع .ولي�س للمرء �سبيل �إىل اال�شتباك مع
تكون املجتمع ،والتي من خاللها يجب �أن
تلك العنا�رص التي ّ
يعمل املرء لو �أراد ت�أ�سي�س جمتمع حقيقي� .إنها رق�ص ٌة �أبدية على
حافة فوهة الربكان .وقد ينادى بال�شخ�ص متمرداً عظيماً ،لكنه
لن يكون حمبوباً� ،أبداً .و�رضوري للمتمرد ،قبل النا�س كلهم� ،أن
يعرف احلب� ،أن مينحه حتى �أكرث من �أن يتلقاه .و�أن يكونه ،حتى
�أكرث من �أن مينحه.
مرة ،كتبت مقا ًال بعنوان "الرحم الهائل" �صورت فيه العامل
نف�سه باعتباره رحماً ،ومكان ًا للخلق .وكان املقال جهداً �شجاع ًا
و�صحيح ًا باجتاه القبول .كان ب�شرياً بقبول �أكرث �أ�صالة كان �سي�أتي
قريباً ،قبول حققته بكل كياين .لكن هذا املوقف ،يف النظر �إىل العامل
امل�رس لدى متمردين
نف�سه باعتباره رحم ًا وخلقاً ،مل يكن بالأمر
ّ
�آخرين .لقد �أبعدين عنهم �أكرث ،فح�سب .وحني تختلف خطى
املتمرد عن املتمرد ،كما هو ال�ش�أن دائماً ،فكما لو �أن الأر�ض
تغور حتت قدمي املرء .لقد عانى رامبو هذا الإح�سا�س بالهبوط
�أثناء "الكومونة" .واملتمرد املحرتف يجد �صعوبة يف ابتالع هذا
املوقف .وهو ي�سميه ت�سمية �أخرى قبيحة :اخليانة .لكن هذه
الطبيعة اخلائنة بالذات لدى املتمرد ،هي التي متيزه عن القطيع� .إنه
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يخون وينتهك دائماً� ،إن مل يكن بالكلمات ،فبالروح� .إنه خائن
يف �أعماقه ،لأنه يخ�شى �أن توحده الإن�سانية التي يف داخله ،بابن
جن�سه .وهو حمطم متاثيل ،لأنه من فرط تبجيله ال�صورة ،يغدو
خائف ًا منها .ما يريده ،قبل كل �شيء ،هو �إن�سانيته امل�شرتكة ،قدراته
مري�ض من الوقوف وحيداً ،فهو ال
على التقدي�س والتبجيل� .إنه
ٌ
يريد �أن يظلَّ �إىل الأبد� ،سمكة خارج املاء .وهو ال ي�ستطيع العي�ش
مع مثله �إال �إذا حظيت هذه املثل بامل�شاركة ،لكن كيف ي�ستطيع �أن
يو�صل �أفكاره ومثله �إن كان ال يتحدث باللغة نف�سها التي يتحدث
بها ابن جن�سه؟
كيف ي�ستطيع �أن يك�سبهم �إن كان ال يعرف احلب؟ كيف
ي�ستطيع �إقناعهم بالبناء� ،إن كان يق�ضي حياته كلها ،بالهدم؟
على �أي �أ�سا�س ين�ش�أ القلق؟

"الهيدرا اخلفية" ت�أكل وت�أكل ،ليغدو حتى لب املرء والعامل،
مثل خرائب معبد� .رصخ رامبو "ال يوهمني �شيء� ...أبداً!"،
وهم كبري .وهو مل يكت�شف قط
لكن حياته كلها مل تكن �سوى ٍ
واقع كينونته ،ومل يتعرف ،عليه .كان الواقع ،القناع الذي جاهد
مبخالب وح�شي ٍة من �أجل متزيقه ،كان عط�شه ال يروى.
َ
"ال الأ�ساطري ،وال ال�شخو�ص
ت�شفي غليلي".

ال �شيء يروي ظم�أه .كانت احلمى يف �أع�ضائه احليوية ،حيث
ال�رس ينه�ش وينه�ش� .إن روحه لتك�شف عن نف�سها من �أعماق
ُّ
ماء امل�شيمة ،حيث يرتنح ،مثل قارب �سكران ،على بحر ق�صائده
ت�شق
ويدور حيثما تغلغل النور .كل ر�سالة من عامل الروح املت�ألق ّ
�صدع ًا يف جدار القرب� .إنه يحيا يف مالذ �أ�سالف ينهار عندما
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يواجه �ضوء النهار .كان كل ما هو عنا�رصي م�أواه .كان العائد �إىل
الأ�سالف والوجه املهجور ،كان الأكرث فرن�سية من �أي فرن�سي...
لكن الغريب بينهم.
كان يرف�ض كلَّ ما انت�صب يف �ضوء امل�سعى العام .وذاكرته التي
تعانق زمن الكاتدرائيات ،واحلروب ال�صليبية ،ذاكرة ر�س .وك�أن
الوالدة قد �أخفقت يف �إفراده.
قواعد �سلوك
لقد جاء �إىل العامل جمهزاً مثل عربي مقاتل� .إن له
َ
بدائي م�رسبل
�أخرى ،ومبد�أ فعل �آخر ،ونظرة �إىل العامل �أخرى� .إنه
ٌّ
بكل نبل ال�ساللة القدمية .وهو متفوق يف كل �شيء ،ما دام ي�سرت
جانبه الناق�ص� .إنه الكائن املتميز ،الكائن اخلارق ،وليد اللحم
والدم الب�رشيني ،لكن الذي �أر�ضعته الذئاب� .إن �أي رطانة حتليلية
عاجزة عن تف�سري "املهول" .نحن نعلم �أنه قد �أخفق يف هذا الأمر،
لكن ماذا علينا �أن نفعل لنكون �أمينني لكينونته ...من يقول؟ علينا
�أن نعيد النظر يف قوانني الفهم كي نعالج لغزاً كهذا.

النا�س يف عجلة من �أمرهم اليوم ،كي يرغمونا على تبديل
و�سائل �إدراكنا.
وذلك امللتج�أ القدمي الذي عا�ش فيه رامبو ،مع �رسه ،ينهار
�رسيعاً.
ال�شخ�ص ذو املر�ض
يف هذا الو�ضع العام� ،سوف ُيقت َلع
ُ
الغام�ض ،من خندقه الفريد.
يطوق ،وي�ؤتى به �أمام ق�ضبان
�إن عامل الرجال والن�ساء ،ب�أ�رسهّ ،
يهم لو �أن بع�ض الأرواح النادرة تظل طليقة ،غري
العدالة .ماذا ّ
من�ضبطة ،ت�ستقطر العطر من عذاباتها؟
اليوم ،نرى اجلن�س الب�رشي ،ب�أجمعه ،ي�ستعد ملعاناة حمكمة
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التعذيب الكربى .وفج�أة� ،سرنى �أنف�سنا ن�سبح� ،صدراً ل�صدر:
رجل النبوءة والرجل العادي� .إن عامل ًا جديداً متام اجلدة ،عامل ًا من
الرعب واملنع ،يدق علينا الأبواب.
�سوف ن�ستيقظ يوماً ،لرنى م�شهداً ع�صي ًا على الفهم .لقد ظل
ال�شعراء واملتنبئون ينذرون بهذا العامل اجلديد ،منذ �أجيال ،لكننا
رف�ضنا �أن ن�صدقهم.
نحن �سكنة النجوم الثوابت رف�ضنا ر�سالة كواكب ال�سماء
ال�سيارة .لقد نظرنا �إليها باعتبارها �أجرام ًا ميتة ،و�أ�شباح ًا تائهة،
وباعتبارها ناجية من كوارث من�سية منذ زمن بعيد.
كم ي�شبه ال�شعراء كواكب ال�سموات ال�سيارة؟
�أال يبدو �أنهم –مثل الكواكب– على ات�صال بعوامل �أخرى؟
�أال يخربوننا ب�أ�شياء مقبلة ،وب�أ�شياء �سحيقة ،دفينة يف ذاكرة
الإن�سان الر�سية؟
مغزى ن�ستطيع �أن نقدمه لبقائهم التائه على الأر�ض� ،سوى
�أي
ً
�أنهم ٌ
ر�سل من عامل �آخر؟
نحن نعي�ش و�سط الواقعة امليتة ،بينما يعي�شون يف الإ�شارات
والرموز� .إن �أ�شواقهم ال ت�صادف �أ�شواقنا �إال حني نقرتب نحن
من ح�ضي�ض مدار الكوكب ال�سيار .هم يحاولون قطع حبال
مرا�سينا ،هم يحثوننا على التحليق معهم ب�أجنحة الروح� .إنهم
ينذروننا ،دوماً ،مبجيء �أ�شياء مقبلة ،ونحن ن�صلبهم ،لأننا نعي�ش
يف رعب من املجهول.
يف ال�شاعر ،تتخفى ينابيع الفعل.
�إن منوذج ًا �أعلى تطوراً من باقي الأنواع – و�أنا ،هنا� ،أق�صد بـ
"ال�شاعر" كل �أولئك الذين ي�سكنون يف الروح واملخيلة – مل مينح
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�إال فرتة احلمل نف�سها ،مثل �سائر النا�س .وعليه �أن يتم هذه الفرتة
بعد الوالدة.
العامل الذي ي�سكنه لي�س مثل عاملنا؛ �إنه ي�شبه عاملنا ،بقدر ما
يقال عن عاملنا �إنه ي�شبه �إن�سان كرو – ماغنون� .إن �إدراكه الأ�شياء
ي�شبه �إدراك �إن�سان من عامل الأبعاد الأربعة يعي�ش يف عامل ذي ثالثة
�أبعاد� .إنه يف عاملنا ،لكنه لي�س منه ،فهو ينتمي �إىل مكان �آخر.
يحدنا ،ال يحتمل.
ر�سالته �أن يغوينا� ،أن يجعل هذا العامل الذي ّ
والوحيدون الذين ي�ستطيعون اال�ستجابة للدعوة ،هم �أولئك
الذين عا�شوا يف عاملهم ذي الأبعاد الثالثة ،وا�ستفادوا �إمكاناته.
�إن الإ�شارات والرموز التي ي�ستخدمها ال�شاعر هي �أوثق
الرباهني على �أن اللغة و�سائل تعامل مع الع�صي وامللغز.
ما �إن ت�صبح الرموز قابلة للإي�صال على كل م�ستوى ،حتى
تفقد �صحتها وفاعليتها .وطلبك من ال�شاعر �أن يتحدث بلغة
رجل ال�شارع ،مياثل انتظارك من النبي �أن يو�ضح نبوءاته� .إن ما
يبلغنا من ممالك �سامقة ،بعيدة ،ي�أتي م�رسب ً
ال بال�رس والغمو�ض.
�أما ما يذاع ،ويو�ضح با�ستمرار ،من خالل ال�رشح – �أي العامل
املفهومي باخت�صار– فهو يف الوقت نف�سه م�ضغوط ،م�شدود،
من خالل ا�ستعمال الكتابة االختزالية للرموز .نحن لن ن�ستطيع
ال�رشح �إال يف �صيغ �أحجيات جديدة� .إن ما يرجع �إىل مملكة
الروح� ،أو الأبدي ،يتحا�شى كل �رشح� .إن لغة ال�شاعر مقاربة،
وهي ت�سري موازية لل�صوت الداخلي عندما يقرتب هذا ال�صوت
من ال تناهي الروح.
من خالل هذا ال�سجل الداخلي ،يت�صل من لي�ست له لغة،
بال�شاعر وامل�س�ألة هنا لي�ست م�س�ألة تربية لفظية ،و�إمنا التطور
الروحي.
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وال يربز نقاء رامبو ب�صورة �أ�شد و�ضوحاً ،منه يف هذا املوقع
غري املتزحزح ،الذي اتخذه على امتداد �شعره� .شعر رامبو يفهمه
التنوع ،وي�سيء فهمه �أنا�س �شديدو التنوع .وميكننا
� ٌ
أنا�س �شديدو ّ
�أن نعرف مقلديه على الفور .لي�س ثمة ما ي�شرتك به مع الرمزيني،
ولي�س ثمة ما ي�شرتك به مع ال�رسياليني ،قدر ما �أرى� .إنه والد
مدار�س عديدة ،لكنه لي�س �أب ًا لأي واحدة .ا�ستخدامه الفريد
للرمز ،هو عالمة عبقريته .لقد تو�صل �إىل منظومة الرمز هذه عرب
الدم والأمل.

وكان هذا ،احتجاجاً ،والتفاف ًا يف الوقت نف�سه ،على انت�شار
املعرفة املقب�ض ،الذي هدد بخنق نبع الروح .كما كان �أي�ض ًا نافذ ًة
مفتوحة على عامل عالئق �أ�شد تعقيداً ،عجزت اللغة القدمية عن
تناوله .وخالف ًا ل�شعرائنا املت�أخرين ،مل ي�ستخدم الرموز التي
ا�ستعملها الريا�ضي والعلماء .لغته لغة الروح ،ال لغة الأوزان،
واملقايي�س ،والعالئق التجريدية .يف هذا فقط �أظهر �أي (حديث)
مطلق ،كان.
تلم�سها� ،أعني �أمر االت�صال
�أريد هنا �أن � ّ
أ�شد َد على نقط ٍة �سبق يل ّ
بني ال�شاعر واجلمهور .كنت �أعني ب�إطرائي ا�ستخدام رامبو الرمز،
الت�أكيد على �أن التوجه احلقيقي لل�شاعر ،يكمن يف هذا ال�سبيل.
ويف ر�أيي �أن هناك اختالف ًا كبرياً ،بني ا�ستخدام كتابة �أكرث رمزية،
وا�ستخدام م�صطلحات جد �شخ�صية �سميتها (رطانة) .يبدو �أن
ال�شاعر احلديث يدير ظهره جلمهوره ،كما لو �أنه يحتقره.
يت�شبه ال�شاعر يف الدفاع عن نف�سه بالريا�ضي �أو الفيزيائي،
م�ستخدم ًا اليوم ،لغة �إ�شارية متاماً ،ال ي�ستطيع �أن يفهمها �أغلب
املتعلمني ،لغة �رسية ال يفهمها �إال �أهل عبادته.
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والظاهر �أنه قد ن�سي �أن له وظيفة �أخرى خمتلفة متام ًا عن ه�ؤالء
النا�س الذين يتعاملون مع العامل الفيزيائي �أو املجرد� .أداته الروح،
وعالقته بالرجال والن�ساء عالقة حيوية .لغته لي�ست للمخترب،
و�إمنا خللوة القلب .وحني يتخ ّلى عن قوة حتريكنا ،تغدو �أداته بال
قيمة .مو�ضع التجدد هو القلب ،وهناك يجب �أن ير�سو ال�شاعر.
لكن العامل ،من الناحية الأخرى .مهتم نهائي ًا بعامل الوهم ،العامل
الفيزيائي ،حيث ينبغي للأ�شياء �أن حتدث .العامل ،هو الآن فعالً،
�ضحية القوة التي �أراد يوم ًا ا�ستغاللها.
�إن يومه ملنت ٍه� .أما ال�شاعر فلن يكون يف هذا املوقف .ولن
يكون �شاعراً� ،أوالً� ،إن كانت غريزته للحياة ،منحرفة ،كغريزة
احلياة لدى العامل .لكن اخلطر الذي يهدده هو �إبطال قواه؛ �إنه
بخيانته الثقة املو�ضوعة فيه ،ي�س ّلم م�صائر ب�رش ال يح�صون� ،إىل
همهم الوحيد ،عظمتهم ال�شخ�صية.
حتكم �أفراد من هذه الدنياّ ،
يعترب تنازل رامبو عينة �أخرى ،من الت�صفية الذاتية لل�شاعر املعا�رص،
فقد رف�ض رامبو �أن يكون غري ما كان ،يف مركزه باعتباره �شاعراً،
من �أجل البقاء� .شعرا�ؤنا غيورون على اال�سم ،لكنهم ال يظهرون
�أي نزوع لتقبل م�س�ؤولية مركزهم� .إنهم مل يثبتوا �أنف�سهم �شعراء،
وهم قانعون ب�أن ي�سموا �أنف�سهم �شعراء� .إنهم ال يكتبون لعامل
يتعلق بكل كلمة منهم ،و�إمنا لعامل �آخر .وهم يربرون عجزهم،
بجعل �أنف�سهم غري مفهومني ،عمداً� .إنهم �سجناء ذواتهم ال�صغرية
املمجدة ،وا�ضعني �أنف�سهم مبن�أى عن العامل ،خوف ًا من �أن يته�شموا
عند �أول ات�صال .وهم لي�سوا �شخ�صيني ،عندما تدفق الأمر ،فلو
كانوا كذلك لفهمنا عذابهم وهذيانهم ،كما هو .لقد جعلوا
�أنف�سهم جمردين� ،ش�أن م�سائل الفيزيائي� .إن �شعرهم تطلع �إىل عامل
من ال�شعر ال�صايف ،ينخف�ض فيه جهد التو�صيل �إىل ال�صفر.
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عندما �أفكر ب�أولئك الأرواح العظام الذين عا�رصوا رامبو –
رجال مثل نيت�شه ،و�سرتندبرغ ،ود�ستويف�سكي– عندما �أفكر
بالأمل الذي عانوه ،العذاب الذي مل ِ
يعان عبقريونا مثله� ،أبد أ�
التفكري ب�أن الن�صف الأخري من القرن التا�سع ع�رش كان �أكرث فرتة
ح ّلت عليها اللعنة يف التاريخ .من بني ع�صبة ال�شهداء هذه،
املفعمني جميع ًا ب�شارات امل�ستقبل ،جند �أن فان غوخ هو الأقرب،
م�أ�ساة� ،إىل رامبو .ولد بعد رامبو بعام ،لكنه مات بيده هو يف
ال�سن نف�سها .مثل رامبو ،كان �صلب الإرادة ،خارق ال�شجاعة،
ا�ستثنائي الطاقة والد�أب ،هذه ال�صفات كلها ّ
مكنته من الن�ضال
�ضد ما ال يقهر .لكنه� ،ش�أن رامبو� ،أ�ضناه الن�ضال ،وهو ،بعد ،يف
َّ
عنفوان حياته ...ف�سقط ،وهو يف ذروة قواه.
تبدل املهن ،التقلبات ،الإحباطات ،واملهانات ،وغيوم
الت�رشدّ ،
اجلهل التي �أحاطت بهما ...كل هذه الوقائع التي كانت م�شرتكة
يف حياتهما ،جعلتهما ينت�صبان �أمامنا مثل تو�أمني منكودين.
�إن حياتهما من بني �أ�شد احليوات التي �سجلت يف الع�رص
احلديث ،حزناً.
ال �أحد ي�ستطيع قراءة ر�سائل فان غوخ دون �أن ينهار ،مرة �إثر
مرة.
واالختالف الكبري بينهما على �أية حال ،هو ما تلهمه حياة فان
غوخ من حقيقة.
بعد موت فان غوخ بقليل ،كتب الدكتور غا�شيه ،الذي فهم
مري�ضه فهم ًا عميقاً ،كتب �إىل ثيو� ،شقيق فن�ست ما ي�أتي" :كلمة
حب الفن لي�ست دقيقة ،على املرء �أن ي�سميها �إمياناً ،وهو �إميان
�سقط فن�سنت �شهيده!" هذا هو العن�رص الذي يبدو �أنه كان مفقوداً
متاماً ،لدى رامبو – الإميان� ،سواء باهلل� ،أو الإن�سان �أو الفن .هذا
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الغياب هو الذي جعل حياته تبدو رمادية ،وكاحلة ال�سواد �أحياناً.
�إال �أن ت�شابهات املزاج بني الرجلني عديد ٌة و�صارخة� .إن الرابطة
العظمى بينهما هي طهارة ف ّنهما .ومقيا�س هذه الطهارة ،يقدم
ب�صيغ املعاناة .مل يعد مثل هذا العذاب ممكن ًا يف نهاية القرن .نحن
مناخ �أم�سى فيه
ندخل مناخ ًا جديداً ،لي�س �أف�ضل بال�رضورة ،لكنه ٌ
الفنان �أكرث يبا�ساً ،وال مباالة .وكل من ميار�س معاناة قريبة من ذلك
العذاب ،وي�سجلها ،يدمغ ب�أنه "رومانتيكي ال �أمل يف �شفائه" .مل
يعد منتظراً �أن ي�شعر املرء بهذه الطريقة.

يف متوز  1880كتب فان غوخ �إىل �شقيقه واحدة من تلك
الر�سائل التي تغو�ص �إىل قلب الأ�شياء ،ر�سالة ت�ستثري الدم .وحني
نقر�ؤها نتذكر رامبو.

تطابق �صارخ يف التعبري .وال
غالب ًا ما يكون يف ر�سائلهما
ٌ
حد االثنان �أبداً ،مثل احتادهما عندما يدافعان عن نف�سيهما �إزاء
ي ّت ُ
االتهامات الباطلة .يف هذه الر�سالة يدافع فان غوخ عن نف�سه،
�ضد ما ُرمي به من عطالة .وهو ي�صف ،بالتف�صيل ،نوعني من
ّ
العطالة :النوع الطالح ،والنوع ال�صالح .والر�سالة موعظة حقيقية
حول املو�ضوع ،ت�ستحق العودة �إليها مراراً وتكراراً .يف مو�ضع
من هذه الر�سالة ن�سمع �صدى كلمات رامبو ذاتها" ...هكذا،
أتن�صل من الأ�شياء� .إنني ،باحلري ،م�ؤمن بعدم
ينبغي �أال تعتقد ب�أنني � ّ
وهمي الوحيد
�إمياين ،ومع هذا التبدل� ،إال �أنني ال�شخ�ص نف�سهّ ،
هو :كيف �أكون نافع ًا يف العامل� ،أال �أ�ستطيع �أن �أكون يف خدمة
هدف ،و�أن �أ�ؤدي �أي نفع ،كيف �أتعلم �أكرث ،و�أدر�س ،بعمق،
موا�ضيع معينة؟ �أنت ترى� ،أن هذا هو ما ي�شغلني با�ستمرار ،ثم
أح�س بنف�سي �سجني الفاقة ،مبعداً عن امل�شاركة يف عمل معني...
� ُّ
وثمة �أ�شياء �رضورية ال �أ�ستطيع بلوغها� .إنه �أحد الأ�سباب التي ال
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ليح�س باخلواء حيث ينبغي �أن تكون
ترتكني بال ك�آبة ،ثم �إن املرء
ّ
هناك �صداقة ،وحنان قوي جا ّد ،وي�شعر بتثبيط رهيب ينه�ش حتى
طاقته املعنوية ،ويبدو �أن القدر ي�ضع حاجزاً �أمام غرائز احلنان،
ويتعاىل طوفان من الغثيان ليحنق املرء ،حتى ليهتف�" :إىل متى – يا
�إلهي؟".
ثم مي�ضي �إىل التمييز بني الإن�سان العاطل ب�سبب الك�سل ،ب�سبب
انعدام ال�شخ�صية ،ب�سبب حطة الطبع ،والنوع الآخر من الإن�سان
العاطل ،وهو العاطل على الرغم من نف�سه ،املتحرق يف داخله �إىل
العمل ،والذي ال يفعل �شيئ ًا لأن من امل�ستحيل عليه �أن يفعل �أي
�شيء ...وهكذا� .إنه ير�سم �صورة الطائر يف القف�ص املذهب .ثم
ي�ضيف هذه الكلمات امل�ؤثرة املنذرة" :وغالب ًا ما متنع الظروف
النا�س من عمل الأ�شياء� ،إين �سجني قف�ص ال �أدري كم هو فظيع
فظيع فظيع .وهناك �أي�ضاً ،و�أنا �أعرف الأمر� ،إطالق ال�رساح،
�إطالق ال�رساح املت�أخر .ال�سمعة ال�سيئة حق ًا �أو باطالً ،الب�ؤ�س،
الظروف املميتة ،العداء ،كل هذه ت�سجننا ،بل تدفننا ،لكن املرء
يح�س ،من ناحية ثانية ،بحواجز معينة ،وبوابات معينة ،وجدران
معينة.
�أكل هذا خيال وفانتازيا؟ ال �أظن ذلك .ثم يت�ساءل املرء:
"�إلهي� ،أيظل هذا طوي ً
ال �أبدياً ،خالداً؟� ،أتدري ما الذي يحرر
الإن�سان من ال�سجن؟ �إنه كل حنان جا ٍّد عميق� .أن نكون �أ�صدقاء،
�أ�شقاء� ،أن نحب بع�ضنا ،هذا الذي يفتح ال�سجن بقوة علينا ،قوة
�سحرية .لكن بدون هذه القوة ،يظل ال�سجن باقياً .حيثما جتدد
العطف ا�ستعيدت احلياة"� .أي موازاة بني وجود رامبو منفي ًا و�سط
�أهل احلب�شة ،والتجاء فان غوخ الطوعي �إىل مر�ضى م�ست�شفى
الأمرا�ض العقلية!
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ومع هذا ،ففي هذه الأماكن ال�شاذة ،وجد الرجالن الطم�أنينة
والر�ضا الن�سبيني.

يقول �أنيد �ستاركي "لثماين �سنوات ،ظل �صديق رامبو الوحيد
و�أني�سه ،ال�صبي جامي من هرر ،البالغ من العمر �أربع ع�رشة �سنة
�أو خم�س ع�رشة ...كان جامي من الأ�شخا�ص القالئل يف حياته،
الذين ظل يتذكرهم ويتحدث عنهم بحنان ،وال�صديق الوحيد
الذي تكلم معه على فرا�ش املوت ،ذلك الوقت الذي ين�رصف
فيه تفكري �أنا�س �آخرين �إىل �أولئك الذين عرفوهم يف فتوتهم"� .أما
بالن�سبة لفان غوخ ،فقد كان روالن موزع الربيد ،هو الذي وقف
�إىل جانبه يف �أحلك ال�ساعات .ومل يتحقق ،البتة ،تطلعه �إىل من
ي�ستطيع العي�ش والعمل معه .وكانت جتربته مع غوغان فا�شلة ،بل
قاتلة .وحني وجد ،يف النهاية ،الدكتور كا�شيه يف "اوفر" كان
الوقت جد مت�أخر .كان ن�سغه املعنوي قد ن�ضب" .الدر�س الوحيد
الواجب �أن نتعلمه يف هذه احلياة ،هو �أن نعاين بدون �أن ن�شكو".
هذا هو اال�ستنتاج الذي ا�ستخل�صه فان غوخ من جتربته املرة.
ويف حالة اال�ست�سالم ال�سامي هذه ،انتهت حياته ،لقد رحل فان
غوخ يف متوز  ،1890بعد عام من كتابة رامبو لأهله:

"وداع ًا �أيها الزواج ،وداع ًا �أيتها الأ�رسة ،وداع ًا �أيها امل�ستقبل.
لقد انتهت حياتي .ل�ست �أكرث من �شلوٍ هامد".

مل يتحرق رجالن �إىل احلرية واالنطالق ،مثل هذين الروحني
ال�سجينني.
يبدو �أن االثنني قد اختارا ،عامدين �أ�شق �سبيل لنف�سيهما.
جرح
ولكليهما امتلأ ك�أ�س املرارة حتى االندفاق .وفيهما كان
ٌ
مل يندمل ،البتة .ك�شف فان غوخ يف ر�سالة كتبها قبل موته
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بثماين �سنوات عن خيبته الثانية الكربى يف احلب ،وما �سببت له.
"كلمة واحدة �أ�شعرتني ب�أن �شيئ ًا مل يتغري يف داخلي ،عنه ،و�أنه
جرح عميق لن يندمل،
كان و�سيبقى جرحاً� ،أحمله معي ،لكنه
ٌ
�سيظل حتى بعد �سنوات ،مثلما كان يف اليوم الأول" .لقد حدث
أمر مماثل� ،أي�ضاً ،لكننا و�إن كنا ال نعرف �شيئ ًا تقريباً ،عن
لرامبو � ٌ
تلك امل�س�ألة املحزنة ،غري �أن من ال�صعب �أال نعتقد ب�أن ت�أثريها كان
مدمراً ،ب�صورة مماثلة.
ي�شرتك االثنان يف خا�صية جديرة هي الأخرى باالنتباه –
الب�ساطة املتناهية يف متطلباتهما اليومية .-كانا زاهدين زهد
القدي�سني .هناك من يظن �أن رامبو عا�ش فقرياً لأنه كان بائ�ساً.
لكنه حني جمع ثروة ال ب�أ�س بها ،كان م�ستعداً للتخلي عنها لدى
�أول دعوة .كتب �إىل �أمه من "هرر" عام  ،1881يقول�" :إن كنت
يف حاجة ،فخذي مني ما ت�شائني :الأمر لك� .أما بالن�سبة يل،
�شخ�ص �أفكر به� ،سوى �شخ�صي� ،أنا ،الذي ال يطلب
فلي�س هناك
ٌ
�شيئاً".
حني نفكر ب�أن هذين الرجلني ،اللذين كان عملهما نبع �إلهام
دائم للأجيال الالحقة ،قد �أرغما على العمل كالعبيد ،وعانيا
ال�صعاب يف ت�أمني عي�شهما ،الذي مل يكن �أكرث من متطلبات
كادح ب�سيط ...فكيف ننظر �إىل املجتمع الذي بزغا فيه؟ �ألي�س
وا�ضح ًا �أن جمتمع ًا كهذا يهيئ �أ�سباب انهياره ال�رسيع؟ يقارن رامبو
يف �إحدى ر�سائله من "هرر"� ،أهل احلب�شة بالبي�ض املتح�رضين،
قائالً" :لي�س �أهل "هرر" �أكرث مكراً و�سفالة من الزنوج البي�ض يف
البلدان امل�سماة متح�رضة .الطريقة فقط لي�ست نف�سها .بل هم �أقل
خبثاً ،وميكنهم يف حاالت معينة �إظهار معرفة و�إخال�ص �أكرث� .إن
املرء يكون �إن�سان ًا بينهم" .ومثل فان غوخ كان ي�شعر �أنه يف بيته
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مع املنبوذين وامل�سحوقني� ،أكرث من �أهل و�سطه .اتخذ رامبو امر�أة
حب�شية لإر�ضاء عاطفته ،بينما كان فان غوخ زوج ًا المر�أة منكودة
(و�أب ًا لطفلها) ،امر�أة دونه يف كل �شيء ،امر�أة جعلت حياته ال
تطاق .لقد �أنكرت عليهما ،حتى يف احلب اجل�سدي ،امتيازات
الرجال العاديني .وكلما طلبا من احلياة ،الأقل ،ناال الأقل .عا�شا
كالغربان اجلائعة و�سط الغنى الوفري لعاملنا الثقايف .لكن مل ي�ستطع
رجالن ،يف زمنهما ،كما ا�ستطاعا �أن يبلغا �إح�سا�سهما باحلرية �إىل
حد امل�أثرة .ففي �سنوات قليلة ،التهما ،بل متثال ،الرتاث املكد�س
منذ �آالف ال�سنني .لقد واجهتهما املجاعة فيما كان يبدو وفرة.
لقد �آن الأوان للتخلي عن الروح .كانت �أوروبا تتهي�أ ،فعالً،
لتحطيم القالب الذي �أخذ يكتمل مثل تابوت.

�إن ال�سنوات التي تلت موتهما تعود �إىل ذلك اجلانب املظلم
من احلياة الذي كانا ينا�ضالن من �أجل التنف�س ،يف ظله ،كل ما
هو بربري ،وزائف ،وزائل ،يظهر �إىل ال�سطح بقوة االنفجار.
بد�أنا� ،أخرياً ،ندرك كم هو غري حديث ،هذا الع�رص "احلديث".
لقد عملنا بكل طاقتنا على قتل الأرواح احلديثة حقاً� .إن لغتهم
تبدو لنا رومانتيكية فعالً .فهم يتكلمون بلغة الروح .نحن ،اليوم،
تتكلم بلغة ميتة ،كل بلغة خمتلفة عن الآخر .لقد انتهى االت�صال،
ولي�س علينا �سوى �أن ننقل اجلثة.
***

أغادر �إىل زجنبار ال�شهر املقبل".
"من املحتمل �أن � َ
هكذا كتب رامبو يف �إحدى ر�سائله.

ويف ر�سالة �أخرى ،كان يفكر بالذهاب �إىل ال�صني �أو الهند.
وبني حني و�آخر ي�ستف�رس عن قناة (بنما؟)� .إنه �سي�سافر �إىل �أق�صى
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العامل لو كان هناك � ٌ
أمل بتدبري معي�شة .ومل يخطر بباله �أن يعود
�إىل وطنه ،ويبد�أ احلياة من جديد .كان املكان الغريب ،فقط ،هو
الذي ي�ستثري ذهنه.

� ُّأي وترٍ �أليف ي�رضب عليه! كم حلمت يف �أيامي الأوىل بال�سفر
�إىل متبكتو! و�إن كان هذا م�ستحيالً ،فال�سفر �إىل �أال�سكا وجزر
بولينيزيا .وقفت ،مرة ،مدهو�شاً ،يف متحف تروكاديرو ،و�أنا
�أحدق طوي ً
ال �إىل وجوه �سكان جزر كارولني .وحني كنت �أدر�س
ق�سماتهم اجلميلة ،تذكرت �أن �أقارب بعيدين لنا كانوا ا�ستقروا
هناك .لو ا�ستطعت الذهاب �إىل هناك ...ل�شعرت� ،أخرياً �أنني
إحلاح
"يف بيتي"� .أما ال�رشق ،فكان دائم الإحلاح علي ...وهو � ٌ
الزمني منذ الطفولة .ال�رشق ...لي�س ال�صني والهند وحدهما ،بل
جاوة وبايل وبورما ونيبال والتيبت �أي�ضاً .ومل يخطر ببايل مرة
�أنني �س�أواجه متاعب يف تلك البالد البعيدة .كنت �أتخيل �أنني
�س�أ�ستقبل ب�أذرع مفتوحة .لكن العودة �إىل نيويورك ،من ناحية
�أخرى ،كانت فكرة خميفة .فاملدينة التي �أعرف كلَّ �شارع فيها،
معرفتي لكتاب ،وحيث �أ�صدقائي الكثار ،ظ ّلت �آخر مكان على
وجه الأر�ض �أو ُّد العودة �إليه� .إنني �أف�ضل املوت على ق�ضاء بقية
عائد �إىل
�أيامي ،مرغماً ،يف م�سقط ر�أ�سي .وال �أتخيل نف�سي و�أنا ٌ
نيويورك� ،إال معطوب ًا متاماً ،م�شلوالً ،فاقداً الروح.
يا للهفة التي قر�أت بها ر�سائل رامبو الأوىل!

كان قد بد�أ ،للتو ،تطوافه .كان يهيم ،متنقالً ،بني امل�شاهد
التي ر�آها ،طبيعة الأر�ض ،والتوافه التي قر�أها ذووه دوم ًا فرحني
م�ستثارين.
كان مت�أكداً من �أنه �سيجد عم ً
ال يف املكان الذي �سيق�صده،
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فتي،
واثق ًا من نف�سه ...كل �شيء �سيكون على خري ما يرام� .إنه ٌّ
مفعم بالآمال الكبرية ،وثمة الكثري مما يرى يف هذا العامل العظيم.
ٌ
لكن مل مي�ض وقت طويل على هذه النربة ،كي تتبدل.
فعلى الرغم من كل احليوية واحلما�سة اللتني �أبداهما ،على
الرغم من كل رغبته يف العمل ،على الرغم من كل ما ميلك،
موهبة ،وعبقرية ،ود�أباً ،وتكيفاً ...اكت�شف ،بدون مرور وقت
طويل� ،أن لي�س ثمة مكان ل�شخ�ص مثله� ...أ ّنى ذهب .العامل
ال يريد الأ�صالة .يريد املطابقة ...العبيد ...العبيد ...والعبيد.
املجاري مكان العبقري ،حيث يحفر القنوات ...مكانه مقالع
احلجر ،حيث ال ت�ستخدم مواهبه� .إن �أكرث املناظر حزن ًا يف العامل،
عبقري يبحث عن عمل .فهو غري مالئم يف �أي مكان...
منظر
ٍّ
ُ
التكيف .وبهذا ت�صفق
وال �أحد يريده .يقول العامل� :إنه عاجز عن
ّ
الأبواب� ،شديدة ،يف وجهه� .إذن� ...ألي�س له من مكان �إطالقاً؟
بلى� ...إن له مكاناً ،دوماً ،يف احل�ضي�ض الأ�سفل� .أمل تره يف
املوانئ يحمل غرارات القهوة ،والب�ضائع الأخرى "ال�رضورية"؟
�أمل تالحظ ب�أي �إتقان يغ�سل ال�صحون يف مطبخ مطعم قذر؟ �أمل
تره حمال حقائب يف حمطة القطار؟
ولدت يف نيويورك ،حيث فر�ص النجاح وفرية كما يتخيل
العامل.
لي�س �صعب ًا علي �أن �أت�صور نف�سي واقفاً ،يف ال�صف ،عند
وكاالت الت�شغيل ،ومكاتب الإح�سان .وظهر �آنذاك �أنني قادر
على عمل وحيد ،هو غ�سل ال�صحون .وحتى يف هذا ،كنت،
دائماً ،مت�أخراً جداً .فهناك �آالف الرجال امل�ستعدين ،دوماً ،لغ�سل
ال�صحون .وغالب ًا ما كنت �أتنازل عن مكاين لرجل بائ�س يبدو
�أ�سو�أ حا ًال مني� ،آالف املرات .لكني ،من الناحية الأخرى ،كنت
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�أ�ستدين� ،أحياناً ،ثمن �أجرة ال�سيارة� ،أو وجبة الطعام ،من �أحد
املتقدمني �إىل العمل ،الواقفني يف الطابور ،ثم �أن�سى كل ما يتعلق
بالبحث عن عمل .و�إن ر�أيت �إعالن ًا عن عمل ما �أف�ضله ،يف مدينة
جماورة ،ف�إين �أذهب �إىل هناك �أوالً ...حتى لو كان الأمر يعني
ق�ضاء يومي كله ،من �أجل الو�صول �إىل تلك املدينة .عدة مرات،
قطعت �ألف ميل� ،أو �أكرث ،بحث ًا عن عمل تع�س ...نادل مطعم...
مثالً .وغالب ًا ما حتثني فكرة املغامرة على امل�ضي بعيداً .قد �ألتقط
تبدل جمرى حياتي كلها .قد
حمادث ًة عابرة مع �شخ�ص يف الطريقّ ،
"�أبيع" نف�سي له ،فقط لأنني يف غاية الي�أ�س .هكذا �أحاول �أن �أبينّ
لنف�سي معقولية ما �أفعله� .أحيان ًا يعر�ض علي العمل الذي ذهبت
�أبحث عنه ،لكنني –�أعرف يف دخائلي �أنني لن �أمت�سك به– �أترك
الأمر ،و�أعود �أدراجي �إىل البيت ،جائع ًا دوماً .يف كل ارحتاالتي
و�أوباتي كنت جائعاً.
هذا هو الأمر الثاين املرتبط بالعبقري– الطوى� .أوالً ،هو غري
مرغوب فيه ،وثانياً ...ال طعام له .و�إىل جانب هذا ال�ضيق الذي
يعانيه ،نراه يعي�ش ،كما يعرف اجلميع ،حياة "رايلي" .فهو كَ ِ�سل،
ل�ص ،مت�رشد ،وهو
قليل التدبري ،غري م�ستقر،
ٌ
خمادع ،كذابٌّ ،
ي�سبب ال�سخط �أينما حل� .إنه �شخ�ص ال يطاق ،حقاً .من ي�ستطيع
جماراته؟ ال �أحد ،حتى نف�سه.
لمِ َ الت�أكيد على الأمور القبيحة امل�شاك�سة؟
�إن حياة العبقرية لي�ست كلها قذارة وب�ؤ�ساً.

كل امرئ له متاعبه� ،سواء كان عبقري ًا �أم ال� .أجل ...هذا
يقدر �أحد هذه احلقيقة �أكرث من العبقري .بني
�صحيح �أي�ضاً .وال ّ
احلني والآخر ترى العبقري يتقدم بخطة لإنقاذ العامل� ،أو و�سيلة
63

لتجديده ،يف الأقل .وال تقابل هذه �إال بالهزء ،باعتبارها �أحالم ًا
وح�شية ،وطوباوية" .عيد ميالد على الأر�ض!" مثالً� .أي حلم
من �أحالم الكوكايني! دعه يعوم بحره �أوالً .كيف له �أن ينقذ
الآخرين �إن كان عاجزاً عن �إنقاذ نف�سه؟ اجلواب الكال�سيكي،
جواب ال يدح�ض .لكن العبقري لن يتعلم ،البتة .فلقد ولد مع
حلم الفردو�س ،ومهما كان هذا احللم خمبوالً ،ف�إنه �سينا�ضل
من �أجل حتقيق هذا احللم ،مرة �إثر مرة� .إنه غري قابل للإ�صالح،
نزاع �إىل االنتكا�س ،بكل معنى الكلمة� .إنه يفهم املا�ضي ،ويعانق
امل�ستقبل ،لكن احلا�رض ال يعني �شيئ ًا له .والنجاح ال يغريه.
واملكاف�آت يرف�ضها ،وكل الفر�ص .وهو �ساخط .ال يفيدك �شيئ ًا
ٌ
حتول توجهه،
حتى لو تقبلت عمله .فهو
م�شغول بعمل �آخر؛ لقد ّ
وا�ستدارت حما�سته �إىل ناحية �أخرى .ما الذي �أنت فاعل له؟
كيف ت�سرت�ضيه؟ لن ت�ستطيع �شيئاً ،فهو بعيد عن متناولك� .إنه
ي�سعى وراء امل�ستحيل.
�أظن هذه ال�صورة غري املحببة للعبقري ،دقيقة حقاً .ورمبا
و�صفت هذه ال�صورة حالة ال�شخ�ص غري االعتيادي حتى يف
املجتمعات البدائية ،مع بع�ض االختالفات ال�رضورية .فللبدائيني
�أي�ض ًا �شواذهم ،ومر�ضاهم الع�صبيون ،وامل�صابون بالأمرا�ض
النف�سية .لكننا ن�رص ،رغم هذا كله ،على االعتقاد ب�أن هذه احلالة
ينبغي �أن تزول ،و�أن يوم ًا �سي�أتي يجد فيه هذا النموذج من
الفرد مكان ًا له يف العامل ،بل �سيكون حماط ًا بالتقدير والتبجيل.
قد يكون هذا �أي�ض ًا حلم ًا من �أحالم الكوكايني .رمبا كانت
الرعاية ،واالن�سجام وال�سالم وامل�شاركة �أنواع ًا من ال�رساب
�ستظل تخدعنا� ،إىل الأبد .ومع هذا ،ف�إن حقيقة كوننا نحن الذين
خلقنا هذه املفاهيم ،و�أن لهذه املفاهيم املعنى الأعمق عندنا ،هذه
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احلقيقة تعني �أن املفاهيم تلك قابلة للتحقيق .رمبا خلقتها احلاجة،
لكنها �ستكون حقائق بالرغبة .يعي�ش العبقري عادة وك�أن هذه
الأحالم ممكنة التنفيذ� .إنه حممل فوق طاقته بفعاليتها ،بحيث ال
ي�ستطيع ا�ستنفادها ،وحده ،وهو بهذا املعنى ،ينت�سب �إىل �أولئك
الراف�ضني العظام ،الذين يرف�ضون "الرنفانا" حتى ي�ستطيع الب�رش
جميع ًا حتقيقها مع �أنف�سهم.
"الطيور الذهبية املتنقلة خالل ق�صائده الظليلة!" من �أين �أتت
طيور رامبو الذهبية؟ و�إىل �أين تطري؟ �إنها لي�ست حمائم وال
كر�سل حت�ضنها الظلمة ،وتنطلق يف
جوارح� .إنها ت�سكن الأنواء.
ٍ
نور الإ�رشاق .وهي ال ت�شبه خملوقات الهواء ،وال هي باملالئكة.
�إنها الطيور النادرة للروح ،الطيور العابرة املتنقلة من �شم�س �إىل
�شم�س .وهي لي�ست �سجينة الق�صائد ...و�إمنا هي حرة ،متحررة،
فيها ،حتلق عالي ًا ب�أجنحة الن�شوة ،وتتال�شى يف اللهيب.
بهي جمهول ،غارق يف
لك�أن ال�شاعر ،وهو يف الن�شوةٌ ،
طائر ٌّ
رماد الفكر .ف�إن �أفلح يف حترير نف�سه ،ف�إنه �سيحلق �إىل ال�شم�س
يف طريان الت�ضحية .ولي�ست �أحالمه بعامل متجدد �سوى �أ�صداء
�رضبات نب�ضه املحمومة .يتخيل �أن العامل �سيتبعه ،لكنه يف الزرقة،
يرى نف�سه وحيداً؛ وحيداً ،لكن حماط ًا ب�إبداعاته ...معززاً بها،
للقاء الت�ضحية العظمى .لقد حتقق امل�ستحيل :مت حوار املبدع
واملبدع .ومن الآن �ستنت�رش الأغنية ،واهبة كل القلوب الدفء،
متغلغلة يف كل العقول .يف ال�سطح ،يحت�رض العامل .ويف القلب
يتقد مثل جمرة حية .يف قلب ال�شمو�س العظيم للكون ،جتتمع
أبدي� ،سالم �أبدي ،ان�سجام وم�شاركة.
فجر � ٌّ
الطيور الذهبية .ثمة ٌ
�إن الإن�سان ال ينظر �سدى �إىل ال�شم�س ،فهو يطلب النور
والدفء ال للج�سد الذي �سيفنى يوماً ،و�إمنا لكينونته الداخلية.
65

رغبته الكربى �أن يحرتق بالن�شوة ،و�أن يذيب لهبه ال�صغري بنار
الكون املركزية .و�إن وهب �أجنحة املالئكة لت�أتيه بر�ساالت
ال�سالم ،واالن�سجام ،والألق من عوامل بعيدة ،فل�سبب واحد ،هو
�أن يغذي �أحالمه يف الطريان ،و�أن يعزز اعتقاده هو ب�أنه �سيبلغ ما
ند الإبداع الآخر.
هو �أبعد من نف�سه ،على �أجنحة ذهبية .الإبداع ُّ
لكن الإبداعات كلها واحدة يف اجلوهر� .إن �أخوة الب�رش ال تتكون
من التفكري املت�شابه ،وال الفعل املتماثل ،و�إمنا يف �إلهام الإبداع.
و�إن �أغنية الإبداع لتنبع من حطام الت�شوف الأر�ضي .الإن�سان
اخلارجي ميوت ،كي يك�شف عن الطري الذهبي الذي ي�شق �سبيله،
حملقاً ،نحو الألوهية.
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متى ال تعود املالئكة ت�شبه �أنف�سها؟
هناك ،يف "ف�صل يف اجلحيم" مقطع (عنوانه "امل�ستحيل")
يبدو �أنه ي�شكل مفتاح ًا لطبيعة امل�أ�ساة الكا�سحة التي ت�صفها حياة
رامبو .ومبا �أنه عمله الأخري –يف �سن الثامنة ع�رشة– لذا يتمتع
ب�أهمية معينة .هنا تنق�سم حياته �إىل ق�سمني مت�ساويني� ،أو تكمل
نف�سها� ،إذا �أردنا النظر �إىل الأمر بطريقة �أخرى .لقد جنح رامبو،
مثل �إبلي�س ،يف �أن يجعل نف�سه يطرد من ال�سماء� ،سماء ال�شباب.
مل يهزمه مالك ،لكن هزمته �أمه ،التي متثل بالن�سبة له ،ال�سلطة،
قدر ا�ست�سلم له منذ البداية .فال�شاب الالمع ،املمتلك كل
وهو ٌ
املواهب ،واملحتقرها ،يك�رس حياته ،فج�أة ،يف اثنتني� .إنه عمل
مفزع ورائع معاً .وال�شيطان نف�سه مل يكن قادراً على تدبري عقوبة
�أكرث ق�سوة مما فعله رامبو لنف�سه ،وهو يف كربيائه و�أنانيته اللتني
ال تقهران .لقد تنازل ،وهو على عتبة الرجولة متاماً ،عن كنزه
(العبقرية �أو املبدع) �إىل "تلك الغريزة ال�رسية ،وقوة املوت فينا"،
كما و�صفها "�أمييل" جيداً .هكذا �شوهت "الهيدرا اخلفية" �صورة
التحدي والعجز.
حد مل يعد فيه ّبيناً ،يف النهاية� ،سوى
احلب �إىل ٍّ
ّ
لقد غا�ص رامبو ،بعد �أن هجر كل �أمل يف ا�ستعادة مفتاح براءته
املفقودة ،يف البئر ال�سوداء التي ت�صل فيها الروح الإن�سانية �إىل
احل�ضي�ض ،حيث نردد كلمات "كري�شنا":
بنف�سي هذه �أ�ؤ�س�س الكون �أجمعه ،و�أظل� ،إىل الأبد ،منف�صالً.
املقطع الذي يك�شف عن �إدراكه املو�ضوع واختياره ،الذي
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ح�صل بقوة ال�رضورة ،هو الآتي:

"�إن ظلت روحي ،منذ هذه اللحظة ،يقظة ،ف�إننا �سن�صل �رسيع ًا
�إىل احلقيقة ،التي قد تكون حميطة بنا الآن ،مبالئكتها ،املنتحبة!...
لو �أنها كانت م�ستيقظة حتى الآن ،ملا ا�ست�سلمت للغرائز املنحطة،
منذ عهد من�سي! لو �أنها كانت ،م�ستيقظة ،دوماً ،لأبحرت بكامل
احلكمة!."...

ما الذي حجب ر�ؤيته ،م�سبب ًا هالكه ،ال �أحد يعلم – وقد ال
يعلم �أحد �أبداً .لقد ظلت حياته ،مع كل الوقائع التي بني �أيدينا،
�رساً� ،ش�أنها �ش�أن عبقريته� .إن ما نراه بكل و�ضوح ،هو �أن كل ما
تنب أ� به لنف�سه يف ال�سنوات الثالث التي منحته الإ�رشاق ...قد حتقق
يف �سنوات التطواف ،حني جعل من نف�سه �صحراء .كم وردت
يف كتاباته كلمات مثل :ال�صحراء ،ال�س�أم ،الغ�ضب ،الكدح!

يف الن�صف الثاين من حياته ،اكت�سبت هذه الكلمات ملمو�سية
فظيعة ،لقد �أم�سى هو كل �شيء توقعه ،كل �شيء خافه ،كل �شيء
ثار عليه .ومل ي�ؤ ِّد به �إىل نتيجة ،ن�ضاله من �أجل حترير نف�سه من
عبد �أهوائه ونزواته،
الأغالل التي �صنعها وخرافاتها� .أم�سى َ
ولعبة ال يهمها �سوى �أن َّ
تخط بالطبا�شري ،جرائم تافهة �أخرى� ،إىل
ح�سابه ،يف لوح لعنته.

وعلينا �أال ننظر ب�شك �إىل حقيقة �أنه مل ي�ست�سلم �إال بعد �أن غدا
"�شلواً هامداً" كما عرب هو .كان رامبو املتمرد جم�سداً .وتطلب
الأمر كل انحطاط و�إذالل ،كل �شكل من �أ�شكال التمزق ،لك�رس
الإرادة العنيدة املنحرفة �أ�سا�ساً .كان منحرفاً ،مارقاً� ،صلب ًا حتى
ال�ساعة الأخرية...
حتى مل يعد ثمة �أمل.
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كان من �أكرث الأرواح التي تنبت على الأر�ض ،ا�ستماتة.
حقاً ،لقد ا�ست�سلم من الإنهاك – ولكن لي�س قبل �أن يرود كل
�سبيل خط�أ.
ويف النهاية ،حني مل يعد �أمامه ما يعزز كربياءه ،حني مل يعد
مبواجهته �إال فكا املوت ،حني كان منبوذاً �إال من �شقيقته التي
�أحبته� ...آنذاك مل يبق يف و�سعه �إال �أن ي�رصخ طالب ًا الرحمة .لقد
هزمت روحه ،ومل يبق �إال �أن ت�ست�سلم .كان قد كتب منذ �أمد
طويل "�أنا �آخر" .واليوم وجدت م�شكلة "جعل الروح مهولة"
ح ّلها .لقد تنازلت الروح الأخرى التي كانت "�أنا" :عرفت عهداً
قا�سي ًا مديداً ،وقاومت كل ح�صار ،فقط من �أجل �أن تنحلَّ � ،أخرياً،
�إىل الال�شيء.
يف بداياته كان ينادي "�أقول ...يجب �أن تكون رائياً ...كن
رائياً!" .وفج�أة ،ينتهي الأمر ،وال تعود به حاجة �إىل الأدب ،حتى
�إىل �أدبه هو .ثم ت�أتي الهجرة ال�صعبة ،وال�صحراء ،وعبء الذنب،
وال�ضجر ،والغ�ضب ،والكدح ،والإذالل ،والوحدة ،والأمل،
والإحباط ،والهزمية ،واال�ست�سالم .ومن مهمة عواطفه املت�صارعة،
من �ساحة املعركة التي هي ج�سده ،تفتحت يف ال�ساعة الأخرية
زهرة الإميان .ترى كم كانت بهجة املالئكة! مل توجد ،البتة،
روح �أكرث عناداً ،من هذا الأمري املتكرب �آرثر! علينا �أال ن�ستهني ب�أن
ٌ
ال�شاعر الذي تباهى ب�أنه ورث وثنيته وحب التدني�س من �أ�سالفه،
الغاليني ،كان يعرف يف املدر�سة بـ "املتدين ال�صغري القذر" ،وهو
لقب كان يتباهى به" .التباهي" دوماً� .سواء كان قاطع الطريق يف
داخله �أو املتع�صب ،الهارب من اجلي�ش �أو النحا�س ،املالك �أو
ال�شيطان ...ف�إنه كان دائم ًا ي�سجل الأمر ،متباهياً .لكن الق�سي�س
الذي جاء ،يف النهاية ،لي�أخذ االعرتاف ،هو الذي ميكننا القول �إنه
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غادر متباهياً .روي �أنه قال ل�شقيقته �إيزابيل�" :أخوك لديه �إميان ،يا
طفلتي ...لديه �إميان� ،أما �أنا فلم �أحمل �إميان ًا كهذا".

�إنه �إميان �أكرث الأرواح ي�أ�ساً ،املتعط�شة �إىل احلياة� ،إنه �إميان
ال�ساعة الأخرية ،اللحظة الأخرية – لكنه �إميان .ماذا يهم� ،إذن،
كم قاوم ...وكيف كانت مقاومته �شديدة ،وعا�صفة؟ مل يكن
واهن الروح ،كان جباراً .قاتل حتى �آخر قدر من قوته .ولهذا
�سيظلّ ا�سمه ،مثل �إبلي�س ،ا�سم ًا جميداً ،يدعيه هذا وذاك .حتى
�أعدا�ؤه يدعونه :ونحن نعلم كيف �صادر الأملان الن�صب املقام له
يف م�سقط ر�أ�سه "�شارلفيل" ونقلوه معهم ،يف احلرب الأخرية.

كم تبدو م�أثورة ،ونبوية ،الكلمات التي قذفها بوجه �صديقه
دالهاي حني �أ�شار الأخري �إىل تفوق الأملان الفاحتني" .البلهاء!
خلف �أبواقهم الزاعقة ،وطبولهم الداوية� ،سيعودون �إىل بلدهم
لي�أكلوا ال�سجق ،معتقدين �أن الأمر قد انتهى .لكن انتظر قليالً.
�إنهم الآن مع�سكرون من قمة الر�أ�س حتى �أخم�ص القدم،
و�سيظلون ،لوقت طويل ،يبلعون نفايات املجد حتت �أ�سيادهم
املخادعني واجلنون الذي �سوف ي�سجن املجتمع الأملاين ب�أ�رسه ،ال
لغر�ض �إال �أن ي�سحق ،يف النهاية بائتالف ما!".

�أجل قد يدعيه الطرفان ،بالت�ساوي .و�أكرر� :إن هذا ملجده� .أي
�إنه يعانق الظلمة والنور .و�إن العامل الذي غادره ،هو عامل املوتى
الأحياء ،العامل املزيف للثقافة واحل�ضارة .لقد نف�ض عن روحه كل
الزخارف التي يتحلى بها الإن�سان احلديث" .يجب �أن نكون
مطلقي احلداثة!"" ،الإطالق" مهم .وبعد جمل قليلة ،ي�ضيف
رامبو" :معركة الروح وح�شية كمعركة الرجال ،لكن ر�ؤيا العدالة
هي بهجة اهلل وحده".
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�رصاع حا ٌّد
ورطتنا �أننا منار�س حداثة زائفة .ولي�س فينا
ٌ
ووح�شي ،وال معركة بطولية كالتي �ش ّنها قدي�سو املا�ضي .كان
ّ
ً
القدي�سون رجاال �أقوياء ،والن�ساك فنانني ...ومل يعودوا طراز
اليوم ...مع الأ�سف .فقط الرجل العارف معنى الغواية يتحدث
هكذا .فقط الرجل العارف قيمة املبد�أ ،املبد أ� الباحث عن ال�سمو
باحلياة �إىل م�ستوى الفن .ميجد املقد�سني هذا التمجيد.
ميكن القول ،مبعنى من املعاين� :إن حياة رامبو كلها ،كانت
بحث ًا عن املبد�أ ال�صحيح ،املبد�أ الذي ي�ستطيع �أن مينحه احلرية،
�أكيداً .ويت�ضح هذا متاماً ،يف البداية ،باعتباره جمدداً ،مع �أن املرء
قد يخالف نوع املبد أ� الذي فر�ضه على نف�سه.
ويف الن�صف الثاين من حياته ،عندما هجر املجتمع ،غدا هدف
مبدئه الإ�سبارطي �أكرث غمو�ضاً� .أمن �أجل النجاح الأر�ضي،
ح�سب ،حتمل كل تلك امل�صاعب واحلرمانات؟ ظاهرياً ،يبدو
�أن لي�س له هدف �آخر� ،أكرث من �أي مغامر طموح .هذا هو ر�أي
ال�شكاكني ،والفا�شلني الذين يودون لو كان رفيقهم �شخ�صية
عظيمة مثل رامبو امللغز� .أما �أنا ،فيبدو يل �أنه كان ي�ستعد لرحلة
مثل رحلة درب الآالم .ومع �أنه قد ال يكون فهم امل�س�ألة بنف�سه� ،إال
�أن ت�رصفه مياثل ت�رصف القدي�س الذي ي�صارع طبيعته املتوح�شة.
ولرمبا كان يهيئ نف�سه� ،أعمى ،لتقبل العفو الإلهي الذي ازدراه،
بكل حمق وجهل ،يف �شبابه .ورمبا �أمكن القول �إنه كان يحفر
يح�س
قربه بيديه .لكنه مل يكن ،قط ،القرب الذي �أراده – كان
ُّ
ٍ
برعب هائل من الديدان.
تام الو�ضوح ،على الطريقة الفرن�سية.
بالن�سبة له ،كان املوت َّ
لنتذكر كلماته املرعبة�" :أن ترفع غطاء التابوت بقب�ضة ياب�سة� ،أن
جتل�س� ،أن تختنق .هكذا ،ال �شيخوخة ،البتة ،وال �أخطار؛ الإرهاب
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لي�س فرن�سياً" .خوف هذا املوت احلي هو الذي جعله يختار
احلياة ال�صعبة ،كان عازم ًا على �أن يتحدى الرعب ،وال ي�ست�سلم
يف منت�صف الطريق� .إذن ،ما غاية هذه احلياة ال�شاقة ،وهدفها؟
ثمة ،بالطبع ،اكت�شاف كل وجه ممكن من احلياة .كان يرى العامل
"مليئ ًا بالأماكن الرائعة التي ال ميكن �أن تزار طوال حيوات �آالف
الرجال" .كان يريد عامل ًا "تعمل فيه الطاقة الهائلة طليقة" .لقد
�أراد �أن ينهك قواه ،حتى يحقق نف�سه متاماً .وعلى طموحه� ،أن
يبلغ ،ب�أية حال ،حتى لو كان م�ستنزف ًا كل اال�ستنزاف ،حدود عامل
ميت ب�صلة �إىل العامل الذي عرفه.
مده�ش ،عامل ال ُّ
�أي عامل ميكن �أن يكون هذا ،غري العامل املت�ألق للروح؟ �أال تعرب
الروح عن نف�سها بهيئة ال�شباب؟ من احلب�شة ،كتب يائ�ساً� ،إىل
�أمه ،مرة يقول" :نحن نعي�ش ومنوت بطريقة �أخرى مل نخطط لها
قط ،ويتم ذلك بال �أي جزاء .ونحن حمظوظون لأن هذه هي احلياة
الوحيدة التي علينا �أن نعي�شها ،ولأن الأمر وا�ضح "...مل يكن
دائم ًا بهذا الت�أكد من �أن هذه احلياة هي الوحيدة� .أمل يت�ساءل يف
ف�صله يف اجلحيم ،عن وجود حيوات �أخرى؟ �إنه ي�شك بوجودها.
وكان هذا بع�ض عذابه .و�أغامر بالقول �إن ال �أحد يعرف �أف�ضل
من ال�شاعر ال�شاب �أن لكل حياة خمفقة �أو م�ستنفدة ،حياة �أخرى،
و�أخرى ...بال انتهاء ،بال �أمل – حتى يرى املرء النور ،ويختار
العي�ش به� .أجل� ،إن معركة الروح حادة وح�شية كقتال احلرب.
القدي�سون يعرفونها ،لكن الرجل احلديث يهز�أ بها� .إن اجلحيم
موجو ٌد حيثما اعتقد املرء ،وكيفما اعتقد� .إن اعتقدت �أنك يف
اجلحيم ،ف�أنت فيها .ولقد غدت احلياة ،للرجل احلديث ،جحيم ًا
�أبدياً ،ل�سبب ب�سيط هو فقدانه �أي �أمل ببلوغ اجلنة� .إنه ال ي�ؤمن
حتى بجنة من خلقه هو .وهو ،بعمليات تفكريه ،يحكم على
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نف�سه بـ  -اجلحيم الفرويدي العميق� ...إ�شباع الرغبة.
"ر�سالة الرائي" ال�شهرية ،التي كتبها رامبو يف �سن ال�سابعة
ع�رشة ،الوثيقة التي �أثارت من الأ�صداء �أكرث من كل كتابات
الأعالم ...يف هذه الر�سالة التي ت�ضم و�صايا �إىل ال�شعراء الآتني،
ي�ؤكد رامبو �أن اتباع املبد�أ ي�ستلزم "عذاب ًا �إليم ًا يحتاج (ال�شاعر)
فيه� ،إىل كل قوته ،كل قوته اخلارقة" .وي�ضيف �أن ال�شاعر يف
اتباعه هذا املبد�أ� ،سوف ينت�صب باعتباره "العاجز العظيم ،املجرم
العظيم ،اللعني العظيم – والعارف الأعلى! – لأنه يبلغ املجهول!"
و�ضمانة هذه املكاف�أة الكربى ،هي يف احلقيقة الب�سيطة� ،أن
"ال�شاعر قد تعهد روحه ،ب�صورة �أغنى من الآخرين" .لكن ،ماذا
يحدث حني يبلغ ال�شاعر املجهول؟ يقول رامبو" :ينتهي بفقدان
كل فهم لر�ؤاه" .وي�ضيف :وك�أنه يتوقع مثل هذا القدر" :لكنه ،قد
ر�آها� ،أمل يرها؟ دعه ينفجر بوجيبه – بالأ�شياء التي مل ي�سمع بها
ي�سمها �أحد ،والتي قد ر�آها ،ثم لي� ِأت �آخرون خميفون،
�أحد ،ومل ّ
من بعده ،و�سيبد�ؤون عند الآفاق التي تال�شى فيها".
جدير باالنتباه لأ�سباب
هذا النداء ذو الت�أثري الكبري فيمن �سي�أتون،
ٌ
عديدة لكن الرئي�سي فيه �أنه يك�شف عن الدور الأ�صيل لل�شاعر،
والطبيعة احلقيقية للموروث .ما نفع ال�شاعر �إن مل ي�صل �إىل ر�ؤيا
جديدة للحياة؟ �إن مل يكن م�ستعداً للت�ضحية بحياته �شاهداً على
حقيقة ر�ؤياه وبهائها؟ الطريقة ال�سائدة اليوم هي احلديث عن هذه
الكائنات ال�شيطانية ،ه�ؤالء الر�ؤيويني ،باعتبارهم رومانتيكيني،
والت�أكيد على ذاتيهم ،والنظر �إليهم ،كانقطاعات وتوقفات،
وفجوات ،يف نهر املوروث العظيم ،وك�أنهم جمانني يدورون يف
دوامة الذات .ال �شيء يجايف احلق �أكرث من هذا الكالم .فه�ؤالء
املجددون ،على وجه التحديد ،هم الذين ي�شكلون حلقات
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ال�سل�سلة العظيمة للأدب اخلالق .وعلى املرء �أن يبد�أ ،حقاً ،عند
الآفاق التي تال�شوا فيها�" .أم�سك باملك�سب" ،كما عرب رامبو ،وال
جتل�س مرتاح ًا يف احلطام ،لت�شكل �أحجية من جتميع اللقى.
قيل �إن ورع رامبو يف الثانية ع�رشة كان من القوة بحيث �إنه كان
يت�شوف �إىل اال�ست�شهاد .لكنه بعد ثالث �سنوات ،ويف "�شم�س
وج�سد" يهتف" :باجل�سد ،بالرخام ،بالزهرة ،بفينو�س� ،أ�ؤمن!"
ويتحدث عن �أفروديت تلقي على الكون "حب ًا ال منتهي ًا يف
ابت�سامة ال منتهية" .ويقول �إن العامل �سيجيب� ،سيهتز "مثل قيثارة
هائلة يف ارتعا�شة قبلة هائلة"� .إننا نراه هنا يعود �إىل براءة الوثنية،
�إىل ذلك العهد الذهبي املفقود� ،أيام كانت احلياة "حفلة تتفتح
فيها كل القلوب ،وتتدفق فيها كل الأنبذة"� .إنها فرتة االت�صال
الت�شوف اخلارق �إىل املجهول �إنها –باخت�صار– فرتة
بالنف�س ،فرتة
ّ
ح�ضانة ،ق�صرية لكنها عميقة ،مثل نعيم ال�سامادهي (Samadahi
كلمة هندية تعني يف الفكر الديني الهندي حالة غياب تام عن هذا
العامل ،وات�صال بعامل �آخر جميل  -املرتجم).
متر ،ويف الثامنة ع�رشة ،فقط ،جنده يف
ثالث �سنوات �أخرى ُّ
نهاية حرفته ال�شعرية ،يكتب و�صيته الأخرية ،وعهده .اجلحيم
التي ي�صفها بحيوية مفعمة ،كان قد مار�سها ،فعالً ،بروحه؛ وعليه
الآن �أن يعي�شها بج�سده� .أي كلمات ت�أ�رس القلب يف املقطع امل�سمى
"�صباح" من �شاب يف الثامنة ع�رشة! لقد وىل �شبابه ...ووىل معه
كل �شباب العامل .وطنه مهي�ض مهزوم� .أمه ال تريد �سوى التخل�ص
منه ،من هذا املخلوق الغريب الذي ال يطاق .لقد عرف اجلوع،
والت�رشد ،والإذالل ،والرف�ض ،عرف ال�سجن ،و�شهد "الكومونة"
الدامية ورمبا �شارك فيها ...مار�س الرذيلة واالنحطاط ،فقد حبه
الأول ،وقطع عالئقه بزمالئه الفنانني ،م�سح ميدان الفن احلديث
74

ووجده فارغاً ،وهو الآن على �أهبة �إعطاء كل �شيء ،حتى نف�سه،
�إىل ال�شيطان .هكذا� ،سي�س�أل عن �شبابه ال�ضائع ،كما فعل وهو
لطيف،
�شباب
على فرا�ش املوت ،حني قال�" :أمل يكن يل مرة
ٌ
ٌ
حد �أن �أكتب على �أوراق الذهب :حظ ًا
بطويل ،خرايف� .إىل ِّ
عميماً! ترى �أي جرمية� ،أي ذنب� ،أورثني وهني الراهن؟ �أنت
الذي جعلت بع�ض احليوان ينتحب �آ�سفاً ،وجعلت املري�ض يي�أ�س،
واملوتى يحلمون �أحالم ًا �سيئة ،جرب �أن حتكي ق�صة �سقوطي
وهجوعي .ف�أنا نف�سي ،ال �أ�ستطيع �أن �أ�صف نف�سي �أكرث مما يفعل
ال�شحاذ برتداده "�أبانا" و "ليكن �سالم لك يا مرمي" .مل �أعد �أعرف
كيف �أتكلم.
لقد �أمت حكاية جحيمه اخلا�ص ...ويو�شك �أن يقول :وداعاً.
مل يبق �إال �أن ي�ضيف ب�ضع كلمات فراق .وثانية ت�أتي �صورة
ال�صحراء – �إحدى ال�صور الأكرث �إحلاحاًز لقد ن�ضب نبع �إلهامه:
وا�ستنفد – مثل �إبلي�س ،النور الذي منحه .ومل يبق �إال نداء املاوراء،
نداء الأعماق ،وا�ستجابة لهذا النداء ،يجد العزاء والإكمال يف
حياة ال�صورة املروعة التي ت�سكنه :ال�صحراء" .متى نرحل؟"
هكذا يت�ساءل" متى نرحل؟ لنحيي والدة املهمة اجلديدة ،احلكمة
اجلديدة ،هروب الطغاة والعفاريت ،نهاية اخلرافة؛ لنع�شق –
الأ�شياء الأوىل! – عيد ميالد على الأر�ض؟" (كم تذكر هذه
الكلمات مبعا�رصه الذي مل يعرفه ،البتة – نيت�شه).
�أي
ثوري عبرّ عن طريق الواجب ،بهذا الو�ضوح ،وهذه احلدة؟
ٍّ
و�أي قدي�س ا�ستخدم عيد امليالد مبعنى �أكرث �ألوهية؟ �إنها كلمات
وثني ،لكنه وثني
متمر ٍد� ،أجل ،لكنه لي�س باملتمرد العاق� .إنه
ّ
ٌّ
مثل "فرجيل" ها هوذا �صوت النبي ورجل املهمات ،احلواري
واملبادر معاً .حتى الق�سي�س ،يجب �أن ي�شرتك يف عيد امليالد هذا،
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على الرغم من كونه �صنمياً ،مت�شبث ًا باخلرافة�" .أيها الأرقاء...
دعونا ال نلعن احلياة"! هكذا ي�رصخ .نهاية للبكاء والعويل،
نهاية املوت اجل�سد ،نهاية للطاعة واال�ست�سالم ،للمعتقدات
لتم�ض الأ�صنام الزائفة ،وع�صي
الطفولية وال�صلوات الطفولية.
ِ
العلم .ي�سقط الدكتاتوريون ،والدمياغوجيون ،وذوو الغماغم.
دعونا ال نلعن احلياة ،لنعبد احلياة! كانت الفرتة امل�سيحية كلها
�إنكاراً للحياة� ،إنكاراً هلل� ،إنكاراً للروح .واحلرية مل نحلم بها
حتى الآن .حرروا العقل ،والقلب ،واجل�سد! حرروا النف�س...
كي يحلَّ الأمان! ها هو ذا �شتاء احلياة و"�أنا ال �أثق بال�شتاء ،لأنه
ف�صل الراحة! �أعطنا عيد ميالد على الأر�ض ،ال امل�سيحية .مل �أكن
عيني مغم�ضتان
م�سيحياً ،البتة .مل �أنت�سب �إىل جن�سكم� .أجل� ،إن ّ
عن نوركم� .إنني وح�ش ،زجني ،لكن ميكنني �أن �أنال اخلال�ص!
و�أنتم الزنوج املزيفون� ،أيها التافهون ،امل�سعورون ،اخلبثاء� .أنا
الزجني احلقيقي ،وكتابي هذا كتاب زجني� .أقول ،ليكن لنا عيد
ميالد على الأر�ض ...الآن ...الآن� ،أت�سمعونني؟
وك�أنه يقول متح�رساً "�أحياناً� ،أرى يف ال�سماء �شواطئ ال تنتهي
تغطيها �أمم بي�ضاء فرحة" .وللحظة ،ال يقف �شيء بينه وبني يقني
احللم .ويرى امل�ستقبل ،التحقق احلتمي لرغبة الإن�سان العميقة.
قادر على منعه من املجيء ،حتى الزنوج املزيفون الذين
ال َ
�شيء ٌ
يف�سدون العامل با�سم القانون والنظام .لقد حلم بكل �شيء ،حتى
النهاية .كل الذكريات الفظيعة ،التي ال تذكر تتال�شى .ومعها
تتال�شى الندامات .ما زال �أمامه �أن ي�أخذ بث�أره ،من املتخلفني،
ذاهب �إىل املتاهة ،و�أنني
"�أ�صدقاء املوت" .وعلى الرغم من �أنني
ٌ
قد جعلت من حياتي �صحراء ،و�أن �أحداً لن ي�سمع با�سمي منذ
الآن ...فليعلم � ُّأي واحد منكم ،فليعلم كلكم �أنني �سي�سمح
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يل بامتالك احلقيقة يف اجل�سد والروح .لقد فعلتم �أق�صى ما
ت�ستطيعون لإخفاء احلقيقة ،حاولتم �أن تدمروا روحي ،ويف
النهاية �سته�شمون ج�سدي على خ�شبة التعذيب ...لكني �سوف
�أعرف احلقيقة ،و�أمتلكها يل ،يف هذا اجل�سد ،وهذه الروح...
هذا ما ينطقه املتطلع "�صديق اهلل" على الرغم من �إنكاره ا�سمه.
يقول رامبو "ما دامت كل لغة ،فكرة ،فل�سوف ي�أتي يوم اللغة
الكونية ...هذه اللغة ،اجلديدة� ،أو الكونية� ،ستتحدث من النف�س
�إىل النف�س ،جامعة كل الروائح ،والأ�صوات ،والألوان ،رابطة
كل فكر" وال حاجة �إىل القول �إن مفتاح هذه اللغة هو الرمز،
الذي ال ميتلكه �إال املبدع� .إنها �ألف باء النف�س� ،أ�صيلة ،حم�صنة.
وبو�ساطتها ،يت�صل ال�شاعر –�سيد املخيلة ،وحاكم العامل املعرتف
به– ب�أخيه الإن�سان ،وي�شاركه .من �أجل ت�أ�سي�س هذا اجل�رس ،منح
رامبو ال�شاب نف�سه ،للتجريب .ويا للنجاح الذي حققه ،رغم
اال�ستنكار املفاجئ الغام�ض! �إنه ما يزال ،من وراء القرب ،يت�صل،
بقوة تتعاظم مع ال�سنني .وكلما بدا �أكرث �إلغازاً� ،صفا مبد�أ .تناق�ض؟
�أبداً� .إن كل ما هو نبوي ،ال يت�ضح �إال يف الزمان واحلدث .بهذه
الأداة ،ميكن للمرء �أن ينظر �أمام ًا ووراء ،بالو�ضوح نف�سه ،ويغدو
فن ت�أ�سي�س رابط ٍة
منطقية ومن�سجمة ،يف �أي وقت ،بني
االت�صال َّ
ّ
حتول
املا�ضي وامل�ستقبل .وكل ما هو
ٌّ
مادي ي�صبح مي�سوراً� ،إذا ّ
أميون،
�إىل عملة �أبدية – لغة النف�س .يف هذه اململكة ال يوجد � ّ
وال نحاة� .رضوري فقط� ،أن تفتح القلب ،وترمي بعيداً املفاهيم
الأدبية امل�سبقة ،وبتعب ٍري �آخر� ،أن تقف مك�شوفاً� .إن هذا ،بالطبع،
جذري ي�ستلزم حالة من اال�ستماتة.
إجراء
ٌّ
معادل ٌة للهدايةٌ � ...
لكن� ،إن �أخفقت كل الو�سائل الأخرى ،كما يحدث حتماً ،ف ِل َم
ال تكون هذه الو�سيلة – يف الهداية؟ اخلال�ص ال يبدو عند بوابات
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اجلحيم .لقد �أخفق الب�رش ،يف كل �أمر .وكان عليهم ...دوماً� ،أن
يت�أثروا خطاهم ،ويعيدوا حتمل العبء الثقيل ،ويبد�ؤوا ،من جديد
ال�صعود احلاد �إىل القمة .مل ال يتقبلون حتدي الروح ويذعنون؟ لمِ َ ال
ي�ست�سلمون ،ليدخلوا يف حياة جديدة .الرجل القدمي ينتظر دائماً.
بع�ضهم ي�سميه "امللقن" وبع�ضهم ي�سميه "الت�ضحية العظمى".
�إن ما �أخفق مقلدو رامبو ومنتق�صوه ،يف ر�ؤيته ،هو �أنه كان
يدعو �إىل ممار�سة طريقة حياة جديدة .ومل يكن يحاول ت�أ�سي�س
يحول ناظمي الكلمات
مدر�سة جديدة يف الفن ،من �أجل �أن ّ
ال�ضعفاء – كان ي�شري �إىل توحيد الفن واحلياة ،وا�ص ً
ال االن�شقاق،
�شافي ًا اجلرح املميت .املحبة ال�سماوية ،هي مفتاح املعرفة .لقد
كتب يف مطلع "ف�صل يف اجلحيم":
"اليوم التايل ،بعد �أن وجدتني �أكاد �أنهار ،فكرت بالبحث
ثانية عن مفتاح الوليمة القدمية ،حيث قد �أ�ستعيد �شهيتي .املحبة
هي ذلك املفتاح" ثم ي�ضيف" :هذا الإلهام �أثبت �أنني كنت
�أحلم!" يحلم يف اجلحيم ،طبعاً .يف ذلك الهجوع العميق الذي ال
ي�ستطيع �سرب �أغواره .لقد �أرغم ،هو الذي "خلق كل املهرجانات،
واالنت�صارات ،والدرامات" ،خالل ك�سوفه ،على �أن يدفن كل
خميلة� .إنه يجد نف�سه ،الآن – وهو الذي �سمى نف�سه جمو�سي ًا
ومالكاً ،وحرر نف�سه من كل الروابط ،واالدعاءات – معاداً �إىل
الأر�ض ،مرغم ًا على قبول الواقع القا�سي ،ومعانقته .الفالح...
هذا ما �سي�صنعون منه .وحني يعود �إىل الوطن� ،سيجعلونه خارج
التداول.
�أية �أكاذيب� ،إذن ،كان يغتذيها يف �أحالمه املت�ضخمة؟ "يف
النهاية� ،س�أطلب املغفرة ،الغتذائي بالأكاذيب" .لكن ،ممن
�سيطلب املغفرة؟ لي�س من معذبيه ،بالت�أكيد .لي�س من الع�رص
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الذي رف�ضه .لي�س من تلك العنز العجوز� ،أمه ،التي �ستلجمه.
ممن �إذن؟ لنقل – من �أنداده ،من الذين �سيخلفونه ،وي�ستمرون
يف الن�ضال املجيد� .إنه ال يقدم اعتذاراته لنا ،وال حتى هلل ،لكن
�سيحيونه ب�أذرع مفتوحة ،حني
لرجال امل�ستقبل ،الرجال الذين
ّ
ندخل جميعاً ،املدن الرائعة� .إنهم رجال "جن�س بعيد" �أولئك
الذين ينحاز �إليهم ،ويعتربهم �أ�سالفه احلقيقيني .وهو مبعد عنهم
يف الزمن ،ح�سب ،ال يف الدم وال يف الطريقة .ه�ؤالء هم الرجال
الذين يعرفون كيف يغنون حتت التعذيب� .إنهم رجال روح ،وهو
مرتبط بهم ،ال ارتباط الأ�سالف –فهو مل يجد واحداً يف تاريخ
فرن�سا كله– و�إمنا ارتباط الروح .لقد ولد يف الفراغ ،وهو يت�صل
بهم عربه .نحن ال ن�سمع �سوى الأ�صداء .نده�ش لأ�صوات هذا
الل�سان الغريب .وال نعرف �شيئ ًا عن امل�رسة واليقني ،اللذين ي�سمان
هذا ال�سمر غري الب�رشي.
�أية �أرواح متنوعة� ،ألف ،وغري وا�ستبعد! و�أي احت�ضان لقيه من
�أنا�س خمتلفي املزاج ،وال�شكل ،واجلوهر� ،أمثال فالريي ،كلوديل،
�أندريه بريتون .ما الذي يجمع بينه وبينهم؟ ال �شيء ،حتى عبقريته
ٍ
غايات غام�ضةُّ .
كل عمل راف�ض ،لي�س له
التي �ضحى بها من �أجل
�سوى هدف واحد :ال�صعود �إىل م�ستوى �آخر (�أما لدى رامبو فهو
ال�سقوط �إىل م�ستوى �آخر) .ال يعي�ش املغني �أغنيته� ،إال حني يتوقف
عن الغناء .ترى ...و�إن كانت �أغنيته حتدياً؟ �إذن� ...سيكون العنف
والكارثة .لكن الكوارث ،كما يقول امييل ،جتيء ب�إعادة عنيفة
للتوازن� .أما رامبو املولود حتت عالمة امليزان ،فيختار النهايات
املتطرفة وهو يف ا�صطبار املتوازن.
�إنها دائماً ،ع�صا ال�ساحر التي تومئ� ،أو النجمة ال�سحرية...
حد للحكمة القدمية ،وال�سحر القدمي.
ثم يو�ضع ٌّ
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املوت والتجلي .ها هي ذي الأغنية الأبدية .بع�ضهم يبحث
عن املوت الذي يختار ،يف الهيئة �أو اجل�سد ،احلكمة �أو النف�س
مبا�رشة ،وبع�ضهم يبلغونه ب�صورة ملتوية.

وهناك من ي�ؤكد الدراما باالختفاء عن وجه الأر�ض بدون
مفاتيح� ،أو �آثاراً ،وثمة �آخرون يجعلون من حياتهم
�أن يخلف
َ
حدث ًا �أكرث �إثارة ،من االعرتاف ،الذي هو عملهم� .أما رامبو فقد
ا�ستقطر موته ب�شكل يدعو �إىل الرثاء ،لقد نرث حطامه حولهن حتى
أمر ال جدوى منه� .إىل �أي مكان،
ال يخطئ �أحد يف فهم �أن فراره � ٌ
خارج العامل! هذه �رصخة �أولئك الذين مل تعد احلياة عندهم ذات
معنى .اكت�شف رامبو العامل احلقيقي طفالً ،وحاول املناداة به �شاب ًا
حرم عليه الدخول يف عامل احلب،
وتخلى عنه رجالً .بعد �أن ّ
�أم�ست كل مواهبه �سدى� .إن جحيمه مل يتعمق �إىل احلد الالزم،
ف�شوي يف املدخل .ولقد كان هذا الف�صل ،فرتة ق�صرية جداً ،لأن
باقي حياته �أ�صبح مطهراً� .أمل تكن لديه ال�شجاعة حتى ي�سبح يف
العمق؟ نحن ال ندري .نحن نعلم ،فقط� ،أنه تنازل عن كنزه –
كما لو كان عبئاً.
�إن �إخفاقه ملذهل ،و�إن بلغه االنت�صار .لكن املنت�رص مل يكن
رامبو� .إنها الروح املتعط�شة �أبداً يف داخله هي التي انت�رصت�" .إن
املالك هي الكلمة الوحيدة يف اللغة ،التي ال ميكن �أن تبلى" ،كما
قال فيكتور هيجو.
***

ٍ
بانف�صال م�ؤمل عن اهلل وخلق �إرادة م�ستقلة ،حتى
"يبد�أ اخللق
ميكن التغلب على هذا االنف�صال ،يف هيئة واحدة �أعلى من تلك
التي بد�أت منها العملية" – هـ .هـ .برننت – يف �سن التا�سعة ع�رشة،
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يف و�سط عمره متاماً ،تخلى رامبو عن الروح .قال �أحد كتاب
�سريته "ماتت جنيته �إىل جانبه ،بني �أحالمه الذبيحة"" .على الرغم
ٍ
ع�صور
�سنوات ثالث
من هذا ،كان رامبو كائن ًا خارقاً ،ا�ستنفد يف
َ
الفن كلها .كما لو �أنه ي�ضم حيوات عديدة داخل نف�سه" كما قال
جاك ريفري ،وي�ضيف ماتيو جوزف�سن "كان الأدب ،منذ رامبو،
يف ن�ضال "من �أجل تطويقه" .ملاذا؟ "لأنه جعل ال�شعر خطراً جداً"
كما يقول الأخري .وقد �أعلن رامبو نف�سه يف "ف�صل" �أنه "�أ�صبح
�أوبرا خرافية" �سواء كان �أوبرا �أو مل يكن ،ف�إنه ظل خرافي ًا – ال
�أقل� .إن اجلانب الواحد من حياته ،خرايفٌّ� ،ش�أن اجلانب الآخر،
وهو الأمر املده�ش .كما لو �أن �شك�سبري وبونابارت امتزجا يف
واحد .احلامل ورجل الفعل .والآن �أن�صت �إىل كلماته نف�سها...
"�أرى كل الكائنات مقدراً لها االجنذاب �إىل ال�سعادة :الفعل
لي�س حياة ،لكنه طريقة لتبديد قوة املرء ،ولإ�ضعافه" ثم يندفع
يف الدوامة ،ك�أنه يحاول �إثبات قوله .ها هو ذا يقطع �أوروبا،
ويعيد قطعها ،م�شي ًا على قدميه ،ي�أخذ �سفينة �إىل موانئ �أجنبية،
يعود مري�ض ًا مفل�س ًا املرة تلو املرة ،ي�شتغل يف �ألف عمل وعمل،
يتعلم اثنتي ع�رشة لغة �أو �أكرث ،وبدل التعامل بالكلمات ،يتعامل
بالقهوة ،والتوابل ،والعاج ،واجللود ،والذهب ،والبنادق،
والرقيق .املغامرة ،االكت�شاف ،التعلم ...االرتباط بكل �أمناط
النا�س ،والأجنا�س ،والأمم ...ودائماً :العمل العمل الذي يكرهه.
دائم ال�ضجر .لكن� ...أي حيوية! �أي غنى
لكنه ال�س�أم �أوالً .كان َ
يف التجارب! و�أي خواء! كانت ر�سائله �إىل �أمه �شكوى واحدة
مديدة ،خمتلطة بالتوبيخات واالتهامات والأنني ،والتو�سالت
والت�رضعات .التع�س ،امللعون! و�أخرياً مي�سي "العاجز العظيم".
ما معنى هذا الفرار ،هذا العويل غري املنتهي ،هذا التعذيب
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الذي يعر�ض نف�سه له؟ كم �صحيح �أن هذا الن�شاط مل يكن حياة!
�أين هي احلياة ،اذن؟ وما هو الواقع احلقيقي؟ يقين ًا لن يكون الواقع
الفظ للكدح والت�رشد ،هذا العراك القذر على املمتلكات.
�أعلن يف "الإ�رشاقات" املكتوبة يف لندن الكئيبة:
"�إنني فع ً
ال مما وراء القرب ،وال ارتكابات".
لقد قال هذا وهو �شاعر .واليوم نعرف الأمر حقيقة .فاملو�سيقا
التي وجدها �شيئ ًا ي�شبه مفتاح احلب ،كما عرب� ،أ�ضاع املفتاح.
�أ�ضاع املفتاح والآلة معاً .فبعد �أن �أغلق الأبواب كلها ،حتى
�أبواب ال�صداقة ،و�أحرق خلفه كل اجل�سور ،لن تط�أ قدماه �أر�ض
احلب .مل يبق �إال اخللوات العظمى يف ظل �شجرة اخلري وال�رش
الدفينة ،حيث يف "�صباح ثمل" يرد هذا البيت املفعم باحلنني
"حتى ن�ستعيد حبنا الطاهر" .كان يريد اخلال�ص يف هيئة احلرية،
دون �أن يدرك �أن اخلال�ص ال ي�أتي �إال باال�ست�سالم ،من خالل
التقبل .يقول معلمه بودلري "كل من ال يتقبل �رشوط احلياة ،يبيع
روحه" .الإبداع والتجربة كانا متالزمني ،متزامنني ،متاماً؛ كان
يتطلب القدر الأدنى من التجربة ،كي ي�صنع مو�سيقا .وحني كان
ال�شاب اخلارق ،كان �أقرب �إىل املو�سيقا �أو رجل الريا�ضيات ،منه
�إىل الأديب .لقد ولد ذا ذاكرة بالغة احل�سا�سية.
�إنه ال يك�سب �إبداعه بعرق جبينه – فهو هناك ،جاهز لل�سحب،
ينتظر اال�ستثارة باالت�صال الأول مع الواقع القا�سي .كان عليه �أن
يتعهد احلزن ،ال براعة املاي�سرتو .ومل يكن لينتظر طويالً ،كما
نعلم.
لقد ولد بذرة ،وبقي بذرة .هذا هو معنى الليل الذي يحيط به.
يف داخله كان نور ،نور عجيب .لكنه لن ير�سل �أ�شعته حتى يفنى.
جاء مما وراء القرب ،من جن�س بعيد ،جالب ًا روح ًا جديدة ووعي ًا
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جديداً� .أمل يكن هو القائل – "خط�أ �أن يقال� :أنا �أفكر Je Pense
ينبغي القول� :أفكر � – on me penseأومل يكن هو القائل �أي�ض ًا

"العبقرية هي احلب وامل�ستقبل"؟ كل ما يقوله عن "�أنا" العبقري،
�إلهام ووحي .و�أرى هذه القولة ذات �أهمية بالغة "ج�سده هو
االنعتاق الذي حلمنا به ،وته�شم جمال حتت وط�أة عنف جديد".
�أرجو �أال أُ� ّتهم بالقراءة املغالية يف التعمق .لقد عنى رامبو كل ما
كتب "حرفياً ،وبكل معنى" ،كما بني الأمر ،مرة ،لأمه و�شقيقته.
حقاً ،كان ي�شري �إىل "ف�صل يف اجلحيم" ...ولكن� ...ش�أنه �ش�أن
"بليك" و "جاكوب بوهم" :كل ما قالوه كان �صادقاً ،حرفياً،
وقائع ،وقائع ما
و�إلهاماً� .إنهم ي�سكنون املخيلة ،كانت �أحالمهم
َ
يزال علينا �أن منار�سها .يقول "بوهم":
"حني �أقر�أ نف�سي� ،أقر�أ كتاب اهلل ،و�أنتم ،يا �أ�شقائي ،الأبجدية
التي �أقر�ؤها يف نف�سي ،لعقلي ،و�س�أجدكم داخلي .و�أمتنى
من كل قلبي �أن جتدوين �أنتم �أي�ضاً" الكلمات الأخرية تعرب عن
ال�صالة ال�صامتة التي كان رامبو ير�سلها با�ستمرار ،من املتاهة التي
خلقها لنف�سه .الكربياء "اخلرية" للعبقري تكمن يف �إرادته التي
و�رس االنعتاق يكمن يف ممار�سة املحبة .املحبة
يجب حتطيمهاُّ .
هي املفتاح ،ورامبو كان يحلم حني �أدركها .لكن احللم كان
حقيقة واقعة ،وهذه احلقيقة مل تظهر نف�سها ،ثانية� ،إال وهو على
فرا�ش املوت ،حني غدت املحبة ،الأخت العذبة التي رافقته �إىل
املاوراء ...مه�شماً ،ولكن منعتقاً.
يف "ليلة يف اجلحيم" ،حني �أدرك �أنه عبد معموديته� ،رصخ" :يا
والدي ،لقد دبرمتا تعا�ستي ،وتعا�ستكما" .يف ليل الروح املعتم،
الذي �أعلن نف�سه فيه� ،سيد التهاويل ،مباهي ًا ب�أنه �سيك�شف كل
غام�ض� ،أنكر كل ما يربطه بالع�رص والبالد التي ولد فيها .و�أعلن
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"�أنا م�ستعد للكمال" ،وكان هكذا ،مبعنى ما .لقد هي أ� بنف�سه
ارتد �إىل الليل الذي
�شعائره ،وحتمل حمكمة التعذيب الرهيبة ،ثم َّ
ولد فيه .لقد �أدرك �أن ثمة خطورة وراء الفن ،وو�ضع قدمه على
العتبة ،ثم تراجع ،من الفزع� ،أو خوف اجلنونّ � .إما � َّأن ا�ستعداداته
حلياة جديدة كانت غري كافية� ،أو �أن هذه اال�ستعدادات كانت
ذات ترتيب مغلوط.
يرى �أغلب الباحثني الر�أي الأخري ،مع �أن الر�أيني كليهما قد
يكونان �صحيحني .كما جرى ت�أكيد كثري على هذه اجلملة:
"اختالل مديد ،هائل منطقي ،لكل احلوا�س" .وقيل الكثري عن
مفا�سده املبكرة ،وحياته "البوهيمية" لكن املرء ين�سى كم هو �أمر
طبيعي بالن�سبة ل�شاب مبكر الن�ضج متفجر بالأفكار ،هرب من
جو ال يطاق ملنزل يف الأقاليم .و�سوف يكون الأمر �شاذاً ،بالن�سبة
ٍّ
ملخلوق نادر مثله ،لو مل ي�ستجب لنداءات مدينة مثل باري�س .و�إن
كان �أ�رسف يف انغما�سه ،فلي�س علينا �سوى القول �إن التقليح كان
�أكرث من القدر الالزم� .إنه مل مي�ض وقت ًا طوي ً
ال يف باري�س �أو لندن،
وقت ًا كافي ًا لتحطيم فتى معافى ذي بنية فالحية .بل �إن هذه التجربة
ت�ستحق الرتحيب بالن�سبة ل�شخ�ص ثائر على كل �شيء� .إن طريق
اجلنة متر عرب النار� ...ألي�س كذلك؟ ومن �أجل اخلال�ص ينبغي
الت�رشب باخلطيئة .على املرء �أن يذوقها كلها :اخلطايا الكبرية،
�سماً،
وتلك التافهة .عليه �أن يبلغ املوت بكل ا�شتهاءاته � ،اّأل يرف�ض ّ
� اّأل يرف�ض جتربة مهما كانت منحطة �أو قذرة .عليه �أن يبلغ نهاية
عبد –لأي ميدان كان– من �أجل �أن يتطلع
قواه� ،أن يتعلم �أن املرء ٌ
�إىل االنعتاق� .إن الإرادة املنحرفة ال�سلبية التي رباها الوالدان،
ينبغي �أن تبلغ اال�ست�سالم ،قبل �أن تتمكن من التحول �إىل �إيجابية،
ومتتزج بالقلب والعقل.
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يجب �أن ينزل الأب (ب�أي هيئة كان) من عر�شه ،حتى يتمكن
زحلي يف كل وجه من كينونته� .إنه رجل
االبن من احلكم .الأب
ٌّ
املهمات القا�سي ،ور�سالة القانون امليتة ،وعالمة املمنوع .يتمرد
املرء ،يخرج مقاتالً ،مفعم ًا بقوة زائفة وكربياء زائفة .ثم يتحطم،
وت�ست�سلم الـ "�أنا" التي هي لي�ست "�أنا" لكن رامبو مل يتحطم .مل
ينزل الأب من عر�شه ،بل طابق نف�سه معه .وقد فعل هذا� ،سواء
بادعائه ال�سلطة� ،أو بتجاوزاته ،وت�رشده ،وال م�س�ؤوليته.
العدو نف�سه الذي كرهه .تنازل،
لقد م�ضى �إىل ال�ضد ،و�أ�صبح
َّ
و�أم�سى �إله ًا مت�رشداً ،يبحث عن مملكة حقيقية�" .أن يخ�صي املرء
نف�سه� ،ألي�ست تلك طريقة �أكيدة لإدانتك؟" (كانت هذه من
امل�سائل العديدة التي طرحها خالل احت�ضاره) وهذا ما فعله
بال�ضبط .لقد �أخ�صى نف�سه – بتنازله عن الدور املختار له...
�أممكن �أن الإح�سا�س بالذنب ،لدى رامبو ،كان �ضامراً؟
�أي �رصاع خا�ضه ،يف الفرتة "الفعالة" من حياته ،من �أجل
القوة ،واالمتالك ،والأمان! �أمل يدرك �أي كنز ميتلك ،وب�أي قوة
يتمتع ،و�أي �أمان لديه ،حني كان �شاعراً ،ح�سب؟ (وددت لو
ا�ستطعت القول �إنه ك�شف عن نف�سه باعتباره
�شاعر فعل ،لكن
َ
الأحداث التي ا�ستولدت الن�صف الثاين من حياته ،مل تتطور
لفائدة رجل الفعل) ال ...ثمة عمى ي�ستحيل �سرب �أغواره ،وكان
رامبو من ذلك النمط .لقد حلت به لعنة .فهو مل يفقد �إح�سا�سه
باالجتاه ،ح�سب ،و�إمنا �إح�سا�سه باللم�س �أي�ضاً .كل �شيء �أخذ ي�سري
حد ال ي�ستطيع فيه التعرف
يف االجتاه اخلط�أ .لقد غيرّ هويته �إىل ٍّ
على نف�سه ،لو لقي �شخ�صه يف الطريق.
رمبا كانت هذه �آخر طريقة يائ�سة للتحايل على اجلنون – �أن
تكون �سليم العقل متاماً ،بحيث ال يعرف �أحد �أنك جمنون .مل يفقد
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رامبو ،قط ،ال�صلة بالواقع ،بل الأمر على العك�س ،فلقد عانقه مثل
عفريت .كان ما فعله �أنه بحث عن الواقع احلقيقي لكينونته .وال
غرابة يف �أنه �ضجر حتى املوت .مل ي�ستطع العي�ش مع نف�سه ،فقد
كانت نف�سه م�صادرة .يف هذا املجال نتذكر كلمات لوتر يامون:
"�إنني �أعي�ش كالبازلت! يف و�سط احلياة ،كما يف بدايتها،
املالئكة ت�شبه �أنف�سها .يا للوقت الذي م�ضى علي منذ �أن مل �أعد
�أ�شابه نف�سي!".

يراود الإن�سان ال�شعور �أنه حاول يف احلب�شة حتى برت جهاز
الذاكرة .لكنه ،يف الأخري ،حني �أم�سى "العاجز العظيم"،
يدوي ،تناول خيط �أحالمه املخنوقة ،وذكريات
ومب�ساعدة ع�ضوٍ
ّ
املا�ضي ،ب�صورة جيدة.

ؤ�سف �أننا مل منتلك ت�سجي ً
ال للغة الغريبة التي انغمر
كم هو م� ٌ
خبيث �ضخم
وورم
فيها على �رسير امل�ست�شفى وهو مبتور ال�ساق،
ٌ
ٌ
على فخذه ،وال�رسطان الداخلي يعيث خالل ج�سده ،مثل جمموعة
قاطعي طريق مغرية .كانت الأحالم والهلو�سات ترتطم ببع�ضها يف
بحران ال ينتهي – وال �أحد �سوى الأخت املخل�صة ت�صلي لروحه.
الآن تن�صهر الأحالم التي حلم بها ،والأحالم التي عا�شها ها هي
ذي الروح ،بعد �أن حتررت من �أغاللها ،ت�صنع املو�سيقا ،ثانية.

حاولت �شقيقته �أن تقدم لنا بع�ض ًا من تلك الأحلان التي مل
ت�سجل ،وحتدثت –�إن كنت �أتذكر ب�صورة �صحيحة– عن طبيعتها
العلوية .مما ي�ؤدي بنا �إىل االعتقاد ب�أنها مل تكن ت�شبه الق�صائد ،وال
الإ�رشاقات .رمبا كانت �شيئ ًا �آخر� ...شيئ ًا �آخر ،وهبنا �إياه بيتهوفن
يف رباعياته الأخرية� .إنه مل يفقد مل�سة "املعلم" ،كان يف احت�ضاره
حتى �أكرث عبقرية منه يف �شبابه� .إنها الآن بحرانات لي�س جلمل
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مت�صادمة متنافرة ،و�إمنا جلوهريات وخال�صات اكت�سبت يف
ال�رصاع مع �أكرث ال�شياطني ق�سوة ،على الإطالق :احلياة .اخلربة
واملخيلة تتحدان لت�شكال �أغنية ،هي عطاء ،ال لعنة �أو �شتيمة� .إنها
مل تعد (�أغنيتـ)ـه ،مل تعد (عالمته) .لقد طوقت الذات ،وغدت
الأغنية والآلة ،واحدة� .إنها القربان على مذبح الكربياء املنزلة عن
عر�شها� .إنها عودة الروح.

لعب� .إنه
مل يعد اخللق غطر�سة� ،أو حتدياً� ،أو غروراً ...بل هو ٌ
ي�ستطيع الآن اللعب ،على فرا�ش املوت ،كما ي�ستطيع ال�صالة،
فلقد انتهى عمله كمعذب .لقد تهم�شت عار�ضة �سفينته �أخرياً،
ما�ض �إىل البحر .رمبا �أدرك يف هذه ال�ساعات الأخرية
وهو الآن ٍ
غاية الكدح الب�رشي� ،أدرك �أن هذا الكدح عبودية حني يرتبط
فرح حني يكون يف خدمة اجلن�س
بالأهداف العمياء اجل�شعة ،و�أنه ٌ
الب�رشي.
ٌ
آخر غري اخللق
ال فرح كفرح اخلالق ،لأن اخللق لي�س له
هدف � ُ
قال رامبو مرة" :لنجعل �أ�صابعنا �صافية� ،أي ،كل نقاط ات�صالنا
بالعامل اخلارجي" .وباملعنى نف�سه� ،صفى اهلل �أ�صابعه – حني �سما
بالإن�سان �إىل م�ستوى اخللق� .إن هزة اخللق ماثلة يف كل �إبداع.
اجلميع ،من املالئكة حتى الديدان جتاهد من �أجل االت�صال مبا هو
تتبدد بدون �أن
فوقها ،وما هو دونها ،ال تعب ي�ضيع ،وال مو�سيقا ّ
ت�سمع .لكن ،يف كل �إ�ساءة ا�ستعمال للقدرة ،ال يجرح اهلل وحده،
و�إمنا اخلليقة ذاتها تتوقف ،وي�ؤجل "عيد ميالد على الأر�ض" �أج ً
ال
طويالً.
"�آه ...لن �أحزن بعد:

فهو ميلأ حياتي.
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�سالم ًا له كل مرة

يغني فيها الديك الغايل".

�إنني �أعر�ض هذين البيتني املزدوجني ،عامداً ،بالروح نف�سها
التي ترجمت فيها خط أ� كلمة "هو  "ilباعتبارها اهلل .وال �أ�ستطيع
�إال االعتقاد ب�أن االجنذاب املقدر �إىل ال�سعادة الذي حتدث عنه
رامبو يعني الفرح بعثوره على اهلل.
"�إذن – �سالم ًا له كل مرة".
***

�أ�س�أل نف�سي ،ملاذا �أعبد رامبو فوق الك ّتاب الآخرين؟

ل�ست �شغوف ًا بعبادة املراهقة ،وال �أقول لنف�سي �إنه عظيم
�ش�أن كتاب �آخرين قد �أ�شري �إليهم .لكن �شيئ ًا فيه هزين �أكرث مما
فعله �شخ�ص �آخر .و�أتيته عرب �ضباب لغ ٍة مل �أ�سيطر عليها ،البتة!
واحلق �أنني مل �أدرك قوة كلماته وجمالها �إال حني حاولت ،بكل
حماقة� ،أن �أترجمه .يف رامبو� ،أرى نف�سي ،كما لو كنت �أنظر
يف مر�آة .وال �أجد �أي �شيء قاله غريب ًا عني ،مهما كان وح�شياً،
�أو غري معقول� ،أو ع�صي ًا على الفهم .ينبغي �أن ت�ست�سلم كي تفهم
عمل كل �شخ�ص .وقد قمت بهذا اال�ست�سالم منذ اليوم الأول
الذي نظرت فيه �إىل عمله .قر�أت �أبيات ًا قليلة ذلك اليوم ،قبل ع�رش
�سنوات �أو نحوها ،و�أبعدت الكتاب جانباً ،بعد �أن وجدتني
إح�سا�س �آنذاك ،وما يزال يالزمني،
�أرتع�ش كالورقة .وتو ّلد لدي �
ٌ
ب�أنه قال كل �شيء عن ع�رصنا .بدا يل كما لو �أنه ن�صب خيمة على
العراء .كان الكاتب الوحيد الذي قر�أته ،و�أعدت قراءته ،بفرح
واهتياج عارمني ،دائماً ،وكنت �أكت�شف ،على الدوام� ،شيئ ًا
جديداً فيه ،و�أهتز ،بعمق ،على الدوام ،لطهره .كل ما �أقوله عنه،
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لي�س �سوى حماولة ،ومدخل – لي�س �أكرث من ملحة� .إنه الكاتب
الوحيد الذي �أح�سده على عبقريته� ،أما الآخرون جميعاً ،مهما
كانوا عظماء ،فلن ي�ستثريوا غريتي .وانتهى يف التا�سعة ع�رشة! لو
�أنني قر�أت رامبو يف فتوتي ،ملا ا�ستطعت �أن �أكتب �سطراً قط .كم
ميمون هو جهلنا �أحياناً! قبل التقائي برامبو ،كان دو�ستويف�سكي
هو الأ�سمى عندي .وهو �سيظل ،مبعنى ما ،كما �سيظل بوذا� ،أعز
لدي ،من امل�سيح .بلغ دو�ستويف�سكي قرارة العمق ،وبقي هناك
زمن ًا طوي ً
ال طويالً ،وانبعث �إن�سان ًا مكتمالً� .أنا �أف�ضل الرجل
املكتمل .و�إن كان علي �أن �أعي�ش مرة واحدة على هذه الأر�ض،
ف�إين �أف�ضل �أن �أعرف اجلحيم ،واملطهر ،والفردو�س ...كلها معاً.
مار�س رامبو فردو�ساً ،لكنه كان فردو�س ًا مل ين�ضج بعد ،فردو�س ًا
مبكراً .ولكن ،ب�سبب هذه املمار�سة ،كان قادراً على �إعطائنا
�صورة �أكرث حيوية عن اجلحيم .كانت حياته كرجل –مع �أنه
مل يكن ،رج ً
ال نا�ضجاً ،البتة– مطهراً .لكن هذا ن�صيب معظم
الفنانني .ما ي�سرتعي انتباهي ،ب�شكل ا�ستثنائي ،لدى رامبو ،ر�ؤياه
للفردو�س امل�ستعاد ،الفردو�س املنتزع� .إن هذا ،بالطبع� ،أمر �آخر،
غري روعة كلماته و�سحرها ،اللذين اعتربهما ال يقارنان .لكن ما
يقهرين هو حياته ،التي تختلف متام ًا عن ر�ؤياه .حني �أقر�أ حياته
�أ�شعر ب�أنني �أخفقت ،وب�أننا جميع ًا �أخفقنا� .آنذاك �أعود �إىل كلماته
– ف�أراها ال تخفق �أبداً.
ملاذا �أعبده� ،إذن ،فوق الك ّتاب الآخرين؟ �ألأن �إخفاقه ذو طبيعة
تنويرية؟ لأنه قاوم حتى النهاية؟ �أعرتف ب�أنني �أحب كل الرجال
امل�سميني متمردين �أو فا�شلني� .أحبهم لأنهم بالغو الإن�سانية،
ّ
�إن�سانيون جداً.
نحن نعلم �أن اهلل �أي�ض ًا يحبهم فوق الآخرين .ملاذا؟ �ألأنهم
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�أ�سا�س �إثبات الروح؟ أ�لأنهم ال�ضحايا؟ كم تبتهج ال�سماء بعودة
االبن ال�ضال! �أهو ابتداع من الإن�سان �أو من اهلل؟ �أعتقد ،هنا� ،أن
الإن�سان واهلل يحدقان مع ًا �إىل بع�ضهما:
الإن�سان �إىل الأعلى ،واهلل �إىل الأ�سفل� .أحيان ًا تتالم�س
�أ�صابعهما.

حني �أ�شك فيمن �أحب �أكرث� :أولئك الذين يقاومون� ،أو
�أولئك الذين ي�ست�سلمون؟ �أعلم �أنهم واحد ،و�أنهم هم �أنف�سهم.
أمر �أكيد ،هو �أن اهلل ال يريدنا �أن ن�أتي �إليه �أبرياء؛ علينا �أن
ثمة � ٌ
نعرف اخلطيئة وال�رش� ،أن ن�ضلَّ عن ال�سبيل� ،أن نتيه� ،أن نكون
جريئني وم�ستميتني :علينا �أن نقاوم ما دمنا قادرين على املقاومة،
حتى يكون ا�ست�سالمنا كام ً
ال وقانطاً .امتيازنا ك�أرواح حرة� ،أن
ننتخب اهلل ،مفتوحي العيون ،متدفقي الأفئدة برغبة �أعظم من كل
الرغبات .الربيء! لي�س عند اهلل من فائدة له� .إنه ال�شخ�ص الذي
"يلعب بالفردو�س �إىل الأبد"� .إن امتياز الإن�سان ،هو �أن يكون
�أكرث وعياً� ،أكرث �إفعام ًا باملعرفة� ،أكرث �إثقا ًال بالذنب.
لي�س من �أحد بال ذنب .ومهما كانت درجة املرء ،ف�إنه يواجه
م�س�ؤوليات جديدة ،وخطايا جديدة� .إن اهلل بتحطيمه براءة
الإن�سان ،يحوله �إىل حليف قوي .لقد منحه قوة االختيار ،من
خالل العقل والإرادة .والإن�سان ،يف حكمته ،يختار اهلل دائماً.

لقد حتدثت �سابق ًا عن ا�ستعدادات رامبو حلياة جديدة ،و�أعني
بالطبع احلياة الروحية .و�أود �أن �أ�ضيف �شيئ ًا �إىل ما �أ�سلفت� ...أو ُّد
�أن �أقول �إن ا�ستعداداته تلك ،لي�ست فقط غري كافية ،ومن النوع
فهم خطري لطبيعة دوره .لو
املغلوط ،بل �إنه هو كان �ضحية �سوء ٍ
�أنه واجه معلم ًا ملا جعل من نف�سه �شهيداً .كان م�ستعداً ملغامرة غري
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التي مار�سها .وبتعبري �آخر ،مل يكن م�ستعداً ،وكما يقول املثل:
�إذا كان التلميذ م�ستعداً فاملعلم دائم ًا هناك .لكن امل�شكلة �أنه مل
يكن ليعرتف "ال مبعلم وال ب�إله" .كان يف �أ�شد احلاجة �إىل العون،
�إال �أنه كان جامح الكربياء .وبد ًال من �أن يتوا�ضع ،وينحني ،كان
يرمي نف�سه �إىل الكالب� .إن ا�ستطاعته البقاء �سليم ًا فقط بالتخلي
عن دعوته ،جتعلنا نقدر طهره ،لكنها جتعلنا ندين ع�رصه� ،أي�ضاً.
�أفكر بـ "بوهم" الذي كان كادحاً ،وميكن القول �إنه كان بال لغة،
لكنه �صاغ �أغنيته لنف�سه ،وبنف�سه ،ومع �أنها قد تكون حمرية مربكة
لغري ّ
املطلع على الأوليات� ،إال �أنها بلغت العامل ر�سالته .قد يقال،
بالطبع� ،إن رامبو ،ب�إخرا�سه �صوته عامداً ،جنح يف التبليغ .لكن
هذا مل يكن ق�صد رامبو .لقد احتقر العامل الذي �أراد �أن يهلل له،
لكن لهذا معنى واحداً فقط – �أنه �أراد
و�أنكر �أن لعمله �أية قيمةّ .
لعمله قيمة �سطحية! لو �أردنا الغو�ص �أعمق يف فعل الإنكار هذا،
لقارناه بفعل امل�سيح ،وقلنا �إنه اختار اال�ست�شهاد ،ليمنحه مغزى
خالداً .لكن رامبو اختار بال وعي .و�أولئك الذين كانوا بحاجة
�إليه ،والذين كانوا يبغ�ضونه ...هم الذين وهبوا عمله وحياته،
معنى .لقد نف�ض رامبو يديه بب�ساطة .مل يكن متهيئ ًا لتحمل
م�س�ؤولية كلماته ،عارف ًا �أنه لن يقبل بقيمة �سطحية.
لي�س غريب ًا �أن تلتمع يف القرن التا�سع ع�رش �شخ�صيات �شيطانية.
ليفكر املرء فقط بـ :بليك ،دي نرفال ،كري كجارد ،لوتريامون،
�سرتندبرغ ،نيت�شه ،دو�ستويف�سكي – كل ال�شخ�صيات
امل�أ�ساوية ...امل�أ�ساوية مبعنى جديد .كانوا جميع ًا مهتمني مب�شكلة
النف�س ،بات�ساع الوعي ،وب�إبداع قيم �أخالقية جديدة .يف حمور
هذا الدوالب الذي يلقي بنوره على العزاء ،ينت�صب بليك ونيت�شه
مثل جنمني تو�أمني �ساطعني� ...إن ر�سالتهما ما تزال اليوم جديدة،
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حتى لنظنهما جمنونني((( .نيت�شه يعيد ترتيب كل القيم املوجودة،
قريب من االثنني
وبليك يبتدع كوزمولوجيا جديدة� .إن رامبو
ٌ
�سطوع
نواح عديدة� .إنه مثل جنم يبزغ فج�أة ،ثم يت�ضخم يف
ٍ
يف ٍ
مرعب ،ثم يهوي �إىل الأر�ض�"( .أحيا� ،رشارة ذهبية من نور
الطبيعة") ،يف ظلمة الرحم التي بحث عنها بالعنف نف�سه الذي
ت�شوف فيه �إىل نور ال�سماء ،يتحول �إىل راديوم� .إن معدنه جوهر،
يف مالم�سته اخلطر� .ضوء يبيد �إن مل ي�شع ويت�ألق .كان مثل جنم
يحوم قريب ًا جداً من مدار الأر�ض.
ٍ
مكتف ب�إر�سال �ألقه �إىل الأر�ض ،بل منجذب ًا بقوة
غري
كان َ
قدرية �إىل انعكا�س �صورته يف املر�آة امليتة للحياة� .أراد �أن يحول
م�شعة .هذا الوهم الذي ي�سميه جهالً ،ال خطيئة،
نوره �إىل قو ٍة ّ
يزيد االرتباك بني ميداين الفن واحلياة ،هذا االرتباك الذي �أم�سك
برجال القرن التا�سع ع�رش .لقد نا�ضلت ُّ
كل الأرواح العظيمة يف
الع�رص احلديث للتحرر من هذا الأ�رس ،ف�أبادتهم جميع ًا �صواعق
جبارة .كانوا مثل من اكت�شف الكهرباء ،وجهل كل ما يتعلق
بالعزل .كانوا مت�ساوقني مع قوة جديدة ت�شق طريقها ،لكن
جتاربهم قادتهم �إىل الدمار.
م�رشعني،
كل ه�ؤالء الرجال ،ورامبو منهم ،كانوا مكت�شفنيّ ،
حماربني� ،أنبياء .و�صادف �أنهم �أ�صبحوا �شعراء� .إن مواهبهم
اخلارقة ،وحقيقة عدم ن�ضوج ع�رصهم ملجيئهم ،معاً ،كانت
جو الإخفاق والإحباط.
ال�سبب يف خلق ِّ
كانوا ،مبعنى �أعمق ،مغت�صبني ،ويذكرنا م�صريهم بعذاب
((( "لنكن �سعداء! �أنا الرب ،وقد �صنعت هذا الكاريكاتري".
					
"نيت�شه من م�صح الأمرا�ض العقلية".
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�أبطال امل�رسحيات الإغريقية .كانت الأرواح املنتقمة تطاردهم
ّ
وحتط من قدرهم .هذه الأرواح املنتقمة ،هي احلماقات ،بتعبرينا
احلديث .هذا هو الثمن الذي يدفعه الإن�سان حني يحاول االرتفاع
بامل�ستوى ال�سحري لآلهته ،حني يحاول العي�ش متوافق ًا مع
يثب َت الآلهة اجلدد �أقدامهم .هذه الآلهة،
القواعد اجلديدة ،قبل �أن ّ
هي –بالطبع– انعكا�س قوى الإن�سان الداخلية وهي تت�سامى� .إنها
متثل العن�رص ال�سحري يف اخللق ،وهي تعمي وت�سكر ،لأنها متزق
الظالم الذي بزغت منه .وقد عبرّ بودلري عن امل�س�ألة ،من �أعماق
جتربته املرة ،حني قال" :ممنوع على الإن�سان ،حتت طائلة ت�شويه
ال�سمعة واملوت املعنوي� ،أن يخلَّ بال�رشوط الأولية لوجوده ،و�أن
يف�سد توازن قواه مع الأو�ساط املقدر لها �أن تهزها قواه .ممنوع
على الإن�سان �أن يخلَّ مب�صريه لي�ستبدل به ،قدر جن�س جديد."...
باخت�صار ،على احلامل �أن ير�ضى ب�أنه يحلم ،واثق ًا من �أن
(املخيلة ت�صنع اجلوهر) .هذه هي وظيفة ال�شاعر .وهي الأ�سمى،
لأنها تبلغه املجهول – تبلغه حدود اخللق .املعلمون هم �أبعد من
�سلطان الإبداع؛ فهم يعملون يف النور الأبي�ض الطاهر للكينونة.
لقد انتهوا من ال�صريورة ،وامتزجوا بقلب اخللق ،كاملي التحقق
كرجال ،ومت�ألقني بتوهج اجلوهر ال�سماوي .لقد بلغوا من جتلي
النفو�س مرتبة ،لي�س عليهم فيها �إال �أن ي�شعوا �ألوهيتهم.
ال�صفوة ،باعتباره مهرة ،يجدون م�أواهم �أينما حلوا� .إنهم
يعرفون معنى اجلحيم ،لكنهم ال ي�ستطيعون حتديد مكانه ،حتى
كوجود �أر�ضي� .إنهم ي�ستمتعون بالفوا�صل بني حالة وجود
و�أخرى� .أما الأرواح احلرة ،املعذبة –املولودة خارج الزمن
والوترية– فال ت�ستطيع تف�سري حاالتها الو�سيطة� ،إال ب�أنها اجلحيم
ذاته .كان رامبو من هذه الأرواح� .أما ال�ضجر املوجع الذي عاناه
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فقد كان انعكا�س ًا للفراغ الذي عا�ش فيه – الفراغ غري املادي،
واحد وا�ضح
�شيء
�سواء كان من خلق رامبو �أم مل يكن .ثمة
ٌ
ٌ
بهذا اخل�صو�ص :مل ي�ستطع �أن ي�ستعمل قواه� .إنها حقيق ٌة جزئية،
يهم املثقف� .إنها
بالت�أكيد ،لكن هذا اجلانب من احلقيقة هو الذي ُّ
–بتعب ٍري �آخر– احلقيقة التاريخية .والتاريخ مييل �أكرث ف�أكرث �إىل �أن
يعرف باعتباره قدر الإن�سان.
بني احلني والآخر ،ومن نهر احلياة العميق اخلفي ،تت�صاعد
أرواح عظمى يف هيئة الب�رش ،ومثل �إ�شارات النور يف الليل،
� ٌ
تنذر باخلطر املقبل ...لكن نداءها ال يلقى الإ�صغاء من �أولئك
"املنبوذين ،لكن الذين ما يزالون يوقدون قاطرات" (�أرواح الع�رص
املزيفة) "تت�شبث بال�سكة �إىل حني" .يقول رامبو �إن ثقافة هذه
الأرواح بد�أت بامل�صادفات .يف هذا اجلو من امل�صادفة والكارثة
الذي يتجاوز امل�ستوى التاريخي للت�أويل ،جند ال�شخ�صيات
ال�شيطانية ،امل�سكونة بالتوق �إىل البعيد ،هم اخلفراء الذين يربزون
بغتة ،يف �أحلك �ساعات الليل .و�صوتهم هو ال�صوت الذي ال
يبايل.
م�ستنقعات الثقافة الغربية التي تنتظر القطارات الفاخرة
اخلارجة عن ق�ضبانها ،حيث جتل�س �أرواحنا الغبية تغزل �أقوالها
امل�أثورة ،هذه امل�ستنقعات ،و�صفها رامبو ،و�صف ًا بارعاً�" .أرى �أن
انزعاجاتي هي ب�سبب ف�شلي يف �أن �أفهم بال�رسعة الالزمة �أننا من
العامل الغربي .م�ستنقعات الغرب!".
بني احلني والآخر ،خالل مكثه يف الأعماق ال�سفلي ،يالحظ،
كما لو �أنه يتقلب يف نومه – "ها هي ذي احلياة ثانية!" نعم� ...إنها
احلياة .ال خط أ� يف الأمر .لكنها ،فقط ،الوجه الثاين من العملة� .أما
هو ،فمهما �سخر من احلياة� ،إال �أنه يجب �أن ينتهي منها ،يجب
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�أن يراها ب�أ�رسها .لي�س ثمة حياة �أخرى له ...لقد اختارها مما وراء
القرب .كل عنا�رص �شخ�صيته ر�سمت عند ميالده .وهي �ستمنح
م�صريه الطابع الفريد لعذابه.
ول�سوف يعاين ،لي�س فقط ب�سبب �أن والديه �أرادا ذلك� ،سوف
يعاين ب�سبب كامل م�سرية التطور التي مرت بها الروح الب�رشية.
�سوف يعاين ،بال�ضبط ،لأن الروح الب�رشية ،يف املخا�ض� ،سوف
يعاين ،معاناة البذرة ت�سقط يف تربة عقيم.
مل يبدو الن�صف الثاين من حياته ،يف �ضوء هذه الت�أمالت –
�أكرث غمو�ض ًا و�إلغازاً ،من الن�صف الأول؟ �أال تقرر �شخ�صية املرء،
م�صريه؟ نحن ن�صري ما نحن .وكل ما عدا ذلك لعبة امل�صادفة.
امل�صادفات ال�سعيدة ،وحوادث احلظ الغريبة ،لها معنى رفيع.
الإن�سان مت�ساوقٌ مع نف�سه دائماً ،حتى حني يرتكب فج�أة ،جرمية
فظيعة ،يف حلظة غري متوقعة من حياة جديرة بالثناء.
وغالب ًا ما يرتكب ال�شخ�ص الفا�ضل �أكرث اجلرائم مبعثة على
اال�شمئزاز .ينبه رامبو ،ويكرر التنبيه� ،إىل �سماته ال�سيئة ،واحلق
�أنه ي�ؤكدها .حني حتدثت �سابق ًا عن الن�صف الأخري من حياته،
واعتربته م�شابه ًا لكالفاري ،كنت �أعني �أنه �أطلق العنان حلوافزه.
لقد �صلب رامبو ،لي�س ب�سبب خ�صائ�صه اال�ستثنائية ،التي كان
با�ستطاعتها �أن جتعله يتحمل �أي حمكمة تعذيب ،و�إمنا ب�سبب
ا�ست�سالمه �إىل غرائزه .وقد كان هذا اال�ست�سالم يعني عند رامبو
التنازل :اجلياد اجلاحمة تتوىل �أمر العنان .يا للعمل املطلوب الآن
للعثور على الطريق امل�ستقيم! �أحياناً ،يبدو رامبو وك�أنه رجل غري
خمتلف كثرياً باعتباره رج ً
ال �سائباً .ما يزال ال�شاعر ي�ستطيع متييز
نف�سه ،ولو يف الطابع ال�شاذ لت�رصفاته .تتبع الأماكن التي �سمح
عائد يف كل ميناء �أوروبي
لنف�سه ب�أن تنجذب �إليها! �إنه
مبحرٌ ،
ٌ
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م ّتجه �إىل هنا ،متجه الآن هناك – قرب�ص ،الرنويج ،م�رص ،جاوة،
اجلزيرة العربية ،احلب�شة .فكر مبتابعته ،ودرا�ساته ،و�آماله! كلها
حتمل عالمة "غريبة"� .إن م�شاريعه جريئة وطريفة ،مثل حتليقاته
ال�شعرية ...وحياته ما كانت مملة ،مهما بدت له كئيبة م�ؤملة...
كان يف �أوا�سط العمر ،هكذا يفكر املوظف .نعم� ...إن عديداً من
املواطنني الوقورين ،دع عنك ال�شعراء ،م�ستعدون للت�ضحية بذراع
�أو ب�ساق ،كي يقلدوا حياة رامبو للمقيم .والأمر عند الفرن�سي
الذي يتعهد ب�ستانه ،جنون خال�ص �أي�ضاً .كانت مرعب ًة حتماً،
تلك الدورة حول العامل مبعدة خاوية .ورمبا بدت �أكرث جنوناً،
و�إرعاباً ،حني عرف النا�س �أنه �أ�صيب بالدوزنتاري ،ب�سبب �أنه
كان يحمل دائم ًا يف هيمانه مبلغ �أربعني �ألف فرنك ذهباً .كل
ما فعله كان �شاذاً ،خارقاً ،عجيباً .كان تطوافه م�شتبك �ألوان ال
عنا�رص العاطفة واخليال التي نحبها يف
ينقطع� .صحيح �أن هناك
َ
لكن ثمة بروداً يف �أفعاله ،متاماً ،مثل ذلك الربود يف ت�رصفه
كتابتهّ ،
�شاعراً .حتى يف �شعر ...النار الباردة ،ذلك النور بال دفء .كان
هذا الربود عن�رصاً ات�سمت به �أمه ،وزادته عنده بت�رصفاتها �إزاءه،
كان رامبو يف نظرها ،ال�شخ�ص الذي ال ت�ستطيع توقع ما �صدر
منه ،والألوهية الكئيبة لزواج بال حب .ليجهد نف�سه ما ي�شاء،
بغية التحرر من املدار الأبوي ...فليجدنها هناك ،م�ستعيدة �إياه،
مثل حجر املغناطي�س.
�إنه ي�ستطيع حترير نف�سه من متطلبات العامل الأدبي ،ال من �أمه،
البتة .كانت مثل جنمة �سوداء جتذبه .لمِ َ مل ين�سها ،متاماً ،كما ن�سي
�آخرين؟ وا�ضح �أنها �صلته باملا�ضي الذي ال ي�ستطيع منه فكاكاً.
وغدت ،يف الواقع ،هي املا�ضي .كان �أبوه �أفاقاً� ،أي�ضاً ،كما يبدو،
و�أخرياً ،بعد والدة رامبو مبا�رشة ،م�ضى �إىل الأبد .لكن االبن،
96

مهما طوف بعيداً ،لن ي�ستطيع الإفالت .لقد حلَّ حملَّ �أبيه ،ومثل
�أبيه ظل يزيد تعا�سة �أمه تعا�سة .هكذا نراه يطوف ،ويطوف ،حتى
يبلغ �أر�ض الرعاة "حيث البقر الدرباين يحلم ،مدفون ًا يف الع�شب
حتى م�ساقط الندى"� .أنا مت�أكد من �أنه يحلم هناك �أي�ضاً ،لكن،
�أكانت �أحالمه عذبة� ،أم مريرة...؟ ال �أحد يعلم .فهو مل يعد
يدونها� ،إنه ال يقدم هنا �سوى امللحوظات الهام�شية – تعليمات،
ّ
طلبات� ،شكاوى .هل و�صل احلد الذي مل يعد ت�سجيل �أحالمه
�رضوري ًا فيه؟ هل �أ�صبح الفعل هو البديل؟ �ستظل هذه الأ�سئلة
قائمة �إىل الأبد .كان ال يزال م�سكوناً ،مدفوعاً .وهو مل يتخلَّ عن
مهمة املبدع يف �أن يتدف أ� بالنور� .إنه طاقة متدفقة ،لكنها لي�ست
طاقة خملوق "مطمئن القلب".
�إذن� ،أين يكمن اللغز؟ لي�س يف �سلوكه الظاهري ،يقيناً .فهو
ك�شخ�ص ذي نزوات متناغم مع نف�سه .ونحن ن�ستطيع تتبعه
حتى حني يحلم ب�أن يكون له ابن يوم ًا ما ،و�أن هذا االبن �سيغدو
مهند�ساً!
الفكرة م�شو�شة قليالً ،لكننا ن�ستطيع ابتالعها� .أتراه مل يهيئنا
لنتوقع �أي �شيء منه؟ �أتراه غري �إن�ساين �إىل احلد الالزم؟ �ألي�س له
احلق يف �أن يداعب م�سائل كالزواج ،والأبوة ،وما مياثلها؟ �ألي�س
من حق ال�شاعر الذي ي�ستطيع �صيد الفيلة ،ويكتب �إىل �أهله
يطلب "الدليل النظري والعملي لال�ستك�شاف" ،والذي يحلم
بكتابة درا�سة �إىل "اجلمعية اجلغرافية"� ...ألي�س من حقه �أن يتمتع
بزوجة بي�ضاء وطفل؟ �أي غرابة يف هذا؟ ي�ستغرب النا�س من �أنه
كان يعامل ع�شيقته احلب�شية معاملة ح�سنة .مل ال؟ �أعجيب �إىل
هذا احلد� ،أن يكون مهذباً ،م�ؤدباً ،وحتى مرتوياً� ...أن ي�ؤدي
بني "�آونة و�أخرى" َ
عمل خ ٍري �صغرياً ،كما قال؟ لنتذكر خطاب
�شايلوك!
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لكن ما ن�ستطيع ابتالعه ،ويقف يف حلوقنا ،هو تخليه عن
الفن .هنا ،ي�أتي "ال�سيد كل النا�س" ...ها هي ذي جرميته ،كما
نود �أن نقول .نحن قادرون على غفران كل �أخطائه ،وخطاياه،
وجتاوزاته – �إال هذه� .إنها التحدي الذي ال يغفر� ...ألي�س كذلك؟
كم نف�ضح �أنف�سنا هنا!
نحن ،جميعاً ،نحب �أن نهرب �أحياناً� ...ألي�س كذلك؟ نحن
حد املر�ض ،لكننا نت�شبث ب�أماكننا .نت�شبث لأننا
ن�ضيق بالأمر كله َّ
نفتقد ال�شجاعة واملخيلة اللتني جتعالننا نفعل ما فعله .نحن ال نبقى
يف �أماكننا �إح�سا�س ًا بالت�ضامن .ال ...فالت�ضامن �أ�سطورة – يف هذا
الع�رص ،يف الأقل .الت�ضامن هو للعبيد الذين ينتظرون ،حتى يغدو
العامل كله غابة ذئاب هائلة ،و�آنذاك �سيثبون جميعاً ،ويف وقت
واحد ،ليمزقوا وينه�شوا ،مثل وحو�ش ج�شعة.
رامبو كان ذئب ًا وحيداً .وهو مل ين�سل خفية من الباب اخللفي
وذيله بني رجليه .مل يفعل �شيئ ًا كهذا ،البتة .فقد و�ضع �إبهامه
على �أنفه ،وب�سط �أ�صابعه بوجه جبل "بارنا�س" – وبوجوه
الق�ضاة ،والق�ساو�سة ،واملعلمني ،والنقاد ،والنخا�سني ،والأغنياء،
وامل�شعوذين ،الذين يت�ألف منهم جمتمعنا الثقايف ال�شهري( .ال
تخدع نف�سك فتظن �أن ع�رصه كان �أ�سو�أ من ع�رصنا! ال تظن،
حلظة� ،أن ه�ؤالء التافهني ،واحلمقى ،وال�ضباع ،والفارغني على
كل م�ستوى ،قد اختفوا!) ال ...مل يكن قلق ًا من �أنه لن يتقبل...
لقد احتقر احلاجات التافهة التي يتوق �إليها �أكرثنا .كان يرى فيها
كلها كومة نتنة ،ويرى �أن كونه �صفراً تاريخي ًا �آخر لن ي�ؤدي به �إىل
مكان .كان يريد �أن يحيا ،يريد ف�ضاء �أو�سع وحرية �أكرث.
علو
بينما فتح �أزرار �رسواله ،وبال على الأعمال الأدبية – ومن ٍّ
�شاهق .كما عبرّ "�سلني" مرة.
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�إن هذا ،يا عبيد احلياة الأعزاء� ،أمر ال يغتفر� ...ألي�س كذلك؟
ها هي ذي اجلرمية� ،ألي�س كذلك؟ ح�سناً ،فلننطق باحلكم.
جدت مذنباً .و�سوف ُيقطع ر�أ�سك ب�إتقان،
"رامبو ،لقد ُو َ
يف مكان عام ،با�سم فناين العامل املتح�رض ال�ساخطني" يف هذه
اللحظة ،و�أنا �أفكر بالبهجة التي تغمر احل�شد املندفع مل�شاهدة
وال�سيما حني تكون ال�ضحية "خمتارة"� ،أتذكر كلمات
املق�صلة،
ّ
"الغريب" يف رواية �ألبري كامو – و�أعرف ما معنى �أن تكون روح ًا
غريباً .كان االدعاء و�ضع ،للتو� ،أمام الذين ح�رضوا حماكمة هذا
"الوح�ش" ال�س�ؤال البالغي الآتي" :هل عبرّ عن �أ�سفه ،ح�سب؟
�أبداً� ،أيها ال�سادة .مل يحدث مرة واحدة ،يف جمرى التحقيق،
�أن ا�ستنكر فعلته ال�شنعاء" (الحظ �أن هذه ،هي اجلرمية احلقيقية
دائماً ...ال اجلرمية ذاتها) وهكذا يف هذه النقطة ،ي�ست�أنف
ال�ضحية مناجاته الداخلية" ...ويف هذه اللحظة ،ا�ستدار نحوي،
و�أ�شار �إيل ب�إ�صبعه ،مكم ً
ال اتهامي مبا ال �أطيق ،دون �أن �أفهم ،يف
احلقيقة الدوافع التي حتمله على ذلك .مما ال �شك فيه �أنني مل �أكن
قادراً على منع نف�سي من االعرتاف ب�صواب ما يديل به .ف�أنا مل
�أكن �شديد الأ�سف على ما فعلت ،غري �أن عناده املتمادي كان
يده�شني .ولقد كان بودي �أن �أ�رشح له ،قلبياً ،بل مبحبة� ،أنني مل
�أ�ستطع ،يف يوم من الأيام� ،أن �آ�سف حقاً ،على �شيء ما .فقد كنت
دوم ًا م�أخوذاً مبا �سيحدث اليوم �أو غداً .ولكني ،يف احلالة التي
�رصت �إليها ،مل يكن ب�إمكاين ،طبعاً� ،أن �أحتدث �إىل �أحد ،باللهجة
التي كنت �أمتناها� ،إذ كنت متجرداً من حق �إظهار حمبتي ،وخلو�ص
نيتي ،و�إرادتي .ومن جديد ،حاولت �أن �أ�صغي ،لأن املدعي العام
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راح يتحدث عن روحي"(((.

يف الف�صل املعنون "خلق ال�شاعر" من "مهرجان ومالئكة"،
ي�ضع واال�س فويل �إ�صبعه على ذلك اجلانب املتفوق من رامبو،
اجلانب الذي ميزه ،والذي مييز ،يف ر�أيي ،بطولة ال�شاعر .يقول
"العبقري �سيد ال�صمت وعبده ،معاً� .إن ال�شاعر موجود
فويل:
ُّ
لي�س فقط يف الكلمات التي يوقعها با�سمه ،و�إمنا هو موجود،
كذلك ،يف البيا�ضات التي تظل على الورقة� .صدقه �سالمته ،وقد
عا�ش رامبو �سليم ًا ب�صورة جميدة".

ومن املده�ش �أن نالحظ كيف ا�ستخدم رامبو نف�سه كلمة
"�سليم"" .املجرمون يقرفون كالق�ضاة� .أما �أنا ف�سليم ،وهذا ما
يعادلني" كان يرى القا�ضي واملجرم ،املتمرد واملتواطئ ،خا�ضعني
للنري نف�سه .وال�شاعر يعاين القدر نف�سه� .إنه م�صفد� ،أي�ضاً؛ روحه
غري طليقة ،وخميلته ال ت�ستطيع االنطالق حرة ،لذا يرف�ض رامبو
�أن يثور� .إنه يتخلى .وكان الطريقة الأكيدة – مع �أنه مل يق�صدها
– جلعل ت�أثريه حم�سو�ساً .وقد جعل ح�ضوره حم�سو�ساً ،بلجوئه
�إىل �صمت حازم .وهو يقرتب يف هذا ،من طريقة احلكيم(((*.
هذا ال�صمت �أكرث فاعلية من �إطالق املدافع .وبد ًال من �أن يكون
ال�شاعر �صوت ًا �آخر ،يغدو ال�شاعر ال�صمت – �صوت ال�صمت.
عندما تكون يف العامل ،جزءاً منه ،قل قولتك ...ثم �أغلق فمك
تنحن! العقاب؟ الطرد .الطرد
�إىل الأبد! لكن ...ال ت�ست�سلم ،ال
ِ
الذاتي ،ما دام املرء رف�ض ،فعالً ،العامل� .أهو قدر بهذا الرعب؟
((( هذا الن�ص من "الغريب" م�أخوذة ترجمته العربية من طبعة �رشكة الكتاب
اللبناين �سنة .1967
(((	�أمل يحاول الو – ت�سي ال�شيء نف�سه؟
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�أجل� ...إال �إذا كان املرء يتطلع �إىل �ضوء ال�شهرة .هناك� ،أي�ضاً ،من
مكو ٌن من ثنائيات ،يف امليدان
ي�سكن يف ال�صمت والظالم .العامل َّ
الروحي ،ويف امليدان الفيزيائي.

وال�رش له مكانه الف�سيح �ش�أن اخلري .والظالم كال�ضياء .الظل
واجلوهر دائماً .فجر العامل ،بالن�سبة لرجل اهلل ،هو املكان الذي
ال ي�سكنه �أحد ...لأنه مملكة اال�ضطراب .يف هذه املنطقة و�ضع
نيت�شه �آلهته ال�ساقطة" .يف هذه اململكة ال نتبني اخلري وال ال�رش.
�إنها وادي املوت الذي تعربه الروح ،الفرتة املظلمة التي يفقد فيها
الإن�سان عالقته بالأكوان .وهي �أي�ضاً ،زمن القتلة" .مل يعد الرجال
ينب�ضون بالت�شوف� ،إنهم يتدافعون ويت�صادمون حقداً وبغ�ضاً.
يدعونه ،فهم ال يعرفون ال�صعود.
ولأنهم ال ميلكون ما ّ
ولأنهم ال يعرفون التوتر ،فهم ال ي�أتون بغري رد الفعل.

اعرتف �إن�سان الع�رص الو�سيط بـ "�أمري الظالم" ،واحرتام احرتام ًا
�صحيح ًا قوى ال�رش .لكن �إن�سان الع�رص الو�سيط اعرتف� ،أي�ضاً،
باهلل.

لذا كانت حياته غنية ،مليئة .وباملقارنة ،جند حياة الإن�سان
احلديث �شاحبة خاوية� .إن الرعب الذي يعرفه يتجاوز كل رعب
عرفه �أهل الع�صور ال�سالفة ،ذلك لأنه يعي�ش يف عامل غري حقيقي،
حماط ًا بالأ�شباح .ولي�ست لديه حتى �إمكانات الفرح واملخا�ض،
التي كانت متاحة لعبيد العامل القدمي� .أم�سى �ضحية فراغه الداخلي
هو� ،أما عذاباته فهي العقم .وقد قدم لنا "�أمييل" الذي كان على
معرفة جيدة بالع�رص ،وكان �أي�ض ًا "�ضحية" له ،ك�شف ًا عن "عقم
العبقري"�" .إنه من �أكرث التعابري التي يرددها الإن�سان خطراً.
ومعناه �أن النهاية ماثلة".
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يف حديثي عن النهاية ،ال �أ�ستطيع �إال ا�ستعادة كلمات "�أمييل"
حني �أذكر اال�شمئزاز الذي �أثارته لديه كتابات "تني"�" .إنها ال
تثري �أي �شعور ،وهي بب�ساطة و�سيلة �إعالم .و�أتخيل هذا ال�شيء،
�سيكون �أدب امل�ستقبل – �أدب ًا على الطريقة الأمريكية ،خمتلف ًا
اختالف ًا كبرياً عن الأدب الإغريقي ،يعطينا اجلرب بدل احلياة،
وال�صيغة بدل ال�صورة ،وزفري البوتقة بدل اجلنون ال�سماوي
ُّ
�ستحل الر�ؤية الباردة حمل م�رسات الفكر ،و�سوف ن�شهد
لأبوللو.
موت ال�شعر ،مطروداً منبوذاً من قبل العلم".
يف حالة املنتحر ،ال نهتم �إن كان موته �رسيع ًا �أو بطيئاً� ،أو �أن
عذابه كان �شديداً �أو هيناً .العمل هو املهم لدينا ،لأننا نكون،
بغتة� ،أمام �إدراك �أن تكون و�أن ال تكون ،باعتبارهما عملني – ال
فعلني الزمني! مما يجعل الوجود واملوت مرتادفني.
لالنتحار فعل االنفجار ،فهو يهزنا ،حلظة� ،إىل الوعي .ويجعلنا
ندرك �أننا نحن عميان وموتى .كما هو منوذجي لع�رصنا الذي
نخره املر�ض� ،أن ينظر القانون �إىل مثل هذه املحاوالت بق�سوة
منافقة! نحن ال نريد �أن يذكرنا �أحد مبا تركناه م�شرياً �إلينا� ،إىل
الأبد.
كان رامبو املنتحر احلي .وهذا ما ال نطيقه �أكرث! لو �أنه مات
ميتة معقولة يف التا�سعة ع�رشة! لكن ...ال .لقد ظل انتحاره
مديداً ،وجعلنا ن�شهد ،خالل حماقة حياة �ضائعة ،املوت احلي
الذي نلحقه ب�أنف�سنا .لقد خطط جمده اخلا�ص ،حتى ندرك تفاهة
جهودنا� ،أكرث .وكدح مثل زجني ،حتى ن�ستمتع بحياة العبودية
التي تبنيناها .كل اخل�صال التي �أظهرها يف �سنوات �رصاعه الثماين
ع�رشة مع احلياة ،كانت خ�صا ًال م�ؤدية ،بتعبرينا اليوم�" ،إىل
النجاح" .كان انت�صاره �أنه حول �إىل جناح ،ذلك الإخفاق املرير.
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�إن �إقامة ذلك الدليل ،حتتاج �إىل �شجاعة �شيطانية .حني ن�أ�سى
للمنتحر فنحن ن�أ�سى حلياتنا ،حقاً ،نحن الذين تنق�صنا ال�شجاعة
كي نقتدي به .نحن ال ن�ستطيع التغا�ضي عن فرار وا�سع من
ال�صفوف� ،إذ �إن الأمر �سي�ضعف معنوياتنا .نحن نريد �ضحايا حياة
لريافقونا يف تعا�ستنا .ونحن نعرف بع�ضنا جيداً ،بل جيداً جداً.
ن�ستمر يف مراعاة التهذيب التقليدي
نحن نبغ�ض بع�ضنا ،لكننا
ُّ
للديدان .ونحاول �أن نكون هكذا حتى حني يبيد �أحدنا الآخر...

كلمات �أليفة� ...ألي�ست كذلك؟ �سيعيدها علينا لورن�س،
و�سلني ،وماالكيه ،و�آخرون .و�سوف ُي�شتم الذين ي�ستعملون هذه
الكلمات باعتبارهم
مرتدين ،و�آبقني ،وفئران ًا يهجرون ال�سفينة
ّ
الغارقة( .ك�أن الفئران مل تتمتع بذكاء فائق!) لكن ال�سفينة تغرق،
وال جدال يف ذلك .حدثنا لورن�س عن الأمر يف ر�سائله احلربية،
وثانية� ...سانت اك�سوبري فيما كتبه عن "موبي دك" يف كتابه
الرائع "طيار حربي".

ال �شك �أننا �سائرون �إىل النهاية .لكن� ...أين الفلك التي
�ستحملنا عرب الطوفان؟ ومن �أية مواد �ست�صنع؟ �أما عن املختارين
للفلك ،فال حاجة �إىل القول �إنهم يجب �أن يكونوا من ن�سيج غري
ن�سيج الرجال الذين �صنعوا هذا العامل .نحن نقرتب من النهاية،
و�إنها لنهاية كارثة هذه التي نواجه.

مل تعد التحذيرات بالكلم تهزنا .الأعمال هي املطلوبة ،رمبا
الأعمال االنتحارية ...لكنها الأعمال املفعمة باملعنى.
كان تخ ّلي رامبو عم ً
ال من هذا النوع .كان خمرية الأدب،
ي�صد � ُّأي
فهل �سيكون خمرية احلياة؟ �أ�شك يف هذا� .أ�شك �أن َّ
املد الذي يهدد بابتالعنا .لكن ثمة �شيئ ًا واحداً حققه جميئه
�شيءَّ ،
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– لقد حول منا �أولئك الذين ما يزالون ذوي وجدان ،ما يزالون
متطلعني نحو امل�ستقبل� ،إىل "�سهام من احلنني �إىل ال�شاطئ الآخر".

***
املهم يف املوت ،بالن�سبة للإن�سان� ،أنه ي�ستطيع التمييز بينه
وبني الفناء .الإن�سان ميوت من �أجل �شيء� .إن كان ميوت� .إن
النظام والتنا�سق اللذين يطلعان من الفو�ضى الأوىل ،كما تخربنا
الأ�ساطري ،ي�صهران حيواتنا بغاية بعيدة عنا ،غاية ن�ضحي ب�أنف�سنا
يف �سبيلها حني نحقق الإدراك.
وتتم هذه الت�ضحية على مذبح اخللق .لي�س �شيئ ًا ما نخلقه
بالل�سان واليد؛ �إن ما نخلقه بحيواتنا هو الهم.
نحن ال نبد�أ يف احلياة� ،إال حني جنعل �أنف�سنا جزءاً من اخللق.
لي�س املوت هو الذي يتهددنا يف كل خطوة نخطوها ...لكنها
احلياة.
لقد منحنا �آكلي املوت ،الت�رشيف ،لكن ماذا عن الذين يقبلون
حتدي احلياة؟ ب�أي طريقة ن�رشفهم؟ من �إبلي�س �إىل �ضد – امل�سيح،
لهب من الأمل الذي ظل الإن�سان مينحه الت�رشيف ما دام،
يتدفق ٌ
جمرد �إن�سان؛ لذا ،فعلى �أ�سا�س هذا الأمل الذي هو لهب احلياة،
مير عرب
يجب �أن نعار�ض التقبل الوقور للمتنورين .على املرء �أن َّ
اللهب ،كي يعرف املوت ويعانقه .قوة املتمرد ،الذي هو ال�رشير
تكمن يف �صالبته ،لكن القوة احلقيقية تكمن يف اال�ست�سالم،
الذي ي�سمح للمرء �أن يكر�س حياته ،من خالل الإخال�ص� ،إىل
�شيء �أبعد منه.
القوة الأوىل ت�ؤدي �إىل العزلة ،التي هي �إخ�صاء .بينما ت�ؤدي
القوة الثانية �إىل التوحيد ،الذي هو خ�صب دائم.
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لكن للأمل �سببه ،دائماً ،وقد بلغ �أمل اخلالق قمته ،يف �أمل م�سيح
ج�سد العذاب الب�رشي كله� .أمل ال�شاعر نتيجة لر�ؤياه ،ور�ؤيته
احلياة جوهراً ،ك ً
ال كامالً.
لكن ،لو ته�شمت هذه الر�ؤية �أو اختلت ،مرة ،ف�إن الأمل
ين�ضب .نحن يف ميدان الفن نقرتب من نهاية الأمل .ومع �أننا ما
نزال نربز عمالق ًة منتجني� ،إال �أن �أعمالهم ترقد مثل �شواهد قبور
مت�ساقطة بني الآثار الرائعة للأزمنة القدمية ،هذه الآثار التي ما تزال،
منت�صبة� ،سليمة .املجتمع ،بكل قدراته ،ال ي�ستطيع دعم الفنان� ،إن
كان هذا املجتمع مغلق ًا عن ر�ؤية الفنان .وال�صوت الذي يرتفع،
ال مبالياً ،بني حني و�آخر� ،سي�صمت .و�سيكون جواب الفنان على
ي�صم �أذنيه .وكان رامبو �أول من فعل هذا،
فو�ضى املجتمع� :أن َّ
ف�سحرنا مثاله .علينا �أال نبحث عن تابعيه بني �شخ�صيات ع�رصنا
الأدبية .بل نبحث عنهم بني املتنحني ،بني ال�شباب املرغمني على
�أن يخنقوا عبقريتهم .لننظر� ،أول الأمر� ،إىل بالدنا� ،أمريكا ،حيث
العبء �أثقل .يف هذا ال�شكل اجلديد من االحتجاج ،ن�ساعد على
حتطيم البي�ضة .وهذه هي الطريقة الأكيدة لن�سف البناء املتداعي
ملجتمع مهرتئ.
كما �أن مفعولها �أ�رسع و�أبقى من كل الدمار الذي جتلبه القالع
اجلبارة� .إن كان ال�شاعر ،ال يجد له مكاناً� ،أو ن�صيباً ،يف والدة
نظام جديد ،فعليه �أن ين�سفه من الأ�سا�س� .إن هذا لي�س تهديداً
خيالياً� ،إنه فعلي .وهو فاحتة لرق�صة موت �أكرث رعب ًا من رق�صة
القرون الو�سطى.
الأرواح اخلالقة الوحيدة يف الع�رص احلديث ،هي الكائنات
ال�شيطانية ،وفيها يرتكز الأمل الذي ين�ضب �شيئ ًا ف�شيئاً .لقد اكت�شف
ه�ؤالء ،من جديد ،نبع احلياة ،تلك الوليمة القدمية التي بحث عنها
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رامبو ،كي ي�ستعيد �شهيته ،لكن و�سائل ات�صالهم قد قطعت .مل
يعد النا�س يت�صلون ببع�ضهم ،هذه هي م�أ�ساة الع�رص احلديث.
منذ وقت طويل .مل يعد املجتمع جمموعة ،لقد ته�شم �إىل
جتمعات لذرات عاجزة .والأمر الوحيد الذي ي�ستطيع توحيدها
غائب.
– ح�ضور اهلل وعبادته –
ٌ
حني كتب رامبو ،بالطبا�شري على �أبواب الكنائ�س ،وهو ال
يزال يف �أول فتوته" :ي�سقط اهلل!"� ،أثبت �أنه �أقرب �إىل اهلل من
القوى التي تتحكم بالكني�سة.
�ضد الفقراء،
مل تكن غطر�سته وحتدياته موجهة ،البتة،
َّ
واملنكودين ،وامل�ؤمنني حقاً ،كان يكافح املغت�صبني واملدعني،
ومدمر للحياة .كان
زائف ،وباطل ،ومنافق،
يكافح كل ما هو
ٌ
ّ
يريد �أن تعود الأر�ض فردو�ساً ،مثلما كانت ،ومثلما هي ما تزال...
خلف حجاب الوهم وال�ضالل .مل يكن مهتم ًا قط بفردو�س
�أ�شباح ،واقع يف ما وراء �أ�سطوري .كان يرى عيد ميالد الأر�ض،
الآن ،هنا ،جم�سداً ،حيث النا�س �أع�ضاء يف جمموعة عظمى،
متدفقة بنار احلياة .علينا �أن منوت كي نحيا هذه لي�ست كلماته،
لكن معناها له .يكمن املوت يف االنف�صال ،يف عي�شنا مبتعدين
عن بع�ضنا .وهو ال يعني جمرد التوقف عن الكينونة� .إن حيا ًة غري
ذات مغزى ،اليوم ،لن تكون ذات مغزى ،فيما بعد .و�أعتقد
�أن رامبو قد فهم هذا الأمر ،بو�ضوح .كان تخيله ،بهذا املعنى،
�إ�رصاراً .لقد �أدرك �أن مقومات الفن ال ميكن �أن يعاد بنا�ؤها� ،إال
يف ال�صمت والعتمة .وتتبع قوانني كينونته حتى النهاية حمطم ًا كل
الأ�شكال ،ومنها �أ�شكاله هو ،منذ �أوائل بدايته يف املهنة ،فهم ما مل
يفهمه الآخرون �إال يف النهاية ...هذا �إن كانوا فهموا� ،أ�سا�س ًا –
�سم الثقافة قد م�سخ
فهم �أن الكلمة املقد�سة مل تعد �رشعية� .أدرك �أن َّ
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اجلمال وال�صدق �إىل ت�صنع وخداع� .أجل�س اجلمال على ركبتيه
مراً ،فهجره ،وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي ال
ووجده ّ
تزال عنده ،كي ميجد اجلمال .ماذا قال �أي�ض ًا عن �أعماق اجلحيم؟
"�أخطاء يهم�س يل بها� ،شعوذات عطور مزيفة� ،أنغام �صبيانية".

 يف ر�أيي �أن هذا البيت هو �أكرث �أبيات "ف�صل" كابو�سيةو�إرباك ًا . -
عندما تباهى رامبو ب�أنه ميتلك كلَّ املواهب ،كان يعني – على
هذا امل�ستوى التافه! �أو– بهذا القناع الثقايف الكاذب .وكان يف
هذا امليدان ،بالطبع ،معلماً .لكنه ميدان اال�ضطراب حيث �أي
�شيء له القيمة نف�سها� ...ش�أن الأ�شياء الأخرى� ،أي ال قيمة له.
�أتريدين �أن �أطلق ال�صفري؟ �أتريد رق�صة مغامرة؟ ح�سناً� .أي �شيء
تريد .اطلب فقط! كل ما عرب عنه رامبو يف كتاباته يعلن هذه
احلقيقة ،وهي "�أننا ال نعي�ش و�سط الوقائع ،و�إمنا و�سط الأعماق
والرموز" .ال�رس الذي يتخلل كتابته يخرتق حياته .نحن ال ن�ستطيع
�رشح �أفعاله ،ن�ستطيع ،فقط� ،أن ن�سمح لها بك�شف ما نريد معرفته.
كان �رساً لنف�سه ،مثلما كان �رساً للآخرين ،غام�ض ًا فيما يقول،
غام�ض يف حياته الالحقة على وجه الأر�ض .كان يرى
مثلما هو
ٌ
يف العامل اخلارجي ملج�أ .ملج�أ ...مم؟ رمبا من رعب الو�ضوح.
�إنه مثل قدي�س باملقلوب .لديه ،ي�أتي النور �أوالً ،ثم معرفة اخلطيئة
وجتربتها .كانت اخلطيئة بالن�سبة له �رساً ينبغي �أن يرتديه ،كما كان
التوابون القدامى ،قمي�ص ال�صوف.
يرتدي ّ
نقول �إنه هرب بعيداً ،لكنه ...رمبا هرب من �أجل �شيء ما.

والوا�ضح �أنه جتنب نوع ًا من اجلنون ،ليقع �ضحية نوع �آخر.
وما � ْإن يتجنب م�أ�ساة ،حتى يواجه �أخرى� .إنه
�شخ�ص م�ستهدف،
ٌ
107

و"هم" وراءه.
�إن حتليقاته ال�شعرية التي ت�شبه مراحل متعاقبة يف بحران
متقطع ،هي مثل حتليقاته املجنونة التي كانت تدفعه من ركن يف
العامل� ،إىل ركن.
وكم من مرة جيء به م�سحوق ًا مهي�ضاً!
كان ي�سرتيح ،فقط للمدة التي ي�ستعيد فيها قواه ،ويرمم نف�سه،
جاهز
مثل �سفينة حربية� ،أو قاذفة قنابل بعيدة املدى .ها هو ذا
ٌ
للعمل ثانية .زوم! وها هو ذا يطري ،حملق ًا نحو ال�شم�س!
�إنه يبحث عن النور – والدفء الب�رشي .يبدو �أن �إ�رشاقاته قد
�أن�ضبت منه كل دفء طبيعي� ،إنه يف دمه ذوبان جليد.
لكن ...كلما حلق �أبعد� ...أحاط به الظالم �أكرث.
الأر�ض مغلقة بالدم والظالم.
وجبال اجلليد تتجه �إىل القلب.
يبدو �أن قدره� ،أن ميتلك �أجنحة ،ويبقى مغلو ًال �إىل الأر�ض.
�إنه يجهد من �أجل �أن يبلغ �أق�صى النجوم ،ليجد نف�سه مولو ًال
يف الوحل .واحلق �أنه كلما خفق بجناحيه �أكرث ،وجد نف�سه،
�سجني الأر�ض ،ب�صورة �أعمق .النار والهواء ،فيه ،كانا يتقاتالن
ٌ
مغلول �إىل �صخرة ،والطيور ال�صغرية
مع املاء والرتاب� .إنه ن�رسٌ
هي التي تنه�ش قلبه.
زمانه مل ي�أت بعد .كانت مبكرة جداً تلك الر�ؤية عن عيد
ميالد على الأر�ض! مبكر جداً ذلك الأمل مبحو الآلهة الزائفة،
واخلرافات الفظة ،والأدوية الرخي�صة .على �أهل الأر�ض �أن ميروا
بفرتة خما�ض بالغة الطول ،قبل �أن يكونوا يف النور النا�صع للفجر.
الفجر كلمة حبلى به ...ويبدو �أن رامبو فهم امل�س�ألة يف قلبه .مل ال
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نف�رس رغبته العارمة يف احلرية – رغبة املحكوم بالهالك! – ب�أنها
�أمنية خال�صة ال�شخ�صي؟(((* �إنه يتكلم با�سم بني �آدم الذي عرف
احلياة الأبدية ،لكنه ا�ستبدل بها املعرفة التي هي املوت.
حما�سته الوثنية اتقاد روح تتذكر �أ�صولها .وهو ال يتطلع �إىل
عودة �إىل الطبيعة ،على طريقة رو�سو .الأمر �أبعد من هذا كثرياً.
�إنه ين�شد الرحمة .ولو �أنه كان قادراً على �أن ي�ؤمن ،لأ�سلم نف�سه
منذ زمن.
كان قلبه هو امل�شلول .وتلك الأحاديث التي كان يعقدها مع
�شقيقته يف امل�ست�شفى مل تكن لت�ست�أنف فقط ال�س�ؤال الذي �أبقاه
متوتراً طوال حياته ،و�إمنا البحث �أي�ضاً� .شقيقته ت�ؤمن �إميان ًا خمل�ص ًا
تاماً ...مل ال ي�ستطيع هو؟ �ألي�سا من الدم نف�سه؟ �إنه مل يعد ي�س�ألها
ملاذا ت�ؤمن - ،بل جمرد� :أت�ؤمنني؟ وكانت هذه هي القفزة النهائية
التي ا�ستجمع لها قواه كلها� .إنها القفزة خارج نف�سه ،وحتطم
الأ�صفاد .مل يعد مهم ًا الآن مباذا ي�ؤمن .املهم فقط – �أن ي�ؤمن.
يف واحد من تبدالت املزاج التي يت�صف بها "ف�صل يف اجلحيم"،
وبعد تفجر يرى فيه �أن العقل عاد �إليه ثانية ،و�أنه يرى العامل طيباً،
ويحب بني جن�سه ،ي�ضيف" :مل تعد هذه وعود
ويبارك احلياة،
ُّ
�أطفال على الإطالق .وال رجاء النجاة من ال�شيخوخة واملوت.
اهلل ي�صنع قوتي� .أجمد اهلل" .هذا الإله الذي هو قوة الإن�سان ،لي�س
�إله ًا م�سيحياً ،وال �إله ًا وثنياً� .إنه �إله ي�ستطيع بلوغه ،كل جن�س،
وطائفة ،وثقافة� .إله ميكن �أن يوجد يف كل مكان ،ويف كل زمان،
بدون حاجة �إىل الو�ساطة� .إنه اخللق نف�سه ،و�سيظل موجوداً،
�سواء �آمن الإن�سان �أم مل ي�ؤمن به.
((( يجب �أن تكون يل كائنات ت�شبهني – لوتريامون.
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لكن الإن�سان الأكرث خلقاً� ،أكرث يقين ًا من التعرف على �صانعه.
�أما �أولئك الذين يعاندون ب�صورة �أ�شد ،فهم ال يفعلون غري جمرد
�أنهم ي�شهدون� ،أكرث ،بوجوده.
�إن الن�ضال �ضده بطو ٌّ
يل كالن�ضال من �أجله .والفرق �أن من
ينا�ضل �ضده يكون ظهره �إىل ال�ضياء .فهو يحارب ظله هو .حتى
وخر� ،أخرياً� ،ساجداً ...ك�شف ال�ضوء
�إذا �أنهكته لعبة الظل هذهَّ ،
الذي يغمره ،البهاء الذي ح�سبه �أ�شباحاً .هذا هو ا�ست�سالم الكربياء
والأنانية املطلوب من اجلميع ،كباراً �أو �صغاراً.
ال ي�ستحق ال�شاعر �أن ي�سمي نف�سه خالق ًا �إال �إذا اعرتف لنف�سه
�أنه لي�س �سوى �أداة" .امل�ؤلف ،اخلالق ،ال�شاعر! هذا الرجل مل يوجد
بعد!" ،هكذا حتدث رامبو يف غرور ال�شباب ،لكنه كان يعلن عن
حقيقة عميقة .فالإن�سان ال يخلق �شيئ ًا من عنده ،وبنف�سه .كل
�شيء قد خلق من قبل ،كل �شيء قد جرى التنب ؤ� به ...ومع هذا،
فهناك احلرية .حرية �أن تن�شد مدائح اهلل .وهي �أ�سمى ما ي�ستطيع
الإن�سان القيام به ،وهو حني يقوم بهذا يتخذ مو�ضعه �إىل جانب
خالقه .هذا الأمر هو حريته وخال�صه ،ما دام ال�سبيل الوحيد،
ليقول نعم للحياة .اهلل كتب املو�سيقا ،واهلل يقود الأورك�سرتا.
ودور الإن�سان �أن ي�ؤدي مو�سيقا بج�سده .مو�سيقا �سماوية ،و�إال
فهي متنافرة النغمات.
لتهيئ
ما �إن نقلت اجلثة �إىل املنزل ،حتى ان�س ّلت �أم رامبو ِّ
م�ستلزمات اجلنازة .وب�أ�رسع وقت ،ووري الرتاب ،ج�سده
الذاوي ،املبتور ،الذي اخرتمته �آثار العذابات .وك�أن �أمه كانت
تريد التخل�ص من الطاعون .ورمبا طهرت املنزل بالأدخنة ،بعد
عودتها من املقربة ،حيث �سارت هي و�شقيقته �إيزابيل وراء النع�ش.
كانت االثنتان ،وحدهما ،م�شيعيه.
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بعد �أن "تخل�صت" من العبقري ،ت�ستيطع ال�سيد رامبو الآن
التفرغ ب�سالم� ،إىل احليوانات واخل�رضوات� ،إىل املدارات التافهة
حلياتها الريفية التافهة.

�أي �أم هذه! �أي جت�سد للغباء ،والتع�صب ،والغطر�سة ،والعناد!
كلما كان العبقري املوجع يهدد ب�إلقاء نف�سه يف اجلحيم ،وكلما
ت�صب
ر�أت روحه املعذبة تذوي ،كانت هناك مبذراتها ،تطعنه� ،أو
ُّ
�شيئ ًا من الزيت املحرق على جراحه .هي التي دفعته �إىل العامل،
وهي التي �أنكرته ،وغدرت به ،وا�ضطهدته .وهي التي حرمته
حتى مما يتوق له كل فرن�سي :فرح �أن تكون له جنازة جيدة.
بعد �أن �أ�سلم اجل�سد �أخرياً �إىل الديدان ،عاد رامبو �إىل مملكة
املوت ،حيث يبحث هناك عن �أمه احلقيقية .مل يعرف يف احلياة
�إال هذه ال�ساحرة ال�رشيرة ،هذه العجوز امل�شاك�سة التي قفز من
حقويها ،مثل تر�س �ساعة �ضائع.
ثورته على طغيانها وغبائها قادته �إىل العزلة .وبعد �أن �شوهت
طبيعته احلنون ت�شويه ًا تاماً� ،أم�سى عاجزاً� ،إىل الأبد ،عن منح
احلب �أو تلقيه .مل يعرف �إال كيف يواجه �إرادة ب�إرادة .ويف �أف�ضل
الأحوال عرف ال�شفقة ،ال احلب.

يف �شبابه نراه املتحم�س املتع�صب .ال م�ساومة .املتحول
املباغت ،فقط .وكثوري ،كان يبحث ،م�ستميتاً ،عن جمتمع مثايل
ي�ستطيع �أن يرق أ� جرحه فيه .ذلك اجلرح املميت الذي مل يرب أ� منه،
قط� ،أ�ضحى م�ستبداً� ،إذ مل ي�ستطع �شيء �أن ميتد ج�رساً على الفراغ
بني الواقع واملثال� ،سوى كمال يتال�شى فيه اخلط�أ والزيف .الكمال
وحده هو امل�ستطيع �إزالة ذكرى جرح جتري �أعمق من نهر احلياة.
ولأنه كان غري قادر على التكيف واالندماج ،فقد ظل يبحث
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بال نهاية – كي يكت�شف ،فقط� ،أن الربء لي�س هنا ،لي�س هناك،
لي�سية كل �شيء .وظل حتديه ال�شيء
لي�س هذا ،لي�س ذاك .تع ّلم ّ
الإيجابي الوحيد يف فراغ النفي الذي يتخبط فيه .لكن التحدي
غري مثمر؛ فهو ي�ستنفد القوة الداخلية.
هذا النفي يبد�أ وينتهي ،بعامل املخلوقات ،بتلك التجارب التي
مت�ض
ال تعلم �شيئاً .ومهما كانت جتربته احلياتية وا�سعة� ،إال �أنها مل ِ
احلد الذي يجعله مينحها معنى .ذهبت العار�ضة،
يف العمق �إىل ِّ
وحكم عليه باالجنراف .لذا ف�إن ال�سفينة التي ظلت
واملر�ساة ،معاًُ ،
ت�صطدم بكل نتوء وماء �ضح�ضاح ،والتي ت�ست�سلم ،عاجزة� ،أمام
هبة كل عا�صفة ،يجب �أن تتحطم �أخرياً ،وتغدو حطام ًا طافياً.
على من يبحر يف بحر احلياة� ،أن يغدو مالحاً� ،أن يتعلم التعامل
مع الريح واملوج ،بالقوانني واملقايي�س� .إن كولومب�س ال يهز�أ
بالقوانني ،لكنه مينحها امتداداً ،وال هو يبحر نحو عامل خيايل.
�إنه يكت�شف عامل ًا جديداً ،بامل�صادفة .لكن هذه امل�صادفات ثمار
�رشعية للج�سارة .وهذه اجل�سارة لي�ست حماقة ،و�إمنا هي نتاج
اليقني الداخلي.
العامل الذي بحث عنه رامبو� ،أيام �شبابه ،كان عامل ًا م�ستحيالً.
وقد ملأه ،و�أغناه ،وجعله ناب�ض ًا باحلياة ،وغام�ض ًا – ليعو�ض نق�ص
هذه اخل�صائ�ص يف العامل الذي ولد فيه .العامل امل�ستحيل هو العامل
الذي ال ت�سكنه حتى الآلهة .عامل الكرى الذي يطلبه الطفل حني
يحرم من �صدر الأم( .هنا ،قد يحلم البقر الدرباين ،وحيوانات
�شواطئ البحر امليت الغريبة) �أما يف اليقظة ،فال ميكن احل�صول
عليه �إال بالهجوم ،وهذا ا�سمه اجلنون .اجلنون الذي قد يكون
رامبو جتنبه ،كما يجزم البع�ض ،وراء متاري�س الكومونة الدامية.
كلنا يعلم �أنه �أجفل ،بغتة ،وهو على �شفا الكارثة .لكن الأمر
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لي�س ذاك بالتحديد! �إنه يت�رصف كمن اخرتق بنظره ،الأكاذيب
ال وخملب ٍّ
والأ�ضاليل .لن يكون مغف ً
قط ،فالثورة فارغة ومقززة،
كاحلياة اليومية ذات التواط�ؤ واال�ست�سالم .واملجتمع لي�س �سوى
جتمع �أغبياء عجزة ،و�أوغاد ،و�أ�رشار .من هذه اللحظة لن ي�ؤمن �إال
بنف�سه ،و�إذا اقت�ضت ال�رضورة ف�سوف ي�أكل خراءه .وعلى الفور،
يبد�أ الهروب والتطواف بال هدف ،واالجنراف بال توقف.

وكل تلك الوقائع املزدراة اخل�سي�سة التي ما كان ليقارفها،
تغدو خبز يومه� .إنها بداية الهبوط ،وال خيط يدله على اخلروج
من املتاهة املظلمة.

اخلال�ص الوحيد الذي يعرتف به هو احلرية ،واحلرية بالن�سبة له
هي املوت كما �سوف يكت�شف.

مل ي�صور �أحد ،مثل رامبو ،حقيقة �أن حرية الفرد املعزول
هي �رساب .الفرد املنعتق فقط ،هو الذي يعرف احلرية .هذه
تدريجي ،ن�ضال بطيء �شاق ،تطرد فيه
حترير
احلرية منتزعة� ،إنها
ٌ
ٌّ
ال�سعايل .ال�سعايل ال تذبح ،البتة ،فالأ�شباح حقيقة مبقدار املخاوف
التي ت�ستدعيها� .أ�شار رامبو مرة يف "ر�سالة الرائي" ال�شهرية� ،أنه
لكي يعرف املرء نف�سه ،عليه التخل�ص من العفاريت التي ت�سكنه.
الكني�سة مل تبتدع هذه املخاوف التي ت�أخذ العقل والروح ،كما
�أن املجتمع مل يخلق هذه التقييدات التي ترهق املرء وت�ؤرقه.
كني�سة تهدم ،وتبنى �أخرى .منط جمتمع يزول ،ليحلَّ �آخر.
واملتمردون ال يخلقون �سوى � ٍ
أمناط جديدة من الطغيان .وما يعانيه
الإن�سان فرداً ،يعانيه كل النا�س� ،أع�ضاء يف جمتمع( .ر�أى �أبيالر �أن
اهلل يت�أمل حتى من موت �أرنب).
احتج رامبو يف �صباه قائالًُّ :
"كل ما علمناه زائف" ،وكان حمقاً،
َّ
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احلق كله ،لكن واجبنا على هذه الأر�ض �أن نكافح التعليم الزائف
بجالء احلقيقة التي يف داخلنا .ونحن ن�ستطيع حتقيق املعجزات
حتى منفردين .لكن املعجزة العظمى �أن نوحد كل النا�س يف
طريق التفاهم .واملفتاح هو املحبة .علينا �أن نخرتق الأكاذيب،
والزيف ،وال�ضالالت ،ونتغلب عليها من خالل االندماج .هذا
امل�سار يتخذ له ا�سم الت�ضحية ال�شاق.
حني �أنكر رامبو احلقيقة الداخلية من �أجل احلقيقة اخلارجية
و�ضع نف�سه يف �أيدي القوى ال�سوداء التي حتكم الأر�ض .وهو
برف�ضه االن�صياع �إىل الظروف التي ولد فيها� ،س ّلم نف�سه �إىل
املجرى الراكد .وتوقفت ال�ساعة ،فعالً ،بالن�سبة له .من الآن
�سوف "يقتل الوقت" كما نعرب الآن بدقة ال ت�صدق .ومهما كان
فعاالً ،فالبارومرت لن ي�سجل �إال ال�ضجر� .إن فاعليته ال ت�ؤكد �إال
جمرد ال عالقته� .إنه جزء من اخلواء الذي �أراد مرة �أن ميد عربه
قو�س قزح الكمال غري املكني� .إن �سلم يعقوب �أحالمه ،الذي
كان ي�سكنه �أهل الب�شارة ،والر�سل من عامل �آخر؛ قد ذاب.
وجاءت الأ�شباح .و�أ�صبحت يف الواقع ،حقيقة جداً.
مل تعد الأ�شباح تهاويل خيال ،بل قوى تتخذ �شك ً
ال مادي ًا ذا
واقع مهلو�س .لقد ا�ستعان بالقوى التي ترف�ض النفي يف عمق
ال�ضباب الذي برزت منه .كل �شيء م�ستعار ،كل �شيء بديل� .إنه
مل يعد ممثالً ،فهو الآن عامل .يف عامل املخيلة ميتلك حرية بال حد،
ويف عامل املخلوقات ميتلك قوة فارغة ،وممتلكات فارغة .هو الآن
ال يجل�س يف جمل�س الرب ،وال يف جمل�س اللوردات� ،إنه يف �رشاك
ال�سلطات والإمارات.
ال �سالم ،وال توقف عن الكدح .الوحدة والعبودية ن�صيبه.
�أيحتاج جي�ش �إىل البنادق؟ �سيجهزه – بربح .وال يهمه من يكون
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اجلي�ش ،وملن – �سيبيع لكل من يريد �أن يقتل .لتقتل ،ولتقتل .الأمر
واحد بالن�سبة له.

�أهناك �سوق للرقيق؟ لقد تعامل بالقهوة ،والتوابل ،وال�صموغ،
وري�ش النعام ،والبنادق ...مل ال يتعامل بالرقيق �أي�ضاً؟ �إنه مل ي�أمر
النا�س بقتل بع�ضهم ،وال ب�أن يكونوا رقيقاً .لكن ما دام الأمر
هكذا ،فل�سوف ي�ستفيد منه �إىل �أق�صى حد .فرببح جيد ،قد
ي�ستطيع �أن يتقاعد يوم ًا ما ،ويتزوج يتيمة.

لي�س ثمة
�شيء بلغ من النظافة �أو القذارة �إىل حد ال ي�ستطيع
ٌ
املتاجرة به .ما الذي يهم؟ هذا العامل مل يعد عاملـ(ـه) .بالت�أكيد.
�إنه العامل الذي مل يغادره �إال ليعود من الباب اخللفي .كم يبدو
كل �شيء �أليف ًا الآن؟ ورائحة العفن تلك� ...إنها تثري احلنني! حتى
الرائحة املتميزة للحم اخليل املحروق – �أو �أنها خمتب�أ له – �أليفة يف
منخريه.
وهكذا ،كما يف مر�آة معتمة ،يقيم ال�شبح ،موالي ًا رق�صته
الكريهة ،والتي كانت عميقة يوماً ،مثل ا�ستعرا�ض �أمام عينيه� .إنه
مل ي�سيء �إىل �أحد ،لي�س هو الذي ي�سيء .بل لقد حاول حتى �أن
يفعل خرياً حني ي�ستطيع.

طوال حياته مل ينل �إال الر�أ�س القذر للع�صا ...فهل مينع الآن �إن
حاول احل�صول على �شيء لنف�سه� ،شيء قليل من املرق الذي ي�سيل
دوماً ،لكن ،بعيداً عن متناوله؟

هكذا يناجي نف�سه يف احلب�شة� .إنها الزرافة الب�رشية تتحدث �إىل
نف�سها يف الع�شب الطويل للمرج الف�سيح .ي�ستطيع الآن �أن ي�س�أل:
"Qu'est mon neant, au pres de la stupeur qui vous
"?attend
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"ما ع�سى �أن يكون عدمي ب�إزاء االن�شداه الذي ينتظركم؟".

�إن ما جعله متفوق ًا هو كونه بال قلب .ومن املده�ش �أن رج ً
ال
"بال قلب" ،كما اعتاد �أن يوقع ،يظل لثماين ع�رشة �سنة ،يقطع من
قلبه وي�أكل! مل يفعل بودلري �سوى �أنه ك�شف قلبه عارياً ،لكن رامبو
كان ميزق قلبه ويلتهمه ...ببطء.

وهكذا �أخذ العامل ،يتخذ بالتدريج� ،شكل زمن اللعنة .الطيور
تتهاوى ميتة قبل �أن تبلغ الأر�ض .والوحو�ش تندفع �إىل البحر
لتغرق فيه ،والع�شب يذوي ،والبذرة تتعفن .وتتخذ الطبيعة
وال�سموات تعك�س خواء الأر�ض.
الهيئة القاحلة امل�شوهة للتع�س.
َ
وال�شاعر امل�شمئز من امتطائه �صهوة الفر�س املتوح�شة عرب بحريات
يحز عنقه� .إنه يخفق عبث ًا بجناحيه
اال�سفلت ذي الأبخرةُّ ،
البدائيني .الأوبرا الهائلة تنهار ،وتهب الريح العاوية .والأر�ض
البوار مهجورة �إال من ال�ساحرات احلنقات� ،ساحرات الأزمنة
الغابرة .ومثل زبانية مبذاري ...يهجمن عليه� .إن ترحيبهن �أكرث
�صدق ًا من ذلك الدغل الر�ؤيوي ذي اجلالل ال�شيطاين .كل �شيء
حا�رض الآن ،لإكمال حفلة اجلحيم ،التي متناها ،مرة.
يف حماولته التغلب على �شيطانه (املالك املتخفي) عا�ش رامبو
حياة ال يتمنى �ألد عدو �أ�سو أ� منها عقوبة على حماولته (�أي رامبو)
الإفالت من ال�صفوف.

ظل حياته املتخيلة وجوهرها ،كالهما ،هما اللذان كانا ميدان
جذورهما يف الرباءة .وامليزة العذرية لنف�سه ،هي التي جعلته غري
متكيف ،والتي �أدت به ،ب�شكل خا�ص� ،إىل نوع جديد من اجلنون
– الرغبة يف التكيف التام ،واملطابقة التامة� .إنها اال�ستبدادية القدمية
نف�سها ،تنفجر من قوقعة النفي.
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وثنائية املالك وال�شيطان ،التي وجد ح ّلها م�ستحيالً ،قد ثبتت.
واحلل الوحيد ،هو االنحالل عددياً .فعندما ر�أى �أنه ال ي�ستطيع
�أن ي�صبح نف�سه ،فهو ي�ستطيع �أن ي�صبح �شخو�ص ًا ال منتهية العدد.
وقد عرب "جاكوب" بوهم" عن هذا الأمر ،منذ زمن طويل حني
قال:

"من ميت قبل �أن ميوت ،يتحطم حني ميوت" .هذا هو القدر
الذي يواجه الإن�سان احلديث :فهو بتجذره يف املجرى ،ال ميوت،
بل ينهار مثل متثال ،ينحل ،وينتهي �إىل الال�شيء.

لكن هناك جانب ًا �آخر ،لأر�ضانية رامبو املبالغة� .إذ �إن رغبته يف
امتالك احلقيقة ج�سداً وروحاً ،حنني �إىل ذلك الفردو�س ال�سفلي
الذي �سماه بليك "بواله" .وهي متثل حالة �سمو الإن�سان الكامل
وعياً ،الذي يكت�شف – حني يتقبل اجلحيم بال قيد وال �رشط
– فردو�س ًا من خلقه هو .هذه هي قيامة اجل�سد .وهي تعني �أن
الإن�سان غدا� ،أخرياً ،م�س�ؤو ًال عن م�صريه .جرب رامبو �أن يعيد
و�ضع الإن�سان على هذه الأر�ض ،ب�شكل كامل .ورف�ض االعرتاف
بروح خملوقة من الأج�ساد امليتة .ورف�ض كذلك االعرتاف مبجتمع
مثايل مكون من �أج�ساد بال روح ،تتالعب بها مراكزها ال�سيا�سية
�أو االقت�صادية.

�أما الطاقة املفزعة التي �أبداها ،طوال مهنته ،فقد كانت الروح
اخلالق الذي كان يعمل ...من خالله� .إن �أنكر الأب واالبن فلن
ينكر الروح القد�س .اخللق هو ما يعبد ،واخللق هو ما ميجد.

ومن هذه احلمى ت�أتي "احلاجة �إىل التدمري" ،التي يلمعها
�أحياناً .وهذا التخريب ،لي�س تخريب ًا عامداً� ،أو ث�أرياً ...بل هو
تعهد الأر�ض كي تطلع منها براعم جديدة .هدفه كله� ،أن مينح
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الروح مطلق العنان� .إن رامبو ،برف�ضه ثانية �أن ي�سمي الإله احلق،
�أو يعرفه� ،أو يحدده ،كان يطمح �إىل خلق فراغ ميكن لت�صور اهلل
�أن يتجذر فيه .ال ميتلك رامبو ابتذال �أو �ألفة الق�سي�س الذي يعرف
لقاء �أ�سمى للروح
اهلل ويتكلم معه ،كل يوم .عرف رامبو �أن ثمة ً
حوار �صامت يتم يف �صمت كامل،
بالروح .عرف �أن امل�شاركة
ٌ
ومهابة ،وذلة .وهو ،هنا� ،أقرب �إىل العبادة منه �إىل التجذيف.
كان التنوير لأولئك الذين يطلبون �أن يكون اخلال�ص ذا معنى.
�ألي�ست "الأغنية العقالنية للمالئكة" متابعة جلهد فوري؟
الت�أجيل نغمة ال�شيطان ،ومعه خمدر ال�سهولة.
يكتب رامبو يف �إحدى ر�سائله من احلب�شة" :كم هو م�ضجر!
ما الذي �أفعل هنا؟"
ما الذي �أفعل هنا؟ �رصخة الي�أ�س هذه تلخ�ص نداء املغلول �إىل
الأر�ض.
الحظ ايدجل ركوورد وهو يتحدث عن �سنوات النفي
الطويلة التي تنب�أ رامبو بها ،لنف�سه" :الأمر الذي بحث عنه رامبو
حني خرج من القوقعة الب�رشية ،الو�سائل التي ي�ستطيع بها تعزيز
نف�سه يف و�ضع الطهر ال�سامي ،والتحرر من الوهم ال�شبيه بالتحرر
الإلهي ،الذي انبثق فيه".
لكن املرء لن يفلت من هذه القوقعة الب�رشية ،حتى باجلنون.
كان رامبو �أ�شبه بالربكان الذي ا�ستنفد نريانه فخمد .ولو �أنه
انبثق لق�ضى على نف�سه وهو يف عنفوان مراهقته� .إنه ٍ
لباق هناك،
منت�صب على القمة ،امللك ال�شم�س الفتى.
ٌ
رف�ض البلوغ هذا يحمل يف ر�أيي ،بهاء م�ؤثراً.
ماذا يبلغ؟
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"ماذا �أبلغ؟" ن�ستطيع �أن نتخيله ي�س�أل نف�سه هذا ال�س�ؤال.
�أيبلغ رجولة تعني العبودية والإخ�صاء؟
لقد تربعم ب�صورة خارقة ...لكن� ..ألن يزهر؟
تفتح زهرته يعني التال�شي يف الف�ساد .فاختار �أن ميوت يف
الربعم.
�إنها الإمياءة العليا لل�شاب املنت�رص.
و�سي�سمح ب�أن تذبح �أحالمه ،لكن دون �أن تلوث .كانت لديه
ملحة عن احلياة يف بهائها وامتالئها ،ولن يخون هذه الر�ؤية بكونه
مواطن ًا مدجن ًا يف هذا العامل" .هذه الروح ال�ضالة بيننا جميعاً"،
هكذا و�صف نف�سه �أكرث من مرة .وحيداً ،وحمروماً� ،أبلغ �شبابه
حدوده الق�صوى ،و�سيطر على هذا امليدان كما مل ي�سيطر عليه من
قبل ،بل ا�ستنفده .ا�ستنفد كل ما نعرف منه ،يف الأقل.
واجلناحان اللذان نبتا له ،تعفنا ،يف قرب العذراء(((* الذي رف�ض
�أن يغادره� .إنه ليموت يف رحم كينونته نف�سه ،ظاهراً� ،سليماً،
ولكن يف الربزخ.
خا�صية الالطبيعي هذه ،هي م�ساهمته املتميزة يف ملحمة
�أفعال الرف�ض� .إن عن�رص الكبح (الرنج�سية) الذي هو جانب �آخر
من ال�صورة ،يقدم خوف ًا �أكرب من املخاوف الأخرى كلها – فقدان
الهوية .هذا التهديد الذي كان يح�س به دائماً ،حكم على نف�سه،
بذلك ال�سلوان الذي يئ�س مرة من الو�صول �إليه .عامل احللم يلفه،
يخمده ،يخنقه :فيغدو مومياء حنطتها و�سائله هو.
�أحب �أن �أفكر به ،باعتباره كولومب�س ال�شباب ،وال�شخ�ص
((( الطور الذي يلي الريقة من �أطوار ا�ستحالة احل�رشة.
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الذي منح امتداداً حلدود هذا امليدان الذي مل يكت�شف �إال جزئياً.
يقال :ينتهي ال�شباب حني تبد�أ الرجولة� .إنها جلملة بال معنى،
فمنذ مطلع التاريخ ،مل يتمتع الإن�سان متتع ًا كام ً
ال ب�شبابه ،وال
عرف الإمكانات غري املحدودة للرجولة .كيف ي�ستطيع املرء �أن
بهاء �شبابه
وامتالءه� ،إن كانت طاقاته م�ستهلكة يف مكافحته
َ
يعرف َ
�أخطاء الآباء والأ�سالف ،وزيفهم؟ �أعلى ال�شباب �أن يهدر قوته يف
الفكاك من قب�ضة املوت؟ هل ر�سالة ال�شباب مقت�رصة على التمرد،
والتدمري ،واالغتيال؟ �أال يقدم ال�شباب �إال للت�ضحية؟ ماذا عن
�أحالم ال�شباب؟ �أمقدر �أن ينظر �إليها ،دوماً ،كحماقات� ،أتظل
م�سكونة بال�سعايل وحدها؟
الأحالم هي براعم املخيلة و�أغ�صانها الأوىل :ولها احلق يف
�شوهوا �أحالم ال�شباب،
�أن تعي�ش حياة طاهرة �أي�ضاً .اخنقوا �أو ّ
حتطموا املبدع .وحيث ال �شباب حقيقي ،فال رجولة حقيقية.

و�إن كان املجتمع �سيغدو مثل جمموعة م�شوهني� ...أفلي�س
هذا عمل مربينا ومدر�سينا؟ اليوم ،كما هو الأمر بالأم�س ،ال
يجد ال�شاب الذي يريد �أن يعي�ش حياته اخلا�صة ،مكان ًا يتوجه
�إليه ،ومكان ًا يحيا فيه �شبابه� ،إال �إذا ارتد �إىل �رشنقته ،و�أغلق كل
املنافذ ،ودفن نف�سه حياً ،لقد تبدل تبد ًال عميق ًا مفهوم � ّأمنا الأر�ض
باعتبارها "بي�ضة فيها كل الأ�شياء الطيبة".

فالبي�ضة الكونية فيها �صفار فا�سد .هذه هي ال�صورة الراهنة
ال�سم حتى الرحم...
لأمنا الأر�ض .لقد تتبع املحللون النف�سانيون َّ
لكن لأي نتيجة؟ يف �ضوء هذا االكت�شاف العميق� ،سمح لنا بالقفز
من بي�ضة فا�سدة �إىل �أخرى فا�سدة.
جحيم خال�ص،
�سواء اعتقدنا ب�صحة هذا �أم مل نعتقد ،فالأمر
ٌ
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�رصف .قيل عن رامبو �إنه "احتقر �أعلى متع العامل" �أال نحبه �أكرث
لهذا؟ ملاذا يزيد �صفوف املوتى واملتعفنني؟ ملاذا ين�سل وحو�ش ًا
جديدة للنفي والالجدوى؟ دع املجتمع ي�سحق جثته املهرتئة!
لتكن لنا �سماء جديدة و�أر�ض جديدة! –
كان ذلك معنى ثورة رامبو امل�ستمية.

مثل كولومب�س� ،أبحر رامبو باحث ًا عن طريق جديد �إىل الأر�ض
املوعودة� .أر�ض ال�شباب املوعودة!
يف فتوته البائ�سة تغذّ ى على الكتاب املقد�س ،و�أمثال "روبن�سن
كروزو" من الكتب التي كانت تقدم �إىل الأطفال لقراءتها .وكان
الكتاب الذي �شغفه �أكرث من �سواه ،بعنوان "الإقامة يف ال�صحراء".
م�صادفة فريدة� ،أن يقيم يف ال�صحراء ،حتى وهو طفل ،هذه
ال�صحراء التي �ستغدو جوهر حياته� .أتراه ر�أى نف�سه ،حتى يف
ذلك الزمن البعيد ،وحيداً ،بعيداً ،متقطع ًا على �صخور ال�شواطئ،
متخلي ًا عن متدنه؟

�إن كان �أحد يرى بعينه اليمني ،وعينه ال�شمال ،فهو رامبو .و�أنا
�أحتدث بالطبع ،عن عيون الروح .ب�إحداهما كانت له القدرة على
النظر عرب الالنهاية ،وبالأخرى كانت له القدرة على النظر عرب
"الزمن واملخلوقات" كما هو وارد يف "الكتاب ال�صغري للحياة
الكاملة".
لكن يقال "�إن عيني روح الإن�سان هاتني ،ال ت�ستطيعان القيام
بعملهما يف وقت واحد .ف�إذا نظرت العني اليمني يف الالنهاية،
فعلى العني الي�رسى �أن تغم�ض نف�سها ،ومتتنع عن �أداء عملها ،كما
لو �أنها ميتة".
هل �أغم�ض رامبو العني اخلط�أ؟ و�إال فكيف نف�رس فقدانه
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الذاكرة؟ وتلك الروح الأخرى التي تدرع بها ليحارب العامل،
هل جعلته حم�صناً؟ حتى وهو م�س ّل ٌح كال�رسطان ،مل يكن �صاحل ًا
للجنة ،ومل يكن �صاحل ًا للجحيم �أي�ضاً .مل يكن ميكنه ،يف �أي
ظرف� ،أو ميدان� ،أن ير�سو طويالً .كان ينال مو�ضع �إبهام ،وال
يجد مو�ضع قدم .وك�أمنا الأرواح ال�رشيرة تطارده ،نراه مدفوع ًا
ق�صي �إىل �آخر.
من طرف ٍّ
يف بع�ض النواحي ،كان غري فرن�سي ...قدر ما �أمكنه �أن يكون.
لكن ال �أ�شد من ال فرن�سيته ،حني يتعلق الأمر بال�شباب.
الغر للي�سار الذي يكرهه الفرن�سيون.
كان ي ّت�سم بالت�رصف ّ
كان منافياً ،مثل حمارب من الفايكنج يف بالط لوي�س الرابع ع�رش.
وفن جديد ،متطابق معها" هما كما قيل،
ُ
"خلق طبيع ٍة جديدةٍّ ،
مطمحا رامبو .ويف فرن�سا اليوم ،نرى هذه الأفكار متاثل يف
�سالمتها والأخذ بها ،عبادة �صنم بولينيزي .لقد �رشح رامبو يف
ر�سائله من �إفريقيا ،كيف ي�ستحيل عليه ا�ستئناف حياة الأوربي.
واعرتف حتى ب�أن لغة �أوربا �صارت غريبة عنه .يف الفكر
والكينونة كان �أقرب �إىل "�إي�سرت �آيالند" منه �إىل باري�س� ،أو لندن،
�أو روما .والطبيعة الوح�شية التي �أبداها منذ الطفولة ،منت �أكرث
ف�أكرث ،مع ال�سنوات .وكانت �أكرث ك�شف ًا عن نف�سها يف م�ساوماته
وتنازالته ،مما يف مترده .ظل ،دائماً ،الالمنتمي .يلعب لعبته
وحيداً ،حمتقراً الطرق والأ�ساليب امللزم باتباعها .مبدي ًا رغبته يف
تطواف العامل مت�رشداً ،ال يف اال�ستيالء عليه.
وبينما يحلم البقر الدرباين ،يحلم هو �أي�ضاً� ،إنه لأمر �أكيد،
لكننا ال نعلم ،فقط ،ما هي تلك الأحالم .نحن ن�سمع فقط عن
�شكاواه وطلباته ،ال عن �آماله و�صلواته .نعرف احتقاره ومرارته،
ال رقته ،وحنينه.
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نراه منهمك ًا بالكثري من التفا�صيل العملية ،فنظن �أنه قد قتل
احلامل� .أجل ،من املمكن �أنه خنق �أحالمه ،ما دامت مبالغة يف
اندفاعيتها.
من املمكن �أي�ض ًا �أنه �أ ّدى دور �سليم العقل مبكر املجنون اخلارق
– خ�شية الفناء يف تلك الآفاق ال�ساطعة التي �أ�رشع �أبوابها .ماذا
نعرف ،فعلياً ،عن حياته الداخلية يف ال�سنوات الأخرية؟ ال �شيء،
عملياً.
لقد انغلق متاماً .وحني يوقظ نف�سه ،فلمجرد �أن يطلق دمدمة،
�أو �أنة� ،أو �شتيمة .وبوجه "�أناباز" ال�شباب ،و�ضع "كاتاباز"
ال�شيخوخة.
ال مكان و�سط ًا – با�ستثناء الن�ضوج الزائف للرجل املتمدن.
املكان الو�سط هو� ،أي�ضاً� ،أر�ض التقييدات اجلبانة.
ال غرابة يف �أنه ر�أى القدي�سني رجا ًال �أقوياء ،ور�أى الن�ساك
فنانني.
فلقد كانت لديهم القوة ليعي�شوا مبن�أى عن العامل ،متحدين
اجلميع� ،إال اهلل.
مل يكونوا الديدان التي تنحني وتدب ...التي تقول "نعم"
لكل كذبة ،خوف �أن تفقد �سالمها� ،أو �سالمتها ،ومل يتخوفوا
من �أن يعي�شوا حياة جديدة متاماً! مع هذا ،مل تكن رغبة رامبو
�أن يعي�ش مبن�أى عن العامل .لقد �أحب العامل ،حب ًا نادراً .حيثما
اجته� ،سبقه خياله ،فاحت ًا م�شاهد جميدة ،تتحول بالطبع� ،إىل �رساب،
دائماً .كان ال يهتم �إال باملجهول .ومل تكن الأر�ض بالن�سبة �إليه،
مو�ضع ًا حمجوزاً للنفو�س التائبة الآ�سفة التي تخلت عن الروح ،بل
حي ،ناب�ض ،غام�ض ،حيث لو �أدرك النا�س هذا،
الأر�ض
ٌ
كوكب ٌّ
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فقط ،لعا�شوا ملوكاً .امل�سيحية جعلت منها قذى للعني ،وم�سرية
التقدم كانت م�سرية ميتة .قلب وجهك� ،إذن! ولتبد�أ حيث خلف
امل�رشق بهاءه! واجه ال�شم�س ،وابعث ب�سالمك �إىل الأحياء ،وجمد
املعجزة!
ر�أى العلم ي�ستحيل �أكذوب ًة كربى كالدين ،والوطنية مهزلة،
والقومية غ�شاً ،والتعليم جذاماً ،والأخالق �أخالق �آكلي حلوم
الب�رش .بكل رمح ٍ
أحد ب�رصاً،
نافذ كان يطعن عني الثور .ال � َ
أحد � ُّ
و�أ�صدق هدفاً ،من الفتى ذهبي ال�شعر ،ذي ال�سابعة ع�رشة،
والعينني الزرقاوين زرقة زهرة العناقية.
"ي�سقط ال�شيوخ! الكل
فا�سد هنا" �إنه يطلق الر�صا�ص ميين ًا
ٌ
و�شماالً ،وما �إن يطوح بهم حتى يواجهوه ثانية ،حمدقني به.
ويفكر مع نف�سه:
ال جدوى من رماية الأطباء الطينية .ال� ...إن مهمة الهدم
تتطلب �أ�سلحة �أكرث فتكاً .لكن من �أين ي�أتي بها؟ ويف �أي تر�سانة؟
يف هذه اللحظة يتقدم ال�شيطان .وميكن ت�صور الكلمات التي
اختارها...
"ا�ستمر يف هذا الطريق ...لتحلَّ يف م�ست�شفى املجانني.
�أتظنك قادراً على قتل املوتى؟ دع هذا يل ،فاملوتى هم حلمي .ثم
�إنك مل تبد�أ حتى ب�أن حتيا.
متفوقٌ
�أنت مبواهبك ت�ستطيع امتالك العامل �إن �أردت� .أنت ّ
لأنك بال قلب .ملاذا جترجر نف�سك بني هذه اجلثث املتعفنة
املا�شية؟".
و�إذا برامبو يقول له" :موافق" ،متباهي ًا �أي�ضاً ،ب�أنه – وهو
الرجل املعقول – مل ي�رسف يف الكلمات .لكنه ،خالف ًا لفاو�ست
الذي �ألهمه ،ن�سي �أن يطلب الثمن .ورمبا مل يكن بذلك ال�صرب
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الذي يجعله ينتظر حتى ي�سمع �رشوط ال�صفقة .بل من املمكن
متاماً� ،أنه كان من ال�سذاجة بحيث مل يظن �أن هناك �صفقة.
ذلك لأنه كان بريئ ًا دائماً ،حتى وهو م�ضيع .براءته هي التي
قادته �إىل �أن ي�ؤمن ب�أن هناك �أر�ض ًا موعودة ،فيها ال�شباب �سيد.
ابي�ض �شعره .بل مل تكن لديه – حتى
ويظل ي�ؤمن بها ،حتى لو َّ
حني غادر مزرعة رو�ش لآخر مرة – فكرة �أنه �سيموت على �رسير
م�ست�شفى يف مر�سيليا ...و�إمنا فكرة الإبحار من جديد �إىل بالد
�أجنبية .وجهه ،دائماً ،م�ستدير نحو ال�شم�س.
"�شم�س وج�سد .ويف الفجر يغني الديك الذهبي" .ويف
البعيد ،مثل �رساب متنا ٍء �أبداً :املدن الرائعة .ويف ال�سماء �شعوب
الأر�ض ،ت�سري وت�سري .يف كل مكان �أوبرات خرافية� ،أوبراته،
و�أوبرات الرجال الآخرين :اخللق يف�سح املجال للخلق ،والتهاليل
تتلو التهاليل ،وال نهاية تتبع ال نهاية.
�إنه لي�س بحلم ح�شا�شني� ،إنه حلم الرائي.
اخلديعة التي ح ّلت به ،كانت �أفظع خديعة �أعرفها .طلب �أكرث
مما جر�ؤ عليه �أي �إن�سان ،ونال �أقل مما ي�ستحق �أي �إن�سان ،وبعد
�أن �سحقته املرارة والي�أ�س ،حتولت �أحالمه �إىل ركام .لكن هذه
الأحالم ،تظل عندنا ،طاهرة ،نقية ،كما يف يوم والدتها .ومن
اخلراب الذي مر به مل تلحقه و�صمة.
بيا�ض نا�صع ،راع�ش ،حي ..طهره اللهيب .لقد �أ�سكن نف�سه،
�أكرث من �أي �شاعر ،يف ذلك املو�ضع املعر�ض للإ�صابة :القلب.
يف كل ما هو ك�سري – فكرة� ،إمياءة ،فعالً� ،سرية – نرى �أمري
"الأردين" الأ�شم.
لرتقد روحه ب�سالم!
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