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بول مخلوف

س لإلستعراض الثالوث املدّنَ

األتموسفير

يجيء ا�ستعراض أحياناً ع� شكل ال�حدث، كمن يّقص كعكة حلوى ناسبة ارتداءه للجوارب. لكن 
�كنه أن يح� � ا�رآة أيضاً، بعد ورشة مايك أب مفرطة، كصورة غ� حقيقية عن ال�ء نفسه. � 
كلتا الحالت£ يبقى ا�ستعراض ظاهرة واقعية متحركة، وا أنها مزيفة فإنها تستع£ بث�ثية ا�ثقف، 
الرأس³ل وا�يديولوجيا، لتعطي م°راً لجر�ة نكرانها. لكن ا�ستعراض � نهاية ا�طاف مثل معلبات 
ا�واد الغذائية، لها مدة ص�حية معينة وتنتهي. عندما ي̧أ هذا ا�وعد، ظاهرة أبوكاليبتية تُخلق، 

لÀتدي ع� إثرها شجناً تراجيدياً، كثوب أسود للحداد. 

نيوسفسطائيون واملوضة
لّوهج   ÂوÃا الفجر  ُولد � ساعات  اÃوليغارشية،  إنحسار حكم  رحم   ُخلَق من   ٍ يُحÈ عن جيل 
الد�قراطية، جيُل تباهى بالحكمِة وا�هارِة واÃسبقيِة. "إن ا�نسان هو مقياس كل Éء" هكذا أفصحوا 
عن مقولتهم علناً، جملة ٌ توازي مانيفستو، Ðقت ذهول الجميع حتى كادت تعطي إمتيازاً لصاحبها 
بكتابة دستور الحكم الجديد للب�د. َحَصَل ذلك � القرن£ الخامس والسادس م³ قبل ا�ي�د، � ب�د 

ا�غريق اÃسطورية، � مجتمع "أثينا" العريق.
× تدم مس�ة السفسطائي£ كث�اً. Ðُعان ما إفتضح أمرهم، كُشف زيفهم ا�منهج، Óويههم الهادف 
إÂ الت�عب ا�نطقي، خدعهم � نهاية ا�طاف. قليٌل من إرثهم ا�عر� بقي ع� قيد الحياة، واحدة 
من أخبارهم الشيّقة هي الحادثة التي حصلت مع عدّوهم اللدود اَنذاك، ا�ُجادل القبيح "سقراط" 
 Ûأن السفسطا Üلعبته ا�نطقية التافهة، إ Âعندما سأل أحدهم عن الج³ل محاولًة منه أن يستميله إ
فاجأه بجوابه: الج³ل هو أن تجلس ع� مقعد خشبي مع حبيبتك تُراقب ا�غيب. ولعّل تلك الحادثة 
إجابة   � رأوا  الذين  ا�فكرين  بعض  إليها  يش�  ك³  الفلسفة  تاريخ   � اÃروع  القصص  من  تعت° 
السفسطاÛ قطيعة جذرية مع ا�اâ، لحظة حداثية َمهيبة، ليس Ãن للجواب طابعاً وصفيَاً فقط، بل 

Ãن البحث � "الكيفية" بات أجدى نفعاً وأكä إثارة من الغوص � "ا�اهية".
الثاè أن يأخذ مناخ السفسطائي£ ع� محمل الجد. أساساً كل الæوط  قرر البعض � ا�يلينيوم 
كتاب  قرأوا  جهد.  بأي  للقيام  داٍع  هنالك  وليس  م�ئم  الجّو  جاهزة،  الظروف  لديهم.  متوفرة 
"بسيكولوجيا الج³ه�" وفهموه جيداً، وُهم ع� يق£ ٍ بأنه ليس هنالك وقٌت مناسٌب أكä من اéن 
�ضفاء الكث� من التلعثم ع� الحقيقة. جهزّوا أدوات العّدة كاملة ً، نقبّوا عن اÜشتقاقات اللغوية 
كفاية، زادوا من براعتهم النحوية، قرأوا تاريخ العلوم للمرة اÃلف، Óعّنوا � قانون التناقضات، حفظوا 
أجوبة برنامج "من س�بح ا�ليون؟" وراحوا يستعرضون تحاليلهم ويستفيضون فب ëوحهم ع� 
الشاشات و� الساحات، ع� ا�نصات ا�لكíونية، ع� الفايسبوك، � صفوف الجامعات، � اÃزقة 
وحتى � غرف النوم! كمشهٍد مïوق من فيلٍم قديم ٍ شاحب اللون، أقّروا خطتهم بصمٍت، ا�ناسبة 
الوطن / ا�همة: ا�ستعراض ا�عر� عن ا�رهاصات وا�دلوÜت ولو واجهت  : أزمة حادة يواجهها 

.âدية ا�اÐ تناقضا مع

 Ûمانع من وجود وظيفة شاغرة ينصبها سفسطا Ü ،مل وتضخ³ً � البطالةÃكساداً � ا èبلد يعا �
 Ûرأي عام متيقظ يدين تفاهته و "يبعص" ترّهاته. سفسطا Ü ثقافة يعلم جيداً أن ïبرتبة إنفلوين
 Ü) نه كسَب رهاناً وضعه ع� ذاكرتهاÃ بتجرٍد ب� دهشة العامة خطابه  تتلقف  موديل حديث، 
إستæاف للمستقبل ب� ذاكرة) بأنها تنñ مع من كان "يَتسيّس" (�ارس السياسة) وÃجل من كان 
يُسِيس. نيو-سفسطاÛ خبيث، يكتَُب لòمراء "إند فريندز" عن أجدد أنواع الثورات وعن آخر إصدارات 
الهتافات، شبع من موائد العشاء عند النخب وأسقط خواءه � جمٍل إنشائية باهتة محاولة منه تفريغ 
ا�عنى من معناه، لتمييع وجهة الôاع مستنجداً بعباراٍت برّاقة، Üمعة أÐف � إستع³لها حتى 

يَغلُب بإستعراضه العدم الجاثم ب£ كلمته وكلمته. 
سمعنا النداء" عودوا إÂ الساحات أيها الرفاق، تعودوا إÂ الوضوح" ولبيّنا الدعوَة، إÜ أننا صادفنا ع� 
الطريق من كان دوماً �َنع الرؤية عّنا. مö بجانبنا من ديّن عقله التكنوقراطي-اÃكاد�ي للسلطة. 
وعندما وصلنا، وبعد أن جهزنا بقليل، سمعنا شعارات "تروتسكية" ثورية، يرددها النيو-سفسطاÛ ذاته 
(*قول  قص�ة".  الناس  وحياة  دقيقة  ا�سألة  "هذه  قال:  الخ�ص؟  تحقيق  �كننا  كيف  فسألناه: 
للفيلسوف السفسطاÛ "سوفوكليس"). × يكن هنالك خياٌر، ضبضبنا مأساتنا ومشينا بإتجاه قدرنا، 
قدرنا ا�ُفلس ا�ُدمن ع� ا�أساة، أشعلنا آخر سيجارة من آخر علبة � آخر النهار، وقبل أن تنطفىء 

بقليل تذكرنا النيوسفسطاÛ وع°ته ا�ستíة: "جيب ا�نسان هي مقياس كل Éء".

البنك الذي رسق حلمي
عندما كنت ما أزال يافعاً، عندما كان قلبي ما زال ينبض أم�ً وأحرفاً وموسيقى، أي قبل أن تخنقه 
نوبات الهلع ا�رعبة، قررت أن أكون كاتباً. سبعة عæ سنة كنت مدفوناً � ا�دارس الخاصة و× أكن 
أنوي إعادة التجربة نفسها -و× أكن أستطيع- لكن ا�دينة التي أحرقتها ن�ان ا�دافع × يكن بوسعها 
أن تحتضن رغبتي، ف� م�جئ جاهزة فيها وÜ جامعات رسمية صالحة، إøا مطاعم باهظة الثمن 
إنزلقت منه أخ�قه �  الطويلة ومصارف عتيدة يديرها رجل  يرتداها أصحاب ا�عاطف ا�خملية 
إمرأة  بطولة  إع�نية من  لوحة  مرّة ع�  ذات  نظري  وقع  السيفون.  عليها  يشد  أن  قبل  ا�رحاض 
سيليكونية مث�ة تقول بضحكتها العريضة أن ا�ôف الذي يقع بجانب منزú � خدمتي حتى نهاية 
الدهر، شعاره اÃصû كان "مôفك مدى الحياة". عندها بلعتني الدهشة وإعíتني البهجة، ففرحت، 
تحمست وصّدقت بأن مôفا ودوداً طيب القلب �كنه أن يقلب العا× رأسا ع� عقب، �كنه أن 
يطيح بكل العوائق التي تجابه ا�نسانية، ف³ الشح ا�ادي الذي يعíيني سوى تفصيل عنده وأنه 
 ًÜأصبح كاتبا مشهوراً، كاتباً مخّو üسيكون طريق الخ�ص الوحيدة ا�ضاءة التي سأس� عليها وأتعلم ل
أول  أنم، كنت  التاú وÃنني ×  اليوم  "بوب دي�ن". و�  مثل  نوبل لýداب، Óاماً  بجائزة  يفوز  Ãن 
الواصل£. × يكن عû ا�نتظار كاÃخرق � صفوف "الكونتوار" الطويلة. إستقبلني شاب عæيني 
لطيف، حكيت له قصتي بإختصار، "ماذا �كنك أن تقدم لنا با�قابل؟" سألني. طلب رأسÜ³ً موازياً 
لقرٍض جامعي يغطي كلفتي التعليمية مع زيادة طفيفة،ع� حد قوله، � الربح. عرضت عليه أþ لكنه 
Ðعان ما رفض بذريعة أن إدارة ا�ôف Ü تؤمن بالبæ بل تريد موارداً حقيقية رابحة مع موعد أكيد 
� الدفع يحدد تاريخه بعد م~ عæ سنوات. ف³ كان عû سوى أن أرهن لهم حلمي، أن أزرعه � 
يقظتهم حتى يدمنوا ع� ا�نغ³س فيه، "اريدكم أن تتذكروا الكاتبة الفرنسية "فرانسواز ساغان" كان 
عمرها 16 عæة عاماً عندما وجدت � جيبها ثروة مالية با��ي£ إثر إصدارها رواية "صباح الخ� أيها 
الحزن"...هل هنالك ثروة أك° من الحزن � صباحات هذه الب�د؟ سأكتب عن الكرب القابع � ردهات 

ا�ساء وأجني ا��ي£ أيضاً" فأقنعتهم.
دخلت إÂ الجامعة وبحوز¸ فنجان قهوة وجريدة لكنني Ðعان ما صادفت "بسيدو" أبطال سين³ئية 
يقودون سيارات رياضية فخمة ويتبادلون اÃخبار عن ثروات أجدادهم الهائلة. كنت قد تعّودت ع� 
هذا القيء من مدينة أورثتني مت�زمة ا�غíاب � عمٍر مبكرة. � أحد الصفوف تعرفت ع� فتاة 
عæينية جميلة، تهتم باÃزياء وكانت تطمح إÂ أن تكون وجهاً تلفزيونيا عا�يا. أخ°تني عن حبّها 
الهائم Ãحدهم وعن الصفات الشخصية التي �تاز بها، ستينّي طويل، يرد شعره الشائب إÂ الوراء، 
يرتدي التوكسيدو دا{اً ويدخن السيجار. رجل أع³ل كب�، ماكر وحذق، يناديه الرجال بالحاكم بأمره 
والنساء باÃسطورة. Éء ما وقف عائقاً ومنع إرتباطه³ الرسمي، فقررت أن أكتب عن هذه القصة 
وأنقلها إÂ رواية تحت عنوان "ذهبت مع الس�مة". بعد م~ عæ سنوات، ربحْت روايتي جائزة 
محلية Ü بأس بها، تفوق ديني الجامعي بألفي دوÜر وتصفيقة، وعندما هممت إÂ ا�ôف Ãغلق 
حسابا¸ وأستلم جائز¸ رفضوا إعطاÛ إياها. "لكنه حلمي" قلت، ضحكوا هست�ياً وبصوت واحد 
صاحوا:" نحن الكابوس الحي، قليلون من ينجوا من عندنا، ما فائدتك أنت؟ فائدتنا أهم!". من يومها 

وأنا أحلم بالزومبيز.

مأساة اإليديولوجيا اللبنانية/ هناية الحلم اللبناين
يُحÈ أن موجة ضارية من الجوع سوف ت�ب لبنان قريباً، فهنيئاً �لكة الج³ل بحميتها الجديدة.

كل الشاليهات ا�وجودة � ا�ناطق ا�رتفعة ستفتح قريباً أبوابها لòشباح. 
البنك الدّوú ينتظر اÃحد ا�ناسب ليأخذ وسط ا�دينة، كل اÃسهم ا�وجودة باسمه. 

بادروا بتحميل صوركم الذي × "تخّشنوها" بعد ع� إنستغرام، إنها جولتكم اÃخ�ة وÜ شوبينغ بعد 
اليوم. 

كل العقول التي خصخصتها العو�ة والتي "فَلَقنَنا" بالك�م بلغاٍت أجنبية مع لهجة سيك] ستتعطل، 
سيقتحمها الجنون. 

كل من استدان ليطلق ا�فرقعات ناسبة زواجه سوف يتسابق مع زوجته ع� أول طلقة � لعبة 
الروليت الروسية. 

كل من غلغلت بوجدانه كل³ت أغاè الفن الهابط سينفجر قلبه عند أّول قذيفة. 
ا�جتمع الذي بُني ع� النكران كان � حالة حلم، وأفلس. العد العك] بدأ والسخط العارم � طريقه. 

حظا سعيداً.

مىش بجانبنا من دّين عقله 
التكنوقراطي-األكادميي للسلطة

َتجریبّیۀ، ُسفلّیۀ، ُحّرة

 ل\ستفسار عن نقاط توزيع النسخة

الورقية، يرجى زيارة موقعنا

www.rehlamag.com

تصدر عن

إتحاد ا�نشق£ عن قوى اÃمر الواقع

رئيس التحرير: حرمون حميّة -  نائب رئيس التحرير: بول مخلوف
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طالب شحادة

يف إمتياز  أن تكون حرشًة اندرة (دليل املستخدم)
اإلفالس

" املتفرج األخري اليقظ، إنتحر. هكذا نتكلم ولكن ال نعرف 
من يمسع، نكتب وال نعرف إذا كان هناك أحٌد يقرأ "

 – بوريس جرويس.

منذ الخطيئة اÃوÂ إÂ اéن، إكتشفنا كَبæٍَ براعتنا التلقائية � Éء 
الحياة  هذه   � بعيداً،  ا�لّفقة.  العوا×  من  الخروج  متكرر:  أكيد 
وع�قاتها، هناك قاعدٌة إستدÜليٌّة تساعدَك ع� س³ِع كل³ٍت معينٍة 
تلك  س³ع  بعد  أصابعك  إحصاء   Âإ تضطّر  أن  دون  بثقٍة 
الæكات،  توجهها  التي  واÃمل  والثقة  الشكر  الكل³ت(عبارات 
أّن  تجُد  بأنك: ح£  تفيد  فالقاعدة  الجمعيات..)، وعموما  البنوك، 
 üيضحك (قد تبتسم ل Ü الضحك حولك شّغال، وأنت الوحيد الذي
والنكتة عنك غالب  نكتة،  أن هناك  فإعرف مباëة  أبله)  تبدو   Ü
اÃوقات، فتôف وفقا لذلك. قبل أن نبدأ بإتهام اéخرين، الذين هم 
من  علينا،  وفخاخ  مؤامرات  وإعداد  بنصب  حلزونية،  متاهات 
هم  الذين  وأدواتهم،  أبطالهم  مع  حاكمة  وأنظمة  سلطات 
آداب  إحíامهم  عدم  بسبب  حال  كل  ع�  ا�تهام   � مفتضحون 
ا�ائدة، ما الذي جعلك النكتة � اÃصل؟ هل أنت كإنسان -ضمن 
من إتهمناهم- مضحٌك بطبعك؟ ما الذي فيك؟ لقد فقدت القدرة 
ع� التحكم � جوهرك، كل Éء حولك مفلٌس، لقد بخست من 

قدر نفسك كث�ا يا صديقي.

يبدأ اÃمر أحياناً ح£ û�ُ عليك أحد ظهر أنيق،  إضافاٍت لست 
بوارِِدها، أي ح£ يبدأ أحدهم بتعبئِة هامشك دون إذن منك أول 
اÃمر. قد تكتفي با�°رات التي يبينها لك كأن يكون ما تفعله من 
يخ°ك  ا�تح�..  ا�تمدن،  ا�واطن  أو من س³ت  ا�جتمع،  صالح 
محيطك  غ�ك،  خ�ل  من  أو  مباëة،  إليك  بالتوجه  كث�ة،  بطرق 
من  عا�اً  عا�ه،  لديه  إنعزالياً  شخصاً  تكون  قد  الصغ�..  وعا�ك 
تجهله،  لسبب  حولك  ا�صطناعية  اÃع£  إزدياد  ومع  ا�اورائيات، 
ا�اأماميّات، وتتدّرج � فقد ثقتك، مستمراً هكذا  أمر  تنÓ ñاماً 
اÃكاد�ييون  النفسيون  ا�حللون  النهاية   � عليك  ينقّض  حتى 
ليلصقوا عليك آخر صيحات اÃمراض النفسية، يشّدون ثم يرخون، 
وتطفو ع� السطح عبارات مثل: علم نفس إيجاþ، صناعة السعادة، 
جمعية حقوق ا�ستمن£ الخ Ü أعرف حقا..تبدأ عيناك با�تساع، 
أنت  وتص�   üلتشايكوفس البجع  رقصة  موسيقى  يشغل  أحدهم 
عبارة عن ع£ ضخمة، ع£ �مح إنسان، ك³ × يقل نزار قباè. هذه 

الع£ تصبح أنبوب مكنسة كهربائية.

يعرض عليك � شعائر لها طقوس، سíيبتيز ثقا� متفٍش � ما ومن 
هم حولك، تنظر إليهم يعلّقون ع� كليب أغنية للمغنية حورية 
اÃمر كأن  ِبزّان. هنا يشبه  لها  إÜ سمكة زنخة  التي ليست  البحر 
يستيقظ "جريجور سامسا" ذات صباح بعد أح�م رطبة، ليجد نفسه 
أدعو  أن  اÃول".. أحب  الشاشات  "نجم   Âإ الفراش وقد تحّول   �
 ،"Truman Show" هذه الحالة: معضلة ترومان ب�بانك، بطل فيلم
حيث يعيش البطل � إستديو هائل مصمم لتصويره ع� أنه برنامج 
تلفزيوè يصّور للعا× أجمع حياته منذ خطوته اÃوÂ حتى تسلل 
به  ينتهي  ثم  إحداهن،  عن طريق حب  نفسه،   Âإ الصا�  الشك 
بالخروج من ا�ستديو/الجزيرة البحرية، خارجا عن ا�خراج والتلفيق 
ا�نسان   Âإ  ًÜوصو والُغْفل،   ûالك ا�ست�ب  من  الخروج  الفارغ. 
الخارج، أن تكون هذا ا�نسان عليك إيجاد وجودك ولو ع° ا�ختفاء، 
هذا ا�ختفاء الذي يقلق ا�نظومة التي أنت فيها، يقلقها عليك، أو 
ع� نفسها منك. يستهدف التحكم هنا صدقك الكامل، يستخدم 
النظام/ا�ُخرج أدواته مدعياً ع°ها إمت�ك الحقائق ا�ث�، التي هي 
كامنٌة فيك أص�. قد تجد هذا ا�جتمع/ا�ستديو فرصة للتأله، لكن 
يا  داندي،  حال:  أحسن   � أحدهم  يسميك  تصنيمية،   Üإ هي  ما 

للعار.. 

وهنا أيضاً يحصل ما حصل مع نرسيس، رمى نرسيس نفسه � النهر 
Ãنه × يحتمل الرؤية الدا{ة، الساكنة وا�تغ�ة رور الوقت عليه.. 
وهنا تخ°ك ا�حصائيات أن أع� معدِل دخٍل لòطباء هو دخل أطباء 
وهنا   ..Ûالرا من   Âأو  Ûا�ر واضحة:  فالعظم؛  فالعيون،  التجميل، 
 Üالنطق مسعٌد و Ü ،إتساق Üغذاء و Ü :التغذية Ûترتفع أسهم أخصا

الحال. 

لحال أخرى، عليك إيجاد إنسان آخر، سّمه ما شئت: ا�نسان الخارج، 
الساخن،  بالحِس  إستهِد  القتال..  لنادي  ا�نتسب  النادرة،  الحæة 
تعرّف ع� ال�ء، حجراً كان أم منفضة سجائر، قل: تæفت بكم 
بوعي  الكاملون  أيها   ،èيعرفو ولن  أعرفهم  لن  الذين  الغرباء  أيها 
نقصانهم، "كسادنا الكب� هو حياتنا" إذ نستعرضها، التشويش هو ما 
تحتاجه ح£ يص� ا�نطق متاهة لك، كلمة "آه" تساوي ألف أغنية، 
البطالة  ل\نسان  بطالة   Ü العوا×،  خريطتك هي  العا×،  هو  العا× 

للمواطن، إننا أبطال الخروج الدائم، لذلك، 
قل أي Éء ما دمت أنت، ف� داعي Ãن أقول لك من أنت.

�ّر ع� غ�ك ما مّر عليك، قد يت³هى مع ما يراه، فيص� شبيها 
ببطل الفيلم السخيف (ذا توكسيدو)، تُحرّكُُه بذلته، أو يص� بسحر 
بها ع� طبق،  يأتيه  الجارسون  كأن  بالكل³ت  يتلّفظ  ساحر رج�ً 
فيتذوقها قبل أن يتفّوه بها، محققاً بإøساخه هذا مكسباً يرâ ما 

يراه الر< عند غ�ه. 

الساحة قولَك: منظور،  التأكيد � هذه  الع£، كلمة  =اٌع ساحته 
عوض: ملموس. قد تراَجَع اللمس إÂ الوراء، كذا اللسان، عيني عليك 
ستبدأ بالقلق حقا: تخö أن تلقي بôك ع� هاتفك يوماً، ثم ح£ 
ترتّد نظرتَك، Ü تجُد عينيك. هناك من يريد Ðقة عينيك. لكن ×َ 
تحتاجه³ إن × يكن حولك غ� الخراب، بلد يحاول ا�بتسام بأسنان 
نصفها مفقود.. تكتشُف أن هذه ا�عضلة مصنوعة خصيصاً من أجل 
كث�ِ  ع�  ا�نطوية  ا�فردة  هذه  الكيفية:   � التحّكم  التحّكم؛ 
فنية ألف مرة من  الج³ليّة؛ فحيث تظهُر لك لوحة  مصطلحات: 
حيث Ü تدري، فتبدأ با�عتقاد أنها جميلة حقاً /الوسيلة من أجل 
منه  تشíي  الذي  الوظيفية..اللع£  السياق،  الشعرية،  الوسيلة. 

تجادله � السعر ف�د عليك بالك�م ع� القيمة.

 بلد يحاول اإلبتسام 
أبسنان نصفها مفقود..

من أجل التحكم � الïعة؛ يجعلونك أم أربعة وأربع£ ثم يفتحوَن 
اÃربعة  ذوي  لòشخاص  مخصصة  أحذية  لبيع  مح�  منزلك  أمام 
وأربع£ قدم، "حسناً يا أبناء العاهرة" تقوُل أنت مغلوبا ع� أمرك. 

التحكم � الخ°ة الكلية Ãي Éء؛ تطلُب شخصاً ليصلَح لك حنفيّة 
ا�غسلة، فيبعثون لك موظفاً يفتح الباب، وآخر ليصل إÂ الحنفية، 
يحمل بدوره موظفا ليصلح الحنفية ويقبض منك، الحامِل بدورِه 
إنه  التخصص.  يسمونه  نعم  ويودعك..  مبتس³ً  ليصافحك  موظفاً 
إغتصاب غ� مباë للجيب ك³ ترى، إغواء نهايته فحش فارغ، تأكُل 
طُعمَك ع° Óائم عديدة منتæة(تريند، موضة، مؤخر¸ ..) كل هذا 
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بهاء إيعايل

ال "فوتو ماركات" بعد اليوم

تصفية

يدخُل شاٌب عæيني أبواب السوبر ماركت بثيابه الطافحة بالحياة، يسأل عن قسم ا�والح والسكاكر، 
يدلّه ا�وظّف الذي يحاول البقاء بشوشاً رغم إمارات الغم الطافحة ع� وجهه: من هون أستاذ. عندك 
صنف محّدد بّدك اياه؟ يطلب منه سلعًة ما، ليخ°ه أنّها غ� موجودة، يتساءل اÃول: ليه؟! وهو الذي 
اعتاد ع� توفّرها. يكاد يضحك اÃخ�: مقطوعة أستاذ! اشيا كت� عم تنقطع! يستدير الشاب شاكراً 

ا�وظف الذي بدوره يعتذر: Ü تواخذنا.
يصُل رجٌل � أواسط الث�ثينات، تدّل هيئته ع� أنّه موظٌّف � القطاع الخاص، يأخذ عربة ويكرّجها 
� ا�مرات، يسحب من جيبه قا{ة مشíيات أعدها باÜشíاك مع زوجته ا�وظفة أيضاً، يجد ما يطلبه 
كام�ً، غ� أنّه ي�حظ اÜخت�ف الجنوè � اÃسعار، ي̧أ نحوه موظٌّف آخر يسأله حاجته، يبدأ اÃّول 
بشكاية هّمه: يا رجل شو هالغ� هيدا؟ هول الغراض الû معي هلق كان حقن 150 ألف، اليوم صاروا 
بـ 220 ألف! لوين رايح£ الله بيعلم. لتجده بعد ذلك يحاول "فّش خلقه" با�وظف ا�سك£: ليش 
عم تغلّوا كل هالقد؟ والله حرام. فيسارع اÃخ� بالرد بعفوية: أستاذي احنا مالنا ذنب بالû صاير. 
الæكات ا�ورّدة للبضاعة هيي الû رافعة اÃسعار بحجة طلوع الدوÜر. كل É بيستوردوه بيدفعوا 

حقو عملة خ�ا، وهيك.
� الوقت نفسه تجول سيدة منزٍل مستفïة عن ماركة محّددة لسلعٍة ما، يخ°ها موظّف ثالث بعدم 
توفّرها عينها، يدلها ع� ماركٍة أخرى قد تكون، بنظر ا�شíية ع� اÃقل، ذات جودة أقل من مثيلتها 
� تلك. تتأفّف: يا ترى طيبة متل هيديك؟ خايفة آخدها وما يحبوها وÜدي! �كن ما تزبط معي 

بالطبخة! خلص هفكر بأكلة تانية لبكرا.
� ا�قلب اéخر يسأل كهٌل أربعيني عن مكان ال°غل، يصل إليه فيتفاجأ بارتفاع ;نه الخرا� فيشتم 

قائ�ً: شو هالكفر هيدا، يلعن رب هالعيشة، لك برغل ما فينا عم نشíي؟
� ح£ كانت سيّدتان من الطبقة ال°جوازية تستفï إحداه³ عن قسم "الدايت"، و�ّا وصلت هالها 
البيضاء  بلهجتها  لجارتها  تتمتم  أنّها  غ�  ك³لية"،  "شبه  سلٌع  لكونها  نظراً  الهائل  أسعارها  ارتفاع 
ا�صطنعة: شو بقدر ساوي، بخاف يزيد وزè عن الخمس£ كيلو إذا أكلت حاي�، أمري لله. وجارتها 
أيضاً استغربت غ�ء سلع تحض� "السوÉ" فتتمتم بÀفزٍة ناعمة: والله كت� غالي£! بس شو فيي 

.Éدي ما بيقدروا يعيشوا بدون سوÜساوي، زوجي وو

فعلياً إ�اءات الوجه واحدة رغم اخت�ف اÃشخاص، الخوف من ا�جهول هو القاسم ا�شíك لجميع 
هؤÜء، ما �كن أن ت�حظه هو سقوط فكرة "الرفاهية ا�صطنعة"، فا�تابع الجدي للحركة ا�جت³عيّة 
اللبنانية يرى أّن اللبناè يحّب التمظهر بكل Éء، من طعامه إÂ لباسه، ولو ع� حساب أّي Éء، ك³ 
يقول ا�ثل الشائع "بيتديّن ليتزيّن"، فع�ً هو يتزيّن با�اركات، يجعلها صوراً هّشة يتباهى بها أمام 
أصدقائه ومعارفه، كأن يقول: "هالجاكيت الÜ ûبسها جايبها من محل كذا بهالقد بس". وما أدراك ما 

"هالقد".
الفقراء "آكلينها"، ا�ظاهر Ü تهّمهم، هم بعيدون Óاماً عن ا�جتمع اÜستعراâ، هّمهم  وحدهم 
الوحيد هو تأم£ لقمة عيشهم، أما عدا ذلك فهو "خزعب�ت"، يقولون بينهم وب£ أنفسهم: "إنو شو 

الفرق مث�ً ب£ ها�اركة وها�اركة؟ كلو رايح عا�عدة ورح ينهضم، وكلو هينلبس ويهíي".
قد Ü يعلم البعض أّن ما يقوله هؤÜء صحيح فع�ً، فا�تتبّع الذ, لس� العمليّات التجاريّة يعرف أّن 
الæكات ا�ستوردة للبضائع � الحقيقة تشíي حقوق تسويق إسم ماركة ما � البلد، بين³ ا�نتج 
الذي يطرح � السوق يتّم جلبه إÂ البلد با�تفاق مع مصنعٍ محدد قد Ü يكون مصنع السلعة الرئي]، 
ما يدريك قد يكون نفسه يصّدر لæكت£ باسم£ مختلف£، أي أّن البضاعة واحدة، لكن وÃن اÜقتصاد 
قائٌم ع� الصورة واÜستعراض، تجد ا�ستهلك مقب�ً ع� ëاِء ماركٍة دون أخرى ولو كانت بثمٍن 
مرتفع. "هاي أطيب، هاي أح�، هاي أشيك، هاي بحبها أكí..." مصطلحاٌت يرددها ا�ستهلك دا{اً 
في³ هو يشíي حاجياته مكرساً مصطلح "الفوتو ماركة" أو ا�اركة الصورة، والæكات ا�ستوردة تدرك 

نسبة الغباء العالية له، فتبالغ � ا�نافسة ع� صناعة ا�ع�نات لسلعها والíويج لها بكافة اÃشكال.
اليوم �كن الجزم بأن هذه الظاهرة انهارت أو أوشكت ع� اÜنهيار، فا�ستهلك اللبناè بكافة اÃطياف 
التي ينتمي إليها بات مدركاً تدهور قيمة العملة الوطنية ب£ يديه اليوم، فأصبح يخّفض من سقف 
هذا اÜستعراض الæاÛ إّما بتغي�ه ا�اركة ا�شíاة أو بدفع ;نها الجديد وتغي� Üئحته اÜسته�كية 
أم أ+ مجٌ° ع�  أما � حالة عدم توفّرها فهو شاء  ا�هم منها. هذا � حال توفرت،  بشطب غ� 

تعويضها ثيٍل لها أقل ;ناً (بحكم 'وريتها طبعاً).
قد �تّد هذا ا�ف�س لفíة طويلة، وقد يتأقلم ا�شíي مع الحال الراهن ويستمّر به حتى ولو انتهت 

اÃزمة، م³ يضع � الحسبان شعاراً سيصبح م�زماً لنا اéن وبعد وهو "Ü فوتو ماركات بعد اليوم".

الُمصو�ر: عباس سلمان. لبنان. نيسان 1992



ما تراه من سياراٍت فاخرة � لبنان لْن تراه � أّي 
 äول، بالتّحديد ما تراه � أكÃبلٍد من دول العا× ا
أحياء ب�وت عشوائية يدفعَك إÂ التأكد أّن سيارة 
الب�د ليسْت دليل ثراء. إنّه دليل  فاخرة � هذه 
مديونية كأشياء كث�ة أخرى كالبيت وحفل الزفاف 
يعيش   èّاللبنا ثيابها.  ورّا  الفاشينيستا  وماكياج 
 Ü يستطيع  وÃنّه  أستطيع"   èّÃ "أقíض  نطق 

يُنتج.
تغّ�ْت  لقد  وضحاها،  ليلٍة  ب£  هنا   Âإ نصْل   ×
ا�نسانية  ع�قاتنا  وحتّى  أفكارنا  الغذائية  عاداتنا 
الíويكا  حكم  مدة  أّي  عاماً  ث�ث£  مدى  وع� 
وإع�ن لبنان كبلٍد سياحّي وخدما¸ّ بدأنا نفقُد ما 
ا�جت³عّي  التكافل  فكرة  من  به.  جيّدين  كّنا 
Ãّن  صغ�ٍ  دكاٍن  من  كالæّاء  ا�³رسات  وأبسط 
صاحبه يُعيل عائلة إÂ إنشاء مراكز تجاريّة ضخمة 
تق~ ع� ا�ؤسسات الصغرى ثّم إنشاء جمعيات 

�ساعدة الضحايا والتسّول باسمهم.
الّسابق � ب�وت ب£  �كن تحديد مكان سكني 
مول  ABC أëفية ومول ABC فردان، � الوسط 
ع� مسافة ربع ساعة من الطرف£ مع احتساب 
أحتاج   èّأ وقلُت  استطردُت  وإْن  الّس�.  زحمة 
قْد  أكون  ب�وت  أسواق   Âإ  ًÜنزو دقائق   æلع
خندق  من  بالقرب  البسطة   � ا�كان  حددُت 
الغميق ا�نطقة اÃكä شهرة � ظّل هذه اÃحداث. 
وب�وت  Ãهلها  ب�وت  ب£  الفاصلة  ا�نطقة 

سوليدير العاصمة الæّكة.
يفوق سعر ا�í � البسطة الّسبعة آÜف دوÜر، مع 
العلم أّن أغلب سكانها يسكنون وجب عقد أجاٍر 
سكان  من  الكث�  مثل  وسطى  طبقة  هم  قديم، 

اëÃفية والحمرا وقبلهم مْن ملَك عقاراً � وسط 
ب�وت هؤÜء لْن يتمكنوا من الæّاء � منطقتهم  
وسيتّم  سوليدير   � البقاء  éخرين  يُسمح   × ك³ 
إعادة تعريف ا�نطقة حتّى يتساءل أهلها إْن × 

نكْن فقراء فل³ذا أصبحنا كذلك؟
 Âإ البسطة  من  الطريق   � هناَك شجرٌة ضخمة 
أشجار  كّل  عمر  عمرها  يتجاوُز  الخوري،  بشارة 
سوليدير ا�عتنى بها، عشوائية ومهملة كحال مْن 
يسكن حولها. لتعرَف منطقة بعينها �كن ا�كتفاء 
كحال  الّشجر  فحاُل  فيها.  الّشجر  حال  �حظة 
البæ ويقع عليها ما يقُع ع� ا�نسان من إجحاف.

عليَك التسليم أنّه قْد تولد وÓوت � ب�وت وي̧أ 
سياّ& ما ليقول بعنجهيّة "ب�وت للبيارتة" ويتجرّأ 
أيضاً من يُسقط عنَك حّق التظاهر فيها فقط Ãنّك 
ابن الجنوب أو ابن الضاحية بين³ هو نفسه يعت° 
لها و�رثها  ابن طرابلس � ب�وت ح³ية  تظاهر 
الطائفّي  الخطاب  هذا  اÃول".  الدفاع  و"خط 
ا�قيت دّمَر ب�وت وجعل مشهد تكس� سوليدير 
Ü يثُ� غ�ة أحد إذْ × تíك هذه السياسة ابناً لهذه 

ا�دينة.
ا�سته�ُك هنا بديل ا�نت³ء، إنّه فكرة السياّ& عن 
هذا البلد فا�قتصاد الحّر Ü يتوقّف عند فتح باب 
ا�ست�اد بل �تّد إÂ نسف الداخل ا يحمل من 
فيه  ينتقد  الخندق  فيديو Ãحد شباب  أصالة. � 
يريد  أنّه  إيّاه  متّه³ً  منه  ويهزأ  ا�تظاهرين  أحد 
عازفاً.  الغيتار  يحمل  بين³  أهليّة  حرٍب  افتعال 
أسلوب الشاب الهزÜ úّ يُقلّل من جّدة ك�مه فهو 
يلفُت انتباهنا أن É Üء يجمع ب£ متظاهر الرينغ 
ب�ء  يُشبه   Ü اليوغا  متظاهر  الخندق.  وشاب 

متظاهر الخندق بل يُخيفه. 
نعود إÂ ا�سته�ك الذي بنى مجتمعاٍت Ü تتقاطع 
� نفس ا�دينة كّل منها يحمُل تصّوراً مسبقاً عن 
الهّوة  اتّساع  إّن مدى  نظرَة دونيّة،  اéخر وأحياناً 
ا�قتصادية والثقافية ب£ متظاهر الرينغ ومتظاهر 
الخندق يوّضح أنّنا نفتقد لوسائط اقتصاديّة عادلة.

اقتصاديّة  بأفكار  ُصدم  الحرب  بعد  ما  مجتمع 
وبيعها  بناية  إع³ر   Âإ أرضاً  يزرع  مْن  دفعْت 
أك°. بالتاú ُ�كن فهم أنانية  بهدف تحقيق ربحٍ 
الäوة،  ع�  للحصول  البعض  واستæاس  جيلنا 
كانعدام رحمة بعض موظفي الدولة واستغ�لهم 
 � والغّش  اÃموال  وتبييض  التهريب   Âإ ا�ركز 
ا�حتفاظ  تستطيع  قلٌّة  ا�ناقصات.  تنفيذ 
اÃقوى  السائد:  ا�نطق  بين³  عالية  بأخ�قيات 
يحتكر ويُسيطر ويستمّر. بين³ ليس بال�ورة أْن 
يكون اÃفضل، القوّي الذي نعرفه Ü يُقارب حتّى 
الرؤية  أو  العدالة  ناحية  من  الصواب  معاي� 
يصَ�  أْن   ïّتُف بقائه  إرساء  وعمليُة  للمستقبل. 

السياّ& ظهراً للمتعّهد، Üعب � الخفاء وآخر � 
العلن، وأْن يت³يز اÃفراد ب£ باحٍث عْن ظهر مه³ 

كان الثمن وب£ ملتزٍم للهامش. 
رفاهية  فقدان  مّنا  الكث�  يخاُف  لحظة صدٍق   �
الكسل. Óّر سنوات خدمة دكتور الجامعة اللبنانية 
دون نæ مقالة أو دراسة مع تعويض Ü يتناسب 
مع مدى فعاليته وأدائه. تقاعد العسكري والدر, 
� عّز شبابه. قيمة تقاعد أصحاب الرّتب العالية 
كث�ة  وأمثلة  الدوÜرات.  آÜف  مئات   Âإ يصل 
بنقصه.  يُجاهر  من  تجَد  لْن  نخاف  Ãنّنا  أخرى. 
والغاز  النفط  كاحتكار  الدولة  وظائف  احتكاُر 
لض³ن  طائفياً  موزّعة  احتكارات  هي  وغ�ها 

استمراريّتها. كّل يوزُّع الكسَل ع� ج³عته. 
مْن يرفض تلك الرفاهيّة! 

ا�نسانية  والع�قات  اÃفكار  تُشبه  ما  بطريقٍة 
الزائف،   èّاللبنا تحّرُر  السائد.  ا�قتصادّي  النمط 
الشأن   Üإ ا�جاÜت  كّل   � اللبنانية  ا�رأة  نجاح 
 âّع، ا�ستعراÐÃيع والط�ق اïالعام، الحّب ال
 � العاقل  يíُك  بين³  الّضوء  عليه  يَُسلّط  الذي 

الخلف دا{اً.
ا�سته�ك كلمة صغ�ة للتعب� عن حجم العفن � 
ا�نت³ء وا�نتاج  بديُل  البلد. ا�سته�ك  روح هذا 
واÃصالة. العاصمة التي يتغّنى بها الزعيم يخاُف 
عليها منك، ويقتôُ ما تقدمه لَك بعد استي�ئها 
 .äَض أكíض. أْن تقíع� عمرك هو إمكانية أْن تق

أْن تقíَض لتعيش. أْن تقíَض Ãنّك تستطيع.

عبير خليفة

من يرفض رفاهّية الكسل؟

اليفستايل

اإلسهتالك بىن مجمتعاٍت 
ال تتقاطع يف نفس 

املدينة كّل مهنا يحمُل 
تصّورًا مسبقًا عن اآلخر
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مصطىف السبالين

إفالس برتبة مضاعفة

"مسلسل الكذب، كما ُميارس يف عرصان، ال يقترص عىل 
مجّرد إخفاء وحجب الحقيقة، بل يسعى إىل نقض الواقع 

نفسه"
- تاريخ الكذب – جاك دريدا

الّدولة ليست وحدها  الهيكل، بدا واضًحا أّن خزينة  انهيار  عشيّة 
أكäهم  من  كلّهم،  متلعثم£،  القبائل  زع³ء  اصطّف  ا�فلسة.. 
اعتداًدا بالخطابة إÂ أقلّهم معرفًة بأّوليات اللّغة.. كلّهم باتوا منذ 

اéن سواء.
� ساعة الّصفر، تخّ� جميع الزّع³ء عن مسؤوليّاتهم. هذه ا�رّة، × 
أيًضا.  الواقع  إنكار  ع�  أّ=وا  بل  فحسب،  كاذبة  وعوًدا  يطلقوا 
اتّفقوا جميًعا ع� اعتبار أزمِة الّدولة مجرّد أزمة تقنيّة، وأّن حلّها 
سياّ& تلفيقّي ك³ العادة، وأّن ا�قتصاد مرجعه إÂ وصفات البنك 
الّنقد. هكذا نخرج منتôين مرّة جديدة.. لكن  الّدوúّ وصندوق 

ع� من ؟
الّسلطة  لسان  حال  عن  تعويض  حف�ت  الّشارع،  و�  ا�ن°  ع� 
أع³ل  وحرقها  الخيم  وتحطيم  ا�عتداء  أحداث  تكن   × ا�ربوط. 
تحديًا  لòحزاب  التّهليل  تجّمعات  تكن  و×  إرعاب..  أو  ترهيب 

�عارضيها.. بل كانت كلّها إشارة إف�س وانحطاط وانعدام بديل. بيد 
أّن أهل الّسلطة، ع� ُخطى كب� كهنة ا�ôف، يôّون ع� إنكار 
من  بل  فحسب،  اÃموال  رؤوس  من   Ü مفلسون،  هم  إف�سهم. 

الخطاب الّسياّ& أيًضا.
Ü أداة �جابهة الواقع عندهم إÜّ بإنكاره، بالكذب أو بالتّدليس أو 
الّناس إÂ بيوت  بإخت�ق مشاهد بديلة، Ü يهّم.. ا�هّم هو عودة 

الطّاعة.
� س�ة طفولته، يُخ°نا اÃديب الفلسطينّي ج°ا إبراهيم ج°ا عن 
حياته اÃوÂ � بيت لحم. كان بعض الغجر يجوبون الّشوارع ب£ 
فíة وأخرى، ويصطحبون عدًدا من الّدببة أو القردة. وكانت القردة 
ا�دينة وأكä قدرة ع� إضحاك   Âقدوًما إ äوالّسعادين يومها أك
الّناس Üستدرار أموالهم. هذه كانت مهنة "القردا¸" الّذي يقف � 
وسط الّساحة ويلّوح بعصاه للقردة الّتي يصحبها معه، يأمرها فتأÓر 
له، وي�ب لها ع� الّدّف فتقفز للرّقص. وعند انتهاء العرض، يرفع 
"القردا¸" رأسه متفاخرًا بحسن أداء القردة. يقول ج°ا إّن "القردا¸" 
كان بالّنسبة لهم فنانًا من طراز خاص.. لكن إن نحن أمعّنا الّنظر، 
سنجده ُمفلًسا من أّي موهبة، É Üء يباهي به إÜّ أداء القردة.. من 

أدائها هي يستمّد معنى أدائه.

كلّها  كانت  الّشارع،   � وا�رعاب  والتّخوين  ا�عتداء  استعراضات 
ا�نجاز اÃخ� للزّعيم بعد أن افتقد كّل موهبة � الّسياسة. انقلب 
الّدّف،  ينقر لج³ه�ه ع�  "قردا¸"   Âإ ا�اضية  اÃشهر  الزّعيم � 
ويرفع رأسه متفاخرًا ح£ Óتثل له. هذا ا�ف�س الّسياّ& الواضح � 
عند  ا�حتجاج   � مشابه  بإف�س  يُجابه   Ü أن  يجب  الحكم، 
 Üالّدولة، و Âا�نتفض£.. ف� حف�ت الفلوكلور الّشعبية ستع° بنا إ
ا�=ار ع� كليشيهات اÃداء سيقودنا إÂ عدالة إجت³عيّة. ما يعجز 
عنه الزّعيم اليوم هو البديل، هذه هي نقطة ضعفه وع�مة إف�سه، 
تقاسم مع  قد  ثوري$ا سيكون  بدي�ً  ليطرح  ينتظم   Ü احتجاج وأّي 

الّسلطة نقاط ضعفها.
موهومة  وسلطة  تنهار،  دولة  شبه   Üّإ اéن  اللّبنانيّ£  أمام  ليس 
ومفصومة × تُعد تُتقن الكذب حتّى، بل تôف الّنظر عن إف�سها 
إÂ حف�ت ا�ستعراض � ا�ع�م و� الّشارع وع� ألسنة ا�نا=ين.. 
إن كان ;ّة خ�ص، فحت³ً لن تبدو تباش�ه إÜّ بعد قطيعة ا�نتفض£، 
Ü مع الّسلطة فحسب، بل، ومن باب أوÂ، مع منطقها ولغتها أيًضا.



ا�ف�س عاّمًة يُستعَمل كمصطلحٍ لتوصيف وضعٍ إقتصادٍي وحالة 
عن  الحديث  كان  إذا  فكيف  ا�ضطراب.  باتّجاه  إنحداراً  تجارية 
إف�س الركائز الث�ث : ا�قتصاديّة، السياسيّة واÃهّم إف�س ا�جتمع 
ا�ستعراâ. ُمثلّث ا�ف�س هذا يُشيع اضطراباً ماديّاً نفسيّاً وعضويّاً، 
لذا، Ü داعي للهلع، فقط إربطوا اÃحزمة واستعّدوا ل\نهيار، والجنوُن 

بانتظارنا � اÃسفل.

 Âبّد من ا�شارة إ Ü ،زمة ا�قتصاديةÃراً من ا لجميع "ا�هلوع£" مؤخ#
أّن الحرب ا�قتصادية بدأت مباëة بعد انتهاء الحرب اÃهليّة، أو 
الحرب الكونيّة ع� اÃراâ اللبنانية، , Óُ Üَّس مشاعر أحد ِمن 
مطلع   � البعض  منها  َحّذر  التي  ا�قتصاديّة  فالسياسة  التسمية. 
التسعينات، وكان محت#³ أنها حافلة جميلة ِمن الخارج ولكن نيّتها 
وسٌط  ُزِرَع  حيلة.  باليد  تُكن   × ا�ف�س.   Âإ إيصالنا  هي  الخبيثة 
تجاري3 � عمق عاصمة إسمها ب�وت (Ü نريد ا�ستفاضة للتذك� 
يراود  وُولِد معه حلٌم  ا�نطقة)  لهذه  ا�سلوخة  الحقيقية  بالهويّة 
أجياَل ما بعد الحرب بإستعادة هذا الوسط الذي ُحر4م اقتصادياً ع� 
الكث�ين إرتياُده، واسíجاع زمٍن جميٍل × نعرف منه سوى الصورة 
والكل³ت. × تَسلَم اÃم�ك البحريّة من هذه السياسة ا�توّحشة، 
مت ا�متلكات العاّمة ب£ الناهب£ و× يبَق صندوٌق إÜّ وÓّت  فُقس4
الغرق  الجنوب وإنطلِق صعوداً. حتّى فرصة  مصادرته ونهبه، من 

مجاناً � أم�كنا البحرية ُحر4مت علينا! 
ما نشهده اليوم من فو< عارمة � اÃسعار والهجمة الæسة للتّجار 
إÂ لعبتهم الوسخة - واé¸ أسوأ بإذنه تعاÂ –، يؤك4د نجاح السياسة 
Óّت  وأح�منا  أرواحنا  ا�ُمنهج.  ا�ف�س   Âإ با�يصال  ا�قتصاديّة 
خصخصتها، لتصبح خصخصُة القطاعات كافًَة مجرّد تفصيٍل. أطناٌن 
أننا  يؤك4د  م³ّ  القانونيّة،  للمعاي�  وقفاً  وليس  تُطبَع،  اÃموال  من 
نتعامل بعملة ورقية وهميّة ف� داعي إÜّ للهلع! وما إذÜل ا�وِدع£ 
اÃسنان  لتمرين   ٌ 4ëمؤ  Üّإ بحّقهم  ا�طالبة  عند  ا�صارف  داخل 
واÃنياب ع� أكِل كّل ما هو متوفّر، حديداً، إسمنتاً، أس�كاً شائكة، 

بْك الجوع 'بْلَك مôف! ورا بæاً أيضاً. إذا َ'َ
وناسبة ا�ئويّة اÃوÂ لوÜدة ما يُعرَف بـ "دولة لبنان الكب�"، هذا 

ل ث اإلفالس واإلهنيار املؤّجَ عن ُمثّلَ
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عن  وعجزها  ومؤسساتها  الدولة"  "غياب  ظل   �
تقديم حٍل Ãي مشكلة من ا�شاكل اليومية التي 
يستيقظ عليها ا�واطنون، يلجأ هؤÜء وكخيار أخ� 
لهم، بعد أن فقدوا السيطرة ع� العيش، إÂ طرح 
همومهم أمام الرأي العام، ع� التلفزيونات بشكل 
خاص، � سبيل إيجاد حل أو حتى �ساءلة ا�عني£ 

سائلهم العالقة. 
تقوم ا�حطات ا�حلية "َنتجة" بؤس ا�واطن£ � 
برامج إجت³عية تستثمر فيها تلك الفئات ا�قهورة، 
طمعاً منها بتحقيق نسب مشاهدة عالية ولخلق 
الجدل وا�ثارة بذريعة أن هدفها نبيٌل وساٍم، أي 
الفاضحة  اÃساليب  لكن  الخ�.  وفعل  ا�ساعدة 
قضاياهم  مع  ا�ع�مي  للتعامل  ا�تكررة  وا�هينة 
تعرية   Âإ ا�حاِوُر  يَعَمد  حيث  العكس،  يثبت 
 Âة ع� الهواء، محاولة منه لدفعهم إëضيوفه مبا
محشوة  تقاريَر  عنهم،  يُِعّد  أن  قبل  ا�نفعال 

با�ؤثرات الصوتية والبôية الíاجيدية. 
وهكذا أصبحت القضايا اÜجت³عية التي Ü تنتهي 
� ب�د العسل والبخور، من فقر ومرض وإه³ل 
وحتى خ�فات شخصية ب£ الزوج وزوجته، مواد 
إستعراضية دسمة تُقدم مجاناً ع� الهواء، ينتظرها 
ُمها الذي  الجميع من كافة اÃع³ر واÃجناس. مقد4

ما  وÐعان  ملفاً،  يفتح  ضيوفه،  غسيل"   æين"
ينتقل إÂ آخر، � مدة Ü تزيد عن العæ دقائق 
ليعزز عند ا�تلقي ا�شاهد كل أنواع ا�نفعاÜت 
ويíكه بدون إستنتاج حٍل واحٍد مطلوٍب ينهي به 

مأساة الضيف مرة وإÂ اÃبد. 
أما � الفضاء اÜفíاâ، يقوم ا�دّونون وا�ؤثرون 
منابرهم  ع�  من  اÜجت³عية  القضايا  بدعم 
الخاصة. غالباً ما يخاطب هؤÜء متابعيهم بلغات 
أجنبية بهدف استعراض مهاراتهم اللغوية، ا أن 
اللغة العربية باتت "خشبية" وليست "للحداثي£" 
ع�  اÃجنبي  العقل  بتملق  ولينجحوا  أمثالهم، 
وراء  ما   � التنقيب  من  قليٌل  التواصل.  مواقع 
الحراك  حراك،  Ãي  تأييدهم  أن  يؤكد  صورتهم، 
ا�ناهض للسلطة السياسية، دون لعب دور سيا& 
هو  ما  ا�نظومة،   � جذري  بتغي�  ينادي  واضح 

سوى ل\ستعراض وليس لíك أي أثٍر جدي7 حقاً.
غ�  ا�نظ³ت  ثقافة   æن  Âإ هؤÜء  يقودنا 
بديل،  كحٍل  بسذاجة  لها  والíويج  الحكومية 
توعية وÓك£ غ�  إط�ق حم�ت  ويعملون ع� 
حملت  حم�ت  مؤخراً  بعضهم  أطلق  مجدية. 
عليا" نæت  "بك�  "و  الفلتان  "م£  مثل  عناوين 
ع� اللوحات ا�ع�نية ع� الطرقات، تُظهر صوراً 

كدمات  وجوههن  ع�  معّنفات،  لنساء  مهينة 
زرقاء، وجروح دامية، أو صورة لطفلة خائفة تلبس 
فستاناً أبيض، مرفقة بالهاشتاغات ا�ذكورة  دون 
أن تؤ¸ بأي نتيحة سوى تذك� الضحايا من النساء 

آسيهن. 
قضية  حول  أخرى  جمعية  من  أخرى  حملة  و� 
أخرى... طرح "ا�ؤثرون" ا�تنورون أصحاب اÃفعال 
العائ�ت  لدعم  ا�دقع،  الفقر  ضد  قانوناً  الخّ�ة 
اÃكä فقراً، فأعادوا إنتاج صور البؤس ا�ستæية، 
ا��حظة  تفعيل  إعادة  هو  منها  الهدف  كأن 
العينيّة: أن نَِعي الفقر وأن يقودنا "الف�شباك" إليه 
التي  ا�شاهد  لوهلة.  نسيناها  ما  إذا  مجدداً 
 Âإرتكزت عليها الحملة هي من زيارة الجمعية إ
عا�اً  دخلت  أنك  لك  ليُخيّل  العشوائيات،  أحدى 
أس�ك  فضاءه  تغطي  العا×،  عن  منقطعاً  سفلياً 
ع�  يجلسون  حفاة  أطفاله  متشابكة،  كهربائية 
الرصيف �بسهم الرثة، البيوت الصغ�ة مت�صقة، 

وبورنوغرافيا الفقر مستمرة.
ع� الرغم من أن إقرار القانون ا�قíح قد يشكل 
تحقق  و×  فشلت  الحملة  أن   Üإ جيدة،  بداية 
العريضة ا�لكíونية هدفها. Ü �كن لنا سوى أن 
من  الهائل  الكم  هذا  أمام  با�حباط  نشعر 

الíاجيديا التي تنتæ كيف³ أدرنا وجوهنا. التمثيل 
الخاطئ لضحايا النظام ا�تفلت والدولة السائبة. 
مïح البؤس الكب� الذي يلهينا عن أسباب الظلم 
تجي�  سوى  يهمه   Ü والذي  الحقيقية  والفو< 
الشعور بالشفقة لدى ا�تلقي ليستمäها ويجني 

من خ�لها اÃرباح.
Ü شك ان Ðد القضايا ا�نسانية أمام الرأي العام 
 Âإ Ü ،&يلهم الكث�ين ويدفعهم نحو حراك سيا
جمع صداقات خ�ية تعالج النتائج دون مجابهة 
الت°ع  اÃسباب. علينا ا�عíاف بأن جمع حم�ت 
والتوعية Ü تشكل سوى ض³دة لجروح يلصقها بنا 
 èا�د ا�جتمع   � وأصدقاءهم  "ا�ؤثرون"  هؤÜء 
ا�منهج.  والعنف  اÜستبداد  �واجهة  وحيد  كحّل 
 Ü الفق�  أن  ا�فíاض  بأنه خاطئ  ا�عíاف  علينا 
حيلة له، وأنه مجرد متلق للَصَدقة. بعض هؤÜء 
اÃغنياء ا�ت°ع£ يقدمون أنفسهم منقذين وأبطال، 
 � الضارب  البؤس  أسباب  من  هم  أنهم  ح£   �
ا�جتمع. و"فعل الخ�" ا�ستعراâ الذي يتهافتون 
به ع� ا�حتاج£ ليس إÜ إستي�د متجدد للبؤس  
يضمن استمرار "استعراض" هوÜء وإعادة صناعة 

ëوط بؤسهم. 

ميالد الدويهي

نحنا ما مننهار

سارة يايغ

صناعة البؤس يف الصورة

بأنه نهاÛّ، تبقى هناك  أو مصلحًة)  (ُحبّاً  إتُِفق عليه  الذي  الكيان 
غياب  وشبه  وÜدته،  ماهيّة  حول  تُطرَح  التي  اÃسئلة  ِمن  الكث� 
للثقافات والسلوكيّات ا�جت³عيّة ا�شíكة ب£ مناطقه التي ُسلَِخ 
ل، وأثبتت  بعضها للتأسيس. كياٌن ُولِد وهو � انتظار ا�نهيار ا�ؤج#
د  ذلك الظروف التاريخيّة التي أظهرته ع� أنه كياٌن من زجاجٍ، معق#
الهوية،  كانت  البدء  ففي  الجوهر.  وُمفلِس  لة  الح9 بَهّي  الíكيبة، 

وا�خت�ف عليها من البداية، مستمراً حتى النهاية. 
لبنان ذو اÃوجه ا�تعّددة، وجهاً لوجه مع ساحة الôاعات وتصفية 
باéخر.  أوجهه  أحد  تتمّكن من مزج  قّوة   Üَحول و  Ü ،الحسابات
الذي عجزْت أعظم  الثè³ عæي،  الطائفّي  التعّدد  ببساطة، هذا 
الدراسات اÃنäوبولوجيّة ع� معرفة ما هي إيجابيّاته سوى جلب 
القرار  إف�س  رحمها  من  أخرجت  العجيبة،  الخلطة  وهذه  الويل، 
تجّذر  مقابل  اÃعمى،  وا�رتباط  بالخارج  مباëًة  ورهِنِه  السيا& 
اليد   ïبك اÃمور  وأجمل  ا�حاصصات،  وتعزيز  التقليديّة  الطبقة 
ها للخارج لـ"يتحّننوا" وتتدفّق اÃموال التي مص�ها أن تصبح  ومد4

منهوبة. 
السلطة  ُح³ة  �ُارسها  والتي  اليوم  نراها  التي  البلطجية  هذه 
الفاسدة، وا�=ار ع� إنعاش الطبقة اÃوليغارشيّة، ما هو إÜّ جنون 

ا�ف�س ورّا بداية إنهيار بعض "اÃرقام الصعبة".

Ü لوم ع� تحّول مجتمعنا إÂ مجتمع إسته�,ّ، فهذه الحالة باتت 
أمراً واقعاً عا�يّاً، ولكن هل ا�يزان متكامل؟ ا�سته�ك مقابل ا�ف�س 
الِبساط ومّدوا أرجلهم  اللبنانيّون  الّديْن، فنَ]  ا�قتصادّي وتراكم 
ل\ع�م  ا�َُمنهجة  بالخطة  اللهو  وكان  الرجعة.  خّط  ِحساِب  دون 
والتخدير  الخضوع،  ثقافة  واستعراض  الهابط،  الفّن   Âإ ل\نصياع 
وذوبان ثقافتنا باست�اد أخرى بلوٍن غر7þ ولكن برائحة نتنة. هذا 
توازياً مع التهليل لثقافة التطبيل والتهريج ا�ع�مّي، ا�رو4ج الخبيث 
اÃول للتجّذر التاريخّي للسلطة الفاسدة وض³نتها اليوميّة. مجتمٌع 
خٍ°  Ãّي  ا�مكن  فمن  تحليل،  دون  فقط  الخ°  أو  للصورة  ُمتلق7 
وهمّي ع� مواقع التواصل ا�جت³عي أو ع° الهاتف أو الوسائل 

ا�ع�ميّة أن يُشِعل بركاناً Ü حدود له.

بالعودة إÂ اÜخت�ف ا�ناطقّي، فالواقع تاريخيّاً مريٌر جداً، ويزداد 
وا�نشقاق  الوضوح،  ع£  واضٌح  اÜجت³عّي  وا�نفصال  مرارًة، 
الثقا�ّ-ا�جت³عّي Ü �كن إخفاؤه و"ترقيعه". فهل هي سخرية قدٍر 
أم حتميّة قدر أن ا�نهيار واقع � بلٍد بهذا الحجم الجغرا� الصغ�، 
وع� بعد كلومíاٍت ضئيلة مجتمعاٌت تعاè اÃمّرين، حتّى � قوتها 
ا�اكينات،  اليومّي مذلولة، ومجتمعات أخرى تَسحب اÃموال ِمن 
الوÜئم  ع�  ل\نقضاض  يوم،  بعد  يوماً  أُلوِهيّتها  تتجّسد  التي 
واÃراجيل وترسيخ استعراضيّتها. من هنا ندرك أّن مصطلح "العيش 

ا�شíك" يؤكّد حتميّة وجود مرض عضوّي لهذا الكيان � اÃصل. 
هو مجتمٌع إختار ا�نظ³ّت غ� الحكوميّة ومشاريعها "الغامضة" 
وانغر# باÃموال الطائلة التي تُدِفقها هذه اÃخ�ة، عوضاً عن طرح 
مسألة إختفاء دور النقابات – وما أدراك ما دورها! -، ع� سبيل 
ا�ثال. بلٌد تّم العمل ا�تقّصد Ãن يقف ع� رجليه فقط إذا كان 

قطاع الخدمات والسياحة شغاÜً، فكيف Ü يكون مص�ه ا�نهيار؟
العَجب  يُعجبهم   Ü "متواطن£"  من  مؤل#ف  مجتمعٍ   � نحن 
ك£ بالتذّمر من كّل Éء، ا�عيشة، الطرقات، الفساد... هو  ومتمس4
ا�جتمع نفسه الذي خلق الطبقة الحاكمة منذ بدء التكوين، حافَظ 
عرشها  عن  دفاعاً  با�وقدة  نفسه  وضع  مراراً،  إفرازها  إعادة  ع� 
ورمى الوقود منذ عقود ع� كّل َمن حاول طرح أّي مæوع ل\طاحة 

بهذه الصيغة البالية.
باختصار، أنت محكوٌم بالبقاء ب£ ا�طرقة والسندان، مطرقة الطبقة 
الحاكمة الفاسدة وم³رساتها الفاجرة، وسندان الطبقة عينها والتي 
ا�نهيار.  الفساد. هذا هو جنون  نفسها كمæوع �كافحة  تعرض 

فمن سي�ب بالفأس رأس "الصيغة اللبنانية"؟ 
يُشاُع أّن لبنان عموماً ومدينة ب�وت باÃخّص تعرّضت منذ قرون، 
رة ابتلَعْت بæاً وحجراً، ويُشاُع أيضاً  ة، لزÜزَل مدم4 وع� مراحل عد#
أن البحر إقíب أمياÜً من اليابسة، وأّن هذه ا�دينة، ع� حالها اéن، 
رة. التاريخ رّا سيكر4ر نفسه ولكن  هي مدينة فوق عّدة مدن مدم#

بسخرية بæية هذه ا�رّة. 



"سهندم العامل القدمي."
عبارة كتبت ع� يافطة رفعت � إحدى ا�س�ات 
من  إنطلقت  والتي  للسلطة  ا�ناهضة  الشعبية 
قلب   Âإ ووصلت  لب�وت  الش³لية  الضواحي 
العاصمة. تلك ا�س�ة تحولت إÂ مواجهة ب£ قوى 
الشعب  مجلس  قرب  والثوار،  الشغب  مكافحة 

وانتهت ع� الصيفي. 

"كافح"،  هي  اليافطة  تلك  رفعت  التي  الحركة 
الحركة اÃناركية � لبنان. 

"كافح" يف مهب املوجة األوىل 
منذ اليوم اÃول �ندÜع الثورة، نشطت "كافح" ع� 
الصلح،  رياض  ساحة   � خيمة  نصبت  اÃرض. 
رفعت الراية السوداء عليها، وبدأت بالعمل. عدد 
كب� من الشبان والشابات إنضموا للحركة خصوصاً 
وأنها تشاركف � التنظيم ا�يداè، رفع الشعارات، 
توزيع  منظّم،  بشكل  النزول  الهتافات،  إط�ق 
قبل  من  القمع  �حاوÜت  والتصّدي  ا�ناش�، 
خصوصاً  اÃمامية،  الصفوف   � وأداوتها  السلطة 
ا�'اب   � الحركة  تشارك  ك³  ا�واجهات.  أثناء 
الساحات. ع�  ا�عتصامات و�  ا�س�ات،  العام، 
مدى اÃشهر ا�اضية، × يفلت عنا= الحركة من 
اÜعتقاÜت التي قامت بها السلطة، ولكن عنا=ها 
ما  دا{اً  الثوار  أن  حيث  السجون  من  خرجوا 
عن  ل\فراج  السلطة  ع�  شعبياً  يضغطون 

ا�عتقل£. 
قامت الحركة، با�مكانيات ا�تواضعة التي Óلكها، 
من إصدار العدد اÃول من نæة "التحررية" الذي 
 Âات، وهي تهدف إïوزع مجاناً � الساحات وا�
الفكر  وتقديم  "كافح"  نشاطات  ع�  ا�ضاءة 
التطور،  قيد  مازالت  النæة  لýخرين.  اÃنار, 

والعدد الثاè � طريقه إÂ الشارع. 

بفعاليّة،  الحركة  بها  تشارك  التي  الحم�ت  ومن 
#اطرد_فاسد  حملة  هي  شعبية،  ذات  وأصبحت 
ا�طاعم  من  اÃوليغارشي£  لطرد  تهدف  التي 

وا�قاهي واÃماكن العامة. 

إكتساب الخربة امليدانية 
الحركة تحاول أن تكون ع� مستوى ا�وجة الثانية 
من الثورة، حيث أن السلطة زادت من استخدام 
"كافح"  جعل  ما  وهذا  ا�تظاهرين،  ضد  العنف 

تأخذ ا�حتياطات ال�زمة والتحض� لها. 
الحركة تتمسك بشعار "كلن يعني كلن"، كتوجه 
السلطة  أشكال  كل  ورفض  لخطابها،  أسا& 
نضجاً،   äأك أصبح  خطابها  أن  ك³  ا�ركزية، 
الداخلية  الفرق  ومهام  تنظي³ً،   äأك وصفوفها 
أصبحت أكä وضوحاً، كاللجنة السياسية وا�ع�مية 

 .ëوالتثقيفيّة والنسويّة ولجنة العمل ا�با
طيلة الثورة، كان عنا= الحركة ع� اÃرض، وهذا 
ما أكسبهم خ°ة ميدانية � التنظيم و� التعامل 
مكافحة  قوى  تستخدمها  التي  التكتيكات  مع 
الشغب � الشارع. وتعمل الحركة ع� مشاريع � 
الجامعات وا�ناطق، ستعلن عنها � وقت Üحق 

خ�ل هذا العام. 
"كافح" Ü تعمل وحدها � جزيرة معزولة، فهي 

تنسق ع� اÃرض، � مختلف ا�ناطق، مع القوى 
وا�جموعات الفاعلة ع� اÃرض، مثل ا�جموعات 

اليسارية والنسوية وا�دنية وغ�ها. 

مثلث الالمركزية 

المركزية الثورة. المركزية املجمتع. 
المركزية الحركة|

وزخمها  الثورة  س³ت  أبرز  من  تعت°  ال�مركزية 
واحد ع� امتداد الخريطة. Üمركزية الثورة منعت 
السلطة من حôها � مكان واحد، ومن إخ³دها 
بثورة  يُسقط  ا�ركزي  النظام  عليها.  والسيطرة 
Üمركزية. هذه ا�عادلة فرضها الناس � الساحات 

والشوارع. 

الفكر اÃنار, مناهض للمركزية � جوهره، ويدعو 
إÂ توزيع الص�حيات للمجتمعات ا�حلية بحيث 
والسلطة   ûا�ح ا�جتمع  ب£  الع�قة  تصبح 
جتمعه  الفرد  ل�تبط   ،FدÃا بحدها  ا�ركزية 
الفكر،  وÜمركزية  الثورة  Üمركزية  وب£   .ëا�با
تطرح "كافح" نفسها كحركة Üمركزية، فقد أسست 
والبقاع  الجبل   � مناطقية،  منسقيات  مؤخراً 
والش³ل والجنوب، وإنضم إليها عنا=ها بحسب 

سكنهم، ليقوموا بنشاطات محلية. 
 � ال�مركزية  لتطبيق  واقعية  رؤية  الحركة  Óلك 

الب�د، إذ اعت° أحد مؤسسيها أنه "�كن تحقيقها 
مجلس   � قانونية  تæيعات  ع°  مراحل  ع� 
الشعب، تهدف إÂ منح ص�حيات أوسع للمجالس 
ب�وت،   � ا�ركزية  السلطة  حساب  ع�  البلدية 
مواطن  كل  ليكون  فيها.  ا�ؤسسات   ôوعدم ح
وا�ؤسسات  ا�دارات   Âإ الوصول  ع�  قادراً 
الرسمية من خ�ل مجتمعه ا�حû، وليس ب�وت 
الرؤية ا�ثالية فهي" أن تكون كل  العاصمة"، أما 

منطقة قادرة ع� تسي� أمورها بنفسها". 
يح�  فكري،  كمنطلق  ال�مركزية،  جانب   Âإ
الفكرية  التوجهات  صلب   � الطبقي  الجانب 
ضد  هي  اÃساسية  ا�عركة  أن  تعت°  إذ  للحركة، 
اÃوليغارشيا، أي الطبقة الغنية الحاكمة والقامعة 
"كافح"  تستخدم  ما  وعادة  العاملة.  للطبقة 
الحاكمة" كبديل عن مصطلح  العصابة  مصطلح" 

"السلطة". 

اإلنطالقة
عام  أواخر   � نسبياً.  حديثة  كافح"  حركة"  تعت° 
2018، خرجت الحركة إÂ الضوء، "نتيجة  توحيد 
تعب�  حد  ع�  اÃناركي£"،  من  مجموعة  لجهود 
أحد مؤس] الحركة، وذلك بهدف تحرير ا�جتمع 
والرأس³لية  والطائفية  اÃبوية  السلطة  قيود  من 

والعسكرية. 

داخل الحركة، اتجاهات فكرية مختلفة. تجد ب£ 
ا�جتمعية  باÃناركية  يؤمن  من  عنا=ها 

  ((anarcho-Communism
اÃناركية  النقابية،  اÃناركية  النسوية،  اÃناركية   (
النباتية (anarcho-veganism)، اÃناركية الخ�اء 
مظلة  تحت  هؤÜء  يلتقي  البدائية.  واÃناركية 
(السياسية،  أشكالها  بكل  السلطة  مواجهة 
ا�قتصادية، الدينية، والعسكرية) ومقاومة جميع 
ا�نحياز �حور دون آخر،  اÃنظمة وا�حاور دون 
القيود  كل  من  التحرر  ع�  اÃفراد  وتشجيع 
والزعامات لبناء مجتمع Üسلطوي. أما إسم الحركة 

فهو مختô لعبارة "كوادر أناركية فاعلة حرّة". 

الثورة تفرض التحدايت 
قبل "كافح"، خ�ل العقد ا�اâ، ظهرت محاوÜت 
أناركية مختلفة � لبنان، ولكنها × تستمر طوي�ً 
نتيجة ظروف متشعبة. اليوم، أمام "كافح" فرصة 
نادرة كون الب�د � مرحلة انهيار تطال كل طبقاته 
وقطاعاته، واÃفكار الداعية للعودة إÂ ال�مركزية 
وأنظمة الحكم ا�حلية أصبحت واقعية أكä من 
الدولة  انهيار  مع  نظريات، خصوصاً  كونها مجرد 

ا�ركزية وفشلها منذ تأسيسها. 
هذه الفرصة تشكل أيضاً تحدياً كب�اً للحركة التي 
يبدو أنها بحاجة ل\جابة ع� العديد من اÃسئلة 

الكب�ة � اÃشهر القادمة

رحلة

"كافح": مثّلث الالمركزية يف زمن الثورة

من الشارع

07 تقرير  و  مصري



جغل بزينطي

حاوره: بول مخلوف، حرمون حمية
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غي ديبور لـ"رحلة": 
َفِككوا الّصورة َتروا الحقيقة

اإلستِعراض هو ُمنتِج الَويع الزّائف يف لبنان

عن  وعجزها  ومؤسساتها  الدولة"  "غياب  ظل   �
تقديم حٍل Ãي مشكلة من ا�شاكل اليومية التي 
يستيقظ عليها ا�واطنون، يلجأ هؤÜء وكخيار أخ� 
لهم، بعد أن فقدوا السيطرة ع� العيش، إÂ طرح 
همومهم أمام الرأي العام، ع� التلفزيونات بشكل 
خاص، � سبيل إيجاد حل أو حتى �ساءلة ا�عني£ 

سائلهم العالقة. 
تقوم ا�حطات ا�حلية "َنتجة" بؤس ا�واطن£ � 
برامج إجت³عية تستثمر فيها تلك الفئات ا�قهورة، 
طمعاً منها بتحقيق نسب مشاهدة عالية ولخلق 
الجدل وا�ثارة بذريعة أن هدفها نبيٌل وساٍم، أي 
الفاضحة  اÃساليب  لكن  الخ�.  وفعل  ا�ساعدة 
قضاياهم  مع  ا�ع�مي  للتعامل  ا�تكررة  وا�هينة 
تعرية   Âإ ا�حاِوُر  يَعَمد  حيث  العكس،  يثبت 
 Âة ع� الهواء، محاولة منه لدفعهم إëضيوفه مبا
محشوة  تقاريَر  عنهم،  يُِعّد  أن  قبل  ا�نفعال 

با�ؤثرات الصوتية والبôية الíاجيدية. 
وهكذا أصبحت القضايا اÜجت³عية التي Ü تنتهي 
� ب�د العسل والبخور، من فقر ومرض وإه³ل 
وحتى خ�فات شخصية ب£ الزوج وزوجته، مواد 
إستعراضية دسمة تُقدم مجاناً ع� الهواء، ينتظرها 
ُمها الذي  الجميع من كافة اÃع³ر واÃجناس. مقد4

ما  وÐعان  ملفاً،  يفتح  ضيوفه،  غسيل"   æين"
ينتقل إÂ آخر، � مدة Ü تزيد عن العæ دقائق 
ليعزز عند ا�تلقي ا�شاهد كل أنواع ا�نفعاÜت 
ويíكه بدون إستنتاج حٍل واحٍد مطلوٍب ينهي به 

مأساة الضيف مرة وإÂ اÃبد. 
أما � الفضاء اÜفíاâ، يقوم ا�دّونون وا�ؤثرون 
منابرهم  ع�  من  اÜجت³عية  القضايا  بدعم 
الخاصة. غالباً ما يخاطب هؤÜء متابعيهم بلغات 
أجنبية بهدف استعراض مهاراتهم اللغوية، ا أن 
اللغة العربية باتت "خشبية" وليست "للحداثي£" 
ع�  اÃجنبي  العقل  بتملق  ولينجحوا  أمثالهم، 
وراء  ما   � التنقيب  من  قليٌل  التواصل.  مواقع 
الحراك  حراك،  Ãي  تأييدهم  أن  يؤكد  صورتهم، 
ا�ناهض للسلطة السياسية، دون لعب دور سيا& 
هو  ما  ا�نظومة،   � جذري  بتغي�  ينادي  واضح 

سوى ل\ستعراض وليس لíك أي أثٍر جدي7 حقاً.
غ�  ا�نظ³ت  ثقافة   æن  Âإ هؤÜء  يقودنا 
بديل،  كحٍل  بسذاجة  لها  والíويج  الحكومية 
توعية وÓك£ غ�  إط�ق حم�ت  ويعملون ع� 
حملت  حم�ت  مؤخراً  بعضهم  أطلق  مجدية. 
عليا" نæت  "بك�  "و  الفلتان  "م£  مثل  عناوين 
ع� اللوحات ا�ع�نية ع� الطرقات، تُظهر صوراً 

كدمات  وجوههن  ع�  معّنفات،  لنساء  مهينة 
زرقاء، وجروح دامية، أو صورة لطفلة خائفة تلبس 
فستاناً أبيض، مرفقة بالهاشتاغات ا�ذكورة  دون 
أن تؤ¸ بأي نتيحة سوى تذك� الضحايا من النساء 

آسيهن. 
قضية  حول  أخرى  جمعية  من  أخرى  حملة  و� 
أخرى... طرح "ا�ؤثرون" ا�تنورون أصحاب اÃفعال 
العائ�ت  لدعم  ا�دقع،  الفقر  ضد  قانوناً  الخّ�ة 
اÃكä فقراً، فأعادوا إنتاج صور البؤس ا�ستæية، 
ا��حظة  تفعيل  إعادة  هو  منها  الهدف  كأن 
العينيّة: أن نَِعي الفقر وأن يقودنا "الف�شباك" إليه 
التي  ا�شاهد  لوهلة.  نسيناها  ما  إذا  مجدداً 
 Âإرتكزت عليها الحملة هي من زيارة الجمعية إ
عا�اً  دخلت  أنك  لك  ليُخيّل  العشوائيات،  أحدى 
أس�ك  فضاءه  تغطي  العا×،  عن  منقطعاً  سفلياً 
ع�  يجلسون  حفاة  أطفاله  متشابكة،  كهربائية 
الرصيف �بسهم الرثة، البيوت الصغ�ة مت�صقة، 

وبورنوغرافيا الفقر مستمرة.
ع� الرغم من أن إقرار القانون ا�قíح قد يشكل 
تحقق  و×  فشلت  الحملة  أن   Üإ جيدة،  بداية 
العريضة ا�لكíونية هدفها. Ü �كن لنا سوى أن 
من  الهائل  الكم  هذا  أمام  با�حباط  نشعر 

الíاجيديا التي تنتæ كيف³ أدرنا وجوهنا. التمثيل 
الخاطئ لضحايا النظام ا�تفلت والدولة السائبة. 
مïح البؤس الكب� الذي يلهينا عن أسباب الظلم 
تجي�  سوى  يهمه   Ü والذي  الحقيقية  والفو< 
الشعور بالشفقة لدى ا�تلقي ليستمäها ويجني 

من خ�لها اÃرباح.
Ü شك ان Ðد القضايا ا�نسانية أمام الرأي العام 
 Âإ Ü ،&يلهم الكث�ين ويدفعهم نحو حراك سيا
جمع صداقات خ�ية تعالج النتائج دون مجابهة 
الت°ع  اÃسباب. علينا ا�عíاف بأن جمع حم�ت 
والتوعية Ü تشكل سوى ض³دة لجروح يلصقها بنا 
 èا�د ا�جتمع   � وأصدقاءهم  "ا�ؤثرون"  هؤÜء 
ا�منهج.  والعنف  اÜستبداد  �واجهة  وحيد  كحّل 
 Ü الفق�  أن  ا�فíاض  بأنه خاطئ  ا�عíاف  علينا 
حيلة له، وأنه مجرد متلق للَصَدقة. بعض هؤÜء 
اÃغنياء ا�ت°ع£ يقدمون أنفسهم منقذين وأبطال، 
 � الضارب  البؤس  أسباب  من  هم  أنهم  ح£   �
ا�جتمع. و"فعل الخ�" ا�ستعراâ الذي يتهافتون 
به ع� ا�حتاج£ ليس إÜ إستي�د متجدد للبؤس  
يضمن استمرار "استعراض" هوÜء وإعادة صناعة 

ëوط بؤسهم. 

>> مïورون جداً بإستضافتك أستاذ "غي ديبور". 
نتحدث  أن  نّود  التي  ا�واضيع  الكث� من  هنالك 
والوقت  تقرع  الحرب  طبول  لكن  معك  عنها 
يداهمنا. نحن ع� أبواب "شهر التسّول". ما هو 

تعليقك اÃول ع� ا�ف�س الذي يصيب لبنان؟

 5 يشحذ  أن  يريد  الجديد  ا�الية  وزير  أن  قرأت 
مليارات دوÜر من "الدول ا�انحة" ليؤمن القمح 
ا�جتمع  أن  تخيّل  سنة.  �دة  والدواء  و"الفيول" 
اللبناè الذي فلََق رب البæية بـ"تحّ�ه" و"ذوقه" 
الرفيع، ومعرفته بتفاصيل ا�اركات العا�ية و"نحنا 
ا�جتمع  هذا  جامعات"،  وت�ميذ  عيّل  وÜد 
ا�سته�, العنيد، يستدين ا�ال ليؤمن أساسيات 

الحياة. 
بالفاشونيستاز  فّكرت  كل³ّ  يؤ�ني  قلبي 
وا�نفلونôز الذين سيضطرون إÂ مسح شعرهن 
و�عانه.  رونقه  ع�  للحفاظ  الحمويّة  بالّسمنة 
وتَجّدد"  "تِهري  شعار  اللبنانيون  َسيُطَب4ق  كيف 
سيارة  لæاء  خيالية  بفائدة  قرضاً  ويؤمنون 
ا�ارسيدس عام 2020؟ يا حرام يا لبنان! يا حرام يا 
شباب وشابات لبنان. لقد وقعتم � الفخ! فخلف 
الضيوف  صالونات  كل  خلف  الهراء،  هذا  كل 
و"الضهرات"  والحشم  والخدم  والسيارات 
وعمليات  والÀجيلة  و"السلفيز"  و"السفرات" 
الحياة   � يفقه   Ü وحزين  كائن صغ�  التجميل، 
لخدمة  وا�سته�ك  وا�ستدانة  العمل  سوى 

ا�ستعراض.
 âعام 2019، أفلََس ا�جتمع ا�شهدي أو ا�ستعرا
وقام  الحدث  هذا  ا�ال  رأس  إستغل  لبنان.   �
من  أس³ء  تحت  التلفزة  شاشات  ع�  بتسليعه 
بينها "يوميات ثورة"، وبدعم من إع�نات ا�صارف. 
من  اÃرباح  وجني  تسليعه  �كن  الدمار  حتى 

خ�له. 

>> كائن صغ� وحزين … ايه والله يا أستاذ "غي". 
الشه�  كتابك  عن   ًÜأو نتحدث  دعنا  طيب، 
أن  �كنك  كيف   .(1967) ا�شهدي"  "ا�جتمع 

تلخص لجمهورنا العزيز نظريتك ؟

أشعلها  دعني  سيجارة،   Âإ يحتاج  السؤال  هذا 
…ًÜأو

من  تتخذ  التي  الصناعية  ا�جتمعات   � حسناً، 
يطغى  ما  دا{ا  لها،  إقتصادياً  نظاماً  الرأس³لية 
ي̧أ  اّخر،  عنى   .ûالفع الحدث  ع�  ا�شهد 
ا�شهد كأولوية ع� كل Éء آخر. عندها يفرغ 
فتَحِمل  صورة   Âإ ويتحّول  ا�ضمون  من  الشكل 
إذا  حôها  �كننا  عنه.  وتُعرّف  صاحبها  هوية 

أردت صطلح "الصورة للصورة". 
عند  إذهب  ا�قصود.  لتوضيح   ًÜمثا لك  سأ'ب 
متجر "نايü سبور" وإشí حذاء "نايü اير ماكس" 
وثري.  مدلل  ولد  أنك  ع�  بصيتك  واستمتع 
خصائص الحذاء ليست مهمة، وقدرته ع� تحس£ 
أدائك ليس عام�ً � اختيارك. ما دفعك إë Âاء 
هذا الحذاء هو "الشوفوè". هذه الشوفوè تبدأ 
مع  تلميذ  يصل  الدراسة.  مقاعد  ع�  من  معك 
ت̧أ  ومعه  بإمت�كه،  "نحلم" جميعاً  حذاء جديد 
الغ�ة من صاحب الحذاء، ومعه أيضاً ي̧أ الوعي 

حول عدم قدرة اÃهل، ذوي الدخل ا�حدود، ع� 
التلميذ صاحب  الحذاء. ي�حقنا طيف  ëاء هذا 
"نايü اير ماكس" طوال حياتنا. يصبح العدو الذي 

نتمنى أن "نكون � حذائه". 

>> هاها، جيد اللعب ع� الك�م أستاذ ديبور… 
 Be in his" اÃم�كان  مثل  حذائه"   � "نكون 

"shoes

 Âوهل أنا لوحة إع�نية تحاول إضحاكك ودفعك إ
ا�سته�ك وا�ستعراض؟ أصمت وركّز معي.

>> عفواً، أرجوك تابع..

سأتابع. كنت قد قرأت كتاب فيورباخ "نقد جوهر 
ا�سيحية" (1841)، الذي تتضمن مقدمته نّصاً أثار 
إهت³مي كث�اً لدرجة أنني شعرت وكأنه قد Ðق 
من جوف عقû، دعني أقرأه لك فهو يلّخص كل 
Éء: "Ü شك أن عôنا يفضل الصورة ع� ال�ء، 
ا�َظَهر  الواقع،  التمثيل ع�  اÃصل،  النسخة ع� 
ا�ُدنس  أّما  س.  الجوهر، والوهم وحده مقد# ع� 
فهو الحقيقة. وباÃحرى فإن ما هو مقدس تزداد 
الوهم،  ويتزايد  الحقيقة  تتناقص  بقدرما  قيمته 
بحيث تصبح أع� درجات الوهم بالنسبة له أع� 

درجات ا�قدس". 

ال�ء،  ع�  الصورة  يفضل  عôنا  أن  شك   Ü"
ا�َظَهر  الواقع،  التمثيل ع�  اÃصل،  النسخة ع� 

س." ع� الجوهر، والوهم وحده مقد#

ما طرحه  واÃصل  الصورة  عن  يشبه حديثك   <<
ا�فكر ا�Ãاè والí بينجام£ � كتابه "العمل الفني 
كيف  يæح  حيث  تقنياً"  إنتاجه  إعادة   ôع  �
أصبحت قيمة ال�ء، أو العمل الفني � عôنا، 

تقاس بعدد النسخ التي يتم إنتاجها منه. 

بالفعل، إنها الحيلة نفسها التي ما زلنا حتى يومنا 
تفاقمت  بل   Ü مجتمعنا،   � منها   èنعا هذا 
وازدادت خطورتها مع بروز التكنولوجيا والوسائل 
سطوة  تحت  نعيش  كوننا  والتسويقية  ا�ع�مية 
 ú بالنسبة "ا�ستعراض"  إن  ببساطة،  الرأس³لية. 
ليس حدثاً مث�اً للدهشة وÜ يحمل فعلياً ج³ليّة 
بل  الصّور  من  مجموعة  حتى  ليس  إنه  معيّنة. 
فيها  تتوسط  اÃشخاص  ب£  إجت³عية  ع�قات 

الصور.

اإلستعراض ليس 
ديكورًا مرافقًا 

للرأمسالية

من  ا�زيد  منك  نطلب  رجاء،  ديبور  أستاذ   <<
التوضيح! مستوانا مستوى نقاش ع� واتساب…

أخي، إن ا�ستعراض مفهوم كûّ وهو � آن واحد 
نتيجة ومæوع øط ا�نتاج الراهن أي الرأس³لية. 
ا�ستعراض ليس ديكوراً مرافقاً للرأس³لية بل لُّب 
هو  آخر،  عنى  الواقعي.  ا�جتمع  Üواقعية 
مجموع التصّورات والخيال ا�تجذر � وعي اÃفراد 
حول ما هو أصيل، لخلق رغبات وحاجات جديدة 
كل  إليها.  يحتاج  بأنه  يقتنع  بل  الفرد  يطلبها   Ü
ا�حاوÜت الدعائية التي تراها وتسمعها من حولك 
إقناعك  هدفها  ُمبطنة  رسائل  سوى  ليست 
أن  هو  منك  ا�طلوب  غ�.   Ü فقط  با�سته�ك 
تنخرط � لعبة السوق وتكون فرداً فاع�ً (منتجاً 
ومستهلكاً) � هذا ا�جتمع. وإذا كان Ü بد من أن 
 Üيكون لهذا ا�ستعراض من معنى ف� معنى له إ
نفسه، وا�سته�ك وا�زيد من الطلب والعرض، أي 
فائضاً من ا�نتاج. ومن أجل ا�زيد من اÜستعراض 
واÜسته�ك، عليك العمل ع� مدار السنة لæاء ما 

."must" قالوا لك أنه "موضة العام" أو "رأئج" أو
لخصت هذا اÃمر � الفقرة اÃوÂ من كتاþ حيث 
قلت: "� ا�جتمعات التي يسود فيها øط ا�نتاج 
م الحياة نفسها كَُكّل ع� أنها تراكم  الحديث تُقد4
كان  ما  كل  ا�ستعراضات.  أو  ا�شاهد  من  هائل 

يُعاش ع� نحو مباë يتباعد متحوÜً إÓ Âثيل." 

مزيّفة  نظرة  هو  ا�ستعراض  أن  تقصد  هل   <<
للعا×؟

Ü �كن فهم ا�شهد ع� أنه إساءة إستخدام عا× 
الرؤية بل إنه باÃحرى رؤية للعا× وجدت ترجمتها 
ُمتََشيّئَة.  أصبحت  للعا×  رؤية  ا�ادية، 
 :¸éو�كن تلخيص هذه الرؤية كا (objectiMed)
"إن ا�ستعراض هو رأس ا�ال وقد بلغ من الíاكم 

حّداً تحول عنده إÂ صورة."

>> كيف �كن للدعاية أن تجعل من اÜستعراض 
واقعاً؟ كيف �كن للصورة أن تطغى ع� الحقيقة؟

سأجيب عن سؤالك بإعطائك مثاÜً. إفتح تطبيق 
الصور   Âإ أنظر  الذ,.  هاتفك  ع�  إنستغرام 
ا�عروضة ع� التطبيق. سíى، ع� سبيل ا�ثال، 
صور ُشبان عابس£، نصف عراة أرخوا لحيتهم. قبل 
أن تنهي جولتك، تشعر بانزعاج زائد من واحد من 
هؤÜء الشبان. را Ãنه بالغ بإ�اءات وجهه أو را 
Ãن وضعيته � الصورة أضحكتك، أو را Ãن ص°ك 
ا�راد  والرسائل  الصور   � ا�وجود  الشبه  من 
إيصالها قد نفذ. عندها تقول لنفسك تلقائياً "مفكر 
الäي  الشاب  بلزارين"،  "دان  بلزارين."  دان  حالو 
الشه� بصوره ا�ستعراضية الوضيعة، ليس شخصاً 
 ú³وحسب بل هو ظاهرة أرادها ا�جتمع الرأس
ليكون ا�ثال اÃع� للشباب. فـ "دان" ليس سوى 
وأشكالها  الرأس³لية  السلع  لعرض  واجهة 
ففي   ."mannequin" باÃحرى  إنه  وسلوكياتها. 
ح£ يهاجمه كث�ون لـ"تسليعه" النساء � صوره 
مع عارضات � البيكيني، غاب عن هؤÜء "النقاد" 

رأس  إستعراض   � أيضاً  سلعة  شخصياً،  دان  أنه، 
ا�ال الدائم.

أو  الشاب"  لـ"حلم  الíويج  عملية  أخذت  لقد 
 Âالصورة الفاضلة" للشاب عقوداً ، من هوليوود إ"
القصص  وا�ج�ت وحتى  التلفزيونية  ا�سلس�ت 
للشاب  �كن  أنه  يقول  الحلم  هذا  والروايات. 
إمت�ك العا× بأكمله (Ne World is yours) من 
والثياب  وا�جوهرات  السيارات  إمت�ك  خ�ل 
الحب  تأم£  ع�  قادرة  السلع  فهذه  الفاخرة. 
والفتيات والفرح. ولذلك، دا{اً ما يبحث ا�جتمع 
ليكون  بلزارين"  "دان  مثل  عن شخص   ú³الرأس

واجهته، بل أيقونة �جتمعه. 

دان، من خ�ل صوره ع�   الشاب  أن  تقِصد   <<
إنستغرام، يقدم لنا خارطة طريق علينا إتباعها؟

نعم، هذا صحيح. دان هو علّة من ِعلَِل وجودنا � 
الدخل  مصدر  أن  نسيت  هل  "ا�ع�نات".  عا× 
اÃسا& لهذه ا�نصات ا�لكíونية هو ا�ع�نات؟ 

أي  �لكون   Ü الذين  ا�شاه�  من  وغ�ه  "دان" 
دور  يلعبون  ا�ستعراض،  غ�  موهبة 
الـ"mannequin" للíويج لساعة يد أو حذاء أو 
نظارات شمسية. كنتيجة لهذا ا�ع�ن ا�بطّن، يقرر 
اليد أو النظارات الشمسية.  الجمهور ëاء ساعة 
والدافع ليس ج³لياً، بل �عتقادهم � ال�وعي أن 
إمت�كهم لهذه الساعة سيعطيهم مزايا من إرتداها 

 ."mannequin"أص�ً، أي "دان بلزارين"، أي الـ
يتّبعون   úحو من  كث�ين  أÜحظ  صحيح،   <<

السلوك نفسه!

فجأة،  سلوكهم  يتغ�  كيف  ت�حظ  ما  وÐعان 
الذي  ا�نسان  باتوا  أنهم  ع�  فع�ً  ويعيشون 
"الحلم"  ا�نسان  وهذا  عليه.  يكونوا  أن  يريدون 
بحسابه  الæائية،  بقدرته  وثيقاً  إرتباطاً  مرتبط 
ا��ô، و"قيمته" � السوق. "دان بلزارين" حالة 
خط�ة كونها تطغى ع� وعي وÜوعي الشاب من 
خ�ل إضفاء "الهوية" عليه. فخطورة هذه الع�قة 

ا�قتصادية ليست فقط � قدرتها ع� دفع اÃفراد 
إë Âاء سلع غ� 'ورية، بل أيضاً � قدرتها ع� 
جعل الفرد يشعر أنه كائن ناقص، ب� هوية وب� 

قيمة. 

>> قبل أن نختم هذه ا�قابلة، ولله Ü ُ�ل أستاذ 
إتحاد  مّني  طلب  نختم،  أن  علينا  لكن  "غي"، 
ا�نشق£ عن قوى اÃمر الواقع أن أسألك عن رأيك 

� جريدة "رحلة"، ف³ رأيك؟ واذا تنصحنا؟

رأ&،  تدخل   × بتاتاً.  تعجبني   × أنت  بôاحة 
شعرت أنك تريد أن تكون صديقي بالقّوة، Ü أحب 
جريدتكم  عموماً،  الناس.  من   Type الـ  هذا 
أوريجينال، تضم كتاباً واعدين ومواضيعكم ذكية. 
شكراً �ستضافتي � هذا العدد وأنا =احة فرِح، 
 þ مر صعب أن أكون فرحاً بأنكم قد تأثرتمÃ وإنه
وبنظريتي عن ا�جتمع ا�شهديبعد م~ كل هذا 

الوقت. يطعمكم الحج والناس راجعة!
لكنني علمت أنكم مهووسون ا يسمى الكوÜج، 

راجعة  أنصحكم  بالïيالي£!  مهتمون  وكأنكم 
 " 'L.I" أو ال "Letterist international" أرشيف
الـ  وهو موجود ع� ا�نíنت، كّنا فرح£ وضة 
"ديكوÜج" (Decollage) التي هي عكس الكوÜج 
الجدد  التعب�ييون  أبدعها  فنية  تقنية  Óاماً، 
(Nouveaux realistes) ع° Óزيق وتقطيع الصّور 
الجدران وخلق  ا�علّقة ع�  الدعائية  وا�ع�نات 
صورة فنية جديدة من خ�ل Óزيقها وتخريب هذا 
ا�ع�ن. يتضمن هذا التخريب رسالة رمزية تعّ° 
ا�ع�نات  لتسويق  ا�ستعمل  الفن  رفض  عن 
(advertising) وتجريد الفن من ج³ليته وتعزيز 

ا�ستعراض ودعواته إÂ ا�سته�ك.

 Letterist" ال  مع   èتعاو مرحلة   �
الـ  تشبه  تقنية  إخíعنا   'International
 ،"Detournement" ال  وأسميناها   "Decollage
أو   èا�ع� الشعار  ا�رجّو من  الهدف  أي خطف 
ع�  القضاء  همنا  جّل  كان  نفسه.  ضد  تحويله 
نكون  أن  علينا  يجب  أنه  نعلم  وكنا  الرأس³لية 
لذا  الوحش،  هذا  لقتل  كفاية  وأذكياء  مبدع£ 
التجارية  ا�اركات  شعارات  من  العديد  وجهّنا 
النتيجة  لتكون  ا�بتغى  هدفها  تنفي  بطريقة 
أحسست  "رحلة"  من  السابق  العدد   � مضادة. 
أنكم تجربون القيام بهذا العمل من خ�ل الصفحة 
اÃخ�ة بوضعكم صورة حزينة لب�وت ت°زها كأنها 
وحيدة وحزينة وكان عنوانها "الليلة بدنا نولعها"، 
 ،èتقنعو  × لكن  فاشل.  �طرٍب  سائدة  أغنية 
الـ Detournement . لديكم �  أنصحكم بتبني 
لبنان العديد من ا�ّواد التي �كنكم العمل عليها، 
خاصة شعارات ا�صارف "راحة البال" وغ�ها من 

الهراء.  

تتحكم  التي  الرأس³لية  ع�  القضاء  وقت  إنه 
اÃح�م  الغوص �  وال�وعي وليس وقت  بالوعي 
الïياليون  هؤÜء  يريد  ك³  والباطن  والرموز 

اÃنذال.
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>> مïورون جداً بإستضافتك أستاذ "غي ديبور". 
نتحدث  أن  نّود  التي  ا�واضيع  الكث� من  هنالك 
والوقت  تقرع  الحرب  طبول  لكن  معك  عنها 
يداهمنا. نحن ع� أبواب "شهر التسّول". ما هو 

تعليقك اÃول ع� ا�ف�س الذي يصيب لبنان؟

 5 يشحذ  أن  يريد  الجديد  ا�الية  وزير  أن  قرأت 
مليارات دوÜر من "الدول ا�انحة" ليؤمن القمح 
ا�جتمع  أن  تخيّل  سنة.  �دة  والدواء  و"الفيول" 
اللبناè الذي فلََق رب البæية بـ"تحّ�ه" و"ذوقه" 
الرفيع، ومعرفته بتفاصيل ا�اركات العا�ية و"نحنا 
ا�جتمع  هذا  جامعات"،  وت�ميذ  عيّل  وÜد 
ا�سته�, العنيد، يستدين ا�ال ليؤمن أساسيات 

الحياة. 
بالفاشونيستاز  فّكرت  كل³ّ  يؤ�ني  قلبي 
وا�نفلونôز الذين سيضطرون إÂ مسح شعرهن 
و�عانه.  رونقه  ع�  للحفاظ  الحمويّة  بالّسمنة 
وتَجّدد"  "تِهري  شعار  اللبنانيون  َسيُطَب4ق  كيف 
سيارة  لæاء  خيالية  بفائدة  قرضاً  ويؤمنون 
ا�ارسيدس عام 2020؟ يا حرام يا لبنان! يا حرام يا 
شباب وشابات لبنان. لقد وقعتم � الفخ! فخلف 
الضيوف  صالونات  كل  خلف  الهراء،  هذا  كل 
و"الضهرات"  والحشم  والخدم  والسيارات 
وعمليات  والÀجيلة  و"السلفيز"  و"السفرات" 
الحياة   � يفقه   Ü وحزين  كائن صغ�  التجميل، 
لخدمة  وا�سته�ك  وا�ستدانة  العمل  سوى 

ا�ستعراض.
 âعام 2019، أفلََس ا�جتمع ا�شهدي أو ا�ستعرا
وقام  الحدث  هذا  ا�ال  رأس  إستغل  لبنان.   �
من  أس³ء  تحت  التلفزة  شاشات  ع�  بتسليعه 
بينها "يوميات ثورة"، وبدعم من إع�نات ا�صارف. 
من  اÃرباح  وجني  تسليعه  �كن  الدمار  حتى 

خ�له. 

>> كائن صغ� وحزين … ايه والله يا أستاذ "غي". 
الشه�  كتابك  عن   ًÜأو نتحدث  دعنا  طيب، 
أن  �كنك  كيف   .(1967) ا�شهدي"  "ا�جتمع 

تلخص لجمهورنا العزيز نظريتك ؟

أشعلها  دعني  سيجارة،   Âإ يحتاج  السؤال  هذا 
…ًÜأو

من  تتخذ  التي  الصناعية  ا�جتمعات   � حسناً، 
يطغى  ما  دا{ا  لها،  إقتصادياً  نظاماً  الرأس³لية 
ي̧أ  اّخر،  عنى   .ûالفع الحدث  ع�  ا�شهد 
ا�شهد كأولوية ع� كل Éء آخر. عندها يفرغ 
فتَحِمل  صورة   Âإ ويتحّول  ا�ضمون  من  الشكل 
إذا  حôها  �كننا  عنه.  وتُعرّف  صاحبها  هوية 

أردت صطلح "الصورة للصورة". 
عند  إذهب  ا�قصود.  لتوضيح   ًÜمثا لك  سأ'ب 
متجر "نايü سبور" وإشí حذاء "نايü اير ماكس" 
وثري.  مدلل  ولد  أنك  ع�  بصيتك  واستمتع 
خصائص الحذاء ليست مهمة، وقدرته ع� تحس£ 
أدائك ليس عام�ً � اختيارك. ما دفعك إë Âاء 
هذا الحذاء هو "الشوفوè". هذه الشوفوè تبدأ 
مع  تلميذ  يصل  الدراسة.  مقاعد  ع�  من  معك 
ت̧أ  ومعه  بإمت�كه،  "نحلم" جميعاً  حذاء جديد 
الغ�ة من صاحب الحذاء، ومعه أيضاً ي̧أ الوعي 

حول عدم قدرة اÃهل، ذوي الدخل ا�حدود، ع� 
التلميذ صاحب  الحذاء. ي�حقنا طيف  ëاء هذا 
"نايü اير ماكس" طوال حياتنا. يصبح العدو الذي 

نتمنى أن "نكون � حذائه". 

>> هاها، جيد اللعب ع� الك�م أستاذ ديبور… 
 Be in his" اÃم�كان  مثل  حذائه"   � "نكون 

"shoes

 Âوهل أنا لوحة إع�نية تحاول إضحاكك ودفعك إ
ا�سته�ك وا�ستعراض؟ أصمت وركّز معي.

>> عفواً، أرجوك تابع..

سأتابع. كنت قد قرأت كتاب فيورباخ "نقد جوهر 
ا�سيحية" (1841)، الذي تتضمن مقدمته نّصاً أثار 
إهت³مي كث�اً لدرجة أنني شعرت وكأنه قد Ðق 
من جوف عقû، دعني أقرأه لك فهو يلّخص كل 
Éء: "Ü شك أن عôنا يفضل الصورة ع� ال�ء، 
ا�َظَهر  الواقع،  التمثيل ع�  اÃصل،  النسخة ع� 
ا�ُدنس  أّما  س.  الجوهر، والوهم وحده مقد# ع� 
فهو الحقيقة. وباÃحرى فإن ما هو مقدس تزداد 
الوهم،  ويتزايد  الحقيقة  تتناقص  بقدرما  قيمته 
بحيث تصبح أع� درجات الوهم بالنسبة له أع� 

درجات ا�قدس". 

ال�ء،  ع�  الصورة  يفضل  عôنا  أن  شك   Ü"
ا�َظَهر  الواقع،  التمثيل ع�  اÃصل،  النسخة ع� 

س." ع� الجوهر، والوهم وحده مقد#

ما طرحه  واÃصل  الصورة  عن  يشبه حديثك   <<
ا�فكر ا�Ãاè والí بينجام£ � كتابه "العمل الفني 
كيف  يæح  حيث  تقنياً"  إنتاجه  إعادة   ôع  �
أصبحت قيمة ال�ء، أو العمل الفني � عôنا، 

تقاس بعدد النسخ التي يتم إنتاجها منه. 

بالفعل، إنها الحيلة نفسها التي ما زلنا حتى يومنا 
تفاقمت  بل   Ü مجتمعنا،   � منها   èنعا هذا 
وازدادت خطورتها مع بروز التكنولوجيا والوسائل 
سطوة  تحت  نعيش  كوننا  والتسويقية  ا�ع�مية 
 ú بالنسبة "ا�ستعراض"  إن  ببساطة،  الرأس³لية. 
ليس حدثاً مث�اً للدهشة وÜ يحمل فعلياً ج³ليّة 
بل  الصّور  من  مجموعة  حتى  ليس  إنه  معيّنة. 
فيها  تتوسط  اÃشخاص  ب£  إجت³عية  ع�قات 

الصور.

اإلستعراض ليس 
ديكورًا مرافقًا 

للرأمسالية

من  ا�زيد  منك  نطلب  رجاء،  ديبور  أستاذ   <<
التوضيح! مستوانا مستوى نقاش ع� واتساب…

أخي، إن ا�ستعراض مفهوم كûّ وهو � آن واحد 
نتيجة ومæوع øط ا�نتاج الراهن أي الرأس³لية. 
ا�ستعراض ليس ديكوراً مرافقاً للرأس³لية بل لُّب 
هو  آخر،  عنى  الواقعي.  ا�جتمع  Üواقعية 
مجموع التصّورات والخيال ا�تجذر � وعي اÃفراد 
حول ما هو أصيل، لخلق رغبات وحاجات جديدة 
كل  إليها.  يحتاج  بأنه  يقتنع  بل  الفرد  يطلبها   Ü
ا�حاوÜت الدعائية التي تراها وتسمعها من حولك 
إقناعك  هدفها  ُمبطنة  رسائل  سوى  ليست 
أن  هو  منك  ا�طلوب  غ�.   Ü فقط  با�سته�ك 
تنخرط � لعبة السوق وتكون فرداً فاع�ً (منتجاً 
ومستهلكاً) � هذا ا�جتمع. وإذا كان Ü بد من أن 
 Üيكون لهذا ا�ستعراض من معنى ف� معنى له إ
نفسه، وا�سته�ك وا�زيد من الطلب والعرض، أي 
فائضاً من ا�نتاج. ومن أجل ا�زيد من اÜستعراض 
واÜسته�ك، عليك العمل ع� مدار السنة لæاء ما 

."must" قالوا لك أنه "موضة العام" أو "رأئج" أو
لخصت هذا اÃمر � الفقرة اÃوÂ من كتاþ حيث 
قلت: "� ا�جتمعات التي يسود فيها øط ا�نتاج 
م الحياة نفسها كَُكّل ع� أنها تراكم  الحديث تُقد4
كان  ما  كل  ا�ستعراضات.  أو  ا�شاهد  من  هائل 

يُعاش ع� نحو مباë يتباعد متحوÜً إÓ Âثيل." 

مزيّفة  نظرة  هو  ا�ستعراض  أن  تقصد  هل   <<
للعا×؟

Ü �كن فهم ا�شهد ع� أنه إساءة إستخدام عا× 
الرؤية بل إنه باÃحرى رؤية للعا× وجدت ترجمتها 
ُمتََشيّئَة.  أصبحت  للعا×  رؤية  ا�ادية، 
 :¸éو�كن تلخيص هذه الرؤية كا (objectiMed)
"إن ا�ستعراض هو رأس ا�ال وقد بلغ من الíاكم 

حّداً تحول عنده إÂ صورة."

>> كيف �كن للدعاية أن تجعل من اÜستعراض 
واقعاً؟ كيف �كن للصورة أن تطغى ع� الحقيقة؟

سأجيب عن سؤالك بإعطائك مثاÜً. إفتح تطبيق 
الصور   Âإ أنظر  الذ,.  هاتفك  ع�  إنستغرام 
ا�عروضة ع� التطبيق. سíى، ع� سبيل ا�ثال، 
صور ُشبان عابس£، نصف عراة أرخوا لحيتهم. قبل 
أن تنهي جولتك، تشعر بانزعاج زائد من واحد من 
هؤÜء الشبان. را Ãنه بالغ بإ�اءات وجهه أو را 
Ãن وضعيته � الصورة أضحكتك، أو را Ãن ص°ك 
ا�راد  والرسائل  الصور   � ا�وجود  الشبه  من 
إيصالها قد نفذ. عندها تقول لنفسك تلقائياً "مفكر 
الäي  الشاب  بلزارين"،  "دان  بلزارين."  دان  حالو 
الشه� بصوره ا�ستعراضية الوضيعة، ليس شخصاً 
 ú³وحسب بل هو ظاهرة أرادها ا�جتمع الرأس
ليكون ا�ثال اÃع� للشباب. فـ "دان" ليس سوى 
وأشكالها  الرأس³لية  السلع  لعرض  واجهة 
ففي   ."mannequin" باÃحرى  إنه  وسلوكياتها. 
ح£ يهاجمه كث�ون لـ"تسليعه" النساء � صوره 
مع عارضات � البيكيني، غاب عن هؤÜء "النقاد" 

رأس  إستعراض   � أيضاً  سلعة  شخصياً،  دان  أنه، 
ا�ال الدائم.

أو  الشاب"  لـ"حلم  الíويج  عملية  أخذت  لقد 
 Âالصورة الفاضلة" للشاب عقوداً ، من هوليوود إ"
القصص  وا�ج�ت وحتى  التلفزيونية  ا�سلس�ت 
للشاب  �كن  أنه  يقول  الحلم  هذا  والروايات. 
إمت�ك العا× بأكمله (Ne World is yours) من 
والثياب  وا�جوهرات  السيارات  إمت�ك  خ�ل 
الحب  تأم£  ع�  قادرة  السلع  فهذه  الفاخرة. 
والفتيات والفرح. ولذلك، دا{اً ما يبحث ا�جتمع 
ليكون  بلزارين"  "دان  مثل  عن شخص   ú³الرأس

واجهته، بل أيقونة �جتمعه. 

دان، من خ�ل صوره ع�   الشاب  أن  تقِصد   <<
إنستغرام، يقدم لنا خارطة طريق علينا إتباعها؟

نعم، هذا صحيح. دان هو علّة من ِعلَِل وجودنا � 
الدخل  مصدر  أن  نسيت  هل  "ا�ع�نات".  عا× 
اÃسا& لهذه ا�نصات ا�لكíونية هو ا�ع�نات؟ 

أي  �لكون   Ü الذين  ا�شاه�  من  وغ�ه  "دان" 
دور  يلعبون  ا�ستعراض،  غ�  موهبة 
الـ"mannequin" للíويج لساعة يد أو حذاء أو 
نظارات شمسية. كنتيجة لهذا ا�ع�ن ا�بطّن، يقرر 
اليد أو النظارات الشمسية.  الجمهور ëاء ساعة 
والدافع ليس ج³لياً، بل �عتقادهم � ال�وعي أن 
إمت�كهم لهذه الساعة سيعطيهم مزايا من إرتداها 

 ."mannequin"أص�ً، أي "دان بلزارين"، أي الـ
يتّبعون   úحو من  كث�ين  أÜحظ  صحيح،   <<

السلوك نفسه!

فجأة،  سلوكهم  يتغ�  كيف  ت�حظ  ما  وÐعان 
الذي  ا�نسان  باتوا  أنهم  ع�  فع�ً  ويعيشون 
"الحلم"  ا�نسان  وهذا  عليه.  يكونوا  أن  يريدون 
بحسابه  الæائية،  بقدرته  وثيقاً  إرتباطاً  مرتبط 
ا��ô، و"قيمته" � السوق. "دان بلزارين" حالة 
خط�ة كونها تطغى ع� وعي وÜوعي الشاب من 
خ�ل إضفاء "الهوية" عليه. فخطورة هذه الع�قة 

ا�قتصادية ليست فقط � قدرتها ع� دفع اÃفراد 
إë Âاء سلع غ� 'ورية، بل أيضاً � قدرتها ع� 
جعل الفرد يشعر أنه كائن ناقص، ب� هوية وب� 

قيمة. 

>> قبل أن نختم هذه ا�قابلة، ولله Ü ُ�ل أستاذ 
إتحاد  مّني  طلب  نختم،  أن  علينا  لكن  "غي"، 
ا�نشق£ عن قوى اÃمر الواقع أن أسألك عن رأيك 

� جريدة "رحلة"، ف³ رأيك؟ واذا تنصحنا؟

رأ&،  تدخل   × بتاتاً.  تعجبني   × أنت  بôاحة 
شعرت أنك تريد أن تكون صديقي بالقّوة، Ü أحب 
جريدتكم  عموماً،  الناس.  من   Type الـ  هذا 
أوريجينال، تضم كتاباً واعدين ومواضيعكم ذكية. 
شكراً �ستضافتي � هذا العدد وأنا =احة فرِح، 
 þ مر صعب أن أكون فرحاً بأنكم قد تأثرتمÃ وإنه
وبنظريتي عن ا�جتمع ا�شهديبعد م~ كل هذا 

الوقت. يطعمكم الحج والناس راجعة!
لكنني علمت أنكم مهووسون ا يسمى الكوÜج، 

راجعة  أنصحكم  بالïيالي£!  مهتمون  وكأنكم 
 " 'L.I" أو ال "Letterist international" أرشيف
الـ  وهو موجود ع� ا�نíنت، كّنا فرح£ وضة 
"ديكوÜج" (Decollage) التي هي عكس الكوÜج 
الجدد  التعب�ييون  أبدعها  فنية  تقنية  Óاماً، 
(Nouveaux realistes) ع° Óزيق وتقطيع الصّور 
الجدران وخلق  ا�علّقة ع�  الدعائية  وا�ع�نات 
صورة فنية جديدة من خ�ل Óزيقها وتخريب هذا 
ا�ع�ن. يتضمن هذا التخريب رسالة رمزية تعّ° 
ا�ع�نات  لتسويق  ا�ستعمل  الفن  رفض  عن 
(advertising) وتجريد الفن من ج³ليته وتعزيز 

ا�ستعراض ودعواته إÂ ا�سته�ك.

 Letterist" ال  مع   èتعاو مرحلة   �
الـ  تشبه  تقنية  إخíعنا   'International
 ،"Detournement" ال  وأسميناها   "Decollage
أو   èا�ع� الشعار  ا�رجّو من  الهدف  أي خطف 
ع�  القضاء  همنا  جّل  كان  نفسه.  ضد  تحويله 
نكون  أن  علينا  يجب  أنه  نعلم  وكنا  الرأس³لية 
لذا  الوحش،  هذا  لقتل  كفاية  وأذكياء  مبدع£ 
التجارية  ا�اركات  شعارات  من  العديد  وجهّنا 
النتيجة  لتكون  ا�بتغى  هدفها  تنفي  بطريقة 
أحسست  "رحلة"  من  السابق  العدد   � مضادة. 
أنكم تجربون القيام بهذا العمل من خ�ل الصفحة 
اÃخ�ة بوضعكم صورة حزينة لب�وت ت°زها كأنها 
وحيدة وحزينة وكان عنوانها "الليلة بدنا نولعها"، 
 ،èتقنعو  × لكن  فاشل.  �طرٍب  سائدة  أغنية 
الـ Detournement . لديكم �  أنصحكم بتبني 
لبنان العديد من ا�ّواد التي �كنكم العمل عليها، 
خاصة شعارات ا�صارف "راحة البال" وغ�ها من 

الهراء.  

تتحكم  التي  الرأس³لية  ع�  القضاء  وقت  إنه 
اÃح�م  الغوص �  وال�وعي وليس وقت  بالوعي 
الïياليون  هؤÜء  يريد  ك³  والباطن  والرموز 

اÃنذال.

غي ارنست ديبور 
وكاتب  شاعر   (Guy Debord (بالفرنسية: 
ديسم°   28  � ولد  شه�،  فرن]   Û³وسين
1928، وتو� � 30 نوفم° 1994 � باريس. 
ا�اركسي£ ومن  فرنسا  كتاب  أشهر  كان من 
انضم  فيورباخ.  بفكر  بالخصوص  ا�تأثرين 
ديبور � عمر التاسعة عæة للرابطة الدولية 
�نا=ي حركة الـ «ليíيزم». شارك � تأسيس  
«اÃممية ا�وقفية» التي اشتهرت بـ «تدخ�تها 
 � وشارك   (Art Interventions) الفنية» 
أحداث أيار 1968 � فرنسا. من أشهر أع³له 

كتاب "ا�جتمع ا�شهدي" (1967).

يف الصورة: ديبور مع أسرة رحلة خالل لقائها
معه مؤخراً يف طرابلس الفيحاء.

”أفكاري استُبِدلت بصور متحركة“
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الّسلطوية الرابعة

سلميان البصومعي:
"اإلعالم هو العّراب الكبري لإلستعراض"

ثقافته  أو  املجمتع  سلوكيات  فهم  ميكن  ال 
يلعبه  الذي  الدور  عن  دقيق  بحث  دون 
اليت  الصورة  املجمتع.  هذا  داخل  اإلعالم 
أو  إمتدادًا،  دامئًا  ليست  اإلعالم  يقدمها 
العامل  يف  موجود  هو  ملا  حقيقيًا  إنعكاسًا 
لباسًا  الواقع  يرتدي  أحيااًن  الخارجي، 
من  له  املقدمة  الصورة  من  مسمتدًا 
السياسية  السلطة  عن  مجااًن.  اإلعالم 
عن  اإلعالمية،  املؤسسات  مع  وارتباطها 
عن  األول،  ترشين   17 يف  اإلعالمي  الدور 
إىل  الداعية  اإلستعراضية  الصورة 
البصومعي"  "سلميان  حدثنا  اإلسهتالك، 
كلية  يف  اللبنانية  الجامعة  يف  الدكتور 

اإلعالم والعالقات العامة. 

>> كيف �كنك أن تلخص الع�قة ب£ ا�ؤسسات 
ع�قة  إنها  هل  السياسية؟  والسلطة  ا�ع�مية 
عضوية أم أنها منفصلة وأن ا�ع�م هو حقاً سلطة 

حرة غ� مقيدة بæوط؟

ا�ع�م والسياسة بإختصار، � بوتقة واحدة يصب 
أزلية تجمع  ا�جتمع، وهنالك ع�قة  إنتاجه³ � 
عن  الواحدة  منه³  تنفصل   Ü أداتان  بينه³. 
اÃخرى، يحتاج السيا& ل\ع�م ليعرض مæوعه، 
يقدم  ا�ع�م   أن  ح£   � وإيديولوجيته  أفكاره 
نفسه � ا�قابل كوسيط، كوسيلة إيصال، إÜ أنه 
يشíط حسب مصالحه أيضاً ع� السيا& نفسه. 
أما عن نوع الع�قة التي تجمع ما ب£ ا�ثن£، فإنها 
للمصلحة  بل  القيّم  أو  اÃخ�ق  �عاي�  تخضع   Ü
باÃجندة  نسمع  دا{اًما  نحن  فمث�ً  البحتة. 
السياسية، أي الرسالة ا�خفية التي يبتغي ا�ع�م 
�حدى  تôيح  بإستنباط  كان  إن  ينقلها،  أن 
يعزز    “scoop” يؤمن  ذلك  كون  السياسي£ 
موقعته، أو حتى بتناوله للخ°، إن كان من حيث 
نوعه، شكله أو حتى الظروف ا�عينة التي قررت 
هي  اÃجندة  هذه  للخ°.  نæها  ا�ؤسسة  هذه 
بكل بساطة دÜلة بسيطة تظهر أن الع�قة التي 

تجمعه³ وثيقة واحدة � خدمة اÜخرى. 

>> هل ا�ع�م هو من يصنع الحدث أم أنه يستند 
فعلياً، فقط Ü غ�، ع� الحدث؟

يستطيع  معاً.  الدورين  يلعب  أن  ل\ع�م  �كن 
ال� Éء.  ًمن  أن يصنع  شيئا  القدرة  ا�ع�م وله 
الوظيفة  أي  اÃساس،   Âإ العودة  يجب  لكن 
البديهية ل\ع�م. عنى آخر ع� ا�ع�م أن يرتكز 
واجبه  ومن  َحَدَث،   ûفع كحدٍث  الخ°  ع� 
أولوية  ا�تلقي.   Âإ تفاصيله  ونقل  عليه  ا�ضاءة 
ا�ُرِسل  من  كل7  ب£  وسيطاً  يكون  أن  هو  ا�ع�م 
 Âإ الوصول  إستحالة  عن  النظر  بغض  وا�تلقي 
ا�وضوعية الôفة، وبدون أن نتحدث عن حيثيات 
هذه ا�يزة ال�ورية، لكن يجب ع� ا�ع�م أن 

معالجته  لتبقى  ا�ستطاع  قدر  إنحيازه  يخفي 
معاي�   Âإ مستندة  مجرّدة،  له  ونقله  للحدث 
 Ü يعني أنه Ü علمية � تناول للحدث. لكن هذا
 æين أن  أو  ا�بالغة  عنا=  يضيف  أن  يستطيع 
أكاذيب، يحولها إÂ حقائق. عôنا هذا مûء بهذا 
النوع تحديداً من العمل ا�ع�مي، لكن � هذه 
الحالة، يتحول ا�ع�م إÂ منصة بروباغندية بحتة، 
يفقد أولويته ودوره الوظيفي ويصبح أداة ً مّوجهة 

Ó Üت بصلّة إÂ طبيعته اÃصلية .

ما يحدث �  أن كل   3ôُِم  èلبنا رأي  >> هنالك 
لبنان، منذ 17 تæين أي منذ بدء ا�نتفاضة، ليس 

سوى صناعة إع�مية، ما رأيك؟

ا�واطن اللبناè ضّحى لوقت ٍ طويل بكل ما �لك 
وهو أساساً يعاè من أبشع العوارض السلبية، من 
أنه يعيش � ظل نظام  فقٍر ومرٍض وغ�ها، ك³ 
إجت³عي إسته�, "طويل عريض"، جّل همه أن 
هذه  السلع.  وإقتناء  الæاء  ع�  ويدعو  يرّوج 
الدعوات ا�تكررة ل\سته�ك، أضف إليها "الثقافة 
اللبنانية" بشكل عام، خلقْت إحباطاً عند ا�واطن، 
لعبة   � فاع�ً  يكون  أن  يستطيع  يعد   × حيث 
العرض والطلب. هذا سبب من أهم اÃسباب التي 
ا�ع�مي  الدور  عن  أما  ا�نتفاضة.  عليها  قامت 
 � ًÜفيجب علينا العمل ع� تفكيكه، وتقسيمه؛ أو
=خة  ينقل  بأن  ساعد   èاللبنا ا�ع�م  العاّم: 
من  طويلة  لساعات   ëا�با بثه  وفتح  ا�واطن 
وا�ظاهرات، وساهم  ا�حتجاجات  لتغطية  النهار 
 � أما  الشارع.   � ا�وجودة  الحقيقة  نقل   �
الحال، لعب ا�ع�م دوراً �كن  الخاص، فبطبيعة 
من  العديد  أن  إذ  ال�ء،  بعض  با�ريب  وصفه 
ا�حطات التلفزيونية تعاè من الشح ا�ادي ومن 
أزمة حقيقية � مواردها ا�الية. Ü شك أن ا�ع�م 
إستثمر ح³س الشارع وغضبه، وكان يريد ا�زيد 
 � وساعد  ا�نتفاضة  أجج  وهو  "التشويق"،  من 
مع  يتناسب  اÃمر  هذا  كوَن  نتائجها،  تïيع 
مصالحه الخاصة، ولو أنها Ü تتناسب مع مصالحه 
ما  كل  مباëة  ينقل  أن  با�ع�م  فكيف  الخاصة 
تكلفة  أّن  أيام عديدة � وقت  حدث ع� مدى 
خلفيات  هنالك  للغاية؟  باهظٌة   ëا�با البث 
وهم   ،èاللبنا ل\ع�م  التمويل  هذا  وراء  مجهولة 
اÃك°"  "ا�تبني  ا�ع�م  يكون  أن  ع�  حريصون 
لهذه ا�نتفاضة، لكن ا�نطق يقول أن ليس هنالك 
من ممول Ü يبتغي مردوداً با�قابل. كل ا�حطات 
حريص£  تراهم  والتي  اليوم،  ل\نتفاضة  الداعمة 
عليها، ما هم حقيقًة سوى مستثمرين فيها جنوا 
أمواÜ طائلة جراء هذا الحدث، وإÜ �اذا ما زالوا 
للمصارف  تابعة  دعايات  يستقبلون  اليوم  حتى 
مث�ً، هم الذين يزعمون أنهم داعمون للثورة Ãن 
هذا  جراء  بائسة  أصبحت   èاللبنا ا�واطن  حياة 
النظام الذي يتحكم به؟ أما من هم ا�مولون وما 
هو مغزاهم وماذا يريدون � ا�قابل وغ�ها من 
ا�سائل التي تقبع وراء الكواليس، فهي تساؤÜت 

الصحافيون  أي  ا�ختصاص،  أهل  شأنها 
ع�  بحثهم   � يَعمدون  الذين  ا�ستقصائيون 

كشف الحقيقة.

>> برزت � اَونة ما قبل ا�نتخابات برامج سياسية 
السياسي£  صورة  تلميع   Âإ تهدف  وحوارية 
والíويج لهم، وعندما نشبت ا�نتفاضة � لبنان، 
مواقفها  تبني   Âإ نفسه   èاللبنا ا�ع�م  عمَد 

وشعاراتها. كيف �كنك تفس� هذه ا�زدواجية؟

إذا أردت أن تفهم أي موقف إع�مي،  يجب عليك 
أن تراقب خارطة ا�صالح ا�ادية. Ü مواقَف ثابتًة 
ع�  الثبات  بأخ�قية  أص�ً  يهتم   Üو ا�ع�م  عند 
 Âيهتز. غاية ا�ع�م تشبه إ Ü Ûموقف واحد، مبد
حد بعيد مهمة السمسار. جل ما يريده هو بيع 
منتوجاته. يريد أن يôّفها، و� هذه الحالة فمن 
أو أخ�قاً. خذ مث�ً  الطبيعي أن Ü يعرف حدوداً 
ما  بنقل  ا�ع�م  قام  اÃخ�ة،  ا�ع�مية  التغطية 
من  إنتهى  وعندما  ا�صارف  تكس�  ليلة  حدث 
 èلبنا الفاصل ا�ع�مي دعاية مôف  البث، كان 

مع£.

هل   ،SHOW BUSINESS ال  عن  بعيداً   <<
سياسيا-  وعيا   æين أن  لبنان   � ا�ع�م  إستطاع 
هو  ما  ا�قابل  و�  منحاز؟  غ�  حقيقيا  إجت³عيا 

العائق الذي يقف أمامه � تشكيل هذا الوعي؟

الرأي العام يبلور نفسه بنفسه، هو ي̧أ كردة فعل 
طبيعية ع� حدث نََقلَُه ا�ع�م أو كشفه. إعت³داً 
ع� أسلوٍب يستند إÂ معاي�  موضوعية محددة 
�كن لòفراد أن يكّونوا رأيا عاما. لكن ع� الصعيد 
اÃك°، أي ع� الصعيد الواقعي والعمÜ ،û يهتم 
ا�ع�م بخلق رأي عام أكä م³ يهتم بأن يصدق 
ركيزة  تشكل  التي  ا�صارف  العام شعارات  الرأي 
التمويل اÃسا& له من خ�ل إع�ناتها ومصالحه³ 
ا�شíكة. �كن ل\ع�م أن يخلق رأياً عاما، ولكنه 
رأي عاّم منحاز يخدم هدف ا�مّول الذي يستثمر 
ع�  إعتمدت  معينة  تجارب  هنالك  ا�ع�م.   �
التمويل،  عن  بعيداً  ومستقل  بديل  إع�م  تقديم 
ا�ع�مية"  "الصناعة  عا×  عن  بعيداً  البقاء  ع� 
يطلب  من جمهور  معينة  إشíاكات  ع�  يعتمد 
أساساً إع�ماً حراً صادقاً فع� � نقل الخ° ومعالجة 
القضايا، Ü يتدخل فيه أو يقف وراءه  مôفيون 
الكبار،  السياسة  وبارونات  اÃع³ل  ورجال 

الطامعون بأجندات سياسية. 

>> برأيك، ما هي ا�عطيات التي يجب أن يرتكز 
ا�ع�م عليها بعمله؟

أسميها،  ك³  الïية  ا�عادلة   Âإ هذه  تحتاج 
من  مستوحاة  إع�مية  برامج  خلق  ومعناها 
 èح اليوناïالتي إعتمدها ا� üسلوب الدراماتيÃا
القديم. كانوا يقدمون عم�ً إبداعاً فنياً يرتكز ع� 

تصوير ا�أساة بطريقة مضحكة ومسلية، الكوميديا 
السوداء، إذا أردت، أي أن تضحك ع� ما يصيبك 
من شجن. ا�نسان عموماً يطلب التسلية، ف³ بالك 
با�شاهد الذي يشاهد التلفاز؟ ا�عادلة الïية أي 
أن تستطيع أن تخلق وسيلة ترفيه تناسب ا�حتوى 
هذا  النهاية   � لكن  تقدمه.  الذي  ا�ضمون  أو 
يتطلب التوازن (balance) ما ب£  ا�ضمون ا�ُّقدم 
والشكل الذي يأخذه. الوسيط ما ب£ ا�ثن£ يجب 
أن يكون سحرياً ليحافظ ع� أهمية كّل منه³، � 
أخرى،  ناحية  من  وا�ضمون  ناحية  من  الشكل 

بدون أن تطغى الواحدة ع� اÃخرى.

مخاطبة  ع�   èاللبنا ا�ع�م   ôي �اذا   <<
العواطف والوجدان وإثارة اÃحاسيس عوضا عن 

التوجه العق�è والعمل ع� بناء رأي عام؟

هذا   � بالكامل  غارق   èاللبنا ا�ع�م  صحيح، 
التسلية  ا�فراط �  التّوجه، Ãن معظم همه هو 
محتوى،  أي  من  خاوية  ترفيهية  برامج  وتقديم 
له  تؤمن  بدورها  التي  له مشاهدة،  يؤمن  فذلك 
سوقاً كب�ة من ا�ع�نات، والتي � النهاية تدر له 

الكث� من اÃرباح واÃموال.

>> � ا�جتمعات القا{ة ع� ا�ستعراض والفرجة، 
دا{اً ما يكون ا�ع�م ا�حرك اÃول للرغبات وا�رّوج 
اÃسا& ل\سته�ك. كيف لعب ا�ع�م اللبناè هذا 

الدور؟ وما هي "الصورة" التي سعى إÂ إيصالها؟

دور  ويلعب  ا�سته�ك  ثقافة  ا�ع�م  لك  ينقل 
ا�رشد أو العراب اÃسا&  ل\نسان العôي. إننا 
غائصون � مجتمع إسته�, حتى النخاع الشو,، 
ا  التأثر  عن  بعيٌد  أنه  ينفي  أن  Ãحد  �كن   Üو
يرّوج له. سعى ا�ع�م إÂ إيصال صورة ما يريده 
لهذه  وفقاً  عمل  ا�ع�م  اÃفراد.  من   ôالع
وإع�مييه  برامجه   � يجسدها  فíاه  الشعارات، 
وعمله ككل، مثل "إعمل أكä" أو "إجِن ا�زيد من 
 "äنها مريحة أكÃ هذه السيارة ِíموال" أو "إشÃا
وغ�ها. سمح ل\ع�نات أن تع° منه، كونُه منصًة 
مفتوحة، وهو بدوره أعطاها م°رات وëوط، بل 
وحتى نظَّم أفكارها ليجعل منها ثقافة تؤثر ع� 

سلوك وقيم ا�جتمع.

اÃزمة  هي  ما  اÃزمات،  زمن   � نعيش  إننا   <<
الك°ى ع� صعيد ا�ع�م اللبناè اليوم؟

 
ا�ع�م  عند  ا�ضمون  محتوى   � تقهقر  هنالك 
اللبناè � يومنا هذا.  تزعجني مث�ً الهالة  الكب�ة 
عن  مسؤول  هو  غانم"،  "مرسيل  ب  تحيط  التي 
تدهور حالة ا�ع�م. أنا أطلب من الجميع ا�ست³ع 
لن  برنامجه،  مشاهدة  بدون  غانم"  "مرسيل   Âإ
تجد شيئاً. بعيداً عن اÃجندات السياسية الظاهرة 
� برنامجه، وبغض النظر عن الحيّل غ� ا�جدية 
ع�  هنا  أتكلم  إنحيازه،  �خفاء  يستعملها  التي 

اÃساسيت£  السمت£  ع�  أي  ا�ع�مي،  ا�ستوى 
التي يجب ع� أي برنامج حواري أن يتمتع به³، 
إنه³  حلول.  وإيجاد  ا�شكلة  كشف  وه³ 
مفقودتان � برامج "مرسيل غانم". ظاهرة "مرسيل 
 � وا�ستعراض  ا�ظاهر  أن  Óاماً  تؤكد  غانم" 
إنتصار  أي  نفسه،  ا�ضمون  هي  باتت  ا�واجهة، 

الشكل ع� ا�ضمون. 

>> هل ا�ع�م اللبناè مسؤول عن اÃزمة الحالية 
التي وصلنا إليها اليوم؟ 

ك�، صحيح أن ا�ع�م رّوج وعزز ا�ستعراض وخلق 
ثقافة إستعراضية لكن ا�سؤول اÃول واÃخ�، هو 
يتحمل  من  ا�ختيار.  حرية  له  كإنسان  ا�شاهد 
مسؤولية اÃزمة أو ا�نهيار اليوم هو الفرد الذي × 
يقاوم ما تم عرضه عليه وقبل به. ا�ع�م 'ورة، 
'ورّي وجوده كوسيط أوÜً، وكأداة تخلق برامج 
مسلّية  نفسه  الوقت  و�  محتوى،  تحمل  هادفة 

وفيها ترفيه، عدنا إÂ موضوع ا�عادلة الïية.

>> ما رأيك بظاهرة ا�ع�مي الذي يعمل � قناة  
لكنه يصنع من شخصيته واجهة إع�مية مستقلة؟ 

ذاته  بحد  أصبح  ا�ع�مي  أن  هنا  ا�شكلة  تقبع 
Ãن  ا�ع�مي،  فيه  يقع  الذي  ا�ثم  إنه  الخ°. 
ا�ع�مي � هذه الحالة يفقد كل أنواع ا�صداقية 

وا�وضوعية.

>> مع إنخفاض القدرة الæائية خاصة ع� صعيد 
سوق  مجال  يíاجع  أن  ا�نطقي  من  الك³ليات، 
الæكات  أن  الخ°اء  أحد  يقول  ا�ع�نات. 
(الدعائية) ستعمل من اéن وصاعداً فقط لخدمة 
مصالح الخليج، بين³ سيتضاءل عملها �  لبنان. ما 
هي رواسب هذه اÃزمة وكيف ستؤثر ع� ا�ع�م 

والعامل£ فيه؟

رواسب اÃزمة نعيشها اÜن. هنالك الكث� من أبناء 
عم�ً.  يجدوا  و×  تخرجوا  الذين  ا�ختصاص 
ا�علنون إختفوا من السوق، ومجال ا�ع�نات � 
 .èا�ع� الدفع  تدFّ كث�اً  الجحيم.  أسفل دركات 
ا�حطات  من  العديد  أن  أحد  ع�  خفيّاً  ليس 
التلفزيونية تôف موظفيها أو بات ا�وظفون فيها 

يعملون بنصف راتب.

>> كلمة أخ�ة؟

مشاريع   � والصحا�  ا�ع�مي  ا�ستقبل  أرى 
هادفة، مستقلة غ� ممّولة من جهات مشبوهة، 

مثل "رحلة".
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ثقافته  أو  املجمتع  سلوكيات  فهم  ميكن  ال 
يلعبه  الذي  الدور  عن  دقيق  بحث  دون 
اليت  الصورة  املجمتع.  هذا  داخل  اإلعالم 
أو  إمتدادًا،  دامئًا  ليست  اإلعالم  يقدمها 
العامل  يف  موجود  هو  ملا  حقيقيًا  إنعكاسًا 
لباسًا  الواقع  يرتدي  أحيااًن  الخارجي، 
من  له  املقدمة  الصورة  من  مسمتدًا 
السياسية  السلطة  عن  مجااًن.  اإلعالم 
عن  اإلعالمية،  املؤسسات  مع  وارتباطها 
عن  األول،  ترشين   17 يف  اإلعالمي  الدور 
إىل  الداعية  اإلستعراضية  الصورة 
البصومعي"  "سلميان  حدثنا  اإلسهتالك، 
كلية  يف  اللبنانية  الجامعة  يف  الدكتور 

اإلعالم والعالقات العامة. 

>> كيف �كنك أن تلخص الع�قة ب£ ا�ؤسسات 
ع�قة  إنها  هل  السياسية؟  والسلطة  ا�ع�مية 
عضوية أم أنها منفصلة وأن ا�ع�م هو حقاً سلطة 

حرة غ� مقيدة بæوط؟

ا�ع�م والسياسة بإختصار، � بوتقة واحدة يصب 
أزلية تجمع  ا�جتمع، وهنالك ع�قة  إنتاجه³ � 
عن  الواحدة  منه³  تنفصل   Ü أداتان  بينه³. 
اÃخرى، يحتاج السيا& ل\ع�م ليعرض مæوعه، 
يقدم  ا�ع�م   أن  ح£   � وإيديولوجيته  أفكاره 
نفسه � ا�قابل كوسيط، كوسيلة إيصال، إÜ أنه 
يشíط حسب مصالحه أيضاً ع� السيا& نفسه. 
أما عن نوع الع�قة التي تجمع ما ب£ ا�ثن£، فإنها 
للمصلحة  بل  القيّم  أو  اÃخ�ق  �عاي�  تخضع   Ü
باÃجندة  نسمع  دا{اًما  نحن  فمث�ً  البحتة. 
السياسية، أي الرسالة ا�خفية التي يبتغي ا�ع�م 
�حدى  تôيح  بإستنباط  كان  إن  ينقلها،  أن 
يعزز    “scoop” يؤمن  ذلك  كون  السياسي£ 
موقعته، أو حتى بتناوله للخ°، إن كان من حيث 
نوعه، شكله أو حتى الظروف ا�عينة التي قررت 
هي  اÃجندة  هذه  للخ°.  نæها  ا�ؤسسة  هذه 
بكل بساطة دÜلة بسيطة تظهر أن الع�قة التي 

تجمعه³ وثيقة واحدة � خدمة اÜخرى. 

>> هل ا�ع�م هو من يصنع الحدث أم أنه يستند 
فعلياً، فقط Ü غ�، ع� الحدث؟

يستطيع  معاً.  الدورين  يلعب  أن  ل\ع�م  �كن 
ال� Éء.  ًمن  أن يصنع  شيئا  القدرة  ا�ع�م وله 
الوظيفة  أي  اÃساس،   Âإ العودة  يجب  لكن 
البديهية ل\ع�م. عنى آخر ع� ا�ع�م أن يرتكز 
واجبه  ومن  َحَدَث،   ûفع كحدٍث  الخ°  ع� 
أولوية  ا�تلقي.   Âإ تفاصيله  ونقل  عليه  ا�ضاءة 
ا�ُرِسل  من  كل7  ب£  وسيطاً  يكون  أن  هو  ا�ع�م 
 Âإ الوصول  إستحالة  عن  النظر  بغض  وا�تلقي 
ا�وضوعية الôفة، وبدون أن نتحدث عن حيثيات 
هذه ا�يزة ال�ورية، لكن يجب ع� ا�ع�م أن 

معالجته  لتبقى  ا�ستطاع  قدر  إنحيازه  يخفي 
معاي�   Âإ مستندة  مجرّدة،  له  ونقله  للحدث 
 Ü يعني أنه Ü علمية � تناول للحدث. لكن هذا
 æين أن  أو  ا�بالغة  عنا=  يضيف  أن  يستطيع 
أكاذيب، يحولها إÂ حقائق. عôنا هذا مûء بهذا 
النوع تحديداً من العمل ا�ع�مي، لكن � هذه 
الحالة، يتحول ا�ع�م إÂ منصة بروباغندية بحتة، 
يفقد أولويته ودوره الوظيفي ويصبح أداة ً مّوجهة 

Ó Üت بصلّة إÂ طبيعته اÃصلية .

ما يحدث �  أن كل   3ôُِم  èلبنا رأي  >> هنالك 
لبنان، منذ 17 تæين أي منذ بدء ا�نتفاضة، ليس 

سوى صناعة إع�مية، ما رأيك؟

ا�واطن اللبناè ضّحى لوقت ٍ طويل بكل ما �لك 
وهو أساساً يعاè من أبشع العوارض السلبية، من 
أنه يعيش � ظل نظام  فقٍر ومرٍض وغ�ها، ك³ 
إجت³عي إسته�, "طويل عريض"، جّل همه أن 
هذه  السلع.  وإقتناء  الæاء  ع�  ويدعو  يرّوج 
الدعوات ا�تكررة ل\سته�ك، أضف إليها "الثقافة 
اللبنانية" بشكل عام، خلقْت إحباطاً عند ا�واطن، 
لعبة   � فاع�ً  يكون  أن  يستطيع  يعد   × حيث 
العرض والطلب. هذا سبب من أهم اÃسباب التي 
ا�ع�مي  الدور  عن  أما  ا�نتفاضة.  عليها  قامت 
 � ًÜفيجب علينا العمل ع� تفكيكه، وتقسيمه؛ أو
=خة  ينقل  بأن  ساعد   èاللبنا ا�ع�م  العاّم: 
من  طويلة  لساعات   ëا�با بثه  وفتح  ا�واطن 
وا�ظاهرات، وساهم  ا�حتجاجات  لتغطية  النهار 
 � أما  الشارع.   � ا�وجودة  الحقيقة  نقل   �
الحال، لعب ا�ع�م دوراً �كن  الخاص، فبطبيعة 
من  العديد  أن  إذ  ال�ء،  بعض  با�ريب  وصفه 
ا�حطات التلفزيونية تعاè من الشح ا�ادي ومن 
أزمة حقيقية � مواردها ا�الية. Ü شك أن ا�ع�م 
إستثمر ح³س الشارع وغضبه، وكان يريد ا�زيد 
 � وساعد  ا�نتفاضة  أجج  وهو  "التشويق"،  من 
مع  يتناسب  اÃمر  هذا  كوَن  نتائجها،  تïيع 
مصالحه الخاصة، ولو أنها Ü تتناسب مع مصالحه 
ما  كل  مباëة  ينقل  أن  با�ع�م  فكيف  الخاصة 
تكلفة  أّن  أيام عديدة � وقت  حدث ع� مدى 
خلفيات  هنالك  للغاية؟  باهظٌة   ëا�با البث 
وهم   ،èاللبنا ل\ع�م  التمويل  هذا  وراء  مجهولة 
اÃك°"  "ا�تبني  ا�ع�م  يكون  أن  ع�  حريصون 
لهذه ا�نتفاضة، لكن ا�نطق يقول أن ليس هنالك 
من ممول Ü يبتغي مردوداً با�قابل. كل ا�حطات 
حريص£  تراهم  والتي  اليوم،  ل\نتفاضة  الداعمة 
عليها، ما هم حقيقًة سوى مستثمرين فيها جنوا 
أمواÜ طائلة جراء هذا الحدث، وإÜ �اذا ما زالوا 
للمصارف  تابعة  دعايات  يستقبلون  اليوم  حتى 
مث�ً، هم الذين يزعمون أنهم داعمون للثورة Ãن 
هذا  جراء  بائسة  أصبحت   èاللبنا ا�واطن  حياة 
النظام الذي يتحكم به؟ أما من هم ا�مولون وما 
هو مغزاهم وماذا يريدون � ا�قابل وغ�ها من 
ا�سائل التي تقبع وراء الكواليس، فهي تساؤÜت 

الصحافيون  أي  ا�ختصاص،  أهل  شأنها 
ع�  بحثهم   � يَعمدون  الذين  ا�ستقصائيون 

كشف الحقيقة.

>> برزت � اَونة ما قبل ا�نتخابات برامج سياسية 
السياسي£  صورة  تلميع   Âإ تهدف  وحوارية 
والíويج لهم، وعندما نشبت ا�نتفاضة � لبنان، 
مواقفها  تبني   Âإ نفسه   èاللبنا ا�ع�م  عمَد 

وشعاراتها. كيف �كنك تفس� هذه ا�زدواجية؟

إذا أردت أن تفهم أي موقف إع�مي،  يجب عليك 
أن تراقب خارطة ا�صالح ا�ادية. Ü مواقَف ثابتًة 
ع�  الثبات  بأخ�قية  أص�ً  يهتم   Üو ا�ع�م  عند 
 Âيهتز. غاية ا�ع�م تشبه إ Ü Ûموقف واحد، مبد
حد بعيد مهمة السمسار. جل ما يريده هو بيع 
منتوجاته. يريد أن يôّفها، و� هذه الحالة فمن 
أو أخ�قاً. خذ مث�ً  الطبيعي أن Ü يعرف حدوداً 
ما  بنقل  ا�ع�م  قام  اÃخ�ة،  ا�ع�مية  التغطية 
من  إنتهى  وعندما  ا�صارف  تكس�  ليلة  حدث 
 èلبنا الفاصل ا�ع�مي دعاية مôف  البث، كان 

مع£.

هل   ،SHOW BUSINESS ال  عن  بعيداً   <<
سياسيا-  وعيا   æين أن  لبنان   � ا�ع�م  إستطاع 
هو  ما  ا�قابل  و�  منحاز؟  غ�  حقيقيا  إجت³عيا 

العائق الذي يقف أمامه � تشكيل هذا الوعي؟

الرأي العام يبلور نفسه بنفسه، هو ي̧أ كردة فعل 
طبيعية ع� حدث نََقلَُه ا�ع�م أو كشفه. إعت³داً 
ع� أسلوٍب يستند إÂ معاي�  موضوعية محددة 
�كن لòفراد أن يكّونوا رأيا عاما. لكن ع� الصعيد 
اÃك°، أي ع� الصعيد الواقعي والعمÜ ،û يهتم 
ا�ع�م بخلق رأي عام أكä م³ يهتم بأن يصدق 
ركيزة  تشكل  التي  ا�صارف  العام شعارات  الرأي 
التمويل اÃسا& له من خ�ل إع�ناتها ومصالحه³ 
ا�شíكة. �كن ل\ع�م أن يخلق رأياً عاما، ولكنه 
رأي عاّم منحاز يخدم هدف ا�مّول الذي يستثمر 
ع�  إعتمدت  معينة  تجارب  هنالك  ا�ع�م.   �
التمويل،  عن  بعيداً  ومستقل  بديل  إع�م  تقديم 
ا�ع�مية"  "الصناعة  عا×  عن  بعيداً  البقاء  ع� 
يطلب  من جمهور  معينة  إشíاكات  ع�  يعتمد 
أساساً إع�ماً حراً صادقاً فع� � نقل الخ° ومعالجة 
القضايا، Ü يتدخل فيه أو يقف وراءه  مôفيون 
الكبار،  السياسة  وبارونات  اÃع³ل  ورجال 

الطامعون بأجندات سياسية. 

>> برأيك، ما هي ا�عطيات التي يجب أن يرتكز 
ا�ع�م عليها بعمله؟

أسميها،  ك³  الïية  ا�عادلة   Âإ هذه  تحتاج 
من  مستوحاة  إع�مية  برامج  خلق  ومعناها 
 èح اليوناïالتي إعتمدها ا� üسلوب الدراماتيÃا
القديم. كانوا يقدمون عم�ً إبداعاً فنياً يرتكز ع� 

تصوير ا�أساة بطريقة مضحكة ومسلية، الكوميديا 
السوداء، إذا أردت، أي أن تضحك ع� ما يصيبك 
من شجن. ا�نسان عموماً يطلب التسلية، ف³ بالك 
با�شاهد الذي يشاهد التلفاز؟ ا�عادلة الïية أي 
أن تستطيع أن تخلق وسيلة ترفيه تناسب ا�حتوى 
هذا  النهاية   � لكن  تقدمه.  الذي  ا�ضمون  أو 
يتطلب التوازن (balance) ما ب£  ا�ضمون ا�ُّقدم 
والشكل الذي يأخذه. الوسيط ما ب£ ا�ثن£ يجب 
أن يكون سحرياً ليحافظ ع� أهمية كّل منه³، � 
أخرى،  ناحية  من  وا�ضمون  ناحية  من  الشكل 

بدون أن تطغى الواحدة ع� اÃخرى.

مخاطبة  ع�   èاللبنا ا�ع�م   ôي �اذا   <<
العواطف والوجدان وإثارة اÃحاسيس عوضا عن 

التوجه العق�è والعمل ع� بناء رأي عام؟

هذا   � بالكامل  غارق   èاللبنا ا�ع�م  صحيح، 
التسلية  ا�فراط �  التّوجه، Ãن معظم همه هو 
محتوى،  أي  من  خاوية  ترفيهية  برامج  وتقديم 
له  تؤمن  بدورها  التي  له مشاهدة،  يؤمن  فذلك 
سوقاً كب�ة من ا�ع�نات، والتي � النهاية تدر له 

الكث� من اÃرباح واÃموال.

>> � ا�جتمعات القا{ة ع� ا�ستعراض والفرجة، 
دا{اً ما يكون ا�ع�م ا�حرك اÃول للرغبات وا�رّوج 
اÃسا& ل\سته�ك. كيف لعب ا�ع�م اللبناè هذا 

الدور؟ وما هي "الصورة" التي سعى إÂ إيصالها؟

دور  ويلعب  ا�سته�ك  ثقافة  ا�ع�م  لك  ينقل 
ا�رشد أو العراب اÃسا&  ل\نسان العôي. إننا 
غائصون � مجتمع إسته�, حتى النخاع الشو,، 
ا  التأثر  عن  بعيٌد  أنه  ينفي  أن  Ãحد  �كن   Üو
يرّوج له. سعى ا�ع�م إÂ إيصال صورة ما يريده 
لهذه  وفقاً  عمل  ا�ع�م  اÃفراد.  من   ôالع
وإع�مييه  برامجه   � يجسدها  فíاه  الشعارات، 
وعمله ككل، مثل "إعمل أكä" أو "إجِن ا�زيد من 
 "äنها مريحة أكÃ هذه السيارة ِíموال" أو "إشÃا
وغ�ها. سمح ل\ع�نات أن تع° منه، كونُه منصًة 
مفتوحة، وهو بدوره أعطاها م°رات وëوط، بل 
وحتى نظَّم أفكارها ليجعل منها ثقافة تؤثر ع� 

سلوك وقيم ا�جتمع.

اÃزمة  هي  ما  اÃزمات،  زمن   � نعيش  إننا   <<
الك°ى ع� صعيد ا�ع�م اللبناè اليوم؟

 
ا�ع�م  عند  ا�ضمون  محتوى   � تقهقر  هنالك 
اللبناè � يومنا هذا.  تزعجني مث�ً الهالة  الكب�ة 
عن  مسؤول  هو  غانم"،  "مرسيل  ب  تحيط  التي 
تدهور حالة ا�ع�م. أنا أطلب من الجميع ا�ست³ع 
لن  برنامجه،  مشاهدة  بدون  غانم"  "مرسيل   Âإ
تجد شيئاً. بعيداً عن اÃجندات السياسية الظاهرة 
� برنامجه، وبغض النظر عن الحيّل غ� ا�جدية 
ع�  هنا  أتكلم  إنحيازه،  �خفاء  يستعملها  التي 

اÃساسيت£  السمت£  ع�  أي  ا�ع�مي،  ا�ستوى 
التي يجب ع� أي برنامج حواري أن يتمتع به³، 
إنه³  حلول.  وإيجاد  ا�شكلة  كشف  وه³ 
مفقودتان � برامج "مرسيل غانم". ظاهرة "مرسيل 
 � وا�ستعراض  ا�ظاهر  أن  Óاماً  تؤكد  غانم" 
إنتصار  أي  نفسه،  ا�ضمون  هي  باتت  ا�واجهة، 

الشكل ع� ا�ضمون. 

>> هل ا�ع�م اللبناè مسؤول عن اÃزمة الحالية 
التي وصلنا إليها اليوم؟ 

ك�، صحيح أن ا�ع�م رّوج وعزز ا�ستعراض وخلق 
ثقافة إستعراضية لكن ا�سؤول اÃول واÃخ�، هو 
يتحمل  من  ا�ختيار.  حرية  له  كإنسان  ا�شاهد 
مسؤولية اÃزمة أو ا�نهيار اليوم هو الفرد الذي × 
يقاوم ما تم عرضه عليه وقبل به. ا�ع�م 'ورة، 
'ورّي وجوده كوسيط أوÜً، وكأداة تخلق برامج 
مسلّية  نفسه  الوقت  و�  محتوى،  تحمل  هادفة 

وفيها ترفيه، عدنا إÂ موضوع ا�عادلة الïية.

>> ما رأيك بظاهرة ا�ع�مي الذي يعمل � قناة  
لكنه يصنع من شخصيته واجهة إع�مية مستقلة؟ 

ذاته  بحد  أصبح  ا�ع�مي  أن  هنا  ا�شكلة  تقبع 
Ãن  ا�ع�مي،  فيه  يقع  الذي  ا�ثم  إنه  الخ°. 
ا�ع�مي � هذه الحالة يفقد كل أنواع ا�صداقية 

وا�وضوعية.

>> مع إنخفاض القدرة الæائية خاصة ع� صعيد 
سوق  مجال  يíاجع  أن  ا�نطقي  من  الك³ليات، 
الæكات  أن  الخ°اء  أحد  يقول  ا�ع�نات. 
(الدعائية) ستعمل من اéن وصاعداً فقط لخدمة 
مصالح الخليج، بين³ سيتضاءل عملها �  لبنان. ما 
هي رواسب هذه اÃزمة وكيف ستؤثر ع� ا�ع�م 

والعامل£ فيه؟

رواسب اÃزمة نعيشها اÜن. هنالك الكث� من أبناء 
عم�ً.  يجدوا  و×  تخرجوا  الذين  ا�ختصاص 
ا�علنون إختفوا من السوق، ومجال ا�ع�نات � 
 .èا�ع� الدفع  تدFّ كث�اً  الجحيم.  أسفل دركات 
ا�حطات  من  العديد  أن  أحد  ع�  خفيّاً  ليس 
التلفزيونية تôف موظفيها أو بات ا�وظفون فيها 

يعملون بنصف راتب.

>> كلمة أخ�ة؟

مشاريع   � والصحا�  ا�ع�مي  ا�ستقبل  أرى 
هادفة، مستقلة غ� ممّولة من جهات مشبوهة، 

مثل "رحلة".

 

إذا أردت أن تفهم أي موقف 
إعالمي،  يجب عليك أن تراقب 

خارطة املصالح املادية



 

12موسيىق

هي ا�ناسبُة التي غيّبت "رينيه بندú" من جعلتنا 
نلتقي لنتذكر! أو قل إن من طالبنا بكل³ت عنه 
عن  العائلة"  "كب�  غياب  ناسبة  حضوره   üتح
سبعٍة وست£ عاماً هو من اختار ا�ناسبة. لقاء إذاً 
مع شقيقه "روجيه" ع� فنجان ساخن � ا�قهى 
والغائب بقي له واجهاتها الزجاجية وا�دى ا�طل 

ع� مطر ينهمر فوق شوارع ا�دينة.  

كنا نلتقي كل واحد منا باéخر وهذا مؤكد. Ü أنكر 
روجيه  مع  مطول  بíتيب حديث  الدا{ة  رغبتي 
العامل£  "أوراق  مæوع  استك³ل  بهدف   úبند
ع� الخشبة" والتي أحاول من خ�له �لمة مسار 
العامل£ � فنون العرض ع� أنواعها. ا�دينة باتت 
تعرف ب "عروس الثورة" وقد نفضت كل ما علق 
بها من صور مشّوشة. من غُ� الفنان£ وأشباههم 
 Âتفوتني ا�شارة إ Ü يكملون الصورة ويجّملونها؟
اللقاءات مع "بش� الضيقة" هي اÃكä تواتراً  أن 
ودا{اً ما كانت مواضيعها تأخذنا إÂ هموم ا�ïح 

بكل ما تنتجه وجهات الخشبة.

غ� أن موضوع اللقاء الجلسة هذه ا�رة كان غياب 
"رينيه"، بكِر ذكور عائلة البندú من أبناء "إدوار 
موجه  بكونه  "روجيه"  له  يعíف  الذي   "úبند
ع�قاتها  َخ  ُمرَس4 وبإعتباره  وجوده،  ح£  العائلة، 

خ�ل  من  وحتى  أساتذة،  تأم£  ع°  با�وسيقى 
 � صيفية  مخي³ت   Âا اÃوÜد  إرسال 
تعل4م  الíفيهية،  برامجها  أهم  "كولوè-فرنسا" 
لتدريس  أساتذة  مع  جنب   Âإ جنباً  ا�وسيقى 
تعلّق  أنّه  ويذكر  بل  السنة،  أيام  باقي  ا�وسيقى 
وسيقى  متأثراً  أظفاره  نعومة  منذ  با�وسيقى 
هذا  بطابع  أغانيه  تطبّعت  وقد   ،þالغر "البوب" 
ع�   ًÜمثا تعّد  دّور"  "دّورها  أغنية  ولعّل  النمط، 

ذلك. 

يطلق "روجيه" العنان للذاكرة فيخ°نا عن حفله 
إخوته،  مع  ونظمه  رتبه  الذي  اÃول  ا�وسيقي 
العائلة بكاملها، كان مرتَج�ً، ورتّبه � ذلك الح£ 
كمفاجأة ناسبة عيد اÃم ح£ أهداه مع الجميع 
للوالدة، حيث � حينها، استخدمت كل الوسائل 
ا�وسيقية ا�تاحة، و× تكن كلها آÜت موسيقية بل 
م³ّ وجدوه من طناجر وعلب ح7û تنكيّة وم�عق 
الخ (..) ويضيف واضعاً ببساطة موقعه ب£ أبناء 
يهوى  كان  والذي  "رينيه"،  أن  فيثبت  العائلة، 
مواليد  من  ا�وسيقية،  اÜéت  كافة  ع�  العزف 
يعنيه  أمر  وهذا  سنوات.  بسبع  ويك°ه   1952
إضافة لكونه³ مواليد الشهر ما قبل ا�اâ نفسه 
مي�ديه³  بعيد  وإحتف�ً  منه  والخامس  الرابع   �

اÃخ�ين معاً.

ولو أن الحديث عن مراحل "رينيه" وم³رسته لكل 
أغنيات،  فيها  التي أجادها وألف  ا�وسيقى  أنواع 
 - كعائلة   - البدايات  ذكر   � ا�ستفاضة  لكانت 
واجبة. غ� أن البداية عند رينيه كانت بإنشاء فرق 
غربيِة ا�نحى منها "نورتون ويند" و "واي نات". 

كان هذا � أواخر الستينيات.

أما النجاح ا�دّوي للجميع فكان إثر دخول إدوار 
الفن"  "استديو  ل°نامج  التحكيم  لجنة   �  úبند
�وسم سنة 73 حيث أطلت العائلة � حفل الختام 
وقّدمت عرضاً خ�له، وتوالت من بعدها العروض 
اÜستعراضية وا�ïحيات ع� أكä من مïح � 
العديد من البلدان العربية. وفي³ يتعلق ا أنجزه 
 ÂوÃفرده، فهناك محطتان أساسيتان: ا"رينيه" 
إنتاجاً لòغاè والعروض ا�ïحية من بداية إط�ق 
 Û³ري مي" سنة 1983 وما ت�ها من فيلم سين"
واحد "أماè تحت قوس قزح" كان خ�له التعاون 
مع الشاعر ا�ع�مي Üحقاً "جورج �ّ£ " وما ت�ها 
من مïحيات بالتعاون ومن كتابة "بش� الضيقة" 
وهي ع� التواú "ر�ي والناطور" و "رزنامة جدي" 
و "عيد سعيد" وقُدمت كلها ع� مسارح عديدة، 
منها الرابطة الثقافية � طرابلس ابتداء من سنة 
1985 إÂ بدايات التسعينيات، ح£ أج°ته ظروف 
حيث  كندا   �  "èإنسا "لجوء  طلب  ع�  الحرب 

أم� قرابة عæ سنواٍت ليعود إÂ لبنان مهندساً 
تلفزيونية �  للصوت وموزعاً موسيقياً � محطة 
رحلة  لتكون  اÜستمرار،  يستطع   × ب�وت، حيث 
العودة إÂ طرابلس ليستقر فيها ويؤسس استديو 

وëكة إنتاج للصوتيات لنæ نتاجه الخاص.

عن  بعيداً  أنجزت  التي  مشاريعه  آخر  ولعل 
أو  موسيقياً،  ط�به  ومتابعة  ا�وسيقي  التدريس 
تربوية  ما عمل عليه معهم � مïحيات  ضمن 
لعروض  مïحية  سلسلة  من  والناشئة  لòطفال 
"بش�  يعت°ه  ما   Âإ أجزاء،  ث�ثة  ضمن  توالت 
الضيقة" مæوعه الخرا� اÃخ� الذي قال له من 
بعده: "قلت كل الû بدي قوله " وهو إنشاء أو 
من   äأك يضم   "èغاÃا "بنك  ل  مال  رأس  تكوين 
مع  �نجازها  تعاون   Ûنها بتسجيٍل  أغنية   350
وسّجلها  وموسيقي£  شعراء  اÃس³ء،  من  العديد 
لها  يؤمن  أو  يطلقها  من  تنتظر  ط�به،  بأصوات 
وأطلقه  سبق  ألبوم   Âإ ا�شارة  مع  علنية!  س�ة 
بإنتاج خاص خ�ل حفل تكر�ي لشقيقته "دورا" 

سنة 2015 بعنوان "يا ريتك حدي".    

جان رطل

وفاة رينيه بنديل



� البدء كانت الُخرطة خريطة أعصاب الوهم � 
جذري$ا  محسوًما  الشكل   �أ الّنهاية  و�  الرأس 
من  النهاية  تكوين  بدء  ع�  جذوري$ا  ومحسوًسا 

البداية. 

للحب  كهيئة  ا�ّخ   � العدم  انتصاب  منذ 
الحلم  خريطة  توليد  مæوع  منذ  والخصوبة، 
اللبيب وفذلكة اللّب العقيم من اللبّان ا�حروق 

وطرش كابوس الدّم باللّ� لتجميل صورة ا�شهد.
والزخرفة  بالرايات  اÃجساد  بحفíة  الæّوع  منذ 

بالبارود ع� الجلد.

اللحم  ومن  ا�خلوق  عقر  مæوعيّة  تعميم  منذ 
Ãء باûليم ا�Ãهذا ا�نوجاد اللئيم ا ïّللعظم ب
البيت  للحياة �  الحنون والحن£  ا�وت  ن£ ع� 
دون الحرب ع� الباب والشبابيك. فاصلة م°ومة 
مخنوقة ع� حريق الدواليب ولبّيك يا لبنان، لبّيك 
يا إنسان ع� وقع قرقعة طبول اÃمل ا�ُغري � 
الدماغ ا�َُحرَْحْر ا�َُشلَْفط ا�ُْنَجلِط ا�جلوط بتقبّل 
أحّر التهاè بالتّعازي، ورفض التّعازي بالتّهاè، ثّم 
والتّصدي  التحّمل  بفنون  وبا�كراه  القبول  ع� 
Ãا  ¸éا واستعراضات  العظيم  والص°  والتخطّي 

عظم، والبادي اÃظلم، والناهي اÃرحم.
وأّما بعد فإنفجار رحم اÃرض اÃرعن: ها قد ولد 
ميتًا لنا من زمان ولكم ع� الّدوام لبنان العظيم 

فخذوه. 

بالهلع،  ا�وبوءة  النيّئة  الفكرة  جسد  كلوا  ُخذوا 

بالكل³ت  ا�حّملة  الطازجة  ا�íّملة  الجملة 
تكوين  سفر  من  ا�زحوÜت  الكل³ت  ا�قتوÜت، 
 � والسقوط  بالّسقطة  ا�تفاجئ   èاللبنا الحلم 
النقطة، ذبح ع� السطر وÜ السطر اÜ¸ هابب أو 

آت، وÜ مخلّص مهّمش من الهامش هاجم.

ُخذوا البع� الشارد وقّجته وتنّعموا، خذوا القّشة 
لقصم الظهر، لفقع البطن ولبّج الجمجمة.

ُخذوا لغة البداية.
ُخذوا الورق والقلم وشحطة القلم.

ُخذوا الحدود ا�æوطة وسياسة الس³ء ا�حروقة.
برغوة  البداية  من  ا�كلّل  القدر  صفوة  ُخذوا 

النهاية.

بالعدمية،  ا�نقوع  ا�وجود  وغ�  ا�وجود  ُخذوا 
من  والتعب  وا�لل  القرف  بواقعية  ا�َعلوف 
وتحليل  السبب  وتعليل  النتيجة  ع�  التصويب 
الع°  Üستخراج  ا�نطق  ع�  والتحايل  العقد 
ا�نقوص  والزائد  الزائد  النقص  عن  والتعاب� 
ا�خروق  التاريخ  قياس  ع�  ا�َقصوص  بالكامل، 
ا�َُمْنطَق ع� خرق الخريطة وبالتاú تصفية َوهم 
من  ا�رعوب  البلد  وجود  تاريخ  ُخرطَة  الُخرطَة: 
بجغرافيا  أمره  ع�  ا�غلوب  الد�واغرافيا،  شبح 
اÃقليات واÃكäيات  ا�تقولب � مستنقع  الوهم 
ا�منهج  والنهب  القتل  ع�  ا�تعايشة  ا�تحركة، 
للقعر، لل³ء، للíاب، للدم، للمواًد اÃوليّة الحيوية 
وذلك ل\جهاز ع� الهوية اللبنانية ونحرها بæف 
أص�ً،  ا�نتحرة  اللبنانية  الهوية  ووفاء.  وتضحية 
ا�ولودة ا�نبثقة تارة من الæق وطورًا من الغرب، 

ا�ساوية ل�حت�ل � الجوهر.

ُخذوا الحقيقة با�باë بالهّ£ ا�تهاون، بقذيفة من 
ا�ُزغرِد  الهاٍون  من  بشظيّة  أو  ا�تكلّم  العصب 
ا�ُزلِغط للحرب ا�تجّددة الصادحة بنفس الحريّة 
التيساء وبصوت الفرد الحّر السيّد ا�ستقّل والكّل 
للكّل بالكّل مع الكل من الكل يندد يحذر، يقاوم 
الهج£  يدّجن   ،íيدس يæّع  يقونن  �انع، 
كل  من  الت³م  ع�  وا�دان  ا�ش£  ا�ستجهن 

الفرقاء واÜفرقاء ا�تفرقّ£ وما فرقونا بعد.   

خذوا اخبصوا � كّل اÃمكنة اéن التي سئمت من 
ا�جلوخة  ا�فلوعة  نعالنا  من  ا�كرسحة،  أقدامنا 
وا�ح�ت  الزوايا  ا�سا�ة، خذوا  الثورة  ع� زفت 
والحانات  والساحات  وا�ناطق  وا�رافق  وا�رافئ 

والدارا.

ُخذوا طّجوا بخرَِف الوجود الحاف بالحضيض ع� 
الحّفة وتحت ا�زراب، خذوا الدعسات والعتبات 
الشط �  والرمال وب�ط  والبيوت واÃفق واéفاق 

الحناجر والباطون � اÃحشاء.

طاقاتها،  فوق  ا�حّملة  العض�ت  فًحيَح  ُخذوا 
ا�نكمشة ع� صابون الركبّة.

القلب  وامعسوا  اليدين  ب£  الرأس  إفركوا  ُخذوا 
بالقدم£.

ُخذوا انحتوا جسد الكلمة قذيفة � الع£ ترصد 
قوالب العدم يعلبّكم يزربكم � مجرور اللغة، � 
الôف الصّحي السائل من الجبل للبحر، Ü معامل 
تكرير بعد، × يحن الوقت بعد، عليكم أن تتّموا 
فننتظر  والخراء،  الهراء  كل  ليتبّخر  الرّحلة  هذه 

انطوان الزعتيين

سفر الّثورة
صعاليك

13 معلقات

محمد شحادة

قصيدة الّرفض

-قاَل : عيني باٌص مدرّ&
كُِتَب ع� زجاجِه الخلفّي 

« Ü تَنتِبه! »
إِصطدْم قْدَر استطاعتَك 

وامِض 
þأنا أُصلُح لَك ع� حسا

Ü شأَن لَك بالباقي، إمِض فقْط.

-قلُت: لكنني مضيُت 
"فتæدقِت" الطريُق 

و'بُت لها ع� ظَهرها
فتجّشأتني

حملقُت � إشارِة الس�ِ 
ذك#رتني بقلبي ،إنها تنظُم حركَة ا�روِر

-قاَل: هل دفعَت ;َن القهوة ؟
Ü أملُك غَ� جيبي � يَدي ..

 � التي  يدي  ! هذي  ريت  يا   : قلُت 
جيبَك 

لَنذهْب.

ألحياُة غرفة معتمة جداً ،وضيقة
وÜ تعرُف ما بداِخلِها

ليَس بوسعَك ادخاُر الضوِء 
� جيِب معطفَك او محفظتَك 

لكنَك Óلُك قداحًة 
وسيجارة واحدًة،

ح£ تشعلها ستكتشُف أن# الغرفَة
.tnt مخزٌن للديناميِت ولل

هل للقملِة َشعر؟
وهل تضُع الشامبو 

ِف الّشعر؟ وتذهُب إÂ مصف4

كالدخوِل إÂ الح³ِم
يجب ان تفصَل الطبقَة السف� 

عن العليا ،
هكذا أفصُل بَ£ ا�وِت ،والحياِة

أجلُس ع� كرّ& الح³ِم 
ك³ أجلُس ع� الحياِة 

وأنتظُر
ريث³ ينتَهي � َمِعَد¸ 

عِب ،والدولْة حواُر الش#
وا�ظاهرات ،ونæة الطقِس
وأصوات الشعوِب الفاسدة 

كل³ ارتفعْت أَصواتهم 
َر¸. خرجْت من مؤخ4

أيها الجوعى هل حقاً 
تعتقدوَن أّن الله شوال طَح£؟!

إقطعوا أيديكم 
ما زلتم Óَتلكونها ستبقى فكرُة اÃصفاِد.

تفقدوا جيوبَكم
يا لýلهْة!

يا للمعجزْة!
إنكم Óتلكوَن جيباً.

الجوائُز الشعرية، واÜدبية، والتكريم
انّها أشياء 

حقاً تذكرَك بأنَك مصاٌب "بالبواس�ِ"
أتَظاهُر أنني أتَظاهُر

يَْضة". وألعُب مع َعيني "الُغم#

أنا السي4ُد Ü أَحْد
حيا¸ غرفة ل\يجاِر

رقمها 1995 
الضجُر،  الذباُب،  داخلها  يتناكُح 

العاهراُت َوقلبي.

أشغُل التلفاَز Ãنُه يُزعجني 
ويذكرè بخطبِة يوم الجمعِة، واÃحْد
هكذا كل#³ تذكرُت أصابَني اÜمساْك.

أحب9 الجلوَس ب£ مؤّخر¸ وا�قاعد
وثيقُة صلة

كل³ شاهدُت مقعداً أبقى واقفاً 
وأخدُع اÜنِتظار.

ظû شجرٌة كب�ٌة 
مر# عليها أحد التيوِس ذاَت يوٍم

أكَل من أوراِقها
وما زلُت أَسمُع اختناقُه حتى اéن.

أبغُض شواِرَع العّشاِق والعواصم 
ب�وت كقطاِع غزَّة Óاماً

كل شٍ° متنازٌع عليِه
حتى اللّغم أيضاً 

.ًÜيتقاتلوَن ع� مْن سينفجُر فيِه أو

أنا الّشخُص اÃََحْد
أكرُه عطَل اÃعياِد 

وا�ي�ْد 
وساعاِت الدواِم

وا�ستيقظَ£ صباحاً
üحِك فَيب أحك9 إبَط الض#

أعيُش ب� سبٍب يُذكَُر 
ب£ الحدوِد ول� َحْد

أنا ا�وقُع Ü أع�ُه 
وÜ أدناُه

أوق4ُع خارَج الورقِة

أجلُس أنا، يَِقُف الكر&9
هكذا أسíيُح إÂ اÃَبْد

أنا الَسيُّد Ü أََحْد.

ماء   Üو شتاء   Ü نجّمده،  ونصطاده،  النقي  الغيم 
بعد اéن طا�ا من أفواهكم ما زالت كّل الكل³ت 

تلّوث هواء الرأس � كياننا.   

ُخذوا النفس ا�جّنح مع رجفات رجرجات اÃوتار 
الخارقة لجدار الصوت.

ُخذوا ا�� بلحف الحيطان بالطول بالعرض.
ُخذوا ا�تاريس تحت اللحاف.  

ُخذوا الشّفة والشفت£ والنهي عن البزم والجزم. 
ُخذوا القبلة بالغصب وادحشوها � قطن الوسادة.

وارتشفوا  وأجله  النوم  ساعة  ع�  البصاق  ُخذوا 
القهوة تحت التخت.

ُخذوا عقارب كوابيس الوقت ا�دوزن ع� إيقاع 
لسع النعوش.

ُخذوا طقطقة مسام� الذاكرة القتيلة.
ُخذوا كل الشهداء.

ُخذوا صلّوا وت�ّعوا للدماغ الحّي الذي Ü يرحم.
ُخذوا احلموا ا قبل الفكرة.

ا يسبق قتل الكلمة. 
يæّح  ما  باÃلسن،  يطّوح  ما  ولنا،  لكم  ما  ُخذوا 
بالحناجر، ما يشّوح باÃلفاظ وÜ ينطق إÜّ با�نتقام 

لò× الواحد.
ُخذوا الدّم الواحد، الّندم الواحد، والحّب الواحد.

ُخذوا الثّورة الوحيدة،
ُخذوها كحبيبة 

قبل أن
بعد أن

يتّم كّل Éء،
لن !



هي ا�ناسبُة التي غيّبت "رينيه بندú" من جعلتنا 
نلتقي لنتذكر! أو قل إن من طالبنا بكل³ت عنه 
عن  العائلة"  "كب�  غياب  ناسبة  حضوره   üتح
سبعٍة وست£ عاماً هو من اختار ا�ناسبة. لقاء إذاً 
مع شقيقه "روجيه" ع� فنجان ساخن � ا�قهى 
والغائب بقي له واجهاتها الزجاجية وا�دى ا�طل 

ع� مطر ينهمر فوق شوارع ا�دينة.  

كنا نلتقي كل واحد منا باéخر وهذا مؤكد. Ü أنكر 
روجيه  مع  مطول  بíتيب حديث  الدا{ة  رغبتي 
العامل£  "أوراق  مæوع  استك³ل  بهدف   úبند
ع� الخشبة" والتي أحاول من خ�له �لمة مسار 
العامل£ � فنون العرض ع� أنواعها. ا�دينة باتت 
تعرف ب "عروس الثورة" وقد نفضت كل ما علق 
بها من صور مشّوشة. من غُ� الفنان£ وأشباههم 
 Âتفوتني ا�شارة إ Ü يكملون الصورة ويجّملونها؟
اللقاءات مع "بش� الضيقة" هي اÃكä تواتراً  أن 
ودا{اً ما كانت مواضيعها تأخذنا إÂ هموم ا�ïح 

بكل ما تنتجه وجهات الخشبة.

غ� أن موضوع اللقاء الجلسة هذه ا�رة كان غياب 
"رينيه"، بكِر ذكور عائلة البندú من أبناء "إدوار 
موجه  بكونه  "روجيه"  له  يعíف  الذي   "úبند
ع�قاتها  َخ  ُمرَس4 وبإعتباره  وجوده،  ح£  العائلة، 

خ�ل  من  وحتى  أساتذة،  تأم£  ع°  با�وسيقى 
 � صيفية  مخي³ت   Âا اÃوÜد  إرسال 
تعل4م  الíفيهية،  برامجها  أهم  "كولوè-فرنسا" 
لتدريس  أساتذة  مع  جنب   Âإ جنباً  ا�وسيقى 
تعلّق  أنّه  ويذكر  بل  السنة،  أيام  باقي  ا�وسيقى 
وسيقى  متأثراً  أظفاره  نعومة  منذ  با�وسيقى 
هذا  بطابع  أغانيه  تطبّعت  وقد   ،þالغر "البوب" 
ع�   ًÜمثا تعّد  دّور"  "دّورها  أغنية  ولعّل  النمط، 

ذلك. 

يطلق "روجيه" العنان للذاكرة فيخ°نا عن حفله 
إخوته،  مع  ونظمه  رتبه  الذي  اÃول  ا�وسيقي 
العائلة بكاملها، كان مرتَج�ً، ورتّبه � ذلك الح£ 
كمفاجأة ناسبة عيد اÃم ح£ أهداه مع الجميع 
للوالدة، حيث � حينها، استخدمت كل الوسائل 
ا�وسيقية ا�تاحة، و× تكن كلها آÜت موسيقية بل 
م³ّ وجدوه من طناجر وعلب ح7û تنكيّة وم�عق 
الخ (..) ويضيف واضعاً ببساطة موقعه ب£ أبناء 
يهوى  كان  والذي  "رينيه"،  أن  فيثبت  العائلة، 
مواليد  من  ا�وسيقية،  اÜéت  كافة  ع�  العزف 
يعنيه  أمر  وهذا  سنوات.  بسبع  ويك°ه   1952
إضافة لكونه³ مواليد الشهر ما قبل ا�اâ نفسه 
مي�ديه³  بعيد  وإحتف�ً  منه  والخامس  الرابع   �

اÃخ�ين معاً.

ولو أن الحديث عن مراحل "رينيه" وم³رسته لكل 
أغنيات،  فيها  التي أجادها وألف  ا�وسيقى  أنواع 
 - كعائلة   - البدايات  ذكر   � ا�ستفاضة  لكانت 
واجبة. غ� أن البداية عند رينيه كانت بإنشاء فرق 
غربيِة ا�نحى منها "نورتون ويند" و "واي نات". 

كان هذا � أواخر الستينيات.

أما النجاح ا�دّوي للجميع فكان إثر دخول إدوار 
الفن"  "استديو  ل°نامج  التحكيم  لجنة   �  úبند
�وسم سنة 73 حيث أطلت العائلة � حفل الختام 
وقّدمت عرضاً خ�له، وتوالت من بعدها العروض 
اÜستعراضية وا�ïحيات ع� أكä من مïح � 
العديد من البلدان العربية. وفي³ يتعلق ا أنجزه 
 ÂوÃفرده، فهناك محطتان أساسيتان: ا"رينيه" 
إنتاجاً لòغاè والعروض ا�ïحية من بداية إط�ق 
 Û³ري مي" سنة 1983 وما ت�ها من فيلم سين"
واحد "أماè تحت قوس قزح" كان خ�له التعاون 
مع الشاعر ا�ع�مي Üحقاً "جورج �ّ£ " وما ت�ها 
من مïحيات بالتعاون ومن كتابة "بش� الضيقة" 
وهي ع� التواú "ر�ي والناطور" و "رزنامة جدي" 
و "عيد سعيد" وقُدمت كلها ع� مسارح عديدة، 
منها الرابطة الثقافية � طرابلس ابتداء من سنة 
1985 إÂ بدايات التسعينيات، ح£ أج°ته ظروف 
حيث  كندا   �  "èإنسا "لجوء  طلب  ع�  الحرب 

أم� قرابة عæ سنواٍت ليعود إÂ لبنان مهندساً 
تلفزيونية �  للصوت وموزعاً موسيقياً � محطة 
رحلة  لتكون  اÜستمرار،  يستطع   × ب�وت، حيث 
العودة إÂ طرابلس ليستقر فيها ويؤسس استديو 

وëكة إنتاج للصوتيات لنæ نتاجه الخاص.

عن  بعيداً  أنجزت  التي  مشاريعه  آخر  ولعل 
أو  موسيقياً،  ط�به  ومتابعة  ا�وسيقي  التدريس 
تربوية  ما عمل عليه معهم � مïحيات  ضمن 
لعروض  مïحية  سلسلة  من  والناشئة  لòطفال 
"بش�  يعت°ه  ما   Âإ أجزاء،  ث�ثة  ضمن  توالت 
الضيقة" مæوعه الخرا� اÃخ� الذي قال له من 
بعده: "قلت كل الû بدي قوله " وهو إنشاء أو 
من   äأك يضم   "èغاÃا "بنك  ل  مال  رأس  تكوين 
مع  �نجازها  تعاون   Ûنها بتسجيٍل  أغنية   350
وسّجلها  وموسيقي£  شعراء  اÃس³ء،  من  العديد 
لها  يؤمن  أو  يطلقها  من  تنتظر  ط�به،  بأصوات 
وأطلقه  سبق  ألبوم   Âإ ا�شارة  مع  علنية!  س�ة 
بإنتاج خاص خ�ل حفل تكر�ي لشقيقته "دورا" 

سنة 2015 بعنوان "يا ريتك حدي".    

سيمنتاتك

حرمون حمية
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Cinema Weimar

"سيمنا فاميار"
أو كيف يتخّيل الجمهور طاغَيَته

مابو&  "الدكتور  الّصامت  للفيلم  اÃول  العرض  ناسبِة 
من   ،1922 عام   (Dr. Mabuse, der Spieler) ا�ُقاِمر" 
كتيباً  الصالة   � ا�نتاج  ëكة  وزعت  Üنغ،  فريتز  إخراج 
"ُسحقت   :¸éا النحو  ع�  الفيلم  سياق  يæح  ترويجياً 
نفسها  فانتقمت من  والثورة،  الحرب  أعقاب  البæية � 
لسنوات ع° الغوص � الشهوات وا�ستس�م للجر�ة". من 
ا�لفت تقديُم هذه النظرة الشاملة للبæية عند الíويج 
لفيلم حول رجل ëير، يت�عب بالناس ويحتال عليهم. ف³ 
ا�قصود بالغوص � واقع البæية جمعاء، إذا كان الفيلم 
غ� سيا& ومحصوراً بشخص ëير واحد؟ وهل Óثل هذه 
عدد  وزيادة  للفيلم  للíويج  فّعالة  وسيلة  الجملة 

مشاهديه؟

أن  بإمكانية  تقول  النقدية فكرة طموحًة  النظرية  م  تُقد4
نرى � اÃف�م أكä م³ تصوره الكام�ا. سيغفريد كراكور 
ا�فكرين  أولئك  من  واحد   (Û³سين وناقد  (كاتب 
اÃف�م،  "نيغاتيف"   � الغوص  احíفوا  الذين  النقدي£ 
طرح  الظ�ل.   � ا�خفيّة  السيكولوجية  الرسائل  لقراءة 
تاريخ  هتلر:   Âإ كاليغاري  "من  الشه�  كتابه  كراكور � 
سيكولوجي للفيلم ا�Ãاè" الذي صدر عام 1947 فكرة أن 
ا�Ãان � مرحلة جمهورية فا�ار (1933-1919)، تخيّلوا 
سيتجسد  الذي   ûا�ستقب طاغيتهم  السين³  خ�ل  من 

Üحقاً � شخص يُدعى أدولف هتلر. 

باقي  Üحظ كراكور أن اÃف�م ا�Ãانية، ع� عكس أف�م 
القتلة  شخصيات  بكäة  Óيّزت  الفíة،  تلك   � الدول 
والشخصيّات  ا�ََجان£،  والُعل³ء  والطّغاة،  ا�تسلسل£، 
تلك  أف�م  أهم  من  اÃبوية.  الّسلطة  صورة  Óُِثل  التي 
الحقبة "خزنة الدكتور كاليغاري" (1920، إخراج روبرت 
Üنغ)،  فريتز   ،1922) ا�قامر"  مابو&  "الدكتور  وين)، 
"نوسف�اتو: سيمفونية رعب" (1922، ف.و. مورنو)، و "م 
وكانت  Üنغ).  فريتز   ،1931) قاتل"  عن  تبحث  مدينة   :
والقتل  الّرعب  أجواء  عليها  تطغى  أف�م  جميعها 

والت�عب.
والعنف  بالقتل  آنذاك   èا�Ãا ا�فتتان  هذا  فل³ذا 

والت�عب والتنويم ا�غناطي]؟

هاجس الفوىض 
بأنها   (1919-1933) فا�ار"  "جمهورية  تعريف  ُ�كن 
بإختصار حقبة سياسية من تاريخ أ�انيا، Óيّزت بضعف 
ونفوذ  حاد،  إقتصادي  تضخم  ظل   � الدولة  سلطة 
توقيع  بسبب  عام  وإستياء  متطرفة،  سياسية  ميليشيات 
العا�ية  الحرب   � أ�انيا  هز�ة  بعد  فرساي  معاهدة 
لُِصعود أدولف هتلر ع�  َمّهد  الفíة  اÃوÂ. بؤس هذه 

رأس الحركة النازية � أ�انيا.  
ال�فت � تلك ”الجمهورية“ أنها كانت وليدة ما يُعرف 
ا�لكيّة  حكم  أنهت  التي  ا�Ãانية   1918-1919 بثورة 
بُد   Ü .الدستوريّة وأسست جمهورية د�قراطية بر�انية
(بقيادة  الثورة   � ا�ص�حي  الجناح  أن  هنا  ا�شارة  من 
فريدريش اي°ت) تساهل مع اÃريسقراطية وتحالف مع 
بالشيوعي£  ا�تمثل  الثوري  الفصيل  ع�  للقضاء  اليم£ 

وكارل  لوكسمبورغ  روزا  مثل  واÃناركي£ 
ا�فكر  يقول  Üنداور.  وغوستاف  Üيبكنيخت 
وليدة  هي  ”الفاشية  أن  بنجام£   íوال النقدي 
فإن  الفكرة،  هذه  من  وانط�قاً  أُخِمَدت.“  ثورة 
صعود   Âإ أدى   1918-1919 ثورة  جذريّة  عدم 

الفاشية � أ�انيا بعد عقد من الزمن.

بإنتاج  الفíة  هذه  Óيزت  الثقا�،  ا�ستوى  ع� 
تاريخ   � ا�خرج£  أهم  أخرجها  رعب  أف�م 
السين³ مثل فريتز Üنغ، تروي قصصاً حول طغاة 
متخيّل£. Ü تزال تُعتََ° أف�م حقبة فا�ار، من أهم 
الثقافية  لقيمتها  نظراً  السين³  تاريخ   � اÃع³ل 
والسوسيولوجية  السيكولوجية  ومدلوÜتها 

ا�رتبطة بتلك الفíة ا�ِفصلية � تاريخ أ�انيا. 

والعدالة  كالثورة  مفاهيم  تجذب   × ا�قابل،   �
 � الّصامتة  السين³  رواد  ا�جت³عي  والتضامن 
القضية  الفو<  شكلت  إذ  فا�ار.  جمهورية 
هذا  أن  القول  �كننا  الشاغل.  وشغلهم  اÃساس 
الشعور يتطابق مع ما يشعر به كث�ون � عôنا 
هذا، وخاصة ما تبقى من طبقة وسطى. الهوس 
ك³  الفو<"   � "ا�نزÜق  وفوبيا  با�ستقرار  
هذه  اÃخبار.  نæات   � نسمع  أن  إعتدنا 
و"مهدئات"  "تطمينات"  عن  تبحث  الج³ه� 
اÃزمات  ملّت  فهي  مصدرها.  كان  مه³ 

والسجاÜت السياسية.

الطبيب كاليغاري وشلل املجمتع
 ،1920) كاليغاري"  الدكتور  "خزنة  فيلم  ëير 
إخراج روبرت وين) هو الطبيب كاليغاري الذي 
ضحيته  ويستخدم  ا�غناطي]،  التنويم  يحíف 
التنويم  تأث�  لتنفيذ جرائم قتل تحت  "سيزاري" 
 Ü كاليغاري  الطبيب  آخر،  عنى  ا�غناطي]. 
الجر�ة  لتنفيذ  بضحيته  يتحكم  بل  يقتل، 

بالواسطة. 

�تاز الفيلم، كغ�ه من أف�م تلك الفíة، باÃسلوب 
البôي التعب�ي (Expressionism) الذي يحّور 
عن  بعيداً  با�قاييس  ويت�عب  البôي  الواقع 
ا�نطق. ويوضح الباحث السينÛ³ ا�Ãاè أنطون 
اÃف�م  لصانعي  "سمح  اÃسلوب  هذا  أن  كايس 
وا�ؤثرات  السين³ئية  التكنولوجيا  بتجريب 
للرغبات  ا�لتوي  العا×  �ستكشاف  البôية 
ا�كبوتة وا�خاوف ال�واعية (...) يضفي اÃسلوب 
بالقلق  شعوراً  كاليغاري  دكتور  فيلم   � البôي 
والرعب، م³ يعطي ا�ُشاهد إنطباعاً بأنه يعيش 

كابوساً ما."
ا�ُطلقة  السلطة  ع�  الضوء  يسلّط  الفيلم 
وال�عق�نية، � دÜلة ع� الحكومة ا�Ãانية خ�ل 
بـ"الطبيب  متمثلة   ،ÂوÃا العا�ية  الحرب 
ا�واطن   Âإ "سيزاري"  يرمز  ح£   � كاليغاري"، 

القتل -  العادي ا�ُكي#ف، كالجندي، لتنفيذ أوامر 
من  يَفَعل  أن  عليه  ماذا  يعلم   Ü الذي  ا�واطن 
سيغفريد  نظرية  بحسب  أوامر.  تلقي  دون 
الج³عي  ال�وعي  يعكس  الفيلم  فإن  كراكور، 
للمجتمع ا�Ãاè آنذاك، التواق إÂ حاكم ُمستَِبد، 
 Âإ آنذاك   èا�Ãا لدى  العام  ا�يل   Âإ إشارة   �
طاعة السلطة (أو ما تبقى منها) ورفض أي Óرد 
يستحق  ما  فإن  التحليل،  هذا  ع�  بناًء  عليها. 
تلك  هو  الفيلم  هذا   � حقيقياً  "ُرعباً"  إعتباره 
الرغبة ال�واعية لدى ا�ُشاهد بأن يحكمه شخص 

يُشبه الæير الذي يَظَهر أمامه ع� الشاشة. 

 Mass) ن السين³ هي أداة تواصل ج³ه�يةÃو
�نتاجها  الناس  من  كب�اً  عدداً  تستلزم   (media
 � يدور  ما  بكشف  تسمح  فإنها  وإسته�كها، 
ال�وعي الج³عي �جتمعٍ ما. فإذا Óَّعنا ل°هة � 
واÃف�م  يومي،  بشكل  نستهلكها  التي  اÃفكار 
الواقع  من  هروب  وسيلة  بِصفتها  خاص،  بشكل 
هذه   � يبحث  معظمنا  أن  نجد   ،(Escapism)
ا�نتاجات ع³ هو أبعد من الíفيه. نحن، كا�Ãان 
عن  اÃف�م  هذه   � نبحث  فا�ار،  جمهورية   �
عن  نعيشها،  التي  الفو<  من  يحمينا  ُمَخل4ِص 
ُمَحّرٍر يحررنا من مسؤولية تقرير مص�نا، ويعيدنا 

إÂ ا�ستقرار الذي فقدناه. 

اÃجور"  كتاب "ج³ه�  كراكور   æعام 1930، ن
(Salaried Masses). تُقّدم هذه الدراسة عرضاً 
نقدياً لحياة طبقة جديدة من "موظف£ ب� مأوى 
روحي"، منفصل£ عن أي أعراف أو تقاليد، لجأوا 
م�ذاً  كالسين³،  الجديدة،  الíفيه"  "صناعات   Âإ
اليومي  والروت£  الحياة   � ال�معنى  من 
 Âإ الباحث£ Üحقاً  من  أشار عدد   .(Escapism)
أن كäُُاً من موظفي الطبقة الوسطى � تلك الفíة 
القدر  النازية بعد ث�ث سنوات. ولسخرية  تبّنوا 
الفíة  تلك  ممثلو  سيأخذ  ا�كبوت)  (ا�علوم 
 � ا�تخيل£  والوحوش  اëÃار  دور  لعبوا  الذين 
أدوار  سيأخذون   ،âا�ا القرن  عæينيات 
شخصيات مثل الضابط النازي أو اليهودي الæير 

� أف�م اÃربعينات. 

فا�ار  جمهورية  أف�م  ومجان£  وقتلة  طُغاة 
ب£  تعيش  حقيقية  شخصيات  Üحقاً  أصبحوا 
نحو  وتقودهم  عظيٍم،  ستقبٍل  تَِعُدهم  ا�Ãان، 

اله�ك.

ا�جتمع، عندما يشارف ع� ا�ف�س، يبدأ بتخيّل 
طاغيته.



15 سيمناتك

مابو&  "الدكتور  الّصامت  للفيلم  اÃول  العرض  ناسبِة 
من   ،1922 عام   (Dr. Mabuse, der Spieler) ا�ُقاِمر" 
كتيباً  الصالة   � ا�نتاج  ëكة  وزعت  Üنغ،  فريتز  إخراج 
"ُسحقت   :¸éا النحو  ع�  الفيلم  سياق  يæح  ترويجياً 
نفسها  فانتقمت من  والثورة،  الحرب  أعقاب  البæية � 
لسنوات ع° الغوص � الشهوات وا�ستس�م للجر�ة". من 
ا�لفت تقديُم هذه النظرة الشاملة للبæية عند الíويج 
لفيلم حول رجل ëير، يت�عب بالناس ويحتال عليهم. ف³ 
ا�قصود بالغوص � واقع البæية جمعاء، إذا كان الفيلم 
غ� سيا& ومحصوراً بشخص ëير واحد؟ وهل Óثل هذه 
عدد  وزيادة  للفيلم  للíويج  فّعالة  وسيلة  الجملة 

مشاهديه؟

أن  بإمكانية  تقول  النقدية فكرة طموحًة  النظرية  م  تُقد4
نرى � اÃف�م أكä م³ تصوره الكام�ا. سيغفريد كراكور 
ا�فكرين  أولئك  من  واحد   (Û³سين وناقد  (كاتب 
اÃف�م،  "نيغاتيف"   � الغوص  احíفوا  الذين  النقدي£ 
طرح  الظ�ل.   � ا�خفيّة  السيكولوجية  الرسائل  لقراءة 
تاريخ  هتلر:   Âإ كاليغاري  "من  الشه�  كتابه  كراكور � 
سيكولوجي للفيلم ا�Ãاè" الذي صدر عام 1947 فكرة أن 
ا�Ãان � مرحلة جمهورية فا�ار (1933-1919)، تخيّلوا 
سيتجسد  الذي   ûا�ستقب طاغيتهم  السين³  خ�ل  من 

Üحقاً � شخص يُدعى أدولف هتلر. 

باقي  Üحظ كراكور أن اÃف�م ا�Ãانية، ع� عكس أف�م 
القتلة  شخصيات  بكäة  Óيّزت  الفíة،  تلك   � الدول 
والشخصيّات  ا�ََجان£،  والُعل³ء  والطّغاة،  ا�تسلسل£، 
تلك  أف�م  أهم  من  اÃبوية.  الّسلطة  صورة  Óُِثل  التي 
الحقبة "خزنة الدكتور كاليغاري" (1920، إخراج روبرت 
Üنغ)،  فريتز   ،1922) ا�قامر"  مابو&  "الدكتور  وين)، 
"نوسف�اتو: سيمفونية رعب" (1922، ف.و. مورنو)، و "م 
وكانت  Üنغ).  فريتز   ،1931) قاتل"  عن  تبحث  مدينة   :
والقتل  الّرعب  أجواء  عليها  تطغى  أف�م  جميعها 

والت�عب.
والعنف  بالقتل  آنذاك   èا�Ãا ا�فتتان  هذا  فل³ذا 

والت�عب والتنويم ا�غناطي]؟

هاجس الفوىض 
بأنها   (1919-1933) فا�ار"  "جمهورية  تعريف  ُ�كن 
بإختصار حقبة سياسية من تاريخ أ�انيا، Óيّزت بضعف 
ونفوذ  حاد،  إقتصادي  تضخم  ظل   � الدولة  سلطة 
توقيع  بسبب  عام  وإستياء  متطرفة،  سياسية  ميليشيات 
العا�ية  الحرب   � أ�انيا  هز�ة  بعد  فرساي  معاهدة 
لُِصعود أدولف هتلر ع�  َمّهد  الفíة  اÃوÂ. بؤس هذه 

رأس الحركة النازية � أ�انيا.  
ال�فت � تلك ”الجمهورية“ أنها كانت وليدة ما يُعرف 
ا�لكيّة  حكم  أنهت  التي  ا�Ãانية   1918-1919 بثورة 
بُد   Ü .الدستوريّة وأسست جمهورية د�قراطية بر�انية
(بقيادة  الثورة   � ا�ص�حي  الجناح  أن  هنا  ا�شارة  من 
فريدريش اي°ت) تساهل مع اÃريسقراطية وتحالف مع 
بالشيوعي£  ا�تمثل  الثوري  الفصيل  ع�  للقضاء  اليم£ 

وكارل  لوكسمبورغ  روزا  مثل  واÃناركي£ 
ا�فكر  يقول  Üنداور.  وغوستاف  Üيبكنيخت 
وليدة  هي  ”الفاشية  أن  بنجام£   íوال النقدي 
فإن  الفكرة،  هذه  من  وانط�قاً  أُخِمَدت.“  ثورة 
صعود   Âإ أدى   1918-1919 ثورة  جذريّة  عدم 

الفاشية � أ�انيا بعد عقد من الزمن.

بإنتاج  الفíة  هذه  Óيزت  الثقا�،  ا�ستوى  ع� 
تاريخ   � ا�خرج£  أهم  أخرجها  رعب  أف�م 
السين³ مثل فريتز Üنغ، تروي قصصاً حول طغاة 
متخيّل£. Ü تزال تُعتََ° أف�م حقبة فا�ار، من أهم 
الثقافية  لقيمتها  نظراً  السين³  تاريخ   � اÃع³ل 
والسوسيولوجية  السيكولوجية  ومدلوÜتها 

ا�رتبطة بتلك الفíة ا�ِفصلية � تاريخ أ�انيا. 

والعدالة  كالثورة  مفاهيم  تجذب   × ا�قابل،   �
 � الّصامتة  السين³  رواد  ا�جت³عي  والتضامن 
القضية  الفو<  شكلت  إذ  فا�ار.  جمهورية 
هذا  أن  القول  �كننا  الشاغل.  وشغلهم  اÃساس 
الشعور يتطابق مع ما يشعر به كث�ون � عôنا 
هذا، وخاصة ما تبقى من طبقة وسطى. الهوس 
ك³  الفو<"   � "ا�نزÜق  وفوبيا  با�ستقرار  
هذه  اÃخبار.  نæات   � نسمع  أن  إعتدنا 
و"مهدئات"  "تطمينات"  عن  تبحث  الج³ه� 
اÃزمات  ملّت  فهي  مصدرها.  كان  مه³ 

والسجاÜت السياسية.

الطبيب كاليغاري وشلل املجمتع
 ،1920) كاليغاري"  الدكتور  "خزنة  فيلم  ëير 
إخراج روبرت وين) هو الطبيب كاليغاري الذي 
ضحيته  ويستخدم  ا�غناطي]،  التنويم  يحíف 
التنويم  تأث�  لتنفيذ جرائم قتل تحت  "سيزاري" 
 Ü كاليغاري  الطبيب  آخر،  عنى  ا�غناطي]. 
الجر�ة  لتنفيذ  بضحيته  يتحكم  بل  يقتل، 

بالواسطة. 

�تاز الفيلم، كغ�ه من أف�م تلك الفíة، باÃسلوب 
البôي التعب�ي (Expressionism) الذي يحّور 
عن  بعيداً  با�قاييس  ويت�عب  البôي  الواقع 
ا�نطق. ويوضح الباحث السينÛ³ ا�Ãاè أنطون 
اÃف�م  لصانعي  "سمح  اÃسلوب  هذا  أن  كايس 
وا�ؤثرات  السين³ئية  التكنولوجيا  بتجريب 
للرغبات  ا�لتوي  العا×  �ستكشاف  البôية 
ا�كبوتة وا�خاوف ال�واعية (...) يضفي اÃسلوب 
بالقلق  شعوراً  كاليغاري  دكتور  فيلم   � البôي 
والرعب، م³ يعطي ا�ُشاهد إنطباعاً بأنه يعيش 

كابوساً ما."
ا�ُطلقة  السلطة  ع�  الضوء  يسلّط  الفيلم 
وال�عق�نية، � دÜلة ع� الحكومة ا�Ãانية خ�ل 
بـ"الطبيب  متمثلة   ،ÂوÃا العا�ية  الحرب 
ا�واطن   Âإ "سيزاري"  يرمز  ح£   � كاليغاري"، 

القتل -  العادي ا�ُكي#ف، كالجندي، لتنفيذ أوامر 
من  يَفَعل  أن  عليه  ماذا  يعلم   Ü الذي  ا�واطن 
سيغفريد  نظرية  بحسب  أوامر.  تلقي  دون 
الج³عي  ال�وعي  يعكس  الفيلم  فإن  كراكور، 
للمجتمع ا�Ãاè آنذاك، التواق إÂ حاكم ُمستَِبد، 
 Âإ آنذاك   èا�Ãا لدى  العام  ا�يل   Âإ إشارة   �
طاعة السلطة (أو ما تبقى منها) ورفض أي Óرد 
يستحق  ما  فإن  التحليل،  هذا  ع�  بناًء  عليها. 
تلك  هو  الفيلم  هذا   � حقيقياً  "ُرعباً"  إعتباره 
الرغبة ال�واعية لدى ا�ُشاهد بأن يحكمه شخص 

يُشبه الæير الذي يَظَهر أمامه ع� الشاشة. 

 Mass) ن السين³ هي أداة تواصل ج³ه�يةÃو
�نتاجها  الناس  من  كب�اً  عدداً  تستلزم   (media
 � يدور  ما  بكشف  تسمح  فإنها  وإسته�كها، 
ال�وعي الج³عي �جتمعٍ ما. فإذا Óَّعنا ل°هة � 
واÃف�م  يومي،  بشكل  نستهلكها  التي  اÃفكار 
الواقع  من  هروب  وسيلة  بِصفتها  خاص،  بشكل 
هذه   � يبحث  معظمنا  أن  نجد   ،(Escapism)
ا�نتاجات ع³ هو أبعد من الíفيه. نحن، كا�Ãان 
عن  اÃف�م  هذه   � نبحث  فا�ار،  جمهورية   �
عن  نعيشها،  التي  الفو<  من  يحمينا  ُمَخل4ِص 
ُمَحّرٍر يحررنا من مسؤولية تقرير مص�نا، ويعيدنا 

إÂ ا�ستقرار الذي فقدناه. 

اÃجور"  كتاب "ج³ه�  كراكور   æعام 1930، ن
(Salaried Masses). تُقّدم هذه الدراسة عرضاً 
نقدياً لحياة طبقة جديدة من "موظف£ ب� مأوى 
روحي"، منفصل£ عن أي أعراف أو تقاليد، لجأوا 
م�ذاً  كالسين³،  الجديدة،  الíفيه"  "صناعات   Âإ
اليومي  والروت£  الحياة   � ال�معنى  من 
 Âإ الباحث£ Üحقاً  من  أشار عدد   .(Escapism)
أن كäُُاً من موظفي الطبقة الوسطى � تلك الفíة 
القدر  النازية بعد ث�ث سنوات. ولسخرية  تبّنوا 
الفíة  تلك  ممثلو  سيأخذ  ا�كبوت)  (ا�علوم 
 � ا�تخيل£  والوحوش  اëÃار  دور  لعبوا  الذين 
أدوار  سيأخذون   ،âا�ا القرن  عæينيات 
شخصيات مثل الضابط النازي أو اليهودي الæير 

� أف�م اÃربعينات. 

فا�ار  جمهورية  أف�م  ومجان£  وقتلة  طُغاة 
ب£  تعيش  حقيقية  شخصيات  Üحقاً  أصبحوا 
نحو  وتقودهم  عظيٍم،  ستقبٍل  تَِعُدهم  ا�Ãان، 

اله�ك.

ا�جتمع، عندما يشارف ع� ا�ف�س، يبدأ بتخيّل 
طاغيته.

سيغفريد كراكور  واحد من أولئك املفكرين 
النقديني الذين احرتفوا الغوص يف "نيغاتيف" 

األفالم، لقراءة الرسائل السيكولوجية املخفّية يف 
الظالل

أمثلة  عن األسلوب البصري التعبيري يف 
سينما فايمار والذي يحّور الواقع ويتالعب 
بالمقاييس  ويستفيد من الظالل



تـاريـــــــــــــــــــــــــخ
الطبقــــــــــــــــــــــــة 
العــــــــــــــــــــــــاملة

للثورة  تتويجاً  مستقلة،  جمهورية  هايتي  أصبحت   ،1804 يناير   1  �
الحكم  من  الجزيرة  وحررت  هايتي   � العبودية  ألغت  التي  الهايتية 

الفرن]. بدأت الثورة بتمرد للعبيد � أبريل 1791.

السكان  انتفض  عندما  الزاباتية،  اÜنتفاضة  إندلعت   ،1994 يناير   1
اÃصليون � منطقة تشياباس با�كسيك وأحكموا السيطرة ع� مناطقهم 
وأعادوا توسيع السلطة ليضعوا أسساً جديدة �دارة مجتمعهم من خ�ل 
الد�قراطية ا�باëة. ما زالت حركة زاباتيستا تسيطر ع� مناطقها حتى 

يومنا هذا. 

3 يناير 1894، أعلنت الحكومة ا�يطالية حصار صقلية وأرسال 40 ألف 
جندي إÂ الجزيرة لسحق حركة يقودها الع³ل الزراعي£ والف�ح£ الذين 
كانوا يقاتلون من أجل تحس£ اÃجور وإعادة توزيع اÃراâ. قتل الجنود 
دون  السلطات حواú 1000 شخص  وسجنت  ا�تمردين،  من  العæات 

محاكمة. 

الحديثة"  "ا�درسة  وأب   èسباÃا واÃنار,  ا�َُدرّس  ُولد  يناير 1859،   10
فرانشيسكو ف�ير. رّوج ف�ير للتعليم الراديكاú والعلè³ خاصة Ãطفال 
الطبقة العاملة. وكَرٍَد ع� نشاطه ومساه³ته، لفقت له السلطات تهمة 
تنظيم عمليات Óرّد وحكمت عليه با�عدام. بعد إعدامه، تأسست العديد 

من "ا�دارس الحديثة" حول العا× تخليداً Ãفكاره. 

12 يناير 1964، إندلعت ثورة زنجبار عندما أطاحت اÃغلبية اÃفريقية 
السمراء بالسلطان الحاكم. أنهى التمرد 200 عاماً من حكم اÃقلية العربية 
من س�لة آل سعيد الُع³نية، العنôية � كث� من اÃحيان. عززت اÃقلية 
الُع³نية ُسلطتها من خ�ل ا�حت�ل ال°يطاè للجزيرة الذي سحب جنوده 

� العام الفائت.

 Âإ  ûبن ع العابدين  زين  آنذاك  التون]  الرئيس  فّر  يناير 2011،   14
العربية السعودية بعد احتجاجات أسقطت حكومته � بداية  ا�ملكة 

الربيع العرþ. =خ رجل � شوارع تونس تلك الليلة: "بن عû هرب!".

وكارل  لوكسمبورغ  روزا  الثوريان  اÜشíاكيان  قُتل   ،1919 يناير   15
ليبكنخت � برل£ ع� يد ميليشيا "فريكورس" اليمينية التي كانت تتلقى 
أوامرها من حكومة "الد�قراطي£ اÜشíاكي£". أسس ا�ثنان مع آخرين 
"رابطة سبارتاكوس" الثورية عام 1914 ولعبا دوراً هاماً � الثورة ا�Ãانية 

عام 1918.

17 يناير 1893، حدث انق�ب نظمته الوÜيات ا�تحدة � جزيرة هاواي. 
ثم تم ا�ع�ن عن الجمهورية لفíة وجيزة وُضّمت إÂ الوÜيات ا�تحدة 

بعد خمس سنوات. 

 � د�قراطياً  منتخب  وزراء  رئيس  أول  تصفية  Óت   ،1961 يناير   17
الكونغو التي أعلنت إستق�لها عن بلجيكا � العام السابق. قُِتَل باتريس 
لومومبا بعد نجاح إنق�ب مدعوم من الوÜيات ا�تحدة وبلجيكا. كان من 
ا�فíض أن يتم اغتيال زعيم ا�ستق�ل ا�شíا, باتريس لومومبا من قبل 
وتم  له  زميل£  مع  إعتُِقَل  ولكنه  اÃم�كية،  ا�ركزية  ا�ستخبارات  وكالة 
القوات  نكلت  عليهم.  النار  إط�ق  ثم  وتعذيبهم  بوحشية  'بهم 
البلجيكية بالجثث وقطعت أوصالها وقامت بتذويب الجثث مستخدمة 

حامض الك°يت، ثم طحنت ما تبقى منها ونäت البودرة.

الريف � ا�غرب ضد  إنطلقت إحتجتجات شعبيّة �  يناير 1984،   19 
فرض رسوم ع� التعليم � ا�دارس العامة، وهو قرار فرضه صندوق النقد 
الدوú. توسعت ا�نتفاضة لتشمل الط�ب والع³ل والعاطل£ عن العمل. 

قتلت قوات اÃمن وسجنت ا�ئات منهم.

21 يناير 1950، تو� الصحا� وا�ؤلف الشه� واÜشíا, التحرري جورج 
أورويل، الذي قاتل ضد حكم فرانكو الفاÉ أثناء الحرب اÃهلية والثورة 
"بوم"  ميليشيا   Âإ أورويل  إنضم  عاماً.   46 يناهز  عمر  عن  ا�سبانية، 
ا�ناهضة للستالينية والفاشية القومية، وأًطلق النار عليه � رقبته من قبل 
الفاشي£. من أهم أع³له "الحن£ إÂ كاتالونيا" وهو توثيق لتجربته أثناء 

الحرب اÃهلية ا�سبانية، و"1984"، و"مزرعة الحيوانات". 

22 يناير 1971، احتلت 25 أÐة ُمæدة مبنى سكني فارغ � حي للطبقة 
العاملة � كوارتو أوغيارو � مدينة مي�نو ا�يطالية. هاجم أكä من 2000 
ا�حû ع�  ا�جلس  أج°  العائ�ت  ولكن صمود  ا�حتل،  ا�بنى  ëطي 

توف� ا�سكن لهم.

25 يناير 1911، أُعِدَمت كانو سوجاكو، وهي نسوية يابانية، بسبب دورها 
الياباè. سوجاكو هي ا�رأة الوحيدة التي  � مؤامرة �غتيال ا�م°اطور 
اليابان بتهمة الخيانة العظمى. بدأت سوجاكو  حكم عليها با�عدام � 
مس�تها الراديكالية � سن الرابعة عæة بعد تعرضها ل\غتصاب. كانت 
من أوÂ الصحافيات اليابانيات ا�دافعات عن حقوق ا�رأة. Óيّزت بغزارة 
اغتيال   � ساهمت  التي  ب�وفسكايا  بصوفيا  وتأثرت  الفكري  إنتاجها 

القيô الرو&.

25 يناير 2011، إنطلقت الثورة ا�ôية ضد حكم حسني مبارك والحزب 
الوطني. إختارت مجموعات من الشباب تاريخ "عيد الæطة" السنوي، 
والتوريث  ا�عيشية  واÃوضاع  الæطة  ل\حتجاج ع� وحشية  كمناسبة 
السيا&. خرج ا��ي£ من ا�تظاهرين إÂ الشوارع وأسقطوا حكم حسني 

مبارك.

مابو&  "الدكتور  الّصامت  للفيلم  اÃول  العرض  ناسبِة 
من   ،1922 عام   (Dr. Mabuse, der Spieler) ا�ُقاِمر" 
كتيباً  الصالة   � ا�نتاج  ëكة  وزعت  Üنغ،  فريتز  إخراج 
"ُسحقت   :¸éا النحو  ع�  الفيلم  سياق  يæح  ترويجياً 
نفسها  فانتقمت من  والثورة،  الحرب  أعقاب  البæية � 
لسنوات ع° الغوص � الشهوات وا�ستس�م للجر�ة". من 
ا�لفت تقديُم هذه النظرة الشاملة للبæية عند الíويج 
لفيلم حول رجل ëير، يت�عب بالناس ويحتال عليهم. ف³ 
ا�قصود بالغوص � واقع البæية جمعاء، إذا كان الفيلم 
غ� سيا& ومحصوراً بشخص ëير واحد؟ وهل Óثل هذه 
عدد  وزيادة  للفيلم  للíويج  فّعالة  وسيلة  الجملة 

مشاهديه؟

أن  بإمكانية  تقول  النقدية فكرة طموحًة  النظرية  م  تُقد4
نرى � اÃف�م أكä م³ تصوره الكام�ا. سيغفريد كراكور 
ا�فكرين  أولئك  من  واحد   (Û³سين وناقد  (كاتب 
اÃف�م،  "نيغاتيف"   � الغوص  احíفوا  الذين  النقدي£ 
طرح  الظ�ل.   � ا�خفيّة  السيكولوجية  الرسائل  لقراءة 
تاريخ  هتلر:   Âإ كاليغاري  "من  الشه�  كتابه  كراكور � 
سيكولوجي للفيلم ا�Ãاè" الذي صدر عام 1947 فكرة أن 
ا�Ãان � مرحلة جمهورية فا�ار (1933-1919)، تخيّلوا 
سيتجسد  الذي   ûا�ستقب طاغيتهم  السين³  خ�ل  من 

Üحقاً � شخص يُدعى أدولف هتلر. 

باقي  Üحظ كراكور أن اÃف�م ا�Ãانية، ع� عكس أف�م 
القتلة  شخصيات  بكäة  Óيّزت  الفíة،  تلك   � الدول 
والشخصيّات  ا�ََجان£،  والُعل³ء  والطّغاة،  ا�تسلسل£، 
تلك  أف�م  أهم  من  اÃبوية.  الّسلطة  صورة  Óُِثل  التي 
الحقبة "خزنة الدكتور كاليغاري" (1920، إخراج روبرت 
Üنغ)،  فريتز   ،1922) ا�قامر"  مابو&  "الدكتور  وين)، 
"نوسف�اتو: سيمفونية رعب" (1922، ف.و. مورنو)، و "م 
وكانت  Üنغ).  فريتز   ،1931) قاتل"  عن  تبحث  مدينة   :
والقتل  الّرعب  أجواء  عليها  تطغى  أف�م  جميعها 

والت�عب.
والعنف  بالقتل  آنذاك   èا�Ãا ا�فتتان  هذا  فل³ذا 

والت�عب والتنويم ا�غناطي]؟

هاجس الفوىض 
بأنها   (1919-1933) فا�ار"  "جمهورية  تعريف  ُ�كن 
بإختصار حقبة سياسية من تاريخ أ�انيا، Óيّزت بضعف 
ونفوذ  حاد،  إقتصادي  تضخم  ظل   � الدولة  سلطة 
توقيع  بسبب  عام  وإستياء  متطرفة،  سياسية  ميليشيات 
العا�ية  الحرب   � أ�انيا  هز�ة  بعد  فرساي  معاهدة 
لُِصعود أدولف هتلر ع�  َمّهد  الفíة  اÃوÂ. بؤس هذه 

رأس الحركة النازية � أ�انيا.  
ال�فت � تلك ”الجمهورية“ أنها كانت وليدة ما يُعرف 
ا�لكيّة  حكم  أنهت  التي  ا�Ãانية   1918-1919 بثورة 
بُد   Ü .الدستوريّة وأسست جمهورية د�قراطية بر�انية
(بقيادة  الثورة   � ا�ص�حي  الجناح  أن  هنا  ا�شارة  من 
فريدريش اي°ت) تساهل مع اÃريسقراطية وتحالف مع 
بالشيوعي£  ا�تمثل  الثوري  الفصيل  ع�  للقضاء  اليم£ 

وكارل  لوكسمبورغ  روزا  مثل  واÃناركي£ 
ا�فكر  يقول  Üنداور.  وغوستاف  Üيبكنيخت 
وليدة  هي  ”الفاشية  أن  بنجام£   íوال النقدي 
فإن  الفكرة،  هذه  من  وانط�قاً  أُخِمَدت.“  ثورة 
صعود   Âإ أدى   1918-1919 ثورة  جذريّة  عدم 

الفاشية � أ�انيا بعد عقد من الزمن.

بإنتاج  الفíة  هذه  Óيزت  الثقا�،  ا�ستوى  ع� 
تاريخ   � ا�خرج£  أهم  أخرجها  رعب  أف�م 
السين³ مثل فريتز Üنغ، تروي قصصاً حول طغاة 
متخيّل£. Ü تزال تُعتََ° أف�م حقبة فا�ار، من أهم 
الثقافية  لقيمتها  نظراً  السين³  تاريخ   � اÃع³ل 
والسوسيولوجية  السيكولوجية  ومدلوÜتها 

ا�رتبطة بتلك الفíة ا�ِفصلية � تاريخ أ�انيا. 

والعدالة  كالثورة  مفاهيم  تجذب   × ا�قابل،   �
 � الّصامتة  السين³  رواد  ا�جت³عي  والتضامن 
القضية  الفو<  شكلت  إذ  فا�ار.  جمهورية 
هذا  أن  القول  �كننا  الشاغل.  وشغلهم  اÃساس 
الشعور يتطابق مع ما يشعر به كث�ون � عôنا 
هذا، وخاصة ما تبقى من طبقة وسطى. الهوس 
ك³  الفو<"   � "ا�نزÜق  وفوبيا  با�ستقرار  
هذه  اÃخبار.  نæات   � نسمع  أن  إعتدنا 
و"مهدئات"  "تطمينات"  عن  تبحث  الج³ه� 
اÃزمات  ملّت  فهي  مصدرها.  كان  مه³ 

والسجاÜت السياسية.

الطبيب كاليغاري وشلل املجمتع
 ،1920) كاليغاري"  الدكتور  "خزنة  فيلم  ëير 
إخراج روبرت وين) هو الطبيب كاليغاري الذي 
ضحيته  ويستخدم  ا�غناطي]،  التنويم  يحíف 
التنويم  تأث�  لتنفيذ جرائم قتل تحت  "سيزاري" 
 Ü كاليغاري  الطبيب  آخر،  عنى  ا�غناطي]. 
الجر�ة  لتنفيذ  بضحيته  يتحكم  بل  يقتل، 

بالواسطة. 

�تاز الفيلم، كغ�ه من أف�م تلك الفíة، باÃسلوب 
البôي التعب�ي (Expressionism) الذي يحّور 
عن  بعيداً  با�قاييس  ويت�عب  البôي  الواقع 
ا�نطق. ويوضح الباحث السينÛ³ ا�Ãاè أنطون 
اÃف�م  لصانعي  "سمح  اÃسلوب  هذا  أن  كايس 
وا�ؤثرات  السين³ئية  التكنولوجيا  بتجريب 
للرغبات  ا�لتوي  العا×  �ستكشاف  البôية 
ا�كبوتة وا�خاوف ال�واعية (...) يضفي اÃسلوب 
بالقلق  شعوراً  كاليغاري  دكتور  فيلم   � البôي 
والرعب، م³ يعطي ا�ُشاهد إنطباعاً بأنه يعيش 

كابوساً ما."
ا�ُطلقة  السلطة  ع�  الضوء  يسلّط  الفيلم 
وال�عق�نية، � دÜلة ع� الحكومة ا�Ãانية خ�ل 
بـ"الطبيب  متمثلة   ،ÂوÃا العا�ية  الحرب 
ا�واطن   Âإ "سيزاري"  يرمز  ح£   � كاليغاري"، 

القتل -  العادي ا�ُكي#ف، كالجندي، لتنفيذ أوامر 
من  يَفَعل  أن  عليه  ماذا  يعلم   Ü الذي  ا�واطن 
سيغفريد  نظرية  بحسب  أوامر.  تلقي  دون 
الج³عي  ال�وعي  يعكس  الفيلم  فإن  كراكور، 
للمجتمع ا�Ãاè آنذاك، التواق إÂ حاكم ُمستَِبد، 
 Âإ آنذاك   èا�Ãا لدى  العام  ا�يل   Âإ إشارة   �
طاعة السلطة (أو ما تبقى منها) ورفض أي Óرد 
يستحق  ما  فإن  التحليل،  هذا  ع�  بناًء  عليها. 
تلك  هو  الفيلم  هذا   � حقيقياً  "ُرعباً"  إعتباره 
الرغبة ال�واعية لدى ا�ُشاهد بأن يحكمه شخص 

يُشبه الæير الذي يَظَهر أمامه ع� الشاشة. 

 Mass) ن السين³ هي أداة تواصل ج³ه�يةÃو
�نتاجها  الناس  من  كب�اً  عدداً  تستلزم   (media
 � يدور  ما  بكشف  تسمح  فإنها  وإسته�كها، 
ال�وعي الج³عي �جتمعٍ ما. فإذا Óَّعنا ل°هة � 
واÃف�م  يومي،  بشكل  نستهلكها  التي  اÃفكار 
الواقع  من  هروب  وسيلة  بِصفتها  خاص،  بشكل 
هذه   � يبحث  معظمنا  أن  نجد   ،(Escapism)
ا�نتاجات ع³ هو أبعد من الíفيه. نحن، كا�Ãان 
عن  اÃف�م  هذه   � نبحث  فا�ار،  جمهورية   �
عن  نعيشها،  التي  الفو<  من  يحمينا  ُمَخل4ِص 
ُمَحّرٍر يحررنا من مسؤولية تقرير مص�نا، ويعيدنا 

إÂ ا�ستقرار الذي فقدناه. 

اÃجور"  كتاب "ج³ه�  كراكور   æعام 1930، ن
(Salaried Masses). تُقّدم هذه الدراسة عرضاً 
نقدياً لحياة طبقة جديدة من "موظف£ ب� مأوى 
روحي"، منفصل£ عن أي أعراف أو تقاليد، لجأوا 
م�ذاً  كالسين³،  الجديدة،  الíفيه"  "صناعات   Âإ
اليومي  والروت£  الحياة   � ال�معنى  من 
 Âإ الباحث£ Üحقاً  من  أشار عدد   .(Escapism)
أن كäُُاً من موظفي الطبقة الوسطى � تلك الفíة 
القدر  النازية بعد ث�ث سنوات. ولسخرية  تبّنوا 
الفíة  تلك  ممثلو  سيأخذ  ا�كبوت)  (ا�علوم 
 � ا�تخيل£  والوحوش  اëÃار  دور  لعبوا  الذين 
أدوار  سيأخذون   ،âا�ا القرن  عæينيات 
شخصيات مثل الضابط النازي أو اليهودي الæير 

� أف�م اÃربعينات. 

فا�ار  جمهورية  أف�م  ومجان£  وقتلة  طُغاة 
ب£  تعيش  حقيقية  شخصيات  Üحقاً  أصبحوا 
نحو  وتقودهم  عظيٍم،  ستقبٍل  تَِعُدهم  ا�Ãان، 

اله�ك.

ا�جتمع، عندما يشارف ع� ا�ف�س، يبدأ بتخيّل 
طاغيته.
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