
حسين البرغوثي: لعبة المتاهة*

عبد الرحيم الشيخ
شاعر وأستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية - جامعة بيرزيت 

»حكمة  بل  المتاهات،  أكتُب  »ال  ة:  مرَّ قال  ه  أنَّ من  غم  الرَّ على 
ة«: »َمْن  المتاهات«. وكتابي نفسي. مثلما قلُت في »ما قالته الغجريَّ
عصيٌّ  مفهوم  »المتاهة«  أنَّ  إال   ، »متاهْة«)))  قالت:  قَص؟  الرَّ مَك  علَّ
ذلك  المتاهة.  هي  ها  ألنَّ البرغوثي،  حسين  كتابات  في  حديد  التَّ على 
ذاِتها  خارطَة  تب�دو  راب«)))،  السَّ »مركز  ها  بأنَّ يصفها  التي  »األنا«،  أنَّ 
وت اآلَخر:  الصَّ مة المؤلف )خصَّ بها »مجلة 8)«) لعمل حسين البرغوثي،  * النص شذرة من مقدِّ
القاهرة: األهلية  الرحيم الشيخ )عّمان/ تونس/  ل، ترجمة وتقديم عبد  حوُّ الـتَّ ة  إلى َظواهريَّ مة  ُمقدِّ

للنشر والتوزيع/ التنوير، 0)0)).
عراء، العدد 8 )000)). ))) حسين البرغوثي، "لحظة الخلق"، الشُّ

(((   Hussein Al-Barghouthi, The Other Voice: An Introduction to the Phenomenology 
of Metamorphosis (Seattle: The University of Washington, 1992).
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ة  الوحيدة التي يصطاُد فيها الجسُد الروَح، فيتن�افسان على أدوار الفاعليَّ
ت�اجات  النِّ في  لغويٍّ  ط  بتوسُّ و»سواها«  »األنا«  بين  ة  والمفعوليَّ
ب على اجتي�از  ة. ومن هنا تأتي أهمية التدرُّ قديَّ ة، والنَّ رديَّ ة، والسَّ عريَّ الشِّ
إلى  ة«  َمَرضيَّ �ة  ذهنيَّ »حالة  من  ا،  تدريجيًّ ل،  تتحوَّ التي  »المتاهة« 

ة« ال بدَّ من سبرها: بداية، ونهاية، ومسارب. �ٍة إبداعيَّ »لعبٍة كتابيَّ
ا  فمتاهة البداية تنشأ نتيجة الغموض المفرط أو الوضوح المفرط. أمَّ
سة التي حاول البرغوثي  ات المقدَّ ياضيَّ ات الرِّ الغموض، فمثاله خوارزميَّ
إلى  استن�اًدا  العميان«،  »بالد  في  الكالسيكيِّ  عر  الشِّ بنى  لفهم  سبرها 
عوة))) . وقد  �ة عند عرب ما قبل الدَّ دراسة خرائط الفلك وطقوس الوثنيَّ
منها  وايات،  الرِّ دة  متعدِّ ة  خياليَّ قصص  في  المنطقيُّ  الخوض  ب  تسبَّ
هو  صنعها  ة  سرمديَّ متاهة  في  بالوقوع   ، اريخيِّ التَّ فوق  ومنها  اريخيُّ  التَّ
ائر شغَف بحٍث )روح طفل)،  نفسه، وهي ال تكاد تنتهي إن لم يمتلك السَّ
تبًعا لخطاطة  وإرادَة مواجهٍة )روح أسد)، وطاقَة احتماٍل )روح جمل) 
استيهاميٌّ  تفاهم  سوء  ب�ه  فيسبِّ الوضوح،  ا  وأمَّ هيرة))).  الشَّ نيتشه 
كالخطِّ  المتاهة،  يشبه  نصٍّ  إنت�اج  في  سواء  ومحيطها،  »األنا«  بين 
في  أو  الميادين؛  دة  متعدِّ مدين�ة  إليه  استن�اًدا  ُط  ُتَخطَّ الذي  المستقيم 
نها المقاصد  إعطاء تفسير له بغية إنت�اج معنى يصير متاهة جديدة تكوِّ
�ة« ناشئة  ة))) . فالمتاهة، إذن، »حالة ذهنيَّ ة والمقاصد المنطقيَّ عريَّ الشِّ
عن ظروٍف ُتحيط بواقع »األنا الواعية« الذي تعيشه، وتحول دون بلوغ 
وت اآلَخر« متاهُة بدايٍة بالغة الغموض،  اليقين. وبهذا المعنى، فـ »الصَّ
الوضوح،  بالغة  بدايٍة  خالصُتها: »ال وجود لألنا، بل لصورها«؛ ومتاهُة 

ور تحجُب األنا«. ة الصُّ يَّ خالصُتها: »َخطِّ
ائر  السَّ فيها  يفقُد  التي  قطة  للنُّ تبًعا  د  فتتعدَّ المسارب،  متاهة  ا  أمَّ
ل  يتحوُّ حيث  األليفة،  اكرة  والذَّ الوطن  ة  كمرجعيَّ ب�ات«،  الثَّ »نقطة 
اقة: قصص عن زمن وثنّي، إعداد وتحقيق مراد السوداني )رام هللا:  ادن، النَّ ))) حسين البرغوثي، السَّ

�ة لإلرشاد القومّي، )00)). سة الفلسطينيَّ المؤسَّ
عراء،  ي"، الشُّ ة األفقيِّ والعموديِّ في شعر المتنبِّ الت في روح األسد: جدليَّ )))   حسين البرغوثي، "تأمُّ

العدد ) )998)).
(((   Al-Barghouthi.
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الحنين إليهما إلى متاهة))) . هنا، تصير »األنا«، في المنفى )الخارجيِّ 
ك  يتحرَّ وفجأة  حوت،  ظهر  على  �ة  مبنيَّ بالد  في  كالمقيم   ،( انيِّ الجوَّ أو 
»الفكرُة  يغرق  ما  ُل  وأوَّ شيء،  كل  يغرُق  حيث  األعماق،  نحو  الحوت 
على  سة  متمرِّ تكون  أن  »األنا«  على  الحالة،  هذه  وفي  ب�ات«.  الثَّ عن 
العيش في عالم الهامش الذي ال روح فيه، وسالحها الوحيد هو »عشق 
�ة  بتقنيَّ عوالمها  في  قص  والرَّ االهتجار  من  وح  الرُّ لتمكين  المسافة« 
ائرة  الدَّ مركز  مثل  به،  يحيطون  ن  عمَّ أقصاه  المرء  يكتم  أن  ة:  خاصَّ
إال  ذلك  ق  يتحقَّ وال  مقفل«.  ه  ولكنَّ خارجها،  الهواء  يالمُس  »محيطها 
م  ة«. لم يرتِد البرغوثي قناًعا واحًدا بل سبعًة، وقد تعلَّ عبر قناع »العاديَّ
اس عن  »نشيد األقنعة« من نيتشه، واحًدا لكلِّ يوم في األسبوع، يبعد النَّ
قلَّ  الذي  »المؤمنين«  مجتمع  عن  بعيًدا  وحده  ليرقص  روحه«  »مركز 
فيه »العارفون«. ولضمان الوصول، ينبغي أن تكون »األنا« قادرة على 
مه »المتاهة«  الذي ال َيدخل من يتعلَّ  » وحيِّ الرُّ قص  ممارسة هذا »الرَّ
ائمة« فيه،  مه«، و»لم يوقظ القوى النَّ إال لَيخرَج منها إن »انتفع بما تعلَّ
ن  امن لـ »معرفة الميول« التي تؤمَّ مييز« الضَّ واكتسب »القدرة على التَّ
توضح  التي  الحاجات«،  »معرفة  إلى  تفضي  التي  الَقَدر«،  »معرفة 
وت اآلَخر«  لألنا مسارها إلى خارج المتاهة))).. . وبهذا المعنى، فـ »الصَّ
دة األقانيم، ال يكاد يبني »فكرة عن  متاهُة مسارب، ونشيد أقنعة متعدِّ

ب�ات« حتى ُيغرقها في األعماق، ويصعد من جديد. الثَّ
تي�ٌه  عنها  ينجم  اإلدراك«  »فقدان  من  فحالة  هاية،  النِّ متاهة  ا  وأمَّ
على  تدلُّ  التي  للعالمة  وفقدان  ياع،  بالضَّ وإحساس  الجهات،  بين 
ه استنتج،  رت معاناة البرغوثي منها، لكنَّ ة تكرَّ المخَرج. وهي حالة َمَرِضيَّ
ب�ات والمركز  الثَّ ، وأنَّ »األنا« هي نقطة  أنَّ الجهات وهم ذهنيٌّ ربة،  بالدُّ
إدراكه                   وإعادة   Cognition اإلدراك  فبين   . إليه)8)  العودة  ينبغي  الذي 

عر  وزيع/ بيت الشِّ شر والتَّ وء األزرق )القدس/ رام هللا: بيت المقدس للنَّ )))  حسين البرغوثي، الضَّ
الفلسطينّي، )00)).

عراء، العددان )-)  ة عند محمود درويش"، الشُّ خصيَّ ة والشَّ )))حسين البرغوثي، "مغناطيس الهويَّ
.((999(

)8)  حسين البرغوثي، "األنا والمكان"، مشارف، العدد 0) ))99)).
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ه »ما حدث  Re-cognition، ال يحدث فقط الـ »ديجا فو Déjà vu« كأنَّ

ا 
ً

«، بل يتمُّ استئ�الف ما كان غريًب�ا لَيصير الـُمْسَتأَلُف Uncanny فرق وِّ للتَّ
ة،  مرجعيَّ وخارطة  غاية  لها  واحدة  نفسه:  ائر  للسَّ ذاكرتين  بين  ا  َمَتاهيًّ
ى«، وراء حدود الوعي  مسمَّ وأخرى دونهما، تقود صاحبها إلى تخوم »الالَّ
اكرتين، حاملة حنين  وأشيائه. تسعى األنا، في رحلة دائب�ة بين هاتين الذَّ
َعودها األبديِّ من ذاكرة إلى أخرى، ويستمرُّ هذا »االنخالع من اإلطار« 
ات بـ »عالمة« تعيدها إلى المكان األصليِّ الذي يبقى  إلى أن تظفر الذَّ
المتاهة،  من  المخَرج  يكون  ُهنا،  انتظارها..  في  ة«  الميالديَّ في  »غايًة 
�ات  ة«، واإلحداثيَّ فة على »خارطتها الميالديَّ بعودة اإلدراك لألنا المتعرِّ
»ياء  عن  تبحث  واعية  ألنا  المتاهة،  هذه  مسارب  عنها.  عة  المتفرِّ
اًل يذهب  بين ذاكرتين، تشبه ممثَّ التي فقدْتها  الوعي  تها« ألشياء  ملكيَّ
بوجوده  يعتقُد  أحمر  ا  هنديًّ أو  الرئيس؛  بطله  هو  سينمائيٍّ  فيلم  لرؤية 
ج  المتفرِّ فاعله  نائب  بل  الحلم  فاعل  الهنديُّ  ليس  يحُلُمُه«،  »حلٍم  في 
فـ  المعنى،  وبهذا  وحسب.  وعيه«  »أشياء  من  »شيء«  وحسب، 
وت اآلَخر« متاهُة نهايٍة، تضع كلَّ »إدراك« بين قوسين، ثم تضع  »الصَّ
»إعادة إدراكه« بين قوسين، ثم تستوحش المدَرك والمستعاد إدراكه، 
لها، وال مسطبة، وال  �ة ال سقف  أو َتستألفهما، في »صالة مرايا« ذهنيَّ

جدران. 
الثة، ليست لعنة مطلقة، بل يمكن تحويلها  لكنَّ المتاهة، بأنواعها الثَّ
ة« بخطوتين: واحدة  �ة إبداعيَّ ة« إلى »لعبِة كتابيَّ �ٍة َمَرضيَّ من »حالٍة ذهنيَّ
حويل«،  قد، عبر فعل »التَّ ة، إذ في لحظة الخلق اإلبداعيِّ يسهم النَّ نظريَّ
»ضوء  إلى  ت�ة«  الميِّ »المعرفة  ينقل  حيث  المتاهة،  من  الخروج  في 
البرغوثي  ُن  ُيبيِّ قد خارطَة المتاهة،  النَّ الحياة«)9) . وكمثاٍل على كشف 
 ((0( »المتاهات«  ْي  نصَّ في  ة  والموضوعيَّ �ة  اتيَّ الذَّ بين  »األنا«  ة  موقعيَّ

 (( العدد  عراء،  الشُّ العرب"،  عند  عر  الشِّ أسس  من  محاضرات:  "ثالث  البرغوثي،  حسين   (9(
.((00((

(10) Jorge Luis Borges, LABYRINTHS  : Selected Stories and Other Writings (New 

York: New Directions PUBLISHING Corporation, 1962).
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ه »بينما يسعى بورخيس إلى تصميم متاهٍة  و»موللوي«)))) ، موضًحا أنَّ
، يسعى بيكيت إلى  �ة لتحلَّ محلَّ الكون الحقيقيِّ تحُكمها قوانين إنسانيَّ
ى تختفي قدرتها أو قدرته على فعل أيِّ شيء..  تقليص األنا أو الفرد حتَّ
التي  األنا  عندنا  بورخيس،  عند  أمامها  العالم  يختفي  التي  األنا  بدل 
المتاهتين،  بين  البرغوثي  يقُف   . بيكيت«))))  عند  العالم  أمام  تختفي 
ات  الذَّ فيه  تتمارى  مفتوح  بسؤاٍل  اآلَخر«،  وت  »الصَّ أطروحة  ويختُم 
جدل  ه  إنَّ دواليك.  وهكذا  الخالقة،  ذاته  في  والموضوع  موضوعها،  في 

اريخ بين سادٍة وعبي�د.. ال بدء، وال انتهاء. التَّ
لذاتها،  ووعيها  األنا  بين  العالقة  ة  ماهيَّ توّضح  ة،  إبداعيَّ واألخرى 
ُتها  ام اإليطاليِّ لوشيو فونت�انا الذي رسم لوحة ُترى خلفيَّ يٍّ للرسَّ بعمل فنِّ
اهر، بعد أن خرقها ليوصل العين إلى  للواقف أمامها كما ُيرى سطحها الظَّ
ة،  طح الخلفّي. ففقدان اإلدراك، لدى البرغوثي، هو حالة أنطولوجيَّ السَّ
أن  ذلك  الوجود،  للوحة  وع  النَّ هذا  من  ا 

ً
خرق تشبه  محاولة  كذلك،  ه  لكنَّ

نراها  لوحة  جديد،  ذهنيٌّ  مكان  اإلدراك،  لبكارة  افتراع  اإلدراك  »فقدان 
ب  ا الخوف من فعل ذلك، فهو المتاهة بعينها، يتسبَّ أمَّ من الجهتين«. 
األخرى،  ة  فَّ الضِّ إلى  والعبور  اآلَخر،  الجانب  رؤية  من  ذاته  الخوف  بها 
فاصيل«)))) .  بـ »الفراغ الذي رأى التَّ وهذا ما عبرَّ البرغوثي عنه، الحًقا 
ة،  ة إلى لعبة إبداعيَّ ل »حالة فقدان اإلدراك« من متاهة َمَرِضيَّ هنا، تتحوَّ
توِقُف  ة  تخييليَّ ماكين�ة  تصير  بحيث  وإرادة،  بوعي  ُتسَتدعى  حين 
 للمألوف«... وهذا ما ينقل المتاهة من ذات الكاتب 

َ
»اإلدراَك المألوف

ي. إلى ذات المتلقَّ
كتابة  في  المتاهة  لتجاوز  بالعالمات  عليا  معرفة  تلزُم  ذلك،  وعلى 
كتابة  الهثة.  �ة،  تخريبيَّ ة،  ُسالليَّ ة،  ترحاليَّ كتابة:  هي  إذ  البرغوثي، 
مكين Spatial الستضافة  زمين Temporal والتَّ ة يتغاير فيها التَّ ترحاليَّ

(11) Samuel Beckett, Molloy (Three Novels) (New York: Grove Press, 1955).

اتي�ة-ميكانزماتها ومستقبلها وعالقتها  )))) حسين البرغوثي، "طبيعة الخلق األدبّي: دراسة في الذَّ
م، العدد )) ))98)). قدُّ �ة والتَّ قافة اإلنسانيَّ ورة"، الكاتب للثَّ بالثَّ

فاصيل"، أوغاريت، العدد ) ))99)). )))) حسين البرغوثي، "الفراغ الذي رأي التَّ
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ة، َتتصادى فيها  ثالثة عقود من اإلبداع )))9)-)00)). وكتابة ُسالليَّ
شر،  خطيط والكتابة والنَّ األصوات وَتتن�اسخ فيها األرواح، وال تنتهي بالتَّ
فيها،  ى  تتب�دَّ آخرين:  لفواعل  أخرى  حيواٍت  في  ا،  دائريًّ »تتن�اتج«،  بل 
ذاكرة  وتحكمها  »الجيني�الوجيات«،  ال  »الجين�ات«  هندسة  ا،  حرفيًّ
�ة األبعاد: هو، ومن قبله )والداه)، ومن بعده )ولده). ثالثة أجيال،  ثالثيَّ
إبداع  �ة، ألنها  الّزيت«. وكتابة تخريبيَّ الّزيتون في  تن�اسخها »َمّد  يشبه 
ظام  النِّ لزعزعة  ا،  وأنطولوجيًّ ا  أيديولوجيًّ م«  يتقدَّ »نفٌي  خاّص:  نوع  من 
سق  له« بين »النَّ ة لـ»الَعْود األبديِّ إلى أوَّ ائريَّ ، في الرحلة الدَّ وزلزلة القارِّ
�ة:  فلسطينيَّ كتابة  ها  ألنَّ الهثة،  وكتابة   ..» الغربيِّ سق  و»النَّ  » رقيِّ الشَّ

هاية. حلة، مبتورة النِّ ت�ة الرِّ واضحة البداية، مشتَّ
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