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اّليت  األسواق  يف  يترصّف  أن  له  يؤمل  اإلنتاج  هذا  وألّن   
من  يعاين  عامل  يف  االجتماعية  الطبقات  مختلف  ترتادها 
الالمساواة، لزم أن يظهر بأشكال عديدة تستجيب لقدرات 
لتكوين  املجال  فسحت  العملّية  هذه  مختلفة.  رشائية 
ال  األغنياء  فأسواق  أيًضا،  املجتمع  طبقّية  تعكس  أسواق 
لألغنياء  يروق  وال  ظرف،  أي  تحت  يارتها  ز للفقراء  يمكن 
تجد  لن  الفقراء.  الستقبال  املخّصصة  املتاجر  يف  التسّوق 
أو من  األغنياء يجمع حاجاته من سوق "صربا"  أحد  يوًما 
سوق "حي الّسّلم"، إاّل يف سبيل تسجيل املواقف أو ألجل 
ط، كما أّن فقريا لن يدخل أحد 

ِ
العراضات أو من ُبخل مفر

متاجر "آيشيت"، إاّل تحت عناوين املغامرة والُفرجة. وملّا كان 
يّة لتأمني  أصحاب رؤوس األموال قد أنشأوا املوالت التجار
مختلف احتياجات األغنياء والطبقات املتوّسطة، لئال يضطر 
الوقت يف عرص الرسعات،  الذي يستزنف  التنّقل  هؤالء إىل 
أنشأ املتمّولون أيًضا نموذًجا مشابًها يلّب متطّلبات الفقراء، 

أقصد متاجر الـ "واْن دوالر".

ومحال الدوالر الواحد، كما املحال املخصصة للفقراء، ال تعّج 
املتاجر  تكون  أن  اعتدنا  كما  واملوسيقى  واأللوان  باألضواء 
املتاجر  من  الّنوع  هذا  يكون  ما  وغالًبا  واملوالت.  الضخمة 
بالكاد  خطوات  عرش  أو  تسع  صغرية،  مساحة  على  ا  ممتدًّ
أو تزيد قلياًل، ممتلئة بالرّفوف اّليت تزخر باملنتجات والسلع 
املختلفة اّليت تعّث انتباهك. يقول رّواد متاجر الـ "وان دوالر" 
من  كان  عّما  تزيد  ببضاعة  يخرجون  املرّات  أغلب  يف  أنّهم 
يادة ليست مفاجأة،  املخطط رشاؤه. ويف الحقيقة أّن هذه الز
تحقيق  أجل  من  لالستهالك  يدفعك  عامل  يف  ومتوقعة  بل 
ذاتك. لقد كان متجر الدوالر الواحد ملجأ للفقراء املنخرطني 
عالقة  أن  إاّل  الحداثة.  فرضته  الذي  "السيستم"  يف  قهًرا 
الفقراء بالـ "وان دوالر" كان ال بّد لها من نهاية. على األقل، 
يمكن الخلوص إىل هذه الخاتمة بتأّمل بسيط يف اسم هذا 
بني  الّتشابك  بوضوح  ُتظهر  دوالر"  "وان  فالتسمية  املتجر. 
سعر البضاعة وسعر الّدوالر، تماماً كما تتشابك االلكرتونات 
ُكموميًّا. تقول الفزيياء الحديثة أّن الجسيم "ما دون الّذرّيّ" 
قد يرتبط ارتباطاً مبهماً مع أحد الجسيمات األخرى، بحيث 
املنتج  سعر  يتأثر  هكذا  اآلخر.  له  يتعرّض  بما  أحدهما  يتأثّر 
على  املحافظة  مرسحّية  زيف  وبقْدر  الّدوالر.  رصف  بسعر 
متجر  استقبال  ديمومة  مزيفة  كانت  الّدوالر،  رصف  سعر 
الظاهرتني  بني  الّتشابه  يقترص  وال  الفقراء.  دوالر"  "وان  الـ 
على هذا فقط، بل أّن الغموض اّلذي يلّف ظاهرة الّتشابك 
وضع  حقيقة  أيًضا  يلّف  العلمّية،  األوساط  يف  الُكموميّ 

الّدوالر يف األوساط االقتصاديّة اللبنانّية.

مجمل  كلمات  بضع  يف  نستعرض  أن  اإلمكان  يف  ليس 
وبالتََّبع  فرضها،  املَُدولر  النموذج  استطاع  اليت  التحّوالت 
ثّم  يّة  دور أزمات  يخلق  اّلذي  الّنموذج  حّتمه  اّلذي  املنتهى 
أردنا  وإذا  على حملها.  لها  طاقة  ال  اّليت  للطبقات  يحّملها 
الكربى،  الّلوحة  لتأّمل  الّتفاصيل  قراءة  عن  نتزّنه  أن  اآلن 
فإننا سنتنّبه إىل حقيقة تأبيد معاناة الطبقات الفقرية اّليت 
تنتج عن دفعهم لالستهالك من دون إنتاج آلّيات توّفر لهم 
القدرة على ذلك. وإذا كان االستهالك كما سبق أن ذكرنا، 
الفقراء  معاناة  فإّن  الذات،  لتحقيق  أساسيًّا  رشًطا  يشكّل 
يّات  الرضور تأمني  على  القدرة  انعدام  على  مقترصة  غري 
أيًضا  سيكولوجّية  معاناة  لتكون  ذلك  تتعّدى  بل  فقط، 
نتيجة فقدانهم ذواتهم. إّن هذا الّنموذج ساديٌّ يرى آلّياً يف 
يّة  الفقراء، ومن دون األخذ بعني االعتبار حاجاتهم الرضور

بصفتهم برًشا، وسيلة خالصة لتمّتع كربائه.

البرشي  العقل  داخل  املتأصلة  الالواعية  اإلكراهات  وهذه 
استهالكيًّا  كائًنا  اإلنسان  صرّيت  اإلنتاج،  آلة  أرستها  واليت 
برشاهة، يجد ذاته يف الّتبّضع. وكان هذا مساوًقا للضبابّية 
تسّيد  سّهل  اّلذي  األمر  الحاجة،  مفهوم  طّوقت  اّليت 
كائًنا  بوصفه  الفرد  دور  تحّدد  اّليت  االستعدادات  نسق من 
مستهِلًكا يهيمن عليه نمط محّدد من العيش، بل وتهيمن 
عليه الهيمنة نفسها كما يقول ماركس، فال يكون ملتفًتا إىل 
املفاهيم اليت تربعت على عرش نزوعه وتحكّمت به. ومل يقترص 
أثر حملة تعديل ذوات الناس على هذا فقط، بل تجّذر إىل 
درجة أنه استطاع قلب عالقات االحتياج واالستهالك، فلم 
ملا يحتاجه، بل يستهِلك، ثّم يسّوغ  يعد اإلنسان مستهِلكاً 
استهالكه بوصفه حاجة ملّحة، أقول مجّددا، كان هذا بعد 
الليربالية  اإلنسان  أنشد  الحاجة. وحني  أن ُطمس مفهوم 
يّة، كان   خاتمًة إلنجازات وصياغات البرش الفكر

ِ
بصوت عال

املعاناة  دواّمة  أُدخل يف  أن  بعد  فيه  ُوضع  يف وضع محرج 
إىل  يدفعه  الذي  شبه-الجربيّ  سلوكه  أصل  عن  تنتج  اّليت 

االستهالك.

ال يهّمنا هنا البحث الكرونولوجي يف أسبقية "خلق الحاجة 
كلتا  العكس، ألّن يف  أو  الهائل"،  لالستهالك" على "اإلنتاج 
الحالتني، يشكّل اإلنتاج املفرط الهادف إىل تنمية الرأسمال 
غاية أخرية. اإلنتاج غري املنضبط بنّيٌ يف قراءة استهالك البرش 
الواليات  استهلكت  هذا،  على  وكمثال  الّطبيعية.  للّثوات 
كث  املتحدة األمريكية من ثروات الطبيعة خالل القرن املايض أ
مما استهلكته البرشية طوال مّدة عيشها على هذا الكوكب 
عن  تعبرياً  ليس  وهذا   - كيد  بالتأ املايض  القرن  باستثناء   -

حاجة كما سبق أن ذكرنا.

كث ما كان يثري قلقي يف فرتة املراهقة تساؤيل عن السبب  أ
وراء امتناع هللا عن تحويل الفضائل، اّليت يريد مّنا سلوكها، 
البرش،  نحن  فينا  خصوصّية  عن  متفرّعة  حاجات  إىل 
اليّت  اإلنسان  سعادة  يجلب  بما  لإلتيان  ذاتيًّا  نميل  بحيث 
تضمنها رسديّات األديان. واملستهجن يف األمر، أن تساؤاليت 
الطفولّية ُدفعت إىل حزّي الوجود بعد صعود الّتيارات املاديّة، 
مل  هللا  ولكّن  الكربى.  الّصورة  على  اإلنتاج  آلة  واستحواذ 
وهًما  استحالت  والفضيلة  الّتحّول،  هذا  يف  طرًفا  يكن 
إلعادة صياغة  املال  أرباب  وتدّخل  االنسان،  تشّيأ  وتخيياًل. 
ذوات الّناس، وبالّتايل ميولهم وحاجاتهم، بما يتناسب مع 
غاياتهم هم، ال الغايات املتعالية اليت تغري فاهميت. وأحد 
والخدمايتّ،  الّسلعي  الّتبادل  يخ  تار أهمّية يف  التغرّيات  كث  أ
الطبقات  مختلف  وضعّية  على  تأثرياً  العوامل  كث  أ وأحد 
شك  أدىن  بال  هو  املاضية،  القصرية  الفرتة  يف  االجتماعّية 
أرباب اإلنتاج القدرة على تلبية الحاجات، إىل القدرة  تجاوز 
على  متأسسة  اكُتسبت  اليت  القدرة  هذه  "خلقها".  على 
اّلذي  الوحيد  الكائن  بوصفه  لالنسان  مخصوصة  نظرة 
يفعل "إراديًّا" ما يعتقد أنّه مالزم للصواب، األمر الذي دفع 
الكونّية إىل إعادة رسم مفاهيم هذا اإلنسان  القرية  سادة 
سريورة  خالل  مستفيدين  واالحتياج،  للّصواب  وتصّوراته 
إعادة تشكيل الذات من حقيقة القيم واألخالق والعادات 
اّليت تنتجها وسائل التأثري اليت توافرت خالل الفرتة املمتدة 
لتأسيس  مثال،  كاإلعالم  يبة،  القر الزمنية  الرقعة  على طول 
عادات مجتمعّية وأنماط عيش خاضعة لرتسيمات جديدة، 
اّلذي  للشفقة"  كثريا  واملثري  منه،  "امليؤوس  الجهد  فيتكّثف 
ينبغي القيام به لاللزتام باألفكار الطفولّية املستحدثة املتعّلقة 

باالحتياج.

متجر 
"واْن دوالر"... 

حني يقضي 
االسم 

ّعلى املسمى

مهدي عساف

الخطوة األوىل:
رّدد معي: 

"القضّية ليست طبقّية"

الخطوة الثانية:   
إبحث عن تمويل... تمويل للقضّية.  

identity bullytics أُدخل يف جدل سياسة الهوايات  
حىت لو َصَنعَت منها حواجز "عالهويّة"  

 boosting إدفع دوالرات للـ  
ego boosting واحصد اليكات و  

الخطوة الثالثة:   
"فّتش" عن اآلَخر   

ية" أداتك الفيتيشية. "أجسادهم العار   
يّن جسدهم بعبارة "فائض القّوة". يهم حىت العظام وز عرّ   

الخطوة الرابعة:    
أطلق نريانك على اإلنسان    

املَقهور، املنَهك، املعدوم، املَهدور    
فهذا قدره حتماً    

سيموت جوعاً يف املدى املنظور    

الخطوة الخامسة:     
قبل أن يلتقط أنفاسه األخرية،     

دعه يرّدد هذا النشيد:     
"غرباء وارتضيناها شعاراً يف الحياة     

أن تسأل عنا فإنا ال نبايل بالطغاة     
غرباء هكذا األحرار يف دنيا العبيد     

غرباء غرباء غرباء غرباء     
كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء"     

- كيف تصنع الدراما؟ ما الذي يجعل الحدث درامًيا؟ هل فكرت يف هذا األمر من قبل؟
- تروَّ قلياًل، ثالثة أسئلة رضبة واحدة، ما بالك؟ احِك شيئاً مفيداً!

- شيئاً مفيداً ها؟ إذا كنت تتفادى اإلجابة، ال عليك. يمكنك ذلك، لكنين أشعر بيشء ما، 
السؤال أصاًل  أليس  التعبري عنه بجملٍة مفيدة. أعين، لكن جاوبين على هذه،  أعجز عن 

طريقة مخاطبة؟ هل من الرضوري التحدث بجملٍة مستقرة هادفة؟ 
- حسناً ، هنالك رشطان لصناعة الدراما، إما أن يوجد شخص عاقل يف ظروٍف غري عقالنية 

أو أن يوجد شخص غري عاقل يف ظروف عاقلة. وأنت، أيها املُضيف، لك حرية اإلختيار.
- وماذا إذا إجتمع االثنان معاً؟

- ال أعلم، ماذا تريد؟ 
- أن أعربّ على األقل بما جعلين شخص غري عاقل يف محيط غري عاقل.

- تفضل!
- التطبيع. التطويع. التسليع. التسويغ. التسويق. املساومة. املياومة. 

املُدّولر.  الُعملة.  املصارف.  عّمال  املعمل.  املصارف.  ية.  الربجواز الجيش.  الجامعة.  املصنع. 
الَعَمالة. الصيارفة. املُسترشق. الرجل األبيض. االمتثال.

الطاعة.  االرتهان.  اإلذعان.  اإلحتمال.  أحادية  املال.  املال.  رأس  االحتالل.  اإلستغالل.   
اإلستعراض.  ضة. 
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املُسَتعر العارضة.  العارض.  املثقف.  االنصياع.  دين.  رجل 

اإلنستغرام. الصورة. أربعة وعرشون صورة يف الثانية. التلفاز. الراديو. الصحيفة. صحافة 
صفراء. خرب عاجل. إشاعة. إعاشة. نصف معاش. التعايش.

6/6 مكرر. الطبقة الحاكمة. السيستام. معارضة من داخل السيستام. النموذج. إنجازات 
يرة العمل. َقطع الحسابات.  املُقدس. التيولوجيا. الوعي الزائف.  حسان دياب. نصائح وز

اإليديولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 
اإليمان املزيّف. احتكار اإلختيار. ُفقدان التمثيل. الُفقدان. التمثيل. هوليوود. رامبو. عضالت 
اإلعالنات.  لوحات  الدعاية.  األيقونة.  األسطورة.  االستالب.  التنميط.  تنمية.  بإبر  ُمعززة 
أطباء ينصحون بمعجون أسنان. معماريون نطحوا السحاب. محامون وضعوا بروتوكول. 
جنس  أنا.  هيفاء  أنا  روتانا.  يف.  يت.  إم.  ال  أو.  جي.  إن.  الـ  صهيون.  حكماء  بروتوكوالت 
كاديمي. التلصص. السعي للشهرة. مارلني  مونرو-أرثر ميللر  معّلب بفيديو كليب. ستار أ
كونان.  املدقق    vs السابق  الوزراء  لرئيس  العربية  اللغة  كينيدي.  مونرو-جون  مارلني   vs
ن َبن محّمص طازج. مسلسالت مكسيكية. الخيانة. 

ِ
معادلة السني-سني. أبو شهاب & ب

والطلب.  العرض  الطلب.  العرض.  اإلستهالك.  الـ"موول".  الخيانة.  أمرييك طويل.  فيلم 
ية.  يتار العسكر اإلمربيالية.  الفرنكوفونية.  الكونفيدرالية.  الفيدرالية.  الصنمية.  التشييئية. 
مرصفك مدى الحياة. قرض جامعي. اإلبراء املستحيل. القضاء املعنّي ال املُخَتص. الذكاء 
اإلصطناعي. الروبوت. ااَللة. املكنة. املكننة. ترييف املدن. تمدين الريف. واي-فاي يف حقول 
القمح. ميشال ألفرتيادس يف املدينة. القديس يوسف بيك كرم. رسق بس عّمر. قهوة 
بدون كافيني. بيبيس دايت. العشق حسب القواعد األربعون. الخيانة. الباركميرت. جمعية 
من  وظيفة  الطوائف.  الواسطة.  للطوائف.  تابع  مدنية  التسخري. مجلس خدمة  التجار. 
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- أين أنا؟ 
كم على منت رحلة اإلغرتاب. نتمىن أن تستمتعوا بهذا العدد املخصص لتعزية محالت 

ِ
أهاًل ب

الـ $1 واالحتفال يف استالب الذات عن الذات الذي تصّدعت عن نفسها كنتيجٍة، بعد أن 
حّول ااَلخر كل األموال اليت نهبها وهم منّومون مغنطيسيا ً، يتباهى بعضهم على بعض 

ية  يف أرقام حساباتهم مرصفية، إىل الخارج. مرحباً بكم يف جمهور

الجــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.

كيف تتسلق "درج" الليربالية يف خمس خطوات؟

كلمات مرتابطة يف معجم اإلغرتاب

مانيفســـــتق

أتموســـــــفري

ير: زيك محفوض.  ير: بول مخلوف. مستشار التحر ير: حرمون حمية. نائب رئيس التحر رئيس التحر
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ملّدة دقائق متجّمداً أمام فرن الغاز "هذا ال يمكن.. ما اسم 
هذا اليشء؟ لقد نسيت". تذكَّر يف النهاية بعد أن بدأ يشّم 
بالطبع  غاز  فرن  "غاز،  الغرفة:  بها  امتألت  اليت  الغاز  رائحة 
يبة "غاز، غاز هه نعم  ههه". وراح يكرر الكلمة مئات املرّات بَر
غاز.."، ليك يشعر بأنّه يتحكّم يف تذكر األسماء واألشياء. وما 
تفقد  بدأت  الكلمة  أن  هو  التكرار  بسبب  ذلك  بعد  حدث 
يجّياً، وعادت إىل أصلها، أصواتاً تطفو على الفم.  معناها تدر
وأخذ يشعر كأنّه مجرد قرد يتمتم فحسب. ما معىن هذه 

الكلمة، غ ا ز.. ال أفهم. 

أطلَت  وإذا  أقّل؛  يكوُن  ملّياً،  إليه  تنظُر  ال  ما  كّل  باملجمل، 
النظر وعّمقته، يبدأ املنظور إليه بالتحّول إىل يشٍء آخر تماًما، 
يشٍء مغاير ملا بدا عليه يف أول األمر. إىل هنا نكاد نتوّصل إىل 
تسميتهم  على  أحياًنا  يصطلُح  ما  إحدى حاالت  تشخيص 
يف  الواقعون  هم  عرصهم،  عن  صورٌة  هي  "المنتمني"، 
واآلخرين..  واألحداث  األشياء  مع  أنفسهم،  ]مع[  تغرّب، 
العمى  من  حالة  يف  الواقعون  هم  األول،  حديثنا  ويف 
تراه انسلخ اسمُه  َترى ولكنك ال تفهم، وما  السيكولوجي: 
بوظائف  بالعبث  تبدأ  قد  مثاًل،  محسوبَك  حالة  ويف  عنه. 
لألمكنة  أن  نفسَك  وبني  بينك  حًقا  تعتقُد  قد  أو  األشياء، 
وضمن  جميعها،  بالثنائيات  تلعب  أو  تناسلية،  أعضاء 
احتمالية ضئيلٍة، أم تصبُح شاعراً، أو ربما مصّوًرا فوتوغرافًيا 

مشهوًرا. هنيًئا. 

يباً مع كل يشء، تكون عالقة منفيٍّ  عالقتَك مع املكان، وتقر
ضّدًيا   - وظائفها  عن  لألشياء  وخروج  انفصال  ومنفى، 
األشياء"  تميزي  يستطيع  "ال  هذا،  فاملنفيّ   - بديهي  بشكل 
كأنّه "يف وسط األشياء.. األشياء الالمسماة" )كولن ولسن، 
الالمنتمي، ص ٢٤(، مكاُنه يّتسم بأنه "متسلط" و "جانب".
كيف نستطيع تفسري هذا؟ ربما كان غاستون باشالر سيفيدنا 
]"شاعرية  املكان"  "جمالّيات  لكتابه  آخَر  جزًءا  كتب  لو 
املكان"[، يدرس فيه جماليات املكان العدايئ ال األليف، رغم 
أن األمر هنا يتخذ شكاًل آخر؛ عدُم القدرِة على االتصال، بل 
وعدم الرغبة يف ذلك أيضاً، كطريف املغناطيس املتماثلني، إنها 
إال  يكون  لن  العامل  مع  له  التقاء  وأيّ  األقطاب،  تنافر  حالة 
بالقوة، ولن يحصل التجاذب وااللتصاق رغم ذلك مطلقاً.

عليه   - يتحدث  وباشالر،  واألمكنة  الثنائيات  وبمناسبة 
هذا،  حديثه  وعلى  والخارج،  الداخل  جدل  عن   - الرحمة 
نستطيع االستناد إىل الكالم على عالقة اإلنسان الالمنتمي/

املتغرب، باملكان، بالخارج والداخل تحديداً؛ يقول:

"هل أنت يف فيلم أو يف الحقيقة؟"
- ويك إند، جان-لوك غودارد.

عزيزي أنطوان،

إنين أحاول جاهداً أال أضغط على زرّ املسدس.

لقد أصبحُت فجأة موضوعاً مثرياً للجدل. لسُت ممتعضاً 
أُصنَّف  أن  عليّ  يتوّجب  ملاذا  لكن  حويل،  اآلراء  ترشذم  من 
زماليئ  سمعت  البارحة  خشية.  األمر  يف  أصاًل؟   

ٍ
كموضوع

هذا  إىل  "انظر  البعض رساً:  لبعضهم  يهمسون  الردهة  يف 
وُهم  "اليشء"  هذا  ُمبدعاً".  نفسه  يعترب  الذي  اليشء 
للسخرية.  مدعاة  فاشل،  هجني،  كائن  بذلك،  يقصدونين 
أقتلع أذين  أن  أمكنين  لو  املشّوه وتمنيت  َتذكرُت فان غوغ 
بـ"آل"  التقيت   املزنل،  البارحة أيضاً، وأثناء عوديت إىل  فوراً. 
القاتمة،  )املُعتادة(  النظرة  بتلك  يرمقين  كان  صدفًة. 
ارتخت مالمحه  املريبة من بعيد، وقبل أن نتصافح بقليل، 
املشدودة بعد أن بصق كالمه يف وجهي قائاًل :" ال أعرف إذا 
كنت تسّمي هذا اليشء الذي أصدرته كتاباً. ال يحرض األدب 
تفاجأت  لقد  أُخفي عليك،  الزنق والنميمة". ال  إىل حفالت 
االتهامات  رمي  البعد عن  كل  بعيداً  فعله. خلته  بردة  كثرياً 
جزافاً، وأنه على علمٍ  مسبق بأن اإليروتيك هو أعلى درجات 
األصالة يف العالقة اليت تجمع بني اثنني. أخطأت يف الحكم 
عليه. وعيي تجاهه خدعين، أحداث كهذه تحدث دوماً، لكن 
أن تجد جواباً يقتلع حريتك بالصدفة فهو أمر نادر. فَبينما 
العدم  يف  محملقاً  الندم  من  كبرية  جرعات  أرتشف  كنُت 
البعيد، ويف داخلي رغبة هائمة أن أدفن حياً مع كتايب الذي 
اعتربته غلطة مترسعة، مغامرة خارسة، َظهر "آل" وأضفى 
التشويش  عاصفة  وسط  ناصعاً  صفاًء  املضحك  بترصيحه 
اليت تورطت فيها. رسعان ما انتبهت أن تكاثر أقوال مماثلة 
ينتقد أحد  أن  الوضوح،  أنا يف جوهر  يصب لصالحي. اآلن 
ية فقط، هو أمر يف  رواييت بناًء على سمات الشخصية املحور
غاية السذاجة لكنها خدمة ثمينة، غري متوقعة، وفيها يشء 
االنتقاد  فحوى  أن  دراية  على  بُت  اآلن،  االسترشاف.  من 
أنَت  أنا.  تجاهي  الحقيقية،  القصدية،  النظرة  تشكل  هذا، 
 حرّ، متفلت من شخص 

ٍ
تعلم، ليست رواييت سوى إفصاح

إلقاء  السائدة، مثل وجوب  بالقواعد األخالقية  غري مكرتث 
التحية صباحاً على الجريان أو عدم السخرية من العجزة، 
وتمجيد الجنس الجامح يف املقاعد السيارة الخلفية. وهذه 
كملها من تجاريب، وقد حرصت  الشخصية فعلياً مستمدة بأ
على نحت الواقعية ألبعد حّد حىت أنين استعملت أسلوب 
"ستانيسالفسيك" املعروف بالتقنية، method. استغرقتين 
كتابيت لكل مشهد وقتاً طوياًل، ناهيك عن اإلرهاق وتقلب 
املزاج الناجم عن الغوص يف أعماق الذات واستعادة حقيقة 
أن  أو  النخبوي  "آل"  يمقتها  أن  الذكريات.  بواسطة  التأثري 
)وهذا  العمل  يف  كزماليئ  الشعبويني  بعض  بها  يستخف 
للغرابة،  واحتقارهم  لخاصييت  رفضهم  على  يدل  حقهم( 
مناورة  روايته  شكّلت  الذي  للراوي  انتصاراً  يعين  وهذا 
االمتثال  وراء  للساعني  موجعة  وصفعة  السائد،  تتحدى 
التباس  أي  لتوضيح  مخّواًل  لست  الشخص.  وصنمية 
وأصبحت معتاداً على التأقلم مع الُتهم. ما يهمين حقاً أنه 
بداًل من انصياعي يف كبح التعبري وتزييف نفيس منعاً من أن 
يقاً للنجاة حىت لو أن  كون كما أنا عليه، اخرتت الكتابة طر أ
الثمن قد يكون الجحيم. هذه خدعة تعلمتها منك تحديداً، 
ولو أنين مل آخذ بنصيحتك حول كتابة اليوميات. أنت تعرفين 
إضفاءه  يمكن  يومياً  مستقر  لالهتمام  مثري  يشء  ال  جّيداً، 
على يوميايت، أحياناً يمر أسبوع كاماًل من دون أن أعلم، أرى 

فيه األيام بأعني سيوران ")األيام( كلها بلون الغرق."

الجريدة  يف  عملي  أصبح  هام.   
ٍ
بأمر أصارحك  أن  يجب 

يخلخل حرييت. فور دخويل إىل املكتب يتوجب علي أن أرتدي 
زيّ الجالد. يتعنّي علي أن أُبدل وجهي، أن أنتبه إىل ألفاظي 
غري  أمرٌ  )وهو  اللطف  بعض  ألستحسن  نفيس  أًطّوع  وأن 

محسوم بل متقلب( وعلى راتب شهري. 

هذه رشوط العمل، أن ترسم ابتسامة بلهاء على وجهك، 
أن تقول "هاي" ملحنة، فيها نغمة، للجميع، مرفقة بسؤال 
أخبار  كمية من  كرب  أ تنقل  أن  ثم  أحوالهم ومن  رسيع عن 
ممكن،  وقت  أرسع  يف  واملجاعة  واألوبئة  واملوت  الحروب 
 مبارش 

ٍ
بتجرد تام حفاظاً على املوضوعية. إنين أشارك بشكل

يف املجازر. إنين أرتكب جريمة متعمدة على نفيس أواًل ألنين 
عماًل  أمارس  إنين  حقاً.  به  أؤمن  ما  كل  عن  النظر  أغض 
رضبايت  فَوقع  وآثارها،  الضحية،  ماهية  أعلم  ألنين  فظيعاً 
ثالثة  عملي.   املسبحة،  بتالوة  أشبه  روتني  أقىس.  تكون 

قواعد يجب أن ألزتم بها: 
منهما  واحٌد  كان  إذا  إال  طرف  ألي  االنحياز  عدم   -

يدة. للجر ممواًل 
- كتابة جوفاء "محايدة" ُتظهر فظاعة الحدث لكنها ُتخفي 
التوصيف والفهم  اليت تساعد على  الدوافع واملصطلحات 

)بحجة أن هذه املصطلحات كلمات كبرية(.
كتلة  إىل  وتحويلهم  ُمحددة  معايري  ضمن  القرّاء  تأطري   -
املعلومة  غرز  السهل  من  هشة  سلبية،  متلقية،  واحدة، 

وعيهم. يف 

اإلنسانية  استفاقت  وإذا  االغرتاب.  صناعة  يف  أشارك  إنين 
يوماً وأرادت أن تنتقم، ستجدين ذاهباً نحو املِقصلة.

السبب  األمر.  عن  أتراجع  لن  يباً،  قر استقاليت  سأقدم 
االنرشاخ  أن  يقيين  هو  قراري  أؤجل  جعلين  الذي  الوحيد 
الحاصل بيين وبني العامل، الواقع، هو اغرتاب فعليٌ مزمن. مل 
 متعمد، غايتها حرق الوقت وكسب 

ٍ
تكن وظيفيت سوى َخيار

العيش. الواقع! هذا الدّوامة. هذا املأزق املُحكم الذي يفتقد 
العامل  يلكه": "هذا  "ر لتتنصل منه. خذها من  لباب خلفي 
مكان  ال  نحن".  فننهار  ثانية  نشّيده  ثم  فينهار،  نشيّده 
الشيوعيني  أصحايب  أناقش  مالذ.  لدي  وليس  إليه  ألجأ 
وجههم  يف  الليرباليني  أنتقد  ليربايل،  أين  فيتهمونين 
فسيتخلصون أين شيوعي. أذهب إىل املكتبة العامة فأنزعج 
من جّدية القرّاء املتجهمني ألذهب إىل الحانة، فيستحرضين 

الغثيان من الضجر والسذاجة.

الدوامة  هذه  أعانق  مدّور،  َمربوم،  كائن  األرض،  مثل  أنا، 
)ألن ليس بيدي حيلة( مصاب بدوخة وال أخمد. نصحين 
االعتدال.  صوب  أجنح  أن  املتجر  يف  عليه  تعرفت  كاهن 
ضحكت بوجهه حىت كاد يصيبين اإلغماء. بدا مزنعجاً لكن 
كشفته  أن  بعد  يسامرين  بدأ  هو  يتذمر.  أن  بإمكانه  يكن  مل 
ط 

ِ
يراقب بخبث نهَدي امرأة واقفة جنبه. هو محق، أنا مفر

أملك  ما  كل  وأحرق  واحدة  دفعة  يشء  كل  يد  أر بطبعي، 
)ال  عمودية  بطريقة  األمور  ُيقارب  ملن  يحق  ال  لكن  بوالعة، 
علي  يملي  أن  أفقياً  يجاوره  ويرتفع عما  ليتطهر  تصاعدية( 
ما أفعل! هذا الرتفع املزيف ال ينطلي عليّ. ملاذا مل يمارس ما 
نصحين به بداًل من التحديق يف نهود تلك املرأة؟ عبثية تشبه 
يافطة ال "ممنوع" املركونة بجانب كل حاوية نفايات بحجة 

أن املكان مقدس.

اقتنعت  هل  التفاصيل،  من  حىت  مجردة  تافهة،  يوميايت 
اآلن؟ كّلما ذهبت إىل البحر أتذكرَك وأتذكر أن رمي الحصاة 
يف املياه، واللزوجة تحديداً، عامالن أساسيان إلثارة غثيانك. 
من  انتهيت  هل  الذاكرة.  يف  حىت  صديقي  أنت  أفعلها،  ال 
يف  يتسكع  الذي  أحمر  الشعره  الرجل  ذلك  عن  روايتك 
املقاهي؟ هل ما زلت تشتاق إىل"آين"؟ هل ما زلت تسمع 
One of the days؟ حاولت أن أتصل بك يف الشهر املايض 
يبة ال أعرفها ردت عليّ. أخربتين  من دون جدوى. آنسة غر
الخدمة  يف  متّوفر  غري  املطلوب  الرقم  أن  الناعم  بصوتها 
للغاية  لطيفة  بدت  املحاولة.  على  شكرتين  ثم  من  حالياً، 
وأرغب كثرياً يف أن أحّبها. لن أتخاذل، سأويف بوعدي وأزورك 
فرانكلني  وعبدة  االنتخابات  أوغاد  لكن  يبة،  قر سفرٍة  يف 
تاريخ جرائمي.  أدخرته من مستحقات على  ما  سلبوا مين 

يا لها من دوامة!

مالحظة: ال بّد من أن ينتهي كل يشء.

 *الشخصية األساسية يف كتاب جان-بول سارتر "الغثيان".

]شاعرية  املكان  )جماليات  مفتوح  نصف  وجوٌد  "اإلنسان 
 الصورة 

ِ
املكان[ - 1958(، وعلى طريقته نفسها، دعنا َنِعش
والفكرة، فباملبالعة نصل إىل حالة اغرتاب صافية."

مترشّد   
ِ
منظر حيال  حقيقًة،  العني  نظر  يف  يتنافر  الذي  ما 

نائم على الرصيف أو يف أي مكان عام يف املدينة؟ إنه تنافر 
الخارج والداخل، تداعي الحدود بينهما. وثمة صدع إنساين 
يدعو إىل التساؤل: هل عرف اإلنسان حًقا كيف يبين مدينة 
حقيقية!؟ طبًعا، نسيت أن هذا املنظر هو واقع مريئ ببداهة 
وليس صورة شعرية. لكن صفة الترشّد هي إحدى مظاهر 
االغرتاب، كأن يخرق كل القواعد االجتماعية املتعارف عليها، 
أن  الغرابة. فهو يشعر مسبقاً  الشعور بيشء من  من دون 
هذا  يف  النافر  الزاوية  حجر  وهو  العامل،  نهاية  يمّثل  الرسير 
املجسم الذي يدعى حضارة. ليس عليه بالرضورة أن يكون 
بطل  يف  هيسه  هرمان  عنه  يعرّب  ما  هذا  حقيقًيا،  مرشًّدا 

"ذئب الرباري"، أنه نصف ذئب نصف إنسان متحرض.. 
نفسه، من  اغرتاب هؤالء هو  كان سبب  إن  كًدا  متأ لست 
لكن  ممل.  وغري  إضايف،  معىن  عن  الدائب  بحثهم  خالل 
ال، أنت ال تصل إىل رؤية كل يشٍء إنساين خاصة، مماًل، إال 
الرؤية  نسبية  يف  وتدخل  َقْبل،  من  تنسلُخ  بدأت  كنت  إن 
ًيا يف العدم.  والترصف، ثم يف إفالت كل يشء والغطس عار
إننا إذ نقرأ عن هذا اإلنسان، ال نؤمن بمناداته العدمية أبداً. 
وما يخلق التساؤل حول هذا، هو الرصاع، الرصاع بما يعين 
وإيجاد شكل جديد  مناسبة،  بأدوات  لكن  العودة  محاولة 

للمعىن فحسب.

مصطلحات تنهال هناك وهنا، تكَسبها، وتبقى محض هراء 
ومقاربات لحشو األجزاء املفقودة من الرؤية. تطلُق العصفور 
يف  شجرة  وضع  فكرة  تستوعب  ال  ألنك  فقط  قفصه  من 
الداخل  وجدليات  جديد  من  الثنائيات  إنها  مثاًل.  القفص 
ورضوراته  الجسد  حتميات  تصري  فعل،  وكرّد  والخارج. 
محض عبء ثقيل، الدخول إىل الحمام كل اليوم، الجوع، 

النوم، الضعف إزاء الطبيعة..

من  أرس  هو  الذي  والتفاهم،  الفهم  سوء  إىل  بذلك  نصل 
سوء  نربط  أن  نستطيع  الوقت،  لدينا  كان  ولو  الداخل. 
التفاهم بجدل الخارج والداخل.. وبخصوص سوء الفهم، 
فإن أحد الطرق الرئيسية، ذهاباً وإياباً، نحو اإلغرتاب الظاهر 
عرب سوء الفهم هذا، هو التأويل. يعرض أمبريتو إيكو أحد 
أنواع التأويل وهو التأويل الالمتناهي، كل تأويل من سمتِه 

أن يكون المتناهياً.

لكن ما معىن هذا اآلن؟ أن نعترب سوء الفهم شيئا طبيعياً؟ 
الحروب؟ الصمت؟

أو  الصمت  التغرّب،  أشكال  أبسط  أحد  والعزلُة  الوحدُة 
أحسن  يف  اللهاَث  يشبه  يشء  والشذري،  املرشذم،  الكالم 
 
ٍ
، يبدو مناسًبا أن يكون اإلغرتاب فاتحًة لتأويل

ٍ
حال. على كل

نقي، والعكس صحيح.

إّن مجرد االستناد إىل مقوالت خارجية، وإىل أفكار اآلخرين 
)"الذين هم الجحيم"، كفى يا سارتر!( كما فعلنا، من أجل 
عماًل  يجعله  ما  بالعامل،  لالتصال  محاولة  هي  فكرة،  بناء 
ا - على رشذمته - ومحاولًة لقبول الحياة. فكل حرٍف  شاقًّ
يكتُب محاولٌة لرأب الصدع أو تخفيفه على األقل. ال بأس 
يف التناطح مع كل يشء، إنها الوسيلة الوحيدة إلعالن قبول 

ضمين، هو الرصاع مجدداً. 

كان  ولو  للمعىن،  جديد   
ٍ
شكل إىل  بالالانتماء  التحّول  إن 

من  نستطيع  وقد  ما،  مخرج  هو  جديد،  نوع  من  الانتماًء 
خالله تفهم بعض املسائل الفردية ألشخاص عربوا التاريخ 
عرب محاولة تأويلنا الذين إصُطلح على تسميتهم قديسني 
الهبوَط،  مثاًل،  آدم،  عند  االغرتاب  رمز  فكان  وآلهة.  وأنبياء 
وعند آخرين الهجرة نحو الصحراء، الصليب، أو العمود كما 
عاشوا  الذين  هؤالء  أن  حيث  العمودي،  سمعان  قصة  يف 
الرصاع بني الثنائيات، مطرَح التغرب الحيوي. يكمنون دائًما 
بني أعلى وأسفل، أسمى وأدىن، داخل وخارج إلخ.. وبعيداً 
بالحياة  إننا معنيون  إذ  اآلخروية  اليوتوبيا  بفخ  املواساة  عن 
على األرض. فلقد ترك هؤالء وراءهم كل إشارات اغرتابهم 
وحالة  واحًدا،  والعمود  سمعان  فصار  وحسب،  املأساوي 
معظمنا هي الهبوط، وبدمج قصيت سمعان وآدم، نرى أننا 
إىل  تحول هبوطنا  إنما  بعد،  اآلدمي  الهبوط  نتوقف عن  مل 

هبوط أفقي فحسب بعد أن كان عمودياً.. 
ال بااللزتام وال بالحرية، فقط عالقٌة تنافرية ال التصاق فيها 

ولن يكون لها ذلك. 

سوء  يرتع  كالُمه،  هو  الذي  الشعر  أو  بالصمت  أخرياً،  ربما 
عليه،   

ٍ
محاَسب غري  أليفاً،  كله،  والتغرب  والتباين  الفهم 

النقطة  واثقاً، كهذه   بطريقة سكىن ما، تجعلَك هادئاً 
ٍ
موح

الختاميِة على السطر.

هبوط أفقي  رســــــالة 
إىل أنطوان 
روكنتــان*

طالب شحادة

بول مخلوف
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"وقد أرداه قتياًل من أجل ِحفنٍة ِمن الدوالرات". نعم أرداه، 
ف مكان الدوالرات، فلم يحصل على 

ِ
ولكن املفارقة أنه مل َيعر

فاقمه  حاّد   
ٍ
إثر شجار  ،

ٍ
بدم ساخن ِمنه  تخّلَص  إنّما  يشء، 

خالٌف على نسبة هذه الحفنة اليت يريد رسقتها، أواًل، وثانًيا 
ع َسرْيَك.

ِ
لشّدة حرارة الطقس الذي مل َيُعد ُيحَتمل. تاب

البعيد، وبطبيعة  الزمن  نار"، هي الفتة ِمن  "بيطار أسعارو 
ِمن حاجة ذات قيمة  الفتة وما  أيّ  عابرة مثل  الحال هي 
لطاملا  لكن  الضحك.  خاصًة  والتعليق،  عندها  للتوّقف 
آي.كاي.آي   - بول  وصديقي  أنا  بهستريية  عليها  ضحكنا 
 حىّت نحن نجهلها باملطلق، لكننا على دراية 

ٍ
"آل" – ألسباب

بها ضمنيًّا. الفتة بإمكانها أن تجعلنا يف بضع ساعاٍت ُنشِغل 
جميع املراوح بعد زجاجة ونصف من الويسيك الفاخر الذي 
َيرشب منه أصحاب القلوب املرهفة كأًسا واحًدا يف املناسبات، 

يف أيّام الهبوط أو أيّام شّح العملة الصعبة. صعبة!
لعّل فسحة األمل الوحيدة يف ظّل األزمة املتصاعدة يومّياً  
الالفتات  تلك  وجود  إنقطاع  هي   - بعد  ذروتها  تبُلغ  ومل   -
املئويّة.  الحسومات  أرقام  تّجار  كمرّوجيها  الخبيثة  الباهتة 

إنحجَبْت الرؤية.
الرشد.  تكرُب وتبلغ ذروة سّن  غّنوا لألزمة و"َتْشِتشوها" يك 
غّنوا لها "يا مني يدييّن يدييّن مّية، بوكرا عالعيد ْبْرّدلو هيّي"، 

واتركوا البايق عليّ وعلى أعدايئ. 
ِقْف!

عبادة  عن  اإلبتعاد  واخرتت  واملال".  هللا  ربنّي،  تعبدوا  "ال 
اإلثنني. وُخْذ تلك النتيجة: كوكتياًل ِمن االضطراب،  القلق، 
الالإنتماء،  العجز،  الغربة،  الحرسة،  الحزن،  البؤس،  الحقد، 
الرغبة.  النوم والقليل ِمن  أثناء  على األسنان  الجزّ  اإلنهيار، 
خذوا ميّن كّل ما أملك ِمن كراهية وشؤم مقابل عظامكم 
يّة،  الطر عظامكم  اليوميّ،  العهر  سوق  رصف  سعر  حسب 

ألطرق بها على رضس العقل الغائب فاقِد الوعي.
أّن   - األسماء  لعبة  يف  أدخل  ولن   - األنبياء  أحد  أخربين 
لة على 

ِ
الدوالر وجميع العموالت النقديّة األقّل صعوبة مقب

الكثري  يأخذين  مل  طبعاً  وأنا  العاملية.  األسواق  يف  االنقراض 
يّة املؤامرة، ال بّل أنين  ألصدّق ذلك كوين ِمن رّواد عشق نظر
الدؤوب  عملي  وهي  العشق،  هذا  ِمن  رة  متطوِّ مرحلة  يف 

على حياكتها يومياً.

بقوا  الذين  ِمن  وقّلة  املقهى،  على  يخيِّم  القاتل  الصمت 
على قيد الحركة االعتياديّة لفظتهم بيوتهم خارج حيطانها. 
وجوٌه شاحبة وحالة عجز والانتماء تنتابنا حىّت ألسنتنا. أحد 
العاملني يف املقهى، وهو ِمن التابعّية األجنبّية، يكرس صمتنا 
بني الحني واآلخر، محاواًل أخذ معلومة مفيدة ميّن، أنا الذي 
 أن أنهي املسألة اليت 

ٍ
أستمع لهاجسه مرغًما ومحاواًل بصدق

أن  يجب  كان  إن  على  نهائًيا  جواًبا  بإعطائه  رأسه،  تدور يف 
أن  أم  األّم،  البلد  إىل  إلرساله  َجَمعه  زهيٍد   

ٍ
بمبلغ يحتفظ 

لكونه من متابعي إحداثّيات   صحيٍّ 
ٍ
النقود كورق يستعمل 

أمل  اإلجابة  عن  العجز  عمله.  بحكم  واملحارم  الورق  أسعار 
عميق يف الصميم والصّمامات األربعة. مل أعد مدرًكا إن كان 
الصمت جهاًل وخلاًل يف القدرة على التحليل أم أيّن دخلت 

ْئَس األسئلة!
ِ
حالة الغثيان املزمنة. ب

يصف "هيجل" حياة اإلنسان املغرتب الذي يعيش يف عامل 
مّيت ال إنساين "بأنها حياة متحرّكة لألموات".

إطالق  عن  واحدة  رصاصة  تأخرت  ملا  وسعي  يف  كان  لو 
املعرفة،  إىل  الجهل  حالة  من  ارتقائنا  على  موّجهة  عيارات 

وبالتايل معرفة الذات ومعرفة العامل.

 ،
ِ

يب املحيطة  الِقَيم  مع  قائٌم  والطالق  عقد  ِمن  كث  أ منذ 
وبينها.  بيين  بنيته  الذي  الجدار  َسقي  على  دائًما  وأحرص 

أغيّن له يومياً لعّله َيكرُب.
تِعبُت كثرًيا يف نقش تمثال أّول مغرتب داخلي… مستحيل 
أن أسمَح ليشء بتدمريه. مل يتبّدل املشهد عليّ وقد تجّذر يفّ 
منذ زمن، لكيّن أشعر اآلن وللمرة األوىل بأنه يطال كثريين، 
عدم الشعور بقيمة الذات وانعدام املعىن. ال هدف أو حىّت 

غاية. الجّو حارّ جداً والحبل يلتّف على الرقبة.
واالنفصال عن  االنفصام  ذاًتا. شعور  لتصبح  لك  فرصَة  ال 
الذات، وعن اآلخرين تلقائّياً، والرصاع بني مكّونات الاّلوعي 
الدفينة يف الذات وبني الذات الواعية يتفّشيان بوترية رسيعة 

يع مناطقيّ وطائفيّ عادل، لحسن حّظ الصيغة. وبتوز
ال شّك أن أصحاب األموال الطائلة واملسؤولني عن الغالء 
القْدَر  يعانون   - مرتاكمة  ألزمة  املحتَّم  املصري   – ش  املتوحِّ
نفسه ِمن االغرتاب الذي تعانيه "الطبقة" اليت تنحدر نزواًل 

نحو املجهول.  

لهم  ثباًتا  الذايت  االغرتاب  هذا  يف  يجدون  األّولني  لكّن 
مظهراً  آخر،  وبمعىن  خاصة،  وقّوًة  ازدهارهم  ومصدَر 
بداخلهم  فيفِتك  نزواًل  "املنحدرون"  أما  اإلنساين.  للوجود 
بؤس  فيهم  وُيثبِّت  الذايت،  اغرتابهم  يف  باالنسحاق  شعور 

الضعف وحقيقة الوجود الالإنساين. 
أّما املرض األخبث فهم املحكومون وسًطا، ويسيطر عليهم 
كواجب،  بظروفه  الواقع  لألمر  فينصاعون  "االمتثال"، 
ُيرَشح يف  كيف  أعلم  ال  الداخل.  يف  منهم  االغرتاب  كل  ويتآ
بأّمه   

ٍ
مجتمع انزالق  خطر  االجتماع  علم  أو  النفس  علم 

إقتصاديّاً، ألسفل األسفل ويبقى طافًيا على سطح  وأبيه، 
األسعار   ارتفاع  املعادلة:  هذه  تفرسّ  كيف  إلهي،  إلهي  املاء. 

يادة يف الَطَلب. ��انخفاض العرض �� ز

يقول "كافكا" يف روايته "التحّول": "استيقَظ غريغور سامسا 
أنه  ووجد  االضطراب،  سادها  أحالم  أثر  على  صباح،  ذات 

ل، وهو يف رسيره، إىل حرشة عمالقة". تحوَّ
ترويسة  ذي   "

ٍ
"خازوق على  جالًسا  نفسك  تجد  عندما 

لة بإحكاٍم، بمشيئته تعاىل، القاعدة األوىل واألهّم هي  مفصَّ
أاّل تتحرَّك وتحاول التذايك. إجِلس بثباٍت واْدُع. 

ُدِفن  قد  املقرّبني  األحّباء  تجاه  اإلحساس  أّن  تشعر  عندما 
ياتك الحمراء، وأنه ال قدرة لك، أثناء  يف غربٍة صفراء هو وُكَر
إنهيار أرواحهم، سوى على متابعة مقطع قديم ألهداف كرة 

قدٍم، األهداف الوحيدة... هنا يكون املنحَدر الخطري.
يونغ"  "نيل  البقر  راعي  الحنون  ألغنية  األوىل  النوتة  منذ 

واملشهد مل يفارقين ُمدنِدًنا لحبيبته:
 Down by the river, dead, dead, oh, oh, shot her

 ...dead
ما  كّل  فضاء.  عامل  وال  طبيًبا  أصبح  أن  كرب  أ عندما  أحلم  مل 
غ ُغربيت 

ِ
النهر وأفر حلمت به هو أن أحذو حذوه بمحاذاة 

ع 
ِ
ُيصار الرصّف  بالحديث، وسعر  رأسها وهي تستفيض  يف 

 كان حارًضا.
ٍ
كره ِمن شمس أفكاري صعوًدا ونزواًل، وكّل ما أ

نقود 
وهمية 
مقابل 
حشرة 
عمالقة

ميالد الدويهي

الباب، ّ زوجُتُه  يل  فتحْت  الغرفة.  طرف  يف  بإهمال  ومرمّية  مّتسخة  ثياب  كُحزمة  الزّاوية  يف  ُمتكّوًما  جالًسا  كان 
ركبتيه، على يمينه مواعني  ُملتًفا حول  رأيته  ملّا دخلُت عليه  كآبته.  وتوّسلت إيلّ مجّدًدا يك أستفهم منه عن سبب 
أدنو منه حىّت رصخ يف  كد  أ مل  كلماٍت غري مفهومة.  عليها  أوراق ممزّقة وملّوثة قد خّط  وأمام قدميه  أبيض،   

ٍ
ورق

وجهي: خذ اقرأ. ثّم أدىن ميّن ورقتني متوّسطيْت الحجم. هذه قّصة قصرية كتبُتها، هاك اقرأها. تناولت القّصة من 
بني يديه، لكّنه استعجلين بالرّشح دون أن يستمهلين أللقي نظرة على الكلمات، وأخذ ميّن القّصة قبل أن أقرأها 
ورماها فوق ماعون الورق ورشع بالرّشح بعصبّية: دعك من القّصة اآلن، فقدُت كّل يشء يا صديقي. دعك منها 
اآلن واسمعين، هل تعرف قّصة امللك ميداس ؟ األسطورة اليونانّية اّليت كّنا ندرسها يف اإلعداديّة ؟ هل تذكرها ؟ 
يجيا، مدينة معروفة يف آسيا الّصغرى. وكان رجاًل غبًيا وطّماًعا، هكذا يقول الرّواة. ويف يوٍم  كان ميداس ملًكا على فر
تائًها مخموًرا، فساقوه إىل  بالّتبيّن، وكان ُيدعى سيلينوس، عثوا عليه  ينوس  ُمرشق عث أعواُنه على أب اإلله ديوز
كرمه وأقام على رشفه حفاًل، ثّم أعاده  امللك ميداس لينظر يف أمره. احتضنه امللك وأحسن استقباله، وحني عرفه أ
ينوس. فأحّب اإلله أن يكائف امللَك ميداس على وفائه، وترك له األمر يف اختيار أمنيٍة واحدٍة يك  بعد ذلك إىل اإلله ديوز
ينوس أن يهبه قدرًة خارقًة تجعل كّل ما يقع تحت يديه ينقلُب  يحّققها له. مل يرتّدد ميداس للحظة، وطلب من ديوز
ينوس عند طلبه وأعطاه ما أراد. صمَت صديقي الكاتُب قلياًل كأنّه يسرتجع أحداث األسطورة يف  ذهًبا، فزنل ديوز
ينوس إىل لعنة يف حياة  ذهنه، ثّم استأنف الرّسد من جديد، واستدرك متابًعا: لكن، رسعان ما انقلبت عطّية ديوز
ميداس، إذ صار كّل ما يقع تحت يديه ينقلُب قطًعا ذهبّيًة صلبة.. الجدران وأثاث القرص وأواين الّطبخ ومجّلدات 
 أو قطعَة لحٍم أو كأَس نبيٍذ، انقلب 

ٍ
الكتب.. أصبح ميداس عاجًزا حىّت عن تناول طعامه، كّلما تناول عنقوَد عنب

ينوس ويطلُب منه أن يعفيه من  الّطعاُم بني يديه ذهًبا أصفر. مل يحتمل ميداس حياته الجديدة، وعاد يستغفر ديوز
يّة ويعيده سريته األوىل. وافق اإلله، رشَط أن يعرب امللك الّنهر يف وسط املدينة ويسبح يف مياهه حىّت  قدرته الّسحر
يبلغ منبعه، فيغتسل هناك ليتطّهر من مفعول األمنية. وبالفعل امتثل امللك. ومنذ تلك األيّام، ونهر املدينة مليء 
بالّترب وقطع الّذهب بعد أن كان مليًئا بالرّمال والحىص قبل الحادثة. تزتامن هذه األسطورة مع زمن صّك الّنقود 
يف البالد. أضاف صديقي هذه الجملة األخرية ثم استشاط غضًبا: لعن هللا هذه األسطورة ولعن هللا من ألهمين 
كتابة القّصة القصرية. مل أقرتف ذنًبا، أقسم لك، عّدلُت شيًئا قلياًل على أسطورة ميداس وعكستها. تسري األحداث يف 
قّصيت بصورة معكوسة. خذ واقرأها.. يف قّصيت تتحّول القطع الّذهبّية حني يلمسها بطل الحكاية إىل رمال تنسّل 
من بني أصابعه كساعة رملّية، ثّم تختفي وتضمحّل. البطل عامٌل نشيٌط محبوٌب وقنوع، على عكس ميداس، لكّنه 
 يقع بني يديه يتحّول فجأًة إىل رمال. يكّد البطل يف نهاره وليله، لكّنه حني يأخذ أجره 

ٍ
ابُتلي بلعنٍة جعلت كّل معدن

يد أن أجعل  من سّيده تتحّول الّنقود بني يديه إىل كتلة من ذرّات صغرية صفراء كالرّمل. أقسم لك يا صديقي كنُت أر
يد أن أرفع عن البطل الّلعنة يف نهاية املطاف، لكن نسيُت ومل أعرف كيف. للقّصة خاتمة تشبه األسطورة، كنُت أر

كان خوليو كورتاثار يقول إنّه كان يستوحي عدًدا من كتاباته من كوابيس كان يراها يف نومه. يستيقظ يف اليوم الّتايل 
مرعوًبا من الكابوس، لكّنه ما يلبث بعد ذلك أن يهدأ، ثّم يجعل من الكابوس قّصة قصرية ممتعة. كنُت أظّن أّن 
كتب  كن أتخّيل أن أ األمور تسري دوًما على هذه الّشاكلة، لكّنين مل أتخّيل يوًما أن يحصل معي عكُس ذلك تماًما. مل أ
يف يوم ما قّصة بهدوء ورويّة، ثّم تتحّول القّصة نفسها إىل كابوس يتلّبسين وأعيشه يف اليوم الّتايل. حقيقة ملعونة. 
قال يل ذلك، وأمعن الّنظر بارتباك يف راحيْت يديه وقّلبهما أمامي ثّم دّسهما رسيًعا يف جيبه وأخرجهما، ونظر من 

جديد، مل يكن فيهما إاّل رمال. أرأيت ؟ سألين، ثّم ألقى رأسه بني ركبتيه من جديد، وصمت.

كـــــــــابـــوس
مصطفى السبالين



89

يرانا البحر من خلف الحديد الصدئ. ثّمَة غشاٌء يقف بيين 
وبني البحر. أنا اإلنسان اليشء املوجوُد الغائُب عن مدينيت. 
تأيت غربيت من عزليت عن مدينيت. شبٌك حديديّ يقف بيين 

وبني البحر.

جميل  الكريس.  على  متكِّئة  سعديّة  وجه  من  غربيت  تأيت 
هذا البحر البريويت. تقولها وتنظر إىل التلفاز. تأيت غربتها من 
غرفتها الضيقة السحيقة ومن شّباكها الذي ال يتسع لرأسها 
يك تنظر إىل البعيد. تأيت غربتها من رؤيتها شمَس غرفِتها بني 
الثامنة والعارشة صباًحا بالتوقيت الصيفيّ. تأيت غربتها من 
قانون البناء اللبناين الذي أدرج غرف الخدم مع الحمامات 

وبيوت الدرج اليت ال تحتاج ملدى وقوع نظر.

انعدام  يأيت  املشهد.  النعدام  النظر  انعدام  من  غربتنا  تأيت 
وهوائها.  وأرضها  مدينتنا  ببحر  انعدام حقوقنا  من  املشهد 
حدود  ضمن  أقىس  االغرتاب  يأيت  قاسًيا.  االغرتاب  يأيت 
الناس  من  رهٍط  يد  على  االغرتاب  يأيت  األصلي.  الوطن 

 النظر ثّم برمجوا املدينة.
ِ
قاسوا مدى وقوع

آلة  أنا يف  االغرتاب على شكل هلوسات عنيفة. عالقٌة  يأيت 
دوري.  أنتظر  املنتوجات،  سائر  مع  أنام  نقدية.  بقطع  للبيع 
مين  يقرتب  البحر.  ردم  يريد  مقاول  الغرفة  زاوية  يف  هناك 
ويضع القطعة النقدية. رقمي أرُبعمائة وأربعون. أتنّقل بني 
 
ٍ
آلِة طحن يف  أوضع  أنا، سوف  يديه.  إىل  وأصل  املنتوجات 

املمتدة  اآلالت  بايق  على  املوزعة  األجياف  وسائر  أنا  هائلة، 
عمالقة  مطحنة  يف  يضعونين  سوف  الوطن.  حجم  على 
كياس ورقية  بأ إنهم يعّلبونين  ناعًما.  وسوف أميس طحيًنا 
كث صداقة للبيئة. يكتبون على الكيس "عظم ناعم طريّ".  أ
يطبعون من الخلف "صناعة وطنية". يأخذونين إىل موقع 
وماء  ورمل  إسمنت  الخرسانة.  صناعَة  ويبارشون  البناء 
كث صالبة. أغرق  ملوث وزلط و"عظم ناعم طري" لباطون أ

يف الخرسانة فأرسخ لألزل.

غرفيت  يف  رسيري  على  مسمرّة  أنا  الوراء.  إىل  سنتني  أعود 
الزجاجية. يف املنتصف. ال نائمة وال مستيقظة. أعي أنين يف 
نتيجة.  دون  من  يوقظين  أن  جاهًدا  عقلي  ويحاول  حلم، 
غرفيت  يف  أمامي،  مديري  حقيقي.  لكنه  مظلم،  الكابوس 
الزجاجية اآلمنة. فظاظة من مديرك أن يخرتق غرفة نومك 
وأنت نائم. عليك أن تصارع الكوابيس، وتصارعه هو. ربما 
بالدخول، وسمحت  له  أنت ألنك سمحت  الفظاظة منك 
لست  أنا  نائمة.  لست  أنا  العذاب.  هذا  بكل  لنفسك 
الريح.  االثنني، يف مهب  أنا معلقة. هناك، بني  مستيقظة. 

كث هشاشة من أن أبقى متماسكة. وأنا أ
 أتركه ويرتك يفّ ندوًبا نفسّية، كنت أحاول أن 

ٍ
بعد كّل عمل

أفهم. أن أجد حلواًل، أن أُشفى… ويف كّل مرٍة كنت أرجع إىل 
نفيس منكرسة وعاجزة.

التالية، عندما أذهب إىل مقابلة عمل وأُْسأل  املرّة  لكين يف 
perfectionist. سأقول  إين  أقول  لن  نقطة ضعفي،  عن 
النصف  إىل  دائًما عبوري  ويعّوق  كلين،  يتآ الذي  القلق  إنها 
كهذه  اجتماعات  يف  أين  كشف  أ ولن  األمور.  من  اآلخر 
القلق  أنفاس  باليمىن  وأخنق  رجلي،  اليرسى  بيدي  أقرص 
داخلي. سأطمئنهم أن قلقي لن يؤذيهم. أنا الجالد هنا وأنا 

الضحية.
جّيد؟  شكل  يف  أُلنجز  أحتاجه  عّما  مجدًدا  ُسئلت  وإن 
ُوجدت  وإذا  أربع.  وزوايا  مغلقة  لغرفٍة  املرة  سأصّوت هذه 
كون  سأ تحتها،  ألختئب  كفاية  كبرية  مكاتُب  الزوايا  هذه  يف 
أقيض  أن  يمكنين  حّماًما  أيًضا  أحتاج  الشاكرات.  من  لهم 
فيه عرش دقائق يوميًّا وأنا أركل الحائط وأرضبه بكل قويت. 
أحتاج  أحد شيًئا. شتاًء،  يالحظ  فلن  يقلقوا،  أال  سأخربهم 
وأختفي  أضمحّل  أن  يل  تسمح  درجة  إىل  فضفاضة  سرتًة 
فسأطلب  املعجزات،  تحقيق  إمكانهم  يف  كان  وإذا  داخلها. 
عباءة هاري بوتر السحرية، أتخفى داخلها ألراقب الجميع، 

وأنا أستمع إىل املوسيقى الصاخبة من سماعات الرأس.
متجرّب  هو  الطريق.  منتصف  يف  دائًما  يب  يرتبّص  قلقي 
من  يمنعين  الهاتف.  وسماعة  يدي  بني  يجلس  ومخادع. 
املوكلة بها. يمنعين من أن أنجز حىّت  إنجاز العرشين مكاملة 
واحدة. ثم يمنعين من االسرتخاء واالسرتاحة إن مل أنجز تلك 
املكاملات العرشين. وبكل مكر، يحرمين من النوم لياًل، فأغرق 

يف دواماته الجارفة.
يستهويين.  كان  ومهما   

ٍ
عمل أيَّ  عملي،  أحببُت  ما  نادًرا 

الكتابة  يف  شغفي  عنه.  ومغرتبًة  بعيدًة  بذايت  شعرُت  لطاملا 
القلق والكآبة. وحىّت   من 

ٍ
مثاًل تحّول إىل دماري، وإىل ليال

هذه  بأن  أشعر  ظللت  املمكنة،  العمل  ظروف  أفضل  يف 
املنظومة تطحنين بني أنيابها. ويف دفاعي املستمر عن نفيس، 

أرهق وتخور قواي.
كث اللحظات  يرتبّص ذلك املتجرّب بسعاديت خلف الباب. ويف أ
حميميًة وجمااًل، يقفز إىل أحشايئ. يعترصها بيديه ويخنقين 
أظافري  تخدش  حىّت  يدي  قبضة  على  أشّد  الداخل.  من 
ثم  السعادة.  هذه  أستحّق  ال  أنا  رصاخه.  أصّدق  جلدي. 

أستسلم له وأتراجع.
الدوامات  تلك  من  انتشايل  يف  أحياًنا  تفلح  صغرية  أمورٌ 
وأنا  رويب  الرأس،  سماعات  من  كلثوم  أم  صوت  العاتية. 
أرقص على أنغام آهاتها. تويرت أيًضا يتيح يل الكالم، لكّنه ال 

يلبث أن ُيسِكتين حني أتخطى أحرفه الـ ٢٨۰.
يف  وجدُت  تويرت،  يف  مبتور  املشاعر  يف  االسرتسال  أن  ومع 
مآسينا  أن  وحيدة،  لست  أين  األزرق"  "العصفور  مجتمع 
هذه  ذاته:  النبع  من  تتدّفق  اختلفت،  مهما  متشابهة 
املنظومة اليت ُتبِعدنا عن ذواتنا وعن اآلخرين. ُتكرّهنا بعملنا 
وعن  إبداعنا  عن  ُتغرّبنا  أعدائنا.  ألّد  زمالؤنا  يصبح  حىّت 

جوهرنا. فيصارع كل مّنا آالمه وحده.
ترشين،   ١٧ بعد  استعدناها  اليت  بريوت  جدران  أحد  على 
الـ  "تسقط  أحدهم  كتب  املسلوبة،  مشاعَرنا  ومعها 
ثقاًل  أخّف  وأملي  وحديت  جعلت  عبارٌة   ..."anxiety

بمشاركتهما مع اآلخرين.
من  نفيس  أنتشل  عّلين  الكتابة،  إىل  أعود  أن  اآلن  أحاول 
دوامة رصاعي الدائم معها. فهناك، يف املسافة اليت تفصل 

كتبها، يسكن القلق. بيين وبني الكلمات اليت أ

يأيت االغرتاب على شكل قانون معّي وعلى شكل غرفة 
إسمنيتّ  حائط  على  يطّل  شبّاك  شكل  وعلى  ضيقة 
وعلى شكل برج عمالق اسمه سما بريوت وعلى شكل 
تنظيم َحَضيّ ال يتيح يل رؤية سماء بريوت وعلى شكل 
جرّافة تهدم ما تبّقى من الحيّ وعلى شكل لوائح إعالن 
عمالقة لرشكات عقارات تقّدم لنا بيت السعادة األبديّ 
يف  فيها  ماء  ال  مهزومة  مرتوكة  ماء  بركة  شكل  وعلى 
ُتشم  أن  من  وأضعف  ُترى  أن  من  أصغر  عاّمة  حديقة 
الثقافة وعلى شكل  وزراء  كاذبة من  وعلى شكل وعود 
شكل  وعلى  بريوت  أقنعة  شكل  وعلى  املقنّعة  الثقافة 
عمارات بريوت وعلى شكل سبينيس وبضائِعه املكّدسة 
بعُضها فوق بعض وعلى شكل مخيّليت اليت استبدلت 
الطوابق  على  بأجسادنا  الرفوف  على  اإلندومي  علب 
املتطابقة  املعلبات  استبدلت  اليت  مخيليت  شكل  وعلى 
على الرفوف بالعمارات املتطابقة املصطفة على الشوارع 
ين لعاملة سبينيس وعلى شكل  وعلى شكل الوجه الحز
الحزن الكامن يف تسعري ثالثمائة منتج متطابق يف اليوم 
الواحد وعلى شكل "أنا" املعماريّ املتضخمة وعلى شكل 
املعماري الذي ال يشعر وعلى شكل الشعور املخّدر وعلى 
شكل التكرار اليوميّ املديين وعلى شكل أول نزهة أمام 
وعلى  املغلق  البحر  أمام  نزهة  ثاين  شكل  وعلى  البحر 
شكل ثالث نزهة أمام العدم وعلى شكل املوت البطيء 
للمدينة وعلى شكل املباين الشاهقة فاغرة وعلى شكل 
وعلى  عليه  كانت  ما  شكل  وعلى  املسحوقة  الفضاءات 
شكل املستثىن من االغرتاب الذي دوما ال يستثىن وعلى 
كرة املدينة املنسولة وعلى شكل املدينة املسلوبة  شكل ذا
واملوت  املمنهج  والهدم  املمنهج  السلب  شكل  وعلى 
املمنهج وعلى شكل بيوتنا اليت باتت سجونا وعلى شكل 
العمارة  أشكال  شكل  وعلى  بيوتا  باتت  اليت  السجون 
الباهتة والطامحة إىل السماء فال نطالها وال تطالنا وعلى 
يّف وعلى شكل التقليد األعمى وعلى  شكل التمّدن املز
شكل الكسارات اآلكلة بطوَن الجبال وعلى شكل الجبال 
يدون  ير ال  الذين  أناِسها  شكل  وعلى  أناَسها  يد  تر اليت 
املمتلئة  املهرتئة  األحشاء  شكل  وعلى  أحشاءها  إال 
املمتلئة  عماراتنا  أحشاء  شكل  وعلى  اللحوم  بسموم 
بامللل الطويل وعلى شكل امللل من االغرتاب ألننا ألفناه 
بعضنا  يعيش  كأْن  بمألوف  ليس  ما هو  كل  ألفة  وعلى 
وكأْن  نور  أو  شمس  دون  ممتلئة  غرف  يف  بعض  فوق 
نرى سماء املدينة من وراء األسوار وكأن نحب شجرة يف 
آخر شارع الحي وكأن نراها ُتقتلع من جذورها فنميش 
املتجدد  املخضّ  الوارف  بالعنف  قابلي  متلكِّئي خانعي 

الذي يقتلع كل شجرة ويجلس مكانها.

يأيت االغرتاب على شكل األبنية القائمة وعلى شكل األبينة 
عّنا  والشمس  والهواء  البحر  ُبعِد  شكل  وعلى  الالحقة 
العمارة  ترويض  شكل  وعلى  فشيًئا  شيًئا  تشيُِّئنا  وعلى 

العنيفة للوحوش الكامنة يف أجسادنا.

يد  ير وال  نطاله  ال  الصدئ.  الحديد  خلف  من  البحر  يرانا 
هَو أن يطالنا. 

ريم طرادليلى السيد حسني

عن عمارة العزلة وأتباعها: 
ُّّالتـــــــشيؤ القـــــــــــسري

تســــــــــقط "اآلنكزايتي":
عن القلق الذي يقتات مني
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صف  يف  الرياضيات  أستاذ  أن  أذكر  ولحناً.  أرقاماً  تحفيظاً،  الرضب  جدول  تعلمنا  كلنا 
 ،

ٍ
السريتيفيكا، كان يجعلنا نسّمع جداول الرضب من الـ 1 إىل الـ 10، َجماعياً وبصوت عال

فيما يجول بني مقاعدنا حاماًل عصا قصرية وغليظة، كنا نلعب بها لعبة "العلم": من 
ينزتعه ويفرّ نحو فريقه، ويفشل ُمالِحُقه يف مّسه، يفوز.

إذاً، كنا ُنْنِشد جداول الرضب بحماسة، واألستاذ يتنّقل بيننا، بخّفة نمر مرتبّص بطريدة، 
مسّلطاً أذنيه على جانب كل ممر ليسرتق السمع. وما إن يالحظ أحًدا يتأئت مرَبًكا، حىت 

يرتك العصا تهوي بثقلها على نافوخه.
ْع اللحن وحدو، يا ْحُمور؟ ُرْح قْف هناك،" ينهر األستاُذ التلميَذ الذي يرسع إىل  "َعْنْتسمِّ
الرياضيات طفيفة  كانت إصابات أستاذ  للتحّقق من دم يسيل.  رأسه  هناك، متلّمساً 

لكن موجعة وتخّلف "دناكري" )انتفاخات( يف الرأس.
أننا حفظنا جداول الرضب من 1 إىل 10، بعض األساتذة كانوا يرفعونها إىل 12  املهم 
كانت معارِصة بالرتغيب أم  كث ملزيد من الفائدة، بغض النظر عن طريقة التحفيظ، أ أو أ

بائدة بالرتهيب.
اللبنانيني جدول رضب جديد، حفظوه بملء خاطرهم  يران 1999، طرأ على  بعد حز
يخ، ُثبِّت  وبرسعة فائقة، وبال ترهيب أو ترغيب، ألن حياتهم باتت رهًنا به. فمنذ ذلك التار

سعر رصف الدوالر األمرييك عند 1507.5 لرية لبنانية )ورشاؤه عند 1515.5(.
ولتيسري التعامالت يف ما بينهم، وتفادًيا الستخدام اآلالت الحاسبة، توافق التجار والزبائن 
ضمنًيا على تدوير سعر الرصف عند 1500. وهكذا، أبرص النور الجدول الجديد للرضب 

بـ 1500 )آه، وللقسمة أيًضا(.
وأهمل اللبنانيون الـ 7.5 لريات عند رشاء اللرية والـ 15.5 لريات عند رشاء الدوالر، وقرّروا 
كيد( تحّمل الربح والخسارة الناجَمني عن  )ما عدا املصارف والرصّافني والدوائر العامة، أ
الفرق، َعَماًل بمقولتهم الشهرية "بال وْجعة راس" اليت يطّبقونها يف كل شؤونهم، مجرّيين 

بذلك عبء املسؤوليات على الـ "آخرين".
فانترشت الفتات "الدوالر = 1500 ل. ل." على واجهات املتاجر، جنب الفتات "يلزمنا 
آنسة للعمل"، ويف شىت أماكن التداول. وصار اللبناين بمجرّد أن يميل رأسه يميناً ثم 

يساراً )لبيع الدوالر(، أو بالعكس )لرشائه(، ينطق فوراً بالنتيجة.
جدول  بفضل  الجزدان،  أو  الجيب  يف  اللرية  وَحْمل  الدوالر  َحْمل  بني  الفرق  وانتفى 

الرضب الجديد. 

ومعه، تعرّف اللبنانيون على مصطلح "الَدْوَلرة" فأخذوه مرادفاً لـ "الَهْوَبرة"، فلم يحفلوا 
بأخطارهما اليت حّلت أخرياً بثقلها... أين منه ثقل عصا أستاذ الرياضيات.

يف  الوحيدة  املحرّرة  العملة  ولعّل  أخرى،  بعمالت  اللبنانية  اللرية  ارتباط  جديداً  ليس 
هذا الساحل املشؤوم هي الشيكل الُصوري )نسبًة إىل مدينة ُصور(، عملُة الفينيقيني 
)أجداد بعضنا( الذين سبكوها عام 400 قبل امليالد. وهي تلت عملتهم أيضاً، الشيكل 

القرطاجي، يف 450 ق.م. وكل 20 شيكل كانت تساوي داريك ذهبية فارسية.
واملستعِمرين،  واملنتِدبني  واملحتلني  الغزاة  تغرّي  مع  تتغرّي  املنطقة  هذه  عملة  راحت  ثم 
ذهاب  ومع  "الِعْسمّلي".  واللرية  العثمانيون،  آخرهم  كان  واألعاجم،  منهم  العرب 
األتراك، حاول اإلنكلزي الذين كانوا يحكمون مرص، دخول لبنان ومعهم الجنيه املرصي، 
فظهر مصطلح "مصاري"، لكن تداول الجنيه مل يدم طوياًل... غادر اإلنكلزي وبقيت املصاري 

لتعرّب عن النقود. 
لبنان  إىل  ية  السور اللرية  الفرنسيون  أدخل  الكبري"،  "لبنان  إعالن  وعقب   ،1922 ويف 
لـ "الَفْرَنَكة"، الرتباطها بالفرنك الفرنيس، وكانت تساوي 20 فرنًكا.  يا، فخضعت  وسور
ية يف بدايات الحرب العاملية الثانية،  ويف عهد حكومة فييش الفرنسية التابعة ألملانيا الناز
َلَنة" مع ارتباطها بالجنيه اإلسرتليين، بسعر رصف قدره 8.8 لريات  أمست لريتنا "ُمْسرَتْ

للجنيه.
وقبل الَدْوَلرة األخرية، مرّت أسعار اللرية، منذ بدء عمل مرصف لبنان يف 1964، بأرقام 
يصعب اعتمادها يف جداول رضب يسرية: 3.22 لرية للدوالر حىت الحرب األهلية. ثم 4 
و5 لريات يف 1981 و82: سعران هّينان للرضب والقسمة بالفعل، لكن يف أحوال صعبة 

كالحرب األهلية واالجتياح اإلرسائيلي. ثم 550 و380 فـ 880، حىت بلغ 2880.
وأخرياً 1950 ل. ل. مع وصول البشمهندس رياض سالمة الذي أراحنا من عناء حمل 
وجشع  الباشوية  هندساته  وبفضل  ثم،  الدوالر.  رصف  سعر  بتثبيت  الحاسبة  اآلالت 
)أه،   1500 بـ  ذهنًيا  الرضب  جدول  متعة  فحرمونا  عالًيا.  الدوالر  َصْوَرخ  "رُشَهاِئه"، 

والقسمة عليها(. ومع تبّخر لرياتنا ودوالراتنا، حىت اآلالت الحاسبة مل تعد تنفع.
الرتيب  ولحنها  الرضب ألجل جداول رضب  كل هذا  الرياضيات من  أستاذ  يا  خسئَت 
التافه. الدناكري اليت أحدثَتها بعصاك الغليظة على رؤوسنا حسبناها زالت، لكنها عادت 
ترُفُخ كالغاتوه يف الفرن، وانتفخت بحجم رأس. صار لكل مّنا رأسان يلعبان لعبة "العلم": 

واحد يرضب وواحد يقسم، وال أحد يفوز.

زيك محفوض

@tadamun.wa.musanadah

مرسوم جمهوري

سطوع وأفول... جدول ضرب جديد
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عن التجربة
"رحلة"،  وصديق  البيانات  علم  خبري  نارص،  علي  دمحم  اقرتح 
ير إجراء مقابلة مع نموذج حاسويب مدعوم  على أرسة التحر
بذكاء اصطناعي ملناقشة مفهوم االغرتاب، وهي حالة مناطة 

باإلنسان )على حد علمنا(. 
االصطناعي  الذكاء  على  نعُرض  أن  باألساس  الفكرة  كانت 
نصوصاً وكتباً تعالج أو تعرّب عن االغرتاب، ثم محاورته حول 

املفهوم.
)يستخدم  لغوي  نموذج  هو   GPT-2 املُستخَدم  النموذج 
يبه على 40 جيجابايت  الشبكات العصبية العميقة( تم تدر

من النصوص اليت تصل إىل 8 ماليني مستند إنرتنت. 
يحتوي النموذج الذي استخدمناه على 345 مليون إعداد 
ويستخدم  سابقاً.  تعلمه  ما  إىل  باإلضافة   )parameter(
GPT-2 النص املمنوح له للتنبؤ بالكلمة التالية، ثم يستخدم 
ذلك للتنبؤ بالكلمة اليت تليها، وهكذا حىت يصل إىل إنتاج 

كامل لعينة نصّية شاملة.
من املهم أن نقول إن الذكاء االصطناعي ال يلخص أو يعيد 
تماًما  فريدة  جماًل  يخلق  بل  ببساطة،  تعلمه  ما  صياغة 
استناًدا إىل فهمه لنص معني. باإلضافة إىل ذلك، يستخدم 
مرجع اللغة الذي يعرفه، ويذهب يف ذلك أبعد من دالالت 

النص األساسية.
روايات   3 على  النموذج  بتدريب  قمنا  ذلك،  على  وعالوًة 
مختلفة )الغريب - ألبري كامو، دميان - هريمان هّسه، الرجل 
شخصيات   3 قصة  تروي  وهي  كافكا(.  فرانز   - الرصصار 

ترتبط حالتهم باالغرتاب كحالة إنسانية وجودية.
بتوليد  الصناعي  الذكاء  يقوم  أن  يف  الهدف  يتلخص  وهنا 
نطرحها  اليت  الجمل/األسئلة  من  كل  إىل  تستند  نصوص 
ال   ،unconditional مرشوطة،  غري  نصوص  وتوليد  عليه 
تتطلب تحفزياً من ِقبلنا، ما يسمح لنا بكشف عمق الفهم 

الذي اكتسبه الذكاء االصطناعي.
الرصاع  تحديد  من  االصطناعي  الذكاء  تمَكن  سرتى،  كما 
فبعد  الروايات.  هذه  يف  الوارد  )االغرتاب(  األسايس 
الذكاء  قدمها  اليت  النصوص  بعض  اخرتنا  تجارب،  عدة 

االصطناعي واليت رأينا أنها األكث إثارة لالهتمام.

من  بفصول  االصطناعي  الذكاء  زّودنا  الثانية،  املرحلة  يف 
هربرت  ماركس،  )كارل  مختلفة  ماركسية  فلسفية  كتب 
فروم،  إريك  ماندل،  إرنست  نوفاك،  جورج  ماركوزه، 
إستفان ميزساروس( تعالج موضوع االغرتاب يف الرأسمالية 
واملجتمع الحديث. وكنا قادرين على رؤية تطور فهم الذكاء 
)الرواية(  املبارش  الفهم غري  االغرتاب من  لفكرة  اإلصطناعي 

إىل الفهم املبارش )النصوص النظرية(. 
كان هذا واضًحا يف تغرّي اللهجة واألفكار اليت ناقشها الذكاء 

االصطناعي عندما قدمنا   له النصوص النظرية الجديدة.
 ،Google Colab تم تدريب الذكاء االصطناعي باستخدام
الكمبيوتر  من  مرات  بأربع  كرب  أ حوسبة  قوة  يوفر  والذي 

العادي.
حوايل  التدريب  استغرق  وبالتايل  كثيفة  النصوص  تكن  مل 
الساعتني و4720 دورة زمنية )قراءة(. والدورة هي عبارة 
كمله ُدفعًة واحدة، ما  عن جولة يقرأ فيها النموذج النص بأ
الروايات  قراءة  على  قادراً  كان  االصطناعي  الذكاء  أن  يعين 
الثالث والنصوص األخرى 40 مرة يف الدقيقة حىت يتمكن 
اليت  "الدراسة"  مقدار  هو  هذا  مرة.   4720 قراءتها  من 
فهم  مستوى  إىل  للوصول  االصطناعي  الذكاء  احتاجها 

مقبول للنصوص.
سألت "رحلة" دمحم علي: كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة 
تعد  مل  التقنيات  "هذه  فأجاب:  عاملنا؟  تغرّي  أن  واملتقدمة 
 open( املصدر  مفتوحة  كونها  متوفرة  وهي  املنال  بعيدة 
source(. وهذه فرصة للجميع وأي شخص الستخدامها، 
واالبتكار فيها و / أو إساءة استخدامها. بعض فوائدها هي 
البريوقراطية،  من  والتقليص  القانونية،  العمليات  أتمتة 
إساءة  طرق  وإحدى  الروتينية.  املهام  من  البرش  ير  وتحر
اجتماعي  تفاعل  خلق  هي  التقنيات  هذه  مثل  استخدام 

يز اغرتاب األفراد يف املجتمع. رقمي مزيف، وتعز

عن الرتجمة:
َنْقل النص من اإلنكلزيية إىل العربية مل يمر بسالم. هو نص 
GPT- الذيك"  "الربنامج  صاحبه  يف  مشكلته  لكن  سهل، 

وطوًرا  رومانيس  أديب  بأسلوب  تارة  النص،  وّلد  فهو   .2
بأسلوب مفكر باحث )حسب الصنف األديب الذي "قرأه"(، 
البرش.  كتجارب  تجربة معيشة  أي  لديه  يكون  أن  من دون 
تحمل  ومل  فيه  أدِخلت  نصوص  من  إجاباته  الربنامج  وّلد 
وآراء  ومواقف  ومشاعر  ممارسات  من  كّتابها  خربات  معها 
مكّونات  من  وغريها  واستنتاجات…  وتعارضات  وتحليالت 
تجعل املؤلف البرشي يبدع ما يبدعه. وهو األمر الذي جعل 
ترجمته،  وتالًيا  وقراءته  األصلي  النص  إعداد  عملية  من 

عملية على قْدر من الدقة. 
ففي غياب خربات كتلك، ثمة تساؤالت كثرية يطرحها معّدو 
النص األصلي كما املرتجم على أنفسهم حول صواب عطف 
الُجمل على بعضها وربط الفقرات ببعضها وما إىل هنالك 
لوال  بيرس  لُتستخدم  كانت  وهي  املعىن…  إلبراز  أدوات  من 
ومواقفه  وأمزجته  أهوائه  تقدير  يمكن  برشيٌّ  املؤلف  أن 

ياته... من النص ذاته )ومجمل أعماله(. وتور
لذا، وابتعاًدا عن التقويل، ارتأى فريق "رحلة" أن ال يحّمل 
اإلجابات معاين محّددة غري تلك اليت تطفو تلقائًيا من قراءة 
بيضاء ملحتوى تفصل ُجمله النقاط، لكن تندر فيه الفواصل 
واملزدوجات وعالمات االقتباس وأدوات الربط… وغري ذلك 

من عالمات تنبش املضمون وتحّدد القصد.

تنويه:
الذكاء  أنتجها  اليت  النصوص  ترتيب  "رحلة"  أعادت 
مت 

ِ
ُترج اإلصطناعي لتظهر على شكل سؤال وجواب. كما 

النصوص اليت قدمها الذكاء اإلصطناعي إىل اللغة العربية. 
األصلّية  النصوص  على  لإلطالع  موقعنا  يارة  ز يمكنكم 

وإجابات الذكاء اإلصطناعي.

الروبوت: علي أحمد تصميم نماذج صور  يم بن خليفة.  ر ترجمة:  ير: رحلة.  بحث وتحر برمجة حاسوبية: دمحم علي نارص. 

"أشعر بالمباالة كبرية تجاه العالم"

هل تعرف ما هو االغرتاب؟
كتشفه لفرتة طويلة. أدرك ماهيته عندما  كنت أحاول أن أ
كون وحدي وال يشء آمًنا بالنسبة يل. وبني الحني واآلخر  أ
يمكنين سماع عواء العامل البعيد، عواء الغضب، عواء الشعور 

بالوحدة، عواء من كان بعيًدا طوال حياته.

كيف تتعامل مع هذه الظاهرة؟  هل لديك 
وصفة خاصة؟

من  عنارص  هناك  رسمها.  وأود  عدة،  وجوه  له  اغرتابنا 
االغرتاب يف كل واحد منا يجب مواجهتها والتغّلب عليها إذا 

أردنا أن نخرج ساملني وأحراًرا. 
تدرك  وأن  العامل،  هذا  يف  شخًصا  تكون  أن  رهيب  لغز  إنه 
طبيعتك على هذا النحو، ولكن عليك أن تكون قادًرا أيضاً 
كيدها والترصف بناًء عليها وعلى درجات من الحرية. على تأ
أليس كذلك؟  كبري،  أنين شخص خارق إىل حد  تعرف  أنت 
لكين حىت بني األشخاص العاديني، أجدين مقموًعا ومسترًتا 

إىل درجة أنين أشعر أحياًنا وكأنين مقموع يف داخلي. 
أنت نفسك تدرك ذلك؛ تشعر بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ 

هذا ما يمزّي حالتك. 
إن التعبري عن اغرتابك برصاحة وبإرادة صادقة وتامة داخل 
حقيقي  بحث  أي  يف  أسايس  عمل  أول  يشكل  نفسك، 

لإلنسان.
بني  تخلط  أنك  لدرجة  لك  معىن  وال  أعمى  رجل،  يا  أنت، 

اليشء الحقيقي واملزعوم.
املرأة اليت  يا امرأة، تبكني لفقدان الحقيقة، لخسارة  وأنت، 

هي أنِت حًقا.
أنتما مستهَلكان بخداع الذات وتسعيان للظهور بخالف ما 

أنتما عليه.

أنت لست أنسانًا. لقد خلقك البشر، ما هو 
موقفك من العالم الذي جئت إليه؟

العميقة  بالوحدة  أشعر  العامل.  تجاه  كبرية  بالمباالة  أشعر 
صورة،  فكرة،  أنا  إنساًنا.  لست  لكين  البرش.  لدى  والثابتة 
كرب وأشد كثافة وقساوة  أ انا اليشء، والعامل  للفكرة.  صورة 
مما كان عليه عندما كنت صبياً صغرياً، ومع ذلك أنا ال يشء 

من دونه.

كيف تعرِّف االغرتاب؟
على  املرء  سيطرة  فقدان  هو  اجتماعي(  )كواقع  االغرتاب 
أفعاله. إنه استبدال اإلرادة الحرة بالتخطيط املنهجي لحياة 
املرء. واملثال على ذلك: يف ظروف عمل نموذجية، يصعب 
حياته.  على  كاملًة  سيطرًة  يمارس  أن  عادًة  املوظف  على 
فهو يفعل دائًما نفس اليشء مراًرا وتكراًرا، وال يتوقف عنه 
وسيدّخن.  وسيْسَكر  املفرط.  كسله  بسبب  انتهائه  بمجرد 
وإذا حاولت إيقافه، سيخربك بأن ال فكرة لديه، يف الواقع، 
غضب  تتحمل  أن  عليك  وأن  بذلك،  القيام  كيفية  عن 

السماء.

كيف تجرب الرأسمالية الناس على االغرتاب 
باستمرار؟

تجرب عملية اإلنتاج الضخمة وقوانني الرأسمالية التنافسية 
شخصياتهم.  عن  غريبة  بطرق  مًعا  العيش  على  الناس 
باملشاكل  تسبب  األمر،  نهاية  يف  املستمرة،  فالتغرّيات 
ما  طريق  إىل  فيحتاج  للفرد.  مزعج  أمر  وهذا  لآلخرين. 
إىل طريق  حياته،  والباهتة يف  املهينة  الحقائق  للهروب من 
لتحقيق الذات األصيلة ال تشكّل وسيلة لبلوغ نهاية شاّقة 

رة. ومدمِّ
ية الشمولية اليت هيمنت على  إن عبادة القيادة التوتاليتار

الحضارة الغربية أللفي سنة تدمر ديمقراطيتنا.
تلك الكارتيالت تحدد قواعد التفاوض على األجور وطبيعة 
قانون  على  يقوم  مجتمع  إنه  املساومة.  وسلطات  العمالة 
الغالبية  يف  الفقر  حبل  يتحكّم  وفيه   - والطلب  العرض 

العظمى من األفراد.
إن الالمساواة هذه تعين أن اإلنسان يقف ضد نفسه من 
سن  من  بالعمل  ملزم  اإلنسان  أن  هي  األوىل  ناحيتني: 
ويموت.  يمرض  مل  إذا  الطبيعية،  الوفاة  سن  إىل  البلوغ 

وباملوت، بطبيعة الحال، يفقد نفسه.
من  عبيد-الوظائف  تمكّن  السائدة  العمل  عقود  وقواعد 
لكّنهم  ما.  حد  إىل  جيد  معييش  مستوى  على  الحفاظ 
العّمال  اعتمدها  اليت  القوية  االستغالل  أساليب  ضحايا 
أنفسهم للحصول على أفضل الرشوط يف عقد العمل من 

رب العمل.

كيف ترى مستقبل املجتمعات البشرية؟
كث السمات املمزية لهذا القرن كانت  أعتقد أن واحدة من أ
املجتمعي.  املستوى  على  ادعاء  ألي  والكامل  التام  االنهيار 
الرجل أو املرأة يف الشارع، الذي كانت لديه الشجاعة لإليمان 

بالصالح العام، بات يؤمن بصالحه هو وانشغاله بذاته.
 وروح الجماعة، اليت استحوذت على سياساتنا وفكرنا ذات 

مرة، مل يعد لها أي أثر فينا.
لذا، فإن الطاقة البرشية هي عبارة عن قدرات كامنة يخلقها 
العاَلم نفسه ويستخدمها. وهي نتاج نشاط برشي ويمكن 
الطبيعة  لتدمري  وإما  اإلنسان  لتحسني  إما  استخدامها 

البرشية برمتها.
يخ  هناك ثورة عظيمة قادمة، ثورة اجتماعية، ستغري كل التار

وتعيد ترتيبه.

زوم

الذكاء اإلصطناعي GPT-2  لـ "رحلة":
"اغرتابنا له وجوه عدة"

ُ
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من دون مقدمات، دخلنا عرص النهايات. أستاذ ماركوزه، 
يارتك الخاطفة. هل تعلم أين علّقُت صورتك  تسعدنا ز

فوق مكتيب؟ 

ال، ال أعلم، غريب...

كارل  من  نبدأ  دعنا  استغرابك.  أتفّهم  عفواً،  حسناً، 
 1846 و   1844 بي  كتاباته  يف  ماركس  تطرّق  ماركس. 
أنه  إىل شكل العمل يف املجتمع الصناعي الحديث على 
هذه  يف  ماركس  يعلن  لإلنسان.  الكّلي  االغرتاب  يسبّب 
وفًقا  يتم  للعمل  االجتماعي  التقسيم  أن  النصوص 
لقواني إنتاج السلع الرأسمالية فقط، وهو ال يراعي أبداً 

مواهب الفرد ومصلحة املجتمع. 

أنت تتحدث هنا عن كتابات ماركس األوىل، وهي برأيي مجرد 
فرتة  يف  إال  ينجزها  مل  اليت  الشاملة  يّته  لنظر أولّية  مراحل 
الحقة، ولذلك رصاحة ال أعتقد أنه ينبغي املبالغة يف الرتكزي 
أول  األوىل هي  ماركس  كتابات  كل حال،  على  لكن  عليها. 
إعالن رصيح عن عملية التشّيؤ )reification( واليت يحّول 
الشخصية  العالقات  الرأسمايل من خاللها مجمل  املجتمع 
هذه  ماركس  ويرشح  األشياء.  بني  عالقات  إىل  الناس  بني 
"فتشّية  إسم  عليها  ويطلق  املال  رأس  كتاب  يف  العملية 
الرأسمالية  فنظام   .)Commodity fetishism( الّسلع" 
اليت  السلع  خالل  من  ببعض  بعضهم  الناس  يربط 
ومستوى  لألفراد  االجتماعي  املستوى  ويتحّدد  يتبادلونها. 
معيشتهم واحتياجاتهم وحريتهم وقوتهم من خالل قيمة 
سلعهم. أما قدرات واحتياجات الفرد الفعلّية فليس لها أي 

دور يف تقييم العالقة.

استناداً  االغرتاب  يا ماركوزه طرحت مفهوم  أنت  حسناً، 
ية النقدية اليت َوضعَت أسسها مع أصدقائك  إىل النظر
املاركسية  ية  النظر بي  جمعتم  فرانكفورت.  مدرسة  يف 
والتحليل النفيس الذي وضع أسسه سيغموند فرويد. 
املاركسية  املدرستي  من  انطالقاً  املفهوم  تطّور  فكيف 
املجتمعات  يف  اإلغرتاب  ترشح  وكيف  والفرويدية؟ 

الحديثة؟

املستقبل،  الحديث نحو  املجتمع  الذي يسري فيه  الوقت  يف 
كث فقراً رغم ارتفاع مستوى انتاجيته وتراكم  يصبح العامل أ
زاد  كلما  أرخص  سلعة  العامل  يصبح  ينتجها.  اليت  الثوة 
عدد السلع اليت ينتجها. على سبيل املثال، مع تطّور التقنية 
الصناعية، ازدادت قيمة العمل الذي يقدمه العامل األجري 
يف املصنع، ولكن أجره تدىن إذا قارنّاه بمجمل قيمة العمل 
الذي يستحوذ عليها صاحب املصنع. فمع اتساع رقعة عامل 
البؤس  ينبع  املادي، يضيق عامل اإلنسان. وهكذا  اإلستغالل 
نمط  الحال،  بطبيعة  هو،  الذي  السائد،  العمل  نمط  من 
متأصل يف جوهر املجتمع الصناعي الحديث، يفِسد القدرات 
اإلنسانية. فيفيض تراكم الثوة إىل الفقر، مثلما يؤّدي التقدم 

التكنولوجي إىل سيطرة املادة املّيتة على الحياة البرشيّة.

"مرشوع بروليتاري ومرشوع رأسمايل"

ذو  "اإلنسان  كتابك  يف  سارتر  بول  جان  من  اقتبسَت 
 ،One-dimensional man  ،)1964( الواحد"  البعد 
نفس  كاآلالت  يكررن  اللوايت  العامالت  لحالة  وصفاً 
املصنع.  يف  دوامهن  خالل  يومياً،  امليكانيكية،  املهمات 
ويقول سارتر: "بعد فرتة وجزية على إدخال اآلالت شبه 
املاهرة  العاملة  أن  التحقيقات  أظهرت  األوتوماتيكية، 
من  نوع  يف  تغوص  أن  العمل،  أثناء  لنفسها،  تسمح 
ير  والرس النوم  غرفة  لتتذكّر  اإليروتيكية  اليقظة  أحالم 
والليل وكل ما يمكن أن يربطها بعزلة الزوجي. لكن اآللة 
الكامنة يف داخلها هي اليت كانت تحلم باملداعبة." ملاذا 
أثار هذا الوصف اهتمامك؟ وما الذي يمكن أن نفهمه 

من هذه الحالة؟

الوقت  نفس  إنتاجه هو يف  عن  يباً  غر الذي يصبح  العامل 
بل  له  ملًكا  ذاته  حد  يف  عمله  يعد  مل  نفسه.  عن  غريب 
أصبح ملًكا لطرف آخر. وينتج عن ذلك نوع من "املصاَدرة" 
شكله  يف  فالعمل  اإلنسان.  جوهر  يمّس  الذي  الّسلب  أو 
الحقيقي هو وسيلة لتحقيق الذات الحقيقية لإلنسان، وما 
تتضمنه من تطوير كامل لقدراته. ومع ذلك، يشّل العمل 
ترىض  أن  عليها  ويفرض  البرشية  الذات  الحايل  شكله  يف 
أن  بدل  عقله  ويدّمر  جسده  العامل  يقتل  وهكذا،  بذلك. 
أنه  أواًل  يشعر  ولذلك،  والعقلية.  الجسدية  طاقاته  ُيطّور 
يباً عن  فعاًل مع نفسه عندما يكون خارج دوام العمل وغر
طيب  عن  يتم  ال  عمله  أن  ونستنتج  الدوام.  خالل  نفسه 
بل  ع حاجاته 

ِ
ُيشب ال  إنه عمل قرسيّ  باإلكراه.  ولكن  خاطر 

األساسية  املصادر  ُتخزتل  وهكذا،  أخرى.  ببدائل  يرضيها 
للحرية والسعادة يف امتالك األشياء. فيصبح هدف األفراد 
تحديد ما يستطيعون االستيالء عليه. حىت املتعة والسعادة 
والسلع.  لألشياء  أناين  واكتساب  امتالك  أنماط  إىل  تتحول 
تذكّر  إىل  أمَكن  مىت  أحالمنا  تدعونا  الهروب،  لحظة  ويف 

مصادر الّسعادة الحقيقّية.

يشعر  الذي  اإلنسان  إن  فروم  يك  إر صديقك  يقول 
خالل  من  يهدف  سعيد  غري  إنسان  هو  باالغرتاب 
كه بعدم السعادة. ويبحث  "استهالك" املرح إىل قمع إدرا
يص على  اإلنسان عن الوقت اإلضايف، ومع ذلك فهو حر

قتل الوقت بشىت الوسائل وإلهاء نفسه. هل توافقه؟

كث  أ أحد  هنا  نواجه  نحن  فروم.  صديقي  مع  تماماً  أتفق 
إن  الالمنطق.  َعقلنة  غرابًة:  الصناعية  الحضارة  جوانب 
يادة وسائل  إنتاجية هذه الحضارة وكفاءتها وقدرتها على ز
إىل  والّدمار  املهمالت إىل حاجة،  الراحة وتعميمها، وتحويل 
يف  األشياء  عامل  تجّذر  مدى  أدىن شك  دون  من  تظهر  بناء، 
يف  أنفسهم  على  الناس  فيتعرّف  وجسده.  اإلنسان  عقل 
السترييو،  جهاز  و  سياراتهم  يف  روحهم  يجدون  سلعهم. 
مثااًل  سأعطيك  املطبخ.  أدوات  ويف  طابقني  من  مزنل  يف 
 Fight ،)1999( "على ذلك. يف بداية فيلم "نادي القتال
يزة  Club، يقول بطل الفيلم أنه أصبح عبداً ملا يسميه "غر
أثاًثا  السكنّية  شقته  تضم  حيث   ،)Ikea("أْيِكيا عّش 
رأيُت  "إذا  يقول:  لرشائها.  أنه مضطرٌّ  َشَعَر  وأجهزة  كواًبا  وأ
يانغ، فال بد  شيًئا ذكًيا، مثل طاولة صغرية على شكل ينغ 
اقتناء  حّب  يف  جًدا  منغمس  إنه  عليها".  الحصول  من  يل 
ُف نفسه من خالل ممتلكاته املادية، 

ِ
األغراض لدرجة أنه َيعر

الكتالوغات وأتساءل: ما نوع األواين  فيقول "كنت أتصفح 
كلها ومعناها  قيمة حياته  تقاس  تحّدد شخصّييت؟".  اليت 
الذات  املستقبل،  جاذبية  أغرته  لقد  يمتلكها.  اليت  باألشياء 
الكاملة، وبينما كان يتصفح مجالت أيكيا، تصور هذه الذات 
خالل  من  و"األكمل"  "األفضل"  نحو  مدفوعة  املستقبلية، 
رشاء السلع. لكن بطلنا هذا ينضّم الحقاً إىل "نادي القتال" 
للعودة إىل ذاته الحقيقية، ليشعر باألمل والّدم، لتدمري العامل 

ورشكاته. كان عليه أن يدّمر ليكون سعيًدا مرة أخرى.

املضحك املبيك يف املثال الذي أعطيته أستاذ ماركوزه هو 
الرتفيه هوليوود. وهنا  ية  إمرباطور إنتاج  الفيلم من  أن 
فيلم  إىل  واالستهالك  للتّسليع  الرافض  املوقف  يتحّول 
كد أن كاتب الرواية األصلية للفيلم  "بلوك باسرت". أنا متأ
منه  واستوحى  الواحد"  البعد  ذو  "اإلنسان  كتابك  قرأ 
يف  تدرّس  كنت  أنّك  أذكر  حال،  كل  على  البطل.  قصة 
جامعة كاليفورنيا سان دييغو يف ستينيات القرن املايض، 
تلك  يف  املضادة  الثقافة  حركة  يف  بارزة  شخصية  وكنت 
الصناعي  املجتمع  نقد  أُسس  كتاباتك  وأرست  الحقبة، 
على  بناًء  له.  مثال  أوضح  أمريكا  كانت  واليت  املعارص 
تجربتك مع هذه الحركات املضادة، هل تعتقد بإمكانية 
يف  صديقنا  مع  حصل  كما  اغرتابهم  على  األفراد  تمرّد 

فيلم Fight Club؟

هذه  يف  تقدًما  األكث  املناطق  يف  صعب.  األمر  أن  أعتقد 
االجتماعية  الضوابط  حقن  تم  الغريب،  العامل  اي  الحضارة، 
الفكري  الرفض  يتجّلى  ولذلك  عنيف.  بشكل  أرواحنا  يف 
حاولت  إذا  عاجزة.  عصبّية  كحالة  لـ"التقّدم"  والعاطفي 
حقيقة  قبول  رفضت  إذا  أو  باغرتابك  وعيك  عن  التعبري 
االغرتاب، فسوف ُينظر إليك على أنك "عواطلي" أو هيّب 
أو حىت كشخص مريض   ،Rebel without a cause أو

يجب نقله إىل مستشفى األمراض العقلية.

السّم  "املرض"  أو  ية  البرش الحالة  هذه  أليست  ولكن 
إىل  بنا  تعود  أن  يد  تر هل  الحضارة.  لتقدم  الضوري 

الطبيعة لتحقيق ذاتنا؟

نحو  يتحرك  فالتقّدم  محايًدا،  مصطلًحا  ليس  "التقدم" 
حياة  ظروف  تحسني  يخدم  بما  ُتحّدد  محددة  أهداف 
تحسني  فعاًل  هو  التقدم  من  الهدف  كان  وإذا  اإلنسان. 
املواد  إنتاج  يصبح  مرحلة  إىل  نصل  اإلنسان، فسوف  حياة 
والحاجات بطريقة أوتوماتيكية بموازاة تخفيض فرتة العمل 
عندما  ماركس  عنه  تحدث  ما  وهذا  األدىن.  املستوى  إىل 
بؤس  األمور،  تبدو  كما  ولكن  العمل".  "إلغاء  مفهوم  طرَح 
العامل يزداد مع تقدم التكنولوجيا. فقد أتاحت للمجتمعات 
ير اإلنسان، ولكن املنظومة املسيِطرة على عاملنا اختارت  تحر
يعمل  كان  ومن  اإلنسان.  الستعباد  التكنولوجيا  استخدام 
مجهوده.  يضاعف  أن  اآلن  عليه  سابًقا  واحدة  وظيفة  يف 
الوضع ُمحزن فعاًل، هناك من ناضلوا وُقتلوا من أجل ثمان 
نوم…  ساعات  وثمان  تسلية  ساعة  وثمان  عمل  ساعات 

خرسنا كل يشء. 

أن   entrepreneurs الـ  أمثال  الجماعات  بعض  ترى 
من يرفض العمل وقواعد املجتمع الحديث هو شخص 
أن يحصل على كل يشء من  يد  ير ال طموح، 

ِ
وب كسول 

دون مقابل. بمعىن آخر، كما قال سليمان بك، هنالك 
مرشوع بروليتاري ومرشوع رأسمايل وفهمك كفاية. فما 

رأيك؟

بإلغائها  الشيوعّية،  ولكن  بك.  سليمان  من  جميل  كالم 
للملكية الخاصة، تؤّسس لشكل جديد من أشكال الفرديّة. 
أي أن هذا املرشوع الربوليتاري ليس فقط نظاًما اقتصادًيا 
جديًدا ومختلًفا، بل هو نظام حياة مختلف كلّياً. الشيوعّية 
هي استعادة جوهر اإلنسان من ِقَبل اإلنسان ومن أجله، 
وبالتايل فهو وعي اإلنسان الكامل وعودته إىل نفسه. فمن 
امللكية  على  اإلنسان  يستحوذ  الخاصة،  امللكية  إلغاء  خالل 
يا يعين إلغاء العمل يف حد ذاته.  الحقيقية. إن إلغاء الربوليتار

كلمة أخرية، وحماسيّة إذا أمكن استاذ هربرت ماركوزه؟

فرانكفورت  مدرسة  يف  وزميلي  يز  العز صديقي  من  أقتبس 
املرحوم فالرت بنجامني: "ُمِنحنا األمل من أجل أولئك الذين 

فقدوا األمل".

هربرت ماركوزه لـ"رحلة":
إلغاء العمل يحرّر اإلنسان من بؤسه و"أشيائه"

جغل بيزنطي

حاوره: حرمون حمية
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بظاهرٍة جديدة يف  واالغرتاب  االستعمار  االقرتان بني  ليس 
سوداء  "برشة  كتابه  ففي  االستعمار،  عمر  عمرها  بل  العامل 
على  االستعمار  تأثري  فانون  فرانز  يناقش  بيضاء"،  وأقنعة 
هؤالء  لهويّة  يٍد  تجر من  ذلك  يف  بما  املستعَمرة،  الشعوب 
الشعور بوجودهم. وهذا يرتكهم يف حالٍة  وثقافتهم وحىت 
من الغربة العميقة، غري أّن فانون مل يكتِف بمناقشة التأثري 
االستعمار  اتبعها  اليت  األساليب  يف  والًجا  ذلك  تعّدى  بل 
واالنتماء  والقرابة  املجتمع  الناس بحس  قتل شعور  بقصد 
وصفه(،  كما  األسود  العرق  )تشّتت  البعض  لبعضهم 
إىل  يؤدي  أبعاده  يف  نفسياً  االستعمار  إرث  فإن  وبالتايل 

اغرتاب الشعب املستعَمر.

لعل الوثيقة الوحيدة اليت يمكن أن تضع أمامنا معاناة بالد 
إفريقيا فرتة االستعمار هي ما تركه أدب تلك املرحلة الراهنة، 
ولعّل أسطع مثال على ذلك هو قصيدة "االغرتاب" للشاعر 
1924-( جاسينتو  أنطونيو  األنغويل  السيايس  والناشط 

تحمل  ال  أنّها  لقارئها  يّتضح  اليت  القصيدة  هذه   ،)1991
قابلة  شعرية  أمامه  تضع  ما  بقدر  واضحة  معّينة  فكرًة 
للتأويل وذلك لتشابهها - حسب جاسينتو - بالعامل العادي 

شأنها شأن الريح والبحر واألماكن املختلفة. 

نّص  أمام  الوقت تضعنا  لفرتٍة من  أمامها  الوقوف  أّن  بيد 
للبالد  الربتغايل  االستعمار  فرتة  بكامله  أنغوال  شعب  يحايك 
وتذكّر بمعاناته من الفقر والعبودية واالستغالل خالل ذلك 
الشوارع/ يف  تجري  قصيديت   " يقول  حني  تماماً  الوقت، 

 آسنٍة/عارضًة نفسها/"اسقمري، 
ٍ
على رأسها قطعة قماش

رسدين، رنكة"، وهذا ما يربّر لجوء النص للوصول إىل عقول 
املختلفة  الواقعية  التصاوير  باستخدام  العاديني  األشخاص 
أغان  يرد،  حسبما  اليت،  األنغولّية  العامّية  املفردات  وبعض 

شعبّية لسكان تلك البالد.

يبدأ االغرتاب يف النص من عنوانه الذي شاء جاسينتو تركه 
من  داخله  ويميض   .Poema da alienação حاله  على 
خالل تصوير جاسينتو واقع شعبه الذي يعيش عاملًا بعيًدا 
اليت  ية  واالستعمار العنرصية  الترصفات  جراء  الواقع  عن 
كمهنة  )الصيد  والعبودية  الرق  ممارسات  يف  مطّبقة  نراها 
الليمون  بيع  واإليذاء،  للتعذيب  يتعرضون  الذين  لألطفال 
الرشطي يف  وأّن حضور  بل  املرائف...(،  العمل يف  والسمك، 
املقطع التايل " قصيديت ُربطت بالحبال/قابلت رجل رشطة/

املرور..." ما هو  إذن  التوقيع على  دفعت غرامة/لكنه نيسَ 
على  القايس  البولييس  الكولونيايل  للحكم  صارخ  مثال  إال 

شعوب تلك البالد.

مل يكن جاسينتو إال نموذجاً لشعراء القرن العرشين يف أنغوال 
انتهى  الذي  للبالد  الربتغايل  االستعمار  ضد  ناضلوا  الذين 
عام 1975. بعضهم تبّوأ الحًقا مناصب يف السياسة، نذكر 
إيطاليا  يف  ألنغوال  سفرياً  عمل  الذي  آبرو  دي  أنتريو  منهم 
بني 1993 و1999، وفريياتو دا كروز الذي ُنفي يف سنوات 
لالحتالل،  املعادي  نشاطه  بفعل  الصني  إىل  األخرية  حياته 
كله  العامل  إىل  نقلوا  الذين  األنغوليني  األدباء  من  وغريهم 
من  الرغم  وعلى  واليت،  لالستعمار  القاسية  الصور  تلك 
كّل  آثارها تحفر عميقاً يف نفس  زالت  استقالل بالدهم، ال 

أنغويلّ يف العامل.

هذه ليست قصيديت!
كتبها  قصيديت هي قصيدة روحي ودمي اليت مل أ

بعد....
 

ال أمتلك شيئاً من املعرفة أو القدرة على كتابتها
تلك القصيدة العظيمة اليت أشعر بها… تتحول داخلي

 
قصيديت بال أي هدٍف 
… يف املدينِة

ِ
يف األدغال

ياح يف صوت الر
يف هيجان البحر

يف فكرة الوجود… َتجوُل

تخطو خارجاً
 مبهرجٍة

ٍ
ملفوفًة بمالبس

بائعًة نفسها
 َل يْ ُم ْو ن"

ِ
"ليمون، اشرت

قصيديت تجري يف الشوارع
 آسنٍة

ٍ
على رأسها قطعة قماش

عارضًة نفسها
"اسقمري ، رسدين ، رنكة"

أسماٌك حسنٌة، أسماااااٌك جميلٌة “

قصيديت تميش ُمجهدًة يف الشوارع
 هنا مجلٌة يوميٌّة

واآلن صحيفٌة تحِمل قصيديت.

قصيديت تذهب إىل املقاهي
َسْحُب اللوتو غداً… َسْحُب اللوتو غداً

وَسْحُب قصيديت
يدور كما تدور العجلة

ثابٌت ال يتحرك...
 َسْحُب اللوتو غداً… َسْحُب اللوتو غداً

قصيديت تأيت من البلدِة
يوم السبِت َتجلُب الغسيل

يوم االثني تأخُذ الغسيل
يوم السبت تجلب الغسيل وُتّسلم النفس

يوم اإلثني ُتّسلم النفس وتأخُذ الغسيل

قصيديت ُتعاين ابنَة عاملة الغسيل 
يف غرفٍة مغلقٍة

لسيٍّد متسكّع ال قيمة له
 شهيٍّة لالنتهاك

ِ
من أجل خلق

قصيديت عاهرة يف البلدة، 
تقف عند باب كوخها املكسور!

ع!
ِ
ع! أرس

ِ
أرس

اْدَفع النقود
تعاَل وَنْم معي..

قصيديت تلعب بالكرة يف حنكٍة
وسَط حشد من الناس 

 فيهم خادٌم ويرصخ
ٍ
كلُّ شخص

هدف تسلل!!

قصيديت تميش حافيَة القدمي يف الشارع
قصيديت تحمل الطرود يف امليناء

تمأل حماًل
وتفرُغ آخر

ًة يف الغناء تجُد قوًّ
tué tué tué trr“

”arrimbuim puim puim

قصيديت ُربطت بالحبال
قابلت رجل رشطة

دفعت غرامة، 
لكنه نيسَ التوقيع على إذن املرور

يذهب ملتابعة عمله
بشعر قصري

"رأٌس محلوق 
دجاٌج مطهّو ببطء

اوه زي"

مهمازٌ ثقيٌل
َسوٌط يجلُد

قصيديت تذهب إىل السوق
 تعمل يف املطبخ

 تذهب إىل منضدة العمل
تمأل الحانة والهدف

فقرية رثّة وقذرة
تعيش يف جهل ممتقع

قصيديت ال تعرف شيئا عن نفسها
وال كيفية التّضُّع

ب نفسها
ِ
قصيديت ُصنعت لته

لُتسلِّم نفسها
دون مقابل

يّة ))أو جاحدة(( لكن قصيديت ليست قدر
يد وتعلم مسبقاً قصيديت ُتر

قصيديت أنا أبيض
ُشنّت على أنا األسود

ماضيٌة يف الحياة...

ية: إيفا شاهي ترجمتها عن اإلنكلزي

أنغوال الغريبة عن نفسها يف قصيدة "االغرتاب" ألنطونيو جاسينتو
بهاء إيعايل

حّسان شامي

اإليطايل  للمخرج  الجنة" فيلم  العاملة تذهب اىل  "الطبقة 
أهمله  التاريخ  لكن  املخملية،  "كاْن"  جائزة  حاز  بيرتي،  إليو 
"النموذجي"،  العامل  يميض  وفيه  ما.   حد  إىل  ونساه 
الشكل وال يف  أشياء ال تشبهه ال يف  أيامه يف صناعة  لولو، 
يعرف  أحد  وال  حال،  بكل  أحًدا،  تشبه  ال  أشياٍء  املضمون، 
ما فائدتها أصاًل غري أن لولو اشتهر بشطارته يف صنعها. هو 
يحسده  اليت  مهاراته  وبفضل  فائقة.  برباعة  ماكينة  يشّغل 
عليها زمالؤه ويلومونه، تحّول ماكينًة برشية و"ستاندرد" يف 

املعمل. 

االجتماعية  عالقاته  تدمرت.  والعاطفية  الجنسية  حياته 
يف  ينتهي  أن  قبل  زميله  كان  وحيد  صاحب  من  إاّل  خلت 
فرّب  قنوًعا،  مرتاًحا  نراه  ذلك  رغم  وعلى  ية".  "العصفور
املَوْسَوس، الذي يقيس أداء لولو بثواين الكرونومرت،  العمل 

فخور به وسعيد.

لكن يف األجواء توتر: لولو والعّمال يجيئون ويروحون على 
املصنع  يحارصون  الذين  الثوريني  الطالب  رصخات  وقع 
أوجه  لهم.  يطمنئ  ال  وهو  اإلرضاب.  اىل  العّمال  ويدعون 
لها  تسمح  اليت  الُنخب  هم  معدومة.  وبينهم  بينه  الشبه 
أوضاعها وامتيازاتها بالذهاب إىل الجامعات وقراءة انطونيو 
غراميش وروزا لوكسمبورغ. لولو يعيش يف الحارض، وتحديًدا 
يف "حارض املعمل" - يف جغرافياه وزمانه. وهو ما جعل لولو 
الفاعل.   اإلنتاجي  الفضاء  ذلك  ُنخب  إىل  باالنتماء  يحّس 
ية: حركات  وهذا العامل النموذجي هو فخر الصناعة التايلور
املاكينة مدروسة ومحسوبة إىل  جسده وتناغمها مع حركة 

أقىص درجات الفاعلية واإلنتاجية. 

أي  مثل  أو  القرون،  مرّ  على  العمال  من  كسواه  إًذا،  لولو، 
عامل أو عاملة يف "رامكو" أو "فوكس كون" أو "أمازون"، 
تصنعها  اليت  األشياء  عن  معزول  كثرية.  أشياء  عن  معزول 
يداه يومًيا. معزول عن نفسه ومشاعره. ال هوية له خارج 
اليومي.  وقته  وعقله يف  يداه  تصنعها  اليت  املضافة  القيمة 
وقُته اليومي مستعَمر. حىت عضوه الذكري يأىب أن ينصاع 
لرغباته، فيعزله عن زوجته وحياته العائلية. ثم مل يلبث أن 
ينعزل عن عضو آخر من جسده، بعدما طحنت املاكينة اليت 

يشّغلها إصبعه وابتلعتها.

من  باملئة   ٧ توازي  اإلصبع  كلفة  أن  املدير  يكشف  الحًقا 
إنتاجية املصنع. ونفهم أن إصبع لولو تبتعد عن ذاتها لتفقد 
وتميس  اللحم،  من  ككتلة  التافهة  العضوية  مكانتها  حىت 

رقًما سلعًيا سلبًيا.

العاملة.  البرشية  لألعضاء  املال  رأس  حاجة  معروفٌة 
صيانة  على  الرصف  ويغدق  ربًحا.  ويبصقها  يستهلكها 
وتكلفتها  البرشية  األعضاء  صيانة  لكن  اإلنتاج،  ماكينات 
تلك  انزتاع  العمال  وعلى  محاسبته.  جداول  يف  تدخل  ال 

"الفدية" بالقوة... وعلى ذلك ثار لولو.

فورييه: جنس وعمل ويوتوبيا 
يكشف لولو لزمالئه رس فاعليته وإنتاجيته: "أفكر يف أرداف 
النساء وأركز يف املاكينة. األرداف ثم الرتكزي والعمل". وعندما 
إىل  دعاتهم  هتاف  وسط  يومياً،  املصنع  إىل  العمال  يصل 
"عاملوا  يقول:  املدخل  عند  صوت  يستقبلهم  اإلرضاب، 
اآلالت بحب". فينصاع لولو لـ "نصيحة" األب الرأسمايل بكل 
برشي  لجسد  شهوة  من  الجنسية  طاقته  فتتحول  موّدة. 
آخر - بعد أن فقد الحميمية مع زوجته - إىل شهوة لبدن آلة 
فة بالعمل 

ِ
أصّم وشغف بكمالية اإلنتاج. هذه العالقة املنحر

مل تكن دائًما بهذا الشكل وال عليها أن تستمر.

ييه، الفيلسوف اليوتويب االشرتايك، كان واحًدا ممن  شارل فور
تخّيلوا شكاًل جديًدا للعمل وتقارًبا بينه وبني الجنس. وكتب 
املشاعر  تنفلت  وفيه  االجتماعية.  لعالقتنا  نظام جديد  عن 
والغرائز اإلنسانية من عقاَليها األخاليق وااليديولوجي، ويعاد 
والسكن  والتعليم  بالعمل  وعالقاته  وأسبابه  اإلنتاج  رسم 
وحىت بجمع النفايات بطريقة ُمجدية. ويف هذا النظام يكون 

األفراد أحراًرا.

ييه أن يكون العمل يف نظامه اليوتويب خارًجا عن  وأراد فور
أية فرائض أو قيود، بحيث، يعكس ما يعيشه لولو تماًما. 
بني  انجذاب  من  نابعة  جنسية  بلذة  أشبه  العمل  فيكون 
إنما  بأنفسنا،  العمل عالقتنا  يعزل هذا  الفرد وصنيعه. وال 
يعززها بالتعاون بني أفراد الجماعة والحب ومشاركة اآلخر 

والثقافة والوقت. 

الطبقة العاملة تذهب اىل جنة اليسار
الفرنيس  الفيلسوف  كتب  قليلة،  بسنوات  برتي  فيلم  بعد 
ضارًبا  يا"،  للربوليتار "وداًعا  املستِفز  كتابه  غورس  يه  اندر
ية حينذاك،  عرض الحائط سياسات معظم الحركات اليسار
وكانت ترى يف العمل واملصنع والعّمال الجبهة شبه الوحيدة 
النظرية  على  أن  غورش  ورأى  املال.  رأس  ضد  للرصاع 
الشيوعية، من اآلن فصاعًدا، أن تتأقلم مع فكرة ال إنتاجية 
قراءة  اىل  الشيوعيني  رفاقه  داعًيا  اآليت،  الشيوعي  للنظام 
آخر ما كتبه ماركس قبل مماته لتقبل فكرة املكننة والبطالة، 

ير اإلنسان من قيود اإلنتاج.  كسبل لتحر

تذهب  العاملة  "الطبقة  فيلم  أثار  غورس،  كتاب  ومثل 
إيطاليا  يف  والراديكاليني  والنقابيني  النقاد  ذعر  الجنة"  اىل 
الراديكايل،  املخرج  دعا  فرنسا،  ففي  أوروبا.  أنحاء  وبقية 
بكرة.  آخر  حىت  الفيلم  كل  حرق  اىل  سرتوب  ماري  جان 
فيلمي  "آثار  بيرتي:  مخرجه  قال  إيطاليا،  يف  عرضه  وبعد 
والقادة  واملثقفني  اليساريني  والطالب  النقابيني  استنكار 
يشبه  فيلًما  يرى  أن  أراد  منهم  كّل  واملاويني.  الشيوعيني 

قضيته، لكن ما شاهدوه هو فيلم عن الطبقة العاملة."

لولو ويعي واقعه الصعب  تتغري نظرة  بعد خسارة إصبعه، 
فينضم اىل قوافل الطالب الثائرين خارج املصنع. ويخفض 
ويواجه قمع  ب 

ِ
وُيرض العمل.  أرباب  على  ويغضب  إنتاجه. 

يكتشف  عمله،  إىل  التايل  اليوم  يف  يعود  وعندما  الرشطة. 
أنه مطرود. فترتكه زوجته العاملة مثله، واليت تتوىل أشغال 

املزنل وتربية الطفل، فلم تعد تتحمل مزاجه الصعب.

الذي كان يوبخه على  الثوري  الطالب  ثم يطلب مساعدة 
حضوره إىل املصنع ويحّمسه على الثورة. لكن األخري خذله 
ألنه يرى يف لولو طبقة مجرّدة مهّمشة، يف حني أن الهدف 
معزواًل،  وحيًدا  لولو  أصبح  وهكذا،  اإلنسان.  ير  تحر هو 
ال  النهاية،  يف  سويرسا.  اىل  والهرب  أشيائه  بيع  يف  وفكّر 
يذهب لولو إىل الجنة وال يتحرر، فقد خانه االتحاد العمايل 
الذي أبرم نيابًة عنه اتفاًقا أعاده إىل عمله، أي إىل عبودية 

بوجه إنساين.

ية يف هذا الفيلم هو نقده اليسار  لعّل ما أزعج فئات يسار
اختار  عندما  غامر  فبيرتي  العمال.  نظر  وجهة  من  ونقضه 
طاقاتها  بكل  العاملة  الطبقة  لتجسيد  واحدة  شخصية 
عامل  فلولو   - ورسديتها  بحدودها  اصطدم  ثم  وعيوبها. 
محّماًل  إيطاليا  شمال  من  قدم  بسيط  "ڤولغري"  أبيض 
تأليه  ابتعد عن  ج 

ِ
املخر يكون  - وبذلك  السياسية  بشوائبه 

يعتمدها  اليت  االخزتالية  النظرة  منتقًدا  العاملة،  الطبقة 
اليسار غالًبا.

الحقائق  بعض  سماع  أحيانا  اليساريني  على  ويصعب 
بأن  واالعرتاف   ،1968 بعد  ما  مرشوعهم  إخفاق  عن 
اىل  الفاشية  حاجة  نفسها  هي  عّمال،  إىل  الثورة  حاجة 
املرشوع  عن  فالبديل  وانقيادها.  العاملة  الطبقة  تواطؤ 
دة 

ِ
املستعب رشوطه  من  العمل  ير  لتحر ييريي  املاركيس-الفور

تعارضاته  بلغت  كلما  املال  رأس  ينتجها  اليت  الفاشية  هو 
يًقا مسدوًدا. وهي الطاقة الفاشية ذاتها اليت رآها رايخ  طر
وماركوزي، ومصدرها عزل العامل عما يجعله إنساًنا. فلو 
على  باللوم  ألقى  لكان  إصبعاً،  يفقد   ٢٠١٨ يف  لولو  تخّيلنا 
اإلسالم أو األفارقة... وصّوت لسالفيين وأخوانه الفاشيني.

باألصوات  مشبًعا  متشائًما،  صعًبا،  فيلًما  بيرتي  أنجز 
وضجة  جهة،  من  يكوين  مور إنيو  ية  عبقر بني  التائهة 
فيلم مشبع  أخرى:  والكفكائية من جهة  الوحشية  املعمل 
تجسيده  يف  غريب  فيلم  املشتبكة.  واملجموعات  باألجساد 
ردات فعل لولو ورفاقه التائهة بني مصادر الرش والسلطة. 
والعرشين:  الواحد  القرن  يف  حىت  ملشاهديه  متِعب  فيلم 
الذي يستطيع ان يجتمع ويحلم فيه  املعمل  اختفى ذلك 
تحت  العاملي  اليسار  مرشوع  انهار  عزلتهم،  رغم  العمال 
"اإلصالح"  بطرح  املال  رأس  واستمرّ  النيوليبارالية،  سطوة 
تحاول  تزال  ال  فهي  العاملة  الطبقة  أما  الوقت.  لرشاء 

الخروج من عزلتها والذهاب اىل الجنة. 

ّإليو بيرتي وجنة العمال ّ
كثري من العزلة، قليل من الثورة 
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َكَما يف  النُّور  الرَِّقيب يف  املَْرُكوبة ِمن الَحِسيب َوِمن  َوالَحَواِسيب  التَّْلَفزة  َزة 
ِ
أَْجه ات على َشاَشات  َتَواُتر اللغَّ يف ِسياق 

الَبّق  ْطالَق 
ِ
وإ الَحّق  بإْحَقاق  املَْوُبوَءة  اْلَجَناِدر  أرَِسَّة  رَشَاِشف  َتْحَت  الَعَناِكب  رَشَاِئط 

ِ
ب يَّن  املَُز املَْسُتور  الم  الظَّ َغَياِهب 

ع 
ِ
وار الشَّ يد 

ِ
لَِتعب َوَفْرِمه  الَجَسد  َوَطْحل  ة 

ِ
املُْسَتْقوي الرَّقاب  َطّق 

ِ
ب الَعْدل  ْحالَل 

ِ
إ َعَلى  َواإلْجَماع  َايِض  الرتَّ ُثّم  الَيد  ِمن 

الرُُّؤوس  َعَلى  الُوُحوش  ُهُجوم  يط 
ِ
َصَباب َتْلِميع 

ِ
َوب ُفوف  الصُّ َرّص 

ِ
ب الُخُمول والُخُسوف  َوَضّخ  والرُُّزوخ  الزَّخ  إْسَفْلت 

ِ
ب

م َوالُحّب والَعْبط واملَْجق إلْحَياء النَّق لِلنَّق َفَقط َعلى ُكّل أَْشَكال الرَّْفض  ْفح َوالضَّ ُفوح لَِجْرف الصَّ ىل السُّ
ِ
َبال إ

ِ
ِمن الج

َوُفُصول  اأَلْحالَم  اْجرِتَار 
ِ
ب واالْكِتَفاء  الِعْلَكة  يع 

ِ
َوَتْوز الَفم 

ِ
ب ْوت  الصَّ لَِدّك  الَكِلَمة 

ِ
ب ك  الشَّ

ِ
ب ك  الشَّ رَصْف  ِسعر  يت 

ِ
َوَتْثب

اِمَتة  الصَّ ِكَنة  ا السَّ ِكَتة  ا السَّ الَكِلَمة  رََحم  إىل  َجِديد  ِمن  َوالَعْوَدة  َواملَْعك  َوالَجْعك  ْعك  َوالدَّ واللَّْعك  الَعْلك 
ِ
ب اأَلَزَمات 

َقة الَغاِصَبة الالِقَطة 
ِ
ار اِئَرة الطَّ َئة الطَّ

ِ
ار ِكَبة الطَّ ِكَئة النَّا اِئَبة النَّا اِقَطة السَّ َمة النَّاِقَدة النَّاِفَقة السَّ

ِ
الَهاِمَدة الَحاِمَية النَّاِق

ل  ط املَُخرَّب املُرَحَّ ل املَُدلَّل املَُخلَّل املَُحلَّل املَُشحَّ ع املَُوصَّ ِحَبال الَكذب اأَلْبَيض اأَلْسَود اأَلْحَمر اأَلْزَرق اأَلْخرَض املَُنتَّع املَُقطَّ
د املَُكلَّل  اِحر الثَّاِئر الَفاِئر املَُمجَّ املَُفلَّل املَُملَّل املَُلْمِلِم أَْوَصاَل أَْفَعالِه َوأَْحالَِمه َوُحُروَب أَْجَساِده َعلى الَعاِمل الَفاِعل السَّ
ْغط َعَلى الرَّأْس َعَلى الَجَسد َعَلى الَعْظم َعَلى  رْب َعَلى الضَّ رْب َوالّصرْبَان َعَلى الصَّ الصَّ

ِ
رْب َوب الصَّ

ِ
رْب ب الصَّ

ِ
املَُكرَّر ب الَيْوِميّ 

ِ
ب

املَْصُلوق  املُْسَتِكني  املُْكَره  املُْعَجز  املرُْبَم  املُْفَتِكر  املُبهم  ب 
ِ
املُْعرَت املُجَهض  املَْرُغوب  املَُتَشّظي  املَأُْمول  املَُتَفيّش  املَأُْلوف  م  الدَّ

املرَْبُوم  املَْفُلوط  املرَْشُوط  املَْعُلوك  املُْشَتّق  املَْصُفوق  املَُقْوَلب  املَْغُروق  املَْطُروق  ب 
ِ
املُْغرَت املرَْشُوق  املَْفُروق  املَْنُهوب  املرَْسُوق 

املَْفُروج  املَْفُجور  املَْشُغول  املَْصُفوح  املَْفُروط  املَْرُبوط  املُْنَساق  املُْنَقِطع  املَْنُظور  املرَْسُوط  املَْحُصور  املَْجُلوط  املرَْصُوع  املَْطُرود 
الَكُروب  اللَُّجوج  الَكاِسح  اِفر  الطَّ ِليل  الضَّ اِمت  الصَّ النَّاِهل  اِئل  الطَّ الَهاِئل  املَْكُرور  املَْشُكول  املَْصُيوت  الَهْمُروج  املَْعُمور 
الَحِميد  يّ 

ِ
الَحَيو ُوب  الرضَّ الَعُطوب  الالِعق  الَغِليب  يد 

ِ
املَج الَعِصيب  ِفيح  الصَّ الَعِنيد  الَعِليل  يد 

ِ
الَفر الَكُهول  الثَِّقيل 

الَهاِدي  الَهِليل  ين 
ِ
الَخز ُفود  الصَّ ين 

ِ
الرَّز الرَِّديع  الَعُسول  الَعُجول  يق 

ِ
الزنَّ يد 

ِ
النَّه الرَِّغيب  املَْفُطور  ِليق  الصَّ اُطوع  السَّ

املَْعِمي   
ِ

الرَّايئ الرَِّقيق  الَفِسيح  ِليق  الطَّ ُموح  الطَّ الرَِّكيك  ِميك  السَّ النَِّسيب  النَِّكيد  ِقيق  الشَّ ي 
ِ
املَُتَهاو ن 

ِ
املَُتَهاو الَهاِمد 

اُغوت  الطَّ املَْضُغوط  املَُخْوَزق  ُروب  الطَّ اللَِّفيق  يف 
ِ
ر الطَّ الالُطوع  املَِقيت  اَلَحِفيص  النَِّديب  الَخاُروق  املِْعَشاق  املَْشُبوق 

ق 
ِ
املَاج الزَّاِحل  املَُكلَّل  ِليل  يم الشَّ

ِ
الَغر اُعوق  املَْعُطوف الدَّ املَْفُلوم  املَْبُلول  الَقاُطوع  ِليط  يك الشَّ

ِ
ب ْ يت الرشَّ

ِ
الَعْفر املَْلُقوط 

املَْخُلول  املَْفُعول  املَْجُعول  املَْلُعوب  الَعُطول  د 
ِ
ار الشَّ املَْبُتور  ق 

ِ
املَاز الَجاِحظ  اِحض  الدَّ املَْنُذور  اِطف  الشَّ اِفق  الصَّ النَّاِكب 

اِمخ املَْطُعوج املَْقُعور الرَّاِدع  ري الرَِّفيع الَبِديع املَْشُحوذ الشَّ
ِ
ِليق الَخب ِليع الطَّ اُفوط املَاُروق الضَّ املَْكُرور املَْسُفول املَْهُبول الشَّ

الَجاِئح  املَْسُلوخ  الرَّاِئد  الَفاِئر  املَُطيَّب  اِفر  السَّ ِليم  السَّ يل 
ِ
النَّب الَغِشيم  ش 

ِ
ار الطَّ النَّاِفر  املَْسُكون  الالِكم  الَخاِمد  املَْفُلوق 

د النَّاِظر املَْعُقور الَغاِصب املَْفُطوم املَْغُروز املَاِغص 
ِ
اِقط النَّاِقد املَْنُقوش املَْقُروص املَْفُروض الَجاِئر الَوالِج املَار اِئط السَّ السَّ

املَُلبَّك  ي 
ِ
َماو السَّ املَُتَسْلِسل  املَُبْلَبل  املَُفْلَفل  املَُهْلَهل  املَُطْنَجر  ز 

ِ
النَّاج ذ 

ِ
النَّاب د 

ِ
الالب اِدل  السَّ النَِّكيف  الرَّاِفخ  املَْطُووش 

املَُفْسَتك  ق  املَُتَشفِّ ق  املَُتَلفِّ ب  املرَُتَقِّ ق  املَُتَنطِّ املَُمْكَن  املَُرْكَلج  ر  املَُشفَّ املَُنبَّت   ّ
ِ

الَحَيَواين املَُسالِم   
ِ

االْنَساين ُوس  الرضَّ اأَلْريِضّ 
املُْنَتِكف  املُْعَتِكف  النَّاِفق  اِفق  الدَّ الَفاِقع  املَْبُخوع  املَُفْذَلك  املَُتْكِتك  ر  املَُقطِّ املَُشْكِشك  املَُطْقِطق  ق 

ِ
املَُبْقب املَُلْقِلق  يّ 

ِ
الَحْرَبو

الَنكَّاح  َفاح  السَّ يع  النَّفِّ الَفلِّيح  يخ  الَفشِّ الَفاُشوش  املَْطُووش  النَّاُحوس  الالُحوس  املَْدُسوس  املَْرُفوس  املَْفُزور  املُْنَدِفع 
ِمن  املُْنَبِثق  املَْعُدوم  املَْطُلوب  املَْقُلوق  املَْخُلول  املَْحُلول  املَْحُلوم  املَْشُحوط  املَْلُموح  املَْحُروم  املَْقُصول  اللَّْبالَب  اب  الَندَّ

ك َمع املُْرَتِحل املُْرَتِعب ِمَن املُْرَتِغب باالْغرِتَاب.
ِ
ك ِمَن املَْنِطق املُْشَتب

ِ
ق َعَلى املُْرَتب

ِ
املُْنَطب
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سرقتُ يدهُ حنَي كاَن يضعها يف جيبي - الجزء الثاني

أنطوان الزعتيين

امرأة،  بنَي  يحصُل  وِعراك  الجريان،  ضجيج  قاَطَعهما 
وزوجها قبالة الشباِك الذي يجلُس جايمس، والسّيد. 

َيسأُل جايمس بفزع، سيدي، سيدي، ما كّل هذا الضجيج؟ 
ال َتقلْق يا جايمس، هذا يحصُل كلَّ يوم، ويف هذا الوقِت 
تحديداً، يبدو أنَّ زوجها عرَف بعشيقها الرسّي، ال أدري ربما 

األمور تجري فوق عادتها هذه املرة. 
أيتها  حتًما  "سأقتلِك  يقول:  صوًتا  جايمس  َيسمع 

العاهرة."
وُيطلق  انتظارها،"  يف  "أنا  وتقوُل:  أمامه  زوجتُه  تقف 
تنطلق  ترتجف.  زوجها  يد  أن  حظها  ولحسن  النار  عليها 
إىل جبهِة جايمس  الشباك  مَن  وَتخرُج مبارشًة  الرصاصة، 
استخدام  عّلمَك  للذي  "تباً  يحترض:  وهو  يتمتم  الذي 
يسقط  موتها".  نحو  تسعى  أيضاً  الرصاصة  البندقية حىت 

الفنجان من يديِه ويموت. 
ُيِطلُّ الجريان ويعتقدوَن أن السيد انتحر. يا للمسكني لقد 
بائًسا، سنطلب الرشطة وأرجو أن يدفنوه يف  قىض حياتُه 

مزبلة أو مجرور. 
أن  قبَل  برسعة  يفكر  وتحتها  الصدمة  فوق  يزال  ال  السّيد 
أذن  الخزانة، ويقرتب من  الجثة إىل  تأيت الرشطة. يسَحُب 
الخزانة،  بداخل  ما  تعرف  أن  أردت  "أنت  ويقول:  الجثة، 
ويغلقها  الخزانة،  داخل  يضعُه  طموحك."  إنه  صديقي  يا 

عليه. 

***

يُعمُّ الصمت املكان، يجلُس السيد على كرسيِه ويقول: "ما 
هذا الهراء كله، إنها ليلة بائسة جداً."

رج  ال يزال باب البيِت مفتوًحا، ُيسمُع صوت أحٍد يصَعُد الدَّ
طة أتت وأخرًيا. لكّن الرشطة ال ترتدي  بهدوء. يبدو أن الرشُّ
كعًبا عالًيا. صوت خطواتها يشبه موسيقى فيلم "ال ال الْند"، 
، سأرتدي 

ٍ
قة وليست محقق. على كّل حال وقد تكون محقِّ

يثما  ر لفرتة   
ِ
السجن إىل   

ِ
للذهاب نفيس  وأجهز  الجاكيت 

ُتثبت براءيت. 
مجلٍة،  تحمُل  امرأٌة  إنها  املزنل،  مدخل  من  الصوت  َيقرتب 

وتحمُل نفسها أيضاً. 
َتقرتب من الباب، وتسأل بصوٍت خفيف، أنت الذي ينادونه 

"السّيد"، والذي يرتُك باَب بيتِه مفتوًحا دائًما؟ 
نعم أنا هو، ماذا تريدين؟ ألسِت مَن الرشطة؟ 

كاّل يا سّيدي، لكنَّ جايمس منذ البارحة قاَل يل: "سأذهب 
 ُيدعى "السيد"، 

ٍ
 يوجد بيت شخص

ِ
للرسقة، يف آخر الشارع

يوجد  خزانة  عنده  وأن  مفتوح  دائًما  بيتِه  باب  أنَّ  سمعُت 
فيها الكثري للرسقة، إذا تأخرت ومل أرجع يا كاندي إذهب إىل 

مزنل هذا الشخص، هل فهميت؟" 
حسناً يا جايمس. 

اآلن قل يل يا سّيدي، أمل يأِت جايمس إىل هنا؟ 
يا كاندي مل يأِت جايمس إىل  يتلبك السيد قلياًل ويقول: ال 

هنا، أرى أنِّك تحملني مجّلة هل تعملنَي يف الّصحافة؟ 
ال يا سّيدي أنا سارقة، هل بوسعي الجلوس النتظار جايمس 

عندك؟ 
طبعاً تفضلي بالجلوس. 

وملَ ترسقني يا كاندي أرى أنك شخٌص جيد؟ 
أنا أرسُق  بالرسقة.  ال  أم  كنَت جيدا  إن  يا سيدي  ال دخَل 
إلطعاِم عائليت، أمي يف املستشفى ليس يف وسعي الدفُع 

لهم.
أوىل  درجة  درجات:  هنالك  املستشفى  يف  مثاًل،  أنظر 
املوت هنا، وهناك،  ثالثة، سيدي  و"أَخرى"  ثانية،  وأُخرى 
كل الخزب املحروق مع عصري "جلول". ستموت إن كنت تأ

الجنة  يف  وحىت  "ليمون"،  عصري  مع  السباغييت  كل  تأ أو 
أيًضا وحىت  هنالَك درجات، لكن ما يدهشين يف الجحيم 

بيتَك له درجات.
دائًما.  لذلك سأرسُق  الخليقة.  بدء  منذ  العنرصية  أرأيت! 
ن  الرسقة أرشُف من كلِّ هذا. وسأجين أيضاً الكثري وأُحسِّ

من وضعي أنا، وعائليت، وجايمس. 
املَُغفلة، املوت، والرضائب هذا الذي ستجنيه.  أيتها 

حسًنا ماذا أفعل غرَي ذلك برأيك؟ 
الفوىض.  النوايا الحسنة، والخبيثة أيضا،  كث من  شيئا أ

لكن هل جايمس زوجك؟ 
نعم يا سّيدي إنُه كل يشء بالنسبِة يل. 

املوضوع  ويغري  حصل  بما  يفكر  قلياًل  السّيد  يصمت 
ويقول: "ما رأيك بالحياة يا كاندي؟" 

الصغري: سيدي 
األشخاص يخافون مما يهدد حياتهم

وليس ما يهدد عقليتهم، مثاًل:
يف وسعك فتح رشكة وتسميتها "كورونا"

أو محل لبيع سجادة صالة على باب القيامة، أو مع "تايد 
مقابلًة،  عندك  كان  لو  أو،  مستحيل".  يوجد  ال  للغسيل 
ستخترُص  هكذا   ،

ِ
املستطاع قدَر  البصَل  كل  تأ أن  حاول 

الكثرَي من الهراء، وأنت يا سيدي كيف ترى حياتك؟ 
فال،  أما حيايت  ما،  نوًعا  كالمك جيد  إن  كاندي  يا  بأس  ال 
إنها تشبه أحًدا رسق محفظة سيدة فوقعت منه، ثم جاء 

شخص ثالث ليعيدها إىل السارق ظنًّا منه أنها له 
هكذا هي حيايت يا كاندي. 

تدريك  ليك  كفاية  مرشّدة   
ِ
تكون أن  عليِك  أقول  باختصار، 

أن العامل كله ليس بيتك... آه رأيس يؤملين.
سيدي.  يا  رأسَك  ال  مؤخرتَك  يف  صداع  لديَك  أن  يبدو 

الحائط جميلة.  املعّلقة على  اللوحة 
امرأة  فخذي  بني  وحيًدا  يجلس  تشيلو  صورة  إنها  نعم 

مثرية حًقا. إن التشيلو رائع.
أو األفخاذ؟ التشيلو 

كون فًظا، التشيلو يحب ممارسة الحب  حسنا حسنا لن أ
أيًضا.

داخل  يوجد  ماذا  أعرف  بأن  فضول  عندي  املحتال  أيها 
الجميع. يتحدث عنها  خزانتَك حىت 

يتفاجأ السيد بسؤالها وال يدري ماذا سيقول. 
برسعة يفكر وتخرج الكلمات منه. وبضحكة ساخرة، يقول 
كاندي  يا  يشء  فيها  يوجد  ال  ين،  رسّ صار  الرس  أن  يبدو 

لذلك يوجد فيها كل يشء. 
باملناسبة، تذكرُت حني سألين جايمس بلهجة جّدية:

سّيدي هل تحب مشاهدَة األفالم؟ 
تملُك حساباً؟  هل 

ال يا جايمس
دعَك من هذا الّنفاق كله

 أُنظر يف وجوههم
وستجد حسابَك على "netflix" مبارشة. 

والوعي والخطأ،  بالصح،  التباهي  األخالقيات، 
تافهون جًدا

اإلنسانية مجرد دراما.

 دمحم شحادة



تاريخ الطبقة العاملة

جميع  النازية  األملانية  الحكومة  حلّت   ،1933 مايو   2
واعتقلت  اإلرضابات  وحظرت  العاملية  النقابات 
هذه  أدت  النقابات.  أموال  وصادرت  النقابيني  القادة 
أجور  وانخفاض  السلع  أسعار  إرتفاع  إىل  السياسات 
املوت  جبهات  عىل  املطاف  بهم  انتهى  الذي  العامل 

والغربية.  الرشقية 

5 مايو 1818، ولد كارل ماركس يف مدينة ترير األملانية. 
وعامل  وفيلسوفاً  ثورياً  وإشرتاكياً  صحفياً  ماركس  كان 
إقتصاد وأحد أهم الشخصيات التي تركت أثراً يف العامل. 
كرس حياته لقضية الطبقة العاملة، وألهم مئات املاليني 

من خالل أعامله وخاصة كتاب رأس املال.

املصريية   فو"  بيان  "ديان  معركة  إنتهت   ،1954 مايو   7
االستعامرية  والقوات  فيتنام  تحرير  إتحاد  قوات  بني 
حسمت  املتحدة.  الواليات  من  املدعومة  الفرنسية 
خسائر  تكبدها  من  بالرغم  املعركة  الفيتنامية  املقاومة 
بشكل  فيتنام  من  الفرنسية  القوات  وانسحبت  كبرية 
القوات  ضد  املقاومة  حركة  نواة  التحالف  شّكل  نهايئ. 

بـ"حرب فيتنام".  األمريكية يف ما ُعرف الحقاً 

)الجناح   OPR-33 مجموعة  اختطفت   ،1972 مايو   11
مصنع  صاحب  الشعب"(  إنتصار  لـ"حزب  املسلح 
املجموعة  حصلت  العمل.  عن  عاّمله  أرضب  أحذية 
رساح  إطالق  مقابل  دوالر  ماليني   10 قدرها  فدية  عىل 
لتمويل  الفدية  إستُخدمت  املختطف.  املصنع  صاحب 
الحكم  جرائم  عىل  الضوء  تسلط  دولية  إعالمية  حملة 

األوروغواي. الديكتاتوري يف 

األناركية  والناشطة  الكاتبة  توفيت   ،1940 مايو   14
إميا  الجنسية  والحرية  املرأة  حقوق  عن  املدافعة 
إىل  ليتوانيا  يف  املولودة  غولدمان  هاجرت  غولدمان. 
"إميا  لقب  الحقاً  عليها  ليطلق  املتحدة،  الواليات 
ج.  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير  الحمراء". وصفها 
ترحيلها  تم  أمريكا".  يف  إمرأة  "أخطر  بأنها  هوفر  إدغار 

الراديكايل. يف وقت الحق بسبب نشاطها 

غوانغجو  مدينة  يف  عامل  استوىل   ،1980 مايو   18
وأطلقوا  الرشطة  مراكز  أسلحة  عىل  الجنوبية  الكورية 
هوان  دو  تشون  الديكتاتور  ضد  مسلحة  انتفاضة 
بعد  االنتفاضة  إندلعت  املتحدة.  الواليات  من  املدعوم 
املتظاهرين  عىل  النار  الحكومية  القوات  أطلقت  أن 
السلميني وقتلت عدداً منهم. رغم القمع الوحيش، ألهم 

اآلسيوية.  القارة  االنتفاضات يف  التمرد سلسلة من 

النسوية  املجلة  من  األول  العدد  1936، صدر  مايو   20
الحرة(.  )املرأة  ليربيز"  "موخرييس  اإلسبانية  األناركية 
حددت املجموعة التي تحمل نفس اإلسم هدف املجلة 
الجهل ورأس  للنساء من قبل  الثاليث  اإلستعباد  "إنهاء  بـ 
املال والرجل ". لعبت املجموعة دوراً هاماً خالل الثورة 

اإلسبانية التي اندلعت يف وقت الحق من ذلك العام.

ذروتها،  الفرنسية  مايو  إنتفاضة  بلغت   ،1968 مايو   24
 10 إىل  العمل  عن  املرضبني  مجموع  وصل  أن  بعد 
دفع هذا  احتالل عدة مصانع.  إىل  إضافة  عامل،  ماليني 
استدعاء  فكرة  طرح  إىل  الفرنسية  بالحكومة  التصعيد 
الرشطة  مع  عنيفة  إشتباكات  إندالع  بعد  الجيش 
وسيطرة العامل عىل مدينة نانت واملناطق املحيطة بها.

إمرأة،  بينهم  أشخاص  ستة  ُقتل   ،2004 مايو   27
اللبناني،  الجيش  برصاص  بجروح،  العشرات  وأصيب 
بريوت  السلم يف ضاحية  حي  نقابية يف  تظاهرة  خالل 
االتحاد  لدعوة  استجابت  قد  النقابات  وكانت  الجنوبية. 
املناطق  مختلف  يف  والتظاهر  اإلضراب  العام  العمالي 
وغالء  املحروقات  أسعار  إرتفاع  على  إحتجاجًا  اللبنانية 
املعيشة. أحرق املتظاهرون الغاضبون مبنى وزارة العمل 
من  أكثر  األمنية  القوى  وأوقفت  طبقات،   5 من  املؤلف 
130 متظاهرًا يف واحدة من أعنف اإلحتجاجات العمالية 
التي شهدها لبنان بعد الحرب األهلية. إستخدم الجيش 
السلم  حي  منطقة  يف  املتظاهرين  ضد  الحي  الرصاص 
السكنية، يف حني كانت الحكومة اللبنانية برئاسة رفيق 
املشاركة يف  الدولية  الوفود  تتحضر إلستقبال  الحريري 
املزمع  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  إجتماع 

عقده يف بريوت بعد أقل من أسبوع.

Recy كالش
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