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بول مخلوف

ُ
الظلمة

الصــــــــــــــــرخة

ُ
”رأيت أفضل العقول يف جيلي وقد دمرها الجنون\ يتضورون\
ِ
ً
عراة ُ
ومهسرتين\ ُيجرجرون أنفسهم عرب شوارع زنجية يف الفجر
ٍ
باحثني عن إبرة مخدر ساخطة" -عواء ،ألن غينسربغ
ٍ
ً
فجأة،

َ
حدث ذات ليلة أن صحوت مخنوقاً كالتايل :يدي اليمىن على عنقي

أتحسس نبيض ،يدي اليرسى تالمس الحائط ألتأ كد أنين على قيد
الحياة .عيناي َب ّ
اظتني بحجم طابة تينيس وفمي أتوسرتاد عريض

َي ُ
شفط أوكسيجني .حر ُ
ّكت رأيس إىل األمام بروية واقتلعت شوكة
ٍ
َن َ
َ
ممل ،فركتها مرتني
خرَت خلفية دماغي .تفقدت أصابعي برتكزي
ٍ
على التوايل ،مل َتسل الدماء .رميت الشوكة على األرضُ ،ثمّ ،
غيت

رأيي ،فالتقطها ووضعتها جانباً ،على طاولة ُتجاور رسيري ،عليها
أوراق لوتو قديمة ،وبضعة ُعلوك "ترايدنت" ممضوغة سلفاً .وخز ٌ

بد من االعرتافَ .
ما اختفى ،كان ال َ
ُ
وأفصحت
أيقظت صديقيت فوراً،
مجرم ّ
ٌ
ٌ
ٌ
نقال ،ال أحتاج إم-سيكستني وال
متسلسل،
قاتل
لها" :أنا

ّ
سميث إند ويسن ،لدي وفرة من أسلحة ً
الفتاكة ،يداي
التخبيص

ملطختان من س ّواد الليل .يف رقبيت ثالثة خيانات ،أ كرث من ألف
قبلة زائفة وما ال ُ
ُ
قتلت املراهقة يف عمر
يقل عن مئة وعد كاذب.
ٍ
ُ
واغتلت العمر بضحكة صاخبة كاد صداها أن يفضحين .يف
الطفولة
دمي حريق رسيع ال َيخمد ،يف صويت ّ
ٌ
حلم
بحة أمل خافتة ،يف قليب
ٍ
ذابل .مل يعد بإمكاين املكوث ،باي" .كانت تحمل نومها إىل املقلب

اآلخر بهدوء ،حيث بادرتين بضحكة ساخرة "إنه ُمجرد كابوس،
أنت بول ،التلميذ املُجتهد يف الفلسفة" .ارتديت رسوايل برسعة،
جيزن ليفايز "فايف أو وان" وخبأت بطاقة هوييت يف جييب الخلفي،

حزمت حقيبيت ،أشعلت سيجارة وهممت بالرحيل ،وقبل أن أغلق
قلت" :إيه طزّ ،تفقدي ما خلفته ورايئ" .نزلت ّ
ُ
سلم األدراج
الباب
رسيعاً كأنين خرجت منترصاً ،من أ كرب عملية سطو ألعظم مرصف يف
ٍ
الكرة األرضيةّ ،
شغلت محرك سياريت ،أدرت الراديو ووضعت يس-
ُ
أغلقت النوافذ وانطلقت.
دي "جون كولرتاين"،
املدينة اليت َس َ
حرت أرواح الطموحني كانت ُمعتمة بالكامل .ال ضوء،

ال كهرباء ،ال ظالل ،وال حىت بصيص أخرض يلمع من عيون القطط
املترشدة .مل يكن هنالك أصوات أيضاً ،لكنين ،وعلى ما أذكر ،سمعت

تثاؤبة عميقة قادمة من برميل/مستنقع قمامة ،صدى مش ّوش

آت من بعيد لهتاف يقول "ثورة ،ثورة ،ثورة" وأذكر أنين شممت
رائحة نتنةُ ،تشبه رائحة األمل العفن ،مصدرها على ما أعتقد،
يمر من تحت املسلك الذي َي ُ
أنبوب ضخم لرصف صحي ُ
صلك
بوسط العاصمة .مدينة الديمقراطية والحداثة هي ،عاصمة املوت
واألموات ،تشيّد إمرباطوريتها األنيقة يف النهار ُ
وتقرص من طول

تنورتها يف الليل ،ويف ملعب النفاق هذا ،يجب التنبّه إىل أمر وحيد
ٍ
ٍ
ّ
املسمى
ومؤكد :أن تخطو مسارك عنيفاً يف الجهة املُظلمة لهذا القاع
واقعاً بدون أن تنىس وضع نظاراتك الشمسية ً
ليال متسمراً وراءهم

ّ
بتيقظ ،للمزيد من الوضوح فقط ،ألن أشعة الحقيقة املختبئة يف

ظل هذه العتمة الحالكة ،كاملة الدسم .استمرّرت يف مراقبة رتابة
العدم من وراء زجاج النوافذ .مل يأخذ األمر كيلومرتات كثرية حىت
ُ
ّ
رأيت ديبلوماسياً مشهوراً بالرزانة يبتاع
يتغي .
بدأ املشهد

اللذة من مومس آسيوية ،شاعراً يرسق قصيدة من متس ّو ل،
ً
مقاوال يرسم خر يطة لحائط املبىك على حائط مدرسة رسمية،
سمساراً يعرض أرواح أطفال للبيع ،كاتبا شاباً يبلع كوندوماً
أمام ق ّو اد أجنيب ،وعلى الجهة األخرى كان هنالك رجل فـي

دلي ُلكَ
داخل العمى

عقده الخامس ،معروف يف أوساط االستثمارات النقدية يرتدي

توكسيدو سوداء يملك قرنني عمالقني وراء أذنيه ،يدخل مع زوجته

إىل امللهى الليلي يرافقهما أ كاديمي مرموق يحمل محرَمة ملطخة
بالزيت و ُيقسم أنها شهادته الجامعية .االستنتاج األ ّول :املجتمعات
ِ
َ
إياك أن تتكل فيها
املعتوهة اليت َتقبل أن ُت ّلقب بالد ّول النامية،
على علم األرقام .إذا كانت املؤرشات تشري إىل تضخم يرافقه تجهّم
مثال ،فهذا ّ
ً
كله هرّاء ،ما عليك سوى
حيال سعر رصف الدوالر
مراقبة ابتسامات الوجوه وبريق األعني ،وهي كثرية يف الحالة هنا.

وهي السبب الذي مل يمنعين من الرتدد إىل مكان توجهي حيث
أردت ببساطة ،أن أتحدى َمفضوح ال َوجه ،كل هذا الالمعقول الذي

طالب شحادة

تضمره األقنعة .ركنت سياريت وترجلت منها بكل ثقة إىل كازينو
ِّ
ً
ُي ّ
املخلص،
أمال يف النجاة مثل الذي يقدمها هللا
قدم عرضاً مزدوجاً،
وطبعاً املال .طلبت كأس"جي.إند.يب" ورُحت أقامرَ .وضعت رهاناً

"ماذا هناك ،حيث ليس هناك أي معىن؟ يبدو يل مجرد جنون
أو هراء .هل هناك أيضاً معىن فائق؟ هل هو معناك يا روحي؟

على املادية التاريخية ،رهانني على الجدلية املادية ،وخمسة على
املدرحية .جميعها ،خرست .بات من املؤكد أن كل ُمحاوالت النجاة،

أعرج خلفك على عكّاز ين من الفهم"

وكل برامج اإلنقاذ وسط كل هذه الجلبة ،مستحيلة .من هنا ُيفتح

باب املرور إىل االستنتاج الثاين :عندما يتعلق األمر بالخسارة ،اخترص
الطريق ،وستكون محظوظاً للغاية إن انسحبت مبكراً .وعندما

فعم باالستنتاجات وسخي ٌ بالحكم ،فهذا كزن ٌ
تكون مفلساً لكنك ُم ٌ
حقاً ،لكن لألسف ،ال يمكنك إقراضه ألحد أو حىت بيعه .ال تحزن
يا مان ،احتفظ به لنفسك لوقت الحقّ ،
علك تستفيد منهَ ،
وتذكر
ً
دوماً أن كل هذا مل يكن ليحدث لوال هذه العتمة ،وطبعا بفضل
نظاراتك الشمسية.

يؤخذ برأيي.

الرصاع حقيقي ،إبقوا يف املدارس" (راجع عدد النوستالجيا "يف
مديح النينتندو") ونعيق "حرمون" املُزمن ألتعلم الغوغل الدرايف.

ّ
تتحلى باالتزان إنما بكوجيتو
هذه هي تداعيات الرهانات العالية ،ال
َ
ُمضطرب حيث الحساسية املرهفة ُتقابلها تعاسة حمقاء ،فال تفرُق

معي إذا كانت التكنولوجيا ُتعادل املستقبل أو إذا كان مولد الكهرباء
ُ
غائباً طوال الليل طاملا يمكنين أن أحقق خالصات ومن ثم أطمرها
ٍ
يف باحيت الخلفية .التعاسة َ
حمقاء ألنها معطوفة على حساسية
ُمرهفة ،وهذه ال تحتاج إىل استنتاج ثالث.

"ملحدودية الكائن البرشي" ،فهل هذا هو مصرينا نحن حقاً؟
هل ما نمرّ فيه نستحقه عن جدارة؟ نسمع هذا كثرياً ،وقد يكون

نموت إىل املدى نفسه الذي ال نتمايز فيه" يونغ .من هوية الظلمة
َ
تمزي الحدود واألشكال واألشياء ،فوجب عليه ،ليك تقع عليك
أال

أما اليوم ،فاألمر ُمعقد بعض اليشء .كالعادة مل آخذ استنتاجايت
ً
ّ
وبدال من ذلك ،وضعت عربة صديقي باغزي
الجد.
على محمل
ِ
سيغل ُقرطاً يف أذين ":ليك تتحدث بصورة واضحة يجب أن تلفظ
ٍ
ً
مثال :خيط حرير على حيط خليل" خيط
كل َمقطع بشكل صحيح،
ٍ
حرير على حيط خليل ..خيط حرير على حيط خليل  ...فإذن ،ليك
َتعتاش نداً على الند مع الظلمة ،عليك أن تكون بليغاً فصيحاً.
واآلن ردد ورايئَ :ل ْوال الهاء-زين-ياء-ميم-تاء مربوطة ،ملا كان هذا

أنت /والفضيحة /ورجلك /أنت تضحك ألنك على قيد الحياة/
ألنك مل تنم منذ مدة" .لقد َبقي القليل ،صحيح ،معي عرشين
دوالراً مكتوب عليها "لقد مصصت قضيباً ألجين هذا املبلغ،

ً
ومنصة ل"
ربما ٱعتدتم على الغروب بصفته مشهداً رومنسياً،
هل تقبلني يب زوجاً لك؟" وكذا ،يجلسون خفافاً على امليناء ،تميل
ِ
ّ
فليف ذراعه حول خرصها ،يلتفتان لبعضهما،
رأسها إىل كتفه،
ِ
ّب وجهه من وجهها +ٱحتكاك برصي عنيف ،يقرتب بنسبة ،٪٨٠
يقر ُ

هو املوت؟ الاليشء؟
ُ
نزنلق إىل اٱلنحالل يف الاليشء وهذا هو موت املخلوق ،لذلك نحن
"

بما أنه تعويض ُمكثف عن منبع الخسارة األوىل ،الوالدة دون أن

العطب قاسياًُ ،يرتجم معكوساً يف مناسبات الجموح واإلفراط ،وملا
ِ
قال الشاعر الخطري (دمحم شحادة)":جلست يف املقهى ومل يبق سوى

كارل غوستاف يونغ ،الكتاب األحمر ،ص.١٤٣

ً
قليال ُ
بعد ،الغروب هنا فرار
شاهد تايتانك ونم .الغروب هنا قاس
ٍ
ً
الضوء ،إطباق شديد للعني بمسمارين ،ذهابا يف الحلكة إىل مكان
ِ
ٍ
أفضل ،ويف أضعف تقدير ،إىل ُظلمة مبتغاة.
ٍ
ماذا يعين الجلوس يف الظلمة؟ كيف يحصل هذا؟ ما معناه؟ هل

تلقيتها من صديقيت عرب ال"إس.إم.إس" يف الصباح التايل ،يمكنين
أن أوضح موضوع الفلسفة .األمر بسيط جداً ،بصدق .لقد قررت
ِ
ٍ
االنتقال من الرواية الكبرية إىل القصة الصغرية بعد ان اكتشفت أن
الجموح هو انتقام ُمدجج من ميتافزييقيا ّ
خداعة ،وأدمنت اإلفراط،

ً
ً
وفاعال ،أي وعي
فعال
صفة املخلوق أو تقع أنت عليها ال مشكلة،

الخلق ،أن تتبني اٱلختالفات واملختلف ،إن كانت متمثلة بطبقة

فاسدة حاكمة تضعها نصب عينيك حىت حني ،أو كان حبيبك.
تقف أمام جدار الغرفة املعتمة ،أَ َت َ
انقطعت الكهرباء؛ ُ
ُ
يستحيل
علم،
ً
ملمس العتم (العتمة مؤنثة ،يف
هذا الجدار إىل أشياء عديدة،
ُ
ً
ٌ
فجميال قد يصري
مرتوك للمخيلة؛
املعجم هي بنت الشيطان)
الجدار ،ويف أحيان كثرية ،رسداباً ال آخر له ،العتمة توسيع للحواس.

ٌ
قاتل متسلسل ،ز يّن وجهه الشاحب بنظارات شمسية سمحت له
ٍ
برؤية كل هذا على الالمعقول
(برادات فارغة ُتشبه خطاب جمعيات حقوق اإلنسان

أو فليحدثنا أحد عن منتجات العتم ،أال وهو العمى.

بريوقراطي ضحكته صفراء يداوم على مذبحته بدم بارد
ٍ
إعالميات من بالستيك ،أخبارهن من هريويني

وبرصاحة إن أول ما يخطر يف بايل عنوان رواية ساراماغو" ،العمى"،
تفكرياً
ً
حامال إلسقاطات شديدة التماس مع الواقع؛ فالعمى عنده

عاطل عن األمل َشهَ َر كولت 9على حياته ومل يرتدد

مرسحي خارق (ال خشبة له) يمثل يف السوبرماركت

مواطنون ومواطنات يف دولة زعموا أنها َسقطت
تافهة تنتحب على األرشيف

ً
زيارة خاطفة إىل الجحيم).
أحاديث عصابية تأخذك
ِ
وزرعت شوكة يف رأسه .أشعر أنين أفقد ص َوايب،

آاااااع!

رئيس التحرير :حرمون حمية .نائب رئيس التحرير :بول مخلوف .مستشار التحرير :زيك محفوض.
تصميم العدد :رواند عيىس .فيديو مونتاج :علي دلول .تطوير وتقنيّة :ميالد الدويهي.

ً
ً
قليال،
قليال هنا الطريق الواسعة بأخرى فرعية ،ولنتكلم
ولنخترص

أفكر بهذه الكلمة ،العمى هو فعل الظالم يف بصرية اإلنسان،

ُمعد ،يبدأ من شخص وينتهي بشعب /توظيف السلطة ألي
ٍ
يشء ،والعمى ضمناً ..ظالم العمى يعرّينا لنصل حقيقتنا الهشة

والضعيفة .هو "الظالم الحارق".

وال أدري هنا هل أقترص على مراجعة الكتاب ،منهجاً وأسلوباً يف

سريي ،أم أ كتفي بذكر الجوهر وأدعه يلتصق بفعل حرارة األحداث
ّ
يصدرونه لنا ،بما هو
باألرض! لكن أليس هذا هو العمى الذي
تخدير للرؤية ،بسياسات التشجيع على رؤية يشء دون آخر ،أو

إقناعك بأن رؤيتك ملنظور محدد هي الرؤية الحقيقية وفعلها.
الخراب مريئ من كل الجوانب .وال أدري كيف أنه أحياناً ،يختلط
ّ
أقل
ٱنطباق الكالم على املحلي ّ والعاملي ،ربما كان اٱلستشهاد
وضوحا ّ نظراً لكثافة الرواية وضيق األسطر ،ولذلك أستبدل مجدداً

تصدر عن إتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد املنشقيـــن عن قوى األمر الواقع
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سيقول صاحبنا اآليت ذكره ،على لسان بطله " .الوهم بالوضع
ً
َ
تخربك شخصيات مرسحية
فعال،
الطبيعي" هذا ما نعيشه كعميان

"الظالم الحارق" ألنطونيو بويرو باييخو ،وذلك عرب ظهور الشخصية

وتبقى  ٪٢٠من املسافة لتبدأ هي العد التنازيلّ٪١..٪٣..٪١٠..٪٢٠ :
ْ
إقطع .ليس هذا ما نتحدث عنه ،ولست هنا للتسلية ،إذهب
ثم:

هذا كل ما يمكنين قوله حىت الساعة .عدا عن الشتيمة اليت

من هو البصري ومن هو األعمى؟ األعمى هو الشخص الحقيقي،

بناء مشهد مالئم بنفيس ،بأن أعرض مرسحية تكاد تكون مكملة
لسيناريو رواية ساراماغو ،وهي أ كرث ٱلتصاقاً بنا.

الرئيسية األوىل إىل مشاهد املرسحية ،بٱمتعاضه من كيفية سري
األمور كذباً ،يف مركز يبعد نزالءه عن حقيقة العمى ،العمى كرمز

صحيحاً ،لكن ذلك ال يعين أن ترمي عصاك اليت تتلمس بها الطريق
ّ
ظناً منك أنك تحررت ،وربما كانت هذه إحدى طرق التجول يف

عن الكهف ،وال ّليل،
وسياســـة التعتيم
مصطفى سبالين
ٌ
" بدون ّ
أحد أن يسلك درب
تأمل أمثولة الكهف ،ال يستطيع
ّ
ّ
الخاصة وال يف شؤون الدولة"
الحكمة ،ال يف حياته

أفالطون  -الجمهور يّة

الرّؤية يف تراث الفلسفة هي حبل االتّصال بالعاملّ ،
الحواس
أما سائر
ّ
أيضا ،على اختالف ّ
فملحقة بها .وألسنتنا ً
ُ
تعكس هذه
اللغات،
ُ

ً
مثال نقرأ ّ
أن الرّأي من فعل رأى؛
الحقيقة الفلسفيّة .ففي العربيّة
ً
ُ
أوال أن تكون قادرًا على الرّؤية
يستبطن
فأن تكون صاحب رأي
ٍ
ّ
ّ
ّ
والنظر ..يف الفرنسيّة أو اإلنجلزي ية ،يكفي أن تخرب محدثك بعد
ً
ّ
ّ
َ
فهمت
أن يفرغ من كالمه أنك ترى ما يقول ليعرف مبارشة أنك

َ
املراد من كالمه كما يلزم ( .)Je vois/ I seeيقول أوغسطني يف
ولكننا نستخدم ً
ّ
[حاسة ّ
أيضا
النظر مرتبطة بالعينني،
االعرتافات:
ّ
ً
هذه الكلمة ّ
مثال
للتعبري عن الحواس األخرى .نعم ،نحن ال نقول

ّ
حت
"اسمع كم يلمع هذا" أو "استنشق كيف ييضء ذاك" وال
"تذ ّوق كيف يتو ّ
هج هذا" أو "املس كيف يستنري ذاك" إلخ ..بل

نستخدم فعل ّ
النظر وحده دون غريه يف سياق الكالم عن الرّؤية.
ّ
ّ
ّ
بيد أنّنا نقول يف كل حني :انظر كيف يرتدد هذا الصوت ،وانظر

كيف تبدو هذه الرّائحة ،وانظر ما هذا ّ
الطعم ،أو انظر كم يبدو هذا
خشنا إلخ .]..الرّؤية ً
ً
إذا هي أداة إدراك العامل ،حضورها يعين
قاسيًا

حضور الفهم وتغييبها يعين غيابه ،وهي أداة ّ
النور يف كشف األشياء
وإظهارها وإماطة ّ
ً
ّ
اللثام عن وجهها .حجب النور إذا هو إطفاء

الظلمة عند هذا املرسحي ،كما يفعل "إغناسيو" بطل املرسحية،
الذي ٱنتهى بأن يتقبل تمرده ،معتنقو العمىّ .أل تخىش وال تخجل

حجب للحواس الخمس ّ
كلها،
للعني .وإطفاء العني ،رمز ًيا هنا ،هو
ٌ

الحقيقة مهما بلغت من فظاعة وتراجيدية ،ف"جميعنا عميان..
لسنا أحراراً وال نستطيع أن نعرف تلك األلغاز ألننا نعيش يف مجتمع

ويبي له ّ
ّ
أن من يخرج
يف أمثولة الكهف يخاطب سقراط غلوكون،
من الكهف ال يمكنه أن ُيعاين ّ
ّ
النور مرّة واحدة ،بل ال بد له أن يتدرّب

مما ترى ويرتاءى لك فيها ،ولو بشكل أودييب ،بمعىن أن تعميك

حجب للفهم نفسه.
أي
ٌ

قائم على الكذب .ص."١٩

النظر إىل ضياء ّ
ً
ً
فشيئا لتحتمل مقلتاه ّ
الشمس .سيكون عليه
شيئا
ً
ّ
يتأمل ّ
ّ
بداية أن ُيعاين الظالل ّ
الصور املنعكسة على
ثم بعد ذلك

كما ترى صديقي ،مل أستطع قول كلمة واحدة تخصين بعد ،كثريون
ّ
اللج وسبقونا ،وربما تمحور األدب كله -بما هو وثائق
نزلوا إىل

نفسية وروحية وعقلية -حول هذا الغوص الرهيب يف األعماق،
املهولة منها خصوصاً.

"األدب ال يرتكنا نعيش من دون إدراك األشياء ضمن أفقها األكرث
عنفاً" يقول يف أحد مقابالته ،مؤلف "األدب والرش" جورج باتاي،

فاألدب على حد تعبريه "هو ما يجعلنا نواجه األسوا ،ومعرفة كيفية
ِ
ُ
فالك ّتاب مذنبون ،والكاتب يدافع
مواجهته وتخطيه "..بهذا املعىن،
ً
عن نفسه بٱعتبارها مذنبة ،وأضيف أنا :القراء أيضا مذنبون ،الزنول

يف العمق ،يتطلب ذنباً شجاعاً ،عليك ٱقرتافه لتصل.
ً
أي ّ الطرق أفضل للوصول يف حلكة كهذه؟ أُشع ُ
سيغارة أخرى
ل
ِ
ً
محاوال تخفيف تداعيات فكرة أن أناساً اآلن عالقون تحت أنقاض
ويسترصخون يف العتمة من ينجدهم ،هل يرصخ الشخص تحت

الردم؟ وكيف يكون شكل صوته؟ هل يعلق الغبار على صوته،

وهل يتجرح الصوت بفعل الزجاج؟ أو يفعل كما فعل أصحاب
"رجال تحت الشمس" لكنفاين ،هل لتلك األسباب ،مل يدقوا جدران

خزان املياه الذي يهربهم عرب الحدود من خالله؟
على األقل لن أتساءل بحرية وأىس ":ملاذا مل ّ
يدقوا جدران الخزان؟

ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ص "١٠٩فالناس هنا ال تموت من الحر أثناء

تهريبها عرب الصحراء ،لقد أصبحنا نموت هنا من كل يشء ،وربما ما
بقي مشرتكاً بيننا جميعناً ،أننا ،مثل أصحاب الخزان ،حامل عتمتنا

الحارة الحارقة ،يقتلنا ٱنقضاء الوقت املارّ علينا داخل محنتنا ،يف
ِ
ُ
إنقاذنا -ما دمنا وكّلنا غرينا مهمة إنقاذنا-
حني أن من ُيفرت َُض بهم

يلقون بالنكات السمجة ،فنموت نحن من الضحك على رش البلية!
على كل ،ال بأس يا أصدقاءّ ،
دقوا جدران الخزان بعنفُ ،دقوا
وٱقرعوا من داخل العتمة ،فإننا نموت.

صفحة املياه ،لينتقل إىل الرّسوم ،ومن الرّسوم إىل األشياء ذاتهاّ ،
ثم
ّ
والنجومّ ،
ثم يرصف نظره إىل الكواكب
يرفع رأسه فرياقب األجرام

املنرية ،ومن الكواكب ينتقل فريى ّ
الشمس ساطعة يف وضح ّ
النهار.
نص أفالطون ،سنجد ّ
إذا نحن أ كملنا ّ
أن سقراط يطرح على

غلوكون احتمال عودة صاحبنا املستنري إىل الكهف بعد خروجه منه،
لكن بهدف إرشاد زمالئه ّالذين مل يعاينوا مثله نور ّ
الشمس .يقول

شدة ّ
ين املستنري ستنطفئان من ّ
سقراط ّ
الظلمة إن هو عاد
إن ع ْي ْ
ً
ً
فشيئا على
شيئا
مبارشة إىل الكهف ،لذلك فهو بحاجة أن يتع ّود
ّ
الظلمة ليدخل على أصدقائه من جديد .سقراط هنا طرح فكرة
ُ
يعود طوعاً
الرّجوع إىل الكهف يف سياق عودة طوعيّة للمستنري،
ٍ
ٍ
ُ
ليشد أصدقاءه.
رغما ؟ ماذا لو أرصّت ّ
ً
لكن ماذا لو عاد ُم ً
مثال على إرغامه
الشياطني

أن يسكن الكهف ؟ على إجباره أن ُيطفئ عينيْه باإلكراه ؟

إن كان الخروج املتدرّج هو مسرية الكشف عن الحقيقة ،وهي
مهمة الفلسفة كما يخربنا أفالطون ،فكيف ً
ّ
إذا تكون مسرية
التعمية ؟ مسرية إخفاء الحقيقة ،أقصد مسرية ّ
ّ
التجهيل ،وهي

ّ
السلطة وأزالمها .كيف تكون ؟
مهمة ّ
ً
ّ
ّ
مسرية التجهيل تكون تدريجيّة هي أيضا ،حذر الصدمة ،حذر
ً
ً
فشيئا،
شيئا
ين صاحبنا
االنتفاضة ..سيُطفئ شياطني ّ
السلطة عي ْ

ً
ً
درجةّ ،
ثم ُيخمدون مصابيحه
درجة
ويغمسونه يف ظالم الكهف
ً
ُ
ساعات االنقطاع فيه ،على
واحدا تلو اآلخر ،بلحظات تقنني تزداد
ّ
ّ
أصوات حرشجة خطابات رخيصة ..فيلفه الظالم ويغشاه دون أن
ٍ
ٍ
يشعر.
ّ
الشمسّ .
الظالم ؟ هو أن ال ترى ّ
الشمس ؟ هي أن تعرف الحق.
الحق ؟ هو ّ
الصحيح والعادل ،أي على ما لكلمة  justeمن ازدواج
ّ
يف املعىنّ .
الصحيح والعادل ؟ هو أن تقتص ّ
ممن أطفأ قناديلك

فتقلع عيْنيْه!
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الظلمــــــــــــــات العظـــــيمة
التي يف صحن الطعام اليومي

ثالثـــون مـــعنى
ّ
للظلمة مسـتقى
من رســـــــــــائل
ديفـــيد هيــــــوم
عساف
مهدي ّ
ّ
ّ
بشدة آخر ما لدينا من ق ّوة ،ونحن نحاول
الظلمة طريقة تستزنف
ّ
ّ
الحط من قيمة الحقائق املرهقة .الظلمة جهد نبذله يف سبيل

صباح ّ
جلول

سبك ّ
نص إما تمنع السلطات نرشه ،أو تنرشه مع تعليقات تكون
ّ
ّ
ّ
بمزنلة ترياق "للسموم" اليت يحتويها .الظلمة أن تكتب خمس

ٌ
انعدام ٌ
الرب ،ذلك
فقدان كامل لالتصال برحمة
تام للمعىن.
ّ
هو ما يسميه الرهبان "الليل املظلم للنفس" .ويف علم النفس
ِ
ّ
وتتعقد .يقولون "اكتئاب" ،هذه أسمعها دائماً .ويف
تتعدد األسماء

الفلسفة يقولون "عدم" ،يقولون "عبث" ،وهذه قد يصحبها وقد
ال يصحبها اكتئاب أو خ ّفة .لكنين سمعت أيضاً ّ
أن هذه كلمات
ِ
ً
َ
رششحها االبتذالّ ،
وأن أفضل العبث قد تجده
ممجوجة،
صارت
ً
قاعداً يف حسابات "تيك-توك" أو يف قصيدة ّ
"الليل
مدعية قارصة.
ٍ
ٍ
َ
ُ
العدم ...عدم
املظلم للنفس" ،إذاً ،هذه أفضل يف هذا الوضع
رشعي يعين.

َ
ّ
تسجل
أنت يف الظالم ،وأنا أيضاً ،وكذلك تلك الفاشن بلوغر اليت
اآلن اليف-إنستا-ستوري لتقول لنا أنها كانت “in a dark place

 ”in lifeقبل أن تبتلع هذه الحبوب املمزية من املاركة الفالنية اليت
ً
ً
تر ّوجها ،واليت ساعدتها على تنحيف خرصها لتص َ
رملية
ساعة
ري

حب ذاتها .هي ّ
ّ
نتحدث عن الليل املظلم إيّاه وال
وكلنا
قادرة على
ّ
ِ
ِ
نعرف له هيئة أو رائحة أو لوناً أو إحداثيات .نعرف فقط أننا وصلنا،
أنّنا هناك بالفعل ،وال نجرؤ أن نسأل "كم لبثنا؟".

رب من رحمتك مكّنت لإلنسان ّ /
يغي الضلمة أما النور ما
"يا ّ
يتغريش" ،يقول فؤاد ّ
ّ
"املسحرايت" ،ويقرع الطبلة .تقرع
حداد يف

ً
ّ
قليال
الشك .هل هذه لعنتنا؟ أن نحاول تغيري الظلمة أ كرث
طبول
ً
تغينا؟ هل نقدر أصال؟ ّ
مما ّ
أما هي ،فبالتأ كيد تستطيع ،وقد

شهدت ذلك مرات ال ّ
ُ
عد لها ،أشهد أمام هللا  -وأنا مؤمنة ساذجة
وساخطةّ .
تغي الظلمات األرواح واألجسام واألوطان والعالقات
ّ
ّ
وتغيين
وتمد وتجزر وتأخذ الرهائن
والبيوت والعامل .تسحر وتجذب
أيضاً .ويف بعض األيام ال تعود تسمح لكلمة أو شعور أو فكرة أن
تنشأ ّإل عربها .وما يدخل يف الظلمة ال يمرُّ ،ي َ
سحب يف ثقب أسود
ويلبث" ...كم لبثنا؟"

ماذا لو كان السؤال من أصله خطأ؟ فبما أننا ال نعرف للظلمة
طريقاً أو هيئة ،فلعلها هي اليت تسكن فينا مكاناً ،ال العكس .لعل
ْ
لبثت الظلمات فينا؟" ،ال كم لبثنا فيها.
على السؤال أن يكون "كم
هذا مقنع أ كرث! اآلن نراها يف كل األشياء ،يف العادي ّ ّ
جداً واملألوف

ّ
واململ .يف األشياء الرباقة والجميلة والقوية والعظيمة .يف
واليومي
القيم واألفكار واألحاسيس واألديان .ظلمات يف ظلمات يف ظلمات

يف ظلمات.

صحن طعام حسن الزتيني على طاولة العائلة هو رشٌّ هائل عندما
ٍ
يؤكل منه بعد كلمة جارحة من زوج لزوجته ،ما زالت ّ
معلقة يف هواء
غرفة الجلوس .كيف نطيق كوب الشاي الذي رشبه قاتل ابنته بعد

الجريمة؟ الـ"بيسني" واملطعم يف فقرا حيث يجتمع "والد العيل"
ً
مثرية للكآبة ،هذه أيضاً وكر ٌ
الذين لسبب ما صاروا يجدون بريوت
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للرش وه ّوة للظالم.

ومثلها الصندوق البين لإلعاشة فور تسليمه للمحتاج أمام الكامريا،
ّ
املعلب ،ثياب العمل ،الحب
املهدئات ،النصائح ،املصالح ،األكل

أبحاث ألصحاب الفطنة فيُتلف واحد ّ
ً
ترويجا
ألن السلطة ترى فيه
للرّذيلةّ .
الظلمة أن ُيسّك ّ
ّ
الجدي يف كتابك ،فال تجد من
النظر
ِ
ّ
يحتمل مشقة قراءة كتاب ال يقرتن مع توصية من مرجعيّة كبرية.

املس ّعر ،بيت العائلة ،مسجد الضيعة ،األعياد بدون عيد ،الشلل
الناشطية ،األرباح الرسيعة .التكنولوجيا أيضاً يف أيدي من نعرف
ِ
ٌ
وال نعرف وجوههم وأفكارهم ،رشٌّ
سحيق ُمنفلت ،واملصارف اليت
ِ
تأتمنها على فلوسك يف أيام العزّ – ّ
خلينا ساكتني .يومياتنا وعاديّاتنا

ّ
الظلمة أن تيأس ،وأنت ُمدرك لنقيصتك يف معالجة أي ّ استياء.
ّ
ّ
الظلمة أن تأمل تسيّد الحقيقة على المباالة العامل .الظلمة أن

وأخبارنا رشٌّ خفيّ وظلمات يف ظلمات يف ظلمات ،توازي يف جوهر
ندعي ّ
الدنيا يف قنبلة نووية ّ
قهرها رشّ إفناء ّ
أن البرشية تحتاجها.
ِ
"غازيل الشيطان" ،أتذكّر صديقاً قديماً يقول بحزم ،فالشيطان
ّ
يتغذى على األمل
والحب،
يضيع عندما نقابله بالكلمات الحلوة
ّ

واملعاناة والغضب وكل املشاعر البشعة ،ويموت جوعاً وغيظاً
أمام فيض الطيبةّ ،
يدعي .ليت األمر كان كذلك! يبدو يل اآلن أن

الشيطان غري آبه بما يصادف ّ
منا ،يعرف التعامل مع خرينا ورشّنا،
ّ
ظلمات مستمر ٌ
ٌ
ّات
وتسليه محاوالتنا الطفولية البلهاء للنجاة .هذه

ِ

تعرف عزوف األكرثية عن خوض األبحاث املجرّدةّ .
الظلمة أن
ّ
الدوافعّ .
تتوقف فضيلة العمل على رداءة أو صالح ّ
الظلمة أن
ُيستخدم صغر ّ
ضدك حني تكتب يف ناحية دقيقة ًّ
ّ
جدا من
سنك
ّ
الفلسفةّ .
الظلمة أن تصل إىل أعايل الرّيبية بدم بارد .الظلمة عجزك
عن اكتشاف املجاالت ّاليت أخفقت فيهاّ .
الظلمة عجزك أيضا عن
مراكمة املعرفة ّاليت تعتقد برضورة نقلها إىل األجيال القادمة.

ّ
الظلمة أن يكون أقىص أملك يف أحدهم أن يمتلك من الصرب ما
ّ
ّ
يكفيه لقراءة رسالتك ّ
الطويلة جدا .الظلمة أن ترجو من القارئ
أدىن مستوى من االهتمام الذي يعطى أليّة كتب فكر يّةّ .
الظلمة أن

ال تلقى كرّاساتك رواجا يف وقت ّ
أن كثريًا من ذوي النفوذ يجب أن
يكونوا تالميذ لكّ .
الظلمة حياة قصرية ال يمكنك خاللها رؤية حالة

باقيات على جميع الجبهات ،ونحن منهكون" .كم لبثنا؟ بل كم

مجتمعيّة تعتقد أنّها قادمةّ .
الظلمة أن تكتشف الوسيلة الجديدة
ّ
ّاليت يمكن بها تأسيس الحقائق ،فتجدها ّ
هدامة .الظلمة حيَل
هم البعض نجاعتها يف أن تكون صالحة للربهنةّ .
جدليّة يتو ّ
الظلمة

ٌ
اختالل كوزميّ ،الغلط األعظم ،ربماّ .
يدعي فيلسوف زمانه
الوجود
السوبر بوب ستار سالفوي جيجيك ّ
أن تبين هذا الخطأ وامتالكه

تعالجها ،وأنت مفتقر ألسلوب ناضج يمكّنك من إرشاك غريك يف
تفحص ما يف ذهنكّ .
ّ
الظلمة أن تخفي حواراتك املد ّونة خوفا من

لبثت الظلمات فينا؟"

نسميه نحن َ
ّ
"الحب" .لكن،
العوام
والذهاب به إىل اآلخر هو ما
ّ

أليس الحب نفسه هو هذا النوع من الخلل الكوزمي؟ يستدرك.
إنه فعل بالغ العنف" .الحب ليس أنين "أحبكم جميعاً" ،لكنه يعين

ً
تفصيال صغرياً أو شخصاً هشاً ،فأقول
أنين أصطفي شيئاً ،ولو كان
"إنين أحبك أنت أ كرث من أي ّ يشء آخر" .بهذا املعىن الشكليّ ،
فإن
الحب رشّير ".ما العمل ،طيّب؟ فنحن ّ
حقاً نكره الرشّ والشيطان
ّ

والليل املظلم للنفس .هل علينا ّأل نصطفي؟ أن نحب ّ
كل يشء
وأحد كالهيبيني املنافقني؟ طيب أن نصطفي ونحب ما اصطفينا

أ كرث حىت يفيض الحب على سائر األشياء؟ أن ال نبايل بيشء أو أحد،
حبّاً أو كرهاً...؟ (انظر :الحياد يف معجم املعاين اللبناين).
ّ
ٌ
كالم فارغ كل ما قد سلف ،واآلن بعض التناقض الجميل يف
لعله
النهاية :الظالم رفيق ّ
كل األشياء الرائعة .هو حيث ُيسمح لفكرة

ّ
وتمتد ،حيث ال ُيعاب على جسد منهَ ك أن يرتاح،
خطرية أن ترسح
ٍ
ُ
ّ
تحمض الصور السالبة إىل
حيث تغلب الشهوة الحياء ،حيث
ُ
يقول
موجبة .هو حيث نخطط للقتل" .يجب أن نقتل الوحش"،
ّ
ٌ
فريد الصدى .مناشري التحريض ُتطبع ،وخطط
صوت يف الظالم
ٌ
وضوح أ كرب
تصفية الوحوش تحاك ،فهابوها .يف الظالم العميق

من وضوح النهار.
ّ
لنتعلم ترويض الظلمات ،أو بعد؟
كم لبثنا؟ ما يكفي من الوقت

النسخة األحدث منكّ ،
تعب عن ّ
رسالة ال ّ
لكنك ُتعرف بها ال بما تريد
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ُتعرف به .الظلمة أن تمتلك الحصافة والدقة اليت تليق بقضيّة

ّ
َ
بسي الفالسفة
املهتمون
البغض ّالذي قد يصيبك بسببها ،فيخرس
ّ
ّ
الذاتيّة بعض أملع ّ
الت ّ
أمالت لواحد من كبار فالسفة التاريخ .الظلمة

أن ال تعرف كيف تمأل وقتك وأنت غارق يف العزلة والفراغّ .
الظلمة
أن ُيعترب نتاجكّ ،
ً
جديدا ّ
ً
ً
نتاجا
للتفلسف،
الحقا با ًبا
والذي سيخلق
ّ
ساماّ .
إدعاءاتك قبل ّ
الظلمة أن ُترفض ّ
النظر إليها ّ
ألن ّ
ًّ
املتلقي
ظن

أن مبدأك العدمي ّ ال يث ّور دافع قول الحقيقة يف داخلكّ .
ّ
الظلمة أن
ّ
يظل من غري املؤكد إذا ما كان اإلنسان خالل سريورته من الطفولة

إىل ّ
ّ
يتقدم إىل نقطته املرج ّوة من الكمال أم أنه يبتعد
الشيخوخة
ّ
ّ
عنها .الظلمة أن تتجدد الطبيعة الوحشيّة يف أ كرث مجتمعات
تحضاّ .
ّ
الظلمة أيضا أن ُيثار العنف ّ
الشديد من
الجنس البرشي ّ

قبل أصحاب الحصانةّ .
ّ
نتبجح ببضع أبحاث تتجه نحو
الظلمة أن
لكن ّ
ّ
املدة القصرية اليت
فلسفة صحيحة أ كرث ،واعدة بالحقيقة،
َ
يمكّنك جسدك اآليل للفناء من عيشها ،غري كافية للحظ وصولها
ِ
إىل درجة من الكمالّ .
الظلمة أن تعتاد املأساة ،وتدمن طلبها بذاتها
لذاتكّ .
الظلمة أن تكون آثار الحزن وأعراضه مهيمنة على بقيّة
الرتاكيب املشاعر يّة.

ذات ليلة صيفية
على شاطئ صور
زيك محفوض

ميالد الدويهي

ّ
املتملقون املأجورون وعلى
أ كرّر .املاكرون البائعون واملشرتون ،املتاجرون بالدماء واألرواح والهواء،
ِ
ً
الزحف هارعون ،املرهفو اإلحساس املهووسون بالخضوع والخنوع ،الجائعون دوما وال يشبعون،
ِ
ّ
املتألقون الذين كيفما
الطامعون الطامحون منذ أ ّول وهلة َل َف َظتهم بها الر ََّحم خارجاً ،املبتسمون
أودى بهم الزمن َ
يبق ْون واقفني ،العاشقون للتفاؤل على حساب األمل ،محبّو الحياة على حساب

ّ
ُ
شخصياتها نشاطاتها؟ أال يعرتيك شعور بأن
وتعلق
عندما تغلق كتا ًبا ،هل تتوقف الرواية
ِ
ّ
فيتغي مسار القصة من حيث تركتها (وهو ما تكون تجهله
الكلمات تتعرث يف عتمة الصفحات
َ
وصلت ،من دون أدىن شك يف أن ثمة ما
أساسا)؟ أو… هل تأمن الستئناف القراءة من حيث
ً

ّ
الحياة .هم جميعاً املنترصون يف ّ
وكل املعارك.
أم املعارك
ً
تبدأ املعارك إلتحامها بنا أثناء الوالدة مبارشة ،حيث كان بانتظاري ،وسيكون بانتظار أي ّ بائس عاجز،
ٍ
ٍ
امل َ
نشفة ،رقائق الجبنة وجينات النكبة والنكسة.
ِ
ّ
تيس له من األشياء القديمة
يل صديق عزيز خفيف الظل وثقيل املعرفة ،يعمل منذ زمن بجمع ما ّ
ِ
ٍ
ويبيعها ،استطاع يف إحدى حلقاتنا املخمورة الالمتناهية أن يفيش يل رسّه ،بعد اثين عرش عاماً من
ِ
كنا قد أشغلنا جميع املراوح يف داخلنا ،وكان مخموراً ولسانه َ
املعرفة والتواصلّ .
يتل ْو َلب يف فمه
ّ
املخمرة واختفاء أسنانه عن الظهور
تماماً كثقل إدراكه .هو رسّ برداء صدمة ،يكشف سبب تعاسته
ِ
وقوع النكسة العربية عام ّ 1967
توقفت وظيفة اإلنتصاب لديه بشكل
يف املشهد اليوميّ ،فبعد

مفتوحة على احتماالت؟
ّ
لعل الجواب عند العالم ابن
ملاذا يرتبط الليل والظلمة بالشك والقلق والخوف واإلحباط؟..
ِ
الهيثم (أبو علي الحسن بن الحسن) ،فهو أول من درس التأثريات والعوامل النفسية لإلبصار.
وعليه ،وقبل ّ
تعقد علم النفس وتأزّم ُع َقده ،اقرتن األسود بالقلق واإلحباط وضيق النفس:..

يقول الشهيد غسان كنفاين "العدو قد يرغمين على الهزيمة ولكنه لن يرغمين على الضحك".

ّ
تغي قبل ذلك (وهو ما تكون عرفته حىت ذلك الحني)؟
"رسقت َ
ُ
تذكّ ُ
يده حني كان يضعها يف جييب" يف العدد
رت أن دمحم شحادة مل يكمل سلسلة
ّ
ُ
كنت متله ًّفا لقراءة الجزء الثالث ليك
معلقة "."26
املايض ( )12من "رحلة" واكتفى بنرش
ّ
حل بالسيد واللصة كاندي ،بعد مقتل زوجها اللص جايمس برصاصة طائشة
أتابع ما الذي
ّ
ّ
شق ْ
ت طريقها ،بذكاء خارق ،إىل مخه .فهل هي اسرتاحة ستسمح للشخصيات ،تحت جنح
ليل االنتظار ،بتغيري الخطة اليت رسمها لها دمحم؟ أم أن القصة انتهت وتركنا املؤلف أمام نهاية

حسيًا بحلول الليل ("الليل ما له صاحب" ،كما تقول العرب) ،ومجاز ًيا بحرضة املجهول.
ّ

ً
بعيدا عن
وأس َوده ووهمه ومجهوله
وحده الخيال ينسف تلك املعادالت .خيال يركّب ظلمته ْ

حاالتنا النفسية ،كما يف كتاب "العوامل األخرى" ( ،)1895ملؤلف الخيال العلمي روزين إينيه
 .Rosny Aînéاسمه الحقيقي جوزيف هرني بوكس ،فرنيس من أصل بلجييك ،و ُيعترب من
البارزين يف هذا الصنف األديب ،مثل معارصه جول فرين.

ويف فصل بعنوان "عامل مختلف" ،يروي إينيه قصة حياة رضيع بنفسجي اللون (هو الراوي)

أحبته أمه ورعته ،بينما نفر منه أبوه واملحيطني به .وما لبث أن اكتشفت مربيته أن صحته

تتحسن كثريًا عندما يرشب الكحول اليت صارت قوته اليومي مع أغذية أخرى .كان هزيل
ّ
الجسم ولكنه رسيع جداً ،بوثبة يصل إىل مدرسته.

ويف مرحلة ما من حياتهّ ،
تغيت عيناه وأصبحت حدقتاه َك ْمداوين (غري شفافتني) .وهو أصبح
تحسن برصه كثريًا :بقي يرى طيف
أعمى من نوع خاص ومل يعش يف الظلمة ،بل على العكس،
ّ

األلوان بتدرجات من الرمادي ،وبقي اللون األخرض عنده هو العتمة أو الليل ،ولكنه راح يبرص عرب

الغيوم ويرى النجوم من خلفها ،وعرب الجدران من الخارج إىل الداخل وبالعكس.
وملّا كرب ،اكتشف كائنات حيّة تعيش بيننا نحن البرش .وراح يدرس تركيبها وسلوكها :كائنات ال
نراها وال نشعر بوجودها .تجهلنا ونجهلها .ومع ذلك ،نتفاعل ً
معا وتأثريها علينا وعلى الكوكب
ّ
وتتمي بالطول ،و"فورن"
كتأثرينا عليها وعلى الكوكب .هي فصيلتان" :موديغن" ،Moedigen

 ،Vurenوأشكالها غري منتظمة .وتدور حروب شعواء يف ما بينها .هذا ما نقله إلينا الرجل
البنفسجي من عتمته الخرضاء .ونهاية قصته مفتوحة على ّ
توقع املزيد.
ثم حدث ما حدث… ذات ليلة صيفية على شاطئ صور الرملي ،اختفت األنوار وراحت األمواج
استجبت فورًا إىل دعوتهاّ .
ُ
تقدمت خطوات قليلة
ترضب أقدامنا بلطف ،تدعونا إىل السباحة.
ُ
ُ
أجربت نفيس
خفت لكين
نفسا وغطست يف املاء .مل أعد أشعر يب .ال يشء .دقات قليب.
أخذت ً
موجودا لكين لست ً
ً
ميتا وال متوارياً .أسود حالك مظلم دامس .أنا هنا
على البقاء تحت .مل أعد

هاك ثالثني معىن للظلمة ،كان من املمكن أن يكونوا مئة ،أو
مئتني ،كان من املمكن أن أستخرج املز يد من معاين ّ
الظلمة من

ال أحد يعرف مكاين إال أنا… نفدت األفكار من رأيس.
ُ
ُ
اضطربت .فوقفت
شعرت بوخز أمله أخذ يتعاظم يف كل أنحاء جسمي.
بعد وقت قليل،
ّ
ّ
صوت نصحين بالعودة إىل الرمل.
وأخرجت رأيس من املاء وتنشقت الهواء .استمر الوخز.
رسيعا .كنت أتعرّض للسعات حمضية من قناديل البحرّ .
ُ
ً
ً
تدريجا.
خف األمل
فخرجت

أسطع من ّ
النور.

الرجل البنفسجي يقود هجومها… تبًا للقراءة! تبًا للخيال الذي يطمح يف أن يصبح حقيقة!

كومة الرّسائل امللقاة أمامي ،لكن الظالم اجتاح غرفيت أيضا،
وحلك مكتيب .والفكرة الوحيدة املضيئة يف ذهين اآلن ،أن ّ
الظلمة

الخيــــبة
اإلثنـــــــا
عشـــرية
ّ

ُ
ظننت أن كائنات املوديغن والفورن قررت إعالن حضورها الكثيف يف عاملنا ،وتهيأ يل أن
لوهلة،

مطلق .النكسة.

الخسارة هي بحجم كوكب ال يعرف كيف ّ
يمي بيننا من بعيد .وحده الضحك ما زال يطرق مسا ًء
ِ
ٍ
ً
َ
على أبوابنا وسهراتنا وحياتنا املخلوعة املفتوحة على مرصاعيها ،قارعة الطبول قبل مرصَعها املفجع.
ِ
مل يبق سوى الضحك والعظام .الضحك حىت ترتطم رؤوسنا بالجدران وتتأرجح أسناننا يف أفواهنا.
َ
يتبق أي ّ يشء .وراء ّ
الضحك على ّ
كل مشهد ساخر نقوم به أو ّ
ردة فعل ساخرة
كل يش وعلى أنه مل
ننطق بها بعد الدمار تلو اآلخر ،أطنان من اإلحباط املُزمن املتمركز هنا ،وحرسة من املوت اآليت بعد
ِ
ِ
ِ
ِ
النرشة املسائية.
أعود وأ كرّر .املَخرَج الوحيد للهزيمة ومرارة اإلحباط ُ
العضال ،كما والشلل الكامل املتمايل ،هي بكثري
الحب ما َ
فت َ
ك.
من القسوة والبطش وخطوط من الدماء .ومن
ّ
ِ
ِ
ِ
يروي األديب األملاين "هريمان هيسه" يف كتابه "الرحلة إىل الرشق" بعد زيارة كان قد أقامها إىل بالد
ٍ
ُ
ّ
يتحمله املرء وهو
رصت اآلن أتقبّل ساعات اليأس كما يتقبّل املرء األمل الجسدي الحاد.
الهند التايل" :
ً
ّ
يحس املرء به يكرب ويزتايد ويكون هناك أحيانا فضول هائج أو ساخر حول املدى الذي
يتذمر أو يصرب،
ّ

سيصل إليه وإىل أي مدى يمكن أن يزداد األمل".
تفش يف كل جزيئاتنا ،بالغاً
ّ
أمرّ نتيجة نصل إليها هي اإلدراك ّ
ي
انتحار
مثال
ذروته
قد
بأن اليأس
ّ
ّ
ّ
ممية ،وإدراكنا بأن اإلندفاع واألمل
يائس مل يجد منفذاً آخراً ،وهو واقع وليس توهم لإلتصاف بحالة

هما صفات مرتبطة حرصاً باألساطري .السيطرة مل تعد باليد ـ وليس باليد حيلة .وهذه هي حرب

ّ
ّ
وإنما األجدر بنا املناورة واملماطلة واألوفر
محتم فيها هوية املنترص،
مفتوحة مع اإلدراك ،هي حرب
ّ
ّ
أقل درجات من الجنون ويتآ كل دماغه ببطء ودون ضجيج.
حظاً بنا هو الذي يصل إىل

إخفضوا راياتكم .النرص ليس لآللهة وال للجنود وال للضباع ،وال حىت ل َمن مات كاألشجار أو عواميد
ِ
الكهرباء وقوفاً .النرص الوحيد هو للذين مل يعد اليأس ضيفاً
ً
ثقيال عليهم.

أذكر ذات مرة يف يوم شتوي ّ حذر واملطر ينهمر بغزارة ،دار حوار خاطف بيننا مل أعد أذكر أي ّ مشهد
ٍ
صوري له سوى مضمونه .وبعد رسد للوقائع ّ
تخللته بعض اإلنفعاالت الديناميّة والشجار من طرف
ٍّ
ِ
ٍ
ً
َ
ْ
َ
واحدّ ،
ملدة حوايل ربع ساعة بوترية متواصلة ،سألتين" :إسمع ،بإمكاين أن أطلب منك شيئا؟"
ٍ
ّ
ُ
الحل اآلن؟" فأجابتين بطرف ابتسامة
فأشعلت سيجارة للتمويه عن توتّري وقلت "برأيك ،ما هو
ِ
مشت ّ
ْ
قهر وتعاسة "لقد خي َ
ّبت جميع آمايل"ّ ،
حت قبل أن أنهي سيجاريت.
ثم
ٍ
ْ
ْ
لبثت أن
هبطت على كتفيّ ،بالتوازي مع سخونة هائلة ما
كان وقع هذه الثواين املعدودة كصاعقة
ُ
تح ّو ْ
لت إىل ٍّ
ْ
رحت أفكّر بمفهوم الخيبة الذي ظننت أين أعرف عنه
وعجز ال نسل له.
جو بارد وجاف
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
الحس الشعوري
الكثري ،ناسيا "جميع اآلمال" وما املقصود منها  -مبالغة أم صدقا ،وبدأت رصد
ّ

لدي واضعاً نفيس يف حاالت الخيبة اليت أعرفها مقارناً بينها وبني هذه "الخيبة" ّ
لعلين أخفف من
ّ
ِ
وطأة األخرية .عبث.
منذ هذا اإلنكسار املشهد يّ ،وقع نصفي مرّات ّ
عدة .ولو مل يصادف أن ينبّهين أحد املارّ ين أو
ُ
ّ
ّ
بكل مرّة ،وعلى عكس املتداول ،أمله وأ كمل الحركة.
املوجودين معي ملا انتبهْ ت .فكنت
ِ

ّ
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إىل اآلنسة "جيم":
جســـــــــدي مصـــــنع صدئ

مرة واحدة نظفت يل خرايئ ،ونظرت إىل وجهي قائلة" :ما

تستحي أنا متل إمك" .اردت القول لها انين مل اخجل .بل أردت

عناقا طويال .اردت ان اخربها انين عندما رأيتك تفرغني أحشاءك
أحسست انك مين و انين منك .نحن ،نتشارك أوساخنا و أوجاعنا

ونتعانق .تصالحت مع رحيلك ،نوعا ما .أبقيت الحزن ،وجعلته
يتمدد .مل أرفضه ،مل أحاربه .ثمة مشهد واحد مل ولن أستطيع أن

أتصالح معه .الدقائق القليلة قبل موتك .أخربين السيد "ميم"

أعجبتين الفكرة كثريا ،ووجدت فيها عمقا فلسفيا خطريا .أعجبتين
ّ
حت رحلت .خفت عليك كثريا من هذه اللحظات الفاصلة .أين
ِ
ّ
كان رأسك؟ أعرف أنك فتاة ذكية جدا .وأعرف أن عمقك الفكري
ِ
وشعورك عظيمان جدا ومؤذيان إىل حد بعيد .أين كنت يف هذه

املدرسة ،الهدف هو كرس هذا االرتباط بينهم وكرس التلميذ" ،تقول

اللحظات؟ هل كنت يف فرح كبري استقباال للموت العظيم؟ أم

ندمت ووددت لو عدت أدراجك ومل تقفزي من أعلى املبىن؟

بعد رحيلك ،مل أزر قربك .ال أدري مل َ أخاف القبور .لكنين أفكر بك

حيوانا ما ،مالمح وجهك عندما تغضبني من يشء ما ،كيف

اسمه "كوفيد ."-19بعد رحيلك باتت الناس أ كرث حزنا ،يمشون

يف الطرقات ناكيس الرؤوس ،محدقني باألرض .بعد رحيلك ،مل اعد
ّ
وبت اضع
اقوى على قراءة النصوص الطويلة على الفايسبوك،
مرطبا على شعري كما كنت تفعلنيّ ،
ً
زيتا ّ
علك تريين من فسحة ما
وتضحكني .بعد رحيلك قرأت رسائلك .كتبت ما يلي" :أنا أ كتبً ،
إذا
ِ
أنا أرصخ" .عندما أقرأ كلماتك أسمعها تدوي كرصيخ مهول .وهي

وتغنني"  . "Au nord, c'étaient les corons, La terre c'était le charbonتقول إيمان مرسال" :قد يكون املوت هو عدم القدرة

على تبادل ذكرى مشرتكة بني شخصني" .كيف يل أن أرسل لك الرابط اآلن؟ أحيانا ،أضع األغنية وأنتظر منك إشارة .هل تسمعني؟ بائسة
هذه املبادرة .بائسة ّ
جدا .لكن ما العمل؟ أحيانا ،أنظر إىل صورنا على هاتفي الذيك وأضحك وأقول يف رسّي"...حمارة" ثم أضحك .كنت

"حمارة" كبرية ،وغلطي األكرب أنين مل أشاركك الحمارة الكامنة يف نفيس ،ومل أشاركك فكرة أنين أيضا أعاين من نوبات هلع وتوتر ،وأنين أخاف
الوحدة ،وأنين أيضا يف الكثري من األيام ال أقوى على النظر يف املرآة وأنين عندما أحزن أستطيع أن أفرط بتناول الطعام كاملجنونة ،وأنين أيضا
ّ
الخفة ،بل باتت تحفر طويال .كتب السيد "حاء"،
أبيك إن انتقدين أحدهم بطريقة جارحة .بعد رحيلك ،باتت نوبات حزين أطول ،ال تعرف

بالفعل تصدر أصواتا عميقة وبعيدة ،وأحيانا تصدر أصواتا قريبة
ّ
جدا ،كأنها تصدر من بطين.

عرش دقائق ،وتمنع أي تلميذ آخر من االقرتاب منه أو التفاعل معه.

حوله .إىل أن يبدأ التفكري بمعناها .تبتلعه األرض ،فتتح ّول الخطوط

إىل أربعة جدران ،ويغرق طارق وحده يف حبس انفرادي أسفل
ً
تلميذا
أرض امللعب .بعد انتهاء العقاب ،يخرج طارق من املر بّع
ً
مطيعا ملس كوثر ،مع رهاب منه أو أي مر بّع يراه .يف العادة ،طارق
ِ
تلميذ مشاكس وال يخاف مخالفة القواعد ،خصوصاً مع أصدقائه

الخمسة .لكنه اآلن تلميذ مهووس بطاعة األوامر ،كما أنه ابتعد
عن أصدقائه .يجتمع التالميذ الخمسة يف املكتبة إليجاد ّ
حل لعزلة
صديقهم ،وتقرّر التلميذة األذىك بينهم ،صاحبة ّ
النظارات الضخمة،
بأن عليهم إعادته إىل املر بّع ليواجه مخاوفه ،مستعينة بكتاب لفرويد
من رفوف املكتبة .يركّب األصدقاء الخمسة ًّ
فخا يورّط طارق بعقاب

آخر يف املر بّع .يهلع طارق ،وتبتلعه األرض مجدداً .هذه املرّة ،أعمق

بعد رحيلك ،تحول جسدي ملصنع صدئ .أ كتب هذا النص ويدي
ِ
اليمىن تؤملين .بعض الحروف تؤملين أ كرث من غريها .كالـ ياء والـ راء والـ

برأسه كرة وتوقظه من كابوسه .يدخل طفل آخر إىل املر بّع ليعيد

أفقي واحد .وعليه ،علي ّ أن أحرك مفصلي أ كرث وأن أضغط على

على األرض.

توجع أيضا .بعض الكلمات ،مثال ،يوجع مناطق معينة من الجسم.

املواجهة

صاد .تسقط هذه الحروف عن السطور املستقيمة .ال تميش بخط
القلم أ كرث يك أستطيع كتابة ما أريد .الحروف توجعين .والكلمات

تصب الكلمات القاسية على الرجلني تماما .ال نقوى على امليش
جراء تعرضنا لها .ال نقوى على امليش فوق الكلمات القاسية .إنها
تقف حاجزا أمام خطانا .يدوم تأثري بعض الكلمات على األرجل

يومني أو ثالثة ..بعدها نستطيع مواصلة امليش املعتاد مع أمل يندثر

من قبل ،كما تبدأ الجدران باإلنغالق عليه .قبل أن يختنق ،ترتطم
كرته .وتعود الحيطان من حوله لتكون مجرّد خطوط مرسومة

لقد أخفقت يف الهروب" .ال يمكنك الهروب من هللا" ،أتذكّر هذه
العبارة جيداً من ّ
حصة الدين يف صفوف اإلبتدايئ .أخربنا الشيخ
بأننا ملك لله وال يمكننا الهروب منه مهما حاولنا ،وبأن علينا
ً
ايميل بعد
الطاعة" .لقد أخفقت يف الهروب ،أنا أحبك" ،أرسلت له

بمرور الزمن .ينتقل األمل إىل مكان آخر .تصعد الكلمات من الرجلني

أن وصلت إىل مزنيل .قطعت عالقيت به برسالة رسميّة ،بعد أن قرّرنا
ّ
تحددها قوالب ،هار َبني نحن االثنني
أن نكون يف عالقة مفتوحة ال
ً
وهاربة أنا من مواجهة الواقع.
من االلزتام ومن الحب،

من ثم تنخر البطون .وددت لو اخربتك انين اخاف الكلمات أيضا.
أ كتب اآلنّ ،
لعلك تقرأين.

كنت على منت سفينة تنقل ثالجات مليئة بالربتقال مع أيب .أحب

لتمكث على رأس املعدة؛ معقل الروح عند الرومان قديما .للكلمات
ِ
القاسية يدان من حديد وأنامل شائكة .تحفر خوا ًء ال متناهيا عند
ٌ
فجوة يف وسطنا ،تنخر الكلمات عظام الساقني
باب املعدة تماما.

بعد رحيلك باتت أحالمي أشد غرابة من املعتاد .أراك دوما ،تأخذين

بيدي إىل وادي الظلمات .غابات شاسعة .وحني يصري القمر بدرا
ينمو لك رأس ثعلب شديد الجمال .فأراك كما انت حني كنا صغارا

الربتقال كثريًا .كنت أقفز ً
ّ
وأشم الرائحة
فرحا من مستوعب إىل آخر،
ّ
ً
وأغن .دخلت إىل مستوعب بارد جدا ،حيطانه زجاجيّة.
الشهية

اُقفل الباب عليّ .بدأت أشعر بالربد .رصخت أليب ليفتح يل الباب،
ِ
ّ
ّ
أتجمد حىت املوت .ثم استيقظت .هذا
وتركن
لكنه أدار ظهره يل

ً
ً
غرابة من َ
ٌّ
َ
ٌ
شخص قد سمعنا ُه مرة
يموت
حدث املوت أن
"األشد
مرة ،قبل بضعة أيام من رحيلك ،وكنت قد رشبت معه القهوة يف كاريبو:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
رقدت معه يف املكان الفسيح؟ هل بقيت يف آذان من أصغوا
ذهبت هذه األلفاظ؟ هل
ينطق ألفاظا يف الحزن والفرح ،ال فرق .أعين أين
ِ
ً
ّ
ُّ
ْ
ٌ
ّ
امللمس
شخص قد ملسناه .أعين أين أضحى هذا
غرابة أن يموت
األشد
واألشد من
وهلم جرًّا؟
رسبت إىل آخرين
إليه ردحا من الوقت ثم
ُ

وخفافا .نقفز يف الدار أمام البيت وكأننا نملك العامل .نقفز خفافا

أول حلم راودين بعد أول يوم مواجهة.

جملة تحبينها حبا جما" :قال بعضهم (أي الفالسفة) خلق هللا

اتبعت هذه الحمية الغبية .أعرف أنك الوحيدة القادرة على جعل الطعام بني يديك ذو طعم مختلف .انت ،آلهة الطعام ،خلقك هو

فإذا انشق الشخصان ّ
ّ
وسمي الشوق شوقا
حن الشق إىل الشق،
الشق اىل ّ
ّ
شقه".
لحنني

خرجت يف هذا اليوم ألشرتي الربتقال .أحب الربتقال كثرياً .مرّة ،يف
بللت رسيريّ .
التاسعة من عمري ،رضبتين أمي ألين ّ
توقفت عن

واآلن ،ال يشء يحدث .بعد رحيلك ،مكثت أياما طويلة يف املستشفى .فكرت بك مرارا ،وفهمت مل َ تآلفت مع املكوث يف املستشفى .أحببت
اهتمت يب .كانت حزينة جدا .غري أنها كلما رأتين قابلتين بابتسامة غائرة .كان كالمها قليال ،قليال ّ
ّ
جدا.
املستشفى وأحببت املمرضة اليت

ليلى السيد حسني

وذاك الشعور؟" .أعرف جيدا آخر ملمس لنا .كان رأسك على ركبيتّ ،تسخرين مين كوينَ كنت قد بارشت لتوي ّ باتباع حمية الصيام املتقطع،
وتغرينين بصحن سلطة ّ
تعدينه يل .رفضت مرارا .اآلن ،أشعر بحرقة يف فمي ألين مل أتذوق الطعام من يديك النحيفتني وأندم كثريا ألين

وخلقته أنت .تحرقين رجالي كلما حزنت .وأحيانا ال تقويان على حملي .بعد رحيلك ،بدأت ثورة  17ترشين .رصت أشارك يف املظاهرات.
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االجتماعي" .تخرج مس كوثر إىل املعلب وترسم مربع يف وسطه،
ِ
وتعلن أنه سيكون العقاب الجديد ألي تلميذ يخالف قواعد املدرسة.
يضحك التالمذة على مربع املس ،إىل أن يتم ضبط طارق ،مجدداً،
ِ
يخالف قواعد اللعب يف الفسحة .تأمره بالجلوس داخل املر بّع ّ
ملدة

يف أول دقيقتني ،يحاول طارق اإلستخفاف باألربع خطوط املرسومة

الكهرباء اطول ،اطول بكثري .بعد رحيلك ،فتك فريوس بالبرشية

ّ
يهتم الفايسبوك بموتك كما اهتم باآلخرين األموات؟ أعتقد أن السبب عائد لعدد
يكتبون لك من وقت آلخر ،كم اشتاقوا إليك .مل َ مل
ِ
ّ
املتدن على صفحتك .أحيانا أود لو أضع لك رابط غنيتنا املفضلة .أسمعها من وقت آلخر وأبيك .أسمعها وأرانا ،نحن االثنتني،
األصدقاء
ِ
يف الدار البيضاء ،يف الحمام الشاسع من الطابق األول ،يف حوض االستحمام الكبري .وأنت ،تغرقني يف املاء الساخن وتغمضني عينيك

مس كوثر ألندل ،فيما يقف أصدقاء طارق إىل جانبه لتسليته أثناء
ِ
تنفيذه عقاب الوقوف إىل الحائط" ،أريد عقاب على شكل العزل

يوميا ،أوقاتا طويلة .بعد رحيلك ،اكتشفت أ كرث ما أحببته فيك.
ِ
هي األشياء اليت أشتاق لها أ كرث من غريها .شعرك الذي يشبه

يتحول رقصك من خوف تام من نظرات اآلخرين إىل لحظات
ّ
وتفلت .بعد رحيلك باتت ساعات انقطاع
التخلي والرقص بجنون

الوعي .أميش بمحاذاته ،غري أنين ال أصل إليه تماما .أشغل الراديو .ال أريد أن أسمع من حويل .إليسا تغين" :هنعيش ..تحت أي ظروف".
ّ
َ
تصفحت الفايسبوك .جميع الناس يكتبون ّ
عما حصل .كلهم يكتب عن
الصوت .ال يختلف كالمها عن كالم املعالجني النفسيّني كثريا.
أوقف
َ
االنتحار .هربت منهم .دخلت إىل صفحتك .إىل اليوم ،مل تضع إدارة الفايسبوك شارة rememberingأعلى صفحتك ،علما أن أصدقاءك

التالميذ إىل جانب بعضهم البعض ،لن يكون هناك انضباط يف

"تعال يا أندل ،لنرتك طارق يف املر بّع وحده مع أفكاره".

خيطان الذهب ،األصوات اليت تصدرينها عندما ترين أو تلمسني

يف شارع الحمرا .ثمة هلع كبري .رصاصة يف الرأس ،رجل قتل نفسه ،بات جثة على مقربة مين .مل أهلع .إنها الجثة الثامنة اليت تهوي على
ّ
وشدين بطين إىل الغياب الكبري .أنا موجودة تماما لكنين ال أعي هذا
مقربة مين .مل أهلع .بكيت قليال وأنا عالقة يف سياريت ،أحرقتين رجالي،

يف أسلوب جديد للعقاب ،بعد فشل عقوبة طارق بالوقوف إىل

أن اللحظات البسيطة قبل املوت هي اآلخرة .هي السجن األخري

حيواتنا السابقة والالحقة ،ونعلق هناك .نحن نصنع آخرتنا.

إىل الجهة اليرسى ،مدرسيت اليت كنت أرتادها يف الصغر ،بؤرة عقد نفسية وذكريات سوداء .إىل الجهة اليمىن ،مقهى الدانكني دوناتس

املربع

ّ
املطلة على ملعب
تقف مس كوثر يف مكتبها ،تراقب من النافذة
ِ
ّ
ّ
املفضل ،واملخرب لديها .يفكران
املدرسة ،وإىل جانبها أندل تلميذها
الحائط خالل الفرصة بني الحصص أو "الفسحة" وهو عنوان
الكرتون (األمرييك ّ الذي ُدبلج ُ
وعرض يف أواخر التسعينيات)" .طاملا

حيث يتمدد الوقت إىل ما ال نهاية ،حيث نحاسب أنفسنا ونسرتجع

ُ
رسائل وعلبُ بروزاك ودفاترُ صغرية تدوّنني عليها ما يخطر يف رأسك .ثمة رسائل
 ثمةكتبتها أنا أيضا ،ودفاتر كثرية .لم يقرأها أحد .لو أدخلتكِ عاملي؟ لو قرأت دفاتري؟ هل كنتِ
لتقتلي نفسكِ؟ -

مراحل الدخــول إىل ُ
الظـــلمة

خفافا وكأننا نعرف ثقل األيام الالحقة .أمسك بيدك وأقرأ لك
تعاىل للمتحابّني روحا واحدة فشقها نصفني وأسكنهما بدنني،

الكالم ملدة أسبوع بعدها ،ومل أنطق بكلمة حىت جلبت يل صندوق

برتقال بو رصّة .أميش يف ممرات السوبر ماركت ويف يدي كيس
برتقال ،تائهة يف رأيس مع ذكريات الطفولة .هناك الكثري من امللفات

املغلقة بإحكام يف ذاكريت منذ زمن ،وقرّرت أن علي ّ فتحها كلها اآلن.

قرّرت املواجهة.

كنت مع أمي يف سيّارة جيب سوداء ،تجلس هي يف املقعد األمامي ،إىل جانب سائق ال أعرفه ،وأنا يف الخلف .يقودنا السائق إىل رأس ّ
تلة.
ّ
ّ
وأتعلق بصخرة .أرى أمي تنجرف إىل أسفل مع السيّارة .ينكرس
القمة بقليل ،ثم تبدأ باالنجراف .أقفز من النافذة
السيّارة تصل إىل ما قبل

ّ
معلقة بصخرة .عاجزة .أستيقظ من الكابوس الثاين خالل أيام .أشعر
الزجاج األمامي ّ للسيارة ويتش ّوه وجه أمي .أراها ترصخ وتتأمل وأنا

بالذنب والعجز تجاه أمي .مل أستطع إنقاذها من الواقع.
ً
ّ
أحالمي غنيّة دوماً باملشاعر .أبيك ،أرصخ ،أغضب .لكن ،حني أستيقظ .ال أشعر بيشء .أنا مخدرة تماما .عاجزة .أنظر إىل أصابعي وأنا أقرش
الربتقال وأفكر ،هل سأشعر باألمل إن قطعت القليل من لحم يدي؟ أدفع السكني إىل ّ
ً
قليال ثم أرخيه .أرمي السكني يف حوض
كف يدي
الصحون وأقضم الربتقالة يف يدي .ألتهمها كأين حيوان جائعّ .
علها تعيد يل الشعور بأي يشء .الربتقال ال يشفي املجاريح.

االحرتاق

أقف على باب بيت أهليّ ،
أودع أخيت اليت قررت الهجرة إىل كندا .بعد دقائق من خروجها ،انفجرت بالبكاء .مل يت ّوقف البكاء أليام ،مل أقاومه،

تركتين أريث .ودخلت بإراديت إىل دوامة اإلحباط املؤجل.

ً
قليال .ال فائدة .كأنين خرست
مرّت أشهر على اإلحباط ،وفقدت السيطرة .أقف أمام مرآة الحمام ،وأصفق املياه على وجهي ألستيقظ
ّ
طاقيت إىل األبد .أقوم بكل يشء غصب ّ
ً
عن .من االستيقاظ صباحاً حىت النوم مساءً .ال نشاطات ُتذكر خالل اليوم أصال .يقول يل املحلل
النفيس إنين "محرتقة" ،وبحاجة للراحة" .ال يمكنك الهروب من االكتئاب" .االكتئاب هو هللا.
"أنت تترصّف بأنانية مؤملة ،ال أعلم إن كان السبب حالة النكران اليت تعيشها ،أم عدم إحساسك بما حولك ألنك دوماً
ّ
مخدر .يف كال

الحالتني ،لدي ّ إيمان بأنك شخص حقيقي ،وأن ترصفاتك هذه ردة فعل للدفاع عن النفس ،وعدم القدرة على املواجهة ،وأنا متفهّمة
جداً ،لقد كنت يف مكانك أ كرث من مرّة" ،أقرأ الرسالة األخرية اليت أرسلتها له .لست بريئة بإلحاحي على تحويل نقاشاتنا إىل رسائل .كنت

ّ
وأحلل وأحاول اإلستيعاب.
أريد توثيق مشاعرنا ،ألين رصت أنىس كثرياً يف اآلونة األخرية .وأ كرر األخطاء ألين أنىس .أقرأ
ّ
معطل؟ ربما ال أمل يف
أنا وحيدة يف مزنل بارد جداً ،قليل األثاث .أشعر بالربد والوحدة ،وأقرّر أنين ربما ال أعرف كيف أحب .هل أنا إنسان

إصالحي .اإلصالح .أفكّر برجال الدولة وفسادهم ،ثم أقول لنفيس أنين بخري .لدي ّ القليل من األخالق .أنا بخري .أغضب .الغضب أفضل
من اإلحباط .أشاهد فيديو ليلة تحطيم املصارف يف الحمرا ،وأشعر بالدفء .أشعر بالحب أيضاً .أظنين اُغرمت بشاب ال يعرفين وال أعرفه

ّ
ملجرّد أنه ّ
ونحطم سوياً .أنتبه أن مشاعر الحب لديّ مربوطة برغبة بالتحطيم .أعي أين أعاين من
حطم واجهة مرصف .أتخيّل لو أنين معه
ً
ّ
ّ
أحطم كل
فعال لو
أتخدر ألتكيّف مع هذا الواقع .أ ّود
االكتئاب ،وأنها ليست املرّة األوىل .ال يناسبين الواقع ،وال أريد اإلنتماء إليه .ال أريد أن
ً
ً
جديدا.
واقعا
يش ،مادي ّ ومعنوي .أريد

رواند عيىس
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افرو بيت

تصفية وسيطرة:

كيف أزاحت الواليات املتحدة االستعمار
البلجيكي ووضعت يدهـــا على الكونغو؟
نعرض هنا جزءاً مما قدمه كتاب "دولة الكونغو الحرة واإلمربيالية

كبار الزعماء القبليني يف اإلقليم .وإضافة إىل الدعم البلجييك،

سبقت وتلت تصفية باتريس لومومبا ،أول رئيس وزراء منتخب
ديمقراطياً ،والدور األمرييك الداعم لالستعمار البلجييك والقوى

واليات جنوب  -غرب الواليات املتحدة األمريكية (أعضاء مجلس
الشيوخ أمثال :روسل  -ثورموند  -هربرت هوفر  -تشارلز ديركزن-

والعسكري يف هذه املنطقة.

كما استهدف التدخل الغريب يف اإلقليم قمع الحزب التقدمي "كارتل

الجديدة" ( ،)2016من تأليف كيفني غرانت حول املراحل اليت

املحليّة الرجعيّة ،الذي أصبح املحرّك األسايس للواقع السيايس

حصل تشوميب على إمدادات من قوى متطرفة وعنرصية من

باري غولدووتر).

تعترب هذه الدراسة ثمرة جهود غرانت لفضح األطماع اإلمربيالية

بالوباكات" بزعامة "جاسون سيندوي" املناوئ لحزب "تشوميب".
فكان رضب هذا الحزب أمراً رضورياً ،خاصة وأن سيندوي يزتعم

اليت أحاطت بوقائع اغتيال رموز الحراك االستقاليل يف الكونغو.

سكان اإلقليم وتقطن يف ثلث أراضيه ،حيث مناجم املاس الثمني

وشهوة االستغالل االستعماري اليت ارتبطت بدوائر الغرب وعمالئه

املحليني يف الكونغو .وهي تكشف املدى الهائل لألكاذيب والخيانات
واستعان غرانت بعدد كبري من املصادر الرسمية والشهادات
الشخصية ملن واكبوا تلك الفرتة يف الكونغو .كما ّ
بي دور البيت
األبيض واألمم املتحدة يف أزمة الكونغو ودوافعها يف ضوء الحرب

قبائل "بالوبا" اليت كانت تؤيد حكومة "لومومبا" وتمثل 6٪ من

اليت كانت تجهز عليها رشكات التنقيب البلجيكية  -األمريكية.

كانت اإلمربيالية االمريكية يف الكونغو تمثل نقيض االحتالل

البلجييك ،إال أنها يف املقام األول كانت تدعم "بودوان األول"،
ً
رغبة منها بسحق حركة التحرر الوطين "الكونغولية"،
ظاهرياً،

الباردة ،على أساس الذرائع اليت أعلنتها واشنطن لتربير تدخل
املعسكر الغريب لدعم القوى اليمينية الرجعية االنفصالية ،استناداً

تفادياً التّهامها .ولذلك ،دعمت الواليات املتحدة التدخل البلجييك

وكيفني باتريك غرانت هو أستاذ تاريخ يف كلية هاميلتون ،نيويورك.

تصفية كوادرها وعزلها عن حلفائها العامليني.

اإلمربيايل واملجتمعات املشاعية املحلية.

لومومبا واعتقاله ،ثم تسليمه ،مع موريس ْمبولو الوزير السابق

إىل املزاعم القبلية ملحارصة "املد الشيوعي يف أفريقيا".

له العديد من الدراسات حول التبعية النيوكولونيالية ،نقد التاريخ

الهادف إىل شل الحكومة املركزية للجمهورية الجديدة عن طريق
وهكذا عملت الواليات املتحدة خلف الستار على عزل باتريس

للشباب وجوزيف اوكيتو نائب رئيس مجلس الشيوخ ،إىل تشوميب

االستعمار يقرر تصفية باتريس لومومبا بتواطؤ
مع األمم املتحدة

يف ذلك الوقت ،كانت الحركة االنفصالية املدعومة من قبل 200

ذلك إىل إسرتاتيجية استعمارية جديدة هدفت إىل شن هجومه

سيطرتها على اإلقليم.
وهكذا ُعرف السبب وراء توجيه املمثلني األفارقة واالشرتاكيني يف
َ
لألمني العام داغ همرشولد بالتقاعس
األمم املتحدة االتهامات

األول ،إفشال الحكومة الجديدة عن طريق تمزيق "القوى

صمته املريب عندما رفض الربيطانيون السماح للطائرات املرصية

يف  ،1957عندما بات االحتالل البلجييك عاجزاً عن إخماد حركة
التحرر الكونغولية ،بالقمع تارة و باإلصالحات طوراً ،اضطر "بودوان
األول" إىل قبول قرار االستقالل يف  30يونيو  .1960ولجأ بعد

يف اتجاهني:

العاملة" املحلية وسحب اإلداريني والتقنيني البلجيكيني .والثاين،
انزتاع إقليم "كاتنغا" الغين باملعادن من الكونغو وتحويله إىل دويلة

منفصلة مدعومة باألسلحة واألموال (البلجيكية  -االمريكية) عن
طريق املرتزق املحلي لبلجيكا يف اإلقليم "مويزي تشوميب" ،ابن أحد

ومونونغو وكيميب وموتاكا ليُقتلوا على مرأى قوات األمم املتحدة.

ضابط أجنيب ،أبرزهم املرتزق الفرنيس بوب دينار ،قد فرضت

أمام هذا العديد القليل من القوات العسكرية .واستنكروا أيضاً

إعادة الزتود بالوقود يف أوغندا للتدخل من أجل إنقاذ لومومبا،
وهو ما طالبت به األمم املتحدة أساساً .وعليهّ ،
تعددت االتهامات

ّ
املوجهة لألمم املتحدة بتخاذلها الذي أدى إىل إفشال املرشوع
التحرري ومقتل لومومبا.

الواليات املتحدة تسيطر على حركات التمرد

وضع اليد على املوارد الطبيعية والتحكم بالجيش

بني شباط/فرباير  1961وتموز/يوليو  1964وبعد أن اغتيل

انتقل الرصاع الحقاً إىل املجالني السيايس واالقتصادي ،حيث سعت

على إعادة دمج إقليم "كاتانغا" بالكونغو من جديد ،فقد كانت

"ج.ب .مورغان" ،إىل زعزعة املصالح املالية والصناعية للحكومة

لومومبا ،سعت الواليات املتحدة إىل االتفاق مع املرتزق تشوميب
معنية بتأمني التناسق بني حلفائها واملستثمرين األمريكان .وعندما

املجموعات املالية األمريكية ،مثل "بنك أوف أمريكا" و"روكفلر" و
البلجيكية يف الكونغو .فرتكز النفوذ السيايس واملايل األمرييك يف

كينشاسا من خالل أنهاء التعاقد مع رشكة "أونيون مينيري" وإنشاء

مل يبد "تشوميب" ،حىت تموز  ،1962أي تحرّك نحو إدماج اإلقليم
مع الحكومة املركزية ،مارست اإلدارة األمريكية نوعاً من القهر

الرشكة األمريكية "جيكامني" يف  .1969وبغية الحصول على التأييد

والكوبالت اللذين تنتجهما رشكة أونيون مينيري البلجيكية ،وكانت

املشاعر املناهضة لالستعمار ،عن طريق إقامة مناسبات ،مثل تكريم

ّ
َ
خامي النحاس
وشنت حملة دولية ملقاطعة استرياد
االقتصادي
تتعامل مع الحكومة االنفصالية .كما دعت إىل إغالق خطوط
السكك الحديد بني كاتانغا وروديسياّ .
إال أنها مل تفلح يف مساعيها
بسبب فقدان الحكومة املركزية ،التابعة للبيت األبيض ،نفوذها بني

الكونغوليني .ففي تلك الفرتة ،ظهرت قوى ثورية أخذت تتمرد على
الوجود األمرييك والبلجييك ،وتنادي بإرجاع اإلقليم املنفصل بالقوة.

ولذا ،قررت وزارة الخارجية األمريكية يف  11كانون األول/ديسمرب
 ،1962مخافة أن تكتسب حكومة ليوبولدفيل (كينشاسا الحقاً)
توسل القوة للتخلص من الحركة االنفصالية.
طابعاً راديكالياً،
ّ

فأعلنت يف  20كانون األول إرسال بعثة عسكرية إىل اإلقليم بقيادة
الجرنال لويس ترومان ،على رغم اعرتاض السفري السوفيييت
زورين ،بوصفها إجراءاً تحكمياً من طرف واحد .فقد استغلت
واشنطن موقعها يف األمم املتحدة وص ّورت للعامل أنها الجهة اليت

ق ّوضت حركة االنفصال اليت كانت تدعمها يف البدايات ضد برنامج
لومومبا الوحدوي .ولكن عند تدخلها يف الكونغو ،هذه املرة،
واجهت مجموعة سيمبا الثورية (أي أسد بالسواحلية) .وهؤالء

كانوا من مؤيّدي فكر لومومبا وكانوا عقدوا العزم على مواصلة

النضال ضد االستعمار ووكالئه املحليني تشوميب  -كازافوبو.

يف كانون الثاين/يناير  ،1964اندلع الحراك الثوري املسلح لسيمبا

بقيادة بريي موليل ورفاقه الذين تدربوا على تقنيات الحرب

الشعبية يف الصني .واستطاع الفصيل السيطرة على إقليم كويلو
واتّ َ
خاذه منطلقاً للثورة ،وليس بدافع االنفصالُ .عرف الحراك
باسم تمرد كويلو الذي أعلن ثواره تبين الفكر املاوي ،وكانت الصني

وكوبا تدعمان هذا التمرد.

تعاظم تأثري التمرد على النظام الكونغويل حني وشكلت قواته
حكومة بديلة واستعدت للقضاء على السلطة الكونغولية املوالية
ّ
فرد بحملة عسكرية مضادة يقودها مرتزقة
للبيت األبيض.
محليون وقوات مظلية أمريكية ،استطاعت القضاء على الحركة

الثورية ففر موليل إىل كونغو برازافيل .وعقدت واشنطن وبروكسل

صفقة ّ
يعي بمقتضاها كازافوبو رئيس الكونغو ،تشوميب املغضوب
عليه ،رئيساً للوزراء محل سرييل أدوال الذي عجز عن التغلب
على "االستياء االقتصادي" وعلى معاريض الحكومة املركزية .وأما

اختيارهم تشوميب ،يف هذا الوقت ،فجاء خشية أن تقوم حركة
ثورية جديدة تطيح كل مكتسباتهم ،بعد تخلصهم من سيمبا.

فكان البد من أن يستحكم االستعمار ووكالؤه يف خندق واحد.
شكّل ذلك بداية املرحلة الثالثة للهجوم املضاد الذي تقوده الواليات

املتحدة بعد انسحاب األمم املتحدة يف حزيران/يونيو .1964
ولذا ،كان التدخل األمرييك  -البلجييك  -الربيطاين ،املستند جوهرياً

الشعيب وتأييد منظمة الوحدة اإلفريقية ،رشعت كينشاسا يف إرضاء

"لومومبا" بعد فوات األوان ،وتنفيذ إعمال تصحيحية مثل إلغاء
األسماء البلجيكية من املدن الكونغولية يف منتصف  .1966واستمر

هذا السعي نحو أفرقة "مزيفة" مع إطالق اسم جديد للبالد وهو

"جمهورية زائري" ،بعد  27ترشين األول  ،1971ووضع علم جديد
ً
وفضال عن ذلك ،جرى تغيري األسماء ذات الوقع
يف الشهر التايل.
األجنيب يف حملة مزتايدة االتساع بدأت منذ كانون الثاين .1972

غري أن كل تلك اإلجراءات كانت شكلية .فالرئيس موبوتو كان تابعاً
سياسياً واقتصادياً لواشنطن .وكان من ضمن الرؤساء الذين

يدافعون عن اتفاقية "كامب ديفيد" الذي أقرها الرئيس املرصي

أنور السادات مع الصهاينة يف .1979

وعلى رغم أن الرصاع قد انتقل بدرجة كبرية إىل املجالني السيايس
واالقتصاديّ ،
ظل الجيش الكونغويل العنرص الرئيس للسيطرة على

السلطة ،وبخاصة ،مع حلول املستشارين األمريكيني بالتدريج محل
البلجيكيني ،وظهور البعثات العسكرية األمريكية على نحو جلي
ومزتايد يف كينشاسا ،واعتماد كينشاسا املزتايد على واشنطن فيما
يتعلق بالتدريب واألسلحة واملعدات ،وحىت يف دفع نفقات القوات

املسلحة .ووصل عدد الذين تدربوا على أيدي اإلرسائيليني إىل 700

مظلي يف  ،1970وتقرّرت زيادتهم إىل  10آالف مظلي بحلول

 .1973وكانت املطارات الحربية وأبراج املراقبة مجهزة بحواىل 300

من التقنيني األمريكيني ،إضافة إىل عدد من الطيارين الذين تدربوا

يف القواعد األمريكية واإليطالية.

ومع تحكم واشنطن يف الجيش الكونغويل ،نجحت يف السيطرة
على الحياة املدنية للبالد .كما استخدمته يف التصدي ألي

انتفاضات شعبية يف الدول املجاورة .فحققت اإلمرب يالية

األمريكية نجاحات عسكر ية يف الكونغو ،وبخاصة عندما تدخلت

يف ترش ين الثاين .1974

خاتمة
تردد رأي يف الصحافة العاملية بعد ذلك بوقت قصري مفاده أن
استخدام األسلحة الغربية يف "ستانلي فيل" قد تطور إىل مفهوم
لدى وزارة الخارجية األمريكية يؤمن بأن االستخدام الجيد التوقيت

للقوة األمريكية يمكن أن يقمع حركات التحرر الوطين ،وهي صيغة

كانت تتفق مع إسرتاتيجية "االستجابة املرنة" اليت طبقت بوجه

خاص يف فيتنام  .فكان هذا التحول لألحداث يف الكونغو والتخلص
من لومومبا  -استناداً إىل مستشار البيت األبيض "و .روستو" -
نذيراً بالنهاية الوشيكة للثورة الرومانسية يف أفريقيا ،وما زال أثره
ً
ماثال إىل يومنا هذا.

إىل اعتبارات عسكرية لتمكني قوات امليجور مايك هواري الكونغولية
بقيادة املرتزقة األوروبيني من االستيالء على ستانلي فيلُ ،ي َع ّد
اعتدا ًء صارخاً لحاجته إىل ذريعة ذات طابع إنساين ،فدار الحديث
عن إنقاذ رهائن بيض .وقد فضح ذلك زعماء أفارقة من أمثال
كوامي نكروما وجومو كينياتا الذي شارك يف مفاوضات ستانلي

فيل .ويف الواليات املتحدة ،طلب مالكوم اكس و 7من الزعماء
السود البارزين ،يف مسرية شعبية ،إدانة التدخل األمرييك يف الكونغو

وتغيري السياسة املناهضة ألفريقيا اليت يمارسها البيت األبيض.
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بورتريه

بوست فيلوسويف

هكذا ّ
تكلم نيتشه:

حذار أن تكون عبدًا للضوء!

همنغواي :الكتابة لحظة صدق
مل يكن عمره جاوز  62سنة حني قرر ،يف  ،1961أن يطلق من
بندقية الصيد رصاصته األخرية على حياته وتاريخه األديب الحافل

بالكتابات ،أشهرها تلك اليت كتبها بني الحربني العامليتني وخالل

الحرب األهلية االسبانية على غرار "وداعا أيها السالح" و"ملن تقرع

يف إحدى ليايل اليزب يغ عام  ،1882توقف نيتشه عن دفع فواتري الكهرباء بسبب صعوبات مالية .غالباً

ما يموت الفالسفة من الجوع بغض النظر عن القرن الذي ولدوا فيه .أشعل نيتشه الشمعة األخرية،

ثم أمسك بقلمه وبدأ يف الكتابة على جدران غرفة النوم .كتب وتنهد .كتب ورصخ وبىك!
وهكذا كتب:

ونقل للقارئ انبثاق وعي جمعي سيايس ورغبة يف بناء ما تم

تسود يف أيامنا هذه فكرة أن الظالم يرمز إىل "الرش" (بغض النظر عن معىن هذه الكلمة) أو الغموض
ّ
ً
يتحض البتالعك بالكامل .إنه غياب الضوء (ويف بعض الحاالت
وحشا
أو الخوف .يكاد الظالم أن يكون

تقويضه.

أما يف فن األقصوصة فقد خط قلمه كتب ثلوج كلمنجارو ضمن
ِِ
املجموعة املسماة التاسع واألربعون.

انقطاع التيار الكهربايئ) .الضوء جيد والظالم سئي .وبالتايل فإن الحصول على الكهرباء بشكل مستمر

ّ
"خيًا"،
هو أمر جيد .ومع ذلك ،فهذا نوع من التعميم ،إذ ال يمكن اعتبار كل من ُوجد تحت الضوء
ويف املقابلُ ،ك ُث هم "األخيار" الذين يقبعون يف الظالم.

دق جرس االنذار خالل الحرب األهلية االسبانية عند انتهاك الحرية

األجراس".
ً
مأخوذا بسحر الحرية يف فرنسا والذي بدأ يخبو يف الواليات املتحدة،

اليت يعترب ضياعها يف أي مكان دعوة إىل االستنفار واملقاومة .وهو

ّ
يتمي همنغواي عن كتاب جيله بكونه صحافيًا فاشتغل بصحيفة

رضبا من محاوالت الهروب والبحث عن معىن يف ظل كل ذلك

يهدمون القيم السائدة ( .)Transvaluatingأما اولئك الذين يعيشون باستمرار تحت الضوء ،فقد
ً
عبدا للضوء! ليس كل من عاىن هو ضائع .تنام
يملكون روح الثعبان وقلب النعجة .حذار أن تكون

من األرايض الكوبية كانت احدى أشهر كتاباته الشيخ والبحر ،عن

أ كتب على جدران غرفة نومي.

ّ
لينضم اىل رابطة "الجيل الضائع" بني
سافر إرنست همنغواي

حربني وقارتني.

كنساس سييت ستار  ،وعسكر ًيا فعمل سائق سيارة إسعاف ،قبل

أن ينعطف نحو درب الكتابة األدبية وتدوين كل ما عايشه.

موقف عرب عنه يف روايته ملن تقرع األجراس.
ً
ميال إىل مصارعة الثريان والصيد وركوب الخطر ،كانت مغامراته

حالة ضياعه رسدتها تجاربه العاطفية املتنوعة واملهنية املختلفة

كما باحت كتاباته بتمزّقه ورغبته يف نقل الحقيقة فيقول يف رواية
"وليمة متنقلة" اليت ُنرشت إثر موته:

حىت بعد الثورة الكوبية .وهو ما وثقه يف فيلم .فرغم العالقات

عن السكينة ربما وعن التجربة أيضا.

" اكتب أصدق جملة تعرفها ،يف النهاية سأ كتب جملة حقيقية
ً
ً
سهل بعد ذلك ،ألنه
قدما يف الكتابة ،سيكون األمر
واحدة وأميض

دائما ما تكون هناك جملة حقيقية أعرفها أو رأيتها أو سمعت ً
ً
أحدا
يقولها".

الكتابة األدبية لديه كانت لحظة صدق إنسانية حقيقية وبعيدة

عن التعقيدات اللغوية .شهد على حروب عدة من العامليتني إىل

الحرب األهلية االسبانية ثم الباردة ،ووصوال إىل تلك اليت كانت

تندلع داخله كلما ود الكتابة من جديد.

وهو الكاتب الواقعي الذي زاوج بني األسلوبني الصحايف واألديب،

وعرب عن ترشذم جيل عايش عبثية الحرب ودمارها ،وعن صمود
الشعوب واستبسالهم خاللها .هي وضعية تشابه أجيال ما قبل

التكنولوجيا وبعدها يف ضياعهم.

يروي إرنست همنغواي يف املتحف املتنقل كيف ولدت العبارة فيقول

إنه ذهب يزور الكاتبة األمريكية جريترود شتاين يف بيتها يف باريس

فأخربته كيف رصخ امليكانييك مؤنبا أجريه "إنكم جيل ضائع" ثم

خاطبته "وأنت أيضا أنت جيل ضائع".

ويبدو أن وقع الوصف أثر يف إرنست ليكتشف يأس جيل اقرتن

ماضيه بالهزائم واملجهول وهو أحد أهم دوافع انطالقه يف الكتابة.
ً
ً
رحالة
اذا ،كان همنغواي يف عديد فيلق أديب محبط من التقاليد،

ً
ظاعنا يهوى السفر الطويل فال تعرف له مستقرا إال يف ربوع رواياته.
ثم إنه راح يف أواخر الثالثينات يصف آالم شعوب ّ
حطمت الحروب
آمالها .وخلفت لديها انفالتا تاما من كافة الضوابط ،بعد املجازر اليت

ارتكبت يف حق االنسان واالنسانية والتاريخ.

كما يمكننا مصادفة األخيار يف الظالم يبحثون عن الطعام أو يحاولون النوم على رغم الحر ،بينما هم

الخراب املحيط.

صياد كويب عجوز حاز بها جائزة بوليزتر عام  ،1953ووصفها الحقاً
َ
يتنب همنغواي غري االنسان قضية ،فهو من
بأنها شعر كتب نرثًا .مل

وسفره بني املتضادات من أمريكا إىل كوبا وصوال إىل أفريقيا يف بحث
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محمود العاكوم

الظلمة يف داخلي ،على رس ير من طابقني تشاركه مع األخت "لوعة" ( .)Agonyوهكذا انتهى يب املطاف

فجأة سمع نيتشه طرقة على الباب .القدر ينادي! يفتح الباب بقلب جريء فيجد عامل الديليفري
يحمل علبة البيزتا وهكذا ّ
َ
طلبت البيزتا؟ هل هذه شقة السيد سيغموند؟" رد نيتشه وهو
تكلم" :هل
َ
ّ
َ
يرسّح شاربيه" :نعم ،بالطبع أيها األحمق ،لكن لن أدفع ثمن هذه البيزتا ألنها تأخرت على قدرها

األدباء األمريكيني القالئل الذين مل تكن لديهم مواقف معادية لكوبا
الدبلوماسية املبتورة بني كوبا وأمريكا ،قرّر املخرج بوب ياري التوجه

ووصلت بعد فوات األوان! ومع ذلك ،سوف آ كلها" .رد عامل الديليفري" :أنا آسف على اإلزعاج يا

إىل كوبا لتصوير فيلم يتحدث عن سنوات الكاتب األمرييك إرنست

سيدي ،وهذه قطعة حلوى مجانية مع البيزتا املجانية .أتمىن لك ليلة سعيدة".

ومثلما كانت مواقفه استثنائية ،كان موته أيضا استثنائيا .فبإرادته

أ كل نيتشه البيزتا وهو يقبع يف الظلمة .أ كل وضحك .أ َ
كل وتنهّد .أ كل وأرىض جوعه الدنيوي وهكذا
ّ
تكلم" :أنا غابة وليلة من األشجار املظلمة :ولكن من ال يهاب ظلميت ،سيجد تحت رس يري كراتني مألى

همنغواي.

ومن دون انتظار ،أنهى رحلة الضياع والفشل ربما يف الحب

والحرب .أو لعله ولج إىل إحدى رواياته حىت صار بطلها ،هو

بالبيزتا".

واالستسالم ...تلك املشاعر املختلطة يف ساحات الوغى.

يف هذه األثناء ،يف الطابق الخامس ،كان سيغموند فرويد يتجادل مع زوجته بعد أن "نخع" خط
ّ
املمدد على سطح طاولة تقع تحت ثر يا ساطعة النور .ويف خضم الجدال املحتدم،
الكوكايني األخري

الذي ّ
حمل أبطال كتاباته أوزار القسوة واليأس والعنف والتعب

الضياع مل يكن حالة وجدانية وإنما هو رسدية لها مربراتها املوضوعية
وحججها املنطقية اليت ّ
شقت مسارا فكريا ترجمته كتابات املنضوين

توقف فرويد هنيهة ،فظهرت مالمح غر يبة على وجهه وسأل نفسه بصوت عال" :أين أصبحت البيزتا؟

تحت لوائه.

هل ازدردها الظالم؟!"

قىض أحد أفراد الجيل الضائع ويف رصيده كتابات عديدة حىت اعترب

ثم د ّو ت ضحكة عالية قادمة من تحت ،وتحديداً من الطابق الرابع .كانت لنيتشه اليد
ّ
الطوىل ( .)Oberhand

أحد اعمدة األدب األمرييك منها "ثالث قصص وعرشة أناشيد"،
ثم تالها العديد من القصص والروايات ،أشهرها قصص" :رجال

بال نساء" يف  ،1927و"الطابور الخامس" يف  ،1930و"الفائز ال

ينال شيئا" يف .1933

أما الروايات فأهمها "وداعا للسالح" يف  ،1929و"املوت بعد
الظهر" يف  1932و"تالل افريقيا الخرضاء" يف  ،1935و"ملن تقرع

األجراس" يف  1940و"رجال عند الحرب" فؤ  ، 1942و"عرب النهر

نحو األشجار" عام  ،1950و"الشيخ والبحر" يف  ،1952و"وليمة

متنقلة" اليت نرشت سنة .1964

عن الحرب وهواجس اإلنسان إثرها ،كتب همنغواي ،أو كما يلقب

ب"بابا" ،رواياته بأسلوب بسيط وعمق يف الكتابة لتكون جائزة

نوبل لآلداب من نصيبه يف .1954

ريم بن خليفة
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جغل بيزنطي

ّ
طيب ...يعين ،لتبسيط األمورَ ،ع َ
الظل؟ وما الفائدة
الم يحتوي

كارل غوستاف يونغ لـ"رحلة":

من استحضاره؟ وكيف ّ
يتم ذلك؟

ّ
الظل هو الجانب املظلم واملجهول للشخصيّة .ويف وسعه أن
ً
ً
ًّ
وإبداعا يف شخصيتك ،كما يمكن له
مهما يف حياتك
يخلق تط ّورا
ّ
ّ
التصلب وموت الجسد .يجب ضمّ
أيضاً أن يتسبّب يف التحجر أو

يف ّ
الظــــــــــــــلمة
نكتشــــــف ذاتنـــا
املــــــتواريــــــــــــة

ّ
الظل ،هذا الجانب املُظلم ،إىل األنا كرضورة يف عملية التفرّد وبناء

الذات ( ،)individuationأو ضمن جلسات التحليل النفيس.
ونتيجة تجاريب يف تطوير ما يسمى اآلن "العالج اليونغي"ّ ،
تعلمت
ّ
ً
مفيدا ،من الناحية العالجية ،للعثور
الظل
كيف يمكن أن يكون

ّ
"الص َور" اليت تختئب وراء العاطفة .ومن املهم هنا أن يمزي املرء
على

ّ
(الصور) من خالل تحديدها
نفسه عن هذه املحتويات الالواعية
ً
أوال ثم تجسيدها ومن ثم ربطها بالوعي .هكذا تخرج الصور من

الظل ُ
ّ
وتجرّد من ق ّوتها أو "سحرها" .إال أننا كأفراد ،غالباً ما نهمل
هذه العملية ،فنسمح للصور بالظهور أمامنا ،وربما نتساءل

ّ
الحد .ولكننا ال نتحمل عناء
عن معناها ،وينتهي األمر عند هذا
فهمها وما يرتتب عن هذا الفهم من استنتاجات أخالقية مرتبطة
ّ
ّ
تجلياتها
والحد من
بحقيقتنا .إن منع هذه الصور من الظهور
ُيحدث يف الالوعي آثارًا سلبية كبرية.
سيد كارل ،وثّقت رحلة استكشاف "ظلك" يف "الكتاب

حاوره :حرمون حمية
يقول "سرّيد" السايكاديليك األستاذ "تريينس
ماكينا" يف أحد حواراته إن ثالثة مشاعل أنارت
وعي اإلنسان ،كانت وُلدت يف مدينة زوريخ
السويسرية يف بدايات القرن العشرين .املشعل
األول هو العالم ألربت هوفمان الذي اكتشف الـ
 LSDوسافر إىل الالمعقول على دراجته الهوائية.
املشعل الثاني هو حركة دادا الفنية التي كتبت
املانيفستو املضاد لالعقالنية اإلنسان وحروبه .أما
الشعلة الثالثة ،فتتمثل بالسيد كارل غوستاف
يُونْغ ،التلميذ الذي تفوّق على أستاذه فرويد،
والعالم الخيميائي الذي فكّ رموز الالوعي .هؤالء
الثالثة رفضوا اإلنصياع إىل رجال العلم ورجال
الدين ،وقالوا" :فلنبحث عن الحقيقية يف الظلمة".
ً
أسستها
أهال بك استاذ كارل .هل تعلم ان الليل منظمة رس يّة ّ
ّ
الشمس يف ساعة املغيب؟

دعين أبدأ من واقعن ا اليومي .يف أي مجال عامُ ،ن ّ
قدم نسخة
ً
انطباعا ما لدى اآلخر ين.
مبالغ بها عن أنفس نا ونأمل أن ترتك
فالشخصية اليت نظهرها يف وظيفتنا ليست هي نفسها يف املزنل.

ّ
أما عندما نكون وحدنا ،فال نشعر بأننا مضطرون إلثارة إعجاب
ً
قناعا أو  personaتسمح لنا
أحد .يف األماكن العامة ،نرتدي

بفرض صورة ُمست حبّة عن أنفسنا أمام اآلخر ين .سلوكك على

وسائل التواصل اإلجتماعي كفيل بتذكريك بالرشخ بني الذات
الحقيقية والصورة املُركّبة.
ّ
ُ
زرعت
تجلياتها ،أ كون
ولكن بتقبُّلي ذايت بأدىن مستوياتها وأحلك
بذرة صغرية جداً يف أرض الجحيم .شجرة حيايت سوف تنمو من
هذه البذرة أ يضاً لرتبط القاع بالسماء .يف كال الطرفني ،تحت
وفوق ،هناك حر يق وجمر مشتعل .وبني الحر يقني تنمو حيايت.
وكالنباتات ي نمو البرش ،بعضهم يف الضوء ،وبعضهم اآلخر يف
ّ
ّ
الظل ال إىل الضوء .والطر يق
الظلُ .ك ُث ٌ هم الذين يحتاجون إىل
إىل الظلمة حالك (يقول الشهيد غيفارا" :الطر يق مظلم وحالك،
فإن مل نحرتق أنت وأنا ،فمن سينري الطر يق؟) .ويف كوميديادانيت،
َّ
"تخل عن كل أمل يا
ُنقشت العبارة التالية على أبواب الجحيم:

ال ال اعلم  ،من قال ذلك؟

من دخلت إىل هنا" .ولذا ،ليك تتقبّل الجنون ،عليك أن تحرّر نور
ّ
يشع ،وسوف يرشق فجراً جديداً .ال تحتقر
جنونك ...أن تدعه

أنا

الجنون وال تخف منه بل امنحه الحياة.

السؤال التايل يا عز يزي…

كالمك يا كارل أبوكاليبيت ومع ذلك يبعث على الطمأنينة.

ّ
"الظل"؟
ما هو هذا الجزء املظلم الذي تطلق عليه تسمية

السنني املوحلة،
الذي يقول يف إحدى قصائده "نحن أطفال ّ

هل له عالقة بألبوم بينك فلويد "دارك سايد اوف بحمدون…

ههههه"؟

ّ
واملنحطة اليت ال نر يد االعرتاف بأننا نملكها ،أي أننا
الرش يرة
ّ
الظل بدل
ُنسقطها عليهم ( .)Projectionوهكذا نستمرّ بإخفاء
االعرتاف به .ولكن عندما نالحظ قصورًا أخالقيًا لدى اآلخر ين،
َ
شعرت بغضب
يمكننا التأ كد من وجود نفس القصور فينا .فإذا
عارم وعميق عندما يوبّخك أحد األصدقاء بشأن خطأ ما ،كن على
ظلك قد ّ
يقني أن جزءًا من ّ
تجلى أمامك من دون أن ُتدرك ذلك.

ولذا ،تشكّل مراقبتنا لسلوكنا واستيائنا من أنفسنا ومن اآلخر ين،
الخطوة األوىل الستحضار الظل إىل وعينا (.)consciousness
أما إذا بقيت هذه اإلسقاطات ( )projectionsمحتجبة،
فسيتمكّن نموذج الظل األصلي ( )Shadow archetypeمن

الجحيم ".يبدو من كالمك أن الجحيم هو وجهتنا الصحيحة.
حسناً ،أعتقد أننا جميعاً ،عندما نكون وحدنا ،ندرك معىن

َ
ّ
"الظل" ( )shadowألشري إىل كل ما أنكرناه يف
استخد ُم كلمة
ِ
أنفسنا وألقينا به يف دوامة النسيان (أو "نعمة النسيان" حسب

يطفو على السطح؟

ال يعرتف بسطوته ً
أبدا رغم وجوده هناك ...يف األعماق .أستاذ
ّ
يونغ ،هل باإلمكان دفع الظل إىل فوق؟ هل باإلمكان جعله

ّ
ّ
الظل عاطفي
الظل ال يطفو ،عليك أن تغوص يف األعماق ملالقاته.
بطبيعته إذ عليه أن يعارض جمود األنا ( .)egoوهو منفصل عن

الزراعي ماو) .تقول إن هذه التجربة كانت أصعب تجربة يف
حياتك .فأين تكمن هذه الصعوبة؟
صحيح .يف هذه التجربة واجهت الالوعي من خالل االنخراط
ّ
املتعمد يف "الخيال األسطوري" ()Mythopoetic imagination
أو رحلة البحث يف الذات .باختصار ،إنها تجربة عقل يتوق إىل
التج ّول يف العامل السفلي وإنقاذ روحه ،مثلما يدخل األمري البطل
ّ
ليخلص األمرية .يف هذه الصفحات ،وثّقت
إىل بطن الوحش
استكشايف لروحي وعالقيت مع الالوعي .كانت تلك السنوات
أهم فرتة يف حيايت .وكل ما حدث من بعدها يتفرّع منها ،وكل
ّ
ُ
تدفق من الالوعي
فعلته الحقاً يتلخص يف محاولة فهم ما
ما

وكاد أن يغرقين مثل تيار أو ق ّوة ّ
يلفها الغموض .مجمل املحتوى
ّ
ّ
تدفق إىل وعيي يف تلك الفرتة يحتاج إىل أ كرث من
اللواعي الذي

اإلمساك بمجمل جوانب ذاتنا وحياتنا ،وسيُلحق هذا األمر األذى
بنا نتيجة الوظيفة اليت يؤديها ،فيشكّل غيمة كثيفة من الوهم

حياة واحدة لفهمه واستعيابه ودمجه.

"الزومبزي" الذين نراهم يعيشون بيننا.

عندما كنت يف رحلة الالواعي تلك ،التقيت بالعديد من

تخيّم على األنا وتفصلها عن الواقع والحقيقة ،كما هي الحال مع

لذلك ،فإن مسألة الظل هي يف األساس مسألة أخالقية تقف
يف وجه األنا .فال يمكن أحداً أن يدرك الظل من دون جهد أخاليق

مدركا َّ
ً
ظلك ،عليك التعرف على
كبري .بمعىن آخر ،ليك تصبح
الجوانب املظلمة يف شخصيتك واالعرتاف بوجودها وحقيقيَّتها.
ِ
وهذا الفعل هو الرشط األسايس ألي نوع من أنواع معرفة الذات
(.)Self-knowledge

الشخصيات اليت يعترب معظم الناس أنها شخصيات خيالية،
ولكنها فعلياً نماذج أصلية ( .)Archetypesيف تلك الرحلة،
وضعت قاعدة لنفيس بأن ال أسمح ألي شخصية أواجهها
باملغادرة قبل أن تخربين عن سبب ظهورها أمامي يف ترحايل.
ّ
تجلي "األركيتايب" يف رحلة
فالقاعدة تقول بأن استحضار أو
اإلنسان هو نتيجة للدور الذي يلعبه الالوعي يف هذه التجارب.
كان "الكتاب األحمر" بمثابة نداء استغاثة أطلقته روحي،
ّ
التمثل بـ "البطل"
وطالبتين من خالله بالتخلص من فائض

مل يعلمنا أب أن نستقيم .مل يعلمنا نيب واحد أن نشتهي باب

ّ
ّ
تحل بالجديّة لو سمحت… َو َلو!
الخفة.
أ َو تسألين عن الظل بهذه

ميادة الحناوي) ،هو كل يشء رفضت األنا ( )egoربطه بنفسها
ّ
الظل يقع جحيم دانيت.
ولصقته باآلخر ين .يف

ننسب إىل اآلخر ين كل صفاتنا
العقل الواعي .ونتيجة لذلك،
ُ

وحديثك هذا عن الجحيم يذكرين بالشاعر كمال خري بك

ّ
ّ
الظل
"الظل" ونشعر به وبسطوته على ذاتنا الضعيفة .هذا
ّ
غري مريئ إلنه ينظم عمله يف مكان ُمظلم .وأعتقد أن معظمنا

ّ
تفضل أرجوك
عفواً…
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األحمر" (غري "الكتاب األحمر الصغري" للرفيق املجاهد

إن وعي "األنا" ليس سوى
شرارة صغرية يف محيــط
الظلمة العظيــــــــــــــم،
ومع ذلك ،فهو النــــــــور.

كما يمكن لقارئ الكتاب أن يرى كيف تح ّو ُ
لت تدر يجيًا .وحينها ،مل

أتح ّول بالطبع إىل ذلك الرجل العجوز الحكيم .بل "فيليمون" هو
جسد شخصيّة هذا الرجل العجوز الحكيم الذي التقيته يف
الذي ّ

ً
رجال يف منتصف العمر ،يكافح
رحاليت الروحية ،وكنت خاللها ال أزال

ّ
وينميها.
ليك يعرث على روحه

ً
فعال يا سيد كارل .كالمك عن الرحلة
ال بد من أنها رحلة جميلة
ً
يف هذا اللقاء مع مجلة "رحلة" دفعين ال إراديا إىل استعادة تلك
الصور الرمز ية اليت اعتقد أنها تحايك حاليت الراهنة ،واليت أعتقد

أنها نفس الحالة اليت أمر فيها منذ عرش سنوات على األقل .يف
ّ
حد ما ما يمكن تلخيصه بالعبارة
هذه الصور رموز تشبه إىل
ُ
ً
التالية" :أنا غري قادر على السري قدما" .أنا يف حالة هروب دائم
ّ
يتعذر تحقيق األحالم،
من حر يّة موعودة .ونتيجة هذا الهروب،
يفشل البطل يف تحقيق هدفه املنشود .ويف ذلك أيضاً شعور

بالذنب .ذنب نتيجة تقصري مع الذات يف رحلتها .هذا الذنب
يقمعين ويز يد من عدم استعدادي لخوض الرحلة .ال أملك

اإلرادة ،ولكين أملك حفنة من املربرات والصور فأ كرر نرش

واستخدام عبارات مثل "أجمل رحالتنا يف القطار الذي فاتنا"،
"فالس األحالم املفقودة" (" ،)Waltz of lost dreamsيف

انتظار الشمس" ( .)Waiting for the sunأنا عالق يف مكان
ما يا كارل ،روحي تقبع يف سجن مظلم.

أعتقد أنك قمت هنا بعمل رائع ومن دون وعي .لقد رأيت للتو
ّ
ظلك ولكنك غري قادر بعد على دمجه يف ذاتك وحياتك .أعتقد
أنه يجب عليك البحث أ كرث ،وربما أبعد من سرية حياتك الخاصة.
ُ
ّ
قمت سابقاً بدراسة
يتوجب عليك البحث يف حياة والديك.
قد

معمقة للعواقب املَرَضيّة لحياة اآلباء غري املعاشة على أطفالهم.
ِ
بمعىن آخر ،ما مل يحققه األهل يف حياتهم أو ما مل يعيشوه ،له تأثري
نفيس قوي ّ ّ
جداً على طفلهم.
ولكن َ
تذكّر .ال يوجد هدف أبعد من تنمية ذاتك .الحياة هي رحلة،
أي أنها ليست الوجهة النهائية .وكما ّ
غنت املطربة اللبنانية "رونزا"
يف سبعينيات القرن املايض يف سيارة مكشوفة "مش مهم لوين

تشكّل الوعي باألنا ( ،)Ego Consciousnessشعر اإلنسان
بأنه بعيد عن مملكة الحيوان وفردوس الالوعي األصلي .ونتيجة
ذلك ،مال بطبيعة الحال إىل الشعور بالدونية ،كما يشعر الشاب
العريب لدى استماعه إىل سلطان الطرب أبو وديع بالدونيّة كونه ال
ينتمي إىل فردوس العامل الغريب ،ويقبع حىت آخر الدهر يف الرشق
األوسط الحز ينً .
ّ
تتمي بداية الوعي بمشاعر الدونية ،ولكن
إذا،

أيضاً بجنون العظمة ( .)Megalomaniaإن وعي "األنا" ليس
سوى رشارة صغرية يف محيط الظلمة العظيم ،ومع ذلك ،فهو
ّ
ً
ّ
منفصال
معي ،تصبح
حت مستوى
النور .عندما ُتشكّل وعيك
ّ
ضدك .تشعر أنك
تماماً عن الطبيعة لدرجة أنك تشعر أنها تعمل
فقدت النعمة كليّاً .بطبيعة الحال ،هذا الشعور ح ّولته األديان إىل
قصة طرد آدم وحواء من ّ
ّ
جنة عدن .بمعىن آخر ،يشكّل الوعي
العائق الرئييس أمام سعادتنا ،هذا الوعي هو املسبّب األسايس
ّ
بالظل ،مثل اعرتافنا بالعار الذي
لعار البرش ية .لكن االعرتاف
يصاحبه ،يقودنا إىل التواضع الذي نحتاجه من أجل االعرتاف
بالنقص .ستتواضعون ،فقط عندما يزدحم القاع.
َ
كتبت إىل الكاهن واملحلل "اليونغي" مورتون كيليس:
يف ،1958

"يبدو أن التار يخ الحقيقي للعامل هو التجسد التدر يجي لإلله".

ماذا تقصد بقولك هذا؟

ال مفرّ من اآللهة .كلما هربت من اإلله ،كلما سقطت بني يديه.
ّ
الظل .هللا الذي
ولذلك فإن هللا موجود حيث ال تكون ،أي يف
ّ
ً
الظل .مل
دائما هو الحقيقة .والحقيقة موجودة يف
تبحث عنه

يتجنب البرش القدماء هللا .وبهدف العثور على أرواحهم ،ذهب
القدماء إىل الصحراء .الصحراء هي صورة ،رمز .عاش القدماء
رموزهم ،ألن العامل مل يكن قد ّ
تجلى كليًا كحقيقة أمام أعينهم بعد.
وهكذا ذهبوا إىل عزلة الصحراء ليقولوا لنا إن مكان الروح هو
صحراء الوحدة .هناك وجدوا واحة الرؤى وثمار الصحراء وزهور
الروح الرائعة.
ولكن بعد انتصار آلهة العقل بعد عرص األنوار ،بدأت تظهر حالة
عصبيّة عامة يف اإلنسان املعارص .تفكّكت شخصيّة الفرد بنحو

نروح ،املهم نروح املشوار".
حىت يف كتاب "هكذا ّ
تكلم زردشت" ،استخدم نيتشه مصطلحات

مشابه النقسام أوروبا والعامل خالل الحرب الباردة على جانيب
الستار الحديدي .يمر هذا الخط الفاصل املُد ّعم باألسالك الشائكة
ّ

 hinubergehenو  Ubergangأي "العبور" باألملانية و Briicke

عرب روح اإلنسان الحديث ،بغض النظر عن الجانب الذي يعيش

أي "الجرس" يف معرض اإلشارة إىل تح ّول اإلنسان إىل سوبرمان
( .)Ubermenschفيقول على سبيل املثال" :عظمة اإلنسان
ً
هدفا".
تكمن يف كونه جرسًا وليس

فيه .وهذا الستار ،كالقطيعة بني اإليمان واملعرفة ،أحد أعراض
ّ
املتفش يف عرصنا.
انقسام الوعي الذي يمزي االضطراب العقلي
ومن خالل اإلنفصال عن طبيعته الغر يز ية ،يغرق اإلنسان
املتحرض بشكل حتمي يف الرصاع بني الوعي والالوعي ،بني الروح

َ
فاعلم أن الذنب سيالحقنا يف
أما يف موضوع الشعور بالذنب،

والطبيعة ،بني املعرفة واإليمان .هذا اإلنقسام يصبح َمرَضيًا يف

الحالتني :إن خضنا الرحلة وذهبنا إىل األعماق أو مل نخضها.
ً
أوال أن نغوص يف "الظل" .ويف مواجهتنا
يك نبرص النور ،علينا
َ
الظلمة ،نحرتق برشارة الذنب والوعي.

اللحظة اليت يصبح فيها وعيه غري قادر على التغايض عن أو قمع

يأيت الذنب والعار مع الوعي ،وخاصة مع وعي الذات املُدركة
ِ
عدم كفاءتنا ،العاملة بدونيتنا الجوهر يّة ،املعرتفة بانعدام قيمتنا
وضمور الرش فينا .وهذا هو تحديداً معىن أن ِتعرف ّ
ظلكُ .يرافق

جانبه الغر يزي .هكذا يصبح الرش نذير الشؤم املحرّم الذي يجب
أن نهابه .وهذا املوقف تجاه ّ
الش يعزّ ز الزنعة البدائية فينا واليت
تدعونا إىل "التعتيم" على الرش ودفعه باتجاه حدود أخرى ،إىل
شعب أو بلد آخر ،ككبش فداء يغنينا عن الحقيقة حىت إشعار آخر.

( )hero inflationوبتخصيص املز يد من الوقت لألنيما (anima

العار تقطيع لألوصال ،أي االنسالخ عن مصدر اإلنتماء األسايس:

سؤال رس يع .هناك شخصية أ كاديمية "انرتنتية" تدعى
جوردان بيرتسون .بيرتسون أ كاديمي َك َندي محبوب على

األم ،العشرية ،املجتمع ،اإلله ،وغريها من الهويات .ويأيت مع العار
تقطيع أوصال ً
أيضا بمعىن فصل أو قمع الجزء املخزي من ذاتنا.

يستخدم بيرتسون كتبك ونظر ياتك لتفسري عاملنا الحايل .ما

الكزن أو األمرية أو الخاتم أو البيضة الذهبية أو إكسري الحياة .من

للمرة األوىل 51 ،يف املئة من إقليم التفاح يف الجنة .فما أدراك ما

 صورة الرّوح لدى األنىث) .كنت أرغب يف التغلب على "أركيتايبالبطل" .من منطلق ميثولوجي ،هدف البطل هو العثور على

ً
تماما مثل عار حامل األمانة آدم ورفيقة الدرب حواء بعد رسقتها،

منطلق نفيس ،هذه األشياء هي استعارات ملشاعر املرء الحقيقية

التنمية وما التحر ير.

ّ
املهمة
الكامن يف الظل .ويف عملية خلق الشخصية الفر يدة ،تكمن
ً
بدال من الغرق فيها .ويف
البطولية يف استيعاب املحتويات الالواعية

أذكر ندوة يف  1936حول "زردشت"ّ ،
تكلمت فيها عن "العار\

وقدراته الفر يدة ،أي ما نجهله يف أنفسنا ،الكزن الداخلي ،املجهول

حال النجاح ،تتحرّر الطاقة الهائلة واإلبداعية اليت كانت مقيّضة
ب َ
عقد الالوعي.
ِ

الخطيئة األصلية" .أطلق نيتشه على اإلنسان تسمية "الحيوان
ذو الخدود الحمراء" .فلو بقي اإلنسان مجرّد حالة حيوانية
غر يز ية فطر ية ،ملا كان هنالك مجال للشعور بالخجل .ولكن مع

اإلنرتنت وخاصة بني الشباب البيض يف املجتمع الغريب.

رأيك به وباختصار إذا أمكن؟

ال يعجبين .إنه يعبث باملحتوى الجماعي للبرش .لديه غرور وايغو

متضخم .هل تعلم أنه كان يخطط لرشاء كنيسة مهجورة و َوعظ
ِ
ّ
الشباب فيها؟ إنه ّ
يرب تحت جناح معرفته الناقصة شباناً يائسني
ّ
الظل
من هذا العامل .وهو ال يساعدهم من خالل دمج ذاتهم مع
الذي يهابونه أو مع األنيما ،بل يبين فاشية جديدة فردانية ّ
الشكل

وفاشيّة بكل ما للكلمة من معىن.
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سينماتيك

املجـــــــتمع انتهى يف "عتمة" غرانريــــــــو

هذا العــــــــــــــالم لم يعد يحبنــــــــــــا

حسان شامي

يربط الباحث اإليطايل انطوين فاراميلي ظاهرة القاتل املتسلسل

يحاول املشاهد التحديق بشدة ليك يرى ،لكن ما يراه هو مز يد
من السواد ،مز يد من العتمةّ .
يعقد علينا غرانر يو األبعاد األخالقية

يف حقبة ما بعد الحداثة وبعد فشل ثورات الستينات ظهر يف

جان صدفة يف حب كلري .هذه العذراء ،اليت رغم معرفتها باعتالل

بالنظام العاملي الجديد الذي ظهر يف سبعينيات القرن املايض
والذي نسميه اليوم بالنظام النيوليربايل .يقول فاراميلي أنه
العامل الغريب خوف من نوع جديد ،قلق بدأ يتوسع يف الجو رغم
تحسينات يف املستوى املعييش.
هذه الظروف املادية أنشأت ظروفا سيكولوجية جديدة
وسوداوية ،انتهى معها األمل بمستقبل إيجايب وقسمت العامل
بني أفراد ،بني الخارس ين الفقراء والرابحني األغنياء.

الولوج يف العتمة
من يخترب "عتمة" ( - Sombreإخراج الفرنيس فيليب غرانر يو)
للمرة األوىل يشعر بأنه يدخل إىل هذا النفق السيكولوجي األسود.
ً
ليال يف أحياء بريوت عام .٢٠٢٠
قد يظن املشاهد أن الفيلم ص ّور
فكما يوحي العنوان ،الفيلم داكن وليس فقط يف املضمون وإنما
يف الشكل أيضا ،وهذا أول ما يظهر للعني :صورة الفيلم سوداء
قاتمة ،وليس بسبب عجز تقين كما هي الحال يف بريوت إنما
بسبب خيار فين يفرضه املخرج على املشاهد الجالس يف قاعة
ّ
وظله .يجد املشاهد لقطات
السينما متوقعاً فيلماً متوازناً يف نوره
ضعيفة املعامل تدفعه اىل تفتيح جفنيه على وسعهما .ولكن على
ماذا؟
يف تشابه مع بريوت وأبطالها السيكوباثيون ،بطل "عتمة"
سايكوبايث ّ أيضا" :جان" إنسان سوداوي ،ال يتنقل يف سيارته إال
ً
ليال وغالباً من اجل ممارسة عادته املفضلة :استئجار خدمات
عامالت الجنس من على الطر يق الرس يع ً
ليال من أجل اغتصابهن

وقتلهن بوحشية.

أ كرث بعد :بينما كان يقود سيارته باحثاً عن ضحيته املقبلة ،يقع
جان النفيس تقع هي أيضا يف حبّه.

يف أوائل القرن املايض ،كان فالرت بنيامني قد وصف تجربة املشاهد
يف صالة السينما بالتجربة الصادمة نفسياً .فما نلبث أن نفهم

ّ
وحلت مكانها لقطة
ما يحدث يف لقطة ما حىت تكون اختفت
أخرى تفرض وترية تركزي جديدة .ويدفع غرانر يو بهذه الخاصيّة
ً
السينمائيّة إىل ّ
جاعال كل لقطة أ كرث صعوبة على
حدها األقىص
العينني والعقل من سابقاتها.

ُوجد القاتل املتسلسل يف السينما منذ أوائل القرن املايض ،أي

كلها مؤرشات برصية ورسدية تدل على أننا نشاهد ونميش يف

من فيلم عن قاتل متسلسل .عدا عن الصورة الداكنة ،فإن

أول جريمة قتل وحشية ارتكبها جان ،يمر مشهد ألطفال يتفرّجون

منذ أوائل السينما ،ولكن "عتمة" هو عكس كل ما يمكن توقعه

حقل الرتوما والجنون والتجارب املؤملة .ففي بداية الفيلم وبعد

قصة الفيلم وطر يقة تصويره ومنتجته تتعارض مع كل قواعد

على يشء ما ،بينما كامريا غرانريو قريبة من وجوههم املضطربة

ّ
فالقصة
السينما الكالسيكية .هذا ال يعين أنه فيلم تجر ييب،
موجودة ولكنها تفتقر إىل العنارص الرسدية والشكلية والتشويقيّة
والرومانسية اليت نجدها عادة يف هكذا أفالم .حىت قصة الحب
مضطربة ،مجنونة .البطل قاتل مجرم والعذراء تحبه بالرغم من

وحشيته" .عتمة" هو عبارة عن تنقالت ألجساد هالكة حيناً
ومفرتسة أحياناً يف الظلمة ،هو رحلة إىل آخر الليل ،من بعد إذن
سيلني.
إستخدام السواد بهذه الطر يقة قد يكون أمراً فر يداً من نوعه يف
الرسام
تار يخ السينما ،ولكنه ليس كذلك يف تار يخ الرسم .اشتهر
ّ
ّ
"املتوحش"،
الفرنيس بيار سوالج بلوحاته الغر يبة املطلية باألسود
أسود سميك ثقيل يثب من اللوحة على املشاهد .وأول ما
نالحظه عند الوقوف أمام لوحة لسوالج ،عدا عن ضخامتها ،هو
انعكاسنا داخل هذا السواد ،صورتنا يف حدقيت الوحش .وهذا
بالضبط ما يفعله غرانر يو يف مادته الفيلمية ،يرى املشاهد نفسه
ِّ
املعذبة.
يف سواد الصورة

إىل حد االختناق… اختناق األطفال واختناقنا نحن املشاركني يف

هذه الجريمة الفيلميّة .ويبقينا املخرج يف حالة من الصدمة البالغة،
فاملشاهد يجهل تماماً إىل ما ينظر األطفال .هل هو عرض للدمى؟

هل هي جريمة قتل؟
للحظة ،نجد انعكاساً ألنفسنا كمشاهدين يف عيون هؤالء األطفال
املضطربة املتحمسة واملرعوبة يف آن معاً .وعرب هذا االنعكاس نجد

أنفسنا مشاركني بأ كرث من طريقة يف هذا الجنون.

بعض من الصحافة الفرنسية انتقد الفيلم بشدة وشكّك يف

نواياه األخالقية ،وبخاصة الطر يقة اليت ص ّور بها املرأة فيه وظهّر
رغبتها يف حب رجل قاتل ومغتصب .رد غرانر يو مستغرباً على
ً
قائال إن الفيلم عبارة عن حلم ،ومسألة األخالق
هذه االنتقادات

سيارة؟ لحسن الحظ ،البنك يقرضك املال الوايف لرشائها .عاجز

ال تنطبق على األحالم اليت تراودنا .فالحلم هو عندما يتحدث

عن دفع قسط جامعتك؟ ال تخف ،البنك يقرضك املبلغ ،رشط أن
ً
ً
أصال .دايفيد
عمال
تعمل طوال حياتك لسداده ،هذا ان وجدت

الالوعي ،وذلك ال يعين ان الحلم ال معىن له ،بل يعين انه علينا

هاريف أطلق على هذه الظاهرة تسمية "الحجز على املستقبل"،
فنحن حرفياً نستعري او ننزتع وقتاً
ً
وحياة من مستقبلنا ليك ننجو

قولها .ولذلك يقول جاك الكان إن الحقيقة لها تركيبة قصصية

من حارضنا.

 .fictionفإن كان الحلم حقيقة مكبوتة نحاول تجنبها ،يصبح

جان ،القاتل املتسلسل هو إذا تجسيد للسلطة والعنف
النيوليربايل ،كما يقول فاراميلي .القاتل املتسلسل ،إذاً ،هو عبارة

تغيري عدسة القراءة وكشف الحقيقة الباطنية اليت يحاول الحلم

الفيلم بأ كمله عبارة عن هلوسات مضطربة لشخص مترضر
نفسياً .وتصبح مهمتنا كمشاهدين ال أن نحكم على شخصيات
الفيلم وأفعالها كحقيقة جاهزة ،بل ان نرى هذه األحداث من
خالل رمز يّتها املضطربة واملكبوتة لشخص يعاين من صدمة
نفسية ،ويحلم.
"جان" تائه يف الظالم ،يغتصب ،يقتل ،يتنقل ،وخالل كل تلك
العملية ال نراه مرّة واحدة مستمتعاً بما يقوم به ،ال ّ
لذة جسديّة
مبارشة من االغتصاب أو من القتل ،ال يخطط بل يستمين خياله
"مفنزتماً" طر يقة القتل أو الضحية .ثم يغرقنا الفيلم يف عتمة من

هو نظام قاتم ،قاتل ،يحولنا اىل مضطربني من خالل اجتياح

نوع آخرّ :
ينفذ جان عمله وال نرى أي عقاب أو تحقيق او محاسبة
ّ
أو مالحقة أو حىت أي شخص يكتشف الجثث أو يبلغ الرشطة
عن تلك الجرائم.
الرب مات ولن يأيت ال إلنقاذ جان وال إلنقاذ ضحية اخرى من
ضحاياه وال ملواساة أي من عائالت او الضحايا أو صديقاتهن.

يقول ديفيد لينش متحدثاً عن معاناة بعض الناس يف فهم أفالمه

بذلك جزءاً الواعياً من تجربة الفيلم ،جزءاً ال يفهمه ّإل عقلنا

الباطين .تلك األفالم ال تخاطبنا نحن كأفراد واعيني ،بل تخاطب

احالمنا ورغباتنا.

احالمنا وتسميمها .هو رحلة قاتمة اسمها "عتمة"َ َ ،
س يان يف

غياهب الالوعي النيوليبريايل وقلب الذاتية ()subjectivity

النيوليبريالية .هو فيلم ،مثل هذا النظام ،يخاطب أحالمنا،
ً
تحمله ،ما يتجاوز لغتنا.
ويجعلنا نعيش ما يعجز وعينا عن

يخربنا غرانر يو يف فيلمه أن هذا العامل مل يعد يحبنا وان السبيل

داخلها ،مهووسة باالستعراض الديبوري.

ويتحقق ذلك إما عرب التفكري بالفيلم بكلمات ومصطلحات يألفها
وعينا جيداً وإما من خالل التحدث أو الكتابة عن الفيلم ،مزيلني

فاقد القدرة ،العقيم القابع تحت نظام كهذا ،والرازح تحت
َ
الدين .هو ذلك القلق القاتل الذي يقول لنا إنه ،ومن بعد "إلغاء
يك نتلذذ به قبل فوات األوان.

الالوعي يتك ّلم :الرّب مات واملجتمع انتهى

التجربة البرصية-الصوتية ،أي الفيلم ،إىل لغتنا املحكيّة أو املكتوبة.

عن مكونني :الهوس واإلدمان على االستهالك ،واالستدانة.
ّ
يهددن سلطة الرجل
استهالك واصطياد أجساد نساء أصبحن

املستقبل" (مارك فيرش) ،مل يعد لدينا سوى الحارض نعرصه ونغتاله

والـ"فرنسا" الوحيدة اليت يصورها لنا غرانر يو هي فرنسا

أننا عادة كمشاهدين ،لفهم فيلم والحكم عليه ،نحاول أن نح ّول

قضت النيوليربالية على إنجازات عقود من التنظيم العمايل حول
ّ
وبدلت املداخيل بالديون :دخلك ال يسمح لك باقتناء
العامل،

كار يكاتور ية ،كيتش ،غري آبهة أو عاملة بالعنف الذي يحدث يومياً

ّ
فندمر
الوحيد للحب هو أن نصبح مثل هذا العامل ،إما قاتلني

اآلخر من أجل استهالك حبه ،إما ُمغرَمني بهؤالء القتلة الذين
يجسدون تلك الحر ية الزائفة الهمجية وليدة فائض القوة
ً
أصال اموات
والجنون .لكن يف كال الحالتني ،يخربنا غرانر يو ،اننا
ويف كل تلك العتمة ،مل نع موتنا بعد.
ِ

ينهي غرانر يو فيلمه بلقطات وثائقية من الـ"تور دو فرنس"،
الحدث الر يايض األكرب يف فرنسا ،كأن شيئا مل يكن .يعرتف املخرج
ّ
يعده الفيلم على مدى
أن نهاية الفيلم مصبوغة بالسواد الذي
ساعتني تقر يباً ،ويقول إن هذا املشهد النهايئ يشكل مشهداً
مكافئاً ( )contre-champsلبقية مشاهد الفيلم ،كما لو أن

هذه اللقطات الحقيقية واعية وخارجة عن نطاق الحلم املتجلي
يف بقية العمل .إنها اللحظة املجتمعية الوحيدة اليت نراها يف
الفيلم ،باستثناء ذلك املشهد وبسببه ،الفيلم واضح يف قوله أن
قتلة أو ُمغرمني َ
"املجتمع انتهى" ،نحن عبارة عن مجانني َ
بقتلة.
فهل هذا املجتمع املنتهي هو الذي يحلم؟ هل هو الذي يجربنا
على مشاهدة أجساد تنهش أجساداً؟ اهال بكم يف النظام
النيوليبريايل.

عقد مع الشيطان
كان أحد أهم أهداف الحداثة أن يصبح اإلنسان ألول مرة يف
تار يخه محمياً لدرجة معقولة من غضب الطبيعة وغوغائيتها.
وساهم العلم والقانون والفكرة الحديثة للدولة يف حماية الناس
من األمراض والظلم والكوارث الطبيعية .وأعطت الديموقراطية
الليبريالية االنطباع بأننا مل نعد الوحوش اليت ّ
كناها قبل الحداثة،
االنطباع باننا انترصنا على الطبيعة ،مزينا أنفسنا عنها وحمينا
أنفسنا منها.
لكن يف "عتمة" نجد أنفسنا يف زمن متوحش ،سابق للحداثة
والدولة ،يف زمن نصبح فيه إما وحوشاً وإما أجساداً صيّادة
وطر يدة.
هكذا هو رأس املال ،كلما وصلت تعارضاته إىل حدودها وأفلتت
وحشية سوقه اليت ال تستهلكنا فقط بقدرتها املالية وسطوتها
األيديولوجية (فهي أيضا تدفعنا نحو استهالك بعضنا بعضا)،

ح ّولت سوق العمل االنسان اىل سلعة ،وأقصت العامل اىل ركن
يضطر فيه إىل منافسة زمالئه العمال ومجابهتهم .هذا ما فعله
هذا النظام يف أوائل القرن املايض ّ
فولد جاك السفاح يف ضواحي
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لندن ومن بعده حربني عامليتني.
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فنون وجنون

اإلحباط دعوة إىل الوقوف واملحاولة من جديد

موضوعات تربطنا باملوسيقى عرب مشاركتنا املعاناة الجماعية،
وشمولية القصص وعالقتها بالظلمة اليت تطال الجميع أينما
كانوا وأينما حلوا .فهذه املوسيقى تسعى ألن تجد يف نفس
كل شخص ،قالبًا الستقبالها ،وفهمها وإسقاطها على حياته/
ها بطر يقة خاصة وواقعية ،وويلسون يكره الخيال والهوبيزت
والكائنات الفضائية أ كرث من كرهه للسعادة غري املربرة يف أغاين
الراديو .لذلك ،وبالعودة لدور املوسيقى الحز ينة او امليالنكولية،
نجد أن ال سبيل للتعاطف مع أي عمل واإلحساس به ما مل يكن
ً
فعال يعنينا.

قف ،حاول مرة أخرى
ال تخلو االلبومات من النهايات السعيدة ،ومن الصحوة بعد
تلك الكوابيس ،فنشعر بإرشاقة شمس نهار جديدة .وهذا بيت
القصيد ،ألن األغاين هنا هي مجرد حاالت ،ونماذج من الظلمات

واألشكال املختلفة ليك ُيحكم اليأس واإلحباط سيطرتهما علينا.
ً
ّ
مادة
تعمدنا بماء القاع ،وغرفنا منه
فتمر وتنتهي بعد أن نكون
مجهولة هي وقود صمودنا بوجه ما ستظل ترسله الحياة نحونا.
فإىل الكلمات اليت توحي بالبدايات الجديدة وعدم توقف الحياة
او انتهاء الحلم ،يضيف ويلسون ملسة موسيقية تجعل اآلالت
تتنكر كأصوات الطبيعة االم ،وتساهم يف تهدئة نفوس املستمعني
بعد رحلة طويلة مليئة باملطبات العاطفية.
عندما تستمع اىل موسيقى ويلسون تشعر بحزن غري مربر
يغلف الحياة بشكل عام ،قد نشعر بأن الحياة ستنتهي ،وبأن
ال معىن لألشياء بعد االن .لكن ،رسعان ما ندرك أن ما من

موسيقى ستيفن ويلسون :الواقع أكثر إثارة من الخيال

مهرب إال عرب مواجهة تلك االحاسيس واالفراج عنها لربهة،
حىت نتمكن من التكييف مع محيطتنا ،وإدراك أن املوسيقى
ً
ً
وغالفا
فرحا
قر يبة من القلب والعقل والواقع ،وليست
يوتوبيًا ،ال ترب ير إليجابيته املتواصلة.
موسيقى ستيفن ويلسون حز ينة ألنها حقيقية ،ترضب الجروح
مبارشة ،وهذا فعليًا ما يجعلها رائعة للغاية .إنه واحد من أولئك
الفنانني الذين يذكّروننا ،وبغض النظر عن مدى محاولتنا تجاهل

حسن الحفار
قد ترتطم رؤوسنا ونحن نحاول امليض يف الحياة بحائط اإلحباط

الخفي الذي ال نراه ونتفاجأ به وبوقعه علينا ،او قد نسقط سقوطنا
غريب
افقياً ،فنهبط هبطة واحدة ،نحو قاع ُمظلم يخيل لنا انه
ٌ
ٍ
ّ
عنا ،ومل يكن بالحسبان ،وانه كان من األفضل لو تابعنا وجودنا
من دون أن نتعرث بهذه العقبات ،ولكن ال سبيل للهرب من بعض
األمور اليت عودتنا الحياة أن ندفع بها نحو األسفل ،أن ندفنها،
ونسعى لنسيانهاّ ،
ً
وفعال،
علنا نكمل من دونها ومن دون جلبتها.

على أراض االحاسيس الشاسعة ،وااللحان االكرث قربا للروح

ولحظات الحياة الدونية ،يف املقابل استمع اىل فرق "أبّا" و"البيتلز"
وابتسامات أعضائها وتفاؤل موسيقاها .وبذلك ،وعلى خطى

والتفكر يف النفس والحياة؟ فموسيقاه الحز ينة ليست بكاء أو

بإمكاننا ان نجد من يعرب عن تلك املواجهة هنا وهناك ،يف ذاك
ينبعث من قلب املعركة .فالشعور بالخوف واإلحباط مادة وكيان

و"بايس كوميونيون".

قابل للقولبة ،وتستطيع الدخول فينا والخروج منا بشىت االشكال

موضوعات معارصة تربط واقعنا بما يجب أن نراه يف املوسيقى

الحياة وجمالية األشياء الصغرية والقبالت األوىل .لقد استطاع

خاللها ويربط بني تلك التعاسة املصبوغة بالـ "إل اس دي" ومتعة

واإلحباط .وليك يحقق هذا ،تطلب االمر ان يشارك ويبدأ عرشات

راب
الفيلم او تلك األغنية ،يف رواية صغرية ،او عرب شعر شعيب او ْ

الرعب والخوف البرشي من املوت والوحدة ،من الفقر والترشد.

فرانك زابا ،يدأب ويلسون على إيجاد صيغة خاصة يتفنن من

قد ننجح أحيانا ،ولكن سيأيت وقت نجرب فيه على الوقوف يف وجه

بمواجهة وبرصاع داخلي وخارجي ،لفرض السيطرة على الذات.

ونحزن على انتهاء عالقة أو موت طفل ،نذهب اىل اقايص

إذا أمكن التعبري .فما نفع املوسيقى إذا مل تؤملنا وتعر ينا وتصفعنا؟

ويلسون أن يجعل من أحالم الطفولة ،وموسيقى بوب السبعينيات
َ
مواد أولية لكتابة عدد مهول من األغاين اليت تعرب عن
والثمانينيات

تلك األفكار املخيفة ،وستتحول االفكار اىل واقع وقح ،لن يذهب اال

تلك الحاالت املختلفة ،وعن مكوث السعادة والرضا يف قعر العتمة
املشاريع والفرق والتسجيالت ،أهمها "بوركيوباين تري"" ،نو-مان"

أليس حر ًيا بها أن تجعل من االستماع اليها جولة يف التأمل
ً
ندما ،إنما هي تطهري عاطفي لجميع املشاعر ورواسبها اليت لن
ً
َ
تنبعث وتروض ابدا عرب االستماع للموسيقى الفرحة والسعيدة
فقط  -تلك اليت تنقل املواضيع اإليجابية وتعزز األنا  -بل نحتاج
اىل االصطدام بذلك الحاجز الذي بنيناه ،والذي يساهم إحباطنا
يف تقويته .ففي بعض األحيان ،نكون يف حاجة ألن نهوي إىل القاع،
أن نشعر بتلك العتمة ،لندخل حالة غشية ونخرج فيما بعد،

الواقع أكثر إثارة من الخيال

وقد اعتدنا على املخاوف واملجهول .يفعل ويلسون ذلك برتكيبه

جاءكم من عالم الربوغ!

أن موسيقى ستيفن ويلسون مأهولة وليست مجردة أبداً ،ألنها

يف قصص كل أغنية ،او تماثل عجيب ،بني قدرة املوسيقى على

ويف أعمق الظلمات ،نجد اعمال ستيفن ويلسون عارية وصادمة،

للكلمات بجانب املوسيقى ،وتتضح لدينا النقاط املشرتكة العديدة

بك او بأي تصورات مسبقة لديك عن املوسيقى .قد تصعقك

فأعمال ويلسون هي إحساس بالتاريخ ،بوجودنا البسيط واملعقد،

ولكن بعد محاوالت عدة ،يمكننا ضمها اىل الـ “بروغريسيف روك"؛

هي إحباط سن الرشد ،ومآيس العامل حولنا .فمن أعمق الحاالت

االحرتافية والتجريبية يف العزف ،والتنوع يف الكتابة وموضوعاتها.

العامل يف جميع تجلياته ،ويف ظل إختالف رؤيتنا للعامل حولنا ،يبقى

الحفاظ على ذكريات طفولة ممزية ،كانت وراء ضالعته املوسيقية،

اليت ننجرف فيها نحو الظلمات ،نحو قاع النفس البرشية بعد

والتجليات.
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فلقد ترعرع على انغام "بينك فلويد" وسحر السكديليا ،فتعرّف

نتشارك تلك األحاسيس كبرش مع ويلسون ،فرنكب قطاره

تحيك القصص ،فيتأ كد بذلك االهتمام الذي يجب أن نوليه

فاملوسيقي اإلنكلزيي متعدد املواهب واملشاريع املوسيقية ،ال يبايل

بني العمل على ألبوم موسيقي ،وكتابة رواية أو صناعة فيلم.

موسيقاه ،هي اليت يصعب تعريفها ووضعها ضمن جانر معني.

هي أوقات مرضنا أيام املدرسة ،وفرحتنا بعدم الذهاب اىل الدوام.

وهو نسق موسيقي وليد الستينيات ،مزيج من االحزان والخيال،

إىل أ كرثها سطحية ،يوجد يف تلك املوسيقى هامش التماهي مع

يقوم ويلسون ،وهو هاوي املوسيقى منذ عمر الثامنة ،بمهمة

هنالك بعض الثوابت والبديهيات اإلنسانية .وهي تلك األوقات

وأثرت به فيما بعد.

اهرتائها من عصف الحياة وأشعة املصائب السوداوية.

الحقيقة ودفنها بالتنفس داخل فقاعة ذاتية من السعادة
العابرة ،يذكّروننا بأن ثمة ً
حزنا يف داخلنا ،وأن ال بأس يف ذلك.

لأللبوم ،فتكون االفتتاحيات ّ
إما خفيفة رقيقة ،تحرضنا للغوص

محاكاة املشاعر املختلفة ،فتكون رس يعة ووعرة وانفعالية.
يجعل ويلسون من براعة العازفني ،اوركسرتا للوصول اىل جذور
تلك املشاعر البرشية .فيكون الساكسوفون مثريًا ،ومصدراً للقلق
والوحدة ايضاً .وترافق كوردات البيانو أ كرث الحاالت ّ
رقة ،لكنها تبقى

جاهزة لتنقض عليك يف وقت آخر ،فتتحول اىل ذهول وضيق يف
التنفس .نتعرف فيما بعد على املشاكل واألحزان اليت تدور يف فلك
األغاين ،فمن أم فقدت اطفالها اىل مدمن وسكّري اىل بالهة ورضاوة
ٍ
ٍ
الحياة املعارصة وانشغال األطفال عن اللعب ومعاناة األهل املادية،
ً
ووصول اىل الحروب والالجئني وأحالم الشعوب املرسوقة ،مرورًا
ّ
بمهميش املجتمع والقلوب املفطورة بسبب العالقات الفاشلة.

"ومع مرور املدن الهامدة عرب نافذتي
أري قمراً يغسله الضباب
ثم يقتل صوتٌ يف رأسي السكون
ليقول:
اتبعني اىل اعماق الوادي
فضوء القمر ينزف من روحك
ال تقلق يا عزيزي ،فهذا العالم القاسي ليس لك
وأرخ رأسك عليّ ،فلدي القدرة على حملك"
***
"ربما حان الوقت لكي اتوقف عن السباحة
ربما حان وقت معرفة أين أنا
ماذا علي ان أفعل ،وأين يجب أكون
ولكن ما من أحد ليعطيني خريطة"
***

"لدينا هذا الحب
ومع انه ليس كافيا بوجه مصاعب
الحياة وكدماتها وحروقها
ال نزال نمتلك قلباً
وال يمكن لشيء ان يمحي حبنا"
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معلقات

انطوان الزعتيين

ص َعلَ ْيكُم
ك ََم تَ ْن َه ِز ُموا ُي ْن َت َ ُ

يرسّنا أن نودع بني أعصابكم هذه املراجعة البحثية مللحمة الدكتور الغوت امليليغيوي "التمساح يف الرشنقة" الصادرة حديثا عن "دار رحلة لفك حالة التسطيم دون أي مقابل أو بديل" .نشكر الدكتور على
مالحظاته وتنقيحاته العبثية لهذه املطالعة ونذكّر القراء اﻷعزاء ّ
أن الدكتور الباحث كان قد سبق وحل ضيفا علينا يف العدد الثامن من رحلة (اشتبك لتكون يف وسط الصورة) .بعد عناء طويل مع ضيفنا
ّ
املسلح ّ
القديم الجديد واستعصاء لفهم لغتهّ ،
بالصرب وبالصبّري يف أرسة التحر ير واملختص بأساليب تفكيك وابل األلفاظ
تمت االستعانة بفر يق ترش يح اﻷلسنيات من فيلق التدخل البطيء يف رحلة ،وهو الجناح
املنقطعة القيد بعد سقوط فروع بنوك برج بابل لتصليح الشاشات والراديوهات ش.م.ل.

بدأ الفر يق بالتم ّعن بماورائيات الحسابات اللغوية املشبوهة املشكوك بأمرها وبتحميص اﻷسماء يف أفران حرق اﻷفعالّ ،
ثم بالفحص الدقيق ألعمال الطحن املمنهج للهويات الوهميّة واملسارعة بدلق الدم
على نار الحروف الهجينة للتمحيص بأماميّات الكوارث املنتظرة للكلمات املُنترشة هباء يف أرجاء الوطن املنتوف .وقد ّ
تم ،بفضل هذه املعالجات املتتالية ،تحقيق خرق أويل ملنظومة العصب املخيّ للدكتور تسهيال
ّ
أمنت لنا الحدّ
ّ
ّ
ّ
التوصل وبفرح عظيم إىل عدم الفهم بالخالص ،وشكرنا الدكتور على بساطته املعتادة اليت ّ
وفك عقد التنتيع والرتبيع على كل العيص من الجبل اىل البحر مرورا بالوادي ،كما ّ
تم
واملد
للشد

اﻷدىن من املعايري والرشوط التجر يبية السفلية الحرة يف التعاطي مع التخيّل واملخيّلة باحرتام وتقدير تماما كما مع سفالة الفهم ونذالة حسن املفهومية.
ً
كنا ّ
شيئا عليه ،لكن وما ان ّ
عبنا له عن هذا الشعور حىت استشاط غيظا ونفر من لغتنا املشاعر ية الهوجاء ومن رشقطة كهرومغناطيس املنطق السهل املُمتع
جد سعداء ﻷننا تخيّلنا أننا ولو ملرة كنا قد فهمنا
ّ
ّ
ّ
الظاهر له كما قال يف تنك جماجمنا املسطولة ،فأصابته الرجفة وتلبّك جسديا فسحب من مؤخرته رش يطا كهربائيا وصله بأذنه وعض على قلمه منتظرًا انسحابنا من املقابلة.

الطريق اىل بلغراد"
"يف
ِ
البيت ،وغادر.
بطت َ
 حاولت ربط حذايئ ،فَ َر ُغل يلَ ،غ َري ّأن طُرِدتُ م َن النعي َم َم َّرةً ،وم َن ال ّجحيم َم َّرتنيِ،
ال شُ َ
ومن حيايت الكث َري الكثري
َ
رأيت نب ّياً يرتدي ب َّزة رسم ّية  ،وجرافات مل َّونة،
صادف أنني ُ
وحوله مسلّحني
سمعت شخصاً ُ
َ
صل يف
يقول لصاحب ِه س ُن ّ
وصادف أيضا أنني
ُ
قرب بي ِت ِه.
القدس ،واملسجد َ
ومضيت
قت َس ّيا َر َة والدي التيوتا،
ُ
س ُ
 ...عىل عجل ٍة من أمريَ َ ،ألعو َد بأخي آخ َر اللّيل ِمن ِ
عند حبيبت ِه
أحدهام غيمة ،والثاين شجرة ،والثالث عصفو ٌر مل يعد بعد.
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موكب م َن الس ّي ِ
ارات
أمامي
ٌ
َ
حفل ٍ
كل حا ٍل ،األربع اشارات
زفاف أو جنازة ،عىل ِّ
ربا ُ
ُ
قلتّ :
والطريق شع ُر امرأ ٍة أسود.
مضاءة،
ُ
فكرتُ ،
ِ
َ
ليس بوس ِع َك أن تدوبل عنهم،
قال صاحبي قريب عىل
املقعدَ ،
فالطريق مزدحم ،وهذا أفضل َلك ويل ،وللس ّيارة
َسألت ُه ،وملَ؟
قال :رمبا الله أَ َّج َل موتنا هذه امل ّرة تَشَ كَّر ُه وال تُرسع
قلت :يا غبي!؟
وأيضاً بوسعِ الله أ ْن يؤ ِّج َل موتنا ،وضيقة خلقي ،وأنا مرس ٌع
أدوبل عن حيايت حتى ،فاصمت أرجوك.
ُ

خرجنا فورا معتذر ين ،مل ينبت بشفة ،ال بل كدش القلم وبدأ بمضغه .استعجلنا بإرسال املراجعة له خطيًا ،أجابنا بعد فرتة بمالحظات وتنقيحات أعدنا ترتيبها وجمعها ّ
مبسط ،بعد موافقته ولو على
بنص
ّ
ً
طبعا ،كمدخل نظري ّ للولوج يف ملحمة "التمساح يف الرشنقة" وللخروج منها كالفراشة من املجرور.
مضض

تعالج ملحمة "التمساح يف الرشنقة" حالة ووضع التمساح املنترص املرتبط عضويا بحالة ووضع الفراشة املنهزمة وذلك بسالسة وبشعر ية مسرتسلة يف شبكات الرصف النقدي دون الدخول
ّ
منصة إطالق العنان لفحش الحواالت بعد الرت يّث يف تنويم مشاعر الشخصيات ومسح
بتفاصيل التحوالت الجنسية ووضعيات التجامع الوحيش لتوليد التدبيق الجديل التفاعلي املركّز على
ّ
تخش النفعية يف املعادلة إال بعد سطوع فجر التبسيط املجرّد من أي بساطة ،وهنا يأيت دور الحيوان
سوسيولوجي للواقط التكفري إذ أن مفهوم التفكري املبديئ يغري ببالش كما يرشح الدكتور وال

َ
قال لو معي موع ُد مويت
ِ
وأكملت آخ َر
َّفت أسناين،
قبل
كنت َ
ُ
املوت بخمس دقائق ،نَظ ُ
ُ
س ٍّن
ألين كرست ُه وأنا ُ
أعلك روحي
ألقابل مل ََك ِ
كل َ
املوت بابتسام ٍة هولييوديّة.
ذلكَ ،
غسيل جلودهم
َ
رش
ُ
قلت :يف مقرب ٍة ما ،عن َد رخام ٍة تن ُ
سأكون أَح َد الضالّني ،ودليالً سياح ّياً لألروا ِح التي سكنت الجحيم
منذ األب ْد
الخلفي "ال
كتب عىل زُجاج ِه
باص
قال :عيني ٌ
مدريس قديمَ ،
ٌّ
ّ
تنتبه"
اصطدم قد َر استطاع ِت َك ِ
صلح َلك عىل حسايب
وامض ،أنا أُ ْ
ال شأ َن َلك بالباقيِ ،
إمض فق ْط.
ِ
فترشدقت الطريق
قلت لكنني مضيت،
ُ
حملقت يف اشارة ّ ِ
السي
ورضبت لها عىل ظهرها فتجشأتني،
ُ
ُ
ذكرتني بقلبي ،إنّها ت َنظِّم حركة املرو ِر فق ْط.
دفعت مث َن القهوة ،ال ُ
َ
أملك غ َري جيبي يف يدي
قال :هل
َ
قلت "يا ريت" هذي يدي التي يف َ
جيبك ،لنذهب.
ُ
دمحم شحادة

ّ
ّ
املتحي فرصة االنتقام من فعل امليش بكرسحة كل اسم طائر بالفعل الهابط .أما وظيفة الرشنقة فكانت
الحقة ،القابض على أوقات غروب البديهية ،املنتظر
الرافض املشا كس الصامد يف الظلمة
ّ
فقط للرضورة اآلنية باملبيت ،فأين تر يدون أن تنام الفراشة املستقبلية الطائرة غدا إىل املجرور حيث البكاء ورص يف األسنان؟ هل يف جهنم دموع اﻷطفال املرشّدة الالجئة املتحولة يف عيون التماسيح
ً
قطعا ال
املشهنقة إىل متاحف لجنّات جلود الوجوه املسلوخة من الضحك للعبس والتكشري بخلقة املفنّد اﻷعظم ملراحل هرطقة التحوالت من فعليّة معلومة إىل إسميّة مجهولة ؟ ال ،يتابع الدكتور،

لب امللحمة ويجب التعاطي معها بميكانيكية املاء املحرّك لحجر الطاحون .يجب التفكري بتغيري طر يقة وكيفية اهداء الهز يمة
ولن ،مل يحن الوقت بعد لفلق الرأس بحبة القمح ،املرحلة يف الهاوية هي ّ
للمنترص إذ هذا ما سيصنع طر يقة وكيفية انتصاره على املهزوم ،فروقوا علينا قليال وعيفونا من اللغة النسقية املستعجلة على هز يمة تز يدنا انهزاما ،اتركونا ننهزم على طر يقتنا وبلغتنا علّنا أقلّه
نخرّب ولو صوتيًّا فصول متعة املنترص وحرقة املنهزم على السواء.
تقدم وال تؤخرّ
ّ
بعد استطراد شعري طويل يقارب حوايل  ١٠٤٥٢لفظة صوتية مخرتعة ،يعود الدكتور وبقفزة أدبية انتحار ية إىل الذاتية الرصفة وإىل مضغ ماضيه التعيس وخياراته املرشبكة اليت ال
ً
أي يشء للمجرّة غري االنجذاب صوب الثقب اﻷسود الدائر يف رأسه لالنتفاء ،فيبلع ما يستطيعه من أفكار ليحميها يف الداخل خوفا من الخارج ،ومع أنه يعرف مسبقا عدم جهوز ية اﻷمعاء اللغوية
ّ
بالنق املطلق على الحنجرة والفك الطافش بالكالم الينء املستسهل املصاب باالسهال الفلسفي الذي ال
لهضم هكذا نوع من كلمات طنانة مرت بّعة على عرش التحليل والتعليل ،مزاوجة للشك
ّ
يستأهل إالّ التّسليم بالهز يمة واالعرتاف الضمين بانتصار من حسم املعركة والعكس بالعكس صحيح ،فبالتايل وكل بحسب تموضعه يف املعادلة سيبارش بتفكيك منظومته الفكر ية وبإعادة ترتيب
كلماته لينحت بها جسد اللغة املنترصة من جهة أو جسد اللغة الخارسة من الجهة املرادفة .لغتان جديدتان تنعمان بالتعايش والتناغم التام يف جوهر الواقع املتداول بثباته أو بتقلّباته بني املصارف

ّ
ّ
والصافنيّ ،
أما بالنسبة لبورصة التموضعات املتناقضة ،فهي بحت شكلية يك تحافظ العقول الحربجيّة ومن مختلف امليالت على منطقها املعتاد على الجنون للجنون فقط ّ
التلطي غص ًبا وبمتعة
ثم
ً
نعال ،إذ ّ
ً
ً
ً
احرتافية وراء قضايا ومفاهيم ومصطلحات سعرها بالدوالر بالكاد ّ
ودوما يف لبنان املنشود من الفكرة اىل الواقع إىل
حتما
تماما كالقيمة االنسانية املهزومة
أن قيمتها ال منها وال فيها،
يغي

ّ
ّ
مجد ًدا واللبص على
الدم للسقوط
الحلم ،ال يشء فيه ُيلحظ غري الغياب والعدم ،غري البهدلة والقتل والتنصيب والرتويج لالنتصار وللهز يمة باملداورة والدوران يف تار يخه املطرود والركمجة على
هو يّته الوهميّة من اﻷساس وخذوا كلوا تخبيصات الحر يّة.
ّ
ّ
يتلخص بتشكيل جسد جديد للغة الهز يمة يستنفد بواسطة قوته الوهمية قدرة اللغة
كل املجهود الفكري املعتمد من الدكتور للخالص امللحمي من ورطة الرتداد والتكيّف مع حتميات الطغيان

الغاصبة وتصميمها الواقعي على املز يد من الجنون للبطش ويدفع بها بديه ًيا إىل ما أبعد من اللعبة اليت هي السبّاقة فيها كونها واقع ًيا املُنترصة ،إىل تحقيق انتصارات فعلية على مخلوقات
ً
فمهال يا خواجات التثقيف بالتسليم بالهز يمة ،فلنأخذ كل وقتنا املنهوب إىل الخندق ولنعيد مساءلة الحمار عن لون الجزرة يف رأسنا البهيم.
وهمية،
ّ
نعم ،لقد ُ
ً
سهوا من جسده يف الكيان والصيغة وامليثاق ،مربوك لكم الطوفة باملخ الفارغ والطوفان بالجثث بدم
مرتاسا إىل دم آخر شهيد سقط
ً
هزمنا ومن زمان ،من أ ّول دوالر نبت يف رأسنا وفرّخ
ِ
سحة أمام مشهد ّ
ّ
الصع
السالم وعلى سائر اﻷقرباء وبنيهم من صكوك وحواالت يف بنوك لبنان ويف املهجر ،مربوك لكم يا مثقفجيّة فلع قرش البصل بماء العني املُ َت ْم َ
العم سام عليه ّ
بارد لتهوئة ديار
ّ
فرصت صدى طنني أجراسها ً
ّ
ّ
رصا
تيس بوجهها من بحور وشطآن وخالئق على صورة هللا ومثاله،
وسطحت وبلطت ما ّ
الدماغي وخل ّو التكعيب من البعد الثالث بعد أن َك َدشته تيوس السياسة
ّّ
ّ
ّ
ّ
لتبشنا بالدولة املدنية وحقوق االنسان املخلوعة املطمورة تحت تاسع أرض يف أمجاد العاصمة املرشّعة على الهباء للتفاوض مع الدببة املر وضة على نسيان حلمة بز أم الرشائع وعدل
يف املآذن

ّ
ً
ملفقة أو طرق وهميّة بأحسن اﻷحوال ،ال
دحشا يف الدساتري ويف األجساد املشلّعة من حروب مل تنته ووعود بالسلم على أشكال خرائط
وعدالة أبيها كما وعلى دحش رماح قوانني الرجعية املسنّنة
بداية لها وال نهاية ،زربة بزر يبة ثقافة القبول والخنوع والتسليم والرزوخ والتكيّف والتع ّود على وصف العيون بالالبدة والعقول بالهامدة والقلوب بالفاترة والظهور باملكعومة والرؤوس بالكادشة
ألرض الوطن املطموس الفاطس املكبّل املز يّر املخطوف املُحتل من شلّة مخلوقات هجينة حا كمة شكل ًيا محكومة بتطبيق موضة ديموقراطية التوافق على قتل ّ
كل نيّة بالهدم للتجديد.

ّ
ّ
ّ
بالدق يك يطقطق الخشب سمفونية الشوا كيش املحتفلة
وسنعمق
سندق لك مسامري اﻵخرة
مربوك أيها اللبناين الفطحل املنترص ،يا أيها الراقص بالدوالر على حافة التابوت ،مربوك يا غر ينغو،
ّ
ّ
بانعدام وجودك ،يا أحلى جغل ،يا أبهى بغل شموس ،يا شببلك ،هللا عليك وعلى مرقدك يا أخو إخت العزن ،يا سنكوح ،يا فركوح ،يا فاتح ّ
ومفجر اﻷفق بآمال دك الحدود ،يا سلبوط
قجة الدنيا
ّ
ملفق أساطري ،يا خرندع ،يا فصفوص املجرّة ،يا نجمة النفاق ،يا حالق الحق على الناشف برواق ،يا أيّها املُ َف ْي َنق ،يا أيّها
على الخالئق وامللكوت ،يا أيها الدابك مع اﻷساطيل والطوابري ،يا أهضم

ونشد على عوراتنا ُ
ّ
املُ ّ
ً
ونهَ ْوبر بها ضاحكني لهز يمتنا ،سنهتاج وننكح
حتما ،سنجزنّك عراة
خصب ،يا ذا الذي أينما َن ُكبّك واقفا تصل وتهرول عائدا لتقرطنا ،مربوك لك ،مربوك لك موتك القر يب اﻵيت
ِ
الكالب الشاردة وفاء لذكراك ،سندعو عليك من بعد مماتك ملماتنا ،سنكتب الوصية ببند واحد :يرجى النبش الدائم لقربك اللعني والتمتّع بتحلّلك العضوي النهايئ والتأ كد من اإلتمام على كل
يشء منك وفيك ،من بدايتك إىل نهايتك ،من خاليا جسدك إىل خواء لغتك.
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تاريخ الطبقة العاملة
 2يوليو  ،1902انتهت رسمياً الحرب بني الفيليبني
والواليات املتّحدة بانتصار الثانية .واستطاعت فرض سيطرتها
عىل الجمهورية املستقلّة حديثاً بشن حملة عنيفة قُتل فيها
ربع مليون مدين فيليبيني.
 4يوليو ،يوم إعالن استقالل الواليات املتحدة عن التاج
الربيطاين ،عقب الثورة األمريكية يف  .1776لكن ،عىل رغم
البالغة والحامسة يف الخطاب حول "املساواة بني كل البرش"
مع بعض "الحقوق املطلقة والراسخة" ،مل تط َّبق الحريات
الجديدة عىل الجميع .فقد استمرت العبودية حواىل
قرن إضايف ،واشتدت عمليات اإلبادة شبه الكلّية للسكان
األصليني .ويف السنني التي تلت االستقالل فقدت النساء
تدريجاً حقوقهن يف االقرتاع.
 5يوليو ُ ،1857ولدت يف أملانيا كالرا زيتكني الشيوعية
ِ
ومناصة حقوق املرأة التي ساهمت يف إقامة "يوم املرأة
العاملي" .وهي اقرتحت منذ  1889تنظيم يوم سنوي خاص
للمرأة من دون تحديد تاريخه.
 9يوليو ُ ،1917حكم عىل األناركيني إميا غولدمان
وألكسندر بريكامن بالسجن سنتني ،مع دفع غرامة قدرها 10
آالف دوالر لكل منهام ،ثم ترحيلهام إىل روسيا عند اننهاء مدة
سجنهام ،بسبب انتهاكهام قانون التجنيد يف الحرب العاملية
األوىل .فأعلن املاريشال األمرييك توماس ماكاريث" :إنها بداية
النهاية لألناركية يف نيويورك".
 10متوز  1807أو  ،1808ولد سولومون نورثاب ،وهو
أمرييك من أصل أفريقي ،اختطف الحقاً ونُقل إىل لويزيانا
إحدى واليات العبودية آنذاك ،وألّف كتاب " 12عاماً من
العبودية" الذي تح ّول فيلام سينامئيا يف .2013
 17يوليو  ،2014قُتل إيريك غارنر ،وهو رجل أسود
بريء عىل يد رجال رشطة نيويورك ،بينام كانوا يعتقلونه
الشتباههم ببيعه السجائر بطريقة غري رشعية .وقد خُنق
يتوسل إليهم إذ بات عاج ًزا عن
حتى املوت ،بينام كان ّ
التنفّس .ويف  3كانون األول من السنة نفسها ،قررت هيئة
املحلّفني العليا عدم إدانة الرشطي الذي تسببت مبقتل
غارنر .فأثار هذا ال ُحكم موجة من االحتجاجات والتظاهرات
يف أنحاء الواليات املتحدة األمريكية.

 20يوليو ُ ،1925ولد الطبيب النفساين والفيلسوف
الثوري فرانز فانون .من مواليد ُجزر املارتينيكُ ،عرف فانون
بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز والعنرصية .شارك
صاحب كتاب "معذبو األرض" و"برشة سمراء ،أقنعة بيضاء"
يف الثورة الجزائرية متولياً عدة مهام يف جبهة التحرير الوطني.
ألهمت أفكار فانون حركات التحرر الوطني يف القارة األفريقية
وحول العامل.
 24يوليو  ،2009أثار  30ألف عامل يف مصنع للصلب
بالصني ،أعامل شغب ورضبوا رئيسهم التنفيذي حتى املوت،
بعد أن سمعوا أن مصنعهم سيخضع للخصخصة .وعىل األثر،
ألغيت الصفقة.
 25يوليو  ،1934تويف نستور ماخنو ،قائد جيش
املتم ّردين يف أوكرانيا إبّان الثورة الروسية يف  ،1917مصابًا
بالسل ،عن عمر  44سنة ،يف منفاه بباريس .و َه َزمت ميليشيا
أتباعه املاخنويني الجيش األبيض يف ثورته املضادة ،وإعادوا
العمل والفالحني .ثم حاولوا
توزيع األرايض والسلطة عىل ّ
الدفاع عن الثورة يف أوكرانيا ضد الجيش األحمر بعدما شعروا
بخيانة البلشفيني لهم.
 26يوليو  ،1952توفيت إيفا (إيفيتا) بريون ،املمثلة
والحقًا زوجة الرئيس خوان بريون .ويف حني كانت بطلة يف
العمل والفقراء ،كانت الحقيقة مختلفة متا ًما .فقد كانت
أعني ّ
هي وزوجها من املعجبني بهتلر وموسوليني ،وجمعا ثروة
هائلة عىل حساب الطبقة العاملة.
  28يوليو  ،1915غزت الواليات املتحدة جزيرة هايتيوسحقت املعارضة ،وأنشأت دكتاتورية حكمت البالد عىل
مدى عقدين من الزمن.
 29يوليو  ،1900اغتيل امللك أومربتو (ملك إيطاليا) عىل
يد األناريك غايتانو برييش ردا ً عىل قمع السلطات الوحيش
لتظاهرة عاملية يف ميالنو ،والذي خلف مئات القتىل من
الطبقة العاملة.
 30يوليو  ،1893إنطلق مجلس فاسيو للفالحني والعامل
الزراعيني الراديكاليني يف صقلية .صدرت عن املجلس "عقود
كورليوين" ( ،)Patti di Corleoneوهي عقود زراعية منوذجية
للعاملني يف األرض واملستأجرين ،والتي كان من املقرر تقدميها
إىل ماليك األرايض املحليني .يعترب املؤرخون "عقود كورليوين"
أول عقد جامعي للنقابات العاملية يف إيطاليا الرأساملية.
إجتاحت الجزيرة موجة من النشاط التنظيمي واإلرضابات
وإحتالل األرايض.
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