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اﻷﺗﻤﻮﺳﻔﻴﺮ

َ
اﻟﺜﺎﻟﻮث ّ
اﳌﺪﻧﺲ ﻟﻺﺳﺘﻌﺮاض
ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف
يجيء اإلستعراض أحياناً عىل شكل الالحدث ،كمن يقّص كعكة حلوى مبناسبة ارتداءه للجوارب .لكن
ميكنه أن يحرض يف املرآة أيضاً ،بعد ورشة مايك أب مفرطة ،كصورة غري حقيقية عن اليشء نفسه .يف
كلتا الحالتني يبقى اإلستعراض ظاهرة واقعية متحركة ،ومبا أنها مزيفة فإنها تستعني بثالثية املثقف،
الرأسامل واإليديولوجيا ،لتعطي مربرا ً لجرمية نكرانها .لكن اإلستعراض يف نهاية املطاف مثل معلبات
املواد الغذائية ،لها مدة صالحية معينة وتنتهي .عندما يأيت هذا املوعد ،ظاهرة أبوكاليبتية تُخلق،
لرنتدي عىل إثرها شجناً تراجيدياً ،كثوب أسود للحداد.
ﻧﻴﻮﺳﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻮن واﳌﻮﺿﺔ

ُلق من رحم إنحسار حكم األوليغارشيةُ ،ولد يف ساعات الفجر األوىل ل ّوهج
يُحىك عن جيل ٍ خ َ
ِ
ِ
ِ
جيل تباهى بالحكمة واملهارة واألسبقية" .إن اإلنسان هو مقياس كل يشء" هكذا أفصحوا
الدميقراطيةُ ،
عن مقولتهم علناً ،جملة ٌ توازي مانيفستو ،رسقت ذهول الجميع حتى كادت تعطي إمتيازا ً لصاحبها
بكتابة دستور الحكم الجديد للبالدَ .ح َص َل ذلك يف القرنني الخامس والسادس مام قبل امليالد ،يف بالد
اإلغريق األسطورية ،يف مجتمع "أثينا" العريق.
مل تدم مسرية السفسطائيني كثريا ًُ .رسعان ما إفتضح أمرهم ،كُشف زيفهم املمنهج ،متويههم الهادف
قليل من إرثهم املعريف بقي عىل قيد الحياة ،واحدة
إىل التالعب املنطقي ،خدعهم يف نهاية املطافٌ .
من أخبارهم الش ّيقة هي الحادثة التي حصلت مع عد ّوهم اللدود ا َنذاك ،امل ُجادل القبيح "سقراط"
عندما سأل أحدهم عن الجامل محاول ًة منه أن يستميله إىل لعبته املنطقية التافهة ،إال أن السفسطايئ
ولعل تلك الحادثة
فاجأه بجوابه :الجامل هو أن تجلس عىل مقعد خشبي مع حبيبتك تُراقب املغيبّ .
تعترب من القصص األروع يف تاريخ الفلسفة كام يشري إليها بعض املفكرين الذين رأوا يف إجابة
السفسطايئ قطيعة جذرية مع املايض ،لحظة حداثية َمهيبة ،ليس ألن للجواب طابعاً وصف َياً فقط ،بل
ألن البحث يف "الكيفية" بات أجدى نفعاً وأكرث إثارة من الغوص يف "املاهية".
قرر البعض يف امليلينيوم الثاين أن يأخذ مناخ السفسطائيني عىل محمل الجد .أساساً كل الرشوط
متوفرة لديهم .الظروف جاهزة ،الج ّو مالئم وليس هنالك دا ٍع للقيام بأي جهد .قرأوا كتاب
مناسب أكرث من اآلن
وقت
"بسيكولوجيا الجامهري" وفهموه جيدا ً ،و ُهم عىل يقني ٍ بأنه ليس هنالك ٌ
ٌ
إلضفاء الكثري من التلعثم عىل الحقيقة .جه ّزوا أدوات الع ّدة كاملة ً ،نق ّبوا عن االشتقاقات اللغوية
كفاية ،زادوا من براعتهم النحوية ،قرأوا تاريخ العلوم للمرة األلف ،متع ّنوا يف قانون التناقضات ،حفظوا
أجوبة برنامج "من سريبح املليون؟" وراحوا يستعرضون تحاليلهم ويستفيضون فب رشوحهم عىل
الشاشات ويف الساحات ،عىل املنصات اإللكرتونية ،عىل الفايسبوك ،يف صفوف الجامعات ،يف األزقة
ٍ
ٍ
بصمت ،املناسبة
كمشهد مرسوق من فيلمٍ قديم ٍ شاحب اللون ،أق ّروا خطتهم
وحتى يف غرف النوم!
 :أزمة حادة يواجهها الوطن  /املهمة :اإلستعراض املعريف عن اإلرهاصات واملدلوالت ولو واجهت
تناقضا مع رسدية املايض.

دﻳﻦ ﻋﻘﻠﻪ
ﻣﴙ ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ ﻣﻦ ّ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻲ-اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

يف بلد يعاين كسادا ً يف األمل وتضخامً يف البطالة ،ال مانع من وجود وظيفة شاغرة ينصبها سفسطايئ
برتبة إنفلوينرس ثقافة يعلم جيدا ً أن ال رأي عام متيقظ يدين تفاهته و "يبعص" ت ّرهاته .سفسطايئ
كسب رهاناً وضعه عىل ذاكرتها )ال
موديل حديث ،تتلقف العامة خطابه بتجر ٍد بال دهشة ألنه
َ
إسترشاف للمستقبل بال ذاكرة( بأنها تنىس مع من كان "يَتس ّيس" )ميارس السياسة( وألجل من كان
يُسيِس .نيو-سفسطايئ خبيث ،يكتُ َب لألمراء "إند فريندز" عن أجدد أنواع الثورات وعن آخر إصدارات
الهتافات ،شبع من موائد العشاء عند النخب وأسقط خواءه يف جملٍ إنشائية باهتة محاولة منه تفريغ
املعنى من معناه ،لتمييع وجهة الرصاع مستنجدا ً بعبار ٍ
ات ب ّراقة ،المعة أرسف يف إستعاملها حتى
يَغلُب بإستعراضه العدم الجاثم بني كلمته وكلمته.
سمعنا النداء" عودوا إىل الساحات أيها الرفاق ،تعودوا إىل الوضوح" ولب ّينا الدعوةَ ،إال أننا صادفنا عىل
الطريق من كان دوماً ميَنع الرؤية ع ّنا .مىش بجانبنا من ديّن عقله التكنوقراطي-األكادميي للسلطة.
وعندما وصلنا ،وبعد أن جهزنا بقليل ،سمعنا شعارات "تروتسكية" ثورية ،يرددها النيو-سفسطايئ ذاته
فسألناه :كيف ميكننا تحقيق الخالص؟ قال" :هذه املسألة دقيقة وحياة الناس قصرية"*) .قول
للفيلسوف السفسطايئ "سوفوكليس"( .مل يكن هنالك خيا ٌر ،ضبضبنا مأساتنا ومشينا بإتجاه قدرنا،
قدرنا امل ُفلس امل ُدمن عىل املأساة ،أشعلنا آخر سيجارة من آخر علبة يف آخر النهار ،وقبل أن تنطفىء
بقليل تذكرنا النيوسفسطايئ وعربته املسترتة" :جيب اإلنسان هي مقياس كل يشء".
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﴎق ﺣﻠﻤﻲ

عندما كنت ما أزال يافعاً ،عندما كان قلبي ما زال ينبض أمالً وأحرفاً وموسيقى ،أي قبل أن تخنقه
نوبات الهلع املرعبة ،قررت أن أكون كاتباً .سبعة عرش سنة كنت مدفوناً يف املدارس الخاصة ومل أكن
أنوي إعادة التجربة نفسها -ومل أكن أستطيع -لكن املدينة التي أحرقتها نريان املدافع مل يكن بوسعها
أن تحتضن رغبتي ،فال مالجئ جاهزة فيها وال جامعات رسمية صالحة ،إمنا مطاعم باهظة الثمن
يرتداها أصحاب املعاطف املخملية الطويلة ومصارف عتيدة يديرها رجل إنزلقت منه أخالقه يف
املرحاض قبل أن يشد عليها السيفون .وقع نظري ذات م ّرة عىل لوحة إعالنية من بطولة إمرأة
سيليكونية مثرية تقول بضحكتها العريضة أن املرصف الذي يقع بجانب منزيل يف خدمتي حتى نهاية
الدهر ،شعاره األصيل كان "مرصفك مدى الحياة" .عندها بلعتني الدهشة وإعرتتني البهجة ،ففرحت،
تحمست وص ّدقت بأن مرصفا ودودا ً طيب القلب ميكنه أن يقلب العامل رأسا عىل عقب ،ميكنه أن
يطيح بكل العوائق التي تجابه اإلنسانية ،فام الشح املادي الذي يعرتيني سوى تفصيل عنده وأنه
سيكون طريق الخالص الوحيدة املضاءة التي سأسري عليها وأتعلم ليك أصبح كاتبا مشهورا ً ،كاتباً مخ ّوالً
ألن يفوز بجائزة نوبل لآلداب ،متاماً مثل "بوب ديالن" .ويف اليوم التايل وألنني مل أنم ،كنت أول
الواصلني .مل يكن عيل اإلنتظار كاألخرق يف صفوف "الكونتوار" الطويلة .إستقبلني شاب عرشيني
لطيف ،حكيت له قصتي بإختصار" ،ماذا ميكنك أن تقدم لنا باملقابل؟" سألني .طلب رأسامالً موازياً
ٍ
لقرض جامعي يغطي كلفتي التعليمية مع زيادة طفيفة،عىل حد قوله ،يف الربح .عرضت عليه أيب لكنه
رسعان ما رفض بذريعة أن إدارة املرصف ال تؤمن بالبرش بل تريد مواردا ً حقيقية رابحة مع موعد أكيد
يف الدفع يحدد تاريخه بعد ميض عرش سنوات .فام كان عيل سوى أن أرهن لهم حلمي ،أن أزرعه يف
يقظتهم حتى يدمنوا عىل اإلنغامس فيه" ،اريدكم أن تتذكروا الكاتبة الفرنسية "فرانسواز ساغان" كان
عمرها  16عرشة عاماً عندما وجدت يف جيبها ثروة مالية باملاليني إثر إصدارها رواية "صباح الخري أيها
الحزن"...هل هنالك ثروة أكرب من الحزن يف صباحات هذه البالد؟ سأكتب عن الكرب القابع يف ردهات
املساء وأجني املاليني أيضاً" فأقنعتهم.
دخلت إىل الجامعة وبحوزيت فنجان قهوة وجريدة لكنني رسعان ما صادفت "بسيدو" أبطال سينامئية
يقودون سيارات رياضية فخمة ويتبادلون األخبار عن ثروات أجدادهم الهائلة .كنت قد تع ّودت عىل
هذا القيء من مدينة أورثتني متالزمة اإلغرتاب يف عم ٍر مبكرة .يف أحد الصفوف تعرفت عىل فتاة
عرشينية جميلة ،تهتم باألزياء وكانت تطمح إىل أن تكون وجهاً تلفزيونيا عامليا .أخربتني عن حبّها
ستيني طويل ،يرد شعره الشائب إىل الوراء،
الهائم ألحدهم وعن الصفات الشخصية التي ميتاز بها،
ّ
يرتدي التوكسيدو دامئاً ويدخن السيجار .رجل أعامل كبري ،ماكر وحذق ،يناديه الرجال بالحاكم بأمره
والنساء باألسطورة .يشء ما وقف عائقاً ومنع إرتباطهام الرسمي ،فقررت أن أكتب عن هذه القصة
ربحت روايتي جائزة
وأنقلها إىل رواية تحت عنوان "ذهبت مع السالمة" .بعد ميض عرش سنوات،
ْ
محلية ال بأس بها ،تفوق ديني الجامعي بألفي دوالر وتصفيقة ،وعندما هممت إىل املرصف ألغلق
حسابايت وأستلم جائزيت رفضوا إعطايئ إياها" .لكنه حلمي" قلت ،ضحكوا هستريياً وبصوت واحد
صاحوا ":نحن الكابوس الحي ،قليلون من ينجوا من عندنا ،ما فائدتك أنت؟ فائدتنا أهم!" .من يومها
وأنا أحلم بالزومبيز.
ﻣﺄﺳﺎة اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ /ﳖﺎﻳﺔ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ

يُحىك أن موجة ضارية من الجوع سوف ترضب لبنان قريباً ،فهنيئاً مللكة الجامل بحميتها الجديدة.
كل الشاليهات املوجودة يف املناطق املرتفعة ستفتح قريباً أبوابها لألشباح.
البنك الد ّويل ينتظر األحد املناسب ليأخذ وسط املدينة ،كل األسهم املوجودة باسمه.
بادروا بتحميل صوركم الذي مل "تخشّ نوها" بعد عىل إنستغرام ،إنها جولتكم األخرية وال شوبينغ بعد
اليوم.
كل العقول التي خصخصتها العوملة والتي "فَلَقن َنا" بالكالم ٍ
بلغات أجنبية مع لهجة سيكيس ستتعطل،
سيقتحمها الجنون.
كل من استدان ليطلق املفرقعات مبناسبة زواجه سوف يتسابق مع زوجته عىل أول طلقة يف لعبة
الروليت الروسية.
كل من غلغلت بوجدانه كلامت أغاين الفن الهابط سينفجر قلبه عند أ ّول قذيفة.
املجتمع الذي بُني عىل النكران كان يف حالة حلم ،وأفلس .العد العكيس بدأ والسخط العارم يف طريقه.
حظا سعيدا ً.

تصدر عن
إتحاد املنشقني عن قوى األمر الواقع
رئيس التحرير :حرمون حم ّية  -نائب رئيس التحرير :بول مخلوف

لإلستفسار عن نقاط توزيع النسخة
الورقية ،يرجى زيارة موقعنا
www.rehlamag.com
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﴪ
اﻹﻓﻼس

ﰲ إﻣﺘﻴﺎز

ً
ﺣﴩة ﺎﻧدرة )دﻟﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم(
أن ﺗﻜﻮن

ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺤﺎدة

اﻟﺼﻮرة ﻟـ  ilaria_mﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﬂickr

" اﳌﺘﻔﺮج اﻷﺧﲑ اﻟﻴﻘﻆ ،إﻧﺘﺤﺮ .ﻫﻜﺬا ﻧﺘﻜﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف
ﻣﻦ ﻳﳧﻊ ،ﻧﻜﺘﺐ وﻻ ﻧﻌﺮف إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٌ
أﺣﺪ ﻳﻘﺮأ "

– بوريس جرويس.

رش براعتنا التلقائية يف يشء
منذ الخطيئة األوىل إىل اآلن ،إكتشفنا كَ َب ٍ
أكيد متكرر :الخروج من العوامل امللفّقة .بعيدا ً ،يف هذه الحياة
ٍ
َ
كلامت معين ٍة
تساعدك عىل سام ِع
وعالقاتها ،هناك قاعد ٌة إستدالليّ ٌة
بثق ٍة دون أن تضط ّر إىل إحصاء أصابعك بعد سامع تلك
الكلامت)عبارات الشكر والثقة واألمل التي توجهها الرشكات،
البنوك ،الجمعيات ،(..وعموما فالقاعدة تفيد بأنك :حني تج ُد أ ّن
الضحك حولك شغّال ،وأنت الوحيد الذي ال يضحك )قد تبتسم ليك
ال تبدو أبله( فإعرف مبارشة أن هناك نكتة ،والنكتة عنك غالب
األوقات ،فترصف وفقا لذلك .قبل أن نبدأ بإتهام اآلخرين ،الذين هم
متاهات حلزونية ،بنصب وإعداد مؤامرات وفخاخ علينا ،من
سلطات وأنظمة حاكمة مع أبطالهم وأدواتهم ،الذين هم
مفتضحون يف اإلتهام عىل كل حال بسبب عدم إحرتامهم آداب
املائدة ،ما الذي جعلك النكتة يف األصل؟ هل أنت كإنسان -ضمن
ٌ
مضحك بطبعك؟ ما الذي فيك؟ لقد فقدت القدرة
من إتهمناهم-
مفلس ،لقد بخست من
عىل التحكم يف جوهرك ،كل يشء حولك
ٌ
قدر نفسك كثريا يا صديقي.
ٍ
إضافات لست
يبدأ األمر أحياناً حني ُمييل عليك أحد مبظهر أنيق،
بوا ِر ِدها ،أي حني يبدأ أحدهم بتعبئ ِة هامشك دون إذن منك أول
األمر .قد تكتفي باملربرات التي يبينها لك كأن يكون ما تفعله من
صالح املجتمع ،أو من سامت املواطن املتمدن ،املتحرض ..يخربك
بطرق كثرية ،بالتوجه إليك مبارشة ،أو من خالل غريك ،محيطك
وعاملك الصغري ..قد تكون شخصاً إنعزالياً لديه عامله ،عاملاً من
املاورائيات ،ومع إزدياد األعني اإلصطناعية حولك لسبب تجهله،
تنىس متاماً أمر املاأمام ّيات ،وتتد ّرج يف فقد ثقتك ،مستمرا ً هكذا
ينقض عليك يف النهاية املحللون النفسيون األكادميييون
حتى
ّ
ليلصقوا عليك آخر صيحات األمراض النفسية ،يش ّدون ثم يرخون،
وتطفو عىل السطح عبارات مثل :علم نفس إيجايب ،صناعة السعادة،
جمعية حقوق املستمنني الخ ال أعرف حقا..تبدأ عيناك باإلتساع،
أحدهم يشغل موسيقى رقصة البجع لتشايكوفسيك وتصري أنت
عبارة عن عني ضخمة ،عني مبالمح إنسان ،كام مل يقل نزار قباين .هذه
العني تصبح أنبوب مكنسة كهربائية.

مي ّر عىل غريك ما م ّر عليك ،قد يتامهى مع ما يراه ،فيصري شبيها
ببطل الفيلم السخيف )ذا توكسيدو( ،تُح ّركُ ُه بذلته ،أو يصري بسحر
ساحر رجالً يتلفّظ بالكلامت كأن الجارسون يأتيه بها عىل طبق،
فيتذوقها قبل أن يتف ّوه بها ،محققاً بإمنساخه هذا مكسباً يريض ما
يراه الرىض عند غريه.
رصا ٌع ساحته العني ،كلمة التأكيد يف هذه الساحة َ
قولك :منظور،
عوض :ملموس .قد ترا َج َع اللمس إىل الوراء ،كذا اللسان ،عيني عليك
ستبدأ بالقلق حقا :تخىش أن تلقي برصك عىل هاتفك يوماً ،ثم حني
نظرتك ،ال تج ُد عينيك .هناك من يريد رسقة عينيك .لكن ملَ
َ
ترت ّد
تحتاجهام إن مل يكن حولك غري الخراب ،بلد يحاول اإلبتسام بأسنان
تكتشف أن هذه املعضلة مصنوعة خصيصاً من أجل
نصفها مفقود..
ُ
التحكّم؛ التحكّم يف الكيفية :هذه املفردة املنطوية عىل كثريِ
مصطلحات :الجامل ّية؛ فحيث تظه ُر لك لوحة فنية ألف مرة من
حيث ال تدري ،فتبدأ باإلعتقاد أنها جميلة حقاً /الوسيلة من أجل
الوسيلة .الشعرية ،السياق ،الوظيفية..اللعني الذي تشرتي منه
تجادله يف السعر فريد عليك بالكالم عىل القيمة.

يعرض عليك يف شعائر لها طقوس ،سرتيبتيز ثقايف ٍ
متفش يف ما ومن
هم حولك ،تنظر إليهم يعلّقون عىل كليب أغنية للمغنية حورية
البحر التي ليست إال سمكة زنخة لها ِب ّزان .هنا يشبه األمر كأن
يستيقظ "جريجور سامسا" ذات صباح بعد أحالم رطبة ،ليجد نفسه
يف الفراش وقد تح ّول إىل "نجم الشاشات األول" ..أحب أن أدعو
هذه الحالة :معضلة ترومان بريبانك ،بطل فيلم "،"Truman Show
حيث يعيش البطل يف إستديو هائل مصمم لتصويره عىل أنه برنامج
تلفزيوين يص ّور للعامل أجمع حياته منذ خطوته األوىل حتى تسلل
الشك الصايف إىل نفسه ،عن طريق حب إحداهن ،ثم ينتهي به
بالخروج من اإلستديو/الجزيرة البحرية ،خارجا عن اإلخراج والتلفيق
الفارغ .الخروج من اإلستالب الكيل وال ُغفْل ،وصوالً إىل اإلنسان
الخارج ،أن تكون هذا اإلنسان عليك إيجاد وجودك ولو عرب اإلختفاء،
هذا اإلختفاء الذي يقلق املنظومة التي أنت فيها ،يقلقها عليك ،أو
عىل نفسها منك .يستهدف التحكم هنا صدقك الكامل ،يستخدم
النظام/امل ُخرج أدواته مدعياً عربها إمتالك الحقائق املثىل ،التي هي
كامن ٌة فيك أصال .قد تجد هذا املجتمع/اإلستديو فرصة للتأله ،لكن
ما هي إال تصنيمية ،يسميك أحدهم يف أحسن حال :داندي ،يا
للعار..

ﺑﻠﺪ ﻳﺤﺎول اﻹﺑﺘﺴﺎم
ﺄﺑﺳﻨﺎن ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﻔﻘﻮد..

وهنا أيضاً يحصل ما حصل مع نرسيس ،رمى نرسيس نفسه يف النهر
ألنه مل يحتمل الرؤية الدامئة ،الساكنة واملتغرية مبرور الوقت عليه..
وهنا تخربك اإلحصائيات أن أعىل معد ِل دخلٍ لألطباء هو دخل أطباء
التجميل ،فالعيون ،فالعظم؛ واضحة :املريئ أوىل من الرايئ ..وهنا
ترتفع أسهم أخصايئ التغذية :ال غذاء وال إتساق ،ال النطق مسع ٌد وال
الحال.

من أجل التحكم يف الرسعة؛ يجعلونك أم أربعة وأربعني ثم يفتحو َن
أمام منزلك محال لبيع أحذية مخصصة لألشخاص ذوي األربعة
وأربعني قدم" ،حسناً يا أبناء العاهرة" ُ
تقول أنت مغلوبا عىل أمرك.

لحال أخرى ،عليك إيجاد إنسان آخر ،س ّمه ما شئت :اإلنسان الخارج،
ِ
ِ
بالحس الساخن،
إستهد
الحرشة النادرة ،املنتسب لنادي القتال..
تع ّرف عىل اليشء ،حجرا ً كان أم منفضة سجائر ،قل :ترشفت بكم
أيها الغرباء الذين لن أعرفهم ولن يعرفوين ،أيها الكاملون بوعي
نقصانهم" ،كسادنا الكبري هو حياتنا" إذ نستعرضها ،التشويش هو ما
تحتاجه حني يصري املنطق متاهة لك ،كلمة "آه" تساوي ألف أغنية،
العامل هو العامل ،خريطتك هي العوامل ،ال بطالة لإلنسان البطالة
للمواطن ،إننا أبطال الخروج الدائم ،لذلك،
قل أي يشء ما دمت أنت ،فال داعي ألن أقول لك من أنت.

تطلب شخصاً
ليصلح لك حنف ّية
التحكم يف الخربة الكلية ألي يشء؛
َ
ُ
املغسلة ،فيبعثون لك موظفاً يفتح الباب ،وآخر ليصل إىل الحنفية،
يحمل بدوره موظفا ليصلح الحنفية ويقبض منك ،الحاملِ بدور ِه
موظفاً ليصافحك مبتسامً ويودعك ..نعم يسمونه التخصص .إنه
تأكل
إغتصاب غري مبارش للجيب كام ترى ،إغواء نهايته فحش فارغُ ،
ط َ
ُعمك عرب متائم عديدة منترشة)تريند ،موضة ،مؤخريت  (..كل هذا
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ﻻ "ﻓﻮﺗﻮ ﻣﺎرﻛﺎت" ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم
ﺑﻬﺎء إﻳﻌﺎﱄ

ُ
اﻟﻤﺼﻮ�ر :ﻋﺒﺎس ﺳﻠﻤﺎن .ﻟﺒﻨﺎن .ﻧﻴﺴﺎن 1992

شاب عرشيني أبواب السوبر ماركت بثيابه الطافحة بالحياة ،يسأل عن قسم املوالح والسكاكر،
ُ
يدخل ٌ
يدلّه املوظّف الذي يحاول البقاء بشوشاً رغم إمارات الغم الطافحة عىل وجهه :من هون أستاذ .عندك
صنف مح ّدد ب ّدك اياه؟ يطلب منه سلع ًة ما ،ليخربه أنّها غري موجودة ،يتساءل األول :ليه؟! وهو الذي
اعتاد عىل توفّرها .يكاد يضحك األخري :مقطوعة أستاذ! اشيا كتري عم تنقطع! يستدير الشاب شاكرا ً
املوظف الذي بدوره يعتذر :ال تواخذنا.
رجل يف أواسط الثالثيناتّ ،
ّف يف القطاع الخاص ،يأخذ عربة ويك ّرجها
يصل ٌ
ُ
تدل هيئته عىل أنّه موظ ٌ
يف املمرات ،يسحب من جيبه قامئة مشرتيات أعدها باالشرتاك مع زوجته املوظفة أيضاً ،يجد ما يطلبه
ّف آخر يسأله حاجته ،يبدأ األ ّول
كامالً ،غري أنّه يالحظ االختالف الجنوين يف األسعار ،يأيت نحوه موظ ٌ
بشكاية ه ّمه :يا رجل شو هالغال هيدا؟ هول الغراض اليل معي هلق كان حقن  150ألف ،اليوم صاروا
"فش خلقه" باملوظف املسكني :ليش
بـ  220ألف! لوين رايحني الله بيعلم .لتجده بعد ذلك يحاول ّ
عم تغلّوا كل هالقد؟ والله حرام .فيسارع األخري بالرد بعفوية :أستاذي احنا مالنا ذنب باليل صاير.
الرشكات املو ّردة للبضاعة هيي اليل رافعة األسعار بحجة طلوع الدوالر .كل يش بيستوردوه بيدفعوا
حقو عملة خرضا ،وهيك.
ٍ
ٍ
يف الوقت نفسه تجول سيدة منزل مستفرسة عن ماركة مح ّددة لسلعة ما ،يخربها موظّف ثالث بعدم
توفّرها عينها ،يدلها عىل مارك ٍة أخرى قد تكون ،بنظر املشرتية عىل األقل ،ذات جودة أقل من مثيلتها
يف تلك .تتأفّف :يا ترى طيبة متل هيديك؟ خايفة آخدها وما يحبوها والدي! ميكن ما تزبط معي
بالطبخة! خلص هفكر بأكلة تانية لبكرا.
كهل أربعيني عن مكان الربغل ،يصل إليه فيتفاجأ بارتفاع مثنه الخرايف فيشتم
يف املقلب اآلخر يسأل ٌ
قائالً :شو هالكفر هيدا ،يلعن رب هالعيشة ،لك برغل ما فينا عم نشرتي؟
يف حني كانت س ّيدتان من الطبقة الربجوازية تستفرس إحداهام عن قسم "الدايت" ،ومل ّا وصلت هالها
ارتفاع أسعارها الهائل نظرا ً لكونها سل ٌع "شبه كاملية" ،غري أنّها تتمتم لجارتها بلهجتها البيضاء
املصطنعة :شو بقدر ساوي ،بخاف يزيد وزين عن الخمسني كيلو إذا أكلت حايال ،أمري لله .وجارتها
أيضاً استغربت غالء سلع تحضري "السويش" فتتمتم برنفز ٍة ناعمة :والله كتري غاليني! بس شو فيي
ساوي ،زوجي ووالدي ما بيقدروا يعيشوا بدون سويش.

فعلياً إمياءات الوجه واحدة رغم اختالف األشخاص ،الخوف من املجهول هو القاسم املشرتك لجميع
هؤالء ،ما ميكن أن تالحظه هو سقوط فكرة "الرفاهية املصطنعة" ،فاملتابع الجدي للحركة اإلجتامعيّة
أي يشء ،كام
يحب التمظهر بكل يشء ،من طعامه إىل لباسه ،ولو عىل حساب ّ
اللبنانية يرى أ ّن اللبناين ّ
يقول املثل الشائع "بيتديّن ليتزيّن" ،فعالً هو يتزيّن باملاركات ،يجعلها صورا ً هشّ ة يتباهى بها أمام
أصدقائه ومعارفه ،كأن يقول" :هالجاكيت اليل البسها جايبها من محل كذا بهالقد بس" .وما أدراك ما
"هالقد".
وحدهم الفقراء "آكلينها" ،املظاهر ال ته ّمهم ،هم بعيدون متاماً عن املجتمع االستعرايض ،ه ّمهم
الوحيد هو تأمني لقمة عيشهم ،أما عدا ذلك فهو "خزعبالت" ،يقولون بينهم وبني أنفسهم" :إنو شو
الفرق مثالً بني هاملاركة وهاملاركة؟ كلو رايح عاملعدة ورح ينهضم ،وكلو هينلبس ويهرتي".
قد ال يعلم البعض أ ّن ما يقوله هؤالء صحيح فعالً ،فاملتتبّع الذيك لسري العمليّات التجاريّة يعرف أ ّن
الرشكات املستوردة للبضائع يف الحقيقة تشرتي حقوق تسويق إسم ماركة ما يف البلد ،بينام املنتج
الذي يطرح يف السوق يت ّم جلبه إىل البلد باإلتفاق مع مصنعٍ محدد قد ال يكون مصنع السلعة الرئييس،
ما يدريك قد يكون نفسه يص ّدر لرشكتني باسمني مختلفني ،أي أ ّن البضاعة واحدة ،لكن وألن االقتصاد
قائ ٌم عىل الصورة واالستعراض ،تجد املستهلك مقبالً عىل رشا ِء مارك ٍة دون أخرى ولو كانت بثمنٍ
مرتفع" .هاي أطيب ،هاي أحىل ،هاي أشيك ،هاي بحبها أكرت "...مصطلحاتٌ يرددها املستهلك دامئاً
فيام هو يشرتي حاجياته مكرساً مصطلح "الفوتو ماركة" أو املاركة الصورة ،والرشكات املستوردة تدرك
نسبة الغباء العالية له ،فتبالغ يف املنافسة عىل صناعة اإلعالنات لسلعها والرتويج لها بكافة األشكال.
اليوم ميكن الجزم بأن هذه الظاهرة انهارت أو أوشكت عىل االنهيار ،فاملستهلك اللبناين بكافة األطياف
التي ينتمي إليها بات مدركاً تدهور قيمة العملة الوطنية بني يديه اليوم ،فأصبح يخفّض من سقف
هذا االستعراض الرشايئ إ ّما بتغيريه املاركة املشرتاة أو بدفع مثنها الجديد وتغيري الئحته االستهالكية
بشطب غري املهم منها .هذا يف حال توفرت ،أما يف حالة عدم توفّرها فهو شاء أم أىب مج ٌرب عىل
تعويضها مبثيلٍ لها أقل مثناً )بحكم رضوريتها طبعاً(.
قد ميت ّد هذا اإلفالس لفرتة طويلة ،وقد يتأقلم املشرتي مع الحال الراهن ويستم ّر به حتى ولو انتهت
األزمة ،مام يضع يف الحسبان شعارا ً سيصبح مالزماً لنا اآلن وبعد وهو "ال فوتو ماركات بعد اليوم".
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رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻜﺴﻞ؟
ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ
ّ
ﻋﺒﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ما تراه من سيار ٍ
أي
ات فاخرة يف لبنان ل ْن تراه يف ّ
ٍ
بلد من دول العامل األول ،بالتّحديد ما تراه يف أكرث
َ
يدفعك إىل التأكد أ ّن سيارة
أحياء بريوت عشوائية
ليست دليل ثراء .إنّه دليل
فاخرة يف هذه البالد
ْ
مديونية كأشياء كثرية أخرى كالبيت وحفل الزفاف
ورمبا ثيابها .اللبنا ّين يعيش
وماكياج الفاشينيستا ّ
ألين أستطيع" وألنّه يستطيع ال
مبنطق "أقرتض ّ
يُنتج.
ٍ
مل ْ
تغريتْ
نصل إىل هنا بني ليلة وضحاها ،لقد ّ
عاداتنا الغذائية أفكارنا وحتّى عالقاتنا اإلنسانية
أي مدة حكم الرتويكا
وعىل مدى ثالثني عاماً ّ
وإعالن لبنان ٍ
سياحي وخدما ّيت بدأنا نفق ُد ما
كبلد
ّ
اإلجتامعي
ك ّنا جيّدين به .من فكرة التكافل
ّ
كالرشاء من دكانٍ صغريٍ أل ّن
وأبسط املامرسات ّ
صاحبه يُعيل عائلة إىل إنشاء مراكز تجاريّة ضخمة
تقيض عىل املؤسسات الصغرى ث ّم إنشاء جمعيات
ملساعدة الضحايا والتس ّول باسمهم.
السابق يف بريوت بني
ميكن تحديد مكان سكني ّ
مول  ABCأرشفية ومول  ABCفردان ،يف الوسط
عىل مسافة ربع ساعة من الطرفني مع احتساب
وقلت ّأين أحتاج
السري .وإ ْن استطردتُ
ُ
زحمة ّ
لعرش دقائق نزوالً إىل أسواق بريوت أكون ق ْد
حددتُ املكان يف البسطة بالقرب من خندق
ظل هذه األحداث.
الغميق املنطقة األكرث شهرة يف ّ
املنطقة الفاصلة بني بريوت ألهلها وبريوت
الرشكة.
سوليدير العاصمة ّ
السبعة آالف دوالر ،مع
البسطة
يفوق سعر املرت يف
ّ
العلم أ ّن أغلب سكانها يسكنون مبوجب عقد أجا ٍر
قديم ،هم طبقة وسطى مثل الكثري من سكان

األرشفية والحمرا وقبلهم م ْن َ
ملك عقارا ً يف وسط
الرشاء يف منطقتهم
بريوت هؤالء ل ْن يتمكنوا من ّ
كام مل يُسمح آلخرين البقاء يف سوليدير وسيت ّم
إعادة تعريف املنطقة حتّى يتساءل أهلها إ ْن مل
نك ْن فقراء فلامذا أصبحنا كذلك؟
َ
هناك شجر ٌة ضخمة يف الطريق من البسطة إىل
كل أشجار
بشارة الخوري ،يتجاو ُز عمرها عمر ّ
سوليدير املعتنى بها ،عشوائية ومهملة كحال م ْن
لتعرف منطقة بعينها ميكن اإلكتفاء
يسكن حولها.
َ
مبالحظة حال الشّ جر فيهاُ .
فحال الشّ جر كحال
البرش ويقع عليها ما يق ُع عىل اإلنسان من إجحاف.
َ
عليك التسليم أنّه ق ْد تولد ومتوت يف بريوت ويأيت
سيايس ما ليقول بعنجهيّة "بريوت للبيارتة" ويتج ّرأ
ّ
أيضاً من يُسقط َ
حق التظاهر فيها فقط ألنّك
عنك ّ
ابن الجنوب أو ابن الضاحية بينام هو نفسه يعترب
تظاهر ابن طرابلس يف بريوت حامية لها وإلرثها
الطائفي
و"خط الدفاع األول" .هذا الخطاب
ّ
املقيت د ّم َر بريوت وجعل مشهد تكسري سوليدير
ال يث ُري غرية أحد إ ْذ مل ترتك هذه السياسة ابناً لهذه
املدينة.
ُ
السيايس عن
اإلستهالك هنا بديل اإلنتامء ،إنّه فكرة
ّ
هذا البلد فاإلقتصاد الح ّر ال يتوقّف عند فتح باب
اإلسترياد بل ميت ّد إىل نسف الداخل مبا يحمل من
أصالة .يف فيديو ألحد شباب الخندق ينتقد فيه
أحد املتظاهرين ويهزأ منه متّهامً إيّاه أنّه يريد
حرب أهليّة بينام يحمل الغيتار عازفاً.
افتعال ٍ
أسلوب الشاب الهز ّيل ال يُقلّل من ج ّدة كالمه فهو
يلفت انتباهنا أن ال يشء يجمع بني متظاهر الرينغ
ُ
وشاب الخندق .متظاهر اليوغا ال يُشبه بيشء

متظاهر الخندق بل يُخيفه.
ٍ
مجتمعات ال تتقاطع
نعود إىل اإلستهالك الذي بنى
يحمل تص ّورا ً مسبقاً عن
كل منها ُ
يف نفس املدينة ّ
اآلخر وأحياناً نظر َة دون ّية ،إ ّن مدى ات ّساع اله ّوة
اإلقتصادية والثقافية بني متظاهر الرينغ ومتظاهر
الخندق يوضّ ح أنّنا نفتقد لوسائط اقتصاديّة عادلة.

ﻣﺠﳣﻌﺎت
اﻹﺳﳤﻼك ﺑﲎ
ٍ
ﻻ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ
ُ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ّ
ﻳﺤﻤﻞ
ﻛﻞ ﻣﳯﺎ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
ﺗﺼﻮ ًرا
ّ
مجتمع ما بعد الحرب ُصدم بأفكار اقتصاديّة
دفعت م ْن يزرع أرضاً إىل إعامر بناية وبيعها
ْ
بهدف تحقيق رب ٍح أكرب .بالتايل ُميكن فهم أنانية
جيلنا واسترشاس البعض للحصول عىل الرثوة،
كانعدام رحمة بعض موظفي الدولة واستغاللهم
والغش يف
ّ
املركز إىل التهريب وتبييض األموال
تنفيذ املناقصات .قلّ ٌة تستطيع اإلحتفاظ
بأخالقيات عالية بينام املنطق السائد :األقوى
يحتكر ويُسيطر ويستم ّر .بينام ليس بالرضورة أ ْن
القوي الذي نعرفه ال يُقارب حتّى
يكون األفضل،
ّ
معايري الصواب من ناحية العدالة أو الرؤية
ُفرس أ ْن يص َري
للمستقبل .وعملي ُة إرساء بقائه ت ّ

السيايس ظهرا ً للمتع ّهد ،العب يف الخفاء وآخر يف
ّ
العلن ،وأ ْن يتاميز األفراد بني ٍ
باحث ع ْن ظهر مهام
كان الثمن وبني ملتزمٍ للهامش.
يف لحظة صدقٍ
يخاف الكثري م ّنا فقدان رفاهية
ُ
الكسل .مت ّر سنوات خدمة دكتور الجامعة اللبنانية
دون نرش مقالة أو دراسة مع تعويض ال يتناسب
مع مدى فعاليته وأدائه .تقاعد العسكري والدريك
يف ع ّز شبابه .قيمة تقاعد أصحاب ال ّرتب العالية
يصل إىل مئات آالف الدوالرات .وأمثلة كثرية
أخرى .ألنّنا نخاف ل ْن تج َد من يُجاهر بنقصه.
احتكا ُر وظائف الدولة كاحتكار النفط والغاز
وغريها هي احتكارات موزّعة طائفياً لضامن
الكسل عىل جامعته.
َ
كل يو ّز ُع
استمراريّتهاّ .
م ْن يرفض تلك الرفاهيّة!
بطريق ٍة ما ت ُشبه األفكار والعالقات اإلنسانية
اإلقتصادي السائد .تح ّر ُر اللبنا ّين الزائف،
النمط
ّ
كل املجاالت إال الشأن
نجاح املرأة اللبنانية يف ّ
ايض
العامّ ،
الحب الرسيع والطالق األرسع ،اإلستعر ّ
الذي يُ َسلّط عليه الضّ وء بينام ُ
يرتك العاقل يف
الخلف دامئاً.
اإلستهالك كلمة صغرية للتعبري عن حجم العفن يف
بديل اإلنتامء واإلنتاج
روح هذا البلد .اإلستهالك ُ
يخاف
الزعيم
بها
واألصالة .العاصمة التي يتغ ّنى
ُ
رص ما تقدمه َلك بعد استيالئها
عليها منك ،ويقت ُ
تقرتض أكرث.
عىل عمرك هو إمكانية أ ْن تقرتض .أ ْن َ
تقرتض ألنّك تستطيع.
تقرتض لتعيش .أ ْن َ
أ ْن َ

إﻓﻼس ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻣﺼﻄﱼ اﻟﺴﺒﻼﱐ
"ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻜﺬب ،ﻛﻤﺎ ُﳝﺎرس ﰲ ﻋﴫﺎﻧ ،ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ
ﻣﺠﺮد إﺧﻔﺎء وﺣﺠﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻧﻘﺾ اﻟﻮاﻗﻊ
ّ
ﻧﻔﺴﻪ"
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عشيّة انهيار الهيكل ،بدا واض ًحا أ ّن خزينة ال ّدولة ليست وحدها
اصطف زعامء القبائل متلعثمني ،كلّهم ،من أكرثهم
املفلسة..
ّ
اعتدا ًدا بالخطابة إىل أقلّهم معرف ًة بأ ّوليات اللّغة ..كلّهم باتوا منذ
اآلن سواء.
تخىل جميع ال ّزعامء عن مسؤوليّاتهم .هذه امل ّرة ،مل
الصفرّ ،
يف ساعة ّ
رصوا عىل إنكار الواقع أيضً ا.
يطلقوا وعو ًدا كاذبة فحسب ،بل أ ّ
اتّفقوا جمي ًعا عىل اعتبار أزم ِة ال ّدولة مج ّرد أزمة تقن ّية ،وأ ّن حلّها
تلفيقي كام العادة ،وأ ّن اإلقتصاد مرجعه إىل وصفات البنك
سيايس
ّ
ّ
ال ّدو ّيل وصندوق ال ّنقد .هكذا نخرج منترصين م ّرة جديدة ..لكن
عىل من ؟
السلطة
لسان
حال
عن
تعويض
حفالت
ارع،
الشّ
ويف
املنرب
عىل
ّ
املربوط .مل تكن أحداث اإلعتداء وتحطيم الخيم وحرقها أعامل
ترهيب أو إرعاب ..ومل تكن تج ّمعات التّهليل لألحزاب تحديًا

ملعارضيها ..بل كانت كلّها إشارة إفالس وانحطاط وانعدام بديل .بيد
رصون عىل إنكار
أ ّن أهل ّ
السلطة ،عىل خُطى كبري كهنة املرصف ،ي ّ
إفالسهم .هم مفلسون ،ال من رؤوس األموال فحسب ،بل من
يايس أيضً ا.
الخطاب ّ
الس ّ
ال أداة ملجابهة الواقع عندهم ّإال بإنكاره ،بالكذب أو بالتّدليس أو
بإختالق مشاهد بديلة ،ال يه ّم ..امله ّم هو عودة ال ّناس إىل بيوت
الطّاعة.
الفلسطيني جربا إبراهيم جربا عن
األديب
خربنا
ي
طفولته،
سرية
يف
ُ
ّ
حياته األوىل يف بيت لحم .كان بعض الغجر يجوبون الشّ وارع بني
فرتة وأخرى ،ويصطحبون عد ًدا من ال ّدببة أو القردة .وكانت القردة
والسعادين يومها أكرث قدو ًما إىل املدينة وأكرث قدرة عىل إضحاك
ّ
ال ّناس الستدرار أموالهم .هذه كانت مهنة "القردايت" الّذي يقف يف
الساحة ويل ّوح بعصاه للقردة الّتي يصحبها معه ،يأمرها فتأمتر
وسط ّ
ف فتقفز لل ّرقص .وعند انتهاء العرض ،يرفع
له ،ويرضب لها عىل ال ّد ّ
"القردايت" رأسه متفاخ ًرا بحسن أداء القردة .يقول جربا إ ّن "القردايت"
كان بال ّنسبة لهم فنانًا من طراز خاص ..لكن إن نحن أمع ّنا ال ّنظر،
أي موهبة ،ال يشء يباهي به ّإال أداء القردة ..من
فلسا من ّ
سنجده ُم ً
أدائها هي يستم ّد معنى أدائه.

استعراضات اإلعتداء والتّخوين واإلرعاب يف الشّ ارع ،كانت كلّها
السياسة .انقلب
اإلنجاز األخري لل ّزعيم بعد أن افتقد ّ
كل موهبة يف ّ
ف،
ال ّزعيم يف األشهر املاضية إىل "قردايت" ينقر لجامهريه عىل ال ّد ّ
يايس الواضح يف
ويرفع رأسه متفاخ ًرا حني متتثل له .هذا اإلفالس ّ
الس ّ
الحكم ،يجب أن ال يُجابه بإفالس مشابه يف اإلحتجاج عند
املنتفضني ..فال حفالت الفلوكلور الشّ عبية ستعرب بنا إىل ال ّدولة ،وال
اإلرصار عىل كليشيهات األداء سيقودنا إىل عدالة إجتامع ّية .ما يعجز
عنه ال ّزعيم اليوم هو البديل ،هذه هي نقطة ضعفه وعالمة إفالسه،
وأي احتجاج ال ينتظم ليطرح بديالً ثوريٍّا سيكون قد تقاسم مع
ّ
السلطة نقاط ضعفها.
ّ
ليس أمام اللّبنان ّيني اآلن ّإال شبه دولة تنهار ،وسلطة موهومة
ومفصومة مل ت ُعد تُتقن الكذب حتّى ،بل ترصف ال ّنظر عن إفالسها
إىل حفالت اإلستعراض يف اإلعالم ويف الشّ ارع وعىل ألسنة املنارصين..
فحتام لن تبدو تباشريه ّإال بعد قطيعة املنتفضني،
إن كان مث ّة خالصً ،
السلطة فحسب ،بل ،ومن باب أوىل ،مع منطقها ولغتها أيضً ا.
ال مع ّ

06

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﴪ
ﻧﺤﻨﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻨﻬﺎر

َ
َ
ﻋﻦ ُﻣ ّ
ّ
ﺜﻠﺚ اﻹﻓﻼس واﻹﳖﻴﺎر اﳌﺆﺟﻞ
ﻣﻴﻼد اﻟﺪوﻳﻬﻲ
إقتصادي وحالة
اإلفالس عا ّم ًة يُستع َمل كمصطل ٍح لتوصيف وضعٍ
ٍ
تجارية إنحدارا ً بات ّجاه اإلضطراب .فكيف إذا كان الحديث عن
إفالس الركائز الثالث  :اإلقتصاديّة ،السياسيّة واأله ّم إفالس املجتمع
اإلستعرايضُ .مثلّث اإلفالس هذا يُشيع اضطراباً ماديّاً نفس ّياً وعضويّاً،
لذا ،ال داعي للهلع ،فقط إربطوا األحزمة واستع ّدوا لإلنهيار ،والجنو ُن
بانتظارنا يف األسفل.
لجميع "املهلوعني" مؤ َّخرا ً من األزمة اإلقتصادية ،ال ب ّد من اإلشارة إىل
أ ّن الحرب اإلقتصادية بدأت مبارشة بعد انتهاء الحرب األهل ّية ،أو
الحرب الكونيّة عىل األرايض اللبنانية ،يك ال متُ َّس مشاعر أحد ِمن
التسمية .فالسياسة اإلقتصاديّة التي َحذّر منها البعض يف مطلع
التسعينات ،وكان محتَّام أنها حافلة جميلة ِمن الخارج ولكن ن ّيتها
الخبيثة هي إيصالنا إىل اإلفالس .مل تكُن باليد حيلةُ .ز ِر َع وس ٌط
تجاري يف عمق عاصمة إسمها بريوت )ال نريد اإلستفاضة للتذكري
ٌّ
بالهويّة الحقيقية املسلوخة لهذه املنطقة( و ُولِد معه حل ٌم يراود
َ
أجيال ما بعد الحرب بإستعادة هذا الوسط الذي ُح ِّرم اقتصادياً عىل
الكثريين إرتيا ُده ،واسرتجاع زمنٍ جميلٍ مل نعرف منه سوى الصورة
والكلامت .مل ت َسلَم األمالك البحريّة من هذه السياسة املتو ّحشة،
ٌ
صندوق ّإال ومتّت
يبق
فق ُِّسمت املمتلكات العا ّمة بني الناهبني ومل َ
مصادرته ونهبه ،من الجنوب وإنطلِق صعودا ً .حتّى فرصة الغرق
مجاناً يف أمالكنا البحرية ُح ِّرمت علينا!
ما نشهده اليوم من فوىض عارمة يف األسعار والهجمة الرشسة للت ّجار
إىل لعبتهم الوسخة  -واآليت أسوأ بإذنه تعاىل – ،يؤكِّد نجاح السياسة
اإلقتصاديّة باإليصال إىل اإلفالس امل ُمنهج .أرواحنا وأحالمنا متّت
خصخصتها ،لتصبح خصخص ُة القطاعات كافَ ًة مج ّرد تفصيلٍ .أطنا ٌن
مام يؤكِّد أننا
من األموال تُطبَع ،وليس وقفاً للمعايري القانونيّةّ ،
نتعامل بعملة ورقية وهميّة فال داعي ّإال للهلع! وما إذالل املو ِدعني
مؤرش لتمرين األسنان
داخل املصارف عند املطالبة بحقّهم ّإال ِّ ٌ
كل ما هو متوفّر ،حديدا ً ،إسمنتاً ،أسالكاً شائكة،
واألنياب عىل أكلِ ّ
ْ
رضبك الجوع رضبْلَك مرصف!
ورمبا برشا ً أيضاً .إذا َ َ
ومبناسبة املئويّة األوىل لوالدة ما يُع َرف بـ "دولة لبنان الكبري" ،هذا

الكيان الذي إتُ ِفق عليه ) ُحبّاً أو مصلحةً( بأنه نها ّيئ ،تبقى هناك
الكثري ِمن األسئلة التي تُط َرح حول ماهيّة والدته ،وشبه غياب
للثقافات والسلوك ّيات اإلجتامع ّية املشرتكة بني مناطقه التي ُسلِ َخ
بعضها للتأسيس .كيا ٌن ُولِد وهو يف انتظار اإلنهيار املؤ َّجل ،وأثبتت
ذلك الظروف التاريخيّة التي أظهرته عىل أنه كيا ٌن من زجا ٍج ،معقَّد
هي ال ُّحلة و ُمفلِس الجوهر .ففي البدء كانت الهوية،
الرتكيبة ،بَ ّ
واإلختالف عليها من البداية ،مستمرا ً حتى النهاية.
لبنان ذو األوجه املتع ّددة ،وجهاً لوجه مع ساحة الرصاعات وتصفية
الحسابات ،ال َحول وال ق ّوة تتمكّن من مزج أحد أوجهه باآلخر.
الطائفي الثامين عرشي ،الذي عجزتْ أعظم
ببساطة ،هذا التع ّدد
ّ
الدراسات األنرثوبولوج ّية عىل معرفة ما هي إيجاب ّياته سوى جلب
الويل ،وهذه الخلطة العجيبة ،أخرجت من رحمها إفالس القرار
السيايس وره ِن ِه مبارش ًة بالخارج واإلرتباط األعمى ،مقابل تجذّر
الطبقة التقليديّة وتعزيز املحاصصات ،وأجمل األمور بكرس اليد
وم ِّدها للخارج لـ"يتح ّننوا" وتتدفّق األموال التي مصريها أن تصبح
منهوبة.
هذه البلطجية التي نراها اليوم والتي ميُارسها ُحامة السلطة
الفاسدة ،واإلرصار عىل إنعاش الطبقة األوليغارشيّة ،ما هو ّإال جنون
ورمبا بداية إنهيار بعض "األرقام الصعبة".
اإلفالس ّ
ال لوم عىل تح ّول مجتمعنا إىل مجتمع إستهاليكّ ،فهذه الحالة باتت
أمرا ً واقعاً عامليّاً ،ولكن هل امليزان متكامل؟ اإلستهالك مقابل اإلفالس
فنيس اللبنان ّيون البِساط وم ّدوا أرجلهم
ّ
اإلقتصادي وتراكم ال ّديْنَ ،
ساب خ ّط الرجعة .وكان اللهو بالخطة امل ُ َمنهجة لإلعالم
دون ِح ِ
لإلنصياع إىل الف ّن الهابط ،واستعراض ثقافة الخضوع ،والتخدير
وذوبان ثقافتنا باسترياد أخرى بلونٍ غر ٍّيب ولكن برائحة نتنة .هذا
اإلعالمي ،املر ِّوج الخبيث
توازياً مع التهليل لثقافة التطبيل والتهريج
ّ
التاريخي للسلطة الفاسدة وضامنتها اليوم ّية .مجتم ٌع
األول للتجذّر
ّ
ألي خ ٍرب
ُم ٍّ
تلق للصورة أو الخرب فقط دون تحليل ،فمن املمكن ّ
وهمي عىل مواقع التواصل اإلجتامعي أو عرب الهاتف أو الوسائل
ّ
اإلعالم ّية أن يُش ِعل بركاناً ال حدود له.

املناطقي ،فالواقع تاريخيّاً مري ٌر جدا ً ،ويزداد
بالعودة إىل االختالف
ّ
واضح عني الوضوح ،واإلنشقاق
االجتامعي
مرارةً ،واإلنفصال
ٌ
ّ
اإلجتامعي ال ميكن إخفاؤه و"ترقيعه" .فهل هي سخرية قد ٍرالثقا ّيف
ّ
أم حتم ّية قدر أن اإلنهيار واقع يف ٍ
بلد بهذا الحجم الجغرايف الصغري،
وعىل بعد كلومرت ٍ
ات ضئيلة مجتمعاتٌ تعاين األم ّرين ،حتّى يف قوتها
اليومي مذلولة ،ومجتمعات أخرى ت َسحب األموال ِمن املاكينات،
ّ
تتجسد أُلو ِه ّيتها يوماً بعد يوم ،لإلنقضاض عىل الوالئم
التي
ّ
واألراجيل وترسيخ استعراض ّيتها .من هنا ندرك أ ّن مصطلح "العيش
عضوي لهذا الكيان يف األصل.
املشرتك" يؤكّد حتميّة وجود مرض
ّ
هو مجتم ٌع إختار املنظّامت غري الحكوميّة ومشاريعها "الغامضة"
وانغ َّر باألموال الطائلة التي تُد ِفقها هذه األخرية ،عوضاً عن طرح
مسألة إختفاء دور النقابات – وما أدراك ما دورها!  ،-عىل سبيل
املتقصد ألن يقف عىل رجليه فقط إذا كان
املثال .بل ٌد ت ّم العمل
ّ
قطاع الخدمات والسياحة شغاالً ،فكيف ال يكون مصريه اإلنهيار؟
نحن يف مجتمعٍ مؤلَّف من "متواطنني" ال يُعجبهم الع َجب
كل يشء ،املعيشة ،الطرقات ،الفساد ...هو
ومتمسكني بالتذ ّمر من ّ
ِّ
املجتمع نفسه الذي خلق الطبقة الحاكمة منذ بدء التكوين ،حاف َظ
عىل إعادة إفرازها مرارا ً ،وضع نفسه باملوقدة دفاعاً عن عرشها
أي مرشوع لإلطاحة
ورمى الوقود منذ عقود عىل ّ
كل َمن حاول طرح ّ
بهذه الصيغة البالية.
باختصار ،أنت محكو ٌم بالبقاء بني املطرقة والسندان ،مطرقة الطبقة
الحاكمة الفاسدة ومامرساتها الفاجرة ،وسندان الطبقة عينها والتي
تعرض نفسها كمرشوع ملكافحة الفساد .هذا هو جنون اإلنهيار.
فمن سيرضب بالفأس رأس "الصيغة اللبنانية"؟
باألخص تع ّرضت منذ قرون،
يُشا ُع أ ّن لبنان عموماً ومدينة بريوت
ّ
وعىل مراحل ع َّدةَ ،
لزالزل مد ِّمرة ابتل َع ْت برشا ً وحجرا ً ،ويُشا ُع أيضاً
أن البحر إقرتب أمياالً من اليابسة ،وأ ّن هذه املدينة ،عىل حالها اآلن،
هي مدينة فوق ع ّدة مدن مد َّمرة .التاريخ ّرمبا سيك ِّرر نفسه ولكن
بسخرية برشية هذه امل ّرة.

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺆس ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﺳﺎرة ﻳﺎﳺ
يف ظل "غياب الدولة" ومؤسساتها وعجزها عن
تقديم حلٍ ألي مشكلة من املشاكل اليومية التي
يستيقظ عليها املواطنون ،يلجأ هؤالء وكخيار أخري
لهم ،بعد أن فقدوا السيطرة عىل العيش ،إىل طرح
همومهم أمام الرأي العام ،عىل التلفزيونات بشكل
خاص ،يف سبيل إيجاد حل أو حتى ملساءلة املعنيني
مبسائلهم العالقة.
تقوم املحطات املحلية "مبَنتجة" بؤس املواطنني يف
برامج إجتامعية تستثمر فيها تلك الفئات املقهورة،
طمعاً منها بتحقيق نسب مشاهدة عالية ولخلق
نبيل وسامٍ  ،أي
الجدل واإلثارة بذريعة أن هدفها ٌ
املساعدة وفعل الخري .لكن األساليب الفاضحة
واملهينة املتكررة للتعامل اإلعالمي مع قضاياهم
يثبت العكس ،حيث يَع َمد املحا ِو ُر إىل تعرية
ضيوفه مبارشة عىل الهواء ،محاولة منه لدفعهم إىل
اإلنفعال قبل أن يُ ِع ّد عنهم ،تقاري َر محشوة
باملؤثرات الصوتية والبرصية الرتاجيدية.
وهكذا أصبحت القضايا االجتامعية التي ال تنتهي
يف بالد العسل والبخور ،من فقر ومرض وإهامل
وحتى خالفات شخصية بني الزوج وزوجته ،مواد
إستعراضية دسمة ت ُقدم مجاناً عىل الهواء ،ينتظرها
الجميع من كافة األعامر واألجناس .مق ِّد ُمها الذي

"ينرش غسيل" ضيوفه ،يفتح ملفاً ،ورسعان ما
ينتقل إىل آخر ،يف مدة ال تزيد عن العرش دقائق
ليعزز عند املتلقي املشاهد كل أنواع اإلنفعاالت
ويرتكه بدون إستنتاج حلٍ ٍ
مطلوب ينهي به
واحد
ٍ
مأساة الضيف مرة وإىل األبد.
أما يف الفضاء االفرتايض ،يقوم املد ّونون واملؤثرون
بدعم القضايا االجتامعية من عىل منابرهم
الخاصة .غالباً ما يخاطب هؤالء متابعيهم بلغات
أجنبية بهدف استعراض مهاراتهم اللغوية ،مبا أن
اللغة العربية باتت "خشبية" وليست "للحداثيني"
أمثالهم ،ولينجحوا بتملق العقل األجنبي عىل
قليل من التنقيب يف ما وراء
مواقع التواصلٌ .
صورتهم ،يؤكد أن تأييدهم ألي حراك ،الحراك
املناهض للسلطة السياسية ،دون لعب دور سيايس
واضح ينادي بتغيري جذري يف املنظومة ،ما هو
جدي حقاً.
سوى لإلستعراض وليس لرتك أي أث ٍر ٍّ
يقودنا هؤالء إىل نرش ثقافة املنظامت غري
الحكومية والرتويج لها بسذاجة كحلٍ بديل،
ويعملون عىل إطالق حمالت توعية ومتكني غري
مجدية .أطلق بعضهم مؤخرا ً حمالت حملت
عناوين مثل "مني الفلتان "و "بكري عليا" نرشت
عىل اللوحات اإلعالنية عىل الطرقات ،تُظهر صورا ً

مهينة لنساء مع ّنفات ،عىل وجوههن كدمات
زرقاء ،وجروح دامية ،أو صورة لطفلة خائفة تلبس
فستاناً أبيض ،مرفقة بالهاشتاغات املذكورة دون
أن تؤيت بأي نتيحة سوى تذكري الضحايا من النساء
مبآسيهن.
ويف حملة أخرى من جمعية أخرى حول قضية
أخرى ...طرح "املؤثرون" املتنورون أصحاب األفعال
الخرية قانوناً ضد الفقر املدقع ،لدعم العائالت
ّ
األكرث فقرا ً ،فأعادوا إنتاج صور البؤس املسترشية،
كأن الهدف منها هو إعادة تفعيل املالحظة
العين ّية :أن نَ ِعي الفقر وأن يقودنا "الفالشباك" إليه
مجددا ً إذا ما نسيناها لوهلة .املشاهد التي
إرتكزت عليها الحملة هي من زيارة الجمعية إىل
أحدى العشوائيات ،ل ُيخ ّيل لك أنك دخلت عاملاً
سفلياً منقطعاً عن العامل ،تغطي فضاءه أسالك
كهربائية متشابكة ،أطفاله حفاة يجلسون عىل
الرصيف مبالبسهم الرثة ،البيوت الصغرية متالصقة،
وبورنوغرافيا الفقر مستمرة.
عىل الرغم من أن إقرار القانون املقرتح قد يشكل
بداية جيدة ،إال أن الحملة فشلت ومل تحقق
العريضة اإللكرتونية هدفها .ال ميكن لنا سوى أن
نشعر باإلحباط أمام هذا الكم الهائل من

الرتاجيديا التي تنترش كيفام أدرنا وجوهنا .التمثيل
الخاطئ لضحايا النظام املتفلت والدولة السائبة.
مرسح البؤس الكبري الذي يلهينا عن أسباب الظلم
والفوىض الحقيقية والذي ال يهمه سوى تجيري
الشعور بالشفقة لدى املتلقي ليستمرثها ويجني
من خاللها األرباح.
ال شك ان رسد القضايا اإلنسانية أمام الرأي العام
يلهم الكثريين ويدفعهم نحو حراك سيايس ،ال إىل
جمع صداقات خريية تعالج النتائج دون مجابهة
األسباب .علينا اإلعرتاف بأن جمع حمالت التربع
والتوعية ال تشكل سوى ضامدة لجروح يلصقها بنا
هؤالء "املؤثرون" وأصدقاءهم يف املجتمع املدين
كحل وحيد ملواجهة االستبداد والعنف املمنهج.
ّ
علينا اإلعرتاف بأنه خاطئ اإلفرتاض أن الفقري ال
للص َدقة .بعض هؤالء
حيلة له ،وأنه مجرد متلق َ
األغنياء املتربعني يقدمون أنفسهم منقذين وأبطال،
يف حني أنهم هم من أسباب البؤس الضارب يف
املجتمع .و"فعل الخري" اإلستعرايض الذي يتهافتون
به عىل املحتاجني ليس إال إستيالد متجدد للبؤس
يضمن استمرار "استعراض" هوالء وإعادة صناعة
رشوط بؤسهم.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﻣﺼﲑ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع

"ﻛﺎﻓﺢ"ّ :
ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺜﻮرة
رﺣﻠﺔ

"ﺳﳯﺪم اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ".

عبارة كتبت عىل يافطة رفعت يف إحدى املسريات
الشعبية املناهضة للسلطة والتي إنطلقت من
الضواحي الشاملية لبريوت ووصلت إىل قلب
العاصمة .تلك املسرية تحولت إىل مواجهة بني قوى
مكافحة الشغب والثوار ،قرب مجلس الشعب
وانتهت عىل الصيفي.
الحركة التي رفعت تلك اليافطة هي "كافح"،
الحركة األناركية يف لبنان.

"ﻛﺎﻓﺢ" ﰲ ﻣﻬﺐ اﳌﻮﺟﺔ اﻷوﱃ

منذ اليوم األول إلندالع الثورة ،نشطت "كافح" عىل
األرض .نصبت خيمة يف ساحة رياض الصلح،
رفعت الراية السوداء عليها ،وبدأت بالعمل .عدد
كبري من الشبان والشابات إنضموا للحركة خصوصاً
وأنها تشاركف يف التنظيم امليداين ،رفع الشعارات،
إطالق الهتافات ،النزول بشكل منظّم ،توزيع
املناشري ،والتص ّدي ملحاوالت القمع من قبل
السلطة وأداوتها يف الصفوف األمامية ،خصوصاً
أثناء املواجهات .كام تشارك الحركة يف اإلرضاب
العام ،املسريات ،اإلعتصامات ويف الساحات .عىل
مدى األشهر املاضية ،مل يفلت عنارص الحركة من
االعتقاالت التي قامت بها السلطة ،ولكن عنارصها
خرجوا من السجون حيث أن الثوار دامئاً ما
يضغطون شعبياً عىل السلطة لإلفراج عن
املعتقلني.
قامت الحركة ،باإلمكانيات املتواضعة التي متلكها،
من إصدار العدد األول من نرشة "التحررية" الذي
وزع مجاناً يف الساحات واملرسات ،وهي تهدف إىل
اإلضاءة عىل نشاطات "كافح" وتقديم الفكر تنسق عىل األرض ،يف مختلف املناطق ،مع القوى البالد ،إذ اعترب أحد مؤسسيها أنه "ميكن تحقيقها
األناريك لآلخرين .النرشة مازالت قيد التطور ،واملجموعات الفاعلة عىل األرض ،مثل املجموعات عىل مراحل عرب ترشيعات قانونية يف مجلس
اليسارية والنسوية واملدنية وغريها.
الشعب ،تهدف إىل منح صالحيات أوسع للمجالس
والعدد الثاين يف طريقه إىل الشارع.
البلدية عىل حساب السلطة املركزية يف بريوت،
وعدم حرص املؤسسات فيها .ليكون كل مواطن
ومن الحمالت التي تشارك بها الحركة بفعالية،
ّ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
قادرا ً عىل الوصول إىل اإلدارات واملؤسسات
وأصبحت ذات شعبية ،هي حملة #اطرد_فاسد
الرسمية من خالل مجتمعه املحيل ،وليس بريوت
التي تهدف لطرد األوليغارشيني من املطاعم
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺜﻮرة .ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺠﳣﻊ.
العاصمة" ،أما الرؤية املثالية فهي" أن تكون كل
واملقاهي واألماكن العامة.
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ|
منطقة قادرة عىل تسيري أمورها بنفسها".
إىل جانب الالمركزية ،كمنطلق فكري ،يحرض
إﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﱪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
الحركة تحاول أن تكون عىل مستوى املوجة الثانية الالمركزية تعترب من أبرز سامت الثورة وزخمها الجانب الطبقي يف صلب التوجهات الفكرية
من الثورة ،حيث أن السلطة زادت من استخدام واحد عىل امتداد الخريطة .المركزية الثورة منعت للحركة ،إذ تعترب أن املعركة األساسية هي ضد
العنف ضد املتظاهرين ،وهذا ما جعل "كافح" السلطة من حرصها يف مكان واحد ،ومن إخامدها األوليغارشيا ،أي الطبقة الغنية الحاكمة والقامعة
والسيطرة عليها .النظام املركزي يُسقط بثورة للطبقة العاملة .وعادة ما تستخدم "كافح"
تأخذ اإلحتياطات الالزمة والتحضري لها.
الحركة تتمسك بشعار "كلن يعني كلن" ،كتوجه المركزية .هذه املعادلة فرضها الناس يف الساحات مصطلح" العصابة الحاكمة" كبديل عن مصطلح
أسايس لخطابها ،ورفض كل أشكال السلطة والشوارع.
"السلطة".
املركزية ،كام أن خطابها أصبح أكرث نضجاً،
الفكر األناريك مناهض للمركزية يف جوهره ،ويدعو اﻹﻧﻄﻼﻗﺔ
وصفوفها أكرث تنظيامً ،ومهام الفرق الداخلية
أصبحت أكرث وضوحاً ،كاللجنة السياسية واإلعالمية إىل توزيع الصالحيات للمجتمعات املحلية بحيث تعترب حركة" كافح" حديثة نسبياً .يف أواخر عام
تصبح العالقة بني املجتمع املحيل والسلطة  ،2018خرجت الحركة إىل الضوء" ،نتيجة توحيد
والتثقيفيّة والنسويّة ولجنة العمل املبارش.
طيلة الثورة ،كان عنارص الحركة عىل األرض ،وهذا املركزية بحدها األدىن ،لريتبط الفرد مبجتمعه لجهود مجموعة من األناركيني" ،عىل حد تعبري
ما أكسبهم خربة ميدانية يف التنظيم ويف التعامل املبارش .وبني المركزية الثورة والمركزية الفكر ،أحد مؤسيس الحركة ،وذلك بهدف تحرير املجتمع
مع التكتيكات التي تستخدمها قوى مكافحة تطرح "كافح" نفسها كحركة المركزية ،فقد أسست من قيود السلطة األبوية والطائفية والرأساملية
الشغب يف الشارع .وتعمل الحركة عىل مشاريع يف مؤخرا ً منسقيات مناطقية ،يف الجبل والبقاع والعسكرية.
الجامعات واملناطق ،ستعلن عنها يف وقت الحق والشامل والجنوب ،وإنضم إليها عنارصها بحسب
سكنهم ،ليقوموا بنشاطات محلية.
داخل الحركة ،اتجاهات فكرية مختلفة .تجد بني
خالل هذا العام.
"كافح" ال تعمل وحدها يف جزيرة معزولة ،فهي متلك الحركة رؤية واقعية لتطبيق الالمركزية يف عنارصها من يؤمن باألناركية املجتمعية

((anarcho-Communism
( األناركية النسوية ،األناركية النقابية ،األناركية
النباتية ) ،(anarcho-veganismاألناركية الخرضاء
واألناركية البدائية .يلتقي هؤالء تحت مظلة
مواجهة السلطة بكل أشكالها )السياسية،
اإلقتصادية ،الدينية ،والعسكرية( ومقاومة جميع
األنظمة واملحاور دون اإلنحياز ملحور دون آخر،
وتشجيع األفراد عىل التحرر من كل القيود
والزعامات لبناء مجتمع السلطوي .أما إسم الحركة
فهو مخترص لعبارة "كوادر أناركية فاعلة ح ّرة".
اﻟﺜﻮرة ﺗﻔﺮض اﻟﺘﺤﺪﺎﻳت

قبل "كافح" ،خالل العقد املايض ،ظهرت محاوالت
أناركية مختلفة يف لبنان ،ولكنها مل تستمر طويالً
نتيجة ظروف متشعبة .اليوم ،أمام "كافح" فرصة
نادرة كون البالد يف مرحلة انهيار تطال كل طبقاته
وقطاعاته ،واألفكار الداعية للعودة إىل الالمركزية
وأنظمة الحكم املحلية أصبحت واقعية أكرث من
كونها مجرد نظريات ،خصوصاً مع انهيار الدولة
املركزية وفشلها منذ تأسيسها.
هذه الفرصة تشكل أيضاً تحدياً كبريا ً للحركة التي
يبدو أنها بحاجة لإلجابة عىل العديد من األسئلة
الكبرية يف األشهر القادمة
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اﻹﺳﺘِﻌﺮاض ﻫﻮ ُﻣﻨﺘِﺞ اﻟﻮَﳸ اﻟﺰّاﺋﻒ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻏﻲ دﻳﺒﻮر ﻟـ"رﺣﻠﺔ":
َﻓ ِﻜﻜﻮا ّ
اﻟﺼﻮرة َﺗﺮوا اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺎوره :ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف ،ﺣﺮﻣﻮن ﺣﻤﻴﺔ
<< مرسورون جدا ً بإستضافتك أستاذ "غي ديبور".
هنالك الكثري من املواضيع التي ن ّود أن نتحدث
عنها معك لكن طبول الحرب تقرع والوقت
يداهمنا .نحن عىل أبواب "شهر التس ّول" .ما هو
تعليقك األول عىل اإلفالس الذي يصيب لبنان؟

حول عدم قدرة األهل ،ذوي الدخل املحدود ،عىل
رشاء هذا الحذاء .يالحقنا طيف التلميذ صاحب
"ناييك اير ماكس" طوال حياتنا .يصبح العدو الذي
نتمنى أن "نكون يف حذائه".

<< هاها ،جيد اللعب عىل الكالم أستاذ ديبور…
قرأت أن وزير املالية الجديد يريد أن يشحذ " 5نكون يف حذائه" مثل األمريكان "Be in his
مليارات دوالر من "الدول املانحة" ليؤمن القمح "shoes
و"الفيول" والدواء ملدة سنة .تخيّل أن املجتمع
اللبناين الذي فل ََق رب البرشية
ّ
بـ"تحرضه" و"ذوقه" وهل أنا لوحة إعالنية تحاول إضحاكك ودفعك إىل
و"نحنا
العاملية
املاركات
الرفيع ،ومعرفته بتفاصيل
اإلستهالك واإلستعراض؟ أصمت وركّز معي.
والد عيّل وتالميذ جامعات" ،هذا املجتمع
اإلستهاليك العنيد ،يستدين املال ليؤمن أساسيات << عفوا ً ،أرجوك تابع..
الحياة.
بالفاشونيستاز
ّرت
ك
ف
ّام
ل
ك
يؤملني
قلبي
سأتابع .كنت قد قرأت كتاب فيورباخ "نقد جوهر
نصاً أثار
واإلنفلونرصز الذين سيضطرون إىل مسح شعرهن املسيحية" ) ،(1841الذي تتضمن مقدمته ّ
بالسمنة الحمويّة للحفاظ عىل رونقه وملعانه .إهتاممي كثريا ً لدرجة أنني شعرت وكأنه قد رسق
ّ
كيف َس ُيطَ ِّبق اللبنانيون شعار "تِهري وت َج ّدد" من جوف عقيل ،دعني أقرأه لك فهو يلخّص كل
ويؤمنون قرضاً بفائدة خيالية لرشاء سيارة يشء" :ال شك أن عرصنا يفضل الصورة عىل اليشء،
املارسيدس عام 2020؟ يا حرام يا لبنان! يا حرام يا النسخة عىل األصل ،التمثيل عىل الواقع ،امل َظ َهر
شباب وشابات لبنان .لقد وقعتم يف الفخ! فخلف عىل الجوهر ،والوهم وحده مق َّدس .أ ّما امل ُدنس
كل هذا الهراء ،خلف كل صالونات الضيوف فهو الحقيقة .وباألحرى فإن ما هو مقدس تزداد
والسيارات والخدم والحشم و"الضهرات" قيمته بقدرما تتناقص الحقيقة ويتزايد الوهم،
و"السفرات" و"السلفيز" والرنجيلة وعمليات بحيث تصبح أعىل درجات الوهم بالنسبة له أعىل
التجميل ،كائن صغري وحزين ال يفقه يف الحياة درجات املقدس".
سوى العمل واإلستدانة واإلستهالك لخدمة
اإلستعراض.
"ال شك أن عرصنا يفضل الصورة عىل اليشء،
عام  ،2019أفل ََس املجتمع املشهدي أو اإلستعرايض النسخة عىل األصل ،التمثيل عىل الواقع ،امل َظ َهر
يف لبنان .إستغل رأس املال هذا الحدث وقام عىل الجوهر ،والوهم وحده مق َّدس".
بتسليعه عىل شاشات التلفزة تحت أسامء من
بينها "يوميات ثورة" ،وبدعم من إعالنات املصارف << .يشبه حديثك عن الصورة واألصل ما طرحه
حتى الدمار ميكن تسليعه وجني األرباح من املفكر األملاين والرت بينجامني يف كتابه "العمل الفني
خالله.
يف عرص إعادة إنتاجه تقنياً" حيث يرشح كيف
أصبحت قيمة اليشء ،أو العمل الفني يف عرصنا،
<< كائن صغري وحزين … ايه والله يا أستاذ "غي" .تقاس بعدد النسخ التي يتم إنتاجها منه.
طيب ،دعنا نتحدث أوالً عن كتابك الشهري
"املجتمع املشهدي" ) .(1967كيف ميكنك أن بالفعل ،إنها الحيلة نفسها التي ما زلنا حتى يومنا
تلخص لجمهورنا العزيز نظريتك ؟
هذا نعاين منها يف مجتمعنا ،ال بل تفاقمت
وازدادت خطورتها مع بروز التكنولوجيا والوسائل
هذا السؤال يحتاج إىل سيجارة ،دعني أشعلها اإلعالمية والتسويقية كوننا نعيش تحت سطوة
أوالً…
الرأساملية .ببساطة ،إن "اإلستعراض" بالنسبة يل
حسناً ،يف املجتمعات الصناعية التي تتخذ من ليس حدثاً مثريا ً للدهشة وال يحمل فعلياً جامل ّية
الرأساملية نظاماً إقتصادياً لها ،دامئا ما يطغى معيّنة .إنه ليس حتى مجموعة من الص ّور بل
املشهد عىل الحدث الفعيل .مبعنى ا ّخر ،يأيت عالقات إجتامعية بني األشخاص تتوسط فيها
املشهد كأولوية عىل كل يشء آخر .عندها يفرغ الصور.
الشكل من املضمون ويتح ّول إىل صورة فت َح ِمل
هوية صاحبها وتُع ّرف عنه .ميكننا حرصها إذا
أردت مبصطلح "الصورة للصورة".
سأرضب لك مثاالً لتوضيح املقصود .إذهب عند
متجر "ناييك سبور" وإشرت حذاء "ناييك اير ماكس"
واستمتع بصيتك عىل أنك ولد مدلل وثري.
خصائص الحذاء ليست مهمة ،وقدرته عىل تحسني
أدائك ليس عامالً يف اختيارك .ما دفعك إىل رشاء
هذا الحذاء هو "الشوفوين" .هذه الشوفوين تبدأ
معك من عىل مقاعد الدراسة .يصل تلميذ مع
حذاء جديد "نحلم" جميعاً بإمتالكه ،ومعه تأيت
الغرية من صاحب الحذاء ،ومعه أيضاً يأيت الوعي

اﻹﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻴﺲ
ً
ً
ﻣﺮاﻓﻘﺎ
دﻳﻜﻮرا
ﻟﻠﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺴﻠﻴﻊ اﻹﻓﻼس .ﺗﺼﻮﻳﺮ @dan_azzi

<< أستاذ ديبور رجاء ،نطلب منك املزيد من
التوضيح! مستوانا مستوى نقاش عىل واتساب…
يل وهو يف آن واحد
أخي ،إن اإلستعراض مفهوم ك ّ
نتيجة ومرشوع منط اإلنتاج الراهن أي الرأساملية.
اإلستعراض ليس ديكورا ً مرافقاً للرأساملية بل ل ُّب
الواقعية املجتمع الواقعي .مبعنى آخر ،هو
مجموع التص ّورات والخيال املتجذر يف وعي األفراد
حول ما هو أصيل ،لخلق رغبات وحاجات جديدة
ال يطلبها الفرد بل يقتنع بأنه يحتاج إليها .كل
املحاوالت الدعائية التي تراها وتسمعها من حولك
ليست سوى رسائل ُمبطنة هدفها إقناعك
باإلستهالك فقط ال غري .املطلوب منك هو أن
تنخرط يف لعبة السوق وتكون فردا ً فاعالً )منتجاً
ومستهلكاً( يف هذا املجتمع .وإذا كان ال بد من أن
يكون لهذا اإلستعراض من معنى فال معنى له إال
نفسه ،واإلستهالك واملزيد من الطلب والعرض ،أي
فائضاً من اإلنتاج .ومن أجل املزيد من االستعراض
واالستهالك ،عليك العمل عىل مدار السنة لرشاء ما
قالوا لك أنه "موضة العام" أو "رأئج" أو "."must
لخصت هذا األمر يف الفقرة األوىل من كتايب حيث
قلت" :يف املجتمعات التي يسود فيها منط اإلنتاج
الحديث تُق ِّدم الحياة نفسها كَك ُّل عىل أنها تراكم
هائل من املشاهد أو اإلستعراضات .كل ما كان
يُعاش عىل نحو مبارش يتباعد متحوالً إىل متثيل".

ال ميكن فهم املشهد عىل أنه إساءة إستخدام عامل
الرؤية بل إنه باألحرى رؤية للعامل وجدت ترجمتها
املادية ،رؤية للعامل أصبحت ُمتَشَ ّيئَة.
) (objectifiedوميكن تلخيص هذه الرؤية كاآليت:
"إن اإلستعراض هو رأس املال وقد بلغ من الرتاكم
ح ّدا ً تحول عنده إىل صورة".
<< كيف ميكن للدعاية أن تجعل من االستعراض
واقعاً؟ كيف ميكن للصورة أن تطغى عىل الحقيقة؟

سأجيب عن سؤالك بإعطائك مثاالً .إفتح تطبيق
إنستغرام عىل هاتفك الذيك .أنظر إىل الصور
املعروضة عىل التطبيق .سرتى ،عىل سبيل املثال،
صور شُ بان عابسني ،نصف عراة أرخوا لحيتهم .قبل
أن تنهي جولتك ،تشعر بانزعاج زائد من واحد من
هؤالء الشبان .رمبا ألنه بالغ بإمياءات وجهه أو رمبا
ألن وضعيته يف الصورة أضحكتك ،أو رمبا ألن صربك
من الشبه املوجود يف الصور والرسائل املراد
إيصالها قد نفذ .عندها تقول لنفسك تلقائياً "مفكر
حالو دان بلزارين" ".دان بلزارين" ،الشاب الرثي
الشهري بصوره اإلستعراضية الوضيعة ،ليس شخصاً
وحسب بل هو ظاهرة أرادها املجتمع الرأساميل
ليكون املثال األعىل للشباب .فـ "دان" ليس سوى
واجهة لعرض السلع الرأساملية وأشكالها
وسلوكياتها .إنه باألحرى " ."mannequinففي
<< هل تقصد أن اإلستعراض هو نظرة مزيّفة حني يهاجمه كثريون لـ"تسليعه" النساء يف صوره
مع عارضات يف البيكيني ،غاب عن هؤالء "النقاد"
للعامل؟
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ﻏﻲ ارﻧﺴﺖ دﻳﺒﻮر

)بالفرنسية (Guy Debord :شاعر وكاتب
وسيناميئ فرنيس شهري ،ولد يف  28ديسمرب
 ،1928وتويف يف  30نوفمرب  1994يف باريس.
كان من أشهر كتاب فرنسا املاركسيني ومن
املتأثرين بالخصوص بفكر فيورباخ .انضم
ديبور يف عمر التاسعة عرشة للرابطة الدولية
ملنارصي حركة الـ »ليرتيزم« .شارك يف تأسيس
»األممية املوقفية« التي اشتهرت بـ »تدخالتها
الفنية« ) (Art Interventionsوشارك يف
أحداث أيار  1968يف فرنسا .من أشهر أعامله
كتاب "املجتمع املشهدي" ).(1967

ﰲ اﻟﺼﻮرة :دﻳﺒﻮر ﻣﻊ أﺳﺮة رﺣﻠﺔ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ
ﻣﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮا ً ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻔﻴﺤﺎء.

أنه ،دان شخصياً ،سلعة أيضاً يف إستعراض رأس
املال الدائم.
لقد أخذت عملية الرتويج لـ"حلم الشاب" أو
"الصورة الفاضلة" للشاب عقودا ً  ،من هوليوود إىل
املسلسالت التلفزيونية واملجالت وحتى القصص
والروايات .هذا الحلم يقول أنه ميكن للشاب
إمتالك العامل بأكمله ) (The World is yoursمن
خالل إمتالك السيارات واملجوهرات والثياب
الفاخرة .فهذه السلع قادرة عىل تأمني الحب
والفتيات والفرح .ولذلك ،دامئاً ما يبحث املجتمع
الرأساميل عن شخص مثل "دان بلزارين" ليكون
واجهته ،بل أيقونة ملجتمعه.
<< ِ
تقصد أن الشاب دان ،من خالل صوره عىل
إنستغرام ،يقدم لنا خارطة طريق علينا إتباعها؟
نعم ،هذا صحيح .دان هو علّة من ِعلَلِ وجودنا يف
عامل "اإلعالنات" .هل نسيت أن مصدر الدخل
األسايس لهذه املنصات اإللكرتونية هو اإلعالنات؟
"دان" وغريه من املشاهري الذين ال ميلكون أي
موهبة غري اإلستعراض ،يلعبون دور
الـ" "mannequinللرتويج لساعة يد أو حذاء أو
نظارات شمسية .كنتيجة لهذا اإلعالن املبطّن ،يقرر
الجمهور رشاء ساعة اليد أو النظارات الشمسية.
والدافع ليس جاملياً ،بل إلعتقادهم يف الالوعي أن
إمتالكهم لهذه الساعة سيعطيهم مزايا من إرتداها
أصالً ،أي "دان بلزارين" ،أي الـ"."mannequin
<< صحيح ،أالحظ كثريين من حويل يتّبعون
السلوك نفسه!
ورسعان ما تالحظ كيف يتغري سلوكهم فجأة،
ويعيشون فعالً عىل أنهم باتوا اإلنسان الذي
يريدون أن يكونوا عليه .وهذا اإلنسان "الحلم"
مرتبط إرتباطاً وثيقاً بقدرته الرشائية ،بحسابه
املرصيف ،و"قيمته" يف السوق" .دان بلزارين" حالة
خطرية كونها تطغى عىل وعي والوعي الشاب من
خالل إضفاء "الهوية" عليه .فخطورة هذه العالقة

وكأنكم مهتمون بالرسياليني! أنصحكم مبراجعة
أرشيف " "Letterist internationalأو ال "" 'L.I
وهو موجود عىل اإلنرتنت ،ك ّنا فرحني مبوضة الـ
"ديكوالج" ) (Decollageالتي هي عكس الكوالج
متاماً ،تقنية فنية أبدعها التعبريييون الجدد
) (Nouveaux realistesعرب متزيق وتقطيع الص ّور
واإلعالنات الدعائية املعلّقة عىل الجدران وخلق
صورة فنية جديدة من خالل متزيقها وتخريب هذا
تعرب
اإلعالن .يتضمن هذا التخريب رسالة رمزية ّ
عن رفض الفن املستعمل لتسويق اإلعالنات
) (advertisingوتجريد الفن من جامليته وتعزيز
اإلستعراض ودعواته إىل اإلستهالك.
يف مرحلة تعاوين مع ال "Letterist
 'Internationalإخرتعنا تقنية تشبه الـ
 "Decollageوأسميناها ال "،"Detournement
أي خطف الهدف املرج ّو من الشعار اإلعالين أو
جل همنا القضاء عىل
تحويله ضد نفسه .كان ّ
الرأساملية وكنا نعلم أنه يجب علينا أن نكون
مبدعني وأذكياء كفاية لقتل هذا الوحش ،لذا
وجه ّنا العديد من شعارات املاركات التجارية
بطريقة تنفي هدفها املبتغى لتكون النتيجة
مضادة .يف العدد السابق من "رحلة" أحسست
أنكم تجربون القيام بهذا العمل من خالل الصفحة
األخرية بوضعكم صورة حزينة لبريوت تربزها كأنها
”أﻓﻜﺎري اﺳﺘُﺒ ِﺪﻟﺖ ﺑﺼﻮر ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ“
وحيدة وحزينة وكان عنوانها "الليلة بدنا نولعها"،
ملطرب فاشل .لكن مل تقنعوين،
أغنية سائدة
ٍ
أنصحكم بتبني الـ  . Detournementلديكم يف
لبنان العديد من امل ّواد التي ميكنكم العمل عليها،
اإلقتصادية ليست فقط يف قدرتها عىل دفع األفراد برصاحة أنت مل تعجبني بتاتاً .مل تدخل رأيس ،خاصة شعارات املصارف "راحة البال" وغريها من
إىل رشاء سلع غري رضورية ،بل أيضاً يف قدرتها عىل شعرت أنك تريد أن تكون صديقي بالق ّوة ،ال أحب الهراء.
جعل الفرد يشعر أنه كائن ناقص ،بال هوية وبال هذا الـ  Typeمن الناس .عموماً ،جريدتكم
قيمة.
أوريجينال ،تضم كتاباً واعدين ومواضيعكم ذكية .إنه وقت القضاء عىل الرأساملية التي تتحكم
شكرا ً إلستضافتي يف هذا العدد وأنا رصاحة فرِح ،بالوعي والالوعي وليس وقت الغوص يف األحالم
<< قبل أن نختم هذه املقابلة ،ولله ال ُميل أستاذ وإنه ألمر صعب أن أكون فرحاً بأنكم قد تأثرتم يب والرموز والباطن كام يريد هؤالء الرسياليون
"غي" ،لكن علينا أن نختم ،طلب م ّني إتحاد وبنظريتي عن املجتمع املشهديبعد ميض كل هذا األنذال.
املنشقني عن قوى األمر الواقع أن أسألك عن رأيك الوقت .يطعمكم الحج والناس راجعة!
لكنني علمت أنكم مهووسون مبا يسمى الكوالج،
يف جريدة "رحلة" ،فام رأيك؟ ومباذا تنصحنا؟

زوم
ّ
اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺳﻠﳰﺎن اﻟﺒﺼﻮﻣﻌﻲ:
اﻟﻌﺮاب اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻺﺳﺘﻌﺮاض"
"اﻹﻋﻼم ﻫﻮ ّ
ﺣﺎوره :ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف

ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺠﳣﻊ أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
دون ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ
اﻹﻋﻼم داﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﳣﻊ .اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ
ً
ً
إﻣﺘﺪادا ،أو
داﲚﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻹﻋﻼم ﻟﻴﺴﺖ
ً
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
إﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ً
أﺣﻴﺎﺎﻧ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺒﺎﺳﺎً
اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ً
ﻣﺴﳣﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ
ً
اﻹﻋﻼم ﻣﺠﺎﺎﻧ .ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻦ
اﻟﺪور اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ  17ﺗﴩﻳﻦ اﻷول ،ﻋﻦ
اﻟﺼﻮرة اﻹﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ
اﻹﺳﳤﻼك ،ﺣﺪﺛﻨﺎ "ﺳﻠﳰﺎن اﻟﺒﺼﻮﻣﻌﻲ"
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

<< كيف ميكنك أن تلخص العالقة بني املؤسسات
اإلعالمية والسلطة السياسية؟ هل إنها عالقة
عضوية أم أنها منفصلة وأن اإلعالم هو حقاً سلطة
حرة غري مقيدة برشوط؟
اإلعالم والسياسة بإختصار ،يف بوتقة واحدة يصب
إنتاجهام يف املجتمع ،وهنالك عالقة أزلية تجمع
بينهام .أداتان ال تنفصل منهام الواحدة عن
األخرى ،يحتاج السيايس لإلعالم ليعرض مرشوعه،
أفكاره وإيديولوجيته يف حني أن اإلعالم يقدم
نفسه يف املقابل كوسيط ،كوسيلة إيصال ،إال أنه
يشرتط حسب مصالحه أيضاً عىل السيايس نفسه.
أما عن نوع العالقة التي تجمع ما بني اإلثنني ،فإنها
ال تخضع ملعايري األخالق أو الق ّيم بل للمصلحة
البحتة .فمثالً نحن دامئاًما نسمع باألجندة
السياسية ،أي الرسالة املخفية التي يبتغي اإلعالم
أن ينقلها ،إن كان بإستنباط ترصيح إلحدى
السياسيني كون ذلك يؤمن ” “scoopيعزز
موقعته ،أو حتى بتناوله للخرب ،إن كان من حيث
نوعه ،شكله أو حتى الظروف املعينة التي قررت
هذه املؤسسة نرشها للخرب .هذه األجندة هي
بكل بساطة داللة بسيطة تظهر أن العالقة التي
تجمعهام وثيقة واحدة يف خدمة االخرى.
<< هل اإلعالم هو من يصنع الحدث أم أنه يستند
فعلياً ،فقط ال غري ،عىل الحدث؟
ميكن لإلعالم أن يلعب الدورين معاً .يستطيع
اإلعالم وله القدرة أن يصنع شيئا ًمن الال يشء.
لكن يجب العودة إىل األساس ،أي الوظيفة
البديهية لإلعالم .مبعنى آخر عىل اإلعالم أن يرتكز
ٍ
كحدث فعيل َح َدثَ  ،ومن واجبه
عىل الخرب
اإلضاءة عليه ونقل تفاصيله إىل املتلقي .أولوية
كل من امل ُِرسل
اإلعالم هو أن يكون وسيطاً بني ٍّ
واملتلقي بغض النظر عن إستحالة الوصول إىل
املوضوعية الرصفة ،وبدون أن نتحدث عن حيثيات
هذه امليزة الرضورية ،لكن يجب عىل اإلعالم أن
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زوم

إذا أردت أن ﺗﻔﻬﻢ أي ﻣﻮﻗﻒ
إﻋﻼﻣﻲ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮاﻗﺐ
ﺧﺎرﻃﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺎدﻳﺔ

يخفي إنحيازه قدر املستطاع لتبقى معالجته شأنها أهل اإلختصاص ،أي الصحافيون
للحدث ونقله له مج ّردة ،مستندة إىل معايري اإلستقصائيون الذين يَعمدون يف بحثهم عىل
علمية يف تناول للحدث .لكن هذا ال يعني أنه ال كشف الحقيقة.
يستطيع أن يضيف عنارص املبالغة أو أن ينرش
أكاذيب ،يحولها إىل حقائق .عرصنا هذا ميلء بهذا << برزت يف ا َونة ما قبل اإلنتخابات برامج سياسية
النوع تحديدا ً من العمل اإلعالمي ،لكن يف هذه وحوارية تهدف إىل تلميع صورة السياسيني
الحالة ،يتحول اإلعالم إىل منصة بروباغندية بحتة ،والرتويج لهم ،وعندما نشبت اإلنتفاضة يف لبنان،
يفقد أولويته ودوره الوظيفي ويصبح أداة ً م ّوجهة عم َد اإلعالم اللبناين نفسه إىل تبني مواقفها
وشعاراتها .كيف ميكنك تفسري هذه اإلزدواجية؟
ال متت بصلّة إىل طبيعته األصلية .
رص أن كل ما يحدث يف
<< هنالك رأي لبناين ُم ِ ٌّ
لبنان ،منذ  17ترشين أي منذ بدء اإلنتفاضة ،ليس
سوى صناعة إعالمية ،ما رأيك؟
املواطن اللبناين ض ّحى لوقت ٍ طويل بكل ما ميلك
وهو أساساً يعاين من أبشع العوارض السلبية ،من
فق ٍر ٍ
ومرض وغريها ،كام أنه يعيش يف ظل نظام
جل همه أن
إجتامعي إستهاليك "طويل عريض"ّ ،
ير ّوج ويدعو عىل الرشاء وإقتناء السلع .هذه
الدعوات املتكررة لإلستهالك ،أضف إليها "الثقافة
خلقت إحباطاً عند املواطن،
اللبنانية" بشكل عام،
ْ
حيث مل يعد يستطيع أن يكون فاعالً يف لعبة
العرض والطلب .هذا سبب من أهم األسباب التي
قامت عليها اإلنتفاضة .أما عن الدور اإلعالمي
فيجب علينا العمل عىل تفكيكه ،وتقسيمه؛ أوالً يف
العا ّم :اإلعالم اللبناين ساعد بأن ينقل رصخة
املواطن وفتح بثه املبارش لساعات طويلة من
النهار لتغطية اإلحتجاجات واملظاهرات ،وساهم
يف نقل الحقيقة املوجودة يف الشارع .أما يف
الخاص ،فبطبيعة الحال ،لعب اإلعالم دورا ً ميكن
وصفه باملريب بعض اليشء ،إذ أن العديد من
املحطات التلفزيونية تعاين من الشح املادي ومن
أزمة حقيقية يف مواردها املالية .ال شك أن اإلعالم
إستثمر حامس الشارع وغضبه ،وكان يريد املزيد
من "التشويق" ،وهو أجج اإلنتفاضة وساعد يف
ترسيع نتائجها ،كو َن هذا األمر يتناسب مع
مصالحه الخاصة ،ولو أنها ال تتناسب مع مصالحه
الخاصة فكيف باإلعالم أن ينقل مبارشة كل ما
حدث عىل مدى أيام عديدة يف وقت أ ّن تكلفة
البث املبارش باهظ ٌة للغاية؟ هنالك خلفيات
مجهولة وراء هذا التمويل لإلعالم اللبناين ،وهم
حريصون عىل أن يكون اإلعالم "املتبني األكرب"
لهذه اإلنتفاضة ،لكن املنطق يقول أن ليس هنالك
من ممول ال يبتغي مردودا ً باملقابل .كل املحطات
الداعمة لإلنتفاضة اليوم ،والتي تراهم حريصني
عليها ،ما هم حقيق ًة سوى مستثمرين فيها جنوا
أمواال طائلة جراء هذا الحدث ،وإال ملاذا ما زالوا
حتى اليوم يستقبلون دعايات تابعة للمصارف
مثالً ،هم الذين يزعمون أنهم داعمون للثورة ألن
حياة املواطن اللبناين أصبحت بائسة جراء هذا
النظام الذي يتحكم به؟ أما من هم املمولون وما
هو مغزاهم وماذا يريدون يف املقابل وغريها من
املسائل التي تقبع وراء الكواليس ،فهي تساؤالت

إذا أردت أن تفهم أي موقف إعالمي ،يجب عليك
مواقف ثابت ًة
أن تراقب خارطة املصالح املادية .ال
َ
عند اإلعالم وال يهتم أصالً بأخالقية الثبات عىل
موقف واحد ،مبديئ ال يهتز .غاية اإلعالم تشبه إىل
حد بعيد مهمة السمسار .جل ما يريده هو بيع
رصفها ،ويف هذه الحالة فمن
منتوجاته .يريد أن ي ّ
الطبيعي أن ال يعرف حدودا ً أو أخالقاً .خذ مثالً
التغطية اإلعالمية األخرية ،قام اإلعالم بنقل ما
حدث ليلة تكسري املصارف وعندما إنتهى من
البث ،كان الفاصل اإلعالمي دعاية مرصف لبناين
معني.

تصوير املأساة بطريقة مضحكة ومسلية ،الكوميديا
السوداء ،إذا أردت ،أي أن تضحك عىل ما يصيبك
من شجن .اإلنسان عموماً يطلب التسلية ،فام بالك
باملشاهد الذي يشاهد التلفاز؟ املعادلة الرسية أي
أن تستطيع أن تخلق وسيلة ترفيه تناسب املحتوى
أو املضمون الذي تقدمه .لكن يف النهاية هذا
يتطلب التوازن ) (balanceما بني املضمون املُقّدم
والشكل الذي يأخذه .الوسيط ما بني اإلثنني يجب
كل منهام ،يف << هل اإلعالم اللبناين مسؤول عن األزمة الحالية
أن يكون سحرياً ليحافظ عىل أهمية ّ
الشكل من ناحية واملضمون من ناحية أخرى ،التي وصلنا إليها اليوم؟
بدون أن تطغى الواحدة عىل األخرى.
كال ،صحيح أن اإلعالم ر ّوج وعزز اإلستعراض وخلق
<< ملاذا يرص اإلعالم اللبناين عىل مخاطبة ثقافة إستعراضية لكن املسؤول األول واألخري ،هو
العواطف والوجدان وإثارة األحاسيس عوضا عن املشاهد كإنسان له حرية اإلختيار .من يتحمل
مسؤولية األزمة أو اإلنهيار اليوم هو الفرد الذي مل
التوجه العقالين والعمل عىل بناء رأي عام؟
يقاوم ما تم عرضه عليه وقبل به .اإلعالم رضورة،
رضوري وجوده كوسيط أوالً ،وكأداة تخلق برامج
صحيح ،اإلعالم اللبناين غارق بالكامل يف هذا
ّ
الت ّوجه ،ألن معظم همه هو اإلفراط يف التسلية هادفة تحمل محتوى ،ويف الوقت نفسه مسلّية
وتقديم برامج ترفيهية خاوية من أي محتوى ،وفيها ترفيه ،عدنا إىل موضوع املعادلة الرسية.
فذلك يؤمن له مشاهدة ،التي بدورها تؤمن له
سوقاً كبرية من اإلعالنات ،والتي يف النهاية تدر له << ما رأيك بظاهرة اإلعالمي الذي يعمل يف قناة
لكنه يصنع من شخصيته واجهة إعالمية مستقلة؟
الكثري من األرباح واألموال.

<< بعيدا ً عن ال  ،SHOW BUSINESSهل
إستطاع اإلعالم يف لبنان أن ينرش وعيا سياسيا << -يف املجتمعات القامئة عىل اإلستعراض والفرجة،
إجتامعيا حقيقيا غري منحاز؟ ويف املقابل ما هو دامئاً ما يكون اإلعالم املحرك األول للرغبات واملر ّوج
العائق الذي يقف أمامه يف تشكيل هذا الوعي؟ األسايس لإلستهالك .كيف لعب اإلعالم اللبناين هذا
الدور؟ وما هي "الصورة" التي سعى إىل إيصالها؟
الرأي العام يبلور نفسه بنفسه ،هو يأيت كردة فعل
طبيعية عىل حدث نَ َقلَ ُه اإلعالم أو كشفه .إعتامدا ً ينقل لك اإلعالم ثقافة اإلستهالك ويلعب دور
أسلوب يستند إىل معايري موضوعية محددة املرشد أو العراب األسايس لإلنسان العرصي .إننا
عىل
ٍ
ميكن لألفراد أن يك ّونوا رأيا عاما .لكن عىل الصعيد غائصون يف مجتمع إستهاليك حتى النخاع الشويك،
األكرب ،أي عىل الصعيد الواقعي والعميل ،ال يهتم وال ميكن ألحد أن ينفي أنه بعي ٌد عن التأثر مبا
اإلعالم بخلق رأي عام أكرث مام يهتم بأن يصدق ير ّوج له .سعى اإلعالم إىل إيصال صورة ما يريده
الرأي العام شعارات املصارف التي تشكل ركيزة العرص من األفراد .اإلعالم عمل وفقاً لهذه
التمويل األسايس له من خالل إعالناتها ومصالحهام الشعارات ،فرتاه يجسدها يف برامجه وإعالمييه
املشرتكة .ميكن لإلعالم أن يخلق رأياً عاما ،ولكنه وعمله ككل ،مثل "إعمل أكرث" أو "إجنِ املزيد من
رأي عا ّم منحاز يخدم هدف املم ّول الذي يستثمر األموال" أو "إشرتِ هذه السيارة ألنها مريحة أكرث"
يف اإلعالم .هنالك تجارب معينة إعتمدت عىل وغريها .سمح لإلعالنات أن تعرب منه ،كونُه منص ًة
تقديم إعالم بديل ومستقل بعيدا ً عن التمويل ،مفتوحة ،وهو بدوره أعطاها مربرات ورشوط ،بل
عىل البقاء بعيدا ً عن عامل "الصناعة اإلعالمية" وحتى نظّ َم أفكارها ليجعل منها ثقافة تؤثر عىل
يعتمد عىل إشرتاكات معينة من جمهور يطلب سلوك وقيم املجتمع.
أساساً إعالماً حرا ً صادقاً فعال يف نقل الخرب ومعالجة
القضايا ،ال يتدخل فيه أو يقف وراءه مرصفيون << إننا نعيش يف زمن األزمات ،ما هي األزمة
ورجال األعامل وبارونات السياسة الكبار ،الكربى عىل صعيد اإلعالم اللبناين اليوم؟
الطامعون بأجندات سياسية.
هنالك تقهقر يف محتوى املضمون عند اإلعالم
<< برأيك ،ما هي املعطيات التي يجب أن يرتكز اللبناين يف يومنا هذا .تزعجني مثالً الهالة الكبرية
التي تحيط ب "مرسيل غانم" ،هو مسؤول عن
اإلعالم عليها بعمله؟
تدهور حالة اإلعالم .أنا أطلب من الجميع اإلستامع
تحتاج هذه إىل املعادلة الرسية كام أسميها ،إىل "مرسيل غانم" بدون مشاهدة برنامجه ،لن
ومعناها خلق برامج إعالمية مستوحاة من تجد شيئاً .بعيدا ً عن األجندات السياسية الظاهرة
األسلوب الدراماتييك التي إعتمدها املرسح اليوناين يف برنامجه ،وبغض النظر عن الحيّل غري املجدية
القديم .كانوا يقدمون عمالً إبداعاً فنياً يرتكز عىل التي يستعملها إلخفاء إنحيازه ،أتكلم هنا عىل

املستوى اإلعالمي ،أي عىل السمتني األساسيتني
التي يجب عىل أي برنامج حواري أن يتمتع بهام،
وهام كشف املشكلة وإيجاد حلول .إنهام
مفقودتان يف برامج "مرسيل غانم" .ظاهرة "مرسيل
غانم" تؤكد متاماً أن املظاهر واإلستعراض يف
املواجهة ،باتت هي املضمون نفسه ،أي إنتصار
الشكل عىل املضمون.

تقبع املشكلة هنا أن اإلعالمي أصبح بحد ذاته
الخرب .إنه اإلثم الذي يقع فيه اإلعالمي ،ألن
اإلعالمي يف هذه الحالة يفقد كل أنواع املصداقية
واملوضوعية.
<< مع إنخفاض القدرة الرشائية خاصة عىل صعيد
الكامليات ،من املنطقي أن يرتاجع مجال سوق
اإلعالنات .يقول أحد الخرباء أن الرشكات
)الدعائية( ستعمل من اآلن وصاعدا ً فقط لخدمة
مصالح الخليج ،بينام سيتضاءل عملها يف لبنان .ما
هي رواسب هذه األزمة وكيف ستؤثر عىل اإلعالم
والعاملني فيه؟
رواسب األزمة نعيشها االن .هنالك الكثري من أبناء
اإلختصاص الذين تخرجوا ومل يجدوا عمالً.
املعلنون إختفوا من السوق ،ومجال اإلعالنات يف
تدىن كثريا ً الدفع اإلعالين.
أسفل دركات الجحيمّ .
ليس خفيّاً عىل أحد أن العديد من املحطات
التلفزيونية ترصف موظفيها أو بات املوظفون فيها
يعملون بنصف راتب.
<< كلمة أخرية؟
أرى املستقبل اإلعالمي والصحايف يف مشاريع
هادفة ،مستقلة غري مم ّولة من جهات مشبوهة،
مثل "رحلة".
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ﻣﻮﺳﻴﱾ
وﻓﺎة رﻳﻨﻴﻪ ﺑﻨﺪﱄ

ﺟﺎن رﻃﻞ
هي املناسب ُة التي غ ّيبت "رينيه بنديل" من جعلتنا
نلتقي لنتذكر! أو قل إن من طالبنا بكلامت عنه
تحيك حضوره مبناسبة غياب "كبري العائلة" عن
سبع ٍة وستني عاماً هو من اختار املناسبة .لقاء إذا ً
مع شقيقه "روجيه" عىل فنجان ساخن يف املقهى
والغائب بقي له واجهاتها الزجاجية واملدى املطل
عىل مطر ينهمر فوق شوارع املدينة.
كنا نلتقي كل واحد منا باآلخر وهذا مؤكد .ال أنكر
رغبتي الدامئة برتتيب حديث مطول مع روجيه
بنديل بهدف استكامل مرشوع "أوراق العاملني
عىل الخشبة" والتي أحاول من خالله مللمة مسار
العاملني يف فنون العرض عىل أنواعها .املدينة باتت
تعرف ب "عروس الثورة" وقد نفضت كل ما علق
بها من صور مش ّوشة .من غ ُري الفنانني وأشباههم
يكملون الصورة ويج ّملونها؟ ال تفوتني اإلشارة إىل
أن اللقاءات مع "بشري الضيقة" هي األكرث تواترا ً
ودامئاً ما كانت مواضيعها تأخذنا إىل هموم املرسح
بكل ما تنتجه وجهات الخشبة.
غري أن موضوع اللقاء الجلسة هذه املرة كان غياب
"رينيه" ،بك ِر ذكور عائلة البنديل من أبناء "إدوار
بنديل" الذي يعرتف له "روجيه" بكونه موجه
العائلة ،حني وجوده ،وبإعتباره ُم َر ِّس َخ عالقاتها

ولو أن الحديث عن مراحل "رينيه" ومامرسته لكل
أنواع املوسيقى التي أجادها وألف فيها أغنيات،
لكانت اإلستفاضة يف ذكر البدايات  -كعائلة -
واجبة .غري أن البداية عند رينيه كانت بإنشاء فرق
غربي ِة املنحى منها "نورتون ويند" و "واي نات".
كان هذا يف أواخر الستينيات.

باملوسيقى عرب تأمني أساتذة ،وحتى من خالل
إرسال األوالد اىل مخيامت صيفية يف
"كولوين-فرنسا" أهم برامجها الرتفيهية ،تعلِّم
املوسيقى جنباً إىل جنب مع أساتذة لتدريس
املوسيقى باقي أيام السنة ،بل ويذكر أنّه تعلّق
باملوسيقى منذ نعومة أظفاره متأثرا ً مبوسيقى
"البوب" الغريب ،وقد تط ّبعت أغانيه بطابع هذا
ولعل أغنية "د ّورها د ّور" تع ّد مثاالً عىل أما النجاح املد ّوي للجميع فكان إثر دخول إدوار
النمطّ ،
بنديل يف لجنة التحكيم لربنامج "استديو الفن"
ذلك.
ملوسم سنة  73حيث أطلت العائلة يف حفل الختام
يطلق "روجيه" العنان للذاكرة فيخربنا عن حفله وق ّدمت عرضاً خالله ،وتوالت من بعدها العروض
املوسيقي األول الذي رتبه ونظمه مع إخوته ،االستعراضية واملرسحيات عىل أكرث من مرسح يف
العائلة بكاملها ،كان مرت َجالً ،ورتّبه يف ذلك الحني العديد من البلدان العربية .وفيام يتعلق مبا أنجزه
كمفاجأة مبناسبة عيد األم حني أهداه مع الجميع "رينيه" مبفرده ،فهناك محطتان أساسيتان :األوىل
للوالدة ،حيث يف حينها ،استخدمت كل الوسائل إنتاجاً لألغاين والعروض املرسحية من بداية إطالق
املوسيقية املتاحة ،ومل تكن كلها آالت موسيقية بل "ري مي" سنة  1983وما تالها من فيلم سيناميئ
يل تنك ّية ومالعق واحد "أماين تحت قوس قزح" كان خالله التعاون
ّ
مام وجدوه من طناجر وعلب ح ٍّ
ميني " وما تالها
الخ ) (..ويضيف واضعاً ببساطة موقعه بني أبناء مع الشاعر اإلعالمي الحقاً "جورج ّ
العائلة ،فيثبت أن "رينيه" ،والذي كان يهوى من مرسحيات بالتعاون ومن كتابة "بشري الضيقة"
العزف عىل كافة اآلالت املوسيقية ،من مواليد وهي عىل التوايل "رميي والناطور" و "رزنامة جدي"
 1952ويكربه بسبع سنوات .وهذا أمر يعنيه و "عيد سعيد" وقُدمت كلها عىل مسارح عديدة،
إضافة لكونهام مواليد الشهر ما قبل املايض نفسه منها الرابطة الثقافية يف طرابلس ابتداء من سنة
يف الرابع والخامس منه وإحتفالً بعيد ميالديهام  1985إىل بدايات التسعينيات ،حني أجربته ظروف
الحرب عىل طلب "لجوء إنساين" يف كندا حيث
األخريين معاً.

ٍ
سنوات ليعود إىل لبنان مهندساً
أمىض قرابة عرش
للصوت وموزعاً موسيقياً يف محطة تلفزيونية يف
بريوت ،حيث مل يستطع االستمرار ،لتكون رحلة
العودة إىل طرابلس ليستقر فيها ويؤسس استديو
ورشكة إنتاج للصوتيات لنرش نتاجه الخاص.
ولعل آخر مشاريعه التي أنجزت بعيدا ً عن
التدريس املوسيقي ومتابعة طالبه موسيقياً ،أو
ضمن ما عمل عليه معهم يف مرسحيات تربوية
لألطفال والناشئة من سلسلة مرسحية لعروض
توالت ضمن ثالثة أجزاء ،إىل ما يعتربه "بشري
الضيقة" مرشوعه الخرايف األخري الذي قال له من
بعده" :قلت كل اليل بدي قوله " وهو إنشاء أو
تكوين رأس مال ل "بنك األغاين" يضم أكرث من
 350أغنية بتسجيلٍ نهايئ تعاون إلنجازها مع
العديد من األسامء ،شعراء وموسيقيني وس ّجلها
بأصوات طالبه ،تنتظر من يطلقها أو يؤمن لها
سرية علنية! مع اإلشارة إىل ألبوم سبق وأطلقه
بإنتاج خاص خالل حفل تكرميي لشقيقته "دورا"
سنة  2015بعنوان "يا ريتك حدي".
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ﻣﻌﻠﻘﺎت
ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ

ﺳﻔﺮ ّ
اﻟﺜﻮرة
اﻧﻄﻮان اﻟﺰﻋﺘﻴﲏ
الجملة املرت ّملة الطازجة املح ّملة بالكلامت
املقتوالت ،الكلامت املزحوالت من سفر تكوين
بالسقطة والسقوط يف
يف البدء كانت الخُرطة خريطة أعصاب الوهم يف الحلم اللبناين املتفاجئ ّ
الرأس ويف ال ّنهاية أىت الشكل محسو ًما جذريٍّا النقطة ،ذبح عىل السطر وال السطر االيت هابب أو
ومحسوسا جذوريٍّا عىل بدء تكوين النهاية من آت ،وال مخلّص مه ّمش من الهامش هاجم.
ً
البداية.
خُذوا البعري الشارد وق ّجته وتن ّعموا ،خذوا القشّ ة
ولبج الجمجمة.
منذ انتصاب العدم يف امل ّخ كهيئة للحب لقصم الظهر ،لفقع البطن ّ
والخصوبة ،منذ مرشوع توليد خريطة الحلم خُذوا لغة البداية.
اللب العقيم من الل ّبان املحروق خُذوا الورق والقلم وشحطة القلم.
اللبيب وفذلكة ّ
وطرش كابوس الد ّم باللّنب لتجميل صورة املشهد .خُذوا الحدود املرشوطة وسياسة السامء املحروقة.
الرشوع بحفرتة األجساد بالرايات والزخرفة خُذوا صفوة القدر املكلّل من البداية برغوة
منذ ّ
النهاية.
بالبارود عىل الجلد.
منذ تعميم مرشوعيّة عقر املخلوق ومن اللحم
رس هذا اإلنوجاد اللئيم األليم امليلء باأل
للعظم ب ّ
نني عىل املوت الحنون والحنني للحياة يف البيت
دون الحرب عىل الباب والشبابيك .فاصلة مربومة
مخنوقة عىل حريق الدواليب ولبّيك يا لبنان ،لبّيك
يا إنسان عىل وقع قرقعة طبول األمل امل ُغري يف
الدماغ امل ُ َح ْر َح ْر امل ُشَ لْفَط امل ُ ْن َجلِط املجلوط بتق ّبل
أح ّر التهاين بالتّعازي ،ورفض التّعازي بالتّهاين ،ث ّم
عىل القبول وباإلكراه بفنون التح ّمل والتّصدي
والتخطّي والصرب العظيم واستعراضات اآليت األ
عظم ،والبادي األظلم ،والناهي األرحم.
وأ ّما بعد فإنفجار رحم األرض األرعن :ها قد ولد
ميتًا لنا من زمان ولكم عىل ال ّدوام لبنان العظيم
فخذوه.
خُذوا كلوا جسد الفكرة الن ّيئة املوبوءة بالهلع،

خُذوا املوجود وغري املوجود املنقوع بالعدمية،
امل َعلوف بواقعية القرف وامللل والتعب من
التصويب عىل النتيجة وتعليل السبب وتحليل
العقد والتحايل عىل املنطق الستخراج العرب
والتعابري عن النقص الزائد والزائد املنقوص
بالكامل ،امل َقصوص عىل قياس التاريخ املخروق
امل ُ َم ْنطَق عىل خرق الخريطة وبالتايل تصفية َوهم
الخُرطَة :خُرطَة تاريخ وجود البلد املرعوب من
شبح الدميواغرافيا ،املغلوب عىل أمره بجغرافيا
الوهم املتقولب يف مستنقع األقليات واألكرثيات
املتحركة ،املتعايشة عىل القتل والنهب املمنهج
للقعر ،للامء ،للرتاب ،للدم ،للموا ًد األول ّية الحيوية
وذلك لإلجهاز عىل الهوية اللبنانية ونحرها برشف
وتضحية ووفاء .الهوية اللبنانية املنتحرة أصالً،
املولودة املنبثقة تارة من الرشق وطو ًرا من الغرب،
املساوية لالحتالل يف الجوهر.

بالهني املتهاون ،بقذيفة من الغيم النقي ونصطاده ،نج ّمده ،ال شتاء وال ماء
خُذوا الحقيقة باملبارش ّ
كل الكلامت
العصب املتكلّم أو بشظ ّية من الهاوٍن امل ُزغرِد بعد اآلن طاملا من أفواهكم ما زالت ّ
امل ُزل ِغط للحرب املتج ّددة الصادحة بنفس الحريّة تل ّوث هواء الرأس يف كياننا.
والكل
املستقل ّ
ّ
التيساء وبصوت الفرد الح ّر السيّد
بالكل مع الكل من الكل يندد يحذر ،يقاوم خُذوا النفس املج ّنح مع رجفات رجرجات األوتار
للكل ّ
ّ
رشع يدسرت ،يد ّجن الهجني الخارقة لجدار الصوت.
ي
يقونن
ميانع،
ّ
املستجهن املشني واملدان عىل التامم من كل خُذوا امليش بلحف الحيطان بالطول بالعرض.
خُذوا املتاريس تحت اللحاف.
الفرقاء واالفرقاء املتفرقّني وما فرقونا بعد.
خُذوا الشفّة والشفتني والنهي عن البزم والجزم.
كل األمكنة اآلن التي سئمت من خُذوا القبلة بالغصب وادحشوها يف قطن الوسادة.
خذوا اخبصوا يف ّ
أقدامنا املكرسحة ،من نعالنا املفلوعة املجلوخة خُذوا البصاق عىل ساعة النوم وأجله وارتشفوا
عىل زفت الثورة املساملة ،خذوا الزوايا واملحالت القهوة تحت التخت.
واملرافئ واملرافق واملناطق والساحات والحانات خُذوا عقارب كوابيس الوقت املدوزن عىل إيقاع
لسع النعوش.
والدارا.
خُذوا طقطقة مسامري الذاكرة القتيلة.
خُذوا ط ّجوا بخ َر ِف الوجود الحاف بالحضيض عىل خُذوا كل الشهداء.
الحي الذي ال يرحم.
للدماغ
وا
الحفّة وتحت املزراب ،خذوا الدعسات والعتبات خُذوا صلّوا وترض ّع
ّ
والبيوت واألفق واآلفاق والرمال وبالط الشط يف خُذوا احلموا مبا قبل الفكرة.
مبا يسبق قتل الكلمة.
الحناجر والباطون يف األحشاء.
رشح
خُذوا ما لكم ولنا ،ما يط ّوح باأللسن ،ما ي ّ
ًحيح العضالت املح ّملة فوق طاقاتها ،بالحناجر ،ما يش ّوح باأللفاظ وال ينطق إالّ باإلنتقام
خُذوا ف َ
لألمل الواحد.
املنكمشة عىل صابون الرك ّبة.
والحب الواحد.
خُذوا إفركوا الرأس بني اليدين وامعسوا القلب خُذوا الد ّم الواحد ،ال ّندم الواحد،
ّ
خُذوا الثّورة الوحيدة،
بالقدمني.
خُذوها كحبيبة
خُذوا انحتوا جسد الكلمة قذيفة يف العني ترصد قبل أن
قوالب العدم يعلبّكم يزربكم يف مجرور اللغة ،يف بعد أن
كل يشء،
الرصف الص ّحي السائل من الجبل للبحر ،ال معامل يت ّم ّ
تكرير بعد ،مل يحن الوقت بعد ،عليكم أن تت ّموا لن !
هذه ال ّرحلة ليتبخّر كل الهراء والخراء ،فننتظر

اﻟﺮﻓﺾ
ﻗﺼﻴﺪة ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺎدة
َ
مدريس
باص
قال  :عيني ٌّ
ِ
الخلفي
ه
زجاج
عىل
ب
كُ ِت َ
ّ
» ال تَنتبِه! «
َ
استطاعتك
إِصطد ْم ق ْد َر
و ِ
امض
صلح َلك عىل حسايب
أنا أُ ُ
ال شأ َن َلك بالباقيِ ،
إمض فقطْ.
مضيت
قلت :لكننيُ
ُ
ِ
الطريق
"فترشدقت"
ُ
ورضبت لها عىل ظَهرها
ُ
فتجشّ أتني
حملقت يف إشار ِة السريِ
ُ
ذكَّرتني بقلبي ،إنها تنظ ُم حرك َة املرو ِر

ألحيا ُة غرفة معتمة جدا ً ،وضيقة
تعرف ما ِ
بداخلِها
وال ُ
َ
بوسعك ادخا ُر الضو ِء
ليس
َ
َ
َ
محفظتك
معطفك او
جيب
يف ِ
لكنك ُ
َ
متلك قداح ًة
وسيجارة واحدةً،
ستكتشف أ َّن الغرف َة
حني تشعلها
ُ
ِ
مخز ٌن للديناميت ولل .tnt
هل للقمل ِة شَ عر؟
وهل تض ُع الشامبو
وتذهب إىل مصف ِ
ِّف الشّ عر؟
ُ

كالدخو ِل إىل الحاممِ
تفصل الطبق َة السفىل
يجب ان َ
َ
عن العليا ،
دفعت مث َن القهوة ؟
قال :هلَ
أفصل ب َني ِ
ال ُ
املوت ،والحيا ِة
هكذا ُ
أملك غ َري جيبي يف يَدي ..
قلت  :يا ريت ! هذي يدي التي يف
كريس الحاممِ
ُ
ُ
أجلس عىل ّ
َ
أجلس عىل الحيا ِة
كام
جيبك
ُ
وأنتظ ُر
ذهب.
ل َن ْ
ريثام ينتَهي يف َم ِع َديت

عب ،والدول ْة
حوا ُر الشَّ ِ
ِ
الطقس
واملظاهرات ،ونرشة
الشعوب الفاسدة
وأصوات
ِ
َ
ارتفعت أصواتهم
كلام
ْ
خرجت من مؤ ِّخ َريت.
ْ
أيها الجوعى هل حقاً
تعتقدو َن أ ّن الله شوال طَحني؟!
إقطعوا أيديكم
ما زلتم متَ تلكونها ستبقى فكر ُة األصفا ِد.
تفقدوا جيوبَكم
يا لآللهةْ!
يا للمعجزةْ!
إنكم متتلكو َن جيباً.
الجوائ ُز الشعرية ،واالدبية ،والتكريم
انّها أشياء
تذكرك َ
حقاً َ
مصاب "بالبواسريِ"
بأنك
ٌ
أتَظاه ُر أنني أتَظاه ُر

وألعب مع َعيني "ال ُغ َّم ْيضَ ة".
ُ

أبغض شوا ِر َع العشّ اقِ والعواصم
ُ
بريوت كقطا ِع غ ّز َة متاماً
كل ش ٍرب متناز ٌع علي ِه
حتى اللّغم أيضاً
يتقاتلو َن عىل م ْن سينفج ُر في ِه أوالً.

أنا الس ِّي ُد ال أَح ْد
حيايت غرفة لإليجا ِر
رقمها 1995
الذباب ،الضج ُر،
داخلها
يتناكح
ُ
ُ
قلبي.
و
ر
خص األَ َح ْد
الشّ
أنا
ُ
العاه اتُ َ
عطل األعيا ِد
أكر ُه َ
أشغل التلفا َز ألن ُه يُزعجني
ُ
وامليال ْد
ِ
ويذكرين بخطب ِة يوم الجمع ِة ،واألح ْد
وساعات الدوامِ
ْ
واملستيقظ َني صباحاً
االمساك.
هكذا كلَّام تذكرتُ أصابَني
ِ
ُّ
أحك إب َط الضَّ حك فَيبيك
الجلوس بني مؤخّريت واملقاعد
أحب
سبب يُذكَ ُر
ُ
أعيش بال ٍ
َ
ُّ
وثيق ُة صلة
بني الحدو ِد ولال َح ْد
كلام شاهدتُ مقعدا ً أبقى واقفاً
أنا املوق ُع ال أعال ُه
وأخد ُع االن ِتظار.
وال أدنا ُه
خارج الورق ِة
أوقِّ ُع َ
ِ
ظيل شجر ٌة كبري ٌة
الكريس
ف
ق
ي
ُ
أجلس أناَ ،
ُ
ُّ
ِ
التيوس
م َّر عليها أحد
أسرتيح إىل األَب ْد
هكذا
ذاتَ يومٍ
ُ
َ
أكل من أورا ِقها
َ
السيّ ُد ال أ َح ْد.
أنا َ
زلت أَسم ُع اختناق ُه حتى اآلن.
وما ُ
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"ﺳﻴﳮﺎ ﻓﺎﳝﺎر"

ﻃﺎﻏﻴ َﺘﻪ
ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر
أو ﻛﻴﻒ
َ
ّ

ﺣﺮﻣﻮن ﺣﻤﻴﺔ
الصامت "الدكتور مابويس
مبناسب ِة العرض األول للفيلم ّ
امل ُقا ِمر" ) (Dr. Mabuse, der Spielerعام  ،1922من
إخراج فريتز النغ ،وزعت رشكة اإلنتاج يف الصالة كتيباً
"سحقت
ترويجياً يرشح سياق الفيلم عىل النحو اآليتُ :
البرشية يف أعقاب الحرب والثورة ،فانتقمت من نفسها
لسنوات عرب الغوص يف الشهوات واإلستسالم للجرمية" .من
امللفت تقدي ُم هذه النظرة الشاملة للبرشية عند الرتويج
لفيلم حول رجل رشير ،يتالعب بالناس ويحتال عليهم .فام
املقصود بالغوص يف واقع البرشية جمعاء ،إذا كان الفيلم
غري سيايس ومحصورا ً بشخص رشير واحد؟ وهل متثل هذه
الجملة وسيلة ف ّعالة للرتويج للفيلم وزيادة عدد
مشاهديه؟
تُق ِّدم النظرية النقدية فكرة طموح ًة تقول بإمكانية أن
نرى يف األفالم أكرث مام تصوره الكامريا .سيغفريد كراكور
)كاتب وناقد سيناميئ( واحد من أولئك املفكرين
النقديني الذين احرتفوا الغوص يف "نيغاتيف" األفالم،
لقراءة الرسائل السيكولوجية املخفيّة يف الظالل .طرح
كراكور يف كتابه الشهري "من كاليغاري إىل هتلر :تاريخ
سيكولوجي للفيلم األملاين" الذي صدر عام  1947فكرة أن
األملان يف مرحلة جمهورية فاميار ) ،(1919-1933تخيّلوا
من خالل السينام طاغيتهم املستقبيل الذي سيتجسد
الحقاً يف شخص يُدعى أدولف هتلر.
الحظ كراكور أن األفالم األملانية ،عىل عكس أفالم باقي
الدول يف تلك الفرتة ،متيّزت بكرثة شخصيات القتلة
املتسلسلني ،والطّغاة ،وال ُعلامء امل َ َجانني ،والشخص ّيات
السلطة األبوية .من أهم أفالم تلك
التي متُ ِثل صورة ّ
الحقبة "خزنة الدكتور كاليغاري" ) ،1920إخراج روبرت
وين(" ،الدكتور مابويس املقامر" ) ،1922فريتز النغ(،
"نوسفرياتو :سيمفونية رعب" ) ،1922ف.و .مورنو( ،و "م
 :مدينة تبحث عن قاتل" ) ،1931فريتز النغ( .وكانت
جميعها أفالم تطغى عليها أجواء ال ّرعب والقتل
والتالعب.
فلامذا هذا اإلفتتان األملاين آنذاك بالقتل والعنف
والتالعب والتنويم املغناطييس؟
ﻫﺎﺟﺲ اﻟﻔﻮﴇ

ُميكن تعريف "جمهورية فاميار" ) (1919-1933بأنها
بإختصار حقبة سياسية من تاريخ أملانيا ،مت ّيزت بضعف
سلطة الدولة يف ظل تضخم إقتصادي حاد ،ونفوذ
ميليشيات سياسية متطرفة ،وإستياء عام بسبب توقيع
معاهدة فرساي بعد هزمية أملانيا يف الحرب العاملية
األوىل .بؤس هذه الفرتة َم ّهد لِ ُصعود أدولف هتلر عىل
رأس الحركة النازية يف أملانيا.
الالفت يف تلك ”الجمهورية“ أنها كانت وليدة ما يُعرف
بثورة  1918-1919األملانية التي أنهت حكم امللك ّية
الدستوريّة وأسست جمهورية دميقراطية برملانية .ال بُد
من اإلشارة هنا أن الجناح اإلصالحي يف الثورة )بقيادة
فريدريش ايربت( تساهل مع األريسقراطية وتحالف مع
اليمني للقضاء عىل الفصيل الثوري املتمثل بالشيوعيني
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ﺳﻴﳮﺎﺗﻚ

ﺳﻴﻐﻔﺮﻳﺪ ﻛﺮاﻛﻮر واﺣﺪ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
اﻟﻨﻘﺪﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﱰﻓﻮا اﻟﻐﻮص ﰲ "ﻧﻴﻐﺎﺗﻴﻒ"
اﳌﺨﻔﻴﺔ ﰲ
اﻷﻓﻼم ،ﻟﻘﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ّ
اﻟﻈﻼل

واألناركيني مثل روزا لوكسمبورغ وكارل
اليبكنيخت وغوستاف النداور .يقول املفكر
النقدي والرت بنجامني أن ”الفاشية هي وليدة
ثورة أُخ ِم َدت “.وانطالقاً من هذه الفكرة ،فإن
عدم جذريّة ثورة  1918-1919أدى إىل صعود
الفاشية يف أملانيا بعد عقد من الزمن.

العادي امل ُكيَّف ،كالجندي ،لتنفيذ أوامر القتل -
املواطن الذي ال يعلم ماذا عليه أن يَف َعل من
دون تلقي أوامر .بحسب نظرية سيغفريد
كراكور ،فإن الفيلم يعكس الالوعي الجامعي
للمجتمع األملاين آنذاك ،التواق إىل حاكم ُمستَبِد،
يف إشارة إىل امليل العام لدى األملاين آنذاك إىل
طاعة السلطة )أو ما تبقى منها( ورفض أي مترد
عليها .بنا ًء عىل هذا التحليل ،فإن ما يستحق
إعتباره " ُرعباً" حقيقياً يف هذا الفيلم هو تلك
الرغبة الالواعية لدى امل ُشاهد بأن يحكمه شخص
يُشبه الرشير الذي يَظ َهر أمامه عىل الشاشة.

عىل املستوى الثقايف ،متيزت هذه الفرتة بإنتاج
أفالم رعب أخرجها أهم املخرجني يف تاريخ
السينام مثل فريتز النغ ،تروي قصصاً حول طغاة
متخ ّيلني .ال تزال تُعتَ َرب أفالم حقبة فاميار ،من أهم
األعامل يف تاريخ السينام نظرا ً لقيمتها الثقافية
ومدلوالتها السيكولوجية والسوسيولوجية وألن السينام هي أداة تواصل جامهريية )Mass
 (mediaتستلزم عددا ً كبريا ً من الناس إلنتاجها
املرتبطة بتلك الفرتة املِفصلية يف تاريخ أملانيا.
وإستهالكها ،فإنها تسمح بكشف ما يدور يف
يف املقابل ،مل تجذب مفاهيم كالثورة والعدالة الالوعي الجامعي ملجتمعٍ ما .فإذا متَ ّعنا لربهة يف
الصامتة يف األفكار التي نستهلكها بشكل يومي ،واألفالم
والتضامن اإلجتامعي رواد السينام ّ
جمهورية فاميار .إذ شكلت الفوىض القضية بشكل خاصِ ،
بصفتها وسيلة هروب من الواقع
األساس وشغلهم الشاغل .ميكننا القول أن هذا ) ،(Escapismنجد أن معظمنا يبحث يف هذه
الشعور يتطابق مع ما يشعر به كثريون يف عرصنا اإلنتاجات عام هو أبعد من الرتفيه .نحن ،كاألملان
هذا ،وخاصة ما تبقى من طبقة وسطى .الهوس يف جمهورية فاميار ،نبحث يف هذه األفالم عن
باإلستقرار وفوبيا "اإلنزالق يف الفوىض" كام ُم َخل ِِّص يحمينا من الفوىض التي نعيشها ،عن
إعتدنا أن نسمع يف نرشات األخبار .هذه ُم َح ّر ٍر يحررنا من مسؤولية تقرير مصرينا ،ويعيدنا
الجامهري تبحث عن "تطمينات" و"مهدئات" إىل اإلستقرار الذي فقدناه.
مهام كان مصدرها .فهي ملّت األزمات
عام  ،1930نرش كراكور كتاب "جامهري األجور"
والسجاالت السياسية.
) .(Salaried Massesتُق ّدم هذه الدراسة عرضاً
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﺎﻟﻴﻐﺎري وﺷﻠﻞ اﳌﺠﳣﻊ
نقدياً لحياة طبقة جديدة من "موظفني بال مأوى
رشير فيلم "خزنة الدكتور كاليغاري" ) ،1920روحي" ،منفصلني عن أي أعراف أو تقاليد ،لجأوا
إخراج روبرت وين( هو الطبيب كاليغاري الذي إىل "صناعات الرتفيه" الجديدة ،كالسينام ،مالذا ً
يحرتف التنويم املغناطييس ،ويستخدم ضحيته من الالمعنى يف الحياة والروتني اليومي
"سيزاري" لتنفيذ جرائم قتل تحت تأثري التنويم ) .(Escapismأشار عدد من الباحثني الحقاً إىل
املغناطييس .مبعنى آخر ،الطبيب كاليغاري ال أن ك ُُرثا ً من موظفي الطبقة الوسطى يف تلك الفرتة
يقتل ،بل يتحكم بضحيته لتنفيذ الجرمية تب ّنوا النازية بعد ثالث سنوات .ولسخرية القدر
)املعلوم املكبوت( سيأخذ ممثلو تلك الفرتة
بالواسطة.
الذين لعبوا دور األرشار والوحوش املتخيلني يف
ميتاز الفيلم ،كغريه من أفالم تلك الفرتة ،باألسلوب عرشينيات القرن املايض ،سيأخذون أدوار
البرصي التعبريي ) (Expressionismالذي يح ّور شخصيات مثل الضابط النازي أو اليهودي الرشير
الواقع البرصي ويتالعب باملقاييس بعيدا ً عن يف أفالم األربعينات.
املنطق .ويوضح الباحث السيناميئ األملاين أنطون
كايس أن هذا األسلوب "سمح لصانعي األفالم طُغاة وقتلة ومجانني أفالم جمهورية فاميار
بتجريب التكنولوجيا السينامئية واملؤثرات أصبحوا الحقاً شخصيات حقيقية تعيش بني
البرصية إلستكشاف العامل امللتوي للرغبات األملان ،تَ ِع ُدهم مبستقبلٍ عظيمٍ  ،وتقودهم نحو
املكبوتة واملخاوف الالواعية ) (...يضفي األسلوب الهالك.
البرصي يف فيلم دكتور كاليغاري شعورا ً بالقلق
والرعب ،مام يعطي امل ُشاهد إنطباعاً بأنه يعيش املجتمع ،عندما يشارف عىل اإلفالس ،يبدأ بتخيّل
طاغيته.
كابوساً ما".
الفيلم يسلّط الضوء عىل السلطة امل ُطلقة
والالعقالنية ،يف داللة عىل الحكومة األملانية خالل
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﻌﺒﻴﺮي ﰲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎﻳﻤﺎر واﻟﺬي ّ
الحرب العاملية األوىل ،متمثلة بـ"الطبيب
ﻳﺤﻮر اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻼل
كاليغاري" ،يف حني يرمز "سيزاري" إىل املواطن

ﻣﻦ اﻵﺧﺮ

تـاريـــــــــــــــــــــــــخ
الطبقــــــــــــــــــــــــة
العــــــــــــــــــــــــاملة

ىك  1يناير  ،1804أصبحت هايتي جمهورية مستقلة ،تتويجاً للثورة
الهايتية التي ألغت العبودية يف هايتي وحررت الجزيرة من الحكم
الفرنيس .بدأت الثورة بتمرد للعبيد يف أبريل .1791
 1يناير  ،1994إندلعت االنتفاضة الزاباتية ،عندما انتفض السكان
األصليون يف منطقة تشياباس باملكسيك وأحكموا السيطرة عىل مناطقهم
وأعادوا توسيع السلطة ليضعوا أسساً جديدة إلدارة مجتمعهم من خالل
الدميقراطية املبارشة .ما زالت حركة زاباتيستا تسيطر عىل مناطقها حتى
يومنا هذا.
 3يناير  ،1894أعلنت الحكومة اإليطالية حصار صقلية وأرسال  40ألف
جندي إىل الجزيرة لسحق حركة يقودها العامل الزراعيني والفالحني الذين
كانوا يقاتلون من أجل تحسني األجور وإعادة توزيع األرايض .قتل الجنود
العرشات من املتمردين ،وسجنت السلطات حوايل  1000شخص دون
محاكمة.
 10يناير ُ ،1859ولد امل ُ َد ّرس واألناريك األسباين وأب "املدرسة الحديثة"
فرانشيسكو فريير .ر ّوج فريير للتعليم الراديكايل والعلامين خاصة ألطفال
الطبقة العاملة .وكَ َر ٍد عىل نشاطه ومساهامته ،لفقت له السلطات تهمة
تنظيم عمليات مت ّرد وحكمت عليه باإلعدام .بعد إعدامه ،تأسست العديد
من "املدارس الحديثة" حول العامل تخليدا ً ألفكاره.
 12يناير  ،1964إندلعت ثورة زنجبار عندما أطاحت األغلبية األفريقية
السمراء بالسلطان الحاكم .أنهى التمرد  200عاماً من حكم األقلية العربية
من ساللة آل سعيد ال ُعامنية ،العنرصية يف كثري من األحيان .عززت األقلية
ال ُعامنية ُسلطتها من خالل اإلحتالل الربيطاين للجزيرة الذي سحب جنوده
يف العام الفائت.
 14يناير  ،2011ف ّر الرئيس التونيس آنذاك زين العابدين بن عيل إىل
اململكة العربية السعودية بعد احتجاجات أسقطت حكومته يف بداية
الربيع العريب .رصخ رجل يف شوارع تونس تلك الليلة" :بن عيل هرب!".
 15يناير  ،1919قُتل االشرتاكيان الثوريان روزا لوكسمبورغ وكارل
ليبكنخت يف برلني عىل يد ميليشيا "فريكورس" اليمينية التي كانت تتلقى
أوامرها من حكومة "الدميقراطيني االشرتاكيني" .أسس اإلثنان مع آخرين
"رابطة سبارتاكوس" الثورية عام  1914ولعبا دورا ً هاماً يف الثورة األملانية
عام .1918
 17يناير  ،1893حدث انقالب نظمته الواليات املتحدة يف جزيرة هاواي.
ثم تم اإلعالن عن الجمهورية لفرتة وجيزة وضُ ّمت إىل الواليات املتحدة
بعد خمس سنوات.
inﬆagram.com/wcharabic

ﻛﻼش Recy
تلزيق :ميالد الدويهي

 17يناير  ،1961متت تصفية أول رئيس وزراء منتخب دميقراطياً يف
الكونغو التي أعلنت إستقاللها عن بلجيكا يف العام السابق .قُ ِت َل باتريس
لومومبا بعد نجاح إنقالب مدعوم من الواليات املتحدة وبلجيكا .كان من
املفرتض أن يتم اغتيال زعيم اإلستقالل اإلشرتايك باتريس لومومبا من قبل
وكالة اإلستخبارات املركزية األمريكية ،ولكنه إعتُ ِق َل مع زميلني له وتم
رضبهم بوحشية وتعذيبهم ثم إطالق النار عليهم .نكلت القوات
البلجيكية بالجثث وقطعت أوصالها وقامت بتذويب الجثث مستخدمة
حامض الكربيت ،ثم طحنت ما تبقى منها ونرثت البودرة.
 19يناير  ،1984إنطلقت إحتجتجات شعب ّية يف الريف يف املغرب ضد
فرض رسوم عىل التعليم يف املدارس العامة ،وهو قرار فرضه صندوق النقد
الدويل .توسعت اإلنتفاضة لتشمل الطالب والعامل والعاطلني عن العمل.
قتلت قوات األمن وسجنت املئات منهم.
 21يناير  ،1950تويف الصحايف واملؤلف الشهري واالشرتايك التحرري جورج
أورويل ،الذي قاتل ضد حكم فرانكو الفايش أثناء الحرب األهلية والثورة
اإلسبانية ،عن عمر يناهز  46عاماً .إنضم أورويل إىل ميليشيا "بوم"
املناهضة للستالينية والفاشية القومية ،وأًطلق النار عليه يف رقبته من قبل
الفاشيني .من أهم أعامله "الحنني إىل كاتالونيا" وهو توثيق لتجربته أثناء
الحرب األهلية اإلسبانية ،و" ،"1984و"مزرعة الحيوانات".
 22يناير  ،1971احتلت  25أرسة ُمرشدة مبنى سكني فارغ يف حي للطبقة
العاملة يف كوارتو أوغيارو يف مدينة ميالنو اإليطالية .هاجم أكرث من 2000
رشطي املبنى املحتل ،ولكن صمود العائالت أجرب املجلس املحيل عىل
توفري املسكن لهم.
 25يناير  ،1911أُ ِ
عد َمت كانو سوجاكو ،وهي نسوية يابانية ،بسبب دورها
يف مؤامرة إلغتيال اإلمرباطور الياباين .سوجاكو هي املرأة الوحيدة التي
حكم عليها باإلعدام يف اليابان بتهمة الخيانة العظمى .بدأت سوجاكو
مسريتها الراديكالية يف سن الرابعة عرشة بعد تعرضها لإلغتصاب .كانت
من أوىل الصحافيات اليابانيات املدافعات عن حقوق املرأة .متيّزت بغزارة
إنتاجها الفكري وتأثرت بصوفيا بريوفسكايا التي ساهمت يف اغتيال
القيرص الرويس.
 25يناير  ،2011إنطلقت الثورة املرصية ضد حكم حسني مبارك والحزب
الوطني .إختارت مجموعات من الشباب تاريخ "عيد الرشطة" السنوي،
كمناسبة لإلحتجاج عىل وحشية الرشطة واألوضاع املعيشية والتوريث
السيايس .خرج املاليني من املتظاهرين إىل الشوارع وأسقطوا حكم حسني
مبارك.
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