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خواتم 3
أنسي الحاج

تارة شمس وطورًا قمر
العبقريّ ،
ّ
لكن أنفاسه تلفحنا.
ال نعرف َمن هو
العبقري عظيم وق��د ال ّ
ّ
نحبه ،وامل��وه��وب يسحرنا ف��ورًا
َ َ
العطب.
وإلى األبد مهما كان ثانيًا أو سريع
ٌ
ُ
ّ
ليلة ظلماء ،املوهبة حمامة بيضاء.
العبقرية صاعقة ٍ
ّ
العبقرية  ...املوهبة ...
َمن يرسم الحدود بينهما؟
ّ
َمن يعرف الفرق بني ّ
وعطية؟
عطية
كفى بنا استنطاقًا.
ُ
ال نكن مستجوبني بل رعاة.
بل رعايا.
ً
َ
ولن ِه ْم قليال في هذا البحر.
امل��وه��وب ح� ّ�ر ال�ت�ص� ّ�رف ض� ّ�د موهبته ق��در م��ا اإلن�س��ان
ّ
ّ
التصرف بحياته .عندما يفضل الحصان
ال�ع��ادي ُح� ّ�ر
ّ
َّ
امل�ج��ن��ح أن ي�ك��ون ح�ص��ان��ًا أرض� ّ�ي��ًا ف�ه��ذه ص ��ورة ال�ف��ن��ان
املوهوب الذي يقصقص موهبته .عندما ّ
تقرر الحسناء
ّ
ّ
أن تتبشع .عندما يهجر املطرب ألحان مؤلف يأللئ له
ّ
ليغني من ألحانه هو ،وهو أفشل ّ
امللحنني .عندما
صوته
ُي �خ� َّ�ي��ر ح��اك��م ب�ي�ن امل�ش�ي��ر ال�ح�ك�ي��م واالن �ت �ه��ازي امل��رائ��ي
ّ ْ
ّ
ّ
ألن��ه يريحه على ّ
األول ألن��ه َيشجر بينه
فيفضل الثاني
وبني نفسه.
ّ
االنتحار الوحيد املسموح للموهبة ه��و االجتهاد حتى
التفاني والتفاني ف��وق م��ا يحمل البشر .وع��ي الوديعة
ُ َْ
َّ
املقدسة بالوعي املطلق ال بوعي الذكاء الضحل.
ّ
للعبقرية أن تنهل من طفولتها ،وعلى املوهبة الرشاد.
ً
ّ ُ َ َّ
العبقرية تقلد وال املوهبة .ال�ف��رق ّأن موهبة بعينها،
ال
ّ
ُُ
ّ
كالعزف أو التمثيل ،تتوزع على كثر وطبعًا كل نموذج
بخصائصه ،بينما العباقرة ،ميكل آنج ،شكسبير ،باخ،
ّ
م ��وزار ،بيتهوفن ،ب��ودل�ي��ر ،ك��ل منهم ظ��اه��رة ال «زم�ي��ل»
لها ف��ي «امل�ه�ن��ة» .ك��ان ع� ّ�ب��ود عبد ال�ع��ال نجمًا ف��ي عزف
ال�ك�م��ان ،وف��ري��د األط ��رش ف��ي ال �ع��ود ،وول �ي��د ع�ق��ل وول�ي��د
َ
ّ
ْ
ولكن َس َبق ُهم َمن جلى أكثر منهم
حوراني في البيانو،
َ
وجايلهم َمن زاملهم ونافسهم ونافسوه وسيعقبهم من
ّ
ّ
قد يتخطاهم .مهما تكن املوهبة باهرة وفريدة تظل بنت
ّ
ّ
العبقرية فهي ّقوة
بأشعة اآللهةّ .أم��ا
الطبيعة ،ممزوجة
ّ
على الطبيعة ولو كانت قوة منها.
ي� ّ�ت�ف��ق ل�ل�ع�ب�ق� ّ
�ري��ة أن ت�ق�ت��رن ب��امل��وه�ب��ة ،ف�ي�ك��ون ذل��ك هو
الشكل األمثل لهما معًا ،والبعض ،مثل فكتور هوغو،
َ
النبوغني فيتواهبان ،وق��د ُي ّ
غبش أحدهما على
ُيالعب
اآلخ��ر ،كأن يغالي هوغو في التراقص الوزني مبتدعًا،
ّل�اّ
مستعرضًا َت� َ�م� ُّ�ك�ن��ه .ومهما ت�م� َ
�اه� َ�ر امل��وه��وب وال�خ� ق
ّ
ت�ت�ش��ف��ع ل�ه�م��ا نعمتهما ف�ل�ا ُي �ع� َّ�ي��ران ب��ال�ب�ه�ل��وان� ّ�ي��ة وال
ّ
بالشكالنية ،ولكن قد تبدو على البعض منهما أمارات
ّ
َث ّ
اآلرابيسكية
ري الحرب« .يزيدها» ،كما في التكرارات
عند قدامى املطربني.
ْ ً ُْ
وليس أبأس َّ
ممن َيستوهب ،فاملوهبة ِخلقة وال تغتصب.

ّ
ّ
العبقرية أي�ض��ًا ،لكنها مفرطة خيرًا أو ش� ّ�رًا ،ال تعرف
ً
َ
ّ
هوادة وال اعتداال .إنها ذات جنونني :الجنون «الطبيعي»،
واآلخر الذي يتجاوز الحدود.
صحيح ّأن املوهبة أداءّ ،
ٌ
لكن املوهبة الخارقة أداء خارق،
وقد تعيد خلق ّ
املؤدى ال بل قد تعطيه الحياة من أصلها
ُ ّ
وتجنحه فتكون ّأم��ه ْإن ك��ان الخالق أب��اه ،وأحيانًا تبدو
ّأمه وأباه.
وك��م م��ن اإلب��داع��ات ،ف��ي الغناء والتمثيل خصوصًا ،ما
�ؤدوه��ا وم� ّ
ك��ان��ت لتصمد ل��وال م� ّ
�ؤدي��ات �ه��ا .ب ��دون ص��وت
ّ
الرحبانية وتبهت جميع
فيروز تتهاوى عشرات األغاني
ّ َ ْ
ّ
ّ
املسرحية التي تقمصتها ،وب��دون صوت
الشخصيات
أسمهان م��ا كانت قصيدة األخ�ط��ل الصغير «اسقنيها
بأبي َ
أنت ّ
وأمي» تخلد على الدهر.
ف��ي ال�ك�ت��اب ال ��ذي ص ��در أخ �ي �رًا ل �خ��ال��دة س�ع�ي��د ب�ع�ن��وان
ّ
ّ
ّ
تتحدث املؤلفة ،في فصل رائع
«يوتوبيا املدينة املثقفة»
ّ
خ��اص ب�ف�ي��روز ،ع� ّ�م��ا ّ
«عبقرية ص��وت ف�ي��روز».
تسميه
وي �ق��ع ال�ف�ص��ل ت�ح��ت ع �ن��وان «ف �ي ��روز :اإلب � ��داع ف��ي ال�ف� ّ�ن
وامل �ع �ن��ى وامل ��وق ��ف» .ه�ن��ا ت�غ�ي��ب ال �ح��دود ب�ي�ن ال�ع�ب�ق� ّ
�ري��ة
وامل��وه�ب��ة وال ي�ع��ود ذا ج��دوى االح�ت�م��اء وراء التعريف
العبقرية ُتبدع واملوهبة ّ
ّ
تؤدي ،فاملوهبة يمكن
القائل إن
ّ
أن تكتفي باألداء وباألداء األمني السليم فتظل في حدود
املعطى ال��ذي ال َ
فضل له غير ما ُو ِه��ب ّإي��اه َو ْهبًا
كبير
ٍ
ول��م ي��زد عليه غير الصقل وال�ب��راع��ة ،كما يمكن ،وفي
حاالت نادرة ،أن ّ
تؤدي الجميل بأجمل منه والجديد بأملع
ّ
ّ
ّ
يصح هذا تمامًا على
عبقرية.
عبقرية بإزاء
منه فتغدو
ُ َْ ََ َ
أوتيت التجارب بوتقتها
األخوين رحباني وفيروز .هنا
ِ
املثلى ،فالريادة بوركت باألصالة ،والجسارة بالعذوبة،
َ ُ َْ
ّ
وش� َ�ب��ق ال��خ��ل��ق بخفة امل�لائ�ك��ة .ل��م يعد ال�ص��وت أداة ،بل
أصبح غاية .املبدع صار ُم ْل َهمًا ّ
ّ
فتحول الصوت
بمؤديته
إلى مطر ألرض الزرع .تلك ظاهرة ّ
ربما لم يحصل مثلها
في التاريخ.
ّ
ن�ت��وق��ف ل�ح�ظ��ة أخ ��رى ع�ن��د ك �ت��اب خ��ال��دة س�ع�ي��د لنبدي
ّ
ّ
ّ
ّ
لشخصية لم تنل حقها
تقديرنا لتذكرها العادل واملؤثر
َ
الخ ّ
من التقدير هي سعاد ّ
فية لنهضة املسرح
نجار ،البطلة
اللبناني الحديث .وهنا أيضًا ،كعادتها ،تجد خالدة سعيد
الكلمة الفصل حني تكتب مقالتها تحت عنوان «سعاد
ّ
عبقرية ال�ت�ع��اون وال��رع��اي��ة» .ن�ع��م .ه�ن��اك للخفاء
ن� ّ�ج��ار:
ّ
ّ
عبقريات
عبقريات ،أعظمها
ظهورات تاريخية وللصمت
الحضانة الباطنة.
لاّ

العبقرية محدودة كي َن ّ
ّ
تبينها؟ وهل املوهبة إ
 ...وهل
ّ
عبقرية خالصة في مهار ٍة خالصة؟

م��ا ي �ب��دو م�ت�ن��اق�ض��ًا ف��ي ه ��ذا ال �ك�ل�ام ه��و وح ��ي ال�ت�خ��وم
ّ
الضبابية بني املوهبتني ،بني النبوغني .كأنهما كلتاهما

َّ َ
ت��ارة شمس وط��ورًا قمر .ق��ان��ون امل�ف��ارق��ةَ .ج� َ�دل� ّ�ي��ة ال��ذك��ر
واألنثى.
ّ
عبقرية ل��دى امل��رأة يناقض عبارة لسيمون
الكالم على
ّ
دو بوفوار في «الجنس الثاني» تقول« :ثمة نساء ذوات
ّ
م��وه�ب��ة ،إن �م��ا وال ام ��رأة م�ن�ه� ّ�ن تمتلك ذل��ك ال�ج�ن��ون في
يسمونه ال�ع�ب�ق� ّ
امل��وه�ب��ة ال��ذي ّ
�ري��ة» .لنفترض .يبقى من
ّ
ّ
ّ
أمر واحد على األقل :إن «ذلك الجنون
حقنا التحفظ حيال ٍ
في املوهبة» قد ينوجد أيضًا في مواهب املوهوبات عندما
ّ
منهن ش��روط ه��ورم��ون� ّ�ي��ة ّ
معينة تزيد
ت�ت��واف��ر ل�ل��واح��دة
ّ
العيار على امل��أل��وف وتخلط األوراق ،وه��و ما ص��ح على
كاتبة ك�ج��ورج صاند وعلى ش��اع��رات كالخنساء ومي
ّ
ّ
منهن فائضات
ون ��ازك امل�لائ�ك��ةّ .أم��ا ال�ف��ن��ان��ات فالعديد
َ َّ ْ َّ
َ َ
مت ورققت وخش َع ْت،
املوهبة ،وهذه فيروز التي ،مهما نع
ُ
تسطع سطعاتها الكبرى ح�ين تشبع صوتها اإلشباع
ً
امل��ال��ئ امل��رت��اح ،فيبدو مكتمل األج �ن��اسُ ،م�ط�لا م��ن فوق
بكل أبعاده ،بكل أرواحه ،موهرًا آسرًاَ ،ذ َكرًا وأنثىّ ،
نبويًا
ً
وطفال ،ناشرًا دفء األمومة ومستدفئًا كرضيع .وهذه
ّأم كلثوم ،أليست فرعونًا وفرعونة؟ أليست أوركسترا
ن�س��اء ورج ��ال؟ وت�ل��ك م�ن�ش��دات ّ
األوب� ��را ،أل �س� َ�ن أجناسًا
َ
َ
ّ
خالسية؟ األن��وث��ة ليست ق� َ�درًا وال ال��ذك��ورة .ال��ق� َ�در أذكى
َ
ّ
ْ
ّ
من أن ُيت َّ
الخفية
صيد بقوالب محنطة .والصدفة ،هذه اليد
َ ّ
التي ّ
توزع العطاء ،أكرم من توقعاتنا.
ّ
ّ
عبقريًا.
لص النار كان
اآللهة التي سرق الشعلة منها كانت هو.
ً
هو ّ
املجسد لهم رغمًا عنهم ،رسوال لهم رغمًا عنهم.
ّ
املتحد بهم املنفصل عنهم ،فادي البشر.
ُ
ُ
ّ
العبقري ما زال يسرق النار ،حيث ترى وحيث ال ترى.
َّ
والنار ،منذ ذلك الحني في ليالي األزمنة ،النار تعددتٌ :
نار
نار َخ َدرٌ ،
هواءٌ ،
نار ٌ
ماءٌ ،
ٌ
نار َح َجر.
دمار ٌ
نار ٌ
ٌ
ونار ُمصالحة.
ّ
رأي� ُ�ت ،إف� ّ
ّ
يتصرفون ك��األوالد،
جماعيًا ،عظماء
�رادي��ًا أو
وع�ب��اق��رة عديمي الثقة بأنفسهم ،وم��وه��وب�ين َّ
مكرسني
ّ
ي�ت� ّ
لعبقري واث��ق
�أرق��ون الليالي قبل حفلتهم .ال وج��ود
ّ
ّ
عبقري .هو دائمًا إلى جانب شيء من نفسه ال على
أنه
َب ّي ٍنة من نفسه .ال وجود ملوهوب مسترخ في نعيم ّ
القمة.
ٍ
ٍ
امل��وه��وب ،امل��وه��وب امل�م�س��وس ب�ه��اج��س ال �ك �م��ال ،بفكرة
م�ث��ال� ّ�ي��ة ،ج��ال� ٌ�س دوم ��ًا ع�ل��ى أع �ص��اب ك�ي��ان��ه ،ف��ي انتظار
ّ
امتحانه ال�ق��ادم ،في انتظار جحيمه .جمهوره يظنه في
ّقمة النعيم ،على العرش املتأللئّ ،
لكن جمهوره لو شاهده
في داخل روحه النفطر قلبه عليه.
�دم ��ر ه��و االس� ��م ّ
ه ��ذا ال �ق �ل��ق امل � ِّ
األول واألخ� �ي ��ر ل�ل�ع�ب�ق� ّ
�ري
ُ
ْ
ْ
واملوهوب .للمختار .هو ما ُي ّ
ميز املش ِرق من ال ُـمش َرق عليه.
ُ
ّ
العبقري والدت�ن��ا ال�ج��دي��دة ،وجلجلة
واح� َّ�ر قلباه! ج� ْ�ر ُح
ُ
املوهوب سعادتنا.

