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 تعتعة

مل أشاهد أو أمسع أغنية واحدة ملايكل جاآسون قبل 
مع مذيعة) ال يرقص(رحيله، شاهدت أوباما يرتاقص 

تليفزيونية وهو خيطو خفيفا رشيقا من باب االستوديو إىل
مقعد اللقاء، وذلك بعد جناحه، فرحت آنذاك برشاقته قبل أن

 ".آاريزمته"أآتشف ىف القاهرة أنه يسوق هبا 

عن عبقرية جاآسون آان من املرحوم الفنان أول ما مسعت
أمحد مظهر أثناء صحبىت له مع شيخنا جنيب حمفوظ، ىف طريقنا إىل
بيت الصديق توفيق صاحل ىف إحدى لياىل احلرافيش، قال ىل أنه
مسع وشاهد جاآسون ليلة أمس، وراح حيكى آيف أنه معجزة،

الرافض قدرت آم أنا جاهل، وخجلت أن أعلن له رأىي املسبق
هلذا اجلاآسون، رمبا من خالل رفضى هوس الشباب به، خاصة

 .شبابنا الذى يتقن تقليد اهلوس ال معايشته

أتابع األخبار واإلشاعات الىت -مثل غريى  –آنت عرب سنوات 
تدور حول هذه الشخصية األسطورية سلبا وإجيابا، من أول

ديلتغيري لونه باملرض أو بالقصد أو بكليهما، حىت تب
أوتعديل مالحمه، وأيضا من أول تعاطفه مع قضايا املظلومني

، وآذلك من أول)فرباءته(واألرض إىل اهتامه بالتحرش باألطفال 
حتيزه للناس ضد السلطة، إىل احتمالت نرجسيته ىف قوقعته
األآسوجينية اخلاصة، وأخريا من أول إسالم أخيه إىل إشاعة

فة أو رغما عىن، لكن ذلك ملإسالمه، آنت أتابع آل ذلك بالصد
يغري موقفى احلكمى املسبق منه، آيف حيق ىل ذلك وأنا مل أره،

 .ومل أمسعه

مث مات جاآسون يرمحه اهللا، سألت صديقا شابا جدا، غرىب
، يكتب الشعر باإلجنليزية، عن مشاعره إثر)نسبيا(املزاج 

موت جاآسون، فقال إسأل أخىت، ففهمت، ومل أعلق، طلبت منه
أن يعرفىن عليه ألنىن أشم رائحة تشابه واختالف مع أوباما،

،"جوجل"وأنوى الكتابة عن ذلك، فنصحىن باستشارة موالنا 
أغنية"و "اإلنسان ىف املرآة"ففعلت، واخرتت أغنيتني بالصدفة، 

، ومرة أخرى خجلت من جهلى، ومن أحكامى املسبقة، ومن"األرض
 .د مظهرنفسى أآثر مما فعلت مع الصديق أمح
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، دع جانبا الكلمات اآلن،"اإلنسان ىف املرآة"ىف أغنية 
انتبهت إىل أن جاآسون آان مغمض العينني معظم الوقت، لكنه
آان يرى آل الناس آل الوقت، وحني رأيت اجلمهور آتلة
ملتحمة من الدموع احلقيقية والدموع الدرامية، ومن

فت أنه وصل إىلاإلغماءات املستوِعبة، واإلغماءات اهلشة، عر
مستوى أعمق من الوعى اجلماعى احلاضر، مل أشعر أنه يغىن
طالبا أيا من ذلك، وإمنا آان يوصل رسالته طائرا، دائرا،
حاضرا، راقصا، مبدعا جبسده قبل حلنه وآلماته، رأيته آتلة
أمل إنساىن صادق تتناغم مع حلن قَدر قادم، رأيته يدعونا أن

نزيح به آتلة القدر اجلامث، ر اجلديد نشكل معا حنن هذا القد
هذا املبدع ال يغىن وإمنا هو ميد يده: وفهمت بعض الظاهرة

داخلنا إىل عمق وعى آخر، وعى مل يستطع االغرتاب املعاصر أن
يدفنه حتت أوهام الغرور واجلشع، رأيته جيسد هذا الوعى الذى

اجلنون،نكتمه داخلنا فال نسمح له بالظهور إال ىف احللم أو 
 .جيسده ىف اللحن واحلرآة أساسا

، لكنىن ملمشارآة اجلسد ىف اإلبداع والتفكريآم تكلمت عن  
قافزا،: رأيت جاآسون يقدمهاأجنح أبدا ىف شرح هذه الفكرة، 

باآيا، صائحا، جزعا، ثائرا، قادرا،: وسط احلانه وهبا
إىل عامة: متجاوزا فيخرتق بذلك عمق وعى آتلة مشاهديه

فكرة أخرى من أفكارى الغامضه شرحها جاآسون .سالنا
رأيته حني ،"وعى متعيناجلسد "إن : بأدائه مباشرة وهى

يرقص ليس جسدا، وإمنا هو وعى استطاع أن حيتوى آل األمل 
البشرى الذى ندفنه أوال بأول فإذا اقرتب من وعينا ُنلبسه

تر، وماالقلق واالآتئاب والتو أقنعة ُتَشوهه مثل ألفاظ 
هذا األمل الشريف داخنا. شاء النفسيون واخلطباء أن يسموه

داخلنا، داخل داخلنا، نادرا ما نسمح له بالوصول إىل
فيأتىال نتحمل مسؤوليته،  وعينا الظاهر، ولو نسبيا، حىت

اإلنسان ىف"الفن ليطلق سراحه رافضا، حىت آلمات أغنية 
 ، األغنية"اآلن أنت،"، "أنت فاعلها"تذآرك أنك " املرآة

 "إلق نظرة على نفسك، مث هيا إىل التغيري: "تقول قرب ايتها

هو نفس األمل اإلنساىن الذى "أغنية األرض"األمل الذى جتسد ىف 
لكنه هنا غائر شائك حزين، "اإلنسان ىف املرآة"ىف  اشتعل

وبرغم هدوءاإليقاع الرثاء، وحزن أنغام الصور اخللفية
األمل راح يتسحب مع اللحن األساسى واألداء إىلاملصاحبة إال أن 

موقعه من وعينا األعمق، مث يأتى دور الكلمات، فتكتمل
والشواطئ األرض تنوح "آما وصلت ىل، مثال، ىف مقطع  الصورة، 

 .مث آاااااااااااااه، آااااااااااه"  تبكى

فعله -شخصيا –ما عالقة آل ذلك مبا زعموا أن جاآسون 
 بدينه؟  ه؟ بلونه؟ حبياته؟جبسده؟ بوجه

 ؟بصورة دوريان جراىوما عالقة آل هذا  

 بباراك أوباماوماعالقة آل هذا وذاك  

 .هذا حديث آخر
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