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بول مخلوف

عن مكنوانت العبث 
(إىل أنطوان فنيانوس وضوميط الدوهيي)

األتموسفير

كل يشء حدث برسعة.

أتذكر قولك بأن هنالك منعطفاً سيواجهه املرء يف حياته وعليه 
أن يحذر منه ويخشاه وإال فسيسقط حت�ً يف حفرة الجثث. ال 
بأس يف سقوطك املدّوي يف قعر الصمت وُعزلتك الوحيدة. كل 
ما يف األمر أن انسالخك ع� كنت تخطط له جعل العيش بطيئاً، 
غدّوت  راهناً.   تكون  ألن  تصلح  نهاية  وشكل  الرتابة،  تجرتّه 
إذا  أصالً  تأبه  وال  العدم  إىل  مشدوهاً  حياتك،  بروتاغونيست 
كانت الغيمة السوداء هي وراء هطول األمطار. يبدو أنني أيضاً 
دعني  الدوران،  وأصابني  املنعطف  هذا  خطورة  من  أسلم   ¼

أخربك عن البداية.
يتهيأ لَك، بعد ميض كل هذا الوقت وحيداً، بعيداً عن أضواء 
عىل  مستقبلك  أحوال  حول  الهاذرة  الÄثرة  وجلسات  املدينة 
بحالة  زلَت  ما   .Æالكث عليك   Æيتغ  ¼ أنه  أقاربك،  مع  الرشفة 
إنتظار طويلة وكأنك تتمنى جرعة خفيفة من الرشد أو صعقة 
كهربائية طفيفة تُسعفك من كل هذا امللل. أنت محاٌط من كل 
املدينة  هذه  رطوبة  بداخلك  يثÆون  بأشخاٍص  وصوب  حدٍب 
إما  تشعر  التحية  إلقاء  واجب  عليك  فرض  وكل�  وبالهتها، 
بالسخط الصامت التي تسببه لك زحمة السÆ الخانقة وعيون 
الّشاخصÔ الذين يراقبون عن كثب حركات أنفك وهو يتنفس 
بصعوبة، أو تشعَر وكأنك تسÆ عىل حبال الهواء ترتعش خوفاً 
من السقوط. وغالباً ما تخونك نربة صوتك، لتنزلق منك الكلمة 
وتزحط، فتبدو مهرّجاً بهلوانياً هارباً للتّو من السÆك. إنها الحÆة 
التي تعجز داØاً، ترتبص أمامها بفمك الفاغر مصاباً بُعقِم النطق 
وبأخطاء منطقية المتنهاية يف عّد اإلحت�الت الالمتناهية  ملعرفة 
أية حالٍة أنت أقرب منها . يف جعبتك إستنتاٌج وحيد حصلت 
اليد ودقائٍق معدودة من تصبب  لقاء رجفة بسيطة يف  عليه 
العرق البارد وتظن أنه قادك إىل اليقÔ، تهدأ قليالً، ترتيث، تتمتَم 
تحديداً؟"  العلّو  من   Ýالكار الخوف  هذا   ßأ أين  من  فإذاً   ":
مسألة شائكة ومعّقدة تعود جذورها إىل ركام ماٍض تخاله اندثر 
هل  أنقاضه.  تحت  ويذبل  ينمّو  أن حارضك  بيد  اضمحل،  أو 
فهمت مقصدي؟ أنا أترنح بÔ اإلختناق من ضيق األماكن والهلع 
يف  باالستهتار  جامحة  رغبة  بداخيل  وتتجذر  املرتفعات  من 
 ãتحليالت "البسيكاناليز" ونتائجها، فال أحد سوى املحقق "سكو
فرغسون" يف "فÆتيغو" (هيتشكوك) املصاب باألكروفوبيا يفهم 
جيداً ما أعني :"عند أول صدمة عاطفية تنتابك، سوف تخىش 

العلّو كثÆاً". 
يف االَونة األخÆة كانت األمور ملتبسة نوعاً ما. ال شأن للحÆة أو 
به،  تتلحف  كغطاء  عموماً،  اإلنت�ء  لهوية  بل  بذلك  الرتدد 
كمحيط اَمن محّصن يرد عنك نوبات القلق اللعينة. فجأة ، تجد 
نفسك تجلس يف ذلك املقهى الذي  أنهكته اإلشاعات، املقهى 
يقدم   Æصغ مرسح  إىل  وتحويله  باقتنائه  يوماً  حلمت  الذي 
"مونولوغات" ملجانÔ حطمهم رُهاب الحواجز يف زمن الحرب. 
تنده للنادل وتطلب أربعة فناجÔ "إسربسو" دفعة واحدة، ومن 
ثم تطيع وصفة "دكتور سرتاينج لوف"(فيلم لكيوبريك)  الطبيّة 
وتخلط قهوتك مع تلك الجملة التي ¼ تفارق خاطرك أبداً :                                               

“How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb"
لكن وقع القنبلة صاخب جداً ويجعلك تشتاق إىل كل الذين 
هاجروا، كل الذين يرسحون يف أزقة مدن العا¼ وتركوك وحيداً 
الذي تتسائل ع� تفعله هنا وعن جدوى  الوقت  منسيّاَ. ويف 

إعصار  من  لينقذك  رأسك رسيعاً،  يصدح يف  ما  بقائك، صوٌت 
التساؤالت وغبائها: "وماذا لو كرهت القنبلة عند ذهابك وإنفجر 

رأسك؟" 
يف خضم كل هذا ، وبغفلٍة، بومضٍة، يغافلك صديق تقاسمت 
 ãسيجار البرشية،  الصحة  تاريخ  يف  قلٍب  دقات  أرسع  معه 
ماريجوانا، وستة أشهر من الهلع ليخربك أن بحوزته بضع قصائد 
يريد أن ينرشها وعليك أن تكتب مقدمة كتابه. أنت تعرف أنني 
بعيُد عن الشعر كثÆاً أليس كذلك؟ ..آخر قصيدة كتبتها كانت 

منذ زمن. حسناً، سأقرأها لَك لعلّك تتذكر:
"كنُت يف السادسة عرشة من عمري
عندما تخلّيت عن دفاتري املدرسيّة

كرهُت صيانة التاريخ
بقدر ما أحببُت جموح معلّمتي

فقّررُت التخّيل عن األرقام
وأخذُت الحروف

بحثاً عن وجه وكلمة
واستقلّيُت قطاراً

¼ أحزن ألنني دفعُت كثÆاً
بل ألنّني انتظرُت السائق

عل�ً أنّني أعرف الطريق جيداً." 
(باملناسبة بت أعتقد فعليَا أن اللوم يقع عىل السائق يف إنحرافه 

عن وجهة الطريق واختياره لذلك املنعطف املخادع.)
 لكنه صديقي يف نهاية املطاف ، وألن األمر أسعده فلم أمانع من 
كتابة املقدمة. تأã الذكريات عىل شكل وجوٍه، ولها أحياناً طعم 
 îورائحة ، هذا ما استطعت معرفته مؤخراً. يخطر يف بايل أصدقا
هؤالء: "فرانيش" "الدينامو" وقصائده املجهولة، "غيغز" والليايل 
البيضاء الساحرة، "موكيس" ليد زبلÔ واألحالم الكبÆة، "الروك" 
وخواء  املكان  بضيق  وأشعر  البكاء  حتى  والضحك  الكيمياء 

الحارض.

لكن وقع القنبلة صاخب جدًا 
ويجعلك تشتاق إىل كل الذين 

هاجروا، كل الذين يرسحون يف 
أزقة مدن العامل وتركوك وحيدًا 

منسّيَا. 

تجرب نفسك، عىل قدر املستطاع، أن تجهض الذكريات وتذعن 
للراهن. الراهن الذي يشبه إىل حد بعيد النهاية. عىل بعد أمتار 
قليلة منك، تلتفت لتتفقد مصدر الرصاخ وسبب املشادة القريبة 
من أذنيك وإذ تنتبه إىل وقوع إشكال حقيقي بÔ سائق األجرة 
وراكب كاد أن يُتسبّب بإصابات قاتلة. أحدهم كان يشتم ويأكل 
منافسه  يهدد  كأنه  غاضباً  يديه  يحرّك  واحد.  آن  يف  ليمونة 
بالقتل. بفمه الكبÆ الواسع ÷ضغ تلك الليمونة بكل ما أوã من 
بصق عجوتها  وعندما  تحت أرضاسه  øّغط  عجينة  كأنها  قّوة 

سقط منه رضساً. أقسم لك أنني ال أمزح! يقتحمك اإلشمئزاز، 
تحمّر وجنتيك وتحس بأنك تافٌه وأنها املرة الثانية حسب وعيك 
التي ُضحك عليك فيها بكل وقاحة. الغريب هو إرصارك العنيد 
عىل البقاء وعدم الرحيل. ُضحك عليك املرة األوىل عندما كنت 
صغÆاً يف عظة ذلك الراهب الذي كان يبّرش أيام األحاد بوجوب 
قدم  موطىء  ألنه  األ÷ن  الكتف  اليمنى، عىل  الجهة  يف  النوم 
املالئكة. أتصّدق فعال أنه ما زال هنالك الكثÆ من املثقفÔ الذين  

يرون فانتازم الحكمة يف أجواء سائقي التاكيس؟
الواقع سوى  ليس  التلفاز.  كذلك عىل  التاكيس  موقف  ك� يف 
استفاقة مزعجة عىل نعيق أم تتذمر من عطٍل أصاب الغسالة. 
والحكومة  الخراب،  شؤون  وإدارة  كان،  أين�  الخراب  يحّل 
التي تعرض نفسها كأنها عىل فايسبوك أنها املنقذة  املتقشفة 
الوحيدة من األزمة ليست بإستثناء أبداً. كلّ� سمعت الرئيس 
أضحك، أخاله "توماس مان" شخصيّاً خارج من كتابه "يوتوبيا" 
الوزراء  رئيس  أطل  كل�  اللون.  وزهرية  عسٍل  من  األيام  وأن 
تستيقظ  أن  حقاً  مرعب  "يشء  فونغيت":  "كÆت  قول  أتذكر 
صباحاً وتجد أن من كانوا زمالءك يف الصف هم من يحكمون 
البالد" فتأتيني رغبة بأن أغرق يف النوم الرسمدي. الحياة أكرب من 
أو  تعجرف التكنوقراط، والخروج من املصائب يتطلب إبداعاً 

إرتجاالً ال نجاعة الشطارة  وإتيكيت التحذلق.
أن الدمار هو اللحظات األوىل لفجر املعنى، إما أن  أظن حّقاً 
تسطع شمسه أو تبقى خافتة. ال أدري، هذا ليس مه�ً حقاً. 
إسمع، ما جعلني أتسائل هو أنني قد مررت üواقف غريبة يف 
السابق كدت أفقد فيها صواý، لكنني عندما هدأت ¼ أجد أي 
النوبات العنيفة إطالقا. تخيل أنك تتلقى  معنى برشاسة تلك 
أسئلة عىل شاكلة "هل تشعر أننا يف عالقة؟ ماذا أكلت اليوم؟ 
عن  ماذا  تهدأ؟  ال  ملاذا  قلقك؟  سبب  ما  الزواج؟  تريد  متى 
األطفال؟" تباً! ماذا عساك أن تقول؟ أصالً، ما املعنى من هذا 
كله؟ أرجوك ال تقّل يل أنها إشارات ترمز إىل التعلّق واإلهت�م، 
أنا حائر ومتفكك، ال أفهم كل هذا، وإذا فهمت ال ÷كنني القيام 
بأي يشء فأنا ال أعلم كيفية التجاوز املتسامي ألنني أخىش من 
املرتفعات. لقد تقيأت كل ما يف داخيل من عطٍف بعد سهرة 
þالة موحشة منذ زمٍن، وما ينفك جّل إهت�مي أن أعلم كيف 

نجوت وبقيت ساملاً من بعد تلك الليلة.
أن تسامر  الليل ولو تطلّب ذلك  ترافق  أن  الطبيعي جداً  من 
نفسك قليالً، املهم أن ترفض اإلنزالق يف حفرة الجثث، يف بؤرة 

.ßاملو
 تشعر أنك تذوب مع الوقت، تبلعك الغربة كأنك "املسافر" يف 
 /ýاً يا أÆقصيدة املاغوط وأنت تتلو هذه األسطر:" أنا أسهر كث
أنا ال أنام..."وتّود لو يستيقظ أحد. ما عليك سوى اإلستمرار يف 
الدمار يف إحدى صباحات،  ف� من  تأفل هذا  لعلّك  يقظتك 
حتمية سوى املوت. لكن يف هذا الوقت عليك أن تأخذ نصيحتي 
مرتبطا  بالرضورة  ليس  لكنه  فهمنا،  قاتم؛  املستقبل  بجديّة، 
بالجزم، فغالباً ما يغلب عىل األمور طابع املصادفة.  إشرتِ "األص 
البستو{" وخذ الرّهان الكبÆ، أنت وحيٌد وبعيد، لكن هنالك 
الطريق  وتسلك  املنعطف  هذا  من  تخرج  ل|  فرصة  دّوماً 
الَرشط  إترك  عنها،  أخربتك  التي  املوسيقى  تلك  ضع  مجدداً. 
مفتوحاً، إنتظر سائقاً آخر لتقول له بكل لطٍف، بكل رقٍّة، بكل 

رأفٍة، ما جاء øاماً يف عنوان تلك املعزوفة: "إذا بعد يف مجال".
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ديستوبيا

َتجریبّیۀ، ُسفلّیۀ، ُحّرة

 لإلستفسار عن نقاط توزيع النسخة

الورقية، يرجى زيارة موقعنا

www.rehlamag.com

تصدر عن

إتحاد املنشقÔ عن قوى األمر الواقع

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

رحلة

تصُدر ”رحلة“ إستثنائيا ً بنسختها الرقمية فقط

  عىل أن نتابع إصدارها ورقياً بعد انتهاء أزمة الوباء،

هاها... ”انتهاء أزمة الوباء“... قراءة ممتعة
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مصطىف السبالين

الّدهلزي

الّسوداء،  والقاتلَة  الحزين،  القدَر  اللّيُل  وأنجَب 
باملعارشة،  ال  نفسه  من  اللّيُل،  وأنجُب  واملوَت.. 

الّسخريَة والبؤَس املؤذي.."
هزيود – أنساب اآللهة

لعّل هزيود قد غفل، حÔ أوحت إليه ربّات اإللهام 
اللّيل  أّن  اآللهُة بعضها من بعض،  تناسلت  كيف 
من  األعوام  آالف  بعد  كلّها  أبنائه  إنجاب  سيُعيد 
ككتلة من  واحدة،  كلّهم دفعة  جديد، سيُنجبهم 
هذا  أرض  عىل  العراء  يف  ويرميهم  ثقيل،  ظالم 

الّرشق عىل ضّفة البحر..
الّنفق  هذا  يف  نقبع  متى  ومنذ  هنا  رصنا  كيف 
من  مجموعة  تسأل  ؟..  والكئيب  املظلم  األرّيض 
املناجذ بصوت حاّد.. منذ أن ولدنا ونحن ال نعرف 
إّن   Æاألساط يف  العجائز  يقول  مخرًجا.  للّنفق 
املخرَجÔْ الوحيَديْن من الجهة الغربيّة ومن الجهة 
الّرشقيّة مسدودان بفعل لعنة عتيقة. هكذا تقول 

األساطÆ.. لكن من يعرف الحقيقة ؟.. املهّم اآلن 
أنّه� مسدودان وكفى. كان هناك أيًضا كّوة عىل 
عىل  منفًذا  لتكون  تصلح  ظّنناها  الجنوب،  جهة 
أنفسنا.. فبدأنا أع�َل التّوسعة منذ عقود. بيد أّن 
كان  والّذي  الّصخرة،  يحمل  كان  الّذي  سيزيف 
فجأة  تركها  بالحفر،  نستمّر   @ فوقنا  من  يرفعها 
تسقط عىل رؤوس الحّفارين. وصار يضحك بخبٍث 

وبصوت عاٍل وهو يتفرّج عىل حطام ج�جمهم.
يف هذا الّنفق ال ضوء أبًدا، صحيح أنّنا مناجذ وليس 
þّة يف وجوهنا أعÔ تبرص األشياء من حولنا، لكّننا 
كيف  بالظّالل.  املايض  نستأنسفي  كّنا  ذلك  رغم 
اضمحلّت كّل هذه الظّالل فجأة ؟ كيف استحالت 
أن  لنا  أرادوا  للشياطÔ؟  قرونًا  الوجوه من حولنا 
ننصت فحسب، فامتهّنا الّسمع دون بقيّة الحواس.

يف هذا الّنفق الطّويل، يدخُل علينا الهواُء التّالف 
املوبوء املمزوج بروائح الّن? اآلتية من ضّفة كانت 
يف املايض شاطئًا لبحر أبيض، نخىش مع كّل نفٍس 

تُباغتنا  أن  أو  الّسّم  رئتينا  إىل  يتسلّل  أن  نبتلعه 
جرثومٌة ك� كان يُباغتنا العدّو يف الّسابق. نحاول 
أن نقتصد قدر اإلمكان، وأن ال نأخذ األنفاس إّال 
األطبّاء.  عليها  وصادق  سبق  موثوقة  زاوية  من 
يجب الحذر من كّل ما نلمسه ومن كّل ما نشتّمه. 
هذه هي التّعلي�ت اليوم. ضاق بنا الّنفق الّذي ال 
مخرج منه.. هل سينتهي مخزون الهواء هنا قريبًا 
ك� انتهت محاصيل الّزرع الّذي كّنا نعتاش عليه ؟ 

هكذا نسأل كّل يوم أنفسنا بقلق.
ال خÆ بيننا بعد، كّل أشباه الظّالل اضمّحلت. حتّى 
الحائط،  عىل  معلّقة  كانت  الّتي  األبطال  صور 
احمرّت عيونها وأصبحت عىل هيئات الّشياطÔ. ما 
الّذي يدفعنا لألمام بعد ؟ ما الذي يدفعنا لالعتناء 

بالّصغار الّذين يولدون؟
كانت  رفاقه،   Ôب حاوي  خليل  وقف  عقود،  منذ 
أن  نفسه  عاهد  رشقيًا.  مستنقًعا  عينيه  يف  البالد 
الجديد،  الّرشق  إىل  معربًا  ضلوعه  ليمّد  يجاهد 

وكتب القصيدَة جرسًا. وعىل حÔ غرّة، استوىل 
الغزاة عىل املدينة حÔ كان الكّل نيام. اختنق 
مات  واحدٍة  وبطلقٍة  صدره،  وضاق  الّشاعر، 
فيبطن  نقبع  كّنا  أنّنا  صحيح  يومها،  فجأة. 
مفتوًحا  كان  هذا  مستنقعنا  لكّن  املستنقع.. 
عىل الهواء، كان ÷كن لنا أن نرفع رؤوسنا وأن 
أن  املساء،  نجوم  نحّدق يف  أن  الّشمس،  نرى 
ونستمّر  فنقاتل  ضياًء،  القمر  من  نستلهم 
ونكتب قصيدة...كانت تعلو فوق رؤوسنا كّوٌة 
مفتوحة. كان ÷كن أن نخرج من املحنة، أن  
نتحّرر، أن نسلك الّدرب األخÆ، كان üقدورنا 
أّما اليوم، وقد ُمسخنا مناجذ  أن >وت أيًضا. 
ال  املرّة  هذه  الطّاعة  خطيئة  الخطيئة،  بعد 
خطيئة املعصيّة، وها هم الغزاة دخلوا املدينة 
من  لنخرج  اآلن  نفعل  عسانا  ف�  متنّكرين، 

محنة هذا الّدهليز الّدائرّي املُقفل؟

ديستوبيا

مهدي عّساف

ضباب اَملخرج أو الديستوبيا السياسية

األزمة  يف  ليست  أفهمها  ك�  الحقيقيّة  املشكلة  
كيفيّة  يف  بل  نفسها،  اللّبنانيّون  منها  يعا{  الّتي 
االصطدام  واقع  مع  التّعامل  كيفيّة  يف  إدارتها، 

بتعقيدات أنتجتها خيارات الحكومات املتعاقبة. 
 

يف البداية، ال بّد من معرفة أّن هذه التعقيدات، ال 
عنها  øّخضت  رضوريّة  نتائج  كونها  تعدو 
قلب  يف  الّسلطة  قوى  أرستها  الّتي  التّناقضات 
الّنموذج اللبناّ{، عرب الّسياسات الّتي تفرض إعادة 
هيكلٍة للبنية االجت�عيّة وتجري تحويالً فيها، أي 
فهمنا  جديدة.  اجت�عيّة  عالقات  إنتاج  تفرض 
لألزمة بهذه الطّريقة يفيض بنا إىل إدراك حقيقة أّن 
األزمة الّتي نعيشها هي منتهى أخÆ حملتنا إليه 

الّسياسات املنتقاة.
 

دعنا نثق بهذا الّنوع من التّفسÆات الّذي يستلهم 
أّن  هذا  الثّقيل،  ماركس  كارل  إرث  من  طيّاته  يف 
األحداث  قراءة  تاريخيّة يف  يعطيك خربة  ماركس 
به  تضّج  ما  التّاريخي  الحدُث  وليس  التّاريخيّة، 
الّذي  الحدث  بل  بالّرضورة،  اإلخبارية  القنوات 
إنتاج عالقات اجت�عيّة ¼ يكن لها صورة  يفرض 
م�ثلة يف الّسابق، ك� أْن þّة سبب آخر للتمّسك 
üنهج ماركس، أال وهو أنّه يهبنا القدرة عىل فهم 
لها،  الّتي تسÆ األحداث وفقا  أو األ>اط   Ôالقوان
بالتّايل القدرة عىل "التّنبّؤ" بأّن أمورا معيّنة سوف 

تحدث إذا ما تحّققت رشوط معيّنة. وإذا أردنا أن 
 Äوأك نضًجا،   Äأك üنهج  املنهج  هذا  نستبدل 
براغ�تيّة، فال بّد من إضافة مبدأ واحد فقط عىل 
 Æس يف  اإلنسانيّة  املعرفة  دخالة  وهو  بداهته، 
األحداث وتعديلها، والقبوُل به يعني أنّه صار من 
 îإدعا يكون  أن  وآمل  أّدعي،  أن  اآلن  املمكن 
الظواهر"،  "فهم  املمكن  من  بات  أنّه  مسّوغا، 
و"التّدّخل العميل فيها"، وهنا نكون قد وقعنا عىل 
الّذين  أولئك  أّن  وهو  لالهت�م،   Æمث إكتشاف 
يتكلّمون عن امتناع حلحلة األزمة، إّ>ا يريدون أن 
يتوارون خلف هذه  نفسهم  وأّن هؤالء  يضلّلونا، 
الحّجة لتربير قصور أفهامهم، إذ أن األدوات الّتي 
نسجناها يف األسطر املاضية، تجعل - وعىل عكس 

إدعاءات هؤالء- من إيجاد الحّل أمراً ممكنا. 
 

نصل إىل لفظ "الحّل"، وأنا ال أريد مناقشة الحلول 
أريد  بل،  إليها،  اللجوء  ÷كن  الّتي  اإلجراءات  أو 
جهة  من  ملناقشة  نفسه  "الحّل"  لفظ  إخضاع 
ال  الحّل  ألّن  "الغاية"،  هي  الجهة  هذه  محّددة، 
÷كن أن يتشّكل دون لحاظ الغاية منه، والقول أّن 
الحّل ال يكون غاية ذاتية، أي ال نطلبه لذاته، قول 
صحيح، إذ أّن الحّل ال يكون إّال آلي,ا، نطلبه لغÆه، 
أي نطلبه لغاية محّددة، والّتي بالبداهة، ستكون 
-عىل أسوأ تقدير- "تخفيف وقع األزمة عن صدور 
فئة معيّنة"، فمن تكون هذه الفئة؟ هذه الفئة إّما 

أن تكون القلّة الحاكمة، أو "الغالبيّة العظمى" من 
وصغار  املتوّسط،  الّدخل  أصحاب  من  الّناس 
الكسبة. وأنا بانحيازي للفقراء، أميل للجزم بأّن þّة 
أولويّة جليّة لهم، ولكّن امليل العاطفي ال ÷كن أن 
يقّدم  من  عىل  ويعاب  بل  معتربا،  دليال  يكون 
خالصاته دون إيراد حجج عليها، لذا يتوّجب عّيل 
إّن  هذا.  انحيازي  يربر  منطقّي  مسّوغ  تقديم 
من  موقفنا  فرع  هو  هذه،  القضيّة  من  املوقف 
العالقة الّتي تربط االنسان بسائر البرش، فاالعتقاد 
بأن االنسان مجرّد فرد محاط üجموعة أخرى من 
عالقات  أية  معا  وجودهم  ترتتّب عىل  ال  األفراد، 
استك�ليّة، يدفعنا ملوافقة االعتقاد القائل بأن ما 
ويدفع  لنفسه،  الّنفع  يجلب  أن  إال  االنسان  عىل 
الرضر عنها، وهذا اعتقاد يّربر حرص الحّكام عىل 
مصالحهم فقط. ويف قبال هذا االعتقاد، يقّدم أبو 
عادة  عىل  جريا  مختلفة،  نظرة   ýالفارا نرص 
يعترب  حيث  أرسطوطاليس،  أتباع  من  الحك�ء 
الفاراý أّن عالقة البرش في� بينهم، شبيهة بعالقة 
ال  االنسان  أّن  أي  أيضا،  بينها  في�  البدن  أعضاء 
تتضافر جهود هذه  في�  كّل،  إّال جزًء من  يكون 
األجزاء لتحقيق غاية كربى، هذه العالقة ال نحتاج 
يف إدراكها إىل أزيَد من رصف اإللتفات إىل أنفسنا 
االنفعاليّة،  الحالة  عن  بعيدا  املوجودات  وسائر 
لهذه  -املضادة  األفكار  استحواذ  بسبب  و  ولكن، 
النظرة- الّتي راكمها املفّكرون الليرباليّون، وأنسنا 

بها يف أذهاننا، لزم أن نحتمل مصاعب طلب 
التي  املعرفة  بلوغ  سبيل  يف  النظريّة  املعرفة 
كّل.  من  كأجزاء  بأنفسنا  دراية  عىل  تجعلنا 
واآلخذ عن الفاراý نظرته هذه، يستبطن إقرار 
الّشخيص، وال  الّنفع  العاّم عىل  الّنفع  رجحان 

يحوج الكشف عن هذا سوى تأّمل بسيط.
 Ôمعني عىل  داالً  "الحّل"  لفظ  يصبح  وهكذا 
اختالف  ألجل  يختلفان  معنيان   ،Ôمختلف
القاعدة املعرفيّة الّتي يرتكز عليها مطلق هذا 
يف  توقعنا  الّتي  النقطة  هي  وهذه  اللّفظ، 
يحظى  يعد   ¼ الحّل  لفظ  أّن  وüا  الوهم، 
بارتسام واحد يف الّذهن، سينقشع الغباش عن 
أعيننا إذا ما قابلنا املعنيÔ ل'ى أّن الحّل الّذي 
يتحّدث عنه املسؤولون، هو من وجهة نظرنا، 

كارثة. 
 

تصّوري  تقديم  أردت  أّ{  القول،  خالصة 
اللّفظي الذي ÷تلكه سادتنا  املأساوي للجهاز 
الوس�ء، ألن التّواصل يقوم عن طريق اللغة، 
لكن لغة الخالص هذه، تزخر بالتضمينات، وأن 
يف قاموس هؤالء كل�ت تكذب، وحرصا عىل 
اإليضاح، أقول أننا ال نصّدق كلمة واحدة م� 

يقولونه.



طالب شحادة

يف صعوبة الوصول إىل مرحاض

ديستوبيا

آخذ.  أن  أستطيع  َمن  بكالِم  بالضبط  أعرف  ال 
حتى حكمة جدي ال أستطيع األخذ بها كونه ال 
يعرف أنا إبن من، ومعظم حديثه عن ذكرياته 
من الحربÔ األوىل والثانية وعن كيفية تطعيم 
بداية  للبداهة ستكون  يا  الحرب!  آها  الُدرّاق. 
األوىل  البداية  إىل  أرجع  دعني  ال  لكن  جيدة، 
بعُد. نعم إىل الفردوس، اليوتوبيا اإللهية، حيث 
كنا (آدم وحواء فقط) نعيش يف الَكيف والرّخاء، 
وحدثت باستمرار وجودنا املشاكل (رüا مشاكل 
األرض  ببساطة ووضعونا عىل  إيجار) فطردونا 
ثم قيل لنا إن تفعلوا خÆا فلكم النعيم وإن رشاً 
يعنينا هو يف  ما  البساطة؛  بهذه  الجحيم،  فإىل 
يف  يحوي  الشكل  بهذا  اإلنسان  املرحلة؛  هذه 
عا¼  ويف  فاضل  عا¼  يف  الوجود  قابلية  داخله 
عن  الناتج  والواقع  فاألرض  نواِصل:  فاصل... 
تفاعلنا معها ومع بعضنا البعض بعد ذلك، وعن 
األرض  كروية  وعن  واألحداث،  األشياء  سÆورة 
املتواصل،  تكاثرنا  األسف)، وعن  (مع  ودورانها 
أن  وüا  متضادَّين؛   Ôَلعامل قناع  محض  ه� 
الهدم  وأن  محتّم،  موت  نحو  يسعى  اإلنسان 
أسهل من البناء وإىل ما هنالك... يسÆ الواقع، 
ما  وكل  داØا،  اليسء  إىل  هذه  بديناميكيته 
وإذا  مقنعة.  ديستوبيا  هو  ذلك   Æبغ يوهمك 
بٍرش  تقع عىل  بعينهم، سوف  أفراد  إىل  أرشَت 
العوا¼  يف  وجودهم  إخراج  عىل  مفطورين 
الفاسدة، من داخلهم (مثل هÆوسرتاتوس الذي 
إحدى  أرøيس،  الربّة  معبد  ليلة  يف  أحرق 
حقاً)  فقط  سبع  وكأنها  السبع،  الدنيا  عجائب 
ال  املهم،  التاريخ.  مد  عىل   Äك  Ôمجان ومثله 
يتوقف األمر عند عرص معÔ. وال يشء غريب، 

فقد افتعلنا املشاكل يف كل العوا¼ تقريبا.

كيف  والفكري  الزمني  الرتاكم  هذا  بعد  أنظر 
الحكيم  رأسك  لتشغيل  داعي  ال  اآلن،  أصبحنا 
أساساً، فالفرضية بسيطة وواضحة. أنظر كيف 

فيك  ويرهقون  حاجياتك  وينبشون  يعاملونك 
متكيًّفا.  برشيًا  يجعلك  ما  تلبية  عىل  القدرة 
الحاجات األساسية يف عا¼ أصبح  يعرقلون أبسط 
كالحضارة  كبÆة  كل�ت  يعي  أن  املفرتض  من 
 .xxlarge والثقافة، وإىل ما هنالك من الكل�ت الـ

يذلّونك.
تعال أوّضح األمر øاًما: تخيّل معي (الخيال سالحك 
حّ�م  إىل  الدخول  أردت  أنك  ترى)  ك�  البديهي 
عمومّي يف مدينة نصفها مطاعم ومحالت وجبات 
رسيعة ثقيلة تبدو لذيذة بنت الكلب، حسناً كان 
ُل يف البداية أال تدخل غÆ الح�مات املنزلية،  يفضَّ
لكنها ساعة تخلٍّ ال مفّر منها، فتبدأ سباقك راكضاً 
بك،  ما  عارفًة  تتحاشاك  والناس  ضعيًفا،  حائًصا 
üعنى  واالشمئزاز  بالفضيحة  تيش  ومالمحهم 
مقرف!)،  املرحاض،  إىل  الذهاب  يريد  (ياعععع 
حفاظاً منهم عىل إتيكيت الخراء طبًعا. تصل بعد 
الباب  الح�مات. عىل  مكتب  يدعى  ما  إىل  عناٍء 
تجد موظفة استقبال، هذا ما قد تجده حقاً، وأَيْم 
تعاجلك  بأن  تقتيض  ومهمتها  شكلها.  بشٌع  الله، 
أم  "أمستعجل  سؤال:  منها  يتسلل  بابتسامة 
تستطيع االنتظار؟" قد يُعمى عىل قلبك ألنك تود 
فرتد  اإلجت�عية،  ليونتك  يف  متحرضاً  تبدو  أن 
بابتسامة مفتعلة نيليّه: "الاا ولو، أنتظر أنتظر ال 
رقم  املكتب  إىل  التوجه  تستطيع  "حسناً،  بأس". 
(هّونها  جناح  يف  است�رة  وøأل   @@#_&_$@
يف  تقرأ  فخذيك،  زاّماً  هناك  إىل  تذهب  بتهون). 

االست�رة اإللكرتونية (ضع 4 يف املربع املالئم):

 /  ýعر مرحاض   - حجز؟  بال   / حجز  عندك   ]
إفرنجي؟ ، إن اخرتت افرنجي هل تريد السيفون: 
دفع / سحب؟ - بيبي / كاكا؟ - لفافة تواليت / 
مع   - شطّافة؟  بدون   / شطّافة   - محارم؟  علبة 
إطاللة / قبالة الحائط ÷يش الحال؟ - فرتة االنتظار: 
أو  اكتام  معك  هل   - يوم؟   - 30د   - 10د   - 5د 
السؤال  عىل   Ôاإلجابت إحدى  اخرتت  إذا  إسهال؟ 

املكان  ليس  هذا  الصيدلية  إىل  اذهب   ،Æاألخ
املناسب.].

إىل  وتذهب  رق�ً  تسحب  العملية  تتم  أن  وبعد 
من  وتذاع  تجلس  القاعة،  ويف  االنتظار.  قاعة 
املكربات الصوتية موسيقى اسرتخاء، صوت خرير 
العرض  شاشاُت  الدفّاقة.  الينابيع  وانفجار  مياه 
مع  اليوم  بعد  كوابيس  (ال  مثل  دعايات  تعرض 
بامربز). ويف دعاية أخرى: جوانب مطاطية، جفاف 
أفضل، ح�ية من الترسب... فال تستغرُب حينئذ 
 Ôمن بطل رواية "الح�مة" لباتريك زوسكيند ح
دخول  عقب  عىل  رأساً  املعارصة  حياته  يقلب 
يف  حاجته  قضاء  إىل  وتضطرُه  املنزل،  إىل  ح�مة 
املغسلة مذلوًال. فال تستغرب أن يتحول إنسان إىل 
حرشة ضخمة يف رسيره  صباح يوم عمل. هكذا 
يخّريها  بأن  أو  الكىل  بتسمم  إّما  اإلنسان  ينتهي 
وهذا  األمثل.  الحالة  وهي  يشء  كل  عىل  øاما 
حال  يف  األخبار  نرشة  يتصدر  لن  رüا  مشهد 

حصوله، لكنه غÆ مدهش بالنسبة يل عىل األقل. 

لهو يشء أعمى ما يحصل ويتصّوره مجابًها، الخياُل. 
األعمى يرى هذا، حقاً أعني هناك أعمى من القرن 
الخامس للهجرة بنى عاملاً خيالياً مبنياً عىل أساس 
واقعه  ُمسقطًا  اآلخروي،  للعا¼  الديني  التصور 
عليه، يف كتابه "رسالة الغفران"، وكان العا¼ حينها 
واملحسوبية  العدوان  حيث  من  اآلن  كعاملنا 
والبغض والفساد. ومنهم من يقول (العقاد) إن أبا 
لكني  أعمى،  ألنه  خياله  استخدم  املعرّي  العالء 
أحسب أنه استخدمه ألنه متبٌرص øاماً يف عرصه. 
العا¼  أن  يثبت  كهذا  ويف كل عرص، تجد >وذجاً 
داØا ال يكفي ك� هو، كعا¼ فاضل وحتى كعا¼ 

فاسد.
 

إن الخلل ليس بيننا أو بÔ الواقع وترصفاتنا. الخلل 
هذا، هو من س�ت الواقع نفسه، ويبقى أن تعرف 
كيف تتعامل أنت معه وليس كحّل، إ>ا كمجرد 

ليتها لو تكون شعراً، فالشعر أحد  ردة فعل ويا 
طرق السكنى يف عا¼ دستوý الطبع. هل أتكلم 
هنا عن األدب؟ الشعر؟ األرض الخراب؟ رüا عن 

التأويل أتكلم. 

منذ اللحظة الدستوبية البابلية (حادثة برج بابل 
وبلبلة األلسن) ¼ ينتِف التناغم بÔ البرش øاماً، 
التأويل:  يكون  قد  رüا،  آخر  يشء  انبجس  بل 
فاألدب إع�ل نشٌط للتأويل الحّر، وبوضع هذه 
أن  تستطيع  مرتب،  بشكل  الذهن  يف  األفكار 
داØا  لك  تكشف  التي  املعادلة  عىل  تتحصل 
التفاعل الديستوý يف أي يشء: إحراق الكتب مثال، 
أو تخيل مجدداً عاملاً نُسجن فيه بتهمة استخدام 
املجاز، أو عقوبات تطال مستخدمي أدC أساليب 
جهاُز  رضيعٍ،  كل  فم  يف  يوضع  أن  بعد  البالغة، 
ينقذك  ببعيد. يف عا¼ كهذا  تنصت. واألمر ليس 
اليأس (كان يأسهم ينقذهم من الرعب / الطاعون 
الذي  (من  معلمك  البؤس  ويكون  كامو)   Æألب  -
علمك هذا يا دكتور؟ فأß الجواب فورا: البؤس). 
باختصار، ما ينقذك قد يكون القبول فحسب، أي 
الديستوبيا نفسها، الديستوبيا حتمية. تعيش يف 

الحارض وال تعزية لك غÆ التذكّر فحسب.
وقد ينقذك رüا أن تكون طفيفاً، ك� قُّدر لك، أن 
øيض يف شأنك، أن تقرأ هذا املقال مثًال، وتقول: 

"تب,ا لكاتب هذا النص."
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ما ينقذك قد يكون القبول 
فحسب، أي الديستوبيا 
نفهسا، الديستوبيا حمتية. 
تعيش يف الحارض وال 
تعزية لك غري التذّكر 
فحسب



 نحن الخارسون 
األوائل واألواخر. إىل 

أين ستذهب بنا 
البواخر؟
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ميالد الدويهي

يف هتشِمي رأس "أفالطون"

كان يا ما كان. ¼ يَُكن يشء. "بيغ بانغ"! انتهى. 
عقوداً  ميتاً  ليَحيا  ُولِد  َمن  كلِّ  عن  حكاية  هي 
رضوس،  اقتصاديّة  لحروٍب  وقوداً  قصÆًة، 
ومؤامرات تُحاك عىل موائٍد ِمن األطعمة الفاخرة، 
ليُصبح  يحرجوننا  املؤامرة،  طيِّب".  و"الرضس 
النطق بهذا املصطلح "كليشيه"؛ لن نُحَرج فجلدة 
األطعمة  وجهنا.  عىل  وضعناها  زمٍن  منذ  قفانا 
الفاخرة، يَحلُم بها َمن أنصفتهم العدالة الكونيّة 
 ¼ أحالِمهم  يف  حتّى  البؤس،  عا¼  يف  بالتغلغل 

يتذّوقوها، بَقيْت الرائحة ِمن األحالم، كابوس. 

هذا هو العا¼، كابوٌس، ش�ل وجنوب، والوحش 
دمائنا  عىل  يتأرجح  بخÆاتنا،  يرتبّص  األبيض 
والهز÷ة  القلق  فينا  ويَزرُع  الصفراء،  بضحكته 
إطارنا  ِمن  أكرب  وهميّة  أرقاماً  ليَحصد 

امليكروسكوý. والقلب داØاً عىل الجنوب.

يتخبّط  ورأسنا  مضاِجَعنا  تَُقضُّ  ورشٍّ  رشٍّ  محاور 
ومأساتنا  ومساؤنا  صباحنا   Æوالخ ويساراً،  ÷يناً 
التي اخرتناها. العÔ الساهرة يتفّىش فيها الكبت، 
يف  مسجوٍن  ككلٍب  املُضاَجعة  يف  ثاقبة  عينها 
مستودع البؤس ملّدة دورة قمريّة ونيِّف، والعدو 
يُحِدُث بنا النكبة يف ساعات التخّيل القليلة. الّرش، 
نَخلُطه يوميّاً  بُدَّ منه والنكبة موروٌث  خازوٌق ال 
مع امللح والبهار يف صحننا اليومّي، داخل مدينتنا 

البائسة.

من  خالية  وشوارٌع  واصفراٌر  شحوٌب  املدينة، 
الوجوه والجلد واللّحم، إّال من األصنام واألجسام 
املشبوهة والدماء الزرقاء املكوَّمة تحت اإلسفلت 

والحجارة والبحص، وتحت الرتاب. 

عىل  التافهة  الجامحة  الشهوة  لهذه  مجٌد  هي 
الشاورما، مع الكثÆ من الثوم، رضوري! 

املدينة رائحٌة كريهٌة ِمن باطوٍن وأكٍل وغاٍز وأفواٍه 
ميتة بالشهر السادس. هي شاٌب وحيٌد يف عزلته 

الحالكة، يَب| ألنّه ال يعرف ملاذا سيب|. 

هو  محبطاً.  مستقبالً  هكذا  لصديقي  أøنَّ   ¼
املنبوذ ِمن الجميع رساً، واملُحتذى به علناً. ليس 
للصديق اللّدود "أفالطون" أّي سفÆٍ لجمهوريّته ال 
من  املعزولة،  الفاضلة  املدينة  هنالك.  وال  هنا 

الفاصلة إىل الفاصلة. 

وعندما  شعبّي،  الّدمار  من  الهلع  يُصبُح  عندما 
يَطاُل اإلنهيار رؤوس الجميع، أَطَمّنئ. كّل ما أفكر 
به هو أنتم، اليائسون ِمن اليأس، العائشون ليس 
ِمن قلّة املوت ك� يقول بعض التافهÔ، وإّ>ا عىل 
عرض  املطلق  بالّرش  الضاربون  أنتم  األمل.  أمل 
 ãبذاكر قبل،  ِمن   Äأك اليوم  أذكُركم  الحائط. 
بصورتنا  كآبتكم،  َحول  إّال  الّسمكة  ِبِذي  األشبه 
التي  الوهميّة  العدالة  جدران  عىل  نَكتُب 

رسمناها: سيأã يوم تَحِملون فيه أعباَء أعباءنا.

يبَق   ¼ تفصيٌل.  املعركة  وهذه  الخارسون  نحن 
نحن  أصالً.  شيئاً  >لُك   ¼ نخرسه،  ما  لدينا 
الخارسون األوائل واألواخر. إىل أين ستذهب بنا 
البواخر؟ نحن الخارسون يف جميع أصقاع األرض، 
مكاٍن  يف  وال  األرض  هذه  عىل  ليست  وَمملكتنا 
الع�رة  منذ  رؤوسنا  عىل  هبطَْت  َمملكتنا  آخر. 
 Ôاألوىل، وج�جمنا علّقناها عىل واجهات البالك
@ تَعرِف َمن نحن، @ تَعرِف سموم َمن ستغيل 
عىل جسدَك يف الحياة األوىل أو الثانية أو يف أّي 

زمٍن وإْن ¼ يأِت.  

¼ تستفّز{ أو تُدغِدغ ذكاî املحدود أّي لعبة، من 
أملُك  فلم  املنافسة،  وال  شيخوختي،  إىل  صغري 
الّرش.  املزمنة مع  املعركة  الوقت ملنافٍس آخٍر يف 
لكني سأبوح برسٍّ ال أعلم ملاذا أدفنه رغم تفاهته، 
إّن كّل ما كان يَهوا{ – كمجرّد شاهٍد - يف ألعاب 
الرتكيز،  تشتيت  أمرين:  هو  والرتكيب  البناء 
داخيل،  يف  نشوة  يُشِعل  كان  والذي  واألهّم، 

سقوط/دمار/انهيار (سّمها ما ِشئَت) ما بُِنَي أو تّم 
تركيبه. هذا املشهد َعَقَد زواجاً مع عقيل الباطنّي، 

وأبِْني عىل اليشء ُمقتضاه ِمن بعدها! 

حروٌب ال هويٌّة وال رشٌف لها، تُشيع الّرعب حتى 
يف الحديد الحامي والبارد، شهداٌء وقتىل وجرحى 
يجري،  ماذا  ملعرفة  الوقت  لديهم  أصالً  يَُكن   ¼
أوبئة تهتاج عىل أنفاسنا وأجسادنا، فساٌد يرتقي 
إىل أعىل درجاته مرّصٌع باألوسمة وبجوائز نوبل 
جهٌل  وتَُدوم...  وتَُدوم  والع�ر  والّدمار  للع�ر 
وفقٌر وثراٌء فاحٌش تتَقرْقَع يف اإلناء وهو يَنَضُح üا 

فيه وعىل َمن فيه.

ماذا بعد؟ إلهي إلهي ملاذا تركتك؟! ألنّك ¼ تَرتك 
بيننا للبحث صلة، ¼ تسمعني يوماً. ألنك أخذت 
َمن اقتىض بقاءه وتدفّقت بنسِل َمن ال َحْول وال 
فشلت  ما  بعد  تُنِه   ¼ ألنّك  ترويضه.  ِمن  حيلة 
ببنائه، عمداً أم سهواً، إْن كان بيديك حيلة أساساً 

وجوهراً.

لن يبقى حجٌر عىل حجٍر، وال همزة عىل ألٍِف، وال 
الورم  يستأصل  لن  الحْجُر  وحتى  ملٌل،  أو  ضجٌر 
ومضادات  القمح  حبوب  نفاذ  به  واألصل 

اإلكتئاب.

اليوم. ال لألرض وال ألّي  أربعة زوايا بعد  ما ِمن 
موجود عىل هذه األرض، وال أربعة مالئكة. الّضلع 
تعقد  واملثلثات  يتحّرس،  أحد  ال  انكَرس،  الرابع 
مثلّث  أضالُع  وهرتها.  لتفرض  أحذيتها  رباط 
اإلنهيار واإلفالس والّدمار تكتَِمل والنقطة األخÆة 

ِمن املنحنى تأخذ وقتاً، فلنتمّسك.
لن يبقى سوى املذياع شّغال، عىل األطالل، وهي 

تنوُح وتنوح : "تفيد بإيه يا ندم يا ندم!".

ديستوبيا
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ليىل السيد حسين

ديستوبيا املدينة: المناذج معّلبة عىل الّرفوف  

أنقاض

ضمن فيلم "قلعة يف الس�ء"، وهو فيلم رسوم 
ميازا@، عرفت  اليابا{ هاياو  للمخرج  متحركة 
الكلمة  أعرف  أن  قبل  اليوتوبيا  معا{  أحد 
القصة يف  نفَسها. تخيّل/ي اآلã: تدور أحداث 
الس�ء.  القصة يف  أحداث  تدور  أكرر.  الس�ء. 
تلقائيا، نشعر أن ال محل لليوتوبيا عىل أرضنا 
 ،ýاليوتو املتخيَّل  إىل  املخرج  هرب  البائسة. 
لجزيرة هاØة وطافية عىل الغيم، حيث تتآلف 
اإلنسان.  عن  بغياب  التكنولوجيا  مع  الطبيعة 
تنمو "البوتا"، املدينة الجزيرة الغابة، عىل مهٍل 
دون تخلل برشّي. تبدو "البوتا" من بعيد >وذجا 
مقّر  حول  املدينة  تدور  متناظرا.  شعاعيا 
ومن  بأنها،  بعيد  من  "البوتا"  øتاز  جاذبيتها. 
طرقاتها  عقالنية.  الحرضي،  التخطيط  منظار 
محددة وواضحة. عند الدخول إىل قلب املدينة، 
 Æنتفاجأ بخالِف املتوقع. الفضاءات معقدة، وغ
مفهومة. تبدو يوتوبيا املدينة املنظمة من بعيٍد 
التعقيد  يوتوبيا  إنها  عشوائيتها.  فردت  قد 
والتمدد  الخوارزمي  النمو  يوتوبيا  املنظم، 

السحرّي. 
حرضة  يف  اليوم  بÆوت  مدينة  تبدو  كيف 
اليوتوبيا يف  لبعض  تبّقْت فسحة  "البوتا". هل 
مدينة يسودها الخراب. يحرض هنا ليون باتيستا 
ألبãÆ، املعلُّم القائل إن البيت مدينة واملدينة 
بيت، وان مفهومه لل "Concinnitas" ، أي ما 
البيوت  عالقة  يشمل  االنسجام،  مفهوم  يشابه 
ببعضها، وبالتايل عالقة البيوت باملدينة. تتجّىل 
األجزاء:  ارتباط  باحت�الت  هنا  املÆيولوجيا 
بالبيت،  الغرفة  ارتباط  بالغرفة،  الغرفة  ارتباط 

ارتباط البيت بالبيت، ارتباط البيت باملدينة. 
بÆوت مدينة الديستوبيا تبّقى فيها بضعة بيوت 
تولّد  اليوتوبيا.  احت�الت  فيها  تغلغلت 
أو  اليوتوبية/الديستوبية  العالقة  انفجارات 
يعيش  منا  كل,  جعلت  ثنائيات  املدينة/البيت 
اليوتوبيا  للمدينة.احت�الت  وحب  كره  عالقة 
بـ "البوتا". بيوُت مهجورة تتفتت  هذه شبيهة 
ببطء. تجّدُد جلدها وتخلع طبقاتها مع مرور 
العنرص  وجود  دون  وتتجدد  تتبّدل  الوقت، 
واملعا{.  اللغة  قواعد  هنا  تسقط  البرشي. 
هذه  يف  يوتوبي,ا  يبدو  الخراب،  أو  الديستوبيا، 
ننتيش إزاَء  ننتيش أمام األنقاض؟ ¼َ  البيوت. ¼َ 
بقايا الرتاث البرشي التي تخلو من البرش؟ نشأت 
حركة "بورنوغرافيا األنقاض" مع انفجار العرص 
كوكبنا  ضمن  البيانات  تبادل  ومع  الرقمي، 
باألنقاض،   Ôاملنتش من  تكونت شبكة  األزرق. 

يتبادلون صورا من مدنهم وقراهم املهجورة.
يلمسنا الخراب. تلمسنا البيوت املشلّعة، تتنفس 
أننا  املبا{ دون كامل أعضائها، فتذكّرنا  هياكل 
قادرون عىل العيش دون رئة أو رِجٍل أو قطعة 
وإن  املدينة،  يف  الخراب  يلمسنا  القلب.  من 
الحداثة.   زّي  يف  تتنكر  مدينة  كبÆوت،  كانت، 
الالوعي  يحا@  ألنه  الج�عي  الخراب  يلمسنا 
الج�عي،  يحا@ الرغبات الدفينة أمام البيوت 
الثنائيات:  ورغبات  األضداد  رغبات  املهجورة، 
اإلفيمÆا أو العوابر، والخلود. نقف أمام بيوت 
تاريخ  ال  ان  نعرف  الخلود.  إنها  البالط.  زقاق 

انتهاء صالحية للحجر. ونعرف ايضا، انها عوابر إزاء 
عمليات الهدم املمنهجة. نعرف ان يوتوبيا مدينتنا 
داخَل  ننتيش  الزائلة.  العوابر  أنقاض  عىل  يكرب 
ال  عجيبة.  حيوانات  أو  آلهة  مّنا  تجعل  فضاءات 
املحسوس  البيوت  هذه  تتحدى  للوقت.  وجود 
والالمحسوس. إنها الديستوبيا الحقيقية التي تولّد، 

وحدها، يوتوبيا الخلود والفناء معا. 
للخراب أيضا ج�ليّاته. يكشف الخراب عن نفسه 
العنرص  أن  يبدو  البرشي.  العنرص  انعدام  مع 
البرشي والعنرص الزمني أهم ما يحّول اليوتوبيا إىل 
انتشار فÆوس  بالعكس. مع  الديستوبيا والعكس 
كورونا كوفيد19، التزمِت الناس بيوتها، أو ك� قال 
العنرص  من  بÆوت  خلت  مدنَها.  مرًة،   ãÆألب
املدينة  خلعت  الحقيقي.  الخراب  فبان  البرشي 
بضعة  باستثناء  مدينة،  الع�رة.  فبانت  املارة، 
شوارع وأحياء، وüوضوعية خالصٍة، بشعٌة. عندما 
العنرص  أيضا  يرسم  تصاميمه،  املع�ري  يرسم 
املتحرّك. يرسم اإلنسان والحيوان والشجرة. تساعد 
هذه الرسوم عىل فهم كيفية استع�ل التصميم أو 
تبيÔ الفضاء املَعيش. إن خلت الرسومات من هذه 
العنارص، باتت التصاميم ك� هي، عىل حقيقتها. 
بالسهر  املتنكرة  املدينة  بÆوت،  بدت  هكذا 
عمرانها  بشاعة  تقيّأت  اللذيذ"  والـ"جو  والبسط 
عىل سّكانها وصانعيها. الخراب أيضا يتقيّأ خرابه أو 

ج�له عىل صانعيه. 
للخراب أيضا ُمنتقوه. ليس صدفة أن ركض الناس 
سوليدير  أبنية  إىل  ترشين   17 انتفاضة  بعد 
حملت  الزوايا.  كل  من  يكتشفونها  املهجورة، 
ليس  وفوقها.  قلبها  يف  الناس  اإلسمنتية  البيضة 
البيضة"،  إحياء  "إعادة  مرشوع  يفشل  أن  صدفة 
أو  البيضة،  خراب  تحويل  ضمنيا،  يقتيض،  الذي 
املبا{  وكأن  ج�عيّة.  يوتوبيا  إىل  ديستوبيّتها، 
يعيد  ملن  بحاجة  اليوتوبيا  غيمة  من  املتبقية 
ميازا@  فيلم  شاهدوا  الذين  أولئك  إحياءها. 
يعرفون جيدا ان "البوتا" تحّولت من يوتوبيا إىل 
للبرش،  برشي.  تدّخل  أول  عند  ديستوبيا 
نرجسية  نزعة  املع�رية  الفضاءات  ومستخدمي 
تفرض نفسها عىل "الج�د". قررت تلك النزعة ان 
من  فقط  األشياء،  عىل  واملعا{  االس�ء  تفرض 
او  التجسيم،  مدرسة  منظور 
املبا{  تلك  فصّنفت   ،"anthropomorphism"ال
تحت خانة الج�د، أي ال تقرر او تفعل،  بل تكون 
او ال تكون بأمٍر برشي.  للخراب أيضا خياراته. ال 
نستطيع أن نقنعه أن يصÆ فضاًء تعليميا، أو أن 
نقوم بحركة احتاللية للخراب فنغÆَّ طبيعته. ليس 
أن  قبل  زالت  البيضة"  "احتّل  حركة  أّن  صدفة 

تكون. نحن ننصاع لقواعد الخراب املع�ري.
املع�رية  اليوتوبيا  نشأت  كارهوه.  أيضا  للخراب 
منذ أن بدأت الع�رة، حÔ خط املهندس املع�ري 
للمدينة.  األمثل  نظرته  عن  الفردّي  >وذجه 
الن�ذج. تبدو الن�ذج معلّبة عىل الرفوف، ترصخ: 
أهم  لعّل  اليوتوبيا.  تحقيق  نحو  األوىل  خطواتك 
أنها  تبدو  التي  هي  باليوتوبيا  املتّسمة  املشاريع 
 La cité" ُّأولدت نفسها دون تدّخل املع�ري. تعد
des étoiles" أو مدينة النجوم للمع�ري الفرنيس 
خرائط  أن  عل�  خجولة،  يوتوبيا  رينودي  جان 

 Ôاملرشوع تشبه مدينة من أنقاض. أًنشأ املرشوع ب
وحدات   207 عن  عبارة  وهو  و1981،  عام1974 
هذه  البيوت  مدينة  بإنشاء  رينودي  قام  سكنية. 
الوحدات  تتعانق  بسيط.   وتكلّف  كثيف  بجهد 
زهر.  كحقول  بعضها  حول  املرشوع  يف  السكنية 
بل  للنمّو  قواعد  ال  األخرى.  عىل  الوحدة  تلتف 
عشوائيٌة مدروسة وكفيلة أن تصنع نفسها بنفسها. 
إنها اليوتوبيا العابثة بقواعد الديستوبيا.  أجهضت 
الجدد،  املع�ريّون  بناها  عندما  طرقاتها  بÆوت 
أصحاب النظرة الثاقبة والناظرون إىل املدينة من 
جسم  وشلّعوا  الطرقات،  شقوا  تحت.  إىل  فوق 
أفقيا  النسيج  نفسه. رشّحوا  عن  سلخوه  املدينة. 
عن  األحياء  وفصل  الواسعة،  الطرقات  شق  عرب 
سحاب  ناطحات  بناء  عرب  وعموديا  بعضها، 

عشوائية آملÔ أن يصنعوا اليوتوبيا البÆوتية. 
الذين   Ôّالطوباوي أعني  مؤيدوه.  أيضا  للخراب 
إال عرب  لليوتوبيا يف مدينتنا  أن ال مجال  يعرفون 
الخراب. ألولئك الطوباويÔ أشباه يف عا¼ الحيوان. 
شكل  عىل  حياتها  معظم  اليعاسيب  تعيش 
حوريات تحت سطح املاء تحضÆا ملرحلة البلوغ 
 .Æالتحض مدة  من   Æبكث أقرص  دوما  تعّد  التي 
تختبئ معظَم حياتها، لتعيش اليوتوبيا الخاصة بها 
صانعو  حياتها. هكذا ظهر  من   Æقص لوقت  ولو 
املدينة يف املواجهات األخÆة. جزء منهم يتوّغل يف 

ويرتجلون  مهل  عىل  يت�يلون  الكثيف.  الغاز 
الرقص البطيء. يتقيّأون أحشاءهم عىل واجهات 
محّالت سوليدير. يتقيّأون أحشاءهم عىل قيء من 
سبقهم. يظهرون بعد اندساس طويل تحت سطح 
كأنها  املدينة  تبدو  الرينغ  جرس  عىل  من  املاء. 
تحولت ملدينة من حليب كثيف نسبح فيه. وقف 
السيّد "سÔ" أمام املشهد، وقال: عىل هذا املشهد 
يوتوبيا  تلك  الرسمدّي.  الخراب  يكون مشهد  أن 

مدينتنا، الديستوبيا الكاملة، فرح املدينة األبدّي.

 ال مجال لليوتوبيا يف 

مدينتنا إال عرب الخراب.  
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"رحلة" تحاور املتسكَعني عىل ميني ويسار عرش الديستوبيا

ألدوس هكسيل و جورج اورويل
أي ديستوبيا نعيهشا اليوم؟

* ت صياغة الحوار انطالقاً من مقالة بعنوان "هكسيل أو أورويل! أي الديستوبّيت� نعيشها 

اليوم؟" لـ جون النكسرت، ونُِرشت يف صحيفة فاينانشال تا�ز

أو  ألورويل  الديستوبيا؟  هذه  تنسب  فلمن  "ديستوبيا".  للكثÆين  الحديث  العا¼  يبدو 

لهكسيل؟! أيه� صّور هذه اللحظة من االضطراب والخلل الوظيفي بشكل أفضل؟! إّن أعظم 

املساه�ت يف تقليد الخيال الديستوý هي للكاتبÔ ألدوس هكسيل يف روايته "عا¼ حديث 

شجاع" الصادرة عام 1932. ورواية "ألف وتسع�ئة وأربعة وþانون" أو "1984“ للكاتب جورج 

أورويل لعام 1949. وتعدان رائعتÔ من روائع القرن العرشين. 

 .Ôكتب كل من هكسيل وأورويل كتبه� يف محاولة منه� ملنع تحقق أي من كال الديستوبيت

إن نجاحه� يف النبوة هو فشله� أيضاً - فالديستوبيا تحققت!  

نستضيف يف عزلتنا املريحة املتسكَعÔ عىل ضفتي الديستوبيا، املرتنّحÔ يف أزقتها املظلمة، ÷يناً 

ويسارا. ألدوس هكسيل وجورج اورويل، أهالً وسهالً. هنا تبدأ رحلتنا معكم.

حول  تدور  التي  العظيمة  روايته  لكتابة  والرؤية 

صاحبي  أخر،  üعنى  "الشمولية".  الديكتاتورية 

الراب  مؤدي  يقول  وك�  مبدأ،  صاحب  اورويل 

الفلسطيني "شاب جديد": "كون صاحب صاحبك 

صاحب املبدأ، اليل يوم يلزم ما بيرتدد".

ذوقك  ويعجبني  رصاحتك.  تعجبني  رحلة: 

أن  تعترب  أنت  إذاً  ها!  جديد  شاب  املوسيقي. 

الرفيق  لصالح  انتهى  وأورويل  بينك  التنافس 

اورويل. 

م?  عىل  كنت  عندما  املايض،  األسبوع  هكسيل: 

اليوتوبيا  أرض  زغرتا  إىل  لندن  من  آتياً  الطائرة 

ملقابلتكم، ُصدمت لدى رؤيتي ثالثة شبان يقرأون 

"االنكليزية،  مختلفة  لغة  يف  كٌُل   "1984" رواية 

اليسء  باألمر  ليس  وهذا  والربتغالية".  االيطالية، 

كان  لطاملا  عاماً.   Ôالسبع قارب  لكتاب  بالنسبة 

وضع أورويل جيدا عىل الدوام، ومنتبهاً إىل األع�ل 

يف الحفاظ عىل سمعته يف نظر العامة. هذا كان 

جوائز  إنشاء  وراء  كانت  التي  إلهاماته  يف  سبباً 

أيضاً،  القول  بإمكاننا  السياسية.  للكتابة  أورويل 

واعتقد أن جورج يوافقني الرأي، أن سونيا أورويل، 

كانت  املوت،  فراش  وهو عىل  به  تزوجت  والتي 

مهتمة ألمر سمعته وقامت بأخذ اسمه املستعار 

ككنية.

بكتاب  تأثروا  الناس  معظم  نعم،  نعم،  رحلة: 

1984.  أنا شخصياً تأثرت بالكتاب مع أنني ¼ أقرأه 

بعد! حتى أن أحد رموز الديستوبيا التكنولوجيّة، 

أي املرحوم ستيف جوبز، استلهم من الرواية إلنتاج 

إعالن ترويجي لرشكة آبل. استاذ اورويل، برأيك، ما 

سبب انتشار روايتك 1984؟

اورويل: رصاحة؟ ال ÷كن ليشء أن ينافس زيادة 

دونالد  الرئيس  سيادة  بها  تسبب  التي  املبيعات 

التي  الرؤية  الرئيس  يُجسد هذا  ترامب مشكوراً. 

تتمثل باالستعداد للكذب دون أي إحساس بالندم، 

ومعايÆ الصدق ÷كن أن تلغى برسعة ال مثيل لها. 

الرئيسية للحزب ك� جاء يف  املطالب  ولعل أحد 

أو  عينيك  تراه  دليل  أي  ترفض  "أن  هو   ýكتا

أذنيك." وقد قام ترامب بوضع هذا املبدأ نصب 

للواليات  كرئيس  منصبه  تقليده  تم  حاملا  عينيه 

املتحدة األمريكية. إن العا¼ ليس مقس�ً إىل ثالث 

الرواية،  يف  ذكرت  ك�  مهيمنة  ديكتاتورية  دول 

 Ôواملنافق ،Ôلكنه زمن الرجال األقوياء الديكتاتوري

الذين ترعاهم الدولة.

نبوءات  من  للعديد  تَحقُّق  ذلك  ويف   … رحلة: 

كتاب 1984! ليس فقط يف األنظمة الشيوعية، بل 

أيضاً يف العا¼ "الحّر". ما رأيك استاذ هكسيل؟

هكسيل: نعم بالطبع، كان أورويل محقا يف أمور 

كثÆة. بالنسبة يل، كانت خلفيتي مشابهة إىل حد ما 

إتون يف  مدرسة  إىل  كالنا ذهب  أورويل.  لخلفية 

أزال  ال  وكنت  هناك  إىل  عدُت  وعندما  بركشاير، 

يا  أتذكُر  الفرنسية،  اللغة  أورويل  علّمُت  شاباً، 

والبونسوار!  بالبونجور  عذبتَني  كم  أه  جورجي؟ 

من   Ôمختلف ومحيطي  بيئتي  كانت  ذلك،  رغم 

عن  عوضاً  وذلك  والفلسفية  العلمية  الناحية 

أنتمي  التي  العائلة  كانت  السياسة.  يف  االنخراط 

ألدوس  جدي  ليربالية.  أرستقراطية  علميّة،  إليها 

جده  كان  بين�  جائزة.  حائزاً  شاعراً  كان  األكرب 

داروين  أفكار  عن  بارز  عام  مدافع  أول  توماس 

ولذلك أطلِق عليه لقب "بولدوغ داروين". (كلب 

داروين). أما بالنسبة ألخي جوليان الذي كان أحد 

فقد  املشهور،  العامة  والشخصيات   Ôالبيولوجي

يستخدم  أن  للعلم  ÷كن  أنه  لفكرة  نفسه  كرَّس 

للصالح  السفيل  الجيني  املخزون  من  للتخلص 

العام.

رحلة: أوف أوف أوف *بنربة مارسيل غانم وإيقاع 

طبلته* ¼ نكن نعلَم أن لك� تاريخاً مشرتك. شكراً 

عىل املعلومة استاذ هكسيل. بالعودة إليك أستاذ 

أورويل، النسيج العام لرواية هكسيل "عا¼ جديد 

روايتك  يف  املوجود  ذاك  عن  يختلف  شجاع" 

"1984". حيث تجد يف رواية هكسيل املرح والخفة 

الطبيعية  املناظر  اإلطالق  عىل  تشبه  ال  التي 

املكبوتة والكالحة الرمادية يف روايتك. برأيك، كيف 

وجد هكسيل مكاناً لأللوان الزاهية يف الديستوبيا؟

اورويل:  سؤال مهم. أذكر أن هكسيل كان مهت�ً 

مفكري  من  بالعديد  وافت?  النسل   Ôتحس بعلم 

رؤيتها  عىل   ßوأ سواء.  حد  عىل  واليمن  اليسار 

كمجال رشير، فبالنسبة إليه فكرة امتالك الفقراء 

مليزات جينية باإلمكان أن تُبعث منهم هي بحد 

لكني  العرشين.  القرن  أفكار  وأحلك  أخطر  ذاتها 

أعتقد أنه للوهلة األوىل شعر باإلغراء يف أن فكرة 

أن  ÷كن  العلم  وأن  ننا،  تَُحسِّ أن  ÷كن  الحداثة 

إنسان  كونك  من  النابع  األ¼  من  بعًضا  يعالج 

وصعوبته. يف حقيقة األمر أنَّ تأثُر هكسيل يف هذه 

بلمسة  أفكاره  تصوير  عىل  ساعده  األفكار 

استكشافية وأخف وطأة من ملستي املُظلِمة.

¼ تكن رواية "عا¼ جديد شجاع" تنقيباً عميقاً يف 

املستقبل وإ>ا إسقاطاً للنزعات وامليول املوجودة 

صدق  وبكل  حاول  هكسيل  أن  إذ  املستقبل.  يف 

التفكÆ يف املستقبل في� إذا كانت األمور ستواصل 

السÆ يف االتجاه الذي بدأت، حيث كان يف موضع 

يسمح له برؤية كيفية سÆ األمور يف العديد من 

العلوم والتكّهن üا ستؤول إليه. من هنا، وكنتيجة 

لذلك، ÷كننا االدعاء وبقوة أنه هو، وليس أنا، الذي 
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العا¼  يف  الحديثة  للحياة  تنبؤ  أفضل  بعمل  قام 

املتقدم. وعىل سبيل املثال، التغيÆ الثوري الذي 

حصل يف املواقف املأخوذة تجاه الجنس، هو يشء 

¼ يتوقعه الكثÆ من الناس عام 1932، عىل عكس 

هكسيل الذي فصل الجنس والتكاثر بشكل كيل 

يف روايته "عا¼ جديد شجاع"، والذي يبدو شبه 

كامل يف الحياة الحديثة. ك� وكان تخمينه شبه 

منع  يف  الجديدة  التقنيات  تطوير  حول  دقيق 

الحمل، وحول عواقبها أيضاً.

استاذ  الجنس!  عن  سنتحدث  øام،  آه،  رحلة: 

هكسيل، املجون يف رواية "عا¼ جديد شجاع" ¼ 

يكن باألمر الطبيعي فحسب، بل وتم التشجيع 

رصيح  بشكل  الجنسية  الجوانب  جميع  عىل 

للهو  مصدر  هو  لك  بالنسبة  الجنس  ودائم. 

واملتعة، ويكاد أن يكون دواء! 

أنظُر إىل تطبيقات املواعدة يف عاملكم  هكسيل: 

برامج  خاصة   - الجنيس  والرتفيه  الحديث 

  (Love Island)"الحب "جزيرة  ك  تلفزيونية 

 -  (Naked Attraction) العاري"  و"االنجذاب 

العاري هو عبارة عن برنامج مواعدة  االنجذاب 

فخر  الربيطانية،  الرابعة  القناة  عىل  يعرض 

عىل  بناًء  رشيكاً  األشخاص  فيه  يختار  صناعتنا، 

التناسلية  األعضاء  üظهر  اإلعجاب  نسبة 

للمشرتكÔ وبإمكان الجمهور رؤية هذه األعضاء 

ال  شخص  ألي  الربنامج  بهذا  ألويص  وإ{  أيضا. 

قد  الجنس  حول   Æاملعاي هذه  أن  عىل  يوافق 

والواحد  القرن  يف  يحصل  ما  هذا  تغÆت. 

مستقبالً  أورويل  الرفيق  رأى  بين�  والعرشين، 

تثبط فيه الدولة الجنس. أعتقد أنه كان مخطئاً 

بشكل كيلٍّ يف هذا الخصوص.

بالسكس  مّني  "أفَهم"  أنَت  رصاحة  اورويل: 

والكورنفلكس. أعرتف أنك عىل حق في� يتعلق 

ضيقاً،  رمادياً،  عاملاً  تصّورت   ýكتا ففي  باملتعة. 

مقيًدا حسيًا - كانت تلك إحدى النواحي الرئيسية 

التي وّجهت فيها روح األربعينيات. 

رحلة: طبعاً، أوافقك الرأي، وكأنك يف "نُّص قلبي". 

مصادر املتعة تلعب دورًا حيويًا يف حياتنا. املشاعر 

معظم  الج�هÆي.  للرتفيه  الرئييس  املصدر  هي 

اإلنتاجات الثقافية البرشية حاليًا تُصب يف خانة 

حول  تدور  وجميعها   ،Escapism أو  الهروب 

الهروب من الذات. "عندما يشعر الفرد، يتهاوى 

املجتمع". ذلك كان شعارًا! وتم بذل كل جهد ملنع 

الناس من الشعور üشاعر قوية.

يف  للهروب  املفضلة  الطريقة  صحيح،  هكسيل: 

(Soma)، وهو  السوما  "عا¼ جديد شجاع" هي 

السعادة  يضمن  الجانبية  اآلثار  من  خاٍل  دواء 

املنفصلة. هنا أيضاً، أعتِقُد أ{ عرضت مثاالً مبكراً 

االكتئاب،  ملضادات  الحديث  االستخدام  عن 

واألدوية املضادة للقلق واملهدئات.

أختار  هل  حالياً،  محتار  أنا  مثالً  فعالً،  رحلة: 

أعلم.  الله  اإلكتئاب؟  مضادات  أو  اإلكتئاب 

فلندخل أكÄ يف عا¼ التقنية. نالحظ يف رواية "عا¼ 

جديد شجاع" وعي ألهمية البيانات ومعرفة باكرة 

بأن ثورة املعلومات قادمة المحالة. هل ترى أن ما 

كتبته يف كتابك قد تحقق؟

هكسيل: إنه ملن املمتع أن ترى امليزات العديدة 

تلك  خاص  وبشكل   ،Æالشه بوك  فيس  لتطبيق 

التي تحدثت عنها يف كتاب "عا¼ جديد شجاع". 

يبدو أن املهمة التي يتبناها فيس بوك يف "منح 

األشخاص القدرة عىل بناء املجتمع وجعل العا¼ 

أقرب إلينا تشبه إىل حد كبÆ شعار العا¼ الجديد 

"ال  الذي  العا¼  واالستقرار".  والهوية  "املجتمع 

يتوافق مع وجهة  القد÷ة"  نستخدم فيه األشياء 

نظر مارك زوكربÆغ بأن "الشباب هم األكÄ ذكاء". 

غرفة االجت�عات التي تحمل اسم "أخبار جيدة 

فقط". هل بإمكانك تخمÔ ما إذا كان ذلك ينتمي 

أو عا¼ شÆي ساندبرغ  الخيايل  إىل عا¼ هكسيل 

الرضاعة  ظاهرة  عىل  الكامل  الحظر  الفيسبو@؟ 

الطبيعية، والذي أثار جدالً مؤخراً، هو أمر مشرتك 

ذلك،  اإللكرتونية. عالوة عىل  واملواقع  الرواية  يف 

مثايل  بشكل  زوكربÆغ  وضعها  التي  الفكرة  فإن 

تشكل >وذجاً للموضوع الرئييس لروايتي، وهو أن 

عليها  عفا  قاعدة  أو  معيار  هي  "الخصوصية 

الزمن".

موضوع  طرحت  هل  اورويل،  رفيق  رحلة: 

البيانات والخصوصية يف كتابك 1984؟

اورويل: طبعاً! طبعاً! "الهيئة مش عارف حالَك مع 

عىل  التهجم  موضوع  إن  تح|".  عم   Ôم

الخصوصية، أمر أسايس لرؤية 1984 أيًضا. "جر÷ة 

التفكÆ" هي واحدة من أخطر الجرائم يف 1984 . 

ولكن دعني أبدأ من رؤية رواية هكسيل والتي 

تبلورت يف عاملكم الحديث يف م�رسة الجنس يف 

كل مكان، واملتعة التي تأخذك بعيداً حيث� تشاء، 

واملخدرات التي تجعلك تتوقف عن الشعور. عا¼ٌ 

الذين  األقوياء  القادة  من  متزايداً  عدداً  يشهد 

الحقيقة  ويتجاهلون  التاريخ  كتابة  يعيدون 

ويركّزون عىل جرائم التفكÆ. ليس لدينا وبشكل 

رسمي "دقيقتا الكراهية" ك� هو الحال بالنسبة 

يف   Æكب حد  إىل  يعادلها  ما  هناك  لكن  لروايتي، 

فكرة  تبدو  وقد  االجت�عي.  التواصل  وسائل 

الحرب الداØة املنخفضة املستوى كمعيار جديد 

عاماً  عرش  الث�نية  حرب   Æكب حد  إىل  يشبه 

العاملية عىل اإلرهاب. يف حقيقة األمر إن هذه 

وبشكل  ستالئم  اإلرهاب  ضد  العاملية  الحرب 

باالختصارات  امليلء  أورويل  عا¼  رائع 

فكرة  أن  يف  شك  وال  الجديدة.  والشعارات 

مجتمع "هكسيل" املقّسم إىل طبقات اجت�عية 

موروثة أو محددة جينياً تتوافق جيداً مع العا¼ 

الحديث حيث املجتمعات غÆ املتكافئة والتي 

فرص  الناس  فيها  يرث  أن  احت�لية  من  تزيد 

حياتهم.

عاملياً  مهيمن  مجتمع  يف  حالياً  نعيش  رحلة: 

مجتمع  قوي،  وقائد  حزب  قبل  من  محكوم 

يستخدم كل طرق اإلرشاف املمكنة ومجموعة 

إىل  باإلضافة  مواطنيه،  ملراقبة  املعلومات  من 

ذلك فهو مجتمع يتمتع بدرجة عالية من الوفرة 

 Æغ جديدة  تقنيات  واستخدام  واالزدهار، 

مسبوقة يف العلوم وعلم الوراثة. ذلك املجتمع 

ما  أورويل وهكسيل.  سيبدو كمزيج من رؤى 

هو املثال األوضح يف عاملنا هذا؟

اورويل: سيبدو إىل حد كبÆ كالصÔ الحديثة. إن 

نظام "نقاط أو درجة املواطن" الصيني املتقدم، 

واالجت�عية  املالية   Æاملعاي من  مزيج  هو 

وأدائه  املواطن  "بُسمعة"  املرتبطة  والسياسية 

اليومي. تُستخَدم هذه املعايÆ للوصول إىل كل 

أن  إال  ورعاية صحية.  وتعليم،  من سفر،  يشء 

هذا النظام الذي يصّنف األفراد يفتقد إىل نقطة 

وهي: عدم الرتكيز عىل ما هو جيد يف املواطن 

بل ما هو يسء فيه. هذه هي الديستوبيا...

ترجمة: إيفا  شاهين

رحلة: كالك� يرى املستقبل ُمهيمناً عليه من 

بشكل  ستبذل  التي  املستقبل  حكومات  قبل 

دائم الكثÆ من الجهد يف محاولة منها للحث 

عىل االستهالك االقتصادي. كالك� كتب رسائل 

إيصالها  يراد  "رسائل  أدق   Æبتعب أو  تحذيرية 

فيها  بعبارة  روايته  بدأ  كالك�  الكتاب".  عرب 

إشارة إىل عا¼ كان مألوفاً، إال أنه مقلق بالنسبة 

 ،Ôعن الروايت Ôللمستقبل. أحرضنا لك� نسخت

هل ÷كنك� قراءة أول عبارة يف الكتاب؟ كيف 

تتذكران لحظة كتابة العبارة األوىل؟

هكسيل: "بناٌء رمادي خفيض مؤلف من أربع 

"عا¼   ýكتا يبدأ  هكذا  فقط!"  طابق   Ôوثالث

جديد شجاع." كان من املفرتض أن تدفع كلمة 

"فقط" القارئ إىل االندهاش والذهول! كانت 

توخي  الس�ء؛  بحق  باإلمكان:  "أنه  رسالتي 

اإلنسانية  فإن  لرؤيتي  ووفقاً  حيالها"  الحذر 

 Æبالعقاق تهدئته  øت  مستقبالً  تواجه  كانت 

واملتعة واللهو الطوعي "للطفولة املتحّرضة".

أن  تُفّضل  او  اورويل؟  استاذ  يا  وأنت  رحلة: 

أناديك باسمك الحقيقي "إريك بلÆ"؟

أفتتح  اورويل".  "جورج  ع  خلينا  ال،  اورويل: 

كتاý 1984 قائالً: "يف يوم بارد من شهر نيسان 

بعد  الواحدة  دخول  معلنة  تدق  والساعة 

الظهر!" الواحدة بعد الظهر! الرعب! بالنسبة 

الحرب  من  حالة  تواجه  اإلنسانية  كانت  يل، 

لُخِّصت  وقد  الفكر،  الديكتاتوري يف  والتحكم 

بصورة "ختم حذاء أبدي عىل وجه اإلنسان." 

 Ôب التداخل  ذلك  كل  وبرغم  الرعب!  رحلة: 

الكتابÔ، إال أنه عادًة ما يُنظر إليه� عىل أنه� 

نسختÔ متناقضتÔ ومتضاربتÔ للمستقبل. هل 

توافق يا استاذ اورويل؟

خ بÔ كال  اورويل: نعم أذكر أن االختالف رُسِّ

الديستوبيتÔ يف أحد الفروق الرئيسية لألدب 

الخيايل. الكثÆ من كتَّاب الخيال التأميل - املصطلح 

آخرين عىل  آتوود وسط  مارغريت  فضلته  الذي 

أن  عىل  التأكيد  مثل   - العلمي  الخيال  مصطلح 

أع�لهم ماهي إال رؤية مضخمة ومكثفة للحارض. 

فقط  هنا...إنه  "املستقبل  جيبسون:  وليام  يقول 

موزع بشكل غÆ متساٍو". وقد جعلت آتوود منه 

من  خادمة"  "حكاية  رواية  كتابتها  عند  قاعدة 

خالل عدم ذكرها يف روايتها أية أحداث ¼ تحدث، 

أو تقنية غÆ متوفرة بشكل فعيل وال حتى خياالت 

وحشية. من أجل عاملي املستقبيل اختلقُت بعض 

 ýكتا أساس  أن  إال  التكنولوجية.  االخرتاعات 

"1984" عبارة عن نظرة عميقة لصلب املجتمعات 

الديكتاتورية املوجودة. قد تكون بعض التفاصيل 

 - املايض  القرن  أربعينيات  يف  الضيق  العا¼  من 

رواية تعمها رائحة امللفوف املغيل - إال أن القصة 

واملرشوع  اإلنسان  قلب  أع�ق  إىل  ذلك  تتجاوز 

الديكتاتوري إلعادة هيكلته.

رحلة: استاذ ضوميط هكسيل، عفواً عفواً ألدوس 

عنها  يتحدث  التي  الحقبة  عايشت  هكسيل، 

اورويل، فهل نجح يف رؤيته للحارض؟

هكسيل: أنا شخص رصيح. ال ÷كن ألحد أن يكون 

أفضل من أورويل يف رؤيته للحارض وإسقاطه يف 

أنه  أذكُر  باستقامة.  اورويل  عاش  لقد  املستقبل. 

األهلية  الحرب  لتغطية  إسبانيا  إىل  عندما ذهب 

يف  انخرط  صحايف،  بصفته  عنها  والكتابة  هناك 

الرصاع وقاتل إىل جانب ميليشيات الجمهوريÔ يف 

خرب  وصلني  عندما  كثÆاً  عليه  خفُت  أراغون. 

عىل  تواجده  خالل  عنقه  يف  برصاصة  إصابته 

ما  حقيقة  أدرك  ما  رسعان  لكنه  النار.  خطوط 

يجري. تم قمع املجموعات األخرى عىل الجانب 

الجمهوري بشكل وحيش من قبل الفصيل املدعوم 

من االتحاد السوفييتي. ولعل استعدادهم للكذب 

الدافع  أورويل  أعطى  ما  هو  حلفائهم  وقتل 

صياغة الحوار: حرمون حمية



* ت صياغة الحوار انطالقاً من مقالة بعنوان "هكسيل أو أورويل! أي الديستوبّيت� نعيشها 

اليوم؟" لـ جون النكسرت، ونُِرشت يف صحيفة فاينانشال تا�ز

أو  ألورويل  الديستوبيا؟  هذه  تنسب  فلمن  "ديستوبيا".  للكثÆين  الحديث  العا¼  يبدو 

لهكسيل؟! أيه� صّور هذه اللحظة من االضطراب والخلل الوظيفي بشكل أفضل؟! إّن أعظم 

املساه�ت يف تقليد الخيال الديستوý هي للكاتبÔ ألدوس هكسيل يف روايته "عا¼ حديث 

شجاع" الصادرة عام 1932. ورواية "ألف وتسع�ئة وأربعة وþانون" أو "1984“ للكاتب جورج 

أورويل لعام 1949. وتعدان رائعتÔ من روائع القرن العرشين. 

 .Ôكتب كل من هكسيل وأورويل كتبه� يف محاولة منه� ملنع تحقق أي من كال الديستوبيت

إن نجاحه� يف النبوة هو فشله� أيضاً - فالديستوبيا تحققت!  

نستضيف يف عزلتنا املريحة املتسكَعÔ عىل ضفتي الديستوبيا، املرتنّحÔ يف أزقتها املظلمة، ÷يناً 

ويسارا. ألدوس هكسيل وجورج اورويل، أهالً وسهالً. هنا تبدأ رحلتنا معكم.

حول  تدور  التي  العظيمة  روايته  لكتابة  والرؤية 

صاحبي  أخر،  üعنى  "الشمولية".  الديكتاتورية 

الراب  مؤدي  يقول  وك�  مبدأ،  صاحب  اورويل 

الفلسطيني "شاب جديد": "كون صاحب صاحبك 

صاحب املبدأ، اليل يوم يلزم ما بيرتدد".

ذوقك  ويعجبني  رصاحتك.  تعجبني  رحلة: 

أن  تعترب  أنت  إذاً  ها!  جديد  شاب  املوسيقي. 

الرفيق  لصالح  انتهى  وأورويل  بينك  التنافس 

اورويل. 

م?  عىل  كنت  عندما  املايض،  األسبوع  هكسيل: 

اليوتوبيا  أرض  زغرتا  إىل  لندن  من  آتياً  الطائرة 

ملقابلتكم، ُصدمت لدى رؤيتي ثالثة شبان يقرأون 

"االنكليزية،  مختلفة  لغة  يف  كٌُل   "1984" رواية 

اليسء  باألمر  ليس  وهذا  والربتغالية".  االيطالية، 

كان  لطاملا  عاماً.   Ôالسبع قارب  لكتاب  بالنسبة 

وضع أورويل جيدا عىل الدوام، ومنتبهاً إىل األع�ل 

يف الحفاظ عىل سمعته يف نظر العامة. هذا كان 

جوائز  إنشاء  وراء  كانت  التي  إلهاماته  يف  سبباً 

أيضاً،  القول  بإمكاننا  السياسية.  للكتابة  أورويل 

واعتقد أن جورج يوافقني الرأي، أن سونيا أورويل، 

كانت  املوت،  فراش  وهو عىل  به  تزوجت  والتي 

مهتمة ألمر سمعته وقامت بأخذ اسمه املستعار 

ككنية.

بكتاب  تأثروا  الناس  معظم  نعم،  نعم،  رحلة: 

1984.  أنا شخصياً تأثرت بالكتاب مع أنني ¼ أقرأه 

بعد! حتى أن أحد رموز الديستوبيا التكنولوجيّة، 

أي املرحوم ستيف جوبز، استلهم من الرواية إلنتاج 

إعالن ترويجي لرشكة آبل. استاذ اورويل، برأيك، ما 

سبب انتشار روايتك 1984؟

اورويل: رصاحة؟ ال ÷كن ليشء أن ينافس زيادة 

دونالد  الرئيس  سيادة  بها  تسبب  التي  املبيعات 

التي  الرؤية  الرئيس  يُجسد هذا  ترامب مشكوراً. 

تتمثل باالستعداد للكذب دون أي إحساس بالندم، 

ومعايÆ الصدق ÷كن أن تلغى برسعة ال مثيل لها. 

الرئيسية للحزب ك� جاء يف  املطالب  ولعل أحد 

أو  عينيك  تراه  دليل  أي  ترفض  "أن  هو   ýكتا

أذنيك." وقد قام ترامب بوضع هذا املبدأ نصب 

للواليات  كرئيس  منصبه  تقليده  تم  حاملا  عينيه 

املتحدة األمريكية. إن العا¼ ليس مقس�ً إىل ثالث 

الرواية،  يف  ذكرت  ك�  مهيمنة  ديكتاتورية  دول 

 Ôواملنافق ،Ôلكنه زمن الرجال األقوياء الديكتاتوري

الذين ترعاهم الدولة.

نبوءات  من  للعديد  تَحقُّق  ذلك  ويف   … رحلة: 

كتاب 1984! ليس فقط يف األنظمة الشيوعية، بل 

أيضاً يف العا¼ "الحّر". ما رأيك استاذ هكسيل؟

هكسيل: نعم بالطبع، كان أورويل محقا يف أمور 

كثÆة. بالنسبة يل، كانت خلفيتي مشابهة إىل حد ما 

إتون يف  مدرسة  إىل  كالنا ذهب  أورويل.  لخلفية 

أزال  ال  وكنت  هناك  إىل  عدُت  وعندما  بركشاير، 

يا  أتذكُر  الفرنسية،  اللغة  أورويل  علّمُت  شاباً، 

والبونسوار!  بالبونجور  عذبتَني  كم  أه  جورجي؟ 

من   Ôمختلف ومحيطي  بيئتي  كانت  ذلك،  رغم 

عن  عوضاً  وذلك  والفلسفية  العلمية  الناحية 

أنتمي  التي  العائلة  كانت  السياسة.  يف  االنخراط 

ألدوس  جدي  ليربالية.  أرستقراطية  علميّة،  إليها 

جده  كان  بين�  جائزة.  حائزاً  شاعراً  كان  األكرب 

داروين  أفكار  عن  بارز  عام  مدافع  أول  توماس 

ولذلك أطلِق عليه لقب "بولدوغ داروين". (كلب 

داروين). أما بالنسبة ألخي جوليان الذي كان أحد 

فقد  املشهور،  العامة  والشخصيات   Ôالبيولوجي

يستخدم  أن  للعلم  ÷كن  أنه  لفكرة  نفسه  كرَّس 

للصالح  السفيل  الجيني  املخزون  من  للتخلص 

العام.

رحلة: أوف أوف أوف *بنربة مارسيل غانم وإيقاع 

طبلته* ¼ نكن نعلَم أن لك� تاريخاً مشرتك. شكراً 

عىل املعلومة استاذ هكسيل. بالعودة إليك أستاذ 

أورويل، النسيج العام لرواية هكسيل "عا¼ جديد 

روايتك  يف  املوجود  ذاك  عن  يختلف  شجاع" 

"1984". حيث تجد يف رواية هكسيل املرح والخفة 

الطبيعية  املناظر  اإلطالق  عىل  تشبه  ال  التي 

املكبوتة والكالحة الرمادية يف روايتك. برأيك، كيف 

وجد هكسيل مكاناً لأللوان الزاهية يف الديستوبيا؟

اورويل:  سؤال مهم. أذكر أن هكسيل كان مهت�ً 

مفكري  من  بالعديد  وافت?  النسل   Ôتحس بعلم 

رؤيتها  عىل   ßوأ سواء.  حد  عىل  واليمن  اليسار 

كمجال رشير، فبالنسبة إليه فكرة امتالك الفقراء 

مليزات جينية باإلمكان أن تُبعث منهم هي بحد 

لكني  العرشين.  القرن  أفكار  وأحلك  أخطر  ذاتها 

أعتقد أنه للوهلة األوىل شعر باإلغراء يف أن فكرة 

أن  ÷كن  العلم  وأن  ننا،  تَُحسِّ أن  ÷كن  الحداثة 

إنسان  كونك  من  النابع  األ¼  من  بعًضا  يعالج 

وصعوبته. يف حقيقة األمر أنَّ تأثُر هكسيل يف هذه 

بلمسة  أفكاره  تصوير  عىل  ساعده  األفكار 

استكشافية وأخف وطأة من ملستي املُظلِمة.

¼ تكن رواية "عا¼ جديد شجاع" تنقيباً عميقاً يف 

املستقبل وإ>ا إسقاطاً للنزعات وامليول املوجودة 

صدق  وبكل  حاول  هكسيل  أن  إذ  املستقبل.  يف 

التفكÆ يف املستقبل في� إذا كانت األمور ستواصل 

السÆ يف االتجاه الذي بدأت، حيث كان يف موضع 

يسمح له برؤية كيفية سÆ األمور يف العديد من 

العلوم والتكّهن üا ستؤول إليه. من هنا، وكنتيجة 

لذلك، ÷كننا االدعاء وبقوة أنه هو، وليس أنا، الذي 

09 جغل بزينطي

العا¼  يف  الحديثة  للحياة  تنبؤ  أفضل  بعمل  قام 

املتقدم. وعىل سبيل املثال، التغيÆ الثوري الذي 

حصل يف املواقف املأخوذة تجاه الجنس، هو يشء 

¼ يتوقعه الكثÆ من الناس عام 1932، عىل عكس 

هكسيل الذي فصل الجنس والتكاثر بشكل كيل 

يف روايته "عا¼ جديد شجاع"، والذي يبدو شبه 

كامل يف الحياة الحديثة. ك� وكان تخمينه شبه 

منع  يف  الجديدة  التقنيات  تطوير  حول  دقيق 

الحمل، وحول عواقبها أيضاً.

استاذ  الجنس!  عن  سنتحدث  øام،  آه،  رحلة: 

هكسيل، املجون يف رواية "عا¼ جديد شجاع" ¼ 

يكن باألمر الطبيعي فحسب، بل وتم التشجيع 

رصيح  بشكل  الجنسية  الجوانب  جميع  عىل 

للهو  مصدر  هو  لك  بالنسبة  الجنس  ودائم. 

واملتعة، ويكاد أن يكون دواء! 

أنظُر إىل تطبيقات املواعدة يف عاملكم  هكسيل: 

برامج  خاصة   - الجنيس  والرتفيه  الحديث 

  (Love Island)"الحب "جزيرة  ك  تلفزيونية 

 -  (Naked Attraction) العاري"  و"االنجذاب 

العاري هو عبارة عن برنامج مواعدة  االنجذاب 

فخر  الربيطانية،  الرابعة  القناة  عىل  يعرض 

عىل  بناًء  رشيكاً  األشخاص  فيه  يختار  صناعتنا، 

التناسلية  األعضاء  üظهر  اإلعجاب  نسبة 

للمشرتكÔ وبإمكان الجمهور رؤية هذه األعضاء 

ال  شخص  ألي  الربنامج  بهذا  ألويص  وإ{  أيضا. 

قد  الجنس  حول   Æاملعاي هذه  أن  عىل  يوافق 

والواحد  القرن  يف  يحصل  ما  هذا  تغÆت. 

مستقبالً  أورويل  الرفيق  رأى  بين�  والعرشين، 

تثبط فيه الدولة الجنس. أعتقد أنه كان مخطئاً 

بشكل كيلٍّ يف هذا الخصوص.

بالسكس  مّني  "أفَهم"  أنَت  رصاحة  اورويل: 

والكورنفلكس. أعرتف أنك عىل حق في� يتعلق 

ضيقاً،  رمادياً،  عاملاً  تصّورت   ýكتا ففي  باملتعة. 

مقيًدا حسيًا - كانت تلك إحدى النواحي الرئيسية 

التي وّجهت فيها روح األربعينيات. 

رحلة: طبعاً، أوافقك الرأي، وكأنك يف "نُّص قلبي". 

مصادر املتعة تلعب دورًا حيويًا يف حياتنا. املشاعر 

معظم  الج�هÆي.  للرتفيه  الرئييس  املصدر  هي 

اإلنتاجات الثقافية البرشية حاليًا تُصب يف خانة 

حول  تدور  وجميعها   ،Escapism أو  الهروب 

الهروب من الذات. "عندما يشعر الفرد، يتهاوى 

املجتمع". ذلك كان شعارًا! وتم بذل كل جهد ملنع 

الناس من الشعور üشاعر قوية.

يف  للهروب  املفضلة  الطريقة  صحيح،  هكسيل: 

(Soma)، وهو  السوما  "عا¼ جديد شجاع" هي 

السعادة  يضمن  الجانبية  اآلثار  من  خاٍل  دواء 

املنفصلة. هنا أيضاً، أعتِقُد أ{ عرضت مثاالً مبكراً 

االكتئاب،  ملضادات  الحديث  االستخدام  عن 

واألدوية املضادة للقلق واملهدئات.

أختار  هل  حالياً،  محتار  أنا  مثالً  فعالً،  رحلة: 

أعلم.  الله  اإلكتئاب؟  مضادات  أو  اإلكتئاب 

فلندخل أكÄ يف عا¼ التقنية. نالحظ يف رواية "عا¼ 

جديد شجاع" وعي ألهمية البيانات ومعرفة باكرة 

بأن ثورة املعلومات قادمة المحالة. هل ترى أن ما 

كتبته يف كتابك قد تحقق؟

هكسيل: إنه ملن املمتع أن ترى امليزات العديدة 

تلك  خاص  وبشكل   ،Æالشه بوك  فيس  لتطبيق 

التي تحدثت عنها يف كتاب "عا¼ جديد شجاع". 

يبدو أن املهمة التي يتبناها فيس بوك يف "منح 

األشخاص القدرة عىل بناء املجتمع وجعل العا¼ 

أقرب إلينا تشبه إىل حد كبÆ شعار العا¼ الجديد 

"ال  الذي  العا¼  واالستقرار".  والهوية  "املجتمع 

يتوافق مع وجهة  القد÷ة"  نستخدم فيه األشياء 

نظر مارك زوكربÆغ بأن "الشباب هم األكÄ ذكاء". 

غرفة االجت�عات التي تحمل اسم "أخبار جيدة 

فقط". هل بإمكانك تخمÔ ما إذا كان ذلك ينتمي 

أو عا¼ شÆي ساندبرغ  الخيايل  إىل عا¼ هكسيل 

الرضاعة  ظاهرة  عىل  الكامل  الحظر  الفيسبو@؟ 

الطبيعية، والذي أثار جدالً مؤخراً، هو أمر مشرتك 

ذلك،  اإللكرتونية. عالوة عىل  واملواقع  الرواية  يف 

مثايل  بشكل  زوكربÆغ  وضعها  التي  الفكرة  فإن 

تشكل >وذجاً للموضوع الرئييس لروايتي، وهو أن 

عليها  عفا  قاعدة  أو  معيار  هي  "الخصوصية 

الزمن".

موضوع  طرحت  هل  اورويل،  رفيق  رحلة: 

البيانات والخصوصية يف كتابك 1984؟

اورويل: طبعاً! طبعاً! "الهيئة مش عارف حالَك مع 

عىل  التهجم  موضوع  إن  تح|".  عم   Ôم

الخصوصية، أمر أسايس لرؤية 1984 أيًضا. "جر÷ة 

التفكÆ" هي واحدة من أخطر الجرائم يف 1984 . 

ولكن دعني أبدأ من رؤية رواية هكسيل والتي 

تبلورت يف عاملكم الحديث يف م�رسة الجنس يف 

كل مكان، واملتعة التي تأخذك بعيداً حيث� تشاء، 

واملخدرات التي تجعلك تتوقف عن الشعور. عا¼ٌ 

الذين  األقوياء  القادة  من  متزايداً  عدداً  يشهد 

الحقيقة  ويتجاهلون  التاريخ  كتابة  يعيدون 

ويركّزون عىل جرائم التفكÆ. ليس لدينا وبشكل 

رسمي "دقيقتا الكراهية" ك� هو الحال بالنسبة 

يف   Æكب حد  إىل  يعادلها  ما  هناك  لكن  لروايتي، 

فكرة  تبدو  وقد  االجت�عي.  التواصل  وسائل 

الحرب الداØة املنخفضة املستوى كمعيار جديد 

عاماً  عرش  الث�نية  حرب   Æكب حد  إىل  يشبه 

العاملية عىل اإلرهاب. يف حقيقة األمر إن هذه 

وبشكل  ستالئم  اإلرهاب  ضد  العاملية  الحرب 

باالختصارات  امليلء  أورويل  عا¼  رائع 

فكرة  أن  يف  شك  وال  الجديدة.  والشعارات 

مجتمع "هكسيل" املقّسم إىل طبقات اجت�عية 

موروثة أو محددة جينياً تتوافق جيداً مع العا¼ 

الحديث حيث املجتمعات غÆ املتكافئة والتي 

فرص  الناس  فيها  يرث  أن  احت�لية  من  تزيد 

حياتهم.

عاملياً  مهيمن  مجتمع  يف  حالياً  نعيش  رحلة: 

مجتمع  قوي،  وقائد  حزب  قبل  من  محكوم 

يستخدم كل طرق اإلرشاف املمكنة ومجموعة 

إىل  باإلضافة  مواطنيه،  ملراقبة  املعلومات  من 

ذلك فهو مجتمع يتمتع بدرجة عالية من الوفرة 

 Æغ جديدة  تقنيات  واستخدام  واالزدهار، 

مسبوقة يف العلوم وعلم الوراثة. ذلك املجتمع 

ما  أورويل وهكسيل.  سيبدو كمزيج من رؤى 

هو املثال األوضح يف عاملنا هذا؟

اورويل: سيبدو إىل حد كبÆ كالصÔ الحديثة. إن 

نظام "نقاط أو درجة املواطن" الصيني املتقدم، 

واالجت�عية  املالية   Æاملعاي من  مزيج  هو 

وأدائه  املواطن  "بُسمعة"  املرتبطة  والسياسية 

اليومي. تُستخَدم هذه املعايÆ للوصول إىل كل 

أن  إال  ورعاية صحية.  وتعليم،  من سفر،  يشء 

هذا النظام الذي يصّنف األفراد يفتقد إىل نقطة 

وهي: عدم الرتكيز عىل ما هو جيد يف املواطن 

بل ما هو يسء فيه. هذه هي الديستوبيا...

رحلة: كالك� يرى املستقبل ُمهيمناً عليه من 

بشكل  ستبذل  التي  املستقبل  حكومات  قبل 

دائم الكثÆ من الجهد يف محاولة منها للحث 

عىل االستهالك االقتصادي. كالك� كتب رسائل 

إيصالها  يراد  "رسائل  أدق   Æبتعب أو  تحذيرية 

فيها  بعبارة  روايته  بدأ  كالك�  الكتاب".  عرب 

إشارة إىل عا¼ كان مألوفاً، إال أنه مقلق بالنسبة 

 ،Ôعن الروايت Ôللمستقبل. أحرضنا لك� نسخت

هل ÷كنك� قراءة أول عبارة يف الكتاب؟ كيف 

تتذكران لحظة كتابة العبارة األوىل؟

هكسيل: "بناٌء رمادي خفيض مؤلف من أربع 

"عا¼   ýكتا يبدأ  هكذا  فقط!"  طابق   Ôوثالث

جديد شجاع." كان من املفرتض أن تدفع كلمة 

"فقط" القارئ إىل االندهاش والذهول! كانت 

توخي  الس�ء؛  بحق  باإلمكان:  "أنه  رسالتي 

اإلنسانية  فإن  لرؤيتي  ووفقاً  حيالها"  الحذر 

 Æبالعقاق تهدئته  øت  مستقبالً  تواجه  كانت 

واملتعة واللهو الطوعي "للطفولة املتحّرضة".

أن  تُفّضل  او  اورويل؟  استاذ  يا  وأنت  رحلة: 

أناديك باسمك الحقيقي "إريك بلÆ"؟

أفتتح  اورويل".  "جورج  ع  خلينا  ال،  اورويل: 

كتاý 1984 قائالً: "يف يوم بارد من شهر نيسان 

بعد  الواحدة  دخول  معلنة  تدق  والساعة 

الظهر!" الواحدة بعد الظهر! الرعب! بالنسبة 

الحرب  من  حالة  تواجه  اإلنسانية  كانت  يل، 

لُخِّصت  وقد  الفكر،  الديكتاتوري يف  والتحكم 

بصورة "ختم حذاء أبدي عىل وجه اإلنسان." 

 Ôب التداخل  ذلك  كل  وبرغم  الرعب!  رحلة: 

الكتابÔ، إال أنه عادًة ما يُنظر إليه� عىل أنه� 

نسختÔ متناقضتÔ ومتضاربتÔ للمستقبل. هل 

توافق يا استاذ اورويل؟

خ بÔ كال  اورويل: نعم أذكر أن االختالف رُسِّ

الديستوبيتÔ يف أحد الفروق الرئيسية لألدب 

الخيايل. الكثÆ من كتَّاب الخيال التأميل - املصطلح 

آخرين عىل  آتوود وسط  مارغريت  فضلته  الذي 

أن  عىل  التأكيد  مثل   - العلمي  الخيال  مصطلح 

أع�لهم ماهي إال رؤية مضخمة ومكثفة للحارض. 

فقط  هنا...إنه  "املستقبل  جيبسون:  وليام  يقول 

موزع بشكل غÆ متساٍو". وقد جعلت آتوود منه 

من  خادمة"  "حكاية  رواية  كتابتها  عند  قاعدة 

خالل عدم ذكرها يف روايتها أية أحداث ¼ تحدث، 

أو تقنية غÆ متوفرة بشكل فعيل وال حتى خياالت 

وحشية. من أجل عاملي املستقبيل اختلقُت بعض 

 ýكتا أساس  أن  إال  التكنولوجية.  االخرتاعات 

"1984" عبارة عن نظرة عميقة لصلب املجتمعات 

الديكتاتورية املوجودة. قد تكون بعض التفاصيل 

 - املايض  القرن  أربعينيات  يف  الضيق  العا¼  من 

رواية تعمها رائحة امللفوف املغيل - إال أن القصة 

واملرشوع  اإلنسان  قلب  أع�ق  إىل  ذلك  تتجاوز 

الديكتاتوري إلعادة هيكلته.

رحلة: استاذ ضوميط هكسيل، عفواً عفواً ألدوس 

عنها  يتحدث  التي  الحقبة  عايشت  هكسيل، 

اورويل، فهل نجح يف رؤيته للحارض؟

هكسيل: أنا شخص رصيح. ال ÷كن ألحد أن يكون 

أفضل من أورويل يف رؤيته للحارض وإسقاطه يف 

أنه  أذكُر  باستقامة.  اورويل  عاش  لقد  املستقبل. 

األهلية  الحرب  لتغطية  إسبانيا  إىل  عندما ذهب 

يف  انخرط  صحايف،  بصفته  عنها  والكتابة  هناك 

الرصاع وقاتل إىل جانب ميليشيات الجمهوريÔ يف 

خرب  وصلني  عندما  كثÆاً  عليه  خفُت  أراغون. 

عىل  تواجده  خالل  عنقه  يف  برصاصة  إصابته 

ما  حقيقة  أدرك  ما  رسعان  لكنه  النار.  خطوط 

يجري. تم قمع املجموعات األخرى عىل الجانب 

الجمهوري بشكل وحيش من قبل الفصيل املدعوم 

من االتحاد السوفييتي. ولعل استعدادهم للكذب 

الدافع  أورويل  أعطى  ما  هو  حلفائهم  وقتل 

تصميم
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* ت صياغة الحوار انطالقاً من مقالة بعنوان "هكسيل أو أورويل! أي الديستوبّيت� نعيشها 

اليوم؟" لـ جون النكسرت، ونُِرشت يف صحيفة فاينانشال تا�ز

أو  ألورويل  الديستوبيا؟  هذه  تنسب  فلمن  "ديستوبيا".  للكثÆين  الحديث  العا¼  يبدو 

لهكسيل؟! أيه� صّور هذه اللحظة من االضطراب والخلل الوظيفي بشكل أفضل؟! إّن أعظم 

املساه�ت يف تقليد الخيال الديستوý هي للكاتبÔ ألدوس هكسيل يف روايته "عا¼ حديث 

شجاع" الصادرة عام 1932. ورواية "ألف وتسع�ئة وأربعة وþانون" أو "1984“ للكاتب جورج 

أورويل لعام 1949. وتعدان رائعتÔ من روائع القرن العرشين. 

 .Ôكتب كل من هكسيل وأورويل كتبه� يف محاولة منه� ملنع تحقق أي من كال الديستوبيت

إن نجاحه� يف النبوة هو فشله� أيضاً - فالديستوبيا تحققت!  

نستضيف يف عزلتنا املريحة املتسكَعÔ عىل ضفتي الديستوبيا، املرتنّحÔ يف أزقتها املظلمة، ÷يناً 

ويسارا. ألدوس هكسيل وجورج اورويل، أهالً وسهالً. هنا تبدأ رحلتنا معكم.

حول  تدور  التي  العظيمة  روايته  لكتابة  والرؤية 

صاحبي  أخر،  üعنى  "الشمولية".  الديكتاتورية 

الراب  مؤدي  يقول  وك�  مبدأ،  صاحب  اورويل 

الفلسطيني "شاب جديد": "كون صاحب صاحبك 

صاحب املبدأ، اليل يوم يلزم ما بيرتدد".

ذوقك  ويعجبني  رصاحتك.  تعجبني  رحلة: 

أن  تعترب  أنت  إذاً  ها!  جديد  شاب  املوسيقي. 

الرفيق  لصالح  انتهى  وأورويل  بينك  التنافس 

اورويل. 

م?  عىل  كنت  عندما  املايض،  األسبوع  هكسيل: 

اليوتوبيا  أرض  زغرتا  إىل  لندن  من  آتياً  الطائرة 

ملقابلتكم، ُصدمت لدى رؤيتي ثالثة شبان يقرأون 

"االنكليزية،  مختلفة  لغة  يف  كٌُل   "1984" رواية 

اليسء  باألمر  ليس  وهذا  والربتغالية".  االيطالية، 

كان  لطاملا  عاماً.   Ôالسبع قارب  لكتاب  بالنسبة 

وضع أورويل جيدا عىل الدوام، ومنتبهاً إىل األع�ل 

يف الحفاظ عىل سمعته يف نظر العامة. هذا كان 

جوائز  إنشاء  وراء  كانت  التي  إلهاماته  يف  سبباً 

أيضاً،  القول  بإمكاننا  السياسية.  للكتابة  أورويل 

واعتقد أن جورج يوافقني الرأي، أن سونيا أورويل، 

كانت  املوت،  فراش  وهو عىل  به  تزوجت  والتي 

مهتمة ألمر سمعته وقامت بأخذ اسمه املستعار 

ككنية.

بكتاب  تأثروا  الناس  معظم  نعم،  نعم،  رحلة: 

1984.  أنا شخصياً تأثرت بالكتاب مع أنني ¼ أقرأه 

بعد! حتى أن أحد رموز الديستوبيا التكنولوجيّة، 

أي املرحوم ستيف جوبز، استلهم من الرواية إلنتاج 

إعالن ترويجي لرشكة آبل. استاذ اورويل، برأيك، ما 

سبب انتشار روايتك 1984؟

اورويل: رصاحة؟ ال ÷كن ليشء أن ينافس زيادة 

دونالد  الرئيس  سيادة  بها  تسبب  التي  املبيعات 

التي  الرؤية  الرئيس  يُجسد هذا  ترامب مشكوراً. 

تتمثل باالستعداد للكذب دون أي إحساس بالندم، 

ومعايÆ الصدق ÷كن أن تلغى برسعة ال مثيل لها. 

الرئيسية للحزب ك� جاء يف  املطالب  ولعل أحد 

أو  عينيك  تراه  دليل  أي  ترفض  "أن  هو   ýكتا

أذنيك." وقد قام ترامب بوضع هذا املبدأ نصب 

للواليات  كرئيس  منصبه  تقليده  تم  حاملا  عينيه 

املتحدة األمريكية. إن العا¼ ليس مقس�ً إىل ثالث 

الرواية،  يف  ذكرت  ك�  مهيمنة  ديكتاتورية  دول 

 Ôواملنافق ،Ôلكنه زمن الرجال األقوياء الديكتاتوري

الذين ترعاهم الدولة.

نبوءات  من  للعديد  تَحقُّق  ذلك  ويف   … رحلة: 

كتاب 1984! ليس فقط يف األنظمة الشيوعية، بل 

أيضاً يف العا¼ "الحّر". ما رأيك استاذ هكسيل؟

هكسيل: نعم بالطبع، كان أورويل محقا يف أمور 

كثÆة. بالنسبة يل، كانت خلفيتي مشابهة إىل حد ما 

إتون يف  مدرسة  إىل  كالنا ذهب  أورويل.  لخلفية 

أزال  ال  وكنت  هناك  إىل  عدُت  وعندما  بركشاير، 

يا  أتذكُر  الفرنسية،  اللغة  أورويل  علّمُت  شاباً، 

والبونسوار!  بالبونجور  عذبتَني  كم  أه  جورجي؟ 

من   Ôمختلف ومحيطي  بيئتي  كانت  ذلك،  رغم 

عن  عوضاً  وذلك  والفلسفية  العلمية  الناحية 

أنتمي  التي  العائلة  كانت  السياسة.  يف  االنخراط 

ألدوس  جدي  ليربالية.  أرستقراطية  علميّة،  إليها 

جده  كان  بين�  جائزة.  حائزاً  شاعراً  كان  األكرب 

داروين  أفكار  عن  بارز  عام  مدافع  أول  توماس 

ولذلك أطلِق عليه لقب "بولدوغ داروين". (كلب 

داروين). أما بالنسبة ألخي جوليان الذي كان أحد 

فقد  املشهور،  العامة  والشخصيات   Ôالبيولوجي

يستخدم  أن  للعلم  ÷كن  أنه  لفكرة  نفسه  كرَّس 

للصالح  السفيل  الجيني  املخزون  من  للتخلص 

العام.

رحلة: أوف أوف أوف *بنربة مارسيل غانم وإيقاع 

طبلته* ¼ نكن نعلَم أن لك� تاريخاً مشرتك. شكراً 

عىل املعلومة استاذ هكسيل. بالعودة إليك أستاذ 

أورويل، النسيج العام لرواية هكسيل "عا¼ جديد 

روايتك  يف  املوجود  ذاك  عن  يختلف  شجاع" 

"1984". حيث تجد يف رواية هكسيل املرح والخفة 

الطبيعية  املناظر  اإلطالق  عىل  تشبه  ال  التي 

املكبوتة والكالحة الرمادية يف روايتك. برأيك، كيف 

وجد هكسيل مكاناً لأللوان الزاهية يف الديستوبيا؟

اورويل:  سؤال مهم. أذكر أن هكسيل كان مهت�ً 

مفكري  من  بالعديد  وافت?  النسل   Ôتحس بعلم 

رؤيتها  عىل   ßوأ سواء.  حد  عىل  واليمن  اليسار 

كمجال رشير، فبالنسبة إليه فكرة امتالك الفقراء 

مليزات جينية باإلمكان أن تُبعث منهم هي بحد 

لكني  العرشين.  القرن  أفكار  وأحلك  أخطر  ذاتها 

أعتقد أنه للوهلة األوىل شعر باإلغراء يف أن فكرة 

أن  ÷كن  العلم  وأن  ننا،  تَُحسِّ أن  ÷كن  الحداثة 

إنسان  كونك  من  النابع  األ¼  من  بعًضا  يعالج 

وصعوبته. يف حقيقة األمر أنَّ تأثُر هكسيل يف هذه 

بلمسة  أفكاره  تصوير  عىل  ساعده  األفكار 

استكشافية وأخف وطأة من ملستي املُظلِمة.

¼ تكن رواية "عا¼ جديد شجاع" تنقيباً عميقاً يف 

املستقبل وإ>ا إسقاطاً للنزعات وامليول املوجودة 

صدق  وبكل  حاول  هكسيل  أن  إذ  املستقبل.  يف 

التفكÆ يف املستقبل في� إذا كانت األمور ستواصل 

السÆ يف االتجاه الذي بدأت، حيث كان يف موضع 

يسمح له برؤية كيفية سÆ األمور يف العديد من 

العلوم والتكّهن üا ستؤول إليه. من هنا، وكنتيجة 

لذلك، ÷كننا االدعاء وبقوة أنه هو، وليس أنا، الذي 

حاوره: بول مخلوف

سعيد بوخليط: "البرشية رسعان ما يداهمها 
النسيان وتعود إىل ارتكاب نفس الحماقات"

كيف يمكننا التعامل مع الحريّة اليوم؟

اليهدأ.  كله  والعا¼  تقريبا  املايض  العام  منذ   •
إفريقيا  بالحروب،  مشتعلة  العربية  املنطقة 
ومجتمعات  االستع�ر،  وطأة  تحت  مازالت 
األنظمة الغربية تعا{ إما من حركات احتجاجية 
 Æعنيفة رافضة للسياسات املتّبعة أو من والدة غ
لنزعات ÷ينية متطرفة، وها هو وباء  مطمئنة 
''كورونا'' ظهر فجأة مهدداً بإنهاء حياة الجنس 
البرشي، أال تعتقد أننا أمام واقع ال ÷كن وصفه 
سوى بالديستوý وأن الخيال بات متأصال بكل 

جنوحه يف الواقع؟
- أعتقد أن مآل الديستوبيا أو املدينة الفاسدة 
مع  املكتملة؛  تفاصيله  üختلف  أدركناه،  الذي 
األسابيع  خالل  للعا¼،  كورونا  وباء  اجتياح 
أو غÆ ذي  مباغتاً  الحقيقة  يكن يف  األخÆة، ¼ 
معنى أو بال مقدمات منطقية، بل عىل العكس؛ 
¼ يكن العا¼ قبله سليً� معاىف، ومختلف وقائع 
العوملة  نسق  تكريس  مع  األخÆين،  العقدين 
مرتكزات  يف  املتمثلة  االقتصادية  بخلفيته 
التوتاليتاري  النزوع  ذات  املتوحشة  الليربالية 
وأقول  الجشع.  بحافز  املحكوم فقط  الواحدي؛ 

10 زوم

العا¼  يف  الحديثة  للحياة  تنبؤ  أفضل  بعمل  قام 

املتقدم. وعىل سبيل املثال، التغيÆ الثوري الذي 

حصل يف املواقف املأخوذة تجاه الجنس، هو يشء 

¼ يتوقعه الكثÆ من الناس عام 1932، عىل عكس 

هكسيل الذي فصل الجنس والتكاثر بشكل كيل 

يف روايته "عا¼ جديد شجاع"، والذي يبدو شبه 

كامل يف الحياة الحديثة. ك� وكان تخمينه شبه 

منع  يف  الجديدة  التقنيات  تطوير  حول  دقيق 

الحمل، وحول عواقبها أيضاً.

استاذ  الجنس!  عن  سنتحدث  øام،  آه،  رحلة: 

هكسيل، املجون يف رواية "عا¼ جديد شجاع" ¼ 

يكن باألمر الطبيعي فحسب، بل وتم التشجيع 

رصيح  بشكل  الجنسية  الجوانب  جميع  عىل 

للهو  مصدر  هو  لك  بالنسبة  الجنس  ودائم. 

واملتعة، ويكاد أن يكون دواء! 

أنظُر إىل تطبيقات املواعدة يف عاملكم  هكسيل: 

برامج  خاصة   - الجنيس  والرتفيه  الحديث 

  (Love Island)"الحب "جزيرة  ك  تلفزيونية 

 -  (Naked Attraction) العاري"  و"االنجذاب 

العاري هو عبارة عن برنامج مواعدة  االنجذاب 

فخر  الربيطانية،  الرابعة  القناة  عىل  يعرض 

عىل  بناًء  رشيكاً  األشخاص  فيه  يختار  صناعتنا، 

التناسلية  األعضاء  üظهر  اإلعجاب  نسبة 

للمشرتكÔ وبإمكان الجمهور رؤية هذه األعضاء 

ال  شخص  ألي  الربنامج  بهذا  ألويص  وإ{  أيضا. 

قد  الجنس  حول   Æاملعاي هذه  أن  عىل  يوافق 

والواحد  القرن  يف  يحصل  ما  هذا  تغÆت. 

مستقبالً  أورويل  الرفيق  رأى  بين�  والعرشين، 

تثبط فيه الدولة الجنس. أعتقد أنه كان مخطئاً 

بشكل كيلٍّ يف هذا الخصوص.

بالسكس  مّني  "أفَهم"  أنَت  رصاحة  اورويل: 

والكورنفلكس. أعرتف أنك عىل حق في� يتعلق 

ضيقاً،  رمادياً،  عاملاً  تصّورت   ýكتا ففي  باملتعة. 

مقيًدا حسيًا - كانت تلك إحدى النواحي الرئيسية 

التي وّجهت فيها روح األربعينيات. 

رحلة: طبعاً، أوافقك الرأي، وكأنك يف "نُّص قلبي". 

مصادر املتعة تلعب دورًا حيويًا يف حياتنا. املشاعر 

معظم  الج�هÆي.  للرتفيه  الرئييس  املصدر  هي 

اإلنتاجات الثقافية البرشية حاليًا تُصب يف خانة 

حول  تدور  وجميعها   ،Escapism أو  الهروب 

الهروب من الذات. "عندما يشعر الفرد، يتهاوى 

املجتمع". ذلك كان شعارًا! وتم بذل كل جهد ملنع 

الناس من الشعور üشاعر قوية.

يف  للهروب  املفضلة  الطريقة  صحيح،  هكسيل: 

(Soma)، وهو  السوما  "عا¼ جديد شجاع" هي 

السعادة  يضمن  الجانبية  اآلثار  من  خاٍل  دواء 

املنفصلة. هنا أيضاً، أعتِقُد أ{ عرضت مثاالً مبكراً 

االكتئاب،  ملضادات  الحديث  االستخدام  عن 

واألدوية املضادة للقلق واملهدئات.

أختار  هل  حالياً،  محتار  أنا  مثالً  فعالً،  رحلة: 

أعلم.  الله  اإلكتئاب؟  مضادات  أو  اإلكتئاب 

فلندخل أكÄ يف عا¼ التقنية. نالحظ يف رواية "عا¼ 

جديد شجاع" وعي ألهمية البيانات ومعرفة باكرة 

بأن ثورة املعلومات قادمة المحالة. هل ترى أن ما 

كتبته يف كتابك قد تحقق؟

هكسيل: إنه ملن املمتع أن ترى امليزات العديدة 

تلك  خاص  وبشكل   ،Æالشه بوك  فيس  لتطبيق 

التي تحدثت عنها يف كتاب "عا¼ جديد شجاع". 

يبدو أن املهمة التي يتبناها فيس بوك يف "منح 

األشخاص القدرة عىل بناء املجتمع وجعل العا¼ 

أقرب إلينا تشبه إىل حد كبÆ شعار العا¼ الجديد 

"ال  الذي  العا¼  واالستقرار".  والهوية  "املجتمع 

يتوافق مع وجهة  القد÷ة"  نستخدم فيه األشياء 

نظر مارك زوكربÆغ بأن "الشباب هم األكÄ ذكاء". 

غرفة االجت�عات التي تحمل اسم "أخبار جيدة 

فقط". هل بإمكانك تخمÔ ما إذا كان ذلك ينتمي 

أو عا¼ شÆي ساندبرغ  الخيايل  إىل عا¼ هكسيل 

الرضاعة  ظاهرة  عىل  الكامل  الحظر  الفيسبو@؟ 

الطبيعية، والذي أثار جدالً مؤخراً، هو أمر مشرتك 

ذلك،  اإللكرتونية. عالوة عىل  واملواقع  الرواية  يف 

مثايل  بشكل  زوكربÆغ  وضعها  التي  الفكرة  فإن 

تشكل >وذجاً للموضوع الرئييس لروايتي، وهو أن 

عليها  عفا  قاعدة  أو  معيار  هي  "الخصوصية 

الزمن".

موضوع  طرحت  هل  اورويل،  رفيق  رحلة: 

البيانات والخصوصية يف كتابك 1984؟

اورويل: طبعاً! طبعاً! "الهيئة مش عارف حالَك مع 

عىل  التهجم  موضوع  إن  تح|".  عم   Ôم

الخصوصية، أمر أسايس لرؤية 1984 أيًضا. "جر÷ة 

التفكÆ" هي واحدة من أخطر الجرائم يف 1984 . 

ولكن دعني أبدأ من رؤية رواية هكسيل والتي 

تبلورت يف عاملكم الحديث يف م�رسة الجنس يف 

كل مكان، واملتعة التي تأخذك بعيداً حيث� تشاء، 

واملخدرات التي تجعلك تتوقف عن الشعور. عا¼ٌ 

الذين  األقوياء  القادة  من  متزايداً  عدداً  يشهد 

الحقيقة  ويتجاهلون  التاريخ  كتابة  يعيدون 

ويركّزون عىل جرائم التفكÆ. ليس لدينا وبشكل 

رسمي "دقيقتا الكراهية" ك� هو الحال بالنسبة 

يف   Æكب حد  إىل  يعادلها  ما  هناك  لكن  لروايتي، 

فكرة  تبدو  وقد  االجت�عي.  التواصل  وسائل 

الحرب الداØة املنخفضة املستوى كمعيار جديد 

عاماً  عرش  الث�نية  حرب   Æكب حد  إىل  يشبه 

العاملية عىل اإلرهاب. يف حقيقة األمر إن هذه 

وبشكل  ستالئم  اإلرهاب  ضد  العاملية  الحرب 

باالختصارات  امليلء  أورويل  عا¼  رائع 

فكرة  أن  يف  شك  وال  الجديدة.  والشعارات 

مجتمع "هكسيل" املقّسم إىل طبقات اجت�عية 

موروثة أو محددة جينياً تتوافق جيداً مع العا¼ 

الحديث حيث املجتمعات غÆ املتكافئة والتي 

فرص  الناس  فيها  يرث  أن  احت�لية  من  تزيد 

حياتهم.

عاملياً  مهيمن  مجتمع  يف  حالياً  نعيش  رحلة: 

مجتمع  قوي،  وقائد  حزب  قبل  من  محكوم 

يستخدم كل طرق اإلرشاف املمكنة ومجموعة 

إىل  باإلضافة  مواطنيه،  ملراقبة  املعلومات  من 

ذلك فهو مجتمع يتمتع بدرجة عالية من الوفرة 

 Æغ جديدة  تقنيات  واستخدام  واالزدهار، 

مسبوقة يف العلوم وعلم الوراثة. ذلك املجتمع 

ما  أورويل وهكسيل.  سيبدو كمزيج من رؤى 

هو املثال األوضح يف عاملنا هذا؟

اورويل: سيبدو إىل حد كبÆ كالصÔ الحديثة. إن 

نظام "نقاط أو درجة املواطن" الصيني املتقدم، 

واالجت�عية  املالية   Æاملعاي من  مزيج  هو 

وأدائه  املواطن  "بُسمعة"  املرتبطة  والسياسية 

اليومي. تُستخَدم هذه املعايÆ للوصول إىل كل 

أن  إال  ورعاية صحية.  وتعليم،  من سفر،  يشء 

هذا النظام الذي يصّنف األفراد يفتقد إىل نقطة 

وهي: عدم الرتكيز عىل ما هو جيد يف املواطن 

بل ما هو يسء فيه. هذه هي الديستوبيا...

التاريخ يحمل بعض املعا{ والدالالت ويسÆ دّوماً إىل األمام بحركٍة دائرية مّنظمة من 
أجل تحقيق أعىل أشكال املعرفة والحرية. هكذا قال "هيغل" املبّرش األّول للحداثة.

تبلّورت  الفلسفة من بعده ورسعان ما  للشاغلÔ يف  التاريخ   أورث"هيغل" فلسفة 
أنساق فكرية جاءت عىل شكل أنظمة شمولية مَعوملَة عرضت نفسها عىل أنها  حلم 
الخالص الوحيد بيدها مفتاح امللكوت، إال أن اإلنسان بقي مسلوب اإلرادة، "مقذوف 

يف العا¼" ك� قال جان-بول سارتر.
ال تحتاج إىل الكثÆ من الوقت وال إىل قراءة ممعنة يف مسار العا¼ لتلحظ أن ما يجري 
 Ôّاليوم ليس سوى سقطة مدويّة لتيارات فلسفية كربى وعدت بالنعيم ورسعان ما تب
أن فجواُت بديهية قد تكون عىل شكل فÆوس ممكن أن تطيح بكل جذورها. يف ظل 
هذا الواقع الذي يرتكنا معلّقÔ أمام القلق من أن تأã النهاية غداً، والندم عىل خيارات 
سياسية بدت األن أنها قرارات وجوديٍة بإمتياز لقدرتها عىل تسيÆ أحوال التاريخ، ال 
الحداثة  تصويب  إعادة  عىل  أّرصوا  مفكرين  وهموم  أفكار  إستحضار  سوى  ÷كننا 
للرسديات  ومفهومه  لوي-ليوتارد"  "جان  أبرزهم  الصحيحة،  السكة  عىل  ووضعها 
الصغÆة  التي تتجّىل "بالحدث" أي والدة لحظة عفوية  تكون üثابة الرضبة القاضية  

ملقوالت الرسديات الكربى ووعودها، øاما ًك� يحدث اليوم تحديداً.
 Æوس كورونا هو نجم املرحلة الراهنة، لكن يف التحليل األخÆمن املمكن أن يكون ف
من تباهى بصعوده إىل القمر واقتناءه قنبلة هيدروجينية تشجب األوكسيجÔ من 
الهواء بثوان معدودة هو يف حالة زعزعة وضياع. العا¼ يعيش حروبا، واستع�ر. يف 
مكاٍن ما يف هذه اللحظة يوجد يف حقول القمح يف أمÆكا حيث يعمل املزارعون إنرتنت 
- وهم بغنى عنه - لكن هنالك أطفاًال ÷وتون جوعاً وعطشاً ومرضاً. الصحف تناقش 
أي بصÆة رأت املستقبل أفضل؟ هل األفضلية كانت لعÔ أورويل أم لهاكسيل؟ الذاكرة 
الج�عية تستحرضها أفالم "الساينس فيكشن" وكلمة "جائحة" تتصدر املرتبة األوىل 
عىل يف معجم البرشية اليومي . إننا نعيش "الحدث"، إننا يف داخل هذا "الحدث" 
ينعت  أن  املؤرخ  أß مستقبالً  وكان عىل  ما  إذا  الصمود.  ووقتنا كله مكرّس ألجل 
املرحلة الراهنة فيه، ال يشء أفضل من عنوان "حضارة الديستوبيا عام 2020"، لكن 
حتى ذلك الوقت ال أحد سوى "ماكبث" ÷كنه وصف إستناجنا يف لحظات ما قبل 

النوم:" الحياة قصة يرويها معتوه، مليئة بالضجة والغضب وال تعني شيئا ً."
الديستوبيا ك� فرضت نفسها علينا، كواقع يومي ُمعاش وليس فكرة خيالية قاØة 
بذاتها، عن أحوال العا¼ وعن الرأس�لية الذي يهددها فÆوس كان لنا هذا الحوار مع 

الباحث واملرتجم يف الشؤون الفلسفية والعلوم اإلنسانية، الدكتور سعيد بوخليط. 

أمام  الذي نعاين حاليا تجلياته  انهيار املدينة  بأن 
أرض  عىل  فعلياً  نخترب  حقاً  وكأننا  الجميع،  عجز 
عن  أطفال،  ونحن   Æاألساط به  أخربتنا  ما  الواقع، 
نهاية العا¼ فظيٌع جداً، حقيقة، ما تكابده البرشية 
قاطبة والعجز العلمي عامة ثم الطبي خاصة، م� 
جعلها لقمة سائغة تحت وطأة االكتساح الجهنمي 
 îميكروفيزيا جسم  وسطوة  افرتاضية؛  لحقيقة 
دقيق جداً يف منتهى الصغر. إج�ال، النتيجة الحالية 
حتمية و¼ نخرس أصالً عاملاً جديراً بالحياة ما دام قد 
صار يف نهاية املطاف مرسحاً قذراً لرهانات: مافيات 
معينة øسك üصÆ مليارات البرش، رشكات وبائية 
بأرباحها  ترسم  االسم  ومجهولة  للقارة  عابرة 
إىل  توجه  فلكية  أرقام  الجيوبوليتيكية،  الخريطة 
رهيبة،  إيكولوجية  اختالالت  املوت،  نزعات  دعم 
واملهاجرين   Ôالالجئ قوافل  الحروب،  تعميم 
من  هائل  حشد  وخلفهم  أوطان،  بال   Ôالالرشعي
األطفال بال مستقبل أو أمل وكشف بال رياء عورة 

الجميع، دون أدC لبس أو مواربة.

• يف هذا السياق، ترجمَت مقاًال فيه مراجعة ألبرز 

الروايات التي تحدثت عن الطاعون كجائحة تصيب 
الفرد وتهدد حياة املجتمع مثل روايتي "الطاعون'' 
لندن  لجاك  القرمزي"  ''الطاعون  أو  كامو،   Æأللب
شبيهة  أوضاعاً  حاكت  التي  األع�ل  من  وغÆهم 
بواقعنا الحايل، من بÔ مختلف هؤالء الكتاب، أي 
واحد منهم تشعر بأن روايته تشبه ما >ّر به اليوم؟

 Æأللب الطاعون  رواية  مرة  أول  قرأت  بأ{  أذكر   -
سنوات  أوىل  إبان   ،1990 سنوات  بداية  كامو، 
دراساã الجامعية، وقد استعرتها من خزانة عمومية 
 ،ãمن حيا الفرتة  تلك  مراكش. خالل  موجودة يف 
والتيارات  الوجودية  بالفلسفات  جدا  متأثرا  كنت 
التشاؤمية، فاتجهت أغلب قراءاã إىل عناوين سارتر 
وكامو وهيدغر كÆكجارد وبيكيت وكافكا ويونسكو 
وعبد الرحمن بدوي…. øثلُت العا¼ أساساً باعتباره 
له، واستحرضت üعية جانب  خواء وعبثا المعنى 
من تلك النصوص ال سي� مع كامو، هاجس االنتحار 
كطوق نجاة للتخلص من ورطة الوجود؛ إىل درجة 
القبيل ¼ تكن  أ{ اختربُت حينئذ تجربة من هذا 
بالقوية. انقضت سنوات، وخالل صيف سنة 2018 
، عÄت صدفة لدى أحد باعة الكتب القد÷ة، عىل 
الرتجمة التي أنجزها سهيل إدريس لطاعون كامو، 
¼ يكن ممكنا أن أتردد دقيقة واحدة، @ أهرع بها 
نحو املنزل وإعادة قراءتها ثانية، السي� أن صاحب 
دار اآلداب؛ يعترب من أدق العارفÔ عربيا، بدقائق 
تلك النصوص وكنه رؤيتها األنطولوجية. أظن، بأنها 
رواية تأرجحت بÔ خلفيتÔ مضمرتÔ: أوال، حدد 
تجسيد  مجرد  باعتباره  الوجود  مفهوم  النص  هذا 
العبثية،  بحمولتها  سيزيف،  لصخرة  مستمر 
 1947 سنة  وهران  مدينة  اجتاح  الذي  فالطاعون 
أتاح املجال واسعا بال معنى أمام ماكينة املوت؛ @ 
تباعا  البرش  ويتساقط  هوادة  بال  الناس  تحصد 
كالجرذان. فل�ذا حدث ماحدث؟ أما الشق الثا{ 
عن  الكشف  يف  نفسه،  كامو  مثل� رصح  فيتمثل 
سنوات  لباريس  األملان  احتالل  إبان  النازية  وباء 
األربعينات. فهو يقول بهذا الخصوص، شارحا جانبا 
غÆ معلوم من روايته عرب فقرات رسالة بعث بها 
سنة 1955 إىل روالن بارت: "الطاعون أشبه üحتوى 
 .Ôالنازي األوروبية ضد  املقاومة  نضال  عن  واضح 
الدليل أن العدو الذي ¼ تتم تسميته اكتشفه كل 
÷ثل  األوروبية.  البلدان  جل  امتداد  وعىل  العا¼ 
الطاعون، وفق داللة معينة، أكÄ من مجرد سجّل 
للمقاومة، وبالتأكيد ليس أقل من ذلك". إنها ذات 
املقارنة التي أوضحها مؤخرا إدغار موران يف إطار 
نقاش شخيص مع جاك أتايل: "أ¼ تالحظ أن فÆوس 
أنه  نعلم  قط.  النراه  الغيستابو.  يشبه  كورونا، 
يتسكع عىل مقربة منا. نأخذ مختلف االحتياطات 
املمكنة بهدف تحاشيه. ثم رسعان، ما يباغتنا! لقد 
داهم املكان، فنتوارى هاربÔ. صاحبني الحظ كثÆا 
 ،Ôوالرص العميق  األدب  الزمان". وألن  خالل ذلك 
الالنهائية،  التبشÆية  الرؤية  البداية  منذ  تسكنه 
وسائل  أخربتنا  فقد  اإلنسانية.  للحياة  املصاحبة 
واجهة  اليوم  تتصدر  الطاعون  رواية  بأن  اإلعالم 
''دار  وأن  وإنجلرتا،  وإيطاليا  فرنسا  يف  املكتبات 

بنغوين'' أرسعت إىل إعادة طبع الرواية.  
خالل  من  القضايا  مع  التعامل  هذا  أن  يبدو    •
الخيال غالباً ما يتضح ليصبح استرشافاً للمستقبل، 

أين  ومن  الحدس؟  هذا  يشتمل  ماذا  عىل  برأيك 
ينبع؟

الهاجس اإلنسا{ أوال وأخÆا،  - أظن أن استحضار 
جل  من  شافياً  ترياقاً  ÷ثل  اشتغال،  أي  ضمن 
العاهات التي تربصت بنا داØاً. فال خالص للبرشية 
سوى بإصغائها لصوت الذات العميق، الشفاف جداً 
مختلف  من  øاماً  تخلصت  وقد  للغاية  والصادق 
الروتينية  واالحتياجات  الضيقة  املادية  نزوعاتها 
ظل  منتبه؛  وجد  نبيل  صوت  الزائفة.  اليومية 
الليربالية  تغول  عقود  خالل  وهامشياً  مبحوحاً 
املتوحشة وهي تبث أدبياتها التشيئية. يف املقابل، 
فُتح املشهد عىل مرصاعيه للذئاب ومصايص الدماء 
املادي  املعبد  وحراس   ÔكانتليÆوامل والصيارفة 
 Ôوالسطحي  Ôوالتافه  Ôوالدجال والقتلة 
والغوغائيÔ وصغار العقول وشتى مهنديس تجليات 

العهر الفكري واملادي. 

 Äمن اآلن، حيث أك Äليس هنالك وقت يصح أك •
ملرشوعية  منازلهم،  يف   Ôقابع شخص  ملياري  من 
ودقة مصطلح "العا¼ بأرسه عبارة عن قرية واحدة". 
العوملة  حلمت  ما  أنجز  "كورونا"  وباء  أن  يبدو 
بتحقيقه، ويف الواقع ال نشعر سوى بالهلع والخوف 
ومواجهة عدو غÆ مرî من خالل البقاء يف حجرنا 
تحت  øاماً  وكأننا  اآلخر،  عن  واالبتعاد  الخاص 
سيطرة ديكتاتوري مستبد سلب منا حريتنا بالقوة. 
كيف ÷كننا التعامل مع الحرية اليوم؟ ماهو مفهوم 

الحرية اليوم؟
- قاعدة الحرية الحقيقية، ك� صاغتها الفلسفات 
األفراد األحرار حقاً،  الثورية، واستوعبها  واألدبيات 
تبدأ مطلقاً من الداخل وتنتهي إىل الداخل، üعنى 
أن الحرية منبعها الفرد أوالً وأخÆاً، فال ÷كن بتاتاً 
خلق مجتمعات حرة من دون وجود أفراد يحسون 
عن  النظر  بغض  باملطلق،  أحراراً  بكونهم  أوال 
حيثيات لعبة املكان وامتدادات الواقع املوضوعي. 
الفردية  الحرية  جدلية  وفق   Æتس ثان،  üعنى  أو 
ولذلك،   .Ôخالق  Ôمتداخل مسارين  والج�عية؛ 
فمفهوم الحرية اليوم، ثم كيف السبيل إىل االشتغال 
عليه، واستيعابه عىل نحو فعال وملموس، يتجسد 
الذات. لذلك أكاد أجزم  يف فتح سجال عميق مع 
بأننا ¼ نخرس أي امتياز، مع هذا االحتجاز الكليا{ 
الكو{ جراء كورونا، فالحرية قضية ذاتية، جّوانية، 
الفضاء  فسحة  وهمية  وراء  االنقياد  دون  من 
العمومي ك� تكرس مع عوملة الليربالية املتوحشة.

   
يف  السين�  صاالت  إحدى  يف  يافطة  ُعلّقت   •
الوقائية  اإلجراءات  بسبب  إقفالها  عقب  نيويورك 
كان مفادها: ''السين� مقفلة إىل حÔ عودة الحياة 
إىل طبيعتها، وليس ك� تبدو عليه األفالم''. يف رأيك، 
وعي  عليه  ينصب  أن  يلزم  جانب  أي  نحو 
السياسات  نقد  أي  الخارج  إىل  البطل/الفرد، 
املجتمعات  ترزح  التي  االقتصادية،   - االجت�عية 
تحتها، أم صوب الداخل أي أن يعيد تقييم نفسه 

من جديد و إعادة النظر يف سلوكه؟ 
- يتعلق األمر، üسألة وعي مجتمعي حاذق جدا 
منتبه لألسئلة األنطولوجية. حقيقة، الجميع مذنب 
وسيتحمل  يتحمل  الخاص  موقعه  من  واحد  وكل 

نصيبا م� يجري يف هذا العا¼. املسؤولية مشرتكة، 
يتقاسمها الجميع وفق جدليتي الذاã والج�عي، 
السؤال  لكن  والربا{.  الجوا{  والعام،  الخاص 
املطروح بحدة عىل مجتمعات التخلف، التي ننتمي 
إليها، أقصد ش�ل إفريقيا والرشق األوسط، يحاكم 
تلك  امتداد  عىل  الحكم  أنظمة  وبحدة  المحالة 
وفÆوسات  وانكسارات  جروحا  املوبوءة  البقعة 
بخصوص  طويلة،  بسنوات  كورونا  قبل  الفساد 
انعدام مشاريع مجتمعية بناءة كان يفرتض تأليفها 
االقتصادي وذكاء  السيايس ونجاعة  بÔ د÷قراطية 
من  تفرز  اإليتيقي،  وøدن  الفني  وعمق  الثقايف 
جوفها مواطنا سويا تحركه قيم املواطنة واملروءة، 
ويدرك جيدا ما يقع حوله وكذا احت�الت املستقبل. 
لرüا، توفر اليوم بكل يرس، جنس برشي قادر عىل 
استيعاب إشكاليات القائم وخبايا الطارئ، يف إطار 
لألسف  لكن  املواطنة.  روح  تسوده  د÷قراطي 
حصار  من  فقط  الشعوب  هذه  انتقلت  الشديد، 
أنظمة  اتجاه  ألن  منه  أكرب  آخر  حصار  إىل   Æكب
ما  زمان  انصب خالل  الطبقية،  وتحالفاتها  الحكم 
كيف�  الحياة  منابع  تجفيف  عىل  كورونا  قبل 
خلق  بهدف  الواقع  تسميم  عىل  والدأب  أينعت، 
تتكلم،  وال  تسمع  وال  ترى  ال  الزومبي  من  أقوام 
عىل  حفاظا  الفارغة،  الكرايس  مجتمعات  وتشييد 
الشعوب،  ستؤدي  لذلك،  حكمها.  كرايس  استمرار 
اليوم كالغد مثل� البارحة، þنا غاليا طيلة السنوات 

املقبلة بعد انقضاء لحظة عوملة كورونا.

قوله  عن  خجلت  üا  جونسون،  بوريس  رصح   •
النخب األوروبية مجتمعة. فقد أفصح ع� تضمره 
خالل  من  üصالحها  املس  عند  الليربالية  األنظمة 
االعرتاف بأحداث الواقع والتسليم بأمرها. إذ قال: 
قبل  سيموتون  نحبهم  وأشخاص  عائالت  "هناك 
القوة  نهج  إىل  الترصيح  هذا  يعيدنا  وقتهم". 
كمفهوم البقاء لألقوى الذي يعارضه مبدئياً النظام 
الد÷قراطي املفرتض أن يوفر ألبنائه الرعاية الصحية 
الصعيد  أي øييز عىل  الكاملة كحق مقدس دون 
الطبقي. هل نحن قادمون خالل املستقبل القريب 

عىل حكم سيايس يجسده طاغية؟
أساساً  املعروف  جونسون  ترصيح  كان  نعم،   -
بالدعابة والعفوية، مؤملاً جداً يتسم بطابع جنائزي. 
وللمفارقة! جونسون نفسه أصابه الوباء. من ناحية، 
ومه� تعددت التأويالت، فقد عَكَس جونسون يف 
يتكلم مع  الذي  القائد  الشخيص؛ >وذج  اعتقادي 
شعبه بكل تلقائية ورصاحة. ذكر{ صنيعه، بخطب 
النازية،  مواجهة  خالل  ديغول،  والج'ال  ترششل 
حقبة الحرب العاملية الثانية. أما من ناحية ثانية، 
فقد أبان اجتياح الوباء، عن عجز املنظومة الصحية 
الغربية، التي توهمناها، طيلة عقود بأنها جبارة ال 
 Æيشق لها غبار، بحيث حسمت املسألة الصحية. غ
البرشي،  النوع  بقاء  الذي ÷س  الحايل  التهديد  أن 
األخÆة،  مراحله  وصل  الرأس�يل  النظام  أن  أوضح 
النظر  إعادة  يحتم  واستنفذ مختلف ذخÆته، م� 
هي  فكم  املكرسة.  البداهات  من   Æكث يف  جذرياً 
تريليونات الدوالرات التي أنفقها الغرب الرأس�يل 
من أجل تطوير فاعلية أسلحة للدمار الشامل؟ وكم 
هي تريليونات الدوالرات التي أنفقت لرشاء أسلحة 

 Ôمكدسة حالياً يف املخازن واألقبية؟ وكم هي مالي
ويساراً،  ÷يناً  طائل،  بال  بعÄت  التي  الدوالرات 
بهدف øويل حركة انقالبية، وإسقاط هذا النظام أو 
ذاك؟ نكاية فقط يف االختيارات الحرة للشعوب. كم 
 ýالعر التي أحرقها االستبداد  الطائلة  هي األموال 
سنة 2011، بهدف خوض رصاع دونكيشوã (نسبة 
مؤخرة   Äفأك  Äأك تتقعر   @ دونكيشوت)،  إىل 
الكرايس املرشوخة أصالَ، ويستمر خواء االستنزاف. 
بال  الناجم  االقتصادي  الركود  جائحة  مع  عموماَ، 
ريب عن حصار الوباء، ال خيار أمام األنظمة سوى 
تأبيد قانون حالة الطوارئ، وتجميع كل السلطات 
ما  تفعل   @ واملخابراتية،  القمعية  األجهزة  يد  يف 
تشاء بالجياع، دون حسيب أو رقيب، وبالتايل مزيد 

من التضييق عىل مؤسسات الدولة املدنية.

 ال خالص للبرشية سوى 
إبصغاهئا لصوت الذات 
العميق، الشفاف جدًا 

والصادق للغاية وقد تخلصت 
متامًا من مختلف نزوعاهتا 

املادية الضيقة واالحتياجات 
الروتينية اليومية الزائفة

• بالحديث عن الليربالية الد÷قراطية، ادعى بعض 
حركة  بأن  فوكوياما،  أمثال  لها   Ôواملروج عرَّابيها 
التاريخ انتهت مع هذا التيار، نظراً لنجاحه يف بلوغ 
يف  الثا{  املعسكر  أخفق  بين�  الحكم،  سدة 
الليربالية  هذه  عجز  بأن  تعتقد  هل  االستمرار. 
الد÷قراطية عن تحقيق األمان والحاجات لشعوبها 
الداهمة،  األخطار  مواجهة  عىل  قدرتها  وعدم 

سترسع فعال بنهاية التاريخ البرشي؟
التسعينات،  بداية   ،Ôالقطب نظام  سقط  -عندما 
تتويج االنتصار للواليات املتحدة األمريكية،  مانحاً 
األصول  ذي  األمري|  املفكر  فوكوياما  فعالً  بادر 
اليابانية؛ إىل الدفاع عن أطروحته التي عنونها "نهاية 
النتصار   Æالتنظ قصد   ،''Æاألخ واإلنسان  التاريخ 
نظريته  أمريكا، وصياغة  بزعامة  الليربايل  املعسكر 
الهيغيلية الشمولية، التي تعكس أساسا وجه نظر 
التاريخ ودعوته إىل  املحافظÔ، باإلعالن عن نهاية 
عوملة الد÷قراطية الليربالية. هكذا، تسلمت الدوائر 
العليا يف واشنطن، اإلدارة املطلقة لتدبÆ مصÆ كل 
فقدت  األمريكية،  الليربالية  هذه  أن   Æغ األمم. 
نفسها،  بأكلها  االرتداد؛  متاهات  البوصلة ودخلت 
حتى بلغنا الحرب العاملية الثالثة التي نتابع أطوارها 
آنيا بعد سلسلة أزمات دورية. إذن، üناسبة سياق 
 îقار من  العديد  كتابات  أكدت  كورونا،  جائحة 
أن   ،Ôوالسوسيولوجي والفالسفة  الدولية  السياسة 
العا¼ بصدد ولوج مرحلة نوعية مختلفة øاماً عّ� 
عرفناه  الذي   Æغ جديدا  نظاما  وأن  كورونا،  قبل 
طيلة العقود الثالثة األخÆة بصدد التشكل، وأوىل 

مالمحه يف مرحلة التكون، وبالتأكيد لن تزيغ آفاقه 
عن اإلطار التايل: 

القوة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تستمر  لن   *
للمنظومة  الجيوسيايس  والتوزيع  العا¼.  يف  األوىل 

الدولية، سيعرف تحوالت بنيوية.   
* إعادة النظر يف منظومة االتحاد األوروý نتيجة 

تخاذل موقفه من إيطاليا وإسبانيا.  
* صعود التيارات القومية والشعبوية والدينية.  

* ثورات شعبية جارفة يف املنطقة العربية، وحت� 
سقوط أنظمة. 

ضد  الشعبية  االحتجاجات  بلغت  عندما   •
عىل  شعار  كتب  تشييل،  يف  أوجها  النيوليربالية، 
الحائط يقول :"إنها ليست الكآبة إ>ا الرأس�لية''. 

هل توافق عىل هذا الشعار؟ ما تعليقك؟
- فعال، إنها الرأس�لية التي ال تتوقف عن افتعال 
عجلها   Ôتسم أجل  من  نهائية،  ال  زائفة،  حاجات 
البرشي  لدى  ضمنياً  تعمم  تزال  وال  الذهبي، 
النهائية  ثم  ومن  بالال-اكت�ل،  املؤرق  اإلحساس 
السأم والضجر، ما دامت ماهية الرأس�لية، تستند 
للسعادة.  الدائم  والتأجيل  الوهم،  تهذيب  عىل 
فأساس الرأس�لية وفق صيغتها النيوليربالية، ينهل 
وكذا  الفرد   Ôب للردم  قابلة   Æغ فجوة  خلق  من 
أمام  صموده  مناعة  وإضعاف  املجتمعي،  السياق 

فوبيا االستهالك.   
 

التي بدأت  العدمية  النزعة  • البد من اإلشارة إىل 
تطغى عىل حياة األفراد وتتضح معاملها يف أبسط 
اكرتاث  وعدم  اليومي،  الخطاب  بديهيات 
أن  تعتقد  أال  مجانياً.  وجوده  وكأن  باملستجدات، 
عىل  خصوصاً  املؤسسات  فشل  إىل  يعود  ذلك 
الصعيد السيايس واإلداري، بإعطاء مجتمعاتهم وقتاً 
خاللها  من  ليكتشفوا  إنتاجهم،  عن  بعيداً  كافيا 

معنى لحياتهم؟
- الحس العدمي متأصل يف بنيان الوجود اإلنسا{، 
واألهم  الخلف،  إىل  يتوارى  أو  يتسيد  قد  أنه   Æغ
املتعايل،  امليتافيزيقي،  السؤال  عند  بقائه  رضورة 
واالبتذال  اإلسفاف  براثن  يف  سقوطه  دون 
اإلنسا{  الوضع  يتأزم  لحظتها،   .Ôاإليديولوجي
منظومة  يكتيس  بحيث  نفسه،  عىل  وباء  ويغدو 
دامت  ما  املوت،  تنرش  قاتلة،  توتاليتارية  عقيدة 
تحارص الهويات وتغتال العقل وتبث روح التشاؤم 
كسؤال  العدمية   Ôب التمييز  أود  مكان.  كل  يف 
إىل  الذات  دائرة  من  انتقالها  ثم  ميتافيزيقي 
املوضوعي، وأخÆا انحرافها نحو اإليديولوجيا. إنها 
الراكدة،  املستنقعات  وسط  كالطحالب  تنتعش 
 Æأزمنة الصدمات الكربى التي تشل قدرات التفك
تجار  طريقة  عىل  أرباحها  تراكم  أيضا،  البرشي. 
الحرب، ألنها تنتعش يف السوق السوداء مستفيدة 
الفاشية  مثال،  أبرز  النكبات.  من  األوىل  بالدرجة 

والنازية واألصوليات اإلرهابية. 

• يف الحالتÔ مًعا، هل نحن إذن أمام مالمح الفرد 
العدمي الحديث الذي تحدث عنه سيوران، أو أننا 

سنتفاجأ بظهور سوبرمان نيتشه؟
لكن  والتصورين،   Ôالتوجه  Ôب تبايًنا  أظنه  ال   -

صÆورة الحقيقة اإلنسانية تحتم تزاوجاً تكاملياً 
بÔ العدمية كحّس ميتافيزيقي عميق يخلخل 
األنساق املغلقة التي تتوخى اغتيال اإلنسان يف 
جوهره الخاص، أفق ÷نح الذات مجردة عن أي 
املنتهي حت�  لتأمل مصÆها  رحباً  انت�ء مجاالً 
غاية املوت. ثم يف نفس اآلن، يحتم وضع من 
متوثبة  نيتشوية  بروح  التحيل  القبيل،  هذا 
 Æغ أخرى  مسالك  الذات  ترسم   @ باستمرار 

سبيل هذا العدم الذي يكتنفها من كل جانب.

• إذا كان البد من تغيÆ بنية األنظمة أو ظهور 
هل  األزمة،  هذه  انتهاء  فور  مختلف  >وذج 
باشالر  نظرية  االعتبار   Ôبع أنه سيأخذ  تعتقد 
عن القطيعة املعرفية ويرتكز هذا النظام الجديد 
عىل مقومات حديثة غÆ تقليدية، فيكون بذلك 
التي  املابعد - حداثية  النظريات  قد شمل كل 

قوضت الحداثة؟  
القطيعة  مفهوم  يستحرض  سؤالك   -
آلية  شكل  الذي  الباشالرية  االبستمولوجية 
من   Äأك والتثوير  الفعالية  غاية  يف  منهجية 
إجرائية،  بحلول  املعريف  الرصح  أمدت  التطور، 
أدركته  والذي  املسدود،  الباب  من  وأخرجته 
بسبب  العرشين  القرن  بداية  الدقيقة  العلوم 
اختلفت  إشكاليات  ملقتضيات  املعريف  النظام 
العلم  حولها  øحور  التي  تلك  عن  طبيعتها 
الكالسي|. أود القول، عىل ضوء ذلك، بأن باشالر 
÷ثل فيلسوف التوافقات العظمى، فقد استطاع 
إيجاد  والتطبيقية،  املرنة  املنفتحة  بعقالنيته 
أرضية وحدت املعارف ضمن بوتقة خّالقة، ومن 
امللكات  ملختلف  منصف  استث�ر  ذلك  خالل 
إطار  يف  اإلنسا{،  الكائن  تعددية  øيز  التي 
الذكاء  أي  واألدب،  العلم  الكبÆين:   Ôالقطب
والج�ل، العقل والخيال… تأسيس ال يتوقف، 
املتكاملة  أبعاده  يف  اإلنسا{  الكيان  يهذب 

واملتوازنة. 

اآلن  يبدو  الذي  املعنى،  سؤال  إىل  بالعودة   •
معنى  ف�  مىض،  وقت  أي  من   Äأك مناسبا، 

الفلسفة اليوم؟
تطرحها  التي  لألسئلة  الدقيق  اإلنصات   -
مستجدات الحياة البرشية، وعدم التوقف عن 

دق ناقوس الخطر.
 

• كلمة أخÆة؟ 
الحوار،  هذا  أجوبة  تدبيج  عىل  منكب  وأنا   -
قصفتني الفضائيات بخربين تراجيديÔ؛ كالتايل: 
* طبيب أمري| يف مستشفيات نيويورك؛ يرتدي 
أكياس الق�مة، احت�ء من عدوى مرض كورونا!
* انتحار توماس شيفر وزير املالية؛ لوالية هيسن 
مثل� رشحت  اآلن،  استشعر من  األملانية، وقد 
الكارثة  رعب  اإلعالمية،  التقارير  بعض 

االقتصادية التي سيخلفها الوباء.
أمام حدثÔ من هذا النوع، ال ÷كن للمرء سوى 
والرشود  وتأمالً،  صمتاً  ذاته  عىل  االنكفاء 

بعيداً… حقاً بعيداً جداً.

رحلة: كالك� يرى املستقبل ُمهيمناً عليه من 

بشكل  ستبذل  التي  املستقبل  حكومات  قبل 

دائم الكثÆ من الجهد يف محاولة منها للحث 

عىل االستهالك االقتصادي. كالك� كتب رسائل 

إيصالها  يراد  "رسائل  أدق   Æبتعب أو  تحذيرية 

فيها  بعبارة  روايته  بدأ  كالك�  الكتاب".  عرب 

إشارة إىل عا¼ كان مألوفاً، إال أنه مقلق بالنسبة 

 ،Ôعن الروايت Ôللمستقبل. أحرضنا لك� نسخت

هل ÷كنك� قراءة أول عبارة يف الكتاب؟ كيف 

تتذكران لحظة كتابة العبارة األوىل؟

هكسيل: "بناٌء رمادي خفيض مؤلف من أربع 

"عا¼   ýكتا يبدأ  هكذا  فقط!"  طابق   Ôوثالث

جديد شجاع." كان من املفرتض أن تدفع كلمة 

"فقط" القارئ إىل االندهاش والذهول! كانت 

توخي  الس�ء؛  بحق  باإلمكان:  "أنه  رسالتي 

اإلنسانية  فإن  لرؤيتي  ووفقاً  حيالها"  الحذر 

 Æبالعقاق تهدئته  øت  مستقبالً  تواجه  كانت 

واملتعة واللهو الطوعي "للطفولة املتحّرضة".

أن  تُفّضل  او  اورويل؟  استاذ  يا  وأنت  رحلة: 

أناديك باسمك الحقيقي "إريك بلÆ"؟

أفتتح  اورويل".  "جورج  ع  خلينا  ال،  اورويل: 

كتاý 1984 قائالً: "يف يوم بارد من شهر نيسان 

بعد  الواحدة  دخول  معلنة  تدق  والساعة 

الظهر!" الواحدة بعد الظهر! الرعب! بالنسبة 

الحرب  من  حالة  تواجه  اإلنسانية  كانت  يل، 

لُخِّصت  وقد  الفكر،  الديكتاتوري يف  والتحكم 

بصورة "ختم حذاء أبدي عىل وجه اإلنسان." 

 Ôب التداخل  ذلك  كل  وبرغم  الرعب!  رحلة: 

الكتابÔ، إال أنه عادًة ما يُنظر إليه� عىل أنه� 

نسختÔ متناقضتÔ ومتضاربتÔ للمستقبل. هل 

توافق يا استاذ اورويل؟

خ بÔ كال  اورويل: نعم أذكر أن االختالف رُسِّ

الديستوبيتÔ يف أحد الفروق الرئيسية لألدب 

الخيايل. الكثÆ من كتَّاب الخيال التأميل - املصطلح 

آخرين عىل  آتوود وسط  مارغريت  فضلته  الذي 

أن  عىل  التأكيد  مثل   - العلمي  الخيال  مصطلح 

أع�لهم ماهي إال رؤية مضخمة ومكثفة للحارض. 

فقط  هنا...إنه  "املستقبل  جيبسون:  وليام  يقول 

موزع بشكل غÆ متساٍو". وقد جعلت آتوود منه 

من  خادمة"  "حكاية  رواية  كتابتها  عند  قاعدة 

خالل عدم ذكرها يف روايتها أية أحداث ¼ تحدث، 

أو تقنية غÆ متوفرة بشكل فعيل وال حتى خياالت 

وحشية. من أجل عاملي املستقبيل اختلقُت بعض 

 ýكتا أساس  أن  إال  التكنولوجية.  االخرتاعات 

"1984" عبارة عن نظرة عميقة لصلب املجتمعات 

الديكتاتورية املوجودة. قد تكون بعض التفاصيل 

 - املايض  القرن  أربعينيات  يف  الضيق  العا¼  من 

رواية تعمها رائحة امللفوف املغيل - إال أن القصة 

واملرشوع  اإلنسان  قلب  أع�ق  إىل  ذلك  تتجاوز 

الديكتاتوري إلعادة هيكلته.

رحلة: استاذ ضوميط هكسيل، عفواً عفواً ألدوس 

عنها  يتحدث  التي  الحقبة  عايشت  هكسيل، 

اورويل، فهل نجح يف رؤيته للحارض؟

هكسيل: أنا شخص رصيح. ال ÷كن ألحد أن يكون 

أفضل من أورويل يف رؤيته للحارض وإسقاطه يف 

أنه  أذكُر  باستقامة.  اورويل  عاش  لقد  املستقبل. 

األهلية  الحرب  لتغطية  إسبانيا  إىل  عندما ذهب 

يف  انخرط  صحايف،  بصفته  عنها  والكتابة  هناك 

الرصاع وقاتل إىل جانب ميليشيات الجمهوريÔ يف 

خرب  وصلني  عندما  كثÆاً  عليه  خفُت  أراغون. 

عىل  تواجده  خالل  عنقه  يف  برصاصة  إصابته 

ما  حقيقة  أدرك  ما  رسعان  لكنه  النار.  خطوط 

يجري. تم قمع املجموعات األخرى عىل الجانب 

الجمهوري بشكل وحيش من قبل الفصيل املدعوم 

من االتحاد السوفييتي. ولعل استعدادهم للكذب 

الدافع  أورويل  أعطى  ما  هو  حلفائهم  وقتل 



* ت صياغة الحوار انطالقاً من مقالة بعنوان "هكسيل أو أورويل! أي الديستوبّيت� نعيشها 

اليوم؟" لـ جون النكسرت، ونُِرشت يف صحيفة فاينانشال تا�ز

أو  ألورويل  الديستوبيا؟  هذه  تنسب  فلمن  "ديستوبيا".  للكثÆين  الحديث  العا¼  يبدو 

لهكسيل؟! أيه� صّور هذه اللحظة من االضطراب والخلل الوظيفي بشكل أفضل؟! إّن أعظم 

املساه�ت يف تقليد الخيال الديستوý هي للكاتبÔ ألدوس هكسيل يف روايته "عا¼ حديث 

شجاع" الصادرة عام 1932. ورواية "ألف وتسع�ئة وأربعة وþانون" أو "1984“ للكاتب جورج 

أورويل لعام 1949. وتعدان رائعتÔ من روائع القرن العرشين. 

 .Ôكتب كل من هكسيل وأورويل كتبه� يف محاولة منه� ملنع تحقق أي من كال الديستوبيت

إن نجاحه� يف النبوة هو فشله� أيضاً - فالديستوبيا تحققت!  

نستضيف يف عزلتنا املريحة املتسكَعÔ عىل ضفتي الديستوبيا، املرتنّحÔ يف أزقتها املظلمة، ÷يناً 

ويسارا. ألدوس هكسيل وجورج اورويل، أهالً وسهالً. هنا تبدأ رحلتنا معكم.

حول  تدور  التي  العظيمة  روايته  لكتابة  والرؤية 

صاحبي  أخر،  üعنى  "الشمولية".  الديكتاتورية 

الراب  مؤدي  يقول  وك�  مبدأ،  صاحب  اورويل 

الفلسطيني "شاب جديد": "كون صاحب صاحبك 

صاحب املبدأ، اليل يوم يلزم ما بيرتدد".

ذوقك  ويعجبني  رصاحتك.  تعجبني  رحلة: 

أن  تعترب  أنت  إذاً  ها!  جديد  شاب  املوسيقي. 

الرفيق  لصالح  انتهى  وأورويل  بينك  التنافس 

اورويل. 

م?  عىل  كنت  عندما  املايض،  األسبوع  هكسيل: 

اليوتوبيا  أرض  زغرتا  إىل  لندن  من  آتياً  الطائرة 

ملقابلتكم، ُصدمت لدى رؤيتي ثالثة شبان يقرأون 

"االنكليزية،  مختلفة  لغة  يف  كٌُل   "1984" رواية 

اليسء  باألمر  ليس  وهذا  والربتغالية".  االيطالية، 

كان  لطاملا  عاماً.   Ôالسبع قارب  لكتاب  بالنسبة 

وضع أورويل جيدا عىل الدوام، ومنتبهاً إىل األع�ل 

يف الحفاظ عىل سمعته يف نظر العامة. هذا كان 

جوائز  إنشاء  وراء  كانت  التي  إلهاماته  يف  سبباً 

أيضاً،  القول  بإمكاننا  السياسية.  للكتابة  أورويل 

واعتقد أن جورج يوافقني الرأي، أن سونيا أورويل، 

كانت  املوت،  فراش  وهو عىل  به  تزوجت  والتي 

مهتمة ألمر سمعته وقامت بأخذ اسمه املستعار 

ككنية.

بكتاب  تأثروا  الناس  معظم  نعم،  نعم،  رحلة: 

1984.  أنا شخصياً تأثرت بالكتاب مع أنني ¼ أقرأه 

بعد! حتى أن أحد رموز الديستوبيا التكنولوجيّة، 

أي املرحوم ستيف جوبز، استلهم من الرواية إلنتاج 

إعالن ترويجي لرشكة آبل. استاذ اورويل، برأيك، ما 

سبب انتشار روايتك 1984؟

اورويل: رصاحة؟ ال ÷كن ليشء أن ينافس زيادة 

دونالد  الرئيس  سيادة  بها  تسبب  التي  املبيعات 

التي  الرؤية  الرئيس  يُجسد هذا  ترامب مشكوراً. 

تتمثل باالستعداد للكذب دون أي إحساس بالندم، 

ومعايÆ الصدق ÷كن أن تلغى برسعة ال مثيل لها. 

الرئيسية للحزب ك� جاء يف  املطالب  ولعل أحد 

أو  عينيك  تراه  دليل  أي  ترفض  "أن  هو   ýكتا

أذنيك." وقد قام ترامب بوضع هذا املبدأ نصب 

للواليات  كرئيس  منصبه  تقليده  تم  حاملا  عينيه 

املتحدة األمريكية. إن العا¼ ليس مقس�ً إىل ثالث 

الرواية،  يف  ذكرت  ك�  مهيمنة  ديكتاتورية  دول 

 Ôواملنافق ،Ôلكنه زمن الرجال األقوياء الديكتاتوري

الذين ترعاهم الدولة.

نبوءات  من  للعديد  تَحقُّق  ذلك  ويف   … رحلة: 

كتاب 1984! ليس فقط يف األنظمة الشيوعية، بل 

أيضاً يف العا¼ "الحّر". ما رأيك استاذ هكسيل؟

هكسيل: نعم بالطبع، كان أورويل محقا يف أمور 

كثÆة. بالنسبة يل، كانت خلفيتي مشابهة إىل حد ما 

إتون يف  مدرسة  إىل  كالنا ذهب  أورويل.  لخلفية 

أزال  ال  وكنت  هناك  إىل  عدُت  وعندما  بركشاير، 

يا  أتذكُر  الفرنسية،  اللغة  أورويل  علّمُت  شاباً، 

والبونسوار!  بالبونجور  عذبتَني  كم  أه  جورجي؟ 

من   Ôمختلف ومحيطي  بيئتي  كانت  ذلك،  رغم 

عن  عوضاً  وذلك  والفلسفية  العلمية  الناحية 

أنتمي  التي  العائلة  كانت  السياسة.  يف  االنخراط 

ألدوس  جدي  ليربالية.  أرستقراطية  علميّة،  إليها 

جده  كان  بين�  جائزة.  حائزاً  شاعراً  كان  األكرب 

داروين  أفكار  عن  بارز  عام  مدافع  أول  توماس 

ولذلك أطلِق عليه لقب "بولدوغ داروين". (كلب 

داروين). أما بالنسبة ألخي جوليان الذي كان أحد 

فقد  املشهور،  العامة  والشخصيات   Ôالبيولوجي

يستخدم  أن  للعلم  ÷كن  أنه  لفكرة  نفسه  كرَّس 

للصالح  السفيل  الجيني  املخزون  من  للتخلص 

العام.

رحلة: أوف أوف أوف *بنربة مارسيل غانم وإيقاع 

طبلته* ¼ نكن نعلَم أن لك� تاريخاً مشرتك. شكراً 

عىل املعلومة استاذ هكسيل. بالعودة إليك أستاذ 

أورويل، النسيج العام لرواية هكسيل "عا¼ جديد 

روايتك  يف  املوجود  ذاك  عن  يختلف  شجاع" 

"1984". حيث تجد يف رواية هكسيل املرح والخفة 

الطبيعية  املناظر  اإلطالق  عىل  تشبه  ال  التي 

املكبوتة والكالحة الرمادية يف روايتك. برأيك، كيف 

وجد هكسيل مكاناً لأللوان الزاهية يف الديستوبيا؟

اورويل:  سؤال مهم. أذكر أن هكسيل كان مهت�ً 

مفكري  من  بالعديد  وافت?  النسل   Ôتحس بعلم 

رؤيتها  عىل   ßوأ سواء.  حد  عىل  واليمن  اليسار 

كمجال رشير، فبالنسبة إليه فكرة امتالك الفقراء 

مليزات جينية باإلمكان أن تُبعث منهم هي بحد 

لكني  العرشين.  القرن  أفكار  وأحلك  أخطر  ذاتها 

أعتقد أنه للوهلة األوىل شعر باإلغراء يف أن فكرة 

أن  ÷كن  العلم  وأن  ننا،  تَُحسِّ أن  ÷كن  الحداثة 

إنسان  كونك  من  النابع  األ¼  من  بعًضا  يعالج 

وصعوبته. يف حقيقة األمر أنَّ تأثُر هكسيل يف هذه 

بلمسة  أفكاره  تصوير  عىل  ساعده  األفكار 

استكشافية وأخف وطأة من ملستي املُظلِمة.

¼ تكن رواية "عا¼ جديد شجاع" تنقيباً عميقاً يف 

املستقبل وإ>ا إسقاطاً للنزعات وامليول املوجودة 

صدق  وبكل  حاول  هكسيل  أن  إذ  املستقبل.  يف 

التفكÆ يف املستقبل في� إذا كانت األمور ستواصل 

السÆ يف االتجاه الذي بدأت، حيث كان يف موضع 

يسمح له برؤية كيفية سÆ األمور يف العديد من 

العلوم والتكّهن üا ستؤول إليه. من هنا، وكنتيجة 

لذلك، ÷كننا االدعاء وبقوة أنه هو، وليس أنا، الذي 

اليهدأ.  كله  والعا¼  تقريبا  املايض  العام  منذ   •
إفريقيا  بالحروب،  مشتعلة  العربية  املنطقة 
ومجتمعات  االستع�ر،  وطأة  تحت  مازالت 
األنظمة الغربية تعا{ إما من حركات احتجاجية 
 Æعنيفة رافضة للسياسات املتّبعة أو من والدة غ
لنزعات ÷ينية متطرفة، وها هو وباء  مطمئنة 
''كورونا'' ظهر فجأة مهدداً بإنهاء حياة الجنس 
البرشي، أال تعتقد أننا أمام واقع ال ÷كن وصفه 
سوى بالديستوý وأن الخيال بات متأصال بكل 

جنوحه يف الواقع؟
- أعتقد أن مآل الديستوبيا أو املدينة الفاسدة 
مع  املكتملة؛  تفاصيله  üختلف  أدركناه،  الذي 
األسابيع  خالل  للعا¼،  كورونا  وباء  اجتياح 
أو غÆ ذي  مباغتاً  الحقيقة  يكن يف  األخÆة، ¼ 
معنى أو بال مقدمات منطقية، بل عىل العكس؛ 
¼ يكن العا¼ قبله سليً� معاىف، ومختلف وقائع 
العوملة  نسق  تكريس  مع  األخÆين،  العقدين 
مرتكزات  يف  املتمثلة  االقتصادية  بخلفيته 
التوتاليتاري  النزوع  ذات  املتوحشة  الليربالية 
وأقول  الجشع.  بحافز  املحكوم فقط  الواحدي؛ 

11 زوم

العا¼  يف  الحديثة  للحياة  تنبؤ  أفضل  بعمل  قام 

املتقدم. وعىل سبيل املثال، التغيÆ الثوري الذي 

حصل يف املواقف املأخوذة تجاه الجنس، هو يشء 

¼ يتوقعه الكثÆ من الناس عام 1932، عىل عكس 

هكسيل الذي فصل الجنس والتكاثر بشكل كيل 

يف روايته "عا¼ جديد شجاع"، والذي يبدو شبه 

كامل يف الحياة الحديثة. ك� وكان تخمينه شبه 

منع  يف  الجديدة  التقنيات  تطوير  حول  دقيق 

الحمل، وحول عواقبها أيضاً.

استاذ  الجنس!  عن  سنتحدث  øام،  آه،  رحلة: 

هكسيل، املجون يف رواية "عا¼ جديد شجاع" ¼ 

يكن باألمر الطبيعي فحسب، بل وتم التشجيع 

رصيح  بشكل  الجنسية  الجوانب  جميع  عىل 

للهو  مصدر  هو  لك  بالنسبة  الجنس  ودائم. 

واملتعة، ويكاد أن يكون دواء! 

أنظُر إىل تطبيقات املواعدة يف عاملكم  هكسيل: 

برامج  خاصة   - الجنيس  والرتفيه  الحديث 

  (Love Island)"الحب "جزيرة  ك  تلفزيونية 

 -  (Naked Attraction) العاري"  و"االنجذاب 

العاري هو عبارة عن برنامج مواعدة  االنجذاب 

فخر  الربيطانية،  الرابعة  القناة  عىل  يعرض 

عىل  بناًء  رشيكاً  األشخاص  فيه  يختار  صناعتنا، 

التناسلية  األعضاء  üظهر  اإلعجاب  نسبة 

للمشرتكÔ وبإمكان الجمهور رؤية هذه األعضاء 

ال  شخص  ألي  الربنامج  بهذا  ألويص  وإ{  أيضا. 

قد  الجنس  حول   Æاملعاي هذه  أن  عىل  يوافق 

والواحد  القرن  يف  يحصل  ما  هذا  تغÆت. 

مستقبالً  أورويل  الرفيق  رأى  بين�  والعرشين، 

تثبط فيه الدولة الجنس. أعتقد أنه كان مخطئاً 

بشكل كيلٍّ يف هذا الخصوص.

بالسكس  مّني  "أفَهم"  أنَت  رصاحة  اورويل: 

والكورنفلكس. أعرتف أنك عىل حق في� يتعلق 

ضيقاً،  رمادياً،  عاملاً  تصّورت   ýكتا ففي  باملتعة. 

مقيًدا حسيًا - كانت تلك إحدى النواحي الرئيسية 

التي وّجهت فيها روح األربعينيات. 

رحلة: طبعاً، أوافقك الرأي، وكأنك يف "نُّص قلبي". 

مصادر املتعة تلعب دورًا حيويًا يف حياتنا. املشاعر 

معظم  الج�هÆي.  للرتفيه  الرئييس  املصدر  هي 

اإلنتاجات الثقافية البرشية حاليًا تُصب يف خانة 

حول  تدور  وجميعها   ،Escapism أو  الهروب 

الهروب من الذات. "عندما يشعر الفرد، يتهاوى 

املجتمع". ذلك كان شعارًا! وتم بذل كل جهد ملنع 

الناس من الشعور üشاعر قوية.

يف  للهروب  املفضلة  الطريقة  صحيح،  هكسيل: 

(Soma)، وهو  السوما  "عا¼ جديد شجاع" هي 

السعادة  يضمن  الجانبية  اآلثار  من  خاٍل  دواء 

املنفصلة. هنا أيضاً، أعتِقُد أ{ عرضت مثاالً مبكراً 

االكتئاب،  ملضادات  الحديث  االستخدام  عن 

واألدوية املضادة للقلق واملهدئات.

أختار  هل  حالياً،  محتار  أنا  مثالً  فعالً،  رحلة: 

أعلم.  الله  اإلكتئاب؟  مضادات  أو  اإلكتئاب 

فلندخل أكÄ يف عا¼ التقنية. نالحظ يف رواية "عا¼ 

جديد شجاع" وعي ألهمية البيانات ومعرفة باكرة 

بأن ثورة املعلومات قادمة المحالة. هل ترى أن ما 

كتبته يف كتابك قد تحقق؟

هكسيل: إنه ملن املمتع أن ترى امليزات العديدة 

تلك  خاص  وبشكل   ،Æالشه بوك  فيس  لتطبيق 

التي تحدثت عنها يف كتاب "عا¼ جديد شجاع". 

يبدو أن املهمة التي يتبناها فيس بوك يف "منح 

األشخاص القدرة عىل بناء املجتمع وجعل العا¼ 

أقرب إلينا تشبه إىل حد كبÆ شعار العا¼ الجديد 

"ال  الذي  العا¼  واالستقرار".  والهوية  "املجتمع 

يتوافق مع وجهة  القد÷ة"  نستخدم فيه األشياء 

نظر مارك زوكربÆغ بأن "الشباب هم األكÄ ذكاء". 

غرفة االجت�عات التي تحمل اسم "أخبار جيدة 

فقط". هل بإمكانك تخمÔ ما إذا كان ذلك ينتمي 

أو عا¼ شÆي ساندبرغ  الخيايل  إىل عا¼ هكسيل 

الرضاعة  ظاهرة  عىل  الكامل  الحظر  الفيسبو@؟ 

الطبيعية، والذي أثار جدالً مؤخراً، هو أمر مشرتك 

ذلك،  اإللكرتونية. عالوة عىل  واملواقع  الرواية  يف 

مثايل  بشكل  زوكربÆغ  وضعها  التي  الفكرة  فإن 

تشكل >وذجاً للموضوع الرئييس لروايتي، وهو أن 

عليها  عفا  قاعدة  أو  معيار  هي  "الخصوصية 

الزمن".

موضوع  طرحت  هل  اورويل،  رفيق  رحلة: 

البيانات والخصوصية يف كتابك 1984؟

اورويل: طبعاً! طبعاً! "الهيئة مش عارف حالَك مع 

عىل  التهجم  موضوع  إن  تح|".  عم   Ôم

الخصوصية، أمر أسايس لرؤية 1984 أيًضا. "جر÷ة 

التفكÆ" هي واحدة من أخطر الجرائم يف 1984 . 

ولكن دعني أبدأ من رؤية رواية هكسيل والتي 

تبلورت يف عاملكم الحديث يف م�رسة الجنس يف 

كل مكان، واملتعة التي تأخذك بعيداً حيث� تشاء، 

واملخدرات التي تجعلك تتوقف عن الشعور. عا¼ٌ 

الذين  األقوياء  القادة  من  متزايداً  عدداً  يشهد 

الحقيقة  ويتجاهلون  التاريخ  كتابة  يعيدون 

ويركّزون عىل جرائم التفكÆ. ليس لدينا وبشكل 

رسمي "دقيقتا الكراهية" ك� هو الحال بالنسبة 

يف   Æكب حد  إىل  يعادلها  ما  هناك  لكن  لروايتي، 

فكرة  تبدو  وقد  االجت�عي.  التواصل  وسائل 

الحرب الداØة املنخفضة املستوى كمعيار جديد 

عاماً  عرش  الث�نية  حرب   Æكب حد  إىل  يشبه 

العاملية عىل اإلرهاب. يف حقيقة األمر إن هذه 

وبشكل  ستالئم  اإلرهاب  ضد  العاملية  الحرب 

باالختصارات  امليلء  أورويل  عا¼  رائع 

فكرة  أن  يف  شك  وال  الجديدة.  والشعارات 

مجتمع "هكسيل" املقّسم إىل طبقات اجت�عية 

موروثة أو محددة جينياً تتوافق جيداً مع العا¼ 

الحديث حيث املجتمعات غÆ املتكافئة والتي 

فرص  الناس  فيها  يرث  أن  احت�لية  من  تزيد 

حياتهم.

عاملياً  مهيمن  مجتمع  يف  حالياً  نعيش  رحلة: 

مجتمع  قوي،  وقائد  حزب  قبل  من  محكوم 

يستخدم كل طرق اإلرشاف املمكنة ومجموعة 

إىل  باإلضافة  مواطنيه،  ملراقبة  املعلومات  من 

ذلك فهو مجتمع يتمتع بدرجة عالية من الوفرة 

 Æغ جديدة  تقنيات  واستخدام  واالزدهار، 

مسبوقة يف العلوم وعلم الوراثة. ذلك املجتمع 

ما  أورويل وهكسيل.  سيبدو كمزيج من رؤى 

هو املثال األوضح يف عاملنا هذا؟

اورويل: سيبدو إىل حد كبÆ كالصÔ الحديثة. إن 

نظام "نقاط أو درجة املواطن" الصيني املتقدم، 

واالجت�عية  املالية   Æاملعاي من  مزيج  هو 

وأدائه  املواطن  "بُسمعة"  املرتبطة  والسياسية 

اليومي. تُستخَدم هذه املعايÆ للوصول إىل كل 

أن  إال  ورعاية صحية.  وتعليم،  من سفر،  يشء 

هذا النظام الذي يصّنف األفراد يفتقد إىل نقطة 

وهي: عدم الرتكيز عىل ما هو جيد يف املواطن 

بل ما هو يسء فيه. هذه هي الديستوبيا...

الذي نعاين حاليا تجلياته أمام  انهيار املدينة  بأن 
أرض  عىل  فعلياً  نخترب  حقاً  وكأننا  الجميع،  عجز 
عن  أطفال،  ونحن   Æاألساط به  أخربتنا  ما  الواقع، 
نهاية العا¼ فظيٌع جداً، حقيقة، ما تكابده البرشية 
قاطبة والعجز العلمي عامة ثم الطبي خاصة، م� 
جعلها لقمة سائغة تحت وطأة االكتساح الجهنمي 
 îميكروفيزيا جسم  وسطوة  افرتاضية؛  لحقيقة 
دقيق جداً يف منتهى الصغر. إج�ال، النتيجة الحالية 
حتمية و¼ نخرس أصالً عاملاً جديراً بالحياة ما دام قد 
صار يف نهاية املطاف مرسحاً قذراً لرهانات: مافيات 
معينة øسك üصÆ مليارات البرش، رشكات وبائية 
بأرباحها  ترسم  االسم  ومجهولة  للقارة  عابرة 
إىل  توجه  فلكية  أرقام  الجيوبوليتيكية،  الخريطة 
رهيبة،  إيكولوجية  اختالالت  املوت،  نزعات  دعم 
واملهاجرين   Ôالالجئ قوافل  الحروب،  تعميم 
من  هائل  حشد  وخلفهم  أوطان،  بال   Ôالالرشعي
األطفال بال مستقبل أو أمل وكشف بال رياء عورة 

الجميع، دون أدC لبس أو مواربة.

• يف هذا السياق، ترجمَت مقاًال فيه مراجعة ألبرز 

الروايات التي تحدثت عن الطاعون كجائحة تصيب 
الفرد وتهدد حياة املجتمع مثل روايتي "الطاعون'' 
لندن  لجاك  القرمزي"  ''الطاعون  أو  كامو،   Æأللب
شبيهة  أوضاعاً  حاكت  التي  األع�ل  من  وغÆهم 
بواقعنا الحايل، من بÔ مختلف هؤالء الكتاب، أي 
واحد منهم تشعر بأن روايته تشبه ما >ّر به اليوم؟
 Æأللب الطاعون  رواية  مرة  أول  قرأت  بأ{  أذكر   -
سنوات  أوىل  إبان   ،1990 سنوات  بداية  كامو، 
دراساã الجامعية، وقد استعرتها من خزانة عمومية 
 ،ãمن حيا الفرتة  تلك  مراكش. خالل  موجودة يف 
والتيارات  الوجودية  بالفلسفات  جدا  متأثرا  كنت 
التشاؤمية، فاتجهت أغلب قراءاã إىل عناوين سارتر 
وكامو وهيدغر كÆكجارد وبيكيت وكافكا ويونسكو 
وعبد الرحمن بدوي…. øثلُت العا¼ أساساً باعتباره 
له، واستحرضت üعية جانب  خواء وعبثا المعنى 
من تلك النصوص ال سي� مع كامو، هاجس االنتحار 
كطوق نجاة للتخلص من ورطة الوجود؛ إىل درجة 
القبيل ¼ تكن  أ{ اختربُت حينئذ تجربة من هذا 
بالقوية. انقضت سنوات، وخالل صيف سنة 2018 
، عÄت صدفة لدى أحد باعة الكتب القد÷ة، عىل 
الرتجمة التي أنجزها سهيل إدريس لطاعون كامو، 
¼ يكن ممكنا أن أتردد دقيقة واحدة، @ أهرع بها 
نحو املنزل وإعادة قراءتها ثانية، السي� أن صاحب 
دار اآلداب؛ يعترب من أدق العارفÔ عربيا، بدقائق 
تلك النصوص وكنه رؤيتها األنطولوجية. أظن، بأنها 
رواية تأرجحت بÔ خلفيتÔ مضمرتÔ: أوال، حدد 
تجسيد  مجرد  باعتباره  الوجود  مفهوم  النص  هذا 
العبثية،  بحمولتها  سيزيف،  لصخرة  مستمر 
 1947 سنة  وهران  مدينة  اجتاح  الذي  فالطاعون 
أتاح املجال واسعا بال معنى أمام ماكينة املوت؛ @ 
تباعا  البرش  ويتساقط  هوادة  بال  الناس  تحصد 
كالجرذان. فل�ذا حدث ماحدث؟ أما الشق الثا{ 
عن  الكشف  يف  نفسه،  كامو  مثل� رصح  فيتمثل 
سنوات  لباريس  األملان  احتالل  إبان  النازية  وباء 
األربعينات. فهو يقول بهذا الخصوص، شارحا جانبا 
غÆ معلوم من روايته عرب فقرات رسالة بعث بها 
سنة 1955 إىل روالن بارت: "الطاعون أشبه üحتوى 
 .Ôالنازي األوروبية ضد  املقاومة  نضال  عن  واضح 
الدليل أن العدو الذي ¼ تتم تسميته اكتشفه كل 
÷ثل  األوروبية.  البلدان  جل  امتداد  وعىل  العا¼ 
الطاعون، وفق داللة معينة، أكÄ من مجرد سجّل 
للمقاومة، وبالتأكيد ليس أقل من ذلك". إنها ذات 
املقارنة التي أوضحها مؤخرا إدغار موران يف إطار 
نقاش شخيص مع جاك أتايل: "أ¼ تالحظ أن فÆوس 
أنه  نعلم  قط.  النراه  الغيستابو.  يشبه  كورونا، 
يتسكع عىل مقربة منا. نأخذ مختلف االحتياطات 
املمكنة بهدف تحاشيه. ثم رسعان، ما يباغتنا! لقد 
داهم املكان، فنتوارى هاربÔ. صاحبني الحظ كثÆا 
 ،Ôوالرص العميق  األدب  الزمان". وألن  خالل ذلك 
الالنهائية،  التبشÆية  الرؤية  البداية  منذ  تسكنه 
وسائل  أخربتنا  فقد  اإلنسانية.  للحياة  املصاحبة 
واجهة  اليوم  تتصدر  الطاعون  رواية  بأن  اإلعالم 
''دار  وأن  وإنجلرتا،  وإيطاليا  فرنسا  يف  املكتبات 

بنغوين'' أرسعت إىل إعادة طبع الرواية.  
خالل  من  القضايا  مع  التعامل  هذا  أن  يبدو    •
الخيال غالباً ما يتضح ليصبح استرشافاً للمستقبل، 

أين  ومن  الحدس؟  هذا  يشتمل  ماذا  عىل  برأيك 
ينبع؟

الهاجس اإلنسا{ أوال وأخÆا،  - أظن أن استحضار 
جل  من  شافياً  ترياقاً  ÷ثل  اشتغال،  أي  ضمن 
العاهات التي تربصت بنا داØاً. فال خالص للبرشية 
سوى بإصغائها لصوت الذات العميق، الشفاف جداً 
مختلف  من  øاماً  تخلصت  وقد  للغاية  والصادق 
الروتينية  واالحتياجات  الضيقة  املادية  نزوعاتها 
ظل  منتبه؛  وجد  نبيل  صوت  الزائفة.  اليومية 
الليربالية  تغول  عقود  خالل  وهامشياً  مبحوحاً 
املتوحشة وهي تبث أدبياتها التشيئية. يف املقابل، 
فُتح املشهد عىل مرصاعيه للذئاب ومصايص الدماء 
املادي  املعبد  وحراس   ÔكانتليÆوامل والصيارفة 
 Ôوالسطحي  Ôوالتافه  Ôوالدجال والقتلة 
والغوغائيÔ وصغار العقول وشتى مهنديس تجليات 

العهر الفكري واملادي. 

 Äمن اآلن، حيث أك Äليس هنالك وقت يصح أك •
ملرشوعية  منازلهم،  يف   Ôقابع شخص  ملياري  من 
ودقة مصطلح "العا¼ بأرسه عبارة عن قرية واحدة". 
العوملة  حلمت  ما  أنجز  "كورونا"  وباء  أن  يبدو 
بتحقيقه، ويف الواقع ال نشعر سوى بالهلع والخوف 
ومواجهة عدو غÆ مرî من خالل البقاء يف حجرنا 
تحت  øاماً  وكأننا  اآلخر،  عن  واالبتعاد  الخاص 
سيطرة ديكتاتوري مستبد سلب منا حريتنا بالقوة. 
كيف ÷كننا التعامل مع الحرية اليوم؟ ماهو مفهوم 

الحرية اليوم؟
- قاعدة الحرية الحقيقية، ك� صاغتها الفلسفات 
األفراد األحرار حقاً،  الثورية، واستوعبها  واألدبيات 
تبدأ مطلقاً من الداخل وتنتهي إىل الداخل، üعنى 
أن الحرية منبعها الفرد أوالً وأخÆاً، فال ÷كن بتاتاً 
خلق مجتمعات حرة من دون وجود أفراد يحسون 
عن  النظر  بغض  باملطلق،  أحراراً  بكونهم  أوال 
حيثيات لعبة املكان وامتدادات الواقع املوضوعي. 
الفردية  الحرية  جدلية  وفق   Æتس ثان،  üعنى  أو 
ولذلك،   .Ôخالق  Ôمتداخل مسارين  والج�عية؛ 
فمفهوم الحرية اليوم، ثم كيف السبيل إىل االشتغال 
عليه، واستيعابه عىل نحو فعال وملموس، يتجسد 
الذات. لذلك أكاد أجزم  يف فتح سجال عميق مع 
بأننا ¼ نخرس أي امتياز، مع هذا االحتجاز الكليا{ 
الكو{ جراء كورونا، فالحرية قضية ذاتية، جّوانية، 
الفضاء  فسحة  وهمية  وراء  االنقياد  دون  من 
العمومي ك� تكرس مع عوملة الليربالية املتوحشة.

   
يف  السين�  صاالت  إحدى  يف  يافطة  ُعلّقت   •
الوقائية  اإلجراءات  بسبب  إقفالها  عقب  نيويورك 
كان مفادها: ''السين� مقفلة إىل حÔ عودة الحياة 
إىل طبيعتها، وليس ك� تبدو عليه األفالم''. يف رأيك، 
وعي  عليه  ينصب  أن  يلزم  جانب  أي  نحو 
السياسات  نقد  أي  الخارج  إىل  البطل/الفرد، 
املجتمعات  ترزح  التي  االقتصادية،   - االجت�عية 
تحتها، أم صوب الداخل أي أن يعيد تقييم نفسه 

من جديد و إعادة النظر يف سلوكه؟ 
- يتعلق األمر، üسألة وعي مجتمعي حاذق جدا 
منتبه لألسئلة األنطولوجية. حقيقة، الجميع مذنب 
وسيتحمل  يتحمل  الخاص  موقعه  من  واحد  وكل 

نصيبا م� يجري يف هذا العا¼. املسؤولية مشرتكة، 
يتقاسمها الجميع وفق جدليتي الذاã والج�عي، 
السؤال  لكن  والربا{.  الجوا{  والعام،  الخاص 
املطروح بحدة عىل مجتمعات التخلف، التي ننتمي 
إليها، أقصد ش�ل إفريقيا والرشق األوسط، يحاكم 
تلك  امتداد  عىل  الحكم  أنظمة  وبحدة  المحالة 
وفÆوسات  وانكسارات  جروحا  املوبوءة  البقعة 
بخصوص  طويلة،  بسنوات  كورونا  قبل  الفساد 
انعدام مشاريع مجتمعية بناءة كان يفرتض تأليفها 
االقتصادي وذكاء  السيايس ونجاعة  بÔ د÷قراطية 
من  تفرز  اإليتيقي،  وøدن  الفني  وعمق  الثقايف 
جوفها مواطنا سويا تحركه قيم املواطنة واملروءة، 
ويدرك جيدا ما يقع حوله وكذا احت�الت املستقبل. 
لرüا، توفر اليوم بكل يرس، جنس برشي قادر عىل 
استيعاب إشكاليات القائم وخبايا الطارئ، يف إطار 
لألسف  لكن  املواطنة.  روح  تسوده  د÷قراطي 
حصار  من  فقط  الشعوب  هذه  انتقلت  الشديد، 
أنظمة  اتجاه  ألن  منه  أكرب  آخر  حصار  إىل   Æكب
ما  زمان  انصب خالل  الطبقية،  وتحالفاتها  الحكم 
كيف�  الحياة  منابع  تجفيف  عىل  كورونا  قبل 
خلق  بهدف  الواقع  تسميم  عىل  والدأب  أينعت، 
تتكلم،  وال  تسمع  وال  ترى  ال  الزومبي  من  أقوام 
عىل  حفاظا  الفارغة،  الكرايس  مجتمعات  وتشييد 
الشعوب،  ستؤدي  لذلك،  حكمها.  كرايس  استمرار 
اليوم كالغد مثل� البارحة، þنا غاليا طيلة السنوات 

املقبلة بعد انقضاء لحظة عوملة كورونا.

قوله  عن  خجلت  üا  جونسون،  بوريس  رصح   •
النخب األوروبية مجتمعة. فقد أفصح ع� تضمره 
خالل  من  üصالحها  املس  عند  الليربالية  األنظمة 
االعرتاف بأحداث الواقع والتسليم بأمرها. إذ قال: 
قبل  سيموتون  نحبهم  وأشخاص  عائالت  "هناك 
القوة  نهج  إىل  الترصيح  هذا  يعيدنا  وقتهم". 
كمفهوم البقاء لألقوى الذي يعارضه مبدئياً النظام 
الد÷قراطي املفرتض أن يوفر ألبنائه الرعاية الصحية 
الصعيد  أي øييز عىل  الكاملة كحق مقدس دون 
الطبقي. هل نحن قادمون خالل املستقبل القريب 

عىل حكم سيايس يجسده طاغية؟
أساساً  املعروف  جونسون  ترصيح  كان  نعم،   -
بالدعابة والعفوية، مؤملاً جداً يتسم بطابع جنائزي. 
وللمفارقة! جونسون نفسه أصابه الوباء. من ناحية، 
ومه� تعددت التأويالت، فقد عَكَس جونسون يف 
يتكلم مع  الذي  القائد  الشخيص؛ >وذج  اعتقادي 
شعبه بكل تلقائية ورصاحة. ذكر{ صنيعه، بخطب 
النازية،  مواجهة  خالل  ديغول،  والج'ال  ترششل 
حقبة الحرب العاملية الثانية. أما من ناحية ثانية، 
فقد أبان اجتياح الوباء، عن عجز املنظومة الصحية 
الغربية، التي توهمناها، طيلة عقود بأنها جبارة ال 
 Æيشق لها غبار، بحيث حسمت املسألة الصحية. غ
البرشي،  النوع  بقاء  الذي ÷س  الحايل  التهديد  أن 
األخÆة،  مراحله  وصل  الرأس�يل  النظام  أن  أوضح 
النظر  إعادة  يحتم  واستنفذ مختلف ذخÆته، م� 
هي  فكم  املكرسة.  البداهات  من   Æكث يف  جذرياً 
تريليونات الدوالرات التي أنفقها الغرب الرأس�يل 
من أجل تطوير فاعلية أسلحة للدمار الشامل؟ وكم 
هي تريليونات الدوالرات التي أنفقت لرشاء أسلحة 

 Ôمكدسة حالياً يف املخازن واألقبية؟ وكم هي مالي
ويساراً،  ÷يناً  طائل،  بال  بعÄت  التي  الدوالرات 
بهدف øويل حركة انقالبية، وإسقاط هذا النظام أو 
ذاك؟ نكاية فقط يف االختيارات الحرة للشعوب. كم 
 ýالعر التي أحرقها االستبداد  الطائلة  هي األموال 
سنة 2011، بهدف خوض رصاع دونكيشوã (نسبة 
مؤخرة   Äفأك  Äأك تتقعر   @ دونكيشوت)،  إىل 
الكرايس املرشوخة أصالَ، ويستمر خواء االستنزاف. 
بال  الناجم  االقتصادي  الركود  جائحة  مع  عموماَ، 
ريب عن حصار الوباء، ال خيار أمام األنظمة سوى 
تأبيد قانون حالة الطوارئ، وتجميع كل السلطات 
ما  تفعل   @ واملخابراتية،  القمعية  األجهزة  يد  يف 
تشاء بالجياع، دون حسيب أو رقيب، وبالتايل مزيد 

من التضييق عىل مؤسسات الدولة املدنية.

 ال خالص للبرشية سوى 
إبصغاهئا لصوت الذات 
العميق، الشفاف جدًا 

والصادق للغاية وقد تخلصت 
متامًا من مختلف نزوعاهتا 

املادية الضيقة واالحتياجات 
الروتينية اليومية الزائفة

• بالحديث عن الليربالية الد÷قراطية، ادعى بعض 
حركة  بأن  فوكوياما،  أمثال  لها   Ôواملروج عرَّابيها 
التاريخ انتهت مع هذا التيار، نظراً لنجاحه يف بلوغ 
يف  الثا{  املعسكر  أخفق  بين�  الحكم،  سدة 
الليربالية  هذه  عجز  بأن  تعتقد  هل  االستمرار. 
الد÷قراطية عن تحقيق األمان والحاجات لشعوبها 
الداهمة،  األخطار  مواجهة  عىل  قدرتها  وعدم 

سترسع فعال بنهاية التاريخ البرشي؟
التسعينات،  بداية   ،Ôالقطب نظام  سقط  -عندما 
تتويج االنتصار للواليات املتحدة األمريكية،  مانحاً 
األصول  ذي  األمري|  املفكر  فوكوياما  فعالً  بادر 
اليابانية؛ إىل الدفاع عن أطروحته التي عنونها "نهاية 
النتصار   Æالتنظ قصد   ،''Æاألخ واإلنسان  التاريخ 
نظريته  أمريكا، وصياغة  بزعامة  الليربايل  املعسكر 
الهيغيلية الشمولية، التي تعكس أساسا وجه نظر 
التاريخ ودعوته إىل  املحافظÔ، باإلعالن عن نهاية 
عوملة الد÷قراطية الليربالية. هكذا، تسلمت الدوائر 
العليا يف واشنطن، اإلدارة املطلقة لتدبÆ مصÆ كل 
فقدت  األمريكية،  الليربالية  هذه  أن   Æغ األمم. 
نفسها،  بأكلها  االرتداد؛  متاهات  البوصلة ودخلت 
حتى بلغنا الحرب العاملية الثالثة التي نتابع أطوارها 
آنيا بعد سلسلة أزمات دورية. إذن، üناسبة سياق 
 îقار من  العديد  كتابات  أكدت  كورونا،  جائحة 
أن   ،Ôوالسوسيولوجي والفالسفة  الدولية  السياسة 
العا¼ بصدد ولوج مرحلة نوعية مختلفة øاماً عّ� 
عرفناه  الذي   Æغ جديدا  نظاما  وأن  كورونا،  قبل 
طيلة العقود الثالثة األخÆة بصدد التشكل، وأوىل 

مالمحه يف مرحلة التكون، وبالتأكيد لن تزيغ آفاقه 
عن اإلطار التايل: 

القوة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تستمر  لن   *
للمنظومة  الجيوسيايس  والتوزيع  العا¼.  يف  األوىل 

الدولية، سيعرف تحوالت بنيوية.   
* إعادة النظر يف منظومة االتحاد األوروý نتيجة 

تخاذل موقفه من إيطاليا وإسبانيا.  
* صعود التيارات القومية والشعبوية والدينية.  

* ثورات شعبية جارفة يف املنطقة العربية، وحت� 
سقوط أنظمة. 

ضد  الشعبية  االحتجاجات  بلغت  عندما   •
عىل  شعار  كتب  تشييل،  يف  أوجها  النيوليربالية، 
الحائط يقول :"إنها ليست الكآبة إ>ا الرأس�لية''. 

هل توافق عىل هذا الشعار؟ ما تعليقك؟
- فعال، إنها الرأس�لية التي ال تتوقف عن افتعال 
عجلها   Ôتسم أجل  من  نهائية،  ال  زائفة،  حاجات 
البرشي  لدى  ضمنياً  تعمم  تزال  وال  الذهبي، 
النهائية  ثم  ومن  بالال-اكت�ل،  املؤرق  اإلحساس 
السأم والضجر، ما دامت ماهية الرأس�لية، تستند 
للسعادة.  الدائم  والتأجيل  الوهم،  تهذيب  عىل 
فأساس الرأس�لية وفق صيغتها النيوليربالية، ينهل 
وكذا  الفرد   Ôب للردم  قابلة   Æغ فجوة  خلق  من 
أمام  صموده  مناعة  وإضعاف  املجتمعي،  السياق 

فوبيا االستهالك.   
 

التي بدأت  العدمية  النزعة  • البد من اإلشارة إىل 
تطغى عىل حياة األفراد وتتضح معاملها يف أبسط 
اكرتاث  وعدم  اليومي،  الخطاب  بديهيات 
أن  تعتقد  أال  مجانياً.  وجوده  وكأن  باملستجدات، 
عىل  خصوصاً  املؤسسات  فشل  إىل  يعود  ذلك 
الصعيد السيايس واإلداري، بإعطاء مجتمعاتهم وقتاً 
خاللها  من  ليكتشفوا  إنتاجهم،  عن  بعيداً  كافيا 

معنى لحياتهم؟
- الحس العدمي متأصل يف بنيان الوجود اإلنسا{، 
واألهم  الخلف،  إىل  يتوارى  أو  يتسيد  قد  أنه   Æغ
املتعايل،  امليتافيزيقي،  السؤال  عند  بقائه  رضورة 
واالبتذال  اإلسفاف  براثن  يف  سقوطه  دون 
اإلنسا{  الوضع  يتأزم  لحظتها،   .Ôاإليديولوجي
منظومة  يكتيس  بحيث  نفسه،  عىل  وباء  ويغدو 
دامت  ما  املوت،  تنرش  قاتلة،  توتاليتارية  عقيدة 
تحارص الهويات وتغتال العقل وتبث روح التشاؤم 
كسؤال  العدمية   Ôب التمييز  أود  مكان.  كل  يف 
إىل  الذات  دائرة  من  انتقالها  ثم  ميتافيزيقي 
املوضوعي، وأخÆا انحرافها نحو اإليديولوجيا. إنها 
الراكدة،  املستنقعات  وسط  كالطحالب  تنتعش 
 Æأزمنة الصدمات الكربى التي تشل قدرات التفك
تجار  طريقة  عىل  أرباحها  تراكم  أيضا،  البرشي. 
الحرب، ألنها تنتعش يف السوق السوداء مستفيدة 
الفاشية  مثال،  أبرز  النكبات.  من  األوىل  بالدرجة 

والنازية واألصوليات اإلرهابية. 

• يف الحالتÔ مًعا، هل نحن إذن أمام مالمح الفرد 
العدمي الحديث الذي تحدث عنه سيوران، أو أننا 

سنتفاجأ بظهور سوبرمان نيتشه؟
لكن  والتصورين،   Ôالتوجه  Ôب تبايًنا  أظنه  ال   -

صÆورة الحقيقة اإلنسانية تحتم تزاوجاً تكاملياً 
بÔ العدمية كحّس ميتافيزيقي عميق يخلخل 
األنساق املغلقة التي تتوخى اغتيال اإلنسان يف 
جوهره الخاص، أفق ÷نح الذات مجردة عن أي 
املنتهي حت�  لتأمل مصÆها  رحباً  انت�ء مجاالً 
غاية املوت. ثم يف نفس اآلن، يحتم وضع من 
متوثبة  نيتشوية  بروح  التحيل  القبيل،  هذا 
 Æغ أخرى  مسالك  الذات  ترسم   @ باستمرار 

سبيل هذا العدم الذي يكتنفها من كل جانب.

• إذا كان البد من تغيÆ بنية األنظمة أو ظهور 
هل  األزمة،  هذه  انتهاء  فور  مختلف  >وذج 
باشالر  نظرية  االعتبار   Ôبع أنه سيأخذ  تعتقد 
عن القطيعة املعرفية ويرتكز هذا النظام الجديد 
عىل مقومات حديثة غÆ تقليدية، فيكون بذلك 
التي  املابعد - حداثية  النظريات  قد شمل كل 

قوضت الحداثة؟  
القطيعة  مفهوم  يستحرض  سؤالك   -
آلية  شكل  الذي  الباشالرية  االبستمولوجية 
من   Äأك والتثوير  الفعالية  غاية  يف  منهجية 
إجرائية،  بحلول  املعريف  الرصح  أمدت  التطور، 
أدركته  والذي  املسدود،  الباب  من  وأخرجته 
بسبب  العرشين  القرن  بداية  الدقيقة  العلوم 
اختلفت  إشكاليات  ملقتضيات  املعريف  النظام 
العلم  حولها  øحور  التي  تلك  عن  طبيعتها 
الكالسي|. أود القول، عىل ضوء ذلك، بأن باشالر 
÷ثل فيلسوف التوافقات العظمى، فقد استطاع 
إيجاد  والتطبيقية،  املرنة  املنفتحة  بعقالنيته 
أرضية وحدت املعارف ضمن بوتقة خّالقة، ومن 
امللكات  ملختلف  منصف  استث�ر  ذلك  خالل 
إطار  يف  اإلنسا{،  الكائن  تعددية  øيز  التي 
الذكاء  أي  واألدب،  العلم  الكبÆين:   Ôالقطب
والج�ل، العقل والخيال… تأسيس ال يتوقف، 
املتكاملة  أبعاده  يف  اإلنسا{  الكيان  يهذب 

واملتوازنة. 

اآلن  يبدو  الذي  املعنى،  سؤال  إىل  بالعودة   •
معنى  ف�  مىض،  وقت  أي  من   Äأك مناسبا، 

الفلسفة اليوم؟
تطرحها  التي  لألسئلة  الدقيق  اإلنصات   -
مستجدات الحياة البرشية، وعدم التوقف عن 

دق ناقوس الخطر.
 

• كلمة أخÆة؟ 
الحوار،  هذا  أجوبة  تدبيج  عىل  منكب  وأنا   -
قصفتني الفضائيات بخربين تراجيديÔ؛ كالتايل: 
* طبيب أمري| يف مستشفيات نيويورك؛ يرتدي 
أكياس الق�مة، احت�ء من عدوى مرض كورونا!
* انتحار توماس شيفر وزير املالية؛ لوالية هيسن 
مثل� رشحت  اآلن،  استشعر من  األملانية، وقد 
الكارثة  رعب  اإلعالمية،  التقارير  بعض 

االقتصادية التي سيخلفها الوباء.
أمام حدثÔ من هذا النوع، ال ÷كن للمرء سوى 
والرشود  وتأمالً،  صمتاً  ذاته  عىل  االنكفاء 

بعيداً… حقاً بعيداً جداً.

رحلة: كالك� يرى املستقبل ُمهيمناً عليه من 

بشكل  ستبذل  التي  املستقبل  حكومات  قبل 

دائم الكثÆ من الجهد يف محاولة منها للحث 

عىل االستهالك االقتصادي. كالك� كتب رسائل 

إيصالها  يراد  "رسائل  أدق   Æبتعب أو  تحذيرية 

فيها  بعبارة  روايته  بدأ  كالك�  الكتاب".  عرب 

إشارة إىل عا¼ كان مألوفاً، إال أنه مقلق بالنسبة 

 ،Ôعن الروايت Ôللمستقبل. أحرضنا لك� نسخت

هل ÷كنك� قراءة أول عبارة يف الكتاب؟ كيف 

تتذكران لحظة كتابة العبارة األوىل؟

هكسيل: "بناٌء رمادي خفيض مؤلف من أربع 

"عا¼   ýكتا يبدأ  هكذا  فقط!"  طابق   Ôوثالث

جديد شجاع." كان من املفرتض أن تدفع كلمة 

"فقط" القارئ إىل االندهاش والذهول! كانت 

توخي  الس�ء؛  بحق  باإلمكان:  "أنه  رسالتي 

اإلنسانية  فإن  لرؤيتي  ووفقاً  حيالها"  الحذر 

 Æبالعقاق تهدئته  øت  مستقبالً  تواجه  كانت 

واملتعة واللهو الطوعي "للطفولة املتحّرضة".

أن  تُفّضل  او  اورويل؟  استاذ  يا  وأنت  رحلة: 

أناديك باسمك الحقيقي "إريك بلÆ"؟

أفتتح  اورويل".  "جورج  ع  خلينا  ال،  اورويل: 

كتاý 1984 قائالً: "يف يوم بارد من شهر نيسان 

بعد  الواحدة  دخول  معلنة  تدق  والساعة 

الظهر!" الواحدة بعد الظهر! الرعب! بالنسبة 

الحرب  من  حالة  تواجه  اإلنسانية  كانت  يل، 

لُخِّصت  وقد  الفكر،  الديكتاتوري يف  والتحكم 

بصورة "ختم حذاء أبدي عىل وجه اإلنسان." 

 Ôب التداخل  ذلك  كل  وبرغم  الرعب!  رحلة: 

الكتابÔ، إال أنه عادًة ما يُنظر إليه� عىل أنه� 

نسختÔ متناقضتÔ ومتضاربتÔ للمستقبل. هل 

توافق يا استاذ اورويل؟

خ بÔ كال  اورويل: نعم أذكر أن االختالف رُسِّ

الديستوبيتÔ يف أحد الفروق الرئيسية لألدب 

الخيايل. الكثÆ من كتَّاب الخيال التأميل - املصطلح 

آخرين عىل  آتوود وسط  مارغريت  فضلته  الذي 

أن  عىل  التأكيد  مثل   - العلمي  الخيال  مصطلح 

أع�لهم ماهي إال رؤية مضخمة ومكثفة للحارض. 

فقط  هنا...إنه  "املستقبل  جيبسون:  وليام  يقول 

موزع بشكل غÆ متساٍو". وقد جعلت آتوود منه 

من  خادمة"  "حكاية  رواية  كتابتها  عند  قاعدة 

خالل عدم ذكرها يف روايتها أية أحداث ¼ تحدث، 

أو تقنية غÆ متوفرة بشكل فعيل وال حتى خياالت 

وحشية. من أجل عاملي املستقبيل اختلقُت بعض 

 ýكتا أساس  أن  إال  التكنولوجية.  االخرتاعات 

"1984" عبارة عن نظرة عميقة لصلب املجتمعات 

الديكتاتورية املوجودة. قد تكون بعض التفاصيل 

 - املايض  القرن  أربعينيات  يف  الضيق  العا¼  من 

رواية تعمها رائحة امللفوف املغيل - إال أن القصة 

واملرشوع  اإلنسان  قلب  أع�ق  إىل  ذلك  تتجاوز 

الديكتاتوري إلعادة هيكلته.

رحلة: استاذ ضوميط هكسيل، عفواً عفواً ألدوس 

عنها  يتحدث  التي  الحقبة  عايشت  هكسيل، 

اورويل، فهل نجح يف رؤيته للحارض؟

هكسيل: أنا شخص رصيح. ال ÷كن ألحد أن يكون 

أفضل من أورويل يف رؤيته للحارض وإسقاطه يف 

أنه  أذكُر  باستقامة.  اورويل  عاش  لقد  املستقبل. 

األهلية  الحرب  لتغطية  إسبانيا  إىل  عندما ذهب 

يف  انخرط  صحايف،  بصفته  عنها  والكتابة  هناك 

الرصاع وقاتل إىل جانب ميليشيات الجمهوريÔ يف 

خرب  وصلني  عندما  كثÆاً  عليه  خفُت  أراغون. 

عىل  تواجده  خالل  عنقه  يف  برصاصة  إصابته 

ما  حقيقة  أدرك  ما  رسعان  لكنه  النار.  خطوط 

يجري. تم قمع املجموعات األخرى عىل الجانب 

الجمهوري بشكل وحيش من قبل الفصيل املدعوم 

من االتحاد السوفييتي. ولعل استعدادهم للكذب 

الدافع  أورويل  أعطى  ما  هو  حلفائهم  وقتل 
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الفاسدة (الديستوبيا)، وكانت رواية جوزيف هال  العا¼ ذات يوٍم باألدب بقدر ما انشغل بأدب املدينة  ¼ ينشغل 

"Mundus Alter et Idem (1595)" أّول كتاٍب يصّنف عىل أنّه أدٌب ديستوý وإن ¼ يستخدم املصطلح üعناه املناقض 

لليوتوبيا إال يف إحدى خطابات جون ستيوارت مل الربملانية عام 1868. غÆ أّن العرص الذهبي ألدب الكاكوتوبيا (ك� 

 ýي بنثام عام 1818) كان إبّان القرن العرشين، وقد برزت عّدة روايات بََنت عواملها عىل الخيال الديستو÷Æسّ�ها ج

منها: العقب الحديدية-جاك لندن (1907)، نحن-يفغيني زامياتÔ (1920)، عا¼ جديد شجاع-ألدوس هكسيل (1932)، 

1984 - جورج أورويل (1948)، فهرنهايت 451 - راي برادبوري (1953) وشمس خرضاء - هاري هاريسون (1966).

م� يلفت النظر يف الديستوبيا قيامها عىل فكرة الخيال العلمي املحض، أي أّن عا¼ الرواية متخيّل من قبل الكاتب ويرى 

فيه مجتمعاً خيالياً استرشى فيه الفساد لدرجة بات مخيفاً غÆ مرغوب به، خِرباً يسوده القمع والفقر ويتجرد فيه 

اإلنسان من إنسانيّته ويحكمه نظاٌم شمويل ÷سك بكافة مفاصل الحياة.

ال غرابة أن نجد بعضاً من األفكار املتخيّلة يف الرواية الديستوبية تعاش يف زمٍن ما، بل ÷كن للقارئ أن يشعر بها يف عامله 

املحيط به يف هذا الزمن ويف أزمان تالية، وهذه ميزة من ميّزات هذا األدب بقدرته عىل محاكاة عدة أجيال متعاقبة 

لدرجة أن رواية أورويل "1984" ال زالت محور دراسات مختلفة حتى اليوم. ومن هذا املنطلق تناولنا ثالثة >اذج 

لروايات من مختلف الثقافات العاملية وحاولنا أن نجري مقارنًة بÔ ما تخيّله الكاتب يف عمله وبÔ عاملنا الحايل: "نحن" 

ليفغيني زامياتÔ (اإلتحاد السوفييتي)، "فهرنهايت 451" لراي برادبوري (الواليات املتحدة األمÆكية)، و"عطارد" ملحمد 

ربيع (مرص).

ونشÆ يف الختام إىل أّن هذه املنطلقات الخياليّة للكتّاب يف أدب الديستوبيا ال تعّد نبوءات بقدر ما تصّح تسميتها 

ٱسترشافاً للقادم، فأّي قارٍئ لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجت�عية يف عا¼ اليوم، ÷كن له أن يضع سيناريوهات 

مختلفٍة ملسار هذا الزمن، ولعّل ما يجري اليوم يف هذا العا¼ هو واحد من سيناريوهات مختلفٍة متخيّلة قد جعلها 

الوضع الراهن حقا.

بهاء إيعايل

مراجعات

¼ يضع يفغيني زامياتÔ يف روايته "نحن" حبكة واضحة أمام 
املصادفات التي حددت مسارها الرسدي و¼ يكن بباله، وهو 
امليال للحياة البدائية، أن يؤطرها ضمن قوالب أيديولوجية 
محددة. ف� شغل صاحب "صياد البرش" هو عا¼ يتصّوره بعد 
ستة قرون، عا¼ عقال{ آّيل هادئ محكوم بقواعد الرياضيات 
واملنطق نافياً لكّل ما يف الطبيعة والحس البرشي؛ حتى البرش 
وضعت  التي  النمطيّة  وحياتهم  برقميّتهم  محكومون  فيه 

قوانينها "الدولة املوّحدة".
راوي الحكاية هو D503، شخص محكوم بوسواس قهري وهو 
ببناء  يقوم  موهوب  مهندس  الحلم،  عن  ا�بتعاد  محاولته 
"Integral" وهي املركبة التي يتم تحضÆها لغزو الفضاء، يقع 
ا�حتجاجية ضد  الحركة  ينجّر إىل  التي معها   I330 يف حّب
بنتائج  سنوياً  املنتخب  املوحدة  الدولة  حاكم  "املحسن"، 
وحشية  øثّل  التي  املقصلة  وصاحب  لصالحه،  محسومة 

العقالنية بتحويلها معاريض املحسن إىل رماٍد وماء.
هامش  وال  فيه  للفردية  غاية  ال  يعاش،  سحر  دون  عا¼ 
لحضورها جراء إجراءات صارمٍة لتعزيز الج�عية، منها وحدة 
اللباس والطعام، تنظيم مواقيت الرتفيه (وهو محصور بامليش 
الجنس  مل�رسة  مخصصة  مواقيت  وضع  صفوف)،  بأربعة 
(العالقة الجنسيّة املشاعية ملدة ساعٍة يف اليوم، وخاللها يحق 

للفرد إسدال ستائر منزله الزجاجي).
تبدو لغة الراوي مشوبًة بالسخرية من عا¼ أسالفه املتوحش 
بجهل  ومعتقداً  حياتهم  بأساليب  مستهزئاً  يعتقد  حسب� 

أولئك أمام عا¼ اليوم (الذكاء االصطناعي كأفضل من الذكاء 
فكرة  من  يسخر  املوسيقي  التأليف  يف  فمثالً  الفطري). 
"اإللهام" الخرافية التي تقود لتأليف املقطوعة املوسيقية 
بوقت ÷كن للفرد تأليف 3 مقطوعات يف الساعة بكبسة 
عزلة  يف  سبباً  يراها  إسمنتية  بيوٍت  يف  عيشهم  وعن  زر، 
تثّمن  التي  الشفافة  باملنازل  مقارنة  وأنانيّتهم  األفراد 

للج�عية بشكٍل ما.
زمنها  تحديد  هو  تخيّالته  يف  الوحيد   Ôزاميات خطأ  لعل 
وٱسترشاف توقيته فقط، فهذا العا¼ الذي يعيش فيه ما هو 
إال نسخة متخيّلة قبل قرٍن عن عا¼ اليوم وإن جاءت بعض 
ا�ختالفات بالشكل دون الجوهر. فتصّوره لتحّكم التقنية 
باألفكار وٱنفتاح خصوصية الفرد عىل اآلخر موجودة اليوم 
التسلل  يف  إدارته  نجحت  والتي  بالفيسبوك،  يسّمى  في� 
كشقق  øاماً  املشاع  أمام  الخصوصية  وٱنكشاف  للعقل 
زامياتÔ الزجاجية، وما ٱبتكار الطعام من النفط إال استعارة 
وال  األولية،  املوارد  السيطرة عىل  من  النابع  القّوة  ملنطق 
خالف اليوم عىل أحادية القوى العاملية من خالل سيطرة 
الواليات املتحدة عىل العا¼ تكنولوجياً وثقافياً وحضارياً من 
خالل العوملة... وما إىل هنالك من أفكاٍر وطروحاٍت تقّدمها 
الرواية و÷كن تلّمسها اليوم، والتي تدّل عىل عبقريّة كاتٍب 
املرير   ýالديستو الخيايل  التصّور  هذا  تقديم  يف   ãٍسوفيا
لكائٍن  وتحول  برشيّته  حتى  اإلنسان  فيه  فقد  خاٍو  لعاٍ¼ 

رقمٍي تسÆّه املادة والتكنولوجيا دون غÆه�.

ال غرابة أن نجد بعضًا 
من األفكار املتخّيلة يف 
الرواية الديستوبية 
تعاش يف زمٍن ما



13 بورتريه

"عطارد"  روايته  ربيع  محمد  لنا  يقّدم  مرنٍة  بسالسٍة رسديٍّة 
ضمن ثالث حبكاٍت متوازيٍة مرفقة üقّدمٍة جاءت كٱستعراٍض 
ملفتاح الرواية، أال وهو القتل الذي بات مشهداً مألوفاً يف عاٍ¼ 
كابوّيس متخيٍّل ال ÷كن ٱعتباره إال إسقاطاً لعاٍ¼ واقعي قاٍس 
ورشس، هذه الرؤية التي نجدها يف نّص ينسل داخل العقل 
بفكرٍة  الجنسية  والوحشية  والقسوة  العنف  مشاهد  حامالً 

فانتازية تنادي بجحيمية األرض.

بداية الرواية مع رجٍل قتل عائلته وطبخ لحمهم وأكل ووالده 
منه بحجة خسارته يف البورصة، هذه الرؤية التي كانت مفتاح 
الحبكات الروائية الثالث يف ثالثة أزمان مختلفة: األوىل عام 
والقاهرة  مالطا  القاهرة من قبل فرسان  احتالل  بعد   2025
الجرائم  إنتشار  والعرض،  بالطول  خراب  وقتها:  املتخيّلة 
وتعاطي  الدعارة   Ôتقن والرسقة،  القتل  ا�نتحار،  وحاالت 
عطارد"  "أحمد  عمل  كذلك  ألقنعة،  البرش  وتحّول  الكربون 
وفرقته القائم عىل قتل جنود ا�حتالل واملتعاونÔ معه من 
نفسه  قرارة  يف  يعتربه  كان  الذي  القتل  هذا  القاهرة،  برج 
تخليصاً لهؤالء من الجحيم الذي آمن أال خالص لهم منهم إال 
الثورة املرصية مع تورّط  كالسابق. والثانية عام 2011 زمن 
"إنسال" يف البحث عن والد "زهرة" املفقود يف املستشفيات، 
التي  تبّنى زهرة  ومع والدة زوجته لطفٍل ميٍّت يجد نفسه 

جاءت رواية "فهرنهايت 451" لراي برادبوري كرّد فعٍل عىل 
 Ôيف قمعه للمثقف Ýأداء السيناتور األمري| جوزيف مكار
صعود  عقب  املايض  القرن  خمسينيات  خالل   Ôاألمريكي
الواليات   Ôوب بينه  الباردة  الحرب  وبدء   ãالسوفيا ا�تحاد 
أطراً  تحمل   ¼  1953 عام  الصادرة  الرواية  هذه  املتحدة، 
أيديولوجية أو نقداً سياسيّاً واضحاً ألداء مكارÝ، بل تصّورت 
واقعاً مريراً سيعيشه املثقف مع الصعود الصاروخي للتطّور 

التكنولوجي أواخر القرن العرشين.

تدخل الرواية يف نظاٍم شموّيل يرى يف الكتاب وسيلًة تدمÆية 
ويعتمد التلفزيون وسيلة دعاية له، ويّربر ذلك بالعودة إىل 
أّن  نظره)  (حسب وجهة  بيتي  املحقق  يرى  بحيث  التاريخ 
إىل  أّديا  الزمن  ذلك  يف  الثقافة  وٱنتشار  التقليدية  الكتابة 
الثانية،  األهلية  الحرب  فٱندلعت  واملعتقدات  اآلراء  تضارب 
وهم قد فعلوا ذلك لح�ية السعادة يف العا¼، موعزين فكرة 
إحراق الكتب إىل بنجامÔ فرانكلÔ قائد أول فوج إطفاء يف 
وليس  النار  يشعل  كان  بأنه  قصته  تحوير  (جرى  أمريكا 
إخ�دها). بيد أن رجل اإلطفاء مونتاغ الذي كان يعمل عىل 
حرق الكتب بيده واملرشح لقيادة فوج اإلطفاء يدور يف رأسه 
ويلتقي  كتاب،  لحرق  يدعوه  الذي  السبب  عن  السؤال 
يحرق،  أن  قبل  يقرأ  أن  تنصحه  التي  كالريس  باملراهقة 
وبالفعل يتمكن من خاللها للعودة إىل الرتاث اإلنسا{ وتولد 

بداخله تلك الرغبة باالنعتاق من فكرة كونه حارقاً للكتب.

÷كن أن نعترب "فهرنهايت 451" ك�دة نبوءة لعا¼ تحكمه 
املادة الجاهزة، فإحراق الكتب ليس بالجديد علينا اليوم أو 
أمس، ففي كتابها "Libricide" تناولت ريبيكا كنوث تاريخ 
األنظمة  قبل  من  العرشين  القرن  يف  املكتبات   Æتدم
السياسية كوسيلة ملحو ثقافة الفرد وفكره الخاص، وتجّىل 
ذلك يف مقولة كالريس بتواجد 6 آالف لغة سابقاً و¼ يبق 
منها سوى ستÔ. بل إنّنا نلحظ اليوم تيتّم الكتاب وهجره 
الفرد مع صعود ثورة اإلنرتنت وٱختزال املعارف  من قبل 
كافة يف طيات محرك البحث غوغل، حتى القراء أنفسهم 
(كÄٌ منهم إن لّم نقل أغلبهم) تحّولوا للقراءة إىل الكتاب 
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هذا ويشار يف الفصل األخÆ إىل أسطورة طائر الفينيق الذي 
الرماد،  هذا  من  ٱنبعاثه  قبل  رماداً،  ليصبح  øاماً  يحرتق 
الكتابة  بعث  يحاولون  الذين  ورفاقه  مونتاغ  إىل  كإشارٍة 
مجدداً. ورüا ما يُلحظ اليوم هو أن الكتاب الورقي املادي 
ال زال ماثالً وموجوداً، هذا م� يثبت أّال مفر من ٱستمراريّة 

التثاقف يف العا¼ ونهوضه بعد ركود ولو لقروٍن طويلة.

بدورها تصاب üرض جلدي يفقدها حواسها. واألخÆة عام 
الخزرجي"  "صخر  فيه  مات  الذي  الزمن  وهو  هـ   455
وبُعث قائالً إن الناس يعيشون يف جحيم ال متناٍه، والقيامة 

قامت منذ زمٍن بعيد.

هذه األحداث املتخيّلة ما هي إال إشارات لوقائع تحدث 
وتتكّرر بشكٍل يومي وترتك الكثÆ من التساؤالت، فالفشُل 
هذه  حيال  والصمت  املتكّررة  الثورات  وهزائم  السيايس 
الفوىض العارمة هي من العوامل التي كان سببها فقدان 
األمل املعلّق عىل هذه الثورات، فالجنÔ امليّت هو الثورة 
املرصية التي علّق الجميع آماله عليها، وفرسان مالطا هي 
القوى الكربى التي تتحكم بالبالد ٱقتصادياً ومالياً دون أّي 
جهد يذكر، وفقدان زهرة لحواسها هو الصمت املطبق من 
الهزيل  الجنو{  الحفل  هذا  إزاء  وبرودتهم  الشعوب  قبل 
لتخليص  "عطارد"  يدفعان   Ôالجحيمي والعنف  للفوىض 
للخالص  الوحيد  الطريق  هو  القتل  فيكون  منها،  الناس 
النهاî من عاٍ¼ عنيٍف أشبه üرثيٍّة طويلٍة لألمل يف الحياة 

داخله.



تدور أحداث فيلم "الخط األحمر الرفيع" (1998، 
عن رواية لجميس جونز، سيناريو وإخراج تÆنس 
جزيرة  عىل  الثانية  العاملية  الحرب  يف  ماليك)، 
 Ôياباني يقاتلون جنوداً  أمÆكيون  ماليزية. جنود 
لطردهم منها. إّال أن املَشاهد نقلت معارك من 
طرف واحد، إذ ¼ يظهر فيها جنود يابانيون وال 
حتى مصادر نÆانهم، إ>ا تأثÆات الرتاشق املتبادل 
عىل األهداف: تفجÆ موقع، فرار طيور من شجرة 
وجدراناً،  أعشاباً  الرصاص  اخرتاق  ألغام،  تحرتق، 
 ...ÔكيÆسقائف وأكواخ، رصاخ، وجنود أم Æتدم
وتحركات هؤالء األخÆين ومناوراتهم ووضعياتهم 
القتالية وتوتّراتهم وإصاباتهم... كانت كافية لنقل 
أجواء معارك طاحنة وتظهÆ "العدو" املسترت (أو 
املُشاهد  وأما  املسّرت عمًدا) وأخطارها وعواقبها. 
بالفعل  موجودون  املقاِبلة  العنارص  بأن  فيشعر 

هناك وهنالك وهنا... لكنه ال يراهم.
بالطبع،  رضورة،  وال  خفي  وباء  هو  وكورونا 
لالستعانة بفيلم أو رواية إلثبات خفائه، إ>ا ملا يف 
الواقعية  الوباء  وحالة  الخيايل  املصّور  العمل 
الخفاء. هي  حالتي  والتشبيه يف  للقياس  عنارص 
قوة السين� التي رّسخت هذا الخفاء الذي كانت 
لتعجز عنه الرواية... ألن خيال القارئ، عىل عكس 
فاألول  الفعل،  فاعل  إلغاء  عن  يعجز  املُشاهد، 

يحيي الفاعل ُحكً�.
وأما يف حالة كورونا فالفاعل حقيقي لكننا نعجز 
عن رؤيته يف الواقع ك� يف الخيال الذي كان يُبنى 
øثيل  التمثيل،  تخيًّال عىل  األع�ل   Äأك حتى يف 
الالمرü îخلوقات يستوعبها عقل البرش بسهولة، 
مخلوقات  تتناول  التي  األع�ل  كل  ك� يف  øاًما 
غريبة، سواًء أكانت ظريفة مثل إي ã، أم رشيرة 
الديناصور  أم غودزيال  الوحش دومو دومو  مثل 
الذي ولد من طَْفرة غÆ محسوبة. فعقلنا ال يزال 

.Äمنه أك îيتقبل املحسوس، واملر
نعم، يف فيلم "كونتاجيون" (عدوى، إخراج ستيفن 
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كوفيد التاسع عرش
وديستوبيا عتبة املزنل

سودربرغ) ال نرى الفÆوس، ولكن العمل مبني عىل 
السارس  سيّ�  ال  قبل،  من  فÆوسات  انتشار  وقائع 
الضحايا  أرقام  وأما  والخنازير،  الطيور  وانفلوانزا 
فأوحت بها ضحايا االنفلوانزا األسبانية (1918). أي 
ووقائع  بيانات  عىل  مبنيان  واملكافحة  الخفاء  أن 
سابقة. لكن تلك الجوائح عىل وسع انتشارها ظلت 
محدودة األرضار. واألدهى أننا أبقينا فيلم "عدوى" 
"تفنيصات  ضمن  ووضعناها  للخيال،  كوليد 
السلطان   Ôأجمع علينا  طلع  حتى  هوليوودية"، 

كوفيد. 
كوكبنا  عىل  الجائحة  خلعتها  التي  الحالة  وأوحت 
يخوضون  بأنهم  وعاّمة   Ôومسؤول لزع�ء  األزرق 
وصفوها  بينهم  من  اتّزانًا   Äواألك ومعارَك،  حروبًا 
أمام  الخليقة  فوضعوا  واملحدق...  الشديد  بالخطر 
املتناهية  وجحافله  عرش  التاسع  كوفيد  السلطان 

الصغر.
والحق أن من الخليقة جمعاء، ¼ يستهدف السلطان 
غÆ البرش، عىل عكس نزاعاتهم التي تدّمر الحجر مع 
البرش، متفّوقًا بذلك عىل الغرض من األسلحة الذكية 
øيّز  ال  التقليدية،  كمثيالتها  فهذه  اخرتعوها،  التي 
هدفها بل تُردي ج�عًة مجتِمعة أشالء وركاًما... إّال 
الشخص املستهدف أحيانًا. أما أسلحة كورونا فتصيب 
هدفها بدقة متناهية كصغرها وال يشء غÆ هدفها... 
أي البرش فتقتل بعضهم وتزرع بذورها يف بعضهم 
وإنجازاتهم  أفكارهم  تدّمر  وال  كاأللغام.  اآلخر 
ومآثرهم وأمجادهم ومخلّفاتهم إ>ا تعرّضها للذواء 
واالندثار والنسيان، وإذا أحسنت إليهم ترتكها عرضة 
يشبه  مجهول،  مستقبل  يف  الثمن  الباهظ   Æللتغي

العود عىل بدء.
األحمر  "الخط  فيلم  يف   Ôالياباني الجنود  خفاء  إذًا، 
الرفيع" ليس يف عدم وجودهم وال يف احت�ئهم بدشٍم 
حصينة أو أك�ت. وحتى عندما استطاع األمÆكيون 
احتالل التلة األخÆة يف الجزيرة ¼ نَر يف منقلبها اآلخر 
هناك.  أصًال  كانوا   Ôالياباني أن  عىل  تدل  جثث  أي 

املخرج قصد إخفائهم ليقول إن الحروب تخاض أحيانًا 
عىل الذات وأن الضحايا هي نفسها بÔ أطراف النزاع. 
كأنها مرآة ينعكس فيها العدو صديًقا والصديق عدّوا. 
أي أن كال, يقاتل نفسه ويقتل نفسه ويعطب نفسه 
ورصاخ هذا هو رصاخ ذاك. واالنتصار والهز÷ة سيّان، 
كاله� يُتحول يف سالم تاٍل إىل مادة ملصالح مشرتكة، 
فيها حصص للمنترص ك� للمهزوم. يتعايشان لربهة 
حربًا  فيشّنا  ويختلفا  يتخاص�  أن  قبل  التاريخ  من 

جديدة، وألسباب مختلفة ظاهريًا.
"حربًا"  وفرض  عرش  التاسع  كوفيد  السلطان  جاء 
بسيطة جًدا. تكتيكه واضح جّيل لإلنسان، ويتمثّل يف 
تنقض  إذ  وبداهته،  وتقاليده  عاداته  استغالل 
الفÆوسات عىل كل من يحتك فيها ويلمس أنفه أو 
هكذا  ويصاب.  إليه  العدوى  فتنتقل  عينيه  أو  فمه 
ببساطة. واملوت والنجاة يف جهاز مناعة املصاب. لعبة 
حربية رüا، ال فيها دوي مدافع تجعل سامعها يحتمي 
بدشمة وال أسلحة متطّورة أو ذكية وال يشء من هذا 

القبيل.
مقفرّة  شوارع  العا¼  أنحاء  كل  يف  نرى  ذلك،  ومع 
وأناًسا مهرولÔ، ك� لو أنهم فاّرون من تراشق نÆان 
قريب. ويف مناطق أخرى من العا¼، بقي الناس عىل 
إىل  وينقلونها  بالفÆوسات  يحتكون  اليومي  سعيهم 
أناس آخرين، كنوع من التحدي رüا، سببه اضطرارهم 
إىل تأمÔ لقمة العيش فال قدرة للفقراء عىل الحجر 
الصحي. ومثل هؤالء آخرون هم من الذين يتوكّلون 
دينية وغÆها. وهكذا  إ÷انهم üعتقدات  فقط عىل 
الطبقي   Ôالتقسيم احرتم  كوفيد  السلطان  يكون 
فرض  لكنه  البرشية،  للمجتمعات  والسوسيولوجي 
لحذره  كل  وتركهم  بالتساوي،  الجميع  عىل  معركته 

ومناعته ولحاجته ومعتقده.
والسالح الوحيد الفتّاك ضد فÆوسات كوفيد 19، هو 
املاء والصابون واملعّق�ت الكحولية. والبرش ال يقيهم 
املنال، لكن مشكلتهم  السهل  السالح  منها غÆ هذا 
الكبÆة تكمن يف تفادي اإلصابة. فللنجاح يف درء خطر 

الفÆوس رشوط أقل ما يقال عنها تعجيزية، ولكنها 
قابلة للتطبيق من خالل املراس والجلد والقناعة بأن 

تنفيذها يأã يف مصلحة منّفذها ومحيطه.
من   Ôّتب ك�  الكورونا،  عدوى  مكافحة  أن  ذلك 
مقاربات لها يف مختلف الدول، ال تتعلّق بالسياسة 
أيًضا هي  بل  وحسب،  الدول  وإمكانات  واالقتصاد 
ويف  الواقع.  يرسخها  ك�  واجت�عية  ثقافية  مسألة 
ملكافحة  واملجتمعية  الثقافية  الجوانب  طليعة 
ملنع  النظافة)  يف  التأّ{  (أو  التعقيم   ãيأ االنتشار، 
انتقال الفÆوس إىل الفرد فالج�عة. وإلجرائه، هناك 
سّكان  كل  يتّبعها  وبات  تعّممت  واحدة  طريقة 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  كل  يف  وتطالعنا  األرض، 
االختالفات  كل  ظهرت  تطبيقها  يف  لكن  والحديثة. 

الثقافية واملجتمعية بÔ سكان األرض.
شئنا أم أبينا هناك جائحة عىل كوكبنا األزرق، سواًء 
فرق  ال  طبيعية...  أم  مفتعلة  أم  اصطناعية  أكانت 
دول  لتجارب  وفقاً  واملطلوب،  األقل).  عىل  (حاليّا 
الَحْجر  يتقّدم عىل أهمية  الذي  التعقيم  كثÆة، هو 
يفرض كوفيد  متفاوت. وهنا   Æاألخ التشدد يف  ألن 
وهنا  البرش،  لطبيعة  كمضاد  نفسه  عرش  التاسع 

ينكشف خداعه وقسوته... وديستوبيته.
فلتنفيذ عملية تعقيم، عىل املرء أن يتبع خوارزمية 
متسلسلة الخطوات للنجاة، هامش الخطأ فيها ضيّق 
جًدا، وتصحيحه قد يوقع مرتكبه بأخطاء أخرى. وأما 
الحل فهو يف االقتناع بوجوب اتّباعها والتمرّس فيها 
فÆوسات  اتّخذت  وإالّ  وعاديّة؛  يسÆة  تصبح  ل| 
كوفيد التي قد تكون حارضة عىل األسطح، وضعية 
الرتبص. ولهذا تأثÆات شديدة عىل الصحة النفسية 
والعادات. فالبيت، مثًال، الذي ألفناه مسرتاحاً انقلب 
إىل مكان عمل ومعيشة مًعا، ويجب تحصينه ملنع 
وكرًا  أو  ُجحرًا  أصبح  البيت  هذا  إليه.  الوباء  تسلّل 
نحتمي فيه من الوباء وال ض�ن لسالمة هذا املالذ إّال 

بالتشدد يف تطبيق خوارزمية النجاة بحذافÆها.
فتسلسل الخطوات هو أمر يطبّق عادة يف بيئة عمل، 

العمل  مكان  إىل  العامل  أو  املوظفة  وصول   Ôب
امله�ت  من  سلسلة  يوم  كل  ينّفذ  منه،  وخروجه 
املحددة مساهمًة منه يف دورة اإلنتاج. وعندما يعود 
إىل البيت يتحّرر من كل تلك القيود فيدخل ويخرج 
ك�  الخارجية  والنشاطات  املنزلية  األع�ل  وينّفذ 
بدورها  املتسلسلة  الطبخ  وصفة  وتبقى  له.  يحلو 
يستطيع  صاحبنا  أو  صاحبتنا  لكّن  كالخوارزمية، 
تكون  أن  فاملهم  طيّب،  ونََفس  بحّرية  تنفيذها 

النتيجة لذيذة.
يف زمن الكورونا، جاء الَحجر الصحي ليحّد كثÆاً من 
النجاة  خوارزمية  لكن  املعتادة،  أماكنه  يف  العمل 
بقيت وغدت أكÄ تشدداً ألن املحتمل إصابتهم به 
هم من األعزاء: األهل، الزوج/ة، األطفال، القريب/ة، 
يلوح  الرشيك/ة. ومن هنا  الصديق/ة،  الصاحب/ة، 
منع  املنع:  وهو  الكوفيد،  لديستوبيا  األول  الوجه 
العناق والتقبيل واملالمسة والجنس... خصوًصا قبل 
الفرد واثًقا  التعقيم هل يكون  التعقيم. ولكن بعد 

øاًما من أنه غÆ مصاب؟!!
ولعّل السلطان كوفيد استعار هذا الوجه من أوجه 
ديستوبيته من رواية "1984" لجورج أورويل، حيث 
الحاكم  الحزب  أعضاء  عىل  حكر  الجنس  م�رسة 
فقط، وممنوعة عىل الشعب ويعاقب عليها القانون. 
ويُسمح لهؤالء �üرسته إما من خالل الرغبة الخيالية 
بغية  للتناسل  وإما  تفرت شهوتهم،  ل|  الفانتازيا  أو 

الحفاظ عىل استمرارية الحزب.
يأبه  وال  له،  معروفة  مصلحة  فال  السلطان  أما 
الصابون  تجّنب  حتى  يحاول  ال  ألنه  باالستمرارية 
املعدة  لألكل فحمض  أنه صالح  قتله. حتى  وسيلة 
خاليا  يف  يتكاثر  فهو  لالستنشاق  ليس  لكن  يهزمه، 
الروايا. وال عقل له وال عقال، فقد جاء مع تكتيكه 
هو  باإلنكليزية.  يقولون  ك�  باكدج"،  "فول   ýالحر
مجرّد يشء ممرِض رّوع البرشية، وأعادها إىل املربّع 
عالج  انتظار  يف   îالبدا األصيل  الخوف  إىل  األول 
ناجع... ومع ذلك ÷كن مساكنته أو التعايش معه، 

استقر  الغابرة بعضها  األزمنة  فأوبئة كثÆة مرت يف 
مع  والتعايش  يغيب.  ثم   ãيأ اآلخر  وبعضها  قرونًا 
كوفيد ليس مستحيًال رشط تطبيق تلك الخوارزمية 

برصامة. 
من  مؤلفة  وهي  معروفة  باتت  النجاة  فخوارزمية 
بضع خطوات إلزامية، تبدأ عند عتبة املنزل دخوًال، 
حيث øنع عليك دخوله بالحذاء الذي ترتديه. وتجيز 
لك وضع األغراض التي بحوزتك يف ركن معزول، ومنه 
تتناول كل غرض وتنظفه بالصابون أو تنقع الخضار 
أو  يديك  غسلَت  تكون  أن  بعد  والخل،  باملاء 
اغتسلت. أما املآكل املطهوة فالحرارة كفيلة بتذويب 
أنها  الخوارزمية  هذه  مشكلة  أن   Æغ الفÆوس. 
مفروضة فرًضا. وهذه مشكلة عويصة، ألنها تضعك 
"مخاض  يشبه  ما  يف  التامة،  اإلعاقة  من  حالة  أمام 
الوالدة"، فال تستطيع االستعجال إذا كنت مزحوًما أو 
نحوك  ركضْت  إذا  أو  عليه،  لرتد  املنزل  هاتف  رّن 
هادئًا  تقف  أن  عليك  (رعب!)...  الصغÆة  طفلتك 
ذلك  تتجاوز  ل|  راسخة  üنهجية  مسلًّحا  متيّقظًا، 
املخاض. أي أنك مع عودتك إىل املنزل كأنك تولد من 

جديد.
من  املنزل  عتبة  تستقبلك  ناصًعا،  خروجك  وعند 
جديد. عبورها سهل هذه املرة ألنك ستكون، يف كل 
األحوال، أمام حرضة الفÆوسات واحت�الت وجودها 
يف األماكن والطيّات. فتذهب وتخوض احتكاكك بها. 
والرشط الوحيد للنجاة هو أن ال تلمس وجهك، عىل 
رغم كل ما يصيبك من وخز وتعرّق وحكاك... ما ¼ 

تعّقم يديك.
يكون  قد  عدوك  أعدائك...  ليسوا  اآلخرون  والناس 
مقيً� يف رواياهم من دون أن يدروا. فتقع عليك أنت 
توجيه  وعدم  وكّحهم،  عطاسهم  تفادي  مسؤوليتك 
عطاسك وكّحك نحوهم، حتى ولو كنت متأكًّدا من 

أن زكامك عادي.
الدستوبيات  أيًا من  الكوفيدية ال تشبه  الديستوبيا 
التي سطرها كتّاب الخيال العلمي، فالدستوبيا نبعت 

البرشي.  التاريخ  منذ  املستبدة  األنظمة  واقع  من 
ضمن  ووضعوها  بها  بّرشوا  الذين  الكتّاب  وهؤالء 
مرّت  أحداثًا  استلهموا  إ>ا  مستقبلية،  َمشاهد 
إلغاء  عىل  عملوا  ك�  ضّخموها،  علمية  وإنجازات 
مكّونات اجت�عية معيّنة ودرسوا العواقب. ولكّنهم 
أبقوا عىل السلوك البرشي واستجابات البرش للرشوط 
التي وضعوها... وكتبوها كأنهم يتفرّجون عىل فرئان 

مخترب، فوصلوا إىل خالصاتهم بالتجربة والخطأ.
الكوفيدية كفيلة بأن تلغي عادة تافهة  الديستوبيا 
عناق  إىل  اللهفة  وتكبح  حّكك،  إذا  منخارك  كنقر 
وتلغي  طفل،  احتضان  أو  حبيبة  تقبيل  أو  صديق 
الرغبة يف دعوة أصدقاء إىل عشاء، وتنسف بداهة أن 
الطريق.  قطع  يف  عجوز  سيدة  ملساعدة  تهرع 
ومعايشتها بأمان تتطلّب منك التخّيل عن إنسانيتك 
ثم تستدعي  أفعاًال روبوتية،  فيها  تنّفذ  يف لحظات 
إنسانيتك مجّدًدا ل| تترصّف بسجيّة (غÆ مضمونة 
املأوى  داخل  اآلخرين  بسالمة  وتهتم  العواقب) 
وخارجه، حريًصا كل الحرص عىل سالمتك أيًضا من 

العدوى.
كتبت املفسبكة يرسى عقييل: "هذا الكوكب يحاول 
أن يخربنا بكل طريقة أنه غÆ مرحب بنا". والسؤال: 
هل نتقبّل حكمه علينا؟ أم، نحاول النفاذ من هذا 
الحكم üساكنة فÆوسات كورونا وتحّمل العواقب، 
ليس بهدف اكتساب املناعة، بل السرتداد إنسانيتنا 

التي عهدناها والسÆ قدًما؟
أنظروا إىل الطيور تشدو والحيوانات ترسح والنبات 
ينتعش والطبيعة كلها تتألّق يف فصولها، في� البرش 

مزروبون داخل علبهم، الفاخر منها والوضيع.



تدور أحداث فيلم "الخط األحمر الرفيع" (1998، 
عن رواية لجميس جونز، سيناريو وإخراج تÆنس 
جزيرة  عىل  الثانية  العاملية  الحرب  يف  ماليك)، 
 Ôياباني يقاتلون جنوداً  أمÆكيون  ماليزية. جنود 
لطردهم منها. إّال أن املَشاهد نقلت معارك من 
طرف واحد، إذ ¼ يظهر فيها جنود يابانيون وال 
حتى مصادر نÆانهم، إ>ا تأثÆات الرتاشق املتبادل 
عىل األهداف: تفجÆ موقع، فرار طيور من شجرة 
وجدراناً،  أعشاباً  الرصاص  اخرتاق  ألغام،  تحرتق، 
 ...ÔكيÆسقائف وأكواخ، رصاخ، وجنود أم Æتدم
وتحركات هؤالء األخÆين ومناوراتهم ووضعياتهم 
القتالية وتوتّراتهم وإصاباتهم... كانت كافية لنقل 
أجواء معارك طاحنة وتظهÆ "العدو" املسترت (أو 
املُشاهد  وأما  املسّرت عمًدا) وأخطارها وعواقبها. 
بالفعل  موجودون  املقاِبلة  العنارص  بأن  فيشعر 

هناك وهنالك وهنا... لكنه ال يراهم.
بالطبع،  رضورة،  وال  خفي  وباء  هو  وكورونا 
لالستعانة بفيلم أو رواية إلثبات خفائه، إ>ا ملا يف 
الواقعية  الوباء  وحالة  الخيايل  املصّور  العمل 
الخفاء. هي  حالتي  والتشبيه يف  للقياس  عنارص 
قوة السين� التي رّسخت هذا الخفاء الذي كانت 
لتعجز عنه الرواية... ألن خيال القارئ، عىل عكس 
فاألول  الفعل،  فاعل  إلغاء  عن  يعجز  املُشاهد، 

يحيي الفاعل ُحكً�.
وأما يف حالة كورونا فالفاعل حقيقي لكننا نعجز 
عن رؤيته يف الواقع ك� يف الخيال الذي كان يُبنى 
øثيل  التمثيل،  تخيًّال عىل  األع�ل   Äأك حتى يف 
الالمرü îخلوقات يستوعبها عقل البرش بسهولة، 
مخلوقات  تتناول  التي  األع�ل  كل  ك� يف  øاًما 
غريبة، سواًء أكانت ظريفة مثل إي ã، أم رشيرة 
الديناصور  أم غودزيال  الوحش دومو دومو  مثل 
الذي ولد من طَْفرة غÆ محسوبة. فعقلنا ال يزال 

.Äمنه أك îيتقبل املحسوس، واملر
نعم، يف فيلم "كونتاجيون" (عدوى، إخراج ستيفن 
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سودربرغ) ال نرى الفÆوس، ولكن العمل مبني عىل 
السارس  سيّ�  ال  قبل،  من  فÆوسات  انتشار  وقائع 
الضحايا  أرقام  وأما  والخنازير،  الطيور  وانفلوانزا 
فأوحت بها ضحايا االنفلوانزا األسبانية (1918). أي 
ووقائع  بيانات  عىل  مبنيان  واملكافحة  الخفاء  أن 
سابقة. لكن تلك الجوائح عىل وسع انتشارها ظلت 
محدودة األرضار. واألدهى أننا أبقينا فيلم "عدوى" 
"تفنيصات  ضمن  ووضعناها  للخيال،  كوليد 
السلطان   Ôأجمع علينا  طلع  حتى  هوليوودية"، 

كوفيد. 
كوكبنا  عىل  الجائحة  خلعتها  التي  الحالة  وأوحت 
يخوضون  بأنهم  وعاّمة   Ôومسؤول لزع�ء  األزرق 
وصفوها  بينهم  من  اتّزانًا   Äواألك ومعارَك،  حروبًا 
أمام  الخليقة  فوضعوا  واملحدق...  الشديد  بالخطر 
املتناهية  وجحافله  عرش  التاسع  كوفيد  السلطان 

الصغر.
والحق أن من الخليقة جمعاء، ¼ يستهدف السلطان 
غÆ البرش، عىل عكس نزاعاتهم التي تدّمر الحجر مع 
البرش، متفّوقًا بذلك عىل الغرض من األسلحة الذكية 
øيّز  ال  التقليدية،  كمثيالتها  فهذه  اخرتعوها،  التي 
هدفها بل تُردي ج�عًة مجتِمعة أشالء وركاًما... إّال 
الشخص املستهدف أحيانًا. أما أسلحة كورونا فتصيب 
هدفها بدقة متناهية كصغرها وال يشء غÆ هدفها... 
أي البرش فتقتل بعضهم وتزرع بذورها يف بعضهم 
وإنجازاتهم  أفكارهم  تدّمر  وال  كاأللغام.  اآلخر 
ومآثرهم وأمجادهم ومخلّفاتهم إ>ا تعرّضها للذواء 
واالندثار والنسيان، وإذا أحسنت إليهم ترتكها عرضة 
يشبه  مجهول،  مستقبل  يف  الثمن  الباهظ   Æللتغي

العود عىل بدء.
األحمر  "الخط  فيلم  يف   Ôالياباني الجنود  خفاء  إذًا، 
الرفيع" ليس يف عدم وجودهم وال يف احت�ئهم بدشٍم 
حصينة أو أك�ت. وحتى عندما استطاع األمÆكيون 
احتالل التلة األخÆة يف الجزيرة ¼ نَر يف منقلبها اآلخر 
هناك.  أصًال  كانوا   Ôالياباني أن  عىل  تدل  جثث  أي 

املخرج قصد إخفائهم ليقول إن الحروب تخاض أحيانًا 
عىل الذات وأن الضحايا هي نفسها بÔ أطراف النزاع. 
كأنها مرآة ينعكس فيها العدو صديًقا والصديق عدّوا. 
أي أن كال, يقاتل نفسه ويقتل نفسه ويعطب نفسه 
ورصاخ هذا هو رصاخ ذاك. واالنتصار والهز÷ة سيّان، 
كاله� يُتحول يف سالم تاٍل إىل مادة ملصالح مشرتكة، 
فيها حصص للمنترص ك� للمهزوم. يتعايشان لربهة 
حربًا  فيشّنا  ويختلفا  يتخاص�  أن  قبل  التاريخ  من 

جديدة، وألسباب مختلفة ظاهريًا.
"حربًا"  وفرض  عرش  التاسع  كوفيد  السلطان  جاء 
بسيطة جًدا. تكتيكه واضح جّيل لإلنسان، ويتمثّل يف 
تنقض  إذ  وبداهته،  وتقاليده  عاداته  استغالل 
الفÆوسات عىل كل من يحتك فيها ويلمس أنفه أو 
هكذا  ويصاب.  إليه  العدوى  فتنتقل  عينيه  أو  فمه 
ببساطة. واملوت والنجاة يف جهاز مناعة املصاب. لعبة 
حربية رüا، ال فيها دوي مدافع تجعل سامعها يحتمي 
بدشمة وال أسلحة متطّورة أو ذكية وال يشء من هذا 

القبيل.
مقفرّة  شوارع  العا¼  أنحاء  كل  يف  نرى  ذلك،  ومع 
وأناًسا مهرولÔ، ك� لو أنهم فاّرون من تراشق نÆان 
قريب. ويف مناطق أخرى من العا¼، بقي الناس عىل 
إىل  وينقلونها  بالفÆوسات  يحتكون  اليومي  سعيهم 
أناس آخرين، كنوع من التحدي رüا، سببه اضطرارهم 
إىل تأمÔ لقمة العيش فال قدرة للفقراء عىل الحجر 
الصحي. ومثل هؤالء آخرون هم من الذين يتوكّلون 
دينية وغÆها. وهكذا  إ÷انهم üعتقدات  فقط عىل 
الطبقي   Ôالتقسيم احرتم  كوفيد  السلطان  يكون 
فرض  لكنه  البرشية،  للمجتمعات  والسوسيولوجي 
لحذره  كل  وتركهم  بالتساوي،  الجميع  عىل  معركته 

ومناعته ولحاجته ومعتقده.
والسالح الوحيد الفتّاك ضد فÆوسات كوفيد 19، هو 
املاء والصابون واملعّق�ت الكحولية. والبرش ال يقيهم 
املنال، لكن مشكلتهم  السهل  السالح  منها غÆ هذا 
الكبÆة تكمن يف تفادي اإلصابة. فللنجاح يف درء خطر 

الفÆوس رشوط أقل ما يقال عنها تعجيزية، ولكنها 
قابلة للتطبيق من خالل املراس والجلد والقناعة بأن 

تنفيذها يأã يف مصلحة منّفذها ومحيطه.
من   Ôّتب ك�  الكورونا،  عدوى  مكافحة  أن  ذلك 
مقاربات لها يف مختلف الدول، ال تتعلّق بالسياسة 
أيًضا هي  بل  وحسب،  الدول  وإمكانات  واالقتصاد 
ويف  الواقع.  يرسخها  ك�  واجت�عية  ثقافية  مسألة 
ملكافحة  واملجتمعية  الثقافية  الجوانب  طليعة 
ملنع  النظافة)  يف  التأّ{  (أو  التعقيم   ãيأ االنتشار، 
انتقال الفÆوس إىل الفرد فالج�عة. وإلجرائه، هناك 
سّكان  كل  يتّبعها  وبات  تعّممت  واحدة  طريقة 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  كل  يف  وتطالعنا  األرض، 
االختالفات  كل  ظهرت  تطبيقها  يف  لكن  والحديثة. 

الثقافية واملجتمعية بÔ سكان األرض.
شئنا أم أبينا هناك جائحة عىل كوكبنا األزرق، سواًء 
فرق  ال  طبيعية...  أم  مفتعلة  أم  اصطناعية  أكانت 
دول  لتجارب  وفقاً  واملطلوب،  األقل).  عىل  (حاليّا 
الَحْجر  يتقّدم عىل أهمية  الذي  التعقيم  كثÆة، هو 
يفرض كوفيد  متفاوت. وهنا   Æاألخ التشدد يف  ألن 
وهنا  البرش،  لطبيعة  كمضاد  نفسه  عرش  التاسع 

ينكشف خداعه وقسوته... وديستوبيته.
فلتنفيذ عملية تعقيم، عىل املرء أن يتبع خوارزمية 
متسلسلة الخطوات للنجاة، هامش الخطأ فيها ضيّق 
جًدا، وتصحيحه قد يوقع مرتكبه بأخطاء أخرى. وأما 
الحل فهو يف االقتناع بوجوب اتّباعها والتمرّس فيها 
فÆوسات  اتّخذت  وإالّ  وعاديّة؛  يسÆة  تصبح  ل| 
كوفيد التي قد تكون حارضة عىل األسطح، وضعية 
الرتبص. ولهذا تأثÆات شديدة عىل الصحة النفسية 
والعادات. فالبيت، مثًال، الذي ألفناه مسرتاحاً انقلب 
إىل مكان عمل ومعيشة مًعا، ويجب تحصينه ملنع 
وكرًا  أو  ُجحرًا  أصبح  البيت  هذا  إليه.  الوباء  تسلّل 
نحتمي فيه من الوباء وال ض�ن لسالمة هذا املالذ إّال 

بالتشدد يف تطبيق خوارزمية النجاة بحذافÆها.
فتسلسل الخطوات هو أمر يطبّق عادة يف بيئة عمل، 

العمل  مكان  إىل  العامل  أو  املوظفة  وصول   Ôب
امله�ت  من  سلسلة  يوم  كل  ينّفذ  منه،  وخروجه 
املحددة مساهمًة منه يف دورة اإلنتاج. وعندما يعود 
إىل البيت يتحّرر من كل تلك القيود فيدخل ويخرج 
ك�  الخارجية  والنشاطات  املنزلية  األع�ل  وينّفذ 
بدورها  املتسلسلة  الطبخ  وصفة  وتبقى  له.  يحلو 
يستطيع  صاحبنا  أو  صاحبتنا  لكّن  كالخوارزمية، 
تكون  أن  فاملهم  طيّب،  ونََفس  بحّرية  تنفيذها 

النتيجة لذيذة.
يف زمن الكورونا، جاء الَحجر الصحي ليحّد كثÆاً من 
النجاة  خوارزمية  لكن  املعتادة،  أماكنه  يف  العمل 
بقيت وغدت أكÄ تشدداً ألن املحتمل إصابتهم به 
هم من األعزاء: األهل، الزوج/ة، األطفال، القريب/ة، 
يلوح  الرشيك/ة. ومن هنا  الصديق/ة،  الصاحب/ة، 
منع  املنع:  وهو  الكوفيد،  لديستوبيا  األول  الوجه 
العناق والتقبيل واملالمسة والجنس... خصوًصا قبل 
الفرد واثًقا  التعقيم هل يكون  التعقيم. ولكن بعد 

øاًما من أنه غÆ مصاب؟!!
ولعّل السلطان كوفيد استعار هذا الوجه من أوجه 
ديستوبيته من رواية "1984" لجورج أورويل، حيث 
الحاكم  الحزب  أعضاء  عىل  حكر  الجنس  م�رسة 
فقط، وممنوعة عىل الشعب ويعاقب عليها القانون. 
ويُسمح لهؤالء �üرسته إما من خالل الرغبة الخيالية 
بغية  للتناسل  وإما  تفرت شهوتهم،  ل|  الفانتازيا  أو 

الحفاظ عىل استمرارية الحزب.
يأبه  وال  له،  معروفة  مصلحة  فال  السلطان  أما 
الصابون  تجّنب  حتى  يحاول  ال  ألنه  باالستمرارية 
املعدة  لألكل فحمض  أنه صالح  قتله. حتى  وسيلة 
خاليا  يف  يتكاثر  فهو  لالستنشاق  ليس  لكن  يهزمه، 
الروايا. وال عقل له وال عقال، فقد جاء مع تكتيكه 
هو  باإلنكليزية.  يقولون  ك�  باكدج"،  "فول   ýالحر
مجرّد يشء ممرِض رّوع البرشية، وأعادها إىل املربّع 
عالج  انتظار  يف   îالبدا األصيل  الخوف  إىل  األول 
ناجع... ومع ذلك ÷كن مساكنته أو التعايش معه، 

استقر  الغابرة بعضها  األزمنة  فأوبئة كثÆة مرت يف 
مع  والتعايش  يغيب.  ثم   ãيأ اآلخر  وبعضها  قرونًا 
كوفيد ليس مستحيًال رشط تطبيق تلك الخوارزمية 

برصامة. 
من  مؤلفة  وهي  معروفة  باتت  النجاة  فخوارزمية 
بضع خطوات إلزامية، تبدأ عند عتبة املنزل دخوًال، 
حيث øنع عليك دخوله بالحذاء الذي ترتديه. وتجيز 
لك وضع األغراض التي بحوزتك يف ركن معزول، ومنه 
تتناول كل غرض وتنظفه بالصابون أو تنقع الخضار 
أو  يديك  غسلَت  تكون  أن  بعد  والخل،  باملاء 
اغتسلت. أما املآكل املطهوة فالحرارة كفيلة بتذويب 
أنها  الخوارزمية  هذه  مشكلة  أن   Æغ الفÆوس. 
مفروضة فرًضا. وهذه مشكلة عويصة، ألنها تضعك 
"مخاض  يشبه  ما  يف  التامة،  اإلعاقة  من  حالة  أمام 
الوالدة"، فال تستطيع االستعجال إذا كنت مزحوًما أو 
نحوك  ركضْت  إذا  أو  عليه،  لرتد  املنزل  هاتف  رّن 
هادئًا  تقف  أن  عليك  (رعب!)...  الصغÆة  طفلتك 
ذلك  تتجاوز  ل|  راسخة  üنهجية  مسلًّحا  متيّقظًا، 
املخاض. أي أنك مع عودتك إىل املنزل كأنك تولد من 

جديد.
من  املنزل  عتبة  تستقبلك  ناصًعا،  خروجك  وعند 
جديد. عبورها سهل هذه املرة ألنك ستكون، يف كل 
األحوال، أمام حرضة الفÆوسات واحت�الت وجودها 
يف األماكن والطيّات. فتذهب وتخوض احتكاكك بها. 
والرشط الوحيد للنجاة هو أن ال تلمس وجهك، عىل 
رغم كل ما يصيبك من وخز وتعرّق وحكاك... ما ¼ 

تعّقم يديك.
يكون  قد  عدوك  أعدائك...  ليسوا  اآلخرون  والناس 
مقيً� يف رواياهم من دون أن يدروا. فتقع عليك أنت 
توجيه  وعدم  وكّحهم،  عطاسهم  تفادي  مسؤوليتك 
عطاسك وكّحك نحوهم، حتى ولو كنت متأكًّدا من 

أن زكامك عادي.
الدستوبيات  أيًا من  الكوفيدية ال تشبه  الديستوبيا 
التي سطرها كتّاب الخيال العلمي، فالدستوبيا نبعت 

البرشي.  التاريخ  منذ  املستبدة  األنظمة  واقع  من 
ضمن  ووضعوها  بها  بّرشوا  الذين  الكتّاب  وهؤالء 
مرّت  أحداثًا  استلهموا  إ>ا  مستقبلية،  َمشاهد 
إلغاء  عىل  عملوا  ك�  ضّخموها،  علمية  وإنجازات 
مكّونات اجت�عية معيّنة ودرسوا العواقب. ولكّنهم 
أبقوا عىل السلوك البرشي واستجابات البرش للرشوط 
التي وضعوها... وكتبوها كأنهم يتفرّجون عىل فرئان 

مخترب، فوصلوا إىل خالصاتهم بالتجربة والخطأ.
الكوفيدية كفيلة بأن تلغي عادة تافهة  الديستوبيا 
عناق  إىل  اللهفة  وتكبح  حّكك،  إذا  منخارك  كنقر 
وتلغي  طفل،  احتضان  أو  حبيبة  تقبيل  أو  صديق 
الرغبة يف دعوة أصدقاء إىل عشاء، وتنسف بداهة أن 
الطريق.  قطع  يف  عجوز  سيدة  ملساعدة  تهرع 
ومعايشتها بأمان تتطلّب منك التخّيل عن إنسانيتك 
ثم تستدعي  أفعاًال روبوتية،  فيها  تنّفذ  يف لحظات 
إنسانيتك مجّدًدا ل| تترصّف بسجيّة (غÆ مضمونة 
املأوى  داخل  اآلخرين  بسالمة  وتهتم  العواقب) 
وخارجه، حريًصا كل الحرص عىل سالمتك أيًضا من 

العدوى.
كتبت املفسبكة يرسى عقييل: "هذا الكوكب يحاول 
أن يخربنا بكل طريقة أنه غÆ مرحب بنا". والسؤال: 
هل نتقبّل حكمه علينا؟ أم، نحاول النفاذ من هذا 
الحكم üساكنة فÆوسات كورونا وتحّمل العواقب، 
ليس بهدف اكتساب املناعة، بل السرتداد إنسانيتنا 

التي عهدناها والسÆ قدًما؟
أنظروا إىل الطيور تشدو والحيوانات ترسح والنبات 
ينتعش والطبيعة كلها تتألّق يف فصولها، في� البرش 

مزروبون داخل علبهم، الفاخر منها والوضيع.

أنظروا إىل الطيور 
تشدو والحيواانت 

ترسح والنبات 
ينتعش والطبيعة 

كلها تتأّلق يف 
فصولها، فميا البرش 

مزروبون داخل 
علهبم، الفاخر مهنا 

والوضيع.

رحلة



حّسان شامي

" سالو أو 120 يومًا من سدوم “ 

حًا َجَسَد النيوليربالّية "ابسوليين" ُمَرشِّ

16 سيمناتيك

ويَحلََم  يَُفّكر  أن  عىل  القدرة  ÷لك  من 
بالديستوبيا أكÄ من السين�؟ 

مع  التعامل  عىل  خاصة  بقدرة  السين�  øتاز 
الديستوý وذلك بسبب  النوع  االسقاطات يف 
قدرتها العالية عىل الَخيال. تَظَهر هذه القدرة 
أوضح  بشكل  الديستوبيا  يف  للسين�  الرهيبة 
تغÆّاٍت  فرتة  مع  الفيلم  إنتاج  يتزامن  عندما 

تاريخيٍّة عميقٍة. 
 Pier Paolo Pasolini,) باسوليني  يكن   ¼
1975-1922) فنانًا ديستوبيًا. غالبًا ما تعاملت 
أع�له وأفالمه مع الحارض أو   املايض وغالباً ما 
¼ تُوّجه ناظَريها نحو املستقبل. ما يجعل سالو 

عنفه  هو  بيًا  و ديست فيلً�   (Salo, 1975)
بباقي  قارنّاه  إذا   ، ُصَورِِه  وفرادة  املُفرط 
كناية  باسوليني  ان  ك باسوليني.  فيلموغرافيا 
يكتب  شاعراً  كان   : ة عّد تخريبيٍة  أدواٍت  عن 
بلغاٍت قد÷ٍة، وشيوعياً ثائراً وُملتزِماً طُرد من 
الحزب الشيوعي، وفناناً يُعلِن مثليّته الِجنسية 

جهارًة يف بلد كاثولي| مّر üرحلة فاشيّة. جلبت 
له أع�له وترصفاته أكÄ من ثالثÔ تهمة ضده، 

واملّس  والبورنوغرافيا  ور  بالفج اتهامات  منها 
ين. كان باسوليني يدفع  بهيبة الّدولة وازدراء الدِّ

داØًا بالثقافة نحو حدودها القصوى.
تطَلّب وجود فيلم كـ "سالو" تالقي أشياء كثÆة. 
الساديّة يف  والجنس  العنف  أتت مشاهد  فلقد 
الفيلم مع بداية عرص البورنوغرافيا وبعد الثورة 
الجنسية، واألهم من ذلك، أن تلك الفرتة كانت 
حقبة جديدة يف الحضارة الغربية، øثّلت يف ثورٍة 
ما بعد صناعيّة ¼ تقترص تحّوالتها عىل الظروف 
املاديّة لإلنتاج، بل تخطّتها لتشّكل فرتة تكوين 

فرد جديد شّكل موضوعاً فلسفياً جديداً.
خالل هذه الحقبة "ما بعد الفوردية" الجديدة، 
ُولَِدت  بل  جديدة.  ماديّة  وتَِبَع  الجسد  تحّول 
خواٌص جديدٌة له. فعىل الرغم من بقائه منتًجا 
ذاتيّة  عىل  التأكيد  أُعيد  البورجوازية،  تَستِغلُّه 
 false) كاذٍب  وعٍي  عىل  كان  يّته.  وفرد الجسد 

األمور.  زمام  يتوىل  أن  consciousness) جديٍد 
إنها حقبة "َجَسد" جان بودريار كـ ذات/موضوع 
استهالك ، وحقبة بيوبوليتيك (السياسة الحيويّة) 
"ميشال فوكو" (بدأ محارضاته يف عام 1975، أي 
يف نفس العام الذي ُصّوَر فيه سالو).  تشّكلت يف 

"رأس�لية  الفوردية  بعد  ما  بة  الحق هذه 
 Semio-capitalism, Franco)" سيميائية
اللغة، وبالتايل إىل تصور  Berardi) تسلّلت إىل 
من  جديدة  حقبة  هي  وعاملها.  فسها  لن الذات 
وبأولويّة  بالبيانات  املُدمجة  الوحشيّة  الفرديّة 
 E�ciency,) اإلدارة  وعلوم  اإلنتاجيّة  ة  الفعاليّ

.(Management
هذه  كل  باسوليني  رأى  üاركسيّته،  مستعيناً 
تجاوز  له.  فني  آخر عمل  وقّدمها يف  التحوالت 
الفيلم كل القيم األخالقيّة واملبادئ السين�ئيّة يف 
تلك الحقبة، وعّرب باسوليني من خالله عن وعٍي 
يائس وقناعٍة باستحالة تغيÆ هذا الواقع. أطلق 

من  الجديد  النوع  هذا  عىل  ي  باسولين

الجديدة"  "الرأس�لية  تسمية  الوعي  النظام-
اليوم  عليه  يُطلَق  ما  أو   ،(Neo-ca pitalism)
أو  الفورديّة"  بعد  "ما  أو  النيوليرباليّة"  " تسمية 
قّدم  الثانية".  البورجوازيّة  "ثورة  ببساطة 
النظام باكراً يف مجتمعه الطبقي  باسوليني هذا 
  Æاملصّغر يف فيلم سالو، والذي يشبه إىل حّد كب
العا¼\الكابوس الذي نعيشه يف أيامنا هذه والذي 
الفيلم،  يف  ك�  الكادحة،  الطّبقات  فيه  تأكُُل 

برازها.

بداية الكابوس: ُمجّرد أجساد
أموات  أنتم  الواقع،  يف  أمواتاً.  أنفسكم  "اعتربوا 
 Ôبالنسبة لبقيّة العا¼". هذا ما يقوله أحد الفاشي
الليربتيÔ (Libertin Fascists) للمراهقÔ الـ 18 
املختطفÔ يف مدينة سالو الفاشية. يف الدقائق الـ 
داخل  عالقاً  نفسه  املتفّرج  سيجد  التالية،   120
لن  ومهينة  وعنيفة  وحشية  صوٍر  من  إطار 
السين�.  تاريخ  يف  آخر  عمل  أي  يف  يصادفها 

االنحراف  جوهر  باسوليني  فيلم  يأخذ  وحيث 
الجنيس لدى "ساد" وينقله إىل إيطاليا الفاشية، 
جحيم  إىل  الّنزول  هيكل  يُلِبُسه  كذلك   هو 
"دانتي" امللعون. وفي� نرغم أنفسنا عىل متابعة 
مشاهد سالو، يتحّول املراهقون املحتجزون من 
هذه  تفاعل  ويتحّول  أجساد،  مجرّد  إىل  بٍرش 
حتى  ميكانيكيّة.  حركات  مجرد  إىل  األجساد 
املقاومة التي يظهرونها، تبدو غÆ ناتجة عن أٍ¼ 

، بل محض رّدات فعٍل بيولوجية. أو وعٍي برشيٍّ
بالنسبة  أهّميته  فََقَد  الجسم  أن  بÆاردي  يعترب 
الدماغ  يتحرك  اإلنتاج،  حركة  ففي  للسوق. 
باستمرار. يُطلق بÆاردي عىل هذا الواقع الجديد 
 Cognitive) املعرفية"  "الرأس�لية  إسم 
إناًء  ُمجرّد  إىل  الجسم  فيتحّول   ،(Capitalism
عىل  القادرة  القّوة  أي  الدماغ،  قّوة  فيه  تُحَفظ 
امللموسة.   Æغ والبيانات  امللموسة  األشياء  إنتاج 
مساحة  الضحايا  أجساد  øثّل  أيضاً،  سالو  ويف 
إجبار  يجب  معاً.  آن  يف  أمامها  والعائق  املتعة 
عليها  ما ُ÷ىل  لتكون  باستمرار  األجساد ودفعها 

أن تكون: مجرّد وسيلة إلشباع لذة الفاشية.
وهكذا يصبح متاحاً فهم أسباب العنف املفرط 
إنحراف  إىل  العنف  هذا  يرمز  سالو.  يف 
بإنقاذ  هوسها  يقودنا  الذي  القاتل  البورجوازية 
اإلستغالل  خالل  من  جميعاً،  هالكنا  إىل  نفسها 

يف  والعقول  األجساد  وَسجن  النطاق  الواسع 
مصفوفات إنتاج و استهالك جديدة، ومن خالل 
االنهيار التام للبنية التحتية عند أول حالة طوارئ 
(مثالً جائحة كورونا وغÆها من الكوارث الكربى 
الطبيعية  والكوارث   ،Ôالالجئ وأزمات 

املستقبلية).

منظومات القّوة
قال بعُض املتهّكمÔ إن فيلم سالو يعالج موضوع 
البرش  يف  املتأّصل  والفساد  البرشيّة  الطّبيعة 
الضعيف.  عىل  والسيطرة  الّسلطة  يف  ورغبتهم 
األنÄوبولوجي  التحليل  يغيب عن أصحاب هذا 
أن أحداث الفيلم ال تقترص فقط عىل مجموعة 
خطف  يقّررون  الذين   "Ôالسيكوباثي" من 
لتلبية   Ôاملراهق بعض  وقتل  واغتصاب 
احتياجاتهم النفسيّة وحسب. فك� هو الحال يف 
يف  يتوقف  ال  عنف  فائض  هناك  "ساد"،  رواية 
ملدة  والتعذيب  االغتصاب  يستمر  حيث  سالو، 
120 يوًما. يشÆ هذا الفائض إىل أن األفعال التي 
يرتكبها الليربتÔ الفاشيون يف الفيلم ليست مجرد 
يخدم  هنا  الجنس  جنيس:  انحراف  أفعال 
املنظومة. وك� هي الحال يف ساد، تصبح األفعال 
خاضعة  "أخالقية"  ميكانيكية  واجبات  املرتكبة 
التنظيم  هو  سالو  موضوع  إذاً،  أعىل.  ملنظومة 

البرشيّة، وهو تنظيم  الطّبيعة  االجت�عي وليس 
منظومة  بإطاعة  تتلخص  التي  الّسلطة  تتوسطه 

الرغبة.
الفيلسوف  يعترب  مختلفة،  مراقبة  نقطة  من 
إىل  االست�ع  أن  جيجك  سالفوي  السلوفيني 
موسيقى شونبÆغ الالمقاميّة هو شكل من أشكال 
تنبأت  شونبÆغ   موسيقى  أن  أي  التعذيب، 
باملحرقة. فب�ذا تنبأ العنف املفرط يف فيلم سالو 

آنذاك؟
الذي  الحارض  وهو  البائس،  بحارضنا  سالو  تنبأ 
تغوص فيه البورجوازية، طبقة أصحاب املليارات، 
حياتها  أسلوب  تعيش  أن  لها  يسمح  نظام  يف 
والعقول  األجساد  تهشيم  مقابل  يف  املنحرف، 
من  شكل  كل  عليها  بُني  التي  املادية  واألُسس 
املاليّة  الحاليّة،  عاملنا  أزمات  إن  الحياة.  أشكال 
عن  مبارش  بشكل  ناتجة  والبيئيّة،  والصحيّة 
(النمو  للرأس�لية  املَنظّمة  والّرغبات  الهواجس 
الرعب  أو  األزمة،  تكمن   .(... الربح  الالمتناهي، 
أننا غÆ قادرين عىل تخيّل  الحقيقي، يف حقيقة 

نظام آخر.
تاترش  مارغريت  نتخيّل  أن  السهل  من  سيكون 
وهي تلعب دور رشيرة يف سالو وتعلن للّضحايا 
وتشويههم،  تعذيبهم  الّصغار، وهي ترشف عىل 
سوى  هناك  تعد   ¼ مجتمع،  هناك  يعد   ¼" أنه 

أجساد ولحم". إن الجر÷ة التي اقرتفها املرشوع 
النيوليربايل بحق الطبقة العاملة حول العا¼ ال 
تختلف عن صور التّعذيب وأكل الرباز يف سالو 
ال  للبورجوازيّة  الوحيش  واالنحراف  باسوليني. 
الطبقة  وجود  إن  بل  أفعالها،  يف  فقط  يكمن 
البورجوازيّة هو بحد ذاته جر÷ة: عىل أجساد 
الفقراء أن تعا{ @ يستمر الخيال البورجوازي.
ليست الديستوبيا إال تعبÆاً عن سلطة أُخذت 
فيلمه  عن  باسوليني  قال  الحدود.  أقىص  إىل 
فوىض  موضوع  رئييس  بشكل  يعالج  أنه  سالو 
الجديدة يف  الرأس�لية  سلطة  تكمن  لطة.  السُّ
الواقع  تحويرها  كيفية  ويف  اللّغة،  إىل  تسلّلِها 
املرير وجعل العنف املمنهج أمراً مقبوالً. ÷يط 
األيديولوجية  زيف  عن  كاشفاً  اللثام  سالو 
 120 ملدة  الجميع.  ليتفحصها  البورجوازية 
 Ôإىل ماركسي Ôدقيقة، يحّول باسوليني املتفرج
من  شكل  أي  من  حرمانهم  عرب  ويحميهم 
التلّذذ الج�يل. يقف سالو عىل نقيض  أشكال 
فالطريقة  املُمتعة،  ديبورد"  "غي  مشهديّة 
أن  هي  سالو  üشاهدة  لالستمتاع  الوحيدة 

تكون فاشيًا!
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ويَحلََم  يَُفّكر  أن  عىل  القدرة  ÷لك  من 
بالديستوبيا أكÄ من السين�؟ 

مع  التعامل  عىل  خاصة  بقدرة  السين�  øتاز 
الديستوý وذلك بسبب  النوع  االسقاطات يف 
قدرتها العالية عىل الَخيال. تَظَهر هذه القدرة 
أوضح  بشكل  الديستوبيا  يف  للسين�  الرهيبة 
تغÆّاٍت  فرتة  مع  الفيلم  إنتاج  يتزامن  عندما 

تاريخيٍّة عميقٍة. 
 Pier Paolo Pasolini,) باسوليني  يكن   ¼
1975-1922) فنانًا ديستوبيًا. غالبًا ما تعاملت 
أع�له وأفالمه مع الحارض أو   املايض وغالباً ما 
¼ تُوّجه ناظَريها نحو املستقبل. ما يجعل سالو 

عنفه  هو  بيًا  و ديست فيلً�   (Salo, 1975)
بباقي  قارنّاه  إذا   ، ُصَورِِه  وفرادة  املُفرط 
كناية  باسوليني  ان  ك باسوليني.  فيلموغرافيا 
يكتب  شاعراً  كان   : ة عّد تخريبيٍة  أدواٍت  عن 
بلغاٍت قد÷ٍة، وشيوعياً ثائراً وُملتزِماً طُرد من 
الحزب الشيوعي، وفناناً يُعلِن مثليّته الِجنسية 

جهارًة يف بلد كاثولي| مّر üرحلة فاشيّة. جلبت 
له أع�له وترصفاته أكÄ من ثالثÔ تهمة ضده، 

واملّس  والبورنوغرافيا  ور  بالفج اتهامات  منها 
ين. كان باسوليني يدفع  بهيبة الّدولة وازدراء الدِّ

داØًا بالثقافة نحو حدودها القصوى.
تطَلّب وجود فيلم كـ "سالو" تالقي أشياء كثÆة. 
الساديّة يف  والجنس  العنف  أتت مشاهد  فلقد 
الفيلم مع بداية عرص البورنوغرافيا وبعد الثورة 
الجنسية، واألهم من ذلك، أن تلك الفرتة كانت 
حقبة جديدة يف الحضارة الغربية، øثّلت يف ثورٍة 
ما بعد صناعيّة ¼ تقترص تحّوالتها عىل الظروف 
املاديّة لإلنتاج، بل تخطّتها لتشّكل فرتة تكوين 

فرد جديد شّكل موضوعاً فلسفياً جديداً.
خالل هذه الحقبة "ما بعد الفوردية" الجديدة، 
ُولَِدت  بل  جديدة.  ماديّة  وتَِبَع  الجسد  تحّول 
خواٌص جديدٌة له. فعىل الرغم من بقائه منتًجا 
ذاتيّة  عىل  التأكيد  أُعيد  البورجوازية،  تَستِغلُّه 
 false) كاذٍب  وعٍي  عىل  كان  يّته.  وفرد الجسد 

األمور.  زمام  يتوىل  أن  consciousness) جديٍد 
إنها حقبة "َجَسد" جان بودريار كـ ذات/موضوع 
استهالك ، وحقبة بيوبوليتيك (السياسة الحيويّة) 
"ميشال فوكو" (بدأ محارضاته يف عام 1975، أي 
يف نفس العام الذي ُصّوَر فيه سالو).  تشّكلت يف 

"رأس�لية  الفوردية  بعد  ما  بة  الحق هذه 
 Semio-capitalism, Franco)" سيميائية
اللغة، وبالتايل إىل تصور  Berardi) تسلّلت إىل 
من  جديدة  حقبة  هي  وعاملها.  فسها  لن الذات 
وبأولويّة  بالبيانات  املُدمجة  الوحشيّة  الفرديّة 
 E�ciency,) اإلدارة  وعلوم  اإلنتاجيّة  ة  الفعاليّ

.(Management
هذه  كل  باسوليني  رأى  üاركسيّته،  مستعيناً 
تجاوز  له.  فني  آخر عمل  وقّدمها يف  التحوالت 
الفيلم كل القيم األخالقيّة واملبادئ السين�ئيّة يف 
تلك الحقبة، وعّرب باسوليني من خالله عن وعٍي 
يائس وقناعٍة باستحالة تغيÆ هذا الواقع. أطلق 

من  الجديد  النوع  هذا  عىل  ي  باسولين

الجديدة"  "الرأس�لية  تسمية  الوعي  النظام-
اليوم  عليه  يُطلَق  ما  أو   ،(Neo-ca pitalism)
أو  الفورديّة"  بعد  "ما  أو  النيوليرباليّة"  " تسمية 
قّدم  الثانية".  البورجوازيّة  "ثورة  ببساطة 
النظام باكراً يف مجتمعه الطبقي  باسوليني هذا 
  Æاملصّغر يف فيلم سالو، والذي يشبه إىل حّد كب
العا¼\الكابوس الذي نعيشه يف أيامنا هذه والذي 
الفيلم،  يف  ك�  الكادحة،  الطّبقات  فيه  تأكُُل 

برازها.

بداية الكابوس: ُمجّرد أجساد
أموات  أنتم  الواقع،  يف  أمواتاً.  أنفسكم  "اعتربوا 
 Ôبالنسبة لبقيّة العا¼". هذا ما يقوله أحد الفاشي
الليربتيÔ (Libertin Fascists) للمراهقÔ الـ 18 
املختطفÔ يف مدينة سالو الفاشية. يف الدقائق الـ 
داخل  عالقاً  نفسه  املتفّرج  سيجد  التالية،   120
لن  ومهينة  وعنيفة  وحشية  صوٍر  من  إطار 
السين�.  تاريخ  يف  آخر  عمل  أي  يف  يصادفها 

االنحراف  جوهر  باسوليني  فيلم  يأخذ  وحيث 
الجنيس لدى "ساد" وينقله إىل إيطاليا الفاشية، 
جحيم  إىل  الّنزول  هيكل  يُلِبُسه  كذلك   هو 
"دانتي" امللعون. وفي� نرغم أنفسنا عىل متابعة 
مشاهد سالو، يتحّول املراهقون املحتجزون من 
هذه  تفاعل  ويتحّول  أجساد،  مجرّد  إىل  بٍرش 
حتى  ميكانيكيّة.  حركات  مجرد  إىل  األجساد 
املقاومة التي يظهرونها، تبدو غÆ ناتجة عن أٍ¼ 

، بل محض رّدات فعٍل بيولوجية. أو وعٍي برشيٍّ
بالنسبة  أهّميته  فََقَد  الجسم  أن  بÆاردي  يعترب 
الدماغ  يتحرك  اإلنتاج،  حركة  ففي  للسوق. 
باستمرار. يُطلق بÆاردي عىل هذا الواقع الجديد 
 Cognitive) املعرفية"  "الرأس�لية  إسم 
إناًء  ُمجرّد  إىل  الجسم  فيتحّول   ،(Capitalism
عىل  القادرة  القّوة  أي  الدماغ،  قّوة  فيه  تُحَفظ 
امللموسة.   Æغ والبيانات  امللموسة  األشياء  إنتاج 
مساحة  الضحايا  أجساد  øثّل  أيضاً،  سالو  ويف 
إجبار  يجب  معاً.  آن  يف  أمامها  والعائق  املتعة 
عليها  ما ُ÷ىل  لتكون  باستمرار  األجساد ودفعها 

أن تكون: مجرّد وسيلة إلشباع لذة الفاشية.
وهكذا يصبح متاحاً فهم أسباب العنف املفرط 
إنحراف  إىل  العنف  هذا  يرمز  سالو.  يف 
بإنقاذ  هوسها  يقودنا  الذي  القاتل  البورجوازية 
اإلستغالل  خالل  من  جميعاً،  هالكنا  إىل  نفسها 

يف  والعقول  األجساد  وَسجن  النطاق  الواسع 
مصفوفات إنتاج و استهالك جديدة، ومن خالل 
االنهيار التام للبنية التحتية عند أول حالة طوارئ 
(مثالً جائحة كورونا وغÆها من الكوارث الكربى 
الطبيعية  والكوارث   ،Ôالالجئ وأزمات 

املستقبلية).

منظومات القّوة
قال بعُض املتهّكمÔ إن فيلم سالو يعالج موضوع 
البرش  يف  املتأّصل  والفساد  البرشيّة  الطّبيعة 
الضعيف.  عىل  والسيطرة  الّسلطة  يف  ورغبتهم 
األنÄوبولوجي  التحليل  يغيب عن أصحاب هذا 
أن أحداث الفيلم ال تقترص فقط عىل مجموعة 
خطف  يقّررون  الذين   "Ôالسيكوباثي" من 
لتلبية   Ôاملراهق بعض  وقتل  واغتصاب 
احتياجاتهم النفسيّة وحسب. فك� هو الحال يف 
يف  يتوقف  ال  عنف  فائض  هناك  "ساد"،  رواية 
ملدة  والتعذيب  االغتصاب  يستمر  حيث  سالو، 
120 يوًما. يشÆ هذا الفائض إىل أن األفعال التي 
يرتكبها الليربتÔ الفاشيون يف الفيلم ليست مجرد 
يخدم  هنا  الجنس  جنيس:  انحراف  أفعال 
املنظومة. وك� هي الحال يف ساد، تصبح األفعال 
خاضعة  "أخالقية"  ميكانيكية  واجبات  املرتكبة 
التنظيم  هو  سالو  موضوع  إذاً،  أعىل.  ملنظومة 

البرشيّة، وهو تنظيم  الطّبيعة  االجت�عي وليس 
منظومة  بإطاعة  تتلخص  التي  الّسلطة  تتوسطه 

الرغبة.
الفيلسوف  يعترب  مختلفة،  مراقبة  نقطة  من 
إىل  االست�ع  أن  جيجك  سالفوي  السلوفيني 
موسيقى شونبÆغ الالمقاميّة هو شكل من أشكال 
تنبأت  شونبÆغ   موسيقى  أن  أي  التعذيب، 
باملحرقة. فب�ذا تنبأ العنف املفرط يف فيلم سالو 

آنذاك؟
الذي  الحارض  وهو  البائس،  بحارضنا  سالو  تنبأ 
تغوص فيه البورجوازية، طبقة أصحاب املليارات، 
حياتها  أسلوب  تعيش  أن  لها  يسمح  نظام  يف 
والعقول  األجساد  تهشيم  مقابل  يف  املنحرف، 
من  شكل  كل  عليها  بُني  التي  املادية  واألُسس 
املاليّة  الحاليّة،  عاملنا  أزمات  إن  الحياة.  أشكال 
عن  مبارش  بشكل  ناتجة  والبيئيّة،  والصحيّة 
(النمو  للرأس�لية  املَنظّمة  والّرغبات  الهواجس 
الرعب  أو  األزمة،  تكمن   .(... الربح  الالمتناهي، 
أننا غÆ قادرين عىل تخيّل  الحقيقي، يف حقيقة 

نظام آخر.
تاترش  مارغريت  نتخيّل  أن  السهل  من  سيكون 
وهي تلعب دور رشيرة يف سالو وتعلن للّضحايا 
وتشويههم،  تعذيبهم  الّصغار، وهي ترشف عىل 
سوى  هناك  تعد   ¼ مجتمع،  هناك  يعد   ¼" أنه 

أجساد ولحم". إن الجر÷ة التي اقرتفها املرشوع 
النيوليربايل بحق الطبقة العاملة حول العا¼ ال 
تختلف عن صور التّعذيب وأكل الرباز يف سالو 
ال  للبورجوازيّة  الوحيش  واالنحراف  باسوليني. 
الطبقة  وجود  إن  بل  أفعالها،  يف  فقط  يكمن 
البورجوازيّة هو بحد ذاته جر÷ة: عىل أجساد 
الفقراء أن تعا{ @ يستمر الخيال البورجوازي.
ليست الديستوبيا إال تعبÆاً عن سلطة أُخذت 
فيلمه  عن  باسوليني  قال  الحدود.  أقىص  إىل 
فوىض  موضوع  رئييس  بشكل  يعالج  أنه  سالو 
الجديدة يف  الرأس�لية  سلطة  تكمن  لطة.  السُّ
الواقع  تحويرها  كيفية  ويف  اللّغة،  إىل  تسلّلِها 
املرير وجعل العنف املمنهج أمراً مقبوالً. ÷يط 
األيديولوجية  زيف  عن  كاشفاً  اللثام  سالو 
 120 ملدة  الجميع.  ليتفحصها  البورجوازية 
 Ôإىل ماركسي Ôدقيقة، يحّول باسوليني املتفرج
من  شكل  أي  من  حرمانهم  عرب  ويحميهم 
التلّذذ الج�يل. يقف سالو عىل نقيض  أشكال 
فالطريقة  املُمتعة،  ديبورد"  "غي  مشهديّة 
أن  هي  سالو  üشاهدة  لالستمتاع  الوحيدة 

تكون فاشيًا!

لقطة من فيلم سالو
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انطوان الزعتيين

اَملْحَجر اَألْخَباِري
نشرة

،ãساد ãسيّدا
ُجْرþِْتُْم أَحياًء َوَمن منكم بال ضيق نفس فَلْيَلُْفطِْني 

بالهواء 
الهواء مجنزر يف الخاليا املعطوبة 

الس�ء املحروقة  الصدري مبلّط كتبليطة  القفص 
املقّشط  املقشوط  املشفوط  البحر  مياه  عىل 

للتشفيط عىل رمل الشاطئ املنهوب. 
ها هي جبّالة الجرثومة املَُمْكَننة ميكانيكي,ا لطحلنا 
العقل  رضس  كّسارة  تحت  تتمركز  الداخل  من 
املبقور،  الناشف  الحلق  تهدر يف كهف  املشلوط، 
الطّويلة  األلسن  املتبقي من عصور بصاق  تخلط 
وتضّخ  بحرارة  تجبل  الكبÆة،  األنوف  üاخوط 
األجساد،  تهوي  العظمية،  الهياكل  ٱنهيار  باطون 
تعوي الكالب، تسقط املدن والشوارع من العظم 

للعظم، الهواء يشّح، النََّفس يشيخ، الرئة تَْنَقِبْض.

،ãساد ãسيّدا
يُرجى الحذر والحذر الّشديد.

يُرجى ا�نضباط تحت وقع الصبابيط. 
يُرجى ا�نضباب يف علب الرسدين ومتابعة أخبار 
الهجوم  يُرجى  املراحيض  يف  القرش  معركة سمك 
عىل كراكيب البيت وترتيبها وتنظيفها وهفهفتها 

ليوم الّنرص العظيم.
الفركشة  مهنة  مزاولة  إعادة  تأجيل  يُرجى 
والتفشكل بكالكيش مواعيد األع�ل املتوقّفة إىل 

أجل غÆ مسّمى، (وهل األجل يُسّمى؟!)
وقبع  األبواب  عتبات  عىل  الخنادق  بحش  يُرجى 

املزرايب وتركيبها مدافع عىل متاريس الّشبابيك. 
بالجرب  الطوعي  الصحي  الحجر  التّمركز يف  يُرجى 
واإلجبار وعدم تصّفح أي كتاب ÷ّت بصلة إىل علم 

الجرب والحساب.
عن  األعزل  الدفاع  يف  والتباسل  التشبّث  يُرجى 

العزلة واالست�تة للبقاء يف الوحدة.
اليأس  َوَمْكيََجة  الوجه  قلق  مالمح  ّشد  يُرجى 
والتشاؤم بطلب الدعم من قّوات األجفان املسنبلة 

وا�ستسالم للنعاس وعدم مقاومة الخدر.
يُرجى الكسل برشاهة والنوم والحلم بالنوم حتى 

البطر.
الباب  الشلقحة يف خندق  االستفاقة  يُرجى وعند 

ونسيان مفصّالت الثورة والطغيان.
ناقوس  الشباك ودق  ا�نبطاح وراء مرتاس  يُرجى 

خطر اإلفالس نفًخا باملزراب.
يُرجى ا�قتصاد باللّمس وا�كتفاء بالهمس للرأس 

üعس حاسة الذوق والشّم.
األحالم  أعضاء  وبرت  واألشياء  األحياء  هجر  يُرجى 
أوراق  ونرش  واألمكنة  األزمنة  أوصال  وتقطيع 
نعوتها عىل حبل رسّة هذه األزمة الصّحية الهوجاء.

üاء  األرجل  ونقع  باألسيد  األيادي  غسل  يُرجى 
املفتوح  الواقع  قلب  مقّص  توليد  قبل  الرحم 
الستخراج نقطة الدّم املتخÄّة وقصف الدماغ بها، 
دماغ الحياة املُطَْنَجرَة عىل َجلْط اآلن بالحنÔ عىل 

ما قد كان، 
وَكان يا ما كان.

ãساد ãسيّدا

أوراق  يخلعوا  أن  اآلن  لحظة  أنبياء  من  يُرجى 
العريش عن عوراتهم ويْغلوها ويرشبوا زومها ثم 
مّجة  وليدخّنوها  الحكيمة  خوازيقهم  فَلْيُشعلوا 
واحدة وليختنقوا بحاوزقات إشاعاتهم االلهية.      

يُرجى طحن األخبار وصبّها صب,ا يف قالب الالجدوى 
ونحتها جسًدا محّنطًا بالعزلة. 

تفل  وبلع  الريق  عىل   Æالتبص  Æعص عّق  يُرجى 
طّب الفنجان وفقء العÔ بالخرز األزرق والجلوس 
تحت شجرة كل�ت البلوط والتّرضع آللهة معارف 
الّسطلنة أن تطÆ األفاعي ُمتَرشدقة بتفاح الجنة 
 Ôالت مرّ�  مرطبنات  رؤوسنا  عىل  تسقط  وأن 
الجمجمة  تَتِْنيَحة  عىل  لتتكّرس  امللعون  البلدّي 
والركمجة  املجامعة  جحيم  إىل  فنعود  بة  املَُخرِّ
بلزوجة عىل إفرازات التالصق ا�جت�عي املفزور 
الحربيّة  الذكر  بجاذبية  التّدبيق  فخ  يف  والوقوع 
وندم األنثى الطائشة املنتشية من ضجر الدوران 
األسود  العقل  بخش  ملساملة  وذلك  الحرب  يف 

الحابل دوًما بالنابل األبيض.

يُرجى معالجة ِقْرص النََّفس باستنشاق الطحÔ األ
بزيت  باملغطس  األحمر   Ôالعج وجبل  خرض 
الفرامل مع ماء ورد الحب الفاطس وزهر الخريف 

الذابل وإكسÆ َخرَف الربيع العرý الدائم .
وجذور  القويم  املنطق  آثار  عىل  الّنحيب  يُرجى 

آفاق التنوير السليم.
األبجديات  قيامة  انتظار  املعاجم يف  ندب  يُرجى 

املوبوءة من الحجر اللفظي.
بقايا  كل  عىل  العصبية  املبيدات  رّش  يُرجى 
ع اللغوي  َ الكل�ت العص�ء، كل�ت حواجز الرصَّ
املخاخ ويف غياهب   Æعىل مداخل ومخارج طناب
املنقرض  القز  بدود  املنهوشة  األحشاء  دهاليز 

والحرير املفقود. 
الشوارع من كل�ت  بالدم لشطف  التربّع  يُرجى 

زعيق الحناجر امللتهبة املنازعة.
يُرجى تسكÔ حروف كل الكل�ت املتنازعة عىل 

حصاد زالعيم حروفها املُعدية. 
يُرجى إعادة َدْوزَنَة القصبات الهوائية عىل أصداء 
فتالت أصوات القتىل املتّرسبة من بخاويش مجازر 
واملختوم  عليه  املصّدق  أ  املَُصدَّ ِدئ  الصَّ التاريخ 

بتلقيح صوت الهواء املَُربْقَح يف املقابر الج�عيّة.
لّغة  من  التنويت  مخزون  نََفس  سحب  يُرجى 

موسيقى الخالء املستقيم.

يُرجى التعقيم ِبُعقم الحلم وتلغيم بَُويَْضة األمل.
يرجى تطهÆ رؤوس بُعد الرؤية والنظر والتصميم 
تصميت  تفعيل  لترسيع  نس  الدَّ سلخ  ِبُدُهون 
التحليل ثم بلع القطن والطÆ بالرشنقة قبل تنبيت 

الفراشة.
يُرجى دحش فرشاة األسنان بالزلعوم قبل م�رسة 
املالئكة  أصناف  كل  مع  املبطوح  عىل  الدبكة 

ويُرجى التَّْنِتيْف
عر والنÄ والريش.       تنتيف الشِّ

يُرجى تخلية رواق مدخل البيت ملاّزيكا رقّاصات 
العدم املؤّخر. 

يُرجى ربط األعناق بساعات التخّيل.
والصالة  الرضير  بالصّمت  اللغات  شنق  يُرجى 

لجنون العفيف.
يُرجى الّنحيب واألنÔ عىل إيقاع ُخلُّو املعنى من 

كل ما كان 
من زمان حتى اآلن.

وأّما بعد،
تحيّة إنعاش فاشل لحيوات ميتات ملا سبق من 
قال وقيل عن أمجاد وفتوحات، من كعب الّدست 
رة املفرقعة يف وعاء  الغايل ِبُحبَيْبَات َشَ�ِميط الذُّ
َوأَدب  فّن  جهابذة  إىل  املُبَْهَدل  املخ  تنكة 
األَبُوكَالِيبُْسوتْرَانِْتيْك يتزحلطون عىل دفوف توتياء 
مختارين   Ôمحرطق الحيوا{  التبّاعد  معاقل 
الرتاجيديا  هيشة  يف  قولهم  عىل  السقوط 
التجديد  هرطقة  من  هروبًا  الكالسيكية 

والنيوحداثوية، أهالً بكم من جديد.   
ãساد ãسيّدا

إّن فالق صنديحة أمل الخالق املقطوع الّنسل قد 
انفلق، 

كّس  من  املُرتعب  الجبّار  املخلوق  تلفيقة  إّن 
العقربة يف الكهف قد انبل.

ألخاليا َملْطُوشة تَْنتُف شعرة صميمها َوتَُخفِّش. 
أجنحة األحالم املتكّرسة يف الرئة املهرتئة تَُوطِْوُط 

من نََفس هذا العا¼ املنازع،   
هذا العا¼ املتربّج بالتّقنية وتطّور الحّرية يف املّخ 
النابض  القلب  تّل  من  املُتهاوي  الحّب  َوتََدْهُور 

بالحرية يف ُجّب العبوديّة.
م كل  إن َّخْمَخَمة هذا العا¼ املحكوم بحركيّة تََكمُّ
لحظة بلحظتها َوتََكوُّر كّل كلمة ِبُعْقِمها َوتَلَُقف 
َخَدر الَخرب الهباء املطبوع طبًعا عىل الجبÔ لدّق 
رمل  وشفط  البحر  وتبليط  بالحائط   Ôالجب
الشاطئ وَكَْرس األفق يف العÔ لن تردع اللغة يف 
النهاية أن ترفع األصابع املَُجْرþَِة لِتَبَْعَص فيها كّل 
خرافة الّسلم املَُحيَْون ألنَْسَنة اإلنسانية الَْحْربَِجيّة.

  ãساد ãسيّدا
بÔ الوجه والقناع

الجرثومة حرّة وطليقة الفم 
ال الكفوف تجدي
ال الصابون يَرغي

 أو يُغري.
بالدي...بالدي

يا كفن الطّفر والندم عىل ما سبق
يا حلم الجرم باألمل 

Ôيا كابوس نَتْف العقل عىل السطوح والبالك
يا براكÔ شبق الكل�ت املُتناحرة 

يا جنس الوباء األول
لّغتي، يا لغتي 

أيني منِك من الحّب َوأَيَْنِك ِمْنه ِمنِّي؟    

ãساد ãسيّدا
تُصبحون عىل رحلٍة يف العزلة.  

ُيرجى ربط األعناق 
بساعات التخّيل.

ُيرجى شنق اللغات 
ابلّمصت الرضير 
والصالة لجنون 
العفيف.
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سامي حداد

أان هكذا ولدت ... 

عىل أ*ري
النتايج

أنا هكذا ولدت، ال أقف إال حيث ممنوع الوقوف
وآكل نفيس @ ال أظهرها، أتلذذ ý إ{ شهّي طيّب حّي

إن الله حّي
أنا هكذا ولدت، أتبّول يف العرص يف زقاق ضيّق تحت نافذة أحد مال| 

البنك القريب @ 
تتنزه رائحة بويل يف كل املكان

فأنا  جيدا  أمسحها  ثم  بيدي  الناس  وأصافح  أتجّول  ولدت،  هكذا  أنا 
نرجيس وأقرف، أقرف من كل ما هو حويل وفوقي وعن ش�يل وتحتي 

وعن ÷يني.
وال أقرف من بويل يف الزقاق الضيّق.

أغني بصوã البشع أغان جميلة فاألغنية الجميلة تجّمل الصوت
أنا هكذا ولدت، ال أحب رؤية الحائط عن ش�يل يف الغرفة امللعونة وال 
أستطيع النوم عىل ظهري فالدود يف مصاريني يشعر{ بالغثيان، فأجمع 

ديدا{ وأقلب بها اىل ÷يني فتتكدس عىل بعضها البعض وال تزعجني. 
عىل ÷يني ال حائط وال دود، وال لص سيدخل معي امللكوت. 

انا هكذا ولدت، أتغلب عىل إنفلونزا الخنازير بأكل لحم الخنازير وعىل 
اإلنفلونزا بالنيسكافيه، وأضحك عىل الطبيب. 

أنا هكذا ولدت أكره ٱبتسامة بائع الكعك وأناقة موظف البنك، والبصقة 
 Ôالبلغمية املنطلقة من فم سائق التاكيس اللع

Ôوبعد البصقة يقول :الله يع
فأرد بقرف شاذ، كأ{ شاهدت طفال مصابا بالطاعون يلعب بأمعاء جرذ 

ةلتقطه من مجرور قريب، ذيله مقطوش. 
.Ôيا معلم آم Ôآم

أنا هكذا ولدت، ولو أ{ كنت املسيح لكنت فعلت ما هو أذ� من فعل 

املسيح يف عشائه الّرسي وخدعت التالميذ 
وٱستبدلت باملتّة النبيذ

رغم أن لون الدم أحمر يف كل األحوال لكنني ال أكرتث للونه، ألن أيام 
املسيح كانت أبيض وأسود فمن سيدري.

رفاعتها  من  التي  تلك  املستوى  رفيعة  املصادر  أكره  ولدت،  أنا هكذا 
تدخل خرم االبرة مرتÔ وثالث دون أن تزنق به،

 مصادر رفيعة جدا بحيث تُظهر عظمها للعلن فتُلعن لعناً عظي�ً عندما 
تعلن عن إعالن ما. 

أفّضل املصادر عريضة املستوى تلك الواضحة والتي ال تدخل انفها üا ال 
يعنيها.

أتا هكذا ولدت أحيانا قديس، لكن عىل العموم أنا خبيث ال تروق يل 
اللطافة واإلرساف يف التهذيب وأقول للعاقل أنه كذلك وللغبي أنه غبي.
أنا هكذا ولدت يل يف السياسة رأي ويل أصدقاء سيذبحون عىل العيد، 

خرفانا لهم يف السياسة رأي ايضاً
أنا هكذا ولدت إذا صودف مرور حيوان بقرý قد تم اإلعالن أنه منقرض 

عامليا، أقتله @ أعيد ٱنقراضه و@ ال أكّذب االخبار العاملية. 
أنا هكذا ولدت أعيد تكرار الخطيئة @ ال يكون موت األنبياء قد ذهب 

دون جدوى.
أعيش يف مرآب ضخم للسيارات ش�ل البالد وأكاد أكون الوحيد الذي ال 

÷لك سيارة.
ولو أ{ ولدت تحت عربة لبيع السمك النيئ يف إحدى الشوارع الشعبية 
املقتظة بÔ الدم وبقايا السمك لكنت وجدت مربرا لرائحة العا¼ املقرفة 
يف أنفي، لكني ولدت يف املنزل وقد وضعت أمي الكولونيا عىل جسدي 

بعد الوالدة فصارت رائحتي حلوة،  يا للعجب. 

غرافييت من اليونان



تـاريـــــــــــــــــــــــــخ
الطبقــــــــــــــــــــــــة 
العــــــــــــــــــــــــاملة

2 مارس 1974، نُِفَذ حكم اإلعدام بحق سلفادور بويغ أنتيتش، األنار@ 
والثوري الكاتاال{ من حركة التحرير األيبÆية (مجموعة مسلحة من 
بعد  فرانكو،  دكتاتورية  إبان حكم   ،(Ôالتحرري  Ôواملاركسي  Ôاألناركي
أنتيتش  بويغ  األعناق إلعدام  إتهامه بقتل رشطي. إستخدمت كّسارة 
(كانت هذه آخر مرة تُستَخَدم هذه اآللة - Garotte -  لتنفيذ حكم 
إعدام يف إسبانيا). تسببت وفاته يف احتجاجات داخل وخارج إسبانيا، üا 
يف ذلك إرضابات طّالبية يف برشلونة ومدريد. يف سÆته الذاتية، كتب 
باريس  اإلسبانية يف  البنوك  "تعرضت  ميلتزر:  ألربت  الربيطا{  األنار@ 
لهج�ت. وحدثت تحركات م�ثلة يف دبلن وتولوز وبربينيان وليون 
ولوكسمبورغ  وليج  وبروكسل  وجنوة  وميالنو  وروما  وبولونيا  وباو 
بشكل  التحركات  لهذه  التخطيط  يتم   ¼ ولندن.  وليفربول  وجنيفا 
وأعجبوا  أنتيتش  بويغ  إلتقوا  أشخاص  من  تلقائياً  الرد  جاء  مركزي. 

بإخالصه."

فيات  مصنع  ع�ل  من  صغÆة  مجموعة  أرضبت   ،1943 مارس   5
نهاية  العمل. خالل عطلة  اإليطالية عن  تورينو  مدينة  مÆافيوري يف 
األسبوع، انترشت الدعوة إىل اإلرضاب يف املناطق الشعبية وبحلول يوم 
إىل  األخرى  املصانع  وع�ل  الحديدية  الّسكك  عّ�ل  انضم   Ôاالثن
املصانع.  حركة  عامل  ألف   100 شّل  أسبوع،  غضون  ويف  اإلرضاب. 
اعتقلت السلطات 850 عامالً، لكنها ¼ تتمكن من إنهاء اإلرضاب وإجبار 
الع�ل عىل التنازل عن مطالبهم. بالتّزامن مع اإلرضاب، تصاعدت حركة 
مقاومة الفاشية يف إيطاليا، وساهمت الحركة االحتجاجية الع�لية يف 

زيادة شعبية املقاومة املسلّحة التي ظهرت يف ذلك العام.

10 مارس 1952، قاد فولغنسيو باتيستا انقالباً يف كوبا وعÔّ نفسه رئيساً 
األع�ل  ورجال  املتحدة  الواليات  من  بَدعٍم  حكومته،  قتلت  للبالد. 
والُنَخب الÄيّة، آالف الكوبيÔ ضمن عمليات تطهÆ مناهضة للشيوعيّة. 
ر  أُطيح به يف ثورة عام 1959، فَهرََب من البالد مع حاشيته مع ثروة تُقدَّ

 .@Æمن 300 مليون دوالر أم Äبأك

18 مارس 1871، تأسست كومونة باريس كأول محاولة للطبقة العاملة 
يف التاريخ الحديث لخلق شرتاكية. استوىل ع�ل باريس، الذين انضم 
املدينة ورشعوا يف  املتمرد، عىل  الوطني  الحرس  من  متمردون  إليهم 
من  الكومونيون  øكن  الع�ل.  مجالس  عىل  قائم  مجتمع  تنظيم 
السيطرة عىل املدينة حتى أواخر شهر مايو، إىل أن استعادتها القوات 

النظامية وذبحت 30 ألف عامل إنتقاماً. 

30 آذار 1976، أعلن سكان الجليل يف فلسطÔ املحتلة اإلرضاب العام، 
بعد أن قامت الّسلطات الصهيونية üصادرة آالف الدو>ات من األرايض 
ذات امللكيّة الخاّصة أو املشاع يف ثالث قرى عربيّة يف الجليل (دير حنا، 
عرابة وسخنÔ). شارك أهايل الجليل بكثافة يف اإلرضاب واملسÆات من 
الجليل إىل النقب، فرّدت حكومة اإلحتالل بإعالن حظر التجّول، لتندلع 
مواجهات أسفرت عن سقوط ستة شهداء وأُصابة واعتقال املئات. ك� 
 Ôالالجئ مخي�ت  ومعظم  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  شهدت 
يحيي  الجليل.  النتفاضة  داعمة  حركات  لبنان  يف   Ôالفلسطيني
الفلسطينيون وداعمي تحرير فلسطÔ هذا التاريخ يف ما يُعرَف بـ“يوم 

األرض“.

البنوك  22 مارس 1910، ُحكم عىل عصابة "روبن هود" من لصوص 
ألن  قانونياً  اإلعدام  يكن حكم   ¼ شنقاً.  باإلعدام  أوكرانيا  يف   Ôالثوري
املجموعة ¼ تقرتف جر÷ة قتل. من أعضاء املجموعة شاب أنار@ يُدعى 
نيستور ماخنو. لحسن حظه، كان قد تالعب والديه بتاريخ ميالده عند 
والدته، م� جعله قارصاً قانونياً. تّم تخفيف عقوبته يف وقت الحق إىل 
املؤبد مع األشغال الّشاقة. أُطلق رساحه يف ثورة فرباير عام 1917. من 
املفارقات أن ماخنو أسس الحقاً مجالس عّ�لية ثورية (سوفيات) ونظّم 
انتخابات حرّة، وهو الذي أسس الجيش األسود األنار@ يف اوكرانيا الذي 
وقف يف وجه البولشفيÔ الذين أرصوا عىل فرض سلطتهم عىل السوفييت.

بعد وفاة  اليونان  أع�ل شغب يف سجون  اندلعت  22 مارس 2009، 
رفضت   .Ôسجن  Ôب نقلها  خالل  جوليو{  كاترينا  الناشطة  الّسجينة 
يف  النÆان  وأشعلن  زنازينهن  إىل  العودة  النساء  سجن  يف  الّسجينات 
املبنى، في� اشتبك محتجون خارج السجن مع رشطة مكافحة الشغب. 
ك� نظم 200 سجÔ يف أثينا احتجاجاً تضامنياً. كانت الّسجينة جوليو{ 
ناشطة بارزة طالبت بوقف عمليات التفتيش املهبيل للسجينات التي 
وصفتها بـ "االغتصاب غÆ الرسمي"، ونظمت حمالت لتحسÔ ظروف 
نقل  عمليات  يف  والنظر  جسدية،  إعاقة  من  يعانون  الذين  السجناء 

السجناء التي مات بسببها العديد منهم بشكل مثÆ للّريبة.

27 مارس 1997، تم تَغريم العب منتخب كرة القدم اإلنكليزي وفريق 
ليفربول روý فاولر، لتعبÆه عن دعمه لع�ل ميناء مطرودين، وذلك 
خالل مباراة بطولة كأس الكؤوس األوروبية. فبعد تسجيله هدفه الثا{ 
لليفربول، رفع فاولر قميصه لعرض ã شÆت كُتب عليها "إدعموا ع�ل 

."Ôامليناء الخمسمئة املفصول
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