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اﻷﺗﻤﻮﺳﻔﻴﺮ

ّ
ﻣﺤﴚ ورق ﺧﺮﻃﻮش*
ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف
نداء ،نداء إىل جميع الوحدات!
قنبلة موقوتة غرزتها قوى أمر الواقع تحت عجلة الوقت
وانفجار كبري يلوح يف األفق .أعيد وأكرر ،خطر ُمستجد يَستعد
للتص ّدع ،تفصلنا عنه مد ٌة زمني ٌة زاغرة.
نداء ،نداء إىل جميع الوحدات!
إر ّموا صور املوىت املوجودة يف محفظاتكم ،زعزعوا أصنام
املقدسة ،اخرطوا األساطري التي َم َن َعت وشَ َج َنت
املوروثات
ّ
وأيَ َن َعت ضعفاً وخوفاً وعبودية .ل ّق ّموا شتامئكم برسعة ،خ ِ
َرطشوا
كالمكم االَن ،ارفعوا منسوب األدرينالني عالياً ،املعركة ا َتية ال
محال وعلينا نسف النموذج.
ٍ
بتصعيد غري مسبوق لِف َِك ِح َصار
سيبدأ الهجوم اليوم ومن هنا،
األرقام املفروض علينا ،املفهوم الذي ح ّول ذواتنا إىل ل ّوحة
تجريدية تتباهى باقتنائها الطبقة الوسطى .سنطيح بإيديولوجية
الربح الرسيع ،التي جعلت من كل فر ٍد عىل ِ
قيد الحياة سمسا ًرا
رس أصحاب املخططات
طمو ًحا يف أسواق العقارات َ
وس َنأ ُ
الجانحة نحو التسليم والتسلّم ،املقايضة واملبايعة من دون أن
واجب أخالقي ولو أىت ذلك يف فلك
نطلب فدية .فالسطو عليهم ٌ
لغتهم .لقد َسبَق وخضنا جوالت قتال هادئة عىل جبهات
الحارض السرتداد الوقت املنهوب ،نجحنا مبُصادرة املفعول
الرجعي لكن قرار السلم قد وىل .إننا يف زمن ما بعد األبوكاليبس
وإنها لفرصة ممتعة أن نعلن عن رغبتنا الدفينة ،قرارنا الفوري
بش ّن الحرب حاالً .إن الحذر اليقظ ال مينع وحده َوقْع الفاجعة
املهولة القادمة لذا علينا تسويغ ردة فعلٍ ارتكاسية تنقذنا من
ف ّخ الخالص الكاذب ،فانصتوا ج ّيدا والتزموا بالتعليامت اآلتية
عىل أكمل وجه.
نداء ،نداء إىل جميع الوحدات!
ص ّوبوا أفكاركم ب ّدقة .فلتكن أفكاركم كالسهام امللتهبة .االرتباك
ممنوع وال بد أن تكون اإلصابة قاضية .احذروا ج ّيدا ً من
اإلضاعة ،فالخطأ هنا إث ٌم ال يُغتفر.
جاهروا مبواقفكم الجازمة علناً ،افرتشوها عىل الرصيف وإذا
صادفتم آلة باركميرت ،حط ّموها ،فكل املجد مل ّن حطّم أدوات
بيع الوقت وانتهاك العقل.
ِ
ج ّهزوا دورية مدججة بك ّم هائل من ال َوصف ،مج ّهزة برشاش
ُ 500مضا ٌد للتَ ِ
قليد الناعم بحجة "اآلخر املختلف" .سيكون رضب
الصوابية السياسية وكل تراهات البوليتيكل كوريكتنس من
أولويات أهدافنا .فلتذهب الرشطة اللغوية إىل الجحيم .أما ذاك
كرقيب أعىل عىل مسار
الظابط برتبة خمس نجوم الذي يداوم
ٍ

انسياب الوعي ،فسيص ّدق هذه امل ّرة أن "البانك" مل ميت.
اقصفوا املواقع اإللكرتونية التابعة لكتّاب ”االستبخاخ“ األوغاد.
هؤالء يعملون ليل نهار لتطويع ثقافتنا فيبدو املستعمر الجديد
ناصعاً .ميكننا أن نضع لغ َم سخري ٍة تحت كل مقالة من مقاالتهم
لتنفجر وتكون عنوان النرشة الليلية .التسلية رضورية أحيانا ً
والتالعب النفيس مبثابة إسناد.
اقذفوا بال رحمة ٍ مراكز صندوق النقد الدويل فام التسليف
حيل خبيثة تتقنها االمربيالية.
والديّن والتنمية املستدامة سوى ُ
اإلمربيالية التي تس ّعر الخبز والقرب لكنها تؤمن بالرفاهية.
مزقّوا الـ "بابليك فيغرز" ،استهزؤوا بالسوبر ستارز ،ارفضوا
نصائح خرباء العيش والتجميل والنحافة ،احرصوا عىل قلوب
رفاقكم جيدا ً ،ش ّدوا عليها ،فالحب رخيص وإال ملا صودف موعد
فالنتاين يف شهر الصولد والتنزيالت.

اﻗﺬﻓﻮا ﺑﻼ رﺣﻤﺔ ٍ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﳮﻴﺔ
اﻟﺪوﱄ ﻓﻤﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ
ّ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻮى ُ
ﺣﻴﻞ ﺧﺒﻴﺜﺔ
نداء ،نداء إىل جميع الوحدات!
مل يكن وطني عىل حق يوماً .وطني صالة عزاء مفتوحة لرثاء
أجمل األرواح وأر ّوع العقول .وطني الذي مل يقدم سوى فاشية
وخيانة وخذعبالت عىل قياس موائد الضيافة والشامبانيا .موائد
عىل ذوق نساء حاشيته املتعجرفات الذين يرسدون التاريخ يف
صالوناتهم الضيّقة باألمثلة الشعبية.
َس ُنسبِغ االشتباك ونكرس ص ّور املرايا .موعدنا اليوم ومن هنا،
نتصدى ليك نصمد .نباغت ليك نربح.
نداء ،نداء إىل جميع الوحدات!
إىل جميع التجريبيني ،السفلييني واألحرار،
العناد ،ال االنصياع .املكابرة ،ال اإلنحناء .االستامتة ،ال اإلذعان.
اإلطاحة ،ال اإلنصهار .االندفاع ،ال املهادنة .الصواعق ،ال سيارات
اإلسعاف .املؤازرة ،ال طلب النجدة .وإذا أصابتكم شظية من
العد ّو فش ّدوا عىل الجراح وأطلقوا العنان .ك ّزوا عىل أسنانكم
واستعملوا الطلقة األخرية ،رصخة الوالدة الجديدة" :أتريدون
العبث ،ماذرفكرز؟"

* عنوان فيلم قصري )مفقود( كتب ُه د .رسكيس زعرت.
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تصدر عن
إتحاد املنشقني عن قوى األمر الواقع
رئيس التحرير :حرمون حم ّية  -نائب رئيس التحرير :بول مخلوف

لإلستفسار عن نقاط توزيع النسخة
الورقية ،يرجى زيارة موقعنا
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﴪ
اﻻﺷﺘﺒﺎك

ﰲ ﺑﺮاءة ﻗﺎﺑﻴﻞ )ﻗﺎﻳﲔ(  /ﳾء ﻋﻦ ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﻌﺼﻮر
ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺤﺎدة

ﻃﺮاﺑﻠﺲ  .2020ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺑﻮ اﻟﻠﻴﻞ.

ُ
ْ
وﺗﻄﺎﻳﺮت ﺿﺤﻜﱵ
ﺿﺤﻜﺖ
"ﻛﻠﻤﺎ
وارﺗﻄﻤﺖ ﺑﺰﺟﺎج اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻇﻦ اﻟﺠﲑان أن
اﻟﺤﺮب ﻋﺎدت ﻓﻘﺎﻣﻮا إﱃ ﺑﻨﺎدﻗﻬﻢ زﻳّ ﺘﻮﻫﺎ
واﻧﺘﻈﺮوا"

 -كالب العزلة ،فوزي ميني.

تنس
حني يكون دخولك إىل الجحيم مضموناً ،ال َ
الفوشار عىل األقل مثال ،ودفرتا ً صغريا ً لتأليف
ال ِنكات أو الشتائم الطويلة ،وغري بعيد توجيه
ٍ
ٍ
حاالت
نقد الذع ملالئكة العذاب ،أو الرصاخ ،ويف
أفضل االشتباك والهجوم ،فال تدري ،قد يحصل
معك يشء ما ،من قبيل إشعال فتيلِ )إشعال
الفتيل ،ما أسخف هذه العبارة( حرب ضارية
تستمر أربع سنوات ،وتتسبب يف مقتل املاليني،
تغري قشّ ة وتضيع متاما ،كشقيق الروايئ
وقد ال ّ
طري اإلعصار طوفَه البحري الذي
الذي
همنغواي
ّ
الحل
مثّل يف نظره دولة مستقلة ،وقد تجد أ ّن ّ
الوحيد هو أن تلدغ نفسك بالسموم التي تعرتيك
كام يفعل العقرب إذا ح ّوطته النار من كل
الجوانب ،وال أنت متتلك القوة الفائضة لتف ّرط يف
قوتك كام فعل النازي ذي الشارب املربّع ،قد ال
تعرف ما الذي أنت بصدده من األساس ،فأنت
بسيط ،وكل ما يف األمر أنك ال تريد أن متوت أوالً،
ثم أال متوت يف سبيل يشء متس ّمر خارج نفسك
ف الحرب،
تقريباً ،ال أنت يف خض ّم ٍ
حرب كام تُ َع َّر ُ
وال تعرف ما الحرب أصالً ،وال تعرف كيف تنتمي
كيل ،إال إن كنت غافالً عن
أي يشء بشكلٍ ّ
إىل ّ
جوهر ما تنتمي إليه ،أعني أن يكون إنتامؤك
حصل تحت وقْعِ الحامس ووقعِ حفالت الكوكتيل
املجاين التي تيل الفعاليات املعتربة ،ووقع الكعب
العايل )أيها املتحرش القذر( .رغم هذا ،أنا لن

وتود حقاً لو تشاهد أفالماً تص ّور حروبا شخصية
ضمن الحرب كام ت ُع ّرف ،أفالماً مثل the :
 .pianist - schindler's list - Incendiesهذا
الفرق بني الحربني هو الفخ الذي مل يستطع
معادون ،كالبنوك مثال ،مالحظته ،فحني كانت
البنوك تعرض عليك "صداقتها" يف أيام الرخاء،
وبعد أن تأزمت األمور ،هي مل تكن عاجزة
وحسب ،بل كانت أيضاً خائنة بالنتيجة وغادرة
مع إستحقاق العقاب.

أستخف  -معاذ الله  -بتأثريك ،أمل تقرأ من قبل
عام يس ّمى بتأثري الفراشة وهذا النوع من الهراء
الرائع الذي يريك كيف أ ّن نفْضَ َك للسيغارة يف
منفضتك هنا ،قد يتسبب بإعصار يف كاليفورنيا
مثال! حسناً مل تقرأها ،قد تكون إذن عىل األرجح
قرأت يوماً ما ،يف ما ّدة تاريخ الشهادة املتوسطة
يف املدرسة ،الجمل َة التي ترشح أحد أسباب
الحرب العاملية ،تحت عنوان فرعي :األسباب
املبارشة لالندالع :إغتيال ويل عهد النمسا ..ح ّدث
نفسك قليالً :من قام بهذه ال ِفعل ِة ،إبن ِفعل ٍة
محرتف ِ
وح ّريف .ثم تص ّور معي هذا املشهد:
جالس،
وهو
األرض
إىل
رجاله
تصل
ُ
اهق ال
مر ٌ
ٌ
يلتهم سندويشة يف مقهى عىل طريق فرعي،
يسم ُع عىل فجاء ٍة جلب ًة يف أ ّول الشارع ،يلمح
اآليت من بعيد ،فريكض ،ساحباً أثناء ذلك مسدساً
ذا قبضة ذهبية ،يطلق رصاصتني :بوم بوم!
وينتهي األمر .هل ينتهي األمر هنا حقاً؟ بالنسبة
له نعم ،أما بالنسبة للعامل ولـ  4أمرباطوريات
بالتحديد فال! وال بالنسبة يل كذلك .الفتى،
الطالب الرصيب ذو الـ  19عاماً ،غافريلو
برينسيب ،يشن حربه الشخصية عىل قرص قامته
وسنه الصغرية ،معلناً العد التنازيل نحو نهاية أربع
إمرباطوريات من عىل وجه التاريخ .قد تقول يل
هذا غري صحيح ألن ..فأقاطعك :ال ،ليس ألن طعم يف بلداننا العزيزة ،ليس الفسا ُد الوحي َد الذي ف ّجر
السندويشة الرديء دفعه الغتيال ويل عهد االشتباك ،إمنا االستخفاف بدرجة أوىل؛
النمسا.
السبب األول الذي دعا قابيل )قايني( لقتل
كان
ُ
أترى كيف أين ال أستطيع االستخفاف بك .الحرب هابيل هو أن األخري استخف به؛ }إين أريد أن
هي الحرب ،الحرب الشخصية هي حقيقة تبوء بإمثي وإمثك {..يقول هابيل الذي يغنم كل
إنسانية ولوال هذا ،الكتفينا مبشاهدة األفالم يشء ،ليكون بذلك أول فعل هجومي يف التاريخ
متل وال تفهم كثريا ،كام تشري األديان.
الوثائقية ،لكن الحقيقة أنك ّ

ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ أﻧﻚ ﻻ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﲤﻮت أو ًﻻ ،ﰒ
أﻻ ﲤﻮت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﺘﳧﺮ ﺧﺎرج
ﳾء
ّ
ﻧﻔﺴﻚ

ال أستخف بك كام ترى ،أنت لست "ليونارد
كازيل" الرجل الذي استقل مبزرعته دولةً ،عن
دولة أسرتاليا وأعلن عليها الحرب فلم يحرض
الجيش املعادي ،إمنا هناك عىل صدر التاريخ
تلتمع أسامء كانت بحد ذاتها مبثابة معارك
منفردة يف حروب واحدة طويلة األمد،
ِ
عصابات عصورٍ ،وهم بد ًءا
صعاليك ومحاربو
بالهزيلني النحيفني ،ذوي األذرع الطويلة،
الخفاف ،أعني الصعاليك املخلوعني عن سلطة
هجومي هو للصدفة
قبائلهم ،املتمسكني مببدأ
ّ
مبدأ محاريب العصابات نفسه :أرضب واهرب،
وما يستجمع حوله من أساليب هجوم عىل
أمني ،ومعرفة بساحات
املضطَه ِِدين ،وحس ّ
الهجوم وتكتيكات التخريب والحركية ورسقة
الذخرية من العدو دامئا ،خارجني عن قديمٍ ،
متك ّيفني مبتكرين ،بيوتهم عىل ظهورهم
وأخريا ً يف بواطنهم وعقولهم ،صارخني "عش
نيصاً ،وقاتل كالربغوث" ]عنوان مقال لإلشتبايكّ
باسل األعرج[ .وتتواىل األسامء :كامل خري بك،
غسان كنفاين ..ناهيك ببعض الفنانني كدافنيش
الذي طغت صفته الفنية عىل إحدى مهنه،
ٍ
مهندس حريب.
ورمبا هنا ،بعد كل هذا ،قد يتضح لنا معنى
البيت اإلشكايل والذي إنتُق َد عليه ،كاتبه
الشاعر املتطوع يف جيش بالده يف الحرب
األوىل ،غيّوم أبولينري" :إلهي! كم جميلة هي
الحرب بأغانيها ،وأوقات فراغها الطويلة"..
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﴪ
اﻻﺷﺘﺒﺎك

ُﺣﻠﻢ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻣﻴﻼد اﻟﺪوﻳﻬﻲ
عند الوالدة األوىل ،كان يف انتظاري ،وكام
أوص ْي ُت ،مجموعة من أصدقايئ الفالسفة ،فرقة
مختصة
مسلّحة حاقدة عىل األمر الواقع ،عصابة ّ
بقلع عيون سارقي أحالمنا ،وثالثة شهداء .كانوا
جميعهم ينتظرون مجيئي مق ّدمني الهدايا:
الحقد ،الرفض ،القلق وبعض األدوية .وانطلقنا
يف مسرية مل تنت ِه بعد ولن تنتهي.
مت أننا يف إحدى قاعات املرصف
البارحةَ ،حلِ ُ
املركزي ،أنا ومد ِّرسة رياضيات كام بدت يل،
حل مسألة الديون واألزمة االقتصاديّة
نحاول ّ
عىل قاعدة "التعميل" ).(Factorisation
وحاكم املرصف كان جالساً عىل مييني ،يفصل
أي اهتاممٍ بالحديث الدائر
بيننا مقعدين .مل يُ ِبد ّ
بيننا ،منه ِمكاً بتَ ْنقية العدس ِمن قشوره يف
صين ّية كبرية موضوعة عىل مقعده .كان رأسه
كبريا ً ووجه أقرب إىل البالستيك منه إىل الجلد،
من دون أذنني ،وبجسد طفل يف الثامنة تقريباً.
الجدال استم ّر بيني وبني املد ِّرسة إىل أن
اقتحمت القاعة مجموعة مؤلّفة ِمن فئات
عمرية متفاوتة ،ثياب رث ّة وروائح غربية ،أيا ٍد
وأرجل عمالقة نسب ًة إىل أجسادهم .املد ِّرسة
تستفيض برشح نظرتها ،الحاكم يغوص يف قرش
العدس بوترية أرسع ،وأنا أحاول استيعاب
املشهد واملجموعة تقرتب من الحاكم أكرث،
تيرس لهم من أدوات قطع
حاملني ّ
كل ما ّ
وسكاكني ،ومنشارا ً عىل ما أذكر .املشهد كان

رسيعاً جدا ً ،صوت املد ِّرسة ،ت َ ْنقية العدس ،صليل
اآلالت الحا ّدة ،صوت أنياب املجموعة يتصاعد يف
أذ ّين ودماء زرقاء اللون تتطاير يف املكان ،وأجسام
استنساخية من صديقي الحاكم تتكاثر خارجة من
جميع أعضائه ولكن بأحجام صغرية.
أحالمنا هي مرآتنا ،صمتنا هو قلقنا الدائم ،ال
صوت يعلو فوق املِقْصلة .هكذا أقول .لقد متّت
رسقة األحالم منذ زمنٍ بعيد ،قبل والديت األوىل
وقبل والدتكم وقبل تح ّول أ ّول قمحة من أ ّول
سنبلة إىل حنطة يف هذه األرض .متالزمة الالإنتامء
الصف األ ّول والكأس األوىل وساعات
تُالحقنا من
ّ
ِ
الليل األخرية الطويلة .ل ُحسن حظّنا أ ّن الوصفة
بعض من الحقد املزمن كرائحة
الط ّبية موجودةٌ ،
عرقِ عامل باطونٍ استَ َوتْ الشمس فوق رأسه،
وكل ما يخطر عىل بالك
جرعة عالية من الجرأة ّ
مام يُسبِّب األذى لِ َمن كوى أدمغتنا باألذى .اخلطها
ّ
وارشب .ونخ ُب َك!
مل يَ ُعد الحديث عن اإلنهيار ُممتعاً ،وكأنه أصبح
كل العوامل
عودة إىل الوراء .الحمدالله أنّنا منلك ّ
الرب مل
اإلقتصاديّة واالجتامعيّة لبداية املعركةّ ،
للصيغة
أي يشء .الرائحة الكريهة ّ
يحرمنا من ّ
الوطني أصبحت ال ت ُطاق ،ت َختلِط باألوبئة
والوفاق
ّ
املعدية ،وإىل تزايد وانتشار عىل جميع األرايض،
وبدون تكلفة.
مسائل علم ّية وتتعقّد األمور،
َ
عندما ك ّنا نعالِ ُج
كانت أعىل درجات النشوة هي عندما تأخذ نفساً،

ﻋﺒﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ

ُ
اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﲑة":
"ﺑﻼد
ِ

اﺟﱰار اﻟﺤﺎﴐ
ُ
ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺳﺔ
اﻟﺬﻛﺮﺎﻳت

تَرمي األوراق التي كتبتها وتبدأ املسألة من ٍ
جديد،
بوضوح أكرث ،واستنادا ً إىل معطيات تكون قد
ترسخت أعمق .وهذه هي الصيغة األمثل إلصالح
ّ
ما هو مهرتئ ،تدمريه من أساساته.
ال راحة قبل اقتالع العيون الساهرة علينا ،يك ال
تنام عىل غفلة م ّنا .ينتابني شعور بأن الكرافاتات
ُصن ِعت لتكون حبل مشنقة مرتديها .هناك ما
يكفينا من أصحاب الكرافاتات والبطون الكبرية
الكتامل مشهد املقصلة ،ال راحة ما دام حج ٌر عىل
تتدىل نزوالً .األبنية الشاهقة
حج ٍر وكرافاتاتاً ّ
واملراكز التجارية املجبولة بدماء وديون اآلالف
تستف ّزنا مجيئاً وذهاباً ،بجلدها الذي يرعاها،
وأنفها الشامخ أصبح بحاجة إىل مرمغة يف األرض
تحت سابع أرض .وعىل العجلة أن تدوس األقدام
عىل وقع عبار ٍ
ات تث ُري القشعريرة " :وطن الرسالة"،
"نحن يف سفينة واحدة إن مل ننقذها سنغرق
جميعنا"... ،
الصف األمامي
يف
تضعنا
الطويلة
اإلشتباك
حالة
ّ
مع كل ما هو مق َّدس ،كل ما قُ ِّرر أن يكون ُمحتَّامً.
حالة اإلشتباك أطول مع ضحكات أصحاب
املشاريع االقتصادية املتو ّحشة وكروشهم .الرصاخ
حتّى الثاملة ،الرصاخ حتّى ته ّر أسناننا وته ّر معها
جدران هذه املدينة السوداء ،ليسمعوا أن هذه
البدلة وهذه الساعة لنا ،هذه األموال التي ال نهاية
لها وته ّربونها كالفرئان هي لحمنا ولنا ،هذه األبنية
والشواطئ ملكنا وتحت أقدامنا ،واألضواء

حي شبيه ببالد بول أوسرت املنكوبة،
نتّج ُه بخطى متسارعة نحو مثال ّ
سنصل إىل نهار ال نجد فيه البحر
ُ
أقل عبثيّة.
أقل مأساوية وال ّ
لسنا ّ
وال الجبل ،حتّى معنى كلمة بحر أو شاطئ سيكون غريباً وال يشء
سيؤكد أ ّن بحرا ً كان هنا أل ّن الحكومات التي تتساقط برسعة ويبقى
ُغري أسامء الشوارع ،حتّى الذاكرة الج ْمعية تعمل عىل
رضرها فاعالً ت ّ
محوها وهناك ثقة أن ال مكان يُناسب النفايات غري البحر ،هناك ثقة
بأشياء كثرية خاطئة ،هناك إرصا ٌر عىل اإلفساد .كام "يف بالد األشياء
األخرية" ما من سبيل للنجاة ،املتوفّر هنا هو االنضامم إىل الغوغاء،
تكسب مكاناً يف هذا الخراب للبقاء أطول م ّدة ممكنة ،الحروب
أ ْن
َ
املجاورة تساهم يف جعل هذه الصورة أكرث قابلية للتحقّق .الحروب
الداخلية تُساهم يف جعل هذه البالد بالد األشياء األخرية.
الحرب ال تزال مستم ّرة
مام نتص ّور وأبعد من مدى الرؤية.
إنّها أقرب ّ
ُ
ٍ
بتجليات ع ّدة أه ّمها املجتمع القائم عىل العنف .انتهاء الحرب
األهلية كان إعالن نهاية القتل املجا ّين والدمار بينام دولة ما بعد
استبدلت البطش بالعمل الواعي عىل إفقار
الحرب هي دولة ع ْنفية
ْ
"أنت عارف حالك مع مني عم
وإذالل الشعب .ق ْد تخترص عبارة َ
تحيك" منطقية "اللبناين" ،صاحب النفوذ ولو كان مقدار نفوذه
ضئيل ،إال أنّها تؤكد استعداده عىل كَسح اآلخر .يسقط العنف من
ليتجىل يف حياة الناس الذين يعانون من ٍ
ماض ُ
يفتك
أعىل إىل أسفل ّ
بهم بني القسوة والحنني .قسوة القتل والتهجري وصوت ال ّرصاص
يُقابلها الحنني إىل أيّام بال ضائقة مالية ،حنني إىل أملٍ يقول أ ّن بعد
الحرب تتصلّح األمور.
السهر ليالً والخوف
صو ُر أهلنا ال ّ
تقل فرحاً أو حزناً عن صورنا ،صور ّ
نهارا ً تتامهى مع أيّامنا .كرثة استخدام املهدئات وأدوية األعصاب
أمل انتهاء الحرب واإلنتعاش ق ْد تب َّد َد
تؤكد أنّنا أتعس بأشواطُ .

والواجهات الزجاجية والليل لنا ،هؤالء الشهداء
الذين سقطوا عبثاً ُوقودا ً لكم ،أم كرام ًة لألرض
التي هي لنا وتصادرونهم عىل املنابر ،هم لنا،
مآدبكم التي ال تنتهي ستُس َحب من أمعائكم فهي
لنا ،هذه املواكب لنا وهذا السالح املو ّجه علينا لنا،
فَلْذَة كبدكم ،بأنيابنا ،لنا ،وهذه الضحكة لنا.
رسق هذه
والثورة وجود
حتمي فقط حني تُ َ
ّ
الضحكة وتعود لنا.
مت وسط املدينة يف قعر البحر،
البارحة حلِ ُ
واملدينة تزحف باتّجا ٍه غري معروف حتّى اليوم.
وأنا أركض عىل املياه يف شوارع أحياء املدينة
الضيّقة الضائقة ذرعاًٍ ،
بيد أح ِم ُل فأساً واليد
األخرى عىل أنفي وفمي لش ّدة رائحة دما ٍء طريّة
ممزوجة برائحة دما ٍء قدمية العهد ودخان وفالفل.
املنظر كان مرعباً .مشانق معلّقة مكان اللوحات
اإلعالنية التي اعتدنا رؤيتها يوميّاً ،عنارص مكافحة
الشغف الثوري منترشة انتشارا ً فوضوياً باآلالف،
يأكلون القنابل املس ِّيلة للدموع وما تبقّى من
حجارة وزجاجات بالستيك وبصل ،ال أحد ميت ِثل
ألوامر املاريشال جوكوف ورصاخه محاوالً الصعود
فوق معزوفة "البلوز" عىل أوتار تكسري زجاج
كل أنحاء املدينة ،من املحيط إىل
وحلم الحيتان يف ّ
الخليج .وطوال الحلم ،املقطع امل ُز ِعج نفسه يتك ّرر
يف أذين ولكن أبطأ من النسخة األصلية " :وااااه يا
خويف اه ياخويف ِمن آخر املشوار اه ياخويف".

كل القضايا الكربى .ومن
والبدء بأخرى أصعب فيام استهلكنا ّ
شخيص وأنّنا نحيا عىل عطارد
السذاجة االعتقاد أ ّن قرار الحرب قرار
ّ
ّ
متسنا أو عدوا ً يتنزه بطائراته يف أجواء
حيث ال تأثريات إقليميّة ّ
سامئنا.
نحن بل ٌد ممتاز لتفجري الرشق األوسط وإعادة صياغته .لدينا ما
يكفي من العرثات ،م ْن يف الدخل يلقي اللوم عىل الخارج والخارج
اكتشف فساد الدولة حديثاً ويريدنا أ ْن نثور بعشوائية ،أ ْن نفكّر
َ
مثلهم ،أن نترصف مثلهم ،ونهتف ض ّد أسام ٍء اختا َرها مغ ّيباً أخرى.
"غبي" لدرجة أنه مل يلحظ أموال السياسيني اللبنانيني يف
الخارج ّ
مصارفه ،مل ي َر قصورهم ومل يشه ْد عىل تجارتهم وفضائحهم.
الحرب كطريقٍ مجاورة ،كاحتام ٍل
نحن ضحايا ذاكر ٍة أفسدتنا ،ت ُص ّو ُر
َ
ِ
السلْ َم الحذر الذي اعتنى باملخاوف.
رض و ُمعاش .ذاكر ٌة
حا ٍ
أنتجت ِّ
نحن ضحايا ذاكرة اآلباء وورث ُة خيباتهم.
سألت لِ َم
ُ
كنت يف أول وعيي حني ُ
أحمل ذكرى عن اتفاق أوسلوُ ،
يتصافح عرفات معاهم ،ليقط َع حبل األسئلة أجابني أيب أ ّن فلسطني
ٍ
قلت ال غري معقول
فرحت للحظة ث ّم
عادتْ ،
بحدس طفو ّيل ُ
ُ
تعارض
عرفت هذا الشعور الحقاً كلام
يل.
ع
ر
سيط
كئيب
وانقباض
َ
ُ
َ ّ
كانت مط ْمئنة .تحطّم يومها
يقيني
الشخيص مع ظاهر األمور مهام ْ
ّ
كل مايض أيب مع منظمة التحرير ،املايض الذي يرس ُده بحنني كأنّه
ّ
يتكلم عن أجمل أيّام حياته بينام يف تلك األيّام كان اإلجتياح .يذكر
مجموعة شباب من جنسيات عربية مختلفة ساعدوا وواجهوا ومل
يهربوا من بريوت يف اإلجتياح .رغم خيبة أوسلو بقي أيب يرى منظمة
وبقي يف نظره أبو حسن سالمة أجمل من
التحرير كام آم َن بها َ
جورجينا رزق.
تسوياتُ الحروب أكرث قسوة من الحرب عىل من أ ِم َل باألفضل ،م ْن
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﴪ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻋﻦ ّ
وﻧﻈﺎم ﻓﻖء اﻷﻋﲔ
ﻣﺼﻄﱼ اﻟﺴﺒﻼﱐ
طت طبقة الطّالء األخرية عن الوجوه ،كأ ّن
ك ُِش ْ
كليس غزته ال ّرطوبة .هل ينبغي أن
حائط
البالد
ّ
كل ما شهدناه أ ّن
نذكّر أنفسنا من جديد بعد ّ
املواجهة هي بني قلّة تراكمت ثروتها وبني شعب
كامل منهوب؟
إذا كانت ال ّدميوقراطيّة يف العامل اليوم قد باتت
مسخًا ،فهي يف لبنان "دميوقراطيّة توافقيّة" أي
ممسوخة م ّرتني .هذا ما يجعل ال ّندوة الربملان ّية يف
يايس اللّبنا ّين ال هامشً ا عليه.
صلب الحدث ّ
الس ّ
مؤسسة شكليّة كام يف دول الجوار
فالربملان ليس ّ
بل هو الشّ كل األخري واألقىص لتواطؤ زعامء
الطّوائف .أعضاؤه هم داميونيس-اآللهة/الشّ ياطني،
هم وكالء كرونوس-رأس املال الذّي ع ّينهم ممثّلني
كل جامعة،
ّائفي ،ينوبون عن ّ
يف املنتدى الط ّ
يبطش اإلله األعىل بسواعدهم ويقرتع بأيديهم.
ساحتي املصارف
السلطة يف
هكذا نفهم رشاسة ّ
ْ
السلطة
حيث
هنا
ووكالئه،
والربملان ،ساحة اإلله
ّ
كشفت عن أنيابها عىل خ ّط ال ّنار األخري.
يف واحدة من األساطري ،يخربنا هريودوت عن
السكوث ّيني.
انتفاضة قادها جمع من العبيد يف بالد ّ
السكوثيّني يف تلك األيّام أن
السادة ّ
كان من عادة ّ
يفقأوا أعني العبيد لضامن طاعتهم والتزامهم مبهام
حلب األبقار دون اعرتاض .فالعبد ال يحتاج إىل
عينيه ،تكفيه يداه لتنفيذ هذه امله ّمة .وحدث م ّرة

السلطة األ ّول
السكوث ّيني خرجوا يف غزوة دامت كشف األرباح املرتاكمة ،هي عد ّو ّ
أ ّن املحاربني ّ
السلطة يف يشء..
يضري
فال
عداها
ما
ا
م
أ
واألخطر
فولد
ً.
ال
كام
ا
د
جدي
ال
ً
جي
املعركة
واستغرقت
سنوات
ً
ّ
ّ
ٌ
أطفال صغا ٌر وشبّوا بأعني
السنوات
يف هذه ّ
البولييس
الفرنيس جاك رانسيري بني
مفتوحة سليمة .وحني اختربوا العامل وأمعنوا ال ّنظر مييّز الفيلسوف
ّ
ّ
يايس " ."politiqueفاللّفظان
يف وجوههم ووجوه اآلخرين ،أدركوا أن ليس مث ّة ما " "policeوبني ّ
الس ّ
يدعو إىل استعبادهم ،وأنّهم أحرا ٌر بالوالدة ،مشتقّان من جذر يونا ّين يعني املدينة ال ّدولة،
يحل ال ّنظام يف تدبّر شؤون املعيش .لك ّن
مساوون لغريهم بالشّ كل واملنطق ،بل هم أجمل حيث ّ
وأبهى .اجتمع العبيد يف بيوتهم وق ّرروا ذات ليلة البوليس بتعبري رانسيري هو ال ّنظام الضّ ابط الّذي
لكل فرد وظيفة ومكانة يؤ ّديها ضمن نسق
السكوث ّيني ،وهم يعطي ّ
أنّهم يساوون يف الكرامة املحاربني ّ
والرشع ّية الّذي
من اآلن لن يعودوا عبي ًدا .ويف صبيحة اليوم التّايل ،الحكم العام ،نسق األمر الواقع ّ
يايس فجوهره
حفروا خندقًا حول منازلهم وتد ّججوا ملواجهة يرتّب العالقات وفق قوانينه .أ ّما ّ
الس ّ
السادة املحاربني العائدين من غزواتهم .لك ّن مسار االعرتاض واالحتجاج وإعادة ال ّنظر يف ال ّنسق
ّ
املعركة يومها مل يُحسم يف مصلحة العبيد ،فقد القائم ،وموضوعه املساواة ووضع التّاميز موضع
للسياسة
السادة أ ّن املشكلة إمنّ ا تكمن يف األعني املسائلة ،هكذا يتح ّول ّ
أي مكان ميدانًا ّ
عرف ّ
املفتوحة ،وإن هم خرسوا معركة "ال ّنظر" ينبغي حني مييس محالً لالحتجاج ونافذة اعرتاض يف
للسياسة
لهم أن ال يخرسوا معركة "ال ّنظرة" ،لذلك مل املجال العام .وما يجعل من االحتجاج بابًا ّ
السياسة يف حقيقتها سعي السرتداد حظو ٍة
بالسالح يك ال يُع ّززوا شعورهم هو أ ّن ّ
يواجهوا العبيد ّ
باملساواة يف إطار املعركة ،وعوضً ا عن ذلك حمل ملن ال حظو َة لهم  .un part des sans-partهنا
يايس ويدخل يف جدليّة مع ال ّنظام.
ّ
السادة بيده سوطًا يك يستثري يولد ّ
كل واحد من ّ
الس ّ
استسالم العبيد ورضوخهم.
كل شكل للضّ بط واالنتظام ،وإذا
البوليس هو ّ
يايس واختفى .وما
الس
اضمحل
ّ
البولييس
كل من يهوى التّعمية .تعملق
التّصويب عىل األعني ديدن ّ
ّ ّ
ّ
الرشطة وقوى األمر ّإال شكل من أشكال البوليس،
السلطة
ّ
ومل تكن صدفة أب ًدا أن تعمد قوى ّ
السلطة
إلستهداف أعني الشّ باب يف الشّ ارع ،أولئك الّذين لك ّنه الشّ كل األدىن الّذي تتمظهر فيه ق ّوة ّ
اقرتبوا من خ ّط ال ّنار الربملانو-مرص ّيف .العني وضعفها يف آن واحد ،ق ّوة ال ّنظام عرب استرشاسه يف
يايس
املفتوحة ،تلك الّتي تدقّق يف الحسابات وتُتقن ضبط الواقع ،وضعف ال ّدولة عرب غياب ّ
الس ّ

مل يتاج ْر وق ّد َم سنني عمره هبا ًء .أ ْن يتساوى الجميع بال محاسبة بال
الحرب مل تك ْن ليشء حتّى تصعب
حق بال باطل ،كأ ّن
امتنان ،بال ّ
َ
ِ
صارت الحرب .رغم حقيقتنا كعائل ٍة ال تُناقش إال أ ّن
اإلجابة لِ َم
الخيبة هو أكرث شعور عرفه أيب ،ميكن تل ّمس ذلك من حياته بعد
الطائف من خسارة األصدقاء بالهجرة ومن هشاشة األمل.
ما من ناجني هنا .من لجأ من أصدقاء أيب إىل أوروبا وأمريكا رغم
َ
استبدل جحيامً بآخر بينام
جاملية الحياة يف العامل األ ّول يحيك كم ْن
هنا يقع الجحيم األصيل .يعذبهم الحنني إىل مكانهم يف املنارة حيث
يعطون ظهرهم للمدينة التي ال وجه لها ويتح ّدثون عن آخر وصو ّيل
عرفوه.
تتعقّد مالمح هذه املدينة بني بريوت العروبة وبريوت
السياحة والخدمات ورغم ذلك يض ّحي
الفرونكوفونية وبريوت ّ
اإلنسان غالباً ألجل أشياء ال يفهمها .سأصفها بالهالم ّية ،مث ّة م ْن
استخدم هذه الكلمة لوصفي رمبّا يف معرض الذّم إال أ ّن غرابة اللفظ
تعفو عنه وغرابة بريوت تعفو عنها.
العنرصي الذي نسمعه من أغلب
يتغري بسهولة ،الخطاب
ّ
اإلنسان ال ّ
األطراف يستعي ُد أشيا َء سبق أ ْن سمعناها عن ُهم ونحن ث ّم استنكار
رصف كمدير يستفي ُد من
وترحيب ونبذ ّ
للسفهاء م ّنا بينام الدولة تت ّ
الرصاعات بني موظفيهُ ،
العنف عىل هواه كيال يُ َص ُّب يف
ترتك
َ
اتّجاهها.
العنف الذي كا َن دوماً طريقها املفضّ ل.
ُ

وا ّمحائه من فضائها.
أن تكون املواجهة بني رجال األمن وبني ال ّناس
السياسة يف ورطة .هذا
هي الحدث ،يعني أ ّن ّ
عوض أن يعرف هؤالء جمي ًعا وحدة مصريهم
يل ..الخطر الّذي يه ّدد
يف مواجهة الخطر الفع ّ
للمؤسسات العا ّمة ..نحن لسنا
كل إطار
وجود ّ
ّ
يف حفلة مواجهة سياسيّة تُدار بالقمع فتخبو،
اليومي ،قوت
السؤال اليوم هو سؤال قوتنا
ّ
ّ
ال ّناس وقوت رجال األمن ،هو سؤال خبزنا
الّذي مل يعد كفاف يومنا ..ولن يعود.
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السياسة كلّها.
نفي من ال حظوة له يعني نفي ّ
حرب ال ّناس مع ناهبيهم هي يف جوهرها ،كام
سيايس يف
يقول رانسيري ،حرب الستعادة ما هو
ّ
املجال العام .موجات املواجهة تعلو ،تخبو ،ث ّم
الكل ض ّد
تعلو من جديد ..هل ستكون حرب ّ
فيلسوف خاف غياب
الكل ،كام قال يو ًما
ّ
ٌ
كل يوم
اإلجتامعي ،أم سيُدرك من يفقد ّ
العقد
ّ
باحي أ ّن املواجهة هي
قطعة من خبزه ّ
الص ّ
الصوت والحظوة فيفقأ
بينه وبني من يحرمه ّ
عينه هو بدالً من فقء عني فقري آخر..
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ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﺮوب اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

 :1994ﺣﺮب زاﺎﺑﺗﻴﺴﺘﺎ اﻹﺟﳣﺎﻋﻴﺔ

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

ﺣﺮﻣﻮن ﺣﻤﻴﺔ
يف التاسع من شباط\فرباير  ،1995علّقت الحكومة املكسيكية عمل ّية
السالم مع حركة زاباتيستا )أو :جيش زاباتيستا للتحرر الوطني -
ّ
 (EZLNوغزت معاقلهم يف إقليم تشياباس )التي سيطروا عليها قبل
عام( إثر مطالبة أحد مستشاري بنك تشيس مانهاتن األمرييك
الحكومة املكسيكية بأن تتخذ إجراءات ض ّد الحركة .أشارت مذكرة
رسبة أنه "يف حني ال يشكل إقليم تشياباس ،يف رأينا،
تشيس الرسية امل ّ
تهديدا ً أساسياً لالستقرار السيايس املكسييك ،إال أن ك ُُرثا ً يف دوائر
املستثمرين املاليني يرون عكس ذلك .وذلك يتطلب من الحكومة
القضاء عىل الزاباتيستا إلثبات سيطرتها األمنية الفعل ّية وسيادتها عىل
أراضيها".
بعد أكرث من  25عاماً عىل صدور هذه املذكرة الرسيّة وشن الهجوم
املضاد عىل حركة زاباتيستا ،ال تزال مناطق واسعة من إقليم تشياباس
خارج سلطة الحكومة "الرشعية" املركزية .حتى أن رئيس املكسيك
الحايل لوبيز ابرادور قال يف شهر متوز\يوليو  2019إن حكومته تحرتم
بشدة حركة زاباتيستا ،وتطمح إىل التعايش سوياً بسالم .فام الذي
حال دون فرض الدولة سلطتها عىل منطقة تسيطر عليها مجموعة
من املتمردين واملزارعني منذ أكرث من  25عاماً؟

ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔﺮ :ﻟﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ 1994

يف ليلة رأس السنة من عام  ،1994وعشية توقيع
اتفاقية التجارة الحرة بني كندا والواليات املتحدة
واملكسيك ) (NAFTAوالتي ستؤدي إىل نتائج
كارثية عىل الصناعات املحلية املكسيكية وخاصة
املزارعني ،شن  3000من مسلحي زاباتيستا هجوماً
استولوا خالله عىل بلدات ومدن يف إقليم
تشياباس ،وأطلقوا رساح السجناء وأرضموا النار يف
العديد من مباين الرشطة والثكنات العسكرية.
تراجعت الحركة يف األيام التالية بعد هجوم مضاد
للجيش وانتهت االشتباكات املسلحة بعد  11يوماً
عرب اتفاق وقف إطالق نار بوساطة كنسيّة.
شكّل التم ّرد املسلّح مفاجئة كربى حيث اعترب
مراقبون أن ما حصل هو فشل استخبارايت من
جانب الحكومة ،خاصة وأن الجيش كان عىل علم
بوجود الحركة يف اإلقليم منذ عام .1993
وحتى يومنا هذا ،ال تزال الحركة تسيطر عىل
مناطق مساحتها حوايل  24ألف كيلومرت مربع
)ضعف مساحة لبنان( يسكنها أكرث من  360ألف
شخص يستفيدون ،عىل سبيل املثال ،من خدمات
طبية مجانية أفضل من التي تقدمها الحكومة
املركزية يف مناطق أخرى .وت ُحافظ الحركة عىل

أُسس الحكم الذايت األفقي من خالل املجالس
املحلية والتكافل اإلجتامعي وبناء وصيانة نظمها
الصحية والتعليمية اإليكولوجية الزراعية
املستدامة ،وتعزيز العالقات الجندرية العادلة،
وترسيخ التضامن الدويل من خالل التواصل
السيايس غري امل ُلزم )ال يُفرض عىل أحد( .ومن خالل
ارتداء األقنعة إلخفاء هويتهم ،يش ّدد أعضاء حركة
زاباتيستا عىل أن "ال قادة إال الشعب".
ﺳﻼح ﺟﺪﻳﺪ

الالفت أنه وبعد بضعة أسابيع فقط من بداية
التمرد ،ع ّدلت الحركة اسرتاتيجيتها وأطلقت مناورة
جديدة بعيدا ً عن ساحة املعركة التقليدية.
إذ دعت الحركة املؤيدين يف جميع أنحاء العامل،
من ناشطني ومنظامت غري حكومية لدعم نضالهم.
الهدف من هذه الدعوة هو تحقيق هدف
اسرتاتيجي مشرتك لجميع هذه األطراف ،ورضب
أهداف متعددة بتنسيق مسبق ،وتبادل للموارد
الرضورية )مادية ،لوجيستية ،اتصاالت( .وبالفعل،
بدأت املنظامت غري الحكومية إطالق حمالت
كتابة بالفاكس ) (Faxوعىل اإلنرتنت والربيد
اإللكرتوين وتنظيم املجالس العامة واملؤمترات
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الصحفية واملقابالت .كام زار ناشطون من هذه
املنظامت إقليم تشياباس بنا ًء عىل دعوة الحركة.
علّق وزير الخارجية املكسييك آنذاك خوسيه
أنخيل غوريا عىل ما يحصل قائالً" :مل تُطلق
رصاصة واحدة يف تشياباس خالل األشهر الـ15
املاضية .استُ ِ
خد َمت البنادق عرشة أيام فقط،
ومنذ ذلك الحني شُ ّنت الحرب بالحرب ،بالكلمة
املكتوبة ،حرب عرب اإلنرتنت"(1995) .

ﺣﺮب اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﺣﺮب
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﳌﻮاﻗﻒ
ﰲ اﳌﺤﻴﻂ اﻻﺟﳣﺎﻋﻲ ،ﺣﺮب
"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت" ﺣﻮل ﻣﻦ ﻳﻌﺮف
ﻣﺎذا وﻣﱴ وأﻳﻦ وﳌﺎذا؟

ويف عام َ ،1998ر َّحلَت الحكومة املكسيكية
نشطاء من منظامت غري حكومية أجنبية .وهذا
دليل آخر عىل كفاءة تلك الجهات غري الحكومية
وعجز الدولة املركزية عن التعامل مع هذا النوع
الجديد من النزاعات :حرب معلومات تقودها
والتنسيق عرب شبكات بسهولة أكرث من الجهات
شبكات أفقية خفيّة.
الحكومية الهرمية .هذا يعني أن النزاعات ستندلع
بشكل متزايد من الشبكات األفقية بدل السلطات
ﺣﺮب اﻟﺸﺒﻜﺎت
الهرمية .مبعنى آخر ،من يتقن استخدام الشبكة
أوالً سيحقق مكاسب كربى.
طُ ِر َحت قوة الشّ بكات كشكل تنظيمي للتغيري
اإلجتامعي يف مراحل عدة من قبل العديد من وهنا اإلشكالية التي تهدد سلطة الدولة واألحزاب
الكتاب واملجموعات ،وتستمر هذه الطروحات واملؤسسات التقليدية ،والتي تستنفر مع كل
بالتبلور بفضل التقدم التكنولوجي وتطور تحرك شعبي غري تقليدي ردود فعل غري معتادة
الحركات اإلحتجاجية الشعبية )أنظر "ِشبكات )من أنتم ،من هو قائدكم ،ما هي مطالبكم ،من
الغضب واألمل" لـ مانويل كاستيلز .2011 ،دعاكم إىل املظاهرة ،غروبات واتساب ،اختاروا
و"اإلشتباك آت" لـ اللجنة الخف ّية .(2009 ،إال أن ممثلني عنكن…(  .هذه املعركة تدور خارج
مترد حركة زاباتيستا عام  1994كان رمبا املحاولة نطاق "سيادة الدولة" ،ما بعد الحدود ،ويف العامل
الفعل ّية األوىل الستكشاف هذا املفهوم الجديد اإلفرتايض أيضاً.
عىل نطاق واسع من خالل املامرسة وليس
النظرية فقط ،وباالستعانة أيضاً بشبكة اإلنرتنت قد تحمل هذه الشبكة األفقية أهدافاً تقدمية أو
رجعيّة ،يساريّة أو ميينيّة ،علامنيّة أو طائفيّة،
يف وقت مبكر جدا ً.
علنيّة أو رسيّة ،تحمل الخري إىل املجتمع أو الدمار.
عام  ،1998صدر عن رشكة راند األمريكية ) Randتهدف حرب الشبكة ) (Netwarاإلجتامعية إىل
 (Corporationكتاب بعنوان "زاباتيستا وحرب التأثري عىل ما يعرفه الخصم ،أو يعتقد أنه يعرفه،
الشبكة اإلجتامعية يف املكسيك" ) Zapatistaليس فقط عن العدو بل أيضاً عن نفسه وعن
 .(Social Netwar in Mexicoيحلل الكتاب العامل من حوله .حرب الشبكة هي حرب تشكيل
اسرتاتيجية حركة زاباتيستا عام  1994لتحرير املعتقدات واملواقف يف املحيط االجتامعي ،حرب
مناطق واسعة من جنوب املكسيك بالتعاون مع "معلومات" حول من يعرف ماذا ومتى وأين
السكان املحليني وشبكة واسعة من املنظامت غري وملاذا .ساحة املعركة يف هذه الحرب هي املحيط
الحكومية ) .(NGOsوتجدر اإلشارة هنا أن رشكة اإلجتامعي .وتتشكل األطراف املتحاربة من
وتنسق وتقود حمالتها
راند هي واحدة من أشهر مراكز األبحاث عاملياً مجموعات صغرية تتواصل ّ
) ،(Think Tankوهي تقدم اإلستشارات بأسلوب متشابك ،يف غياب قيادة مركزية محددة.
والتحليالت للحكومة األمريكية وقواتها املسلّحة.
عام  ،1994نرشت رشكة راند دراسة للكولونيل
أشار الباحثون يف هذا الكتاب إىل أن "مفهوماً األمرييك ريتشارد سزافرانسيك تحت عنوان
جديدا ً ،متجانساً مع حركة زاباتيستا ،يتبلور حالياً ، "Neo-Cortical Warfare" ،يرشح فيها الكاتب
ويهدف إىل االستفادة من قوة "الشبكات" وتعزيز أن التحدي الذي تواجهه الحكومات واملجتمعات
"املجتمع املدين العاملي" من أجل مواجهة القوى أصبح تحدياً "إبيستيمولوجياً" )معرفياً( .إذ أن أي
العب يف حرب الشبكة ) (Netwarقد يستهدف
الفاعلة يف الدولة واقتصاد السوق".
زعزعة وعي ومعتقدات الناس األساسية حول
فكيف حصل كل ذلك؟ أوالً ،عززت ثورة الطبيعة والثقافة واملجتمع والحكومة ،لبث الذعر
املعلومات الشبكة كشكل تنظيمي ،وزادت من وأيضاً لتضليل املجتمع وقياداته وتشويش
صعوبة الحركة يف ظل التنظيامت ذات األشكال حواسها .تهدف هذه الحرب إىل خرق سلسلة
الهرمية القدمية )األحزاب ،مؤسسات الدولة ،عمل "دماغ" العدو ) (Neo-Corticalعىل
الرشكات التقليدية( .أدى ظهور الشبكات التي مستوى املراقبة ،التوجه ،القرار والعمل
تتصل كل نقطة فيها بكل نقطة أخرى إىل انتقال )observation, orientation, decision and
القوة من السلطة املركزية إىل الجهات غري  .(actionوهنا أساس الخلل يف السلطة املركزية
الحكومية ،والتي متلك قدرة عىل التنظيم أي الدولة .فهي غري قادرة عىل تحديد الجهة

املسؤولة عن لعب هذا الدور الجديد يف
منظومتها الهرميّة وكيفيّة حامية نفسها يف حال
تعرضت لهذا النوع من الهجامت .فهل تستعني
الدولة بالرشطة أو الجيش أو املؤسسات األكادميية
أو وزارة الداخلية أو الخارجية للحفاظ عىل
سيادتها؟
ﺷﺒﻜﺎت زاﺎﺑﺗﻴﺴﺘﺎ

تتبع شبكات زاباتيستا شكالً تنظيمياً يتعامل مع
الواقع املعريف الجديد ويأخذ بعني االعتبار تاريخ
وتقاليد منطقة نشاطه .إذ ترتبط شبكات حركة
زاباتيستا ببعضها ببعض من خالل قيم مشرتكة
وتبادل كثيف للمعلومات وشن متواصل لعمل ّيات
"معلومات ّية" ) (Information Operationsضد
الحكومة املكسيكية والجهات الفاعلة األخرى التي
تهدف شبكة زاباتيستا إىل التأثري يف مواقفها.
انبثقت تصاميم شبكات زاباتيستا عن ثالث
طبقات :األوىل ،عىل مستوى القاعدة االجتامعية،
السكان األصليون ) (Indigenaوهم مجموعات
ذات طبيعة "قبلية" تتشارك ُمثُالً وأهدافاً تتسم
باملساواة والتشاركية والتشاور .الثانية ،القيادات
التي بادرت ودعت لتأسيس جيش زاباتيستا
للتحرر الوطني ،ومعظمها من الطبقة الوسطى
املتعلّمة وذوي خلفيات التينية-هندية ،تسلّلوا إىل
إقليم تشياباس بهدف تأسيس جيش حرب
العصابات) .مثال" :سابكوموندانتي ماركوس" و
"سابكوماندانتي رامونا"( .الثالثة ،الطبقة األعىل
من منظور حرب الشبكات ،وامل ُك َّونة من عدد كبري
من املنظامت غري الحكومية املكسيكية والدول ّية
التي توحدت والتفّت حول حركة زاباتيستا بعد
هجوم عام .1994

تشري املعلومات إىل أن حركة زاباتيستا يف فرتة
الثامنينيات من القرن املايض كانت تعمل
مي .إال أنها أعادت النظر يف شكلها
بشكل َه َر ّ
بعد اتصالها بالسكان األصليني واملنظامت غري
الحكومية .إذ يعترب سابكوماندانتي ماركوس أن
"الغرض من القوة والسلطة يف التصميم الجديد
للحركة هو خدمة املجتمع وليس قيادته" .وهذا
الشكل والهدف هو عىل نقيض مع شكل وعمل
الحكومة املكسيكية.
"ان ﺟﻲ اوز"

أما املنظامت غري الحكومية ،فعوامل إضافية
ساهمت يف تبلور موقفها ودورها يف مت ّرد مسلح
يف جنوب املكسيك ما لبث أن تحول إىل حرب
شبكة إجتامعية .أوالً ،ارتفعت أعداد هذه
املنظامت وزاد تنوعها وقدراتها بشكل كبري يف
جميع أنحاء العامل منذ سبعينيات القرن املايض.
ويف مثانيناته ،ط ّورت هذه املنظامت شبكات
تنظيمية وتكنولوجية للتنسيق يف ما بينها ،وهي
قدرات مل تكن متلكها العديد من الحكومات
آنذاك .وبالتايل ،فإن قدرة املنظامت غري
الحكومية عىل الدخول إىل املكسيك استجاب ًة
لدعوة جيش زاباتيستا للتحرر الوطني كان أمرا ً
متوقعاً ،وهو ناتج عن تقاطع جهود بناء شبكات
عىل املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل.
ويف عام  1996شارك سابكوماندانتي ماركوس
رؤية حركته للتوسع :إنشاء "شبكة دولية
لألمل" ،يكون تصميمها أفقياً وتنظيمها ذاتياً
ومن دون تنسيق مركزي ،من أجل تعزيز
النضال العاملي يف مواجهة النيوليربالية .هذه
الشبكة اإلجتامعية العابرة للقارات ،حسب
رؤية الحركة ،ستدعم جميع النضاالت وحركات
املقاومة من دون الحاجة إىل بنية تنظيمية أو
قيادة مركزية أو تسلسل هرمي .باختصار ،يقول
ماركوس" ،نحن الشبكة ،كلنا نقاوم".

شكل هذا التحالف بداية شكل جديد من
العمل والتنسيق الذي ستظهر معامله يف
السنوات التالية يف عواصم ومدن العامل لتشتبك
مجموعات محل ّية ودولية من السكان
واملنظامت غري الحكومية والنقابات مع الدولة
والرشكات العاملية ،بالعمل املبارش ونرش
املعلومات وتبادلها .نذكر من هذه الحركات
والتحركات عىل سبيل املثال :الحركات املناهضة
للعوملة ،ومنظمة التجارة العاملية )معركة
سياتل (1999 ،وصندوق النقد الدويل ،وشبكة
العمل املبارش ،قمة الثامين )معركة جنوة،
عدة عوامل أسهمت يف تب ّني وانضامم هذه  (2001ومؤمتر دافوس ) (2003والحملة العاملية
الشبكات إىل مرشوع جيش زاباتيستا للتحرر ضد الحرب عىل العراق ).(2003
تخيل الحكومة املكسيكية عن
الوطني ،أه ّمها ّ
قوانني استصالح األرايض الزراعية لصالح الفالحني ،وكام قال كتاب رشكة راند عام  1995أن "من
غياب الثقة بالحكومة والسياسيني ،األزمة الزراعية يتقن استخدام الشبكة أوالً سيحقق مكاسب
الناتجة عن إقتصاد السوق الحر ،ودخول الهوت كربى" ،فمن الواضح أن من يحرتف تطوير
السكان الشبكة ،من دول أو شعوب ،سريث املستقبل.
التحرير إىل منطقة تشياباس وتحريضها ّ
عىل التم ّرد.
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ﺟﻐﻞ ﺑﲒﻧﻄﻲ

" اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﱔ ﺻﺮاع اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻧﻈﺮﻳّﺎ ً "

ﻟﻮي أﻟﺘﻮﺳﲑ ﻟـ"رﺣﻠﺔ":

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻇﺮوف اﻹﻧﺘﺎج ﺑـ"ﻻ ﻏﺎﻟﺐ وﻻ ﻣﻐﻠﻮب"
ﺣﺎوره :ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف ،ﺣﺮﻣﻮن ﺣﻤﻴﺔ
• أستاذ "لوي" لن نكتب مقدمة ع ّنك ألننا ال • فإذا ً أخربنا قليالً عن نظرتك إىل هذا املثقف ومباذا
يتحىل؟
منلك املساحة الكافية للتقديم ونحن أساساً نريد يجب أن ّ
منك أن تستفيض يف أجوبتك ،وأنت أساساً كنا ٍر
عىل َعلَم أش ّهر من أن ت ُع ّرف .لذلك نتمنى عليك شيئاً واحدا ً وهو املوقف الطبقي الربوليتاري ،لكن
أن ال تفقد أعصابك .يف البداية ،متت املقارنة بني هذا اليشء يعني الكثري .فللكادحني "غريزة طبقية"
األحداث التي جرت )وما تزال تجري( يف لبنان وهو أمر ذايت وعفوي فينتج منهم "موقفاً طبقياً".
مع أحداث أيار  68يف باريس ،هل توافق عىل وللطليعة ،أو باألحرى املثقفني ،غريزة الطبقة
هذه املقارنة؟
الربجوازية الصغرية وهي غريزة تقاوم التغيري
برشاسة .إنها كالكمخة العصيّة التي ذكرمتوها يف
ما هذا السؤال؟ هل أنتم جادون؟ اسمعوين السؤال السابق .لكن املوقف الطبقي الربوليتاري
جيدا ً ،هنالك ظروف موضوعية تفاقمت ومل يعد يحتاج إىل أكرث من املوقف ،إنه الوعي واملامرسة
بإمكان املواطن اللبناين أن يتحمل .لكن الظروف اللذان يتفقان مع الواقع املوضوعي للرصاع الطبقي
الذاتية غائبة متاماً يف لبنان .أعني بهذا "أدوات الربوليتاري .لذلك يجب عىل املثقفني أوالً أن يث ّوروا
التثوير" ،فال أحزاب ثورية موجودة عندكم وال أفكارهم ويقاوموا ميلهم الدفني للربجوازيات
عاملية ناشطة ،واألهم من ذلك كلّه أن الصغرية من ناحية من خالل تفاعلهم مع
نقابات ّ
الوضع الثقايف-الفكري عندكم يف لبنان تعبان! الربوليتاريا ،وعىل الكادحني الربوليتاريني أن يتثقفوا
نعم ،تعبان! كيف يتجرأ البعض ويقول إنها ثورة ألجل الوصول إىل املوقف الطبقي الربوليتاري .هذا
أساساً؟ هذه نكتة قوية تف ّجر قهقهة! اإلتحاد ما بني املجموعتني عىل أساس مبادىء
فلمعلوماتكم ،باريس يف الستينيات كانت تعج النظرية املاركسية-اللينينة هو ما يشعل ثورة
باألفكار والفلسفات ،والرصاع فيام بينها كان طبقية عارمة.
يطوف يف كافة أنحاء البالد والعامل .أذكر متاماً
الرصاع الذي دار بني البنيويني والوجوديني ،وبني • أيوا ،فهمنا عليك… إنك تدمج بني الذايت
التيارات الشيوعية نفسها ،ناهيكم بربوز واملوضوعي ،املثقف والكادح ،النظرية واملامرسة.
الحركات النسوية وغريها… أما من جهتي فقد يعني أنك تستعمل الجدلية كمنهجية يف كل يشء،
دعوت إىل العودة إىل ماركس يف وقت دعا "جاك حبّيناها م ّنك .وماذا عن الفلسفة أستاذ ألتوسري،
الكان" لبعث إرث فرويد يف وقت كانت قلت يف بداية الحوار إن الفلسفة واألفكار كانت
"ال ْبسيكاناليز" تحترض )البعث مبعنى اإلحياء عوامل أساسية يف إشعال فتيل أحداث أيار  68يف
وليس بعث عفلق تبعكن( .ماذا ق ّدم املجتمع باريس ،ما أهمية الفلسفة اليوم؟
اللبناين نظرياً إىل ساحات اإلحتجاج غري نقد
"محمد زبيب" وبعض االقتصاديني املعدودين سؤال لذيذ .أهم إنتاجات املاركسية هو العروة
عىل اليد الواحدة؟
الوثقى )والعبارة هنا أستعريها من أدبكم الديني(
بني الفلسفة والسياسة .ال ميكنني التوسع يف مضامر
• أستاذ "لوي" تر َّو ،ما بدا هالقد ...يا ريت ما هذا الحديث ألن كتبي موجودة وميكن للجميع
سألنا .بكل األحوال ،مبا أنك ذكرت أن األثر اإلطالع عليها فهي مقرصنة وموجودة عىل اإلنرتنت
الربجوازي موجود حتى ضمن من يقارع النظام ،مجاناً .رؤيتي الخاصة والتي يعارضني الكثري عليها،
كيف ميكن التخلص من هذه النزعة ،أو الكمخة أنه ليس هنالك فلسفة عند ماركس بل مواقف
لو شئت؟
فلسفية .كل تلك الكتابات التي كتبها عن اإلغرتاب
واملسائل "اإلنسانية" أقول إنها من إنتاج ماركس
أ ّوالً هذه مسألة دقيقة جدا ً ويعاين منها حتى الشاب الذي كان متأثرا ً بفلسفة "هيغل"
من هم ماركسيون .أنا ال أجامل ،أنت ،خصوصاً و"فيورباخ" .بالنسبة يل ،أرى أن ماركس ولينني أيضاً
إنت ،بتعرفني وأبوك بيعرفني ،لذلك سأقول لكم أدخال الفلسفة إىل معرتك السياسة ليخلقوا رصاعاً
رأيي ،كل أستاذ جامعة ،وأنا أعطي مثل أستاذ طبقياً يف املنحى اإليديولوجي النظري ولتصبح
الجامعة هنا ألنني سمعت الكثري من األخبار عن الفلسفة مامرسة سياسية عىل املستوى النظري.
مشاركة أساتذة جامعات يف اإلحتجاجات… كل فالفلسفة متثل السياسة يف النظرية وهي ،يف نهاية
أستاذ جامعة هو برجوازي صغري ،عندما يفتح املطاف ،يف التحليل األخري رصاع الطبقات نظرياً.
فمه تكون اإليديولوجية الربجوازية هي التي
تتكلم ،لذلك إذا أراد هذا الشخص أن يثور ،عليه • وما هو هذا اليشء التي تتحدث عنه دامئاً؟ إعادة
مبراجعة صديقي "غراميش" والسري عىل خطى إنتاج ظروف اإلنتاج… أو يش من هالنوع ،هل له
املثقف العضوي .والطريق إليها طويلة ومعقدة ،عالقة أيضاً بالفلسفة يا "ألتوسري"؟
تحتاج إىل ثورة راديكالية يف أفكارهم ،عملية
إعادة تثقيف طويلة ومؤملة وصعبة .رصاع إعادة اإلنتاج يعدل بشكل أسايس داللة ومغزى كل
داخيل وخارجي ال نهاية منه.
النشاطات اإلجتامعية التي تبدو مختلفة عن وجهة
نظر املامرسة اإلنتاجية .إذ إن األجر من وجهة نظر
اإلنتاج يبدو وكأنه الثمن الذي يدفع للعامل لقيمة

عمله بالنظر إىل الوضع الراهن للسوق .أما من
وجهة نظر إعادة اإلنتاج فإن األجر يبدو وكأنه
الثمن الذي يدفعه اإلقتصاد الرأساميل لرشاء القوى
املن ِتجة التي تعترب سلعة مثلها مثل السلع األخرى.
مبعنى آخر ،ما يُدفَع للعامل ليس هو مثن مثرة
عمله وإمنا هو ما يحصل عليه لرشاء ما يحتاج إليه،
فيعود يف الغد ليستأنف عمله يف الرشكة أو املصنع.
ويستخدم األجري املال إلعالة أفراد عائلته وتأمني
منزل "عاإلسكان" أو "باألجار" ورشاء مالبس من
الـ" "outletوتسجيل األوالد يف مدرسة ضمن
املستوى املقبول .وهنا أهمية "العائلة" يف عملية
إعادة إنتاج القوى املن ِتجة ،أي "اإليديولوجيا".
واملبلغ الذي يتقاضاه يتنوع تاريخياً وجغرافياً
ويرتاوح بني الحد األدىن والحد األقىص .وانطالقاً من
هذا املنطق ،السيارة هي للتنقل والذهاب إىل
العمل وليس للرفاهية ،والتلفزيون الذي ميأل العامل
سعادة ليس سوى أداة لبث األفكار األيديولوجية
حول كيفية الرتبية والعيش واإلستهالك.

ﻣﺎ ُﻳ َ
ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﻴﺲ
ﻫﻮ ﲦﻦ ﲦﺮة ﻋﻤﻠﻪ وإﳕﺎ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﴩاء ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ،
ﻓﻴﻌﻮد ﰲ اﻟﻐﺪ
ﻟﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ
اﻟﴩﻛﺔ أو اﳌﺼﻨﻊ.

مثل أبناء جيلكم حرقتم شبابكم وأنتم تالحقون
الاليشء عىل الفايسبوك .سأرشح لكم األمر بطريقة
مبسطة" .وسائل اإلنتاج" تتطلب إعادة إنتاج
"ظروف اإلنتاج" الرضورية الستمراريتها .كام عليها
إعادة إنتاج القوى املن ِتجة من خالل توزيع رواتب
كل آخر شهر .هذا الراتب هو إحدى وسائل
الحفاظ عىل "ظروف اإلنتاج".
• طيب ولكن أنت قلتها .هذا الراتب يؤ ّمن تعليم
أوالدهم يف مدرسة .ماذا يريد األهل أكرث من ذلك؟
التعليم سيؤمن لهم حيا ًة أفضل ليحققوا أحالمهم.
هاهاه ،حلوة منكم .أحالاامهم! هذا ما تفعله
املدرسة يا شاطرين؟ دعوين أطرح عليكم سؤاالً:
ماذا يتعلم املرء يف املدرسة؟ يقطع التالميذ
مسافات متفاوتة يف دراساتهم ،لكنهم يتعلمون
باملجمل القراءة والكتابة والحساب – أي عدد من
الفنيات وعدد من األشياء األخرى باإلضافة إىل تلك
الف ّنيات ،تكون مفيدة فائدة مبارشة يف مختلف
الوظائف يف مجال اإلنتاج .وهكذا ،يتلقون الـ...
الـ" savoir-faire ...املعرفة الف ّنية" ليس إالّ.

مبعنى آخر ،املدرسة تعيد إنتاج القوى املنتجة ،أي
الجيل الجديد الذي سيعمل لخدمتها يف املستقبل.
فتعمد املدارس إىل تلقني األطفال املعارف
واملعلومات واملهارات الرضورية يك يترصفوا بطريقة
مقبولة والئقة يف النظام االجتامعي السائد .ومن
ضمن املنهاج الرتبوي ،يتعلم األطفال يف املدرسة
أيضاً "قواعد" السلوك الحميد ،أي السلوك الذي
يجب أن يراعيه كل عنرص يف تقسيم العمل،
بحسب الوظيفة "املق ّدرة" له :قواعد لألخالق،
التمدن ،الضمري املهني ،وهي يف واقع األمر قواعد
احرتام للتقسيم االجتامعي-التقني للعمل ،ويف
نهاية املطاف قواعد للنظام املؤسس من واقع
الهيمنة الطبقية .domination de classe
• يا لطيف ،جوابك تحت باطك وليه "ألتوسري" ،كام يتعلمون كيف يتعاملون ويتحدثون "بالشكل
يعني عم تقلّنا إن اإلنتاج يش ٌء وإعادة اإلنتاج يش ٌء الصحيح" إىل من أهم أكرب وأصغر منهم ،من هم
آخر؟
أقوى وأضعف منهم ،من هم أغنى وأفقر منهم.
وهكذا يتعلمون كيف يتلقون األوامر وتَ َق ُبلها من
طبعاً يا  !imbécilesاإلنتاج هو املشاركة والتبادل ُمدرائهم.
الذي يعتمد عىل معطيات طبيعية وغايته إشباع
حاجات إنسانية معينة .أما إعادة اإلنتاج كمفهوم • لحظة استاذ لوي .ملاذا ال نكتفي بتعلم املهارات
أي إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج فهو يشء آخر .فعند والتقنيات يف املدرسة ثم ننضم إىل سوق العمل الحقاً؟
إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج ،تبدو الحياة اإلجتامعية ملاذا علينا ،كام تقول ،أن نتعلم "آداب السلوك"؟
كهيمنة تاريخية تقوم بعملية اإلنتاج وفق منطق
ونظام اإلستغالل .واملفتاح األسايس يف هذا املنطق سؤال مهم يا أعزايئ .إن إعادة إنتاج قوة العمل ال
ليس عالقة اإلنتاج بل هو إعادة إنتاج الظروف التي تتطلب إعادة إنتاج املهارات وحسب ،بل أيضاً ويف
تسمح لهذا النظام بالبقاء واالستمرار وبأن يحكم الوقت نفسه هي تتطلب إعادة إنتاج خضوعها
بنفس الطريقة كل يوم من جديد.
لقواعد النظام الراسخ ،أي إعادة إنتاج خضوع
العامل لأليديولوجيا الحاكمة.
• ّ
صيل عالنبي يا لوي .شو وسائل وشو ظروف وشو فألرشح لكم .تخ ّيلوا معي :أنهى "إيكس"،X ،
إنتاج ،حكينا عريب!
دراسته للتو وحصل عىل البكالوريا التي ت ُفيد بأنه
ميلُك ما يكفي من مهارات يف اللغات والرياضيات
طيب فهمت عليكن .معرفتكم محدودة ومثلكم والجغرافيا إلخ ...تعلّم يف املدرسة عىل مدى أكرث
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من عرش سنوات أن "الخطوة الطبيعية" التالية هي • ماذا؟ حتى األُرسة واإلعالم والثقافة؟ كل يش عندك
أن يبحث عن وظيفة او يتس ّجل يف جامعة لـ مؤامرة يا لوي؟
"يتخصص" ويصبح "مهندساً" أو "دكتورا ً قد الدين".
ولكن ،هل حلم إيكس يوماً بأن يكون يف مكتب إسمعوين جيدا ً ،وقولوا هذا الرجل قال ما قال،
لثامين ساعات متواصلة أمام حاسوب وعىل وجه هنالك مواقع وكتّاب مأجورون سيتحدثون عن
ترتسم ابتسامة عريضة؟ هل حلم يوماً بأنه يرغب الثورة وعن األنرتوبولوجيا وعن كل ما يخدم التعبئة
يف العمل  6أيام باألسبوع ليك يحصل عىل ما يكفي إال أن هدفهم واضح متاماً وهو إعادة إنتاج ظروف
من املال الستئجار شقة ورشاء بعض الطعام؟ هل اإلنتاج أو حتى اإلطالة باألزمة التي أنتم يف لبنان
حلم يوماً بأن يتلقى أوامر ال يحق له أن يعصيها تعانون تبعاتها ،هؤالء هم األجهزة اإليديولوجية
وأن عليه أن "ينفذ ثم يعرتض"؟ ال طبعاً ،ال مل تراوده وعاد ًة ينتحلون صفة أنهم ميتهنون الفلسفة يف
أحالم كهذه .ملاذا؟ إلن ما وصفتُه للتو هو كابوس! الصحافة.
كابوس يا حمري! ولكن ...كيف وافقنا جميعاً عىل أن
نعيش هذا الكابوس؟ الجواب هو يف نظام إعادة • تدمري هذه األجهزة مستحيل .مستحيل يا لوي .أال
إنتاج "قوة العمل" ،أي غالبية املجتمع ،وإعادة ترى كيف يتابع مئات اآلالف من املشاهدين هذه
إنتاج خضوع هذا املجتمع للهيمنة الطبق ّية ،مبعنى املذيعة التافهة هنا وهذا املذيع الكريه هناك؟
آخر ،خضوعه ملن ميلكون "وسائل اإلنتاج" ،أي حتى اإلنفلوونرسز أقوى م ّنا .ال ميكننا القضاء عىل
أصحاب رأس املال .عند كل مفرتق طُرق ،وإشارة الدولة ،حتى لو اعتربنا ان الدولة اللبنانية ضعيفة.
سري ،ويف كل نشيد يف باحة املدرسة ،وعملية
حسابية يف الثانوية ،تجد "اإليديولوجيا" تعيد إنتاج اصربوا! مل أنت ِه بعد .إضافة إىل هذه األجهزة
ظروف اإلنتاج.
األيديولوجية ،هناك جهاز الدولة القمعي ،أي
الرشطة ،ومكافحة الشغب وأمن الدولة وكل هذه
• آخ… آخ أملّ بنا صداع .ما هذا الرولركوسرت الهرطقات والهراوات والهراء .يعني تخيّلوا أنكم
املرشبَك؟ حياتنا كذبة ،حياتنا كابوس ،ونحن شاركنا تريدون أن تنقذوا األمرية من وحش الدولة .عليكم
يف صناعة هذا الكابوس .ماذا فعلنا؟ ملاذا مل نواجه أوالً تخطي كل هذه األجهزة األيديولوجية واألدوات
هذا الواقع؟ ملاذا مل نرفض هذه الحياة؟ آخ… هذه القمعية.
ليست حياة أصالً .هذه عبودية!
ولكن" la bonne nouvelle c'est que ،السلطة
سقطت"  ،mon cherكام يقول صديقي رشبل
ش ّدوا حالكم! "كونوا رجاالً"! أليس هذا ما يقال لكل نحاس .إال أنها لن ترىض بانتقال سلمي للسلطة .بل
وعض عىل الجرح ستحاول إعادة إنتاج نفسها ،أي إعادة إنتاج ظروف
من يصطدم بالواقع؟ كن رجالًّ ،
وعد إىل مكتبك ومصنعك وإىل دخلك املحدود ،عد وجودها  -ظروف اإلنتاج .وكام يقول نائبكم سليم
إىل زوجتك وأطفالك فهم يحتاجون إليك .أيوا نعم ،سعادة " ."No Money, No Honeyمبعنى آخر،
أنت املخلص وأنت رب هذه العائلة! أنت إنسان عظيم! إذا فشلت السلطة بإعادة تأمني مصادر الدخل،
فهي ستفشل يف توزيع الرواتب عىل القوى املنتجة،
• طيب طيب ،ال داعي للسخرية .فهمنا ما تقصده .أي املوظفني ،وستفشل يف رشاء األصوات واألبواق
تقوم أيديولوجيا الدولة بإضفاء شعور باملسؤولية اإلعالمية والوالءات الزبائنية والثقافة اإلنبطاحية
والبطولة والقوة يك ال نرى حقيقة أننا عبيد وضيعني الهابطة .الحل يا أعزايئ هو يف منع أي محاولة
نقيض نصف عمرنا يف الوظيفة .نشعر يف هذه لتمويل الدولة الساقطة من خالل رضائب جديدة
اللحظة بغضب ،نشعر أن الدولة تعيد إنتاج نفسها أو قروض خارجية أو بيع أمالك الشعب .عليكم أن
من خالل إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج .نريد أن ترفضوا أي محاولة إلعادة تدوير عجلة إعادة إنتاج
ننتقم ،نريد أن نواجه الدولة وأن تحطم أدواتها ظروف اإلنتاج .العنوا اإليديولوجيا كل صباح
مقرتح وحكومة
ووسائلها وظروف إنتاجها وكل هذه املصطلحات ومساء .قولوا "ال" يف وجه كل َ َ
التي تحدثت عنها .قل لنا يا لوي .ماذا علينا أن ولجنة وبعثة .قولوا ال للواسطة ،قولوا ال للمدرسة
نفعل؟
الدينية ،قولوا ال للرواتب والرتب ،قولوا ال ملن يقرر
أحالمكم عنكم .اللعنة! عدتُ إىل الوجدانيات
الحل بسيط .يف البداية قلنا أن كل هذا اللف مجددا ً .عذرا ً.
والدوران هدفه األسايس إعادة إنتاج ظروف اإلنتاج
من خالل السيطرة عىل القوى املنتجة ،أي أنا وأنتم كلمتي األخرية الصادقة هي :يف لبنان ،النظام يعيد
و ُمج َمل الطبقة العاملة .فكيف نفرض قبضتنا عىل إنتاج نفسه بـ"ال غالب وال مغلوب" ،من دون
هذا النظام؟ هذا النظام يحتاج إىل املال ،واملال يأيت مواجهة حقيقية .الهدنة الطويلة تعيد إنتاج ظروف
يف حال حافظنا عىل هذه السلسلة من األشياء .اإلنتاج .املطلوب مواجهة طويلة مع الدولة ،وفرض
وكيف نحافظ عىل هذه السلسلة؟ نقوم بذلك من الحرب عليها ،ورفض التسوية حتى لو رضبتكم
خالل السيطرة عىل أجهزة األيديولوجيا أي الجهاز املجاعة .هم قوى األمر الواقع ،وأنتم إتحاد
الديني ،والتعليمي ،واألُرسي ،والقانوين ،والسيايس ،املنشقني عن قوى األمر الواقع .فيا أيها املنشقون
والنقايب ،واإلعالمي ،والثقايف.
اتحدوا!

ﺗﺴﻠﻴﻊ اﻹﻓﻼس .ﺗﺼﻮﻳﺮ @dan_azzi

ألتوسري متفائالً باملستقبل
ﻟﻮي أﻟﺘﻮﺳﲑ

)بالفرنسية (Louis Althusser :فيلسوف ماركيس ،ولد يف الجزائر عام  1918ودرس يف
مدرسة األساتذة العليا يف باريس التي أصبح مبر السنني أستاذا للفلسفة فيها .كان ألتوسري
لفرتة طويلة عضوا يف الحزب الشيوعي الفرنيس واعترب أحد أهم املنظرين املاركسيني يف
القرن العرشين.
وسجِن يف مخيم أملاين لإلعتقال لخمس
شارك يف الحرب العاملية الثانية وتع ّرض لألرس ُ
سنوات ،حيث َس ِم َع ألول مرة كلمة "ماركسية" .بعد الحرب استطاع ألتوسري أن يبدأ
تعليمه يف مدرسة األساتذة العليا ،لكنه كان بوضع صحي يسء ،نفسياً وجسدياً .عام
 1947تلقى عالجاً بالتخليج الكهربايئ .منذ تلك الفرتة عاىن ألتوسري من أمراض نفسية
)سكيزوفرينيا واضطراب ثنايئ القطب( حتى وفاته .أبدت املدرسة تفهام لحالته
وسمحت له بالسكن يف غرفة خاصة يف عيادة املدرسة .سكن ألتوسري أغلب سنني حياته
يف مدرسة األساتذة العليا باستثناء فرتات دخل فيها املستشفى.
من أشهر مقاالته "األيديولوجية وأجهزة الدولة األيديولوجية" ) .(1979ت ِ
ُحدد املقالة
مفهوم ألتوسري حول األيديولجيا مستعيناً بكتابات ماركس وإنغلز وغراميش وفرويد
والكان ،وتصف البنى واملنظومات )القمعية وااليديولوجية( الرضورية يف املجتمع إلعادة
إنتاج قوى اإلنتاج.
عام  ،1980قتل ألتوسري زوجته خنقاً ونُ ِقل إىل مصح نفيس .بعد خروجه من املستشفى،
عاش منعزالً شامل باريس حتى وفاته عام .1990
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اﻟـﺒ ْ
ﻴﺖ
"ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎﻛﻠﻮور" آﺧﺮ ﺷﻌﺮاء ﺟﻴﻞ ِ

اﻷدﻳﺐ اﻟﺬي اﺷﺘﺒﻚ ﻣﻊ "أﻣﲑﻛﺎ"
ﻳﻬﺎء إﻳﻌﺎﱄ
جاء العقدان الرابع والخامس من القرن العرشين يحمالن أكرث جيلٍ شعري إثار ًة للجدل واالهتامم يف
الواليات املتحدة األمريكية ،ذلك الجيل الغاضب الذي مت ّرد عىل واقعه املحيط به كان يعرف باسم
ِيت" .Beat Generation ،إبتدع هذه التسمية الروايئ والشاعر "جاك كريواك" .كلمة "بيت"
"جيل الب ْ
) (beatكانت وصفاً رائجاً يف أوساط مجتمع السود يف أمريكا وتعني اإلنهاك أو التعب امل ُفرط الناتج عن
"رضبات /صدمات الواقع" .إال أن "كريواك" أراد لهذه الكلمة أن تعكس طبيعة الحركة األدبية التي
قادها مع زمالئه أمثال "ألن غينسربغ" و"هال شايس" ،لتكون وصفاً ص َوريّاً مبعنى "اإليقاع" ،ليعكس
جوهر أدبهم املستمد من املوسيقى )خصوصاً الجاز( ،واملوضوعات الشعرية املستلهمة من الشوارع
واملغامرات الجامحة .شعراء جيل البيت والذين هيمنوا عىل الساحة األدبية كحرك ٍة مضطربة ،سفلية
وفريد ٍة خالل الخمسينيات ت ّواجدوا يف منطقة خليج سان فرانسيسكو ،وتحديدا ً يف األحياء القريبة من
مكتبة "أضواء املدينة" للشاعر والنارش لورانس فريلنغيتي.
ميكن القول إن هذا الجيل كان أحد نتائج الحرب العاملية الثانية ،فحركة هؤالء نشأت جراء الخيبة التي
أعقبت الحرب وأنتجت الحرب الباردة بني اإلتحاد السوفيايت والواليات املتحدة .وهذا العداء
الجيوسيايس خلق نوعاً من االضطهاد الفكري والقمع الثقايف وكذلك جهوزيّة اللغة وأطرها التقليدية
املستوردة من أوروبا عقب الحرب .كل هذا دعا شعراء ذلك الجيل إىل التمرد عىل واقعهم واالصطدام
به .وألهمهم يف سعيهم موسيقيو الجاز والبلوز ،والشعراء الرسياليون وامليتافيزيقيون ،وأيضاً كتّاب
الهايكو والتانكا والزن .فتب ّنوا عفوية الكتابة وعدم تقييدها عندما أعلن آلن غينسربغ ،عراب هذه

الحركة ،نظريته القائلة بأن "أفضل األفكار هي الفكرة األوىل" .ثم اتجهت تجربتهم األدبية ساعية إىل
استكشاف املخدرات )املهل ّوسات باألخص( ،الحريّة الجنسية ،الديانات والعادات الرشقية )البوذية
تحديدا ً( ،وتج ّرأوا سياسياً واجتامعياً عىل فضح سياسات الواليات املتحدة العنرصية وتكذيب أخبار
حربها يف فيتنام،كام رفضوا مبدأ ماديّة االقتصاد.
كانت أ ّول قراءة شعرية مشرتكة لهذا الجيل يف معرض "سيكس" ،Six ،بسان فرانسيسكو يف  7أكتوبر
 ،1955حني ق ّدمهم الشاعر كينيث ريكرسوث .وتعاقب عىل القراءة ،خالل تلك األمسية ،خمسة
شعراء :آلن غينسربغ ،فيليب المانتيا ،غاري سنايدر ،فيليب ويلن ومايكل ماكلوور .ويُعترب األخري مع
سنايدر آخر الباقني من هؤالء عىل قيد الحياة.
ولد ماكلوور يف  20أكتوبر  1932بكانساس .ومل يكن يتجاوز الثالثة والعرشين ،حني قرأ قصائده يف
سلس بني العفوية التلقائية والتعبريية التجريدية ،بني
أمسية معرض "سيكس" ،ويف شعره جم ٌع ٌ
مامرسة البوذية ولغة الجسد ،وذلك لغرض دمج الروحاين باملادي .وت ُعرف عنه تجاربه يف إلقاء الشعر
مع موسيقى مصاحبة .ومن أبرز َمن ع ِمل معهم يف هذا املجال تريي راييل وراي منزاريك عازف
الكيبورد الشهري يف فرقة "دورز" حيث جمعته عالقة صداقة مع رمزهم "جيم موريسون" .ت ُرجم شعر
ٍ
مؤلفات يف الشعر والرواية واملرسح منها :إىل آرتو،
"مايكل ماكلوور" إىل عدة لغات وصدر له ع ّدة
بني داكن ،اللحية ،مفيستوس وقصائد أخرى ،بقع ،مرآة املطر...

ﺛﻼث ﻗﺼﺎﺋﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :إﻳﻔﺎ ﺷﺎﻫﻴﻦ

اﻟﻐﺮﻓﺔ-إﱃ ﺟﺎك ﻛﲑواك 1

يف غرف ٍة مضيئ ٍة
يف جحيمٍ عتمٍ
يف الكهرمان والكروم
أشع ُر أ ّن انتفاخ الغيمة حدث بفعل حرك ٍة من
الساق واللسان
يف انعكاسات ضوء الذهب ألوا ٌن خفيف ٌة
وإشعاعات من الذهب والكهرمان رمح ّية
الشكل وألِقة.
زجاج مضبّب
ٌ
زجاج أزرق
ٌ
هاتف أسود
ٌ
شعالتٌ بنفسجيّة تتضح يف الضوء الساطع
ليس نهارا ً أو ليالً!
خارج الجحيم نجو ٌم
أصواتٌ متت ّد منبعث ًة من السيارات

ٌ
ظالل بن ّية عىل الحائط يف ضوء الغرفة
أجلس أو أقف لرغبتي برؤية واقع الحب
واملالمسة.
يف الغرفة املقلوبة
أتذكّر حلامً بعيد األمد للحيوانات املحنطة )بوم،
ثعلب( يف متج ٍر مظلم
راغباً فقط بنصاعة األلوان النقيّة واألشكال
واملشاعر الجديدة
كنت أبيك عليها بال جدوى
ُ
ٍ
سنوات من الحياة من أجل
ما زال لد ّي عرش
الشباب
بييل الولد  ، 2رامبو  3وجني هارلو .4
*****
اﻟﺮداء

أشباح!
املرسمنون ٌ
أصواتٌ كأجسا ٍد آتي ٍة من ضباب الرقاد
يطفو بعضها حول بعض--
قد ٌم عاري ٌة ال تالمس األرض.
نتحاور بصوت من نحب
نتناقش مبواضيع يف الحب

نخرت ُع عذابات جديدة
وآالت لتحملنا.
عجائب نفخت يف وجوهنا
عيو ٌن من الياقوت أو األوبال
معزول ٌة كاملعجزات
تسم ُع موسيقى الجاز يف الهواء
ونحن منيض
بأشكالنا كزهرة السلبوت .5
مج ّم ٌد
عالق هناك
ٌ
أكتايف لن متسك ِ
بك
األعامل البطول ّية لن تح ّررنا
الحب يح ّررنا
نح ُن أصواتٌ  .النوم معنا
****
إﱃ ﺎﺛﻟﻮﻧﻴﻮس ﻣﻨﻚ6

كل يشء هادئٍ ال محدود
ّ
كحم ٍل يدور يف موسيقى الجاز.

أرى الظالل تنزلق خلفي.
أفالوكيتيشفارا! 7
أنا ٌ
ومحصن
مبارك
ّ
أنصت إىل بهاء املالحظات املطروحة
ُ
أنا حذ ٌر ال أهت ّم بالحب.
أفالوكيتيشفارا! غوانيون8 .
أحب جاملك الشاحب
ّ
أرى رأيس امللتوي ووجهي الذي ينمو مجددا ً
أسعى وراء ظال ٍل ضئيل ٍة داخلة وخارجة
تهت فيها جميعها.
ُ
أخبّئك من نفسك
يعجزين التعبري عن ح ّبي لك
فرح لربهة
ٌ
كل يشء مشتع ٍل
ّ
أصري نفيس دهوناً ألكون شمعة.
وأنا ّ
حذار أيّها الرجل املجنون ،أيّها القلب املشتعل
آه! آه! آه!
خوف قديم منهك.
آه! آه!

______________________________________
 1شاعر وكاتب روايئ أمرييك من محطمي التقاليد األدبية ،وهو إىل جانب كل من ويليام إس بوروز وآلن غينسربغ ،رائد من رواد مجموعة جيل ِبيتْ  .ويُعرف كريواك بأسلوبه التلقايئ يف الكتابة ،وتغطيته موضوعات مثل الروحانيات الكاثوليكية وموسيقى
الجاز واإلباحة الجنسية والبوذية واملخدرات والفقر والسفر.
 2أوهرني مكاريث ،أمرييك مسلح خارج عن القانون .شارك يف حرب القطيع يف مقاطعة لينكون ،واشتهر بقتله  21رجالً ،أي مبعدل رجل لكل سنة من حياته .كان طوله حواىل مرت ونصف ،عيناه زرقاوان ،خداه ناعمتان وأسنانه بارزةُ .وصف بأنه رجل لطيف
ووسيم يف بعض األوقات ،لكنه كان أيضاً عصبي املزاج وعنيدا ً ،ما جعله رجالً خطريا ً ماكرا ً ،إضافة إىل كونه يجيد استخدام السالحُ .عرف عنه أيضاً ارتداؤه القبعة املكسيكية ذات رشيط أخرض .مل يكن بييل الولد ،Billy the Kid ،معروفاً عندما كان عىل قيد
الحياة ،ولكن بعد سنة من مامته جعل منه مدير الرشطة باتْ غاريت ،الذي كان قتله بنفسه ،أسطورة عندما ألف عنه كتابًا مث ًريا للدهشة عنوانه "الحياة األصيلة لبييل الولد" ،وعليه أصبح رمزا ً يف الغرب األمرييك.
 3شاعر فرنيس ولد يف شارلفيل ،وكتب أشهر أعامله وهو ال يزال يف أواخر مراهقته .ثم توقف كلي ًة عن الكتابة قبل أن يبلغ الحادية والعرشين .ويعرف عىل أنه واحد من الطائشني املتحررين من األخالق والعادات .سافر يف رحالت كثرية إىل ثالث قارات قبل
أن ميوت بالرسطان.
 4ممثلة أفالم أمريكية ورم ًزا للجنس يف ثالثينيات القرن العرشين عرفت باسم "القنبلة الشقراء" .ص َنفها معهد الفيلم األمرييك واحد ًة من أعظم نجوم السينام عىل اإلطالق.
 5أبو الكبوسني ،أو أبو خنجر ،هو نوع من النباتات يتبع الفصيلة الكبوسينية من رتبة الكرنبيات.
 6عازف بيانو ،عازف جاز ،وموسيقي أمرييك ولد يف رويك ماونت وتويف عن عمر يناهز  65عاماً .متيّزت مؤلفاته بالتنافر التعبريي والحركات اللحنية الزاوية ،والدمج بني إقحام شديد لإليقاع واستخدام مذهل لالنتقال من مقام )سلّم( إىل مقام آخر والصمت
والرتدد .كام عرف بأسلوبه يف ارتداء البدلة والقبعة ونظارة الشمس وترصفاته غري االعتيادية )رقصه خالل عزف الفرقة(.
 7هو بوداسف الذي يجسد الشفقة لجميع البوذيني .وتم تصويره يف مختلف الثقافات إما ذكرا ً أو أنثى.
 8أو غوانيني ،Guanyin ،هو بوداسف املرتبط مبفهوم الرحمة يف بوذية رشق آسيا.

ّ
ﻣﻌﻠﻘﺎت
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ْ
ﺣﻲ
ﻲ
ﺣ
ﴩ
َﺑ ّﺚ َﻣ َ ِ ّ ّ
اﻧﻄﻮان اﻟﺰﻋﺘﻴﲏ
ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث

بعد ّ
دك متحف الش ّمع بدابر فتيل الفتنة ووأد األزمة املثلّجة يف
املرشحة وتذويب جوازيق التامثيل الوطنية ّ
وفك أنياع بواجيقها
الحب وجوارب الحلم واألمل وصدريّات الحريّة
وك ّمها ِب َكالَسني
ّ
ال ّنعقاء ال ّنقية واستقدامها عنوة وبالشّ حط األَ ْخ َوت ال ّرحيم من خارصة
النجوم الكاذبة إىل قيح التواليل املفزورة يف إصبع البعص الصادق ،من
السهل ،من الوادي إىل البحر ،من الفنادق إىل الخنادق ،من
الجبل إىل ّ
الساحتني والشارعني ،من الرشقية والغربية ،من اليمني واليسار ُد ْر،
غري وح ّول إىل خط التّامس الضاغط بالنيرتوليربالية ،إىل تفل الد ّم عىل
ّ
الريق والقهوة التق ّدمية بامتياز عىل الجبهة اإلنعزالية الثوريّة ،فال ّنار
حتام،
السوق التغيري ّي وسعر الحفاضات إىل ارتفاع ً
اآلن من موضة ّ
إركض يا ولد بالظّلط وش ّد عىل خرائك باليد َولَ ْولِبْ ُه وأقذف به باملبارش
عني الق ّناص ،ف ّناص الذاكرة املتشظ ّية بنا من الكنائس إىل املساجد ،من
البواسط إىل املخ ّيامت ،من السوديكو إىل املتحف الوطني ،ها هي األ
رشفت ُم ْفلَسة
شالء الوف ّية لذاكرة الجسد قد اغتالت الفرصة الثّمينة و ّ
مح ّنطة بالشهادة األبيّة الطّوشاءُ ،ملَ ْفلَفَة ُم َه ْف َهفَة مكتومة القيد
َو ُم َدبَّقَة بانبعاث الهويّة اللبنان ّية الجديدة املقتولة عىل حاجز الْ َح َسب
وال َّن َسب لِلْ َق ْرط والفساد امل ُْستَ ْرشي يف بالد برييت أُ ّم العدل وأخو
أخت قدموس عىل أب الحرف والكلمة الشَّ ْمطاء امل ُ َهلْ ِهلَة لِ َعوائل
الرومان واإلغريق ،سرتميينغ ِفي ِنيقُوس أَيْ ُروبَا ْز طائ ًرا باإلبل فوق البحار
اصطَفت ال ّرحلة بالحريق عىل رمل
والصحاري ،ومن ّ
الشت إىل اللّت ْ
الشاطئ الغريق .ت ّم.

الخاوي من الكالم املعلوم اململوء بجوهر بقايا األجساد أ ّوالً ،ثم ثان ًيا
البديهي بني اللغة امليليشيويّة املنقرضة
الصدام
تَشَ كُّل طالئع هيئات ّ
ّ
حتام من ج ّهة وميليشيويّة اللّغة الجديدة املخلوقة من أشالء األ
ً
صوات واأللفاظ املنسيّة للنطق بكلامت العزاء األبدي وتركيب القرون
لعقود من الحروب العدم ّية وذلك قبل الرشوع بالتح ّدث والتخاطب
والكالم ،وقبل البدء بفعل أ ّي يشء كان أو خاطر عىل البال القاتل أو
املقتول ،ثم طلب املغفرة واملسامحة ،ث ّم ال ّنحيب والعواء مطوالً دون
الصمت
الحب الذابح واملذبوح ،يليه ّ
رقيب أو حسيب ،العواء مبجانيّة ّ
لكل الحادث ،أحاديث.
فالصمت الفاتح ،ومن بعدها ّ
املطبقّ ،
 -نعم دكتور ،لكن بكلامت أبسط من فضلكم َولَ ْو سمحتم؟

 يا أحباب ،أبسط من هذا اللَّغط اللُّغوي املُلَغَّط بامل َ ْغلُوط امل ُغالِطلِلْ َغلَط ال َغلِيط ،لن يحصل ولن يحدث ولن يصري .لقد تَ َغلْ َغطَت اللّغة
َومتَ َلْ َغطَت يف القتل املَلْغُوط اللَّغيط َولَ ْغلَطَت باملغالطة غلطًا
َومتَ َلْطَغَت لغطًا كالغالوط املُتَ َغلِّط من غَالطَة الغلطة الغالطة
املفجوعة بالتَّ َغلُّط والتَّ ْغلِيط ،كالفاجعة املفضوحة يف لحف أ ّم الحائط
ورشاشف أبيه ،فصل ُح ّب تحت تخت خلط التَّالغُط بالتَّغالُط ،ومن
ث ّم التٍّخالُط والتَّالطُخ بآثار طَأْح العظم بال َّدبَش يف الجمجمة املُتَبَخ ِْرتة
أمام ِق ْرص ال َّنفَس ال َّنفيس ومجون طفح الكيل املجيج وامل َّج والشّ فط
ْيالني والعفط ولفط ُم ّخ بيضة الق ّبان
واللَّعق وبَلْع امليزان َو َزلْع الِمك ْ
بضغط د ّم القلب الواحد األحد الوحيد لشطف العقل املد ّجن عىل
الجرمية من أهواء وهوايات القتل ،إلنعاش َعضَ ل الذاكرة القتيلة،
وتفكيك معضلة هويّة الجسد دون َعرض املهابل والخيص والعضالت،
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﰲ اﻟﺪﻳﻜﻮر
ّ
الحب ،والحب إنسان بال
استديو جديد للثورة مستح َدث يف وسط املرشحة الرسمية لتاريخ الرجل من ضلع املرأة ،واملرأة من عضل ّ
َُْْ
ّ
أرض ،وال سالم إالّ بالهلع من األظافر واألنياب عىل ال ّدوام ،هل تذكر يا
الحرب األهلية.
حيوان؟!
يخرج األموات بعد كل سؤال أو جواب من جوارير ال ّربادات
ويصفقّون مبتسمني..
جل ما بغيناه من هذا الحوار معكم هو التع ّرف
 عف ًوا دكتور ،لكن ّأرسة التحرير يف مجلّة "رحلة" يتناوبون ،مد ّججني باألسلحة ،لطرح األ عىل مالمح شخص ّيتكم الفريدة واإلطالع منها عىل أعاملكم اللّغوية
سئلة عىل ضيف الربنامج الكريم ،الطبيب ّ
مام أَتْ َح ْفتُمونا به من
الرشعي العامل والباحث ،املعقّدة ،هذا إن ك ّنا نحن أصالً قد فهمنا شيئًا ّ
ال ّدكتور "الَغُوتْ الْ ِميلِ ْغ َي ِو ّي" رحمه الله.
رشابيك لَبَكَات املنطق الخصيب يف دهاليز اللفظ والنطق العقيم ،هي
ََ
يل إىل واقع بَ ّر الوضوح ال ُح ّر،
محاولة م ّنا للوصول معكم بالعقل السف ّ
ّ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺎر وﻗﺖ اﳌﻮت
فاعذروا لنا تطفّلنا إن نحن يف تجريبنا قد ج ّربناكم فرنفزناكم لِتَ ْن َعتُونا
مذيعة بيضاء البرشة عارية برأس متساح أحمر تقد ّم الحلقة.
بالْ َحيْ َونَة ،فعذ ًرا يا دكتور...
 عىل وقع ال ّدبيك َو ِطيب التَّطبيل ملجزرة اللّغة امليتة ،ومبناسبة ّدك
بالصح ،إفهموين قبل
متحف الشمع وتدشني قسم "ال ْكالَشْ لُ ْغطَا ْزيَا ِف ْيك" يف املعهد الوطني  -أح ّبايئ الر ّحالة ،ال تفهموين خطأً وال تفهموين
ّ
الحي لفقء الكلمة واسرتداد األوقات املنهوبة ،كان لـ"رحلة" رشوع العقل بالتجريد ،أ ّي قبل وصول الكلمة األوالن ّية كالبغل يف املخّ،
العايل ّ
حوار ش ّيق مع العامل والباحث يف شؤون التشاؤم النتفاء لغّة الكالم وقتها كانت اللغة جسد الحيونة املتكامل ،وكانت الحيونة كامل لغّة
كل يشء بعد امتطاء الكلمة للعقل .ربحنا لغة َج ْحشَ اء
الصحيح وشجون التفاؤل ببطالن معس الص ّحيح بالخطأ ،حرضة الجسد .خرسنا ّ
ّ
للتّواصل ونسينا طيبة البغال والحمري .ت ٍّبا للرأس وما ينبت فيه! كيف
الرشعي ،الدكتور املرحوم "الَغُوتْ الْ ِميلِ ْغيَ ِو ّي".
الطبيب ّ
يدخل الدكتور بثوب أخرض معتم ًرا ق ّبعة بيضاء تخرج منها جزرة يل أن أوضح لكم أكرث وأنا امل َ ْنقُوص األكرب؟ أنا فاقد لِلُغة الْ َح ْيونَة
البديهيّة ،أنا جس ٌد مفلوق من التجريد ،أنا كائن مج ّرد مخبوص عىل
طويلة.
جوارير برادات املرشحة تنفتح وتنغلق وتخرج منها رؤوس وأياد هويّة قاتلة ودين قاتل وأوهام بوطن ألحالم مقتولة ،أنا من مواليد
وأرجل وأعضاء مبتورة ألموات مقهقهة مع أزيز وطنني ما بعد لغّة مؤمنة ومؤمتنة عىل القتل امل ُستدام ،أنا فصيل من فصائل
اإلنفجار تحت أضواء سرتوبوسكوب االستوديو وعىل صوت فريوز الالهوت امليليشيوي ،أنا اشتياق لغو ّي لِلْ َخ َرف لِلْ َه َرب من هكذا لُغّة
املكهرب املجنزر املعلّق طوال املق ّدمة عىل"سألوين شو صاير" ...ثم وبجميع اشْ ِتقَاقَاتِها َو َمشَ قَّات ُمشْ تَقَّات ان ِْشقَاقَاتِها إىل فصول
مفصلة باب يُ َزيْزِق للحرب َويُ َزقْزِق للعصفور عىل
فجأة صمت أشمط مرير ،يتبعه شهيق ونهيق حامر ،ثم إعالن تجاري وتفاصيل ،أنا ّ
الشبابيك ،أنا مفطو ٌن ومفطو ٌر ومفطو ٌم عىل االنحباس واإلندحاش
لتسويق حفاضات للرأس ،زهريّة اللون.
بال َّنسق َع ْي ِنه ولكن ِبتَالوين َوتَ َبا ِديل بالص ّيغ املُتَ َخلِّفَّة َو ِبتَ َعاتِري من
ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﻌﺮﻤ اﳌﻘﺘﻮل
التَّعابري ال َحضَ اريّة امل ُ َع ْسكَرة كامل ُ َج ْوقَل أو املغاوير ،أنا جيش تكرير
 دكتور ،نتابع بشغف ترشيحكم للوضع يف هذه األوقات العصيبة ،الندم وتكرار ط ّن جرس الحزن بالدماغ املنفجر من تعداد وتردادونو ّد أن نشارك ق ّراء "رحلة" مبا آلت إليه آخر نتائج أبحاثكم عىل ضوء أعداد القتىل املصابني باألمل امل ُصاب بالعطب من كعبه إىل رأسه ،أنا
حتام ،أنا ميليغيو ّي الهوى بامتياز ،أنا الهوت
هذا اإلنهيار العظيم وما سيتبعه برأيكم من صدام قاتو ّيل ،عىل ميليشيا اللّغة املقتولة ً
السواء،
اللغة املدنّس بناسوت العبث واليأس من القاتل واملقتول عىل ّ
مستوى اللغة والجسد.
أنا لغة بال الهوت ،أنا الغوت الكلمة الحيّة بالْ َحيْ َونَة ،أنا "الغُوت
 أُ ْس ِعدتم أوقاتًا وكل رحلة وأنتم بخري .طب ًعا ،ال نتائج محسومة بعد ،املِيلِي ْغ َيو ّي" ،أنا تَعبان من ك ُّل هذا الرتحال الدائم يف الد ّم ،ها أناباستثناء املوت الحتمي املنتظر لالنتظار وذلك مبجيء املوت نفسه أستودعكم كلمتي بسالم بني مجازركم ،خذوا !
عىل شاكلة قانون مك ّرر مع ّجل غري منتظر ،أي باملباغتة املطلقة،
لكل كلامت لغّة تاريخ الحرب املفقود - ،دكتور ،دكتور ،من فضلك إستمهلنا ولو قليالً بعد ،لكم الهواء
السقوط املد ّوي ّ
رسع من ّ
ي ّ
السقوط يف النقطة املجهولة املعامل املعروفة ،نقطة فراغ الكالم بالكامل مفتوح الحدود واآلفاق ،غري مرشوط باألرض املحروقة أو
ّ

مام أنتم ُم ْم ِع ُنو َن
السامء ،أعطنا أن نفهم بعضً ا ّ
بصاعقة من غيم ّ
ِبتَ ْرشيحه :هل تجزمون أن اللّغة الحالية املنازعة هي ميتة أصالً ،وأ ّن
تقل ُعنفًا عن سابقتها ،أهذا
اآلتية ولو هي بعد مجهولة املعامل ،قد ال ّ
هو بالضّ بط ما أنتم تقصدونه يا دكتور؟
 أَ َص ْبتُم أعزايئ ،وأنا أشكر لكم مساهمتكم الدؤوبة لترسيع وتريةوإين
انهيار كل هذا الكالم الفاجر والعاجز ،أشكر لكم رفضكم القاطعّ ،
أبرشكم
من البدء وكام وضّ حت لكم ،من بدء البداية الخرقاء للنهايةّ ،
ِبتَأَ ّيب أ ّي معالجة لفجور شَ طْشَ طَة ال ّريق األحمر من حاموة اللَّغُو
الجمعي والفرد ْي ،إِ ْح َذ ُروا سيخ
اللُّغوي الْ َح َرامي امل َ ْد ُحوش ِب َع ْقلِنا
ّ
ّ
البالغة والفصاحة الهبالء ،تَلَطَّوا من الشك املشكوك بحقيقة شكّه يف
للصدر املعقور الظهر ُع ْق ًرا يف الهباء ،وا ْغ ُرزُوه غرزًا يف
قلبنا ،أَن ِْصتُوا ّ
حلقنا املح ّمر من الجعري للهباء ،جعري الداعي عبثًا أن نَتَ َع ْمشَ َق
بالحلم املعدوم بسالح كلامت تاريخ الحرب املفقودَ ،وتَ ٍّبا فَلْ ُن َق ْر ِفص
تَ ٍّوا لِ َنتَ َغ َّو َط عىل القيح األسود املهدور من ُعقْر الكلمة املذبوحة أيضً ا
وأيضً ا لِلْ َهبَاء ،كلمة الحرب الهاشلة من لغّة الحرب بالكلمة ،كلمة
انهيار الكلمة ،لَكْمة الد ّم السائل يف هيئة الهباء وودا ًعا أح ّبايئ.
 دكتور ،دكتور ،باختصار شديد وقبل الدخول إىل فاصل حريب جديد،ماذا ينتظرنا يف الواقع؟
 برصاحة يا غرينغوز ،ال يشء ينتظرنا بعد اآلن .نحن خارج معاملالوقت ومفاعيله الزمانية واملكانية .نحن يف عرض الحائط نُتَ ْن ِح ُر عىل
املوت َونُ ْنتَ َحر يف الحائط ،مومياء للقيل والقال امل ُح َّنط امل ُنحطّ ،طولها
طول الحائط ،ال رشف لها وال َع ْرض إالّ ِب ِعرض الحائط األبكم .اللغّة
صامء ُملَ ْغلَطَة ُم َم ْغلَطَة غالِطَة َو ُمتَغَالِطَة ،الغية
خوتاء عمياء بكامء ّ
و ُملغاةَ ،ملْهاة كاذبة ُمبْتَذَلة ُمم ّوهة بصدق تراجيديا األموات ،ناكرة
الصواب امل ْع َو ّج ،مستكينة باستكانة السكّني بعد ذبح امل ُستدين
لِ ُمكْر ّ
لفرملة دين األ ّمة امل ُستقيمة عىل الهامش الهاجم عىل الداخل الكسيح
امل ُ َم ْرتس بدعم من جربوت الخارج كَ ِت ْم َساح عىل خدود متاس الدموع
وتقاسيم الوجوه امل ُ َخ ْن َدقة َخلْف مالمح ُخط َِط َوخُطوط التقسيم
السخيفة .يا
املسرتجع املستحدث لِ َق ْولَبَة األزمة عىل قالب الوجوديّة ّ
صامم ال َّدين العام
أحباب ،األزمة أ ّوال وأخ ًريا هي أزمة لغة يف طبلة ّ
والخاص ،ال ِّدين املوؤود الثقة يف سوق الذبح املوثوق عىل املعابر،
ترانزيت تعابري وخواطر خرقاء ما بني الخرف املستفحل بالعقل وفحل
الخوف الهائج يف القلب ،ها هو الخيار الجربي لل َّنسق يف ّرخ اإلستفراد
بالفرد ويُجمع عىل فرط الجمع إلدارة نحر اللغة وصوغها انتحا ًرا
طوع ٍّيا للجسد مع تعرفة جمركية مخفضّ ة لتهريب العقل .وعليه
وباختصار ،يُرجى التو ّجه فو ًرا ألقرب مخفر مج ّهز بأساطيل أطبّاء
رصة وخسارة والدة نوع جديد
ال ّدعم النفيس لتفادي انقطاع حبل ال ّ
من الخسارة الهباء ،خسارة احتامل القدرة عىل قدرة التح ّمل ،قدرة
ال ّدفع الرباعي املربّع عىل زلع املدفع دفعة واحدة للرتبيع عىل فائدة
والسلطنة إليفاء أمثان سطلنة مراكمة
الفوائد املستحقّة غري املحقّةّ ،
تراكم األغالط الغليظة يف مصارين التجويد عىل تغليط اللحظة،
والدبكة طب ًعا عىل نفس إيقاع م ّوال املنوال العتيق املنسوج عىل
الغلط املحيق ،املَكْرور ِبلَغْط خيط ال َّنول الدقيق وامل ُ َبلْ َع ْط ِبتَال ُحظ
رشائط امللحوظ لحياكة عقدة الخنقة عىل اللحظة ،كل لحظة بلحظة
عقدة للخنقةَ ،رنٍّت فنون الجرس ،وط ّن ال ّنحس املدقوق يف قالب
بحب
رشع املفتوح امل ِّ
ُبرش ّ
نحاس العقل املذبوح ،يف القلب املنكوح امل ّ
الوطن املجزرة.
مقد ّمة الحلقة تشكر الحضور وتختم بدموع التامسيح.
الدكتور يأكل جزرة مخّه.
ولكل لغّة ستحدث دون هكذا
 شك ًرا دكتور وبرصاحة ،ت ٍّبا لنا ولكم ّصدام ،شك ًرا مج ّد ًدا ،ندخل اآلن وبرسعة فائقة إىل فاصل إعالين
طويل.
َم َع ِر ْحلُو ْو ِر ْحال ُروح تَ ِي ْرحل ْوتِ ْر َحل ب َِسالم
رحلة موفقّة عىل ال ّدوام.
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ﻣﴪح
ذﻛﺮى

اﻟﳧﺎء ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ...زﺎﻳد أﺑﻮ ﻋﺒﴘ
زﰾ ﻣﺤﻔﻮض
عندما وصل زياد أبو عبيس إىل الحدود مع
السامء ،أوقفه ح ّراس مدخل العبور إليها وشكّوا
يف أمره ،هم الذين ال تفوتهم الشاردة والواردة:
بدين .جسده مطواع .صوته جهوري .حضوره
قوي .قارئ نهم .أكول نهم .ال يخاف التحديق يف
العيون .ينارص الحق .يحسم أمره .محب!!! وكّرت
سبحة الشكوك.
تهامسوا يف ما بينهم ،فيام زياد يتف ّرج عىل املكان
غري آبه بهم .فته ّيأ له أنه كان ّ
احتك بتص ّور عن
هذا املكان مل ّا كان عىل األرض ،يف معهد لالهوت
ببريوت" .دراسة الالهوت تساعدك عىل التع ّمق
رس ذات م ّرة لتلميذه وصديقة فيام
بالفلسفة" ،أ ّ
بعد املمثل طارق متيم.
وبعد استطالع املكان ببرصه ،تن ّهد وقالِ :
"ش ْت،
شو هيدا؟ ..هون غري يش ،تشعر ،يا رجل ،أنك
تأكل مع شكسبري عند مطعم اسطنبويل بالحمرا".
صوته ن ّبه الح ّراس إليه ،فطلب منه أحدهم أن
ميتطي موتسيك كاوازايك أكس نايْن هانْدرد،
ويتو ّجه بها إىل قاعة محكمة الفصل.
برباعة فائقة ،قادها زياد ،إذ بلغ الـ 120
كلم/ساعة بثانية واحدة .وق ّبها بسهولة عىل
الدوالب الخلفي ،حتى وصل إىل باب الرصح
الكبري ،حيث ح ّط الدوالب األمامي وتج ّمد
املوتسيك.
هناك ،استقبله الح ّراس أنفسهم الذين أوقفوه
عند املدخل األول :يف السامء يحدث دامئاً ما ليس

يف حسبان البرش .لكن زياد مل يستغرب تكرار
شخصيات الح ّراس مرة ثانية ،هو الذي م ّرت عىل
رأسه شخصيات كثرية تسللت إىل الوجود من رؤوس
أقالم كبار الكتّاب وتك ّررت كثريا ً مع م ّر الزمن.
اقتاده الح ّراس فرحني إىل الداخل ،فنادرا ً ما يأيت إليهم
إنسان من هذا العيار .ولكن ،عند عتبة القاعة
الكبرية الخالية إالّ من شخص واحد ،تفكّك زياد أبو
عبيس وتح ّول حشدا ً ،كأنه مر يف منشور يحلل الضوء
إىل طيف من األلوان.
إالّ أن زياد تفكّك إىل أشخاص .فأخذت القاعة متتلئ
بهم كلام خطى خطو ًة نحو قوس املحكمة .يف
الحقيقة ،كانوا ينسلخون عن بدنه الضخم .أولهم
مسرت هارولد الربيطاين )"بالنسبة لبكر شو؟"( ثم
إدوار املسيحي املتو ّجس من كرثة املحمودات )"فيلم
أمرييك طويل" لزياد رحباين(" .عويس آغا" )لفيصل
فرحات(" .الخوري" )"جربان والقاعدة" ليعقوب
الشدراوي(.
ويف األثناء ،ظهر جوزيف صقر )ممثالً زياد الرحباين(
ويعقوب الشدراوي من رشفة عالية ،ير ّحبان بالضيف
الجديد .وأما فيصل الذي ال يزال عالقاً عىل األرض،
يقتات من بيع الكتب متج ّوالً يف أرجاء املدينة،
فانتدب جالل خوري معلّمه ليحتل مكاناً عىل الرشفة
ويل ّوح لزياد.
ثم ظهر يف القاعة أبو الزلُف وتبعه الدلعونا وغزيّل
أبو الهيبة وامليجانا وأبوها بو امليج والروزانا )"يش
فاشل"( .وعىل الفور ،عانقت الدلعونا أبو الزلف

الذي كان يصطحبها يف نزهات عىل املوتسيك الرسيع.
وقالت له" :اشتقتلك كتري زلّوفة ،زمان والله ".وقبل أن
يجيبها زياد )عفوا ً ،أبو الزلف( ،تقافزت شَ لْعة من
املاعز إىل قلب املشهد ،فرصخ جوزيف من الرشفة:
"أهال أهال أبو ع ْبساااا ْي" ،وصفّق يعقوب وجالل
وهلّال.
تلك املاعز ،التي كان يدحشها نور ،شخصية املخرج يف
"يش فاشل" ،يف كل مرسحياته ،هي العائق أمام
التق ّدم والتط ّور يف لبنان ،عىل رأي أبو الزلف .وتال
الشَ لْعة دخول رجل مق ّنع يلقَّب بـ "الغادر" ،واسمه
الحقيقي أبو عبسة )"بخصوص الكرامة والشعب
العنيد" و"لوال فسحة األمل"( ،مفتّشاً عىل كل من
يرتكب شواذا ً بحق وطنه.
ومن الجناح األمين للقاعة ،دخل بجالل ريكاردوس
قلب األسد )"املفتاح" لربيع مر ّوة( ،بكامل عتاد
القتال واعدا ً نفسه وجيشه ودول قا ّرته باالستيالء عىل
القدس.
فجأة ،انض ّم إىل البقية عىل الرشفة ،ويليام شكسبري،
وتو ّجه إىل زياد قائالً" :ما الحياة سوى حكاية يرويها
صخب وغضب ،بال معنى" ،بينام هرع
مغفّل ،ملؤها
ٌ
إىل القاعة شخصياته "زوجات ويندسور الفرحات"
و"ريتشادر الثالث" و"ماكبث" ،وزياد يواصل تق ّدمه
نحو قوس املحكمة حيث القايض.
ثم دلف إىل الرشفة أيضاً دورمنات ومايرهولد
وستانيسالفسيك وإىل القاعة كل الشخصيات التي
لعبها زياد يف الجامعات األمريكية واألفالم

واملسلسالت .وكان آخرها شخصية أبو عبيس
)"بريوت واو" لفادي نارصالدين( الشاعر واملثقف
املصح النفيس والساخر من املشهد
العبثي ،نزيل
ّ
السيايس العام.
عند مثوله أمام القايض ذي الهيبة والوقار ،كان زياد
قد فقد كثريا ً من حجمه املعتاد وبات نحيالً ال يُعرف
إالّ من عينيه الواسعتني .أمىس عارياً من كل ما مللمه
من قراءاته وأبحاثه ومن شهادات وشخصيات ومنح
دراسية ،إحداها من مؤسسة "فولربايت" ،ومام
اكتسبه من علوم ومعارف ومنّاه من ثقافة وك ّونه من
أفكار .وأضحى مفتقدا ً أصحابه وأصدقاءه وتالميذه
يرس لهم التعلّم من دون أن يتأستذ
الذين أح ّبوه ألنه ّ
عليهم ،عىل قول املمثل بديع أبو شقرا يف رثائه.
فقال زياد للقايضِ :
"ش ْت ،شو هيدا مانْ! هيدا مش
أنا .ر ّجعني أنا" .مل يجبه القايض الحكيم ألنه يعرف
ك ّم كبري قلبه ونبيل شخصه ،وأنه ال يقصد اإلساءة،
رصف،
وذلك وسط همهامت معرتضة تشكو هذا الت ّ
بدرت عن نزالء السامء الذين تجمهروا ملالقاة القادم
الجديد.
يتخىل عن العمل يف مجال املحاسبة
ما جعل زياد ّ
)أول شهادة حازها( ،ويختار الفنون واآلداب مسلكاً
لحياته القصرية ،هو املرسح العميق الذي يعتني
بالروح البرشية ويع ّول عىل جسد املمثل للتعبري عن
بواطنها الدفينة .فاملرسح العميق ،عىل عكس الدولة
العميقة التي تسعى إىل إزهاق تلك الروح ،يسعى إىل
تحريرها.
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زوم
ﻟﻐﺔ

أﺳﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري:

ً
ُ
ﺣﺮوﺎﺑ ﻣﺘﻌﺪدة ﺿﺪ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻠﻐﻮي ﺎﺑﻟﺼﻴﻎ اﻟﺠﺎﻫﺰة"
أﻣﺎرس
"أﺎﻧ
إﻋﺪاد وﺣﻮار ﺑﻮل ﻣﺨﻠﻮف
ً
ﺑﻌﻴﺪا ،ﻳﺤﴩﻫﺎ ﰲ ﻋﻮاﳌﻪ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ،ذاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ
ﻳﺬﻫﺐ "أﺳﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
ً
ً
ﻛﺜﲑا .ﻳﻨﱶ اﻟﺠﺒﻮري ﺷﻌﺮه ﻛﺄﻧﻪ ﻓﺪاﰄ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻟﺘﺸﻈﻲ،
ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻜﳯﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
اﻹﻓﺼﺎح
ً
ّ
ﻓﺪاﺋﻴﺎ ﻋﲆ
ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﱃ وﻫﺞ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﰲ ﴱﻮل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﺘﺘﺨﻴﻠﻪ
وﺷﻚ اﻟﺘﺸﻈﻲ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻨﺺّ .
ﺑﱰﻛﻴﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﻧﺼﻪ اﳌﺘﺴﻠﺢ
ٍ
ً
وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺳﻌﺎﻓﻪ.
ﻟﻐﺔ ﺑﺤﺪ ذاﲥﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﱾ ﺳﻮى اﻹﺳﺘﻌﺎرة أو اﳌﺠﺎز
أﺳﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ إﻧﻀﻮوا ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮاء ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﱶ ،اﻫﱲ
ﺎﺑﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻔﻠﺘﺔ أﻛﱶ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻓﳱﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﲋﻟﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻣﻨﺼﺔ
ﺣﺮة ،ﻣﻠﳤﺒﺔ ،ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺑﻴﺎﺎﻧت ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻜﻼﺳﻴﻚ اﳌﻤﻞ .ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻛﺲ
ً
ﻣﻼذا اذا ﱂ ﻳﻨﻘﺬه اﻟﺸﻌﺮ .ﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ إن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻄﻠﻖ ﺄﻳﰐ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﺮﻓﻴﻊ ،ﺄﻳﺧﺬ اﻟﺮواﻳﺔ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻷﳕﺎط أواﻷﺷﻜﺎل اﻷدﺑﻴﺔ .ﻟﻐﺘﻪ "ﻫﺎردﻛﻮر" وﻣﺬﻫﻠﺔ ،ﻣﺮﻛﺒّ ﺔٍ ،ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ
وﺣﺪﻳﺜﺔ".أدﻳﺐ ﻣﺸﺘﺒﻚ" ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﲆ ﺟﳢﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻟﻴﻨﺴﻒ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﻹﻧﺸﺎﰄ اﳌﺘﺠﺬر
ً
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ أﻛﱶ ﻣﻦ "أﺳﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري" ﳌﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا
ﺿﻴﻔﺎ
ﺎﺑﻟﺒﺤﻮر واﻟﻘﻮاﰲ واﻟﺘﻔﻌﻴﻞ .ﱂ ﻧﺠﺪ
اﻟﻌﺪد ﻣﻦ "رﺣﻠﺔ" ﻋﻦ دور اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻹﺷﺘﺒﺎك.

• يف إحدى الحوارات الصحفية التي أجريت معك قلت أن "الشعرية
العربية مل ت ِنب بعد قالعها اإلسرتاتيجية" وكنت تقصد قصيدة النرث
العربية ،خصوصاً ما ينرشه شعراء الجيل الجديد .ما هي الدعائم
األساسية لهذه القالع؟
مل أر يف الشعرية العربية إال مجموعة قبائل تجلس إىل طاولة
مستديرة لالحتكام إىل الرتابة والتفاوض عىل تبادل عىل النصوص
الشبيه بسيوف أكلها الصدأ وال ترغب مبغادر الغُمد.
نحن يف العامل العريب  ،مل نؤسس لحرية النص أسلوباً أو طريقة ما ،ألننا
ال نريد مغادرة املايض ،وال التخلص من محركات الرتاث الشمولية التي
أصبحت فاعالً يف النسيج الكتايب وضابطاً يف حركة النسل الشعري
الذي بات متشابهاً وكأنه نسخ تظهر من رحم النسخ األخرى.
أم ٌر مؤسف أن تجد الشعر محكوماً بطقوس القصيدة ومناخها رؤي ًة
وفهامً حتى وان كان مثة اختالف معها يف البنيان!
كنت أفكر برضورة تفجري الجاز يف املجاز ،وتثوير الكلمة كرحم قابل
لالنجاب ،وليس كطاولة للكتابة .
نص "أسعد الجبوري" يرتكز عىل حقل معجمي غني وواسع من
• ّ
املفردات الحربية ،نقرأ مثالً يف قصيدة "السالح "... ":هنا سأنتظر
الخريف طويالً /ألبدل حروف الحرب /فتكون عمياء /بعدها..أسرتيح
من نقل الجثث" .وحتى روايتك الثانية حملت عنوان "الح ّمى
املسلحة" ،هل األدب بالنسبة لك ساحة معركة مفتوحة ال قوانني
تحكمه؟
مل أنتمِ يوماً إال لقانون نفي النفي يف النص .الكتابة الشعرية وفقاً
لألصول املتعارف عليها ،رسعان ما تصيبني بالغثيان.وكنت ،مثلام أنا
اآلن يف مكان بعيد عنها.
أمارس حروباً متعددة ضد التلوث اللغوي بالصيغ الجاهزة
أنا
ُ
وبنظريات النقد املستهلكة واألكادميية املنفلوطية عىل حد سواء.
نص خندقٌ .وكل جملة شعرية ،هي كائن لغوي يثري
ّ
فكل كلم ٍة يف ّ
االلتباس ويقوم بتطوير متعة التأويل ،مام يجعل الصورة الشعرية

غانية بصورة دبابة القتحام التصحر الذهني ،مام يخلخل الثوابت ،أجل .فأنا أعتق ُد بأن الذات هي اللغة األم واألبن وروح القدس كذلك.
هي الهوت الباطن الوصفي ملراقبة حركات النكوص واملوت ،وهي
ويدفع بها بكل مستقر وحكيم إىل الهاوية.
ترغب بجعل الوجود شارعاً عبثياً ال توقف فيه
امل َلح ّدة الظاهرية التي ُ
• ما هو برأيك دور اللغة تحديدا ً يف واقع ميكن إىل ح ِّد ما وصفه حتى التيه األعظم.
بال"ص ّنمي" ؟
• يأخذك األدب إىل عوامل األموات ،شعراء وفنانون لقوا حتفهم،
ليست اللغة رحامً ملواليد النصوص ،بل هي الد ّراجة الهوائية ومركبة فتسألهم عن مسائل عىل شكل مقابالت ،كيف خطرت هذه الفكرة
يشق ميا َه األع ِني ويدفع بها نحو عىل رأسك أوالً؟ ما الذي دفعك إىل الذهاب إىل عوامل أدبية ماتت؟
الفضاء وقطار الرشق الرسيع الذي ُ
الحقول.كل ذلك ميكن أن يحدث بوجود طاقات تعبريية قد تكنس
ُ
االصنام من واجهة النص ،وتجعل ُه مرناً يف املعنى ويف املبنى عىل ح ّد كانت مجرد فكرة ،ثم حققتها مرشوعاً لنوع من األدب الجديد ،فكان
سواء .التحرر من الص ّنمية ،ال يكمن بانتظار غودوت بالتأكيد .وال ))بريد السامء االفرتايض(( حيث فتحت املدافن وأبواب السموات من
أجل اختبار الشعراء املوىت يف حياة ما بعد املوت مرة أخرى .وكذلك
باالستغراق الطويل بوجه املوناليزا.
تهيئة القارئ املعارص عىل أمناط سلوك قدامى الشعراء ممن مل
• هناك رأي يقول أن للغة العربية قدسية معينة كونها تنبثق حرصا ً تشملهم الذاكرة املعارصة .بعبارة أدق ،أصبح بريد السامء االفرتايض
من الكتاب امل ُن َزل ،وأنه من شأن هذه العالقة بني الدين اإلسالمي مبثابة مرشحة إلعادة إنتاج اعظم رموز الشعر يف التاريخ .الربيد يعيد
واللغة العربية أن تقف حاجزا ً أمام تقدم هذا املجتمع وتحرره .كيف صياغة التجارب الشعرية بحرية ،فيكشف عن ارسار وينقب يف
تنظر نحو هذا الطرح وهل من "تابو" لغوي يحكم قبضته علينا حوادث رسية غري معروفة عن الشعراء سابقاً .كام أنه ميلئ الكثري من
الفراغات التي تركها النقاد والدارسون عن أحوال تلك الشخصيات
برأيك؟
الشعرية التي مرت عىل األرض .ميكن اعتبار الربيد مبثابة رحم جديد
هذا رأي غري صحيح .فاللغة العربية موجودة قبل الكتاب امل ُنزل الذي لوالدات شعراء جدد ،ال ميلكون من تراثهم السابق سوى األسامء
منحها طاقات بالغية وتعبريية ضخمة أدت إىل رضورة وجود التفاسري فقط.
والرشوح  .قصائد الشعر باللغة العربية ،كانت موازية ملا هو ُمنزل.
وإذا كان كل واحد منهام يذهب باتجاه ،فمعنى ذلك رغبة كل منهام • من هم األموات الذين استمتعت بحوارك معهم؟ ومن هم األموات
بالفوز بالقارئ حتى جعله طائعاً وعبدا ً بال حدود .وفيام كان الشعر الذين اشتبكت معهم؟
مينح النشوة ،كانت النصوص امل ُنزلة تؤمل للبرش بجهنم وبئس
كان الجميع مبركز العناية الفائقة .لكن الشاعر جالل الدين الرومي
املصري!!
هو األفظع يف التشابك واالشتباك.
• من ناحية أخرى ،هنالك من يزعم أن اللغة تنبثق حرصا ً من الذات ،الشعراء موسوعة خيال بالدرجة األوىل .وكل من يضيق به خيالهُ،
وعليه أنها سلط ٍة قامئة بذاتها ،هل توافق؟ وهل ميكن التخلص من رسعان ما تجد كلامته عىل الرصيف .وتلك كارثة لغوية الن النصوص
العظيمة تحلق وال تجلس القرفصاء يف شوارع الزمن.
سلطة اللغة؟
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ﺳﻴﳮﺎﺗﻚ

ﺗﺎرﻛﻮﻓﺴﲄ

أﻳﻘﻮﻧﺔ "أﻧﺪري روﺑﻠﻴﻒ" ﻟـ ﺎﺗرﻛﻮﻓﺴﲄ:

ّ
اﻟﻨﻘﺶ* ﰲ ﺎﺗرﻳﺦ اﻟﻘﻠﻖ
* إشارة إىل أسلوب أندري تاركوفسيك السيناميئ وكتابه "النقش يف الزمن"

ﺣﺮﻣﻮن ﺣﻤﻴﺔ
إذا استثنينا الفرضية الرومانسية التي تؤمن بـ
"الحب من النظرة األوىل" ،فإن تاريخ اإلنسان
مبعظمه عبارة عن تاريخ جامعات برشية ال
تلتقي إال لتشتبك ،فتنتهي املبارزة بغالب
ومغلوب ،عىل أمل أن تُن ِت َج هذه املبارزة -
أفضل ألحد أطراف الرصاع.
الجدل ّية واقعاً َ
ليس هذا الصدام أو التوتر الدائم سوى نتيجة
ماليني السنني من التطور أو ما أجمع عليه
العلامء بـ"الك ّر أو الف ّر" .وبني الك ّر والف ّر،
خريطة جينيّة وخليط هرمونات تدفع اإلنسان
إىل املواجهة أو الهرب .ويف كال الحالتني ،يربز
الخوف وتتوارى الحقيقة ،وتطفو غريزة البقاء
وتغور حرشية املعرفة .أبشع تجليات الروح
البرشية تكشّ فت يف لحظات القلق ،ما بني الك ّر
والف ّر ،وفيها أيضاً قدمت البرشية أبرز انتاجاتها
عىل يد قلّة قررت أن تخطو خطوة نحو
املجهول.

واﺟﻪ اﳌﺨﺮج
ﺎﺗرﻛﻮﻓﺴﲄ ﻋﺎم 1969
ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻴﺔ
اﻟﱵ ﺣﻈﺮت ﻓﻴﻠﻤﻪ
وﻣﻦ ﰒ ﲰﺤﺖ ﺑﻌﺮض
ﻧﺴﺨﺔ ّ
ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻨﻪ.

يجهد املخرج الرويس أندري تاركوفسيك )1932
  (1986يف فيلم "أندري روبليف"Andrei ، ،Rublevالذي أخرجه عام  1969يف تصوير
هذه الصدامات البرشية وكيفية تعامل
الشخصيات مع هذه األحداث ،إنطالقاً من فكرة
أن التاريخ هو نتيجة تفاعالت بني األفراد تشكّل
أقدار املجتمعات .فمنهم الطاغية ،ومنهم
املتمرد ،ومنهم الباحث عن حقيقة ما ،ومنهم
الذي يجد سعادته يف تفاصيل الحياة البسيطة.
استخدم املخرج مشاهد عنف وقتل لنقل صورة
تلك الحقبة املظلمة والعنيفة من تاريخ روسيا.
ففي تلك الفرتة ،عاشت جامعات عديدة قلقاً
دامئاً نتيجة القمع واالضطهاد ،واملجاعة
والطاعون ،وخطر الغزوات الخارجية واإلبادة.

ويف ظل هذه األحداث ،يبحث الفيلم عن ر ّد
مناسب عىل كل هذا العنف من خالل شخصية
أندري روبليف.

وأطفاالً يركضون عراة ،حاملني املشاعل ،يف
طقس من الطقوس التي ميارسونها يف مناسبة
عيد منتصف الصيف الوثني.

يعرض الفيلم مجموعة رسديّات من تاريخ روسيا
يف العصور الوسطى .وبطل هذه القصة هو
ورسام األيقونات األورثوذوكسية األشهر
الراهب ّ
يف العصور الوسطى أندري روبليف .يؤمن هذا
الفنان ذائع الصيت إمياناً عميقاً بخالقه ،وعىل
رغم ذلك يواجه عقبات تك ّبل يديه ومتنعه من
خلق أعامل فنية جديدة .ويقول فيه كرييل،
زميله يف الكنيسة والرسم ،إنه "يفتقر إىل اإلميان
الحقيقي النابع من القلب".

يصاب الراهب بالذهول ،فيتابع سريه يف الخفاء
ويتوقف ليشاهد زوجني ميارسان الحب تحت
شجرة .يحرتق ثوبه وهو يراقبهام وينكشف
أمره ،فتلقي مجموعة من الوثنيني القبض عليه
ويربطونه بعارضة كوخ خشبي .ثم يرفعون
ذراعيه بشكل أفقي حني عرفوا أنه راهب
مسيحي ،ليسخروا من صلب يسوع املسيح.
واعتقد الوثنيون أن الراهب سوف يبلّغ الجنود
حتامً مبكان االحتفال املحظور ،فقرروا أرسه حتى
صباح اليوم التايل حفاظاً عىل سالمتهم.

يقول تاركوفسيك إنه مل يكن يحاول أن يصنع
فيلامً تاريخيا ،أو أن يروي قصة الراهب أندري
روبليف ،بل أراد من خالل سرية روبليف
الشخصية فهم تاريخ روسيا العنيف .ففي
العصور الوسطى ،واجه روبليف رصاعاً داخلياً
بني فكرة الدين والفن وبني الدولة والتحرر،
وباملثل ،واجه املخرج تاركوفسيك عام 1969
نفس املعضلة مع الرقابة السوفييتية التي
حظرت فيلمه ومن ثم سمحت بعرض نسخة
مع ّدلة منه.
ﻟﻘﺎء "اﻟﻌﻴﺪ"

يف الفصل الرابع من الفيلم ،بينام كان الراهب
روبليف يجمع الحطب استعدادا ً للتخييم
وقضاء الليلة قرب النهر ،سمع صوتاً يف عمق
الغابة .فتدفعه الحرشية إىل السري باتجاه
الصوت ،ليجد حشدا ً من الوثنيني ،رجاالً ونسا ًء

تقرتب امرأة وثنية ت ُدعى "مارفا" من روبليف
املصلوب وهي شبه عارية .فهل نختَ ِرب الحب من
النظرة األوىل؟ يرتبك الراهب من املشهد ثم
يُشيح بنظره عن املرأة العارية .وراح يهاجمها
العتباره أن ما تقوم به جامعتها كفر وزندقة وأن
"النار ستأيت من السامء لتحرقهم" ،فرت ّد عليه بأن
شعبها )أي الوثنيني( ال يؤذي أحدا ً ،ومع ذلك
يتعرض لالضطهاد بسبب معتقداته وأن الدولة
املسيحية تالحقهم وتذبحهم .يكرر موقفه
مضيفاً أن سريها عاري ًة هو خطيئة ،فتجيبه":يف
هذه الليلة ،عىل الجميع أن يح ّبوا .هل الحب
خطيئة؟" ثم ت ُس ِقط معطفها وتقبّله ثم تفك
وثاقه .فيُرسع الراهب هارباً.
يف صباح اليوم التايل ،عاد أندري إىل جامعته ثم
غادروا املخيّم عىل منت قوارب خشبية صغرية.
ومع انطالقهم ،تظهر مجموعة من الجنود عىل
ضفة النهر تطارد عددا ً من الوثنيني ومن بينهم
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مارفا .تهرب مارفا وتعرب النهر سباحةً ،ومت ّر
بجانب قارب روبليف .يُخَبئ الراهب وجهه
وينظر بعيدا ً نكراناً وشعورا ً بالعار.
إضافة إىل رمزية الصلب يف هذا املشهد ،تظهر
أمثلة أخرى من سرية املسيح وخيانته من قبل
تالمذته ،إذ رفض روبليف مارفا م ّرتني ونكرها يف
صباح اليوم التايل عندما كان الجنود يالحقونها،
فأدار ظهره للحب .ولدعم املغزى ،لجأ املخرج
أندري تاركوفسيك إىل إدخال مشهد صلب
املسيح عىل أرض روسيّة تغطيها الثلوج ،قبل
مشهد الوثنيني.
واﳌﻬﺮج وﺻﺎﻧﻊ اﻷﺟﺮاس
اﻟﻌﺎﱂ
ّ
ِ

يُق ّدم تاركوفسيك يف الفيلم شخصيات يصادفها
روبليف يف رحلته .وتختلف طباع تلك
الشخصيات عن الطباع السائدة يف املجتمع
الرويس يف العصور الوسطى .وأحدها "ييفيم"،
وهو عامل يعمل عىل تجربة إطالق منطاد هوايئ.
يستعجل العامل مساعديه لتجهيز املنطاد قبل
وصول مجموعة من املزارعني الغاضبني الذين
يرون يف تجربته العلمية هرطقةُ .ميثل "ييفيم"
الشخصية املتمردة الهاربة من ظالم العصور
الوسطى ،مستعينة بـ"نور العلم" .ينجح العالِم
بالطريان لبضع دقائق عىل مرأى املزارعني
املشدوهني ،إال أن أحالمه تتحطم بسقوط
املنطاد.
وتظهر شخصية مامثلة يف مشهد امله ّرج الذي
يُق ّدم عرضاً كوميدياً ملجموعة من العامة الذي
يحتمون يف حظرية بانتظار هدوء العاصفة.

ويحرض الراهب روبليف إىل الحظرية ويشاهد
العرض الذي يسخر من الدولة والكنيسة .وفور
انتهاء العرض ،تقتحم مجموعة من الجنود
الحظرية وتلقي القبض عىل امله ّرج الذي ال يُظهِر
أي ندم عىل فعلته.
يف ظل بؤس العصور الوسطى وشقاء الحياة يف
تلك الفرتة ،ال يُظهِر الفيلم الفرحة عىل وجوه
األطفال والنساء والرجال إال يف حرضة امله ّرج أو
العالِم أو يف حفالت الوثنيني ،أي أولئك املتمردين
عىل السلطة .وال يُضطهد فيه إال أولئك الذين
يرفضون السلطة ويواجهونها ويشتبكون معها،
عىل طريقتهم .ولكل منهم طقوسه وأدوات
تعبريه الخاصة وخوفه الدائم من االضطهاد .فام
الذي يدفعهم إىل االستمرار يف مامرسة املحظور؟
يشكل هذا السؤال املحرك األسايس للفيلم
ولرحلة الراهب روبليف الذي يلتقي عند كل
مفرتق طرق ،وباملصادفة ،شخصية مختلفة
ومميزة .ومع أن إنسانية روبليف تدفعه إىل
يظل
البحث عن الطيبة والحب يف كل إنسانّ ،
يحاول قدر اإلمكان الهروب من املواجهة .فهل
أث ّرت تلك اللقاءات بروبليف الراهب والفنان؟
وهل أجابت الشخصيات ،يف نهاية املطاف ،عن
تساؤالته؟
ﺳﺆال :ﻗﻠﻖ  -ﺟﻮابَ :
ﻓﻦ

يف املشهد الرسدي األخري يف الفيلم ،يصل
لعامل يقودهم شاب صغري
روبليف إىل تجمع ّ
السن ا ّدعى أن والده ،صانع األجراس املخرضم،
ّ
رس صناعة األجراس .يجهد الشاب
عىل
أطلعه
ّ

ومساعديه يف الطني والوحل إلنجاز املهمة
قبل وصول األمري وبدء احتفال تدشني
الجرس .ولو فشلوا يف صنع جرس رنّان،
سيكون اإلعدام مصريهم جميعاً .ويف اللحظة
الحاسمة ،ينجح صانع األجراس الصغري يف
قرع الجرس ثم ينهار نتيجة القلق الذي عاشه
خوفاً من الفشل .يقرتب منه روبليف
ويحضنه ويقول له" :ملاذا تبيك؟" فيجيبه
رس صناعة األجراس".
الشاب" :مل يعلّمني أيب ّ
فريد روبليف" :أال ترى أن عملك أسعد
الجميع؟ عليك أن تفرح!"
يشري عامل النفس النمساوي أوتو رانك )1884
الرصاع
  (1939إىل أن القلق الناتج عن ّالنفيس هو مصدر إبداع الفنان ،وأن صدمة
الفنان النفسية تطلق العنان إلبداعاته.
ويضيف رانك أن الفن وامليثولوجيا واألديان
والفلسفة جميعها أبرصت النور بفضل قلق
اإلنفصال .وهكذا ،يذوب القلق يف حامسة
العالِم املستكشف ،ويف فرح امله ّرج بضحكة
جمهوره ،ويف تناغم رقصة الوثني مع الطبيعة
والكون .قلق روبليف الباحث عن املعنى زال
أيضاً وتح ّول إىل حامسة مست ِج ّدة للعودة إىل
رسم األيقونات وليمأل العامل سعادةً.
يقول املخرج أندري تاركوفسيك يف مقابلة
مص ّورة" :سيكون الفن بال جدوى لو كان
العامل مثالياً ،ولكان اإلنسان نَ ِعم بالوئام
وتخىل عن السعي إليه ".فهل نجد يف الفن،
ّ
كام فعل روبليف ،نهاية القلق وبداية
السعادة؟

ﰲ ﻇﻞ ﺑﺆس اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺷﻘﺎء
اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة،
ﻈﻬﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻔﺮﺣﺔ
ﻻ ُﻳ ِ
ﻋﲆ وﺟﻮه اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل إﻻ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ
ﺣﴬة ّ
اﳌﻬﺮج أو ِ
أو ﰲ ﺣﻔﻼت اﻟﻮﺛﻨﻴﲔ

تـاريـــــــــــــــــــــــــخ
الطبقــــــــــــــــــــــــة
العــــــــــــــــــــــــاملة

•  1فرباير  ،2012قُتل  72شخصاً من مشجي فريق األهيل عقب مباراة
كرة قدم بني فريقي املرصي واألهيل فيام ُعرِف بـ"مذبحة بورسعيد".
بعد انتهاء املباراة ،حصل هجوم بالعيص والسكاكني عىل مدرج
مام أدى إىل تدافع الجامهري الذين حارصتهم
مشجعي النادي األهيل ّ
قوات األمن وأقفلت البوابات يف وجههم ملنعهم من الهرب.
•  3فرباير  ،2003نرشت صحيفة واشنطن بوست املقال التايل حول
"أسلحة الدمار الشامل العراقية" بعنوان "ال ميكن دحضه" .يقول املقال
الصعب تخيّل كيف ميكن ألي شخص أن يشك يف أن العراق ميتلك
"من ّ
أسلحة الدمار الشامل" ،وأن "األدلة  ،مبا يف ذلك صور األقامر الصناعية
والتسجيالت الصوتية والتقارير املقدمة من املحتجزين واملخربين،
كانت دامغة ...قوية وال ميكن دحضها" .كام َز َع َم أن "نظام صدام حسني
يتعاون مع فرع من تنظيم القاعدة يحاول الحصول عىل أسلحة
كيميائية وشن هجامت يف أوروبا".
عامل
•  4فرباير  ،1938بدأت موجة من اإلرضابات التي دعا إليها ّ
الساحل الغريب
املوانئ يف جزيرة هاواي للمطالبة بأجر متسا ٍو مع ُع ّامل ّ
للواليات املتحدة .إنتهى اإلرضاب عندما أطلقت الرشطة النار عىل 50
عامل أعزل يف ما أصبح يُع َرف بـ"مذبحة هيلو".
•  8فرباير  ،1921تويف يف روسيا املؤيد الشهري للشيوعية األناركية "بيرت
كروبوتكني" بعد إصابته بإلتهاب رئوي حادّ .أس َس وشارك يف مجموعات
ثورية يف روسيا وإنكلرتا وفرنسا وسويرسا ،وكتب العديد من النصوص
املهمة يف تط ّور النظرية األناركية .من بني هذه النصوص "التبادلية:
عامل التطور" ) ،(Mutual Aid: a Factor in Evolutionوالذي أظهر
فيه كروبوتكني كيف شكّل التعاون بني البرش وبني الحيوانات عامالً
رئيسياً لنجاحها واستمرار إنتاج الحقول واملصانع .رأى كروبوتكني أن
هذه التجارب هي مبثابة متوذج عميل لكيفية قيام مجتمع ح ّر تديره
الطبقة العاملة.
•  15فرباير  ،2003وقعت إحتجاجات ضخمة يف جميع أنحاء العامل ضد
الحرب عىل العراق ،من بينها تظاهرة يف لندن شارك فيها  1.5مليون
شخص )أكرب تظاهرة يف تاريخ اململكة املتحدة( .لكن الحرب اندلعت
ومل يحقق اإلحتجاج السلمي أي نتيجة.
inﬆagram.com/wcharabic

ﻛﻼش Recy
تلزيق :ميالد الدويهي

•  19فرباير ُ ،1954ولدت أسطورة كرة القدم الربازيلية ومقاوم
الديكتاتورية "سقراط" .خالل فرتة لعبه مع "كورينثيانز" ،وهو فريق من
الطبقة العاملة ،شارك سقراط يف تأسيس حركة "الدميقراطية الكورنثية"
املعارضة للديكتاتورية املدعومة من الواليات املتحدة .يف عام ،1982
فاز الفريق ببطولة الدوري وكانت عبارة "دميقراطية" تتوسط قمصانهم.
الالعب اإليطايل األفضل برأيه ،أجاب
وس ِئل عن ّ
عندما إنتقل إىل إيطاليا ُ
سقراط" :ال أعرف .أنا هنا لقراءة غراميش باللّغة األصلية ولدراسة تاريخ
الحركة العاملية ".
•  19فرباير  ،1896ولد أندريه بروتون ،األناريك مناهض الفاشية
ومؤسس الحركة السوريالية .كتب بروتون عام " :1962يف مرآة األناركية
الرسيالية نفسها".
ّ
السوداء أدركت ّ
•  21فرباير  ،1848ن ُِرش البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنغلز.
ال يزال البيان الشيوعي أحد أهم النصوص وأكرثها تأثريا ً.
•  21فرباير  ،1965إغتيل مالكومل إكس ،ناشط الحقوق املدنية األمرييك
وأحد رموز حركات القوة السوداء ،بينام كان يستعد إللقاء خطاب أمام
حشد من املؤيدين يف نيويورك .من أقواله" :إين أؤمن ِبدين يؤمن
بالحرية .ولو كان عيل مرة ً أن أقبل ديناً ال ُ َمي ِك ُنني من أن أخوض معركة
من أجل شعبي ،فليذهب هذا الدين إىل الجحيم".
•  25فرباير  ،1972قُتل "بيار أوفرين" ،وهو شاب شيوعي وعامل يف
مصنع رشكة رينو ،عىل يد "جان أنطوان تراموين" وهو جندي متقاعد
يتلقى أجرا ً من رشكة رينو ،بينام كان يوزع املناشري مع وزمالئه خارج
مصنع رينو .حرض  200ألف شخص جنازته واندلعت أعامل شغب.
اغتيل تراموين عام  1977إنتقاماً لـ أوفرين.
•  26فرباير  ،2012قُتل ترايفون مارتن ،وهو مراهق أسود غري مسلح،
الحي لكونه أسو ًدا يرتدي كنزة "هودي" يف الحي
عىل يد متطوع مراقبة ّ
"الخطأ" .بعد وفاته ،إنطلقت مسريات واحتجاجات يف جميع أنحاء
الواليات املتحدة األمريكية ،وولدت حركة  .Black Lives Matterبعد
مرور أكرث من عام ،متّت محاكمة ُمطلق النار ومتُ ت تربئته من تهمة القتل.
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