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نداء، نداء إ� جميع الوحدات!
الوقت  عجلة  تحت  الواقع  أمر  قوى  غرزتها  موقوتة  قنبلة 
وانفجار كب� يلوح � ا�فق. أعيد وأكرر، خطر ُمستجد يَستعد 

للتصّدع، تفصلنا عنه مدٌة زمنيٌة زاغرة.

نداء، نداء إ� جميع الوحدات!
أصنام  زعزعوا  محفظاتكم،   � ا�وجودة  ا�و�  صور  إرّموا 
وَشَجَنت  َمَنَعت  التي  ا�ساط�  اخرطوا  ا�قدّسة،  ا�وروثات 
وأيََنَعت ضعفاً وخوفاً وعبودية. لّقّموا شتا»كم ب©عة، َخرِطشوا 
اَتية ¯  ا�عركة  عالياً،  ا�درينال°  ارفعوا منسوب  ا¯َن،  ك³مكم 

محال وعلينا نسف النموذج.
سيبدأ الهجوم اليوم ومن هنا، بتصعيٍد غ� مسبوق لَِفِك ِحَصار 
لّوحة  إ�  ذواتنا  حّول  الذي  ا�فهوم  علينا،  ا�فروض  ا�رقام 
تجريدية تتباهى باقتنائها الطبقة الوسطى. سنطيح بإيديولوجية 
الربح ال©يع، التي جعلت من كل فرٍد عÄ قيِد الحياة سمسارًا 
ا�خططات  أصحاب   Çُوَسَنأ العقارات  أسواق   � طموًحا 
الجانحة نحو التسليم والتسلّم، ا�قايضة وا�بايعة من دون أن 
نطلب فدية. فالسطو عليهم واجٌب أخ³قي ولو أ� ذلك � فلك 
جبهات   Äع هادئة  قتال  ت  ج̄و وخضنا  َسبَق  لقد  لغتهم. 
ا�فعول  Ìُصادرة  نجحنا  ا�نهوب،  الوقت  ̄سÍداد   Îالحا
الرجعي لكن قرار السلم قد و�. إننا � زمن ما بعد ا�بوكاليبس 
وإنها لفرصة ممتعة أن نعلن عن رغبتنا الدفينة، قرارنا الفوري 
بشّن الحرب حا¯ً. إن الحذر اليقظ ¯ Òنع وحده َوقْع الفاجعة 
ا�هولة القادمة لذا علينا تسويغ ردة فعٍل ارتكاسية تنقذنا من 
فّخ الخ³ص الكاذب، فانصتوا جيّدا والتزموا بالتعليÖت اÕتية 

عÄ أكمل وجه.

نداء، نداء إ� جميع الوحدات!
صّوبوا أفكاركم بّدقة. فلتكن أفكاركم كالسهام ا�لتهبة. ا¯رتباك 
من  جيّداً  احذروا  قاضية.  اÚصابة  تكون  أن  بد  ̄و  ممنوع 

اÚضاعة، فالخطأ هنا إثٌم ¯ يُغتفر.
وإذا  الرصيف   Äع افÍشوها  علناً،  الجازمة  Ìواقفكم  جاهروا 
صادفتم آلة باركميÍ، حطّموها، فكل ا�جد �ّن حطّم أدوات 

بيع الوقت وانتهاك العقل.
جّهزوا دورية مدججة بكّم هائل من الَوصِف، مجّهزة برشاش 
500 ُمضاٌد للتَقليِد الناعم بحجة "اÕخر ا�ختلف". سيكون Îب 
من  كوريكتنس  البوليتيكل  تراهات  وكل  السياسية  الصوابية 
أولويات أهدافنا. فلتذهب الÝطة اللغوية إ� الجحيم. أما ذاك 
الظابط برتبة خمس نجوم الذي يداوم كرقيٍب أعÄ عÄ مسار 

اقذفوا بال رحمة ٍ مراكز صندوق النقد 
الدويل فما التسليف والدّين والتمنية 

املستدامة سوى حيُل خبيثة

َتجریبّیۀ، ُسفلّیۀ، ُحّرة

 لàستفسار عن نقاط توزيع النسخة
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انسياب الوعي، فسيصّدق هذه ا�رّة أن "البانك" Ò âت.
̄ستبخاخ“ ا�وغاد.  اقصفوا ا�واقع اÚلكÍونية التابعة لكتّاب ”ا
هؤ¯ء يعملون ليل نهار لتطويع ثقافتنا فيبدو ا�ستعمر الجديد 
ناصعاً. Òكننا أن نضع لغَم سخريٍة تحت كل مقالة من مقا¯تهم 
 ً لتنفجر وتكون عنوان النÝة الليلية. التسلية Îورية أحيانا 

والت³عب النفÌ èثابة إسناد. 
التسليف   Öف  éالدو النقد  صندوق  مراكز   ٍ رحمة  ب³  اقذفوا 
̄مêيالية.  والديّن والتنمية ا�ستدامة سوى حيُل خبيثة تتقنها ا

اÚمêيالية التي تسّعر الخبز والقê لكنها تؤمن بالرفاهية. 
ارفضوا  ستارز،  بالسوبر  استهزؤوا  فيغرز"،  "بابليك  الـ  مزقّوا 
قلوب   Äاحرصوا ع والنحافة،  والتجميل  العيش  نصائح خêاء 
رفاقكم جيدا ً، شّدوا عليها، فالحب رخيص وإ¯ �ا صودف موعد 

فالنتاين � شهر الصولد والتنزي³ت. 

نداء، نداء إ� جميع الوحدات!
â يكن وطني عÄ حق يوماً. وطني صالة عزاء مفتوحة لرثاء 
أجمل ا�رواح وأرّوع العقول. وطني الذي â يقدم سوى فاشية 
وخيانة وخذعب³ت عÄ قياس موائد الضيافة والشامبانيا. موائد 
عÄ ذوق نساء حاشيته ا�تعجرفات الذين ي©دون التاريخ � 

صالوناتهم الضيّقة با�مثلة الشعبية. 
اليوم ومن هنا،  ا�رايا. موعدنا  ̄شتباك ونك© صّور  ا َسُنسِبغ 

نتصدى لð نصمد. نباغت لð نربح.

نداء، نداء إ� جميع الوحدات!
إ� جميع التجريبي°، السفليي° وا�حرار، 

̄ستÖتة، ¯ اÚذعان.  العناد، ¯ ا¯نصياع. ا�كابرة، ¯ اÚنحناء. ا
اÚطاحة، ¯ اÚنصهار. ا¯ندفاع، ¯ ا�هادنة. الصواعق، ¯ سيارات 
أصابتكم شظية من  وإذا  النجدة.  ا�ؤازرة، ¯ طلب  اÚسعاف. 
العنان. كزّوا عÄ أسنانكم  الجراح وأطلقوا   Äالعدّو فشّدوا ع
"أتريدون  الجديدة:  ̄دة  الو ا�خ�ة، ñخة  الطلقة  واستعملوا 

العبث، ماذرفكرز؟"

.Íكيس زعÇ .عنوان فيلم قص� (مفقود) كتبُه د *  



أستخف - معاذ الله - بتأث�ك، أâ تقرأ من قبل 
عÖ يسّمى بتأث� الفراشة وهذا النوع من الهراء 
 � للسيغارة  نْفَضَك  أّن  كيف  يريك  الذي  الرائع 
كاليفورنيا   � بإعصار  يتسبب  قد  هنا،  منفضتك 
مث³! حسناً â تقرأها، قد تكون إذن عÄ ا�رجح 
قرأت يوماً ما، � ماّدة تاريخ الشهادة ا�توسطة 
أسباب  أحد  تÝح  التي  الجملَة  ا�درسة،   �
ا�سباب  فرعي:  عنوان  تحت  العا�ية،  الحرب 
̄ع: إغتيال وé عهد النمسا.. حّدث  ا�باõة ل³ند
ِفعلٍة  إبن  الِفعلِة،  بهذه  قام  من  قلي³ً:  نفسك 
ا�شهد:  هذا  معي  تصّور  ثم  وِحّريف.  محÍف 
جالٌس،  وهو  ا�رض  إ�  رج³ه  تصُل   ¯ مراهٌق 
فرعي،  طريق   Äع مقهى   � سندويشة  يلتهم 
يلمح  الشارع،  أّول   � جلبًة  فجاءٍة   Äع يسمُع 
اÕ÷ من بعيد، ف�كض، ساحباً أثناء ذلك مسدساً 
بوم!  بوم  رصاصت°:  يطلق  ذهبية،  قبضة  ذا 
وينتهي ا�مر. هل ينتهي ا�مر هنا حقاً؟ بالنسبة 
أمêاطوريات   4 ولـ   âللعا بالنسبة  أما  نعم،  له 
الفتى،  كذلك.   é بالنسبة  و¯  ف³!  بالتحديد 
غافريلو  عاماً،   19 الـ  ذو   øùال الطالب 
برينسيب، يشن حربه الشخصية عÄ قù قامته 
وسنه الصغ�ة، معلناً العد التنازé نحو نهاية أربع 
 é وجه التاريخ. قد تقول Äاطوريات من عêإم
، ليس �ن طعم  هذا غ� صحيح �ن.. فأقاطعك:̄ 
عهد   éو ¯غتيال  دفعه  الرديء  السندويشة 

النمسا. 

̄ستخفاف بك. الحرب  أترى كيف أú ¯ أستطيع ا
حقيقة  هي  الشخصية  الحرب  الحرب،  هي 
ا�ف³م  Ìشاهدة  ¯كتفينا  هذا،  ولو¯  إنسانية 
الوثائقية، لكن الحقيقة أنك ûّل و¯ تفهم كث�ا، 
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طالب شحادة

يف براءة قابيل (قايني) / يشء عن صعاليك العصور
االشتباك

طرابلس 2020. تصوير أبو الليل.

ضحكيت  وتطايرْت  ضحكُت  "كلما 
أن  الجريان  ظن  النوافذ  بزجاج  وارتطمت 
زّيتوها  بنادقهم  إىل  فقاموا  عادت  الحرب 

وانتظروا" 
.°Ò ك³ب العزلة، فوزي -

ح° يكون دخولك إ� الجحيم مضموناً، ¯ تنَس 
لتأليف  صغ�اً  ودفÍاً  مث³،  ا�قل   Äع الفوشار 
توجيه  بعيد  وغ�  الطويلة،  الشتائم  أو  الِنكات 
̄ذع �³ئكة العذاب، أو الùاخ، و� حا¯ٍت  نقٍد 
يحصل  قد  تدري،  ف³  والهجوم،  ̄شتباك  ا أفضل 
(إشعال  فتيِل  إشعال  قبيل  من  ما،  üء  معك 
ضارية  حرب  العبارة)  هذه  أسخف  ما  الفتيل، 
ا�³ي°،  أربع سنوات، وتتسبب � مقتل  تستمر 
 ýالروا كشقيق  ûاما،  وتضيع  قّشة  تغّ�   ¯ وقد 
همنغواي الذي طّ� اÚعصار طوفَه البحري الذي 
الحّل  أّن  تجد  وقد  دولة مستقلة،  نظره  مثّل � 
الوحيد هو أن تلدغ نفسك بالسموم التي تعÍيك 
كل  من  النار  حّوطته  إذا  العقرب  يفعل   Öك
الجوانب، و¯ أنت ûتلك القوة الفائضة لتفرّط � 
قوتك كÖ فعل النازي ذي الشارب ا�ربّع، قد ¯ 
فأنت  ا�ساس،  من  بصدده  أنت  الذي  ما  تعرف 
بسيط، وكل ما � ا�مر أنك ¯ تريد أن ûوت أو¯ً، 
ثم أ¯ ûوت � سبيل üء متسّمر خارج نفسك 
تقريباً، ¯ أنت � خضّم حرٍب كÖ تَُعرÿُف الحرب، 
و¯ تعرف ما الحرب أص³ً، و¯ تعرف كيف تنتمي 
عن  غاف³ً  كنت  إن  إ¯  كّ~،  بشكٍل  أّي üء  إ� 
إنتÖؤك  يكون  أن  أعني  إليه،  تنتمي  ما  جوهر 
حصل تحت وقْعِ الحÖس ووقعِ حف³ت الكوكتيل 
ا�جاú التي ت~ الفعاليات ا�عتêة، ووقع الكعب 
لن  أنا  هذا،  رغم  القذر).  ا�تحرش  (أيها   éالعا

وتود حقاً لو تشاهد أف³ماً تصّور حروبا شخصية 
 the  : مثل  أف³ماً  تُعرّف،   Öك الحرب  ضمن 
pianist - schindler's list - Incendies. هذا 
يستطع   â الذي  الفخ  هو  الحرب°  ب°  الفرق 
كانت  فح°  م³حظته،  مث³،  كالبنوك  معادون، 
الرخاء،  أيام   � "صداقتها"  عليك  تعرض  البنوك 
عاجزة  تكن   â هي  ا�مور،  تأزمت  أن  وبعد 
وغادرة  بالنتيجة  خائنة  أيضاً  كانت  بل  وحسب، 

مع إستحقاق العقاب.

كل ما يف األمر أنك ال 
تريد أن متوت أوًال، مث 

أال متوت يف سبيل 
يشء متّمسر خارج 

نفسك

� بلداننا العزيزة، ليس الفساُد الوحيَد الذي فّجر 
̄ستخفاف بدرجة أو�؛  ̄شتباك، إ|ا ا ا

كان السبُب ا�ول الذي دعا قابيل (قاي°) لقتل 
أن  أريد   úإ} به؛  استخف  ا�خ�  أن  هو  هابيل 
تبوء بإ\ي وإ\ك..} يقول هابيل الذي يغنم كل 
üء، ليكون بذلك أول فعل هجومي � التاريخ 

كÖ تش� ا�ديان. 

"ليونارد  لست  أنت  ترى،   Öك بك  أستخف   ¯
كازé" الرجل الذي استقل Ìزرعته دولًة، عن 
فلم يح[  الحرب  عليها  وأعلن  أسÍاليا  دولة 
التاريخ  إ|ا هناك عÄ صدر  ا�عادي،  الجيش 
معارك  Ìثابة  ذاتها  بحد  كانت  أسÖء  تلتمع 
ا�مد،  طويلة  واحدة  حروب   � منفردة 
بدًءا  صعاليك ومحاربو عصاباِت عصوٍر، وهم 
الطويلة،  ا�ذرع  ذوي  النحيف°،  بالهزيل° 
الخفاف، أعني الصعاليك ا�خلوع° عن سلطة 
قبائلهم، ا�تمسك° Ìبدأ هجومّي هو للصدفة 
مبدأ محارø العصابات نفسه: أÎب واهرب، 
 Äع هجوم  أساليب  من  حوله  يستجمع  وما 
بساحات  ومعرفة  أمنّي،  وحس  ا�ضطَِهِدين، 
والحركية وÇقة  التخريب  وتكتيكات  الهجوم 
قديٍم،  عن  خارج°  دا»ا،  العدو  من  الذخ�ة 
ظهورهم   Äع بيوتهم  مبتكرين،  متكيّف° 
"عش  صارخ°  وعقولهم،  بواطنهم   � وأخ�اً 
نيصاً، وقاتل كالêغوث" [عنوان مقال لàشتبا_ّ 
باسل ا�عرج]. وتتوا� ا�سÖء: كÖل خ� بك، 
غسان كنفاú.. ناهيك ببعض الفنان° كدافن? 
مهنه،  إحدى   Äع الفنية  صفته  طغت  الذي 

.øمهندٍس حر

معنى  لنا  يتضح  قد  هذا،  كل  بعد  هنا،  ورÌا 
كاتبه  عليه،  إنتُقَد  والذي   éشكاÚا البيت 
الحرب   � ب³ده  جيش   � ا�تطوع  الشاعر 
هي  جميلة  كم  "إلهي!  أبولين�:  غيّوم  ا�و�، 

الحرب بأغانيها، وأوقات فراغها الطويلة.."



ميالد الدويهي

ُحلم االشتباك من زاوية اليقظة
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عبير خليفة

"بالُد األشياِء األخرية":

اجرتاُر الحارض
من تعاسة

الذكرايت

نتّجُه بخطى متسارعة نحو مثال حّي شبيه بب³د بول أوسÍ ا�نكوبة، 
لسنا أقّل مأساوية ̄و أقّل عبثيّة. سنصُل إ� نهار ¯ نجد فيه البحر 
̄و الجبل، حتّى معنى كلمة بحر أو شاطئ سيكون غريباً ̄و üء 
سيؤكد أّن بحراً كان هنا �ّن الحكومات التي تتساقط ب©عة ويبقى 
 Äء الشوارع، حتّى الذاكرة الجْمعية تعمل عÖرها فاع³ً تُغّ� أسÎ
محوها وهناك ثقة أن̄  مكان يُناسب النفايات غ� البحر، هناك ثقة 
بأشياء كث�ة خاطئة، هناك إñاٌر عÄ اÚفساد. كÖ "� ب³د ا�شياء 
ا�خ�ة" ما من سبيل للنجاة، ا�توفّر هنا هو ا¯نضÖم إ� الغوغاء، 
أْن تكسَب مكاناً � هذا الخراب للبقاء أطول مّدة ممكنة، الحروب 
ا�جاورة تساهم � جعل هذه الصورة أك> قابلية للتحّقق. الحروب 

الداخلية تُساهم � جعل هذه الب³د ب³د ا�شياء ا�خ�ة.
إنّها أقرب مÖّ نتصّور وأبعد من مدى الرؤية. الحرُب̄  تزال مستمرّة 
الحرب  انتهاء  العنف.   Äع القائم  ا�جتمع  أهّمها  عّدة  بتجلياٍت 
ا�هلية كان إع³ن نهاية القتل ا�جاúّ والدمار بينÖ دولة ما بعد 
الحرب هي دولة عْنفية استبدلْت البطش بالعمل الواعي عÄ إفقار 
وإذ¯ل الشعب. قْد تختù عبارة "أنَت عارف حالك مع م° عم 
نفوذه  مقدار  كان  ولو  النفوذ  صاحب   ،"úاللبنا" منطقية   "ðتح
ضئيل، إ¯ أنّها تؤكد استعداده عÄ كَسح اÕخر. يسقط العنف من 
أعÄ إ� أسفل ليتجÄّ � حياة الناس الذين يعانون من ماٍض يفتُك 
الرّصاص  والتهج� وصوت  القتل  قسوة  والحن°.  القسوة  ب°  بهم 
يُقابلها الحن° إ� أيّام ب³ ضائقة مالية، حن° إ� أمٍل يقول أّن بعد 

الحرب تتصلّح ا�مور. 
صوُر أهلنا̄  تقّل فرحاً أو حزناً عن صورنا، صور الّسهر لي³ً والخوف 
نهاراً تتÖهى مع أيّامنا. ك>ة استخدام ا�هدئات وأدوية ا�عصاب 
َد  ÿتبد قْد  واÚنتعاش  الحرب  انتهاء  أمُل  بأشواط.  أتعس  أنّنا  تؤكد 
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 Öوك انتظاري،   � كان  ا�و�،  ̄دة  الو عند 
أوصيُْت، مجموعة من أصدقاý الف³سفة، فرقة 
مسلّحة حاقدة عÄ ا�مر الواقع، عصابة مختّصة 
بقلع عيون سارقي أح³منا، وث³ثة شهداء. كانوا 
الهدايا:  مقّدم°  مجيئي  ينتظرون  جميعهم 
الحقد، الرفض، القلق وبعض ا�دوية. وانطلقنا 

� مس�ة â تنتِه بعد ولن تنتهي.
قاعات ا�ùف  أننا � إحدى  َحلِمُت  البارحة، 
 ،é بدت   Öك رياضيات  ومدر;سة  أنا  ا�ركزي، 
̄قتصاديّة  ا وا�زمة  الديون  مسألة  حّل  نحاول 
 .(Factorisation) "التعميل"  قاعدة   Äع
وحاكم ا�ùف كان جالساً عÒ Äيني، يفصل 
بيننا مقعدين. â يُبِد أّي اهتÖٍم بالحديث الدائر 
 � قشوره  ِمن  العدس  بتَْنقية  منهِمكاً  بيننا، 
صينيّة كب�ة موضوعة عÄ مقعده. كان رأسه 
كب�اً ووجه أقرب إ� الب³ستيك منه إ� الجلد، 
من دون أذن°، وبجسد طفل � الثامنة تقريباً. 
أن  إ�  ا�در;سة  وب°  بيني  استمّر  الجدال 
فئات  ِمن  مؤلّفة  مجموعة  القاعة  اقتحمت 
أياٍد  رثّة وروائح غربية،  ثياب  عمرية متفاوتة، 
ا�در;سة  أجسادهم.  إ�  نسبًة  عم³قة  وأرجل 
 Ýح نظرتها، الحاكم يغوص � قÝتستفيض ب
استيعاب  أحاول  وأنا  أÇع،  بوت�ة  العدس 
أك>،  الحاكم  من  تقÍب  وا�جموعة  ا�شهد 
قطع  أدوات  من  لهم  تيّ©  ما  كّل  حامل° 
كان  ا�شهد  أذكر.  ما   Äع ومنشاراً  وسكاك°، 

Çيعاً جداً، صوت ا�در;سة، تَْنقية العدس، صليل 
اÕ¯ت الحاّدة، صوت أنياب ا�جموعة يتصاعد � 
أذúّ ودماء زرقاء اللون تتطاير � ا�كان، وأجسام 
استنساخية من صديقي الحاكم تتكاثر خارجة من 

جميع أعضائه ولكن بأحجام صغ�ة. 
 ¯ الدائم،  قلقنا  هو  صمتنا  مرآتنا،  هي  أح³منا 
صوت يعلو فوق ا�ِْقصلة. هكذا أقول. لقد ûّت 
ا�و�  ̄د÷  و قبل  بعيد،  زمٍن  منذ  ا�ح³م  Çقة 
أّول  من  قمحة  أّول  تحّول  وقبل  ̄دتكم  و وقبل 
سنبلة إ� حنطة � هذه ا�رض. مت³زمة ال³إنتÖء 
ت³ُحقنا من الصّف ا�ّول والكأس ا�و� وساعات 
الوصفة  أّن  حظّنا  لُِحسن  الطويلة.  ا�خ�ة  الليل 
الطبّية موجودة، بعٌض من الحقد ا�زمن كرائحة 
رأسه،  فوق  الشمس  استََوْت  باطوٍن  عامل  عرِق 
جرعة عالية من الجرأة وكّل ما يخطر عÄ بالك 
مÖّ يُسب;ب ا�ذى لَِمن كوى أدمغتنا با�ذى. اخلطها 

واõب. ونخبَُك!
ُممتعاً، وكأنه أصبح  اÚنهيار  الحديث عن  يَُعد   â
عودة إ� الوراء. الحمدالله أنّنا |لك كّل العوامل 
 â الرّب  ا�عركة،  لبداية  وا¯جتÖعيّة  اÚقتصاديّة 
للّصيغة  الكريهة  الرائحة  üء.  أّي  من  يحرمنا 
والوفاق الوطنّي أصبحت̄  تُطاق، تَختلِط با�وبئة 
ا�را/،  جميع   Äع وانتشار  تزايد  وإ�  ا�عدية، 

وبدون تكلفة. 
ا�مور،  وتتعّقد  علميّة  مسائَل  نعالُِج  كّنا  عندما 
كانت أعÄ درجات النشوة هي عندما تأخذ نفساً، 

تَرمي ا�وراق التي كتبتها وتبدأ ا�سألة من جديٍد، 
قد  تكون  معطيات  إ�  واستناداً  أك>،  بوضوح 
ترّسخت أعمق. وهذه هي الصيغة ا�مثل Úص³ح 

ما هو مهÍئ، تدم�ه من أساساته. 
الساهرة علينا، _ ¯  العيون  اقت³ع  قبل  ¯ راحة 
تنام عÄ غفلة مّنا. ينتابني شعور بأن الكرافاتات 
ما  هناك  مرتديها.  مشنقة  حبل  لتكون  ُصنِعت 
الكب�ة  والبطون  الكرافاتات  أصحاب  من  يكفينا 
 Äل مشهد ا�قصلة، ¯ راحة ما دام حجٌر عÖكت¯
الشاهقة  ا�بنية   .ً نز̄و تتدّ�  وكرافاتاتاً  حجٍر 
اÕ¯ف  وديون  بدماء  ا�جبولة  التجارية  وا�راكز 
يرعاها،  الذي  بجلدها  وذهاباً،  مجيئاً  تستفزّنا 
وأنفها الشامخ أصبح بحاجة إ� مرمغة � ا�رض 
تحت سابع أرض. وعÄ العجلة أن تدوس ا�قدام 
عÄ وقع عباراٍت تثُ� القشعريرة : "وطن الرسالة"، 
سنغرق  ننقذها   â إن  واحدة  سفينة   � "نحن 

جميعنا"، ... 
ا�مامي  الصّف  الطويلة تضعنا �  اÚشتباك  حالة 
 .ًÖÿس، كل ما قُر;ر أن يكون ُمحت ÿمع كل ما هو مقد
أصحاب  ضحكات  مع  أطول  اÚشتباك  حالة 
̄قتصادية ا�توّحشة وكروشهم. الùاخ  ا�شاريع ا
حتّى الثÖلة، الùاخ حتّى تهّر أسناننا وتهّر معها 
أن هذه  ليسمعوا  السوداء،  ا�دينة  جدران هذه 
البدلة وهذه الساعة لنا، هذه ا�موال التي̄  نهاية 
لها وتهّربونها كالف&ان هي لحمنا ولنا، هذه ا�بنية 
وا�ضواء  أقدامنا،  وتحت  ملكنا  والشواطئ 

الشهداء  هؤ¯ء  لنا،  والليل  الزجاجية  والواجهات 
ل%رض  كرامًة  أم  لكم،  ُوقوداً  عبثاً  الذين سقطوا 
لنا،  هم  ا�نابر،   Äع وتصادرونهم  لنا  هي  التي 
مآدبكم التي̄  تنتهي ستُسَحب من أمعائكم فهي 
لنا، هذه ا�واكب لنا وهذا الس³ح ا�وّجه علينا لنا، 
لنا.  الضحكة  وهذه  لنا،  بأنيابنا،  كبدكم،  فَلَْذة 
هذه  تُ©َق  ح°  فقط  حتمّي  وجود  والثورة 

الضحكة وتعود لنا.
البحر،  قعر   � ا�دينة  وسط  حلِمُت  البارحة 
اليوم.  وا�دينة تزحف باتّجاٍه غ� معروف حتّى 
ا�دينة  أحياء  شوارع   � ا�ياه   Äع أركض  وأنا 
واليد  فأساً  أحِمُل  بيٍد  ذرعاً،  الضائقة  الضيّقة 
ا�خرى عÄ أنفي وفمي لشّدة رائحة دماٍء طريّة 
ممزوجة برائحة دماٍء قدÒة العهد ودخان وف³فل. 
ا�نظر كان مرعباً. مشانق معلّقة مكان اللوحات 
اÚع³نية التي اعتدنا رؤيتها يوميّاً، عناñ مكافحة 
الشغف الثوري منتÝة انتشاراً فوضوياً باÕ¯ف، 
من  تبّقى  وما  للدموع  ا�سي;لة  القنابل  يأكلون 
حجارة وزجاجات ب³ستيك وبصل، ¯ أحد Òتِثل 
ً الصعود  �وامر ا�اريشال جوكوف وñاخه محا̄و
زجاج  تكس�  أوتار   Äع "البلوز"  معزوفة  فوق 
وحلم الحيتان � كّل أنحاء ا�دينة، من ا�حيط إ� 
الخليج. وطوال الحلم، ا�قطع ا�ُزِعج نفسه يتكّرر 
� أذú ولكن أبطأ من النسخة ا�صلية : "وااااه يا 

خو� اه ياخو� ِمن آخر ا�شوار اه ياخو�".

ومن  الكêى.  القضايا  كّل  استهلكنا   Öفي أصعب  بأخرى  والبدء 
̄عتقاد أّن قرار الحرب قرار شخّ# وأنّنا نحيا عÄ عطارد  الّسذاجة ا
أجواء   � بطائراته  يتنزه  عدواً  أو  ûّسنا  إقليميّة  تأث�ات   ¯ حيث 

سÖئنا.  
ما  لدينا  وإعادة صياغته.  ا�وسط  الÝق  لتفج�  ممتاز  بلٌد  نحن 
يكفي من الع>ات، مْن � الدخل يلقي اللوم عÄ الخارج والخارج 
أْن نفّكر  نثور بعشوائية،  أْن  ويريدنا  الدولة حديثاً  اكتشَف فساد 
مثلهم، أن نتùف مثلهم، ونهتف ضّد أسÖٍء اختارَها مغيّباً أخرى. 
اللبناني° �  السياسي°  أموال  يلحظ   â أنه لدرجة  "غبّي"  الخارج 

مصارفه، â يَر قصورهم وâ يشهْد عÄ تجارتهم وفضائحهم. 
نحن ضحايا ذاكرٍة أفسدتنا، تُصّوُر الحرَب كطريٍق مجاورة، كاحتÖٍل 
لَْم الحذر الذي اعتنى با�خاوف.  حاÎٍ وُمعاش. ذاكرٌة أنتجِت الس;

نحن ضحايا ذاكرة اÕباء وورثُة خيباتهم.
أحمُل ذكرى عن اتفاق أوسلو، كنُت � أول وعيي ح° سألُت لَِم 
يتصافح عرفات معاهم، ليقطَع حبل ا�سئلة أجابني أø أّن فلسط° 
معقول  غ�   ¯ قلُت   éّطفو بحدٍس  ثّم  للحظة  فرحُت  عادْت، 
وانقباض كئيب سيطَر عّ~. عرفُت هذا الشعور ¯حقاً كلÖ تعارَض 
يقيني الشخّ# مع ظاهر ا�مور مهÖ كانْت مطْمئنة. تحطّم يومها 
كّل ما/ أø مع منظمة التحرير، ا�ا/ الذي ي©ُده بحن° كأنّه 
يتكلم عن أجمل أيّام حياته بينÖ � تلك ا�يّام كان اÚجتياح. يذكر 
 âمجموعة شباب من جنسيات عربية مختلفة ساعدوا وواجهوا و
يهربوا من ب�وت � اÚجتياح. رغم خيبة أوسلو بقي أø يرى منظمة 
أجمل من  أبو حسن س³مة  نظره  وبقَي �  بها  آمَن   Öالتحرير ك

جورجينا رزق.
تسوياُت الحروب أك> قسوة من الحرب عÄ من أِمَل با�فضل، مْن 

â يتاجْر وقّدَم سن° عمره هباًء. أْن يتساوى الجميع ب³ محاسبة ب³ 
امتنان، ب³ حّق ب³ باطل، كأّن الحرَب â تكْن ل?ء حتّى تصعب 
أّن  إ¯  تُناقش   ¯ كعائلٍة  حقيقتنا  رغم  الحرب.  صارِت  لَِم  اÚجابة 
الخيبة هو أك> شعور عرفه أÒ ،øكن تلّمس ذلك من حياته بعد 

الطائف من خسارة ا�صدقاء بالهجرة ومن هشاشة ا�مل. 
ما من ناج° هنا. من لجأ من أصدقاء أø إ� أوروبا وأم�كا رغم 
 Öبآخر بين ًÖكمْن استبدَل جحي ðا�ّول يح âلية الحياة � العاÖج
هنا يقع الجحيم ا�صيل. يعذبهم الحن° إ� مكانهم � ا�نارة حيث 
 éّيعطون ظهرهم للمدينة التي̄  وجه لها ويتحّدثون عن آخر وصو

عرفوه. 
وب�وت  العروبة  ب�وت  ب°  ا�دينة  هذه  م³مح  تتعّقد 
يضّحي  ذلك  ورغم  والخدمات  الّسياحة  وب�وت  الفرونكوفونية 
مْن  \ّة  باله³ميّة،  سأصفها  يفهمها.   ¯ أشياء  �جل  غالباً  اÚنسان 
استخدم هذه الكلمة لوصفي رÌّا � معرض الّذم إ¯ أّن غرابة اللفظ 

تعفو عنه وغرابة ب�وت تعفو عنها.
اÚنسان̄  يتغّ� بسهولة، الخطاب العنùّي الذي نسمعه من أغلب 
ا�طراف يستعيُد أشياَء سبق أْن سمعناها عن ُهم ونحن ثّم استنكار 
وترحيب ونبذ للّسفهاء مّنا بينÖ الدولة تتùّف كمدير يستفيُد من 
 � يَُصب2  كي³  هواه   Äع العنَف  تÍُك  موظفيه،  ب°  الùاعات 

اتّجاهها. 
العنُف الذي كاَن دوماً طريقها ا�فّضل.



نتّجُه بخطى متسارعة نحو مثال حّي شبيه بب³د بول أوسÍ ا�نكوبة، 
لسنا أقّل مأساوية ̄و أقّل عبثيّة. سنصُل إ� نهار ¯ نجد فيه البحر 
̄و الجبل، حتّى معنى كلمة بحر أو شاطئ سيكون غريباً ̄و üء 
سيؤكد أّن بحراً كان هنا �ّن الحكومات التي تتساقط ب©عة ويبقى 
 Äء الشوارع، حتّى الذاكرة الجْمعية تعمل عÖرها فاع³ً تُغّ� أسÎ
محوها وهناك ثقة أن̄  مكان يُناسب النفايات غ� البحر، هناك ثقة 
بأشياء كث�ة خاطئة، هناك إñاٌر عÄ اÚفساد. كÖ "� ب³د ا�شياء 
ا�خ�ة" ما من سبيل للنجاة، ا�توفّر هنا هو ا¯نضÖم إ� الغوغاء، 
أْن تكسَب مكاناً � هذا الخراب للبقاء أطول مّدة ممكنة، الحروب 
ا�جاورة تساهم � جعل هذه الصورة أك> قابلية للتحّقق. الحروب 

الداخلية تُساهم � جعل هذه الب³د ب³د ا�شياء ا�خ�ة.
إنّها أقرب مÖّ نتصّور وأبعد من مدى الرؤية. الحرُب̄  تزال مستمرّة 
الحرب  انتهاء  العنف.   Äع القائم  ا�جتمع  أهّمها  عّدة  بتجلياٍت 
ا�هلية كان إع³ن نهاية القتل ا�جاúّ والدمار بينÖ دولة ما بعد 
الحرب هي دولة عْنفية استبدلْت البطش بالعمل الواعي عÄ إفقار 
وإذ¯ل الشعب. قْد تختù عبارة "أنَت عارف حالك مع م° عم 
نفوذه  مقدار  كان  ولو  النفوذ  صاحب   ،"úاللبنا" منطقية   "ðتح
ضئيل، إ¯ أنّها تؤكد استعداده عÄ كَسح اÕخر. يسقط العنف من 
أعÄ إ� أسفل ليتجÄّ � حياة الناس الذين يعانون من ماٍض يفتُك 
الرّصاص  والتهج� وصوت  القتل  قسوة  والحن°.  القسوة  ب°  بهم 
يُقابلها الحن° إ� أيّام ب³ ضائقة مالية، حن° إ� أمٍل يقول أّن بعد 

الحرب تتصلّح ا�مور. 
صوُر أهلنا̄  تقّل فرحاً أو حزناً عن صورنا، صور الّسهر لي³ً والخوف 
نهاراً تتÖهى مع أيّامنا. ك>ة استخدام ا�هدئات وأدوية ا�عصاب 
َد  ÿتبد قْد  واÚنتعاش  الحرب  انتهاء  أمُل  بأشواط.  أتعس  أنّنا  تؤكد 

720

05 كلمة الرس

ومن  الكêى.  القضايا  كّل  استهلكنا   Öفي أصعب  بأخرى  والبدء 
̄عتقاد أّن قرار الحرب قرار شخّ# وأنّنا نحيا عÄ عطارد  الّسذاجة ا
أجواء   � بطائراته  يتنزه  عدواً  أو  ûّسنا  إقليميّة  تأث�ات   ¯ حيث 

سÖئنا.  
ما  لدينا  وإعادة صياغته.  ا�وسط  الÝق  لتفج�  ممتاز  بلٌد  نحن 
يكفي من الع>ات، مْن � الدخل يلقي اللوم عÄ الخارج والخارج 
أْن نفّكر  نثور بعشوائية،  أْن  ويريدنا  الدولة حديثاً  اكتشَف فساد 
مثلهم، أن نتùف مثلهم، ونهتف ضّد أسÖٍء اختارَها مغيّباً أخرى. 
اللبناني° �  السياسي°  أموال  يلحظ   â أنه لدرجة  "غبّي"  الخارج 

مصارفه، â يَر قصورهم وâ يشهْد عÄ تجارتهم وفضائحهم. 
نحن ضحايا ذاكرٍة أفسدتنا، تُصّوُر الحرَب كطريٍق مجاورة، كاحتÖٍل 
لَْم الحذر الذي اعتنى با�خاوف.  حاÎٍ وُمعاش. ذاكرٌة أنتجِت الس;

نحن ضحايا ذاكرة اÕباء وورثُة خيباتهم.
أحمُل ذكرى عن اتفاق أوسلو، كنُت � أول وعيي ح° سألُت لَِم 
يتصافح عرفات معاهم، ليقطَع حبل ا�سئلة أجابني أø أّن فلسط° 
معقول  غ�   ¯ قلُت   éّطفو بحدٍس  ثّم  للحظة  فرحُت  عادْت، 
وانقباض كئيب سيطَر عّ~. عرفُت هذا الشعور ¯حقاً كلÖ تعارَض 
يقيني الشخّ# مع ظاهر ا�مور مهÖ كانْت مطْمئنة. تحطّم يومها 
كّل ما/ أø مع منظمة التحرير، ا�ا/ الذي ي©ُده بحن° كأنّه 
يتكلم عن أجمل أيّام حياته بينÖ � تلك ا�يّام كان اÚجتياح. يذكر 
 âمجموعة شباب من جنسيات عربية مختلفة ساعدوا وواجهوا و
يهربوا من ب�وت � اÚجتياح. رغم خيبة أوسلو بقي أø يرى منظمة 
أجمل من  أبو حسن س³مة  نظره  وبقَي �  بها  آمَن   Öالتحرير ك

جورجينا رزق.
تسوياُت الحروب أك> قسوة من الحرب عÄ من أِمَل با�فضل، مْن 

â يتاجْر وقّدَم سن° عمره هباًء. أْن يتساوى الجميع ب³ محاسبة ب³ 
امتنان، ب³ حّق ب³ باطل، كأّن الحرَب â تكْن ل?ء حتّى تصعب 
أّن  إ¯  تُناقش   ¯ كعائلٍة  حقيقتنا  رغم  الحرب.  صارِت  لَِم  اÚجابة 
الخيبة هو أك> شعور عرفه أÒ ،øكن تلّمس ذلك من حياته بعد 

الطائف من خسارة ا�صدقاء بالهجرة ومن هشاشة ا�مل. 
ما من ناج° هنا. من لجأ من أصدقاء أø إ� أوروبا وأم�كا رغم 
 Öبآخر بين ًÖكمْن استبدَل جحي ðا�ّول يح âلية الحياة � العاÖج
هنا يقع الجحيم ا�صيل. يعذبهم الحن° إ� مكانهم � ا�نارة حيث 
 éّيعطون ظهرهم للمدينة التي̄  وجه لها ويتحّدثون عن آخر وصو

عرفوه. 
وب�وت  العروبة  ب�وت  ب°  ا�دينة  هذه  م³مح  تتعّقد 
يضّحي  ذلك  ورغم  والخدمات  الّسياحة  وب�وت  الفرونكوفونية 
مْن  \ّة  باله³ميّة،  سأصفها  يفهمها.   ¯ أشياء  �جل  غالباً  اÚنسان 
استخدم هذه الكلمة لوصفي رÌّا � معرض الّذم إ¯ أّن غرابة اللفظ 

تعفو عنه وغرابة ب�وت تعفو عنها.
اÚنسان̄  يتغّ� بسهولة، الخطاب العنùّي الذي نسمعه من أغلب 
ا�طراف يستعيُد أشياَء سبق أْن سمعناها عن ُهم ونحن ثّم استنكار 
وترحيب ونبذ للّسفهاء مّنا بينÖ الدولة تتùّف كمدير يستفيُد من 
 � يَُصب2  كي³  هواه   Äع العنَف  تÍُك  موظفيه،  ب°  الùاعات 

اتّجاهها. 
العنُف الذي كاَن دوماً طريقها ا�فّضل.

مصطىف السبالين

عن الّسياسة 
ونظام فقء األعني

كأّن  الوجوه،  عن  ا�خ�ة  الط³ّء  طبقة  كُِشطْت 
أن  ينبغي  الرّطوبة. هل  الب³د حائط كلèّ غزته 
أّن  شهدناه  ما  كّل  بعد  جديد  من  أنفسنا  نذكّر 
ا�واجهة هي ب° قلّة تراكمت ثروتها وب° شعب 

كامل منهوب؟

باتت  قد  اليوم   âالعا  � الّدÒوقراطيّة  كانت  إذا 
أي  توافقيّة"  "دÒوقراطيّة  لبنان   � فهي  مسًخا، 
ممسوخة مرّت°. هذا ما يجعل الّندوة ال�êانيّة � 
عليه.  هامًشا   ¯  úّاللّبنا الّسيا3ّ  الحدث  صلب 
فال�êان ليس مؤّسسة شكليّة كÖ � دول الجوار 
زعÖء  لتواطؤ  وا�ق6  ا�خ�  الّشكل  هو  بل 
الطّوائف. أعضاؤه هم داÒونيس-اÕلهة/الّشياط°، 
هم وك³ء كرونوس-رأس ا�ال الّذي عيّنهم ممثّل° 
جÖعة،  كّل  عن  ينوبون  الطّائفّي،  ا�نتدى   �
بأيديهم.  ويقÍع  بسواعدهم   Äا�ع اÚله  يبطش 
ا�صارف  ساحتْي   � الّسلطة  نفهم õاسة  هكذا 
وال�êان، ساحة اÚله ووك³ئه، هنا حيث الّسلطة 

كشفت عن أنيابها عÄ خّط الّنار ا�خ�.

عن  ه�ودوت  يخêنا  ا�ساط�،  من  واحدة   �
انتفاضة قادها جمع من العبيد � ب³د الّسكوثيّ°. 
كان من عادة الّسادة الّسكوثيّ° � تلك ا�يّام أن 
يفقأوا أع° العبيد لضÖن طاعتهم والتزامهم Ìهام 
إ�  يحتاج   ¯ فالعبد  اعÍاض.  دون  ا�بقار  حلب 
عينيه، تكفيه يداه لتنفيذ هذه ا�هّمة. وحدث مرّة 

دامت  غزوة   � خرجوا  الّسكوثيّ°  ا�حارب°  أّن 
سنوات واستغرقت ا�عركة جي³ً جديًدا كام³ً. فولد 
بأع°  وشبّوا  صغاٌر  أطفاٌل  الّسنوات  هذه   �
مفتوحة سليمة. وح° اختêوا العاâ وأمعنوا الّنظر 
� وجوههم ووجوه اÕخرين، أدركوا أن ليس \ّة ما 
̄دة،  بالو أحراٌر  وأنّهم  استعبادهم،  إ�  يدعو 
مساوون لغ�هم بالّشكل وا�نطق، بل هم أجمل 
وأبهى. اجتمع العبيد � بيوتهم وقّرروا ذات ليلة 
أنّهم يساوون � الكرامة ا�حارب° الّسكوثيّ°، وهم 
 ،éن لن يعودوا عبيًدا. و� صبيحة اليوم التّاÕمن ا
�واجهة  وتدّججوا  منازلهم  حول  خندقًا  حفروا 
الّسادة ا�حارب° العائدين من غزواتهم. لكّن مسار 
فقد  العبيد،  مصلحة   � يُحسم   â يومها  ا�عركة 
ا�ع°   � تكمن  إّ|ا  ا�شكلة  أّن  الّسادة  عرف 
ا�فتوحة، وإن هم خ©وا معركة "الّنظر" ينبغي 
 â لذلك  "الّنظرة"،  معركة  يخ©وا   ¯ أن  لهم 
شعورهم  يُعّززوا   ¯  _ بالّس³ح  العبيد  يواجهوا 
با�ساواة � إطار ا�عركة، وعوًضا عن ذلك حمل 
يستث�   _ سوطًا  بيده  الّسادة  من  واحد  كّل 

استس³م العبيد ورضوخهم.

التّصويب عÄ ا�ع° ديدن كّل من يهوى التّعمية. 
الّسلطة  قوى  تعمد  أن  أبًدا  صدفة  تكن   âو
الّذين  أولئك  الّشارع،  الّشباب �  Úستهداف أع° 
الع°   .ّ�ùانو-م�êال الّنار  خّط  من  اقÍبوا 
وتُتقن  الحسابات   � تدقّق  الّتي  تلك  ا�فتوحة، 

ا�ّول  الّسلطة  ا�Íاكمة، هي عدّو  ا�رباح  كشف 
وا�خطر أّما ما عداها ف³ يض� الّسلطة � üء..

 èّجاك رانسي� ب° البولي èّيّز الفيلسوف الفرنÒ
فاللّفظان   ."politique" الّسيا3ّ  وب°   "police"
الّدولة،  ا�دينة  يعني   úّيونا جذر  من  مشتّقان 
لكّن  ا�عيش.  شؤون  تدبّر   � الّنظام  يحّل  حيث 
الّذي  الّضابط  الّنظام  البوليس بتعب� رانسي� هو 
يعطي لكّل فرد وظيفة ومكانة يؤّديها ضمن نسق 
الّذي  والÝّعيّة  الواقع  ا�مر  نسق  العام،  الحكم 
يرتّب الع³قات وفق قوانينه. أّما الّسيا3ّ فجوهره 
الّنسق   � الّنظر  وإعادة  وا¯حتجاج  ̄عÍاض  ا
التÖّيز موضع  ا�ساواة ووضع  القائم، وموضوعه 
للّسياسة  أّي مكان ميدانًا  ا�سائلة، هكذا يتحّول 
 � اعÍاض  ونافذة  ل³حتجاج  مح³ً   èÒ ح° 
ا�جال العام. وما يجعل من ا¯حتجاج بابًا للّسياسة 
̄سÍداد حظوٍة  هو أّن الّسياسة � حقيقتها سعي 
�ن ¯ حظوَة لهم un part des sans-part. هنا 

يولد الّسيا3ّ ويدخل � جدليّة مع الّنظام.

وإذا  وا¯نتظام،  للّضبط  شكل  كّل  هو  البوليس 
وما  واختفى.  الّسيا3ّ  اضمحّل   èّالبولي تعملق 
ّ̄ شكل من أشكال البوليس،  الÝّطة وقوى ا�مر إ
لكّنه الّشكل ا�د8 الّذي تتمظهر فيه قّوة الّسلطة 
وضعفها � آن واحد، قّوة الّنظام عê استÝاسه � 
الّسيا3ّ  الّدولة عê غياب  ضبط الواقع، وضعف 

واّمحائه من فضائها.

أن تكون ا�واجهة ب° رجال ا�من وب° الّناس 
هي الحدث، يعني أّن الّسياسة � ورطة. هذا 
عوض أن يعرف هؤ¯ء جميًعا وحدة مص�هم 
� مواجهة الخطر الفعّ~.. الخطر الّذي يهّدد 
وجود كّل إطار للمؤّسسات العاّمة.. نحن لسنا 
� حفلة مواجهة سياسيّة تُدار بالقمع فتخبو، 
قوت  اليومّي،  قوتنا  سؤال  هو  اليوم  الّسؤال 
خبزنا  سؤال  هو  ا�من،  رجال  وقوت  الّناس 

الّذي â يعد كفاف يومنا.. ولن يعود.

نفي من̄  حظوة له يعني نفي الّسياسة كلّها. 
 Öحرب الّناس مع ناهبيهم هي � جوهرها، ك
̄ستعادة ما هو سيا3ّ �  يقول رانسي�، حرب 
ا�جال العام. موجات ا�واجهة تعلو، تخبو، ثّم 
تعلو من جديد.. هل ستكون حرب الكّل ضّد 
غياب  خاف  فيلسوٌف  يوًما  قال   Öك الكّل، 
العقد اÚجتÖعّي، أم سيُدرك من يفقد كّل يوم 
هي  ا�واجهة  أّن  الّصباحّي  خبزه  من  قطعة 
بينه وب° من يحرمه الّصوت والحظوة فيفقأ 

عينه هو بد¯ً من فقء ع° فق� آخر..



1994: حرب زاابتيستا اإلجمتاعية 

كيف اشتبكت الحركة مع الدولة مبساعدة الـ "ان جي اوز"؟

� التاسع من شباط\فêاير 1995، علّقت الحكومة ا�كسيكية عمليّة 

 - الوطني  للتحرر  زاباتيستا  جيش  (أو:  زاباتيستا  حركة  مع  الّس³م 

EZLN) وغزت معاقلهم � إقليم تشياباس (التي سيطروا عليها قبل 

ا�م�_  مانهاتن  تشيس  بنك  مستشاري  أحد  مطالبة  إثر  عام) 

الحكومة ا�كسيكية بأن تتخذ إجراءات ضّد الحركة. أشارت مذكرة 

تشيس ال©ية ا�ّ©بة أنه "� ح°̄  يشكل إقليم تشياباس، � رأينا، 

دوائر   � كُُ>اً  أن  إ¯   ،ðا�كسي السيا3  ل³ستقرار  أساسياً  تهديداً 

الحكومة  ا�الي° يرون عكس ذلك. وذلك يتطلب من  ا�ستثمرين 

 Äثبات سيطرتها ا�منية الفعليّة وسيادتها عÚ الزاباتيستا Äالقضاء ع

أراضيها".

بعد أك> من 25 عاماً عÄ صدور هذه ا�ذكرة ال©يّة وشن الهجوم 

ا�ضاد عÄ حركة زاباتيستا،̄  تزال مناطق واسعة من إقليم تشياباس 

خارج سلطة الحكومة "الÝعية" ا�ركزية. حتى أن رئيس ا�كسيك 

الحاé لوبيز ابرادور قال � شهر ûوز\يوليو 2019 إن حكومته تحÍم 

التعايش سوياً بس³م. فÖ الذي  بشدة حركة زاباتيستا، وتطمح إ� 

حال دون فرض الدولة سلطتها عÄ منطقة تسيطر عليها مجموعة 

من ا�تمردين وا�زارع° منذ أك> من 25 عاماً؟

ساعة الصفر: ليلة رأس السنة  1994 

� ليلة رأس السنة من عام 1994، وعشية توقيع 
̄يات ا�تحدة  اتفاقية التجارة الحرة ب° كندا والو
نتائج  إ�  ستؤدي  والتي   (NAFTA) وا�كسيك 
كارثية عÄ الصناعات ا�حلية ا�كسيكية وخاصة 
ا�زارع°، شن 3000 من مسلحي زاباتيستا هجوماً 
إقليم   � ومدن  بلدات   Äع خ³له  استولوا 
تشياباس، وأطلقوا Çاح السجناء وأÎموا النار � 
العسكرية.  والثكنات  الÝطة   úمبا من  العديد 
تراجعت الحركة � ا�يام التالية بعد هجوم مضاد 
̄شتباكات ا�سلحة بعد 11 يوماً  للجيش وانتهت ا

عê اتفاق وقف إط³ق نار بوساطة كنسيّة.

 êاعت حيث  كêى  مفاجئة  ا�سلّح  التمرّد  شّكل 
من  استخبارا÷  فشل  هو  حصل  ما  أن  مراقبون 
جانب الحكومة، خاصة وأن الجيش كان عÄ علم 

بوجود الحركة � اÚقليم منذ عام 1993.

 Äع تسيطر  الحركة  تزال   ¯ هذا،  يومنا  وحتى 
مربع   Íكيلوم ألف   24  éحوا مساحتها  مناطق 
(ضعف مساحة لبنان) يسكنها أك> من 360 ألف 
شخص يستفيدون، عÄ سبيل ا�ثال، من خدمات 
الحكومة  تقدمها  التي  من  أفضل  مجانية  طبية 
 Äع الحركة  وتُحافظ  أخرى.  مناطق   � ا�ركزية 

ا�جالس  خ³ل  من  ا�فقي  الذا÷  الحكم  أُسس 
ا�حلية والتكافل اÚجتÖعي وبناء وصيانة نظمها 
الزراعية  اÚيكولوجية  والتعليمية  الصحية 
العادلة،  الجندرية  الع³قات  وتعزيز  ا�ستدامة، 
التواصل  خ³ل  من   éالدو التضامن  وترسيخ 
السيا3 غ� ا�ُلزم (¯ يُفرض عÄ أحد). ومن خ³ل 
ارتداء ا�قنعة Úخفاء هويتهم، يشّدد أعضاء حركة 

زاباتيستا عÄ أن "¯ قادة إ¯ الشعب."

سالح جديد

بداية  من  فقط  أسابيع  بضعة  وبعد  أنه  ال³فت 
التمرد، عّدلت الحركة اسÍاتيجيتها وأطلقت مناورة 

جديدة بعيداً عن ساحة ا�عركة التقليدية. 

 ،âالعا أنحاء  ا�ؤيدين � جميع  الحركة  إذ دعت 
من ناشط° ومنظÖت غ� حكومية لدعم نضالهم. 
هدف  تحقيق  هو  الدعوة  هذه  من  الهدف 
ا�طراف، وÎب  اسÍاتيجي مشÍك لجميع هذه 
للموارد  وتبادل  بتنسيق مسبق،  أهداف متعددة 
ال[ورية (مادية، لوجيستية، اتصا¯ت). وبالفعل، 
حم³ت  إط³ق  الحكومية  غ�  ا�نظÖت  بدأت 
والêيد  اÚنÍنت   Äوع  (Fax) بالفاكس  كتابة 
وا�ؤûرات  العامة  ا�جالس  وتنظيم   úوÍلكÚا

06 تقرير ومصري

الصحفية وا�قاب³ت. كÖ زار ناشطون من هذه 
ا�نظÖت إقليم تشياباس بناًء عÄ دعوة الحركة.

خوسيه  آنذاك   ðا�كسي الخارجية  وزير  علّق 
تُطلق   â" قائ³ً:  يحصل  ما   Äع غوريا  أنخيل 
الـ15  ا�شهر  خ³ل  تشياباس   � واحدة  رصاصة 
فقط،  أيام  عÝة  البنادق  استُخِدَمت  ا�اضية. 
بالكلمة   ،êبالح الحرب  ُشّنت  الح°  ذلك  ومنذ 

ا�كتوبة، حرب عê اÚنÍنت". (1995)

ا�كسيكية  الحكومة  لَت  ÿرَح  ،1998 عام  و� 
نشطاء من منظÖت غ� حكومية أجنبية. وهذا 
دليل آخر عÄ كفاءة تلك الجهات غ� الحكومية 
وعجز الدولة ا�ركزية عن التعامل مع هذا النوع 
تقودها  معلومات  حرب  النزاعات:  من  الجديد 

شبكات أفقية خفيّة.

حرب الشبكات

للتغي�  تنظيمي  كشكل  الّشبكات  قوة  طُرَِحت 
العديد من  قبل  مراحل عدة من  اÚجتÖعي � 
الطروحات  هذه  وتستمر  وا�جموعات،  الكتاب 
وتطور  التكنولوجي  التقدم  بفضل  بالتبلور 
"ِشبكات  (أنظر  الشعبية  اÚحتجاجية  الحركات 
 .2011 كاستيلز،  مانويل  لـ  وا�مل"  الغضب 
و"اÚشتباك آت" لـ اللجنة الخفيّة، 2009). إ¯ أن 
ûرد حركة زاباتيستا عام 1994 كان رÌا ا�حاولة 
الجديد  ا�فهوم  هذا  ̄ستكشاف  ا�و�  الفعليّة 
وليس  ا�Öرسة  خ³ل  من  واسع  نطاق   Äع
̄ستعانة أيضاً بشبكة اÚنÍنت  النظرية فقط، وبا

� وقت مبكر جداً. 

 Rand) كة راند ا�م�كيةõ عام 1998، صدر عن
Corporation) كتاب بعنوان "زاباتيستا وحرب 
 Zapatista) ا�كسيك"   � اÚجتÖعية  الشبكة 
الكتاب  يحلل   .(Social Netwar in Mexico
لتحرير   1994 عام  زاباتيستا  حركة  اسÍاتيجية 
مناطق واسعة من جنوب ا�كسيك بالتعاون مع 
السكان ا�حلي° وشبكة واسعة من ا�نظÖت غ� 
الحكومية (NGOs). وتجدر اÚشارة هنا أن õكة 
راند هي واحدة من أشهر مراكز ا�بحاث عا�ياً 
اÚستشارات  تقدم  وهي   ،(Pink Tank)

والتحلي³ت للحكومة ا�م�كية وقواتها ا�سلّحة.

"مفهوماً  أن  إ�  الكتاب  هذا   � الباحثون  أشار 
جديداً، متجانساً مع حركة زاباتيستا، يتبلور حالياً، 
̄ستفادة من قوة "الشبكات" وتعزيز  ويهدف إ� ا
"ا�جتمع ا�دú العا�ي" من أجل مواجهة القوى 

الفاعلة � الدولة واقتصاد السوق."

ثورة  عززت   ،ً أ̄و ذلك؟  كل  حصل  فكيف 
الشبكة كشكل تنظيمي، وزادت من  ا�علومات 
صعوبة الحركة � ظل التنظيÖت ذات ا�شكال 
الدولة،  مؤسسات  (ا�حزاب،  القدÒة  الهرمية 
التي  الشبكات  ظهور  أدى  التقليدية).  الÝكات 
تتصل كل نقطة فيها بكل نقطة أخرى إ� انتقال 
غ�  الجهات  إ�  ا�ركزية  السلطة  من  القوة 
التنظيم   Äع قدرة  ûلك  والتي  الحكومية، 

والتنسيق عê شبكات بسهولة أك> من الجهات 
الحكومية الهرمية. هذا يعني أن النزاعات ستندلع 
بشكل متزايد من الشبكات ا�فقية بدل السلطات 
الهرمية. Ìعنى آخر، من يتقن استخدام الشبكة 

ً سيحقق مكاسب كêى. أ̄و

وهنا اÚشكالية التي تهدد سلطة الدولة وا�حزاب 
كل  مع  تستنفر  والتي  التقليدية،  وا�ؤسسات 
تحرك شعبي غ� تقليدي ردود فعل غ� معتادة 
(من أنتم، من هو قائدكم، ما هي مطالبكم، من 
اختاروا  واتساب،  غروبات  ا�ظاهرة،  إ�  دعاكم 
خارج  تدور  ا�عركة  هذه   . عنكن…)  ممثل° 
 âنطاق "سيادة الدولة"، ما بعد الحدود، و� العا

اÚفÍا/ أيضاً.

قد تحمل هذه الشبكة ا�فقية أهدافاً تقدمية أو 
طائفيّة،  أو  علÖنيّة  Òينيّة،  أو  يساريّة  رجعيّة، 
علنيّة أو Çيّة، تحمل الخ� إ� ا�جتمع أو الدمار. 
إ�  اÚجتÖعية   (Netwar) الشبكة  تهدف حرب 
التأث� عÄ ما يعرفه الخصم، أو يعتقد أنه يعرفه، 
وعن  نفسه  عن  أيضاً  بل  العدو  عن  فقط  ليس 
العاâ من حوله. حرب الشبكة هي حرب تشكيل 
ا�عتقدات وا�واقف � ا�حيط ا¯جتÖعي، حرب 
وأين  ومتى  ماذا  يعرف  من  حول  "معلومات" 
و�اذا. ساحة ا�عركة � هذه الحرب هي ا�حيط 
من  ا�تحاربة  ا�طراف  وتتشكل  اÚجتÖعي. 
مجموعات صغ�ة تتواصل وتنّسق وتقود حم³تها 
بأسلوب متشابك، � غياب قيادة مركزية محددة. 

للكولونيل  دراسة  راند  õكة  نÝت   ،1994 عام 
عنوان  تحت   ðسزافرانس ريتشارد  ا�م�_ 
"Neo-Cortical Warfare" ، يÝح فيها الكاتب 
أن التحدي الذي تواجهه الحكومات وا�جتمعات 
أصبح تحدياً "إبيستيمولوجياً" (معرفياً). إذ أن أي 
̄عب � حرب الشبكة (Netwar) قد يستهدف 
حول  ا�ساسية  الناس  ومعتقدات  وعي  زعزعة 
الطبيعة والثقافة وا�جتمع والحكومة، لبث الذعر 
وتشويش  وقياداته  ا�جتمع  لتضليل  وأيضاً 
سلسلة  خرق  إ�  الحرب  هذه  تهدف  حواسها. 
 Äع  (Neo-Cortical) العدو  "دماغ"  عمل 
والعمل  القرار  التوجه،  ا�راقبة،  مستوى 
 observation, orientation, decision and)
action). وهنا أساس الخلل � السلطة ا�ركزية 
الجهة  تحديد   Äع قادرة  غ�  فهي  الدولة.  أي 

 � الجديد  الدور  هذا  لعب  عن  ا�سؤولة 
الهرميّة وكيفيّة حÖية نفسها � حال  منظومتها 
النوع من الهجÖت. فهل تستع°  تعرضت لهذا 
الدولة بالÝطة أو الجيش أو ا�ؤسسات ا�كادÒية 
 Äع للحفاظ  الخارجية  أو  الداخلية  وزارة  أو 

سيادتها؟

شبكات زاابتيستا

تتبع شبكات زاباتيستا شك³ً تنظيمياً يتعامل مع 
̄عتبار تاريخ  الواقع ا�عر� الجديد ويأخذ بع° ا
وتقاليد منطقة نشاطه. إذ ترتبط شبكات حركة 
قيم مشÍكة  من خ³ل  ببعض  ببعضها  زاباتيستا 
وتبادل كثيف للمعلومات وشن متواصل لعمليّات 
"معلوماتيّة" (Information Operations) ضد 
الحكومة ا�كسيكية والجهات الفاعلة ا�خرى التي 

تهدف شبكة زاباتيستا إ� التأث� � مواقفها.

ث³ث  عن  زاباتيستا  شبكات  تصاميم  انبثقت 
طبقات: ا�و�، عÄ مستوى القاعدة ا¯جتÖعية، 
(Indigena) وهم مجموعات  ا�صليون  السكان 
تتسم  ذات طبيعة "قبلية" تتشارك ُمث³ًُ وأهدافاً 
القيادات  الثانية،  والتشاور.  والتشاركية  با�ساواة 
زاباتيستا  جيش  لتأسيس  ودعت  بادرت  التي 
الوسطى  الطبقة  من  ومعظمها  الوطني،  للتحرر 
تينية-هندية، تسلّلوا إ�  ا�تعلّمة وذوي خلفيات̄ 
حرب  جيش  تأسيس  بهدف  تشياباس  إقليم 
و  ماركوس"  "سابكوموندانتي  (مثال:  العصابات. 
 Äا�ع الطبقة  الثالثة،  رامونا").  "سابكوماندانتي 
من منظور حرب الشبكات، وا�ُكوÿنة من عدد كب� 
من ا�نظÖت غ� الحكومية ا�كسيكية والدوليّة 
التي توحدت والتّفت حول حركة زاباتيستا بعد 

هجوم عام 1994. 

هذه  وانضÖم  تبّني   � أسهمت  عوامل  عدة 
للتحرر  زاباتيستا  جيش  مÝوع  إ�  الشبكات 
عن  ا�كسيكية  الحكومة  تخّ~  أهّمها  الوطني، 
قوان° استص³ح ا�را/ الزراعية لصالح الف³ح°، 
غياب الثقة بالحكومة والسياسي°، ا�زمة الزراعية 
الناتجة عن إقتصاد السوق الحر، ودخول ¯هوت 
الّسكان  التحرير إ� منطقة تشياباس وتحريضها 

عÄ التمرّد. 

تش� ا�علومات إ� أن حركة زاباتيستا � فÍة 
تعمل  كانت  ا�ا/  القرن  من  الثÖنينيات 
النظر � شكلها  أنها أعادت  إ¯  َهرَمّي.  بشكل 
بالسكان ا�صلي° وا�نظÖت غ�  اتصالها  بعد 
الحكومية. إذ يعتê سابكوماندانتي ماركوس أن 
"الغرض من القوة والسلطة � التصميم الجديد 
للحركة هو خدمة ا�جتمع وليس قيادته". وهذا 
الشكل والهدف هو عÄ نقيض مع شكل وعمل 

الحكومة ا�كسيكية.

"ان جي اوز"

إضافية  فعوامل  الحكومية،  غ�  ا�نظÖت  أما 
ساهمت � تبلور موقفها ودورها � ûرّد مسلح 
� جنوب ا�كسيك ما لبث أن تحول إ� حرب 
هذه  أعداد  ارتفعت   ،ً أ̄و إجتÖعية.  شبكة 
ا�نظÖت وزاد تنوعها وقدراتها بشكل كب� � 
جميع أنحاء العاâ منذ سبعينيات القرن ا�ا/. 
شبكات  ا�نظÖت  هذه  طّورت  \انيناته،  و� 
تنظيمية وتكنولوجية للتنسيق � ما بينها، وهي 
الحكومات  من  العديد  ûلكها  تكن   â قدرات 
غ�  ا�نظÖت  قدرة  فإن   ،éوبالتا آنذاك. 
استجابًة  ا�كسيك  إ�  الدخول   Äع الحكومية 
لدعوة جيش زاباتيستا للتحرر الوطني كان أمراً 
متوقعاً، وهو ناتج عن تقاطع جهود بناء شبكات 

عÄ ا�ستوى العا�ي واÚقليمي وا�ح~.

ماركوس  سابكوماندانتي  عام 1996 شارك  و� 
دولية  "شبكة  إنشاء  للتوسع:  حركته  رؤية 
ذاتياً  وتنظيمها  أفقياً  تصميمها  يكون  ل%مل"، 
تعزيز  أجل  من  مركزي،  تنسيق  دون  ومن 
هذه  النيوليêالية.  مواجهة   � العا�ي  النضال 
حسب  للقارات،  العابرة  اÚجتÖعية  الشبكة 
رؤية الحركة، ستدعم جميع النضا¯ت وحركات 
ا�قاومة من دون الحاجة إ� بنية تنظيمية أو 
قيادة مركزية أو تسلسل هرمي. باختصار، يقول 

ماركوس، "نحن الشبكة، كلنا نقاوم."

من  جديد  شكل  بداية  التحالف  هذا  شكل 
 � معا�ه  ستظهر  الذي  والتنسيق  العمل 
السنوات التالية � عواصم ومدن العاâ لتشتبك 
السكان  من  ودولية  محليّة  مجموعات 
وا�نظÖت غ� الحكومية والنقابات مع الدولة 
 Ýون  õا�با بالعمل  العا�ية،  والÝكات 
الحركات  هذه  من  نذكر  وتبادلها.  ا�علومات 
والتحركات عÄ سبيل ا�ثال: الحركات ا�ناهضة 
(معركة  العا�ية  التجارة  ومنظمة  للعو�ة، 
سياتل، 1999) وصندوق النقد الدوé، وشبكة 
جنوة،  (معركة   úÖالث قمة   ،õا�با العمل 
2001) ومؤûر دافوس (2003) والحملة العا�ية 

ضد الحرب عÄ العراق (2003). 

وكÖ قال كتاب õكة راند عام 1995 أن "من 
مكاسب  سيحقق   ً أ̄و الشبكة  استخدام  يتقن 
تطوير  يحÍف  من  أن  الواضح  فمن  كêى"، 

الشبكة، من دول أو شعوب، س�ث ا�ستقبل.

حرمون حمية

جماعة حروب الجيل الخامس



� التاسع من شباط\فêاير 1995، علّقت الحكومة ا�كسيكية عمليّة 

 - الوطني  للتحرر  زاباتيستا  جيش  (أو:  زاباتيستا  حركة  مع  الّس³م 

EZLN) وغزت معاقلهم � إقليم تشياباس (التي سيطروا عليها قبل 

ا�م�_  مانهاتن  تشيس  بنك  مستشاري  أحد  مطالبة  إثر  عام) 

الحكومة ا�كسيكية بأن تتخذ إجراءات ضّد الحركة. أشارت مذكرة 

تشيس ال©ية ا�ّ©بة أنه "� ح°̄  يشكل إقليم تشياباس، � رأينا، 

دوائر   � كُُ>اً  أن  إ¯   ،ðا�كسي السيا3  ل³ستقرار  أساسياً  تهديداً 

الحكومة  ا�الي° يرون عكس ذلك. وذلك يتطلب من  ا�ستثمرين 

 Äثبات سيطرتها ا�منية الفعليّة وسيادتها عÚ الزاباتيستا Äالقضاء ع

أراضيها".

بعد أك> من 25 عاماً عÄ صدور هذه ا�ذكرة ال©يّة وشن الهجوم 

ا�ضاد عÄ حركة زاباتيستا،̄  تزال مناطق واسعة من إقليم تشياباس 

خارج سلطة الحكومة "الÝعية" ا�ركزية. حتى أن رئيس ا�كسيك 

الحاé لوبيز ابرادور قال � شهر ûوز\يوليو 2019 إن حكومته تحÍم 

التعايش سوياً بس³م. فÖ الذي  بشدة حركة زاباتيستا، وتطمح إ� 

حال دون فرض الدولة سلطتها عÄ منطقة تسيطر عليها مجموعة 

من ا�تمردين وا�زارع° منذ أك> من 25 عاماً؟

ساعة الصفر: ليلة رأس السنة  1994 

� ليلة رأس السنة من عام 1994، وعشية توقيع 
̄يات ا�تحدة  اتفاقية التجارة الحرة ب° كندا والو
نتائج  إ�  ستؤدي  والتي   (NAFTA) وا�كسيك 
كارثية عÄ الصناعات ا�حلية ا�كسيكية وخاصة 
ا�زارع°، شن 3000 من مسلحي زاباتيستا هجوماً 
إقليم   � ومدن  بلدات   Äع خ³له  استولوا 
تشياباس، وأطلقوا Çاح السجناء وأÎموا النار � 
العسكرية.  والثكنات  الÝطة   úمبا من  العديد 
تراجعت الحركة � ا�يام التالية بعد هجوم مضاد 
̄شتباكات ا�سلحة بعد 11 يوماً  للجيش وانتهت ا

عê اتفاق وقف إط³ق نار بوساطة كنسيّة.

 êاعت حيث  كêى  مفاجئة  ا�سلّح  التمرّد  شّكل 
من  استخبارا÷  فشل  هو  حصل  ما  أن  مراقبون 
جانب الحكومة، خاصة وأن الجيش كان عÄ علم 

بوجود الحركة � اÚقليم منذ عام 1993.

 Äع تسيطر  الحركة  تزال   ¯ هذا،  يومنا  وحتى 
مربع   Íكيلوم ألف   24  éحوا مساحتها  مناطق 
(ضعف مساحة لبنان) يسكنها أك> من 360 ألف 
شخص يستفيدون، عÄ سبيل ا�ثال، من خدمات 
الحكومة  تقدمها  التي  من  أفضل  مجانية  طبية 
 Äع الحركة  وتُحافظ  أخرى.  مناطق   � ا�ركزية 

ا�جالس  خ³ل  من  ا�فقي  الذا÷  الحكم  أُسس 
ا�حلية والتكافل اÚجتÖعي وبناء وصيانة نظمها 
الزراعية  اÚيكولوجية  والتعليمية  الصحية 
العادلة،  الجندرية  الع³قات  وتعزيز  ا�ستدامة، 
التواصل  خ³ل  من   éالدو التضامن  وترسيخ 
السيا3 غ� ا�ُلزم (¯ يُفرض عÄ أحد). ومن خ³ل 
ارتداء ا�قنعة Úخفاء هويتهم، يشّدد أعضاء حركة 

زاباتيستا عÄ أن "¯ قادة إ¯ الشعب."

سالح جديد

بداية  من  فقط  أسابيع  بضعة  وبعد  أنه  ال³فت 
التمرد، عّدلت الحركة اسÍاتيجيتها وأطلقت مناورة 

جديدة بعيداً عن ساحة ا�عركة التقليدية. 

 ،âالعا أنحاء  ا�ؤيدين � جميع  الحركة  إذ دعت 
من ناشط° ومنظÖت غ� حكومية لدعم نضالهم. 
هدف  تحقيق  هو  الدعوة  هذه  من  الهدف 
ا�طراف، وÎب  اسÍاتيجي مشÍك لجميع هذه 
للموارد  وتبادل  بتنسيق مسبق،  أهداف متعددة 
ال[ورية (مادية، لوجيستية، اتصا¯ت). وبالفعل، 
حم³ت  إط³ق  الحكومية  غ�  ا�نظÖت  بدأت 
والêيد  اÚنÍنت   Äوع  (Fax) بالفاكس  كتابة 
وا�ؤûرات  العامة  ا�جالس  وتنظيم   úوÍلكÚا

07 تقرير ومصري

الصحفية وا�قاب³ت. كÖ زار ناشطون من هذه 
ا�نظÖت إقليم تشياباس بناًء عÄ دعوة الحركة.

خوسيه  آنذاك   ðا�كسي الخارجية  وزير  علّق 
تُطلق   â" قائ³ً:  يحصل  ما   Äع غوريا  أنخيل 
الـ15  ا�شهر  خ³ل  تشياباس   � واحدة  رصاصة 
فقط،  أيام  عÝة  البنادق  استُخِدَمت  ا�اضية. 
بالكلمة   ،êبالح الحرب  ُشّنت  الح°  ذلك  ومنذ 

ا�كتوبة، حرب عê اÚنÍنت". (1995)

ا�كسيكية  الحكومة  لَت  ÿرَح  ،1998 عام  و� 
نشطاء من منظÖت غ� حكومية أجنبية. وهذا 
دليل آخر عÄ كفاءة تلك الجهات غ� الحكومية 
وعجز الدولة ا�ركزية عن التعامل مع هذا النوع 
تقودها  معلومات  حرب  النزاعات:  من  الجديد 

شبكات أفقية خفيّة.

حرب الشبكات

للتغي�  تنظيمي  كشكل  الّشبكات  قوة  طُرَِحت 
العديد من  قبل  مراحل عدة من  اÚجتÖعي � 
الطروحات  هذه  وتستمر  وا�جموعات،  الكتاب 
وتطور  التكنولوجي  التقدم  بفضل  بالتبلور 
"ِشبكات  (أنظر  الشعبية  اÚحتجاجية  الحركات 
 .2011 كاستيلز،  مانويل  لـ  وا�مل"  الغضب 
و"اÚشتباك آت" لـ اللجنة الخفيّة، 2009). إ¯ أن 
ûرد حركة زاباتيستا عام 1994 كان رÌا ا�حاولة 
الجديد  ا�فهوم  هذا  ̄ستكشاف  ا�و�  الفعليّة 
وليس  ا�Öرسة  خ³ل  من  واسع  نطاق   Äع
̄ستعانة أيضاً بشبكة اÚنÍنت  النظرية فقط، وبا

� وقت مبكر جداً. 

 Rand) كة راند ا�م�كيةõ عام 1998، صدر عن
Corporation) كتاب بعنوان "زاباتيستا وحرب 
 Zapatista) ا�كسيك"   � اÚجتÖعية  الشبكة 
الكتاب  يحلل   .(Social Netwar in Mexico
لتحرير   1994 عام  زاباتيستا  حركة  اسÍاتيجية 
مناطق واسعة من جنوب ا�كسيك بالتعاون مع 
السكان ا�حلي° وشبكة واسعة من ا�نظÖت غ� 
الحكومية (NGOs). وتجدر اÚشارة هنا أن õكة 
راند هي واحدة من أشهر مراكز ا�بحاث عا�ياً 
اÚستشارات  تقدم  وهي   ،(Pink Tank)

والتحلي³ت للحكومة ا�م�كية وقواتها ا�سلّحة.

"مفهوماً  أن  إ�  الكتاب  هذا   � الباحثون  أشار 
جديداً، متجانساً مع حركة زاباتيستا، يتبلور حالياً، 
̄ستفادة من قوة "الشبكات" وتعزيز  ويهدف إ� ا
"ا�جتمع ا�دú العا�ي" من أجل مواجهة القوى 

الفاعلة � الدولة واقتصاد السوق."

ثورة  عززت   ،ً أ̄و ذلك؟  كل  حصل  فكيف 
الشبكة كشكل تنظيمي، وزادت من  ا�علومات 
صعوبة الحركة � ظل التنظيÖت ذات ا�شكال 
الدولة،  مؤسسات  (ا�حزاب،  القدÒة  الهرمية 
التي  الشبكات  ظهور  أدى  التقليدية).  الÝكات 
تتصل كل نقطة فيها بكل نقطة أخرى إ� انتقال 
غ�  الجهات  إ�  ا�ركزية  السلطة  من  القوة 
التنظيم   Äع قدرة  ûلك  والتي  الحكومية، 

والتنسيق عê شبكات بسهولة أك> من الجهات 
الحكومية الهرمية. هذا يعني أن النزاعات ستندلع 
بشكل متزايد من الشبكات ا�فقية بدل السلطات 
الهرمية. Ìعنى آخر، من يتقن استخدام الشبكة 

ً سيحقق مكاسب كêى. أ̄و

وهنا اÚشكالية التي تهدد سلطة الدولة وا�حزاب 
كل  مع  تستنفر  والتي  التقليدية،  وا�ؤسسات 
تحرك شعبي غ� تقليدي ردود فعل غ� معتادة 
(من أنتم، من هو قائدكم، ما هي مطالبكم، من 
اختاروا  واتساب،  غروبات  ا�ظاهرة،  إ�  دعاكم 
خارج  تدور  ا�عركة  هذه   . عنكن…)  ممثل° 
 âنطاق "سيادة الدولة"، ما بعد الحدود، و� العا

اÚفÍا/ أيضاً.

قد تحمل هذه الشبكة ا�فقية أهدافاً تقدمية أو 
طائفيّة،  أو  علÖنيّة  Òينيّة،  أو  يساريّة  رجعيّة، 
علنيّة أو Çيّة، تحمل الخ� إ� ا�جتمع أو الدمار. 
إ�  اÚجتÖعية   (Netwar) الشبكة  تهدف حرب 
التأث� عÄ ما يعرفه الخصم، أو يعتقد أنه يعرفه، 
وعن  نفسه  عن  أيضاً  بل  العدو  عن  فقط  ليس 
العاâ من حوله. حرب الشبكة هي حرب تشكيل 
ا�عتقدات وا�واقف � ا�حيط ا¯جتÖعي، حرب 
وأين  ومتى  ماذا  يعرف  من  حول  "معلومات" 
و�اذا. ساحة ا�عركة � هذه الحرب هي ا�حيط 
من  ا�تحاربة  ا�طراف  وتتشكل  اÚجتÖعي. 
مجموعات صغ�ة تتواصل وتنّسق وتقود حم³تها 
بأسلوب متشابك، � غياب قيادة مركزية محددة. 

للكولونيل  دراسة  راند  õكة  نÝت   ،1994 عام 
عنوان  تحت   ðسزافرانس ريتشارد  ا�م�_ 
"Neo-Cortical Warfare" ، يÝح فيها الكاتب 
أن التحدي الذي تواجهه الحكومات وا�جتمعات 
أصبح تحدياً "إبيستيمولوجياً" (معرفياً). إذ أن أي 
̄عب � حرب الشبكة (Netwar) قد يستهدف 
حول  ا�ساسية  الناس  ومعتقدات  وعي  زعزعة 
الطبيعة والثقافة وا�جتمع والحكومة، لبث الذعر 
وتشويش  وقياداته  ا�جتمع  لتضليل  وأيضاً 
سلسلة  خرق  إ�  الحرب  هذه  تهدف  حواسها. 
 Äع  (Neo-Cortical) العدو  "دماغ"  عمل 
والعمل  القرار  التوجه،  ا�راقبة،  مستوى 
 observation, orientation, decision and)
action). وهنا أساس الخلل � السلطة ا�ركزية 
الجهة  تحديد   Äع قادرة  غ�  فهي  الدولة.  أي 

 � الجديد  الدور  هذا  لعب  عن  ا�سؤولة 
الهرميّة وكيفيّة حÖية نفسها � حال  منظومتها 
النوع من الهجÖت. فهل تستع°  تعرضت لهذا 
الدولة بالÝطة أو الجيش أو ا�ؤسسات ا�كادÒية 
 Äع للحفاظ  الخارجية  أو  الداخلية  وزارة  أو 

سيادتها؟

شبكات زاابتيستا

تتبع شبكات زاباتيستا شك³ً تنظيمياً يتعامل مع 
̄عتبار تاريخ  الواقع ا�عر� الجديد ويأخذ بع° ا
وتقاليد منطقة نشاطه. إذ ترتبط شبكات حركة 
قيم مشÍكة  من خ³ل  ببعض  ببعضها  زاباتيستا 
وتبادل كثيف للمعلومات وشن متواصل لعمليّات 
"معلوماتيّة" (Information Operations) ضد 
الحكومة ا�كسيكية والجهات الفاعلة ا�خرى التي 

تهدف شبكة زاباتيستا إ� التأث� � مواقفها.

ث³ث  عن  زاباتيستا  شبكات  تصاميم  انبثقت 
طبقات: ا�و�، عÄ مستوى القاعدة ا¯جتÖعية، 
(Indigena) وهم مجموعات  ا�صليون  السكان 
تتسم  ذات طبيعة "قبلية" تتشارك ُمث³ًُ وأهدافاً 
القيادات  الثانية،  والتشاور.  والتشاركية  با�ساواة 
زاباتيستا  جيش  لتأسيس  ودعت  بادرت  التي 
الوسطى  الطبقة  من  ومعظمها  الوطني،  للتحرر 
تينية-هندية، تسلّلوا إ�  ا�تعلّمة وذوي خلفيات̄ 
حرب  جيش  تأسيس  بهدف  تشياباس  إقليم 
و  ماركوس"  "سابكوموندانتي  (مثال:  العصابات. 
 Äا�ع الطبقة  الثالثة،  رامونا").  "سابكوماندانتي 
من منظور حرب الشبكات، وا�ُكوÿنة من عدد كب� 
من ا�نظÖت غ� الحكومية ا�كسيكية والدوليّة 
التي توحدت والتّفت حول حركة زاباتيستا بعد 

هجوم عام 1994. 

هذه  وانضÖم  تبّني   � أسهمت  عوامل  عدة 
للتحرر  زاباتيستا  جيش  مÝوع  إ�  الشبكات 
عن  ا�كسيكية  الحكومة  تخّ~  أهّمها  الوطني، 
قوان° استص³ح ا�را/ الزراعية لصالح الف³ح°، 
غياب الثقة بالحكومة والسياسي°، ا�زمة الزراعية 
الناتجة عن إقتصاد السوق الحر، ودخول ¯هوت 
الّسكان  التحرير إ� منطقة تشياباس وتحريضها 

عÄ التمرّد. 

تش� ا�علومات إ� أن حركة زاباتيستا � فÍة 
تعمل  كانت  ا�ا/  القرن  من  الثÖنينيات 
النظر � شكلها  أنها أعادت  إ¯  َهرَمّي.  بشكل 
بالسكان ا�صلي° وا�نظÖت غ�  اتصالها  بعد 
الحكومية. إذ يعتê سابكوماندانتي ماركوس أن 
"الغرض من القوة والسلطة � التصميم الجديد 
للحركة هو خدمة ا�جتمع وليس قيادته". وهذا 
الشكل والهدف هو عÄ نقيض مع شكل وعمل 

الحكومة ا�كسيكية.

"ان جي اوز"

إضافية  فعوامل  الحكومية،  غ�  ا�نظÖت  أما 
ساهمت � تبلور موقفها ودورها � ûرّد مسلح 
� جنوب ا�كسيك ما لبث أن تحول إ� حرب 
هذه  أعداد  ارتفعت   ،ً أ̄و إجتÖعية.  شبكة 
ا�نظÖت وزاد تنوعها وقدراتها بشكل كب� � 
جميع أنحاء العاâ منذ سبعينيات القرن ا�ا/. 
شبكات  ا�نظÖت  هذه  طّورت  \انيناته،  و� 
تنظيمية وتكنولوجية للتنسيق � ما بينها، وهي 
الحكومات  من  العديد  ûلكها  تكن   â قدرات 
غ�  ا�نظÖت  قدرة  فإن   ،éوبالتا آنذاك. 
استجابًة  ا�كسيك  إ�  الدخول   Äع الحكومية 
لدعوة جيش زاباتيستا للتحرر الوطني كان أمراً 
متوقعاً، وهو ناتج عن تقاطع جهود بناء شبكات 

عÄ ا�ستوى العا�ي واÚقليمي وا�ح~.

ماركوس  سابكوماندانتي  عام 1996 شارك  و� 
دولية  "شبكة  إنشاء  للتوسع:  حركته  رؤية 
ذاتياً  وتنظيمها  أفقياً  تصميمها  يكون  ل%مل"، 
تعزيز  أجل  من  مركزي،  تنسيق  دون  ومن 
هذه  النيوليêالية.  مواجهة   � العا�ي  النضال 
حسب  للقارات،  العابرة  اÚجتÖعية  الشبكة 
رؤية الحركة، ستدعم جميع النضا¯ت وحركات 
ا�قاومة من دون الحاجة إ� بنية تنظيمية أو 
قيادة مركزية أو تسلسل هرمي. باختصار، يقول 

ماركوس، "نحن الشبكة، كلنا نقاوم."

من  جديد  شكل  بداية  التحالف  هذا  شكل 
 � معا�ه  ستظهر  الذي  والتنسيق  العمل 
السنوات التالية � عواصم ومدن العاâ لتشتبك 
السكان  من  ودولية  محليّة  مجموعات 
وا�نظÖت غ� الحكومية والنقابات مع الدولة 
 Ýون  õا�با بالعمل  العا�ية،  والÝكات 
الحركات  هذه  من  نذكر  وتبادلها.  ا�علومات 
والتحركات عÄ سبيل ا�ثال: الحركات ا�ناهضة 
(معركة  العا�ية  التجارة  ومنظمة  للعو�ة، 
سياتل، 1999) وصندوق النقد الدوé، وشبكة 
جنوة،  (معركة   úÖالث قمة   ،õا�با العمل 
2001) ومؤûر دافوس (2003) والحملة العا�ية 

ضد الحرب عÄ العراق (2003). 

وكÖ قال كتاب õكة راند عام 1995 أن "من 
مكاسب  سيحقق   ً أ̄و الشبكة  استخدام  يتقن 
تطوير  يحÍف  من  أن  الواضح  فمن  كêى"، 

الشبكة، من دول أو شعوب، س�ث ا�ستقبل.

حرب الشبكة هي حرب 
تشكيل املعتقدات واملواقف 
يف املحيط االجمتاعي، حرب 
"معلومات" حول من يعرف 

ماذا ومىت وأين وملاذا؟



حاوره: بول مخلوف، حرمون حمية

لوي ألتوسري لـ"رحلة": 
السلطة يف لبنان تعيد إنتاج ظروف اإلنتاج بـ"ال غالب وال مغلوب"

" الفلسفة يف التحليل األخير يه صراع الطبقات نظريّاً "

 ¯ �ننا  عّنك  مقدمة  نكتب  لن  "لوي"  أستاذ   •
|لك ا�ساحة الكافية للتقديم ونحن أساساً نريد 
منك أن تستفيض � أجوبتك، وأنت أساساً كناٍر 
عÄ َعلَم أشّهر من أن تُعرّف. لذلك نتمنى عليك 
أن ¯ تفقد أعصابك. � البداية، ûت ا�قارنة ب° 
ا�حداث التي جرت (وما تزال تجري) � لبنان 
 Äمع أحداث أيار 68 � باريس، هل توافق ع

هذه ا�قارنة؟

 úاسمعو جادون؟  أنتم  هل  السؤال؟  هذا  ما 
جيداً، هنالك ظروف موضوعية تفاقمت وâ يعد 
بإمكان ا�واطن اللبناú أن يتحمل. لكن الظروف 
الذاتية غائبة ûاماً � لبنان. أعني بهذا "أدوات 
التثوير"، ف³ أحزاب ثورية موجودة عندكم ̄و 
نقابات عÖّلية ناشطة، وا�هم من ذلك كلّه أن 
تعبان!  لبنان   � عندكم  الثقا�-الفكري  الوضع 
نعم، تعبان! كيف يتجرأ البعض ويقول إنها ثورة 
قهقهة!  تفّجر  قوية  نكتة  هذه  أساساً؟ 
فلمعلوماتكم، باريس � الستينيات كانت تعج 
كان  بينها   Öفي والùاع  والفلسفات،  با�فكار 
ûاماً  أذكر   .âوالعا الب³د  أنحاء  كافة  يطوف � 
الùاع الذي دار ب° البنيوي° والوجودي°، وب° 
بêوز  ناهيكم  نفسها،  الشيوعية  التيارات 
الحركات النسوية وغ�ها… أما من جهتي فقد 
دعوت إ� العودة إ� ماركس � وقت دعا "جاك 
كانت  وقت   � فرويد  إرث  لبعث  ¯كان" 
اÚحياء  Ìعنى  (البعث  تحت[  "البْسيكاناليز" 
وليس بعث عفلق تبعكن). ماذا قّدم ا�جتمع 
نقد  غ�  اÚحتجاج  ساحات  إ�  نظرياً   úاللبنا
ا�عدودين  ̄قتصادي°  ا وبعض  زبيب"  "محمد 

عÄ اليد الواحدة؟ 

، ما بدا هالقد... يا ريت ما  ÿأستاذ "لوي" ترو •
ا�ثر  أن  ذكرت  أنك  Ìا  ا�حوال،  بكل  سألنا. 
الêجوازي موجود حتى ضمن من يقارع النظام، 
كيف Òكن التخلص من هذه النزعة، أو الكمخة 

لو شئت؟

ويعاú منها حتى  أّو¯ً هذه مسألة دقيقة جداً 
من هم ماركسيون. أنا ¯ أجامل، أنت، خصوصاً 
إنت، بتعرفني وأبوك بيعرفني، لذلك سأقول لكم 
رأيي، كل أستاذ جامعة، وأنا أعطي مثل أستاذ 
الجامعة هنا �نني سمعت الكث� من ا�خبار عن 
مشاركة أساتذة جامعات � اÚحتجاجات… كل 
أستاذ جامعة هو برجوازي صغ�، عندما يفتح 
التي  هي  الêجوازية  اÚيديولوجية  تكون  فمه 
تتكلم، لذلك إذا أراد هذا الشخص أن يثور، عليه 
والس� عÄ خطى  "غرام?"  Ìراجعة صديقي 
ا�ثقف العضوي. والطريق إليها طويلة ومعقدة، 
عملية  أفكارهم،   � راديكالية  ثورة  إ�  تحتاج 
ñاع  وصعبة.  ومؤ�ة  طويلة  تثقيف  إعادة 

داخ~ وخارجي ¯ نهاية منه.

• فإذاً أخêنا قلي³ً عن نظرتك إ� هذا ا�ثقف وÌاذا 
يجب أن يتحÄّ؟

شيئاً واحداً وهو ا�وقف الطبقي الêوليتاري، لكن 
هذا ال?ء يعني الكث�. فللكادح° "غريزة طبقية" 
وهو أمر ذا÷ وعفوي فينتج منهم "موقفاً طبقياً". 
الطبقة  غريزة  ا�ثقف°،  با�حرى  أو  وللطليعة، 
التغي�  تقاوم  غريزة  وهي  الصغ�ة  الêجوازية 
ذكرûوها �  التي  العصيّة  كالكمخة  إنها  بÝاسة. 
الêوليتاري  الطبقي  ا�وقف  لكن  السابق.  السؤال 
الوعي وا�Öرسة  إنه  ا�وقف،  أك> من  إ�  يحتاج 
اللذان يتفقان مع الواقع ا�وضوعي للùاع الطبقي 
ً أن يثّوروا  الêوليتاري. لذلك يجب عÄ ا�ثقف° أ̄و
للêجوازيات  الدف°  ميلهم  ويقاوموا  أفكارهم 
مع  تفاعلهم  خ³ل  من  ناحية  من  الصغ�ة 
الêوليتاريا، وعÄ الكادح° الêوليتاري° أن يتثقفوا 
�جل الوصول إ� ا�وقف الطبقي الêوليتاري. هذا 
مبادىء  أساس   Äع ا�جموعت°  ب°  ما  اÚتحاد 
ثورة  يشعل  ما  هو  ا�اركسية-اللينينة  النظرية 

طبقية عارمة.

الذا÷  ب°  تدمج  إنك  عليك…  فهمنا  أيوا،   •
وا�Öرسة.  النظرية  والكادح،  ا�ثقف  وا�وضوعي، 
يعني أنك تستعمل الجدلية كمنهجية � كل üء، 
ألتوس�،  أستاذ  الفلسفة  عن  وماذا  مّنك.  حبّيناها 
كانت  الفلسفة وا�فكار  إن  الحوار  بداية  قلت � 
عوامل أساسية � إشعال فتيل أحداث أيار 68 � 

باريس، ما أهمية الفلسفة اليوم؟

العروة  هو  ا�اركسية  إنتاجات  أهم  لذيذ.  سؤال 
الوثقى (والعبارة هنا أستع�ها من أدبكم الديني) 
ب° الفلسفة والسياسة.̄  Òكنني التوسع � مضÖر 
للجميع  وÒكن  موجودة  كتبي  �ن  الحديث  هذا 
اÚط³ع عليها فهي مقرصنة وموجودة عÄ اÚنÍنت 
مجاناً. رؤيتي الخاصة والتي يعارضني الكث� عليها، 
مواقف  بل  ماركس  عند  فلسفة  هنالك  ليس  أنه 
فلسفية. كل تلك الكتابات التي كتبها عن اÚغÍاب 
ماركس  إنتاج  من  إنها  أقول  "اÚنسانية"  وا�سائل 
"هيغل"  بفلسفة  متأثراً  كان  الذي  الشاب 
و"فيورباخ". بالنسبة é، أرى أن ماركس ولين° أيضاً 
أدخ³ الفلسفة إ� معÍك السياسة ليخلقوا ñاعاً 
ولتصبح  النظري  اÚيديولوجي  ا�نحى   � طبقياً 
النظري.  ا�ستوى   Äع سياسية  مÖرسة  الفلسفة 
فالفلسفة ûثل السياسة � النظرية وهي، � نهاية 

ا�طاف، � التحليل ا�خ� ñاع الطبقات نظرياً. 

• وما هو هذا ال?ء التي تتحدث عنه دا»اً؟ إعادة 
إنتاج ظروف اÚنتاج… أو ü من هالنوع، هل له 

ع³قة أيضاً بالفلسفة يا "ألتوس�"؟

إعادة اÚنتاج يعدل بشكل أسا3 د¯لة ومغزى كل 
النشاطات اÚجتÖعية التي تبدو مختلفة عن وجهة 
نظر ا�Öرسة اÚنتاجية. إذ إن ا�جر من وجهة نظر 
اÚنتاج يبدو وكأنه الثمن الذي يدفع للعامل لقيمة 

من  أما  للسوق.  الراهن  الوضع  إ�  بالنظر  عمله 
وكأنه  يبدو  ا�جر  فإن  اÚنتاج  إعادة  نظر  وجهة 
الثمن الذي يدفعه اÚقتصاد الرأسéÖ لÝاء القوى 
ا�نِتجة التي تعتê سلعة مثلها مثل السلع ا�خرى. 
\رة  \ن  هو  ليس  للعامل  يُدفَع  ما  آخر،  Ìعنى 
عمله وإ|ا هو ما يحصل عليه لÝاء ما يحتاج إليه، 
فيعود � الغد ليستأنف عمله � الÝكة أو ا�صنع. 
وتأم°  عائلته  أفراد  Úعالة  ا�ال  ا�ج�  ويستخدم 
من  م³بس  وõاء  "با�جار"  أو  "عاÚسكان"  منزل 
ضمن  مدرسة   � ̄د  ا�و وتسجيل   "outlet"الـ
"العائلة" � عملية  ا�ستوى ا�قبول. وهنا أهمية 

إعادة إنتاج القوى ا�نِتجة، أي "اÚيديولوجيا".
وجغرافياً  تاريخياً  يتنوع  يتقاضاه  الذي  وا�بلغ 
ويÍاوح ب° الحد ا�د8 والحد ا�ق6. وانط³قاً من 
إ�  والذهاب  للتنقل  هي  السيارة  ا�نطق،  هذا 
العمل وليس للرفاهية، والتلفزيون الذي Ò% العامل 
سعادة ليس سوى أداة لبث ا�فكار ا�يديولوجية 
واÚسته³ك. والعيش  الÍبية  كيفية  حول 

ما ُيدَفع للعامل ليس 
هو مثن مثرة عمله وإمنا 

هو ما يحصل عليه 
لرشاء ما يحتاج إليه، 

فيعود يف الغد 
ليستأنف عمله يف 

الرشكة أو املصنع.

"ألتوس�"،  وليه  باطك  تحت  جوابك  لطيف،  يا   •
يعني عم تقلّنا إن اÚنتاج üٌء وإعادة اÚنتاج üٌء 

آخر؟

طبعاً يا imbéciles! اÚنتاج هو ا�شاركة والتبادل 
الذي يعتمد عÄ معطيات طبيعية وغايته إشباع 
حاجات إنسانية معينة. أما إعادة اÚنتاج كمفهوم 
أي إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج فهو üء آخر. فعند 
إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج، تبدو الحياة اÚجتÖعية 
كهيمنة تاريخية تقوم بعملية اÚنتاج وفق منطق 
ونظام اÚستغ³ل. وا�فتاح ا�سا3 � هذا ا�نطق 
ليس ع³قة اÚنتاج بل هو إعادة إنتاج الظروف التي 
̄ستمرار وبأن يحكم  تسمح لهذا النظام بالبقاء وا

بنفس الطريقة كل يوم من جديد.

• صّ~ عالنبي يا لوي. شو وسائل وشو ظروف وشو 
!øإنتاج، حكينا عر

طيب فهمت عليكن. معرفتكم محدودة ومثلكم 

ت³حقون  وأنتم  شبابكم  جيلكم حرقتم  أبناء  مثل 
الü³ء عÄ الفايسبوك. سأõح لكم ا�مر بطريقة 
إنتاج  إعادة  تتطلب  اÚنتاج"  "وسائل  مبسطة. 
̄ستمراريتها. كÖ عليها  "ظروف اÚنتاج" ال[ورية 
إعادة إنتاج القوى ا�نِتجة من خ³ل توزيع رواتب 
وسائل  إحدى  هو  الراتب  هذا  شهر.  آخر  كل 

الحفاظ عÄ "ظروف اÚنتاج". 

• طيب ولكن أنت قلتها. هذا الراتب يؤّمن تعليم 
̄دهم � مدرسة. ماذا يريد ا�هل أك> من ذلك؟  أو
التعليم سيؤمن لهم حياًة أفضل ليحققوا أح³مهم. 

تفعله  ما  هذا  أح³اامهم!  منكم.  حلوة  هاهاه، 
سؤا¯ً:  عليكم  أطرح   úدعو شاطرين؟  يا  ا�درسة 
الت³ميذ  يقطع  ا�درسة؟   � ا�رء  يتعلم  ماذا 
يتعلمون  لكنهم  دراساتهم،   � متفاوتة  مسافات 
با�جمل القراءة والكتابة والحساب – أي عدد من 
الفنيات وعدد من ا�شياء ا�خرى باÚضافة إ� تلك 
مختلف   � مباõة  فائدة  مفيدة  تكون  الفّنيات، 
الـ...  يتلقون  وهكذا،  اÚنتاج.  مجال   � الوظائف 

الـ... savoir-faire "ا�عرفة الفّنية" ليس إ¯ّ. 

Ìعنى آخر، ا�درسة تعيد إنتاج القوى ا�نتجة، أي 
الجيل الجديد الذي سيعمل لخدمتها � ا�ستقبل. 
ا�عارف  ا�طفال  تلق°  إ�  ا�دارس  فتعمد 
وا�علومات وا�هارات ال[ورية _ يتùفوا بطريقة 
السائد. ومن  ا¯جتÖعي  النظام  ئقة �  ̄و مقبولة 
ا�درسة   � ا�طفال  يتعلم  الÍبوي،  ا�نهاج  ضمن 
الذي  السلوك  أي  الحميد،  السلوك  "قواعد"  أيضاً 
العمل،  تقسيم   �  ùعن كل  يراعيه  أن  يجب 
ل%خ³ق،  قواعد  له:  "ا�قّدرة"  الوظيفة  بحسب 
التمدن، الضم� ا�هني، وهي � واقع ا�مر قواعد 
و�  للعمل،  ا¯جتÖعي-التقني  للتقسيم  احÍام 
واقع  من  ا�ؤسس  للنظام  قواعد  ا�طاف  نهاية 

.domination de classe الهيمنة الطبقية
كÖ يتعلمون كيف يتعاملون ويتحدثون "بالشكل 
الصحيح" إ� من أهم أكê وأصغر منهم، من هم 
أقوى وأضعف منهم، من هم أغنى وأفقر منهم. 
وهكذا يتعلمون كيف يتلقون ا�وامر وتََقبُلها من 

ُمدرائهم. 

ا�هارات  بتعلم  نكتفي   ¯ �اذا  لوي.  استاذ  لحظة   •
حقاً؟  والتقنيات � ا�درسة ثم ننضم إ� سوق العمل̄ 

�اذا علينا، كÖ تقول، أن نتعلم "آداب السلوك"؟

سؤال مهم يا أعزاý. إن إعادة إنتاج قوة العمل ¯ 
تتطلب إعادة إنتاج ا�هارات وحسب، بل أيضاً و� 
خضوعها  إنتاج  إعادة  تتطلب  هي  نفسه  الوقت 
خضوع  إنتاج  إعادة  أي  الراسخ،  النظام  لقواعد 

العÖل ل%يديولوجيا الحاكمة. 
 ،X "إيكس"،  أنهى  معي:  تخيّلوا  لكم.  ف%õح 
دراسته للتو وحصل عÄ البكالوريا التي تُفيد بأنه 
Òلُك ما يكفي من مهارات � اللغات والرياضيات 
والجغرافيا إلخ... تعلّم � ا�درسة عÄ مدى أك> 

من عÝ سنوات أن "الخطوة الطبيعية" التالية هي 
لـ  جامعة   � يتسّجل  او  وظيفة  عن  يبحث  أن 
 ."úيتخصص" ويصبح "مهندساً" أو "دكتوراً قد الد"
بأن يكون � مكتب  ولكن، هل حلم إيكس يوماً 
أمام حاسوب وعÄ وجه  متواصلة  لثúÖ ساعات 
ترتسم ابتسامة عريضة؟ هل حلم يوماً بأنه يرغب 
� العمل 6 أيام با�سبوع لð يحصل عÄ ما يكفي 
̄ستئجار شقة وõاء بعض الطعام؟ هل  من ا�ال 
حلم يوماً بأن يتلقى أوامر ¯ يحق له أن يعصيها 
وأن عليه أن "ينفذ ثم يعÍض"؟̄  طبعاً،̄  â تراوده 
أح³م كهذه. �اذا؟ Úن ما وصفتُه للتو هو كابوس! 
كابوس يا حم�! ولكن... كيف وافقنا جميعاً عÄ أن 
الكابوس؟ الجواب هو � نظام إعادة  نعيش هذا 
وإعادة  ا�جتمع،  غالبية  أي  العمل"،  "قوة  إنتاج 
إنتاج خضوع هذا ا�جتمع للهيمنة الطبقيّة، Ìعنى 
أي  اÚنتاج"،  "وسائل  Òلكون  �ن  خضوعه  آخر، 
أصحاب رأس ا�ال. عند كل مفÍق طُرق، وإشارة 
وعملية  ا�درسة،  باحة   � نشيد  كل  و�  س�، 
حسابية � الثانوية، تجد "اÚيديولوجيا" تعيد إنتاج 

ظروف اÚنتاج. 

 Íالرولركوس هذا  ما  صداع.  بنا   ّâأ آخ  آخ…   •
ا�Ýبَك؟ حياتنا كذبة، حياتنا كابوس، ونحن شاركنا 
� صناعة هذا الكابوس. ماذا فعلنا؟ �اذا â نواجه 
هذا الواقع؟ �اذا â نرفض هذه الحياة؟ آخ… هذه 

ليست حياة أص³ً. هذه عبودية! 

شّدوا حالكم! "كونوا رجا¯ً"! أليس هذا ما يقال لكل 
من يصطدم بالواقع؟ كن رج³ً، وعّض عÄ الجرح 
وعد إ� مكتبك ومصنعك وإ� دخلك ا�حدود، عد 
إ� زوجتك وأطفالك فهم يحتاجون إليك. أيوا نعم، 
أنت ا�خلص وأنت رب هذه العائلة! أنت إنسان عظيم! 

• طيب طيب،̄  داعي للسخرية. فهمنا ما تقصده. 
الدولة بإضفاء شعور با�سؤولية  تقوم أيديولوجيا 
والبطولة والقوة _̄  نرى حقيقة أننا عبيد وضيع° 
هذه   � نشعر  الوظيفة.   � عمرنا  نصف   zنق
اللحظة بغضب، نشعر أن الدولة تعيد إنتاج نفسها 
أن  نريد  اÚنتاج.  ظروف  إنتاج  إعادة  خ³ل  من 
أدواتها  تحطم  وأن  الدولة  نواجه  أن  نريد  ننتقم، 
ا�صطلحات  إنتاجها وكل هذه  ووسائلها وظروف 
أن  علينا  ماذا  لوي.  يا  لنا  قل  عنها.  تحدثت  التي 

نفعل؟

اللف  هذا  كل  أن  قلنا  البداية   � بسيط.  الحل 
والدوران هدفه ا�سا3 إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج 
من خ³ل السيطرة عÄ القوى ا�نتجة، أي أنا وأنتم 
 Äوُمجَمل الطبقة العاملة. فكيف نفرض قبضتنا ع
هذا النظام؟ هذا النظام يحتاج إ� ا�ال، وا�ال يأ÷ 
ا�شياء.  من  السلسلة  هذه   Äع حافظنا  حال   �
وكيف نحافظ عÄ هذه السلسلة؟ نقوم بذلك من 
خ³ل السيطرة عÄ أجهزة ا�يديولوجيا أي الجهاز 
الديني، والتعليمي، وا�Çُي، والقانوú، والسيا3، 

والنقاø، واÚع³مي، والثقا�.

• ماذا؟ حتى ا�Çُة واÚع³م والثقافة؟ كل ü عندك 
مؤامرة يا لوي؟

قال،  ما  قال  الرجل  هذا  وقولوا  جيداً،   úإسمعو
عن  سيتحدثون  مأجورون  وكتّاب  مواقع  هنالك 
الثورة وعن ا�نÍوبولوجيا وعن كل ما يخدم التعبئة 
إ¯ أن هدفهم واضح ûاماً وهو إعادة إنتاج ظروف 
اÚنتاج أو حتى اÚطالة با�زمة التي أنتم � لبنان 
اÚيديولوجية  ا�جهزة  هم  هؤ¯ء  تبعاتها،  تعانون 
 � الفلسفة  Òتهنون  أنهم  صفة  ينتحلون  وعادًة 

الصحافة.

• تدم� هذه ا�جهزة مستحيل. مستحيل يا لوي. أ¯ 
ترى كيف يتابع مئات اÕ¯ف من ا�شاهدين هذه 
هناك؟  الكريه  ا�ذيع  وهذا  هنا  التافهة  ا�ذيعة 
 Äكننا القضاء عÒ ¯ .نفلوون©ز أقوى مّناÚحتى ا

الدولة، حتى لو اعتêنا ان الدولة اللبنانية ضعيفة.

ا�جهزة  هذه  إ�  إضافة  بعد.  أنتِه   â اصêوا! 
أي  القمعي،  الدولة  جهاز  هناك  ا�يديولوجية، 
الÝطة، ومكافحة الشغب وأمن الدولة وكل هذه 
أنكم  تخيّلوا  يعني  والهراء.  والهراوات  الهرطقات 
تريدون أن تنقذوا ا�م�ة من وحش الدولة. عليكم 
ً تخطي كل هذه ا�جهزة ا�يديولوجية وا�دوات  أ̄و

القمعية. 
"السلطة   la bonne nouvelle c'est que ،ولكن
õبل  صديقي  يقول   Öك  ،mon cher سقطت" 
نحاس. إ¯ أنها لن تر� بانتقال سلمي للسلطة. بل 
ستحاول إعادة إنتاج نفسها، أي إعادة إنتاج ظروف 
وجودها - ظروف اÚنتاج. وكÖ يقول نائبكم سليم 
سعادة "Ì ."No Money, No Honeyعنى آخر، 
الدخل،  مصادر  تأم°  بإعادة  السلطة  فشلت  إذا 
فهي ستفشل � توزيع الرواتب عÄ القوى ا�نتجة، 
أي ا�وظف°، وستفشل � õاء ا�صوات وا�بواق 
اÚنبطاحية  والثقافة  الزبائنية  ءات  وال̄و اÚع³مية 
محاولة  أي  منع   � هو   ýأعزا يا  الحل  الهابطة. 
لتمويل الدولة الساقطة من خ³ل Îائب جديدة 
أو قروض خارجية أو بيع أم³ك الشعب. عليكم أن 
ترفضوا أي محاولة Úعادة تدوير عجلة إعادة إنتاج 
صباح  كل  اÚيديولوجيا  العنوا  اÚنتاج.  ظروف 
وحكومة  مقÍََح  كل  وجه   �  "¯" قولوا  ومساء. 
ولجنة وبعثة. قولوا ¯ للواسطة، قولوا ¯ للمدرسة 
الدينية، قولوا ¯ للرواتب والرتب، قولوا ¯ �ن يقرر 
الوجدانيات  إ�  عدُت  اللعنة!  عنكم.  أح³مكم 

مجدداً. عذراً.

كلمتي ا�خ�ة الصادقة هي: � لبنان، النظام يعيد 
دون  من  مغلوب"،  ̄و  غالب  بـ"¯  نفسه  إنتاج 
مواجهة حقيقية. الهدنة الطويلة تعيد إنتاج ظروف 
اÚنتاج. ا�طلوب مواجهة طويلة مع الدولة، وفرض 
Îبتكم  لو  حتى  التسوية  ورفض  عليها،  الحرب 
إتحاد  وأنتم  الواقع،  ا�مر  قوى  هم  ا�جاعة. 
ا�نشق° عن قوى ا�مر الواقع. فيا أيها ا�نشقون 

اتحدوا! 

08 جغل بزينطي



 ¯ �ننا  عّنك  مقدمة  نكتب  لن  "لوي"  أستاذ   •
|لك ا�ساحة الكافية للتقديم ونحن أساساً نريد 
منك أن تستفيض � أجوبتك، وأنت أساساً كناٍر 
عÄ َعلَم أشّهر من أن تُعرّف. لذلك نتمنى عليك 
أن ¯ تفقد أعصابك. � البداية، ûت ا�قارنة ب° 
ا�حداث التي جرت (وما تزال تجري) � لبنان 
 Äمع أحداث أيار 68 � باريس، هل توافق ع

هذه ا�قارنة؟

 úاسمعو جادون؟  أنتم  هل  السؤال؟  هذا  ما 
جيداً، هنالك ظروف موضوعية تفاقمت وâ يعد 
بإمكان ا�واطن اللبناú أن يتحمل. لكن الظروف 
الذاتية غائبة ûاماً � لبنان. أعني بهذا "أدوات 
التثوير"، ف³ أحزاب ثورية موجودة عندكم ̄و 
نقابات عÖّلية ناشطة، وا�هم من ذلك كلّه أن 
تعبان!  لبنان   � عندكم  الثقا�-الفكري  الوضع 
نعم، تعبان! كيف يتجرأ البعض ويقول إنها ثورة 
قهقهة!  تفّجر  قوية  نكتة  هذه  أساساً؟ 
فلمعلوماتكم، باريس � الستينيات كانت تعج 
كان  بينها   Öفي والùاع  والفلسفات،  با�فكار 
ûاماً  أذكر   .âوالعا الب³د  أنحاء  كافة  يطوف � 
الùاع الذي دار ب° البنيوي° والوجودي°، وب° 
بêوز  ناهيكم  نفسها،  الشيوعية  التيارات 
الحركات النسوية وغ�ها… أما من جهتي فقد 
دعوت إ� العودة إ� ماركس � وقت دعا "جاك 
كانت  وقت   � فرويد  إرث  لبعث  ¯كان" 
اÚحياء  Ìعنى  (البعث  تحت[  "البْسيكاناليز" 
وليس بعث عفلق تبعكن). ماذا قّدم ا�جتمع 
نقد  غ�  اÚحتجاج  ساحات  إ�  نظرياً   úاللبنا
ا�عدودين  ̄قتصادي°  ا وبعض  زبيب"  "محمد 

عÄ اليد الواحدة؟ 

، ما بدا هالقد... يا ريت ما  ÿأستاذ "لوي" ترو •
ا�ثر  أن  ذكرت  أنك  Ìا  ا�حوال،  بكل  سألنا. 
الêجوازي موجود حتى ضمن من يقارع النظام، 
كيف Òكن التخلص من هذه النزعة، أو الكمخة 

لو شئت؟

ويعاú منها حتى  أّو¯ً هذه مسألة دقيقة جداً 
من هم ماركسيون. أنا ¯ أجامل، أنت، خصوصاً 
إنت، بتعرفني وأبوك بيعرفني، لذلك سأقول لكم 
رأيي، كل أستاذ جامعة، وأنا أعطي مثل أستاذ 
الجامعة هنا �نني سمعت الكث� من ا�خبار عن 
مشاركة أساتذة جامعات � اÚحتجاجات… كل 
أستاذ جامعة هو برجوازي صغ�، عندما يفتح 
التي  هي  الêجوازية  اÚيديولوجية  تكون  فمه 
تتكلم، لذلك إذا أراد هذا الشخص أن يثور، عليه 
والس� عÄ خطى  "غرام?"  Ìراجعة صديقي 
ا�ثقف العضوي. والطريق إليها طويلة ومعقدة، 
عملية  أفكارهم،   � راديكالية  ثورة  إ�  تحتاج 
ñاع  وصعبة.  ومؤ�ة  طويلة  تثقيف  إعادة 

داخ~ وخارجي ¯ نهاية منه.

• فإذاً أخêنا قلي³ً عن نظرتك إ� هذا ا�ثقف وÌاذا 
يجب أن يتحÄّ؟

شيئاً واحداً وهو ا�وقف الطبقي الêوليتاري، لكن 
هذا ال?ء يعني الكث�. فللكادح° "غريزة طبقية" 
وهو أمر ذا÷ وعفوي فينتج منهم "موقفاً طبقياً". 
الطبقة  غريزة  ا�ثقف°،  با�حرى  أو  وللطليعة، 
التغي�  تقاوم  غريزة  وهي  الصغ�ة  الêجوازية 
ذكرûوها �  التي  العصيّة  كالكمخة  إنها  بÝاسة. 
الêوليتاري  الطبقي  ا�وقف  لكن  السابق.  السؤال 
الوعي وا�Öرسة  إنه  ا�وقف،  أك> من  إ�  يحتاج 
اللذان يتفقان مع الواقع ا�وضوعي للùاع الطبقي 
ً أن يثّوروا  الêوليتاري. لذلك يجب عÄ ا�ثقف° أ̄و
للêجوازيات  الدف°  ميلهم  ويقاوموا  أفكارهم 
مع  تفاعلهم  خ³ل  من  ناحية  من  الصغ�ة 
الêوليتاريا، وعÄ الكادح° الêوليتاري° أن يتثقفوا 
�جل الوصول إ� ا�وقف الطبقي الêوليتاري. هذا 
مبادىء  أساس   Äع ا�جموعت°  ب°  ما  اÚتحاد 
ثورة  يشعل  ما  هو  ا�اركسية-اللينينة  النظرية 

طبقية عارمة.

الذا÷  ب°  تدمج  إنك  عليك…  فهمنا  أيوا،   •
وا�Öرسة.  النظرية  والكادح،  ا�ثقف  وا�وضوعي، 
يعني أنك تستعمل الجدلية كمنهجية � كل üء، 
ألتوس�،  أستاذ  الفلسفة  عن  وماذا  مّنك.  حبّيناها 
كانت  الفلسفة وا�فكار  إن  الحوار  بداية  قلت � 
عوامل أساسية � إشعال فتيل أحداث أيار 68 � 

باريس، ما أهمية الفلسفة اليوم؟

العروة  هو  ا�اركسية  إنتاجات  أهم  لذيذ.  سؤال 
الوثقى (والعبارة هنا أستع�ها من أدبكم الديني) 
ب° الفلسفة والسياسة.̄  Òكنني التوسع � مضÖر 
للجميع  وÒكن  موجودة  كتبي  �ن  الحديث  هذا 
اÚط³ع عليها فهي مقرصنة وموجودة عÄ اÚنÍنت 
مجاناً. رؤيتي الخاصة والتي يعارضني الكث� عليها، 
مواقف  بل  ماركس  عند  فلسفة  هنالك  ليس  أنه 
فلسفية. كل تلك الكتابات التي كتبها عن اÚغÍاب 
ماركس  إنتاج  من  إنها  أقول  "اÚنسانية"  وا�سائل 
"هيغل"  بفلسفة  متأثراً  كان  الذي  الشاب 
و"فيورباخ". بالنسبة é، أرى أن ماركس ولين° أيضاً 
أدخ³ الفلسفة إ� معÍك السياسة ليخلقوا ñاعاً 
ولتصبح  النظري  اÚيديولوجي  ا�نحى   � طبقياً 
النظري.  ا�ستوى   Äع سياسية  مÖرسة  الفلسفة 
فالفلسفة ûثل السياسة � النظرية وهي، � نهاية 

ا�طاف، � التحليل ا�خ� ñاع الطبقات نظرياً. 

• وما هو هذا ال?ء التي تتحدث عنه دا»اً؟ إعادة 
إنتاج ظروف اÚنتاج… أو ü من هالنوع، هل له 

ع³قة أيضاً بالفلسفة يا "ألتوس�"؟

إعادة اÚنتاج يعدل بشكل أسا3 د¯لة ومغزى كل 
النشاطات اÚجتÖعية التي تبدو مختلفة عن وجهة 
نظر ا�Öرسة اÚنتاجية. إذ إن ا�جر من وجهة نظر 
اÚنتاج يبدو وكأنه الثمن الذي يدفع للعامل لقيمة 

من  أما  للسوق.  الراهن  الوضع  إ�  بالنظر  عمله 
وكأنه  يبدو  ا�جر  فإن  اÚنتاج  إعادة  نظر  وجهة 
الثمن الذي يدفعه اÚقتصاد الرأسéÖ لÝاء القوى 
ا�نِتجة التي تعتê سلعة مثلها مثل السلع ا�خرى. 
\رة  \ن  هو  ليس  للعامل  يُدفَع  ما  آخر،  Ìعنى 
عمله وإ|ا هو ما يحصل عليه لÝاء ما يحتاج إليه، 
فيعود � الغد ليستأنف عمله � الÝكة أو ا�صنع. 
وتأم°  عائلته  أفراد  Úعالة  ا�ال  ا�ج�  ويستخدم 
من  م³بس  وõاء  "با�جار"  أو  "عاÚسكان"  منزل 
ضمن  مدرسة   � ̄د  ا�و وتسجيل   "outlet"الـ
"العائلة" � عملية  ا�ستوى ا�قبول. وهنا أهمية 

إعادة إنتاج القوى ا�نِتجة، أي "اÚيديولوجيا".
وجغرافياً  تاريخياً  يتنوع  يتقاضاه  الذي  وا�بلغ 
ويÍاوح ب° الحد ا�د8 والحد ا�ق6. وانط³قاً من 
إ�  والذهاب  للتنقل  هي  السيارة  ا�نطق،  هذا 
العمل وليس للرفاهية، والتلفزيون الذي Ò% العامل 
سعادة ليس سوى أداة لبث ا�فكار ا�يديولوجية 
واÚسته³ك. والعيش  الÍبية  كيفية  حول 

ما ُيدَفع للعامل ليس 
هو مثن مثرة عمله وإمنا 

هو ما يحصل عليه 
لرشاء ما يحتاج إليه، 

فيعود يف الغد 
ليستأنف عمله يف 

الرشكة أو املصنع.

"ألتوس�"،  وليه  باطك  تحت  جوابك  لطيف،  يا   •
يعني عم تقلّنا إن اÚنتاج üٌء وإعادة اÚنتاج üٌء 

آخر؟

طبعاً يا imbéciles! اÚنتاج هو ا�شاركة والتبادل 
الذي يعتمد عÄ معطيات طبيعية وغايته إشباع 
حاجات إنسانية معينة. أما إعادة اÚنتاج كمفهوم 
أي إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج فهو üء آخر. فعند 
إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج، تبدو الحياة اÚجتÖعية 
كهيمنة تاريخية تقوم بعملية اÚنتاج وفق منطق 
ونظام اÚستغ³ل. وا�فتاح ا�سا3 � هذا ا�نطق 
ليس ع³قة اÚنتاج بل هو إعادة إنتاج الظروف التي 
̄ستمرار وبأن يحكم  تسمح لهذا النظام بالبقاء وا

بنفس الطريقة كل يوم من جديد.

• صّ~ عالنبي يا لوي. شو وسائل وشو ظروف وشو 
!øإنتاج، حكينا عر

طيب فهمت عليكن. معرفتكم محدودة ومثلكم 

ت³حقون  وأنتم  شبابكم  جيلكم حرقتم  أبناء  مثل 
الü³ء عÄ الفايسبوك. سأõح لكم ا�مر بطريقة 
إنتاج  إعادة  تتطلب  اÚنتاج"  "وسائل  مبسطة. 
̄ستمراريتها. كÖ عليها  "ظروف اÚنتاج" ال[ورية 
إعادة إنتاج القوى ا�نِتجة من خ³ل توزيع رواتب 
وسائل  إحدى  هو  الراتب  هذا  شهر.  آخر  كل 

الحفاظ عÄ "ظروف اÚنتاج". 

• طيب ولكن أنت قلتها. هذا الراتب يؤّمن تعليم 
̄دهم � مدرسة. ماذا يريد ا�هل أك> من ذلك؟  أو
التعليم سيؤمن لهم حياًة أفضل ليحققوا أح³مهم. 

تفعله  ما  هذا  أح³اامهم!  منكم.  حلوة  هاهاه، 
سؤا¯ً:  عليكم  أطرح   úدعو شاطرين؟  يا  ا�درسة 
الت³ميذ  يقطع  ا�درسة؟   � ا�رء  يتعلم  ماذا 
يتعلمون  لكنهم  دراساتهم،   � متفاوتة  مسافات 
با�جمل القراءة والكتابة والحساب – أي عدد من 
الفنيات وعدد من ا�شياء ا�خرى باÚضافة إ� تلك 
مختلف   � مباõة  فائدة  مفيدة  تكون  الفّنيات، 
الـ...  يتلقون  وهكذا،  اÚنتاج.  مجال   � الوظائف 

الـ... savoir-faire "ا�عرفة الفّنية" ليس إ¯ّ. 

Ìعنى آخر، ا�درسة تعيد إنتاج القوى ا�نتجة، أي 
الجيل الجديد الذي سيعمل لخدمتها � ا�ستقبل. 
ا�عارف  ا�طفال  تلق°  إ�  ا�دارس  فتعمد 
وا�علومات وا�هارات ال[ورية _ يتùفوا بطريقة 
السائد. ومن  ا¯جتÖعي  النظام  ئقة �  ̄و مقبولة 
ا�درسة   � ا�طفال  يتعلم  الÍبوي،  ا�نهاج  ضمن 
الذي  السلوك  أي  الحميد،  السلوك  "قواعد"  أيضاً 
العمل،  تقسيم   �  ùعن كل  يراعيه  أن  يجب 
ل%خ³ق،  قواعد  له:  "ا�قّدرة"  الوظيفة  بحسب 
التمدن، الضم� ا�هني، وهي � واقع ا�مر قواعد 
و�  للعمل،  ا¯جتÖعي-التقني  للتقسيم  احÍام 
واقع  من  ا�ؤسس  للنظام  قواعد  ا�طاف  نهاية 

.domination de classe الهيمنة الطبقية
كÖ يتعلمون كيف يتعاملون ويتحدثون "بالشكل 
الصحيح" إ� من أهم أكê وأصغر منهم، من هم 
أقوى وأضعف منهم، من هم أغنى وأفقر منهم. 
وهكذا يتعلمون كيف يتلقون ا�وامر وتََقبُلها من 

ُمدرائهم. 

ا�هارات  بتعلم  نكتفي   ¯ �اذا  لوي.  استاذ  لحظة   •
حقاً؟  والتقنيات � ا�درسة ثم ننضم إ� سوق العمل̄ 

�اذا علينا، كÖ تقول، أن نتعلم "آداب السلوك"؟

سؤال مهم يا أعزاý. إن إعادة إنتاج قوة العمل ¯ 
تتطلب إعادة إنتاج ا�هارات وحسب، بل أيضاً و� 
خضوعها  إنتاج  إعادة  تتطلب  هي  نفسه  الوقت 
خضوع  إنتاج  إعادة  أي  الراسخ،  النظام  لقواعد 

العÖل ل%يديولوجيا الحاكمة. 
 ،X "إيكس"،  أنهى  معي:  تخيّلوا  لكم.  ف%õح 
دراسته للتو وحصل عÄ البكالوريا التي تُفيد بأنه 
Òلُك ما يكفي من مهارات � اللغات والرياضيات 
والجغرافيا إلخ... تعلّم � ا�درسة عÄ مدى أك> 

من عÝ سنوات أن "الخطوة الطبيعية" التالية هي 
لـ  جامعة   � يتسّجل  او  وظيفة  عن  يبحث  أن 
 ."úيتخصص" ويصبح "مهندساً" أو "دكتوراً قد الد"
بأن يكون � مكتب  ولكن، هل حلم إيكس يوماً 
أمام حاسوب وعÄ وجه  متواصلة  لثúÖ ساعات 
ترتسم ابتسامة عريضة؟ هل حلم يوماً بأنه يرغب 
� العمل 6 أيام با�سبوع لð يحصل عÄ ما يكفي 
̄ستئجار شقة وõاء بعض الطعام؟ هل  من ا�ال 
حلم يوماً بأن يتلقى أوامر ¯ يحق له أن يعصيها 
وأن عليه أن "ينفذ ثم يعÍض"؟̄  طبعاً،̄  â تراوده 
أح³م كهذه. �اذا؟ Úن ما وصفتُه للتو هو كابوس! 
كابوس يا حم�! ولكن... كيف وافقنا جميعاً عÄ أن 
الكابوس؟ الجواب هو � نظام إعادة  نعيش هذا 
وإعادة  ا�جتمع،  غالبية  أي  العمل"،  "قوة  إنتاج 
إنتاج خضوع هذا ا�جتمع للهيمنة الطبقيّة، Ìعنى 
أي  اÚنتاج"،  "وسائل  Òلكون  �ن  خضوعه  آخر، 
أصحاب رأس ا�ال. عند كل مفÍق طُرق، وإشارة 
وعملية  ا�درسة،  باحة   � نشيد  كل  و�  س�، 
حسابية � الثانوية، تجد "اÚيديولوجيا" تعيد إنتاج 

ظروف اÚنتاج. 

 Íالرولركوس هذا  ما  صداع.  بنا   ّâأ آخ  آخ…   •
ا�Ýبَك؟ حياتنا كذبة، حياتنا كابوس، ونحن شاركنا 
� صناعة هذا الكابوس. ماذا فعلنا؟ �اذا â نواجه 
هذا الواقع؟ �اذا â نرفض هذه الحياة؟ آخ… هذه 

ليست حياة أص³ً. هذه عبودية! 

شّدوا حالكم! "كونوا رجا¯ً"! أليس هذا ما يقال لكل 
من يصطدم بالواقع؟ كن رج³ً، وعّض عÄ الجرح 
وعد إ� مكتبك ومصنعك وإ� دخلك ا�حدود، عد 
إ� زوجتك وأطفالك فهم يحتاجون إليك. أيوا نعم، 
أنت ا�خلص وأنت رب هذه العائلة! أنت إنسان عظيم! 

• طيب طيب،̄  داعي للسخرية. فهمنا ما تقصده. 
الدولة بإضفاء شعور با�سؤولية  تقوم أيديولوجيا 
والبطولة والقوة _̄  نرى حقيقة أننا عبيد وضيع° 
هذه   � نشعر  الوظيفة.   � عمرنا  نصف   zنق
اللحظة بغضب، نشعر أن الدولة تعيد إنتاج نفسها 
أن  نريد  اÚنتاج.  ظروف  إنتاج  إعادة  خ³ل  من 
أدواتها  تحطم  وأن  الدولة  نواجه  أن  نريد  ننتقم، 
ا�صطلحات  إنتاجها وكل هذه  ووسائلها وظروف 
أن  علينا  ماذا  لوي.  يا  لنا  قل  عنها.  تحدثت  التي 

نفعل؟

اللف  هذا  كل  أن  قلنا  البداية   � بسيط.  الحل 
والدوران هدفه ا�سا3 إعادة إنتاج ظروف اÚنتاج 
من خ³ل السيطرة عÄ القوى ا�نتجة، أي أنا وأنتم 
 Äوُمجَمل الطبقة العاملة. فكيف نفرض قبضتنا ع
هذا النظام؟ هذا النظام يحتاج إ� ا�ال، وا�ال يأ÷ 
ا�شياء.  من  السلسلة  هذه   Äع حافظنا  حال   �
وكيف نحافظ عÄ هذه السلسلة؟ نقوم بذلك من 
خ³ل السيطرة عÄ أجهزة ا�يديولوجيا أي الجهاز 
الديني، والتعليمي، وا�Çُي، والقانوú، والسيا3، 

والنقاø، واÚع³مي، والثقا�.

• ماذا؟ حتى ا�Çُة واÚع³م والثقافة؟ كل ü عندك 
مؤامرة يا لوي؟

قال،  ما  قال  الرجل  هذا  وقولوا  جيداً،   úإسمعو
عن  سيتحدثون  مأجورون  وكتّاب  مواقع  هنالك 
الثورة وعن ا�نÍوبولوجيا وعن كل ما يخدم التعبئة 
إ¯ أن هدفهم واضح ûاماً وهو إعادة إنتاج ظروف 
اÚنتاج أو حتى اÚطالة با�زمة التي أنتم � لبنان 
اÚيديولوجية  ا�جهزة  هم  هؤ¯ء  تبعاتها،  تعانون 
 � الفلسفة  Òتهنون  أنهم  صفة  ينتحلون  وعادًة 

الصحافة.

• تدم� هذه ا�جهزة مستحيل. مستحيل يا لوي. أ¯ 
ترى كيف يتابع مئات اÕ¯ف من ا�شاهدين هذه 
هناك؟  الكريه  ا�ذيع  وهذا  هنا  التافهة  ا�ذيعة 
 Äكننا القضاء عÒ ¯ .نفلوون©ز أقوى مّناÚحتى ا

الدولة، حتى لو اعتêنا ان الدولة اللبنانية ضعيفة.

ا�جهزة  هذه  إ�  إضافة  بعد.  أنتِه   â اصêوا! 
أي  القمعي،  الدولة  جهاز  هناك  ا�يديولوجية، 
الÝطة، ومكافحة الشغب وأمن الدولة وكل هذه 
أنكم  تخيّلوا  يعني  والهراء.  والهراوات  الهرطقات 
تريدون أن تنقذوا ا�م�ة من وحش الدولة. عليكم 
ً تخطي كل هذه ا�جهزة ا�يديولوجية وا�دوات  أ̄و

القمعية. 
"السلطة   la bonne nouvelle c'est que ،ولكن
õبل  صديقي  يقول   Öك  ،mon cher سقطت" 
نحاس. إ¯ أنها لن تر� بانتقال سلمي للسلطة. بل 
ستحاول إعادة إنتاج نفسها، أي إعادة إنتاج ظروف 
وجودها - ظروف اÚنتاج. وكÖ يقول نائبكم سليم 
سعادة "Ì ."No Money, No Honeyعنى آخر، 
الدخل،  مصادر  تأم°  بإعادة  السلطة  فشلت  إذا 
فهي ستفشل � توزيع الرواتب عÄ القوى ا�نتجة، 
أي ا�وظف°، وستفشل � õاء ا�صوات وا�بواق 
اÚنبطاحية  والثقافة  الزبائنية  ءات  وال̄و اÚع³مية 
محاولة  أي  منع   � هو   ýأعزا يا  الحل  الهابطة. 
لتمويل الدولة الساقطة من خ³ل Îائب جديدة 
أو قروض خارجية أو بيع أم³ك الشعب. عليكم أن 
ترفضوا أي محاولة Úعادة تدوير عجلة إعادة إنتاج 
صباح  كل  اÚيديولوجيا  العنوا  اÚنتاج.  ظروف 
وحكومة  مقÍََح  كل  وجه   �  "¯" قولوا  ومساء. 
ولجنة وبعثة. قولوا ¯ للواسطة، قولوا ¯ للمدرسة 
الدينية، قولوا ¯ للرواتب والرتب، قولوا ¯ �ن يقرر 
الوجدانيات  إ�  عدُت  اللعنة!  عنكم.  أح³مكم 

مجدداً. عذراً.

كلمتي ا�خ�ة الصادقة هي: � لبنان، النظام يعيد 
دون  من  مغلوب"،  ̄و  غالب  بـ"¯  نفسه  إنتاج 
مواجهة حقيقية. الهدنة الطويلة تعيد إنتاج ظروف 
اÚنتاج. ا�طلوب مواجهة طويلة مع الدولة، وفرض 
Îبتكم  لو  حتى  التسوية  ورفض  عليها،  الحرب 
إتحاد  وأنتم  الواقع،  ا�مر  قوى  هم  ا�جاعة. 
ا�نشق° عن قوى ا�مر الواقع. فيا أيها ا�نشقون 

اتحدوا! 

@dan_azzi تسليع اإلفالس. تصوير

لوي ألتوسري
(بالفرنسية: Louis Althusser) فيلسوف ماركè، ولد � الجزائر عام 1918 ودرس � 
مدرسة ا�ساتذة العليا � باريس التي أصبح Ìر السن° أستاذا للفلسفة فيها. كان ألتوس� 
لفÍة طويلة عضوا � الحزب الشيوعي الفرنè واعتê أحد أهم ا�نظرين ا�اركسي° � 

القرن العÝين.
شارك � الحرب العا�ية الثانية وتعرّض ل%Ç وُسِجن � مخيم أ�اú لàعتقال لخمس 
سنوات، حيث َسِمَع �ول مرة كلمة "ماركسية". بعد الحرب استطاع ألتوس� أن يبدأ 
تعليمه � مدرسة ا�ساتذة العليا، لكنه كان بوضع صحي 3ء، نفسياً وجسدياً. عام 
1947 تلقى ع³جاً بالتخليج الكهرباý. منذ تلك الفÍة عا8 ألتوس� من أمراض نفسية 
لحالته   Öتفه ا�درسة  أبدت  وفاته.  حتى  القطب)   ýثنا واضطراب  (سكيزوفرينيا 
وسمحت له بالسكن � غرفة خاصة � عيادة ا�درسة. سكن ألتوس� أغلب سن° حياته 

� مدرسة ا�ساتذة العليا باستثناء فÍات دخل فيها ا�ستشفى.
ا�قالة  تُحِدد  الدولة ا�يديولوجية" (1979).  من أشهر مقا¯ته "ا�يديولوجية وأجهزة 
بكتابات ماركس وإنغلز وغرام? وفرويد  ا�يديولجيا مستعيناً  ألتوس� حول  مفهوم 
̄يديولوجية) ال[ورية � ا�جتمع Úعادة  كان، وتصف البنى وا�نظومات (القمعية وا ̄و

إنتاج قوى اÚنتاج. 
عام 1980، قتل ألتوس� زوجته خنقاً ونُِقل إ� مصح نفè. بعد خروجه من ا�ستشفى، 

ً شÖل باريس حتى وفاته عام 1990. عاش منع̄ز

09 جغل بزينطي

ألتوس� متفائ³ً با�ستقبل



يهاء إيعايل

"مايكل ماكلوور" آخر شعراء جيل الـِبيْت 

األديب الذي اشتبك مع "أمريكا"

جاء العقدان الرابع والخامس من القرن العÝين يحم³ن أك> جيٍل شعري إثارًة للجدل وا¯هتÖم � 
̄يات ا�تحدة ا�م�كية، ذلك الجيل الغاضب الذي ûرّد عÄ واقعه ا�حيط به كان يعرف باسم  الو
"جيل الِبيْت"، Beat Generation. إبتدع هذه التسمية الرواý والشاعر "جاك ك�واك". كلمة "بيت" 
(beat) كانت وصفاً رائجاً � أوساط مجتمع السود � أم�كا وتعني اÚنهاك أو التعب ا�ُفرط الناتج عن 
"Îبات/ صدمات الواقع". إ¯ أن "ك�واك" أراد لهذه الكلمة أن تعكس طبيعة الحركة ا�دبية التي 
قادها مع زم³ئه أمثال "ألن غينسêغ" و"هال شايس"، لتكون وصفاً صَوريّاً Ìعنى "اÚيقاع"، ليعكس 
جوهر أدبهم ا�ستمد من ا�وسيقى (خصوصاً الجاز)، وا�وضوعات الشعرية ا�ستلهمة من الشوارع 
وا�غامرات الجامحة. شعراء جيل البيت والذين  هيمنوا عÄ الساحة ا�دبية كحركٍة مضطربة، سفلية 
وفريدٍة خ³ل الخمسينيات تّواجدوا � منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتحديداً � ا�حياء القريبة من 

مكتبة "أضواء ا�دينة" للشاعر والناõ لورانس ف�لنغيتي.

Òكن القول إن هذا الجيل كان أحد نتائج الحرب العا�ية الثانية، فحركة هؤ¯ء نشأت جراء الخيبة التي 
العداء  وهذا  ا�تحدة.  ̄يات  والو السوفيا÷  اÚتحاد  ب°  الباردة  الحرب  وأنتجت  الحرب  أعقبت 
الجيوسيا3 خلق نوعاً من ا¯ضطهاد الفكري والقمع الثقا� وكذلك جهوزيّة اللغة وأطرها التقليدية 
ا�ستوردة من أوروبا عقب الحرب. كل هذا دعا شعراء ذلك الجيل إ� التمرد عÄ واقعهم وا¯صطدام 
به. وألهمهم � سعيهم موسيقيو الجاز والبلوز، والشعراء ال©ياليون وا�يتافيزيقيون، وأيضاً كتّاب 
الهايكو والتانكا والزن. فتبّنوا عفوية الكتابة وعدم تقييدها عندما أعلن آلن غينسêغ، عراب هذه 

10 بورتري

الحركة، نظريته القائلة بأن "أفضل ا�فكار هي الفكرة ا�و�". ثم اتجهت تجربتهم ا�دبية ساعية إ� 
استكشاف ا�خدرات (ا�هلّوسات با�خص)، الحريّة الجنسية، الديانات والعادات الÝقية (البوذية 
̄يات ا�تحدة العنùية وتكذيب أخبار  تحديداً)، وتجرّأوا سياسياً واجتÖعياً عÄ فضح سياسات الو

̄قتصاد.  حربها � فيتنام،كÖ رفضوا مبدأ ماديّة ا

كانت أّول قراءة شعرية مشÍكة لهذا الجيل � معرض "سيكس"، Six، بسان فرانسيسكو � 7 أكتوبر 
القراءة، خ³ل تلك ا�مسية، خمسة   Ä1955، ح° قّدمهم الشاعر كينيث ريك©وث. وتعاقب ع
̄مانتيا، غاري سنايدر، فيليب ويلن ومايكل ماكلوور. ويُعتê ا�خ� مع  شعراء: آلن غينسêغ، فيليب 

سنايدر آخر الباق° من هؤ¯ء عÄ قيد الحياة.

ولد ماكلوور � 20 أكتوبر 1932 بكانساس. وâ يكن يتجاوز الثالثة والعÝين، ح° قرأ قصائده � 
التجريدية، ب°  والتعب�ية  التلقائية  العفوية  ب°  أمسية معرض "سيكس"، و� شعره جمٌع سلٌس 
مÖرسة البوذية ولغة الجسد، وذلك لغرض دمج الروحاú با�ادي. وتُعرف عنه تجاربه � إلقاء الشعر 
مع موسيقى مصاحبة. ومن أبرز َمن عِمل معهم � هذا ا�جال ت�ي راي~ وراي منزاريك عازف 
الكيبورد الشه� � فرقة "دورز" حيث جمعته ع³قة صداقة مع رمزهم "جيم موريسون". تُرجم شعر 
"مايكل ماكلوور" إ� عدة لغات وصدر له عّدة مؤلفاٍت � الشعر والرواية وا�©ح منها:  إ� آرتو، 

بني داكن، اللحية، مفيستوس وقصائد أخرى، بقع، مرآة ا�طر...

ترجمة: إيفا شاهين

ثالث قصائد

الغرفة-إىل جاك كريواك 1
� غرفٍة مضيئٍة
� جحيٍم عتٍم

� الكهرمان والكروم
أشعُر أّن انتفاخ الغيمة حدث بفعل حركٍة من 

الساق واللسان
� انعكاسات ضوء الذهب ألواٌن خفيفٌة

وإشعاعات من الذهب والكهرمان رمحيّة 
الشكل وألِقة.
زجاٌج مضبّب

زجاٌج أزرق
هاتٌف أسود

شع³ٌت بنفسجيّة تتضح � الضوء الساطع
ليس نهاراً أو لي³ً!

خارج الجحيم نجوٌم
أصواٌت ûتّد منبعثًة من السيارات

ظ³ٌل بنيّة عÄ الحائط � ضوء الغرفة
أجلس أو أقف لرغبتي برؤية واقع الحب 

وا�³مسة.
� الغرفة ا�قلوبة

أتذكّر حلÖً بعيد ا�مد للحيوانات ا�حنطة (بوم، 
ثعلب) � متجٍر مظلم

راغباً فقط بنصاعة ا�لوان النقيّة وا�شكال 
وا�شاعر الجديدة

كنُت أبð عليها ب³ جدوى
ما زال لدّي عÝ سنواٍت من الحياة من أجل 

الشباب
بي~ الولد 2 ، رامبو 3 وج° هارلو 4.

*****

الرداء
ا�©|ون أشباٌح!

أصواٌت كأجساٍد آتيٍة من ضباب الرقاد
يطفو بعضها حول بعض--

قدٌم عاريٌة ¯ ت³مس ا�رض.
نتحاور بصوت من نحب

نتناقش Ìواضيع � الحب

نخÍُع عذابات جديدة
وآ¯ت لتحملنا.

عجائب نفخت � وجوهنا
عيوٌن من الياقوت أو ا�وبال

معزولٌة كا�عجزات
تسمُع موسيقى الجاز � الهواء

z| ونحن
بأشكالنا كزهرة السلبوت 5.

مجّمٌد
عالٌق هناك

أكتا� لن ûسك بِك
ا�عÖل البطوليّة لن تحّررنا

الحب يحّررنا
نحُن أصواٌت. النوم معنا

****

إىل اثلونيوس منك6
كّل üء هادٍئ ¯ محدود

كحمٍل يدور � موسيقى الجاز.

أرى الظ³ل تنزلق خلفي.
أفالوكيتيشفارا! 7

أنا مبارٌك ومحّصن
أنصُت إ� بهاء ا�³حظات ا�طروحة

أنا حذٌر ¯ أهتّم بالحب.
أفالوكيتيشفارا! غوانيون. 8

أحّب جÖلك الشاحب
أرى رأ3 ا�لتوي ووجهي الذي ينمو مجدداً

أسعى وراء ظ³ٍل ضئيلٍة داخلة وخارجة
تهُت فيها جميعها.
أخبّئك من نفسك

يعجزú التعب� عن حبّي لك
فرٌح لêهة

كّل üء مشتعٍل
وأنا أصّ� نفè دهوناً �كون شمعة.

حذار أيّها الرجل ا�جنون، أيّها القلب ا�شتعل
آه! آه! آه!

خوف قديم منهك.
آه! آه!

______________________________________

1 شاعر وكاتب رواý أم�_ من محطمي التقاليد ا�دبية، وهو إ� جانب كل من ويليام إس بوروز وآلن غينسêغ، رائد من رواد مجموعة جيل ِبيْت. ويُعرف ك�واك بأسلوبه التلقاý � الكتابة، وتغطيته موضوعات مثل الروحانيات الكاثوليكية وموسيقى 

الجاز واÚباحة الجنسية والبوذية وا�خدرات والفقر والسفر.

2 أوه�ي مكار�، أم�_ مسلح خارج عن القانون. شارك � حرب القطيع � مقاطعة لينكون، واشتهر بقتله 21 رج³ً، أي Ìعدل رجل لكل سنة من حياته. كان طوله حوا� مÍ ونصف، عيناه زرقاوان، خداه ناعمتان وأسنانه بارزة. ُوصف بأنه رجل لطيف 

ووسيم � بعض ا�وقات، لكنه كان أيضاً عصبي ا�زاج وعنيداً، ما جعله رج³ً خط�اً ماكراً، إضافة إ� كونه يجيد استخدام الس³ح. ُعرف عنه أيضاً ارتداؤه القبعة ا�كسيكية ذات õيط أخ[. â يكن بي~ الولد، Billy the Kid، معروفاً عندما كان عÄ قيد 

الحياة، ولكن بعد سنة من مÖته جعل منه مدير الÝطة باْت غاريت، الذي كان قتله بنفسه، أسطورة عندما ألف عنه كتابًا مث�ًا للدهشة عنوانه "الحياة ا�صيلة لبي~ الولد"، وعليه أصبح رمزاً � الغرب ا�م�_.

3 شاعر فرنè ولد � شارلفيل، وكتب أشهر أعÖله وهو ¯ يزال � أواخر مراهقته. ثم توقف كليًة عن الكتابة قبل أن يبلغ الحادية والعÝين. ويعرف عÄ أنه واحد من الطائش° ا�تحررين من ا�خ³ق والعادات. سافر � رح³ت كث�ة إ� ث³ث قارات قبل 

أن Òوت بال©طان.

4 ممثلة أف³م أم�كية ورمزًا للجنس � ث³ثينيات القرن العÝين عرفت باسم "القنبلة الشقراء". صَنفها معهد الفيلم ا�م�_ واحدًة من أعظم نجوم السينÖ عÄ اÚط³ق.

5 أبو الكبوس°، أو أبو خنجر، هو نوع من النباتات يتبع الفصيلة الكبوسينية من رتبة الكرنبيات.

6 عازف بيانو، عازف جاز، وموسيقي أم�_ ولد � رو_ ماونت وتو� عن عمر يناهز 65 عاماً. ûيّزت مؤلفاته بالتنافر التعب�ي والحركات اللحنية الزاوية، والدمج ب° إقحام شديد لàيقاع واستخدام مذهل ل³نتقال من مقام (سلّم) إ� مقام آخر والصمت 

̄عتيادية (رقصه خ³ل عزف الفرقة). والÍدد. كÖ عرف بأسلوبه � ارتداء البدلة والقبعة ونظارة الشمس وتùفاته غ� ا

7 هو بوداسف الذي يجسد الشفقة لجميع البوذي°. وتم تصويره � مختلف الثقافات إما ذكراً أو أنثى.

8 أو غواني°، Guanyin، هو بوداسف ا�رتبط Ìفهوم الرحمة � بوذية õق آسيا. 



لوي ألتوسري
(بالفرنسية: Louis Althusser) فيلسوف ماركè، ولد � الجزائر عام 1918 ودرس � 
مدرسة ا�ساتذة العليا � باريس التي أصبح Ìر السن° أستاذا للفلسفة فيها. كان ألتوس� 
لفÍة طويلة عضوا � الحزب الشيوعي الفرنè واعتê أحد أهم ا�نظرين ا�اركسي° � 

القرن العÝين.
شارك � الحرب العا�ية الثانية وتعرّض ل%Ç وُسِجن � مخيم أ�اú لàعتقال لخمس 
سنوات، حيث َسِمَع �ول مرة كلمة "ماركسية". بعد الحرب استطاع ألتوس� أن يبدأ 
تعليمه � مدرسة ا�ساتذة العليا، لكنه كان بوضع صحي 3ء، نفسياً وجسدياً. عام 
1947 تلقى ع³جاً بالتخليج الكهرباý. منذ تلك الفÍة عا8 ألتوس� من أمراض نفسية 
لحالته   Öتفه ا�درسة  أبدت  وفاته.  حتى  القطب)   ýثنا واضطراب  (سكيزوفرينيا 
وسمحت له بالسكن � غرفة خاصة � عيادة ا�درسة. سكن ألتوس� أغلب سن° حياته 

� مدرسة ا�ساتذة العليا باستثناء فÍات دخل فيها ا�ستشفى.
ا�قالة  تُحِدد  الدولة ا�يديولوجية" (1979).  من أشهر مقا¯ته "ا�يديولوجية وأجهزة 
بكتابات ماركس وإنغلز وغرام? وفرويد  ا�يديولجيا مستعيناً  ألتوس� حول  مفهوم 
̄يديولوجية) ال[ورية � ا�جتمع Úعادة  كان، وتصف البنى وا�نظومات (القمعية وا ̄و

إنتاج قوى اÚنتاج. 
عام 1980، قتل ألتوس� زوجته خنقاً ونُِقل إ� مصح نفè. بعد خروجه من ا�ستشفى، 

ً شÖل باريس حتى وفاته عام 1990. عاش منع̄ز

انطوان الزعتيين

ِحّي حّي َبّث َمْرشَ

11 معّلقات

عن األحداث
 � ا�ثلّجة  ا�زمة  ووأد  الفتنة  فتيل  بدابر  الشّمع  متحف  دّك  بعد 
بواجيقها  أنياع  وفّك  الوطنية  التÖثيل  جوازيق  وتذويب  ا�Ýحة 
الحريّة  وصدريّات  وا�مل  الحلم  وجوارب  الحّب  ِبَك³َس°  وكّمها 
الّنعقاء الّنقية واستقدامها عنوة وبالّشحط اَ�ْخَوت الرّحيم من خاñة 
النجوم الكاذبة إ� قيح التواليل ا�فزورة � إصبع البعص الصادق، من 
الجبل إ� الّسهل، من الوادي إ� البحر، من الفنادق إ� الخنادق، من 
الساحت° والشارع°، من الÝقية والغربية، من اليم° واليسار ُدْر، 
 Äالية، إ� تفل الدّم عêوليÍس الضاغط بالنيÖّغّ� وحّول إ� خط الت
الريق والقهوة التقّدمية بامتياز عÄ الجبهة اÚنعزالية الثوريّة، فالّنار 
 ،Öًن من موضة الّسوق التغي�ّي وسعر الحفاضات إ� ارتفاع حتÕا
 õخرائك باليد َولَْولِبُْه وأقذف به با�با Äإركض يا ولد بالظّلط وشّد ع
ع° القّناص، فّناص الذاكرة ا�تشظيّة بنا من الكنائس إ� ا�ساجد، من 
البواسط إ� ا�خيÖّت، من السوديكو إ� ا�تحف الوطني، ها هي ا�

ش³ء الوفيّة لذاكرة الجسد قد اغتالت الفرصة الثّمينة وõّفت ُمْفلَسة 
القيد  مكتومة  ُمَهْفَهَفة  ُملَْفلََفة  الطّوشاء،  ا�بيّة  بالشهادة  محّنطة 
َوُمَدبÿَقة بانبعاث الهويّة اللبنانيّة الجديدة ا�قتولة عÄ حاجز الَْحَسب 
وأخو  العدل  أُّم  ب�يت  ب³د   � ا�ُْستÝَْي  والفساد  لِلَْقرْط  والنÿَسب 
لَِعوائل  ا�َُهلِْهلَة  ْمطاء  ÿالش والكلمة  الحرف  أب   Äع قدموس  أخت 
الرومان واÚغريق، سÒÍينغ ِفيِنيُقوس أَيُْروبَاْز طائرًا باÚبل فوق البحار 
والصحاري، ومن الشّت إ� اللّت اْصطَفت الرّحلة بالحريق عÄ رمل 

الشاطئ الغريق. تّم.

يف الديكور والشخصّيات
لتاريخ  الرسميّة  ا�Ýحة  ُمْستَْحَدث � وسط  للثورة  استديو جديد 

الحرب ا�هلية.
الêّادات  جوارير  من  جواب  أو  سؤال  كل  بعد  ا�موات  يخرج 

ويصفّقون مبتسم°..
أÇة التحرير � مجلّة "رحلة" يتناوبون، مدّجج° با�سلحة، لطرح ا�

سئلة عÄ ضيف الêنامج الكريم، الطبيب الÝّعي العاâ والباحث، 
َُ̄غوْت الِْميلِْغيَِوّي" رحمه الله. الّدكتور "

  
مقّدمة صار وقت املوت

مذيعة بيضاء البÝة عارية برأس ûساح أحمر تقدّم الحلقة.
- عÄ وقع الّدبيك َوِطيب التÿطبيل �جزرة اللّغة ا�يتة، وÌناسبة دّك 
متحف الشمع وتدش° قسم "الْك³َْشلُْغطَاْزيَاِفيْك" � ا�عهد الوطني 
العاé الحّي لفقء الكلمة واسÍداد ا�وقات ا�نهوبة، كان لـ"رحلة" 
حوار شيّق مع العاâ والباحث � شؤون التشاؤم ¯نتفاء لّغة الك³م 
ح[ة  بالخطأ،  الصّحيح  معس  ببط³ن  التفاؤل  وشجون  الّصحيح 

َُ̄غوْت الِْميلِْغيَِوّي". الطبيب الÝّعي، الدكتور ا�رحوم "
منها جزرة  تخرج  بيضاء  قبّعة  بثوب أخ[ معتمرًا  الدكتور  يدخل 

طويلة.
وأياد  رؤوس  منها  وتخرج  وتنغلق  تنفتح  ا�Ýحة  برادات  جوارير 
بعد  ما  وطن°  أزيز  مع  مقهقهة  �موات  مبتورة  وأعضاء  وأرجل 
ف�وز  صوت   Äوع ̄ستوديو  ا سÍوبوسكوب  أضواء  تحت  اÚنفجار 
ا�كهرب ا�جنزر ا�علّق طوال ا�قّدمة عÄ"سألوú شو صاير"... ثم 
فجأة صمت أشمط مرير، يتبعه شهيق ونهيق حÖر، ثم إع³ن تجاري 

لتسويق حفاضات للرأس، زهريّة اللون. 

حوار مع العرم املقتول
- دكتور، نتابع بشغف تÝيحكم للوضع � هذه ا�وقات العصيبة، 
ونوّد أن نشارك قرّاء "رحلة" Ìا آلت إليه آخر نتائج أبحاثكم عÄ ضوء 
 Äع  ،éّقاتو صدام  من  برأيكم  سيتبعه  وما  العظيم  اÚنهيار  هذا 

مستوى اللغة والجسد.

- أُْسِعدتم أوقاتًا وكل رحلة وأنتم بخ�. طبًعا،̄  نتائج محسومة بعد، 
باستثناء ا�وت الحتمي ا�نتظر ل³نتظار وذلك Ìجيء ا�وت نفسه 
ا�طلقة،  با�باغتة  أي  منتظر،  غ�  معّجل  مكّرر  قانون  شاكلة   Äع
يّ©ع من الّسقوط ا�دّوي لكّل كلÖت لّغة تاريخ الحرب ا�فقود، 
الك³م  فراغ  نقطة  ا�عروفة،   âا�عا ا�جهولة  النقطة   � الّسقوط 

الخاوي من الك³م ا�علوم ا�ملوء بجوهر بقايا ا�جساد أّو¯ً، ثم ثانيًا 
تََشك2ل ط³ئع هيئات الّصدام البديهّي ب° اللغة ا�يليشيويّة ا�نقرضة 
ا� أش³ء  من  ا�خلوقة  الجديدة  اللّغة  وميليشيويّة  جّهة  من   Öًحت

صوات وا�لفاظ ا�نسيّة للنطق بكلÖت العزاء ا�بدي وتركيب القرون 
لعقود من الحروب العدميّة وذلك قبل الÝوع بالتحّدث والتخاطب 
والك³م، وقبل البدء بفعل أّي üء كان أو خاطر عÄ البال القاتل أو 
ً دون  ا�قتول، ثم طلب ا�غفرة وا�سامحة، ثّم الّنحيب والعواء مط̄و
رقيب أو حسيب، العواء Ìجانيّة الحّب الذابح وا�ذبوح، يليه الّصمت 

حادث، أحاديث. ا�طبق، فالّصمت الفاتح، ومن بعدها لكّل̄ 

- نعم دكتور، لكن بكلÖت أبسط من فضلكم َولَْو سمحتم؟  

ط با�َْغلُوط ا�ُغالِط  ÿغط الل2غوي ا�ُلَغÿيا أحباب، أبسط من هذا الل -
لِلَْغلَط الَغلِيط، لن يحصل ولن يحدث ولن يص�. لقد تََغلَْغطَت اللّغة 
غلطًا  با�غالطة  َولَْغلَطَت  اللÿغيط  ا�َلُْغوط  القتل   � َوûََلَْغطَت 
الغالطة  الغلطة  َغ³طَة  من  ا�ُتََغل;ط  كالغالوط  لغطًا  َوûََلْطََغت 
ا�فجوعة بالتÿَغل2ط والتÿْغلِيط، كالفاجعة ا�فضوحة � لحف أّم الحائط 
وõاشف أبيه، فصل ُحّب تحت تخت خلط الت³ÿُغط بالتÿغالُط، ومن 
بَش � الجمجمة ا�ُتَبَْخÍِة  ÿ³طُخ بآثار طَأْح العظم بالدÿخالُط والت�ثّم الت
أمام ِقùْ النÿَفس النÿفيس ومجون طفح الكيل ا�جيج وا�َّج والّشفط 
واللÿعق وبَلْع ا�يزان َوزَلْع الِمْكيالْ° والعفط ولفط ُمّخ بيضة القبّان 
 Äبضغط دّم القلب الواحد ا�حد الوحيد لشطف العقل ا�دّجن ع
القتيلة،  الذاكرة  َعَضل  Úنعاش  القتل،  وهوايات  أهواء  من  الجرÒة 
وتفكيك معضلة هويّة الجسد دون َعرض ا�هابل والخ# والعض³ت، 
إنسان ب³  الحّب، والحب  ا�رأة، وا�رأة من عضل  الرجل من ضلع 
أرض، ̄و س³م إ¯ّ بالهلع من ا�ظافر وا�نياب عÄ الّدوام، هل تذكر يا 

حيوان؟!

- عفًوا دكتور، لكن جّل ما بغيناه من هذا الحوار معكم هو التعرّف 
عÄ م³مح شخصيّتكم الفريدة واÚط³ع منها عÄ أعÖلكم اللّغوية 
ا�عّقدة، هذا إن كّنا نحن أص³ً قد فهمنا شيئًا مÖّ أَتَْحْفتُمونا به من 
õََابيك لَبََكات ا�نطق الخصيب � دهاليز اللفظ والنطق العقيم، هي 
محاولة مّنا للوصول معكم بالعقل السفّ~ إ� واقع بَّر الوضوح الُحّر، 
فاعذروا لنا تطّفلنا إن نحن � تجريبنا قد جّربناكم ف�فزناكم لِتَْنَعتُونا 

بالَْحيَْونَة، فعذرًا يا دكتور...

- أحبّاý الرّحالة، ¯ تفهموú خطأً ̄و تفهموú بالصّح، إفهموú قبل 
نيّة كالبغل � ا�ّخ،  õوع العقل بالتجريد، أّي قبل وصول الكلمة ا�̄و
وقتها كانت اللغة جسد الحيونة ا�تكامل، وكانت الحيونة كÖل لّغة 
الجسد. خ©نا كّل üء بعد امتطاء الكلمة للعقل. ربحنا لغة َجْحَشاء 
ا للرأس وما ينبت فيه! كيف  �للتّواصل ونسينا طيبة البغال والحم�. تب
الَْحيْونَة  لِلُغة  فاقد  أنا  ا�كê؟  ا�َْنُقوص  وأنا  أك>  لكم  أوضح  أن   é
 Äالبديهيّة، أنا جسٌد مفلوق من التجريد، أنا كائن مجرّد مخبوص ع
هويّة قاتلة ودين قاتل وأوهام بوطن �ح³م مقتولة، أنا من مواليد 
فصائل  من  فصيل  أنا  ا�ُستدام،  القتل   Äع ومؤûنة  مؤمنة  لّغة 
ال³هوت ا�يليشيوي، أنا اشتياق لغوّي لِلَْخرَف لِلَْهرَب من هكذا لُّغة 
فصول  إ�  انِْشَقاقَاتِها  ات  ÿُمْشتَق ات  ÿَوَمَشق اْشِتَقاقَاتِها  وبجميع 
 Äع للعصفور  َويُزَقْزِق  للحرب  يَُزيْزِق  باب  مفّصلة  أنا  وتفاصيل، 
ا¯نحباس واÚندحاش   Äأنا مفطوٌن ومفطوٌر ومفطوٌم ع الشبابيك، 
َوِبتََعاتِ� من  ة  ÿا�ُتََخل;ف بالصيّغ  َوتَبَاِديل  ِبت³َوين  َعيِْنه ولكن  بالنÿسق 
التÿعاب� الَحَضاريّة ا�َُعْسَكرة كا�َُجْوقَل أو ا�غاوير، أنا جيش تكرير 
وترداد  تعداد  من  ا�نفجر  بالدماغ  الحزن  طّن جرس  وتكرار  الندم 
أعداد القتÄ ا�صاب° با�مل ا�ُصاب بالعطب من كعبه إ� رأسه، أنا 
ميليشيا اللّغة ا�قتولة حتÖً، أنا ميليغيوّي الهوى بامتياز، أنا ¯هوت 
اللغة ا�دنّس بناسوت العبث واليأس من القاتل وا�قتول عÄ الّسواء، 
ُ̄غوت  " أنا  بالَْحيَْونَة،  الحيّة  الكلمة  ̄غوت  أنا  ب³ ¯هوت،  لغة  أنا 
أنا  ها  الدّم،   � الدائم  الÍحال  هذا  كُّل  من  تَعبان  أنا  ا�ِيلِيْغيَوّي"، 

أستودعكم كلمتي بس³م ب° مجازركم، خذوا ! 

الهواء  لكم  بعد،  قلي³ً  ولو  إستمهلنا  فضلك  من  دكتور،  دكتور،   -
أو  ا�حروقة  با�رض  غ� مÝوط  واÕفاق،  الحدود  مفتوح  بالكامل 

ُمْمِعُنوَن  أنتم   Öّم بعًضا  نفهم  أن  أعطنا  الّسÖء،  بصاعقة من غيم 
ِبتÝَْيحه: هل تجزمون أن اللّغة الحالية ا�نازعة هي ميتة أص³ً، وأّن 
اÕتية ولو هي بعد مجهولة ا�عاâ، قد ¯ تقّل ُعنًفا عن سابقتها، أهذا 

هو بالّضبط ما أنتم تقصدونه يا دكتور؟

الدؤوبة لت©يع وت�ة  أعزاý، وأنا أشكر لكم مساهمتكم  أََصبْتُم   -
 úّانهيار كل هذا الك³م الفاجر والعاجز، أشكر لكم رفضكم القاطع، وإ
من البدء وكÖ وّضحت لكم، من بدء البداية الخرقاء للنهاية، أبÝّكم 
اللÿُغو  من حÖوة  ا�حمر  الّريق  َشطَْشطَة  لفجور  معالجة  أّي   øَِّبتَأ
سيخ  إِْحَذُروا  والفردْي،  الجمعّي  ِبَعْقلِنا  ا�َْدُحوش  الَْحرَامي  الل2غوي 
الب³غة والفصاحة الهب³ء، تَلَطÿوا من الشّك ا�شكوك بحقيقة شّكه � 
قلبنا، أَنِْصتُوا للّصدر ا�عقور الظهر ُعْقرًا � الهباء، واْغُرزُوه غرزًا � 
نَتََعْمَشَق  أن  عبثًا  الداعي  جع�  للهباء،  الجع�  من  ا�حّمر  حلقنا 
ا فَلُْنَقرِْفص  �بالحلم ا�عدوم بس³ح كلÖت تاريخ الحرب ا�فقود، َوتَب
ا لَِنتََغوÿَط عÄ القيح ا�سود ا�هدور من ُعْقر الكلمة ا�ذبوحة أيًضا  �تَو
بالكلمة، كلمة  الحرب  لّغة  الهاشلة من  الحرب  لِلَْهبَاء، كلمة  وأيًضا 

.ýانهيار الكلمة، لَْكمة الدّم السائل � هيئة الهباء ووداًعا أحبّا

- دكتور، دكتور، باختصار شديد وقبل الدخول إ� فاصل حرø جديد، 
ماذا ينتظرنا � الواقع؟

 âن. نحن خارج معاÕء ينتظرنا بعد اü ¯ ،احة يا غرينغوزùب -
 Äالوقت ومفاعيله الزمانية وا�كانية. نحن � عرض الحائط نُتَْنِحُر ع
ا�وت َونُْنتََحر � الحائط، مومياء للقيل والقال ا�ُحنÿط ا�ُنحّط، طولها 
طول الحائط، ¯ õف لها ̄و َعرْض إ¯ّ ِبِعرض الحائط ا�بكم. اللّغة 
̄غية  خوتاء عمياء بكÖء صÖّء ُملَْغلَطَة ُمَمْغلَطَة غالِطَة َوُمتََغالِطَة، 
وُملغاة، َملْهاة كاذبة ُمبْتََذلة ُممّوهة بصدق تراجيديا ا�موات، ناكرة 
لُِمْكر الّصواب ا�ْعَوّج، مستكينة باستكانة السّك° بعد ذبح ا�ُستدين 
لفرملة دين ا�ّمة ا�ُستقيمة عÄ الهامش الهاجم عÄ الداخل الكسيح 
ا�َُمÍْس بدعم من جêوت الخارج كَِتْمَساح عÄ خدود ûاس الدموع 
التقسيم  َوُخطوط  ُخطَِط  م³مح  َخلْف  ا�َُخْنَدقة  الوجوه  وتقاسيم 
ا�سÍجع ا�ستحدث لَِقْولَبَة ا�زمة عÄ قالب الوجوديّة الّسخيفة. يا 
ين العام  ÿم الدÖّأحباب، ا�زمة أّو¯ وأخ�ًا هي أزمة لغة � طبلة ص
ا�عابر،   Äا�وثوق ع الذبح  الثقة � سوق  ا�وؤود  ين  الد; والخاص، 
ترانزيت تعاب� وخواطر خرقاء ما ب° الخرف ا�ستفحل بالعقل وفحل 
الخوف الهائج � القلب، ها هو الخيار الجêي للنÿسق يفرّخ اÚستفراد 
انتحارًا  اللغة وصوغها  نحر  Úدارة  الجمع  فرط   Äويُجمع ع بالفرد 
وعليه  العقل.  لتهريب  مخفّضة  تعرفة جمركية  مع  للجسد  ا  �طوعي
أطبّاء  بأساطيل  مجّهز  مخفر  �قرب  فورًا  التوّجه  يُرجى  وباختصار، 
̄دة نوع جديد  الّدعم النفè لتفادي انقطاع حبل الùّة وخسارة و
من الخسارة الهباء، خسارة احتÖل القدرة عÄ قدرة التحّمل، قدرة 
الّدفع الرباعي ا�ربّع عÄ زلع ا�دفع دفعة واحدة للÍبيع عÄ فائدة 
الفوائد ا�ستحّقة غ� ا�حّقة، والّسلطنة Úيفاء أ\ان سطلنة مراكمة 
اللحظة،  تغليط   Äع التجويد  مصارين   � الغليظة  ا�غ³ط  تراكم 
 Äع ا�نسوج  العتيق  ا�نوال  مّوال  إيقاع  نفس   Äع طبًعا  والدبكة 
الغلط ا�حيق، ا�َْكرور ِبلَْغط خيط النÿول الدقيق وا�ُبَلَْعْط ِبت³َُحظ 
õائط ا�لحوظ لحياكة عقدة الخنقة عÄ اللحظة، كل لحظة بلحظة 
قالب  ا�دقوق �  الّنحس  الجرس، وطّن  فنون  رَن�ت  للخنقة،  عقدة 
نحاس العقل ا�ذبوح، � القلب ا�نكوح ا�Ýّع ا�فتوح ا�ُبÝ; بحّب 

الوطن ا�جزرة.

مقدّمة الحلقة تشكر الحضور وتختم بدموع التÖسيح.
الدكتور يأكل جزرة مّخه.

ا لنا ولكم ولكّل لّغة ستحدث دون هكذا  �- شكرًا دكتور وبùاحة، تب
 ú³إع فاصل  إ�  فائقة  وب©عة  اÕن  ندخل  مجّدًدا،  شكرًا  صدام، 

طويل. 
َمَع رِْحلُو ْورِْح³ ُروح َت ِيرْحل ْوتِرَْحل ِبَس³م

رحلة موفّقة عÄ الّدوام.



مع  الحدود  إ�   èعب أبو  زياد  وصل  عندما 
السÖء، أوقفه حرّاس مدخل العبور إليها وشّكوا 
� أمره، هم الذين ¯ تفوتهم الشاردة والواردة: 
حضوره  جهوري.  صوته  مطواع.  جسده  بدين. 
قوي. قارئ نهم. أكول نهم. ¯ يخاف التحديق � 
العيون. يناñ الحق. يحسم أمره. محب!!! وكّرت 

سبحة الشكوك.
تهامسوا � ما بينهم، فيÖ زياد يتفرّج عÄ ا�كان 
غ� آبه بهم. فتهيّأ له أنه كان احتّك بتصّور عن 
هذا ا�كان �ّا كان عÄ ا�رض، � معهد ل³هوت 
بب�وت. "دراسة ال³هوت تساعدك عÄ التعّمق 
 Öذات مرّة لتلميذه وصديقة في Çّبالفلسفة"، أ

بعد ا�مثل طارق ûيم.
وبعد استط³ع ا�كان ببùه، تنّهد وقال: "ِشْت، 
أنك  يا رجل،  تشعر،   ،ü شو هيدا؟.. هون غ�
تأكل مع شكسب� عند مطعم اسطنبوé بالحمرا". 
أن  إليه، فطلب منه أحدهم  الحرّاس  نبّه  صوته 
هانْدرد،  نايْن  أكس  كاوازا_  موتسيك  Òتطي 

ويتوّجه بها إ� قاعة محكمة الفصل.
 120 الـ  بلغ  إذ  زياد،  قادها  فائقة،  بêاعة 
 Äع بسهولة  وقبّها  واحدة.  بثانية  كلم/ساعة 
الùح  باب  إ�  وصل  حتى  الخلفي،  ب  الد̄و
وتجّمد  ا�مامي  ب  الد̄و حّط  حيث  الكب�، 

ا�وتسيك.
أوقفوه  الذين  أنفسهم  الحرّاس  استقبله  هناك، 
عند ا�دخل ا�ول: � السÖء يحدث دا»اً ما ليس 

زيك محفوض

ذكرى

12 مرسح

المساء تشكو من... زايد أبو عبيس

تكرار  يستغرب   â زياد  لكن   .Ýالب حسبان   �
 Äع مرّت  الذي  هو  ثانية،  مرة  الحرّاس  شخصيات 
رأسه شخصيات كث�ة تسللت إ� الوجود من رؤوس 

أق³م كبار الكتّاب وتكّررت كث�اً مع مّر الزمن.
اقتاده الحرّاس فرح° إ� الداخل، فنادراً ما يأ÷ إليهم 
القاعة  عتبة   عند  ولكن،  العيار.  هذا  من  إنسان 
ّ̄ من شخص واحد، تفّكك زياد أبو  الكب�ة الخالية إ
عبè وتحّول حشداً، كأنه مر � منشور يحلل الضوء 

إ� طيف من ا�لوان.
إ¯ّ أن زياد تفّكك إ� أشخاص. فأخذت القاعة ûتلئ 
 � ا�حكمة.  قوس  نحو  خطوًة  خطى   Öكل بهم 
أولهم  الضخم.  بدنه  عن  ينسلخون  كانوا  الحقيقة، 
ثم  شو؟")  لبكر  ("بالنسبة   úيطاêال هارولد   Íمس
إدوار ا�سيحي ا�توّجس من ك>ة ا�حمودات ("فيلم 
(لفيصل  آغا"  لزياد رحباú). "عويس  أم�_ طويل" 
ليعقوب  والقاعدة"  ("جêان  "الخوري"  فرحات). 

الشدراوي).
 (úممث³ً زياد الرحبا) و� ا�ثناء، ظهر جوزيف صقر
ويعقوب الشدراوي من õفة عالية، يرّحبان بالضيف 
الجديد. وأما فيصل الذي ¯ يزال عالقاً عÄ ا�رض، 
ا�دينة،  أرجاء   � متجّو¯ً  الكتب  بيع  من  يقتات 
فانتدب ج³ل خوري معلّمه ليحتل مكاناً عÄ الÝفة 

ويلّوح لزياد.
ثم ظهر � القاعة أبو الزلُف وتبعه الدلعونا وغزيّل 
 ü") والروزانا  ا�يج  بو  وأبوها  وا�يجانا  الهيبة  أبو 
الزلف  أبو  الدلعونا  عانقت  الفور،   Äوع فاشل"). 

الذي كان يصطحبها � نزهات عÄ ا�وتسيك ال©يع. 
وقالت له: "اشتقتلك كت� زلّوفة، زمان والله." وقبل أن 
من  َشلْعة  تقافزت  الزلف)،  أبو  (عفواً،  زياد  يجيبها 
ا�اعز إ� قلب ا�شهد، فùخ جوزيف من الÝفة: 
وج³ل  يعقوب  وصّفق  عبْسااااْي"،  أبو  أه³  "أه³ 

وهل³ّ.
تلك ا�اعز، التي كان يدحشها نور، شخصية ا�خرج � 
أمام  العائق  هي  م©حياته،  كل   � فاشل"،   ü"
وت³  الزلف.  أبو  رأي   Äلبنان، ع  � والتطّور  التقّدم 
الَشلْعة دخول رجل مقّنع يلقÿب بـ "الغادر"، واسمه 
والشعب  الكرامة  ("بخصوص  عبسة  أبو  الحقيقي 
من  كل   Äع مفتّشاً  ا�مل")،  فسحة  و"ل̄و  العنيد" 

يرتكب شواذاً بحق وطنه.
ريكاردوس  للقاعة، دخل بج³ل  ا�Òن  الجناح  ومن 
عتاد  بكامل  مرّوة)،  لربيع  ("ا�فتاح"  ا�سد  قلب 
 Ǟستي³ء ع القتال واعداً نفسه وجيشه ودول قارّته با

القدس.
فجأة، انضّم إ� البقية عÄ الÝفة، ويليام شكسب�، 
وتوّجه إ� زياد قائ³ً: "ما الحياة سوى حكاية يرويها 
مغّفل، ملؤها صخٌب وغضب، ب³ معنى"، بينÖ هرع 
الفرحات"  ويندسور  "زوجات  شخصياته  القاعة  إ� 
و"ريتشادر الثالث" و"ماكبث"، وزياد يواصل تقّدمه 

نحو قوس ا�حكمة حيث القا/.
ومايرهولد  دور|ات  أيضاً  الÝفة  إ�  دلف  ثم 
التي  الشخصيات  كل  القاعة  وإ�   ðوستانيس³فس
وا�ف³م  ا�م�كية  الجامعات   � زياد  لعبها 

 èعب أبو  شخصية  آخرها  وكان  وا�سلس³ت. 
وا�ثقف  الشاعر  ناñالدين)  لفادي  واو"  ("ب�وت 
ا�شهد  من  والساخر   èالنف ا�صّح  نزيل  العبثي، 

السيا3 العام.
عند مثوله أمام القا/ ذي الهيبة والوقار، كان زياد 
قد فقد كث�اً من حجمه ا�عتاد وبات نحي³ً̄  يُعرف 
إ¯ّ من عينيه الواسعت°. أم� عارياً من كل ما �لمه 
من قراءاته وأبحاثه ومن شهادات وشخصيات ومنح 
 Öوم "فولêايت"،  مؤسسة  من  إحداها  دراسية، 
اكتسبه من علوم ومعارف و|ّاه من ثقافة وكّونه من 
أفكار. وأضحى مفتقداً أصحابه وأصدقاءه وت³ميذه 
الذين أحبّوه �نه يّ© لهم التعلّم من دون أن يتأستذ 

عليهم، عÄ قول ا�مثل بديع أبو شقرا � رثائه.
فقال زياد للقا/: "ِشْت، شو هيدا ماْن! هيدا مش 
أنا. رّجعني أنا". â يجبه القا/ الحكيم �نه يعرف 
كّم كب� قلبه ونبيل شخصه، وأنه ¯ يقصد اÚساءة، 
وذلك وسط همهÖت معÍضة تشكو هذا التùّف، 
ء السÖء الذين تجمهروا �³قاة القادم  بدرت عن ن̄ز

الجديد.
ما جعل زياد يتخÄّ عن العمل � مجال ا�حاسبة 
(أول شهادة حازها)، ويختار الفنون واÕداب مسلكاً 
يعتني  الذي  العميق  ا�©ح  هو  القص�ة،  لحياته 
بالروح البÝية ويعّول عÄ جسد ا�مثل للتعب� عن 
بواطنها الدفينة. فا�©ح العميق، عÄ عكس الدولة 
العميقة التي تسعى إ� إزهاق تلك الروح، يسعى إ� 

تحريرها. 

______________________________________

1 شاعر وكاتب رواý أم�_ من محطمي التقاليد ا�دبية، وهو إ� جانب كل من ويليام إس بوروز وآلن غينسêغ، رائد من رواد مجموعة جيل ِبيْت. ويُعرف ك�واك بأسلوبه التلقاý � الكتابة، وتغطيته موضوعات مثل الروحانيات الكاثوليكية وموسيقى 

الجاز واÚباحة الجنسية والبوذية وا�خدرات والفقر والسفر.

2 أوه�ي مكار�، أم�_ مسلح خارج عن القانون. شارك � حرب القطيع � مقاطعة لينكون، واشتهر بقتله 21 رج³ً، أي Ìعدل رجل لكل سنة من حياته. كان طوله حوا� مÍ ونصف، عيناه زرقاوان، خداه ناعمتان وأسنانه بارزة. ُوصف بأنه رجل لطيف 

ووسيم � بعض ا�وقات، لكنه كان أيضاً عصبي ا�زاج وعنيداً، ما جعله رج³ً خط�اً ماكراً، إضافة إ� كونه يجيد استخدام الس³ح. ُعرف عنه أيضاً ارتداؤه القبعة ا�كسيكية ذات õيط أخ[. â يكن بي~ الولد، Billy the Kid، معروفاً عندما كان عÄ قيد 

الحياة، ولكن بعد سنة من مÖته جعل منه مدير الÝطة باْت غاريت، الذي كان قتله بنفسه، أسطورة عندما ألف عنه كتابًا مث�ًا للدهشة عنوانه "الحياة ا�صيلة لبي~ الولد"، وعليه أصبح رمزاً � الغرب ا�م�_.

3 شاعر فرنè ولد � شارلفيل، وكتب أشهر أعÖله وهو ¯ يزال � أواخر مراهقته. ثم توقف كليًة عن الكتابة قبل أن يبلغ الحادية والعÝين. ويعرف عÄ أنه واحد من الطائش° ا�تحررين من ا�خ³ق والعادات. سافر � رح³ت كث�ة إ� ث³ث قارات قبل 

أن Òوت بال©طان.

4 ممثلة أف³م أم�كية ورمزًا للجنس � ث³ثينيات القرن العÝين عرفت باسم "القنبلة الشقراء". صَنفها معهد الفيلم ا�م�_ واحدًة من أعظم نجوم السينÖ عÄ اÚط³ق.

5 أبو الكبوس°، أو أبو خنجر، هو نوع من النباتات يتبع الفصيلة الكبوسينية من رتبة الكرنبيات.

6 عازف بيانو، عازف جاز، وموسيقي أم�_ ولد � رو_ ماونت وتو� عن عمر يناهز 65 عاماً. ûيّزت مؤلفاته بالتنافر التعب�ي والحركات اللحنية الزاوية، والدمج ب° إقحام شديد لàيقاع واستخدام مذهل ل³نتقال من مقام (سلّم) إ� مقام آخر والصمت 

̄عتيادية (رقصه خ³ل عزف الفرقة). والÍدد. كÖ عرف بأسلوبه � ارتداء البدلة والقبعة ونظارة الشمس وتùفاته غ� ا

7 هو بوداسف الذي يجسد الشفقة لجميع البوذي°. وتم تصويره � مختلف الثقافات إما ذكراً أو أنثى.

8 أو غواني°، Guanyin، هو بوداسف ا�رتبط Ìفهوم الرحمة � بوذية õق آسيا. 



إعداد وحوار  بول مخلوف

أسعد الجبوري:
"أان أمارُس حرواًب متعددة ضد التلوث اللغوي ابلصيغ الجاهزة"

لغة

13 زوم

• � إحدى الحوارات الصحفية التي أجريت معك قلت أن "الشعرية 
الن>  تقصد قصيدة  اÚسÍاتيجية" وكنت  ق³عها  بعد  تِ�   â العربية 
الدعائم  ما هي  الجديد.  الجيل  شعراء  ينÝه  ما  العربية، خصوصاً 

ا�ساسية لهذه الق³ع؟

طاولة  إ�  تجلس  قبائل  مجموعة  إ¯  العربية  الشعرية   � أر   â
النصوص   Äتبادل  ع  Äالرتابة والتفاوض ع مستديرة ل³حتكام إ� 

الشبيه بسيوف  أكلها الصدأ ̄و ترغب Ìغادر الُغمد.
نحن � العاâ العرâ ، ø نؤسس لحرية النص أسلوباً أو طريقة ما، �ننا 
¯ نريد مغادرة ا�ا/، ̄و التخلص من محركات الÍاث الشمولية التي 
الشعري  النسل  الكتاø وضابطاً � حركة  النسيج   � فاع³ً  أصبحت 

الذي بات متشابهاً وكأنه نسخ تظهر من رحم النسخ ا�خرى.
أمٌر مؤسف أن تجد الشعر محكوماً بطقوس القصيدة ومناخها رؤيًة 

وفهÖً حتى وان كان \ة اخت³ف معها � البنيان!  
كنت أفكر ب[ورة تفج� الجاز � ا�جاز، وتثوير الكلمة كرحم قابل 

ل³نجاب، وليس كطاولة للكتابة .

• نّص "أسعد الجبوري" يرتكز عÄ حقل معجمي غني وواسع من 
سأنتظر  ...هنا   ":" "الس³ح  قصيدة   � مث³ً  نقرأ  الحربية،  ا�فردات 
الخريف طوي³ً/ �بدل حروف الحرب/ فتكون عمياء/ بعدها..أسÍيح 
"الحّمى  عنوان  حملت  الثانية  روايتك  وحتى  الجثث".   نقل  من 
ا�سلحة"،  هل ا�دب بالنسبة لك ساحة معركة مفتوحة ¯ قوان° 

تحكمه؟
 

النفي � النص. الكتابة الشعرية وفقاً  إ¯ لقانون نفي  أنتِم يوماً   â
ل%صول ا�تعارف عليها، Çعان ما تصيبني بالغثيان.وكنت، مثلÖ أنا 

اÕن � مكان بعيد عنها.
الجاهزة  بالصيغ  اللغوي  التلوث  ضد  متعددة  حروباً  أمارُس  أنا 
سواء.  حد   Äع ا�نفلوطية  وا�كادÒية  ا�ستهلكة  النقد  وبنظريات 
فكّل كلمٍة � نّص خندٌق .وكل جملة شعرية، هي كائن لغوي يث� 
التأويل ،مÖ يجعل الصورة الشعرية  ا¯لتباس ويقوم بتطوير متعة 

الثوابت،  الذهني، مÖ يخلخل  التصحر  ̄قتحام  غانية بصورة دبابة 
ويدفع بها بكل مستقر  وحكيم إ� الهاوية. 

 
• ما هو برأيك دور اللغة تحديداً � واقع Òكن إ� حد; ما وصفه 

بال"صّنمي" ؟ 

ليست اللغة رحÖً �واليد النصوص، بل هي الدرّاجة الهوائية ومركبة 
الفضاء وقطار الÝق ال©يع الذي يشُق مياَه ا�عِ° ويدفع بها نحو 
الحقول.كُل ذلك Òكن أن يحدث بوجود طاقات تعب�ية قد تكنس 
ا¯صنام من واجهة النص، وتجعلُه مرناً � ا�عنى و� ا�بنى عÄ حّد 
̄و  بالتأكيد.  بانتظار غودوت  الصّنمية، ¯ يكمن  التحرر من  سواء. 

̄ستغراق الطويل  بوجه ا�وناليزا. با

• هناك رأي يقول أن للغة العربية قدسية معينة كونها تنبثق حùاً 
الدين اÚس³مي  الع³قة ب°  ا�ُنزَل، وأنه من شأن هذه  الكتاب  من 
واللغة العربية أن تقف حاجزاً أمام تقدم هذا ا�جتمع وتحرره. كيف 
علينا  قبضته  يحكم  لغوي  "تابو"  من  وهل  الطرح  هذا  نحو  تنظر 

برأيك؟

هذا رأي غ� صحيح. فاللغة العربية موجودة قبل الكتاب ا�ُنزل الذي 
منحها طاقات ب³غية وتعب�ية ضخمة أدت إ� Îورة وجود التفاس� 
والÝوح . قصائد الشعر باللغة العربية، كانت موازية �ا هو ُمنزل. 
 Öيذهب باتجاه، فمعنى ذلك رغبة كل منه Öوإذا كان كل واحد منه
بالفوز بالقارئ حتى جعله طائعاً وعبداً ب³ حدود. وفيÖ كان الشعر 
وبئس  بجهنم   Ýللب تؤمل  ا�ُنزلة  النصوص  كانت  النشوة،  Òنح 

ا�ص�!!
  

• من ناحية أخرى، هنالك من يزعم أن اللغة تنبثق حùاً من الذات، 
وعليه أنها سلطٍة قا»ة بذاتها، هل توافق؟ وهل Òكن التخلص من 

سلطة اللغة؟ 

أجل. فأنا أعتقُد بأن الذات هي اللغة ا�م وا�بن وروح القدس كذلك. 
هي ¯هوت الباطن الوصفي �راقبة حركات النكوص وا�وت، وهي 
ا�َلحّدة الظاهرية التي ترغُب بجعل الوجود شارعاً عبثياً̄  توقف فيه 

حتى التيه ا�عظم.
 

حتفهم،  لقوا  وفنانون  شعراء  ا�موات،   âعوا إ�  ا�دب  يأخذك   •
فتسألهم عن مسائل عÄ شكل مقاب³ت، كيف خطرت هذه الفكرة 

ً؟ ما الذي دفعك إ� الذهاب إ� عواâ أدبية ماتت؟ عÄ رأسك أ̄و

كانت مجرد فكرة، ثم حققتها مÝوعاً لنوع من ا�دب الجديد، فكان 
̄فÍا/)) حيث فتحت ا�دافن وأبواب السموات من  ((بريد السÖء ا
أجل اختبار الشعراء ا�و� � حياة ما بعد ا�وت مرة أخرى. وكذلك 
 â ممن  الشعراء  قدامى  سلوك  أ|اط   Äع  ñا�عا القارئ  تهيئة 
̄فÍا/  تشملهم الذاكرة ا�عاñة. بعبارة أدق، أصبح بريد السÖء ا
Ìثابة مÝحة Úعادة إنتاج اعظم رموز الشعر � التاريخ. الêيد يعيد 
 � وينقب  اÇار  عن  فيكشف  بحرية،  الشعرية  التجارب  صياغة 
حوادث Çية غ� معروفة عن الشعراء سابقاً. كÖ أنه Òلئ الكث� من 
الشخصيات   النقاد والدارسون عن أحوال تلك  التي تركها  الفراغات 
الشعرية التي مرت عÄ ا�رض. Òكن اعتبار الêيد Ìثابة رحم جديد 
ا�سÖء  سوى  السابق  تراثهم  من  Òلكون   ¯ جدد،  شعراء  ̄دات  لو

فقط.

• من هم ا�موات الذين استمتعت بحوارك معهم؟ ومن هم ا�موات 
الذين اشتبكت معهم؟

كان الجميع Ìركز العناية الفائقة. لكن الشاعر ج³ل الدين الرومي 
̄شتباك. هو ا�فظع � التشابك وا

به خيالُه،  يضيق  ا�و�. وكل من  بالدرجة  الشعراء موسوعة خيال 
Çعان ما تجد كلÖته عÄ الرصيف. وتلك كارثة لغوية ¯ن النصوص 

العظيمة تحلق ̄و تجلس القرفصاء � شوارع الزمن.

يذهب "أسعد الجبوري" يف اللغة بعيدًا، يحرشها يف عوامله الغريبة، ذاته الفريدة  البعيدة عن 

اإلفصاح قليًال لكهنا قريبة من الشعر كثريًا. ينرث الجبوري شعره كأنه فدايئ عىل وشك التشظي، 

يسّلم نفسه اىل وهج اللحظة، كأنه يرمي قنابل متفجرة يف هسول التعبري فتتخيله فدائيًا عىل 

وشك التشظي أثناء كتابته للنص. نّصه املتسلح برتكيباٍت لغوية مكثفة يجعل من تجربته 

لغة بحد ذاهتا حيث ال يبىق سوى اإلستعارة أو املجاز وسيلًة إلسعافه.

أسعد الجبوري عىل عكس الكثريين الذين إنضووا تحت مجموعة شعراء قصيدة النرث، اهمت 

ابلكتابة وممارسة اللغة املتفلتة أكرث بكثري من التنظري فهيا ولو كان مزنله الدمشقي منصة 

حرة، ملهتبة، ينبثق منه مانيفستو التحديث وبياانت مضادة للكالسيك اململ. هو مشاكس 

أييت  املطلق  التعبري  إن  له  ابلنسبة  الشعر.  ينقذه  مل  اذا  مالذًا  الرواية  أيخذ  الرفيع،  الطراز  من 

ملغومة  مركّبٍة،  ومذهلة،  "هاردكور"  لغته  األدبية.  أواألشكال  األمناط  كل  عىل  أولوية 

املتجذر  اإلنشايئ  الفولكلور  لينسف  الحداثة  جهبات  عىل  يقاتل  مشتبك"  وحديثة."أديب 

الجبوري" ملقابلته يف هذا  ابلبحور والقوايف والتفعيل. مل نجد ضيفًا مناسبًا أكرث من "أسعد 

العدد من "رحلة" عن دور اللغة يف اإلشتباك.



ويشاهد  الحظ�ة  إ�  روبليف  الراهب  ويح[ 
العرض الذي يسخر من الدولة والكنيسة. وفور 
الجنود  من  مجموعة  تقتحم  العرض،  انتهاء 
الحظ�ة وتلقي القبض عÄ ا�هّرج الذي ¯ يُظِهر 

أي ندم عÄ فعلته. 

الحياة �  الوسطى وشقاء  العصور  � ظل بؤس 
وجوه   Äع الفرحة  الفيلم  يُظِهر   ¯ الفÍة،  تلك 
ا�طفال والنساء والرجال إ¯ � ح[ة ا�هّرج أو 
العالِم أو � حف³ت الوثني°، أي أولئك ا�تمردين 
الذين  أولئك  إ¯  فيه  يُضطهد  و¯  السلطة.   Äع
معها،  ويشتبكون  ويواجهونها  السلطة  يرفضون 
وأدوات  طقوسه  منهم  ولكل  طريقتهم.   Äع
 Öتعب�ه الخاصة وخوفه الدائم من ا¯ضطهاد. ف
̄ستمرار � مÖرسة ا�حظور؟  الذي يدفعهم إ� ا

للفيلم  ا�سا3  ا�حرك  السؤال  هذا  يشكل 
كل  عند  يلتقي  الذي  روبليف  الراهب  ولرحلة 
مختلفة  شخصية  وبا�صادفة،  طرق،  مفÍق 
إ�  تدفعه  روبليف  إنسانية  أن  ومع  ومميزة. 
يظّل  إنسان،  كل  والحب �  الطيبة  عن  البحث 
ا�واجهة. فهل  الهروب من  يحاول قدر اÚمكان 
والفنان؟  الراهب  بروبليف  اللقاءات  تلك  أثّرت 
وهل أجابت الشخصيات، � نهاية ا�طاف، عن 

تساؤ¯ته؟

سؤال: قلق - جواب: فَن

يصل  الفيلم،   � ا�خ�  ال©دي  ا�شهد   �
يقودهم شاب صغ�  لعÖّل  تجمع  إ�  روبليف 
اّدعى أن والده، صانع ا�جراس ا�خ[م،  الّسن 
الشاب  يجهد  ا�جراس.  صناعة   Çّ  Äع أطلعه 

حرمون حمية

تاركوفسيك

أيقونة "أندري روبليف" لـ اتركوفسيك:

الّنقش* يف اتريخ القلق

واجه املخرج 
اتركوفسيك عام 1969 

نفس املعضلة مع 
الرقابة السوفييتية 

اليت حظرت فيلمه 
ومن مث مسحت بعرض 

نسخة معّدلة منه.

14 سيمناتك

* إشارة إ� أسلوب أندري تاركوفسð السينýÖ وكتابه "النقش � الزمن" 

بـ  تؤمن  التي  الرومانسية  الفرضية  استثنينا  إذا 
اÚنسان  تاريخ  فإن  ا�و�"،  النظرة  من  "الحب 
 ¯ بÝية  جÖعات  تاريخ  عن  عبارة  Ìعظمه 
بغالب  ا�بارزة  فتنتهي  لتشتبك،  إ¯  تلتقي 
 - ا�بارزة  هذه  تُنِتَج  أن  أمل   Äع ومغلوب، 

الجدليّة واقعاً أفضَل �حد أطراف الùاع. 

التوتر الدائم سوى نتيجة  ليس هذا الصدام أو 
عليه  أجمع  ما  أو  التطور  من  السن°  م³ي° 
والفّر،  الكّر  وب°  الفّر".  أو  بـ"الكّر  العلÖء 
خريطة جينيّة وخليط هرمونات تدفع اÚنسان 
يêز  الحالت°،  ك³  و�  الهرب.  أو  ا�واجهة  إ� 
البقاء  غريزة  وتطفو  الحقيقة،  وتتوارى  الخوف 
الروح  تجليات  أبشع  ا�عرفة.  حÝية  وتغور 
البÝية تكّشفت � لحظات القلق، ما ب° الكّر 
والفّر، وفيها أيضاً قدمت البÝية أبرز انتاجاتها 
نحو  خطوة  تخطو  أن  قررت  قلّة  يد   Äع

ا�جهول. 

 1932) ðيجهد ا�خرج الرو3 أندري تاركوفس
 Andrei روبليف"،  "أندري  فيلم   �  (1986  -
تصوير   �  1969 عام  أخرجه  الذي   ،Rublev
تعامل  وكيفية  البÝية  الصدامات  هذه 
الشخصيات مع هذه ا�حداث، إنط³قاً من فكرة 
أن التاريخ هو نتيجة تفاع³ت ب° ا�فراد تشّكل 
ومنهم  الطاغية،  فمنهم  ا�جتمعات.  أقدار 
ومنهم  ما،  حقيقة  عن  الباحث  ومنهم  ا�تمرد، 
الذي يجد سعادته � تفاصيل الحياة البسيطة. 
استخدم ا�خرج مشاهد عنف وقتل لنقل صورة 
تلك الحقبة ا�ظلمة والعنيفة من تاريخ روسيا. 
قلقاً  عديدة  جÖعات  عاشت  الفÍة،  تلك  ففي 
وا�جاعة  وا¯ضطهاد،  القمع  نتيجة  دا»اً 
واÚبادة.  الخارجية  الغزوات  وخطر  والطاعون، 

رّد  عن  الفيلم  يبحث  ا�حداث،  هذه  ظل  و� 
مناسب عÄ كل هذا العنف من خ³ل شخصية 

أندري روبليف. 

يعرض الفيلم مجموعة Çديّات من تاريخ روسيا 
هو  القصة  هذه  وبطل  الوسطى.  العصور   �
الراهب ورّسام ا�يقونات ا�ورثوذوكسية ا�شهر 
� العصور الوسطى أندري روبليف. يؤمن هذا 
 Äبخالقه، وع عميقاً  إÒاناً  الصيت  ذائع  الفنان 
رغم ذلك يواجه عقبات تكبّل يديه وûنعه من 
ك�يل،  فيه  ويقول  جديدة.  فنية  أعÖل  خلق 
زميله � الكنيسة والرسم، إنه "يفتقر إ� اÒÚان 

الحقيقي النابع من القلب". 

يصنع  أن  يحاول  يكن   â إنه   ðتاركوفس يقول 
فيلÖً تاريخيا، أو أن يروي قصة الراهب أندري 
روبليف  س�ة  خ³ل  من  أراد  بل  روبليف، 
ففي  العنيف.  روسيا  تاريخ  فهم  الشخصية 
داخلياً  ñاعاً  روبليف  واجه  الوسطى،  العصور 
والتحرر،  الدولة  وب°  والفن  الدين  فكرة  ب° 
 1969 عام   ðتاركوفس ا�خرج  واجه  وبا�ثل، 
التي  السوفييتية  الرقابة  مع  ا�عضلة  نفس 
نسخة  بعرض  سمحت  ثم  ومن  فيلمه  حظرت 

معّدلة منه. 

لقاء "العيد"

الراهب  بينÖ كان  الفيلم،  الرابع من  الفصل   �
للتخييم  استعداداً  الحطب  يجمع  روبليف 
عمق   � صوتاً  سمع  النهر،  قرب  الليلة  وقضاء 
باتجاه  الس�  إ�  الحÝية  فتدفعه  الغابة. 
الصوت، ليجد حشداً من الوثني°، رجا¯ً ونساًء 

 � ا�شاعل،  حامل°  عراة،  يركضون  وأطفا¯ً 
مناسبة   � Òارسونها  التي  الطقوس  من  طقس 

عيد منتصف الصيف الوثني. 

يصاب الراهب بالذهول، فيتابع س�ه � الخفاء 
تحت  الحب  Òارسان  زوج°  ليشاهد  ويتوقف 
وينكشف   Öيراقبه وهو  ثوبه  يحÍق  شجرة. 
أمره، فتلقي مجموعة من الوثني° القبض عليه 
يرفعون  ثم  خشبي.  كوخ  بعارضة  ويربطونه 
راهب  أنه  عرفوا  ح°  أفقي  بشكل  ذراعيه 
ا�سيح.  يسوع  صلب  من  ليسخروا  مسيحي، 
واعتقد الوثنيون أن الراهب سوف يبلّغ الجنود 
حتÌ ًÖكان ا¯حتفال ا�حظور، فقرروا أÇه حتى 

صباح اليوم التاé حفاظاً عÄ س³متهم. 

"مارفا" من روبليف  تُدعى  وثنية   امرأة  تقÍب 
ا�صلوب وهي شبه عارية. فهل نختêَِ الحب من 
ثم  ا�شهد  من  الراهب  يرتبك  ا�و�؟  النظرة 
يهاجمها  وراح  العارية.  ا�رأة  عن  بنظره  يُشيح 
¯عتباره أن ما تقوم به جÖعتها كفر وزندقة وأن 
"النار ستأ÷ من السÖء لتحرقهم"، فÍّد عليه بأن 
ذلك  ومع  أحداً،  يؤذي   ¯ الوثني°)  (أي  شعبها 
الدولة  وأن  معتقداته  بسبب  ل³ضطهاد  يتعرض 
موقفه  يكرر  وتذبحهم.  ت³حقهم  ا�سيحية 
أن س�ها عاريًة هو خطيئة، فتجيبه:"�  مضيفاً 
الحب  هل  يحبّوا.  أن  الجميع   Äع الليلة،  هذه 
تفك  ثم  وتقبّله  معطفها  تُسِقط  ثم  خطيئة؟" 

وثاقه. فيُ©ع الراهب هارباً.

� صباح اليوم التاé، عاد أندري إ� جÖعته ثم 
صغ�ة.  خشبية  قوارب  م�   Äع ا�خيّم  غادروا 
 Äومع انط³قهم، تظهر مجموعة من الجنود ع
ضفة النهر تطارد عدداً من الوثني° ومن بينهم 

وûّر  سباحًة،  النهر   êوتع مارفا  تهرب  مارفا. 
وجهه  الراهب  يَُخبئ  روبليف.  قارب  بجانب 

وينظر بعيداً نكراناً وشعوراً بالعار.

ا�شهد، تظهر  الصلب � هذا  إ� رمزية  إضافة 
قبل  ا�سيح وخيانته من  أخرى من س�ة  أمثلة 
ت³مذته، إذ رفض روبليف مارفا مرّت° ونكرها � 
صباح اليوم التاé عندما كان الجنود ي³حقونها، 
ا�خرج  لجأ  ا�غزى،  ولدعم  للحب.  فأدار ظهره 
صلب  مشهد  إدخال  إ�   ðتاركوفس أندري 
قبل  الثلوج،  تغطيها  روسيّة  أرض   Äع ا�سيح 

مشهد الوثني°. 

العاِمل واملهّرج وصانع األجراس

يصادفها  شخصيات  الفيلم   �  ðتاركوفس يُقّدم 
تلك  طباع  وتختلف  رحلته.   � روبليف 
ا�جتمع   � السائدة  الطباع  عن  الشخصيات 
"ييفيم"،  وأحدها  الوسطى.  العصور   � الرو3 
 .ýتجربة إط³ق منطاد هوا Äيعمل ع âوهو عا
قبل  ا�نطاد  لتجهيز  مساعديه   âالعا يستعجل 
الذين  الغاضب°  ا�زارع°  من  مجموعة  وصول 
"ييفيم"  Òُثل  العلمية هرطقة.  يرون � تجربته 
العصور  ظ³م  من  الهاربة  ا�تمردة  الشخصية 
العالِم  ينجح  العلم".  بـ"نور  الوسطى، مستعينة 
ا�زارع°  مرأى   Äع دقائق  لبضع  بالط�ان 
بسقوط  تتحطم  أح³مه  أن  إ¯  ا�شدوه°، 

ا�نطاد. 

الذي  ا�هّرج  مشهد   � مÖثلة  شخصية  وتظهر 
الذي  العامة  كوميدياً �جموعة من  يُقّدم عرضاً 
العاصفة.  هدوء  بانتظار  حظ�ة   � يحتمون 

ا�همة  Úنجاز  والوحل  الط°   � ومساعديه 
تدش°  احتفال  وبدء  ا�م�  وصول  قبل 
رنّان،  جرس  صنع   � فشلوا  ولو  الجرس. 
سيكون اÚعدام مص�هم جميعاً. و� اللحظة 
 � الصغ�  ا�جراس  صانع  ينجح  الحاسمة، 
قرع الجرس ثم ينهار نتيجة القلق الذي عاشه 
روبليف  منه  يقÍب  الفشل.  من  خوفاً 
فيجيبه  تبð؟"  "�اذا  له:  ويقول  ويحضنه 
الشاب: "â يعلّمني أÇّ ø صناعة ا�جراس". 
أسعد  عملك  أن  ترى  "أ¯  روبليف:  ف�د 

الجميع؟ عليك أن تفرح!"

يش� عاâ النفس النمساوي أوتو رانك (1884 
الùّاع  عن  الناتج  القلق  أن  إ�   (1939  -
الفنان، وأن صدمة  إبداع  النفè هو مصدر 
Úبداعاته.  العنان  تطلق  النفسية  الفنان 
وا�ديان  وا�يثولوجيا  الفن  أن  رانك  ويضيف 
قلق  بفضل  النور  أبùت  جميعها  والفلسفة 
حÖسة   � القلق  يذوب  وهكذا،  اÚنفصال. 
ا�هّرج بضحكة  فرح  ا�ستكشف، و�  العالِم 
جمهوره، و� تناغم رقصة الوثني مع الطبيعة 
والكون. قلق روبليف الباحث عن ا�عنى زال 
أيضاً وتحّول إ� حÖسة مستِجّدة للعودة إ� 

رسم ا�يقونات وليم% العاâ سعادًة.

مقابلة   �  ðتاركوفس أندري  ا�خرج  يقول 
كان  لو  جدوى  ب³  الفن  "سيكون  مصّورة: 
بالوئام  نَِعم  اÚنسان  ولكان  مثالياً،   âالعا
وتخÄّ عن السعي إليه." فهل نجد � الفن، 
وبداية  القلق  نهاية  روبليف،  فعل   Öك

السعادة؟ 



ويشاهد  الحظ�ة  إ�  روبليف  الراهب  ويح[ 
العرض الذي يسخر من الدولة والكنيسة. وفور 
الجنود  من  مجموعة  تقتحم  العرض،  انتهاء 
الحظ�ة وتلقي القبض عÄ ا�هّرج الذي ¯ يُظِهر 

أي ندم عÄ فعلته. 

الحياة �  الوسطى وشقاء  العصور  � ظل بؤس 
وجوه   Äع الفرحة  الفيلم  يُظِهر   ¯ الفÍة،  تلك 
ا�طفال والنساء والرجال إ¯ � ح[ة ا�هّرج أو 
العالِم أو � حف³ت الوثني°، أي أولئك ا�تمردين 
الذين  أولئك  إ¯  فيه  يُضطهد  و¯  السلطة.   Äع
معها،  ويشتبكون  ويواجهونها  السلطة  يرفضون 
وأدوات  طقوسه  منهم  ولكل  طريقتهم.   Äع
 Öتعب�ه الخاصة وخوفه الدائم من ا¯ضطهاد. ف
̄ستمرار � مÖرسة ا�حظور؟  الذي يدفعهم إ� ا

للفيلم  ا�سا3  ا�حرك  السؤال  هذا  يشكل 
كل  عند  يلتقي  الذي  روبليف  الراهب  ولرحلة 
مختلفة  شخصية  وبا�صادفة،  طرق،  مفÍق 
إ�  تدفعه  روبليف  إنسانية  أن  ومع  ومميزة. 
يظّل  إنسان،  كل  والحب �  الطيبة  عن  البحث 
ا�واجهة. فهل  الهروب من  يحاول قدر اÚمكان 
والفنان؟  الراهب  بروبليف  اللقاءات  تلك  أثّرت 
وهل أجابت الشخصيات، � نهاية ا�طاف، عن 

تساؤ¯ته؟

سؤال: قلق - جواب: فَن

يصل  الفيلم،   � ا�خ�  ال©دي  ا�شهد   �
يقودهم شاب صغ�  لعÖّل  تجمع  إ�  روبليف 
اّدعى أن والده، صانع ا�جراس ا�خ[م،  الّسن 
الشاب  يجهد  ا�جراس.  صناعة   Çّ  Äع أطلعه 

15 سيمناتك

• � إحدى الحوارات الصحفية التي أجريت معك قلت أن "الشعرية 
الن>  تقصد قصيدة  اÚسÍاتيجية" وكنت  ق³عها  بعد  تِ�   â العربية 
الدعائم  ما هي  الجديد.  الجيل  شعراء  ينÝه  ما  العربية، خصوصاً 

ا�ساسية لهذه الق³ع؟

طاولة  إ�  تجلس  قبائل  مجموعة  إ¯  العربية  الشعرية   � أر   â
النصوص   Äتبادل  ع  Äالرتابة والتفاوض ع مستديرة ل³حتكام إ� 

الشبيه بسيوف  أكلها الصدأ ̄و ترغب Ìغادر الُغمد.
نحن � العاâ العرâ ، ø نؤسس لحرية النص أسلوباً أو طريقة ما، �ننا 
¯ نريد مغادرة ا�ا/، ̄و التخلص من محركات الÍاث الشمولية التي 
الشعري  النسل  الكتاø وضابطاً � حركة  النسيج   � فاع³ً  أصبحت 

الذي بات متشابهاً وكأنه نسخ تظهر من رحم النسخ ا�خرى.
أمٌر مؤسف أن تجد الشعر محكوماً بطقوس القصيدة ومناخها رؤيًة 

وفهÖً حتى وان كان \ة اخت³ف معها � البنيان!  
كنت أفكر ب[ورة تفج� الجاز � ا�جاز، وتثوير الكلمة كرحم قابل 

ل³نجاب، وليس كطاولة للكتابة .

• نّص "أسعد الجبوري" يرتكز عÄ حقل معجمي غني وواسع من 
سأنتظر  ...هنا   ":" "الس³ح  قصيدة   � مث³ً  نقرأ  الحربية،  ا�فردات 
الخريف طوي³ً/ �بدل حروف الحرب/ فتكون عمياء/ بعدها..أسÍيح 
"الحّمى  عنوان  حملت  الثانية  روايتك  وحتى  الجثث".   نقل  من 
ا�سلحة"،  هل ا�دب بالنسبة لك ساحة معركة مفتوحة ¯ قوان° 

تحكمه؟
 

النفي � النص. الكتابة الشعرية وفقاً  إ¯ لقانون نفي  أنتِم يوماً   â
ل%صول ا�تعارف عليها، Çعان ما تصيبني بالغثيان.وكنت، مثلÖ أنا 

اÕن � مكان بعيد عنها.
الجاهزة  بالصيغ  اللغوي  التلوث  ضد  متعددة  حروباً  أمارُس  أنا 
سواء.  حد   Äع ا�نفلوطية  وا�كادÒية  ا�ستهلكة  النقد  وبنظريات 
فكّل كلمٍة � نّص خندٌق .وكل جملة شعرية، هي كائن لغوي يث� 
التأويل ،مÖ يجعل الصورة الشعرية  ا¯لتباس ويقوم بتطوير متعة 

الثوابت،  الذهني، مÖ يخلخل  التصحر  ̄قتحام  غانية بصورة دبابة 
ويدفع بها بكل مستقر  وحكيم إ� الهاوية. 

 
• ما هو برأيك دور اللغة تحديداً � واقع Òكن إ� حد; ما وصفه 

بال"صّنمي" ؟ 

ليست اللغة رحÖً �واليد النصوص، بل هي الدرّاجة الهوائية ومركبة 
الفضاء وقطار الÝق ال©يع الذي يشُق مياَه ا�عِ° ويدفع بها نحو 
الحقول.كُل ذلك Òكن أن يحدث بوجود طاقات تعب�ية قد تكنس 
ا¯صنام من واجهة النص، وتجعلُه مرناً � ا�عنى و� ا�بنى عÄ حّد 
̄و  بالتأكيد.  بانتظار غودوت  الصّنمية، ¯ يكمن  التحرر من  سواء. 

̄ستغراق الطويل  بوجه ا�وناليزا. با

• هناك رأي يقول أن للغة العربية قدسية معينة كونها تنبثق حùاً 
الدين اÚس³مي  الع³قة ب°  ا�ُنزَل، وأنه من شأن هذه  الكتاب  من 
واللغة العربية أن تقف حاجزاً أمام تقدم هذا ا�جتمع وتحرره. كيف 
علينا  قبضته  يحكم  لغوي  "تابو"  من  وهل  الطرح  هذا  نحو  تنظر 

برأيك؟

هذا رأي غ� صحيح. فاللغة العربية موجودة قبل الكتاب ا�ُنزل الذي 
منحها طاقات ب³غية وتعب�ية ضخمة أدت إ� Îورة وجود التفاس� 
والÝوح . قصائد الشعر باللغة العربية، كانت موازية �ا هو ُمنزل. 
 Öيذهب باتجاه، فمعنى ذلك رغبة كل منه Öوإذا كان كل واحد منه
بالفوز بالقارئ حتى جعله طائعاً وعبداً ب³ حدود. وفيÖ كان الشعر 
وبئس  بجهنم   Ýللب تؤمل  ا�ُنزلة  النصوص  كانت  النشوة،  Òنح 

ا�ص�!!
  

• من ناحية أخرى، هنالك من يزعم أن اللغة تنبثق حùاً من الذات، 
وعليه أنها سلطٍة قا»ة بذاتها، هل توافق؟ وهل Òكن التخلص من 

سلطة اللغة؟ 

أجل. فأنا أعتقُد بأن الذات هي اللغة ا�م وا�بن وروح القدس كذلك. 
هي ¯هوت الباطن الوصفي �راقبة حركات النكوص وا�وت، وهي 
ا�َلحّدة الظاهرية التي ترغُب بجعل الوجود شارعاً عبثياً̄  توقف فيه 

حتى التيه ا�عظم.
 

حتفهم،  لقوا  وفنانون  شعراء  ا�موات،   âعوا إ�  ا�دب  يأخذك   •
فتسألهم عن مسائل عÄ شكل مقاب³ت، كيف خطرت هذه الفكرة 

ً؟ ما الذي دفعك إ� الذهاب إ� عواâ أدبية ماتت؟ عÄ رأسك أ̄و

كانت مجرد فكرة، ثم حققتها مÝوعاً لنوع من ا�دب الجديد، فكان 
̄فÍا/)) حيث فتحت ا�دافن وأبواب السموات من  ((بريد السÖء ا
أجل اختبار الشعراء ا�و� � حياة ما بعد ا�وت مرة أخرى. وكذلك 
 â ممن  الشعراء  قدامى  سلوك  أ|اط   Äع  ñا�عا القارئ  تهيئة 
̄فÍا/  تشملهم الذاكرة ا�عاñة. بعبارة أدق، أصبح بريد السÖء ا
Ìثابة مÝحة Úعادة إنتاج اعظم رموز الشعر � التاريخ. الêيد يعيد 
 � وينقب  اÇار  عن  فيكشف  بحرية،  الشعرية  التجارب  صياغة 
حوادث Çية غ� معروفة عن الشعراء سابقاً. كÖ أنه Òلئ الكث� من 
الشخصيات   النقاد والدارسون عن أحوال تلك  التي تركها  الفراغات 
الشعرية التي مرت عÄ ا�رض. Òكن اعتبار الêيد Ìثابة رحم جديد 
ا�سÖء  سوى  السابق  تراثهم  من  Òلكون   ¯ جدد،  شعراء  ̄دات  لو

فقط.

• من هم ا�موات الذين استمتعت بحوارك معهم؟ ومن هم ا�موات 
الذين اشتبكت معهم؟

كان الجميع Ìركز العناية الفائقة. لكن الشاعر ج³ل الدين الرومي 
̄شتباك. هو ا�فظع � التشابك وا

به خيالُه،  يضيق  ا�و�. وكل من  بالدرجة  الشعراء موسوعة خيال 
Çعان ما تجد كلÖته عÄ الرصيف. وتلك كارثة لغوية ¯ن النصوص 

العظيمة تحلق ̄و تجلس القرفصاء � شوارع الزمن.

بـ  تؤمن  التي  الرومانسية  الفرضية  استثنينا  إذا 
اÚنسان  تاريخ  فإن  ا�و�"،  النظرة  من  "الحب 
 ¯ بÝية  جÖعات  تاريخ  عن  عبارة  Ìعظمه 
بغالب  ا�بارزة  فتنتهي  لتشتبك،  إ¯  تلتقي 
 - ا�بارزة  هذه  تُنِتَج  أن  أمل   Äع ومغلوب، 

الجدليّة واقعاً أفضَل �حد أطراف الùاع. 

التوتر الدائم سوى نتيجة  ليس هذا الصدام أو 
عليه  أجمع  ما  أو  التطور  من  السن°  م³ي° 
والفّر،  الكّر  وب°  الفّر".  أو  بـ"الكّر  العلÖء 
خريطة جينيّة وخليط هرمونات تدفع اÚنسان 
يêز  الحالت°،  ك³  و�  الهرب.  أو  ا�واجهة  إ� 
البقاء  غريزة  وتطفو  الحقيقة،  وتتوارى  الخوف 
الروح  تجليات  أبشع  ا�عرفة.  حÝية  وتغور 
البÝية تكّشفت � لحظات القلق، ما ب° الكّر 
والفّر، وفيها أيضاً قدمت البÝية أبرز انتاجاتها 
نحو  خطوة  تخطو  أن  قررت  قلّة  يد   Äع

ا�جهول. 

 1932) ðيجهد ا�خرج الرو3 أندري تاركوفس
 Andrei روبليف"،  "أندري  فيلم   �  (1986  -
تصوير   �  1969 عام  أخرجه  الذي   ،Rublev
تعامل  وكيفية  البÝية  الصدامات  هذه 
الشخصيات مع هذه ا�حداث، إنط³قاً من فكرة 
أن التاريخ هو نتيجة تفاع³ت ب° ا�فراد تشّكل 
ومنهم  الطاغية،  فمنهم  ا�جتمعات.  أقدار 
ومنهم  ما،  حقيقة  عن  الباحث  ومنهم  ا�تمرد، 
الذي يجد سعادته � تفاصيل الحياة البسيطة. 
استخدم ا�خرج مشاهد عنف وقتل لنقل صورة 
تلك الحقبة ا�ظلمة والعنيفة من تاريخ روسيا. 
قلقاً  عديدة  جÖعات  عاشت  الفÍة،  تلك  ففي 
وا�جاعة  وا¯ضطهاد،  القمع  نتيجة  دا»اً 
واÚبادة.  الخارجية  الغزوات  وخطر  والطاعون، 

رّد  عن  الفيلم  يبحث  ا�حداث،  هذه  ظل  و� 
مناسب عÄ كل هذا العنف من خ³ل شخصية 

أندري روبليف. 

يعرض الفيلم مجموعة Çديّات من تاريخ روسيا 
هو  القصة  هذه  وبطل  الوسطى.  العصور   �
الراهب ورّسام ا�يقونات ا�ورثوذوكسية ا�شهر 
� العصور الوسطى أندري روبليف. يؤمن هذا 
 Äبخالقه، وع عميقاً  إÒاناً  الصيت  ذائع  الفنان 
رغم ذلك يواجه عقبات تكبّل يديه وûنعه من 
ك�يل،  فيه  ويقول  جديدة.  فنية  أعÖل  خلق 
زميله � الكنيسة والرسم، إنه "يفتقر إ� اÒÚان 

الحقيقي النابع من القلب". 

يصنع  أن  يحاول  يكن   â إنه   ðتاركوفس يقول 
فيلÖً تاريخيا، أو أن يروي قصة الراهب أندري 
روبليف  س�ة  خ³ل  من  أراد  بل  روبليف، 
ففي  العنيف.  روسيا  تاريخ  فهم  الشخصية 
داخلياً  ñاعاً  روبليف  واجه  الوسطى،  العصور 
والتحرر،  الدولة  وب°  والفن  الدين  فكرة  ب° 
 1969 عام   ðتاركوفس ا�خرج  واجه  وبا�ثل، 
التي  السوفييتية  الرقابة  مع  ا�عضلة  نفس 
نسخة  بعرض  سمحت  ثم  ومن  فيلمه  حظرت 

معّدلة منه. 

لقاء "العيد"

الراهب  بينÖ كان  الفيلم،  الرابع من  الفصل   �
للتخييم  استعداداً  الحطب  يجمع  روبليف 
عمق   � صوتاً  سمع  النهر،  قرب  الليلة  وقضاء 
باتجاه  الس�  إ�  الحÝية  فتدفعه  الغابة. 
الصوت، ليجد حشداً من الوثني°، رجا¯ً ونساًء 

 � ا�شاعل،  حامل°  عراة،  يركضون  وأطفا¯ً 
مناسبة   � Òارسونها  التي  الطقوس  من  طقس 

عيد منتصف الصيف الوثني. 

يصاب الراهب بالذهول، فيتابع س�ه � الخفاء 
تحت  الحب  Òارسان  زوج°  ليشاهد  ويتوقف 
وينكشف   Öيراقبه وهو  ثوبه  يحÍق  شجرة. 
أمره، فتلقي مجموعة من الوثني° القبض عليه 
يرفعون  ثم  خشبي.  كوخ  بعارضة  ويربطونه 
راهب  أنه  عرفوا  ح°  أفقي  بشكل  ذراعيه 
ا�سيح.  يسوع  صلب  من  ليسخروا  مسيحي، 
واعتقد الوثنيون أن الراهب سوف يبلّغ الجنود 
حتÌ ًÖكان ا¯حتفال ا�حظور، فقرروا أÇه حتى 

صباح اليوم التاé حفاظاً عÄ س³متهم. 

"مارفا" من روبليف  تُدعى  وثنية   امرأة  تقÍب 
ا�صلوب وهي شبه عارية. فهل نختêَِ الحب من 
ثم  ا�شهد  من  الراهب  يرتبك  ا�و�؟  النظرة 
يهاجمها  وراح  العارية.  ا�رأة  عن  بنظره  يُشيح 
¯عتباره أن ما تقوم به جÖعتها كفر وزندقة وأن 
"النار ستأ÷ من السÖء لتحرقهم"، فÍّد عليه بأن 
ذلك  ومع  أحداً،  يؤذي   ¯ الوثني°)  (أي  شعبها 
الدولة  وأن  معتقداته  بسبب  ل³ضطهاد  يتعرض 
موقفه  يكرر  وتذبحهم.  ت³حقهم  ا�سيحية 
أن س�ها عاريًة هو خطيئة، فتجيبه:"�  مضيفاً 
الحب  هل  يحبّوا.  أن  الجميع   Äع الليلة،  هذه 
تفك  ثم  وتقبّله  معطفها  تُسِقط  ثم  خطيئة؟" 

وثاقه. فيُ©ع الراهب هارباً.

� صباح اليوم التاé، عاد أندري إ� جÖعته ثم 
صغ�ة.  خشبية  قوارب  م�   Äع ا�خيّم  غادروا 
 Äومع انط³قهم، تظهر مجموعة من الجنود ع
ضفة النهر تطارد عدداً من الوثني° ومن بينهم 

وûّر  سباحًة،  النهر   êوتع مارفا  تهرب  مارفا. 
وجهه  الراهب  يَُخبئ  روبليف.  قارب  بجانب 

وينظر بعيداً نكراناً وشعوراً بالعار.

ا�شهد، تظهر  الصلب � هذا  إ� رمزية  إضافة 
قبل  ا�سيح وخيانته من  أخرى من س�ة  أمثلة 
ت³مذته، إذ رفض روبليف مارفا مرّت° ونكرها � 
صباح اليوم التاé عندما كان الجنود ي³حقونها، 
ا�خرج  لجأ  ا�غزى،  ولدعم  للحب.  فأدار ظهره 
صلب  مشهد  إدخال  إ�   ðتاركوفس أندري 
قبل  الثلوج،  تغطيها  روسيّة  أرض   Äع ا�سيح 

مشهد الوثني°. 

العاِمل واملهّرج وصانع األجراس

يصادفها  شخصيات  الفيلم   �  ðتاركوفس يُقّدم 
تلك  طباع  وتختلف  رحلته.   � روبليف 
ا�جتمع   � السائدة  الطباع  عن  الشخصيات 
"ييفيم"،  وأحدها  الوسطى.  العصور   � الرو3 
 .ýتجربة إط³ق منطاد هوا Äيعمل ع âوهو عا
قبل  ا�نطاد  لتجهيز  مساعديه   âالعا يستعجل 
الذين  الغاضب°  ا�زارع°  من  مجموعة  وصول 
"ييفيم"  Òُثل  العلمية هرطقة.  يرون � تجربته 
العصور  ظ³م  من  الهاربة  ا�تمردة  الشخصية 
العالِم  ينجح  العلم".  بـ"نور  الوسطى، مستعينة 
ا�زارع°  مرأى   Äع دقائق  لبضع  بالط�ان 
بسقوط  تتحطم  أح³مه  أن  إ¯  ا�شدوه°، 

ا�نطاد. 

الذي  ا�هّرج  مشهد   � مÖثلة  شخصية  وتظهر 
الذي  العامة  كوميدياً �جموعة من  يُقّدم عرضاً 
العاصفة.  هدوء  بانتظار  حظ�ة   � يحتمون 

ا�همة  Úنجاز  والوحل  الط°   � ومساعديه 
تدش°  احتفال  وبدء  ا�م�  وصول  قبل 
رنّان،  جرس  صنع   � فشلوا  ولو  الجرس. 
سيكون اÚعدام مص�هم جميعاً. و� اللحظة 
 � الصغ�  ا�جراس  صانع  ينجح  الحاسمة، 
قرع الجرس ثم ينهار نتيجة القلق الذي عاشه 
روبليف  منه  يقÍب  الفشل.  من  خوفاً 
فيجيبه  تبð؟"  "�اذا  له:  ويقول  ويحضنه 
الشاب: "â يعلّمني أÇّ ø صناعة ا�جراس". 
أسعد  عملك  أن  ترى  "أ¯  روبليف:  ف�د 

الجميع؟ عليك أن تفرح!"

يش� عاâ النفس النمساوي أوتو رانك (1884 
الùّاع  عن  الناتج  القلق  أن  إ�   (1939  -
الفنان، وأن صدمة  إبداع  النفè هو مصدر 
Úبداعاته.  العنان  تطلق  النفسية  الفنان 
وا�ديان  وا�يثولوجيا  الفن  أن  رانك  ويضيف 
قلق  بفضل  النور  أبùت  جميعها  والفلسفة 
حÖسة   � القلق  يذوب  وهكذا،  اÚنفصال. 
ا�هّرج بضحكة  فرح  ا�ستكشف، و�  العالِم 
جمهوره، و� تناغم رقصة الوثني مع الطبيعة 
والكون. قلق روبليف الباحث عن ا�عنى زال 
أيضاً وتحّول إ� حÖسة مستِجّدة للعودة إ� 

رسم ا�يقونات وليم% العاâ سعادًة.

مقابلة   �  ðتاركوفس أندري  ا�خرج  يقول 
كان  لو  جدوى  ب³  الفن  "سيكون  مصّورة: 
بالوئام  نَِعم  اÚنسان  ولكان  مثالياً،   âالعا
وتخÄّ عن السعي إليه." فهل نجد � الفن، 
وبداية  القلق  نهاية  روبليف،  فعل   Öك

السعادة؟ 

يف ظل بؤس العصور 
الوسطى وشقاء 

الحياة يف تلك الفرتة، 
ال ُيظِهر الفيلم الفرحة 

عىل وجوه األطفال 
والنساء والرجال إال يف 

حرضة املهّرج أو العاِمل 
أو يف حفالت الوثنيني



تـاريـــــــــــــــــــــــــخ
الطبقــــــــــــــــــــــــة 
العــــــــــــــــــــــــاملة

• 1 فêاير 2012، قُتل 72 شخصاً من مشجي فريق ا�ه~ عقب مباراة 
كرة قدم ب° فريقي ا�ùي وا�ه~ فيÖ ُعرِف بـ"مذبحة بورسعيد". 
مدرج   Äع والسكاك°  بالع#  هجوم  حصل  ا�باراة،  انتهاء  بعد 
مشجعي النادي ا�ه~ مÖّ أدى إ� تدافع الجÖه� الذين حاñتهم 

قوات ا�من وأقفلت البوابات � وجههم �نعهم من الهرب.

التاé حول  ا�قال  • 3 فêاير 2003، نÝت صحيفة واشنطن بوست 
"أسلحة الدمار الشامل العراقية" بعنوان "¯ Òكن دحضه". يقول ا�قال 
"من الّصعب تخيّل كيف Òكن �ي شخص أن يشك � أن العراق Òتلك 
أسلحة الدمار الشامل"،  وأن "ا�دلة ، Ìا � ذلك صور ا�قÖر الصناعية 
وا�خêين،  ا�حتجزين  من  ا�قدمة  والتقارير  الصوتية  والتسجي³ت 
كانت دامغة... قوية ̄و Òكن دحضها". كÖ زََعَم أن "نظام صدام حس° 
أسلحة   Äع الحصول  يحاول  القاعدة  تنظيم  من  فرع  مع  يتعاون 

كيميائية وشن هجÖت � أوروبا".

عÖّل  إليها  دعا  التي  اÎÚابات  من  موجة  بدأت   ،1938 فêاير   4  •
 øل الّساحل الغرÖّا�وانئ � جزيرة هاواي للمطالبة بأجر متساٍو مع ُع
 50 Äطة النار عÝاب عندما أطلقت الÎÚ̄يات ا�تحدة. إنتهى ا للو

عامل أعزل � ما أصبح يُعرَف بـ"مذبحة هيلو".

 Íاير 1921، تو� � روسيا ا�ؤيد الشه� للشيوعية ا�ناركية "بيê8 ف •
كروبوتك°" بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد. أّسَس وشارك � مجموعات 
ثورية � روسيا وإنكلÍا وفرنسا وسوي©ا، وكتب العديد من النصوص 
"التبادلية:  النصوص  ا�ناركية. من ب° هذه  النظرية  تطّور  ا�همة � 
عامل التطور" (Mutual Aid: a Factor in Evolution)، والذي أظهر 
الحيوانات عام³ً  البÝ وب°  التعاون ب°  فيه كروبوتك° كيف شّكل 
لنجاحها واستمرار إنتاج الحقول وا�صانع. رأى كروبوتك° أن  رئيسياً 
هذه التجارب هي Ìثابة ûوذج عم~ لكيفية قيام مجتمع حّر تديره 

الطبقة العاملة.

• 15 فêاير 2003، وقعت إحتجاجات ضخمة � جميع أنحاء العاâ ضد 
الحرب عÄ العراق،  من بينها تظاهرة � لندن شارك فيها 1.5 مليون 
شخص (أكê تظاهرة � تاريخ ا�ملكة ا�تحدة). لكن الحرب اندلعت 

وâ يحقق اÚحتجاج السلمي أي نتيجة. 

ومقاوم  الêازيلية  القدم  كرة  أسطورة  ُولدت   ،1954 فêاير   19  •
الديكتاتورية "سقراط". خ³ل فÍة لعبه مع "كورينثيانز"، وهو فريق من 
الطبقة العاملة، شارك سقراط � تأسيس حركة "الدÒقراطية الكورنثية" 
̄يات ا�تحدة. � عام 1982،  ا�عارضة للديكتاتورية ا�دعومة من الو
فاز الفريق ببطولة الدوري وكانت عبارة "دÒقراطية" تتوسط قمصانهم. 
عندما إنتقل إ� إيطاليا وُسِئل عن ال³ّعب اÚيطاé ا�فضل برأيه، أجاب 
سقراط: "¯ أعرف. أنا هنا لقراءة غرام? باللّغة ا�صلية ولدراسة تاريخ 

الحركة العÖلية ."

الفاشية  مناهض  ا�نار_  بروتون،  أندريه  ولد   ،1896 فêاير   19  •
ومؤسس الحركة السوريالية. كتب بروتون عام 1962: "� مرآة ا�ناركية 

الّسوداء أدركت الّ©يالية نفسها."

• 21 فêاير 1848، نÝُِ البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنغلز. 
¯ يزال البيان الشيوعي أحد أهم النصوص وأك>ها تأث�اً.

• 21 فêاير 1965، إغتيل مالكوâ إكس، ناشط الحقوق ا�دنية ا�م�_ 
وأحد رموز حركات القوة السوداء، بينÖ كان يستعد Úلقاء خطاب أمام 
يؤمن  بِدين  أؤمن   úإ" أقواله:  من  نيويورك.   � ا�ؤيدين  من  حشد 
بالحرية. ولو كان ع~ مرة ً أن أقبل ديناً̄  Òَُِكُنني من أن أخوض معركة 

من أجل شعبي، فليذهب هذا الدين إ� الجحيم."

أوفرú"، وهو شاب شيوعي وعامل �  "بيار  قُتل  • 25 فêاير 1972، 
مصنع õكة رينو، عÄ يد "جان أنطوان تراموú" وهو جندي متقاعد 
يتلقى أجراً من õكة رينو، بينÖ كان يوزع ا�ناش� مع وزم³ئه خارج 
مصنع رينو. ح[ 200 ألف شخص جنازته واندلعت أعÖل شغب. 

.úعام 1977 إنتقاماً لـ أوفر úاغتيل ترامو

• 26 فêاير 2012، قُتل ترايفون مارتن، وهو مراهق أسود غ� مسلح، 
عÄ يد متطوع مراقبة الحّي لكونه أسوًدا يرتدي كنزة "هودي" � الحي 
أنحاء  جميع   � واحتجاجات  مس�ات  إنطلقت  وفاته،  بعد  "الخطأ". 
̄يات ا�تحدة ا�م�كية، وولدت حركة Black Lives Matter. بعد  الو

مرور أك> من عام، ûّت محاكمة ُمطلق النار وûُت تêئته من تهمة القتل.
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