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متهيد)))

ميالد  على  مرَّ  قد  كان  بال�ضبط،  املا�ضي  الأول،  ت�رشين  يف 
رامبو، مئة عام.

يف فرن�ضا كان الحتفال بالذكرى املئوية مثرياً، اإذ ُدعي ُكّتاٌب 
"�ضارلفيل"  اإىل  ليحجوا  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  م�ضهورون، 

م�ضقط راأ�س رامبو. واتخذت الحتفالت طابع منا�ضبة وطنية.
اأما رامبو، فرمبا تقّلب يف قربه.

لغاٍت  اإىل  الكثرية  اآثاره  من  اأجزاٌء  ُترجمت  رامبو،  وفاة  منذ 
عديدة، بينها الرتكية والبنغالية. وحينما كان ما يزال ثمة اإح�ضا�ٌس 

بال�ضعر واملغامرة الكربى، فاإن ا�ضمه على طرف كل ل�ضان.
انت�ضاراً  الرامبوية  العبادة  انت�رشت  الأخرية،  ال�ضنوات  ويف 
ب�ضورة  وات�ضع  واآثاره،  حلياته  املكر�س  الأدب  وازداد  مده�ضًا، 

قفزات وم�ضافات.
هذا  لقي  قد  احلديث  الع�رش  من  �ضاعراً  اإن  القول  ميكن  ول 

النتباه والهتمام نف�ضه.
با�ضتثناء "ف�ضل يف اجلحيم" و "الإ�رشقات"، مل جتد �ضوى ق�ضائد 

يف "الإ�رشاقات" وردت �ضيغة "زمن القتلة" LE TEMPS DES ASSASSINS يف   (((
."MATINEE D'IVRESSE" البيت الأخري من ق�ضيدة

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 اإىل لغتنا، وحتى هذه الرتجمات القليلة تك�ضف عن 
تف�ضريات متنوعة، وا�ضعة، ول بد منها.

لكن، مهما كان اأ�ضلوب رامبو، �ضعبًا، ع�ضيًا؛ فاإن هذا ل يعني 
اأن رامبو ممتنع على الرتجمة. اإل اأن اإن�ضاف اآثاره اأمٌر اآخر.

وعلينا، يف اللغة الإجنليزية، اأن ننتج �ضاعراً قادراً على اأن يقدم 
لرامبو، ما قدمه بودلري لـ "بو"، اأو نرفال لـ "فاو�ضت"، اأو موريل 

ولربو لـ "يولي�ضي�س".
ال�ضغرية، املكتوبة قبل ع�رش  الدرا�ضة  اأن هذه  اأو�ضح  اأن  واأودُّ 
اجلحيم"  يف  "ف�ضل  ترجمة  يف  الإخفاق  نتيجة  كانت  �ضنوات، 

بال�ضورة التي اأردت.
وما يزال يراودين الأمل يف اإعطاء هذا الن�س، اللغة الأكرث قربًا 

من الل�ضان "الزجني" لرامبو.
اأنهم ل يعلمون–  الرغم من  –على  الزجنية  اإن موؤلفي الأغاين 

هم اأقرب اإىل رامبو، من ال�ضعراء الذين عبدوه وقلدوه.
لقد بداأنا، الآن فقط، نفهم ما فعله رامبو للغة، ولي�س لل�ضعر 
وحده. هذا الفهم يجري بني القّراء اأكرث من الكتاب، يف بالدنا، 

بالأقل، كما اأ�ضعر.
اإن كلَّ ال�ضعراء الفرن�ضيني املحدثني، تقريبًا، قد تاأثروا برامبو. 
بل ي�ضتطيع املرء القول اإن ال�ضعر الفرن�ضي اجلديد يدين بكل �ضيء 
لرامبو. لكن مل ي�ضتطع اأحد جتاوزه، يف اجلراأة والإبداع. وال�ضاعر 
احلي الوحيد القادر على منح �ضيء يقرتب من بهجة رامبو واإثارته 

هو: �ضان جون بري�س.
اإ�ضدارات  من  ق�ضمني  يف  الأ�ضل،  يف  ظهر،  هذا،  والن�س 
"نيودايرك�ضنز" ال�ضنوية، حتت رقمي 9 و )). ومنذ ذلك احلني 
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�ضوي�رشا،  يف  الطبعتان  هاتان  وكانت  والأملانية،  بالفرن�ضية  ظهر 
البلد الذي ل ي�ضتطيع املرء ربطه بعبقرية رامبو.

ويف هذه الطبعة، جرى تغيرٌي يف ترتيب الق�ضمني. وميكنني اأن 
اأ�ضيف اأنني اعتزمت، اأ�ضاًل، كتابة ق�ضمني اآخرين، لكنني تخليت 

عن تلك الفكرة.
هذا  على  التعرف  اإىل  حتتاج  اأمريكا  باأن  خمل�ضًا،  اأعتقد،  واأنا 
الكائن الأ�ضطوري، الآن، اأكرث من اأي وقت م�ضى. )وامل�ضاألة هي 
نف�ضها بالن�ضبة ل�ضاعر فرن�ضي خارق اآخر، انتحر قبل مئة عام يف 

كانون الثاين املا�ضي، هو جريار دي نرفال).
فيه  ال�ضاعر  وجود  كان  الدهر  من  حنٌي  اأمريكا  على  مير  ومل 
حقًا  مهددة  الأمريكية،  الأنواع  اإن  الآن.  الأمر  هو  كما  مهدداً، 

بالزوال، معًا، ويف اآن.
عندما �ضمع كنيث ريك�رشوث باملوت املبكر لـ "دايالن توما�س" 
بحران وهج  تقتل" كتبها يف  لن  "اأنت  "تذكارية" عنوانها  اأطلق 
اأبي�س، ومل يكن يق�ضد ن�رشها، لكنها وزعت فوراً، وترجمت اإىل 

عدد من اللغات.
اإن كان لدى اأي امرئ، اأية �ضكوك، حول امل�ضري الذي يخبئه 
الويلزي  ال�ضاعر  عن  "التذكارية"  هذه  فليقراأ  لل�ضاعر،  جمتمعنا 

الذي كتب "�ضورة الفنان جرواً".
اإن منزلة ال�ضاعر وحالته –واأنا اأ�ضتخدم الكلمة مبعناها الوا�ضع، 
لفاعلية  احلقيقي  الو�ضع  �ضك،  بدون  تبني،  كذلك–  والدقيق 

�ضعب ما.
نرى  "البدائية"،  اإفريقيا  واإفريقيا،  والهند  واليابان  ال�ضني  يف 
ال�ضعر ما يزال غري قابل لأن مُيحى. ومن يعوزنا، ب�ضورة وا�ضحة، 
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احلامل،  هو:  يعوزنا،  باأنه  حتى  حت�س  ل  من  بل  البالد،  هذه  يف 
املجنون امللهم.

اأيُّ اأغنية للغول، �ضن�ضمع، حني ياأتي زمن، نهيل فيه الرتاب، 
على هذا؟. هل �ضرنكز انتباهنا على "عدم تكيف" الفرد املتوحد، 

وهو املتمرد احلقيقي يف جمتمع عفن!
مغزى  مينحون  الذين  هم  اأنف�ضهم،  الأ�ضخا�س  هوؤلء  بينما 

مل�ضطلح "عدم التكيف" الذي ي�ضاء ا�ضتعماله.
يف مقالٍة عن "�ضيا�ضة بودلري" ن�رشتها جملة "بوزار" يف 25 كانون 
العاري  قلبي  "يف  ياأتي:  ما  نادو  موري�س  كتب   ،(955 الثاين، 
البورجوازية  عامل  اإنه  العامل وطقو�ضه.  عن  بالغربة  دائٌم  اإح�ضا�ٌس 
حيث اأخالقية ال�رشاف، املرعبة، عامل الغيالن اجلائع اإىل املاديات، 
املفتون بنف�ضه، غري املدرك اأنه داخل النهيار، العامل الذي نعرف 

بنبوءة منفردة اأنه �ضائر نحو التاأمرك، منذور للحيوانية".
الأمر املوؤثر لدى �ضعراء القرن التا�ضع ع�رش البارزين، وكذلك 
لكن  النبوية.  نغمتهم  هو  البارزين،  الع�رشين  القرن  �ضعراء  لدى 
النظرة  ذوي  "ويتمان"  و  "بليك"  لـ  –خالفًا  املتاأخرين  �ضعراءنا 
الكونية– ي�ضكنون اأعماق الغابة ال�ضوداء. اإنَّ �ضحَر العهد الألفي 
ال�ضعيد الذي �ضيطر على ذوي الروؤى اأمثال جواكيم دي فلوري�س، 
وهريونيمو�س بو�س، وبيكوديال مرياندول، والذي ما يزال اإغراوؤه 
اخلراب  به عبودية  ا�ضتبدلت  ال�ضحر  ال�ضابق، هذا  اأكرث من  ماثاًل 

التام.
ويف دوامة العتمة والفو�ضى القادمتني، ين�ضحب �ضعراء اليوم، 

وا�ضمني اأنف�ضهم بلغٍة خفّية، تغدو اأكرث فاأكرث، غري ممكنة الفهم.
التي  البلدان  تنحدر  الآخر،  تلو  الواحد  ينطفئون،  وبينما 
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اأجنبتهم، نحو قدرهم وم�ضريهم.
�ضوت  يختنق  وعندما  �رشيعًا،  غايته  �ضيبلغ  القتل،  فعل  اإن 
فجٍر  مثل  الدينونة،  وعد  وينفجر  معناه،  التاريخ  يفقد  ال�ضاعر، 

جديٍد خميف، على وعي الإن�ضان.
ما  "كلَّ  اأن  ندرك  اأن  ميكن  ال�رشاط،  حافة  وعلى  فقط،  الآن 
علمناه زائٌف"، اأن برهان هذه القولة املدمرة بارز، كل يوم، ويف 
ال�ضحافة،  وامل�ضنع، يف  واملخترب،  القتال،  �ضاحة  مكان: يف  كل 

واملدر�ضة، والكني�ضة.
اإننا نحيا، اإطالقًا، يف املا�ضي، نتغّذى باأفكاٍر ميتة، ومعتقدات 
ميتة، وعلوم ميتة. املا�ضي هو الذي ي�ضتحوذ علينا، ل امل�ضتقبل. 

فامل�ضتقبل كان دائمًا يعود، و�ضيعود دائمًا اإىل – ال�ضاعر.
حني اأفلت رامبو من العامل، فلرمبا اأنقذ روحه من م�ضرٍي اأ�ضواأ 
"ال�ضيد  ق�ضيدة  لنا  قدمت  ولرمبا  احلب�ضة.  يف  له  مقدراً  كان  مما 
اأن ت�ضتنقذ من الرتاب– مفتاحًا مفقوداً.  لها  ر  ُقدِّ الروحي" –لو 
"ف�ضل يف اجلحيم"  الو�ضل بني  اأعطتنا حلقة  فلرمبا  ومن يدري؟ 
واقعًا،  يومًا،  كان  الذي  العيد  هذا  الأر�س"،  على  ميالد  و"عيد 

لدى احلاكم املراهق.
الآن.  يحدث  ما  كل  رامبو  للروح، و�ضف  الرمزية  اللغة  يف 
ويف راأيي اأن لي�س ثمة تنافر بني روؤياه للعامل وللحياة الأبدية، وبني 

روؤى جمّددي الدين العظام.
جديدة  روؤيا  نخلق  اأن  اإىل  املرة،  تلو  املرة  مدفوعون،  اإننا 
اأ�ضقاء  نحيا  اأن  املوتى،  يدفنون  املوتى  ندَع  اأن  لل�ضماء والأر�س، 
ملحّذرون،  واإننا  واقعًا.  الأر�س  ميالد  عيد  جنعل  اأن  اجل�ضد،  يف 
اإْن مل ت�ضبح �ضهوة احلياة اجلديدة قناعًة حية لكل  املرة تلو املرة، 
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اأكرث  واحد منا، واأي واحد منا، فاإن الوجود الأر�ضي لن يكون 
من مطهر اأو جحيم.

مدًى  اأيِّ  اإىل  هو:  يواجهنا  الذي  الأحد  الواحد  ال�ضوؤال  اإن 
ن�ضتطيع تاأجيل احلتمّي؟ 

العامل  هزَّ  غّراً  باأن ولداً  نفكر  نقول، حني  اأن  ماذا علينا  ترى 
من اأذنيه؟

األي�س ثمة اأمٌر معجٌز يف ظهور رامبو على هذه الأر�س؟ �ضاأنه 
�ضاأن يقظة غوتاما، وتقبل امل�ضيح ال�ضليب، ور�ضالة خال�س جان 

دارك املذهلة؟
ف�رّشْ عمله كما �ضئت، ا�رشح حياته كما اأردت.. و�ضيظل نوراً 

ل ي�ضحب. فامل�ضتقبل كله له، حتى لو مل يكن اأمامنا م�ضتقبل.
هرني ميللر – 1955
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تناظرات، قرابات، التقاءات، اأرجاع
يف  قذر،  منزٍل  يف  الغائر،  القبو  يف   ،(927 عام  ذلك  كان 
بروكلني، حني �ضمعُت للمرة الأوىل ا�ضم رامبو. كان عمري �ضنًة 
"ف�ضل اجلحيم" املديد، اخلا�س  اأعماق  وثالثني عامًا، وكنت يف 
بي. وثمة كتاٌب عن رامبو يف املنزل، لكني مل اأنظر اإليه مرة. وكان 
ال�ضبب اأين اأكره املراأة �ضاحبة الكتاب، والتي كانت ت�ضكن معنا.

اكت�ضفت  –مثلما  وال�ضلوك  واملزاج،  املالمح،  يف  كانت 
موؤخراً– ت�ضبه رامبو، كما ميكن اأن يتخيل املرء.

وكما قلت، على الرغم من كون رامبو مادَة احلديث الدائمة 
بني ثلما وزوجتي، فاإين مل اأبذل جهداً ملعرفته. واحلق اأنني نا�ضلت 
اأنه  اآنذاك،  يل،  وبدا  خاطري،  عن  اأبعده  حتى  نف�ضه  كال�ضيطان 

العبقري ال�رشير، امل�ضّبب كلَّ �ضيقي وبوؤ�ضي.
ولحظت اأن ثلما، التي اأبغ�ضها، كانت تكت�ضب هويتها منه، 
مقلدة اإياه، قدر ا�ضتطاعتها، ل يف ال�ضلوك، فح�ضب، بل يف نوع 
ال�ضعر الذي تنظمه. لقد تاآمر كل �ضيء، كي اأرف�س ا�ضمه، وتاأثريه، 
وحتى وجوده. كنت اآنذاك يف اأ�ضفل ال�ضافلني، وكانت معنوياتي 

حمطمة متامًا.
يف  الكتابة  حماوًل  الرطب،  البارد  القبو  يف  جال�ضًا  واأتذكرين 
�ضوء �ضمعٍة خافقة، وبقلم ر�ضا�س. كنت اأحاول كتابة م�رشحيٍة 

تتناول ماأ�ضاتي اأنا، فلم اأفلح يف جتاوز الف�ضل الأول قط.
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�ضديد  طبيعية،  ب�ضورة  كنت،  هذه،  والعقم  الياأ�س  حالة  يف 
الرتياب، بعبقرية �ضاعر يف ال�ضابعة ع�رشة.

وبدا كل ما �ضمعته عنه، من اخرتاع ثلما املخبولة.
وكنت قادراً على العتقاد باأنها ت�ضتطيع ا�ضتنباط و�ضائل ماكرة 

لتعذيبي، ما دامت تكرهني، مثلما اأكرهها.
عنها  والتي حتدثت  الثالثة،  نحن  ع�ضناها،  التي  احلياة  كانت 
ق�ض�س  اإحدى  يف  حادثة  مثل  الوردي"  "ال�ضلب  يف  طوياًل 

دو�ضتويف�ضكي، غري واقعية، غري قابلة لأن اأ�ضدقها، الآن.
لكن امل�ضاألة، هي اأن ا�ضم رامبو، قد الت�ضق.

اإل  باإلقاء نظرٍة على عمله،  اأقم حتى  اأنني مل  وعلى الرغم من 
بعد �ضتِّ �ضنواٍت اأو �ضبع، يف منزل "اأني�س نني" بـ "لوفي�ضني"، غري 

اأن ح�ضوره، كان معي دائمًا. كما اأن تعارفنا كان مقلقًا:
"�ضوف تلتقي معي يومًا". هذا ما ظل �ضوته يردده يف اأذين.

ويوم قراأت اأول بيت لرامبو، تذكرت فجاأة، اأنه من "املركب 
ال�ضكران" الق�ضيدة التي طاملا هذت بها ثلما.

املركب ال�ضكران!
كم يبدو هذا العنوان معرّباً يف �ضوء كل ما عانيته لحقًا!

يف هذا الوقت، ماتت ثلما يف م�ضت�ضفى جمانني، ولو مل اأذهب 
اأنا اإىل باري�س، واأبداأ العمل اجلاد هناك، للقيت امل�ضري نف�ضه. لقد 
غرقت �ضفينتي يف ذلك القبو باأعايل بروكلني. وعندما ته�ضمت 
اأنني  اأدركت  املفتوح،  البحر  نحو  واندفعت  الرئي�ضة،  عار�ضتها 

كنت حراً، واأن املوت الذي مررت خالله.. قد حّررين.
يف  ي–   – "ف�ضل  متثل  بروكلني  يف  الفرتة  تلك  كانت  اإن 
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اجلحيم"، فاإن الفرتة الباري�ضية، ول�ضّيما من 932) اإىل 934)، 
كانت فرتة "اإ�رشاقات" ي. 

اأكتب  عندما وقعت على عمل رامبو، يف ذلك احلني، كنت 
بغزارة، واندفاع، وهياج، لذا اأبعدته جانبًا.

كانت اإبداعاتي اأكرث اأهمية لدي.
فبمجرد اإلقائي نظرًة على كتاباته، عرفت ما ينتظرين.

لقد كان الديناميت ال�رشف.
لكن علّي اأوًل، اأن اأقذَف باإ�ضبع ديناميتي اخلا�س.

التي  النتف  �ضوى  حياته،  عن  �ضيئًا  اأعرف  اأكن  مل  اآنذاك، 
التقطتها من ثلما قبل �ضنني.

لذا كان لزامًا علّي اأن اأقراأ �ضريته.
مع  بفريل جلن،  �ضكناي يف  اأثناء  �ضنة 943)،  هذا  وحدث 

جون دديل، الر�ضام. اإذ قراأت للمرة الأوىل عن رامبو.
اأنيد  كتاب  ثم  كاريه،  ماري  جلان  اجلحيم"  "ف�ضل يف  قراأت 

�ضتاركي.
لقد ا�ضتحوذ علي، وعقد ل�ضاين. وبدا يل اأنني مل اأقراأ قط عن 
عذاباته  تفوق  التي  عذاباتي،  ن�ضيت  رامبو.  ملعونة كحياة  حياٍة 
كثرياً. ن�ضيت الإحباطات واملهانات التي عانيتها، واأعماق الياأ�س 
والعجز التي غرقت فيها. مرة بعد اأخرى. غدوت مثلما ثلما، يف 
تلك الأيام.. ل اأ�ضتطيع التحدث اإل عن رامبو. وكان على كل من 

يزورين اأن ي�ضغي اإىل اأغنية رامبو.
الآن فقط، بعد ثماين ع�رشة �ضنة من �ضماعي ا�ضمه للمرة الأوىل، 
اأعلم كم  اأقراأه قراءة املتب�رش. الآن  اأراه بو�ضوح، واأن  اأن  اأ�ضتطيع 
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مغزى  اأفهم  الآن  حمنه.  كانت  رهيبة  ماأثرته، وكم  كانت  عظيمة 
حياته وعمله – بقدر ما ي�ضتطيع اأحد القول اإنه يفهم حياة وعمل 
الآخر. لكن ما اأراه بو�ضوح اأ�ضد، هو كيف جنوت، مبعجزة، من 

معاناة امل�ضري الرديء نف�ضه.
عانى رامبو اأزمته العظمى عندما كان يف الثامنة ع�رشة، حينها 
بلغ حدَّ اجلنون، ومنذ ذلك احلني غدت حياته �ضحراء ل تنتهي. 
والثالثني..  وال�ضابعة  والثالثني  ال�ضاد�ضة  بني  احلدَّ  فبلغت  اأنا  اأما 
العمر الذي مات فيه رامبو. ومنذ ذلك احلني بداأت حياتي تزدهر. 
رامبو حتّول من الأدب اإىل احلياة، اأنا فعلت العك�س. رامبو هرب 
من  لقد �ضحوت  عانقتها.  فقد  اأنا  اأما  التي خلقها،  ال�ضعايل  من 
حماقة و�ضياع املمار�ضة املجردة للحياة. هكذا توقفت، ووجهت 
واحلرارة  باللهفة  الكتابة،  يف  واندفعت  الإبداع.  وجهة  طاقاتي 
نف�ضهما اللتني و�ضمتا اندفاعي يف احلياة. وربحت احلياة بدل اأن 
َل كلُّ حظٍّ  اأ�ضيعها، وحدثت املعجزات، واحدة اإثر الأخرى، وُبدِّ
عاثٍر خرياً. اأما رامبو، فعلى الرغم من اندفاعه يف اأر�س مناخاٍت 
ق.. يف عامل فانتازيا غريب وبهي كق�ضائده، اإل  وم�ضاهَد ل ُت�ضدَّ

اأنه غدا اأكرث مرارة وانغالقًا وفراغًا واأ�ضى.
رامبو اأعاد الأدب اإىل احلياة، اأنا اأردت اأن اأعيد احلياة اإىل الأدب. 
والن�ضغالت  العرتافية،  اخلا�ضية  تقوى  الثنني  نحن  ولدينا 
من  اأكرث  واملو�ضيقا  باللغة  التلذذ  اأن  كما  والروحية.  الأخالقية 
الأدب، �ضفٌة م�ضرتكة بيننا. مع رامبو اأح�ض�ضت بطبيعٍة بدائية تعرّب 
"�ضويف يف  باأنه  رامبو  نف�ضها بطرق غريبة. و�ضف كلوديل  عن 
"يعود"  اإن رامبو ل  حالٍة متوح�ضة"، وهو و�ضف لي�س له مثيل. 

اإىل اأي مكان. وكان لدي هذا الإح�ضا�س ذاته اإزاء نف�ضي.
ذلك  التف�ضيل،  ببع�س  اأتناولها  و�ضوف  تنتهي،  ل  التناظرات 
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اإىل  وا�ضحة  ال�ضبه  وجوه  راأيت  والر�ضائل  ال�ضري  قراءة  يف  لأنني 
حدٍّ جعلني ل اأقاوم تدوين ملحوظات عنها. ول اأظنني فريداً... 
عددهم  واأن  رامبو  من  الكثري  العامل،  يف  اأن  اأعتقد  بل  هذا،  يف 
يزداد مع الزمن. واأرى اأن النمط الرامبوي �ضيحلُّ يف امل�ضتقبل حملَّ 

النمط الهاملتي اأو الفاو�ضتي.
اإن الجتاه �ضائٌر نحو ان�ضطاٍر اأعمق. واإىل اأن ميوت العامل القدمي 
نهائيًا، فاإن الفرد "ال�ضاذ" �ضيكون، اأكرث فاأكرث، هو النموذج. ولن 
اجلماعة  بني  احلرب  تنتهي  حني  اإل  نف�ضه  اجلديد  الإن�ضان  يجد 

والفرد. اآنذاك �ضوف نرى النمط الإن�ضاين بكلِّ امتالئه وبهائه.

***
هذا  كاملة،  معرفة  اجلحيم"  يف  "ف�ضل  نعرف  اأن  اأجل  من 
نقراأ  اأن  �ضنة، علينا  ، لدى رامبو، ثماين ع�رشة  امتدَّ الذي  الف�ضل 
ال�ضومايل،  ال�ضاطئ  على  الوقت  هذا  معظم  اأم�ضى  لقد  ر�ضائله. 
ويف عدن عدة �ضنوات. وفيما ياأتي و�ضٌف للجحيم على الأر�س، 

من ر�ضالة اإىل اأمه:
اأن تتخيلي املكان: فال �ضجرة، حتى لو كانت  "ل ت�ضتطيعني 
البحر.  اإن عدن فوهُة بركاٍن خامٍد مليئٌة برمل  تربة.  ذاوية، ول 
اإنك ل ترين اإل احلمم والرمل يف كل مكان، هذه التي ل تنبت 
اأ�ضاأل نبت. وهي حماطة برمال ال�ضحراء. وهنا ت�ضدُّ جوانب فوهة 
بركاننا اخلامد، الهواء. واإننا لن�ضوى كما لو كنا يف فرن جريي".

اأن  العظيمة،  بالطاقات  مفعم   ، عبقريٌّ اإن�ضاٌن  ر�ضي  كيف 
ي�ضجن نف�ضه، م�ضوبًا، متلويًا، يف غاٍر َتِع�ٍس كهذا؟

لكت�ضاف  حياٍة  األف  لديه  تكفي  تكن  مل  رجٌل  هنا،  اأمامنا، 
عجائب الأر�س.. لكننا نراه عامًا بعد اآخر، مقطوعًا يف هذا الغار 
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اجلهنمي. كيف تف�رش الأمر؟
نحن نعلم، بالطبع، اأنه كان ي�ضارع الأغالل، ويدّبر تدابرَي ل 
فقط من عدن،  لي�س  نف�ضه،  يعتق  اأن  اأجل  حُت�ضى، وم�ضاريع من 
ولكن من كلِّ عامل الكدح والعرق. اإن رامبو، وهو املغامر، كان 
يف  املايل.  الأمان  ب�ضيغة  ترجمها  التي  النعتاق  بفكرة  م�ضكونًا 
واإحلاحًا  اأهمية  الأكرث  الأمر  اأن  اأهله  اإىل  يكتب  والع�رشين  الثامنة 
ما  لكنه حذف  كان.  اأي مكان  م�ضتقاّلً، يف  يغدو  اأن  هو  لديه، 
ينبغي اأن ي�ضيفه وهو: وباأي طريقة كانت. كان مزيجًا غريبًا من 
مل  اأرا�ٍس  يف  املغامرة  على  اجلراأة  لديه  كانت  واحلياء.  الوقاحة 
تطاأها قدما رجل اأبي�س، لكن مل تكن لديه �ضجاعة مواجهة احلياة 
بدون دخٍل ثابت. كان ل يخاف اأكلة حلوم الب�رش، لكنه يخاف 

اأ�ضقاءه البي�س.
ي�ضافر  اأن  ي�ضتطيع  مريحة،  ثروٍة  جمع  يحاول  كان  اأنه  مع 
ب�ضببها، ويطوف العامل، متمتعًا، مرتاحًا، اأو اأن ي�ضتقرَّ يف مكاٍن 
ما حني يجد البقعة املنا�ضبة، اإل اأنه ظل ال�ضاعر واحلامل، والإن�ضان 
غري املتكيف مع احلياة، الإن�ضان املوؤمن باملعجزات، الباحث عن 

الفردو�س ب�ضكل اأو باآخر.
لتاأمني  األف فرنك �ضتكون كافيًة  اأن خم�ضني  اأوًل  كان يعتقد 
نف�ضه طوال حياته، لكنه، ما اإن كاد يجمع هذا املبلغ حتى قّرر باأن 

مئة األف هي التي جتعله اأكرث اأمانًا.
ق�ضاه،  مفزع  بائ�س  زمٍن  اأيُّ  األفًا!  الأربعون  الفرنكات  هذه 
وهو يحمل خمريته معه! لقد كانت هذه الفرنكات دماره عمليًا. 
عندما حملوه من "هرر" اإىل ال�ضاحل على حمّفة –وهي رحلٌة ميكن 
اأفكاره تدور غالبًا حول الذهب  مقارنتها بدرب الآلم– كانت 
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يف هميانه. وحتى يف م�ضت�ضفى مر�ضيليا، حيث برتت �ضاقه، كان 
م�ضابًا بخمريته. واإن مل يكن الأمل هو الذي يبقيه م�ضتقيظًا ليايَل 
عديدة، فاإنه التفكري مباله الذي يرتديه والذي عليه اأن يخفيه حتى 
ل ي�رشقه اأحد. كان يريد اإيداعه يف م�رشٍف، لكن كيف ي�ضتطيع 
الذهاب اإىل امل�رشف، وهو ل ي�ضتطيع امل�ضي؟ اإنه يكتب اإىل بيته 

حتى ياأتي اأحدهم ويعتني بالكنز الثمني.
ثمة �ضيٌء فاجٌع وم�ضحك يف هذا الأمر، بحيث ل يعرف املرء 

ماذا يقول اأو يرى.. اأكرث.
لكن ماذا كان اأ�ضل جنون الأمان هذا؟

اإنه اخلوف الذي يعرفه كلُّ فناٍن مبدع: اإنه غري مرغوب فيه، 
ول يفيد العامل ب�ضيء. كم حتدث رامبو يف ر�ضائله عن كونه غري 
�ضالح للعودة اإىل فرن�ضا وا�ضتئناف حياة املواطن العادي. ل جتارة 
لدي، ل حرفة ول اأ�ضدقاء هناك. هكذا كان يقول. ومثلما يفعل 
كل ال�ضعراء، كان يرى العامل املتمدن غابة، ل يدري كيف يحمي 

نف�ضه فيها.
اإنه   – بالعودة  التفكري  الآن  املتاأخر  من  اأن  اأحيانًا  وي�ضيف 
يتكلم دائمًا كما لو كان �ضيخًا! – لقد اعتاد، متامًا، احلياة احلرة 
ي�رشج.  اأن  اإىل  العودة  ي�ضتطيع  يعد  مل  بحيث  املغامرة،  املتوح�ضة 
اإفريقيا، وقرب�س،  الكدح احلالل، لكنه يف  اأكرث ما يكرهه:  كان 
واجلزيرة العربية كان يكدح مثل زجني، مقرّتاً على نف�ضه يف كل 
"الد�ضدا�ضة"  مرتديًا  والتبغ،  القهوة  من  حتى  اإياها  حارمًا  �ضيء، 
�رشاء  ي�ضتطيع  اأن  اأماًل يف  يربحه،  قر�س  كلَّ  موفراً  ذاتها،  القطنية 
حريته يومًا، ونحن نعرف، اأنه حتى لو جنح، فلن ي�ضعر باحلرية، 
لن يكون �ضعيداً، لن يرفع عنه نري ال�ضجر. لقد حتّول من اندفاع 
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ال�ضباب اإىل حذر ال�ضيخ. كان متامًا، الطريد، واملتمرد، وامللعون، 
الذي ل ميكن اأن ينقذه �ضيء.

اأ�ضّدد على هذه الناحية يف طبعه، لأنها تف�رش العديد من  اإنني 
يف  فالحًا  ول  �ضحيحًا،  يكن  مل  اإليه.  املن�ضوبة  ال�ضيئة  الت�رشفات 
قلبه، كما يقول بع�س كتاب �ضريته. مل يكن قا�ضيًا على نف�ضه. كان 
"كان  القدماء  م�ضتخدميه  اأحد  باردي  يقول  الطبع.  كرمي  فعاًل، 
اإح�ضانه بذًل طبيعيًا غري ُمّدٍع، ورمبا كان هذا الإح�ضان من الأمور 

القليلة التي يفعلها دون ازدراء اأو ا�ضتخفاف".
اخلدمة  ولياليه:  اأيامه  توؤرق  كانت  اأخرى،  فزاعة  وثمة 
الع�ضكرية. فمنذ اأن بداأ تطوافه، حتى يوم وفاته كان يعذبه اخلوف 
من ال�ضلطات الع�ضكرية. ولقد كان، حتى قبل اأ�ضهر من موته، يف 
م�ضت�ضفى مار�ضيليا، وهو مبتور ال�ضاق مت�ضاعف الآلم... خائفًا 
من اأن تك�ضف ال�ضلطات الع�ضكرية مكانه، وتر�ضله اإىل ال�ضجن. 
كان هذا اخلوف يرهقه كاجلذام. "اأيكون ال�ضجن ما �ضاأعانيه؟ اإن 
ال�رشورة  يف  اإل  اإليه  تكتب  األ  اأخته  يرجو  كان  اأف�ضل!"  املوت 
املا�ّضة، واأن تكتب، عنوانه با�ضم "رامبو" فقط، ل اآرثر رامبو، واأن 

تبعث بر�ضائلها من مدينة جماورة ملدينتها.
اإن ن�ضيج �ضخ�ضيته ليبدو اأمامنا عاريًا يف هذه الر�ضائل اخلالية 
اإىل  العارم  فيها جوعة  لرنى  اإننا  فتنة.  اأو  اأدبية  قيمٍة  اأيِّ  من  متامًا 
واإيذاءه   ، حُتدُّ التي ل  الدائم، ورغباته  ا�ضتطالعه  التجربة، وحبَّ 
النف�س، وزهده، وقناعته، خماوفه، وكوابي�ضه، و�ضيقه، وتوحده، 
الأفراد  كل  مثل  كان  اأنه  كله  هذا  فوق  ونرى  بالنبذ.  واإح�ضا�ضه 
املبدعني، غري قادر على اأن يتعلم من التجارب، لي�س ثمة اإل دورة 
متكررة من التجارب املت�ضابهة والعذابات. اإننا نراه �ضحية توهم 
طوال  املراهق  يظل  نراه  خارجية.  بو�ضائل  نيلها  ميكن  احلرية  اأن 
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حياته، راف�ضًا قبول املعاناة اأو اإعطاءها القيمة. ولكي نقّدَر فداحة 
اإخفاقه يف ن�ضف حياته الأخري، علينا، اأن نقارن تطوافه بتطواف 

كابيزا دي فاكا.
لنف�ضه.  خلقها  التي  ال�ضحراء  و�ضط  نرتكه  دعونا  لكن، 
واأرجاع  ومرا�ضالت  وقرابات  تناظرات  اإىل  الإ�ضارة  وق�ضدي، 
معينة. لنبداأ بوالديه: مثل ال�ضيدة رامبو، كانت اأمي، امراأة �ضمالية، 
فكان  اأبي  اأما  وطهرية.  مت�ضاحمة،  غري  متكربة،  نقادة،  باردة، 
بورجنديًا.  رامبو  والد  كان  بينما  بافاريني،  والدين  من  جنوبيًا، 
مع  والأب،  الأم  بني  م�ضتمّران  وخالٌف  �رشاٌع  هناك  وكان 
الأرجاع املعتادة على البن. اإن الطبع املتمرد، ذا املرا�س ال�ضعب 
الذي ل ميكن تروي�ضه، يجد هنا رحمة. ومثل رامبو، بداأت يف 
وقٍت مبكر اأ�رشخ: "لتمت الرحمة!" كان هذا، موت كل �ضيء 
اأ�ضدقائهما  اإىل  حتى  هذا  امتدَّ  ولقد  ويقبالنه.  الوالدان  ير�ضاه 
يتوقف  ومل  ولداً.  كنت  حني  حتى  اأمامهما  اأهينهم  كنت  الذين 
اأعرف  بداأت  عندما  فعاًل..  املوت  فرا�س  على  واأبي  العداء حتى 
كم اأ�ضبهه. مثل رامبو، كرهت م�ضقط راأ�ضي، و�ضاأظل اأكرهه اإىل 
مماتي. كان هاج�ضي املبكر اأن اأفلت من بيتي، واملدينة التي اأمقت، 
والوطن ومواطنيه الذين ل يجمعني بهم جامع. مثله، اأي�ضًا، كنت 
مبكر الن�ضج، اأرّدد الق�ضائد بلغٍة اأجنبية �ضغرياً. لقد تعلمت امل�ضي 
اإىل  اأذهب  اأن  قبل  حتى  ال�ضحيفة  وقراءة  الأوان..  قبل  والكالم 
ال�ضف... واأف�ضل  تلميذ يف  اأ�ضغر  رو�ضة الأطفال. كنت دائمًا 
اأي�ضًا،  تلميذ، بل املف�ضل لدى معلمي ورفاقي. لكن، كنت مثله 
اأحتقر اجلوائز والهدايا التي تقدم يل، ولقد طردت من املدر�ضة، 
املدر�ضة هي  اأن ر�ضالتي يف  �ضلوٍك منحرف. وبدا  ب�ضبب  مراراً، 
ال�ضخرية من املعلمني واملنهج. كانت املدر�ضة، بكل ما فيها، �ضهلة 
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جداً، وغبية جداً، بالن�ضبة يل. واأح�ض�ضت اأنني مثل قرد مدّرب.
امليالد كنت  نهمًا. ويف عيد  قارئًا  املبكرة كنت  منذ طفولتي 
اأطلب الكتَب فقط... ع�رشين اأو ثالثني كل مرة. واإىل اأن بلغت 
اخلام�ضة والع�رشين، اأو ما يقارب ذلك، مل اأغادر البيت قط بدون 
اأن اأتاأبط كتابًا. كنت اأقراأ واأنا واقٌف، واأنا يف طريقي اإىل العمل، 
اأن  واأتذكر  املف�ضلني.  �ضعرائي  من  طويلة  �ضعر  مقاطع  واأحفظ 
النهائية  النتيجة  اأما  الكتب.  هذه  بني  من  كان  غوته  "فاو�ضت" 
لمت�ضا�س الكتب امل�ضتمر هذا، فكانت اإلهابي لثورة اأبعد، وحّث 
الأدب.  اأهل  �ضد  وجعلي  واملغامرة،  ال�ضفر  يف  الراقدة  رغبتي 
اأ�ضدقائي،  عن  بالتدريج،  مبتعداً  بي  يحيط  ما  كلَّ  اأحتقر  �رشت 
اأن  وفار�ضًا على نف�ضي ذلك الطبع املتوحد املرير الذي ل ميكن 
ُيدعى �ضاحبه اإل فرداً "غريبًا". ومن �ضن الثامنة ع�رشة )�ضنة اأزمة 
رامبو) غدوت، بالتحديد، �ضقيًا، حمطمًا، بائ�ضًا، يائ�ضًا، ومل يكن 
بالإمكان اخلال�س من هذه احلال اإل بتغيري ظرويف تغيرياً كاماًل. 
اأخرى،  ق�ضري. ومرة  لوقت  لكن   ... اأفلتُّ والع�رشين  احلادية  يف 
نتائج خائبة  اأمامي، ذات  املفتوحة  الهروبات  رامبو، كانت  مثل 
متامًا. وكنت، دائمًا، اأعود اإىل بيتي، باإرادتي، اأو بغري اإرادتي... 

ويف و�ضع يائ�س دائمًا.
كان يبدو اأن لي�س ثمة خمرج. ا�ضتغلت مبعظم الأعمال الغريبة، 
يف  رامبو  ومثل  ينا�ضبني.  ل  �ضيء  كل  يف  ا�ضتغلت  وباخت�ضار، 
مياومة،  عامل  واملعول،  بالرف�س  عملت  بقرب�س،  احلجر  مقالع 
متنقاًل، اأفاقًا. بل اأ�ضبهت رامبو حتى يف هروبي من منزيل... اإذ 
مرة  كتبًا  فيها  اأقراأ  ل  طليقة،  حياًة  اأحيا  اأن  –مثله–  اأق�ضد  كنت 
الأجواء  اأكون رجل  اأن  يدي،  على  معي�ضتي  معتمداً يف  اأخرى، 
املفتوحة ل مواطن: حا�رشة اأو مدينة. لكن لغتي واأفكاري كانت 
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اأرده.  اأم مل  اأردت هذا  تخونني دائمًا. كنت متامًا، الأديب �ضواء 
اأي فرد، كائنًا من كان،  اأمري مع  اأ�ضتطيع تدبري  اأنني كنت  ومع 
ال�ضخ�َس  الأمر،  اآخر  اأغدو، يف  اأين  العادي، غري  الفرد  ول�ضّيما 

امل�ضكوك فيه.
الكتاب  دائمًا  اأطلب  املكتبة:  اإىل  زياراتي  كانت  وهكذا 
املغلوط. ومهما كانت املكتبة كبرية، فاإن الكتاب الذي اأريده، لن 

يكون فيها... اأو اأن هذا الكتاب مُينع عني.
وبدا يل، تلك الأيام، اأن كلَّ ما اأريده يف احلياة، اأو من احلياة 
اإن  اأكرث التجرميات عنفًا.  اأنني كنت مذنبًا يف  حمّرٌم علي. طبيعي 
اإىل  اأنني جررت  –اأتذكر  واأنا طفل  نابية، حتى  التي كانت  لغتي 
�ضليطة–  لغة  ال�ضاد�ضة من عمري، ل�ضتعمايل  ال�رشطة، يف  مركز 

لغتي هذه، غدت، اأكرث نبواً و�ضالطة.
�ضاب،  وهو  رامبو،  اأن  قراأت  حني  بها،  اأح�ض�ضت  رّجٍة  اأي 
"عدمي  كانت  القلب".  عدمي  التع�س  "ذلك  بـ  ر�ضالته  يوقع  كان 
القلب" �ضفة اأغرمت ب�ضماعها مل�ضقة بي. لي�ضت لدي مبادُئ، 
واأ�ضتطيع حني  كانت،  مهما  �ضلوك...  قواعد  ول  ولءات،  ول 
والعدو على  ال�ضديق  مع  الق�ضوة  �ضديد  اأكون  اأن  الأمر  يحلو يل 
كنت  والتجريح.  بالإهانة  احل�ضنة  اأجزي  وعادة،  �ضواء،  حدٍّ 
�ضافاًل، متغطر�ضًا، غري مت�ضامح، �ضديد التحامل، عنيداً بال هوادة، 
باأنها غري مقبولة، و�ضعبة  وباخت�ضار، كانت يل �ضخ�ضيٌة متميزٌة 

املرا�س، ع�ضية على التعامل معها.
النا�س  اأن  يبدو  وكان  حمبوبًا.  كنت  هذا،  من  الرغم  وعلى 
�ضديدو التوق لأن يغفروا �ضفاتي ال�ضيئة مقابل البهجة واحلما�ضة 
اإل جراأًة على حريات  يزدين  الأمر مل  لكن هذا  اأوّفرهما.  اللتني 
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اأخرى. واأتعجب، اأحيانًا، كيف اأ�ضتطيع امل�ضي يف هذا الو�ضع. 
يرون  الذين  اأكرث، هم  اأهينهم واأجرحهم  اأن  اأحب،  الذين  النا�س 
اأنف�ضهم خرياً مني، على هذا النحو، اأو ذاك. اإنني اأ�ضنُّ على هوؤلء 
حربًا ل ترحم. حتت هذا كله، كنت، مثلما ت�ضتطيع القول، ولداً 

طيبًا.
كان مزاجي الطبيعي اأنني فرٌد، عطوٌف، فرٌح، مفتوُح القلب.
�ضيطان  لكن  "مالك"،  بـ  اأو�ضف  كنت  ما  كثرياً  فتوتي،  ويف 
التي  اأمي هي  �ضنٍّ مبكرة جداً. كانت  ا�ضتحوذ علي، يف  التمرد 
زرعت هذا التمرد يّف. لقد وجهت �ضّدها، و�ضّد كل ما متثله، 
بلغت  اأن  اإىل  قط،  باحلنان  اإزاءها  اأ�ضعر  ومل  املتفجرة.  طاقتي 

اخلم�ضني من عمري.
كانت  اإرادتي  )لأن  عادة  وجهي  يف  تقف  تكن  مل  اأنها  ومع 
اأ�ضعر دائمًا بظلها يقطع الطريق  اأين كنت  اإل  الأقوى وح�ضب)، 
يزرق  �ضمٍّ  مثل  من�رشبًا،  �ضامتًا  الر�ضا،  عدم  من  ظاًل  كان  علي. 

ببطء يف العروق.
"ف�ضل  بقراءة  لأمه  �ضمح  رامبو  اأن  قراأت  ولقد ده�ضت حني 
اأو  كتبته،  ما  والدّي  اأري  باأن  البتة  اأحلم،  مل  فاأنا  اجلحيم".  يف 
الرعب  اعرتاهما  وقد  معهما.  كتابتي  مو�ضوع  اأناق�س  اأن  حتى 
كما  كاتبًا...  اأكون  اأن  اخرتت  باأنني  مرة،  اأول  اأخربتهما،  حني 
اأن  اأ�ضتطيع  ل  مِلَ  جمرمًا.  اأغدو  اأن  باعتزامي  اأخربتهما  اأنني  لو 
اأفعل �ضيئًا ح�ضيفًا؟ �ضيئًا ميكنني من تدبري معي�ضتي؟ اإنهما مل يقراأا 
�ضطراً مما كتبت. وكانت مزحة دائمة اأن ي�ضاأل اأ�ضدقاوؤهما عني، 
وي�ضتف�رشوا عما اأعمل. "ماذا يعمل؟ اآه يكتب..." كما لو اأنهما 

يقولن اإنه خمبول.. ي�ضنع فا�ضولياء من الطني... طوال النهار.
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رامبو كان مدلاًل يف طفولته كفتاة، ويف  اأن  لنف�ضي  �ضورت 
اأبي  اأن  وباعتبار  معي.  الأمر  كان  وهكذا  "غندور".  كـ  �ضباه 
وعندما  بقيافتي،  والدي  يهتم  اأن  طبيعيًا  كان  فقد  خياطًا،  كان 
ذوي  كنا  النفي�ضة.  الأنيقة  والدي  مالب�س  خزانة  ورثت  كربت 
التي بداأت  الفرتة  ثانية، خالل  مقا�ٍس واحد. لكني، مثل رامبو، 
فرديتي توؤكد نف�ضها بقوة، اأخذت اأكرّب نف�ضي، ب�ضورة م�ضحكة، 
كذلك،  وكنت،  اخلارجية.  بتلك  الداخلية  الختالفات  مقاباًل 
مو�ضع �ضخرية يف احلي الذي اأعي�س فيه. واآنذاك اأتذكر اإح�ضا�ضي 
بالرتباك، وعدم الثقة بالنف�س، وباخلجل من التحدث مع الرجال 
اأيًّا كانوا. "ل اأعرف كيف اأحتدث!" هكذا هتف رامبو يف باري�س 
عندما كان حماطًا بالأدباء. لكن من ي�ضتطيع التحدث خرياً منه اإذا 
اأحيانًا.  يتكلم  كان  طالوة  باأي  عرف  اإفريقيا،  يف  حتى  انطلق؟ 
التلعثم  اأي ذكريات موؤملة يل عن  املع�ضلة جيداً!  اأعرف هذه  كم 
لكني،  معهم!  التحدث  اإىل  تقت  طاملا  رجال  بح�رشة  والتاأتاأة 
باأل�ضنة  التحدث  اأ�ضتطيع  منفرداً،  اأكون  حني  اأخرى،  ناحية  من 
اأع�ضق �ضوت الكلمات، ب�ضحرها،  املالئكة. منذ الطفولة كنت 
وقدرتها الفتانة. غالبًا ما اأجلاأ اإىل تاأثرياٍت �ضوتية، دافعًا م�ضتمعي 
اإىل حافة اله�ضرتيا. هذه امليزة، هي التي اكت�ضفتها، م�ضادفة، عند 
رامبو، حلظة نظري اإىل �ضفحة من �ضفحاته. وثبت اأثرها عندي 
�ضطرت  حياته،  يف  منغم�ضًا  كنت  اآن  جلن،  بفريل  يف  كالطفل. 
بالطبا�ضري اأ�ضعاره على احلائط –يف املطبخ، يف غرفة املعي�ضة، يف 
املغا�ضل، وحتى يف البيت-. اإن تلك الأ�ضعار لن تفقد قوتها لدي 
نف�ضها، والبهجة ذاتها،  الرع�ضة  انتابتني  بها  اأبداً. وكلما مررت 
وذلك اخلوف من فقداين العقل لو توقفت عندها طوياًل. كم عدد 
الكّتاب الذين يفعلون بك هذا؟ كلُّ كاتٍب ينتج مقاطَع ت�ضكنك، 
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اإنها مبثوثة عرب  تتذكرها، لكنها عند رامبو ل حت�ضى.  اأ�ضعاراً  اأو 
ال�ضفحات، مثل جواهر ت�ضاقطت من �ضدٍر منخوب بالر�ضا�س. 
هذه الهبة جتعل العالقة مع رامبو، ل تنف�ضم، وهي وحدها التي 
اأح�ضد رامبو عليها. واليوم، بعد كل ما كتبت، اأجد رغبتي الأعمق 
يف التخل�س من الكتب التي األفتها، ويف اأن اأقف نف�ضي على خلق 
هو  الذي  ال�ضاعر  اأكون  لن  اخلال�ضة.  الفانتازيا  اخلال�س،  الهراء 

رامبو، لكّن ثمة اأبعاداً خيالية �ضا�ضعة، ما يزال بالإمكان بلوغها.
والآن ناأتي اإىل "الفتاة بنف�ضجية العينني"، نحن ل نكاد نعرف 
عنها �ضيئًا. نعرف فقط اأنها كانت جتربته الفاجعة الأوىل يف احلب، 
ول�ضت اأدري اإن كان يعنيها، اأو يعني ابنة �ضاحب امل�ضنع، حني 
"مقد�ضة مثل 36.000.000 جو بوديل حديث  ا�ضتخدم تعبري 
عاطفته،  مو�ضوع  اإزاء  فعله  ردَّ  اأن  جيداً  اأعتقد  لكني  الولدة". 
كان هكذا. على اأي حال، اأعرف اأنها فتاتي، واأن لها اأي�ضًا عينني 
ثانية مثل رامبو، على  بها  �ضاأفكر  اأين  املحتمل  بنف�ضجيتني. ومن 
اخلائبة. والأغرب  الأوىل  بالتجربة  تلّون  �ضيء  املوت. كلُّ  فرا�س 
يف الأمر كما يجب اأن اأ�ضيف، اأنها مل تكن هي التي رف�ضتني... 
كنت اأهرب منها، واأت�ضور اأن الأمر كان نف�ضه لدى رامبو. لديه، 
طبعًا، �ضغط كل �ضيء –حتى الثامنة ع�رشة– يف مّدٍة زمنية بالغة 
يف  الأدب،  عامل  بكل  م�رشعًا  مرَّ  ومثلما  مذهل.  حدٍّ  اإىل  الق�رش 
ق�ضري.  زمٍن  ويف  م�رشعًا،  العتيادية  بالتجربة  مرَّ  قليلة،  �ضنوات 
يعرَف فحواه وحمتواه. وهكذا  �ضيئًا، حتى  يذوَق  اأن  كان يكفيه 
امراأة  اتخذ  اإل يف احلب�ضة، عندما  ثانية،  كانت حياته يف احلب، 
حب�ضية، ع�ضيقة. ويح�سُّ املرء كما لو اأن الأمر مل يكن حبًا. واإن 
حدث �ضيٌء من هذا، فاإن حبه كان موجهًا اإىل �ضبيه "جامي" من 
"هرر"، الذي حاول اأن يخلف له و�ضية. ومن ال�ضعوبة، ب�ضبب 
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احلياة التي عا�ضها رامبو، احتمال اأنه اأحب ثانية، مبلء قلبه.
روي عن فرلني اأنه قال اإن رامبو مل يعِط نف�ضه، البتة، �ضواء لإله 
اأو لإن�ضان. اأما مقدار �ضدق هذه القولة، فباإمكان اأي �ضخ�س اأن 
اأن يعطي  اأنه مل يرغب اأحد يف  يقّدَم حكمه اخلا�س، لكني اأرى 
نف�ضه، مثلما رغب رامبو. لقد اأعطى اهلل نف�ضه وهو طفل، واأعطى 
تعر�س  قد  باأنه  اأح�سَّ  احلالتني  نف�ضه وهو رجل. ويف كلتا  العامل 
للخديعة واخليانة، فالتفَّ على نف�ضه، ول�ضّيما بعد الكومونة... 
لكن اأعماقه ظلت �ضليمة، غري م�ضت�ضلمة، غري ممكن بلوغها. وهو 
ليقوله  الكثري  لديه  لي�س  الذي  لورن�س"،  هـ.  "د.  بـ  هنا  يذكرين، 
الإن�ضان  اأعماق  على  احلفاظ  حول  اأي  املو�ضوع،  هذا  حول 

�ضليمة.
منذ اللحظة التي بداأ فيها يعمل من اأجل العي�س، بداأت متاعبه 
فائدة.  بدون  الكثري،  ميلك  وهو  كلها،  مواهبه  وبدت  احلقيقية. 
وعلى الرغم من كل املثبطات كان ي�ضق طريقه: "اإىل الأمام، اإىل 
، واإرادته ل تلني، وجوعه ل ي�ضبع.  الأمام دائمًا!". اإن طاقته ل حُتدُّ
ومل  اأحد!،  بها  ي�ضمع  مل  اأ�ضياء  نحو  بتوتره  ينفجر  ال�ضاعر  "دع 
ي�ضّمها اأحد!". حني اأفكر بهذه الفرتة، املتميزة بجهد يكاد يكون 
فيه، حني  قدم  مو�ضع  اأجل  من  العامل،  اإىل  منفذ  اأجل  من  جمنونًا 
جي�س  مثل  ذاك،  اأو  الجتاه  هذا  يف  املتكررة  بالندفاعات  اأفكر 
حما�رٍش يحاول اخلال�س من القب�ضة املحكمة عليه كاللعنة... حني 
وهو  مرات،  ثالث  ثانية.  نف�ضها،  �ضبيبتي  اأرى  كله  بهذا  اأفكر 
ومن  لندن.  بلغ  مرتني  وباري�س،  بروك�ضل  بلغ  الع�رشين،  دون 
اأملانية كافية، طّوف م�ضيًا على  �ضتوجتارت، بعد اأن متكن من لغٍة 
ميالنو �رشع  اإيطاليا. ومن  ليبلغ  و�ضوي�رشا،  فورمتربغ  قدميه، عرب 
مي�ضي قا�ضداً جزر ال�ضيكالدي�س )يف بحر اإيجة)، عرب برنديزي، 
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ليكورن.  طريق  عن  مر�ضيليا  اإىل  ويعاد  �ضم�س،  ب�رشبة  لي�ضاب 
متنقل،  كرنفال  مع  الإ�ضكندنافية  اجلزيرة  �ضبه  بتجواله  وغطى 
اإىل  وروتردام، وو�ضل  وانتويرب،  هامبورج،  موانئ  من  واأبحر 

جاوة بعد اأن انخرط يف اجلي�س الهولندي، ليفرَّ منه.
�ضفينة  ظهر  على  هيالنة"  "�ضانت  بجزيرة  مرَّ  حني  ومرة، 
اإنكليزية رف�ضت الر�ضوَّ هناك األقى بنف�ضه يف البحر، لكنه اأعيد اإىل 
اإىل احلدود  ال�رشطة  اقتادته  فيينا  ال�ضاطئ. من  بلوغه  قبل  ال�ضفينة 
حدود  اإىل  ثانية،  اقتيد،  هناك  ومن  مت�رشداً.  باعتباره  البافارية 
مفل�ضًا  كان  والندفاعات،  الإفالتات  هذه  كل  ويف  اللورين. 
دائمًا، ما�ضيًا اأبداً.. طاويًا عادة. يف �ضفيتافي�ضيا بلغ ال�ضاطئ م�ضابًا 
احتكاك  ب�ضبب  الأمعاء  جدران  التهاب  عن  ناجتة  معدية  بحّمى 
اأ�ضالعه بجوفه، ب�ضبب امل�ضي املفرط. ويف احلب�ضة ركوب اجلياد 
املفرط. الإفراط يف كل �ضيء. كان يرهق نف�ضه ب�ضورٍة ل اإن�ضانية، 

والهدف بعيد دائمًا.
كم اأفهم هذا اجلنون جيداً! وحني اأ�ضتعيد حياتي يف اأمريكا، 
خاوية،  معدٍة  على  الأميال  واآلف  اآلف  قطعت  اأنني  يل  يبدو 

باحثًا دائمًا عن قرو�ٍس قليلة لك�رشة خبز، لعمل، ملكان ا�ضرتاحة.
اأبحث عن وجٍه ودود: واأحيانًا، حتى واأنا جائع، كنت  اأبداً 
ي�ضعني  ال�ضائق  واأدُع  عابرة،  �ضيارًة  فاأوقف  الطريق،  اإىل  اأنطلق 
يف  املطاعم  اآلف  اأعرف  امل�ضهد.  لأغرّي  فقط  ي�ضاء،  حيث 
نيويورك، لي�س من زيارتي لها �ضيداً، بل من طول وقويف خارجها 
حتى  واأ�ضتطيع  داخلها.  املوائد  على  جال�ضني  بالطاعمني  حمدقًا  
الآن ا�ضرتواح اأماكَن وقوٍف معينة يف زوايا ال�ضوارع حيث يقدم 
"الهوت دوج"، اأ�ضتطيع حتى الآن روؤية الطباخني ذوي املالب�س 
 Webbles البي�س، وراء النوافذ، وهم ي�ضعون الفطائر املحم�ضة
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والفلبك Flapjacks يف املقالة. اأحيانًا اأفكر باأنني ولدت جائعًا. 
جيئة  تائهًا،  البحث، حممومًا،  الت�رشد،  امل�ضي...  اجلوع...  ومع 
وذهابًا. اإن اأفلحت يف �ضحاذة ما يزيد قلياًل على وجبٍة �رشورية، 
اأهتمُّ به، حني متتلئ  ال�ضينما. وكلُّ ما  اأو  اإىل امل�رشح  ذهبت فوراً 
معدتي، اأن اأجَد مكانًا دافئًا اأنيقًا اأرتاح واأن�ضى فيه متاعبي �ضاعًة 
اأو �ضاعتني. ول اأوفر �ضيئًا يف مثل هذه الظروف، للعناية باأمري... 
فبمجرد تركي دفء امل�رشح امل�ضابه لدفء الرحم، اأم�ضي يف الربد 
فيه. من  اأ�ضكن  اأين  الذي �ضادف  البعيد  املكان  اإىل  واملطر ما�ضيًا 
قلب بروكلني اإىل قلب مانهاتن م�ضيت مرات ل حت�ضى، يف خمتلف 
ظروف الطق�س، وخمتلف درجات الطوى. وعندما اأنهك متامًا، 
واأعود غري قادر على اأن اأخطو خطوة واحدة، اأكون مرغمًا على 
ال�ضتدارة، متتبعًا اآثار خطاي. اإنني اأ�ضتطيع اأن اأفهم كيف يدرب 
اجلنود على اأداء م�ضرياٍت اإجباريٍّة بالغِة الطول، وهم جياع. لكن 
بني  الأ�ضلية  مدينتك  �ضوارع  مت�ضي يف  واحداً، حني  لي�س  الأمر 
وجوٍه عدّوة، وحني تكون مت�رشداً على الطريق العام يف وليات 
الالمبالة،  هي  العداوة  تكون  الأ�ضلية  مدينتك  يف  جماورة. 
فثمة كالٌب  معاٍد غريزيًّا.  الغريبة عن�رشٌ  املدن  بينما يواجهك يف 
نوع،  كل  من  وحر�ٌس  �رشطة،  و�رشفاء  �ضيد،  وبنادُق  متوح�ضة، 
بانتظارك. واأنت ل ت�ضتطيع التمّدد على الأر�س الباردة اإن كنت 
طوال  �ضائراً،  �ضائراً،  �ضائراً،  تظل  اأنت  الناحية.  تلك  عن  غريبًا 
تطلب  وهي  الباردة،  امل�ضد�س  بفوهة  حت�سُّ  ظهرك  ويف  الوقت. 
منك اأن ت�ضري اأ�رشع، اأ�رشع، اأ�رشع. اإنها، بعد هذا، بالدك، التي 

يحدث فيها هذا كله، ولي�ضت اأر�ضًا اأجنبية.
�ضياطني  اأي  لكن  برابرة،  والهون  ق�ضاة،  اليابانيون  يكون  قد 
اللبو�س  ويلب�ضون  مثلك،  ويتكلمون  مثلك،  يبدون  الذين  هوؤلء 
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ذاته، وياأكلون املاأكل نف�ضه... ويطاردونك ككالب ال�ضيد؟ األي�س 
هوؤلء األدَّ اأعداء ميكن اأن يجدهم املرء؟ قد اأجد اأعذاراً لالآخرين، 
اأنف�ضهم. غالبًا ما كتب رامبو  لكني ل اأجد اأيَّ عذٍر لذوي املرء 
اإىل اأهله يقول "لي�س يل اأ�ضدقاء هنا". وحتى يف حزيران )89)، 
"اأموت حيث  نف�ضها.  النغمة  يعيد  ومن م�ضت�ضفى مر�ضيليا، كان 
يلقي بي القدر. اآمل اأن تكون لدي القوة للعودة اإىل حيث كنت 
لقد  علي.  ي�ضفقون  ع�رش،  �ضنواٍت  اأ�ضدقاء  هناك  فلي  )احلب�ضة)، 
وجدت عندهم العمل، وع�ضت كما اأردت. �ضاأعي�س دائمًا هناك، 
اأ�ضدقاء ول معارف... ل  فلي�س يل  اأما يف فرن�ضا، وبا�ضتثنائك، 

اأحد".
وثمة هام�ٌس نقراأ فيه ما يلي:

"مع جمد رامبو الأدبي، الذائع يف باري�س، فاإن حمبيه املخل�ضني 
كثار. اإنه يتجاهلهم. اأي لعنة!" اأجل، اأي لعنة! اأفكر بعودتي اأنا 
يف  ع�رش  �ضنواٍت  بعد  اأي�ضًا،  اإجبارية  عودٌة  وهي  نيويورك،  اإىل 
دولرات  ع�رش  اإل  معي  ولي�س  اأمريكا،  غادرت  لقد  اخلارج. 
ا�ضتدنتها يف اللحظة الأخرية قبل اأن اأ�ضتقلَّ ال�ضفينة، ثم عدت بال 
قر�س، م�ضتدينًا اأجرة ال�ضائق من موظف الفندق الذي ظنَّ حني 

راأى حقائبي واأغرا�ضي اأن لدي ما اأدفع به قائمة الفندق.
كان اأول ما علي اأن اأفعله بعد بلوغي "الوطن" اأن اأت�ضل هاتفيًا 
لدي  يكن  مل  لرامبو،  وخالفًا  الدراهم.  من  قليل  بغية  باأحدهم 
هميان مليٌء بالذهب، ُخبِّئ حتت الفرا�س. لكن �ضاقّي ما تزالن 
�ضليمتني، وهكذا يف ال�ضباح، لو مل ياأِت العون يف امل�ضاء، �ضوف 
اأبداأ امل�ضي عرب املدينة بحثًا عن وجٍه ودود، ثانية. تلك ال�ضنوات 
لنف�ضي حق  ووفرت  عفريت،  مثل  ا�ضتغلت  اخلارج،  الع�رش، يف 
العي�س املريح عامًا اأو نحوه. لكن احلرب تدخلت، وحّطمت كل 
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�ضيء، متامًا مثلما خيبت د�ضائ�س الدول الأوروبية فر�س رامبو يف 
ال�ضومال.

الثاين  املقطع من ر�ضالة موؤرخة يف كانون  األيفًا هذا  يبدو  كم 
املاليني  لتبتلع  جاءت  احلكومات  "كل  عدن...  من   ،(888
)وحتى املليارات) على كل هذه ال�ضواحل اللعينة احلزينة، حيث 
يف  مناخ  اأق�ضى  حتت  ماء،  ول  غذاء  بال  �ضهوراً  البالد  اأهل  يظل 
اإل  البدو، مل حتمل  اأح�ضاء  امللقاة يف  املاليني  الأر�س. وكل هذه 

احلروب، والكوارث من كل نوع"!
اأي �ضورة اأمينة هذه... حلكوماتنا العزيزة!

َتِع�س،  ما  مكاٍن  يف  قدٍم  موطئ  عن  اأبداً،  الباحثة،  هذه 
م�ضطهدة اأو مبيدة ال�ضكان املحليني مت�ضبثة مبا لديها، مدافعة عن 
ممتلكاتها، م�ضتعمراتها، باجلي�س والبحرية. العامل بالن�ضبة للكبار، 
لي�س كبرياً مبا فيه الكفاية. اأما ال�ضغار الذين يريدون مالذاً، فلهم 
لذوي  لالأقوياء،  الأر�س  املقنعة.  والتهديدات  والورع  الكمال 
اجليو�س والبحرية، لأولئك الذين يرفعون الهراوة القت�ضادية. اأي 
العامل من  اإىل نهاية  الهارب  املتوحد  ال�ضاعر  اأن على  م�ضخرة يف 
وهو  الذراعني،  مب�ضوط  يجل�س  اأن  بائ�ضة...  معي�ضة  تدبري  اأجل 

ينظر اإىل الدول الكربى تف�ضد حديقته.
"نعم، نهاية العامل... تقدم، تقدم، دائمًا... الآن تبداأ املغامرة 
الكربى..." لكنك مهما اأ�رشعت... ف�ضتجد احلكومات اأمامك، 
بالتقييدات، والقيود، وال�ضال�ضل، والغازات ال�ضامة، والدبابات، 
"هرر"  اأولد  تعليم  عاتقه  على  رامبو  اأخذ  لقد  النتنة.  والقنابل 
هوؤلء يف  تبيع  ف�ضوف  احلكومات  اأما  بلغتهم.  القراآن،  وبناتها، 
ويا  �رشوري"،  خراٌب  "ثمة  يقول  مرة  كتب  النخا�ضة.  �ضوق 
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يتحدث  كان  الب�ضيط!  الت�رشيح  هذا  حول  قامت  التي  لل�ضجة 
تخرب  احلكومات  لكن  اخللق.  اإىل  املوؤدي  اخلراب  عن  اآنذاك 
بدون اأدنى عذر، وبالتاأكيد دون اأي تفكري باخللق. لقد اأراد رامبو 
اأن يرى الأ�ضكال القدمية تزول، يف احلياة كما يف الأدب. اأما ما 
تريده احلكومات فهو الإبقاء على الأمر الواقع، مهما كلف هذا 

الإبقاء من تذبيح وتخريب.
بع�س كّتاب �ضريته، حني ي�ضفون �ضلوكه يف �ضبابه، يجعلون 
كيت  مقرفة...  اأ�ضياء  فعل  لقد  تدري؟  األ  ال�ضوء.  بالغ  ولداً  منه 
العزيزة،  اأفعال حكوماتهم  مدح  اإىل  ياأتون  لكنهم حني  وكيت. 
ول�ضّيما فيما يتعلق باملكائد التي وقف رامبو �ضدها، يجعلون من 

كل �ضيء ع�ضاًل وبيا�ضًا نا�ضعًا.
ال�ضاعر  عن  يتحدثون  املغامر  �ضفة  اإغفال  يريدون  عندما 
العظيم الذي كانه. وعندما يريدون اإغفال �ضفة ال�ضاعر يتحدثون 
نهابيهم  ال�ضاعر  يقلد  حني  يده�ضون  اإنهم  ومترده  فو�ضاه  عن 
وم�ضتغليهم، ويذعرون لأنه ل يبايل باملال اأو برتابة حياة املواطن 

العادي اململة.
وباعتباره  الالزم،  من  اأكرث  بوهيميًا  بوهيميًا؛  باعتباره  اإنه 
�ضاعراً؛ �ضاعراً اأكرث مما ينبغي، وهو رجل اأعمال اأكرث من الالزم، 
�ضيئًا  فعل  اإن  ينبغي... وهكذا  مما  اأكرث  بنادق، حاذق  وكمهرب 
املوؤ�ضف  من  �ضكوى �ضده.  اأم�ضى  الأمر  هذا  اأن  ويبدو  اأتقنه... 
هتلر،  اأن  حد  اإىل  قيام  خري  بعمله  لقام  اإذن  �ضيا�ضيًا،  يغُد  مل  اأنه 
و�ضتالني ومو�ضوليني، دع عنك �رش�ضل وروزفلت، �ضيبدون اإزاءه 
الذي  اخلراب  العامل  اإىل  �ضيجلب  كان  اأنه  واأ�ضك يف  بهلوانات. 
يف  �ضيئًا  بالتاأكيد،  �ضيحفظ  كان  املوقرون.  الزعماء  هوؤلء  جلبه 
كمه ليوم ماطر. ومل يكن ليطلق �ضاعقته. مل يكن لي�ضلَّ ال�ضبيل 
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اإىل الهدف، كما فعل زعماوؤنا النابهون. ومع كل اخلراب الذي 
العامل  �ضيجعل  الفر�ضة– كان  ُمنح  –لو  باأنه  اأوؤمن  بحياته،  اأحلقه 
عملي  غري  بدا  مهما  احلامل،  باأن  اأوؤمن  فيه.  نعي�س  مكان  اأجمل 
مّمن  مرة-  باألف  وكفاءة  قدرة  اأكرث  –هو  ال�ضارع  لرجل  بالن�ضبة 

ن�ضميهم ال�ضا�ضة.
كان ميكن اأن تتحقق بهذه الدرجة اأو تلك، كلُّ امل�ضاريع املذهلة 

التي اأراد رامبو تنفيذها، والتي عطلت لهذا ال�ضبب اأو ذاك.
كثرياً  اأبعد  راأى  لقد  الأوان.  قبل  مب�ضاريعه  فكر  اأنه  ذنبه  كل 
كان  �ضواء.  حدٍّ  على  العاديني  والنا�س  ال�ضا�ضة  واأحالم  اآمال  من 
بكونه  يتهمونه  حني  ي�ضعدون  الذين  النا�س  اأولئك  اإ�ضناد  يعوزه 
الذين مل يحلموا  النوم...  اإل يف  الذين ل يحلمون  النا�س  حاملًا، 
قط مفتحي العيون. كل �ضيء ياأتي بطيئًا، متثاقاًل، بالن�ضبة للحامل 

الذي يقف و�ضط الواقع... كلُّ �ضيء حتى اخلراب.
نظرته  حتت  اأبداً.  غليله  ي�ضفي  "لن  �ضريته  كتاب  اأحد  كتب 
�ضيٌء  ثمة  اأجل،  النجوم".  وت�ضحب  الزهور،  كل  تذوي  الكليلة 
املر�س  اإذ عانيت من  الأمر  اأعرف  واأنا  القول.  من احلق يف هذا 
الإن�ضان،  اإمرباطورية  باإمرباطورية،  اأحد  حلم  اإن  لكن  نف�ضه. 
واإن جروؤ اأحد على التفكري بخطى احللزون التي يتقدم بها الب�رش 
نحو حتقيق اأحالمهم، فمن املمكن اأن ما ن�ضميه اأن�ضطة الإن�ضان، 
الزهور  اأن  اأبداً،  اأعتقد  ل  التفاهة.  حدَّ  ال�ضحوب،  �ضيعرتيها 
اأن جوهره  اأرى  تذوي، والنجوم ت�ضحب حتت عيني رامبو. بل 
يت�ضل ات�ضاًل مبا�رشاً متحم�ضًا بالزهور والنجوم. يف عامل النا�س، 
لقد  وت�ضحب.  تذوي  الأ�ضياء  ترى  الكليلة،  نظرته  كانت  فقط، 
ي�ضتنفد كلَّ  �ضيء،  يح�سَّ كلَّ  �ضيء،  "يرى كلَّ  اأن  يريد  بداأ وهو 
�ضيء، يكت�ضف كل �ضيء، يقول كل �ضيء". ومل ميرَّ وقٌت طويٌل 
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وبال�ضوط  جنبيه،  على  وباملهماز  فمه،  يف  باللجام  اأح�سَّ  حتى 
ترى،  �ضواه،  عن  خمتلفة  مالب�س  فقط،  املرء،  ليلب�س  ظهره.  على 
اأي احتقار و�ضخرية يتعر�س لهما؟ اإن القانون الوحيد الذي نحياه 
حقًا، نتعلق به، ونثاأر له، هو قانون املوافقة. فال عجب اإذ انتهى 
وهو ما يزال �ضبيًا اإىل اأن "يجد ا�ضطراب ذهنه مقد�ضًا". يف هذه 
النقطة، جعل من نف�ضه، رائيًا، حقًا. لكنه، من ناحية اأخرى، وجد 
اأمامه اختيار  اإليه باعتباره مهرجًا وبهلوانًا، وكان  النا�س ينظرون 
اأن يقاتل طوال حياته من اأجل اأن يثبت يف املوقع الذي ك�ضبه، اأو 
اأن يتخلى عن الن�ضال نهائيًا. مِلَ مل ي�ضاوم؟ لأن امل�ضاومة مل تكن 
يف قامو�ضه. كان متع�ضبًا منذ طفولته، �ضخ�ضًا عليه اأن مي�ضي اإىل 

نهاية الطريق، اأو ميوت. ويف هذا يكمن طهره وبراءته.
قط  اأتخلَّ  مل  اخلا�ضة.  ورطتي  ثانية،  اكت�ضفت،  هذا  كل  يف 
حرب  اأ�ضنَّ  اأن  علي  كان  دفعته!  ثمن  اأي  لكن...  الن�ضال.  عن 

ع�ضابات، ذلك الن�ضال اليائ�س النابع من ال�ضتماتة، وح�ضب.
والعمل الذي اعتزمت كتابته، مل ُيكتب بعد، اأو ُكتب جزئيًا، 
كان عليَّ اأن اأنا�ضل، كل بو�ضة من الطريق، فقط من اأجل اأن اأرفع 
�ضوتي، واأحتدث بطريقتي اخلا�ضة. لقد غدت الأغنية من�ضية، اأو 
تذوي  التي  الكليلة  النظرة  عن  حتدث  الن�ضال.  ب�ضبب  كادت، 
اأكالة:  حتتها الزهور وت�ضحب النجوم! لقد غدت نظرتي، حقًا، 
واإنها ملعجزة اأّل تع�ضف نظرتي التي ل ترحم، بالزهور والنجوم. 
اأما بالن�ضبة للظاهر، فاإن ال�ضخ�س ال�ضطحي قد تعلم، تدريجيًا، اأن 
يكّيَف نف�ضه لطرائق العامل. اإنه ي�ضتطيع اأن يكون فيها، بدون اأن 
يكون منها. ي�ضتطيع اأن يكون �ضفوقًا، لطيفًا، حم�ضنًا، كرميًا، مِلَ ل؟ 
الروح  اأن جتعل  اأ�ضار رامبو– "هي  امل�ضكلة احلقيقية" –كما  "اإن 
مهولة". اأي لي�ضت فظيعة، بل خارقة! ما معنى "مهولة"؟ ح�ضب 
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ه كثرياً، اإما  القامو�س هي "كل �ضكل منظم من اأ�ضكال احلياة، �ُضوِّ
ب�ضبب نق�س، اأو زيادة، اأو تبدل مو�ضع، اأو تغري اأجزاء اأو اأع�ضاء، 
ومن ثمة، كلُّ �ضيٍء هائٌل اأو �ضاّذ، اأو مكّون من اأجزاء اأو �ضفات 

متخالفة، �ضواء كان �ضنيعًا اأم مل يكن".
 Moneo هو من الفعل الالتيني Monstrous اإن جذر الكلمة
اأي: يحذر. ويف امليثولوجيا نتعرف على الكلمة يف هيئة العنقاء 
البحر.  وعرو�س  الغابة  وجنية  والقنطور  الهول  واأبي  وال�ضعالة 
وكلها كائناٌت خارقة... وهو املعنى اجلوهري للكلمة. لقد قلبت  
يكن  مل  اإن  الأمر  هذا  مغزى  ما  التوازن.  النموذج،  امليثولوجيا، 
كائناٍت  دائمًا  يرون  الب�ضطاء  النا�س  اإن  الب�ضيط!  الإن�ضان  خوف 

خارقة يف طريقهم، �ضواء كانت اأح�ضنة طائرة اأو هتلريني.
اأعظم خوف لالإن�ضان، هو امتداد الوعي. واجلانب املرعب يف 
امليثولوجيا ينبع من هذا اخلوف. يتو�ضل الرجل الب�ضيط: "دعونا 
ال�ضالم  باأن  يق�ضي  الكون  قانون  لكن  وان�ضجام".  ب�ضالم  نعي�س 
ل  الب�ضيط  والرجل  الداخلي.  بال�رشاع  اإل  ياأتيان  ل  والن�ضجام 
يريد اأن يدفع ثمن ذلك النوع من ال�ضالم والن�ضجام، اإنه يريدهما 

جاهزين، مثل بدلة جاهزة.
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3

رحلة الطائر الذهبي

اأكرث  الكاتب،  ي�ضتعملها  متكررة،  مالزمة،  كلماٌت  هناك 
ال�ضري  كاتبو  يكّد�ضها  التي  احلقائق  كل  من  الك�ضف  على  قدرة 

ال�ضبورون. واإليك القليل مما جنده يف �ضعر رامبو:
النور،  ال�ضيق،  الوحدة،  الإح�ضان،  الالمنتهي،  "الأبدية، 
ال�ضيطان،  ال�ضفقة،  اخلفي،  اجلمال،  احلب،  ال�ضم�س،  الفجر، 

املالك، الثمل، الفردو�س، اجلحيم، ال�ضاأم...".
اإنها حُلمُة مثاله الداخلي و�ضداه. وهي تنبئنا عن براءته وجوعه 
اإلهه، بودلري الذي  وقلقه وتع�ضبه وعدم ت�ضاحمه وا�ضتبداده. كان 
�ضرب اأغوار ال�رش. لقد اأ�رشت �ضابقًا، اإ�ضارة جديرة بالإعادة، وهي 

اأن القرن التا�ضع ع�رش بكامله، كان معذبًا مب�ضاألة الإميان.
املادي،  التقدم  اإىل  منذوٌر  قرٌن  كاأنه  يبدو  الظاهر،  يف 
ولكن  الفيزيائي.  بالعامل  خمت�ضة  وخمرتعات  مكت�ضفات  قرن 
عميقًا  قلقًا  نلحظ  واملفكرون،  الفنانون  حيث  الأعماق،  يف 
وا�ضطرابًا. وقد اختزل رامبو ال�رشاع يف �ضفحات قليلة. وكما 
لو اأن هذا مل يكن كافيًا، لذا طبع حياته كلها بالطابع امللغز الذي 
مييز املرحلة. اإنه رجل زمنه الأكرث �ضدقًا مما كان عليه غوته و�ضيلي 
وبليك ونيت�ضه وهيجل ومارك�س ودو�ضتويف�ضكي. اإنه منق�ضٌم من 
الراأ�س اإىل القدم، يف كل ناحية من كينونته، يواجه دائمًا طريقني. 
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اإنه ممزٌق، م�ضحوق بعجلة الزمن. اإنه ال�ضحية واجلالد: حني تنطق 
با�ضمه، يكون لديك الزمان واملكان واحلدث. واليوم، وقد اأفلحنا 
يف فلق الذرة... فاإن الف�ضاء مفتوٌح وا�ضع اأمامنا. ها قد و�ضلنا، 
مم�ضو�ضني بقوة مل ت�ضتطع حتى اآلهة القدمي اأن تطلقها. اإننا، هناك، 
اأمام بوابات اجلحيم. ترى، هل �ضنقتحم الأبواب، ونفجر اجلحيم 
نف�ضه... مفتوحًا؟ اأعتقد اأننا �ضنفعل هذا. اأعتقد اأن مهمة امل�ضتقبل 
هي اكت�ضاف مملكة ال�رش، حد األ يبقى فيها اأي اأمر، �رشاً. �ضوف 
الورقة  والزهرة،  اجلذر  متقبلني  للجمال،  املرة  اجلذور  نكت�ضف 

والربعم. مل يعد با�ضتطاعتنا مقاومة ال�رش: يجب اأن نتقبله.
يف  )ف�ضل  الزجني"  "كتابه  يكتب  نف�ضه  رامبو  كان  حني 
اأن "قدري يعتمد على هذا الكتاب!".  اأعلن  اأنه  اجلحيم)، روي 
كم هو عميق ال�ضدق يف هذا الت�رشيح الذي مل يكن رامبو نف�ضه 
املاأ�ضاوي، بداأنا ندرك ما  ليعرف مداه. عندما بداأنا ندرك قدرنا 
اإننا  الإن�ضان.  عرفها  التي  املراحل  باأخطر  قدره  طابق  لقد  عناه. 
اأمام خيارين: اإما اأن نفعل مثله، فرنف�س كل ما وقفت احل�ضارة اإىل 

جانبه منذ اأمٍد طويل، اأو اأن ندّمَر احل�ضارة باأيدينا نحن.
راأ�ضًا  العامل،  قلب  يغدو  احل�ضي�س،  يف  ال�ضاعر  يكون  عندما 

على عقب، واجبًا.
حني ل يعود با�ضتطاعة ال�ضاعر، التحدث اإىل املجتمع... واإمنا 

لنف�ضه، فقط، نكون نحن، اإذن، يف اخلندق الأخري.
على اجل�ضد ال�ضعري لرامبو اأخذنا نبني برجًا لبابل. ول يعني 
�ضيئًا اأننا ل يزال لدينا �ضعراء، اأو اأن بع�ضهم ل يزال مقروءاً، قادراً 
على الت�ضال بالنا�س. ما هو اجتاه ال�ضعر؟ واأين العالقة بني ال�ضاعر 

واجلمهور؟ ما هي الر�ضالة؟ لنوجه هذا ال�ضوؤال اأوًل:
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الذرية؟  بالطاقة  اأم نفكر  اأترانا نفكر باجلمال مهما كان مراً، 
اإن  الراهبة!  الآن؟  العظمى،  مكت�ضفاتنا  تلهم  قائدة  عاطفة  واأي 
معرفتنا بال حكمة، وراحتنا بال اأمان، واعتقادنا بال اإميان. ول يجد 

�ضعر احلياة تعبريه اإل يف ال�ضيغ الريا�ضية والفيزيائية والكيميائية.
يهتم  من  النطفاء.  اإىل  طريقه  هو يف  �ضذوذ.  منبوذ،  ال�ضاعر 
الآن... كيف جعل ال�ضاعر من نف�ضه مهوًل؟ اإن الوح�س طليٌق، 
يطوف العامل. لقد اأفلت من املخترب، وهو يف خدمة كل من يجد 
ال�ضجاعة على ا�ضتخدامه. العامل اأم�ضى، حقيقة، رقمًا. اإن اأخالقية 
الوجهني، مثُل كلِّ ذي وجهني، قد انهارت. وهذه الفرتة هي فرتة 

التدفق واخلطر املحيق. لقد حلَّ الجنراف الكبري.
عن  والتدقيقات،  الرتميمات،  عن  فيتحدثون  احلمقى  اأما 
وال�ضتقرار  احلرة  التجارة  عن  والئتالفات،  النحيازات 
القت�ضادي، والإ�ضالح. ل اأحد يوؤمن من الأعماق باأن و�ضعية 
العامل ميكن ت�ضحيحها. كل واحد ينتظر احلدث الكبري، احلدث 
القادمة. نحن عبثنا بكل  الوحيد الذي ي�ضغلنا ليل نهار: احلرب 
�ضيء، فلم يبق بيننا من يعرف كيف. ومن اأين ي�ضل اإىل التحكم. 
املكابح ل تزال موجودة، لكن اأتراها �ضتعمل؟ نحن نعرف اأنها لن 
تعمل. لقد انطلق املارد. لقد اأم�ضى ع�رش الكهرباء متخلفًا وراءنا، 
اخلال�ضة  القوة  القوة،  ع�رش  هو  ع�رشنا  احلجري.  الع�رش  كاأنه 
ال�رشيحة. اليوم.. اأمامنا، اإما اجلنة اأو النار، ول و�ضط بينهما. وكلُّ 
الدلئل ت�ضري اإىل اأننا �ضنختار النار. حني يعي�س ال�ضاعر جحيمه، ل 
يعود با�ضتطاعة الإن�ضان العادي اأن ينجو من اجلحيم. هل �ضميت 

رامبو مرتداً؟
نحن، جميعًا، مرتدون. لقد كنا نرتد منذ فجر التاريخ. واأخرياً 
لكل  اجلحيم"...  يف   – نا   – "ف�ضل  لنا  �ضيكون  القدر.  بنا  حلق 
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رجل وامراأة وطفل ذوي عالقة بهذه احل�ضارة. هذا ما كنا نتو�ضل 
حدوثه، وهو الآن... هنا. ول�ضوف تبدو "عدن" مكانًا مريحًا.

اإىل  "عدن"  مغادرة  بالإمكان  يزال  ل  كان  رامبو،  زمن  يف 
الأر�س،  �ضتم�ضي  الآن،  من  �ضنة،  خم�ضني  بعد  لكن  "هرر"، 
–على  اليوم  اأيدينا  بني  التي  القوة  �ضا�ضعة.  بركان  فوهة  باأ�رشها، 
التدمري. مل نفكر  العلماء– هي قوٌة م�ضعة، دائمة  الرغم من نفي 
قط، بالقوة، يف �ضيغة اخلري. بل يف �ضيغة ال�رش، ح�ضب، لي�س ثمة 
الب�رش.  الغمو�س هو يف قلوب  اإن  الذرة،  من غام�س يف طاقات 
اأحدنا  اأن  اكت�ضاف  مع  متزامنًا  الذرية  الطاقة  اكت�ضاف  جاء  لقد 
املتعدد  – هذا اخلوف  ال�ضوؤم  يثق بالآخر، مطلقًا. هنا يكمن  لن 
الروؤو�س، كالهيدرا، الذي ل ت�ضتطيع اأي قنبلة اأن تدمره. اإن املرتدَّ 
احلقيقي هو الإن�ضان الذي فقد الثقة ببني جن�ضه. فقدان الإميان، 
بالقنبلة،  اآمنا  لقد  ه عاجزاً.  نف�ضُ الربُّ  اليوم. وهنا يكون  �ضامل، 

والقنبلة هي التي �ضوف ت�ضتجيب ل�ضلواتنا.

***
اأنكر  قد  رامبو  اأن  يكت�ضف  ال�ضاعر، حني  يعانيها  �ضدمة  اأيُّ 
دعوته! الأمر كما لو قلت اإنه اأنكر احلب. مهما يكن الدافع، فاإن 
واإح�ضا�ضه  ال�ضاعر،  ذعر  اإن  الإميان.  فقدان  هو  الرئي�ضي  ال�ضبب 
يكت�ضف  العامل حني  فعل  ردُّ  يوازيه  للخيانة واخلديعة،  بالتعر�س 
املرء  يقارن  باأن  اإغراٌء  وثمة  اخرتاعاته.  ا�ضتخدمت  غر�ٍس  لأي 
اإن الأرجاع، مع  الذرية.  القنبلة  باإطالق  الإنكاري،  عمل رامبو 
اأنها اأو�ضع يف احلالة الأخرية، غري اأنها لي�ضت اأكرث عمقًا. فالقلب 
الأبدي  والهالك  الأخرى.  اجل�ضم  اأجزاء  قبل  ال�ضدمة  ي�ضّجل 
حني  ولكن،  احل�ضارة.  ج�ضد  خالل  ينت�رش  حتى  وقتًا،  ي�ضتغرق 
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غادر رامبو، من الباب اخللفي، فاإن القيامة تكون قد اأعلنت عن 
نف�ضها.

كم كنُت م�ضيبًا حني اأّجلت الكت�ضاف احلقيقي لرامبو!
الأر�س،  على  نتائج، حول ظهوره وعالماته  اإىل  لي  تو�ضّ اإن 
خمتلفة متامًا عن ال�ضعراء الآخرين، نابع من الروح نف�ضها التي جتعل 
اأن  اإما  امل�ضيح.  ا�ضتنتاجاٍت حول ظهور  اإىل  يتو�ضلون  القدي�ضني 
تكون مثل هذه الأمور اإ�ضارات وعالمات يف تاريخ الإن�ضان، اأو 
�ضنعي�س  اأننا  اأدنى �ضك يف  لدي  لي�س  فيه.  غناء  التاأويل ل  فنَّ  اأن 
يومًا مثلما عا�س امل�ضيح. واأننا، جميعًا، �ضننكر فردانيتنا... لي�س 
لدي اأدنى �ضك يف هذا اأي�ضًا. لقد بلغنا حدَّ الأنانية الأق�ضى، احلالة 

الذرية للكينونة. هناك �ضنتحطم.
تطلع  اأن  اأجل  من  ال�ضغرى،  الذات  ملوت  نتهياأ  الآن  نحن 

الذات احلقيقية.
واحٌد  لكنه  واحداً،  العامل  وعي،  وبدون  بغباء،  جعلنا،  لقد 
يف الإلغاء. علينا اأن منرَّ خالل املوت اجلماعي، كي نخرج اأفراداً 
اأ�ضيلني. لو كان حقًا اأن "ال�ضعر يجب اأن يكتبه اجلميع" – كما 
قال لوتريامون، فاإن علينا اأن جند لغًة جديدًة يتحدث فيها القلب 
اإىل الآخر بدون تو�ضط. يجب اأن يكون نداء اأحدنا الآخر، مبا�رشاً 
على  مرغٌم  اليوم،  ال�ضاعر،  اهلل.  اهلل،  رجل  مناداة  مثل  وفوريًا، 
فعاًل،  اعرتف،  قد  فهو  ياأ�ضه،  اأثبت  قد  لأنه  دعوته،  عن  التخلي 
تكون  اأن  العليا،  الدعوة  كانت  ما،  يومًا  الت�ضال.  عن  بعجزه 
اأكرث الدعوات عقمًا. لي�س هذا لأن العامل  اأما اليوم فهي  �ضاعراً، 
يعتقد  يعد  ال�ضاعر نف�ضه مل  ال�ضاعر، ولكن لأن  ممتنٌع على تو�ضل 
بر�ضالته الإلهية. لقد ظلَّ يغني، منذ قرن اأو يزيد، ن�ضازاً، ومل نعد 
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ن�ضتطيع، اأخرياً، اأن "ندوزنه" نحن ل نزال جند معنى يف �رشخة 
القنبلة، لكن هذيانات ال�ضاعر تبدو لنا رطانة. واإنها لرطانٌة حقًا، 
تتظاهر  اإن�ضان،  ملياري  جمموع  من  فقط،  قليلة  اآلٌف  كانت  اإن 
باأنها تفهم ما يقوله ال�ضاعر الفرد. عبادة ال�ضعر تبلغ نهايتها حني 
يعود  لن  اآنذاك،  والن�ضاء.  الرجال  من  ثمينة  حلفنٍة  اإل  توجد  ل 
اإىل الفردية  ال�ضعر فنًا، بل لغة �ضفرة جلمعيٍة �رشية مهمتها الدعوة 
الفارغة. الفنُّ اأمٌر يثري عواطف الإن�ضان، ومينحه الروؤية، والتاألق، 
وال�ضجاعة، والإميان. هل اأثار فنان كلمات، يف ال�ضنوات الأخرية، 

العامل، كما فعل هتلر؟
الذرية،  القنبلة  فعلت  مثلما  العامل،  ق�ضيدٌة،  �ضدمت  هل 

موؤخراً؟
التي تزداد  الظواهر  اأمثال هذه  امل�ضيح،  نَر، منذ ظهور  اإننا مل 
امتداداً، وتت�ضاعف با�ضتمرار. اأيُّ اأ�ضلحة ميتلكها ال�ضاعر، مقارنة 

بهذه؟ اأو اأي اأحالم؟
اأمام عيوننا، عارية  اأين هو الآن خياله املتبجح؟ احلقيقة ماثلٌة 
متامًا، لكن اأين الأغنية التي تعلمناها؟ هل نرى الآن �ضاعراً حتى 
من الدرجة اخلام�ضة؟ اإنني ل اأرى اأحداً. اأنا ل اأ�ضمي اأولئك الذين 
ال�ضاعر عندي هو  �ضعراء.  اأو غري مقفى،  مقفًى  الكلم،  ينظمون 
ال�ضاعر  هذا  ليعلن  عميقًا.  تغيرياً  العامل  تغيري  على  القادر  الرجل 
يكون  اأن  عليه  لكن  لريفع �ضوته!  بيننا.  اإن كان موجوداً  نف�ضه، 
قلوب  تذيب  لغة  ي�ضتعمل  اأن  عليه  القنبلة.  هدير  يغطي  �ضوتًا 

النا�س، وجتعل الدم يغلي يف العروق.
ن�ضتقيظ،  اأن  علينا  لكان  ت�ضتيقظ،  اأن  ال�ضعر  لر�ضالة  اأردنا  لو 
منذ زمن طويل. ل ميكن اإنكار اأن بع�ضنا ا�ضتيقظ. لكن على كل 
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يفنى  لن  الإن�ضان  لكن  فنينا.  – واإل  – فوراً  ي�ضتيقظوا  اأن  الب�رش 
تبعًا لذلك. اإن ما يفنى هو: ثقافة وح�ضارة، وطريقة حياة. وحني 
احلياة.  غذاء  ال�ضعر  يغدو  �ضيحدث،  كما  املوتى،  هوؤلء  ي�ضتيقظ 
ال�ضعر  على  �ضنحافظ  كنا  اإن  ال�ضاعر،  فقدان  نتقبل  اأن  ن�ضتطيع 
بذره.  اأو  ال�ضعر،  خللق  واحلرب  الورق  توّفُر  �رشطًا  ولي�س  نف�ضه. 
فال�ضعوب البدائية، باأ�رشها، �ضعراء فعل، �ضعراء حياة. اإنهم ما زالوا 
اأنه ل يهزنا. ولو كنا منتبهني لل�ضعر، ملا كنا  ي�ضنعون ال�ضعر، مع 
بعيدين عن طريقة حياتهم: لأدخلنا �ضعرهم يف �ضعرنا، ولغذونا 

حيواتنا باجلمال املتغلغل يف حيواتهم.
لقد كان �ضعر الإن�ضان املتح�رش، ا�ضتثنائيًا، �ضيقًا، على الدوام، 

فكتب بنف�ضه وثيقة موته.
بهذا  يعني  احلداثة"،  مطلقي  نكون  اأن  "يجب  رامبو:  قال 
واملذاهب،  والأ�ضنام،  واخلرافات،  ال�ضعايل،  زمان  وىل  قد  اأنه 
و"الدوغمات" وكل الرثثرة والتفاهة العزيزتني اللتني تتكون منهما 
ح�ضارتنا املتبجحة. علينا اأن ناأتي بالنور، ل بالإنارة ال�ضطناعية.

كتب يف اإحدى ر�ضائله "النقود تهبط قيمتها يف مكان". كان 
هذا يف الثمانينّيات. واليوم، يف اأوروبا، لي�ضت لها اأي قيمة متامًا. 
ما يريده الب�رش هو الغذاء واملاأوى والك�ضاء –الأ�ضياء الأ�ضا�ضية– ل 
النقود. لقد انهار البناء الفا�ضد اأمام عيوننا، لكننا نرف�س اأن ن�ضّدَق 
التجارية  الأعمال  تدبري  يف  ناأمل  نزال  ل  نحن  نف�ضها.  عيوننا 
اإمكانات  ول  احلا�ضل،  الدمار  ل  ندرك،  مل  نحن  كاملعتاد. 
النبعاث. نحن ن�ضتعمل لغة الع�رش احلجري القدمي. اإن مل ي�ضتطع 
الب�رش الإم�ضاك بفداحة احلا�رش، فكيف ي�ضتطيعون التفكري ب�ضيغ 
امل�ضتقبل؟ كنا نفكر ب�ضيغ املا�ضي، لآلف ال�ضنني. والآن، وب�رشبٍة 
واحدة، انطم�س املا�ضي الغام�س. لي�س ثمة �ضوى امل�ضتقبل يحدق 
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لأمٌر  اإنه  اجلميع،  ويعرتف  اخلليج.  مثل  فاه  يفغر  اإنه  بوجوهنا. 
مرعٌب حتى اأن نبداأ التفكري مبا يخبئه لنا امل�ضتقبل. اإنه اأكرث اإرعابًا 
الوحو�س ذات  املا�ضي، كانت  املا�ضي كله. يف  مما كان عليه يف 
مبا  بطاًل  كان  اإن  ي�ضارعها،  اأن  للمرء  ميكن  كان  ب�رشية،  �ضفات 
. ويف ذرة غبار واحدة،  فيه الكفاية. اأما وح�س اليوم، فهو خفيٌّ
الباليني من الوحو�س. اأنت ترى اأنني ما زلت اأ�ضتعمل لغة الع�رش 
لو  الوح�س، وكما  الذرة هي  اأن  لو  اأتكلم كما  القدمي.  احلجري 

اأنها هي التي متار�س القوة، ل نحن.
– اأن تدعي باأن الإن�ضان بداأ يفكر، يف نقطٍة ما  اأي�ضًا  ت�ضليل 
–عقليًا–  وهو  يفكر.  يبداأ  مل  حتى  الإن�ضان  املا�ضي.  من  بعيدة، 
ل يزال على اأربع. اإنه يتخّبط يف ال�ضباب: عيناه مغلقتان، وقلبه 
– �ضورته هو  – فلريحمه اهلل!  اأكرث  يخفق خوفًا. والذي يخافه 

نف�ضه.
اإن كانت ذّرٌة واحدٌة حتتوي على هذا القدر من الطاقة، فماذا 
عن الإن�ضان نف�ضه الذي يحتوي على اأكوان من الذرات؟ وما دام 
الإن�ضان يعبد الطاقة، فلم ل ينظر اإىل نف�ضه؟ اإن كان با�ضتطاعته اأن 
ال�ضجينة  املحدودة،  الطاقة غري  اأجل ر�ضاه،  من  يت�ضور، ويربز، 
يف الذرة املتناهية يف ال�ضغر... فماذا عن "النياغارات" يف داخله؟ 
وماذا عن طاقة الأر�س... واحلديث فقط عن كتلة اأخرى من املادة 
متناهية يف ال�ضغر؟ اإن كنا نبحث عن �ضياطني ن�رشجها، فثمة عدٌد 
ل ينتهي منها، اإىل حدٍّ ي�ضيب الذهن بال�ضلل. واإل... فالأمر من 
اخلطورة بحيث يجعل النا�س يهرولون لهثي الأنفا�س، من باٍب 

اإىل باب، نا�رشين الهذيان واجللبة.
رمبا ي�ضتطيع املرء، الآن فقط، اأن يقّدَر ذلك الوهج، وهو وهج 
ال�ضيطان، حني اأطلق قوى ال�رش. مل يعرف الإن�ضان التاريخي، قط، 
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�ضيئًا عما هو �ضيطاينٌّ بحق. لقد �ضكن عامَل ظل، مليئًا بالأ�ضداء 
نقطة اخلالف بني اخلري وال�رش قد ح�ضمت  اإن  الواهنة، ح�ضب. 
منذ زمن بعيد. ال�رشُّ يعود اإىل عامل الأ�ضباح، عامل الدعاء. املوت 
لل�ضعايل! اأجل... لكن ال�ضعايل ذبحت منذ زمن طويل. والإن�ضان 
الكابو�ضي،  الأوهام  عامل  عرب  يب�رش،  كي  ثانيًا  نظراً  وهب  قد 
يفتح عيني روحه  اأن  املطلوب منه، هو  الوحيد  ووراءه. واجلهد 
كي يحدق  بقلب الواقع، ل اأن يتخبط يف مملكة الوهم وال�ضالل.

***
رامبو،  حياة  بتاأويل  متعلقٌة  اإثارتها،  من  يل  بد  ل  م�ضاألٌة  ثمة 
وتخ�سُّ عن�رش القدر. كان ن�ضيبه اأن يغدو ال�ضاعر ال�ضادم لع�رشنا، 
ورمز قوى التمزق املاثلة اليوم. كان قدره –كما ظللت اأعتقد– 
اأن يقع يف �رشاك حياة مليئة بالأحداث �ضينهيها نهاية غري جميدة. 
حني قال رامبو اإن قدره يعتمد على "ف�ضل"، فاأظنه كان يعني اأن 
"ف�ضل" �ضوف يقرر م�ضار اأفعاله املقبلة. ومن الوا�ضح، الآن، اأن 
الأمر قد حدث هكذا، اأكيداً. ولنا اأن نعتقد اأنه، بكتابة "ف�ضل"، 
التعبري على م�ضتوى الفن.  اإىل  اأنه مل تعد به حاجة  اأ�رشَّ لنف�ضه  قد 
باعتباره �ضاعراً، قال كل ما ميكن اأن يقول. ونظن اأنه قد اأدرك هذا، 
فاأدار ظهره عن الفن، عامداً. بع�ضهم �ضبه الن�ضف الثاين من حياته 
ب�ضبات "رب فان فينكل". لكنها لي�ضت املرة الأوىل التي ينام فيها 
فنان عن العامل. لقد فعل بول فالريي، الذي يقفز اإىل الذهن فوراً، 
اأمراً كهذا، حني هجر مملكة ال�ضعر اإىل الريا�ضيات، ملدة ع�رشين 
عامًا اأو ما يقاربها. وعادة، تكون عودة اأو يقظة. وقد كانت هذه 
اليقظة لدى رامبو: املوت. اإن النور ال�ضئيل الذي انطفاأ بوفاته، قد 
اكت�ضب قوة وحدة منذ انت�رشت حقيقة موته. ولقد عا�س ب�ضورة 
اأكرث روعة وحيوية، من كل ما فعله يف حياته، بعد اأن فارق هذه 
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نوع  فاأي  احلياة...  هذه  اإىل  عاد  اأنه  لو  املرء:  ويت�ضاءل  الأر�س. 
الأمر،  ويبدو  ر�ضالته؟  �ضتكون  وماذا  �ضيكتب،  كان  ال�ضعر  من 
بهذه  خدع  قد  رجولته–  عنفوان  يف  اخرتم  –وقد  اأنه  لو  كما 
املرحلة النهائية من النمو التي ت�ضمح لالإن�ضان باأن يجعل اأرواحه 
بكل  وينا�ضل  ملعونًا،  حياته  معظم  يعمل  كان  تن�ضجم.  املتقاتلة 
قواه من اأجل اأن ينفذ اإىل الآفاق املفتوحة الطليقة لكينونته، ويف 
اللحظة الأخرية، متامًا حني اأح�سَّ بال�ضحب تنجاب، وجد نف�ضه 
ال�ضعور  عن  تنمُّ  ن�ضاطه  حّمى  اإن  الأر�س.  اإىل  م�ضدوداً  مهّم�ضًا 
بحياة ق�ضرية، كما هي احلال عند د. هـ. لورن�س واآخرين. واإن 
ت�ضاءل اأحٌد عما اإذا كان هوؤلء حققوا اأنف�ضهم اإىل احلد الأق�ضى، 
ف�ضوف يكون اجلواب بالإيجاب. ولكنهم مل يقدر لهم اأن يوؤدوا 
الدورة كاملة. واإذا اأردنا اأن نكون عادلني اإزاءهم، فعلينا اأن ناأخذ 
بنظر العتبار، ذلك امل�ضتقبل الذي مل يحيوه. قلت عن لورن�س، 
واأقول اأي�ضًا عن رامبو، اإن اأيًا منهما، لو عا�س ثالثني عامًا اأخرى، 
مّتحَدين  دومًا،  كانا،  متامًا.  النغم،  خمتلفة  اأغنية  يغني  فل�ضوف 
امل�ضتطيع  الذي خانهما، وقدرهما هو  مع قدرهما. قدرهما هو 

ت�ضليلنا يف تفح�س اأفعالهما ودوافعهما.
كان رامبو، كما اأراه، اأمنوذجًا متفوق التطور. ول يزيد التطور 
الذي مر به يف ن�ضف حياته الأول، اإدها�ضًا، على تطور الن�ضف 
الثاين. ورمبا كنا نحن، الذين ل نح�سُّ باملرحلة املجيدة التي كان 
يتهياأ لدخولها. اإنه يهبط اأ�ضفل اأفقنا، على عتبة تبدل عظيم اآخر، 
و�ضك  على  الفعل  ورجل  ال�ضاعر  فيه  كان  مثمر  دوٍر  بداية  يف 
ولي�ضت  مهزومًا،  الأخري  النف�س  يلفظ  نراه  نحن  معًا.  الن�ضهار 
لنا القدرة على ا�ضتكناه ما كانت تخبئه له، اأعوام التجربة الأر�ضية 
اإن�ضان  يف  مّتحَدين  الكائن  من  منوذجني  نرى  نحن  مكافاأة.  من 
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اأو  الكامن  الن�ضجام  نرى  ل  لكننا  ال�رشاع،  نرى  نحن  واحد. 
الذين ي�ضمحون  اأولئك املهتمون مبغزى حياته، هم فقط  القرار. 
لأنف�ضهم بالعبث بهذه التخمينات، ومع هذا، فاإن الهدف الوحيد 
اإبراز  تناول حياة �ضخ�س عظيم ودرا�ضتها مقرتنة بعمله، هو  من 
يكتمل... كما كانت. واحلديث عن  وما مل  والغام�س،  اخلفي، 
هناك  اأن  بحقيقة  العرتاف  هو  احلق،  رامبو  اأو  احلق،  لورن�س 
حول  خالٌف  هناك  يكون  لن  جمهوًل.  ورامبو  جمهوًل،  لورن�س 
اأنهما كانا قادرين على الك�ضف، متامًا، عن  هذين ال�ضخ�ضني لو 
نف�ضيهما. ومن الغريب اأن نالحظ بهذا ال�ضدد، اأن الرجال الذين 
الذين  بال�ضبط،  هم   ، النف�س-  –ك�ضوفات  الك�ضوفات  يعاجلون 
يدور حولهم ال�رشُّ الأعظم. ويبدو اأن مثل هوؤلء الأفراد، قد ولدوا 
يف العامل، منا�ضلني من اأجل التعبري عن الأعمق �رشية يف طبيعتهم. 
، اأن هناك �رشاً يوؤرقهم. ول يحتاج املرء اإىل اأن  ولي�س مو�ضع �ضكٍّ
يكون "رانيًا" ليدرك الفرق بني م�ضكالتهم، وم�ضكالت �ضواهم 
اإن  امل�ضكالت.  لهذه  تناولهم  �ضبل  البارزين، وكذلك  النا�س  من 
تلك  اإىل  ع�رشهم،  روح  اإىل  بعمق،  منحازون،  الرجال  هوؤلء 
ُم زمنهم، ومتنحه امليزة واللون. اإنهم ثنائيون،  امل�ضكالت التي َت�ضِ

دومًا، ل�ضبب وا�ضح، ما داموا يج�ضدون القدمي واجلديد معًا.
اأكرث، حتى  اأكرث، وجترد  زمن  يتوفر  اأن  ينبغي  ال�ضبب،  ولهذا 
نعرف قدرهم ونقيمهم، اأكرث من معا�رشيهم مهما كانوا لمعني. 
اإن جذور هوؤلء الرجال ممتدة يف ذلك امل�ضتقبل بالذات، امل�ضتقبل 
الذي يوؤرقنا. اإن لهم اإيقاعني، ووجهني، وتاأويلني. اإنهم ممتزجون 
تبدو  ولغتهم  جديدة.  بطريقة  حكماُء  هم  بالتدفق.  بالتحّول، 

بالن�ضبة لنا، �رشية، اإن مل تكن حمقاء، اأو متناق�ضة.
الذي  املوؤرق  ال�رش  ذلك  اإىل  ق�ضائده  اإحدى  يف  رامبو  ي�ضري 
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نوهبت به:
"هيدرا خفية، بال اأفواه

ت�رشُّ وتغّم".
كانت بلوى، تلك التي �ضممته يف �ضمت كينونته وح�ضي�ضها. 
�ضاطعني يف داخله، وكانا كالهما  ال�ضم�س والقمر كالهما كانا 
ال�ضميم منه  "كل قمر �رش�س، وكل �ضم�س مرة). كان  خ�ضيفني. 
حياته  وتك�ضف  ركبته.  هاجم  الذي  كال�رشطان  وانت�رش  متاآكاًل، 
�ضاعراً، والتي كانت الفرتة القمرية من تطوره، عن نوعية اخل�ضوف 
نف�ضها التي و�ضمت حياته التالية، مغامراً ورجل فعل، وهي التي 
كانت الفرتة ال�ضم�ضية. يف �ضبابه جنا باأعجوبة من اجلنون، ومرة 
املوت مل  اأن  ولو  املوت.  فرا�س  اجلنون وهو على  اأخرى جنا من 
بالطريقة  التاأملية،  احلياة  له،  الوحيد  املمكن  يخرتمه، لكان احللُّ 
ملثل  تهيوؤاً  كانت  والثالثني  ال�ضبعة  اأعوامه  اأن  واأعتقد  ال�ضوفية. 

طريقة احلياة هذه.
يكتمل من  الذي مل  اجلزء  احلديث عن هذا  لنف�ضي  اأبيح  ملاذا 
حياته، مبثل هذا اليقني؟ ذلك لأنني اأرى ثانية التناظرات مع حياتي 
وتطوري اأنا. لو كنت متُّ يف العمر الذي مات فيه رامبو... ترى 
اأبداً.  اأن يعرف عن هديف وجهودي؟ لن يعرف �ضيئًا  ماذا ميكن 
ولعُتربت منوذجًا يف الإخفاق، ولكان علي اأن اأنتظر حتى عامي 
الثالث والأربعني حتى ُيطبع كتابي الأول. ولكان الأمر بالن�ضبة يل 
"ف�ضل" وبقدومه ينتهي  حادث قدر، يقارن من كل وجه، بطبع 
الإحباط والف�ضل. ورمبا كان �ضيدرج، بالن�ضبة يل اأي�ضًا، باعتباره 
"الكتاب الزجني". و�ضيكون الكلمة الأخرية يف الياأ�س، والتمرد، 
والقذف. اإنه كذلك، لذو نبوءٍة و�ضفاء، لي�س لأقراين ح�ضب، واإمنا 
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بها  تتميز  التي  املنقذة  الفنية  امليزة  بتلك  يتمتع  وهو  اأي�ضًا.  اأنا  يل 
اإغالق  املا�ضي. وقد مكنني من  املتخل�ضة من  الكتب  تلك  غالبًا 
الباب على املا�ضي، ومن الدخول اإليه عرب الباب اخللفي. و�ضيظل 
تدبري  واأ�ضتطيع  املفتوح"،  "ال�رش  الآن  لكنه  يتاأكلني،  املوؤرق  ال�رش 

اأمري معه.
اأنه يتعلق  وما هي طبيعة هذا ال�رش؟ ل اأ�ضتطيع اأن اأقول �ضوى 
بالأمهات. واأ�ضعر اأن الأمر هو نف�ضه لدى لورن�س ورامبو. اإن كل 
روح التمرد التي اأ�ضاركهما بها نابعة من هذه امل�ضكلة التي تعني، 

قدر ما اأ�ضتطيع التعبري، البحث عن �ضلة املرء احلقيقية، بالب�رش.
هذه ال�ضلة ل يجدها املرء يف احلياة ال�ضخ�ضية، ول يف احلياة 
قادر على  املرء غري  النمط.  ال�ضخ�س من هذا  كان  اإن  اجلماعية، 

التكّيف اإىل حدِّ اجلنون.
الإن�ضان يتطلع اإىل لقاء نظريه، لكن املرء حماٌط مب�ضاحاٍت �ضا�ضعة 
واملرونة،  التوا�ضع،  يعوزه  لكنه  معلم،  اإىل  بحاجة  اإنه  خالية. 
وال�ضرب املطلوب. وهو ل يح�سُّ بالطماأنينة حتى مع العظماء يف 
كُّ يف  الروح، حتى مع اأعظمهم �ضمواً، فهم يعانون من خلل، وُي�ضَ
اأمرهم. لكن الإن�ضان ل يجد قرابته اإل مع هذه النماذج ال�ضامية. 
اأن  املرء  على  اأهمية كربى.  ذات  الأول،  الطراز  من  ملع�ضلٌة  اإنها 
يثبت اختالفه التام، كينونة وفعاًل، كي يكت�ضف انت�ضابه اإىل الب�رش 

جميعًا، حتى اأدناهم.
القبول  الكاأداء،  العقبة  هو  القبول  لكن  املفتاح،  هو  القبول 
هذا  لدى  ال�ضعوبة  بالغ  العامل  تقّبل  يجعل  الذي  ما  التطابق.  ل 
النموذج؟ احلقيقة، كما اأرى الآن، اأن ال�ضخ�س يف حياته املبكرة، 
القمع.  اإىل  كينونته،  ومن  حياته،  من  املظلم  اجلانب  تعر�س  قد 
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لقد قمع هذا اجلانب اإىل حّد الطم�س. قد يفكر املرء بال وعي مع 
نف�ضه، اأن لو مل يرف�س هذا اجلانب من الكينونة، لكان الأمر يعني 

فقدانًا اآخر للحرية.
اإن احلرية متالزمة والتمايز. اخلال�س الآن، يعني فقط، احلفاظ 
على هوية املرء الفريدة يف عامل يتجه اإىل مماثلة كل �ضخ�س وكل 
�ضيء. هذا هو جذر اخلوف. وقد اأكد رامبو هذه احلقيقة حني اأراد 
احلرية باخلال�س. لكن اخلال�س ل ياأتي اإل بعد اأن يتخلى املرء عن 
هذه احلرية املوهومة. اإن احلرية التي يطلبها كانت حرية ذاته يف 
تاأكيد نف�ضها بدون قيد، وهذه لي�ضت حرية. بهذا الوهم ي�ضتطيع 
املرء، لو عا�س طوياًل، اأن ي�ضتنفد كل جوانب كينونته، لكنه يظل 
يجد �ضببًا لل�ضكوى، واأر�ضًا للتمرد. اإنه نوع من احلرية التي ت�ضمن 
لل�ضخ�س حقَّ العرتا�س، وحقَّ الن�ضحاب حني ال�رشورة. وهي 
ل تدخل يف ح�ضابها، اختالفات النا�س الآخرين... بل اختالف 
ال�ضخ�س وحده. لذا فهي لن تقدم للمرء العون يف اأن يجد �ضلته، 
وم�ضاركته، مع الب�رشية جمعاء. هكذا يظل املرء منف�ضاًل، منعزًل، 

اإىل الأبد.
هذا كله يعني، بالن�ضبة يل، معنى وحداً فقط – اأن ال�ضخ�س ما 
يزال م�ضدوداً اإىل الأم، وكلُّ مترده، مل يكن �ضوى غبار يف العيون، 

املحاولة الفزعة لإخفاء هذا القيد.
الرجال من هذا النمط، هم، دائمًا، �ضدَّ بلدانهم – وامل�ضتحيل 
اأن يكونوا غري ذلك. ال�ضرتقاق هو البعبع الكبري، �ضواء كان وطنًا، 

اأو كني�ضة، اأو جمتمعًا.
القيد  لكن  الأغالل،  يك�رشون  وهم  حياتهم  مي�ضون  اإنهم 
اأن  عليهم  الراحة.  ويحرمهم  احليوية،  اأع�ضاءهم  ينه�س  ال�رشي 
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يتو�ضلوا اإىل اتفاق مع الأم قبل اأن ي�ضتطيعوا تخلي�س اأنف�ضهم من 
هاج�س الأغالل. "خارجًا، خارجًا دومًا! اأجل�س على عتبة رحم 
فرتة  الأ�ضود"، يف  "الربيع  كلماتي يف  هي  هذه  اأن  اأعتقد  الأم": 
ذهبية كنت فيها اأكاد اأم�ضك بال�رش. ل غرابة يف اأن يغرتب املرء عن 
الأم. اإنه ل يراها اإل باعتبارها عقبة. اإنه يريد راحة رحمها واأمانه، 
تلك العتمة والطماأنينة التي ت�ضاوي لدى اجلنني، الإ�رشاق والقبول 
اأبواٍب مغلقة، وحمرمات،  ٌن من  لدى املولود حقًا. املجتمع مكوَّ
اإىل ال�ضتباك مع  �ضبيل  للمرء  وقوانني، وا�ضطهاد، وقمع. ولي�س 
اأن  يجب  خاللها  من  والتي  املجتمع،  تكّون  التي  العنا�رش  تلك 
اأبدية على  اإنها رق�ضٌة  تاأ�ضي�س جمتمع حقيقي.  اأراد  لو  املرء  يعمل 
بال�ضخ�س متمرداً عظيمًا، لكنه  ينادى  الربكان. وقد  حافة فوهة 
لن يكون حمبوبًا، اأبداً. و�رشوري للمتمرد، قبل النا�س كلهم، اأن 
يعرف احلب، اأن مينحه حتى اأكرث من اأن يتلقاه. واأن يكونه، حتى 

اأكرث من اأن مينحه.
العامل  فيه  الهائل" �ضورت  "الرحم  بعنوان  مقاًل  كتبت  مرة، 
نف�ضه باعتباره رحمًا، ومكانًا للخلق. وكان املقال جهداً �ضجاعًا 
و�ضحيحًا باجتاه القبول. كان ب�ضرياً بقبول اأكرث اأ�ضالة كان �ضياأتي 
قريبًا، قبول حققته بكل كياين. لكن هذا املوقف، يف النظر اإىل العامل 
نف�ضه باعتباره رحمًا وخلقًا، مل يكن بالأمر امل�رّش لدى متمردين 
خطى  تختلف  وحني  فح�ضب.  اأكرث،  عنهم  اأبعدين  لقد  اآخرين. 
الأر�س  اأن  لو  فكما  دائمًا،  ال�ضاأن  هو  كما  املتمرد،  عن  املتمرد 
بالهبوط  الإح�ضا�س  لقد عانى رامبو هذا  املرء.  تغور حتت قدمي 
اأثناء "الكومونة". واملتمرد املحرتف يجد �ضعوبة يف ابتالع هذا 
هذه  لكن  اخليانة.  قبيحة:  اأخرى  ت�ضمية  ي�ضميه  وهو  املوقف. 
الطبيعة اخلائنة بالذات لدى املتمرد، هي التي متيزه عن القطيع. اإنه 
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يخون وينتهك دائمًا، اإن مل يكن بالكلمات، فبالروح. اإنه خائن 
يف اأعماقه، لأنه يخ�ضى اأن توحده الإن�ضانية التي يف داخله، بابن 
يغدو  ال�ضورة،  تبجيله  فرط  من  لأنه  متاثيل،  حمطم  وهو  جن�ضه. 
خائفًا منها. ما يريده، قبل كل �ضيء، هو اإن�ضانيته امل�ضرتكة، قدراته 
اإنه مري�ٌس من الوقوف وحيداً، فهو ل  على التقدي�س والتبجيل. 
يريد اأن يظلَّ اإىل الأبد، �ضمكة خارج املاء. وهو ل ي�ضتطيع العي�س 
مع مثله اإل اإذا حظيت هذه املثل بامل�ضاركة، لكن كيف ي�ضتطيع اأن 
يو�ضل اأفكاره ومثله اإن كان ل يتحدث باللغة نف�ضها التي يتحدث 

بها ابن جن�ضه؟
كيف  احلب؟  يعرف  ل  كان  اإن  يك�ضبهم  اأن  ي�ضتطيع  كيف 

ي�ضتطيع اإقناعهم بالبناء، اإن كان يق�ضي حياته كلها، بالهدم؟
على اأي اأ�ضا�س ين�ضاأ القلق؟

والعامل،  املرء  لب  ليغدو حتى  وتاأكل،  اخلفية" تاأكل  "الهيدرا 
اأبداً!"،  �ضيء...  يوهمني  "ل  رامبو  �رشخ  معبد.  خرائب  مثل 
يكت�ضف قط  �ضوى وهٍم كبري. وهو مل  لكن حياته كلها مل تكن 
واقع كينونته، ومل يتعرف، عليه. كان الواقع، القناع الذي جاهد 

مبخالَب وح�ضيٍة من اأجل متزيقه، كان عط�ضه ل يروى.
"ل الأ�ضاطري، ول ال�ضخو�س

ت�ضفي غليلي".
ل �ضيء يروي ظماأه. كانت احلمى يف اأع�ضائه احليوية، حيث 
اأعماق  من  نف�ضها  عن  لتك�ضف  روحه  اإن  وينه�س.  ينه�س  ال�رشُّ 
ماء امل�ضيمة، حيث يرتنح، مثل قارب �ضكران، على بحر ق�ضائده 
ويدور حيثما تغلغل النور. كل ر�ضالة من عامل الروح املتاألق ت�ضّق 
عندما  ينهار  اأ�ضالف  مالذ  يف  يحيا  اإنه  القرب.  جدار  يف  �ضدعًا 
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يواجه �ضوء النهار. كان كل ما هو عنا�رشي ماأواه. كان العائد اإىل 
الأ�ضالف والوجه املهجور، كان الأكرث فرن�ضية من اأي فرن�ضي... 

لكن الغريب بينهم.
كان يرف�س كلَّ ما انت�ضب يف �ضوء امل�ضعى العام. وذاكرته التي 
تعانق زمن الكاتدرائيات، واحلروب ال�ضليبية، ذاكرة ر�س. وكاأن 

الولدة قد اأخفقت يف اإفراده.
لقد جاء اإىل العامل جمهزاً مثل عربي مقاتل. اإن له قواعَد �ضلوك 
اأخرى، ومبداأ فعل اآخر، ونظرة اإىل العامل اأخرى. اإنه بدائيٌّ م�رشبل 
بكل نبل ال�ضاللة القدمية. وهو متفوق يف كل �ضيء، ما دام ي�ضرت 
اللحم  وليد  اخلارق،  الكائن  املتميز،  الكائن  اإنه  الناق�س.  جانبه 
والدم الب�رشيني، لكن الذي اأر�ضعته الذئاب. اإن اأي رطانة حتليلية 
عاجزة عن تف�ضري "املهول". نحن نعلم اأنه قد اأخفق يف هذا الأمر، 
لكن ماذا علينا اأن نفعل لنكون اأمينني لكينونته... من يقول؟ علينا 

اأن نعيد النظر يف قوانني الفهم كي نعالج لغزاً كهذا.
تبديل  على  يرغمونا  كي  اليوم،  اأمرهم  من  عجلة  يف  النا�س 

و�ضائل اإدراكنا.
ينهار  �رشه،  مع  رامبو،  فيه  عا�س  الذي  القدمي  امللتجاأ  وذلك 

�رشيعًا.
املر�س  ذو  ال�ضخ�ُس  ُيقتَلع  �ضوف  العام،  الو�ضع  هذا  يف 

الغام�س، من خندقه الفريد.
اإن عامل الرجال والن�ضاء، باأ�رشه، يطّوق، ويوؤتى به اأمام ق�ضبان 
غري  طليقة،  تظل  النادرة  الأرواح  بع�س  اأن  لو  يهّم  ماذا  العدالة. 

من�ضبطة، ت�ضتقطر العطر من عذاباتها؟
حمكمة  ملعاناة  ي�ضتعد  باأجمعه،  الب�رشي،  اجلن�س  نرى  اليوم، 
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ل�ضدر:  �ضدراً  ن�ضبح،  اأنف�ضنا  �ضرنى  وفجاأة،  الكربى.  التعذيب 
رجل النبوءة والرجل العادي. اإن عاملًا جديداً متام اجلدة، عاملًا من 

الرعب واملنع، يدق علينا الأبواب.
�ضوف ن�ضتيقظ يومًا، لرنى م�ضهداً ع�ضيًا على الفهم. لقد ظل 
ال�ضعراء واملتنبئون ينذرون بهذا العامل اجلديد، منذ اأجيال، لكننا 

رف�ضنا اأن ن�ضدقهم.
ال�ضماء  كواكب  ر�ضالة  رف�ضنا  الثوابت  النجوم  �ضكنة  نحن 
تائهة،  واأ�ضباحًا  ميتة،  اأجرامًا  باعتبارها  اإليها  لقد نظرنا  ال�ضيارة. 

وباعتبارها ناجية من كوارث من�ضية منذ زمن بعيد.
كم ي�ضبه ال�ضعراء كواكب ال�ضموات ال�ضيارة؟

األ يبدو اأنهم –مثل الكواكب– على ات�ضال بعوامل اأخرى؟
ذاكرة  يف  دفينة  �ضحيقة،  وباأ�ضياء  مقبلة،  باأ�ضياء  يخربوننا  األ 

الإن�ضان الر�ضية؟
اأي مغزًى ن�ضتطيع اأن نقدمه لبقائهم التائه على الأر�س، �ضوى 

اأنهم ر�ضٌل من عامل اآخر؟
الإ�ضارات  يعي�ضون يف  بينما  امليتة،  الواقعة  و�ضط  نعي�س  نحن 
نحن  نقرتب  اإل حني  اأ�ضواقنا  ت�ضادف  اأ�ضواقهم ل  اإن  والرموز. 
حبال  قطع  يحاولون  هم  ال�ضيار.  الكوكب  مدار  ح�ضي�س  من 
اإنهم  الروح.  باأجنحة  معهم  التحليق  على  يحثوننا  هم  مرا�ضينا، 
ينذروننا، دومًا، مبجيء اأ�ضياء مقبلة، ونحن ن�ضلبهم، لأننا نعي�س 

يف رعب من املجهول.
يف ال�ضاعر، تتخفى ينابيع الفعل.

اإن منوذجًا اأعلى تطوراً من باقي الأنواع – واأنا، هنا، اأق�ضد بـ 
"ال�ضاعر" كل اأولئك الذين ي�ضكنون يف الروح واملخيلة – مل مينح 
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اإل فرتة احلمل نف�ضها، مثل �ضائر النا�س. وعليه اأن يتم هذه الفرتة 
بعد الولدة.

ما  بقدر  ي�ضبه عاملنا،  اإنه  مثل عاملنا؛  لي�س  ي�ضكنه  الذي  العامل 
يقال عن عاملنا اإنه ي�ضبه اإن�ضان كرو – ماغنون. اإن اإدراكه الأ�ضياء 
ي�ضبه اإدراك اإن�ضان من عامل الأبعاد الأربعة يعي�س يف عامل ذي ثالثة 
اآخر.  مكان  اإىل  ينتمي  فهو  منه،  لي�س  لكنه  عاملنا،  اإنه يف  اأبعاد. 
الذي يحّدنا، ل يحتمل.  العامل  اأن يجعل هذا  يغوينا،  اأن  ر�ضالته 
اأولئك  هم  للدعوة،  ال�ضتجابة  ي�ضتطيعون  الذين  والوحيدون 

الذين عا�ضوا يف عاملهم ذي الأبعاد الثالثة، وا�ضتفادوا اإمكاناته. 
اأوثق  هي  ال�ضاعر  ي�ضتخدمها  التي  والرموز  الإ�ضارات  اإن 

الرباهني على اأن اللغة و�ضائل تعامل مع الع�ضي وامللغز.
حتى  م�ضتوى،  كل  على  لالإي�ضال  قابلة  الرموز  ت�ضبح  اإن  ما 
بلغة  يتحدث  اأن  ال�ضاعر  من  وطلبك  وفاعليتها.  �ضحتها  تفقد 
اإن ما  اأن يو�ضح نبوءاته.  النبي  رجل ال�ضارع، مياثل انتظارك من 
والغمو�س.  بال�رش  م�رشباًل  ياأتي  بعيدة،  �ضامقة،  ممالك  من  يبلغنا 
العامل  – اأي  ال�رشح  با�ضتمرار، من خالل  ويو�ضح  يذاع،  ما  اأما 
م�ضدود،  م�ضغوط،  نف�ضه  الوقت  يف  فهو  باخت�ضار–  املفهومي 
ن�ضتطيع  للرموز. نحن لن  الكتابة الختزالية  ا�ضتعمال  من خالل 
مملكة  اإىل  يرجع  ما  اإن  جديدة.  اأحجيات  �ضيغ  يف  اإل  ال�رشح 
مقاربة،  ال�ضاعر  لغة  اإن  �رشح.  كل  يتحا�ضى  الأبدي،  اأو  الروح، 
ال�ضوت  الداخلي عندما يقرتب هذا  لل�ضوت  ت�ضري موازية  وهي 

من ل تناهي الروح.
لغة،  له  لي�ضت  من  يت�ضل  الداخلي،  ال�ضجل  هذا  خالل  من 
التطور  واإمنا  لفظية،  تربية  م�ضاألة  لي�ضت  هنا  وامل�ضاألة  بال�ضاعر 

الروحي.



53

املوقع  اأ�ضد و�ضوحًا، منه يف هذا  نقاء رامبو ب�ضورة  ول يربز 
غري املتزحزح، الذي اتخذه على امتداد �ضعره. �ضعر رامبو يفهمه 
اأنا�ٌس �ضديدو التنّوع، وي�ضيء فهمه اأنا�س �ضديدو التنوع. وميكننا 
اأن نعرف مقلديه على الفور. لي�س ثمة ما ي�ضرتك به مع الرمزيني، 
والد  اإنه  اأرى.  ما  قدر  ال�رشياليني،  مع  به  ي�ضرتك  ما  ثمة  ولي�س 
الفريد  ا�ضتخدامه  واحدة.  لأي  اأبًا  لي�س  لكنه  عديدة،  مدار�س 
للرمز، هو عالمة عبقريته. لقد تو�ضل اإىل منظومة الرمز هذه عرب 

الدم والأمل.
وكان هذا، احتجاجًا، والتفافًا يف الوقت نف�ضه، على انت�ضار 
املعرفة املقب�س، الذي هدد بخنق نبع الروح. كما كان اأي�ضًا نافذًة 
القدمية عن  اللغة  تعقيداً، عجزت  اأ�ضد  مفتوحة على عامل عالئق 
التي  الرموز  ي�ضتخدم  مل  املتاأخرين،  ل�ضعرائنا  وخالفًا  تناوله. 
الأوزان،  لغة  ل  الروح،  لغة  لغته  والعلماء.  الريا�ضي  ا�ضتعملها 
واملقايي�س، والعالئق التجريدية. يف هذا فقط اأظهر اأي )حديث) 

مطلق، كان.
اأريد هنا اأن اأ�ضّدَد على نقطٍة �ضبق يل تلّم�ضها، اأعني اأمر الت�ضال 
بني ال�ضاعر واجلمهور. كنت اأعني باإطرائي ا�ضتخدام رامبو الرمز، 
التاأكيد على اأن التوجه احلقيقي لل�ضاعر، يكمن يف هذا ال�ضبيل. 
ويف راأيي اأن هناك اختالفًا كبرياً، بني ا�ضتخدام كتابة اأكرث رمزية، 
اأن  يبدو  )رطانة).  �ضميتها  �ضخ�ضية  جد  م�ضطلحات  وا�ضتخدام 

ال�ضاعر احلديث يدير ظهره جلمهوره، كما لو اأنه يحتقره.
الفيزيائي،  اأو  بالريا�ضي  نف�ضه  عن  الدفاع  يف  ال�ضاعر  يت�ضبه 
اأغلب  يفهمها  اأن  ي�ضتطيع  ل  متامًا،  اإ�ضارية  لغة  اليوم،  م�ضتخدمًا 

املتعلمني، لغة �رشية ل يفهمها اإل اأهل عبادته.
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والظاهر اأنه قد ن�ضي اأن له وظيفة اأخرى خمتلفة متامًا عن هوؤلء 
النا�س الذين يتعاملون مع العامل الفيزيائي اأو املجرد. اأداته الروح، 
للمخترب،  لي�ضت  لغته  حيوية.  عالقة  والن�ضاء  بالرجال  وعالقته 
واإمنا خللوة القلب. وحني يتخّلى عن قوة حتريكنا، تغدو اأداته بال 
قيمة. مو�ضع التجدد هو القلب، وهناك يجب اأن ير�ضو ال�ضاعر. 
لكن العامل، من الناحية الأخرى. مهتم نهائيًا بعامل الوهم، العامل 
الفيزيائي، حيث ينبغي لالأ�ضياء اأن حتدث. العامل، هو الآن فعاًل، 

�ضحية القوة التي اأراد يومًا ا�ضتغاللها.
ولن  املوقف.  هذا  يف  يكون  فلن  ال�ضاعر  اأما  ملنتٍه.  يومه  اإن 
كغريزة  منحرفة،  للحياة،  غريزته  كانت  اإن  اأوًل،  �ضاعراً،  يكون 
اإنه  قواه؛  اإبطال  هو  يهدده  الذي  اخلطر  لكن  العامل.  لدى  احلياة 
اإىل  يح�ضون،  ل  ب�رش  م�ضائر  ي�ضّلم  فيه،  املو�ضوعة  الثقة  بخيانته 
حتكم اأفراد من هذه الدنيا، هّمهم الوحيد، عظمتهم ال�ضخ�ضية. 
يعترب تنازل رامبو عينة اأخرى، من الت�ضفية الذاتية لل�ضاعر املعا�رش، 
فقد رف�س رامبو اأن يكون غري ما كان، يف مركزه باعتباره �ضاعراً، 
من اأجل البقاء. �ضعراوؤنا غيورون على ال�ضم، لكنهم ل يظهرون 
اأي نزوع لتقبل م�ضوؤولية مركزهم. اإنهم مل يثبتوا اأنف�ضهم �ضعراء، 
لعامل  يكتبون  ل  اإنهم  �ضعراء.  اأنف�ضهم  ي�ضموا  باأن  قانعون  وهم 
يربرون عجزهم،  اآخر. وهم  لعامل  واإمنا  منهم،  كلمة  بكل  يتعلق 
بجعل اأنف�ضهم غري مفهومني، عمداً. اإنهم �ضجناء ذواتهم ال�ضغرية 
املمجدة، وا�ضعني اأنف�ضهم مبناأى عن العامل، خوفًا من اأن يته�ضموا 
عند اأول ات�ضال. وهم لي�ضوا �ضخ�ضيني، عندما تدفق الأمر، فلو 
جعلوا  لقد  هو.  كما  وهذيانهم،  عذابهم  لفهمنا  كذلك  كانوا 
اأنف�ضهم جمردين، �ضاأن م�ضائل الفيزيائي. اإن �ضعرهم تطلع اإىل عامل 

من ال�ضعر ال�ضايف، ينخف�س فيه جهد التو�ضيل اإىل ال�ضفر.
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– رامبو  عا�رشوا  الذين  العظام  الأرواح  باأولئك  اأفكر  عندما 
اأفكر  عندما  ود�ضتويف�ضكي–  و�ضرتندبرغ،  نيت�ضه،  مثل  رجال 
اأبداأ  مثله،  عبقريونا  يعاِن  مل  الذي  العذاب  عانوه،  الذي  بالأمل 
التفكري باأن الن�ضف الأخري من القرن التا�ضع ع�رش كان اأكرث فرتة 
هذه،  ال�ضهداء  ع�ضبة  بني  من  التاريخ.  يف  اللعنة  عليها  حّلت 
املفعمني جميعًا ب�ضارات امل�ضتقبل، جند اأن فان غوخ هو الأقرب، 
يف  هو  بيده  مات  لكنه  بعام،  رامبو  بعد  ولد  رامبو.  اإىل  ماأ�ضاة، 
ال�ضن نف�ضها. مثل رامبو، كان �ضلب الإرادة، خارق ال�ضجاعة، 
الن�ضال  من  مّكنته  كلها  ال�ضفات  هذه  والداأب،  الطاقة  ا�ضتثنائي 
�ضدَّ ما ل يقهر. لكنه، �ضاأن رامبو، اأ�ضناه الن�ضال، وهو، بعد، يف 

عنفوان حياته... ف�ضقط، وهو يف ذروة قواه.
الت�رشد، تبّدل املهن، التقلبات، الإحباطات، واملهانات، وغيوم 
اجلهل التي اأحاطت بهما... كل هذه الوقائع التي كانت م�ضرتكة 

يف حياتهما، جعلتهما ينت�ضبان اأمامنا مثل تواأمني منكودين.
الع�رش  يف  �ضجلت  التي  احليوات  اأ�ضد  بني  من  حياتهما  اإن 

احلديث، حزنًا.
ل اأحد ي�ضتطيع قراءة ر�ضائل فان غوخ دون اأن ينهار، مرة اإثر 

مرة.
والختالف الكبري بينهما على اأية حال، هو ما تلهمه حياة فان 

غوخ من حقيقة.
بعد موت فان غوخ بقليل، كتب الدكتور غا�ضيه، الذي فهم 
مري�ضه فهمًا عميقًا، كتب اإىل ثيو، �ضقيق فن�ضت ما ياأتي: "كلمة 
اإميان  وهو  اإميانًا،  ي�ضميها  اأن  املرء  على  دقيقة،  لي�ضت  الفن  حب 
�ضقط فن�ضنت �ضهيده!" هذا هو العن�رش الذي يبدو اأنه كان مفقوداً 
متامًا، لدى رامبو – الإميان، �ضواء باهلل، اأو الإن�ضان اأو الفن. هذا 
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الغياب هو الذي جعل حياته تبدو رمادية، وكاحلة ال�ضواد اأحيانًا. 
اإل اأن ت�ضابهات املزاج بني الرجلني عديدٌة و�ضارخة. اإن الرابطة 
يقدم  الطهارة،  هذه  ومقيا�س  فّنهما.  طهارة  هي  بينهما  العظمى 
ب�ضيغ املعاناة. مل يعد مثل هذا العذاب ممكنًا يف نهاية القرن. نحن 
ندخل مناخًا جديداً، لي�س اأف�ضل بال�رشورة، لكنه مناٌخ اأم�ضى فيه 
الفنان اأكرث يبا�ضًا، ول مبالة. وكل من ميار�س معاناة قريبة من ذلك 
العذاب، وي�ضجلها، يدمغ باأنه "رومانتيكي ل اأمل يف �ضفائه". مل 

يعد منتظراً اأن ي�ضعر املرء بهذه الطريقة.
تلك  من  واحدة  �ضقيقه  اإىل  غوخ  فان  كتب  متوز 880)  يف 
الر�ضائل التي تغو�س اإىل قلب الأ�ضياء، ر�ضالة ت�ضتثري الدم. وحني 

نقروؤها نتذكر رامبو. 
ول  التعبري.  يف  �ضارخ  تطابٌق  ر�ضائلهما  يف  يكون  ما  غالبًا 
يّتحُد الثنان اأبداً، مثل احتادهما عندما يدافعان عن نف�ضيهما اإزاء 
نف�ضه،  فان غوخ عن  يدافع  الر�ضالة  الباطلة. يف هذه  التهامات 
من  نوعني  بالتف�ضيل،  ي�ضف،  وهو  عطالة.  من  به  ُرمي  ما  �ضّد 
العطالة: النوع الطالح، والنوع ال�ضالح. والر�ضالة موعظة حقيقية 
حول املو�ضوع، ت�ضتحق العودة اإليها مراراً وتكراراً. يف مو�ضع 
"هكذا،  ذاتها...  رامبو  كلمات  �ضدى  ن�ضمع  الر�ضالة  هذه  من 
ل من الأ�ضياء. اإنني، باحلري، موؤمن بعدم  ينبغي األ تعتقد باأنني اأتن�ضّ
اإمياين، ومع هذا التبدل، اإل اأنني ال�ضخ�س نف�ضه، وهّمي الوحيد 
اأكون يف خدمة  اأن  اأ�ضتطيع  األ  العامل،  نافعًا يف  اأكون  هو: كيف 
بعمق،  واأدر�س،  اأكرث،  اأتعلم  كيف  نفع،  اأي  اأوؤدي  واأن  هدف، 
با�ضتمرار، ثم  اأن هذا هو ما ي�ضغلني  اأنت ترى،  موا�ضيع معينة؟ 
اأح�سُّ بنف�ضي �ضجني الفاقة، مبعداً عن امل�ضاركة يف عمل معني... 
وثمة اأ�ضياء �رشورية ل اأ�ضتطيع بلوغها. اإنه اأحد الأ�ضباب التي ل 
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ترتكني بال كاآبة، ثم اإن املرء ليح�ّس باخلواء حيث ينبغي اأن تكون 
هناك �ضداقة، وحنان قوي جاّد، وي�ضعر بتثبيط رهيب ينه�س حتى 
احلنان،  غرائز  اأمام  حاجزاً  ي�ضع  القدر  اأن  ويبدو  املعنوية،  طاقته 
ويتعاىل طوفان من الغثيان ليحنق املرء، حتى ليهتف: "اإىل متى – يا 

اإلهي؟".
ثم مي�ضي اإىل التمييز بني الإن�ضان العاطل ب�ضبب الك�ضل، ب�ضبب 
انعدام ال�ضخ�ضية، ب�ضبب حطة الطبع، والنوع الآخر من الإن�ضان 
العاطل، وهو العاطل على الرغم من نف�ضه، املتحرق يف داخله اإىل 
العمل، والذي ل يفعل �ضيئًا لأن من امل�ضتحيل عليه اأن يفعل اأي 
�ضيء... وهكذا. اإنه ير�ضم �ضورة الطائر يف القف�س املذهب. ثم 
الظروف  متنع  ما  "وغالبًا  املنذرة:  املوؤثرة  الكلمات  هذه  ي�ضيف 
اأدري كم هو فظيع  اإين �ضجني قف�س ل  النا�س من عمل الأ�ضياء، 
ال�رشاح،  اإطالق  الأمر،  اأعرف  واأنا  اأي�ضًا،  وهناك  فظيع.  فظيع 
البوؤ�س،  باطاًل،  اأو  حقًا  ال�ضيئة  ال�ضمعة  املتاأخر.  ال�رشاح  اإطالق 
املرء  العداء، كل هذه ت�ضجننا، بل تدفننا، لكن  املميتة،  الظروف 
يح�س، من ناحية ثانية، بحواجز معينة، وبوابات معينة، وجدران 

معينة.
املرء:  يت�ضاءل  ثم  ذلك.  اأظن  ل  وفانتازيا؟  خيال  هذا  اأكل 
يحرر  الذي  ما  اأتدري  خالداً؟،  اأبديًا،  طوياًل  هذا  اأيظل  "اإلهي، 
الإن�ضان من ال�ضجن؟ اإنه كل حنان جادٍّ عميق. اأن نكون اأ�ضدقاء، 
اأ�ضقاء، اأن نحب بع�ضنا، هذا الذي يفتح ال�ضجن بقوة علينا، قوة 
باقيًا. حيثما جتدد  ال�ضجن  القوة، يظل  �ضحرية. لكن بدون هذه 
العطف ا�ضتعيدت احلياة". اأي موازاة بني وجود رامبو منفيًا و�ضط 
م�ضت�ضفى  مر�ضى  اإىل  الطوعي  غوخ  فان  والتجاء  احلب�ضة،  اأهل 

الأمرا�س العقلية!
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ومع هذا، ففي هذه الأماكن ال�ضاذة، وجد الرجالن الطماأنينة 
والر�ضا الن�ضبيني.

يقول اأنيد �ضتاركي "لثماين �ضنوات، ظل �ضديق رامبو الوحيد 
واأني�ضه، ال�ضبي جامي من هرر، البالغ من العمر اأربع ع�رشة �ضنة 
اأو خم�س ع�رشة... كان جامي من الأ�ضخا�س القالئل يف حياته، 
الوحيد  وال�ضديق  بحنان،  عنهم  ويتحدث  يتذكرهم  ظل  الذين 
ين�رشف  الذي  الوقت  ذلك  املوت،  فرا�س  على  معه  تكلم  الذي 
فيه تفكري اأنا�س اآخرين اإىل اأولئك الذين عرفوهم يف فتوتهم". اأما 
بالن�ضبة لفان غوخ، فقد كان رولن موزع الربيد، هو الذي وقف 
اإىل من  البتة، تطلعه  ال�ضاعات. ومل يتحقق،  اأحلك  اإىل جانبه يف 
ي�ضتطيع العي�س والعمل معه. وكانت جتربته مع غوغان فا�ضلة، بل 
كان  "اوفر"  يف  كا�ضيه  الدكتور  النهاية،  يف  وجد،  وحني  قاتلة. 
الوقت جد متاأخر. كان ن�ضغه املعنوي قد ن�ضب. "الدر�س الوحيد 
الواجب اأن نتعلمه يف هذه احلياة، هو اأن نعاين بدون اأن ن�ضكو".
هذا هو ال�ضتنتاج الذي ا�ضتخل�ضه فان غوخ من جتربته املرة. 
ويف حالة ال�ضت�ضالم ال�ضامي هذه، انتهت حياته، لقد رحل فان 

غوخ يف متوز 890)، بعد عام من كتابة رامبو لأهله:
"وداعًا اأيها الزواج، وداعًا اأيتها الأ�رشة، وداعًا اأيها امل�ضتقبل. 

لقد انتهت حياتي. ل�ضت اأكرث من �ضلٍو هامد".
مل يتحرق رجالن اإىل احلرية والنطالق، مثل هذين الروحني 

ال�ضجينني.
لنف�ضيهما.  �ضبيل  اأ�ضق  عامدين  اختارا،  قد  الثنني  اأن  يبدو 
كان جرٌح  وفيهما  الندفاق.  املرارة حتى  كاأ�س  امتالأ  ولكليهما 
موته  قبل  كتبها  ر�ضالة  يف  غوخ  فان  ك�ضف  البتة.  يندمل،  مل 
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بثماين �ضنوات عن خيبته الثانية الكربى يف احلب، وما �ضببت له. 
واأنه  عنه،  داخلي،  يف  يتغري  مل  �ضيئًا  باأن  اأ�ضعرتني  واحدة  "كلمة 
اأحمله معي، لكنه جرٌح عميق لن يندمل،  كان و�ضيبقى جرحًا، 
�ضيظل حتى بعد �ضنوات، مثلما كان يف اليوم الأول". لقد حدث 
لرامبو اأمٌر مماثل، اأي�ضًا، لكننا واإن كنا ل نعرف �ضيئًا تقريبًا، عن 
تلك امل�ضاألة املحزنة، غري اأن من ال�ضعب األ نعتقد باأن تاأثريها كان 

مدمراً، ب�ضورة مماثلة.
– بالنتباه  الأخرى  هي  جديرة  خا�ضية  يف  الثنان  ي�ضرتك 
زهد  زاهدين  كانا  اليومية-.  متطلباتهما  يف  املتناهية  الب�ضاطة 
بائ�ضًا.  كان  لأنه  فقرياً  عا�س  رامبو  اأن  يظن  من  هناك  القدي�ضني. 
لكنه حني جمع ثروة ل باأ�س بها، كان م�ضتعداً للتخلي عنها لدى 
اأول دعوة. كتب اإىل اأمه من "هرر" عام )88)، يقول: "اإن كنت 
يل،  بالن�ضبة  اأما  لك.  الأمر  ت�ضائني:  ما  مني  فخذي  حاجة،  يف 
فلي�س هناك �ضخ�ٌس اأفكر به، �ضوى �ضخ�ضي، اأنا، الذي ل يطلب 

�ضيئًا".
حني نفكر باأن هذين الرجلني، اللذين كان عملهما نبع اإلهام 
وعانيا  كالعبيد،  العمل  على  اأرغما  قد  الالحقة،  لالأجيال  دائم 
متطلبات  من  اأكرث  يكن  مل  الذي  عي�ضهما،  تاأمني  يف  ال�ضعاب 
األي�س  فيه؟  بزغا  الذي  املجتمع  اإىل  ننظر  فكيف  ب�ضيط...  كادح 
وا�ضحًا اأن جمتمعًا كهذا يهيئ اأ�ضباب انهياره ال�رشيع؟ يقارن رامبو 
املتح�رشين،  بالبي�س  احلب�ضة  اأهل  "هرر"،  من  ر�ضائله  اإحدى  يف 
قائاًل: "لي�س اأهل "هرر" اأكرث مكراً و�ضفالة من الزنوج البي�س يف 
البلدان امل�ضماة متح�رشة. الطريقة فقط لي�ضت نف�ضها. بل هم اأقل 
خبثًا، وميكنهم يف حالت معينة اإظهار معرفة واإخال�س اأكرث. اإن 
ومثل فان غوخ كان ي�ضعر اأنه يف بيته  املرء يكون اإن�ضانًا بينهم". 
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مع املنبوذين وامل�ضحوقني، اأكرث من اأهل و�ضطه. اتخذ رامبو امراأة 
حب�ضية لإر�ضاء عاطفته، بينما كان فان غوخ زوجًا لمراأة منكودة 
ل  حياته  جعلت  امراأة  �ضيء،  كل  يف  دونه  امراأة  لطفلها)،  )واأبًا 
تطاق. لقد اأنكرت عليهما، حتى يف احلب اجل�ضدي، امتيازات 
الرجال العاديني. وكلما طلبا من احلياة، الأقل، نال الأقل. عا�ضا 
كالغربان اجلائعة و�ضط الغنى الوفري لعاملنا الثقايف. لكن مل ي�ضتطع 
رجالن، يف زمنهما، كما ا�ضتطاعا اأن يبلغا اإح�ضا�ضهما باحلرية اإىل 
حد املاأثرة. ففي �ضنوات قليلة، التهما، بل متثال، الرتاث املكد�س 
ال�ضنني. لقد واجهتهما املجاعة فيما كان يبدو وفرة.  اآلف  منذ 
فعاًل،  تتهياأ،  اأوروبا  كانت  الروح.  عن  للتخلي  الأوان  اآن  لقد 

لتحطيم القالب الذي اأخذ يكتمل مثل تابوت.
املظلم  اإىل ذلك اجلانب  تعود  التي تلت موتهما  ال�ضنوات  اإن 
التنف�س، يف ظله، كل ما  اأجل  من احلياة الذي كانا ينا�ضالن من 
النفجار.  بقوة  ال�ضطح  اإىل  يظهر  وزائل،  وزائف،  بربري،  هو 
"احلديث".  الع�رش  اأخرياً، ندرك كم هو غري حديث، هذا  بداأنا، 
لغتهم  اإن  لقد عملنا بكل طاقتنا على قتل الأرواح احلديثة حقًا. 
تبدو لنا رومانتيكية فعاًل. فهم يتكلمون بلغة الروح. نحن، اليوم، 
تتكلم بلغة ميتة، كل بلغة خمتلفة عن الآخر. لقد انتهى الت�ضال، 

ولي�س علينا �ضوى اأن ننقل اجلثة.

***
"من املحتمل اأن اأغادَر اإىل زجنبار ال�ضهر املقبل".

هكذا كتب رامبو يف اإحدى ر�ضائله.
الهند.  اأو  ال�ضني  اإىل  بالذهاب  اأخرى، كان يفكر  ويف ر�ضالة 
وبني حني واآخر ي�ضتف�رش عن قناة )بنما؟). اإنه �ضي�ضافر اإىل اأق�ضى 
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يعود  اأن  بباله  يخطر  معي�ضة. ومل  بتدبري  اأمٌل  هناك  كان  لو  العامل 
اإىل وطنه، ويبداأ احلياة من جديد. كان املكان الغريب، فقط، هو 

الذي ي�ضتثري ذهنه.
اأيُّ وتٍر األيف ي�رشب عليه! كم حلمت يف اأيامي الأوىل بال�ضفر 
وجزر  األ�ضكا  اإىل  فال�ضفر  م�ضتحياًل،  هذا  كان  واإن  متبكتو!  اإىل 
واأنا  تروكاديرو،  متحف  يف  مدهو�ضًا،  مرة،  وقفت،  بولينيزيا. 
اأحدق طوياًل اإىل وجوه �ضكان جزر كارولني. وحني كنت اأدر�س 
ا�ضتقروا  كانوا  لنا  بعيدين  اأقارب  اأن  تذكرت  اجلميلة،  ق�ضماتهم 
اأنني  اأخرياً  ل�ضعرت،  هناك...  اإىل  الذهاب  ا�ضتطعت  لو  هناك. 
اإحلاٌح  الإحلاح علي... وهو  دائم  ال�رشق، فكان  اأما  بيتي".  "يف 
لزمني منذ الطفولة. ال�رشق... لي�س ال�ضني والهند وحدهما، بل 
مرة  ببايل  يخطر  ومل  اأي�ضًا.  والتيبت  ونيبال  وبورما  وبايل  جاوة 
اأنني  اأتخيل  كنت  البعيدة.  البالد  تلك  يف  متاعب  �ضاأواجه  اأنني 
ناحية  من  نيويورك،  اإىل  العودة  لكن  مفتوحة.  باأذرع  �ضاأ�ضتقبل 
اأخرى، كانت فكرة خميفة. فاملدينة التي اأعرف كلَّ �ضارع فيها، 
معرفتي لكتاب، وحيث اأ�ضدقائي الكثار، ظّلت اآخر مكان على 
بقية  ق�ضاء  املوت على  اأف�ضل  اإنني  اإليه.  العودة  اأودُّ  الأر�س  وجه 
اأيامي، مرغمًا، يف م�ضقط راأ�ضي. ول اأتخيل نف�ضي واأنا عائٌد اإىل 

نيويورك، اإل معطوبًا متامًا، م�ضلوًل، فاقداً الروح.
يا للهفة التي قراأت بها ر�ضائل رامبو الأوىل!

امل�ضاهد  بني  متنقاًل،  يهيم،  كان  تطوافه.  للتو،  بداأ،  قد  كان 
التي راآها، طبيعة الأر�س، والتوافه التي قراأها ذووه دومًا فرحني 

م�ضتثارين.
�ضيق�ضده،  الذي  املكان  يف  عماًل  �ضيجد  اأنه  من  متاأكداً  كان 
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 ، اإنه فتيٌّ واثقًا من نف�ضه... كل �ضيء �ضيكون على خري ما يرام. 
مفعٌم بالآمال الكبرية، وثمة الكثري مما يرى يف هذا العامل العظيم. 

لكن مل مي�س وقت طويل على هذه النربة، كي تتبدل.
على  اأبداهما،  اللتني  واحلما�ضة  احليوية  كل  من  الرغم  فعلى 
ميلك،  ما  كل  من  الرغم  على  العمل،  يف  رغبته  كل  من  الرغم 
موهبة، وعبقرية، وداأبًا، وتكيفًا... اكت�ضف، بدون مرور وقت 
العامل  ذهب.  اأّنى  مثله...  ل�ضخ�س  مكان  ثمة  لي�س  اأن  طويل، 
والعبيد.  العبيد...  العبيد...  املطابقة...  يريد  الأ�ضالة.  يريد  ل 
مقالع  مكانه  القنوات...  يحفر  العبقري، حيث  مكان  املجاري 
احلجر، حيث ل ت�ضتخدم مواهبه. اإن اأكرث املناظر حزنًا يف العامل، 
منظُر عبقريٍّ يبحث عن عمل. فهو غري مالئم يف اأي مكان... 
ول اأحد يريده. يقول العامل: اإنه عاجز عن التكّيف. وبهذا ت�ضفق 
الأبواب، �ضديدة، يف وجهه. اإذن... األي�س له من مكان اإطالقًا؟ 
يف  تره  اأمل  الأ�ضفل.  احل�ضي�س  يف  دومًا،  مكانًا،  له  اإن  بلى... 
"ال�رشورية"؟  الأخرى  القهوة، والب�ضائع  املوانئ يحمل غرارات 
اأمل  ال�ضحون يف مطبخ مطعم قذر؟  اإتقان يغ�ضل  باأي  اأمل تالحظ 

تره حمال حقائب يف حمطة القطار؟
يتخيل  كما  وفرية  النجاح  فر�س  حيث  نيويورك،  يف  ولدت 

العامل.
عند  ال�ضف،  يف  واقفًا،  نف�ضي  اأت�ضور  اأن  علي  �ضعبًا  لي�س 
قادر  اأنني  اآنذاك  وظهر  الإح�ضان.  ومكاتب  الت�ضغيل،  وكالت 
كنت،  هذا،  يف  وحتى  ال�ضحون.  غ�ضل  هو  وحيد،  عمل  على 
دائمًا، متاأخراً جداً. فهناك اآلف الرجال امل�ضتعدين، دومًا، لغ�ضل 
يبدو  بائ�س  لرجل  مكاين  عن  اأتنازل  كنت  ما  وغالبًا  ال�ضحون. 
اأ�ضواأ حاًل مني، اآلف املرات. لكني، من الناحية الأخرى، كنت 
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اأحد  من  الطعام،  وجبة  اأو  ال�ضيارة،  اأجرة  ثمن  اأحيانًا،  اأ�ضتدين، 
املتقدمني اإىل العمل، الواقفني يف الطابور، ثم اأن�ضى كل ما يتعلق 
بالبحث عن عمل. واإن راأيت اإعالنًا عن عمل ما اأف�ضله، يف مدينة 
يعني  الأمر  كان  لو  حتى  اأوًل...  هناك  اإىل  اأذهب  فاإين  جماورة، 
ق�ضاء يومي كله، من اأجل الو�ضول اإىل تلك املدينة. عدة مرات، 
قطعت األف ميل، اأو اأكرث، بحثًا عن عمل تع�س... نادل مطعم... 
األتقط  مثاًل. وغالبًا ما حتثني فكرة املغامرة على امل�ضي بعيداً. قد 
حمادثًة عابرة مع �ضخ�س يف الطريق، تبّدل جمرى حياتي كلها. قد 
"اأبيع" نف�ضي له، فقط لأنني يف غاية الياأ�س. هكذا اأحاول اأن اأبنّي 
اأفعله. اأحيانًا يعر�س علي العمل الذي ذهبت  لنف�ضي معقولية ما 
اأبحث عنه، لكنني –اأعرف يف دخائلي اأنني لن اأمت�ضك به– اأترك 
الأمر، واأعود اأدراجي اإىل البيت، جائعًا دومًا. يف كل ارحتالتي 

واأوباتي كنت جائعًا.
هذا هو الأمر الثاين املرتبط بالعبقري– الطوى. اأوًل، هو غري 
مرغوب فيه، وثانيًا... ل طعام له. واإىل جانب هذا ال�ضيق الذي 
ل،  يعانيه، نراه يعي�س، كما يعرف اجلميع، حياة "رايلي". فهو َك�ضِ
وهو  مت�رشد،   ، ل�سٌّ كذاب،  خمادٌع،  م�ضتقر،  غري  التدبري،  قليل 
ي�ضبب ال�ضخط اأينما حل. اإنه �ضخ�س ل يطاق، حقًا. من ي�ضتطيع 

جماراته؟ ل اأحد، حتى نف�ضه.
مِلَ التاأكيد على الأمور القبيحة امل�ضاك�ضة؟

اإن حياة العبقرية لي�ضت كلها قذارة وبوؤ�ضًا.
هذا  اأجل...  ل.  اأم  عبقريًا  كان  �ضواء  متاعبه،  له  امرئ  كل 
�ضحيح اأي�ضًا. ول يقّدر اأحد هذه احلقيقة اأكرث من العبقري. بني 
احلني والآخر ترى العبقري يتقدم بخطة لإنقاذ العامل، اأو و�ضيلة 
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لتجديده، يف الأقل. ول تقابل هذه اإل بالهزء، باعتبارها اأحالمًا 
حلم  اأي  مثاًل.  الأر�س!"  على  ميالد  "عيد  وطوباوية.  وح�ضية، 
ينقذ  اأن  له  كيف  اأوًل.  بحره  يعوم  دعه  الكوكايني!  اأحالم  من 
الكال�ضيكي،  اجلواب  نف�ضه؟  اإنقاذ  عن  عاجزاً  كان  اإن  الآخرين 
فلقد ولد مع  البتة.  يتعلم،  لن  العبقري  لكن  جواب ل يدح�س. 
�ضينا�ضل  فاإنه  خمبوًل،  احللم  هذا  كان  ومهما  الفردو�س،  حلم 
من اأجل حتقيق هذا احللم، مرة اإثر مرة. اإنه غري قابل لالإ�ضالح، 
نزاع اإىل النتكا�س، بكل معنى الكلمة. اإنه يفهم املا�ضي، ويعانق 
يغريه.  ل  والنجاح  له.  �ضيئًا  يعني  ل  احلا�رش  لكن  امل�ضتقبل، 
�ضيئًا  يفيدك  �ضاخط. ل  الفر�س. وهو  يرف�ضها، وكل  واملكافاآت 
حتى لو تقبلت عمله. فهو م�ضغوٌل بعمل اآخر؛ لقد حتّول توجهه، 
له؟  فاعل  اأنت  الذي  ما  اأخرى.  ناحية  اإىل  حما�ضته  وا�ضتدارت 
اإنه  متناولك.  عن  بعيد  فهو  �ضيئًا،  ت�ضتطيع  لن  ت�ضرت�ضيه؟  كيف 

ي�ضعى وراء امل�ضتحيل.
ورمبا  حقًا.  دقيقة  للعبقري،  املحببة  غري  ال�ضورة  هذه  اأظن 
يف  حتى  العتيادي  غري  ال�ضخ�س  حالة  ال�ضورة  هذه  و�ضفت 
البدائية، مع بع�س الختالفات ال�رشورية. فللبدائيني  املجتمعات 
بالأمرا�س  وامل�ضابون  الع�ضبيون،  ومر�ضاهم  �ضواذهم،  اأي�ضًا 
النف�ضية. لكننا ن�رش، رغم هذا كله، على العتقاد باأن هذه احلالة 
من  النموذج  هذا  فيه  يجد  �ضياأتي  يومًا  واأن  تزول،  اأن  ينبغي 
والتبجيل.  بالتقدير  حماطًا  �ضيكون  بل  العامل،  يف  له  مكانًا  الفرد 
كانت  رمبا  الكوكايني.  اأحالم  من  حلمًا  اأي�ضًا  هذا  يكون  قد 
ال�رشاب  من  اأنواعًا  وامل�ضاركة  وال�ضالم  والن�ضجام  الرعاية، 
�ضتظل تخدعنا، اإىل الأبد. ومع هذا، فاإن حقيقة كوننا نحن الذين 
خلقنا هذه املفاهيم، واأن لهذه املفاهيم املعنى الأعمق عندنا، هذه 
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احلقيقة تعني اأن املفاهيم تلك قابلة للتحقيق. رمبا خلقتها احلاجة، 
هذه  وكاأن  عادة  العبقري  يعي�س  بالرغبة.  حقائق  �ضتكون  لكنها 
اإنه حممل فوق طاقته بفعاليتها، بحيث ل  التنفيذ.  الأحالم ممكنة 
ي�ضتطيع ا�ضتنفادها، وحده، وهو بهذا املعنى، ينت�ضب اإىل اأولئك 
الب�رش  ي�ضتطيع  حتى  "الرنفانا"  يرف�ضون  الذين  العظام،  الراف�ضني 

جميعًا حتقيقها مع اأنف�ضهم.
"الطيور الذهبية املتنقلة خالل ق�ضائده الظليلة!" من اأين اأتت 
ول  حمائم  لي�ضت  اإنها  تطري؟  اأين  واإىل  الذهبية؟  رامبو  طيور 
جوارح. اإنها ت�ضكن الأنواء. كر�ضٍل حت�ضنها الظلمة، وتنطلق يف 
الهواء، ول هي باملالئكة.  نور الإ�رشاق. وهي ل ت�ضبه خملوقات 
اإىل  املتنقلة من �ضم�س  العابرة  النادرة للروح، الطيور  اإنها الطيور 
�ضم�س. وهي لي�ضت �ضجينة الق�ضائد... واإمنا هي حرة، متحررة، 

فيها، حتلق عاليًا باأجنحة الن�ضوة، وتتال�ضى يف اللهيب.
لكاأن ال�ضاعر، وهو يف الن�ضوة، طائٌر بهيٌّ جمهول، غارق يف 
ال�ضم�س  اإىل  فاإنه �ضيحلق  اأفلح يف حترير نف�ضه،  فاإن  رماد الفكر. 
اأ�ضداء  �ضوى  بعامل متجدد  اأحالمه  ولي�ضت  الت�ضحية.  يف طريان 
�رشبات نب�ضه املحمومة. يتخيل اأن العامل �ضيتبعه، لكنه يف الزرقة، 
بها،  معززاً  باإبداعاته...  حماطًا  لكن  نف�ضه وحيداً؛ وحيداً،  يرى 
املبدع  حوار  مت  امل�ضتحيل:  حتقق  لقد  العظمى.  الت�ضحية  للقاء 
الدفء،  القلوب  واهبة كل  الأغنية،  �ضتنت�رش  الآن  واملبدع. ومن 
القلب  العامل. ويف  يحت�رش  ال�ضطح،  العقول. يف  متغلغلة يف كل 
للكون، جتتمع  العظيم  ال�ضمو�س  قلب  مثل جمرة حية. يف  يتقد 
، �ضالم اأبدي، ان�ضجام وم�ضاركة. الطيور الذهبية. ثمة فجٌر اأبديٌّ
النور  يطلب  فهو  ال�ضم�س،  اإىل  �ضدى  ينظر  ل  الإن�ضان  اإن 
الداخلية.  لكينونته  واإمنا  يومًا،  �ضيفنى  الذي  للج�ضد  ل  والدفء 
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بنار  ال�ضغري  لهبه  يذيب  واأن  بالن�ضوة،  يحرتق  اأن  الكربى  رغبته 
بر�ضالت  لتاأتيه  املالئكة  اأجنحة  وهب  واإن  املركزية.  الكون 
ال�ضالم، والن�ضجام، والألق من عوامل بعيدة، فل�ضبب واحد، هو 
اأن يغذي اأحالمه يف الطريان، واأن يعزز اعتقاده هو باأنه �ضيبلغ ما 
هو اأبعد من نف�ضه، على اأجنحة ذهبية. الإبداع ندُّ الإبداع الآخر. 
لكن الإبداعات كلها واحدة يف اجلوهر. اإن اأخوة الب�رش ل تتكون 
اإلهام الإبداع.  من التفكري املت�ضابه، ول الفعل املتماثل، واإمنا يف 
الإن�ضان  الأر�ضي.  الت�ضوف  حطام  من  لتنبع  الإبداع  اأغنية  واإن 
اخلارجي ميوت، كي يك�ضف عن الطري الذهبي الذي ي�ضق �ضبيله، 

حملقًا، نحو الألوهية.
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4
متى ال تعود املالئكة ت�سبه اأنف�سها؟

"امل�ضتحيل")  )عنوانه  مقطع  اجلحيم"  يف  "ف�ضل  يف  هناك، 
يبدو اأنه ي�ضكل مفتاحًا لطبيعة املاأ�ضاة الكا�ضحة التي ت�ضفها حياة 
يتمتع  لذا  ع�رشة–  الثامنة  �ضن  –يف  الأخري  عمله  اأنه  ومبا  رامبو. 
اأو تكمل  اإىل ق�ضمني مت�ضاويني،  باأهمية معينة. هنا تنق�ضم حياته 
نف�ضها، اإذا اأردنا النظر اإىل الأمر بطريقة اأخرى. لقد جنح رامبو، 
مثل اإبلي�س، يف اأن يجعل نف�ضه يطرد من ال�ضماء، �ضماء ال�ضباب. 
ال�ضلطة،  له،  بالن�ضبة  متثل  التي  اأمه،  هزمته  لكن  يهزمه مالك،  مل 
كل  املمتلك  الالمع،  فال�ضاب  البداية.  منذ  له  ا�ضت�ضلم  قدٌر  وهو 
عمل  اإنه  اثنتني.  يف  فجاأة،  حياته،  يك�رش  واملحتقرها،  املواهب، 
مفزع ورائع معًا. وال�ضيطان نف�ضه مل يكن قادراً على تدبري عقوبة 
اللتني  واأنانيته  لنف�ضه، وهو يف كربيائه  رامبو  فعله  مما  ق�ضوة  اأكرث 
كنزه  عن  متامًا،  الرجولة  عتبة  على  وهو  تنازل،  لقد  تقهران.  ل 
)العبقرية اأو املبدع) اإىل "تلك الغريزة ال�رشية، وقوة املوت فينا"، 
كما و�ضفها "اأمييل" جيداً. هكذا �ضوهت "الهيدرا اخلفية" �ضورة 
احلب اإىل حدٍّ مل يعد فيه بّينًا، يف النهاية، �ضوى التحّدي والعجز. 
لقد غا�س رامبو، بعد اأن هجر كل اأمل يف ا�ضتعادة مفتاح براءته 
اإىل  الإن�ضانية  الروح  فيها  ت�ضل  التي  ال�ضوداء  البئر  يف  املفقودة، 

احل�ضي�س، حيث نردد كلمات "كري�ضنا":
بنف�ضي هذه اأوؤ�ض�س الكون اأجمعه، واأظل، اإىل الأبد، منف�ضاًل.

الذي  واختياره،  املو�ضوع  اإدراكه  عن  يك�ضف  الذي  املقطع 
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ح�ضل بقوة ال�رشورة، هو الآتي:
"اإن ظلت روحي، منذ هذه اللحظة، يقظة، فاإننا �ضن�ضل �رشيعًا 
اإىل احلقيقة، التي قد تكون حميطة بنا الآن، مبالئكتها، املنتحبة!... 
لو اأنها كانت م�ضتيقظة حتى الآن، ملا ا�ضت�ضلمت للغرائز املنحطة، 
منذ عهد من�ضي! لو اأنها كانت، م�ضتيقظة، دومًا، لأبحرت بكامل 

احلكمة!...".
ما الذي حجب روؤيته، م�ضببًا هالكه، ل اأحد يعلم – وقد ل 
يعلم اأحد اأبداً. لقد ظلت حياته، مع كل الوقائع التي بني اأيدينا، 
�رشاً، �ضاأنها �ضاأن عبقريته. اإن ما نراه بكل و�ضوح، هو اأن كل ما 
تنباأ به لنف�ضه يف ال�ضنوات الثالث التي منحته الإ�رشاق... قد حتقق 
يف �ضنوات التطواف، حني جعل من نف�ضه �ضحراء. كم وردت 

يف كتاباته كلمات مثل: ال�ضحراء، ال�ضاأم، الغ�ضب، الكدح!
يف الن�ضف الثاين من حياته، اكت�ضبت هذه الكلمات ملمو�ضية 
فظيعة، لقد اأم�ضى هو كل �ضيء توقعه، كل �ضيء خافه، كل �ضيء 
نف�ضه من  اأجل حترير  ن�ضاله من  نتيجة،  اإىل  به  يوؤدِّ  ثار عليه. ومل 
ونزواته،  اأهوائه  عبَد  اأم�ضى  وخرافاتها.  �ضنعها  التي  الأغالل 
ولعبة ل يهمها �ضوى اأن تخطَّ بالطبا�ضري، جرائم تافهة اأخرى، اإىل 

ح�ضابه، يف لوح لعنته.
وعلينا األ ننظر ب�ضك اإىل حقيقة اأنه مل ي�ضت�ضلم اإل بعد اأن غدا 
وتطلب  جم�ضداً.  املتمرد  رامبو  كان  هو.  عرب  كما  هامداً"  "�ضلواً 
الأمر كل انحطاط واإذلل، كل �ضكل من اأ�ضكال التمزق، لك�رش 
الإرادة العنيدة املنحرفة اأ�ضا�ضًا. كان منحرفًا، مارقًا، �ضلبًا  حتى 

ال�ضاعة الأخرية...
حتى مل يعد ثمة اأمل.
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كان من اأكرث الأرواح التي تنبت على الأر�س، ا�ضتماتة.
حقًا، لقد ا�ضت�ضلم من الإنهاك – ولكن لي�س قبل اأن يرود كل 

�ضبيل خطاأ.
يعد  يعزز كربياءه، حني مل  ما  اأمامه  يعد  النهاية، حني مل  ويف 
التي  �ضقيقته  من  اإل  منبوذاً  كان  حني  املوت،  فكا  اإل  مبواجهته 
اأحبته... اآنذاك مل يبق يف و�ضعه اإل اأن ي�رشخ طالبًا الرحمة. لقد 
اأمد  منذ  كتب  قد  كان  ت�ضت�ضلم.  اأن  اإل  يبق  ومل  روحه،  هزمت 
مهولة"  الروح  "جعل  م�ضكلة  وجدت  واليوم  اآخر".  "اأنا  طويل 
حّلها. لقد تنازلت الروح الأخرى التي كانت "اأنا": عرفت عهداً 
، اأخرياً،  قا�ضيًا مديداً، وقاومت كل ح�ضار، فقط من اأجل اأن تنحلَّ

اإىل الال�ضيء.
يف بداياته كان ينادي "اأقول... يجب اأن تكون رائيًا... كن 
رائيًا!". وفجاأة، ينتهي الأمر، ول تعود به حاجة اإىل الأدب، حتى 
اإىل اأدبه هو. ثم تاأتي الهجرة ال�ضعبة، وال�ضحراء، وعبء الذنب، 
والأمل،  والوحدة،  والإذلل،  والكدح،  والغ�ضب،  وال�ضجر، 
والإحباط، والهزمية، وال�ضت�ضالم. ومن مهمة عواطفه املت�ضارعة، 
الأخرية  ال�ضاعة  تفتحت يف  التي هي ج�ضده،  املعركة  �ضاحة  من 
البتة،  توجد،  مل  املالئكة!  بهجة  كانت  كم  ترى  الإميان.  زهرة 
روٌح اأكرث عناداً، من هذا الأمري املتكرب اآرثر! علينا األ ن�ضتهني باأن 
ال�ضاعر الذي تباهى باأنه ورث وثنيته وحب التدني�س من اأ�ضالفه، 
الغاليني، كان يعرف يف املدر�ضة بـ "املتدين ال�ضغري القذر"، وهو 
لقب كان يتباهى به. "التباهي" دومًا. �ضواء كان قاطع الطريق يف 
اأو  املالك  النحا�س،  اأو  اجلي�س  من  الهارب  املتع�ضب،  اأو  داخله 
ال�ضيطان... فاإنه كان دائمًا ي�ضجل الأمر، متباهيًا. لكن الق�ضي�س 
الذي جاء، يف النهاية، لياأخذ العرتاف، هو الذي ميكننا القول اإنه 
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غادر متباهيًا. روي اأنه قال ل�ضقيقته اإيزابيل: "اأخوك لديه اإميان، يا 
طفلتي... لديه اإميان، اأما اأنا فلم اأحمل اإميانًا كهذا".

اإميان  اإنه  احلياة،  اإىل  املتعط�ضة  ياأ�ضًا،  الأرواح  اأكرث  اإميان  اإنه 
اإذن،  يهم،  اإميان. ماذا  – لكنه  الأخرية  اللحظة  الأخرية،  ال�ضاعة 
يكن  مل  وعا�ضفة؟  �ضديدة،  مقاومته  كانت  وكيف  قاوم...  كم 
ولهذا  قوته.  من  قدر  اآخر  قاتل حتى  كان جباراً.  الروح،  واهن 
حتى  وذاك.  هذا  يدعيه  جميداً،  ا�ضمًا  اإبلي�س،  مثل  ا�ضمه،  �ضيظّل 
اأعداوؤه يدعونه: ونحن نعلم كيف �ضادر الأملان الن�ضب املقام له 

يف م�ضقط راأ�ضه "�ضارلفيل" ونقلوه معهم، يف احلرب الأخرية.
كم تبدو ماأثورة، ونبوية، الكلمات التي قذفها بوجه �ضديقه 
"البلهاء!  الفاحتني.  الأملان  تفوق  اإىل  الأخري  اأ�ضار  حني  دلهاي 
بلدهم  اإىل  الداوية، �ضيعودون  وطبولهم  الزاعقة،  اأبواقهم  خلف 
قلياًل.  انتظر  لكن  انتهى.  قد  الأمر  اأن  معتقدين  ال�ضجق،  لياأكلوا 
القدم،  اأخم�س  حتى  الراأ�س  قمة  من  مع�ضكرون  الآن  اإنهم 
اأ�ضيادهم  حتت  املجد  نفايات  يبلعون  طويل،  لوقت  و�ضيظلون، 
املخادعني واجلنون الذي �ضوف ي�ضجن املجتمع الأملاين باأ�رشه، ل 

لغر�س اإل اأن ي�ضحق، يف النهاية بائتالف ما!".
اأجل قد يدعيه الطرفان، بالت�ضاوي. واأكرر: اإن هذا ملجده. اأي 
اإنه يعانق الظلمة والنور. واإن العامل الذي غادره، هو عامل املوتى 
الأحياء، العامل املزيف للثقافة واحل�ضارة. لقد نف�س عن روحه كل 
نكون  اأن  "يجب  احلديث.  الإن�ضان  بها  يتحلى  التي  الزخارف 
ي�ضيف  قليلة،  جمل  وبعد  مهم.  "الإطالق"  احلداثة!"،  مطلقي 
رامبو: "معركة الروح وح�ضية كمعركة الرجال، لكن روؤيا العدالة 

هي بهجة اهلل وحده".



71

حادٌّ  �رشاٌع  فينا  ولي�س  زائفة.  حداثة  منار�س  اأننا  ورطتنا 
كان  املا�ضي.  قدي�ضو  �ضّنها  كالتي  بطولية  معركة  ول  ووح�ضّي، 
طراز  يعودوا  ومل  فنانني...  والن�ضاك  اأقوياء،  رجاًل  القدي�ضون 
اليوم... مع الأ�ضف. فقط الرجل العارف معنى الغواية يتحدث 
هكذا. فقط الرجل العارف قيمة املبداأ، املبداأ الباحث عن ال�ضمو 

باحلياة اإىل م�ضتوى الفن. ميجد املقد�ضني هذا التمجيد.
كانت  كلها،  رامبو  حياة  اإن  املعاين:  من  مبعنى  القول،  ميكن 
احلرية،  مينحه  اأن  ي�ضتطيع  الذي  املبداأ  ال�ضحيح،  املبداأ  عن  بحثًا 
اأكيداً. ويت�ضح هذا متامًا، يف البداية، باعتباره جمدداً، مع اأن املرء 

قد يخالف نوع املبداأ الذي فر�ضه على نف�ضه.
ويف الن�ضف الثاين من حياته، عندما هجر املجتمع، غدا هدف 
الأر�ضي،  النجاح  اأجل  اأمن  غمو�ضًا.  اأكرث  الإ�ضبارطي  مبدئه 
يبدو  ظاهريًا،  واحلرمانات؟  امل�ضاعب  تلك  كل  حتمل  ح�ضب، 
اأن لي�س له هدف اآخر، اأكرث من اأي مغامر طموح. هذا هو راأي 
�ضخ�ضية  رفيقهم  كان  لو  يودون  الذين  والفا�ضلني  ال�ضكاكني، 
اأنه كان ي�ضتعد لرحلة  اأنا، فيبدو يل  اأما  عظيمة مثل رامبو امللغز. 
مثل رحلة درب الآلم. ومع اأنه قد ل يكون فهم امل�ضاألة بنف�ضه، اإل 
اأن ت�رشفه مياثل ت�رشف القدي�س الذي ي�ضارع طبيعته املتوح�ضة. 
ولرمبا كان يهيئ نف�ضه، اأعمى، لتقبل العفو الإلهي الذي ازدراه، 
اإنه كان يحفر  القول  اأمكن  �ضبابه. ورمبا  بكل حمق وجهل، يف 
يح�سُّ  كان   – اأراده  الذي  القرب  قط،  يكن،  مل  لكنه  بيديه.  قربه 

برعٍب هائل من الديدان.
بالن�ضبة له، كان املوت تامَّ الو�ضوح، على الطريقة الفرن�ضية. 
لنتذكر كلماته املرعبة: "اأن ترفع غطاء التابوت بقب�ضة ياب�ضة، اأن 
جتل�س، اأن تختنق. هكذا، ل �ضيخوخة، البتة، ول اأخطار؛ الإرهاب 
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يختار  جعله  الذي  هو  احلي  املوت  هذا  خوف  فرن�ضيًا".  لي�س 
احلياة ال�ضعبة، كان عازمًا على اأن يتحدى الرعب، ول ي�ضت�ضلم 
ال�ضاقة، وهدفها؟  احلياة  غاية هذه  ما  اإذن،  الطريق.  منت�ضف  يف 
ثمة، بالطبع، اكت�ضاف كل وجه ممكن من احلياة. كان يرى العامل 
"مليئًا بالأماكن الرائعة التي ل ميكن اأن تزار طوال حيوات اآلف 
لقد  طليقة".  الهائلة  الطاقة  فيه  "تعمل  عاملًا  يريد  كان  الرجال". 
اأن  اأن ينهك قواه، حتى يحقق نف�ضه متامًا. وعلى طموحه،  اأراد 
يبلغ، باأية حال، حتى لو كان م�ضتنزفًا كل ال�ضتنزاف، حدود عامل 

مده�س، عامل ل ميتُّ ب�ضلة اإىل العامل الذي عرفه.
اأي عامل ميكن اأن يكون هذا، غري العامل املتاألق للروح؟ األ تعرب 
اإىل  يائ�ضًا،  كتب  احلب�ضة،  من  ال�ضباب؟  بهيئة  نف�ضها  عن  الروح 
اأمه، مرة يقول: "نحن نعي�س ومنوت بطريقة اأخرى مل نخطط لها 
قط، ويتم ذلك بال اأي جزاء. ونحن حمظوظون لأن هذه هي احلياة 
يكن  مل  وا�ضح..."  الأمر  ولأن  نعي�ضها،  اأن  علينا  التي  الوحيدة 
دائمًا بهذا التاأكد من اأن هذه احلياة هي الوحيدة. اأمل يت�ضاءل يف 
ف�ضله يف اجلحيم، عن وجود حيوات اأخرى؟ اإنه ي�ضك بوجودها. 
اأف�ضل  اأحد يعرف  اإن ل  وكان هذا بع�س عذابه. واأغامر بالقول 
من ال�ضاعر ال�ضاب اأن لكل حياة خمفقة اأو م�ضتنفدة، حياة اأخرى، 
النور، ويختار  املرء  – حتى يرى  اأمل  انتهاء، بال  واأخرى... بال 
العي�س به. اأجل، اإن معركة الروح حادة وح�ضية كقتال احلرب. 
اجلحيم  اإن  بها.  يهزاأ  احلديث  الرجل  لكن  يعرفونها،  القدي�ضون 
اأنك يف  اعتقدت  اإن  اعتقد.  املرء، وكيفما  اعتقد  موجوٌد حيثما 
اجلحيم، فاأنت فيها. ولقد غدت احلياة، للرجل احلديث، جحيمًا 
اإنه ل يوؤمن  اأبديًا، ل�ضبب ب�ضيط هو فقدانه اأي اأمل ببلوغ اجلنة. 
على  يحكم  تفكريه،  بعمليات  وهو،  هو.  خلقه  من  بجنة  حتى 
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نف�ضه بـ - اجلحيم الفرويدي العميق... اإ�ضباع الرغبة.
ال�ضابعة  �ضن  يف  رامبو  كتبها  التي  ال�ضهرية،  الرائي"  "ر�ضالة 
كتابات  كل  من  اأكرث  الأ�ضداء  من  اأثارت  التي  الوثيقة  ع�رشة، 
الأعالم... يف هذه الر�ضالة التي ت�ضم و�ضايا اإىل ال�ضعراء الآتني، 
اإليمًا يحتاج )ال�ضاعر)  اأن اتباع املبداأ ي�ضتلزم "عذابًا  يوؤكد رامبو 
يف  ال�ضاعر  اأن  وي�ضيف  اخلارقة".  قوته  كل  قوته،  كل  اإىل  فيه، 
اتباعه هذا املبداأ، �ضوف ينت�ضب باعتباره "العاجز العظيم، املجرم 
العظيم، اللعني العظيم – والعارف الأعلى! – لأنه يبلغ املجهول!" 
اأن  الب�ضيطة،  احلقيقة  يف  هي  الكربى،  املكافاأة  هذه  و�ضمانة 
"ال�ضاعر قد تعهد روحه، ب�ضورة اأغنى من الآخرين". لكن، ماذا 
يحدث حني يبلغ ال�ضاعر املجهول؟ يقول رامبو: "ينتهي بفقدان 
كل فهم لروؤاه". وي�ضيف: وكاأنه يتوقع مثل هذا القدر: "لكنه، قد 
راآها، اأمل يرها؟ دعه ينفجر بوجيبه – بالأ�ضياء التي مل ي�ضمع بها 
اأحد، ومل ي�ضّمها اأحد، والتي قد راآها، ثم لياأِت اآخرون خميفون، 

من بعده، و�ضيبدوؤون عند الآفاق التي تال�ضى فيها".
هذا النداء ذو التاأثري الكبري فيمن �ضياأتون، جديٌر بالنتباه لأ�ضباب 
عديدة لكن الرئي�ضي فيه اأنه يك�ضف عن الدور الأ�ضيل لل�ضاعر، 
والطبيعة احلقيقية للموروث. ما نفع ال�ضاعر اإن مل ي�ضل اإىل روؤيا 
للت�ضحية بحياته �ضاهداً على  اإن مل يكن م�ضتعداً  جديدة للحياة؟ 
حقيقة روؤياه وبهائها؟ الطريقة ال�ضائدة اليوم هي احلديث عن هذه 
رومانتيكيني،  باعتبارهم  الروؤيويني،  هوؤلء  ال�ضيطانية،  الكائنات 
وتوقفات،  كانقطاعات  اإليهم،  والنظر  ذاتيهم،  على  والتاأكيد 
وفجوات، يف نهر املوروث العظيم، وكاأنهم جمانني يدورون يف 
دوامة الذات. ل �ضيء يجايف احلق اأكرث من هذا الكالم. فهوؤلء 
حلقات  ي�ضكلون  الذين  هم  التحديد،  وجه  على  املجددون، 
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ال�ضل�ضلة العظيمة لالأدب اخلالق. وعلى املرء اأن يبداأ، حقًا، عند 
الآفاق التي تال�ضوا فيها. "اأم�ضك باملك�ضب"، كما عرب رامبو، ول 

جتل�س مرتاحًا يف احلطام، لت�ضكل اأحجية من جتميع اللقى.
قيل اإن ورع رامبو يف الثانية ع�رشة كان من القوة بحيث اإنه كان 
"�ضم�س  �ضنوات، ويف  ثالث  بعد  لكنه  ال�ضت�ضهاد.  اإىل  يت�ضوف 
اأوؤمن!"  بفينو�س،  بالزهرة،  بالرخام،  "باجل�ضد،  وج�ضد" يهتف: 
يف  منتهيًا  ل  "حبًا  الكون  على  تلقي  اأفروديت  عن  ويتحدث 
ابت�ضامة ل منتهية". ويقول اإن العامل �ضيجيب، �ضيهتز "مثل قيثارة 
هائلة يف ارتعا�ضة قبلة هائلة". اإننا نراه هنا يعود اإىل براءة الوثنية، 
تتفتح  "حفلة  احلياة  كانت  اأيام  املفقود،  الذهبي  العهد  ذلك  اإىل 
الت�ضال  فرتة  اإنها  الأنبذة".  كل  فيها  وتتدفق  القلوب،  كل  فيها 
بالنف�س، فرتة الت�ضّوف اخلارق اإىل املجهول اإنها –باخت�ضار– فرتة 
 Samadahi( ح�ضانة، ق�ضرية لكنها عميقة، مثل نعيم ال�ضامادهي
كلمة هندية تعني يف الفكر الديني الهندي حالة غياب تام عن هذا 

العامل، وات�ضال بعامل اآخر جميل - املرتجم).
فقط، جنده يف  الثامنة ع�رشة،  ، ويف  مترُّ اأخرى  �ضنوات  ثالث 
اجلحيم  وعهده.  الأخرية،  و�ضيته  يكتب  ال�ضعرية،  حرفته  نهاية 
التي ي�ضفها بحيوية مفعمة، كان قد مار�ضها، فعاًل، بروحه؛ وعليه 
الآن اأن يعي�ضها بج�ضده. اأي كلمات تاأ�رش القلب يف املقطع امل�ضمى 
"�ضباح" من �ضاب يف الثامنة ع�رشة! لقد وىل �ضبابه... ووىل معه 
كل �ضباب العامل. وطنه مهي�س مهزوم. اأمه ل تريد �ضوى التخل�س 
منه، من هذا املخلوق الغريب الذي ل يطاق. لقد عرف اجلوع، 
والت�رشد، والإذلل، والرف�س، عرف ال�ضجن، و�ضهد "الكومونة" 
الدامية ورمبا �ضارك فيها... مار�س الرذيلة والنحطاط، فقد حبه 
الأول، وقطع عالئقه بزمالئه الفنانني، م�ضح ميدان الفن احلديث 
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ووجده فارغًا، وهو الآن على اأهبة اإعطاء كل �ضيء، حتى نف�ضه، 
وهو  فعل  كما  ال�ضائع،  �ضبابه  عن  �ضي�ضاأل  ال�ضيطان. هكذا،  اإىل 
لطيٌف،  �ضباٌب  مرة  يل  يكن  "اأمل  قال:  حني  املوت،  فرا�س  على 
حظًا  الذهب:  اأوراق  على  اأكتب  اأن  حدِّ  اإىل  خرايف.  بطويل، 
اأنت  الراهن؟  وهني  اأورثني  ذنب،  اأي  اأي جرمية،  ترى  عميمًا! 
الذي جعلت بع�س احليوان ينتحب اآ�ضفًا، وجعلت املري�س يياأ�س، 
�ضقوطي  ق�ضة  حتكي  اأن  جرب  �ضيئة،  اأحالمًا  يحلمون  واملوتى 
وهجوعي. فاأنا نف�ضي، ل اأ�ضتطيع اأن اأ�ضف نف�ضي اأكرث مما يفعل 
ال�ضحاذ برتداده "اأبانا" و "ليكن �ضالم لك يا مرمي". مل اأعد اأعرف 

كيف اأتكلم.
لقد اأمت حكاية جحيمه اخلا�س... ويو�ضك اأن يقول: وداعًا. 
�ضورة  تاأتي  وثانية  فراق.  كلمات  ب�ضع  ي�ضيف  اأن  اإل  يبق  مل 
ال�ضحراء – اإحدى ال�ضور الأكرث اإحلاحًاز لقد ن�ضب نبع اإلهامه: 
وا�ضتنفد – مثل اإبلي�س، النور الذي منحه. ومل يبق اإل نداء املاوراء، 
يف  والإكمال  العزاء  يجد  النداء،  لهذا  وا�ضتجابة  الأعماق،  نداء 
نرحل؟"  "متى  ال�ضحراء.  ت�ضكنه:  التي  املروعة  ال�ضورة  حياة 
هكذا يت�ضاءل" متى نرحل؟ لنحيي ولدة املهمة اجلديدة، احلكمة 
 – لنع�ضق  اخلرافة؛  نهاية  والعفاريت،  الطغاة  هروب  اجلديدة، 
هذه  تذكر  )كم  الأر�س؟"  على  ميالد  عيد   – الأوىل!  الأ�ضياء 

الكلمات مبعا�رشه الذي مل يعرفه، البتة – نيت�ضه).
اأي ثوريٍّ عرّب عن طريق الواجب، بهذا الو�ضوح، وهذه احلدة؟ 
اإنها كلمات  األوهية؟  اأكرث  واأي قدي�س ا�ضتخدم عيد امليالد مبعنى 
وثني  لكنه   ، وثنيٌّ اإنه  العاق.  باملتمرد  لي�س  لكنه  اأجل،  متمّرٍد، 
احلواري  املهمات،  النبي ورجل  هوذا �ضوت  ها  "فرجيل"  مثل 
واملبادر معًا. حتى الق�ضي�س، يجب اأن ي�ضرتك يف عيد امليالد هذا، 
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الأرقاء...  "اأيها  باخلرافة.  مت�ضبثًا  �ضنميًا،  كونه  من  الرغم  على 
والعويل،  للبكاء  نهاية  ي�رشخ.  هكذا  احلياة"!  نلعن  ل  دعونا 
للمعتقدات  وال�ضت�ضالم،  للطاعة  نهاية  اجل�ضد،  املوت  نهاية 
وع�ضي  الزائفة،  الأ�ضنام  لتم�ِس  الطفولية.  وال�ضلوات  الطفولية 
الغماغم.  وذوو  والدمياغوجيون،  الدكتاتوريون،  ي�ضقط  العلم. 
كلها  امل�ضيحية  الفرتة  كانت  احلياة!  لنعبد  احلياة،  نلعن  ل  دعونا 
بها  نحلم  مل  واحلرية  للروح.  اإنكاراً  هلل،  اإنكاراً  للحياة،  اإنكاراً 
النف�س...  العقل، والقلب، واجل�ضد! حرروا  حتى الآن. حرروا 
اأثق بال�ضتاء، لأنه  كي يحلَّ الأمان! ها هو ذا �ضتاء احلياة و"اأنا ل 
ف�ضل الراحة! اأعطنا عيد ميالد على الأر�س، ل امل�ضيحية. مل اأكن 
م�ضيحيًا، البتة. مل اأنت�ضب اإىل جن�ضكم. اأجل، اإن عينّي مغم�ضتان 
اأنال اخلال�س!  اأن  اإنني وح�س، زجني، لكن ميكنني  عن نوركم. 
اأنا  اخلبثاء.  امل�ضعورون،  التافهون،  اأيها  املزيفون،  الزنوج  واأنتم 
لنا عيد  ليكن  اأقول،  احلقيقي، وكتابي هذا كتاب زجني.  الزجني 

ميالد على الأر�س... الآن... الآن، اأت�ضمعونني؟
وكاأنه يقول متح�رشاً "اأحيانًا، اأرى يف ال�ضماء �ضواطئ ل تنتهي 
وللحظة، ل يقف �ضيء بينه وبني يقني  اأمم بي�ضاء فرحة".  تغطيها 
العميقة.  الإن�ضان  لرغبة  احلتمي  التحقق  امل�ضتقبل،  ويرى  احللم. 
ل �ضيَء قادٌر على منعه من املجيء، حتى الزنوج املزيفون الذين 
يف�ضدون العامل با�ضم القانون والنظام. لقد حلم بكل �ضيء، حتى 
ومعها  تتال�ضى.  تذكر  ل  التي  الفظيعة،  الذكريات  كل  النهاية. 
املتخلفني،  من  بثاأره،  ياأخذ  اأن  اأمامه  زال  ما  الندامات.  تتال�ضى 
"اأ�ضدقاء املوت". وعلى الرغم من اأنني ذاهٌب اإىل املتاهة، واأنني 
منذ  با�ضمي  ي�ضمع  لن  اأحداً  واأن  قد جعلت من حياتي �ضحراء، 
�ضي�ضمح  اأنني  كلكم  فليعلم  منكم،  واحد  اأيُّ  فليعلم  الآن... 
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ما  اأق�ضى  فعلتم  لقد  والروح.  اجل�ضد  يف  احلقيقة  بامتالك  يل 
ويف  روحي،  تدمروا  اأن  حاولتم  احلقيقة،  لإخفاء  ت�ضتطيعون 
النهاية �ضته�ضمون ج�ضدي على خ�ضبة التعذيب... لكني �ضوف 

اأعرف احلقيقة، واأمتلكها يل، يف هذا اجل�ضد، وهذه الروح...
هذا ما ينطقه املتطلع "�ضديق اهلل" على الرغم من اإنكاره ا�ضمه.

يقول رامبو "ما دامت كل لغة، فكرة، فل�ضوف ياأتي يوم اللغة 
الكونية... هذه اللغة، اجلديدة، اأو الكونية، �ضتتحدث من النف�س 
رابطة  والألوان،  والأ�ضوات،  الروائح،  كل  جامعة  النف�س،  اإىل 
الرمز،  هو  اللغة  هذه  مفتاح  اإن  القول  اإىل  حاجة  ول  فكر"  كل 
اأ�ضيلة، حم�ضنة.  النف�س،  باء  األف  اإنها  املبدع.  اإل  الذي ل ميتلكه 
وبو�ضاطتها، يت�ضل ال�ضاعر –�ضيد املخيلة، وحاكم العامل املعرتف 
به– باأخيه الإن�ضان، وي�ضاركه. من اأجل تاأ�ضي�س هذا اجل�رش، منح 
رغم  حققه،  الذي  للنجاح  ويا  للتجريب.  نف�ضه،  ال�ضاب  رامبو 
اإنه ما يزال، من وراء القرب، يت�ضل،  ال�ضتنكار املفاجئ الغام�س! 
بقوة تتعاظم مع ال�ضنني. وكلما بدا اأكرث اإلغازاً، �ضفا مبداأ. تناق�س؟ 
اأبداً. اإن كل ما هو نبوي، ل يت�ضح اإل يف الزمان واحلدث. بهذه 
الأداة، ميكن للمرء اأن ينظر اأمامًا ووراء، بالو�ضوح نف�ضه، ويغدو 
الت�ضال فنَّ تاأ�ضي�س رابطٍة منطقّية ومن�ضجمة، يف اأي وقت، بني 
اإذا حتّول  مي�ضوراً،  ي�ضبح  ماديٌّ  هو  ما  وامل�ضتقبل. وكل  املا�ضي 
اأمّيون،  يوجد  ل  اململكة  هذه  النف�س. يف  – لغة  اأبدية  عملة  اإىل 
ول نحاة. �رشوري فقط، اأن تفتح القلب، وترمي بعيداً املفاهيم 
الأدبية امل�ضبقة، وبتعبرٍي اآخر، اأن تقف مك�ضوفًا. اإن هذا، بالطبع، 
ال�ضتماتة.  من  حالة  ي�ضتلزم  جذريٌّ  اإجراٌء  للهداية...  معادلٌة 
لكن، اإن اأخفقت كل الو�ضائل الأخرى، كما يحدث حتمًا، فِلَم 
ل تكون هذه الو�ضيلة – يف الهداية؟ اخلال�س ل يبدو عند بوابات 
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اجلحيم. لقد اأخفق الب�رش، يف كل اأمر. وكان عليهم... دومًا، اأن 
يتاأثروا خطاهم، ويعيدوا حتمل العبء الثقيل، ويبدوؤوا، من جديد 
ال�ضعود احلاد اإىل القمة. مل ل يتقبلون حتدي الروح ويذعنون؟ مِلَ ل 
ي�ضت�ضلمون، ليدخلوا يف حياة جديدة. الرجل القدمي ينتظر دائمًا. 

بع�ضهم ي�ضميه "امللقن" وبع�ضهم ي�ضميه "الت�ضحية العظمى".
اأنه كان  اأخفق مقلدو رامبو ومنتق�ضوه، يف روؤيته، هو  اإن ما 
تاأ�ضي�س  يحاول  يكن  ومل  جديدة.  حياة  طريقة  ممار�ضة  اإىل  يدعو 
الكلمات  ناظمي  يحّول  اأن  اأجل  من  الفن،  يف  جديدة  مدر�ضة 
ال�ضعفاء – كان ي�ضري اإىل توحيد الفن واحلياة، وا�ضاًل الن�ضقاق، 
لقد  املعرفة.  مفتاح  هي  ال�ضماوية،  املحبة  املميت.  اجلرح  �ضافيًا 

كتب يف مطلع "ف�ضل يف اجلحيم":
بالبحث  فكرت  اأنهار،  اأكاد  وجدتني  اأن  بعد  التايل،  "اليوم 
ثانية عن مفتاح الوليمة القدمية، حيث قد اأ�ضتعيد �ضهيتي. املحبة 
كنت  اأنني  اأثبت  الإلهام  "هذا  ي�ضيف:  ثم  املفتاح"  ذلك  هي 
اأحلم!" يحلم يف اجلحيم، طبعًا. يف ذلك الهجوع العميق الذي ل 
ي�ضتطيع �ضرب اأغواره. لقد اأرغم، هو الذي "خلق كل املهرجانات، 
كل  يدفن  اأن  على  ك�ضوفه،  خالل  والدرامات"،  والنت�ضارات، 
جمو�ضيًا  نف�ضه  �ضمى  الذي  وهو   – الآن  نف�ضه،  يجد  اإنه  خميلة. 
اإىل  – معاداً  ومالكًا، وحرر نف�ضه من كل الروابط، والدعاءات 
القا�ضي، ومعانقته. الفالح...  الأر�س، مرغمًا على قبول الواقع 
هذا ما �ضي�ضنعون منه. وحني يعود اإىل الوطن، �ضيجعلونه خارج 

التداول.
"يف  املت�ضخمة؟  اأحالمه  يف  يغتذيها  كان  اإذن،  اأكاذيب،  اأية 
ممن  لكن،  بالأكاذيب".  لغتذائي  املغفرة،  �ضاأطلب  النهاية، 
الع�رش  من  لي�س  بالتاأكيد.  معذبيه،  من  لي�س  املغفرة؟  �ضيطلب 
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�ضتلجمه.  التي  اأمه،  العجوز،  العنز  تلك  من  لي�س  رف�ضه.  الذي 
وي�ضتمرون  �ضيخلفونه،  الذين  من  اأنداده،  من   – لنقل  اإذن؟  ممن 
لنا، ول حتى هلل، لكن  اإنه ل يقدم اعتذاراته  الن�ضال املجيد.  يف 
مفتوحة، حني  باأذرع  �ضيحّيونه  الذين  الرجال  امل�ضتقبل،  لرجال 
اأولئك  بعيد"  "جن�س  رجال  اإنهم  الرائعة.  املدن  جميعًا،  ندخل 
الذين ينحاز اإليهم، ويعتربهم اأ�ضالفه احلقيقيني. وهو مبعد عنهم 
يف الزمن، ح�ضب، ل يف الدم ول يف الطريقة. هوؤلء هم الرجال 
الذين يعرفون كيف يغنون حتت التعذيب. اإنهم رجال روح، وهو 
–فهو مل يجد واحداً يف تاريخ  مرتبط بهم، ل ارتباط الأ�ضالف 
فرن�ضا كله– واإمنا ارتباط الروح. لقد ولد يف الفراغ، وهو يت�ضل 
بهم عربه. نحن ل ن�ضمع �ضوى الأ�ضداء. نده�س لأ�ضوات هذا 
الل�ضان الغريب. ول نعرف �ضيئًا عن امل�رشة واليقني، اللذين ي�ضمان 

هذا ال�ضمر غري الب�رشي.
اأية اأرواح متنوعة، األف، وغري وا�ضتبعد! واأي احت�ضان لقيه من 
اأنا�س خمتلفي املزاج، وال�ضكل، واجلوهر، اأمثال فالريي، كلوديل، 
اأندريه بريتون. ما الذي يجمع بينه وبينهم؟ ل �ضيء، حتى عبقريته 
التي �ضحى بها من اأجل غاياٍت غام�ضة. كلُّ عمل راف�س، لي�س له 
�ضوى هدف واحد: ال�ضعود اإىل م�ضتوى اآخر )اأما لدى رامبو فهو 
ال�ضقوط اإىل م�ضتوى اآخر). ل يعي�س املغني اأغنيته، اإل حني يتوقف 
عن الغناء. ترى... واإن كانت اأغنيته حتديًا؟ اإذن... �ضيكون العنف 
عنيفة  باإعادة  امييل، جتيء  يقول  الكوارث، كما  لكن  والكارثة. 
النهايات  فيختار  امليزان،  املولود حتت عالمة  رامبو  اأما  للتوازن. 

املتطرفة وهو يف ا�ضطبار املتوازن.
اإنها دائمًا، ع�ضا ال�ضاحر التي تومئ، اأو النجمة ال�ضحرية...

ثم يو�ضع حدٌّ للحكمة القدمية، وال�ضحر القدمي.
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يبحث  بع�ضهم  الأبدية.  الأغنية  والتجلي. ها هي ذي  املوت 
النف�س  اأو  اأو اجل�ضد، احلكمة  الهيئة  الذي يختار، يف  املوت  عن 

مبا�رشة، وبع�ضهم يبلغونه ب�ضورة ملتوية.
بدون  الأر�س  وجه  عن  بالختفاء  الدراما  يوؤكد  من  وهناك 
حياتهم  من  يجعلون  اآخرون  وثمة  اآثاراً،  اأو  مفاتيَح،  يخلف  اأن 
حدثًا اأكرث اإثارة، من العرتاف، الذي هو عملهم. اأما رامبو فقد 
ا�ضتقطر موته ب�ضكل يدعو اإىل الرثاء، لقد نرث حطامه حولهن حتى 
ل يخطئ اأحد يف فهم اأن فراره اأمٌر ل جدوى منه. اإىل اأي مكان، 
خارج العامل! هذه �رشخة اأولئك الذين مل تعد احلياة عندهم ذات 
معنى. اكت�ضف رامبو العامل احلقيقي طفاًل، وحاول املناداة به �ضابًا 
احلب،  عامل  يف  الدخول  عليه  حّرم  اأن  بعد  رجاًل.  عنه  وتخلى 
اأم�ضت كل مواهبه �ضدى. اإن جحيمه مل يتعمق اإىل احلد الالزم، 
ف�ضوي يف املدخل. ولقد كان هذا الف�ضل، فرتة ق�ضرية جداً، لأن 
باقي حياته اأ�ضبح مطهراً. اأمل تكن لديه ال�ضجاعة حتى ي�ضبح يف 
 – تنازل عن كنزه  اأنه  العمق؟ نحن ل ندري. نحن نعلم، فقط، 

كما لو كان عبئًا.
يكن  مل  املنت�رش  لكن  النت�ضار.  بلغه  واإن  ملذهل،  اإخفاقه  اإن 
رامبو. اإنها الروح املتعط�ضة اأبداً يف داخله هي التي انت�رشت. "اإن 
املالك هي الكلمة الوحيدة يف اللغة، التي ل ميكن اأن تبلى"، كما 

قال فيكتور هيجو. 

***
"يبداأ اخللق بانف�ضاٍل موؤمل عن اهلل وخلق اإرادة م�ضتقلة، حتى 
ميكن التغلب على هذا النف�ضال، يف هيئة واحدة اأعلى من تلك 
التي بداأت منها العملية" – هـ. هـ. برننت – يف �ضن التا�ضعة ع�رشة، 
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كتاب  اأحد  قال  الروح.  عن  رامبو  تخلى  متامًا،  عمره  و�ضط  يف 
�ضريته "ماتت جنيته اإىل جانبه، بني اأحالمه الذبيحة". "على الرغم 
من هذا، كان رامبو كائنًا خارقًا، ا�ضتنفد يف �ضنواٍت ثالث ع�ضوَر 
الفن كلها. كما لو اأنه ي�ضم حيوات عديدة داخل نف�ضه" كما قال 
"كان الأدب، منذ رامبو،  جاك ريفري، وي�ضيف ماتيو جوزف�ضن 
يف ن�ضال "من اأجل تطويقه". ملاذا؟ "لأنه جعل ال�ضعر خطراً جداً" 
كما يقول الأخري. وقد اأعلن رامبو نف�ضه يف "ف�ضل" اأنه "اأ�ضبح 
– ل  فاإنه ظل خرافيًا  اأو مل يكن،  اأوبرا  �ضواء كان  اأوبرا خرافية" 
، �ضاأن اجلانب الآخر،  اأقل. اإن اجلانب الواحد من حياته، خرايفٌّ
امتزجا يف  وبونابارت  �ضك�ضبري  اأن  لو  املده�س. كما  الأمر  وهو 
اإىل كلماته نف�ضها...  اأن�ضت  الفعل. والآن  واحد. احلامل ورجل 
الفعل  ال�ضعادة:  اإىل  الجنذاب  لها  مقدراً  الكائنات  كل  "اأرى 
يندفع  ثم  ولإ�ضعافه"  املرء،  قوة  لتبديد  طريقة  لكنه  حياة،  لي�س 
اأوروبا،  يقطع  ذا  هو  ها  قوله.  اإثبات  يحاول  كاأنه  الدوامة،  يف 
اأجنبية،  موانئ  اإىل  �ضفينة  ياأخذ  قدميه،  على  م�ضيًا  قطعها،  ويعيد 
األف عمل وعمل،  يعود مري�ضًا مفل�ضًا املرة تلو املرة، ي�ضتغل يف 
يتعامل  التعامل بالكلمات،  اأكرث، وبدل  اأو  اثنتي ع�رشة لغة  يتعلم 
والبنادق،  والذهب،  واجللود،  والعاج،  والتوابل،  بالقهوة، 
اأمناط  بكل  الرتباط  التعلم...  الكت�ضاف،  املغامرة،  والرقيق. 
النا�س، والأجنا�س، والأمم... ودائمًا: العمل العمل الذي يكرهه. 
لكنه ال�ضاأم اأوًل. كان دائَم ال�ضجر. لكن... اأي حيوية! اأي غنى 
اأمه �ضكوى واحدة  اإىل  التجارب! واأي خواء! كانت ر�ضائله  يف 
والتو�ضالت  والأنني،  والتهامات  بالتوبيخات  خمتلطة  مديدة، 

والت�رشعات. التع�س، امللعون! واأخرياً مي�ضي "العاجز العظيم".
التعذيب  هذا  املنتهي،  غري  العويل  هذا  الفرار،  هذا  معنى  ما 
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الذي يعر�س نف�ضه له؟ كم �ضحيح اأن هذا الن�ضاط مل يكن حياة! 
اأين هي احلياة، اذن؟ وما هو الواقع احلقيقي؟ يقينًا لن يكون الواقع 

الفظ للكدح والت�رشد، هذا العراك القذر على املمتلكات.
اأعلن يف "الإ�رشاقات" املكتوبة يف لندن الكئيبة:

"اإنني فعاًل مما وراء القرب، ول ارتكابات".
لقد قال هذا وهو �ضاعر. واليوم نعرف الأمر حقيقة. فاملو�ضيقا 
املفتاح.  اأ�ضاع  كما عرب،  احلب،  مفتاح  ي�ضبه  �ضيئًا  التي وجدها 
حتى  كلها،  الأبواب  اأغلق  اأن  فبعد  معًا.  والآلة  املفتاح  اأ�ضاع 
اأبواب ال�ضداقة، واأحرق خلفه كل اجل�ضور، لن تطاأ قدماه اأر�س 
وال�رش  اخلري  �ضجرة  ظل  يف  العظمى  اخللوات  اإل  يبق  مل  احلب. 
باحلنني  املفعم  البيت  هذا  يرد  ثمل"  "�ضباح  يف  حيث  الدفينة، 
"حتى ن�ضتعيد حبنا الطاهر". كان يريد اخلال�س يف هيئة احلرية، 
خالل  من  بال�ضت�ضالم،  اإل  ياأتي  ل  اخلال�س  اأن  يدرك  اأن  دون 
يبيع  يتقبل �رشوط احلياة،  "كل من ل  التقبل. يقول معلمه بودلري 
متامًا؛ كان  متزامنني،  كانا متالزمني،  والتجربة  الإبداع  روحه". 
يتطلب القدر الأدنى من التجربة، كي ي�ضنع مو�ضيقا. وحني كان 
ال�ضاب اخلارق، كان اأقرب اإىل املو�ضيقا اأو رجل الريا�ضيات، منه 

اإىل الأديب. لقد ولد ذا ذاكرة بالغة احل�ضا�ضية.
اإنه ل يك�ضب اإبداعه بعرق جبينه – فهو هناك، جاهز لل�ضحب، 
ينتظر ال�ضتثارة بالت�ضال الأول مع الواقع القا�ضي. كان عليه اأن 
كما  طوياًل،  لينتظر  يكن  ومل  املاي�ضرتو.  براعة  ل  احلزن،  يتعهد 

نعلم.
لقد ولد بذرة، وبقي بذرة. هذا هو معنى الليل الذي يحيط به. 
يف داخله كان نور، نور عجيب. لكنه لن ير�ضل اأ�ضعته حتى يفنى. 
ووعيًا  جديدة  روحًا  جالبًا  بعيد،  جن�س  من  القرب،  وراء  مما  جاء 
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 Je Pense جديداً. اأمل يكن هو القائل – "خطاأ اأن يقال: اأنا اأفكر
ينبغي القول: اأفكر on me pense – اأومل يكن هو القائل اأي�ضًا 
"العبقرية هي احلب وامل�ضتقبل"؟ كل ما يقوله عن "اأنا" العبقري، 
هو  "ج�ضده  بالغة  اأهمية  ذات  القولة  هذه  واأرى  ووحي.  اإلهام 
النعتاق الذي حلمنا به، وته�ضم جمال حتت وطاأة عنف جديد".
اأرجو األ اأُّتهم بالقراءة املغالية يف التعمق. لقد عنى رامبو كل ما 
كتب "حرفيًا، وبكل معنى"، كما بني الأمر، مرة، لأمه و�ضقيقته. 
�ضاأن  �ضاأنه  ولكن...  اجلحيم"...  "ف�ضل يف  اإىل  ي�ضري  كان  حقًا، 
قالوه كان �ضادقًا، حرفيًا،  ما  كل  بوهم":  "جاكوب  و  "بليك" 
واإلهامًا. اإنهم ي�ضكنون املخيلة، كانت اأحالمهم وقائَع، وقائع ما 

يزال علينا اأن منار�ضها. يقول "بوهم":
"حني اأقراأ نف�ضي، اأقراأ كتاب اهلل، واأنتم، يا اأ�ضقائي، الأبجدية 
واأمتنى  داخلي.  و�ضاأجدكم  لعقلي،  نف�ضي،  يف  اأقروؤها  التي 
عن  تعرب  الأخرية  الكلمات  اأي�ضًا"  اأنتم  جتدوين  اأن  قلبي  كل  من 
ال�ضالة ال�ضامتة التي كان رامبو ير�ضلها با�ضتمرار، من املتاهة التي 
التي  اإرادته  يف  تكمن  للعبقري  "اخلرية"  الكربياء  لنف�ضه.  خلقها 
املحبة  املحبة.  ممار�ضة  يف  يكمن  النعتاق  و�رشُّ  حتطيمها.  يجب 
كان  احللم  لكن  اأدركها.  حني  يحلم  كان  ورامبو  املفتاح،  هي 
حقيقة واقعة، وهذه احلقيقة مل تظهر نف�ضها، ثانية، اإل وهو على 
اإىل  التي رافقته  العذبة  فرا�س املوت، حني غدت املحبة، الأخت 

املاوراء... مه�ضمًا، ولكن منعتقًا.
يف "ليلة يف اجلحيم"، حني اأدرك اأنه عبد معموديته، �رشخ: "يا 
املعتم،  الروح  ليل  تعا�ضتي، وتعا�ضتكما". يف  والدي، لقد دبرمتا 
كل  �ضيك�ضف  باأنه  مباهيًا  التهاويل،  �ضيد  فيه،  نف�ضه  اأعلن  الذي 
غام�س، اأنكر كل ما يربطه بالع�رش والبالد التي ولد فيها. واأعلن 
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بنف�ضه  هياأ  لقد  ما.  مبعنى  هكذا،  وكان  للكمال"،  م�ضتعد  "اأنا 
�ضعائره، وحتمل حمكمة التعذيب الرهيبة، ثم ارتدَّ اإىل الليل الذي 
ولد فيه. لقد اأدرك اأن ثمة خطورة وراء الفن، وو�ضع قدمه على 
العتبة، ثم تراجع، من الفزع، اأو خوف اجلنون. اإّما اأنَّ ا�ضتعداداته 
كانت  ال�ضتعدادات  هذه  اأن  اأو  كافية،  غري  كانت  جديدة  حلياة 

ذات ترتيب مغلوط.
الراأيني كليهما قد  اأن  الأخري، مع  الراأي  الباحثني  اأغلب  يرى 
اجلملة:  هذه  على  كثري  تاأكيد  جرى  كما  �ضحيحني.  يكونان 
عن  الكثري  وقيل  احلوا�س".  لكل  منطقي،  هائل  مديد،  "اختالل 
مفا�ضده املبكرة، وحياته "البوهيمية" لكن املرء ين�ضى كم هو اأمر 
من  بالأفكار، هرب  متفجر  الن�ضج  مبكر  ل�ضاب  بالن�ضبة  طبيعي 
جوٍّ ل يطاق ملنزل يف الأقاليم. و�ضوف يكون الأمر �ضاذاً، بالن�ضبة 
ملخلوق نادر مثله، لو مل ي�ضتجب لنداءات مدينة مثل باري�س. واإن 
كان اأ�رشف يف انغما�ضه، فلي�س علينا �ضوى القول اإن التقليح كان 
اأكرث من القدر الالزم. اإنه مل مي�س وقتًا طوياًل يف باري�س اأو لندن، 
وقتًا كافيًا لتحطيم فتى معافى ذي بنية فالحية. بل اإن هذه التجربة 
ت�ضتحق الرتحيب بالن�ضبة ل�ضخ�س ثائر على كل �ضيء. اإن طريق 
ينبغي  اخلال�س  اأجل  ومن  كذلك؟  األي�س  النار...  عرب  متر  اجلنة 
الكبرية،  اخلطايا  كلها:  يذوقها  اأن  املرء  على  باخلطيئة.  الت�رشب 
وتلك التافهة. عليه اأن يبلغ املوت بكل ا�ضتهاءاته، اأّل يرف�س �ضّمًا، 
اأّل يرف�س جتربة مهما كانت منحطة اأو قذرة. عليه اأن يبلغ نهاية 
قواه، اأن يتعلم اأن املرء عبٌد –لأي ميدان كان– من اأجل اأن يتطلع 
الوالدان،  رباها  التي  ال�ضلبية  املنحرفة  الإرادة  اإن  النعتاق.  اإىل 
ينبغي اأن تبلغ ال�ضت�ضالم، قبل اأن تتمكن من التحول اإىل اإيجابية، 

ومتتزج بالقلب والعقل.
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يجب اأن ينزل الأب )باأي هيئة كان) من عر�ضه، حتى يتمكن 
البن من احلكم. الأب زحليٌّ يف كل وجه من كينونته. اإنه رجل 
املهمات القا�ضي، ور�ضالة القانون امليتة، وعالمة املمنوع. يتمرد 
املرء، يخرج مقاتاًل، مفعمًا بقوة زائفة وكربياء زائفة. ثم يتحطم، 
وت�ضت�ضلم الـ "اأنا" التي هي لي�ضت "اأنا" لكن رامبو مل يتحطم. مل 
ينزل الأب من عر�ضه، بل طابق نف�ضه معه. وقد فعل هذا، �ضواء 

بادعائه ال�ضلطة، اأو بتجاوزاته، وت�رشده، ول م�ضوؤوليته.
لقد م�ضى اإىل ال�ضد، واأ�ضبح العدوَّ نف�ضه الذي كرهه. تنازل، 
واأم�ضى اإلهًا مت�رشداً، يبحث عن مملكة حقيقية. "اأن يخ�ضي املرء 
من  هذه  )كانت  لإدانتك؟"  اأكيدة  طريقة  تلك  األي�ضت  نف�ضه، 
فعله  ما  وهذا  احت�ضاره)  خالل  طرحها  التي  العديدة  امل�ضائل 
له...  املختار  الدور  عن  بتنازله   – نف�ضه  اأخ�ضى  لقد  بال�ضبط. 

اأممكن اأن الإح�ضا�س بالذنب، لدى رامبو، كان �ضامراً؟
اأجل  من  حياته،  من  "الفعالة"  الفرتة  يف  خا�ضه،  �رشاع  اأي 
اأي كنز ميتلك، وباأي قوة  اأمل يدرك  القوة، والمتالك، والأمان! 
لو  )وددت  ح�ضب؟  �ضاعراً،  كان  حني  لديه،  اأمان  واأي  يتمتع، 
لكن  فعل،  �ضاعَر  باعتباره  نف�ضه  عن  ك�ضف  اإنه  القول  ا�ضتطعت 
تتطور  مل  حياته،  من  الثاين  الن�ضف  ا�ضتولدت  التي  الأحداث 
لفائدة رجل الفعل) ل... ثمة عمى ي�ضتحيل �ضرب اأغواره، وكان 
رامبو من ذلك النمط. لقد حلت به لعنة. فهو مل يفقد اإح�ضا�ضه 
بالجتاه، ح�ضب، واإمنا اإح�ضا�ضه باللم�س اأي�ضًا. كل �ضيء اأخذ ي�ضري 
التعرف  فيه  ي�ضتطيع  اإىل حدٍّ ل  لقد غرّي هويته  يف الجتاه اخلطاأ. 

على نف�ضه، لو لقي �ضخ�ضه يف الطريق.
– اأن  رمبا كانت هذه اآخر طريقة يائ�ضة للتحايل على اجلنون 
تكون �ضليم العقل متامًا، بحيث ل يعرف اأحد اأنك جمنون. مل يفقد 
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رامبو، قط، ال�ضلة بالواقع، بل الأمر على العك�س، فلقد عانقه مثل 
عفريت. كان ما فعله اأنه بحث عن الواقع احلقيقي لكينونته. ول 
غرابة يف اأنه �ضجر حتى املوت. مل ي�ضتطع العي�س مع نف�ضه، فقد 
كانت نف�ضه م�ضادرة. يف هذا املجال نتذكر كلمات لوتر يامون:

بدايتها،  يف  كما  احلياة،  و�ضط  يف  كالبازلت!  اأعي�س  "اإنني 
املالئكة ت�ضبه اأنف�ضها. يا للوقت الذي م�ضى علي منذ اأن مل اأعد 

اأ�ضابه نف�ضي!".
جهاز  برت  حتى  احلب�ضة  يف  حاول  اأنه  ال�ضعور  الإن�ضان  يراود 
العظيم"،  "العاجز  اأم�ضى  حني  الأخري،  يف  لكنه،  الذاكرة. 
ومب�ضاعدة ع�ضٍو يدوّي، تناول خيط اأحالمه املخنوقة، وذكريات 

املا�ضي، ب�ضورة جيدة.
انغمر  التي  الغريبة  للغة  ت�ضجياًل  اأننا مل منتلك  موؤ�ضٌف  كم هو 
فيها على �رشير امل�ضت�ضفى وهو مبتور ال�ضاق، وورٌم خبيٌث �ضخم 
على فخذه، وال�رشطان الداخلي يعيث خالل ج�ضده، مثل جمموعة 
قاطعي طريق مغرية. كانت الأحالم والهلو�ضات ترتطم ببع�ضها يف 
بحران ل ينتهي – ول اأحد �ضوى الأخت املخل�ضة ت�ضلي لروحه. 
الآن تن�ضهر الأحالم التي حلم بها، والأحالم التي عا�ضها ها هي 

ذي الروح، بعد اأن حتررت من اأغاللها، ت�ضنع املو�ضيقا، ثانية.
مل  التي  الأحلان  تلك  من  بع�ضًا  لنا  تقدم  اأن  �ضقيقته  حاولت 
ت�ضجل، وحتدثت –اإن كنت اأتذكر ب�ضورة �ضحيحة– عن طبيعتها 
العلوية. مما يوؤدي بنا اإىل العتقاد باأنها مل تكن ت�ضبه الق�ضائد، ول 
الإ�رشاقات. رمبا كانت �ضيئًا اآخر... �ضيئًا اآخر، وهبنا اإياه بيتهوفن 
يف رباعياته الأخرية. اإنه مل يفقد مل�ضة "املعلم"، كان يف احت�ضاره 
لي�س جلمل  بحرانات  الآن  اإنها  �ضبابه.  منه يف  عبقرية  اأكرث  حتى 
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يف  اكت�ضبت  وخال�ضات  جلوهريات  واإمنا  متنافرة،  مت�ضادمة 
اخلربة  احلياة.  الإطالق:  على  ق�ضوة،  ال�ضياطني  اأكرث  مع  ال�رشاع 
واملخيلة تتحدان لت�ضكال اأغنية، هي عطاء، ل لعنة اأو �ضتيمة. اإنها 
الذات، وغدت  مل تعد )اأغنيتـ)ـه، مل تعد )عالمته). لقد طوقت 
الأغنية والآلة، واحدة. اإنها القربان على مذبح الكربياء املنزلة عن 

عر�ضها. اإنها عودة الروح.
مل يعد اخللق غطر�ضة، اأو حتديًا، اأو غروراً... بل هو لعٌب. اإنه 
ال�ضالة،  ي�ضتطيع  كما  املوت،  فرا�س  على  اللعب،  الآن  ي�ضتطيع 
اأخرياً،  انتهى عمله كمعذب. لقد تهم�ضت عار�ضة �ضفينته  فلقد 
وهو الآن ما�ٍس اإىل البحر. رمبا اأدرك يف هذه ال�ضاعات الأخرية 
يرتبط  حني  عبودية  الكدح  هذا  اأن  اأدرك  الب�رشي،  الكدح  غاية 
بالأهداف العمياء اجل�ضعة، واأنه فرٌح حني يكون يف خدمة اجلن�س 

الب�رشي.
ل فرح كفرح اخلالق، لأن اخللق لي�س له هدٌف اآخُر غري اخللق 
ات�ضالنا  نقاط  كل  اأي،  �ضافية،  اأ�ضابعنا  "لنجعل  مرة:  رامبو  قال 
بالعامل اخلارجي". وباملعنى نف�ضه، �ضفى اهلل اأ�ضابعه – حني �ضما 
اإبداع.  اإن هزة اخللق ماثلة يف كل  اإىل م�ضتوى اخللق.  بالإن�ضان 
اجلميع، من املالئكة حتى الديدان جتاهد من اأجل الت�ضال مبا هو 
فوقها، وما هو دونها، ل تعب ي�ضيع، ول مو�ضيقا تتبّدد بدون اأن 
ت�ضمع. لكن، يف كل اإ�ضاءة ا�ضتعمال للقدرة، ل يجرح اهلل وحده، 
واإمنا اخلليقة ذاتها تتوقف، ويوؤجل "عيد ميالد على الأر�س" اأجاًل 

طوياًل.
"اآه... لن اأحزن بعد:

فهو ميالأ حياتي.
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�ضالمًا له كل مرة
يغني فيها الديك الغايل".

نف�ضها  بالروح  املزدوجني، عامداً،  البيتني  اأعر�س هذين  اإنني 
التي ترجمت فيها خطاأ كلمة "هو il" باعتبارها اهلل. ول اأ�ضتطيع 
عنه  حتدث  الذي  ال�ضعادة  اإىل  املقدر  الجنذاب  باأن  العتقاد  اإل 

رامبو يعني الفرح بعثوره على اهلل.
"اإذن – �ضالمًا له كل مرة".

***
اأ�ضاأل نف�ضي، ملاذا اأعبد رامبو فوق الكّتاب الآخرين؟

عظيم  اإنه  لنف�ضي  اأقول  ول  املراهقة،  بعبادة  �ضغوفًا  ل�ضت 
مما  اأكرث  هزين  فيه  �ضيئًا  لكن  اإليهم.  اأ�ضري  قد  اآخرين  كتاب  �ضاأن 
البتة!  اأ�ضيطر عليها،  لغٍة مل  واأتيته عرب �ضباب  اآخر.  فعله �ضخ�س 
واحلق اأنني مل اأدرك قوة كلماته وجمالها اإل حني حاولت، بكل 
اأنظر  لو كنت  نف�ضي، كما  اأرى  رامبو،  اأترجمه. يف  اأن  حماقة، 
اأي �ضيء قاله غريبًا عني، مهما كان وح�ضيًا،  اأجد  يف مراآة. ول 
اأو غري معقول، اأو ع�ضيًا على الفهم. ينبغي اأن ت�ضت�ضلم كي تفهم 
الأول  اليوم  منذ  ال�ضت�ضالم  بهذا  قمت  وقد  �ضخ�س.  كل  عمل 
الذي نظرت فيه اإىل عمله. قراأت اأبياتًا قليلة ذلك اليوم، قبل ع�رش 
وجدتني  اأن  بعد  جانبًا،  الكتاب  واأبعدت  نحوها،  اأو  �ضنوات 
اأرتع�س كالورقة. وتوّلد لدي اإح�ضا�ٌس اآنذاك، وما يزال يالزمني، 
باأنه قال كل �ضيء عن ع�رشنا. بدا يل كما لو اأنه ن�ضب خيمة على 
بفرح  قراءته،  واأعدت  قراأته،  الذي  الوحيد  الكاتب  العراء. كان 
�ضيئًا  الدوام،  على  اأكت�ضف،  وكنت  دائمًا،  عارمني،  واهتياج 
جديداً فيه، واأهتز، بعمق، على الدوام، لطهره. كل ما اأقوله عنه، 
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الكاتب  اإنه  ملحة.  من  اأكرث  لي�س   – ومدخل  حماولة،  �ضوى  لي�س 
الآخرون جميعًا، مهما  اأما  اأح�ضده على عبقريته،  الذي  الوحيد 
كانوا عظماء، فلن ي�ضتثريوا غريتي. وانتهى يف التا�ضعة ع�رشة! لو 
اأنني قراأت رامبو يف فتوتي، ملا ا�ضتطعت اأن اأكتب �ضطراً قط. كم 
ميمون هو جهلنا اأحيانًا! قبل التقائي برامبو، كان دو�ضتويف�ضكي 
هو الأ�ضمى عندي. وهو �ضيظل، مبعنى ما، كما �ضيظل بوذا، اأعز 
العمق، وبقي هناك  قرارة  بلغ دو�ضتويف�ضكي  امل�ضيح.  لدي، من 
الرجل  اأف�ضل  اأنا  مكتماًل.  اإن�ضانًا  وانبعث  طوياًل،  طوياًل  زمنًا 
املكتمل. واإن كان علي اأن اأعي�س مرة واحدة على هذه الأر�س، 
فاإين اأف�ضل اأن اأعرف اجلحيم، واملطهر، والفردو�س... كلها معًا. 
مار�س رامبو فردو�ضًا، لكنه كان فردو�ضًا مل ين�ضج بعد، فردو�ضًا 
اإعطائنا  على  قادراً  كان  املمار�ضة،  هذه  ب�ضبب  ولكن،  مبكراً. 
اأنه  –مع  كرجل  حياته  كانت  اجلحيم.  عن  حيوية  اأكرث  �ضورة 
معظم  ن�ضيب  هذا  لكن  مطهراً.  البتة–  نا�ضجًا،  رجاًل  يكن،  مل 
الفنانني. ما ي�ضرتعي انتباهي، ب�ضكل ا�ضتثنائي، لدى رامبو، روؤياه 
للفردو�س امل�ضتعاد، الفردو�س املنتزع. اإن هذا، بالطبع، اأمر اآخر، 
غري روعة كلماته و�ضحرها، اللذين اعتربهما ل يقارنان. لكن ما 
اأقراأ حياته  التي تختلف متامًا عن روؤياه. حني  يقهرين هو حياته، 
اأ�ضعر باأنني اأخفقت، وباأننا جميعًا اأخفقنا. اآنذاك اأعود اإىل كلماته 

– فاأراها ل تخفق اأبداً.
ملاذا اأعبده، اإذن، فوق الكّتاب الآخرين؟ األأن اإخفاقه ذو طبيعة 
تنويرية؟ لأنه قاوم حتى النهاية؟ اأعرتف باأنني اأحب كل الرجال 
الإن�ضانية،  بالغو  لأنهم  اأحبهم  فا�ضلني.  اأو  متمردين  امل�ضّميني 

اإن�ضانيون جداً.
األأنهم  ملاذا؟  الآخرين.  فوق  يحبهم  اأي�ضًا  اهلل  اأن  نعلم  نحن 
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بعودة  ال�ضماء  تبتهج  كم  ال�ضحايا؟  األأنهم  الروح؟  اإثبات  اأ�ضا�س 
البن ال�ضال! اأهو ابتداع من الإن�ضان اأو من اهلل؟ اأعتقد، هنا، اأن 

الإن�ضان واهلل يحدقان معًا اإىل بع�ضهما:
تتالم�س  اأحيانًا  الأ�ضفل.  اإىل  واهلل  الأعلى،  اإىل  الإن�ضان 

اأ�ضابعهما.
اأو  يقاومون،  الذين  اأولئك  اأكرث:  اأحب  فيمن  اأ�ضك  حني 
اأولئك الذين ي�ضت�ضلمون؟ اأعلم اأنهم واحد، واأنهم هم اأنف�ضهم. 
اأن  علينا  اأبرياء؛  اإليه  ناأتي  اأن  يريدنا  ل  اهلل  اأن  هو  اأكيد،  اأمٌر  ثمة 
نكون  اأن  نتيه،  اأن  ال�ضبيل،  عن  ن�ضلَّ  اأن  وال�رش،  اخلطيئة  نعرف 
جريئني وم�ضتميتني: علينا اأن نقاوم ما دمنا قادرين على املقاومة، 
اأن  امتيازنا كاأرواح حرة،  ا�ضت�ضالمنا كاماًل وقانطًا.  حتى يكون 
ننتخب اهلل، مفتوحي العيون، متدفقي الأفئدة برغبة اأعظم من كل 
الرغبات. الربيء! لي�س عند اهلل من فائدة له. اإنه ال�ضخ�س الذي 
يكون  اأن  هو  الإن�ضان،  امتياز  اإن  الأبد".  اإىل  بالفردو�س  "يلعب 

اأكرث وعيًا، اأكرث اإفعامًا باملعرفة، اأكرث اإثقاًل بالذنب.
لي�س من اأحد بال ذنب. ومهما كانت درجة املرء، فاإنه يواجه 
براءة  بتحطيمه  اهلل  اإن  جديدة.  وخطايا  جديدة،  م�ضوؤوليات 
من  الختيار،  قوة  منحه  لقد  قوي.  حليف  اإىل  يحوله  الإن�ضان، 

خالل العقل والإرادة. والإن�ضان، يف حكمته، يختار اهلل دائمًا.
لقد حتدثت �ضابقًا عن ا�ضتعدادات رامبو حلياة جديدة، واأعني 
بالطبع احلياة الروحية. واأود اأن اأ�ضيف �ضيئًا اإىل ما اأ�ضلفت... اأودُّ 
اأن اأقول اإن ا�ضتعداداته تلك، لي�ضت فقط غري كافية، ومن النوع 
املغلوط، بل اإنه هو كان �ضحية �ضوء فهٍم خطري لطبيعة دوره. لو 
اأنه واجه معلمًا ملا جعل من نف�ضه �ضهيداً. كان م�ضتعداً ملغامرة غري 
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املثل:  يقول  وكما  م�ضتعداً،  يكن  مل  اآخر،  وبتعبري  مار�ضها.  التي 
اأنه مل  امل�ضكلة  دائمًا هناك. لكن  فاملعلم  التلميذ م�ضتعداً  اإذا كان 
يكن ليعرتف "ل مبعلم ول باإله". كان يف اأ�ضد احلاجة اإىل العون، 
اإل اأنه كان جامح الكربياء. وبدًل من اأن يتوا�ضع، وينحني، كان 
يرمي نف�ضه اإىل الكالب. اإن ا�ضتطاعته البقاء �ضليمًا فقط بالتخلي 
اأي�ضًا.  عن دعوته، جتعلنا نقدر طهره، لكنها جتعلنا ندين ع�رشه، 
اأفكر بـ "بوهم" الذي كان كادحًا، وميكن القول اإنه كان بال لغة، 
لكنه �ضاغ اأغنيته لنف�ضه، وبنف�ضه، ومع اأنها قد تكون حمرية مربكة 
لغري املّطلع على الأوليات، اإل اأنها بلغت العامل ر�ضالته. قد يقال، 
لكن  التبليغ.  باإخرا�ضه �ضوته عامداً، جنح يف  رامبو،  اإن  بالطبع، 
هذا مل يكن ق�ضد رامبو. لقد احتقر العامل الذي اأراد اأن يهلل له، 
واأنكر اأن لعمله اأية قيمة. لكّن لهذا معنى واحداً فقط – اأنه اأراد 
لعمله قيمة �ضطحية! لو اأردنا الغو�س اأعمق يف فعل الإنكار هذا، 
اإنه اختار ال�ضت�ضهاد، ليمنحه مغزى  لقارناه بفعل امل�ضيح، وقلنا 
خالداً. لكن رامبو اختار بال وعي. واأولئك الذين كانوا بحاجة 
وحياته،  عمله  وهبوا  الذين  هم  يبغ�ضونه...  كانوا  والذين  اإليه، 
لتحمل  متهيئًا  يكن  مل  بب�ضاطة.  يديه  رامبو  نف�س  لقد  معنى. 

م�ضوؤولية كلماته، عارفًا اأنه لن يقبل بقيمة �ضطحية.
لي�س غريبًا اأن تلتمع يف القرن التا�ضع ع�رش �ضخ�ضيات �ضيطانية. 
بـ: بليك، دي نرفال، كري كجارد، لوتريامون،  املرء فقط  ليفكر 
ال�ضخ�ضيات  كل   – دو�ضتويف�ضكي  نيت�ضه،  �ضرتندبرغ، 
املاأ�ضاوية... املاأ�ضاوية مبعنى جديد. كانوا جميعًا مهتمني مب�ضكلة 
اأخالقية جديدة. يف حمور  قيم  وباإبداع  الوعي،  بات�ضاع  النف�س، 
هذا الدولب الذي يلقي بنوره على العزاء، ينت�ضب بليك ونيت�ضه 
مثل جنمني تواأمني �ضاطعني... اإن ر�ضالتهما ما تزال اليوم جديدة، 
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حتى لنظنهما جمنونني)2). نيت�ضه يعيد ترتيب كل القيم املوجودة، 
الثنني  من  قريٌب  رامبو  اإن  جديدة.  كوزمولوجيا  يبتدع  وبليك 
يف نواٍح عديدة. اإنه مثل جنم يبزغ فجاأة، ثم يت�ضخم يف �ضطوٍع 
نور  من  ذهبية  �رشارة  )"اأحيا،  الأر�س.  اإىل  يهوي  ثم  مرعب، 
الطبيعة")، يف ظلمة الرحم التي بحث عنها بالعنف نف�ضه الذي 
ت�ضوف فيه اإىل نور ال�ضماء، يتحول اإىل راديوم. اإن معدنه جوهر، 
مثل جنم  ويتاألق. كان  ي�ضع  اإن مل  يبيد  يف مالم�ضته اخلطر. �ضوء 

يحوم قريبًا جداً من مدار الأر�س.
بقوة  منجذبًا  بل  الأر�س،  اإىل  األقه  باإر�ضال  مكتٍف  غرَي  كان 
اأن يحول  اأراد  امليتة للحياة.  املراآة  انعكا�س �ضورته يف  اإىل  قدرية 
ي�ضميه جهاًل، ل خطيئة،  الذي  الوهم  م�ضّعة. هذا  قوٍة  اإىل  نوره 
يزيد الرتباك بني ميداين الفن واحلياة، هذا الرتباك الذي اأم�ضك 
برجال القرن التا�ضع ع�رش. لقد نا�ضلت كلُّ الأرواح العظيمة يف 
فاأبادتهم جميعًا �ضواعق  الأ�رش،  هذا  من  للتحرر  احلديث  الع�رش 
يتعلق  ما  كل  وجهل  الكهرباء،  اكت�ضف  من  مثل  كانوا  جبارة. 
لكن  طريقها،  ت�ضق  جديدة  قوة  مع  مت�ضاوقني  كانوا  بالعزل. 

جتاربهم قادتهم اإىل الدمار.
كل هوؤلء الرجال، ورامبو منهم، كانوا مكت�ضفني، م�رّشعني، 
مواهبهم  اإن  �ضعراء.  اأ�ضبحوا  اأنهم  و�ضادف  اأنبياء.  حماربني، 
كانت  معًا،  ملجيئهم،  ع�رشهم  ن�ضوج  عدم  وحقيقة  اخلارقة، 

ال�ضبب يف خلق جوِّ الإخفاق والإحباط.
بعذاب  م�ضريهم  ويذكرنا  مغت�ضبني،  اأعمق،  مبعنى  كانوا، 

"لنكن �ضعداء! اأنا الرب، وقد �ضنعت هذا الكاريكاتري".  (2(
"نيت�ضه من م�ضح الأمرا�س العقلية".      
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تطاردهم  املنتقمة  الأرواح  كانت  الإغريقية.  امل�رشحيات  اأبطال 
وحتّط من قدرهم. هذه الأرواح املنتقمة، هي احلماقات، بتعبرينا 
احلديث. هذا هو الثمن الذي يدفعه الإن�ضان حني يحاول الرتفاع 
مع  متوافقًا  العي�س  يحاول  حني  لآلهته،  ال�ضحري  بامل�ضتوى 
القواعد اجلديدة، قبل اأن يثّبَت الآلهة اجلدد اأقدامهم. هذه الآلهة، 
هي –بالطبع– انعكا�س قوى الإن�ضان الداخلية وهي تت�ضامى. اإنها 
متثل العن�رش ال�ضحري يف اخللق، وهي تعمي وت�ضكر، لأنها متزق 
الظالم الذي بزغت منه. وقد عرّب بودلري عن امل�ضاألة، من اأعماق 
جتربته املرة، حني قال: "ممنوع على الإن�ضان، حتت طائلة ت�ضويه 
ال�ضمعة واملوت املعنوي، اأن يخلَّ بال�رشوط الأولية لوجوده، واأن 
قواه. ممنوع  تهزها  اأن  لها  املقدر  الأو�ضاط  قواه مع  توازن  يف�ضد 
على الإن�ضان اأن يخلَّ مب�ضريه لي�ضتبدل به، قدر جن�س جديد...".

اأن  من  واثقًا  يحلم،  باأنه  ير�ضى  اأن  احلامل  على  باخت�ضار، 
)املخيلة ت�ضنع اجلوهر). هذه هي وظيفة ال�ضاعر. وهي الأ�ضمى، 
لأنها تبلغه املجهول – تبلغه حدود اخللق. املعلمون هم اأبعد من 
�ضلطان الإبداع؛ فهم يعملون يف النور الأبي�س الطاهر للكينونة. 
لقد انتهوا من ال�ضريورة، وامتزجوا بقلب اخللق، كاملي التحقق 
كرجال، ومتاألقني بتوهج اجلوهر ال�ضماوي. لقد بلغوا من جتلي 

النفو�س مرتبة، لي�س عليهم فيها اإل اأن ي�ضعوا األوهيتهم.
اإنهم  حلوا.  اأينما  ماأواهم  يجدون  مهرة،  باعتباره  ال�ضفوة، 
ي�ضتطيعون حتديد مكانه، حتى  يعرفون معنى اجلحيم، لكنهم ل 
وجود  حالة  بني  بالفوا�ضل  ي�ضتمتعون  اإنهم  اأر�ضي.  كوجود 
الزمن  خارج  –املولودة  املعذبة  احلرة،  الأرواح  اأما  واأخرى. 
والوترية– فال ت�ضتطيع تف�ضري حالتها الو�ضيطة، اإل باأنها اجلحيم 
ذاته. كان رامبو من هذه الأرواح. اأما ال�ضجر املوجع الذي عاناه 
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املادي،  – الفراغ غري  فيه  الذي عا�س  للفراغ  انعكا�ضًا  فقد كان 
وا�ضح  واحٌد  �ضيٌء  ثمة  يكن.  مل  اأم  رامبو  خلق  من  كان  �ضواء 
بهذا اخل�ضو�س: مل ي�ضتطع اأن ي�ضتعمل قواه. اإنها حقيقٌة جزئية، 
بالتاأكيد، لكن هذا اجلانب من احلقيقة هو الذي يهمُّ املثقف. اإنها 
اآخر– احلقيقة التاريخية. والتاريخ مييل اأكرث فاأكرث اإىل اأن  –بتعبرٍي 

يعرف باعتباره قدر الإن�ضان.
تت�ضاعد  اخلفي،  العميق  احلياة  نهر  ومن  والآخر،  احلني  بني 
الليل،  يف  النور  اإ�ضارات  ومثل  الب�رش،  هيئة  يف  عظمى  اأرواٌح 
اأولئك  من  الإ�ضغاء  يلقى  ل  نداءها  لكن  املقبل...  باخلطر  تنذر 
"املنبوذين، لكن الذين ما يزالون يوقدون قاطرات" )اأرواح الع�رش 
هذه  ثقافة  اإن  رامبو  يقول  حني".  اإىل  بال�ضكة  "تت�ضبث  املزيفة) 
الأرواح بداأت بامل�ضادفات. يف هذا اجلو من امل�ضادفة والكارثة 
ال�ضخ�ضيات  جند  للتاأويل،  التاريخي  امل�ضتوى  يتجاوز  الذي 
ال�ضيطانية، امل�ضكونة بالتوق اإىل البعيد، هم اخلفراء الذين يربزون 
ل  الذي  ال�ضوت  هو  و�ضوتهم  الليل.  �ضاعات  اأحلك  يف  بغتة، 

يبايل.
الفاخرة  القطارات  تنتظر  التي  الغربية  الثقافة  م�ضتنقعات 
اأقوالها  تغزل  الغبية  اأرواحنا  جتل�س  ق�ضبانها، حيث  عن  اخلارجة 
املاأثورة، هذه امل�ضتنقعات، و�ضفها رامبو، و�ضفًا بارعًا. "اأرى اأن 
انزعاجاتي هي ب�ضبب ف�ضلي يف اأن اأفهم بال�رشعة الالزمة اأننا من 

العامل الغربي. م�ضتنقعات الغرب!".
بني احلني والآخر، خالل مكثه يف الأعماق ال�ضفلي، يالحظ، 
كما لو اأنه يتقلب يف نومه – "ها هي ذي احلياة ثانية!" نعم... اإنها 
احلياة. ل خطاأ يف الأمر. لكنها، فقط، الوجه الثاين من العملة. اأما 
هو، فمهما �ضخر من احلياة، اإل اأنه يجب اأن ينتهي منها، يجب 
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اأن يراها باأ�رشها. لي�س ثمة حياة اأخرى له... لقد اختارها مما وراء 
�ضتمنح  وهي  ميالده.  عند  ر�ضمت  �ضخ�ضيته  عنا�رش  كل  القرب. 

م�ضريه الطابع الفريد لعذابه.
ول�ضوف يعاين، لي�س فقط ب�ضبب اأن والديه اأرادا ذلك، �ضوف 
الب�رشية.  الروح  التي مرت بها  التطور  يعاين ب�ضبب كامل م�ضرية 
الب�رشية، يف املخا�س، �ضوف  الروح  بال�ضبط، لأن  �ضوف يعاين، 

يعاين، معاناة البذرة ت�ضقط يف تربة عقيم.
 – التاأمالت  هذه  �ضوء  حياته، يف  من  الثاين  الن�ضف  يبدو  مل 
اأكرث غمو�ضًا واإلغازاً، من الن�ضف الأول؟ األ تقرر �ضخ�ضية املرء، 
امل�ضادفة.  لعبة  ذلك  عدا  ما  وكل  نحن.  ما  ن�ضري  نحن  م�ضريه؟ 
رفيع.  معنى  لها  الغريبة،  احلظ  وحوادث  ال�ضعيدة،  امل�ضادفات 
الإن�ضان مت�ضاوٌق مع نف�ضه دائمًا، حتى حني يرتكب فجاأة، جرمية 

فظيعة، يف حلظة غري متوقعة من حياة جديرة بالثناء.
على  مبعثة  اجلرائم  اأكرث  الفا�ضل  ال�ضخ�س  يرتكب  ما  وغالبًا 
واحلق  ال�ضيئة،  �ضماته  اإىل  التنبيه،  ويكرر  رامبو،  ينبه  ال�ضمئزاز. 
حياته،  من  الأخري  الن�ضف  عن  �ضابقًا  حتدثت  حني  يوؤكدها.  اأنه 
واعتربته م�ضابهًا لكالفاري، كنت اأعني اأنه اأطلق العنان حلوافزه. 
كان  التي  ال�ضتثنائية،  خ�ضائ�ضه  ب�ضبب  لي�س  رامبو،  �ضلب  لقد 
ب�ضبب  واإمنا  تعذيب،  حمكمة  اأي  يتحمل  جتعله  اأن  با�ضتطاعتها 
اإىل غرائزه. وقد كان هذا ال�ضت�ضالم يعني عند رامبو  ا�ضت�ضالمه 
الآن  املطلوب  للعمل  يا  العنان.  اأمر  تتوىل  اجلياد اجلاحمة  التنازل: 
للعثور على الطريق امل�ضتقيم! اأحيانًا، يبدو رامبو وكاأنه رجل غري 
متييز  ي�ضتطيع  ال�ضاعر  يزال  ما  �ضائبًا.  باعتباره رجاًل  خمتلف كثرياً 
�ضمح  التي  الأماكن  تتبع  لت�رشفاته.  ال�ضاذ  الطابع  يف  ولو  نف�ضه، 
اأوروبي  ميناء  كل  عائٌد يف  مبحٌر،  اإنه  اإليها!  تنجذب  باأن  لنف�ضه 
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مّتجه اإىل هنا، متجه الآن هناك – قرب�س، الرنويج، م�رش، جاوة، 
كلها  واآماله!  ودرا�ضاته،  مبتابعته،  فكر  احلب�ضة.  العربية،  اجلزيرة 
مثل حتليقاته  م�ضاريعه جريئة وطريفة،  اإن  "غريبة".  حتمل عالمة 
موؤملة...  كئيبة  له  بدت  مملة، مهما  ما كانت  ال�ضعرية... وحياته 
كان يف اأوا�ضط العمر، هكذا يفكر املوظف. نعم... اإن عديداً من 
املواطنني الوقورين، دع عنك ال�ضعراء، م�ضتعدون للت�ضحية بذراع 
الفرن�ضي  عند  والأمر  للمقيم.  رامبو  يقلدوا حياة  ب�ضاق، كي  اأو 
حتمًا،  مرعبًة  كانت  اأي�ضًا.  خال�س  جنون  ب�ضتانه،  يتعهد  الذي 
جنونًا،  اأكرث  بدت  ورمبا  خاوية.  مبعدة  العامل  حول  الدورة  تلك 
اأنه  ب�ضبب  بالدوزنتاري،  اأ�ضيب  اأنه  النا�س  واإرعابًا، حني عرف 
كل  ذهبًا.  فرنك  األف  اأربعني  مبلغ  هيمانه  يف  دائمًا  يحمل  كان 
األوان ل  ما فعله كان �ضاذاً، خارقًا، عجيبًا. كان تطوافه م�ضتبك 
التي نحبها يف  العاطفة واخليال  اأن هناك عنا�رَش  ينقطع. �ضحيح 
كتابته، لكّن ثمة بروداً يف اأفعاله، متامًا، مثل ذلك الربود يف ت�رشفه 
�ضاعراً. حتى يف �ضعر... النار الباردة، ذلك النور بال دفء. كان 
اإزاءه،  اأمه، وزادته عنده بت�رشفاتها  ات�ضمت به  هذا الربود عن�رشاً 
كان رامبو يف نظرها، ال�ضخ�س الذي ل ت�ضتطيع توقع ما �ضدر 
ي�ضاء،  ما  نف�ضه  ليجهد  حب.  بال  لزواج  الكئيبة  والألوهية  منه، 
بغية التحرر من املدار الأبوي... فليجدنها هناك، م�ضتعيدة اإياه، 

مثل حجر املغناطي�س.
اإنه ي�ضتطيع حترير نف�ضه من متطلبات العامل الأدبي، ل من اأمه، 
البتة. كانت مثل جنمة �ضوداء جتذبه. مِلَ مل ين�ضها، متامًا، كما ن�ضي 
ي�ضتطيع منه فكاكًا.  باملا�ضي الذي ل  اأنها �ضلته  اآخرين؟ وا�ضح 
وغدت، يف الواقع، هي املا�ضي. كان اأبوه اأفاقًا، اأي�ضًا، كما يبدو، 
البن،  لكن  الأبد.  اإىل  م�ضى  مبا�رشة،  رامبو  ولدة  بعد  واأخرياً، 
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مهما طوف بعيداً، لن ي�ضتطيع الإفالت. لقد حلَّ حملَّ اأبيه، ومثل 
اأبيه ظل يزيد تعا�ضة اأمه تعا�ضة. هكذا نراه يطوف، ويطوف، حتى 
يبلغ اأر�س الرعاة "حيث البقر الدرباين يحلم، مدفونًا يف الع�ضب 
اأي�ضًا، لكن،  اأنه يحلم هناك  اأنا متاأكد من  حتى م�ضاقط الندى". 
يعد  مل  فهو  يعلم.  اأحد  ل  مريرة...؟  اأم  عذبة،  اأحالمه  اأكانت 
يدّونها، اإنه ل يقدم هنا �ضوى امللحوظات الهام�ضية – تعليمات، 
اأحالمه  الذي مل يعد ت�ضجيل  طلبات، �ضكاوى. هل و�ضل احلد 
الأ�ضئلة  هذه  �ضتظل  البديل؟  هو  الفعل  اأ�ضبح  هل  فيه؟  �رشوريًا 
قائمة اإىل الأبد. كان ل يزال م�ضكونًا، مدفوعًا. وهو مل يتخلَّ عن 
لي�ضت  اإنه طاقة متدفقة، لكنها  بالنور.  يتدفاأ  اأن  املبدع يف  مهمة 

طاقة خملوق "مطمئن القلب".
اأين يكمن اللغز؟ لي�س يف �ضلوكه الظاهري، يقينًا. فهو  اإذن، 
تتبعه  ن�ضتطيع  ونحن  نف�ضه.  مع  متناغم  نزوات  ذي  ك�ضخ�س 
حتى حني يحلم باأن يكون له ابن يومًا ما، واأن هذا البن �ضيغدو 

مهند�ضًا!
يهيئنا  اأتراه مل  ابتالعها.  ن�ضتطيع  لكننا  قلياًل،  الفكرة م�ضو�ضة 
له  األي�س  الالزم؟  احلد  اإىل  اإن�ضاين  اأتراه غري  منه؟  �ضيء  اأي  لنتوقع 
احلق يف اأن يداعب م�ضائل كالزواج، والأبوة، وما مياثلها؟ األي�س 
اأهله  اإىل  ويكتب  الفيلة،  �ضيد  ي�ضتطيع  الذي  ال�ضاعر  حق  من 
يحلم  والذي  لال�ضتك�ضاف"،  والعملي  النظري  "الدليل  يطلب 
بكتابة درا�ضة اإىل "اجلمعية اجلغرافية"... األي�س من حقه اأن يتمتع 
اأنه  بزوجة بي�ضاء وطفل؟ اأي غرابة يف هذا؟ ي�ضتغرب النا�س من 
اإىل  اأعجيب  ل؟  مل  ح�ضنة.  معاملة  احلب�ضية  ع�ضيقته  يعامل  كان 
يوؤدي  اأن  مرتويًا...  وحتى  موؤدبًا،  مهذبًا،  يكون  اأن  احلد،  هذا 
لنتذكر خطاب  "اآونة واأخرى" عمَل خرٍي �ضغرياً، كما قال؟  بني 

�ضايلوك!
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عن  تخليه  هو  حلوقنا،  يف  ويقف  ابتالعه،  ن�ضتطيع  ما  لكن 
ها هي ذي جرميته، كما  النا�س"...  "ال�ضيد كل  ياأتي  الفن. هنا، 
نود اأن نقول. نحن قادرون على غفران كل اأخطائه، وخطاياه، 
وجتاوزاته – اإل هذه. اإنها التحدي الذي ل يغفر... األي�س كذلك؟ 

كم نف�ضح اأنف�ضنا هنا!
نحن، جميعًا، نحب اأن نهرب اأحيانًا... األي�س كذلك؟ نحن 
ن�ضيق بالأمر كله حدَّ املر�س، لكننا نت�ضبث باأماكننا. نت�ضبث لأننا 
نفتقد ال�ضجاعة واملخيلة اللتني جتعالننا نفعل ما فعله. نحن ل نبقى 
يف اأماكننا اإح�ضا�ضًا بالت�ضامن. ل... فالت�ضامن اأ�ضطورة – يف هذا 
الع�رش، يف الأقل. الت�ضامن هو للعبيد الذين ينتظرون، حتى يغدو 
�ضيثبون جميعًا، ويف وقت  واآنذاك  هائلة،  ذئاب  غابة  العامل كله 

واحد، ليمزقوا وينه�ضوا، مثل وحو�س ج�ضعة.
رامبو كان ذئبًا وحيداً. وهو مل ين�ضل خفية من الباب اخللفي 
اإبهامه  و�ضع  فقد  البتة.  كهذا،  �ضيئًا  يفعل  مل  رجليه.  بني  وذيله 
وبوجوه   – "بارنا�س"  جبل  بوجه  اأ�ضابعه  وب�ضط  اأنفه،  على 
الق�ضاة، والق�ضاو�ضة، واملعلمني، والنقاد، والنخا�ضني، والأغنياء، 
)ل  ال�ضهري.  الثقايف  جمتمعنا  منهم  يتاألف  الذين  وامل�ضعوذين، 
تظن،  ل  ع�رشنا!  من  اأ�ضواأ  كان  ع�رشه  اأن  فتظن  نف�ضك  تخدع 
والفارغني على  وال�ضباع،  التافهني، واحلمقى،  اأن هوؤلء  حلظة، 
كل م�ضتوى، قد اختفوا!) ل... مل يكن قلقًا من اأنه لن يتقبل... 
لقد احتقر احلاجات التافهة التي يتوق اإليها اأكرثنا. كان يرى فيها 
كلها كومة نتنة، ويرى اأن كونه �ضفراً تاريخيًا اآخر لن يوؤدي به اإىل 

مكان. كان يريد اأن يحيا، يريد ف�ضاء اأو�ضع وحرية اأكرث.
بينما فتح اأزرار �رشواله، وبال على الأعمال الأدبية – ومن علوٍّ 

�ضاهق. كما عرّب "�ضلني" مرة.
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اإن هذا، يا عبيد احلياة الأعزاء، اأمر ل يغتفر... األي�س كذلك؟ 
ها هي ذي اجلرمية، األي�س كذلك؟ ح�ضنًا، فلننطق باحلكم.

باإتقان،  راأ�ضك  ُيقطع  و�ضوف  مذنبًا.  ُوجدَت  لقد  "رامبو، 
هذه  يف  ال�ضاخطني"  املتح�رش  العامل  فناين  با�ضم  عام،  مكان  يف 
مل�ضاهدة  املندفع  احل�ضد  تغمر  التي  بالبهجة  اأفكر  واأنا  اللحظة، 
اأتذكر كلمات  "خمتارة"،  ال�ضحية  تكون  املق�ضلة، ول�ضّيما حني 
"الغريب" يف رواية األبري كامو – واأعرف ما معنى اأن تكون روحًا 
الذين ح�رشوا حماكمة هذا  اأمام  للتو،  غريبًا. كان الدعاء و�ضع، 
اأ�ضفه، ح�ضب؟  "هل عرّب عن  الآتي:  البالغي  ال�ضوؤال  "الوح�س" 
التحقيق،  جمرى  يف  واحدة،  مرة  يحدث  مل  ال�ضادة.  اأيها  اأبداً، 
احلقيقية  اجلرمية  هذه، هي  اأن  )لحظ  ال�ضنعاء"  فعلته  ا�ضتنكر  اأن 
ي�ضتاأنف  النقطة،  هذه  يف  وهكذا  ذاتها)  اجلرمية  ل  دائمًا... 
ال�ضحية مناجاته الداخلية... "ويف هذه اللحظة، ا�ضتدار نحوي، 
واأ�ضار اإيل باإ�ضبعه، مكماًل اتهامي مبا ل اأطيق، دون اأن اأفهم، يف 
احلقيقة الدوافع التي حتمله على ذلك. مما ل �ضك فيه اأنني مل اأكن 
فاأنا مل  به.  ما يديل  نف�ضي من العرتاف ب�ضواب  على منع  قادراً 
كان  املتمادي  عناده  اأن  غري  فعلت،  ما  على  الأ�ضف  �ضديد  اأكن 
يده�ضني. ولقد كان بودي اأن اأ�رشح له، قلبيًا، بل مبحبة، اأنني مل 
اأ�ضتطع، يف يوم من الأيام، اأن اآ�ضف حقًا، على �ضيء ما. فقد كنت 
التي  اأو غداً. ولكني، يف احلالة  اليوم  مبا �ضيحدث  دومًا ماأخوذاً 
�رشت اإليها، مل يكن باإمكاين، طبعًا، اأن اأحتدث اإىل اأحد، باللهجة 
التي كنت اأمتناها، اإذ كنت متجرداً من حق اإظهار حمبتي، وخلو�س 
نيتي، واإرادتي. ومن جديد، حاولت اأن اأ�ضغي، لأن املدعي العام 
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راح يتحدث عن روحي")3).
ومالئكة"،  "مهرجان  من  ال�ضاعر"  "خلق  املعنون  الف�ضل  يف 
رامبو،  من  املتفوق  اجلانب  ذلك  على  اإ�ضبعه  فويل  وال�س  ي�ضع 
اجلانب الذي ميزه، والذي مييز، يف راأيي، بطولة ال�ضاعر. يقول 
موجود  ال�ضاعر  اإن  معًا.  وعبده،  ال�ضمت  �ضيد  "العبقريُّ  فويل: 
موجود،  هو  واإمنا  با�ضمه،  يوقعها  التي  الكلمات  يف  فقط  لي�س 
كذلك، يف البيا�ضات التي تظل على الورقة. �ضدقه �ضالمته، وقد 

عا�س رامبو �ضليمًا ب�ضورة جميدة".
كلمة  نف�ضه  رامبو  ا�ضتخدم  كيف  نالحظ  اأن  املده�س  ومن 
ما  وهذا  ف�ضليم،  اأنا  اأما  كالق�ضاة.  يقرفون  "املجرمون  "�ضليم". 
يعادلني" كان يرى القا�ضي واملجرم، املتمرد واملتواطئ، خا�ضعني 
للنري نف�ضه. وال�ضاعر يعاين القدر نف�ضه. اإنه م�ضفد، اأي�ضًا؛ روحه 
يرف�س رامبو  لذا  ت�ضتطيع النطالق حرة،  غري طليقة، وخميلته ل 
اأن يثور. اإنه يتخلى. وكان الطريقة الأكيدة – مع اأنه مل يق�ضدها 
بلجوئه  حم�ضو�ضًا،  ح�ضوره  جعل  وقد  حم�ضو�ضًا.  تاأثريه  جلعل   –
اإىل �ضمت حازم. وهو يقرتب يف هذا، من طريقة احلكيم)4)*. 
هذا ال�ضمت اأكرث فاعلية من اإطالق املدافع. وبدًل من اأن يكون 
ال�ضمت.  �ضوت   – ال�ضمت  ال�ضاعر  يغدو  اآخر،  �ضوتًا  ال�ضاعر 
اأغلق فمك  ثم  قولتك...  قل  منه،  العامل، جزءاً  عندما تكون يف 
اإىل الأبد! لكن... ل ت�ضت�ضلم، ل تنحِن! العقاب؟ الطرد. الطرد 
الرعب؟  بهذا  اأهو قدر  العامل.  فعاًل،  املرء رف�س،  دام  ما  الذاتي، 

الكتاب  �رشكة  طبعة  من  العربية  ترجمته  ماأخوذة  "الغريب"  من  الن�س  هذا   (3(
اللبناين �ضنة 967).

اأمل يحاول لو – ت�ضي ال�ضيء نف�ضه؟  (4(
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اأجل... اإل اإذا كان املرء يتطلع اإىل �ضوء ال�ضهرة. هناك، اأي�ضًا، من 
ٌن من ثنائيات، يف امليدان  ي�ضكن يف ال�ضمت والظالم. العامل مكوَّ

الروحي، ويف امليدان الفيزيائي.
الظل  كال�ضياء.  والظالم  اخلري.  �ضاأن  الف�ضيح  مكانه  له  وال�رش 
واجلوهر دائمًا. فجر العامل، بالن�ضبة لرجل اهلل، هو املكان الذي 
ل ي�ضكنه اأحد... لأنه مملكة ال�ضطراب. يف هذه املنطقة و�ضع 
ال�رش.  ول  اخلري  نتبني  ل  اململكة  هذه  "يف  ال�ضاقطة.  اآلهته  نيت�ضه 
اإنها وادي املوت الذي تعربه الروح، الفرتة املظلمة التي يفقد فيها 
الإن�ضان عالقته بالأكوان. وهي اأي�ضًا، زمن القتلة". مل يعد الرجال 

ينب�ضون بالت�ضوف، اإنهم يتدافعون ويت�ضادمون حقداً وبغ�ضًا.
ولأنهم ل ميلكون ما يّدعونه، فهم ل يعرفون ال�ضعود.
ولأنهم ل يعرفون التوتر، فهم ل ياأتون بغري رد الفعل.

اعرتف اإن�ضان الع�رش الو�ضيط بـ "اأمري الظالم"، واحرتام احرتامًا 
اأي�ضًا،  اعرتف،  الو�ضيط  الع�رش  اإن�ضان  لكن  ال�رش.  قوى  �ضحيحًا 

باهلل.
الإن�ضان  حياة  جند  وباملقارنة،  مليئة.  غنية،  حياته  كانت  لذا 
احلديث �ضاحبة خاوية. اإن الرعب الذي يعرفه يتجاوز كل رعب 
عرفه اأهل الع�ضور ال�ضالفة، ذلك لأنه يعي�س يف عامل غري حقيقي، 
الفرح واملخا�س،  اإمكانات  لديه حتى  بالأ�ضباح. ولي�ضت  حماطًا 
التي كانت متاحة لعبيد العامل القدمي. اأم�ضى �ضحية فراغه الداخلي 
هو، اأما عذاباته فهي العقم. وقد قدم لنا "اأمييل" الذي كان على 
"عقم  عن  ك�ضفًا  له،  "�ضحية"  اأي�ضًا  وكان  بالع�رش،  معرفة جيدة 
خطراً.  الإن�ضان  يرددها  التي  التعابري  اأكرث  من  "اإنه  العبقري". 

ومعناه اأن النهاية ماثلة".
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يف حديثي عن النهاية، ل اأ�ضتطيع اإل ا�ضتعادة كلمات "اأمييل" 
ل  "اإنها  "تني".  كتابات  لديه  اأثارته  الذي  ال�ضمئزاز  اأذكر  حني 
تثري اأي �ضعور، وهي بب�ضاطة و�ضيلة اإعالم. واأتخيل هذا ال�ضيء، 
خمتلفًا  الأمريكية،  الطريقة  على  اأدبًا   – امل�ضتقبل  اأدب  �ضيكون 
احلياة،  بدل  اجلرب  يعطينا  الإغريقي،  الأدب  عن  كبرياً  اختالفًا 
ال�ضماوي  اجلنون  بدل  البوتقة  وزفري  ال�ضورة،  بدل  وال�ضيغة 
لأبوللو. �ضتحلُّ الروؤية الباردة حمل م�رشات الفكر، و�ضوف ن�ضهد 

موت ال�ضعر، مطروداً منبوذاً من قبل العلم".
اأو اأن  اأو بطيئًا،  اإن كان موته �رشيعًا  يف حالة املنتحر، ل نهتم 
نكون،  لأننا  لدينا،  املهم  هو  العمل  هينًا.  اأو  �ضديداً  كان  عذابه 
بغتة، اأمام اإدراك اأن تكون واأن ل تكون، باعتبارهما عملني – ل 

فعلني لزمني! مما يجعل الوجود واملوت مرتادفني.
لالنتحار فعل النفجار، فهو يهزنا، حلظة، اإىل الوعي. ويجعلنا 
الذي  لع�رشنا  منوذجي  هو  كما  وموتى.  عميان  نحن  اأننا  ندرك 
بق�ضوة  املحاولت  هذه  مثل  اإىل  القانون  ينظر  اأن  املر�س،  نخره 
اإىل  اإلينا،  م�ضرياً  تركناه  مبا  اأحد  يذكرنا  اأن  نريد  ل  نحن  منافقة! 

الأبد.
اأنه مات  كان رامبو املنتحر احلي. وهذا ما ل نطيقه اأكرث! لو 
انتحاره  ظل  لقد  ل.  لكن...  ع�رشة!  التا�ضعة  يف  معقولة  ميتة 
احلي  املوت  �ضائعة،  حياة  حماقة  خالل  ن�ضهد،  وجعلنا  مديداً، 
الذي نلحقه باأنف�ضنا. لقد خطط جمده اخلا�س، حتى ندرك تفاهة 
العبودية  بحياة  ن�ضتمتع  مثل زجني، حتى  اأكرث. وكدح  جهودنا، 
التي تبنيناها. كل اخل�ضال التي اأظهرها يف �ضنوات �رشاعه الثماين 
"اإىل  اليوم،  بتعبرينا  موؤدية،  خ�ضاًل  كانت  احلياة،  مع  ع�رشة 
النجاح". كان انت�ضاره اأنه حول اإىل جناح، ذلك الإخفاق املرير. 
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ناأ�ضى  حني  �ضيطانية.  �ضجاعة  اإىل  حتتاج  الدليل،  ذلك  اإقامة  اإن 
للمنتحر فنحن ناأ�ضى حلياتنا، حقًا، نحن الذين تنق�ضنا ال�ضجاعة 
من  وا�ضع  فرار  عن  التغا�ضي  ن�ضتطيع  ل  نحن  به.  نقتدي  كي 
ال�ضفوف، اإذ اإن الأمر �ضي�ضعف معنوياتنا. نحن نريد �ضحايا حياة 
لريافقونا يف تعا�ضتنا. ونحن نعرف بع�ضنا جيداً، بل جيداً جداً. 
التقليدي  التهذيب  مراعاة  يف  ن�ضتمرُّ  لكننا  بع�ضنا،  نبغ�س  نحن 
للديدان. ونحاول اأن نكون هكذا حتى حني يبيد اأحدنا الآخر...

لورن�س،  علينا  �ضيعيدها  كذلك؟  األي�ضت  األيفة...  كلمات 
و�ضلني، ومالكيه، واآخرون. و�ضوف ُي�ضتم الذين ي�ضتعملون هذه 
ال�ضفينة  يهجرون  وفئرانًا  واآبقني،  مرتّدين،  باعتبارهم  الكلمات 
الغارقة. )كاأن الفئران مل تتمتع بذكاء فائق!) لكن ال�ضفينة تغرق، 
ول جدال يف ذلك. حدثنا لورن�س عن الأمر يف ر�ضائله احلربية، 
كتابه  يف  "موبي دك"  كتبه عن  فيما  اك�ضوبري  �ضانت  وثانية... 

الرائع "طيار حربي".
التي  الفلك  اأين  لكن...  النهاية.  اإىل  �ضائرون  اأننا  �ضك  ل 
�ضتحملنا عرب الطوفان؟ ومن اأية مواد �ضت�ضنع؟ اأما عن املختارين 
للفلك، فال حاجة اإىل القول اإنهم يجب اأن يكونوا من ن�ضيج غري 
ن�ضيج الرجال الذين �ضنعوا هذا العامل. نحن نقرتب من النهاية، 

واإنها لنهاية كارثة هذه التي نواجه.
املطلوبة، رمبا  الأعمال هي  تهزنا.  بالكلم  التحذيرات  تعد  مل 

الأعمال النتحارية... لكنها الأعمال املفعمة باملعنى.
الأدب،  النوع. كان خمرية  هذا  من  رامبو عماًل  تخّلي  كان 
اأيُّ  ي�ضدَّ  اأن  اأ�ضك  هذا.  يف  اأ�ضك  احلياة؟  خمرية  �ضيكون  فهل 
�ضيء، املدَّ الذي يهدد بابتالعنا. لكن ثمة �ضيئًا واحداً حققه جميئه 
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– لقد حول منا اأولئك الذين ما يزالون ذوي وجدان، ما يزالون 
متطلعني نحو امل�ضتقبل، اإىل "�ضهام من احلنني اإىل ال�ضاطئ الآخر".

***
بينه  التمييز  ي�ضتطيع  اأنه  لالإن�ضان،  بالن�ضبة  املوت،  يف  املهم 
اإن  ميوت.  كان  اإن  �ضيء.  اأجل  من  ميوت  الإن�ضان  الفناء.  وبني 
الفو�ضى الأوىل، كما تخربنا  اللذين يطلعان من  النظام والتنا�ضق 
الأ�ضاطري، ي�ضهران حيواتنا بغاية بعيدة عنا، غاية ن�ضحي باأنف�ضنا 

يف �ضبيلها حني نحقق الإدراك.
نخلقه  ما  �ضيئًا  لي�س  اخللق.  مذبح  على  الت�ضحية  هذه  وتتم 

بالل�ضان واليد؛ اإن ما نخلقه بحيواتنا هو الهم.
نحن ل نبداأ يف احلياة، اإل حني جنعل اأنف�ضنا جزءاً من اخللق.

لي�س املوت هو الذي يتهددنا يف كل خطوة نخطوها... لكنها 
احلياة.

لقد منحنا اآكلي املوت، الت�رشيف، لكن ماذا عن الذين يقبلون 
حتدي احلياة؟ باأي طريقة ن�رشفهم؟ من اإبلي�س اإىل �ضد – امل�ضيح، 
ما دام،  الت�رشيف  الإن�ضان مينحه  الذي ظل  الأمل  لهٌب من  يتدفق 
احلياة،  لهب  هو  الذي  الأمل  هذا  اأ�ضا�س  فعلى  لذا،  اإن�ضان؛  جمرد 
اأن ميرَّ عرب  اأن نعار�س التقبل الوقور للمتنورين. على املرء  يجب 
اللهب، كي يعرف املوت ويعانقه. قوة املتمرد، الذي هو ال�رشير 
ال�ضت�ضالم،  يف  تكمن  احلقيقية  القوة  لكن  �ضالبته،  يف  تكمن 
اإىل  الإخال�س،  يكر�س حياته، من خالل  اأن  للمرء  ي�ضمح  الذي 

�ضيء اأبعد منه.
توؤدي  بينما  اإخ�ضاء.  التي هي  العزلة،  اإىل  توؤدي  الأوىل  القوة 

القوة الثانية اإىل التوحيد، الذي هو خ�ضب دائم.
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لكن لالأمل �ضببه، دائمًا، وقد بلغ اأمل اخلالق قمته، يف اأمل م�ضيح 
وروؤيته  لروؤياه،  نتيجة  ال�ضاعر  اأمل  كله.  الب�رشي  العذاب  ج�ضد 

احلياة جوهراً، كاًل كاماًل.
الأمل  فاإن  مرة،  اختلت،  اأو  الروؤية  هذه  ته�ضمت  لو  لكن، 
اأننا ما  ين�ضب. نحن يف ميدان الفن نقرتب من نهاية الأمل. ومع 
نزال نربز عمالقًة منتجني، اإل اأن اأعمالهم ترقد مثل �ضواهد قبور 
مت�ضاقطة بني الآثار الرائعة لالأزمنة القدمية، هذه الآثار التي ما تزال، 
منت�ضبة، �ضليمة. املجتمع، بكل قدراته، ل ي�ضتطيع دعم الفنان، اإن 
كان هذا املجتمع مغلقًا عن روؤية الفنان. وال�ضوت الذي يرتفع، 
ل مباليًا، بني حني واآخر، �ضي�ضمت. و�ضيكون جواب الفنان على 
اأول من فعل هذا،  اأذنيه. وكان رامبو  ي�ضمَّ  اأن  املجتمع:  فو�ضى 
ف�ضحرنا مثاله. علينا األ نبحث عن تابعيه بني �ضخ�ضيات ع�رشنا 
الأدبية. بل نبحث عنهم بني املتنحني، بني ال�ضباب املرغمني على 
اأن يخنقوا عبقريتهم. لننظر، اأول الأمر، اإىل بالدنا، اأمريكا، حيث 
العبء اأثقل. يف هذا ال�ضكل اجلديد من الحتجاج، ن�ضاعد على 
املتداعي  البناء  لن�ضف  الأكيدة  الطريقة  البي�ضة. وهذه هي  حتطيم 

ملجتمع مهرتئ.
كما اأن مفعولها اأ�رشع واأبقى من كل الدمار الذي جتلبه القالع 
اأو ن�ضيبًا، يف ولدة  له مكانًا،  ال�ضاعر، ل يجد  اإن كان  اجلبارة. 
تهديداً  لي�س  هذا  اإن  الأ�ضا�س.  من  ين�ضفه  اأن  فعليه  جديد،  نظام 
رق�ضة  من  رعبًا  اأكرث  موت  لرق�ضة  فاحتة  وهو  فعلي.  اإنه  خياليًا، 

القرون الو�ضطى.
الكائنات  هي  احلديث،  الع�رش  يف  الوحيدة  اخلالقة  الأرواح 
ال�ضيطانية، وفيها يرتكز الأمل الذي ين�ضب �ضيئًا ف�ضيئًا. لقد اكت�ضف 
هوؤلء، من جديد، نبع احلياة، تلك الوليمة القدمية التي بحث عنها 
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مل  قطعت.  قد  ات�ضالهم  و�ضائل  لكن  �ضهيته،  ي�ضتعيد  رامبو، كي 
يعد النا�س يت�ضلون ببع�ضهم، هذه هي ماأ�ضاة الع�رش احلديث.

اإىل  ته�ضم  لقد  جمموعة،  املجتمع  يعد  مل  طويل.  وقت  منذ 
جتمعات لذرات عاجزة. والأمر الوحيد الذي ي�ضتطيع توحيدها 

– ح�ضور اهلل وعبادته – غائٌب.
ل  وهو  الكنائ�س،  اأبواب  على  بالطبا�ضري  رامبو،  كتب  حني 
من  اهلل  اإىل  اأقرب  اأنه  اأثبت  اهلل!"،  "ي�ضقط  فتوته:  اأول  يف  يزال 

القوى التي تتحكم بالكني�ضة.
الفقراء،  �ضدَّ  البتة،  موجهة،  وحتدياته  غطر�ضته  تكن  مل 
واملدعني،  املغت�ضبني  يكافح  كان  حقًا،  واملوؤمنني  واملنكودين، 
كان  للحياة.  ومنافق، ومدّمر  وباطل،  زائٌف،  ما هو  يكافح كل 
يريد اأن تعود الأر�س فردو�ضًا، مثلما كانت، ومثلما هي ما تزال... 
بفردو�س  قط  مهتمًا  يكن  مل  وال�ضالل.  الوهم  حجاب  خلف 
اأ�ضباح، واقع يف ما وراء اأ�ضطوري. كان يرى عيد ميالد الأر�س، 
عظمى،  جمموعة  يف  اأع�ضاء  النا�س  حيث  جم�ضداً،  هنا،  الآن، 
متدفقة بنار احلياة. علينا اأن منوت كي نحيا هذه لي�ضت كلماته، 
مبتعدين  عي�ضنا  النف�ضال، يف  املوت يف  يكمن  له.  معناها  لكن 
عن بع�ضنا. وهو ل يعني جمرد التوقف عن الكينونة. اإن حياًة غري 
واأعتقد  بعد.  فيما  مغزى،  ذات  تكون  لن  اليوم،  مغزى،  ذات 
اأن رامبو قد فهم هذا الأمر، بو�ضوح. كان تخيله، بهذا املعنى، 
اإ�رشاراً. لقد اأدرك اأن مقومات الفن ل ميكن اأن يعاد بناوؤها، اإل 
يف ال�ضمت والعتمة. وتتبع قوانني كينونته حتى النهاية حمطمًا كل 
الأ�ضكال، ومنها اأ�ضكاله هو، منذ اأوائل بدايته يف املهنة، فهم ما مل 
يفهمه الآخرون اإل يف النهاية... هذا اإن كانوا فهموا، اأ�ضا�ضًا – 
فهم اأن الكلمة املقد�ضة مل تعد �رشعية. اأدرك اأن �ضمَّ الثقافة قد م�ضخ 
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اأجل�س اجلمال على ركبتيه  اإىل ت�ضنع وخداع.  اجلمال وال�ضدق 
ووجده مّراً، فهجره، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي ل 
تزال عنده، كي ميجد اجلمال. ماذا قال اأي�ضًا عن اأعماق اجلحيم؟
"اأخطاء يهم�س يل بها، �ضعوذات عطور مزيفة، اأنغام �ضبيانية".

كابو�ضية  "ف�ضل"  اأبيات  اأكرث  هو  البيت  هذا  اأن  راأيي  يف   -
واإرباكًا - .

عندما تباهى رامبو باأنه ميتلك كلَّ املواهب، كان يعني – على 
هذا امل�ضتوى التافه! اأو– بهذا القناع الثقايف الكاذب. وكان يف 
اأي  حيث  ال�ضطراب  ميدان  لكنه  معلمًا.  بالطبع،  امليدان،  هذا 
له.  قيمة  اأي ل  الأخرى،  الأ�ضياء  �ضاأن  نف�ضها...  القيمة  له  �ضيء 
�ضيء  اأي  اأتريد رق�ضة مغامرة؟ ح�ضنًا.  ال�ضفري؟  اأطلق  اأن  اأتريدين 
هذه  يعلن  كتاباته  يف  رامبو  عنه  عرب  ما  كل  فقط!  اطلب  تريد. 
"اأننا ل نعي�س و�ضط الوقائع، واإمنا و�ضط الأعماق  احلقيقة، وهي 
والرموز". ال�رش الذي يتخلل كتابته يخرتق حياته. نحن ل ن�ضتطيع 
�رشح اأفعاله، ن�ضتطيع، فقط، اأن ن�ضمح لها بك�ضف ما نريد معرفته. 
يقول،  فيما  غام�ضًا  لالآخرين،  �رشاً  كان  مثلما  لنف�ضه،  �رشاً  كان 
مثلما هو غام�ٌس يف حياته الالحقة على وجه الأر�س. كان يرى 
يف العامل اخلارجي ملجاأ. ملجاأ... مم؟ رمبا من رعب الو�ضوح. 
اإنه مثل قدي�س باملقلوب. لديه، ياأتي النور اأوًل، ثم معرفة اخلطيئة 
وجتربتها. كانت اخلطيئة بالن�ضبة له �رشاً ينبغي اأن يرتديه، كما كان 

يرتدي التّوابون القدامى، قمي�س ال�ضوف.
نقول اإنه هرب بعيداً، لكنه... رمبا هرب من اأجل �ضيء ما.

اأنه جتنب نوعًا من اجلنون، ليقع �ضحية نوع اآخر.  والوا�ضح 
وما اإْن يتجنب ماأ�ضاة، حتى يواجه اأخرى. اإنه �ضخ�ٌس م�ضتهدف، 
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و"هم" وراءه.
بحران  يف  متعاقبة  مراحل  ت�ضبه  التي  ال�ضعرية  حتليقاته  اإن 
متقطع، هي مثل حتليقاته املجنونة التي كانت تدفعه من ركن يف 

العامل، اإىل ركن.
وكم من مرة جيء به م�ضحوقًا مهي�ضًا!

كان ي�ضرتيح، فقط للمدة التي ي�ضتعيد فيها قواه، ويرمم نف�ضه، 
ذا جاهٌز  هو  ها  املدى.  بعيدة  قنابل  قاذفة  اأو  �ضفينة حربية،  مثل 

للعمل ثانية. زوم! وها هو ذا يطري، حملقًا نحو ال�ضم�س!
اإنه يبحث عن النور – والدفء الب�رشي. يبدو اأن اإ�رشاقاته قد 

اأن�ضبت منه كل دفء طبيعي، اإنه يف دمه ذوبان جليد.
لكن... كلما حلق اأبعد... اأحاط به الظالم اأكرث.

الأر�س مغلقة بالدم والظالم.
وجبال اجلليد تتجه اإىل القلب.

يبدو اأن قدره، اأن ميتلك اأجنحة، ويبقى مغلوًل اإىل الأر�س.
اإنه يجهد من اأجل اأن يبلغ اأق�ضى النجوم، ليجد نف�ضه مولوًل 
نف�ضه،  وجد  اأكرث،  بجناحيه  خفق  كلما  اأنه  واحلق  الوحل.  يف 
يتقاتالن  فيه، كانا  النار والهواء،  اأعمق.  �ضجني الأر�س، ب�ضورة 
ال�ضغرية  والطيور  �ضخرة،  اإىل  مغلوٌل  ن�رشٌ  اإنه  والرتاب.  املاء  مع 

هي التي تنه�س قلبه.
عيد  عن  الروؤية  تلك  جداً  مبكرة  كانت  بعد.  ياأت  مل  زمانه 
الزائفة،  الآلهة  الأمل مبحو  ذلك  الأر�س! مبكر جداً  ميالد على 
واخلرافات الفظة، والأدوية الرخي�ضة. على اأهل الأر�س اأن ميروا 
بفرتة خما�س بالغة الطول، قبل اأن يكونوا يف النور النا�ضع للفجر. 
الفجر كلمة حبلى به... ويبدو اأن رامبو فهم امل�ضاألة يف قلبه. مل ل 
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نف�رش رغبته العارمة يف احلرية – رغبة املحكوم بالهالك! – باأنها 
اأمنية خال�ضة ال�ضخ�ضي؟)5)* اإنه يتكلم با�ضم بني اآدم الذي عرف 

احلياة الأبدية، لكنه ا�ضتبدل بها املعرفة التي هي املوت.
حما�ضته الوثنية اتقاد روح تتذكر اأ�ضولها. وهو ل يتطلع اإىل 
اأبعد من هذا كثرياً.  عودة اإىل الطبيعة، على طريقة رو�ضو. الأمر 
اإنه ين�ضد الرحمة. ولو اأنه كان قادراً على اأن يوؤمن، لأ�ضلم نف�ضه 

منذ زمن.
كان قلبه هو امل�ضلول. وتلك الأحاديث التي كان يعقدها مع 
اأبقاه  الذي  ال�ضوؤال  فقط  لت�ضتاأنف  تكن  امل�ضت�ضفى مل  �ضقيقته يف 
متوتراً طوال حياته، واإمنا البحث اأي�ضًا. �ضقيقته توؤمن اإميانًا خمل�ضًا 
تامًا... مل ل ي�ضتطيع هو؟ األي�ضا من الدم نف�ضه؟ اإنه مل يعد ي�ضاألها 
ملاذا توؤمن، - بل جمرد: اأتوؤمنني؟ وكانت هذه هي القفزة النهائية 
وحتطم  نف�ضه،  خارج  القفزة  اإنها  كلها.  قواه  لها  ا�ضتجمع  التي 
يوؤمن.  – اأن  فقط  املهم  يوؤمن.  مباذا  الآن  يعد مهمًا  الأ�ضفاد. مل 
يف واحد من تبدلت املزاج التي يت�ضف بها "ف�ضل يف اجلحيم"، 
وبعد تفجر يرى فيه اأن العقل عاد اإليه ثانية، واأنه يرى العامل طيبًا، 
تعد هذه وعود  "مل  ي�ضيف:  بني جن�ضه،  احلياة، ويحبُّ  ويبارك 
ال�ضيخوخة واملوت.  النجاة من  اأطفال على الإطالق. ول رجاء 
اهلل ي�ضنع قوتي. اأجمد اهلل". هذا الإله الذي هو قوة الإن�ضان، لي�س 
بلوغه، كل جن�س،  ي�ضتطيع  اإله  اإنه  وثنيًا.  اإلهًا  م�ضيحيًا، ول  اإلهًا 
وطائفة، وثقافة. اإله ميكن اأن يوجد يف كل مكان، ويف كل زمان، 
موجوداً،  و�ضيظل  نف�ضه،  اخللق  اإنه  الو�ضاطة.  اإىل  حاجة  بدون 

�ضواء اآمن الإن�ضان اأم مل يوؤمن به.

يجب اأن تكون يل كائنات ت�ضبهني – لوتريامون.  (5(
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لكن الإن�ضان الأكرث خلقًا، اأكرث يقينًا من التعرف على �ضانعه. 
اأ�ضد، فهم ل يفعلون غري جمرد  اأولئك الذين يعاندون ب�ضورة  اأما 

اأنهم ي�ضهدون، اأكرث، بوجوده.
من  اأن  والفرق  اأجله.  من  كالن�ضال  بطويلٌّ  �ضده  الن�ضال  اإن 
ينا�ضل �ضده يكون ظهره اإىل ال�ضياء. فهو يحارب ظله هو. حتى 
، اأخرياً، �ضاجداً... ك�ضف ال�ضوء  اإذا اأنهكته لعبة الظل هذه، وخرَّ
الذي يغمره، البهاء الذي ح�ضبه اأ�ضباحًا. هذا هو ا�ضت�ضالم الكربياء 

والأنانية املطلوب من اجلميع، كباراً اأو �ضغاراً.
ل ي�ضتحق ال�ضاعر اأن ي�ضمي نف�ضه خالقًا اإل اإذا اعرتف لنف�ضه 
اأنه لي�س �ضوى اأداة. "املوؤلف، اخلالق، ال�ضاعر! هذا الرجل مل يوجد 
بعد!"، هكذا حتدث رامبو يف غرور ال�ضباب، لكنه كان يعلن عن 
كل  وبنف�ضه.  عنده،  من  �ضيئًا  يخلق  ل  فالإن�ضان  عميقة.  حقيقة 
�ضيء قد خلق من قبل، كل �ضيء قد جرى التنبوؤ به... ومع هذا، 
فهناك احلرية. حرية اأن تن�ضد مدائح اهلل. وهي اأ�ضمى ما ي�ضتطيع 
الإن�ضان القيام به، وهو حني يقوم بهذا يتخذ مو�ضعه اإىل جانب 
الوحيد،  ال�ضبيل  دام  ما  وخال�ضه،  حريته  هو  الأمر  هذا  خالقه. 
الأورك�ضرتا.  يقود  واهلل  املو�ضيقا،  كتب  اهلل  للحياة.  نعم  ليقول 
ودور الإن�ضان اأن يوؤدي مو�ضيقا بج�ضده. مو�ضيقا �ضماوية، واإل 

فهي متنافرة النغمات.
لتهيِّئ  رامبو  اأم  ان�ضّلت  حتى  املنزل،  اإىل  اجلثة  نقلت  اإن  ما 
ج�ضده  الرتاب،  ووري  وقت،  وباأ�رشع  اجلنازة.  م�ضتلزمات 
اأمه كانت  العذابات. وكاأن  اآثار  الذي اخرتمته  املبتور،  الذاوي، 
بعد  بالأدخنة،  املنزل  الطاعون. ورمبا طهرت  من  التخل�س  تريد 
عودتها من املقربة، حيث �ضارت هي و�ضقيقته اإيزابيل وراء النع�س. 

كانت الثنتان، وحدهما، م�ضيعيه.
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الآن  رامبو  ال�ضيد  ت�ضتيطع  العبقري،  من  "تخل�ضت"  اأن  بعد 
التفرغ ب�ضالم، اإىل احليوانات واخل�رشوات، اإىل املدارات التافهة 

حلياتها الريفية التافهة.
اأي اأم هذه! اأي جت�ضد للغباء، والتع�ضب، والغطر�ضة، والعناد! 
باإلقاء نف�ضه يف اجلحيم، وكلما  العبقري املوجع يهدد  كلما كان 
راأت روحه املعذبة تذوي، كانت هناك مبذراتها، تطعنه، اأو ت�ضبُّ 
العامل،  اإىل  التي دفعته  الزيت املحرق على جراحه. هي  �ضيئًا من 
حرمته  التي  وهي  وا�ضطهدته.  به،  وغدرت  اأنكرته،  التي  وهي 

حتى مما يتوق له كل فرن�ضي: فرح اأن تكون له جنازة جيدة.
مملكة  اإىل  رامبو  عاد  الديدان،  اإىل  اأخرياً  اجل�ضد  اأ�ضلم  اأن  بعد 
اأمه احلقيقية. مل يعرف يف احلياة  املوت، حيث يبحث هناك عن 
من  قفز  التي  امل�ضاك�ضة  العجوز  هذه  ال�رشيرة،  ال�ضاحرة  هذه  اإل 

حقويها، مثل تر�س �ضاعة �ضائع.
ثورته على طغيانها وغبائها قادته اإىل العزلة. وبعد اأن �ضوهت 
منح  عن  الأبد،  اإىل  عاجزاً،  اأم�ضى  تامًا،  ت�ضويهًا  احلنون  طبيعته 
احلب اأو تلقيه. مل يعرف اإل كيف يواجه اإرادة باإرادة. ويف اأف�ضل 

الأحوال عرف ال�ضفقة، ل احلب.
املتحول  م�ضاومة.  ل  املتع�ضب.  املتحم�س  نراه  �ضبابه  يف 
املباغت، فقط. وكثوري، كان يبحث، م�ضتميتًا، عن جمتمع مثايل 
ي�ضتطيع اأن يرقاأ جرحه فيه. ذلك اجلرح املميت الذي مل يرباأ منه، 
قط، اأ�ضحى م�ضتبداً، اإذ مل ي�ضتطع �ضيء اأن ميتد ج�رشاً على الفراغ 
بني الواقع واملثال، �ضوى كمال يتال�ضى فيه اخلطاأ والزيف. الكمال 
وحده هو امل�ضتطيع اإزالة ذكرى جرح جتري اأعمق من نهر احلياة.
ولأنه كان غري قادر على التكيف والندماج، فقد ظل يبحث 
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هناك،  لي�س  هنا،  لي�س  الربء  اأن  فقط،  يكت�ضف،  – كي  نهاية  بال 
ال�ضيء  حتديه  وظل  �ضيء.  كل  لي�ضّية  تعّلم  ذاك.  لي�س  هذا،  لي�س 
الإيجابي الوحيد يف فراغ النفي الذي يتخبط فيه. لكن التحدي 

غري مثمر؛ فهو ي�ضتنفد القوة الداخلية.
هذا النفي يبداأ وينتهي، بعامل املخلوقات، بتلك التجارب التي 
ل تعلم �ضيئًا. ومهما كانت جتربته احلياتية وا�ضعة، اإل اأنها مل مت�ِس 
العار�ضة،  ذهبت  معنى.  مينحها  يجعله  الذي  احلدِّ  اإىل  العمق  يف 
واملر�ضاة، معًا، وُحكم عليه بالجنراف. لذا فاإن ال�ضفينة التي ظلت 
ت�ضطدم بكل نتوء وماء �ضح�ضاح، والتي ت�ضت�ضلم، عاجزة، اأمام 
اأخرياً، وتغدو حطامًا طافيًا.  تتحطم  اأن  هبة كل عا�ضفة، يجب 
اأن يتعلم التعامل  على من يبحر يف بحر احلياة، اأن يغدو مالحًا، 
يهزاأ  ل  كولومب�س  اإن  واملقايي�س.  بالقوانني  واملوج،  الريح  مع 
عامل خيايل.  نحو  يبحر  هو  امتداداً، ول  مينحها  لكنه  بالقوانني، 
امل�ضادفات ثمار  بامل�ضادفة. لكن هذه  اإنه يكت�ضف عاملًا جديداً، 
نتاج  هي  واإمنا  حماقة،  لي�ضت  اجل�ضارة  وهذه  للج�ضارة.  �رشعية 

اليقني الداخلي.
العامل الذي بحث عنه رامبو، اأيام �ضبابه، كان عاملًا م�ضتحياًل. 
وقد مالأه، واأغناه، وجعله ناب�ضًا باحلياة، وغام�ضًا – ليعو�س نق�س 
هذه اخل�ضائ�س يف العامل الذي ولد فيه. العامل امل�ضتحيل هو العامل 
الذي ل ت�ضكنه حتى الآلهة. عامل الكرى الذي يطلبه الطفل حني 
الدرباين، وحيوانات  البقر  يحرم من �ضدر الأم. )هنا، قد يحلم 
احل�ضول  ميكن  فال  اليقظة،  يف  اأما  الغريبة)  امليت  البحر  �ضواطئ 
يكون  قد  الذي  اجلنون  اجلنون.  ا�ضمه  وهذا  بالهجوم،  اإل  عليه 
رامبو جتنبه، كما يجزم البع�س، وراء متاري�س الكومونة الدامية. 
الأمر  لكن  الكارثة.  �ضفا  على  وهو  بغتة،  اأجفل،  اأنه  يعلم  كلنا 
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الأكاذيب  بنظره،  يت�رشف كمن اخرتق  اإنه  بالتحديد!  لي�س ذاك 
، فالثورة فارغة ومقززة،  والأ�ضاليل. لن يكون مغفاًل وخملب قطٍّ
التواطوؤ وال�ضت�ضالم. واملجتمع لي�س �ضوى  كاحلياة اليومية ذات 
جتمع اأغبياء عجزة، واأوغاد، واأ�رشار. من هذه اللحظة لن يوؤمن اإل 
بنف�ضه، واإذا اقت�ضت ال�رشورة ف�ضوف ياأكل خراءه. وعلى الفور، 

يبداأ الهروب والتطواف بال هدف، والجنراف بال توقف.
ليقارفها،  كان  ما  التي  اخل�ضي�ضة  املزدراة  الوقائع  تلك  وكل 
اإنها بداية الهبوط، ول خيط يدله على اخلروج  تغدو خبز يومه. 

من املتاهة املظلمة.
اخلال�س الوحيد الذي يعرتف به هو احلرية، واحلرية بالن�ضبة له 

هي املوت كما �ضوف يكت�ضف.
املعزول  الفرد  حرية  اأن  حقيقة  رامبو،  مثل  اأحد،  ي�ضور  مل 
هذه  احلرية.  يعرف  الذي  هو  فقط،  املنعتق  الفرد  �رشاب.  هي 
، ن�ضال بطيء �ضاق، تطرد فيه  احلرية منتزعة، اإنها حتريٌر تدريجيٌّ
ال�ضعايل. ال�ضعايل ل تذبح، البتة، فالأ�ضباح حقيقة مبقدار املخاوف 
التي ت�ضتدعيها. اأ�ضار رامبو مرة يف "ر�ضالة الرائي" ال�ضهرية، اأنه 
لكي يعرف املرء نف�ضه، عليه التخل�س من العفاريت التي ت�ضكنه. 
الكني�ضة مل تبتدع هذه املخاوف التي تاأخذ العقل والروح، كما 

اأن املجتمع مل يخلق هذه التقييدات التي ترهق املرء وتوؤرقه. 
اآخر.  ليحلَّ  يزول،  جمتمع  منط  اأخرى.  وتبنى  تهدم،  كني�ضة 
واملتمردون ل يخلقون �ضوى اأمناٍط جديدة من الطغيان. وما يعانيه 
الإن�ضان فرداً، يعانيه كل النا�س، اأع�ضاء يف جمتمع. )راأى اأبيالر اأن 

اهلل يتاأمل حتى من موت اأرنب).
احتجَّ رامبو يف �ضباه قائاًل: "كلُّ ما علمناه زائف"، وكان حمقًا، 
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احلق كله، لكن واجبنا على هذه الأر�س اأن نكافح التعليم الزائف 
املعجزات  ن�ضتطيع حتقيق  ونحن  داخلنا.  التي يف  احلقيقة  بجالء 
يف  النا�س  كل  نوحد  اأن  العظمى  املعجزة  لكن  منفردين.  حتى 
الأكاذيب،  اأن نخرتق  علينا  املحبة.  واملفتاح هو  التفاهم.  طريق 
والزيف، وال�ضاللت، ونتغلب عليها من خالل الندماج. هذا 

امل�ضار يتخذ له ا�ضم الت�ضحية ال�ضاق.
اخلارجية  احلقيقة  اأجل  الداخلية من  احلقيقة  رامبو  اأنكر  حني 
وهو  الأر�س.  حتكم  التي  ال�ضوداء  القوى  اأيدي  يف  نف�ضه  و�ضع 
اإىل  نف�ضه  �ضّلم  فيها،  ولد  التي  الظروف  اإىل  الن�ضياع  برف�ضه 
الآن  من  له.  بالن�ضبة  فعاًل،  ال�ضاعة،  وتوقفت  الراكد.  املجرى 
�ضوف "يقتل الوقت" كما نعرب الآن بدقة ل ت�ضدق. ومهما كان 
اإل  توؤكد  فاعليته ل  اإن  ال�ضجر.  اإل  ي�ضجل  لن  فالبارومرت  فعاًل، 
عربه  ميد  اأن  مرة  اأراد  الذي  اخلواء  من  جزء  اإنه  عالقته.  ل  جمرد 
الذي  اأحالمه،  يعقوب  �ضلم  اإن  املكني.  غري  الكمال  قزح  قو�س 

كان ي�ضكنه اأهل الب�ضارة، والر�ضل من عامل اآخر؛ قد ذاب.
وجاءت الأ�ضباح. واأ�ضبحت يف الواقع، حقيقة جداً.

مل تعد الأ�ضباح تهاويل خيال، بل قوى تتخذ �ضكاًل ماديًا ذا 
عمق  يف  النفي  ترف�س  التي  بالقوى  ا�ضتعان  لقد  مهلو�س.  واقع 
ال�ضباب الذي برزت منه. كل �ضيء م�ضتعار، كل �ضيء بديل. اإنه 
مل يعد ممثاًل، فهو الآن عامل. يف عامل املخيلة ميتلك حرية بال حد، 
ويف عامل املخلوقات ميتلك قوة فارغة، وممتلكات فارغة. هو الآن 
ل يجل�س يف جمل�س الرب، ول يف جمل�س اللوردات، اإنه يف �رشاك 

ال�ضلطات والإمارات.
ن�ضيبه.  والعبودية  الوحدة  الكدح.  عن  توقف  ول  �ضالم،  ل 
اأيحتاج جي�س اإىل البنادق؟ �ضيجهزه – بربح. ول يهمه من يكون 



115

اجلي�س، وملن – �ضيبيع لكل من يريد اأن يقتل. لتقتل، ولتقتل. الأمر 
واحد بالن�ضبة له.

اأهناك �ضوق للرقيق؟ لقد تعامل بالقهوة، والتوابل، وال�ضموغ، 
وري�س النعام، والبنادق... مل ل يتعامل بالرقيق اأي�ضًا؟ اإنه مل ياأمر 
الأمر  دام  ما  لكن  رقيقًا.  يكونوا  باأن  ول  بع�ضهم،  بقتل  النا�س 
قد  جيد،  فرببح  حد.  اأق�ضى  اإىل  منه  ي�ضتفيد  فل�ضوف  هكذا، 

ي�ضتطيع اأن يتقاعد يومًا ما، ويتزوج يتيمة.
ي�ضتطيع  اإىل حد ل  القذارة  اأو  النظافة  بلغ من  �ضيٌء  ثمة  لي�س 
بالتاأكيد.  يعد عاملـ)ـه).  العامل مل  الذي يهم؟ هذا  ما  به.  املتاجرة 
يبدو  كم  اخللفي.  الباب  من  ليعود  اإل  يغادره  مل  الذي  العامل  اإنه 
كل �ضيء األيفًا الآن؟ ورائحة العفن تلك... اإنها تثري احلنني! حتى 
الرائحة املتميزة للحم اخليل املحروق – اأو اأنها خمتباأ له – األيفة يف 

منخريه.
رق�ضته  مواليًا  ال�ضبح،  يقيم  معتمة،  مراآة  يف  كما  وهكذا، 
الكريهة، والتي كانت عميقة يومًا، مثل ا�ضتعرا�س اأمام عينيه. اإنه 
مل ي�ضيء اإىل اأحد، لي�س هو الذي ي�ضيء. بل لقد حاول حتى اأن 

يفعل خرياً حني ي�ضتطيع.
طوال حياته مل ينل اإل الراأ�س القذر للع�ضا... فهل مينع الآن اإن 
حاول احل�ضول على �ضيء لنف�ضه، �ضيء قليل من املرق الذي ي�ضيل 

دومًا، لكن، بعيداً عن متناوله؟
هكذا يناجي نف�ضه يف احلب�ضة. اإنها الزرافة الب�رشية تتحدث اإىل 
نف�ضها يف الع�ضب الطويل للمرج الف�ضيح. ي�ضتطيع الآن اأن ي�ضاأل:

"Qu'est mon neant، au pres de la stupeur qui vous 
attend?"
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"ما ع�ضى اأن يكون عدمي باإزاء الن�ضداه الذي ينتظركم؟".
اإن ما جعله متفوقًا هو كونه بال قلب. ومن املده�س اأن رجاًل 
"بال قلب"، كما اعتاد اأن يوقع، يظل لثماين ع�رشة �ضنة، يقطع من 
قلبه وياأكل! مل يفعل بودلري �ضوى اأنه ك�ضف قلبه عاريًا، لكن رامبو 

كان ميزق قلبه ويلتهمه... ببطء.
وهكذا اأخذ العامل، يتخذ بالتدريج، �ضكل زمن اللعنة. الطيور 
البحر  اإىل  تندفع  والوحو�س  الأر�س.  تبلغ  اأن  قبل  ميتة  تتهاوى 
الطبيعة  وتتخذ  تتعفن.  والبذرة  يذوي،  والع�ضب  فيه،  لتغرق 
الهيئة القاحلة امل�ضوهة للتع�س. وال�ضَموات تعك�س خواء الأر�س. 
وال�ضاعر امل�ضمئز من امتطائه �ضهوة الفر�س املتوح�ضة عرب بحريات 
بجناحيه  عبثًا  يخفق  اإنه  عنقه.  يحزُّ  الأبخرة،  ذي  ال�ضفلت 
والأر�س  العاوية.  الريح  وتهب  تنهار،  الهائلة  الأوبرا  البدائيني. 
الأزمنة  �ضاحرات  احلنقات،  ال�ضاحرات  من  اإل  مهجورة  البوار 
اأكرث  اإن ترحيبهن  الغابرة. ومثل زبانية مبذاري... يهجمن عليه. 
�ضدقًا من ذلك الدغل الروؤيوي ذي اجلالل ال�ضيطاين. كل �ضيء 

حا�رش الآن، لإكمال حفلة اجلحيم، التي متناها، مرة.
يف حماولته التغلب على �ضيطانه )املالك املتخفي) عا�س رامبو 
حياة ل يتمنى األد عدو اأ�ضواأ منها عقوبة على حماولته )اأي رامبو) 

الإفالت من ال�ضفوف.
ظل حياته املتخيلة وجوهرها، كالهما، هما اللذان كانا ميدان 
جذورهما يف الرباءة. وامليزة العذرية لنف�ضه، هي التي جعلته غري 
متكيف، والتي اأدت به، ب�ضكل خا�س، اإىل نوع جديد من اجلنون 
– الرغبة يف التكيف التام، واملطابقة التامة. اإنها ال�ضتبدادية القدمية 

نف�ضها، تنفجر من قوقعة النفي.
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وثنائية املالك وال�ضيطان، التي وجد حّلها م�ضتحياًل، قد ثبتت. 
اأنه ل ي�ضتطيع  واحلل الوحيد، هو النحالل عدديًا. فعندما راأى 
اأن ي�ضبح نف�ضه، فهو ي�ضتطيع اأن ي�ضبح �ضخو�ضًا ل منتهية العدد. 
وقد عرب "جاكوب" بوهم" عن هذا الأمر، منذ زمن طويل حني 

قال: 
هذا هو القدر  "من ميت قبل اأن ميوت، يتحطم حني ميوت". 
الذي يواجه الإن�ضان احلديث: فهو بتجذره يف املجرى، ل ميوت، 

بل ينهار مثل متثال، ينحل، وينتهي اإىل الال�ضيء.
لكن هناك جانبًا اآخر، لأر�ضانية رامبو املبالغة. اإذ اإن رغبته يف 
امتالك احلقيقة ج�ضداً وروحًا، حنني اإىل ذلك الفردو�س ال�ضفلي 
الذي �ضماه بليك "بوله". وهي متثل حالة �ضمو الإن�ضان الكامل 
�رشط  ول  قيد  بال  اجلحيم  يتقبل  حني   – يكت�ضف  الذي  وعيًا، 
اأن  تعني  اجل�ضد. وهي  قيامة  فردو�ضًا من خلقه هو. هذه هي   –
اأن يعيد  الإن�ضان غدا، اأخرياً، م�ضوؤوًل عن م�ضريه. جرب رامبو 
و�ضع الإن�ضان على هذه الأر�س، ب�ضكل كامل. ورف�س العرتاف 
بروح خملوقة من الأج�ضاد امليتة. ورف�س كذلك العرتاف مبجتمع 
مثايل مكون من اأج�ضاد بال روح، تتالعب بها مراكزها ال�ضيا�ضية 

اأو القت�ضادية. 
اأما الطاقة املفزعة التي اأبداها، طوال مهنته، فقد كانت الروح 
اخلالق الذي كان يعمل... من خالله. اإن اأنكر الأب والبن فلن 

ينكر الروح القد�س. اخللق هو ما يعبد، واخللق هو ما ميجد.
يلمعها  التي  التدمري"،  اإىل  "احلاجة  تاأتي  احلمى  هذه  ومن 
بل هو  ثاأريًا...  اأو  تخريبًا عامداً،  لي�س  التخريب،  اأحيانًا. وهذا 
مينح  اأن  براعم جديدة. هدفه كله،  منها  تطلع  الأر�س كي  تعهد 
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الروح مطلق العنان. اإن رامبو، برف�ضه ثانية اأن ي�ضمي الإله احلق، 
اأو يعرفه، اأو يحدده، كان يطمح اإىل خلق فراغ ميكن لت�ضور اهلل 
اأن يتجذر فيه. ل ميتلك رامبو ابتذال اأو األفة الق�ضي�س الذي يعرف 
اهلل ويتكلم معه، كل يوم. عرف رامبو اأن ثمة لقاًء اأ�ضمى للروح 
بالروح. عرف اأن امل�ضاركة حواٌر �ضامت يتم يف �ضمت كامل، 

ومهابة، وذلة. وهو، هنا، اأقرب اإىل العبادة منه اإىل التجذيف.
كان التنوير لأولئك الذين يطلبون اأن يكون اخلال�س ذا معنى.

األي�ضت "الأغنية العقالنية للمالئكة" متابعة جلهد فوري؟
التاأجيل نغمة ال�ضيطان، ومعه خمدر ال�ضهولة.

يكتب رامبو يف اإحدى ر�ضائله من احلب�ضة: "كم هو م�ضجر! 
ما الذي اأفعل هنا؟"

ما الذي اأفعل هنا؟ �رشخة الياأ�س هذه تلخ�س نداء املغلول اإىل 
الأر�س.

النفي  �ضنوات  عن  يتحدث  وهو  ركوورد  ايدجل  لحظ 
الطويلة التي تنباأ رامبو بها، لنف�ضه: "الأمر الذي بحث عنه رامبو 
ي�ضتطيع بها تعزيز  التي  الو�ضائل  الب�رشية،  القوقعة  حني خرج من 
نف�ضه يف و�ضع الطهر ال�ضامي، والتحرر من الوهم ال�ضبيه بالتحرر 

الإلهي، الذي انبثق فيه".
باجلنون.  الب�رشية، حتى  القوقعة  يفلت من هذه  لن  املرء  لكن 
اأنه  ولو  فخمد.  نريانه  ا�ضتنفد  الذي  بالربكان  اأ�ضبه  رامبو  كان 
انبثق لق�ضى على نف�ضه وهو يف عنفوان مراهقته. اإنه لباٍق هناك، 

منت�ضٌب على القمة، امللك ال�ضم�س الفتى.
رف�س البلوغ هذا يحمل يف راأيي، بهاء موؤثراً.

ماذا يبلغ؟



119

"ماذا اأبلغ؟" ن�ضتطيع اأن نتخيله ي�ضاأل نف�ضه هذا ال�ضوؤال.
اأيبلغ رجولة تعني العبودية والإخ�ضاء؟

لقد تربعم ب�ضورة خارقة... لكن.. األن يزهر؟
يف  ميوت  اأن  فاختار  الف�ضاد.  يف  التال�ضي  يعني  زهرته  تفتح 

الربعم.
اإنها الإمياءة العليا لل�ضاب املنت�رش.

و�ضي�ضمح باأن تذبح اأحالمه، لكن دون اأن تلوث. كانت لديه 
ملحة عن احلياة يف بهائها وامتالئها، ولن يخون هذه الروؤية بكونه 
بيننا جميعًا"،  ال�ضالة  الروح  "هذه  العامل.  مواطنًا مدجنًا يف هذا 
�ضبابه  اأبلغ  مرة. وحيداً، وحمرومًا،  من  اأكرث  نف�ضه  هكذا و�ضف 
حدوده الق�ضوى، و�ضيطر على هذا امليدان كما مل ي�ضيطر عليه من 

قبل، بل ا�ضتنفده. ا�ضتنفد كل ما نعرف منه، يف الأقل.
واجلناحان اللذان نبتا له، تعفنا، يف قرب العذراء)6)* الذي رف�س 
�ضليمًا،  ظاهراً،  نف�ضه،  كينونته  رحم  يف  ليموت  اإنه  يغادره.  اأن 

ولكن يف الربزخ.
ملحمة  يف  املتميزة  م�ضاهمته  هي  هذه،  الالطبيعي  خا�ضية 
اأفعال الرف�س. اإن عن�رش الكبح )الرنج�ضية) الذي هو جانب اآخر 
من ال�ضورة، يقدم خوفًا اأكرب من املخاوف الأخرى كلها – فقدان 
الهوية. هذا التهديد الذي كان يح�س به دائمًا، حكم على نف�ضه، 
بذلك ال�ضلوان الذي يئ�س مرة من الو�ضول اإليه. عامل احللم يلفه، 

يخمده، يخنقه: فيغدو مومياء حنطتها و�ضائله هو. 
وال�ضخ�س  ال�ضباب،  كولومب�س  باعتباره  به،  اأفكر  اأن  اأحب 

الطور الذي يلي الريقة من اأطوار ا�ضتحالة احل�رشة.  (6(
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الذي منح امتداداً حلدود هذا امليدان الذي مل يكت�ضف اإل جزئيًا. 
معنى،  بال  جلملة  اإنها  الرجولة.  تبداأ  حني  ال�ضباب  ينتهي  يقال: 
ول  ب�ضبابه،  كاماًل  متتعًا  الإن�ضان  يتمتع  مل  التاريخ،  مطلع  فمنذ 
عرف الإمكانات غري املحدودة للرجولة. كيف ي�ضتطيع املرء اأن 
يعرف بهاَء �ضبابه وامتالَءه، اإن كانت طاقاته م�ضتهلكة يف مكافحته 
اأخطاء الآباء والأ�ضالف، وزيفهم؟ اأعلى ال�ضباب اأن يهدر قوته يف 
الفكاك من قب�ضة املوت؟ هل ر�ضالة ال�ضباب مقت�رشة على التمرد، 
عن  ماذا  للت�ضحية؟  اإل  ال�ضباب  يقدم  األ  والغتيال؟  والتدمري، 
اأتظل  كحماقات،  دومًا،  اإليها،  ينظر  اأن  اأمقدر  ال�ضباب؟  اأحالم 

م�ضكونة بال�ضعايل وحدها؟
يف  احلق  ولها  الأوىل:  واأغ�ضانها  املخيلة  براعم  هي  الأحالم 
ال�ضباب،  اأحالم  �ضّوهوا  اأو  اخنقوا  اأي�ضًا.  تعي�س حياة طاهرة  اأن 

حتطموا املبدع. وحيث ل �ضباب حقيقي، فال رجولة حقيقية.
اأفلي�س  م�ضوهني...  جمموعة  مثل  �ضيغدو  املجتمع  كان  واإن 
ل  بالأم�س،  الأمر  هو  كما  اليوم،  ومدر�ضينا؟  مربينا  عمل  هذا 
يتوجه  مكانًا  اخلا�ضة،  حياته  يعي�س  اأن  يريد  الذي  ال�ضاب  يجد 
اإىل �رشنقته، واأغلق كل  ارتد  اإذا  اإل  �ضبابه،  فيه  اإليه، ومكانًا يحيا 
املنافذ، ودفن نف�ضه حيًا، لقد تبدل تبدًل عميقًا مفهوم اأّمنا الأر�س 

باعتبارها "بي�ضة فيها كل الأ�ضياء الطيبة".
الراهنة  ال�ضورة  هي  هذه  فا�ضد.  �ضفار  فيها  الكونية  فالبي�ضة 
لأمنا الأر�س. لقد تتبع املحللون النف�ضانيون ال�ضمَّ حتى الرحم... 
لكن لأي نتيجة؟ يف �ضوء هذا الكت�ضاف العميق، �ضمح لنا بالقفز 

من بي�ضة فا�ضدة اإىل اأخرى فا�ضدة.
�ضواء اعتقدنا ب�ضحة هذا اأم مل نعتقد، فالأمر جحيٌم خال�س، 
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�رشف. قيل عن رامبو اإنه "احتقر اأعلى متع العامل" األ نحبه اأكرث 
وحو�ضًا  ين�ضل  ملاذا  واملتعفنني؟  املوتى  �ضفوف  يزيد  ملاذا  لهذا؟ 
املهرتئة!  جثته  ي�ضحق  املجتمع  دع  والالجدوى؟  للنفي  جديدة 

لتكن لنا �ضماء جديدة واأر�س جديدة! – 
كان ذلك معنى ثورة رامبو امل�ضتمية.

مثل كولومب�س، اأبحر رامبو باحثًا عن طريق جديد اإىل الأر�س 
املوعودة. اأر�س ال�ضباب املوعودة!

يف فتوته البائ�ضة تغّذى على الكتاب املقد�س، واأمثال "روبن�ضن 
كروزو" من الكتب التي كانت تقدم اإىل الأطفال لقراءتها. وكان 
الكتاب الذي �ضغفه اأكرث من �ضواه، بعنوان "الإقامة يف ال�ضحراء".

ال�ضحراء، حتى وهو طفل، هذه  يقيم يف  اأن  م�ضادفة فريدة، 
يف  حتى  نف�ضه،  راأى  اأتراه  حياته.  جوهر  �ضتغدو  التي  ال�ضحراء 
ذلك الزمن البعيد، وحيداً، بعيداً، متقطعًا على �ضخور ال�ضواطئ، 

متخليًا عن متدنه؟
اإن كان اأحد يرى بعينه اليمني، وعينه ال�ضمال، فهو رامبو. واأنا 
اأحتدث بالطبع، عن عيون الروح. باإحداهما كانت له القدرة على 
النظر عرب  القدرة على  له  وبالأخرى كانت  الالنهاية،  النظر عرب 
للحياة  ال�ضغري  "الكتاب  وارد يف  هو  كما  واملخلوقات"  "الزمن 

الكاملة".
لكن يقال "اإن عيني روح الإن�ضان هاتني، ل ت�ضتطيعان القيام 
بعملهما يف وقت واحد. فاإذا نظرت العني اليمني يف الالنهاية، 
فعلى العني الي�رشى اأن تغم�س نف�ضها، ومتتنع عن اأداء عملها، كما 

لو اأنها ميتة".
فقدانه  نف�رش  فكيف  واإل  اخلطاأ؟  العني  رامبو  اأغم�س  هل 
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العامل،  ليحارب  بها  تدرع  التي  الأخرى  الروح  الذاكرة؟ وتلك 
يكن �ضاحلًا  كال�رشطان، مل  م�ضّلٌح  هل جعلته حم�ضنًا؟ حتى وهو 
اأي  يف  ميكنه،  يكن  مل  اأي�ضًا.  للجحيم  �ضاحلًا  يكن  ومل  للجنة، 
اإبهام، ول  ينال مو�ضع  اأن ير�ضو طوياًل. كان  اأو ميدان،  ظرف، 
نراه مدفوعًا  تطارده،  ال�رشيرة  الأرواح  يجد مو�ضع قدم. وكاأمنا 

من طرف ق�ضيٍّ اإىل اآخر.
يف بع�س النواحي، كان غري فرن�ضي... قدر ما اأمكنه اأن يكون.

لكن ل اأ�ضد من ل فرن�ضيته، حني يتعلق الأمر بال�ضباب.
الفرن�ضيون.  يكرهه  الذي  للي�ضار  الغّر  بالت�رشف  يّت�ضم  كان 
كان منافيًا، مثل حمارب من الفايكنج يف بالط لوي�س الرابع ع�رش. 
متطابق معها" هما كما قيل،  وفنٍّ جديد،  طبيعٍة جديدة،  "خلُق 
يف  متاثل  الأفكار  هذه  نرى  اليوم،  فرن�ضا  ويف  رامبو.  مطمحا 
�ضالمتها والأخذ بها، عبادة �ضنم بولينيزي. لقد �رشح رامبو يف 

ر�ضائله من اإفريقيا، كيف ي�ضتحيل عليه ا�ضتئناف حياة الأوربي.
الفكر  يف  عنه.  غريبة  �ضارت  اأوربا  لغة  باأن  حتى  واعرتف 
والكينونة كان اأقرب اإىل "اإي�ضرت اآيالند" منه اإىل باري�س، اأو لندن، 
اأكرث  الطفولة، منت  منذ  اأبداها  التي  الوح�ضية  والطبيعة  اأو روما. 
فاأكرث، مع ال�ضنوات. وكانت اأكرث ك�ضفًا عن نف�ضها يف م�ضاوماته 
لعبته  يلعب  الالمنتمي.  دائمًا،  ظل،  مترده.  يف  مما  وتنازلته، 
وحيداً، حمتقراً الطرق والأ�ضاليب امللزم باتباعها. مبديًا رغبته يف 

تطواف العامل مت�رشداً، ل يف ال�ضتيالء عليه.
اأكيد،  لأمر  اإنه  اأي�ضًا،  هو  يحلم  الدرباين،  البقر  يحلم  وبينما 
لكننا ل نعلم، فقط، ما هي تلك الأحالم. نحن ن�ضمع فقط عن 
�ضكاواه وطلباته، ل عن اآماله و�ضلواته. نعرف احتقاره ومرارته، 

ل رقته، وحنينه.



123

قتل  قد  اأنه  فنظن  العملية،  التفا�ضيل  من  بالكثري  منهمكًا  نراه 
يف  مبالغة  دامت  ما  اأحالمه،  خنق  اأنه  املمكن  من  اأجل،  احلامل. 

اندفاعيتها.
من املمكن اأي�ضًا اأنه اأّدى دور �ضليم العقل مبكر املجنون اخلارق 
اأبوابها. ماذا  اأ�رشع  – خ�ضية الفناء يف تلك الآفاق ال�ضاطعة التي 
نعرف، فعليًا، عن حياته الداخلية يف ال�ضنوات الأخرية؟ ل �ضيء، 

عمليًا.
لقد انغلق متامًا. وحني يوقظ نف�ضه، فلمجرد اأن يطلق دمدمة، 
"كاتاباز"  و�ضع  ال�ضباب،  "اأناباز"  وبوجه  �ضتيمة.  اأو  اأنة،  اأو 

ال�ضيخوخة.
ل مكان و�ضطًا – با�ضتثناء الن�ضوج الزائف للرجل املتمدن.

املكان الو�ضط هو، اأي�ضًا، اأر�س التقييدات اجلبانة.
الن�ضاك  وراأى  اأقوياء،  رجاًل  القدي�ضني  راأى  اأنه  يف  غرابة  ل 

فنانني.
متحدين  العامل،  عن  مبناأى  ليعي�ضوا  القوة  لديهم  كانت  فلقد 

اجلميع، اإل اهلل.
"نعم"  تقول  التي  وتدب...  تنحني  التي  الديدان  يكونوا  مل 
يتخوفوا  ومل  �ضالمتها،  اأو  �ضالمها،  تفقد  اأن  كذبة، خوف  لكل 
رامبو  رغبة  تكن  مل  هذا،  مع  متامًا!  جديدة  حياة  يعي�ضوا  اأن  من 
حيثما  نادراً.  حبًا  العامل،  اأحب  لقد  العامل.  عن  مبناأى  يعي�س  اأن 
اجته، �ضبقه خياله، فاحتًا م�ضاهد جميدة، تتحول بالطبع، اإىل �رشاب، 
دائمًا. كان ل يهتم اإل باملجهول. ومل تكن الأر�س بالن�ضبة اإليه، 
مو�ضعًا حمجوزاً للنفو�س التائبة الآ�ضفة التي تخلت عن الروح، بل 
، ناب�س، غام�س، حيث لو اأدرك النا�س هذا،  الأر�س كوكٌب حيٌّ



124

فقط، لعا�ضوا ملوكًا. امل�ضيحية جعلت منها قذى للعني، وم�ضرية 
التقدم كانت م�ضرية ميتة. قلب وجهك، اإذن! ولتبداأ حيث خلف 
امل�رشق بهاءه! واجه ال�ضم�س، وابعث ب�ضالمك اإىل الأحياء، وجمد 

املعجزة!
مهزلة،  والوطنية  كالدين،  اأكذوبًة كربى  ي�ضتحيل  العلم  راأى 
حلوم  اآكلي  اأخالق  والأخالق  جذامًا،  والتعليم  غ�ضًا،  والقومية 
الب�رش. بكل رمح نافٍذ كان يطعن عني الثور. ل اأحَد اأحدُّ ب�رشاً، 
ع�رشة،  ال�ضابعة  ذي  ال�ضعر،  ذهبي  الفتى  من  هدفًا،  واأ�ضدق 

والعينني الزرقاوين زرقة زهرة العناقية.
ميينًا  الر�ضا�س  يطلق  اإنه  هنا"  فا�ضٌد  الكل  ال�ضيوخ!  "ي�ضقط 
به.  حمدقني  ثانية،  يواجهوه  حتى  بهم  يطوح  اإن  وما  و�ضماًل، 

ويفكر مع نف�ضه:
الهدم  مهمة  اإن  ل...  الطينية.  الأطباء  رماية  من  جدوى  ل 
تتطلب اأ�ضلحة اأكرث فتكًا. لكن من اأين ياأتي بها؟ ويف اأي تر�ضانة؟

يف هذه اللحظة يتقدم ال�ضيطان. وميكن ت�ضور الكلمات التي 
اختارها... 

املجانني.  م�ضت�ضفى  يف  لتحلَّ  الطريق...  هذا  يف  "ا�ضتمر 
اأتظنك قادراً على قتل املوتى؟ دع هذا يل، فاملوتى هم حلمي. ثم 

اإنك مل تبداأ حتى باأن حتيا.
متفّوٌق  اأنت  اأردت.  اإن  العامل  امتالك  ت�ضتطيع  مبواهبك  اأنت 
املتعفنة  اجلثث  هذه  بني  نف�ضك  جترجر  ملاذا  قلب.  بال  لأنك 

املا�ضية؟".
وهو   – باأنه  اأي�ضًا،  متباهيًا  "موافق"،  له:  يقول  برامبو  واإذا 
الرجل املعقول – مل ي�رشف يف الكلمات. لكنه، خالفًا لفاو�ضت 
ال�ضرب  بذلك  يكن  مل  ورمبا  الثمن.  يطلب  اأن  ن�ضي  األهمه،  الذي 
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املمكن  من  بل  ال�ضفقة.  �رشوط  ي�ضمع  حتى  ينتظر  يجعله  الذي 
متامًا، اأنه كان من ال�ضذاجة بحيث مل يظن اأن هناك �ضفقة.

ذلك لأنه كان بريئًا دائمًا، حتى وهو م�ضيع. براءته هي التي 
�ضيد.  ال�ضباب  فيها  اأر�ضًا موعودة،  باأن هناك  يوؤمن  اأن  اإىل  قادته 
– حتى  ابي�سَّ �ضعره. بل مل تكن لديه  لو  يوؤمن بها، حتى  ويظل 
حني غادر مزرعة رو�س لآخر مرة – فكرة اأنه �ضيموت على �رشير 
بالد  اإىل  الإبحار من جديد  فكرة  واإمنا  مر�ضيليا...  م�ضت�ضفى يف 

اأجنبية. وجهه، دائمًا، م�ضتدير نحو ال�ضم�س.
ويف  الذهبي".  الديك  يغني  الفجر  ويف  وج�ضد.  "�ضم�س 
ال�ضماء �ضعوب  الرائعة. ويف  اأبداً: املدن  البعيد، مثل �رشاب متناٍء 
اأوبراته،  خرافية،  اأوبرات  مكان  كل  يف  وت�ضري.  ت�ضري  الأر�س، 
واأوبرات الرجال الآخرين: اخللق يف�ضح املجال للخلق، والتهاليل 

تتلو التهاليل، ول نهاية تتبع ل نهاية.
اإنه لي�س بحلم ح�ضا�ضني، اإنه حلم الرائي.

اخلديعة التي حّلت به، كانت اأفظع خديعة اأعرفها. طلب اأكرث 
اإن�ضان، وبعد  اأي  اأقل مما ي�ضتحق  اإن�ضان، ونال  اأي  مما جروؤ عليه 
هذه  لكن  ركام.  اإىل  اأحالمه  حتولت  والياأ�س،  املرارة  �ضحقته  اأن 
ومن  يوم ولدتها.  نقية، كما يف  عندنا، طاهرة،  تظل  الأحالم، 

اخلراب الذي مر به مل تلحقه و�ضمة.
بيا�س نا�ضع، راع�س، حي.. طهره اللهيب. لقد اأ�ضكن نف�ضه، 

اأكرث من اأي �ضاعر، يف ذلك املو�ضع املعر�س لالإ�ضابة: القلب.
اإمياءة، فعاًل، �ضرية – نرى اأمري  يف كل ما هو ك�ضري – فكرة، 

"الأردين" الأ�ضم.
لرتقد روحه ب�ضالم!
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