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العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

رجائي

ُب�صيلة*

هل من ُمتَخ َّيل لـ ''عودة ُمتخيلة''؟**
الخيال[ ،هو] العالم الحقيقي وال�سرمدي
وما هذه النبتة التي هي الكون �سوى ظل باهت له.
وليام بليك ،القد�س

ح�سن ًا،

ها �أنا هنا .الأمر مختلف ،كل االختالف .لي�س مثل �أي �شيء �آخر ،لكنني
على الأر�ض حيث كنت .ماذا! هل خذلني خيالي؟ ال �أ�شجار هنا .لقد
اق ُتلعت كلها �أو ُن�شرت جذوعها ،حتى تلك التي ت�سلق ُتها وتلك التي �سقطت عنها ،وتلك
عدت ،فهل و�صلت من
التي �أكلت منها الحام�ض والحلو من الثمر .لم تعد هنا ،لكنني ُ
جناحين غريبين؟
منفاي الأول على
َ
ت�صور.
هل �س�أن�ضم �إليها فيما بعد؟ ال يمكنني ذلك .حدوث هذا �أمر يفوق الت�صور ،كل ّ
وعلي �أن
الحال اليوم لي�ست كما كانت عليه .الخروف الذي لعبنا معه ونحن �أطفال ذهب،
ّ
علي �أن
�أ�ص ّفق للجزار ،و�أن �أ�ص ّفق للوحو�ش التي �أكلت الحمل �إذا � ُ
أردت �أن �أبقى هنا! وهل ّ
علي �أن �أنكر البحر
�أن�سى الجبال والتالل بروائحها الطيبة و�أ�صواتها الفريدة كافة؟ وهل ّ
�سموه ''الميت'' مع �أنه كان يتظاهر
ب�أمواجه حين تتالعب �أو ت�صخب ،والبحر الآخر الذي ّ
علي حتى �أن �أن�سى لغتي ،و�أن �ألقي بها بعيداً مع جميع
بالموت ك�أنه يتمار�ض؟ �سيتعين ّ
جمعتها وكل الإمكانات التي تكنزها� .إنهم يريدونني �أن �أن�ضم �إليهم و�أن
الحقائق التي َ
أ�سمي ال�سرقة ك�سب ًا بعرق الجبين� ،أن �أبارك قتل الطفل ،و�أن
�أكون ما ل�ست عليه ــ �أن � ّ
�أقتلع عي َني ال�ضو ِء عند والدته ،و�أن �أحجب ال�شم�س في و�ضح النهار ،و�أن �أطم�س بعتمة لم
أ�سمي قطع
ي� ِأت �أوانها بعد ،ال�ضوء الأ�صفر الذي ي�ؤذن ب�أفول النهار� .إنهم يريدونني �أن � ّ
الأ�شجار زراعة ،وت�سميم الماء قبل �شربه على �أنه �صحي للج�سد والروح.
يقولون �إن بيتي لم يعد موجوداً ،ذاك البيت الذي كنت �أنام فيه على الأر�ض ،على
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الفرا�ش الدافىء الرقيق في ال�شتاء حين تهجع الرياح للنوم تارة ،وتت�صرف ب�صخب وا�ضطراب
نمت على الأر�ض العارية الباردة في ال�صيف حين كنت �أ�سمع �أنفا�س الريح
تارة �أُخرى ،حيث ُ
بين �أوراق ال�شجر ،تارة تهم�س ،وطوراً تو�شو�ش ،وتارة ت�صمت لت�صغي �إلى تعليقات الجداجد
التي ال يغم�ض لها جفن ــ هناك في داري الواقعة على �أعتاب الفردو�س .وي�ؤكدون �أن بيتي لم
يعد موجوداً ،وال الأ�شجار التي كانت تحوطه .لقد ذهب مثل مجرى المياه التي كانت ت�أتيه في
ف�صل ال�شتاء ،وتروي عط�شه في قيظ ال�صيف المبارك.
كف عن الوجود وما ُحرمت منه ــ �إلى هذا كله و�أكثر
و�سي�سمحون لي بالعودة �إلى كل ما ّ
أ�سمي الأ�شياء بغير �أ�سمائها ،و�أن
وب�شرط �آخر �إ�ضافي� :أن �أحمل خزان المياه بالمقلوب ،و�أن � ّ
أقر ب�شرعية ما هو غير �شرعي ،و�أن �أتعامل مع ما كان غير �أخالقي بالأم�س على �أنه ذروة
� ّ
أقبل اليد التي �سرقت ،والفم الذي ال يعرف قول الحقيقة ،و�أن �أدع وجودي
الأخالق اليوم ،و�أن � ّ
يقع في الالوجود ،و�أن �أتخرج من هذا المنفى الذي رموني فيه �إلى المنفى الذي �صنعوه حديث ًا
وي�سمونه ''العودة''.
علي كنت �أ�شبه بنبتة اق ُتلعت عنوة من جذورها و�أُر�سلت �إلى
في منفاي الأول الذي فر�ضوه ّ
المنفى .هناك قد �أحاول التكيف مع حياتي الجديدة ،لكن هذا التكيف ال يكتمل على الإطالق.
قد �أتقبل �أغاني الطيور الجديدة ،وطعام النا�س الجدد ،ولعب الأطفال ،تلك المخلوقات التي �أُنعم
بها علينا ،لكن في هذا المنفى� ،أفتقد الطيور التي عا�شت فقط حيث كان من الطبيعي لها �أن
تعي�ش� ،أفتقد الطعام وال�شراب قبل منفاي؛ الفالفل والحم�ص وما �شابه ،والمياه الممزوجة
بطعم الأر�ض ورائحتها.
في منفاي �أ�سمع �أ�صوات ًا و�أنغام ًا قد تجذب انتباهي ،ال بل ت�ستحوذ عليه ،لكنها لي�ست
دندنة العود وال �أنغام ال�شبابة وال الناي �أو الربابة� .أعرف كالم الأطفال كما لو �أنه كالمي،
ومع ذلك فهو لي�س كذلك؛ �إنه مختلف تمام ًا عن الكالم الذي عرفته قبل منفاي� .أحب الأطفال
الجدد� ،أ�ضحك معهم ،و�أتعلم كثيراً من كالمهم و�أغانيهم ،و�أ�ستمع �إلى ق�ص�صهم و�أخبرهم بع�ض ًا
من ق�ص�صي ،و�أ�سير معهم الطريق كله ،من النهاية نزو ًال �إلى البداية ...لكن عند الجذع ال
تتطابق جذورهم مع جذوري ،فنفترق �أنا والأطفال .كما �أنني ال �ألقى قبو ًال تام ًا لدى الكبار
في هذا المنفى ــ �أجنبي ،غريب ،مثير لل�شبهة ،مختلف� ،صعب الفهم! وبالتالي ف�إن النتيجة هي
الرف�ض ،ال�صريح �أو ال�ضمني.
وما هذا �سوى ظاهر الأمر .فهل �أعود بعد ذلك �إلى المنفى الثاني المقترح كما و�صفته لكم؟
أوجد حتى �إن
تخيلة! و�س� َ
فقط في الخيال .ها �أنا قد و�صلت على �أجنحة مترددة ،على �أجنحة ُم ّ
لم ُي�سمح لي بالوجود؛ �س�أحلم ب�أني �س�أفعل ذلك ،ب�أنني �س�أبد�أ كل �شيء من جديد ــ �س�أحفر
�آباري و�أعيد بناء داري و�أعيد زرع �شجرتي لأن الكبار هم �آباء ال�صغار ،وكلهم ،على الرغم من
قوة الإنكار ،ومن التحويرات ،ومن المن�شار المتوح�ش� ،سيوا�صلون التكاثر واالزدهار.
�آه ،لكن لي�س من دون �إغفال �إقامة االعتبار الذي ال بد منه للمبد�أ الذي يبرره الإن�سان،
ت�شرعه الطبيعة .قوانين الب�شر �سريعة الزوال ولي�ست بال�ضرورة ُملزمة .وكثير
والمبد�أ الذي ّ
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وقا�س .قوانين الطبيعة تتفوق على قوانين الب�شر ،فهي �أكثر
منها ،كما ر�أيتم ،متحيز وجائر
ٍ
ديمومة ،و�أعدل في نهاية المطاف .ح�ضر المتطفلون و�س ّنوا قوانينهم المخالفة للطبيعة
والمنافية للعدالة ،والتي اكت�سبت �شرعية بمرور الوقت .ون�ش�أ �أطفالهم وانتموا مثلما كنت �أنتمي
قبل �أن �أُنفى ،ومثل النباتات مدوا جذورهم ،ون�سوا الظلم الذي ارتكبه �أجدادهم ،واخترعوا
وجورهم .ت�أملوا فقط �إ�صرارهم على
ظلمهم و�أخطاءهم ك�أنهم يت�سترون على ظلم �أ�سالفهم َ
حماية الخط�أ والدفاع عنه ،والذي ُيظهرون من خالله الخط�أ على �أنه �صواب .ال! لن �أعود من
منفاي الأول �إلى منفى ثانٍ � .س�أعود �إلى العي�ش معهم فقط �إذا لم ِ
ينف �أي منا الآخر� ،إذا تمك ّنا
جميعنا من ت�أكيد هوياتنا المتنوعة ،و�ضم ّنا الم�ساواة الكاملة للجميع� .إذ �إنه فقط من خالل
مثل هذا الوئام يمكن لأنا�س مختلفين لديهم تاريخ مختلف و�أهداف مختلفة �أن يتقربوا من
بع�ضهم من دون خوف �أو �شبهة ،و�أن يذوب كل منهم في الآخر ،و�أن يخلقوا في داخلك �إن�سان ًا
تقبله وتحقيقه؟ نعم .المثاليات �صعبة وخادعة في �أكثر الأحيان
جديداً .هل هذا �أمر ي�صعب ّ
إلي اليوم هو ا�سترجاع كل ما �أُخذ مني ــ لكن فقط عبر ارتكاب
وحتى �ضارة ،والأمثل بالن�سبة � ّ
ظلم جديد� .إنها مثالية تديم دائرة قائمة على الخط�أ .هنا بالتالي ،ف�إن الواقع القائم على
المنطق والعقل يتفوق على ما جاء في هذا ال�شعر الم�أثور'' :الأنغام التي ن�سمعها حلوة ،ولكن
تلك التي لم ن�سمعها �أحلى''.
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