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رمــــــــادي عَ رصــــــــاصي* ّّنحو سرديـــــة أمامية جديدة: در
"أما أنا

فال أريد الحارض
بل أريد الواقع،

أريد األشياء املوجودة
وليس الزمن الذي يقيسها". فرناندو بيّسووا

القرّاء  من  ُيرجى  الرحباين.  ياد  لز موسيقية  قطعة  عنوان   )*(
األعزاء االستماع إليها خالل قراءة هذا النص. يف حال أثار هذا 
ياد الرحباين، الرجاء التواصل مع مكتب رحلة  النص اهتمامك، ز
عرب  أو  0يش519155  التايل:  الرقم  على  بريوت-زغرتا  بفرعيه 

بريدنا اإللكرتوين.

ال أعرف من أين أبدأ وال أعلم أين سأنتهي. أحتاج إىل سيجارة، 
عن  منعين  الطبيب  لكن  تقدير،  أقل  يف  علبة  أو  سيجارتني 
 غري مسّمى، ولزقات النيكوتني اليت دغمتها 

ٍ
التدخني حىت أجل

كذلك  يقتل،  التدخني  شيت!  نفعاً،  تجدي  ال  جلدي  على 
العيش، كذلك الوعود اليت ُتبث على موجة ثرثرات الديجا فو 
املسار  تسويغ  وإعادة  الديمقراطية  أحوال  َتطال  اليت  املَجانية 
واملصري كرمى عيون ُعقم البارحة املزمن. بحوزيت صلب املوضوع، 
بها  أرّش  ببندقية،  مقايضته  بوسعي  لو  أتمىن  كم  تدري  ولو 
أو  سواء،  حّد  على  السوداء،  والشياطني  البيضاء  املالئكة  كل 
فأحرقه  الكهربايئ  هندريكس"  "جيمي  بغيتار  أستبدله  أن 
بإيقاع  األبدي  الَعوُد  كأنه  نفسه  ُيكرر  الذي  الرتابة،  على مرسح 
بسذاجة  تضحك  مشدوهة،  إيلّ  تنظر  الجماهري  فيما  بطيء، 
كرث  وُتصفق. هذا كّله غري وارد. َمعليش، األمنيات عادة ُمرضة )أ
من التدخني بأشواط( يجب التخلص منها يف جميع األحوال، 
تدحض واقعية األمل، تنفخ هواًء بارًدا يف رأس صاحبها فيغدو 
كد  كبرًيا فارًغا بال عازة، َيرَتقب إطالالت الَسَحرة واملنجمني ليتأ
أن الغد سيكون على ما يرام، وكلما َشعر بالصقيع يهرع ليحجز 
مكاًنا على محطات التلفاز لُيقدم خواءه كدعاية درامية، فاصل 
ية  يّن بدمعتني. وات كان يو دو؟ أنَت يف جمهور إعالين طويل ُمز
ك 

ِ
شاربيك )وشارب

ٍ
ب الجنون. جنون مَتّلت بلدي أصيل أقسم 

بأحوال  الغد مرهونان  االستقامة وبوصلة  أختاه( حيث مؤرش 
البارحة، والبارحة ُمرتبط بما قبله، وهكذا دواليك. عناد مخلوط 
بفائض من الوقار نتيجته بلوك-ديليت لجهد "كانط" الدؤوب 
ترتيب  فسيشبه  واقعًيا،  بإسقاطه  قمت  إن  الذي  العّلة،  عن 
مسقّية  مهّمة  التبانة.  باب  منطقة  يف  الكهرباء  عواميد  حبال 
من عرق الجبني لتؤمن إنارة واضحة: البحث عن املحرّك األول 
باليد  ليس  لكن  عنه.  فتخلَّ  مقزز،  جلدي  بطفح  سيصيبك 
حيلة. الجماهري تعشق اٱلعتيادية، وتجاهر بالعادات، ومدمنة 
تريد،  أينما  خيالك  وليذهب  أنواعها،  شىت  على  العادة  على 

رواق، سأعطيك إياها. 
مدة  إليه، نصف ساعة هي  وٱذهب  ُتريده  الذي  املطعم   

ِ
إخرت

العظم.  ندًما لعدم تخصصك يف طب  كافية لتعض أصابعك 
عن  بطالقة  يتحدثون  خمسة  أصل  من  زبائن  ثالثة  ستسمع 
ومعرفة  جازمة  بثقة  يقولون  الظهر،  أسفل  يف  يصيبهم  وجع 
َيِعّنون من األمل، ويعيدون  ُمطلقة أنهم يعانون من "ديسك"، 
الطبيب".  مع  موعًدا  سنأخذ  "غداً  املعتادة  األسطوانة  تكرار 
كلنا نعلم يا مان، ومعنا  تلميذ يف صف السادس ابتدايئ، أن 
اآلثار الجانبية للعادة الرسية تخلف هكذا عوارض، ناهيك عن 
علم النفس الذي يفيد أن كل تأجيل ملسألٍة طارئة حىت موعٍد 
 مل يعد محمواًل كبُته ويجب أن يباح به إىل 

ٍ
الحق، أو كل كتم لرس

العلن، يتسبب يف هذا اإلجحاف. أنَت يف املطعم اآلن ال تنَس، 
ومل تنته النصف ساعة بعد: بعنايٍة وجودية، يستفيض يف كالمه 
عن األمل، ُتحدق متمعًنا يف وجهه فرتاه يكاد أن ينفجر. تخرس، 
 معيب، َحوزَقة وجدانية، أنك 

ٍ
تضع رأسك يف األرض، تشعر بعار

رجل  هنالك  فيما  األمازون  غابات  يف  ًيا  عار الركض  على  قادرٌ 
على املقلب اآلخر ال يمكنه التبّول إال ُمقرفًصا، حىت يتطرق إىل 
مرشوعه املُقبل، حضوره الرضوري، اإللزامي، لجنازة الغد. قوة 

الصفعة تجعل أذنيك تطنان.
َتقصدُه مرسًعا وتقول: "مان، أخي! سمعتك َتروي قصتك، 

الجنازة عذاب بطيء ممل سيقيض عليك. ستقف كاملصلوب، 
وهذا ُمرض لظهرك، أرجوك ال تفعلها، أنَت شيخ الشباب، ظرفك 
موافًقا،  رأسه  يحرك  أحد".  يلومك  لن  تحرض،  ال  استثنايئ، 
"يا  يؤفئُف ويقول:  للغاية،  أنه حكيٌم  ٱنطباَع  أن يعطيك  يريد 
تجري  هكذا  الحياة...  مقتضيات  إنها  تعلم،  كما  ولكن،  ريت، 
العادات". حسناً كما تريد، اصطفل، تباً لك وللعادات. ًتحمل 
تغلق  املطعم،  من  تخرج  الباب،  تفتح  بالرحيل،  وتهم  نفسك 

الباب وراءك، وَنعود إىل النص.
تيار  الكلمات ّوصفت سيدة عجوز  بهذه  يا سّيدي،  الرعب  إنه 
يف  النوم  وغرف  الرتوتوار  مقاهي  كل  اجتاح  الذي  الوجودية 
باريس عندما التقت صدفة يف القطار بغابرييل مارسيل. َهلع 
ميتافزييقيٌ قعره عميق، من كل ما هو جديد، من كل قطيعة 
ولو كان حجمها حّبة سنبلة. املُخرجون وكّتاب املرسح على يقني 
من هذا. يعلمون َتمسكك الجذري باالعتيادية، وَيجنون املاليني 
فكّر  تضحك.  وأنَت  تريدها،  اليت  ذاتك  يهبونك  ظهرك،  على 
إىل  تدخل  يوم،  كل  النوم  من  تستيقظ  قلياًل،  الحيايت  بدورك 
املطبخ، وُترحب بالجميع من تلقاء نفسك: "بونجور ماما، بونجور 
كل فطورك  بابا، بونجور يا حمايت" وتتمىن لهم العمر املديد. تأ
ليتبلور  السنة  رأس  تنتظر مناسبة  ثم،  وتتناول عشاءك، ومن 
معك ما تسّميه "New year Resolution" )وهي على وزن 
أن  سهل،  تقطيعه  بسيط،  بحرٌ   "Political Correctness"
 X :تقول "صدر" بدل "بزّ" تجنًبا لخدش مشاعر ااّلخرين، مثاًل
على كلمة "انفخوا"( قرار يحمل انعطاًفا بسيًطا بديهًيا، أو أمنية 
مل  أو  عجزت  حال  ويف  عينيك.  رموش  تحت  مختبئة   ساذجة 
يكن لديك قدر وافر من الحظ، لتحقيقها، تبدأ بالرتانيم البكائية 
أيًضا.  الرأي  توافقك  كوال"  "الكوكا  رشكة  البارحة.  أطالل  على 
إعالنية ضخمة تحت عنوان  الفساء هذا قام بحملة  مرشوب 
تعاطًفا  أو  برشتك  لجمال  ليس  لكن  النورمال"  إىل  "العودة 
مع حّسك النوستالجي، بل ألنها تريد أن تستغل عجزك أمام 
الحارض لتنتقم حرضُتك الحًقا وتعّوض منسوب األسيد الذي 
فوتت أمعاؤك حموضَته عندما يتسىن لك الظرف. أنا أشعلُت 
سئمت  ألنين  العرش،  الطبيب  بوصايا  آبه  غري  اآلن،  سيجارة 
املجّوفة،  والطرقات  املقطوعة،  الكهرباء  أحوال  حول  النعيق 
سقيمة،  أفواٍه  من  املخزيني،  والربملانيني  املفطورة،  والقلوب 
يوًما  مزاجها  تستنسخ  األمنيات،  رغوة  تمتهن   ،

ٍ
مضن نطقها 

بعد يوم، وتتذمر من دور الضحية يف ملحمة وجودية أنتجتها 
 

ٍ
لسبب االقتباسات،  استعمال  من  سئمت  أيضاً  كما  بنفسها. 

ما ال أدري ما هو، أو ربما ألنين أستعملها، وهو باألمر العادي، 
بالسأم من كل ما هو عادي، حىت من محفظيت  لكنين أشعر 
اليت تحتوي على قصاصة ورقية، قصيدة لخالد بن صالح تقول 
هذا  ضّدي".  يافطة  أحمل   ،

ٍ
عار  

ٍ
بصدر مظاهرة  يف  "خرجت 

صحيح. أحياناً، أصحو مهتاًجا، فأفريش أسناين بالقهوة وأضع 
واقًيا يف أذين أثناء لقايئ مع األصدقاء. أحياًنا، يحدث أن يكون 
ينوهات التسلية، ألعب البوكر إلكرتونًيا،  صباحي مماًل، فأزور كاز
ماكينة شديدة اإلثارة تدعى "غوودالك"، تؤمن لك فرتة تدريب 
كافية ملعرفة حجم املسؤولية املرتتبة عليك عند اتخاذك كل قرار 
العادية مملة. فرصة نادرة ألن تطلق واباًل من  وكم أن األمور 
الرصاص يف أحشاء القلق والضجر فتتخّرج بجدارة، عقاًل أرعَن 
مجازًفا يشمزئ من سكون الحركة. أرفع رجلي عالًيا، أحين ظهري 
النهاية.  باملبلغ حىت  أجازف  س، وعندما أصيب 

ِ
كب وأ الوراء  إىل 

تأخذ حوايل الخمسة عرش ثانية ألقرر خطويت، وقت كاف ألستلذ 
وتلَمع، كل ما هو  تدور  الدبلُة واألوراُق  تفتح  اللحظة.  برعشة 
فوق السبعة ُيعترب "كبري" وكل ما تحتها "صغري". أتربص حائراً: 
السبعة،  أتت  بووف...كبري!  كبري/صغري/كبري/صغري/كبري/صغري، 
تعادل! ال خسارة وال ربح. ألعب ألنين أمام موقفني، إما الربح 
أو الخسارة، ال عودة إىل الوراء، فأعيد الكرة مجدداً، كبري/صغري/

كبري/صغري/كبري/صغري..بووف كبري! دبَّلت، برونتو!
يستدعي  ما  هنالك  اإلخفاق،  يف  وحىت  طّيبة،  املجازفة  ثمار   
املخاطبة ولو جاء الصدى ُمختاًل. أصاًل لو أذعنت عندما ظهرت 

السبعة وقبلت بالتعادل، كان كل يشء ليعود إىل طبيعته، 

عن العدد 16: ال عودة إىل "النورمال"
يف العدد السابق من رحلة )معاً إىل العيادة النفسية( همَهم "فيكتور فرانكل" 
وهللا  حياتنا".  تجارب  يسلبنا  أن  يمكنه  يشء  "ال  التالية:  الجملة  آذاننا  يف 
واقتنعنا معه! وبما أن التجارب تؤدي إىل تجارب مختلفة كذلك، وجب علينا 
أن نجرب إظهار نّيتنا يف قطع الوصل مع املحركات والدوافع اليت تعيد إنتاج 
التجربة البكر - الكتابة هنا معاكسة للعدد السابق حيث كانت تطهريية، أما 

هنا فهي حادة كالَبنَسة. 
“Rupture”: نسف رسدية الحدث، بمعىن نسف قواعد املعتاد - "النورمال". 
هدم خطاب التعزية املوايس "كل يشء سيكون على ما يرام" )ما معىن على 
كرث، أن نفتح  ما يرام؟ من أخربك؟(. وبالتايل، قررنا يف هذا العدد أن نتّوغل أ
 
ٍ
صدرنا لالحتماالت املستقبلية بال خوف، أن ال ننظر اىل الوراء - العادي - بعني
دامعٍة تغبش رؤيتها التجارب الجديدة بحاجز املخاطرة. ال عودة إىل الوراء، ألن 
هذا الجمود ثقيل علينا وال يجب أن تبقى وطأته متجذرة تحت لحاف األمن 

واألمان. نحن كإتحاد منشقني عن قوى األمر الواقع سنصّوب عليه، تباً! 

مركز  ارتياد  على  الّدؤوبة  مواظبيت  أندهش من  وكنت  مرّتني،  العياديّة  الّنفسّية  الرّعاية  اختربت 
يف  لينتظم  كان  ما  بعشوائية،  يومّياته  يعيش  أن  تدفعه  اضطرابات  من  يعاين  رجاًل  ألّن  العالج، 
إطار ُتحّدد فيه، قبليًّا، املواعيد والغايات. مل يكن انقسام تمرحل تجربيت إىل تجربتني اعتباطّيا، ومل 
 انتقايل من عيادة أوىل إىل ثانية على مغامرة متذبذبة الدوافع. يف الواقع، إّن صلب ما كان 

ِ
ينطو

يدفعين ألخطو خطوة ال ينصح بها، غالًبا، املشتغلون يف علم الّنفس، هو أنيّن مل أتلّمس املصالحة 
بحرف  أتلّفظ  مل  الّثانية،  العيادة  األوىل يف  الجلسة  مؤّخًرا. ففي  املعّدلة  بيين وبني هوييّت  املرجّوة 
غري مدروس، كانت خاليا دماغي منشغلة بإعادة تشكيل القالب اّلذي سأقّدم فيه تجربيت اّليت 
يقة  سأطرحها بني يدي املعالج، يك يرعى جرب الجوانب املمزّقة يف دواخلي، أردت تقديم قّصيت بطر
مختلفة، ألّن قّصة مشابهة، كانت ستفيض إىل سريورة عالجّية مشابهة، كنت قد خربت فشلها، 

كرب هواجيس.  مسبقا. وكانت هذه أ

ذاتّية  تعيدين لالصطدام بفشل عرفته، مجرّد حالة  يّة  دائر الّسقوط يف طريق  تخّويف من  يكن  مل 
ذات وصف ظاهريّ محّدد، تجد صدقها ومربّراتها يف تجربيت فقط، بل تعّدى ذلك ليكون تسويغه 
املنطقيّ مالزًما له ألن مفهوم التصاق الحدث نفسه باآلثار الّناتجة عنه نفسها، يكاد يكون مرسًحا 
اّليت  يخانّية  الّتار املذاهب  الكثري من  نجد  الستارة. ولذلك،  إىل ما هو خارج  الفرار منه،  يمكننا  ال 
يخّية.  يخ، أو بعبارة أخرى، عن الُسنن الّتار تبحث عن القوانني املوضوعّية اّليت تحكم سريورة الّتار
يف ظاهرة تنطوي على سقوط يف بالدة وبالهة متوّهجتني، تسأل إحدى مقدّمات الربامج ضيفها 
أو   1986 عام  أحداث  نعيشها  اّليت  األحداث  تشبه  "هل  الّتايل:  الّسؤال  امليتافزييقيّ  املحّلل 
اّلذي  الجمعيّ،  الوٍعي  تذخري  على  الحرص  أّن  عن  غافلة  صالفة  بكّل  سؤالها  تطرح  1992؟" 
يخّية، اّليت تعيدنا إىل الّصفر على الّدوام، إنّما هو، أّواًل ويف  يكفل عدم إعادة إنتاج الّلحظات الّتار
األساس، مهّمتها وضيفها. ومن املستحسن أن نعرتف مبارشة بأن هذا املشهد ال يعدو كونه فقرة، 
يف مرسحّية اإلعالم اّليت يقودها اليوم، عوين الكعيك بما هو أداة سلطويّة، وأّن املسألة ليست يف 
املطاف األخري مذهلة إىل حّد كبري، ألّن الّنظام حريص كّل الحرص على الّتنّوع، واالخرتاق النقايبّ 
يكون  ترنّحه ال  بعد  الّنظام  وأد  فإّن  لذلك،  التصّدع.  بعد  نفسه  إنتاج  إعادة  أجل  من  والشعيبّ 
إاّل من خالل فهمه جّيًدا، واالبتعاد عن الّدلع من أجل خوض رصاع مبارش مع تقنّيات الّسلطة 
 ،
ٍ
عار بشكل  حياتك  تمارس  متفرّدة،  وجود  يقة  بطر تّتسم  وقًحا،  كنت  فإذا  والعقابّية.  الرّقابّية 

وأشباهك  فأنت   "Thawra" الـ  ترنيمة  يوما  تعجبك  ومل  الّنظام،  حقيقة  آثار  جسدك  يف  تظهر 
إاّل أن  على بعد خطوات قليلة من إحداث اإلرباك وبعث القلق يف وعي أسيادنا، لكْن ما عليك 
يّة،  تثّبت أقدامك، ألنّك على موعد حتميّ  مع ثنائية، يصطدم بها املنخرطون يف الّصريورة الّثور
"الّتأديب" ثّم "الّدفع إىل الوراء". وبالّتايل، فإن مهّمتك امللّحة، تكمن، أّواًل، يف رضورة  اكتساب 
وعي مبارش للرصاع، وثانًيا، يف صوغ اسرتاتيجّية للحؤول دون االنقياد لخطر األجهزة اّليت تخوض 
الرصاع يف قبالك، واملتمّثل بحرصهم على إعادة إنتاج الحقيقة، بما هي انعكاس لسياج السلطة 
مدلوالت  لها  أن  أي  الواقع،  من  مدياتها  تأخذ  )اّليت  والخطاب  الّلغة  يف  الّطاغية  القّوة  وإلرادة 
اجتماعّية، ال بما هي بليغة بالغة القرآن وامرئ القيس(، واليت تضمن إعادة إنتاج الواقع كما هو، 

يخ إىل الوراء.  أو بعبارة أخرى، دفع عجلة التار

سئم  اّلذي  پول  الرفيق  من  )باإلذن  بوبر  كارل  يرى  كما  يخ،  التار حركة  يف  تأثرًيا  األكرث  العنرص  إن 
املعرفة  "نمو  هو  املاركسّية،  انتقد  ألنّه  العرب  نحن  عرفناه  اّلذي  الفالسفة(،  من  االقتباس 
وغريها،  العلمّية  أفكارنا،  بأن  يؤمن  ملن  بالنسبة  حىّت  بديهّية  القضّية  هذه  وتبدو  االنسانّية". 
يشكّلون  للمجتمعات،  نني  املكوِّ األفراد  وألّن  املاّدي.  التطّور  لنوع من  عرضياً  نتاًجا  ليست سوى 
يخ تكون خاضعًة  ميداًنا لتلّقي مختلف أنواع الخطابات، والنزتاع الحقائق منها، فإّن سريورة الّتار
للجهود املعرفّية اّليت تقوم غالًبا على تحليل ما هو إشكايلّ يف الّنظام، أي يف البنية ال يف القشور، 
الذي  للرّصاع،  املركزيّ  الحدث  يكون  وهكذا  سبقه.  اّلذي  من  للّنضج  أقرب  بتصّور  واستبدالها 
كرث  ا ونوًعا أو بعبارة أخرى، أن نمتلك معرفة أ يضمن عدم إنتاج الصيغة ذاتها، هو نمّو املعرفة كمَّ

عمًقا من اّليت كان يملكها آباؤنا وأجدادنا. 
إّن هذه املوضوعات تساكن الخطورة والجديّة يف آن، والّطريق الرضوريّ اّلذي ينبغي أن تسلكه، 
هو االنتقال من حالة الكالم والقول، إىل حالة الفعل. وإذا كان ال بّد من إجابة على سؤال "وات 
يخيٍّ يسري فيه   تار

ٍ
كان يو دو؟" بعد عددين من طرحه، فإّن أضعف اإليمان أن ال نسمح بتمرحل

كان  ولو  حىت  يّة،  الّدائر يف  االنزالق  عدم  على  الحرص  تمام  نحرص  وأن  منطلِقه،  نحو  مخَتَتُمه 
الرسديّ،  للقالب  تعديل  مجرَّد  الذكر  السابقة  الثانية  النفسّية  العيادة  يف  فعلي  كان  كما  فعُلنا، 

باهًتا لكْن فّعااًل.

التصّدع،  حّد  نزحت  لكنين  فائدة،  ذا  األصلي  القرار  يكن  ومل 
إىل  ميااًل  واألسود،  األبيض  رافًضا  دوبل،  بحجم  مغامرة 

الرمادي َع رصايص. 
قرّب القطعة املوسيقية إذا كنت َتسمعها إىل الدقيقة الواحدة 
ومل  قليل،  منذ  عمري  من  الثالثني  كملت  أ لقد   .

ٍ
ثوان وأربع 

أتمّن شيًئا إطالًقا. صيغيت تتماهى مع الجملة األوىل يف هذا 
أن  يعترب  البعض  للتأويل.  مفتوحة  لاللتباس،  قابلة  النص، 
سينمائًيا،  يعتربين  البعض  "ويسرتن")غريب-أجنيب!(  أسلويب 
ملاذا مل نعد  كّلما سألين أحدهم  رديًئا، وأنا  هنالك من يعتربين 
مؤخًرا يف  منهمك  أنين  مثل  عادية  غري  أشياء  له  أقول  نراك؟ 
استخدامي  أحرص على عدم  "بوب ديالن".  ورشة عمل مع 
صفة أو نعًتا يف مقالني متتالنّي )باستثناء تكرار مفردة "عادي" 
يف هذا النص، وهذا أمرٌ جيد كونه خرق للعادي وانقالب على 
وليك  املتغريات،  من  يًبا  قر للتجربة،  وفًيا  أبقى  ليك  القاعدة( 
املعلومات،  يد من  وللمز ما هو عادي.  الكتابة يف خانة  تقع  ال 
يف  الصحون  أجلي  أن  يد  أر ال  ألنين  الكتابة  اخرتت  فقد 
"ماكدونلدز"، وألنها مهنة مل تعد سائدة وال تطعم خزًبا، وربما 
بلزي  قرأت جملة  أن  منذ  كًرا  با علي  لعنة حّلت  اختارتين،  هي 
كيًدا. لكنين على يقني  باسكال "اإلنسان غزارة ُمفكرة"، لسُت أ
من بعض األشياء، كانحيازي الدائم للُسفليني وغرييب األطوار 
قاسية،  شتائية  ليال  يف  املطر  قطرات  معهم  تقاسمت  الذين 
تفكريهم  اليأس.  تأثري  تحت  وأنا  الكوكايني  تأثري  تحت  هم 
املُعتاد. هذا أحدهم: يوم  الدادايئ خام غري منخرط يف املنطق 
كأنه  شعر  قوية.  والشمس  حار  الطقس  اَب.  شهر  من  أحد 
 B.M.W سيارته  يف  بزنهة  يقوم  أن  فقرر  امللل  نار  على  يذوب 
، بلباسه الداخلي 

ٍ
الفوميه. راح ُيكزدر على مهله، وهو شبه عار

فقط، حىت فاجأه حاجز للقوى األمنية، وطلبت منه أن يركن 
إليه الضابط املسؤؤل وطلب منه أن يرتجل  َقِدَم  اليمني.  إىل 
كد  ومن ثم طلب منه بطاقة التعريف، أو سجّله العديل، ليتأ
بالبوكرس، حّدق يف عيين الضابط،  من هويته. شبه عار، فقط 
أشار بإصبعه إىل نفسه، وأجابه: "هوية؟ وين بحّطها ببخش 
طزيي يعين؟" َضع نفسك يف موقفه للحظة وكن صادقاً، ماذا 
سيكون جوابك؟ ليس لديك الوقت الكايف لتحّط  إقتباساتك 
رحالها على اليمني، ولن تدخل معه برصاع فكري تدور حول 
املاهية أوالوجود. أتذكره  البيضة أم الدجاجة،   ً من يجئي أوال 
اآلن، ألن مناكفته للَعسكر جدير ذكرها، غري عادية، مجرّدة من 
ين التقدميني، حقيقية  كرث من غالبية املنظر اإلسفاف، أصيلة أ
كرث من كل إستعارات شعراء النرث )وتبقى الشاعر الخطري، دمحم  أ
كل  تدّون.  أن  ويجب  تذهب ضيعان،  أن  يجب  فال  شحادة( 
ما يذهب سدىً يجب إعادة النظر يف أمره أيًضا، بغض النظر 
ورايئ.  مزناًل وخلفت شوكة  غادرت  مرة  الالحقة.  تحّوالته  عن 
رصخُت وَحضنت إحداهن رصخيت. إتصلُت بها مرسعاً: "ألو، 
هاي! يا للهول، صوتك إذاعي! حضورك هو غياب الغموض، 
بدل  وردة  لِك  أقدم  أن  يد  أر لها.  اسم  ال  اليت  األشياء  طيف 
الشوكة، قبلة بدل القنبلة، كأس ويسيك بدل القصيدة، هل 
تقبلني يب زوًجا يف الرسّاء والرضّاء؟ يمكنين أن أحرض الفوشار 
نعم،  زواج؟  املزاج.  تقلبات  لجم  على  نفيس  وأجرب  ليلة  كل 
يون،  نعم، أمّوله مثلما نفعل يف "رحلة ماغ"، من خالل الباتر
رأيك؟  ما  الواتساب.  على  العسل  شهر  نقيض  وماكسيموم 
األشياء  أنِت كمان غري عادية، وأجمل  هذا غري عادي؟ طبعاً! 
أغربها! حسًنا نتكلم يف املوضوع الحًقا، أنا أحبك أيضاً، تشاو".

 Always" إعالن  من  األّول  القسم  يف  أختاه،  ُمحقني  كانوا   
هو  يّوم  كل  مِعك".   Always إذا  يومك  يوم  "كل   ."Ultra
املقابر  للركون جنب  نفًيا  بل  تفاؤاًل،  ليس  مان، هذا  يا  يومك 
االنتظار  قاعة  يف  الوقوف  لعدم  لك  وتسهياًل  حيّ،  أنَت  فيما 
هي  املعجزة  أن  تعلم  أال  أعجوبة.  كأنها  األمنية  تتحقق  حىت 
مجاز  املعجزة،  القريب؟  الوقت  يف  ستخونك  طروادة  حصان 

شعري يحصد منك الدهشة، يجردك من هيبة الفعل و
اليوم  القصة  املقال  إىل  عاد  طالب  ألن  للغاية،  سعيد  وأنا 
يتيكال، أرهم  بعد أن كان شاعًرا يف العدد السابق. َتفضل كر

جديدنا. ما 

بول مخلوف
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أحـــــــُلمُ برجــٍل
ال يبـــــــــــــــالي

مــــــــــــــد وجزر 
على ضفة العـودة

ّ
ّ

العيب يف ميــــــــن يا زمــن؟
ميالد الدويهي

سمري سكيين

رواند عيىس

التكويــــــــــن 
َيخُلق هللا ما ال تعلمون. وهكذا ُخِلقتم، هكذا تكونون. مل نخرت 
املثال،  سبيل  على  فأنا  موعدها.  وحىّت  الوالدة  نخرت  مل  شيًئا، 
فاتين إكمال الُحلم، كنت أحلُم رَجاًل ال ُيبايل. ماذا كنَت لتفعل 

مكاين؟ عقدة العمر.
ال  الوراء  إىل  أو  األمام  يف  والقصري  الطويل  تسريون،  كالقطيع 
يهّم. وأنا أيضاً على سبيل املثال، لو كان بإمكاين الخيار، لكنت 
اخرتت أن أبقى يف العراء. وال خطوة إىل األمام، دائماً إىل الوراء. 

من الوراء ال! من الوراء ال! 
قرأت الكثري عن قصة الخلق لكن مل ترسخ يف رأيس الكبري سوى 
إّن  قليب:  يف  الداهسني  أحد  يل  رواها  قد  كان  واحدة  قصة 
ُث 

ِ
الزهرة تظّل أجمل إذا مل تقَطْف؛ والخلق هو أن تُوَلد عنوًة، تر

س.
ِ
اللعنة، والغد عدّوَك املُفرت

ستنال  والبَوْيضات  املَنويّة  الحيوانات  بحوذيت.  الوثائق  جميع 
حّصتها األوفر ِمن العقاب. سأحرص اإلرث ِمن بلعومه. موروثَك 
كرث  أ رقبيت  على  خناقه  يشّد  بل  وحسب،  وحدَك  َيخنقَك  ال 
كرث. إنَزْع عيّن وثاق موروثك، ال موروَثني تحت سقٍف واحد.  فأ
وكم ِمن الخوف والطاعة املَُعشِعشة تحت كّل سقٍف كمالبس 
رسيره.  على  البعض  بعضها  فوق  املرتاكمة  البائس  صديقي 
لَِتنهار جميعها. كنُت أحلُم رَجاًل ال ُيبايل. عندما أتوا إيلّ ليخربوين 
مل  إبنه ذبيحة إللهه.  م  وُيقدِّ الفّخ  يقع يف  أن  كاد  "ابراهيم"  أن 
ُصِعقت.  اإلبن،  البحث عن هويّة  رحلة  بدأت  لكْن حني   .

ِ
أبال

نفسه  م  يقدِّ مل  ملاذا  البائسة؟  البدايات  وانتهْت  يقّدمه  مل  ملاذا 
الخرائية أصاًل يف  ملاذا هذه األساطري  هو كذبيحة يف األساس؟ 
املضمون؟ ليس لهذا املوضوع كّله أيّ منفعة اآلن. ما ُكِتب قد 
األصلية،  الخطيئة  ورثُت  يشء.  لكّل  الرشعيّ  الوريث  وأنا  تّم. 
تشكيلة ال بأس بها ِمن جميع أنواع األمراض، العادات السّيئة 

والقليل ِمن الرحمة. هذا ما أنا عليه، مفروغ ِمن أمري.

التــــــــــمرّد
على  الطويلة  الدراسية  األعوام  يف  الرسب.  خارج  غرّدت  لطاملا 
اليت  اإلستعراضّية  الهزلّية  املناسبات  يف  املزنل،  يف  الّنَفس، 
الرتّهات  املقهى ويف مستودع  أنفي، يف  عن  رغماً  فيها  شاركت 
لَد القلق والتخّبط وهكذا 

ِ
األنيقة – املجتمع. وما زلت. هكذا و

تذهب أنت وراحة البال كلٌّ يف سبليه. 
"وابتدا املشوار". إرَفْع الراية للتمرّد على تلك القّوة املسؤولة عن 
ع. أّول التمرّد كان عندما 

ِ
املوت والتعاسة واملصري اإلنساين املُفج

األسبوع.  يف  يوًما  اللحوم  ِمن   
ٍ
خال طعام  تناول  أرفض  كنُت 

ههههه إيّن أمازحِك اهدأي! ما هذه الـ "What the fuck"؟! 
ال تقوليها أمامي مرّة أخرى وإاّل... وإاّل سأبّول يف وسط الشارع. 
هذه ليست فعاًل بداية التمرّد، لست بهذا القْدر ِمن السخافة، 
ظننُتين  أن  بعد  ذلك  استدركُت  بكثري.  ذلك  ِمن  أسخف  أنا 
داهية حني انسحبُت ِمن كّل التحّديات. مل أخُرج منفرًدا، خرجنا 
جميعاً، نحن الذين دوًما أردنا كّل يشء أو ال يشء على اإلطالق.
حرص  يوماً  أستطع  مل  إطالقاً   – أذينّ  أو  رأيس  يف  صوٌت  هناك 
يباً 3/5 ِمن  انفّك يطاردين عند كّل غفلة )أي تقر املَصدر – ما 

كرث مّما يجب...  دقائق يومي( ويصدح: إّن األمور استمرّت أ

كرث مّما يجب. مل ُينّصبين أحٌد مسؤواًل عن  إّن األمور استمرّت أ
يقع  أن  البالء خشية  لنفيس  اشرتيت  أنا  وإنّما  الرفض،  جبهة 
األقرب  أنتم  جميًعا،  أحّبكم  أنا  التخّلي.  ساعة  ضحّية  أحدكم 
إىل قليب. أنا ال أثُق بكم جميًعا، وهذا ال يعين أيّن أثُق بنفيس، 
العياذ بالله! فنفيس حزينة حىت املوت، والحزن غالًبا ما يدفعين 
إىل الطعن يف الظهر، لّذة ال بأس بها أحياناً. أنا ال أثق بتمرّدكم 
الطفويلّ إاّل يف أيّام األعياد. وعلى ذلك، ال أحد يلعب معي لعبة 

التخّفي وراء اإلصبع. ال عودة إىل الوراء.

الــــــــــالعودة
أيّن ال أؤمن بيشء، مستحياًل كان أم واقًعا. لكن تبقى الرصخة 
ثم  أواًل،  الرصخة  به.  التمّسك  تمكّنت  الذي  الوحيد  الخيط 
يد أخذهما ميّن. يَك ما هو مصري من ُير احتجاجي الحًقا. وسأر
ثّم  نّفذ  َبْنَسة القطع وصل. ال تسألين ما حاجيت لها.  أعطين 
أغفو.  يك  أستِمع  الواقعة.  تقع  أن  بعد  الحًقا  لرأيَك  أستِمع 
تتفاجأ،  ال  اآلن.  والدة  لدينا  تركزيي،  كامل  أمتلك  دعين  رجاًء 
نعم بدأت أعمل يف مجال الخلق منذ مّدة. واآلن، ماذا اآلن؟ 
حاَن َدوري. يقطعون الحبل الرسّي. أشّد على أسناين يك أجمع 
إراديت، وأبدأ ببرت املوروث وشظاياه. آخ! إيّن يوًما بعد يوم أرى 
كرث، هناك  يد الرتكزي أ كرث. ال يهّم، أر نفيس أنفصل عن الواقع أ
املهزوم  املايض  ِمن  طويلة  سنتمرتات  ارتباطه،  لفّك  الكثري 
املسكني  هذا  داخل  بتعقيد  ملفوفة  الطائع  الخانع  املنكوب 

كِمل.   املُرتَقب. سأُ
عندما  كنَت  أين  مشاعرَك؟  تحرّكْت  هناك؟!  أنَت  بالك  ما 
ملّدة  بإحكاٍم  ومجيًئا  ذهاًبا  مشاعري  على  "سيكسويل"  مرّ 
أن  يد  تر ِخْصية  أيّ  اإلختيار،  يّة  حر تحّب  أعرفَك  سنوات؟ 
ما  وجهِك.  على  القرف  عالمات  أرى  وأنِت،  قبل؟  لَك  أقتلع 
كيف  وَسرتْين  أنتهي  دعيين  وفمِك؟  بأنفِك  اإليماءات  هذه 

َستنقِلب نظرتِك. 
التفاهات  هذه  إجمع  صاح؟  يا  مدهوشاً  زلَت  ما  هاهاع. 
منه  كّد  تأ "السيفون"،  تنَس  ال  املرحاض.  وارِمها يف  الرواسب 

كرث ِمن مرّة! أ
مراسم  واآلن  سابًقا.  دفّناها  السّيئة.  العادة  تلك  الحنني، 
تشييع األمان النفيس والراحة واالطمئنان بالعيش يف املايض 
األليفة.  بأحداثه وأشخاصه  والتغلغل  املايض  لهذا  تبًّا  قائمة. 
ال خوف أو توجُّس ِمن املستقبل بعد اآلن. خرسنا كّل يشء، 

الدهشة. حىّت 
أصبح  بال جدوى.  لكن  األذن،  لطنني  عميًقا عن عالج  بحثت 
ال  حاجًة  والضجيج  وخنوًعا،  واقًعا  الطنني  هذا  مع  التأقلم 
وهي  املَْيت  صوتها  مع  يتقاطع  عندما  خاصة  منها،  مهرَب 
أن  بإمكاين  أو  القويّ،  اإللتحام  بهذا  سعيدة  جّد  "أنا  تقول: 
ِمن  أتمكّن  مل  بينما  املفاجئة،  الرسعة  بهذه  مملكتنا،  أسّميه 
يحلم  الذي  وأنا،  لسنوات".  املقرّبني  أقرب  مع  إليه  الوصول 
ِمن  أيًّا   

ِ
أُظهر أن  دون  من  كالعادة  ابتسمت  يبايل،  ال   

ٍ
برَجل

أسناين السوداء، وقلت يف رسّي: "َسرتْين كيف سأهدم هذه 
َوعده. كانْت َتحلُم 

ِ
اململكة تباًعا". وهكذا حصل، أنا الذي يفي ب

 يبايل. إىل أن ُخِلقت أنا، وحّطمُت كّل يشء.
ٍ
برجل

]املّد والجزر[ ظاهرة طبيعية من مرحلَتني تحدث  
ملياه املحيطات والبحار.  

مرحلة املّد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدّرجي يف  
منسوب مياه سطح املحيط أو البحر.  

ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدّرجي يف  
منسوب مياه سطح املحيط أو البحر.  

وتنجم هذه الظاهرة عن التأثريات املجتِمعة لقوى  
جاذبية القمر والشمس وحركة دوران األرض التي  

تولّد بعض القّوة الطاردة املركزية عند خط  
االستواء1.  

مرحلة الَجزر
َلوم يل عليك، وال َسَخط. حاولُت أن  لن أعاتَبك، ال تقلق. ال 
كون دوًما يف موقع املُتفّهم، مع كل ما يحمله ذلك من رضر.  أ
رأيُتَك حينما غادرَت العيادة النفسّية، كنَت مرتّدًدا، وكان بَك 
عالًجا،  ليَس هذا  السابقة2:  املرّة  العودة. حّذرتك يف  رغبة يف 
يحمله ذلك  ما  كل  َتُعد، مع  ال  وعليه،  العالج.  بل صورة عن 

من رضر.
سوف يرحل شخُصَك املفّضل، من دون أن يوّدعك. ال بأس. 
اجتهد لتلتمس له ُحَجًجا )لن تجد. خخ، انَس املوضوع. نعمة 
أماين...  النسيان  ألقى  أنىس حبَّك،  أتمىّن  َبختك!  يا  النسيان 
أن  إيّاك  لكن  النسيان3(.  نعمة  بخَتك،  يا  َلك  مكتوب  وانَت 
تلتفت إىل الوراء، إيّاك والعودة. سوف ُتغادر الرصيف وتفكّر: 
هل  األفالم،  يف  كما  وداع،  قبلة  أجل  من  أقّله  أعود؟  هل 

أعود؟ ال. ال تفعل، مع كل ما يحمله ذلك من رضر. 
تبدو  بمسائل   – األّول  األورغازم  بعد   – تبحث  سوف  الحًقا 
الّية )وإن كنَت جديًدا على السياسة، فاعلم 

ِ
للوهلة األوىل ليرب

يف  املسائل،  هذه  أقصد  لكّنها،  بابا"(،  يا  ا  "ِكخًّ الية 
ِ

الليرب أّن 
على   – والّلطافة  الّلطافة.  مثاًل:  بامتياز.  كّية  اشرتا عمقها، 
الرضورة،  ية، شديدة  البعض – مسألة رضور يقوله  ما  عكس 
بها، وهم  ُتَعّول عليهم إلمدادك  الذين  سّيما من األشخاص 

قّلة. قّلة قليلة. َسّمهم "أوليغارشيا اللطافة" إن شئت.
فهم يملكون وفرة من اللطافة، لكّنهم يحتكروَنها، ويرصفوَن 
بينما  لك.  بالنسبِة  ال حسب رضورتها  أهوائهم،  منها حسب 
هي أساسّية الستمرار الحياة بقدر ما هو الهواء أسايسّ. لكن 
ال تقلق، البديل موجود )ايه اّحا! هاهاها(. أقصد البديل عن 
َد هو اآلخر، 

ِ
املصدر املذكور لّلطافة موجود، فإّن هللا – إن ُوج

ما  وهي  والشوكوال(،  )والقطط،  املوسيقى  بـ  علينا  أنَعَم  قد 
عاملَِك  يف  املفقودة  اللطافة  من  األوفر  القْدر  عليَك  ستعّوض 
الّلغة.  من  بأشواط  أنفع  تعبري  َكونها وسيلة  عدا عن  اليوميّ؛ 

أخربتك سابقاً: أحياناً، الواقع أعقد من أن ُيَعربَّ عنه بالّلغة4.
تعّلقَك  َقلَّ  باملوسيقى،  تعّلقَك  اشتدَّ  كّلما  السبب،  لهذا 
بمحيطَك )وازداد تعّلقك باملحيط، وهدوء األزرق(. مثااًل على 
 Ketil Bjornstad, Prelude :اللطافة يف املوسيقى[، اسمع[
اسمع،   .)Philip Glass, Orphée suite )II أو   /  13

وستكتشف بنفسك: "ما زلَت تملك كّل الحياة لتعيشها".
***

مرحلة املَد
 )par intuition ،ًمبارش بيننا، أَعَلم )َحْدسيا 

ٍ
 تواصل

ِ
من دون

بينما  فيَك  أرى  حدييث.  من  بجزٍء  إاّل  إقناعك  أستطع  مل  أنيّن 
العودة  الرتّدد، سّيما تجاه إرصاري على رفض  تقرأ، شيًئا من 
إىل الوراء. أُصارحك، يا صغريي: أنا أيضاً ترّددُت )يف البداية(. 

لكّن الَقْطع رضوريّ أحياًنا، على األقل لتنقذ ما بقيَ منك. 

يات العودة كثرية، أعَلم: ومغر
إيّام منعّدا، ولو فينا مرنّدا  

كنا رّجعنا أحباب فارقناهم / كّنا صالحنا أصحاب  
زّعلناهم / كنا ساَمحنا يّل جاِرحنا / كّنا اّل مرة  

ْجَرحناه، رحنا نقلّه ساِمحنا.  
كّنا َرّدينا أوقات، صارت هّل ذكريات، لكن يا خسارة  

الحياة، بتمرق ما فينا نرّدا5.  
من  الوراء  إىل  تعود  ال  كيف  دائماً؛  الكلمات  هذه  ُتكّبلين 
بعدها؟ وانتبه، هي اآلن مكتوبة، وبالتايل مقروءة، لكّنها عادًة 
لطاملا  اّليت  وردة،  ية.  الجزائر وردة  بَصوت  تحديداً  مسموعة، 
جاهْرَت بأنّك تفّضلها على أم كلثوم، على عكس الرأي السائد 
الذي يهّمش لطافة وردة على حساب تأّوهات السّت. علًما 
أنَّ يف جلستَك اليومّية، ما بعد انتصاف الليل، وبينما تحتضن 
للكأس،  حاجِتَك  دوَن  مبارشًة  منها  وترشب  سيك 

ِ
الو زجاجة 

السبب،  لذاك  تحديداً  لوردة.  مش  كلثوم،  أم  إىل  تستمع 
األيّام  تعّد  وأاّل  الوراء  إىل  تعود  لئاّل  األغنية،  تلك  من  لتتهرّب 
الواتساب.  على  وغبّية  طويلة  بَرسائل  ترّدها  أن  تحاول  وأاّل 
أّما أم كلثوم، باملقابل، فأعتقد أنّها تقذفنا إىل األمام. واقعّية. 
مثاًل: ترى األطالل / تبيك / تسَكر / تندم / تستنج أّن الندم ال 

يفيد / ثم تميض، تقطع مع السابق.
. إنني أعطيُت ما  أعطني حريّتي أطلق يَديَّ  

شيئا6. استبقيُت   
بني   / ووردة  كلثوم  أم  بني  الرحلة.  مفتاح  الصغري،  أيّها  هنا، 
العودة والال-عودة / بني رضورة اللطافة و احتكار املََوّدة. بس 
ة؟  ة ع ورَدة؟ بالصدفة قلنا ورَدة. ومني ايّل فتح الردَّ ليش الردَّ
ة... ورَدة بتوَصل من َهون، وأنا بفركها من  أنا ايّل فتحت الردَّ
َهون. ويا خسارة الحّب، يا خجلة األمل، تهرب اإليّام وتخَلص 

بال أمل7.
يف  املوضوع.  لّب  صغريي،  يا  هنا،  األمل؛  عن  النظر  وبغّض 
القرار. وال تقلق، فهذا جزٌء من  عات 

ِ
تب ل  حسم خيارك، وتحمُّ

شخصّيتك الالحقة، وجزء من تكويِنَك النفيس السابق، وجزء 
فوق  تعرب  هنا  فراًغا.  يبقى  لن  والفراغ  الحايل.  مزاجك  من 
ُتبِحر،  االنتقال من ضّفة إىل ضّفة. هنا  الجهد يف  الفراغ، هنا 
معاك،  )َبحَلم  تجهضه  أو  تحّققه  معاِنًدا،  بحلمك  تتمّسك 

يح تعاند8...( . ر تاين. والر بَسفينة، وبُموجة، ِتَرّسينا، ونَبحَّ
املنهوبة.  أحالمك  ترقد  الوسطّية،  املساحة  هذه  يف  إذاً،  هنا 
املنهوبة.  أحالمنا  نسرتجع  بدنا  للعودة.  يغريك  ما  وهذا 
ا  اكتب نصًّ يا صغريي، بصوٍت عال. ال تخجل.  ُقلها  كمشَتك! 
األحالم  "مانيفستو  اكتب  القضّية.  َسّيس  املوضوع.  حول 
املواربة  من  بدءاً  ستسرتجعها،  كيف  لنا  وارشح  املنهوبة"، 
غرامي،  موعد  نهاية  يف  البوظة  من  حّصتك  على  للحصول 
التحالف  عرصات  وسائر  سالمة  ياض  ر َسحل  إىل  وصواًل 

الطبقيّ املَُسيطر يف شوارع بريوت.
للنجوم  وردّده  البحر  ضّفة  على  وَتَمجلس  املانيفستو،  اكتب 

بينما املَّد يداعب الرمَل وأسفل قدَميك.
يف  واركض  مبارشًة  الزجاجة  من  وارَشب  املانيفستو،  اكتب  أو 

أزّقة الحمرا وجاهر به على مسامع السكارى اآلخرين.
الحياة  كّل  تملك  زلَت  "ما  بنفسك:  وستكتشف  اكتب، 

لتعيشها".

أو  العادية، تخافني من أن ُتصايب بمرض  األيام  كائن قلق يف 
ودفع  مستشفى  لدخول  حاجتِك  من  ثم  لحادث  تتعرّيض 
ألنِك  وهذا  بِك.  ليعتين  سواك  لشخص  أو  العالج،  تكاليف 
لقب  عليك  وُيطلق  حرّة  مهنة  يف  تعملني  املدينة،  يف  وحيدة 
الصغري  واملكتب  وشاشة.  مكتب  خلف  تجلسني  "فريالنرس". 
هذا، املحشور برسيرك، ال يوّفر لِك ضماًنا اجتماعًيا أو صّحًيا. 
احتمالية  على  املراهنة  ين  تقرر على صّحتِك،  وللمحافظة  لذا 
الحوادث وتباعد وقوعها فال ترين حاجة لدفع جزء من راتبك 
كرث من جهة. إضافًة  ا من أ نتفًّ يأتيِك  الذي  املتقّطع العشوايئ 
فال  املصارف…  وتكرهني  التأمني،  رشكات  تكرهني  أنك  إىل 

تجدين أمامك سوى القلق مالًذا آمًنا.
سويرسا  إلحياء  املستقبل  من  االستدانة  من  سنوات  بعد 
الرشق على عاتق أرواحنا، رصنا يف املستقبل وانهار االقتصاد. 
األمل  بوهم  ننعم  مل  الذين  نحن  رؤوسنا،  ينهار فوق  وها هو 
يرتفع  املصارف.  يف  الصغار  املودعني  أموال  ُتحتجز  واملستقبل. 
سعر الدوالر ومعه أسعار كل السلع وخدمات السوق. ُيرصف 
األدوية  يف  حاد  انقطاع  يحصل  بعدها،  وظائفهم.  من  املئات 
استقبال  عن  عجزها  ُتعلن  ومستشفيات  الطبّية.  واملعدات 
الفائقة.  العناية  أرسّة  عدد  يف  وتقّلص  ووبـــــــــــــــــــــــاء.  املرىض. 
ال ضمان وال تأمني وال خدمات طبّية. ثم مجـــــــــــــــــــــــزرة.نحن 

ننجو كل يوم من حسن )أو سوء( حّظنا ودعوات أمهاتنا.
أمين  كتفاء  ا من  يتحّول  قلق  مع  نومك  غرفة  يف  تختبئني 
بِك. لن يصيبِك مكروه يف مأواِك  يفتك  كائن متمرّد  ذايت إىل 
كانت  مرآة ضخمة  رأسِك  على  تقع  أن  يحدث،  لكن  الصغري. 
مركونة فوق ُدرجك. وألنك رسيعة الحركة، ترفعني يديك فوق 
رأسك قبل أن تصيبِك. تقفني. تحاولني استدراك ما حصل، 
هاتفِك.  إىل  تصلني  وجهِك.  على  رأسك  من  دمك  فيسيل 
عليك اآلن كرس خوفِك بأن تشكّلي عبًئا على اآلخرين، و)أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم( أن تطليب منهم املساعدة! تتّصلني 
انتهت  لقد  املشرتك،  يزي  "عز جغرافًيا.  إليك،  شخص  بأقرب 
صالحية خّطك"، ُتجيبِك اآللة. تفتحني "الوتسآب"، تحاولني 
العارشة صباحاً، موعد  انها  االنرتنت مقطوع،  رد.  االتصال. ال 
انقطاع الكهرباء. تمشني ببطء نحو الباب وترصخني لجارتك. 

تسمعِك. تصل املساعدة.
مرآة  وقعت  أن  "حدث،  املمرضة،  تسألك  حدث؟  الذي  ما 
رسير  على  الجلوس  يف  تساعدك  هاها".  رأيس،  على  الُدرج 
تفرّق  ثم  الدماء،  من  لك  تغسلها  يدِك،  تحمل  الطوارئ، 
ع  واحد  "جرح  الجرح.  حجم  لرتى  بهدوء  شعرك  خصالت 
جبينِك،  عن  الدم  بلطف  وتمسح  لك،  تقول  بس"  جبينك 

ووجنتيِك، وترفع شعرِك عن وجهك.

تنتبه هي وتسأل "عم وّجعك؟". تنفني  بالبكاء،  انت  تبدأين 
لطيفة  املمرضة  بكيت ألن  أنك  تنتبهني  ثم تضحكني مجدًدا. 
جًدا، وألن السماح ألحد غريِك أن يهتم بك أصبح فعاًل نادًرا 
انترش  الذي  التجميل  عمليات  قرض  إعالن  ين  تتذكّر وصعًبا. 

قبل االنهيار "الجمال نادر وصعب"، وتضحكني مجدًدا.
متناثرة  والزجاج  الدماء  آمًنا.  يعد  مل  الذي  مأواك  إىل  تصلني 
على األرض. تهرعني لتنظيفها قبل أن ينتهي مفعول البنج من 
جسمك ويبدأ األمل. مهمة التنظيف صعبة، أنِت اآلن تتحرّكني 
ال  الصباح.  يف  تركته  الذي  رسيرك  إىل  تعودين  واحدة.  بيٍد 
النوم فتلجئني إىل هاتفك وتتصّفحني انستغرام.  تستطيعني 
معايري  )ضمن  جميلة  إمرأة  إلنفلونرس.  ملصقات  تستوقفِك 
أنها جزء من قرص، كل  تبدو  أنيقة، تجلس يف غرفة  السوق(، 
مكتوبة  عبارة  امللصق  وأسفل  ويلمع،  الثمن  باهظ  حولها  ما 
باإلنكلزيية أواًل، ثم مرتجمة بشكل رديء اىل العربّية )مع أحرف 
وأسفل  وممحونة".  "مكتئبة  وهمًيا(،  سحًرا  لتضيف  محرّكة 
تكرس  "عيب"،  عنوانها  حملة  عن  باإلنكلزيية  تعريف  امللصق، 
من خاللها اإلنفلونرس تابوهات الرشق. خخخخخخ. تضحكني 
كثرًيا. تبحثني عن الحملة وتجدين ملصقات أخرى من نفس 
على  تجلس  )نعم؟(  رقص  ببدلة  لألنفلونرس  واحدة  النوع، 
مجرد  وانت  حبيبتك  "أنا  عنوانها  نفسه،  القرص  داخل  رسير 
األمل.  ويبدأ  املخّدر  مفعول  يزول  حىت  كثرًيا  تضحكني  تحلية". 

وتسألني نفسك، "هو العيب يف مني؟".
تدفعينه  يّة  الحر ثمن  وأن  وحَدك،  تعيشني  أنك  ين  تتذكر
بعزلة وفردية فرضهما عليك املجتمع ورأس املال. تنظرين إىل 
املدينة  شوارع  وال  الحيّ  وال  هي  ال  آمنة،  تعد  مل  اليت  غرفتك 
العيب؟ هذه  ما  لتعريف  انت  لكن، من  تقطنينها.  اليت  املنهارة 
اإلنفلونرس تعرف، هي وأخرى تضع باقة خّس كأسسوار على 
رأسها، يف حني ُحرمت الكثري من العائالت وضعه على طاولة 
لديها  كلتاهما  بالخرفان.  بنعتهم  "الشعب"  وتعرّي  غذائها، 
يق إنتاج ضخم وتمويل ودعم، لتخربين أنا املرمية إىل جانب  فر
والثاورة  والتحرّر  يّة  الحر معىن  يب،  يفتك  الذي  القلق  كائن 

)الثورة* كما تلفظها صاحبة تاج الخّس(.
تستيقظني يف اليوم التايل، وأول ما تبحثني عنه هو العاطفة 
عن  شعرك  ورفعت  أسعفتك  اليت  اللطيفة  املمرضة  )أو 
لكن  أنفاسه.  لفظات  أوىل  يف  فرانكشتاين  كوحش  وجهك(، 
أشالء  مع  البرش  من  ُينفى  يحّبه،  من  يجد  ال  األخري  الحزين 
ومن  انتقاًما،  الجميع  ويقتل  بالواقع  يصطدم  هو  جسده. 

ضمنهم خالقه. أّما أنت، فكيف سرتدين الصدمة؟

1. ويكيبيديا املوسوعة الحرّة )أدري، مصدر غري دقيق(/ 2. رحلة يف البحث عن الـ 

أنا، سمري سكيني )2020(/ 3. نعمة النسيان، ميّادة الحّناوي / 4. ألفاڤيل، جان-لوك 

غودار )1965(/ 5. إيّام، وردة الجزائريّة/ 6. األطالل، أم كلثوم/ 7. سهريّة، فريوز/ 8. 

بحلم معاك، نجاة الصغرية.
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 عن أغنامه قال: "األغنام ُخلقت ليك ُتذبح وتؤكل. هذه طبيعتها، وهذا ما اعتدنا عليه نحن البرش. والتعامل معها على هذا النحو يشكّل 
ٍ
حدثين راع

يًنا جّيًدا للسيطرة. عندما يأتيك ضيف على حني غرّة، تلتقط النعجة األقرب إليك وتذبحها إكراماً له. وبهذه األضحية تكون رفعته إىل مكانة اآللهة  تمر
اليت ما فوقها مكانة، حىت ولو مل يكن يستحقها…" ثم ابتسم.

وقبل أن يرتفع حاجباي دهشًة مما قاله أخرياً، عاجلين وقال: "نعم. حىت لو ما استحقها. فلو كان معدنه أصياًل، لرَد يل األضحية خدماٍت مفيدة؛ ولو 
كان دنيئاً، لظّن نفسه إلهاً وسار مختااًل ال يرى أمامه شيًئا أو أحًدا، فيتعرّث بعقبة تافهة ويتدحرج إىل أسفل الوادي… هكذا تكون تجارة األغنام الناجحة."

كد أسأله "هل ترتكه يموت؟" حىت قال: "ال شأن يل يف ذلك. هو ينتفخ ويفقع من تلقائه." الحق أين كنُت أجهل رس إجابات الراعي الرسيعة على  ومل أ
أسئليت قبل أن أطرحها. لكن هذا مل يفسد متعة التحّدث مع شخص مفّوه وعليم مثله.

تنحنح الرجل قلياًل قبل أن يخربين عن سبب ذبيحة االستقبال، وروى يل حكاية النذل باُنوْرْج الجبان الذي عرّى نفسية الخراف وسلوكها على حقيقتهما 
بسبب فعلته الخسيسة. وقد نقلها جد الراعي عن سلسلة "غارغاْنتويا وباْنتاغروييل" )نحو 1532 م.( للروايئ الفرنيس فرانسوا رابيليه، وكان طبيباً 

يسّلي مرضاه بـ "التخريط" كجزء من العالج.
"إاّل أن القصة حقيقية،" يؤكّد يل الرجل الهادئ. فقد اختلف باُنوْرْج مع صاحب األغنام على سعر خروف. ولشّدة أذية األول، قبل بالسعر املرتفع برأيه، 
ودفع املبلغ، غري أنه توّجه إىل هاوية ورمى بالخروف نحو البحر، فلحقت به كل الخراف وقفزت من أعلى الجرف، أمام دهشة الرعيان والتّجار وأصحاب 
تكاليف حماية  وارتفعت  والجديدة،  القديمة  القارات  واملوايش يف  الضأن  تجارة  تأثرت  وايد،  الخرب وورلد  "وملّا شاع  فوًرا.  إفالسهم  أعلنوا  الذي  املزارع 

القطعان باألسيجة والكالب املدرّبة." 
كّد الراعي: "منذ ذلك الحني، راجت ذبيحة االستقبال بني الرعيان كدليل على كرمهم ولدرء الرشور عن قطعانهم،" قبل أن يستطرد قائاًل: "وملا انترشت  وأ
وسائل االتصال الحديثة، أصبح الزبائن يختارون الحمالن والجدايا الرّضع إثر سماع ُثغائها عرب الهاتف، لرشائها وصنع وجبات املندي واملفّطح بها. ومع 

األونالين، يمكن القول إن لعنة بانورج زالت." فأطلقُت ملسايرته ثغاًء احتفالًيا محاواًل تقليد تلك الحيوانات الوديعة وضحكنا طوياًل.
ثم اعتدل محّديث يف قعدته، والتفت نحوي قلياًل وقال بجدية: "لطاملا شكّلت األغنام أضاحيَ لآللهة منذ القدم ويف كل الديانات واملعتقدات. وعبق دخان 
الشواء يف كل الكتب والعهود. وتطّور األمر إىل ترقية الضأن إىل مرتبة عليا هي "َحَمُل اإلله" الذي ال يواجه العنف بالعنف حىت ولو ضّحى بحياته فداًء 

لقضايا وخطايا. وهو َحَمل برشي قيل فيه "مثل شاة سيق اىل الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزّه هكذا مل يفتح فاه".
ا من يكون، فاألهم هو استغالل البرش لهذا الرتكيب  ترّددُت يف سؤاله عّمن يكون هذا الرجل - الخروف، لكنه رسعان ما أشبع فضويل إذ قال: "مل يعد مهمًّ
أو املفهوم "الخروف - البرشي". مل يبَق شكٌل من أشكال السلطة يف الكوكب إاّل واعتمده للسيطرة والحكم. حىت أن مختربات بحث وتطوير أقيمت 
لرتسيخ عملية باتت تعرف باسم "الَخْوَرَفة" )للبالغني( أو "التنعيج" )للقارصين(. والصيغة املستخلصة عرب علوم املقارنة اليت تطّورت مع الوقت - بعد 
مرور حواىل 13 ألف سنة على تدجني الخراف - هي بسيطة ويا للعجب: 1( الشد والرخي يف التسّلط من خالل تضييق الخناق على األفراد والجماعات، 
الناعمة والقاتلة حسب اللزوم. 2( وذلك لتعويد البرش على حاالت فرق الضغط وتالعبه فتصبح طبيعية لديهم. 3( ثم إذكاء مزييت  بقوة تراوح بني 
الوداعة )الحمل الوديع( والوهن لديهم لتعطيل دفاعاتهم الجسدية والفكرية، وترهيبهم بسهولة. 4( وذلك بهدف تأمني إخضاعهم ملا يمليه "النظام" 

عليهم كمواطنني أو كمستهلكني لعقائده أو معتقداته أو منتجاته، أي ما يضمن بقاءه واستمراره ولو بأشكال مختلفة."
الحقيقة ُضعُت مع أن الراعي عّدد مكّونات تلك الصيغة بهدوء. وملّا بدا عليّ اإلرباك، أخذين إىل مطرح آخر: "الخراف ذخر لألنظمة والزعماء والقيادات… 
كياس املالكمة. إنهم الذبائح اليت يستقبلون بها أعداءهم أو خصومهم )لو جاؤوا إليهم على حني غرّة(. ويحدث  حىت الثورات تحتاج إىل نعاج. إنهم أ

أحياًنا كثرية أن يطالعك َحَمٌل مفرتس يتقاتل مع أخيه يف الخورفة ألسباب كثرية، ونادًرا ما يلتفت إىل قواسم مشرتكة."
نظر الراعي إيلّ بموّدة وكنت أومئ له برأيس أين فهمت، فتابع: "عتيب على جورج أورويل ألنه حرص حيوانات مزرعته يف نظام استبدادي. الكوكب كله 
كال  كرث سواسية من سواها".  أ بعضها  "لكن  إليه  ير  الخناز أضاف  ثم  الحيوانات سواسية؟"  "كل  البداية:  الثوار يف  يكن شعار  أمل  األغنام.  على  يقتات 

الصيغتني أنشدته الخرفان بحماسة ورسور… يا عزيزي."
"عزيزي… قال يل عزيزي"، فرحت وهو أحس بذلك ثم قال وقد بدا منشغاًل قلياًل: "كلمتان أخريتان ضعهما قرًطا يف أذنيك: ال خالص إاّل بالقضاء على 

الخورفة… وإاّل فكّلنا نعاج وحمالن."
"كّلنا نعاج؟!"، قلت لنفيس. ثم شعرُت فجأة بربد يلفح جلدي فاستفقُت ورأيت صويف الكثيف مجزوًزا على األرض وقوائمي مثبتة على أوتاد حديدية. 
اليت استقبلها  أنفايس األخرية  أقبل نحوي ببطء، مستاًل ساطوًرا… "مااااااااااااااااااااااااااء". هكذا لفظت  الذي  العليم  بالراعي  أثغي مستنجًدا  فرحت 

املالئكة وهم ينشدون:
He maketh me to hang on hooks in high places
He converteth me to lamb cutlets
For lo, He hath great power, and great hunger…

)يعّلقين بالشناكل ويرفعين عالياً / يحيلين كستليتة غنم / ألنه هوذا، لديه قوة عظيمة وجوع عظيم - من أغنية "Sheep" لفريق بينك فلويد.(

رُباعية
نصيــة

ّ
ّ ّ

"He who's not busy being born is busy dying."
- Bob Dylan

"من ليس منشغاًل بالوالدة، منشغٌل باملوت."
بوب ديالن

 
أنا عالة. لست أشرُي إىل اآلخرين يف يشء. أنا عالُة َوحدي، كما 
تقولون، نسيُج وحده. ال أجيُد فعل يشء غري الكتابة. دعَك من 
األعمال األخرى كالعمل يف منجم فحم، أو األعمال املكتبّية، أو 
أاّل  أنين أحاول  الكتابة، حىت  الُسخرة. ال أجيد فعاًل غري  أعمال 
كتب كذلك، أي ما أجيده،  كتب، وإن فعلُت شيًئا آخَر، فليك أ أ
أنا بسبب ذلك يف حالة  ت.  بشكل يشبه االسترساق أو التنصُّ
الحرب  إنفصاُل  تفاصيله،  أدىن  الكتابة، يف  كما  انفصال مستمر، 
عن  والكلمة  الكلمة،  يف  الَحنَجرة  عن   

ِ
والَنَفس قلمه،  عن 

اللسان.. أعيش مع هاجس: ال تِعش كأي أحد، وأعيُش كأي 
الشأن  هذا  يف  يتبقى  فال  بال،  على  تخطر  قد  طرق  يف  أحد، 
ال  إذ  أيضاً...  الكتابة  يف  كما  الشعرية،  الكيفية،  غري  خصوصية 
األساس  هذا  على  سأحاول  لذلك  عيون.  تبديُل  ولكن  جنَة 
السعيدة،  املناسبة  القصة مجدًدا، ويف هذه  املقال  كتابة  اآلن، 
يف  لتجده(  الوراء  إىل  صفحًة  إرجع  )السينيكال،  يز  العز أحيي 
ير امليكروفون،  الجبهة األمامية، رسيّة "زارعي الحليب"، على تمر

استعدوا يا ماذرفكرز. 
*

صّورتم أطفالَكم وهم يتعرثون بخطواتهم األوىل؟ "هيا حبييب، 
اليت  األوىل  خطواتهم  بطة..."  شطة  دادا  ماما،  عند  تعال 
 ما، رقيقة كالعجني، وال هدف لها سوى 

ٍ
تشبه الفاكهة بشكل

االرتماء؟ شجعتموهم بالضحكات والدموع، وحني علمتموهم 
هذا امليش، ما كنتم لتعرفوا الجواب لو ُسئلتم حينها: "إىل أين 
إىل  الذهاب  دائماً  الشخص  على  أمي؟" هل  يا  أميش  سوف 
يخ الذهاب؟  يخ البرشية هو تار مكان آخر ليك يعيش؟ هل تار
ستقود  تلك،  العجينّية  الخطوات  نفَس  أن  يدري  كان  ومن 
ستقوده  نفسها  هي  أو  ويقفز،  سطح  حافة  إىل  يوًما  أحدهم 
إىل أسوأ الدروب، ربما ليس بهذه البساطة، لكن أليس أشقى 

الدروب قد يكون أيضاً، رصاًطا مستقيًما؟
*

"ستكون بخري. ركّز ألقول لك، القصة كلها قصة توازن، عندك 
دواسة على كل ميلة، دس واحدة برفق والثانية سوف ترفع 
يف  تفكّر  وال  أواًل،  دفعك  طاقة  ير  بتمر استمرّ  وحدها.  رجلك 
بين،  يا  هكذا  إال  التوازن  تكسب  لن  يساًرا،  أو  يميًنا  الذهاب 
ستدور العجلة وسرتى حينها الشجر وهو يعرب إىل الوراء وهو 
يحييك. قيادة الدراجات ليست باألمر الصعب كما ترى، واآلن 

سوف أدفعك". 
كاملجنون  أدوس  والدي،  يا  الدراجة  الدفعة على  تلك  أنا منذ 
أرتاح  كيف  أحد  يعلمين  مل  عمري،  يف  أقع  كيال  دواساتها 
فهذا  الجانبية،  الطرق  عرب  أذهب  أو  أذهب،  ال  كيف  وأركن، 
املستقيم،  يق  الطر أمامي  وأسميتموه  فعلته طوال حيايت،  ما 
يا والدي، الطرَق الرتابّية كثرًيا،  وقد فّضلت، وال أخفي عليك 
وعرفت أصدقاء انحدروا من على رأس التل، تسابقنا وكانت 
اإلضاءة  شديد  املستقيم  يق  الطر كان  لقد  لذيذة.  خساراتنا 
الطريق  أرى قدمي،  أو حىت  أراها  كن  أ مل  أنين  والتعبيد، حىت 
أود  لذلك  أيب،  يا  حًقا  التوازن  أفقدين  من  هي  املستقيم 
سؤالك، هل هذه الطريق، تعرف هي الطريق إىل داخلي أنا؟ 

**
يمني يسار، يسار يمني، مكابح بزنين: "ُدس أي يشء يا أحمق، 
الُعمياين.  انقبضت رجله بشدٍة وداس على  تتوقف!"  اجعلها 
الساعة، داس من   يف 

ٍ
تقرتب برسعة 50 ميل صخرة. صخرة 

يف  بوشار  كحّبات  السيارة  يف  من  كل  فتقافز  وعي،  بال  جديد 
طنجرة غاضبة. ثالثة… اثنان… صخرة، ِدج. نعم ِدج. تطعوج 
لرواية  فلوبري  غوستاف  مسوّدات  كأحد  وأصبح  السيارة  بوز 

مدام بوفاري. 
الذي  الضياع  التقاط خيط  اللطيف  املشهد  يد من هذا  نر كّنا 
يتخلل نصائح قيادة من قبيل "برجل واحدة، تدوس البزنين 
أو املكابح، حسب املوقف، ال نستعمل الرجلني سوًيا أبداً، فهو 
الرواقيني  على  ُتحَتسب  لن  يعين  األسف،  مع  كامليش  ليس 
فلنقل،  ين  الليموز تقود  وأنت  وتتأمل  تفكّر  أن  يد  تر كنت  إن 
هو التباس مهضوم ال شك، ويف النهاية َتَعّلِم القيادة لتسافر 

وتعمل سائق أوبر، وكل يشء سيكون تماماً، ال تعتل هم." 
**

على األقدام مجدًدا ومجدًدا. إن كنُت أرسد وأقص عليك فهذا 
ُكتّيباُت تعلم  ألنين لست بمعٍط درَس تنميٍة برشية، وال عندنا 

.)CD امليش بطريقة مبتكرٍة من دون معلم )مع

ما عندي وصفات جاهزة ألي يشء، وال أعرف ما عانيته وتعانيه 
مل تعلن ذلك  أنك  أنك موجود، رغم  أنت، لكن تكفي معرفيت 
"أنا موجود"، كنت من تكن، فال أحد يعلنها مبارشة، لكن حني 
أنه موجود...  ليقول  يموت  يقفز شخٌص من على جرس، فهو 
فأنا  أَقرأ.  ذلك،  إعالن  أنا  أوّد  حني  ترى.  كما  عظيمة  مفارقة 
سقطت  تفاحٌة  ال  كتب،  أ وأنا  السماء  من  أسقط  مل  تعلم  كما 
على رأيس، ومل أرصخ يف الشوارع "وجدُتها!". أنا رصخت حينها 
تشّبع  األدب  أن  ترى  إذن؛  اقرأ  بدأُت.  وهكذا  وجدُتها"  "ما 
الدراسات  يف  قوله  يتكرر  ما  خالل  من  عوامله،  اختالف  على 
اسمها  أن  تعرف  تكن  مل  اليت  الكالسيكية  فمن  فعل"،  "ردات 
والدادائية  والرمزية  والواقعية  بالرومنسية  مروراً  كالسيكية، 
يا صديقي إلخ… كانت مطية  إلخ  يالية والبالبالبالئية..  والسور
األمر "ردات فعل"، تنطلق يف التأليف والتنظري والتقعيد... ثم 
االلتفاف على السائد مجدًدا، كأنها حركة )َعود أديب( ال أبدي، 
عذًرا من شواربك يا صديقي. وهكذا هي اللعبة. بالطبع ليس 
والسينيكال مثال،  أنا  كأن يجلس شخصان،  اآللّية،  بهذه  األمر 
ونصنع  ردة فعل  نعمل  تعال  مان،  "هاي  ويقوالن:  يف مقهى 
مدرستنا األدبية"، رغم أننا نحاول ذلك يعين. املهم، ال روبوتية 
تكرار  مع  اإلنسانية،  بالتجربة  مرتبط  يشء  فكل  املوضوع،  يف 
عظم،  عن  لحٍم  انفصاَل  بالرضورة  ليس  كيد،  أ واحد  يشء 
إنما انفصال يف العمق ال بّد منه، قد يطال أي يشء. هل من 

الواجب هذا؟ يجب وال بد... تعاَل قلياًل.
 

كارل، آه يا ابن أخي، أيها الشقي الجاحد. طريق اإليمان مليء 
بالشكوك. لن يتأّت لك ذلك أبداً عرب االستسالم له. أريدك أن 
تبلغ الطريق املستقيم، كما أبلُغ أنا، وأنا اآلن أصّم، أقىص غاية 
ملوسيقاي. لكنك، والنهاية أشعر بها تقرتب مين، تجعلين مضطًرا 
إىل إضافة يشء ما، كأن أجمَع الخط والنغم، البوليفونية وأغنية 
مواضيع  عن  خارًجا  لحًنا  اضطرابايت  من  ج 

ِ
أُخر أن  الشعب، 

يف  وْلتنترش  كزتعزعك،  تشاء،  كما  النغمات  منطلَق  اللحن، 
خذ  وْلتنفصل،   ،)Fugue( والهروبات  النوتات  الالشخيص 
االنتحار  تحاول  ال  النفس.  يّة  حوار األخرية،  الوترية  رباعّييت 

مجدداً يا كارل، حاول، فهو "القرار الصعب" : 
 " Muss es sein? Es muss sein

الطريق  تكون  كارل،  يا  ربما  ُبّد...(،  وال  يجب   - بد؟  من  )هل 
املستقيم، هي كل هذه الطرق جميعاً... 

وداًعا. عمك، محّبك )لودفيك فان بيتهوفن(.

طالب شحادة

األغنام من وجهة نظر الراعي 
أو يف منــــــاهضة "الخوْرفة"

زيك محفوض

يه بورتر
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يف محارضتك تحت عنوان "تأّمالت يف لغة الطعام"  تقتبسني مشاهد من 
مليء  صندوق  فيه  كشًكا  رأى  الذي  الطفل  قصة  لتسدي  لألطفال،  رواية 
الحروف  طعم  أن  للطفل  ويتّضح  بعضها.  يقضم  فراح  األبجدية  بحروف 
يختلف من حرف آلخر. ويقول صاحب الكشك للطفل: "هذه الحروف من 
أجل من يحبون خلق كلماتهم. يمكنك ان تختار اي تشكيلة تعجبك". هل 
وبالتايل  املوروثة،  اللغوية  للرتكيبات  تفكيًكا  ُتعترب  الصورة  هذه  ان  تعتقدين 
ال  وقد  طفل،  هي  الرواية  يف  الشخصية  أن  وبخاصة  القديمة؟  للّسديّات 

يكون ورث بعد رسديات عّمن سبقوه؟

 The Phantom رواية  من  مشهًدا  تناويل  كان  املحارضة  يف  إليه  تشريين  ما 
لنورتن جاسرَت ]معمار وكاتب أمرييك[، حيث  باية( 

ِ
الج Tollbooth )شبح كشك 

كل الطفل ميلو حروًفا ويكتشف تفرّد طعم كل حرف واختالفه عن الحروف  يأ
ومضغه  حرف  كل  تذّوق  تتضمن  اليت  باللغة  الخيالّية  العالقة  هذه  األخرى. 
وبلعه واحتوائه داخل الجسد الحي هي ما استوقفين. وأعتقد أن َمن يستطيع 
يف  الطفولة  مع  تشرتك  الكتابة  وأن  طفاًل،  يكون  أن  إال  يمكن  ال  بهذا  القيام 
تفكيك  يقصدون  ال  األطفال  أن  وكما  باللغة.  مستقرّة  وغري  مضطربة  عالقة 
الرسديّات القديمة اليت قد ال يدركون وجودها، كذلك على الكَتاب أن ال يجعلوا 
هذا  كلماتهم"،  خلق  "يحبون  ببساطة  فالكّتاب  لهم.  هدًفا  التفكيك  هذا  من 
الخلق هو ما يمكن أن يزحزح الرسديّات القديمة وتركيباتها اللغوية املوروثة ولو 
كثرية  أشياء  نتاج  إنه  نتبعها،  له وصفة  ليس  الكتابة"  يف  الكلمات  "خلق  قلياًل. 
ومنها أحياًنا الُصدف الطيب منها كما السئي. أو كما قال صاحب الكشك مليلو 

"معظم الناس كساىل لدرجة أنهم ال يخلقون كلمات خاصة بهم".
 

"لحظة  التايل:  اشباحها"  و  األمومة  عن  تلتئم:  "كيف  كتابك  يف  تقولني 
والدة شخص جديد تتطلب موت كائن آخر، موت السابق رشط ال غىن عنه 

ليك يحصل الجديد على مجال لحياته، كما يرى جورج باتاي".
ين إىل عملية  هل من املمكن إسقاط املفهوم نفسه على اللغة؟ وكيف تنظر
وجماعية  فردية  ثقافية  يات  حر إىل  كمدخل  تركيبها  وإعادة  اللغة  تفكيك 

جديدة؟

الثقافة  يف  بنائها  إعادة  أو  هدمها  أو  اللغة  تفكيك  مقوالت  نراجع  أن  يجب 
عن  خطابه  أن  مثاًل  الحظُت  أدونيس،  تجربة  عن  دراسيت  يف  الحديثة.  العربّية 
القرآنية واللغة  اللغة  للمفاضلة بني  ألعاب مكررة  اللغة" هو يف معظمه  "هدم 
الصوفّية، ومواجهة لغة الفقه بالتهويمات العرفانّية، وخلط تفضيالته بما يظنه 
بنبّوة جمالّية فأنتجت يّة أخرى انشغلت  يالّية. هناك تجارب شعر هو لغًة سور

إىل  يدخل  كاتب  هناك  وهل  بهدٍم؟  هذا  هل  معها.  التواصل  يصعب  غامضة  قصائد 
لغتنا  يف  أصيلة  يقة  بطر أنفسنا  عن  تعبرينا  مجرّد  أن  أعتقد  اللغة؟  هدم  بهدف  الكتابة 
ألنه  بيضاء  ورقة  أمام  يجلس  كاتب  تخيل  أستطيع  ال  للغاية.  معقدة  مسألة  هو  األم 
اليت  لغته  أواًل  بلغته معّقدة ألنها  الكاتب  أو قتلها. عالقة  أو تجديدها  اللغة  تفكيك  يد  ير
يظن أنه يملكها، وثانًيا ألنه من املستحيل امتالكها فهي ليست لغته وحده بل يشرتك يف 
ين. كيف إذن ُيسكن الكاتب هذه اللغة املَشاع نّيته  استخدامها والتواصل عربها مع آخر
ين؟ ربما يكون ذلك ما يجعل  ونربته وخياله وينجح يف نفس الوقت يف التواصل مع اآلخر
نتخيل  أن  واقعية  واألكرث  إيلّ.  بالنسبة  وجمااًل  توتًرا  اإلنسانّية  النشاطات  كرث  أ الكتابة 
إال  تطويرها  يمكن  ال  بفكرة  بمشهد،  بلحظة،  اإلمساك  على  قدرته  وكأنه  الكاتب  طموح 
عرب الكتابة نفسها. هذا الكاتب قد ينجح ولو قلياًل يف زحزحة كيتش ما أو صنم ما يخص 
يّتها أو حىت يف عالقات مفرداتها املستقرة بعضها ببعض. يتها أو ذكور اللغة األم يف جاهز

عند  وصل  قطع  هناك  وهل  األم،  وطنك  خارج  من  األديب  إنتاجك  لك  يبدو  كيف 
اليومية؟ كتابتك بلغٍة ال ُتسَتخدم يف حياِتك 

ذات مرة، كنت يف مكتيب يف الجامعة مستغرقًة يف الكتابة بالعربية، عندما جاءت إىل بايب 
رّد  أدهشين  لقد  أمامي.  كتاب  تحت  ووضعته  بذعر  بوك  النوت  أغلقُت  طالبايت.  إحدى 
فعلي وكأنين خجلُت مما كنت أقوم به. ولكين أعتقد أن األمر ال يخص اللغة، إنه يخص 
كان  لو  ذاته  الفعل  برد  أقوم  أن  يمكن  كان  ومعزول.  ورسيّ  فرديّ  كنشاط  الكتابة  فعل 
مكتيب يف جامعة عربية ودخلت عليّ طالبة عربّية. منذ بدايات القرن العرشين وحىت اآلن 
لغويّة أخرى. وبقدر  بيئات  بلغتهم األم رغم عيشهم يف  يكتبون  الذين  الكّتاب  يزداد عدد 
ما يبدو األمر وكأنه نوع من الفصام اللغوي، هو ال يخلو يف الحقيقة من تقاطع وفوىض 
األم،  بلغيت  كتبته  أنين  رغم  ما  "أجنيب" يف نص  لغوي  تركيب  بحلول  أشعر  أحياًنا،  وثراء. 
يف  جديدة  إمكانية  ففتح  لغيت  يف  حّل  الداليل  مجالها  أن  أو  ما  أجنبّية  كلمة  أن  بمعىن 
املشهد. وما أصفه شبيه بتقاطع لغتنا العامّية أحياًنا مع العربية الفصحى اليت نكتب بها، 
ًما ومولًِّدا لعبارات أخرى يف قصيدة فصحى. 

ِ
ال شك أن كلمة أو تعبري عاّمي قد يكون مله

الدقة، من أجل  اللغة األجنبية يكون من أجل  الكاتب مع  ورغم ذلك، أظن أن تفاوض 
الكاتب ليس  األم وجوديًّا، وطموح  اللغة  التفاوض مع  يبدو  بينما  أفكاره،  أن يضع فيها 

كرة للنص عرب اختياراته اللغوية. الدقة وحسب، بل أيًضا خلق شخصية وذا
 

عن انقطـــــــــــــاع الحبل الــــــــــــــــسرّي
يستيفا إن االمومة ليست بوظيفة )كاألبّوة(،  تقول املحللة النفسية والكاتبة جوليا كر
كيد، شغف. يرتّفع الشغف أحياًنا عن مفهوم الزمنية فيسقط مفهوم  بل هي، وبالتأ
القديم/الجديد، ليعود ويمحور نفسه كاألقَدم، واألخَلد. ويف املقابل، ذكرِت يف مقابلة 
لك يف وصٍف لكتابك عن االمومة وأشباحها، كيف نلتئم التايل: "هو الحقيقة، يعين، 
يستيفا  أنا حاّسه انو هوَّ كتاب قديم ُجّوايا". هل يفّس مفهوم األمومة/الشغف لكر

كتابك؟ بِقدم  إحساسك 

يستيفا من قبل ولكنها تبدو يل مثرية للغاية.  شكراً على هذا السؤال، مل أفكر يف جملة كر
عندما قلُت "أنا حاّسة إنه كتاب قديم ُجّوايا" كنت أقصد ببساطة األثر املبكر ألول صدمة 
عقود  مدى  على  تشكلت  كتايب  يف  والحاالت  األسئلة  بعض  وأن  األم،  بموت  حيايت  يف 
يستيفا يف ما أصفه هنا، مثاًل  منذ تلك الرتوما. قد يكون هناك مدخٌل آخر لتأثري أفكار كر
تفكري  وتأثري ذلك على  املبكرة  الصدمات  كتابها "شمس سوداء" بني ما تسميه  ربطها يف 
تكن ممكنة  مل  كتابته  ولكن  األم،  تجربيت، هناك رشخ موت  وتمثيالتهما. ويف  ولغته  الفرد 
األمومة من  أرى  اواًل حىت  ا  أمًّ كون  أ أن  كان يجب  "الوالدة".  آخر وهو  بحدوث رشخ  إال 
بااللتئام،  يحلم  منا  كل  برشخ شخيصّ،  منا  كل  يعيش  الكتاب،  يف  قلت  وكما  الناحيتني. 
الفهم  يد  ير اإليديولوجيا، هناك من  أو  العلم  أو  الدين  االلتئام عرب  هناك من يبحث عن 
عرب الكتابة. بهذا املعىن كل مرشوع كتابة هو مرشوع قديم بالرضورة، ألنه يعود إىل الرشخ 

األول الذي نحمله بداخلنا.

االنظمة  أن  ين  تر هل  أبوية.  أنظمة  إنها  ية  الديكتاتور األنظمة  عن  البعض  يقول 
كبري  حّد  إىل  تكون  أن  يمكن  وعائالتنا  مجتمعاتنا  ضمن  التعبري(  صّح  )إن  األموميّة 
يّة ومَهيمنة على مسار األوالد؟ وهل نحن بحاجة لقطع الحبل السّي مع اآلباء  ذكور
إىل  ووصواًل  )العائلة(  ية  املجهر العيّنة  من  بدًءا  يجيًّا،  تدر ر  للتحرّ سواسية  واألمهات 

)النظام(؟ املجتمع  مستوى 

زاوية سلطة  من  اإلسالمية  البلدان  يف  الجندر  ومسألة  األبويّة  األنظمة  نقد  يتم  ما  غالًبا 
الدين على املجتمع ومؤسساته وحسب. لكن التفكري يف تشابه البنية السياسّية لألنظمة 
ويجب  باآلخر.  منهما  كل  ارتباط  يؤكد  األبويّة  لألنظمة  االجتماعية  البنية  مع  يّة  الديكتاتور
يتم  الجنس،  على  بناًء  األدوار  ُتحّدد  اجتماعية  كبنية  األبوي  النظام  تكريس  أن  نتذكر  أن 
الدولة بترشيعه وتبّنيه  القانون والتعليم واإلعالم وقوى العمل وغري ذلك مما تقوم  عرب 
يًّفا عن الهويّة وكأنها عادات  ية أيًضا تصوًرا مز وتعميمه. ويف حاالت كثرية تقدم الديكتاتور
يف  املواطنني  سلوك  أو  األرسة  شكل  أو  الرشف  أو  املرأة  عن  أخالقية  وتصورات  وتقاليد 
توك" يف  "تيك  الـ  فتيات  اعتقال  مثااًل على ذلك يف قضايا  نرى  أن  يمكن  العام.  الفضاء 
مرص بحجة "حماية أخالق الطبقة الوسطى". ال يتكرّس النظام األبوي على أيدي الرجال 

فقط، بل على أيدي الرجال والنساء، اآلباء واألمهات. 

وتقيم  وجودها  به  ر  تربّ بل  السياق  هذا  عن  األمومّية  األنظمة  تنفصل  ال  املعىن،  وبهذا 
يف داخله. دور األم يف مجتمعاتنا ال يمكن إال أن يكون ملحًقا بالنظام األبوي وداعًما له؛ 
كثرًيا ما تفرض األم ما ُيمليه عليها النظام األبوي عرب الحّب والحنان، بل وعرب كونها هي 
نفسها ضحّية ذلك النظام. هكذا يمكن أن نقرأ بيت حافظ إبراهيم الشهري "اأُلم مدرسة 
األم  اإلمالء:  تعبري مبارش ومعرّب عن  أنه  األعراق" على  أعددت شعًبا طيب   / أعددتها  إذا 

أداة تفعيل رشوط النظام األبوي أو هذا ما ُيتَوقع منها عادة.

إعـــــــــــــــــادة تركيب الحـــــــــــــاضر 
يف  الكتاب  هذا  يتموضع  أين  يات".  الز عنايات  أثر  "يف  عنوانه  كتاًبا  مؤّخًرا  نرشِت 
أحداث  انتقاء  وهل  الكالسييكّ؟  التوثيق  عن  مساره  يختلف  هل  األرشفة،  فضاء 

معيّنة بهدف إعادة إنتاج السّد يقطع الّصلة مع املايض أو يعيد إنتاجه؟
 

أجل  من  الرسد  إنتاج  "إعادة  أن  أعتقد  سؤالك  يف  األخرية  الجملة  من  أبدأ  دعيين 
الحديثة،  العربّية  الثقافة  كوارث  إحدى  هي  إنتاجه"،  إعادة  أو  املايض  مع  الّصلة  قطع 
يمة ١٩٦٧. أقصد هنا محاوالت كثرية لتثوير الرتاث، الستلهامه، وجعله  وخصوًصا بعد هز
شغلت  محاوالت  وهي  كية.  لالشرتا أو  الناهضة،  القومية  للمرحلة  أو  للحداثة،  صالًحا 
يف  مروة،  وحسني  تزييين  وطيب  ألدونيس  األساسية  الكتب  صدور  مع  أساسًيا  مكاًنا 
يع  يع ثقافّية تضاهي املشار السبعينّيات. بدت العودة إىل املايض وكأنها تكئة إلنشاء مشار
يع أحرضت  السياسّية الكربى مثل مرشوع جمال عبد النارص يف مرص. ورغم أن هذه املشار
بعض عنارص الرتاث العريب للقراءة، فشلت يف قراءتها؛ والذين قاموا بها بحثوا يف املايض 
كتايب يف  يكون هذا هو طموح  أن  أتمىن  وال  عليه.  أجل فرض صورتهم  الرتاث من  / يف 

يّات. الز أثر عنايات 
يّات،  الز بالنسبة يل عندما بدأت يف رحلة البحث عن عنايات  مل يمثل األرشيف أي سؤال 
فما حدث هو أن غياب األرشيف كان يفاجئين مع كل سؤال جديد يف هذه الرحلة. هناك 
على سبيل املثال ملّفات يف األرشيف ُترَسل إىل جهة تسّمى "الهالك" ليك ُتْتلف يف حال 

مل يبحث عنها أحد.

ُيستخدم  والزاحفة  العامة  الحرشات  ملكافحة  مبيد  هناك  "هالك؟  للمقاطعة.  عفًوا 
يف لبنان وعلى ما أعتقد باسم "هالك". هل لديك علم بذلك؟

"إنيت بتهرَّجي!" لو عرفُت بهذه القصة مسبًقا أللهمتين شيئاً يف هذا الكتاب!
األرشيف  املؤسيس وطبيعة هذا  األرشيف  يات من  الز راعين استبعاد عنايات  أقول،  كنت 
لتدمري  إضافيًّا  ونظاًما  يتكّون،  ليك  والرتتيب  واالستبعاد  لالنتقاء  نظاًما  يحتاج  الذي 
ال   أحًدا  أن  يعة  بذر مؤلفاتها،  وأهمية  شأنها  من  يقللون  الخرباء  ألن  أجزائه،  بعض 
الداخلية للنرش يف  املثال، ال يمكن للباحث أن يعرف اآلليات  يطلب قراءتها. وعلى سبيل 
ما هو محفوظ  إىل  الوصول  وهناك صعوبات جّمة يف  الستينيات،  الدولة يف  مؤسسات 
وراعين  الشخصية.  األحوال  قضايا  أو  النفيس  الطب  مستشفيات  يخص  ما  يف  بالفعل 
عنايات  أن  مثل  خاطئة  معلومة  يجعل  ما  األرشيف،  إىل  بالرجوع  االستهتار  القْدر  بنفس 
انتحرت يف ١٩٦٧ ُيعاد تكرارها من دون تدقيق. لقد حلمُت بالطبع أن يكون هناك أرشيف 
وأوراقها  يومياتها  معظَم  أرستها  حرق  إثر  األرشيف  هذا  غياب  لكن  لعنايات،  شخيص 
اليت  املقابالت  ويف  صاحبه؟  موت  بعد  الشخيص  لألرشيف  يحدث  ماذا  أتساءل:  جعلين 
يتها مع املمثلة نادية لطفي وبعض أفراد أرسة عنايات، انتبهت إىل أن ما ُيقال يل عنها  أجر
ُيقال يل هو ما نجا  كرث من خمسني عاًما، ما  أ انتحر منذ  تأويل لحياة شخص  إعادة  هو 

كرة األحياء بعد عقود من محاوالت التعايف من تروما املوت. يف ذا
عنايات  أثر  "يف  كتاَب  قراءته  الورداين يف  هيثم  كتبه  ما  على سؤالك يف  اإلجابة  تكون  قد 
نستبطن  أن  يمكننا  كيف  ضفافه؟  على  نشأنا  الذي  املايض  جرح  نرث  "كيف  يات":  الز
حوله؟  ذواتنا  نبين  ثم  مبارشة،  فيه  نولد  لكننا  تشكّلنا  بعد  يصيبنا  ال  الذي  الجرح  ذلك 
ية مثاًل، أو الحداثة أو الرأسمالية. نولد يف الجرح املفتوح  ولهذا الجرح أسماء كثرية، الذكور
وإذا  بأمله.  نشعر  أو  نراه  ال  حىت  حواسنا  ونبّلد  أعيننا  نغمض  أن  فشيًئا  شيًئا  نتعلم  ثم 
إذ كيف يمكننا أن نضطلع بهذه  الحياة،  حدث أن ملحناه نغّض الطرف رسيًعا حىت تسري 
أعتقد  نحن صنيعته؟".  الذي  العطب  يف  التفكري  نعيد  أن  يمكننا  كيف  املستحيلة؟  املهمة 
أنتجت  الطاقة اليت  الذي نحن صنيعته هو  العطب  التفكري يف  املايض من أجل  أن قراءة 

الكتاب. هذا 

التفكيك  وبني  ودائمة.  متالحقة  تفكيك  كعمليات  مرسال  إيمان  كتابات  تبدو 
والوصل موت ووالدة: انقطاع للحبل السّي وربطه مجدًدا ونفي للموروث وإعادة 
املايض  رسديّات  بني  دوما  قافزة  متجّددة  ككاتبة  نفسك  ين  تر كيف  كيده.  وتأ إثباته 

والحارض؟ وما هي الثيمات اليت مل تطريق بابها بعد وتوّدين تفكيكها؟ 

يحدث  وما  الكتابة.  يف  يتشكل  وعيي  بدأ  منذ  األسئلة  بنفس  منشغلة  أين  أظن  ما  كثرًيا 
لغته ونربته من جديد. وبعد  أرضية جديدة لالختبار وخلق  هو قدرة سؤال ما على فتح 
الكتابة  عملية  معىن  يف  الشك  وينتابين  قصرية  ليست  فرتة  أتوقف  ما  عادة  كتاب،  كل 
نفسها. ولكن لحسن الحظ، أجدين أتورّط يف الكتابة مرة أخرى فأشعر وكأنه التورّط األول 
الصداقة،  عن  نّص  على  أعمل  األيّام،  هذه  بها.يف  سابقة  خربة  عندي  ليست  عملية  يف 
ال يهمين يف الحقيقة إن كان سُيفكك أي رسديّة عنها، فما أطمح إليه هو فقط أن أفهم 

كتابتها.  عرب  "الصداقة" 

"انا حّسيْت مع موضوع أُموْميت شخصًيا، إين أبقى أم، إّن يف  
حاَجة جاْت وأعادت تشكيل كل األجزاء دي... يف حاجة "عنيفة"  
هزّتين مش بشكل حلو وال وحش، يعين َبْوِصْف َبْس، بحيث ان  

إنَت فعاًل ِتسأْل ِمْن تاين، هوَّ انا مني؟ هوَّ يف إيْه؟"*  
- إيمان مرسال  

قبل  الشفهيّ  وتواصلها  خطابها  يف  مرسال  إيمان  عند  التهشيم  عملية  تبدأ 
انتقاؤها  يتبلور  املقابلة،  هذه  خالل  مارستها  اليت  اليومية  لغتها  ويف  كتاباتها. 
ال عناء: إنه اإلحساس الفطري والوعي العميق 

ِ
الدقيق للكلمات الذي تمارسه ب

كاديمية  وأ إيمان مرسال، شاعرة وكاتبة  العام ويفكّكه.  املنت  يتشابك مع  الذي 
كونها  رغم  العامة،  الرسدية  تفكيك  عمليات  كتاباتها  تحايك  مرصية،  ومرتجمة 
من  العدد  هذا  ثيمة  مع  ترافًقا  املقابلة،  هذه  محتوى  يكمن  شخصية.  تجارب 
"رحلة"، يف هذه النقطة بالذات: قطع الوصل مع الرسديات العامة واالعرتاف 
يد أن تبرص النور عرب  بالحقائق الفردية من خالل اعتبارها انطولوجية مكبوتة تر
وتركيباتها  القديمة  الرسديّات  يزحزح  أن  "يمكن  خلق  متتالية؛  خلق  عمليات 
اللغوية املوروثة ولو قلياًل". وتتجّلى هذه النقطة باملواضيع اليت تختارها مرسال 
يدة؛  فر بخاصّية  لغتها  وَحْبك  كلماتها  انتقاء  أيضا يف  تتجّلى  انها  إال  كتاباتها،  يف 
األول  الرشخ  إىل  يعود  ألنه  بالرضورة،  قديم  مرشوع  هو  كتابة  مرشوع  "كل  فـ 

بداخلنا". نحمله  الذي 

إعادة تركيب اللغة / "هناك شاعرة َزي إيمان مرسال عايزة  
**."That's all ِتْكِتب املناطق املُعِتمة عندها يف اللغة العربية!   

* ضمن لقاء "عصري الكتب". حاورها الروايئ والكاتب بالل فضل للحديث عن كتابها "كيف تلتئم: عن األمومة 

وأشباحها" عام 2017

** ضمن هذه املقابلة التي أجرتها "رحلة"

عن لحظــــــــات الصدع: 
ايمان مرسـال تكتب عن منـاطقها املعتمة
ليلى السيد حسني

Paloma Mitka :املصور

زوم
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مكتبه  من  مرسعاً  كامو  البري  خرج  وظيفته،  يف  قضاه  وممطر  طويل  يوم  بعد 
بقوة  يتساقط  املطر  كان  وبينما  املساء.  حافلة  بانتظار  الرصيف  على  ووقف 
إىل  كامو  اللطيفة. يصعد  العامل  لالمباالة  الباب فجأة  كامو  فتح  على جمجمته، 
الخلف، ويشعل سيجارة من نوع "غولواز أحمر" بوالعته  الحافلة ويجلس يف 
الحمراء ويستمع إىل خطاب دونالد ترامب الذي يذاع على الراديو: "... يف أقل 
يخ بالدنا." على يمني كامو،  تار إدارة يف  كرث من أي  أ إداريت  أنجزت  من عامني، 
يجيت باردو، يدير كامو رأسه باتجاهها ويقول: "يف  تجلس فتاة شقراء تدعى بر
بالرعب ألنين مل أسمع، منذ سنوات،  كل مرة أسمع فيها خطاًبا سياسًيا أشعر 

شيًئا يبدو وكأنه إنسان. 
الرجال  أن  وحقيقة  األكاذيب.  نفس  تطلق  اليت  نفسها  الكلمات  دائًما  إنها 
يرضون بذلك، وأن غضب الناس مل يدمر هؤالء املهرجني الفارغني، هو بالنسبة 
أنهم  بها.  ُيحَكمون  اليت  يقة  للطر أهمية  يولون  ال  البرش  أن  على  دليل  يل 
بمصالحهم  يسمى  وما  حياتهم  من  كامل  بجزء  يقامرون،  نعم،  يقامرون... 

يجيت برأسها ومل تقل شيًئا. الحيوية ". أومأت بر

ُيدعى "ُكرشي"  الحافلة وتوجه إىل مقهى  كامو من  ترّجل  بعد عرشين دقيقة، 
يف  محدقة  النافذة  بجانب  إيما  جلست  قهوة.  فنجان  على  كلثوم  إيما  للقاء 
لـ"مطر  تقديرها  عن  تعبرياً  السوداء  الشمسية  نظارتها  تضع  وهي  الخارج 
أطّل  رفيعة.  سيجارة  وتدخن   Hazelnut Latteكوب تحتيس  كانت  نوفمرب". 
كامو، وسار باتجاهها وهو يفكّر بعبارة ممزية يفتتح بها الحديث بداًل عن "مساء 
إىل  إيما  نظرت  الحياة".  من  يأس  دون  من  الحياة  يف  "ال حب  فقال:  الخري"، 
ينتني وسألته: "وما الذي يجعلك تقول ذلك كامو؟" يجلس  كامو بعينيها الحز
األسايس  املفهوم  هو  "العبث  ويقول:  ثانية،  غولواز  سيجارة  ويشعل  كامو، 
الباب  اليوم فتحت  "إيما،  لها  إيما وقال  ثم حدق يف عيين  األوىل".  والحقيقة 

لالمباالة العامل اللطيفة." ردت إيما: "أخربين بعد يا كامو".

املكتب  من  "خرجت  لها:  ويقول  إيما  بيد  ويمسك  املطر  رائحة  كامو  يتنّشق 
اليوم وأدركت أن بعض الناس يبذلون طاقة هائلة ملجرد أن يكونوا طبيعيني، 
نورمال. ما الذي قد يحصل إذا تركت وظيفيت يف املكتب وقضيت بضع سنوات 
التحّول؟  النورمال دائمة  الحياة  ين أن  تر أال  الرصيف؟!  الرتومبيت على  أعزف 
وما يدهشين هو اشتياق الناس الدائم للعودة إىل النورمال. يمكنين أن أرفض 
كل هذا الجزء الذي يعيش نوستالجيا غامضة يف داخلي، باستثناء تلك الرغبة 
يمكنين  والتماسك.  الوضوح  إىل  الحاجة  للحّل، هذه  الشوق  االتحاد، هذا  يف 
ال  ولكين  يين،  يغر أو  يستفزين  والذي  يب  املحيط  العامل  هذا  يف  يشء  كل  دحض 
أرفض هذه الفوىض العارمة - الفرصة الحقيقية والتكافؤ املقّدس - اليت تنبع 
من الفوضوية. ال أعرف ما إذا كان لهذا العامل معىن أبعد منه. لكين أعلم أنين 
يمكن  ماذا  اآلن.  أعرفه  أن  بالنسبة يل  املستحيل  وأنه من  املعىن  أعرف هذا  ال 

ملعىن خارج حاليت أن يعين يل؟ أستطيع أن أفهم فقط من منظار اإلنسان."

ييّت أطلق يدياااا"،  استمعت إيما إىل كامو باهتمام وأجابت قائلة: "أعطين حر
ثم أردفت: "إنتا فني والحب فني؟" فأجاب كامو على عجل وكأنه يتلو قصيدة: 
"بؤس هذا العامل وعظمته تكمن يف أنه ال يقدم حقائق، بل مجرد أشياء للحب. 
ليغادر  كامو  استعد  ثم  منه".  إنقاذنا  على  قادر  الحب  ولكن  ملك،  هو  العبث 
للقلوب  "طوىب  لها:  وقال  استدار  إيما  عن  يبتعد  كان  وبينما  معطفه،  وارتدى 

أبًدا." اللينة، فهي لن تنكرس 

األسئلة،  تمتلك شجاعة طرح  ال  أن  يعين  )Unenlightenment(؟  التنوير  غياب  يعين  ماذا 
يعين  التنوير  غياب  بما يحصل من حولك.  تشكّك  أن  رغباتك، شجاعة  تعرّب عن  أن  شجاعة 
الشجاعة  تملك  ال  ألنك  القوة،  يمتلك  من  عليك  يمليه  بما  وااللزتام  السائد  قبول  أيضاً 
بليدة  بريوقراطيات  يف  اغرتابنا  زاد  كلما  "ال"  الـ  انحرست  كلما  العامل.  هذا  يف  فرديّتك  لتنمية 
التنوير، يتحول اإلنسان إىل يشء، تخّيل  وأنظمة ممكننة وثقافة استهالكية سائدة. يف غياب 
أو  إليه  الحاجة  تنتفي  أن  إىل  العمل  سوق  يف  والتبادل  للتسليع  جاهز  يشء  منفضة.  أنك 
تنترص  وأن  ومنّظروها،  العاملة  الطبقة  تفشل  أن  هو  أخرياً،  التنوير،  غياب  صالحيته.  تنتهي 

الفاشية والرأسمالية يف آن معاً. 

األبحاث  النقدية )معهد  ية  للنظر الرسمية  فرانكفورت  نستضيف يف حوارنا هذا مدير مدرسة 
االستاذ ماكس هوركهايمر   )Institut fur Sozialforschung  - فرانكفورت  االجتماعية يف 
واالستسالم،  التطبيع  مقابل  يف  والخضوع  الرضوخ  رفض  عن  وغيابه،  التنوير  عن  ليحدثنا 
عّله يساعدنا على فهم ونقد الواقع "النورمال" الذي نعيشه يف هذه األيام الصعبة، ويقرتح 

علينا كيفية دفع التوتر االجتماعي إىل مستواه األقىص وبدء االشتباك.

***
أستاذ هوركهايمر، تحيايت. لسَت "الفرانكفورتري" املفّضل لدي، ولكين استضيفك اليوم أواًل 
ألنك كنت املسؤول عن جمع عقول المعة يف مكان واحد يف فرانكفورت، وثانًيا ليك نتحدث 
عن "جدلية التنوير" وهو عنوان الكتاب الذي ألفته مع صديقك تيودور أدورنو عام 1944. 

ية النقدية" اليت وضعتم أسسها؟ أخربنا بدايًة، ما قصة مدرسة فرانكفورت و"النظر

من  أنت  األسباب،  أتفهم  لكين  املفّضل،  "فرانكفورترك"  لست  أنين  يؤسفين  حبييب،  أهال 
جماعة "رحلة" و"اتحاد املنشقني عن قوى األمر الواقع"، تنتمون إىل معرش الـ"كاونرت كالترش" 
بخصوص  أما  وبركة.  خري  فيها  العامل  كل  حال،  كل  على  وماركوزه.  فروم  ألفكار  وتتحمسون 
مدرسة فرانكفورت أو معهد األبحاث االجتماعية، كان كارل غروينربغ  أول مدير للمعهد بعد 
غروينربغ  وكان  ية،  الناز صعود  وقبيل  فايمار  ية  جمهور حكم  إبان  أي   1923 عام   تأسيسه 
الفرتة  تلك  يف  يميل  املعهد  كان  سيايس.  كتوجه  وليس  العلمي  باملعىن  ماركسية  خلفية  ذو 
يل  بالنسبة  املحوري  املوضوع  كان   1930 يف  للمعهد  مديًرا  تعييين  بعد  ولكن  اإلقتصاد.  إىل 
يف  محددة،  اجتماعية  مجموعة  داخل  عقدها،  يمكن  اليت  الصلة  "ما  التايل:  السؤال  هو 
يف  والتغريات  املجموعة  لهذه  اإلقتصادي  الدور  بني  محددة،  بلدان  يف  محددة،  زمنية  فرتة 
البنية النفسية ألعضائها األفراد، واألفكار واملؤسسات اليت هي نتاج ذلك املجتمع؟" حاولُت 
والنفسية  اإلقتصادية  البنيتني  بني  متبادل  تأثري  وجود  على  براهني  أجد  أن  الزمالء  بايق  مع 

والفرد.  للمجتمع 
فلطاملا  مّتحد.  واحد  جسم  كأنها  فرانكفورت  مدرسة  مع  تتعامل  أن  يمكنك  ال  وباملناسبة، 
لدراسة  كمنهج  النقدية  ية  النظر تبّنت  اليت  واألجيال  الحقبات  وتتالت  بيننا،  ما  يف  اختلفنا 
حقبة  كانت  للمعهد،  إداريت  فرتة  إن  أقول  أن  أستطيع  ولكن،  يخ.  والتار واملجتمع  اإلنسان 

السوبرستارز، أمثال أحبايئ أدورنو وماركوزه وفروم ورايخ.

ية.  الناز صعود  وقبل  الضعيفة  فايمار  ية  جمهور حكم  إبان  املدرسة  تأسست  طيب 
بني  جمعتم  وكيف  وأولوياتكم؟  يّتكم  نظر تطّور  على  األحداث  هذه  أثرت  كيف 

واملمارسة؟ ية  النظر

ية ما تقررها صلتها  ية تتوقف على اتصالها باملمارسة. كما أن قيمة نظر أعتقد أن قيمة النظر
يخ، القوى اإلجتماعية األكرث تقدمية.  باملهام اليت تأخذها على عاتقها، يف لحظة بعينها يف التار
اإلنسان،  استعباد  مسببات  فهم  مهمة  عاتقنا  على  أخذنا  فرانكفورت،  مدرسة  يف  ونحن، 
الذي  املدرسة  مانيفستو  يف  العبودية.  من  اإلنسان  تحرر  أن  شأنها  من  اليت  السبل  وإيجاد 
ية النقدية للمجتمع هي إلغاء املجتمع الطبقي." بمعىن  كتبته عام 1937 قلُت: "غاية النظر
يات  ير اإلنسان من ظروف استعباده. وأعتقد أن ذلك يتناقض مع النظر آخر، هدفنا هو تحر
التقليدية يف علم اإلجتماع واإلقتصاد اليت تتعامل مع البرش كأرقام ومؤرشات يجب تحويلها 
كرث فعالية وأقل كلفة وعطًبا. ومن شأن ذلك عكس مسرية التنوير ووضع  إىل أرقام أفضل وأ

يد من القيود واألغالل. املز

على  فعاًل  قادرة  هي  وهل  العامل؟  لفهم  رضورة  النقدية  ية  النظر هذه  تزال  وهل  طيب 
اإلنسان؟ ير  تحر

ية وهي تتمثل بتنبؤ  ية ال تزال رضور نعترب يف مدرسة فرانكفورت أن املهمة األكاديمية - النظر
سوداوًيا.  مستقباًل  فرانكفورت  يف  نتنبأ  ما  غالًبا  ولكن  ممكن،  املستقبل  تنبؤ  نعم  املستقبل. 
ية، ولكننا فشلنا أيًضا يف إحداث تغيري ثوري اعتربناه نتيجة  فتنبأنا بتحول الرأسمالية إىل بربر
الحرب  بعد  أملانيا  يف  قامت  املثال،  سبيل  فعلى  االقتصادية.   للتناقضات  منطقية،  ية،  رضور
ية فايمار، فأخذت "القوى االجتماعية األكرث تقدمية" على عاتقها مهمة  العاملية األوىل جمهور
محاوالت  لكن  إجتماعية(.  ومشاكل  وبطالة  بؤس  من  عنها  ترتب  )وما  الرأسمالية  سحق 
السلطة.  على  الفاشية  فاستولت  بالفشل…  باءت  الرأسمالية  لسحق  التقدمية  القوى  هذه 
وبدل التقدم، خطونا مئة خطوة إىل الوراء. وغالًبا ما نكرر عبارة املرحوم والرت بنجامني: "وراء 
ية  كل فاشية، ثورة فشلت". ويف عاملنا هذا أيًضا، ال اعتقد أن هناك أدوات أفضل من النظر
النقدية  ية  فالنظر الجديدة.  والتقنية  االجتماعية  والعالقات  الظواهر  وفهم  لدراسة  النقدية 
ومجتمع  اإلفرتايض  والواقع  االصطناعي  كالذكاء  مستقبلية  قضايا  مع  التعامل  على  قادرة 

ية يف مجتمعاتنا.  الجذر املتغريات  يالنس وغريها من  الفر

ية باملمارسة يف مدرسة فرانكفورت. ونحن نعلم كيف انخرطتم  تحدثَت عن ارتباط النظر
يف  وفرنسا  املتحدة  الواليات  يف  املضادة  الثقافة  حركة  مثل  مفصلية  أحداث  يف  بقوة 
العودة إىل "النورمال". أعلم أنك اتخذت  القرن املايض، وهي حركات رفضت  ستينيات 

ية مقارنًة بزمالئك، ولكن هل تفس لنا ما الذي كنتم تحاولون فعله؟ موقًفا أقل جذر

ارتباط  يف  ية  املحور الحلقة  طيب،  مين.  كرث  أ "ثورجي"  ألنه  ماركوزه  تفضل  إنك  لك  قلُت 
اىل  ورفعها  بوضوح  املجتمع  داخل  املتعارضة  القوى  تحديد  رضورة  هي  املمارسة   - ية  النظر
مستواه  إىل  االجتماعي  التوتر  تدفع  أن  الخطوة  هذه  شأن  من  بالذات.  الوعي  مستوى 
األساسية  والوظيفة  البورجوازي.  املجتمع  بإطاحة  يسمح  ًيا،  ثور نضااًل طبقًيا  بوصفه  األقىص 
أن  لها  ُقّدر  اليت  اإلجتماعية  للقوى  األيديولوجي  التنوير  هي  للمجتمع"  النقدية  ية  "النظر لـ 
يخي الحاسم.  يعين مثاًل، عليك أن تبدأ بالتحريض من خالل دراسات  تقوم بهذا العمل التار
يف  وبموقعه  بذاته  الفرد  وعي  من  يد  تز ليك  "رحلة"،  مجلة  مثل  مجالت  أو  منشورات  أو 
هنا  ية  والنظر االشتباك.  يبدأ  حىت  املجتمع  يف  والتحريض  التوتر  حّدة  من  يد  تز ثم  الرصاع، 
هذه  على  وكمثال  نضاالتها.  من  تتعلم  أيضاً  بل  فحسب  االجتماعية  القوى  هذه  ُتَعِلم  ال 
الفكرة، نستذكر شعار رفعه الشباب املنتفضون يف مايو 1986 يف باريس فكتبوا: "يف مجتمع 

ألغيت فيه كل أشكال املغامرة ، تبقى املغامرة الوحيدة إلغاء ذلك املجتمع".

الحظت  طيب،  االبتدائية.  املدرسة  يف  كنُت  مذ  حلمي  هذا  املجتمع،  إلغاء  لطيف،  يا 
والفاشية  الليربالية  والديموقراطية  ية  كالبورجواز مصطلحات  تستخدم  ما  غالًبا  أنك 

والرأسمالية يف جملة واحدة.هل يمكن أن ترشح لنا السبب؟

ية  البورجواز املنظمات  بني  التحالف  ينشأ  إذ  البورجوازي،  املجتمع  مع  تتعارض  ال  الفاشية 
يا.  الربوليتار والفاشية عن الخوف من 

صديقك  ولكن  يا،  الربوليتار ثورة  من  خوًفا  توحدتا  والفاشية  ية  البورجواز إن  إًذا  تقول 
تفقد  أو  عن  تعجز  الجماهري  فجعل  حدث  الذي  "ما  ًيا:  رضور سؤااًل  سأل  رايخ  فيلهلم 
كية الديمقراطية؟" كيف حاولتم يف مدرسة  ية لالشرتا الرغبة يف إدراك هذه الوظيفة الثور
فرانكفورت اإلجابة عن هذا السؤال وفهم أسباب عدم انضمام غالبية الطبقة العاملة 
ية  الناز للفاشية  الجماهري  العكس، رضخت  بل على  كية؟  اإلشرتا الديمقراطية  الثورة  إىل 

الديكتاتور. ية السوفييتية وغرقت يف حّب االستهالك األعمى والزعيم  الديكتاتور أو 

كية  اشرتا وليس  ديموقراطية  كية  اشرتا على  ِقبلنا  من  اإلرصار  ولذلك  حق،  معك  صحيح 
ية ستالينية تتشابه مع اإلمربيالية األمريكية باستعبادها اإلنسان.  ينتج عنها ديكتاتور "حاف" 
أينما  العاملة  الطبقة  يف  مكبوتة  ورغبات  وعوًدا  أيًضا  نجد  ية،  البورجواز خوف  مقابل  ففي 
ية كسب أصوات العمال يف أملانيا. يف تلك الفرتة  حّلت. الحظ معي مثاًل كيف استطاعت الناز

.white collar ظهرت طبقة عمال الياقة البيضاء

العمال  رغبات  إلشباع  وسيلة  سوى  هرمًيا  تنظيًما  تتبع  اليت  الوظائف  هذه  كانت  وما 
املتحدة  الواليات  يف  حالًيا  يحصل  ما  هذا  صغري".  "سّيد  دور  بلعب  السلطوية  وطموحاتهم 
يج من الفاشية والعنرصية من جهة، وعداء شكلي  أيًضا. فاز ترامب مستخدًما خطاًبا هو مز
الوسطى  الطبقة  فهّبت  أخرى.  جهة  من   )Big Business( واالحتكارات  الكربى  للرشكات 
لدعم ترامب يف حني أن معظم قراراته صّب يف مصلحة الرشكات الكربى. هكذا أيًضا استطاع 
للرشكات  العداء  مع  القومي  الَنَفس  مازًجا  األملانية،  الوسطى  الطبقة  بأصوات  يفوز  أن  هتلر 
أوجه  وهنا  باالنتخابات.  هتلر  فوز  بعد  الفاشية  رشيكة  الحال  بطبيعة  أصبحت  اليت  الكربى 

تحية لصديقي املجنون ويلهلم رايخ الذي كتب بإسهاب عن هذا املوضوع. 

يخ البرشي بأنه يسري يف دائرة تعود بنا غالًبا إىل "النورمال" مع بعض  يمكن وصف التار
على  السيطرة  السائدة  الثقافة  أو  كم  الحا النظام  ويعيد  وهناك.  هنا  التمرد  حاالت 
إىل  "العودة  هذه  تتم  كيف  السوق.  يف  وتسليعها  بتدجينها  فيقوم  الِصدامية  األفكار 

ير اإلنسان؟ النورمال" يف كل مرة تتسىن لنا فرصة لتحر

حاولنا، أدورنو وأنا، يف كتاب "ديالكتيك التنوير" أن نسّلط الضوء على تناقضات التنوير اليت 
نرى فيها مصدر اإلخضاع والقهر االجتماعي وأساسهما. وهذه التناقضات هي اليت أدت إىل 
تقديم  املستطاع،  قدر  حاولنا،  لإلنسان.  النهايئ  التحرر  إمكانية  من  النقدية  ية  النظر تشاؤم 
وايجاًبا.  سلًبا  عليه  تؤثر  اليت  والقوى  الفرد  وشخصية  املجتمع  لرتكيبة  واضح  علمي  تحليل 
أن  نستطع  فلم  النوستالجيا.  وعبادة  الديستوبيا  نحو  األسوأ،  نحو  يسبقنا  العامل  رأينا  أننا  إال 
ومل   ،culture industry الـ  أي  فود  والفاست  والرتفيه  والتسويق  اإلستهالك  قطار  ننافس 
تستطع الحركات املناهضة للرأسمالية تحقيق انتصار حاسم. وكلما حاولنا تقديم نموذج من 
ية بامتصاص الصدمة وتحويلها إىل سلعة، من  ير املجتمع، قامت الثقافة البورجواز شأنه تحر
لإلنسان.  نجاة  يكون سفينة  أن  كاد  الذي  اإلنرتنت  البانك وحىت  إىل موسيقى  تيرشت غيفارا 
يب واالندرغراوند، عاشت مبادرتكم  أملنا، يا رّحالة، أن تكملوا املسرية، مسرية الرّفض والتجر

يا حلوين. ال تنسوا، ال عودة إىل النورمال، ال عودة إىل الفاشية، بإذن هللا.

محمود العاكوم

"كـــامو" متأماًل مرونة 
البشر: طوبى للــقلوب 
الّليـنة، فهي لن تنكسر 
أبــــــــــــــــــــــــــــــــدًا

ّ "رحلة" تحاور "ماكس هوركهايمر" حول "ديالكتيك التنويـر":

الــــعودة إىل "النورمــــــــــال" 
هي بربرية هذا العصــــــــــر

حاوره: حرمون حمية

جغل بزينطي
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اليت  والترصيحات  األقاويل  بعض  انترش  األخرية،  اآلونة  يف 
بخصوص  األفارقة  الكّتاب  يطاول  حيف  ثّمة  أن  إىل  تشري 
الكيين  والروايئ  املفكر  استبعاد  بعد  وباألخص  نوبل،  جائزة 
كاديميون  أ الجائزة.  نيل  عن  عّدة  مرات  واثيونغو  نغوغي 
ومثقفون كرث يحيلون األمر، بشكل مجرد، إىل ظلم وإجحاف 
منفردة  بصورة  الجغرافية،  للمعايري  اعتبارات  من  نابعني 
درس  من  يستحقه  ما  السبب  إعطاء  دون  من  ومتفرقة 
ُمعرّض  أغلبها  لنوبل  الترشيحية  اللجنة  وتعمق.  وتمحيص 
الجائزة  أو  لالبزتاز، وبكل بساطة، هم لن يعطوا  للرباغماتية 
الغزو  من  واضح  موقف  لديه  واثيونغو  ْنغوغي  مثل  لكاتب 
الثقايف األجنيب. ودفعه هذا املوقف إىل خلق نهج جديد لألدب 
الكاتب  من  كل  َدور 

ِ
ب وعي  خلق  على  قادر  نهج  يقيا.  أفر يف 

وكشفه.  ومحاربته،  الدخيل،  الغزو  هذا  مواجهة  يف  والقارئ 
اإلمربيالية  صنيع  هو  ْنغوغي  نظر  وجهة  من  الثقايف  الغزو 
بالدرجة  موّجه  الغزو  وهذا  والصهيونية.  الجديد  واالستعمار 
األوىل إىل دول العامل الثالث، من خالل املؤسسات الصحافية 
واملؤسسات  والجمعيات  النرش  ودور  والسينمائية  واإلذاعية 

الغزو.  لهذا  للمخططني  التابعة  الثقافية 

معظم  يف  االقتصادي  االنفتاح  على  عقود  ثالثة  وبعد  اليوم 
كاًل رسيًعا ىف قاعدة استقالل املثقف،  دول العامل الثالث، نرى تآ
تفرض  اليت  املؤسسة  اعتماده، بخطى متسارعة، على  وتنامي 
عليه نهج الكاتب التابع الذي يطّبع مع الغزو الثقايف بعيًدا عن 
تفكيك األبعاد النيوكولونيالية اليت ترتبص ببلدان العامل الثالث. 
يكتب  أن  على  بالكتابة،  عهده  بداية  منذ  ْنغوغي، فحرص  أما 
للقارئ األفريقي. ومل يكن يهمه الكتابة لنارش يبحث عن أشياء 
يبة ومثرية للقارئ الغريب. وألن هذا الكاتب األصيل شَغلته  غر
تمسك  أفريقيا،  يف  اإلنسان  وشغله  قومه  ورصاعات  قضاياه 
"جائزة  وُمنح  وفكره.  قلمه  األفريقي  للقارئ  وكرّس  بمواقفه 
يًما لشخصه وتقديًرا  لوتس لألدب االفروأسيوي - 1973" تكر
العامل  من  له  تقَدم  جائزة  أي  إن  ْنغوغي  يقول  األديب.  إلبداعه 
املكتب  أخطره  فعندما  نوبل.  جائزة  من  كرب  أ قيمتها  الثالث 
كتب  الجائزة،  بمنحه  واألسيويني  األفريقيني  للكتاب  الدائم 
تلفت  سوف  املتواضعة،  كتابايت  أن  أبداً  أتصّور  كن  أ :"مل  يقول 
النظر وتشد االنتباه، إىل حد يجعلين أهاًل للحصول على هذه 

الجائزة العظيمة."

الكيفية  عن  سؤال  إليه  ُوجه  صحايف،  لقاء  وأثناء   1973 يف 
األفريقي/ة،  املثقف/ة  يستخدمها  أن  يجب  اليت  األدوات  أو 
فقال ْنغوغي: "إن الشعوب األفريقية تمر بمراحل متفاوتة يف 
التطور. بعض الشعوب ما زال يرزح تحت الحكم االستعماري 
التحرر  استكمال  أجل  من  يناضل  اآلخر  وبعضها  البغيض. 
يناضل  وبدأ  اإلستقالل،  على  حصل  الثالث  وبعضها  الوطين. 
أنا  واالجتماعي.  واالقتصادي  السيايس  البناء  إعادة  أجل  من 
نوًعا  تحمل  أنها  أشعر  "مثقف".  كلمة  استخدام  عدم  أفضل 
من االستعالء والتميزي، أفّضل استخدام "كاتب"، وهكذا فإن 
الكاتب يختلف من بلد إىل بلد، وفق املرحلة اليت يجتازها بلده. 
ولكن الكاتب يف كل األحوال، ُمطاَلب بأن يكرّس إبداعه، كيفما 
املرحلة. وهو  انعكاًسا لرضورات  التعبريية ليكون  كانت وسيلته 
مطالب يف نفس الوقت بأن يعطي قومه صورة واضحة املعامل 

عن املستقبل كما يتصوره."

الخامس  باملؤتمر  الثقافية  اللجنة  يرتأس  كان  عندما  ولهذا 
للكتاب االفروأسيوي، كان يطالب دوماً مثقفي القارّتني، بأن 
ترجمة  تتوىل  مّتحدة،  افرواسيوية  نرش  دار  الفور  على  ُينشئوا 
ليك  واآلسيوي،  يقي  اإلفر الرتاث  من  مختارة  أعمال  ونرش 
للقراء  العامل  أنحاء  كل  من  التقدمية  اآلداب  الدار  هذه  تتيح 

يقيا وآسيا. يف بلدان أفر

أن  ْنغوغي  استطاع  بلده،  استقالل  من  وجزية  فرتة  بعد 
رومانسية  صبغة  إضفاء  يحاول  أن  دون  من  الثورة  يصف 
جيل  مثقفي  غالبية  فعلت  مثلما  عليها،  قومية  شعبوية  أو 
أثناء  كتبها  طفلي"  يا  تبك  "ال  األويل  روايته  الستينيات. 
دراسته بجامعة "ماكريير" يف "كمباال". وهي أول رواية تصدر 
يقيا. وحصدت جائزة  باللغة اإلنكلزيية ألي من كّتاب رشق أفر
ثانية  1966، وجائزة  السوداء عام  للفنون  كار  دا يف مهرجان 
ثورة  يقيا. وتدور أحداثها يف فرتة  أفر املكتب األديب لرشق  من 
اليت  تلك  عن  تختلف  مشاكل  وتعرض  كينيا.  يف  ماو"  "املاو 
يسلط  فهو  يقيا.  أفر وجنوب  يقيا  أفر غرب  ُكّتاب  يعالجها 
القومي  االنتقال  فرتة  يف  ظهرت  اليت  املشاكل  على  الضوء 
وملا  لها  يتعرض  أن  كينيا  يف  القبلي  املجتمع  على  تحّتم  اليت 

تغرّيات. يصاحبها من 

يقية املعارصة  وتمّس الرواية بجوانب عديدة من الحياة األفر
أو  القبلي  الوعي  باألخص  أخرى،  يقية  أفر دول  ويف  كينيا  يف 
اليومي  للسلوك  الدقيقة  التفاصيل  على  يؤثر  الذي  املذهيب 
يقي والذي يضع يف مواجهة صدام نفيس بني  لإلنسان األفر
ومسيحي،  وثين  هو  ما  كل  وبني  وأورويب،  محلي  هو  ما  كل 
بأن  إيمانه  عن  ْنغوغي  عرّب  وهكذا،  والعرصية.  البدائية  وبني 
وبني  القبيلة  تقاليد  بني  أيضاً  هو  يقي  اإلفر اإلنسان  رصاع 

الحديث.  املجتمع  متطلبات 

وحرّض ْنغوغي منذ أن بدأ يكتب، على معالجة قضايا شعبه 
وحرص  املستقبل،  ومعركة  املايض  تراث  من  وموقفه  امللّحة، 
كان  ولذا،  الرصاع.  لهذا  واقعية  صورة  دائًما  يرسم  أن  على 
فالكاتب  األفارقة.  من  جيله  أدباء  من  كثريين  عن  يختلف 
أو  أفارقة.  غري  لقراء  يؤلف  بدأ  قد  الستينيات  قبل  يقي  األفر
يبة  غر مواضيع  عن  يبحثون  لنارشين  يكتب  بدأ  أدق،  بمعين 
مؤمًنا  البداية  منذ  كان  ْنغوغي  لكن  الغربيني.  للقراء  مثرية 
بعد  ما  موضوعات  يف  يكمن  يقية  األفر الكتابة  مستقبل  بأن 
يف  أعمالها  برزت  اليت  القلة  من  واحد  هو  وكان  اإلستقالل. 
هذا املجال. فاتّجه بكل إخالص اىل دمج األدب الواقعي بعلم 
ية، بني  والقر املدينة  الرصاعات، بني  ليصور سريورة  االجتماع 
وبني  واألكرثية،  املضطهدة  األقليات  وبني  والفقراء،  األغنياء 
القبلي  املجتمع  داخل  الرصاع  إىل  إضافة  والخرافة،  الدين 

الجديدة. التطورات االجتماعية  الذي اهزتّ بسبب 

سيجد من يّطلع على مجمل أعمال ْنغوغي بعًضا من مالمح 
ية، منذ والدته يف 5 كانون الثاين/يناير 1938  شخصيته الثور
كينيا.  عاصمة  "نريويب"  قرب  األوسط  باإلقليم  "ليمورو"  يف 
يهوى  ألب  واألخوات  األخوة  من  العديد  تضم  أرسة  يف  نشأ 
إىل  أمه  أرسلته  عمره،  من  السادسة  ويف  الزوجات.  تعدد 

التبشري.  إرساليات  إحدى 

مدينة  يف  "كيكويو"  مدرسة  إىل  أرسلته  التايل  العام  ويف 
 ،1955 حىت  والتعليم  الدراسة  يف  انتظم  حيث  ينغا"  "كار
توقفت  عندما   1950  –  1948 عامي  بني  فرتة  باستثناء 
ضد  ماو"  "املاو  ثورة  اندالع  مع  كينيا  أنحاء  يف  الدراسة 
"الياتس"  بمدرسة  التحق   1955 ويف  الربيطاين.  املستعمر 
"كمباال"  يف  "ماكريير"  بجامعة  التحق   1959 يف  ثم  العليا 
يعمل محرًرا  ْنغوغي  كان  الفرتة  تلك  أوغندا. وخالل  عاصمة 
أدبّيتان  يف مجلة "بن بوينت" ومجلة "زوكا"، وهما مجّلتان 
تصدران يف نريويب. بعد تخرجه من الجامعة يف 1964، عمل 
شهور،  بضعة  فيها  استمر  نريويب.  يف  تصدر  يومية  يدة  جر يف 
بجامعة  العليا  دراسته  ليستكمل  يطانيا  بر إىل  سافر  وبعدها 
"ليدز". ويف 1967، عاد إىل وطنه ليعمل محارًضا متخصًصا 
أرضب   ،1969 يناير  ويف  نريويب.  بجامعة  اإلنكلزيية  اللغة  يف 
طلبة الجامعة وقّدم ْنغوغي استقالته من الجامعة احتجاًجا 
لقمع  السلطات  اتخذتها  اليت  العنيفة  اإلجراءات  على 
الطالب. ويف 1970، سافر ليعني أستاًذا زائًرا بجامعة "نورث 
ويسرتن" يف "إيفانستون" بوالية إلينوي األمريكية، ثم أستاًذا 
ومديًرا  نيويورك،  جامعة  يف  األداء  ولدراسات  ن 

ِ
املقار لألدب 

كاليفورنيا. بجامعة  والرتجمة  للكتابة  الدويل  للمركز 

تخّلى  "جيمس"  باسم  يعرف  كان  الذي  واثيونغو،  ْنغوغي 
نهائياً عن إسمه األورويب، وهو يدعو جميع الناس أن يكتبوا 

يقي. األفر باسمه  إليه  إليه ويتحدثون 

الـــروائي الكيـــــني "نغوغي واثيـونغو": 
القـــــارئ األفريــــــــقي أواًل

كريبسو ديالو

وما هي املازوشية، أسأل نفيس؟
باالكتفاء وترىض عن نفسك، أن  أن تعمل وتعمل حىت تشعر 
تشعر باألمل أثناء العمل، ليك تربر إنفاقك واستهالكك وسعادتك 

يف األوقات املتبقية لك بعد الدوام.

كِمل الئحًة بنشاطات املكتب الرتفيهية …أ  

ومن أين ينبع الرضا واالكتفاء يف العمل؟
إنه الشعور باالنتماء اىل جيش الذين يعملون بحًثا عن أنفسهم، 
وترسيًخا للعدالة الكونية، القائلة بأن كون اإلنسان سعيداً من 
جهة، يحتم عليه، من جهة أخرى، أن يكون صاحب تضحيات. 
فيا صديقي، كونك تعمل وتنتج تستفيد من عالقتك اإلنتاجية 
وملن  لك  ًيا  وشاعر فعلًيا  معىن  يحمل  تفعله  ما  بأن  وتؤمن 
حولك. ولكن... ما املعىن؟ ففي االنظمة والبىن القائمة، عليك 

البحث جّيًدا عن معىن ما تفعله...

ير األداء اليوم …ال تنَس كتابة تقر  

وماذا بعد العمل؟
نعود إىل حياتنا الطبيعية، لكوننا برًشا نملك حيوات… والعودة 
بعد العمل هي تلك اللحظة، اليت تحولت من مشهد للتحرر 
من قيود العمل اليومي، إىل فيتيش ننتظره يك نشعَر بالقيمة 
ونصنَع املعىن. واإلرهاق والتوتر من السمات والعنارص املساهمة 

يف الحقل املعجمي لشعورنا بالرضا.

َتفّقْد إن كان يف وسع املوظفني العمل على    
ير  آخر... تقر  

هنا  وظائف  تخلق  اليت  األموال  ورؤوس  األعمال  فريسة  كنا 
فينا  وشكلت  ألزمتنا  قبلنا،  كانوا  الذين  ألزَمت  فكما  وهناك. 
أنساق العمل والعيش رؤية أحادية لكيفية سري الحياة وتوجهنا 
فيها. وفعلياً، لن تنتهي املرحلة بسهولة، ومل يكتمل دور الُصدفة 
عيشنا،  طرق  وبرمجة  توصيل  إعادة  يف  الكورونية  والفاجعة 
إىل  بالنسبة  ولكنها،  والوظيفة.  بالعمل  عالقتنا  وخصوًصا 
كثريين، الصدُع الذي يمكننا من خالله ليس فقط أن نرى النور 
يف الجهة األخرى، إنما أيضا نقطة البداية لهدم املايض والحارض، 

وعدم العودة اىل ما كان، عدم العودة اىل الوضع الطبيعي...
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أيام وجوده على هذا الكوكب، كتب ديفيد غريرب، عامل  يف أحد 
العمل وعالقتنا به. وكان  الراحل، عن  األنرتوبولوجيا و األناريك 
يسعى اىل فهم ماهية العمل يف أيامنا هذه، وأنواع العمل اليت 
مختلفة:  بطرق  األرباح  يكّدس  ليك  الرأسمايل،  النظام  يخلقها 
تطورنا  ومهمة يف مسرية  ية  لنا، رضور يقال  كما  هل جميعها، 
كبرش، كأفراد ومجتمعات إنسانية؟ هل يشعر من يمارس هذه 
األعمال حًقا بالرضا؟ أم انها مجرد هراء، أو كما اسماها غريرب 

Bullshit Jobs؟
من  منظومة  من  تنبثق  بأنها  )بالخاء(  الهراء  وظائف  تتمزّي 
ولكنها  والرشكات،  األعمال  يف  واملنِتجة  القائمة  العالقات 
نفع منها فعلياً، ولو اختفت يف واقع  يادة ال  تكون إضافة وز
 يف اإلنتاج أو 

ٍ
، أو مل يعد يمارسها أحد، فلن نالحظ أي فرق

ٍ
مواز

ية كفاءة السوق، فإن تحّول   يف الخدمات. وخالًفا لنظر
ٍ
نقص

املجتمع نحو العمل وفًقا ألعراف املجتمع من أجل نفسه، أي 
األداء  ملؤرشات  فيه  األولوية  ومنح  العمل،  أجل  من  العمل 
انتشار  إىل  أّديا  اإلبداع واإلنتاج،  بداًل من  والتطور والشكليات 
املدراء  لجعل  دت 

ِ
ُوج الوظائف  الهراء. إن مثل هذه  وظائف 

إدارة  خالل  من  باألهمية،  يشعرون  األعمال  رجال  وكبار 

نهائًيا،  حّلها  بدل  موّقًتا  املشاكل  وحّل   ،
ٍ
داع بال  املرؤوسني 

من  ذلك  وغري  قبالتها،  املربعات  وشطب  املالحظات  وتدوين 
ية يف القرن الواحد والعرشين. وتكاثر  ممزيات اإلقطاعية اإلدار
جون  الشهري  االقتصادي  لتوّقع  مناقًضا  جاء  هذا  الوظائف 
مجتمعات  يف  العمل  ساعات  تنخفض  أن   ،1930 يف  كايزن، 
مع  أسبوعياً  ساعة   15 إىل  يطانيا  وبر املتحدة  الواليات  مثل 
العمل  من  ساعات   3 يعادل  ما  أي  العرشين،  القرن  نهاية 

يومياً، بفضل التقدم التكنولوجي. 
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يشكون  الذين  من  كبري  عدد  وجود  حقيقة  من  يرب  غر انطلق 
بني  اليومية  نشاطاتهم  وافتقار  يفعلونه،  عّما  املعىن  غياب 
الخامسة والتاسعة مساًء ألي فائدة لهم أو لسواهم. فيكون 
أو  العامة  الخدمة  يف  يساهم  وال  فقط،   

ٍ
رزق مصدَر  العمل 

جميع  مع  يشكّل  كرب  أ حزّي  من  جزًءا  يشكّل  ال  أو  الخاصة، 
ًيا ال ِغىن  كز األخرى مرشوًعا برشًيا إنتاجًيا رضور الوظائف واملرا
املكاتب والرشكات  ية يف  اإلدار والوظائف  األعمال  وتّتجه  عنه. 
كرث من غريها من الوظائف، لكرثة  إىل أن تكون وظائف هراء أ
األعمال املتعلقة باملستندات، والتقييم، ومتابعة األداء، واملدراء 
من  ذلك  شابه  وما  واملساعدين،  ليدرز"  و"التيم  املتوسطني، 
والهرمية  االحرتافية  بزي  تزتيّا  الرشكة  جعل  يف  تسهم  كز  مرا
كز  ية، من خالل كرثة املرا ية اإلمرباطور املتينة وتنفح طيب الرمز
العمل  سوق  أيًضا  وهناك  واملرؤوسني.  والرؤساء  والرواتب 
والكّتاب  والشعراء  املوسيقيني  اىل  ينظران  اللذان  واملجتمع 
ال نفع. أتعتقدون حًقا أن محامي الرشكات لديهم 

ِ
على أنهم ب

تغيري  يف  واملساهمة  فيها  العاملني  مساعدة  على  القدرة 
كرث من هؤالء الفنانني واألدباء؟ لحسن الحظ، عدد  حياتهم أ
يرب، واعرتفوا له بأن ال فائدة وال منفعة مما  من املحامني مع غر
الوظائف  هذه  ُتنشأ  مل  لو  ضمنًيا  يتمنون  وأنهم  به،  يقومون 

من األساس.
اخرتعتها  اليت  "األعظم"  املنتجات  أحد  عن  آخر  مثاٌل 
بالعمالة  الصني  يف  تصّنع  فهي  آيفون.  أجهزة  الرأسمالية: 
إنها ليست مجرد عمالة رخيصة،  أبل  الرخيصة، وتقول رشكة 
على  املتحدة  الواليات  يف  لها  وجود  ال  مهارات  أيضاً  إنها  بل 
املتحدة وملاذا  الواليات  الناس يف  إذاً، ماذا يفعل  املثال.  سبيل 
ال يستطيعون القيام بتلك املهام؟ من بني النتائج أن العمالة 
تشكل  )حيث  األول  العامل  بلدان  يف  تختفي  أن  تكاد  املاهرة 
تسيطر  حني  يف  العمل(،  مجاالت  والخدمات  املالية  األسواق 

بلدان العامل الثالث على األنشطة اليت تتطلب عمالة ثقيلة.
م التكنولوجيا كان كفياًل بتغطية أغلب  يرب إىل أن تقدُّ ويشري غر
الحاجة  دون  من  مكّثفة  عمالة  تتطلب  اليت  الصعبة  املهمات 
ير اإلنسان من العمل الخانق  إىل موظفني. ولكْن، بداًل من تحر
عاملاً  اخرتعنا  حياتنا،  من  أسبوعياً  ساعة  أربعني  يرسق  الذي 
بها  نرىض  أن  يمكن  ال  اليت  املجدية  غري  الوظائف  من  كاماًل 

مهنياً لو كنا يف وضع "طبيعي" نملك فيه خيارات حقيقية.
يباً تقع على قمة سلم الدخل، وهي  جميع هذه الوظائف تقر
اليت  والبريوقراطيات  واملؤسسات  الحكومات  يف  موجودة 
تهيمن على العمل املرصيف والتأمني، وغري ذلك من الصناعات 
املركّزة. وليس من قبيل املُصادفة أن يتمكن هؤالء املسؤولون 
عن هذه املنظمات من الوصول إىل رشيان الحياة يف اقتصادنا 
من  املرصيف  النظام  خلقها  اليت  األموال  وتكديس  الحديث، 
بزتايد  املفضلة  والرشكات  الحكومات  إىل  انتقلت  ثم  يشء،  ال 

رسيع وبِنَسب فائدة ورضائب أقل.
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الفراغ  من  نوع  املوظف  روح  داخل  ينمو  املشهد،  هذا  يف 
والزتامه  الطويلة،  عمله  ساعات  تساعده  وال  الداخلي، 
بالدوام، واتّباع أوامر املدراء على إيجاد أو خلق معىن أو تقدير 
ملا يفعله ويمارسه كل يوم. ولكننا يف جميع األحوال ال نفكر يف 
هذه األمور كثرياً، بل ننظر إليها بحنني، فعندما تتوقف حياتنا 
الكورونا مثأًل، تتغري  إرادتنا، كانتشار  بسبب عوامل خارجة عن 
الالنهايئ  الروتني  هذا  عن  التخّلي  إىل  ونضطر  كثرية،  ثوابت 
لفرتة ما. ولكننا ال ننفك نحّدق يف املرآة الخلفية، ونحلم يومًيا 
إىل  األمور،  عليه  كانت  ما  اىل  الطبيعي،  الوضع  اىل  بالعودة 

السابق، إىل املألوف، اىل دفء وراحة العادات واملعتاد.
غىن  ال  الذي  العمل  فرضية  بطالن  الوباء  دروس  من  ولكْن 
"الهرائية"،  الوظائف  مع  التعامل  يف  املرضّية  ديّة 

ِ
والج عنه، 

كان  اليت  واألعمال  الوظائف  بني  الفصل  أو  الحقيقة،  وتبيان 
وهدر  الوقت  تمضية  وبني  دونها،  من  قدًما  امليض  يستحيل 
اليت  العمل  فبدًءا بساعات  الوجودية.  األزمات  ونوبات  املوارد 
الطيب  العمل  أبطال  وبروز  املزنل  من  العمل  إىل  تقّلصت، 
والخدمايت، اختلفت دينامية السوق، ووسط كل هذه الفوىض 
اليت يمر بها العامل، واالنهيار الذي تنبأ كرث بحصوله، ال بد لنا أن 
مجتمعنا،  عمل  يقة  لطر وفهمنا  ونعيد حساباتنا  حولنا،  ننظر 

ودورنا فيه ككائنات فانية ذات قدرات ووقت محدود.
العامل،  حكومات  باغتت  كما   ،19  - كوفيد  جائحة  باغتتنا  لقد 
من  تمكّنا  بفضله  ولكننا  عاملي،  كساد  خضم  يف  نحن  وها 
رؤية كساد تطلعاتنا البرشية والشخصية. فإذا كانت الجائحة 
السنني،  مر  على  األنظمة  أوجدته  كانت  الذي  للتوازن  رضبة 
ولعّل  محّبًذا.  كان  ولربما  االختالل،  بهذا  بأس  ال  يكون  فقد 
العودة اىل "النورمال" اآلن، ستكون خطأً فادًحا. لذا، فلنكن 
واثقني من أنه يف حني ننتظر العودة ايل الطبيعي، مع تاليش 
غيوم الوباء شيئا فشيئاً، ال نزال نستكشف يف أعماقنا وأعماق 
تزال  وال  كانت  اليت  والشوائب  العيوب  من  الكثري  مجتمعاتنا 

سبًبا يف معاناتنا وعدم رضانا عن أنفسنا ووجودنا.
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الذايت  التدمري  إىل  واالستغالل،  واإلرهاق  األرق  من  إنطالقا 
"النورمال"  فاض  االستهالكية،  يبية  التخر والزنعة  والبييئ 
باإلمكان  يعد  مل  أنه  درجة  إىل  الطبيعي،  فوق  وما  بالخيبات 
تصنيفه "نورمااًل"، بل أصبح وضًعا كارثًيا ال يمكن التغايض عنه.
كرث من  أ منذ  العمل  ماركوزه مسألة  هربرت  استحرض  ومثلما 
نصف قرن، حان الوقت ليك يتجرأ اإلنسان على طرح أسئلة 
مجدية، من قبيل: ملن نعمل بهذا الشكل وملن؟ إىل أين تتجه 
اآلن  حىت  يكفي  اال  والتكنولوجي؟  اإلنساين  التطور  قافلة 
لإلنسان  تسمح  ليك  املوجودة،  والخدمات  الهائلة  اإلنتاجية 
االستمتاع بثمراتها، وبأقل عمل واستالب ممكنني؟ كال، نحن 
إلغاء  أقّله  لكن  التقدم،  بوجه  الوقوف  عن  هنا  نتحدث  ال 
املكثف  العمل  علينا  يفرض  الذي  املهول  التقدم  ذلك  سمات 

والشاق فقط لنبقى أحياء. 

فهناك يف أفق الحضارة اإلنسانية الحافلة بالعمل واالستغالل، 
تتناغم  والذي  الضائع،  الوقت  لذلك  الواضح،  التصور  يقبع 
خالل  من  نتحرر  أن  لنا  يمكن  حيث  واقعنا،  مع  ارادتنا  فيه 
تعاوننا وجعل اإلنسان محور العمل واالندفاع، وليس العمل 
الّسعادة  بل  أساسيني،  كمبدأين  واالستهالك  واإلنفاق  لذاته، 
ية. ولكن، قد يتساءل البعض،  والراحة، وأهم من ذلك، الحر
ونحن  سنترصف  كيف  املتبقي؟  الوقت  يف  سنفعله  الذي  "ما 
ية وأقل عماًل؟" بالنسبة ملاركوزه، الجواب بكل بساطة،  كرث حر أ
نفكر  أن  الحديث،  يخنا  تار يف  مرة  ألول  بمقدورنا  سيكون  أنه 

ية بما سنفعل.  بحر

وظائف "الهراء" مستمرة: متى نحصد ثمرة تعبنا؟
حسن حفار

ير ومصريافروبيت تقر



1415

فكرتني  واكاماتسو  كوجي  فهم  السجن،  من  خروجه  بعد 
سيكون  والسلطة  الرشطة  من  االنتقام  أن  أواًل  بسيطتني، 
غري  والدم  باللحم  السلطة  مواجهة  أن  وثانياً  حياته،  مرشوع 
العودة  استحالة  ومع  البداية.  منذ  معركة خارسة  ألنها  ممكنة 
يجد  اإلجرام،  وحياة  الياكوزا  مع  طوكيو  يف  "النورمال"  اىل 
إىل  تمّت  أفالم ال  األفالم،  الوحيد يف صناعة  الحل  واكاماتسو 
الوقت  نفس  يف  وَتلفظ  وَتعرض  بيشء،  السينمايئ  النورمال 
يخًيا، ثقافًيا، سياسًيا، اجتماعًيا كاماًل، مع نقمة دائمة،  واقًعا تار
والرجعية  والكذب  القمع  ماكينات  املوت، يف مواجهة كل  حىت 

والخرافات األيديولوجية. 

يف  للجدل  املثريين  املخرجني  كرث  أ من  واحًدا  واكاماتسو  ُيعترب 
بلدان  يف  العرض  من  ممنوعة  تزال  ال  أفالمه  والعامل.  اليابان 
إباحية خفيفة  أفالم  السينمائية مع صناعة  بدأ مسريته  عّدة. 
أدوات  اىل  األفالم  ما حّول هذه  لكنه رسعان   ،)pink films(
مازًجا  وأدواتها،  السلطة  على  يطلقها  ورصاصات  جمالية 
يف  والشيوعية  الثورة  إيكونوغرافيا  مع  والبورنوغرافيا  الجنس 
 بقوانني وأذونات التصوير وال بالقيم 

ٍ
قالب أناريك صارخ، المبال

الشيوعية  املجموعات  من  يباً  قر واكاماتسو  كان  والتابوهات. 
فيلًما  عنها  أخرج  اليت  الفلسطينية  بالقضية  ومؤمن  ية  الثور
صّوره ببريوت يف 1971. واعُترب دخياًل على عامل السينما كونه 
اىل  انتقل  ثم  الريف  يف  ولد  فهو  جامعية،  شهادة  يحمل  مل 
طوكيو اليت كانت يف حينها مدينة خطرية يكرث فيها اإلجرام. وبدأ 
حياته املهنية كعامل يف حرف يدوية عدة تعرّف من خاللها على 
ُيعتقل  أن  قبل  الياكوزا  إىل  فانتسب  والالمساواة،  االستغالل 
وُيسجن. وعند خروجه من السجن قرر صناعة األفالم بهدف 

االنتقام من السلطة الحاكمة.  

خالل  من  نوعها  من  فريدة  فيلمية  مسرية  واكاماتسو  بىن 
يدخل  املشاهد:  لدى  عادي  وغري  عادي  هو  ما  على  اللعب 
أو  املصاحبة  أو  الزواج  على  القادر  غري  عادة،  )الفقري  املُشاهد 
وهرباً  اليومية  العّمالية  الدعارة( من حياته  بيوت  اىل  الذهاب 
ايروتيكًيا،  فيلًما  ليشاهد  السينما  صالة  إىل  ضوضائها  من 
فيكتشف أن الجنس مصحوب بقصص عن تظاهرات عمالية، 

ونضاالت شيوعية تذكّره بما يدور حوله يف حياته اليومية. 

"َيَرَقة"  يبقى  األوىل،  دقيقته  منذ  الفيلم  قساوة  ورغم 
األقل  واكاماتسو  أفالم  من  واحًدا   )Caterpillar, 2010(
لكن  واإلدارة.  اإلخراج  ومن حيث  الشكل  من حيث  فوضوية 
واكاماتسو يذكرنا يف هذا الفيلم )وهو من آخر أعماله يف مسرية 
الرمق  حىت  يعارض،  أنه  عماًل(   140 الـ  يقارب  ما  فيها  أنتج 
واإلخراج  والصورة  الصوت  يف  ية  البورجواز الجماليات  األخري، 
يبة  قر للفيلم جمالية  تعطي  رقمية  كامريا  واإلدارة، فيستعمل 
من نوعية صورة التلفاز، وإضاءة توحي بالعمل املرسحي، صورة 

مسطحة، بسيطة وعّمالية غري متكّلفة ال معنوًيا وال مادًيا. 

على  الحرب  من  العائد  كيوزو  "البطل"  قصة  "يرقة"  ويروي 
الجبهة مع الصني. هو من أولئك املحظوظني الذين ُكِتب لهم 
عمرٌ جديد. لكننا رسعان ما نفهم ملاذا تركه جرناالته يعود، فهو 
سمعه  وخرس  األربعة،  أطرافه  خرس  الجبهة،  على  ينفع  يعد  مل 

وقدرته على النطق. 

للقرية،  مهيمنة  وقومية  إمربيالية  احتفالية  أجواء  ووسط 
فصاعًدا  اآلن  ومن  الناقص،  الجديد  زوجها  شيغيكو  تستقبل 
أن  أيًضا  عليها  يتوجب  بل  وحسب،  به  االعتناء  عليها  يعد  مل 
زالت حارضة، وعليها أن تفعل  اليت ما  الجنسية  رغباته  ع 

ِ
ُتشب

كل ذلك بفخر ورسور وشعور بالحظ والحياة العادية يف أجواء 
حرب طاحنة.

ويف الحديث عن النورمال والحرب، ال يسعين سوى التفكري يف 
الجميلة  املوجة  تلك  ُولدت  وقد  "الدادئية".  أو  "دادا"  حركة 
الغاضبة اليت أصابت وتفّشت عدواها يف أوروبا والعامل وحىت يف 
تولد سوى  ومل  األوىل  العاملية  الحرب  ُولدت من مجزرة  طوكيو، 
"ماناجرز"  والـ  والحضارة  والقيم  السلطة  ملعارضة  ملعارضتها، 
وفنانني  كاديميني  وأ جرناالت  من  الحضارة  عن  املسؤولني 
هو  ما  إىل  العامل  أوصلوا  وبورجوازيني  وصحافيني  وسياسيني 
الذي  الجديد  الطبيعي  التاريخي  "الستاندرد"  هذا  إىل  عليه، 
أنجبته الحرب العاملية. وال يسعين سوى التفكري يف تلك اللوحة 
الحًقا  النازيون  أحرقها  اليت  ديكس"  "أوتو  الربليين  للدادايئ 
بسبب "انحاللها" بذريعة أنها تجسد هزلية أبطال الحرب الذين 
تشّوهوا وتقّطعت أوصالهم، ومع ذلك يتجّولون على عكازاتهم 
فداًءا  فخر  بكل  الوطنية  رموزهم  رافعني  املتحركة  وكراسيهم 

للجرنال واألمة. 

موت  وأعلنت  البورجوازية  الحضارة  دادا  حركة  عرّت  ومثلما 
الفن بعد املجزرة العاملية، كذلك أعلن واكاماتسو، ضمنًيا، توقف 
السينما عن االنصياع ألوامر السلطة ونورمالها. ففي فرتة إنتاج 
الفيلم، كانت اليابان منشغلة بإعادة كتابة تاريخها إلنكار الجرائم 

اليت ارتكبها نظامها بحق الشعب الصيين.

يموت مرّات عدة. وكمثل فراشة  إنسان  "يرقة" هو فيلم عن 
تمر بمراحل يف تحّوالتها لتحيا، يمرّ "الجندي اإلله" بتحّوالت أو 
مسوخات متتالية نحو موت أو باألحرى ميتات. فيموت مرّات 
ُفرضت  أمجاد  على  فيه  يستقر  طبيعي  وضع  عن  باحًثا  عّدة، 

مسبقاً، لكن عبًثا، فالنورمال يف تعارض معه.

تحّول الجندي إىل يرقة زاحفة ليذكّرنا برواية فرانز كافكا "التحّول" 
)أو "املسخ"( عن بائع متجول يستفيق من نومه يف أحد األيام 
ليجد نفسه قد تحّول اىل حرشة عمالقة عالقة يف رسيرها. هو 
ال يزال يفكّر كاإلنسان ولكن كل ما هو مادي وجسدي لديه قد 
تحّول اىل يشء غريب. والجندي لدى واكاماتسو يعيش املصري 
ذاته، بعد مشاركته بالحرب ضد الصني ليعود اىل ضيعته بطالً، 
لكن بطاًل منقوًصا، مشّوًها، فقد أطرافه األربعة يف املعركة وفقد 

معها سمعه وقدرته على الكالم. 

ويضيف واكاماتسو على هذه الحالة املسخية موضوع الجنس 
والرغبة اليت تَتطلُبها طبيعة الجندي اإلله الذي ال يجد وسيلة 
بالقرف  تشعر  يغتصبها، وهي  ليك  زوجته  بتطّوع  إال  لتحقيقها 
إرغام  خالل  من  جسدًيا  رصاًعا  علينا  واكاماتسو  يعرض  منه. 
الزوجة على التأقلم مع واقع يستحيل التأقلم معه. فمن خاللها 
إنعاش  يعيد  أن  الناقص  الزوج  يحاول  جسدها  خالل  ومن 
وتطبيع ما تبقى منه كجسد وكإنسان. بالنسبة لـ كافكا، البطل-
الحرشة هو ضحية تامة لزمنه واستغالله وعامله الحدايث الغريب، 

أما عند واكاماتسو فالجندي ضحية ولكن من نوع آخر.

استخدمه  الذي  القوة  فائض  الرصاع  هذا  يعكس  جهة،  من 
الوحيش  اغتصابه  يف  وخصوصاً  الصينيني،  ضد  الجندي 
لصينيات، وهذا ما نراه من خالل عدة استعادات )فالش باك( 
اغتصبهن  تجاه نساء  اإلله  الجندي  ُتظهر وتقارن بني وحشية 
يغتصب  َمشاهد  مع  الجبهة  على  املعارك  يف  مشاركته  خالل 
عاجزة  نفسها  تجد  اليت  زوجته  الجسدي،  اختالله  رغم  فيها، 

أمامه. 

يف  املتأّصل  العنف  الرصاع  هذا  يكشف  ثانية،  جهة  ومن 
السلطة االمربيالية الرأسمالية. “فكما استخلص لينني، ليست 
الذي  الرأسمايل  للنظام  امتداد  والكولونيالية سوى  اإلمربيالية 
يحاول من خاللها إيجاد أسواق جديدة له. يف "يرقة" نجد أثر 
زوجته  جسد  على  الجندي-العامل،  جسد  على  النظام  هذا 
وعلى  داخلها،  االجتماعية  والعالقات  القرية  وعلى  وذاتها، 
الذي  للزوجة  السليم  والجسد  املمزق  الجسد  بني  العالقة 
يبه  الواقع الجديد. فالجندي بسبب تدر يمر عليه التطبيع مع 
ية والنظام، إال  وحمله السالح يشعر بأنه امتداد لقوة اإلمرباطور
أن ذلك ليس سوى صورة تجريدية ملا هو عليه فعاًل: هو عامل 
مستَغّل ومضّلل يظن أنه، بسبب حمله البندقية واأليديولوجيا 

العسكرية الوطنية، يمتلك قوة خارقة تجعل منه فرًدا نبياًل.

كان فرانز فانون من أوائل املفكرين الذين طرحوا مسألة التأثري 
ما  غالًبا  لكنه  املستعَمرة،  الشعوب  على  لالستعمار  النفيس 
وصوله  وعند  النفسية.  حالته  وعن  ب  املُعذِّ عن  أيًضا  تحدث 
أمراض نفسية  املستعَمرة يف 1953، عمل كطبيب  الجزائر  إىل 
يف مستشفى بليدا. ومن بني مرضاه، عالج فانون بعض أفراد 
يف  شاركوا  الذين  من  املحتلني  الفرنسيني  والضباط  الرشطة 
فانون  قراءة  مع  ونرى  املوت.  جزائريني حىت  مقاومني  تعذيب 
املفّصلة عن الحالة النفسية لهؤالء كيف أنه رغم موقع قوتهم 
وإرهابهم، تدّمرت صحتهم النفسية بسبب أفعالهم الوحشية 
اليت مل تكن دائًما نابعة من دوافع مهنية أو أمنية الستخالص 
معلومات، إنما من أجل ترسيخ فكرة أن املستعَمر هو أدىن من 
عن  فانون  يتحدث  اإلفريقية"،  الثورة  "نحو  كتاب  ويف  إنسان. 
حاالت  عن  الفرنسيني،  بني  املعذِّ على  للتعذيب  النفسية  اآلثار 
ط 

ِ
عدة من الجنون التام لدى كثريين منهم، وعن عنفهم املفر

مع زوجاتهم واوالدهم.

فانون فهم أيضاً أن التعذيب ليس حادًثا عرضًيا أو نتيجة أفعال 
النظام  عمل  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  إنما  منضبطة،  غري  عنارص 
االستعماري. وفهم أن أفراد الرشطة، رغم مسؤوليتهم الفردية 
املبارشة يف التعذيب، يبقون أيًضا ضحايا يكّونها النظام ويدّمرها 
يف آن معا. كان يف وسع فانون أن ييش بهؤالء املعذبني اىل جبهة 

ير الوطين، إال أن إنسانّيته منعته من فعل ذلك.  التحر

غري أن زوجة الجندي يف "يرقة" ال تعطي زوجها نفس الرحمة 
مبارش  هنا  فالعنف  فانون،  مثل  نفيس  عامل  يعطيها  اليت 
ولذًعا  عنًفا  أشد  أنها  برهنت  وقد  ونفيس.  جسدي  عليها، 
عندما  نفسه،  كاماتسو  ووا وفانون  دادا  من  مقاومتها  يف 
وينفذ  الحربية،  رحلته  ارتكب فظائع خالل  زوجها  أن  تستنتج 
صربها من هذه الكتلة اللحمية املتمددة لياًل نهاًرا، فتعّنفه ثم 
"القريب  الداخلي،  االحتالل  لهذا  مخرًجا  تجد  عّلها  تغتصبه 
من القلب" اليت تعيشه. يف نهاية الفيلم، ينتحر الجندي تحت 
كما  عادية  حياة  أي  عودة  واستحالة  بالذنب  احساسه  وطأة 
يراها. يموت مرة أخرية ال غىن عنها ليرتك مساحة لزوجته يك 

تجد وتصنع نورمااًل جديًدا. 

السابقة  اللفظية  التكاوين  وتالوين  وتالويح  مالمح  لكل  مضاّد  ملحميّ  لغويّ  بإنزال  أحلم 
املعقورات  الكلمات  ير  وتكر التكرار  برتابة  القادمة  الكالميات  َمْغص 

ِ
ب الواقعة  الحالية  للنطقيات 

َلَكَمات الصوتّيات البائتات الراحالت الباقيات كالعوائد من عتاد وأعتدة للعديد املتعّدد الّصفات 
ِ
ب

ينتج عنها من عواقب ومرتتّبات خصوًصا على  والنكبات وما  الهزائم  َكَهْيئات  للشبهات،  املثرية 
الحيوية  العادات  يّات  رموز على  املَُشّفرات  العّدادات  ُمَحّصالت  نتائج  من  واملُرتابات  املُرتابني 
يّ من مدافع أفواه أساطيل اللسانات 

ِ
املتعّودات على أسطرة األلسنّيات املشبوقات بالخواء الُلزَْجو

الّنَسِقّيات  رَتّددات 
ِ
ب مملوءات  فارغات  ّيات 

ِ
ُفْقه من  الخوتاء  يّات  الغرائز علوم  على  املعقودات 

الَعَرْمَرِمّيات  والحكايات  األحاديث  بارجات  منت  على  واملقاتالت  املقاتلني  يخّيات  بتار املَْحُشوَكات 
عن استحداثات لُِعُهودات َولُِمعاهدات قديمات متجّددات لالستيالء على محاور توليد واْسِتْوالد 
َبويات العلمانّية املدنّية املرتّفعة عن صقل  إحداثّيات الخناق العدميّ الهّدام َوَنْسفه بأخالقّيات الرّتْ
ياح تنقل املياه للقبور يك ننبت من  العقل بالحديد والنار لَِنْبش الرُتبة وَمّد الجسور كرماح يف الر
جديد على خصلة القتل الرخيص َفَنْنَعِدم إخالًصا لَِغالء الحياة ونموت طًقا على كّل ما قد َسَبق 
َبرْت القدم والساق 

ِ
ب َوِقيل ومل نذعن له ومل نعرتف به إال بالتضحيات والتقديمات َكرَشفّيات تبدأ 

وال تتّم إال بتحنيطة الجفن يرّف للّشنق وللقتل، يراقص الرضيع بملط الصدر، يتلّوع من شمط 
 َيْكرُس 

ٍ
 على ُكّس ُمَتأَّله، َيُتوب َوَيْخَتِمر مديوًنا على ِدين

ٍ
الربّ على َلْبط البحر، يتأّوه من ُزّب ُمَرْبَرب

 الحجر على الرأس لَِطْرِقه بالوعي على 
ِ
َبْطش

ِ
ب
ِ
فيه الخزب بالّدم، ُيَبرّش بالَفْلط على الصخر لَِشّقه، و

القتل، ُيَطْقِطق ِمن َطْقش الّطقس على طقوسّية الفأس، ُيحّطب وُيلقي بالنار َحْفر االسم على 
الكسم، من جسمها كان اسمي وأصلي وفصلي، من اسمها َخرَْجُت بأساميكم جميًعا، رّحبوا بها 
معي يا أحبايب وهّللوا لها باآلهات والعاهات، ها هي السّيدة الّسائدة، الناظرة الحارضة بعورة 
الحب املثقوب الثاقب، ها هي الحرب الدائمة العامرة بالكلمة الناقصة من الفكرة الزائدة على 
ُيَعْصِفر أسامينا على اسمها،  َوُنَطرّز النواح  َفُنَغرّد  َتَتَعْنرَتُ بكالم البالبل وتحبل بالنوابل  البلّية  رشّ 
َضة البتكار الفّخار املَُطْحَبش على 

ِ
يذبحنا على عرفها وعلى رشف هويتها الرافخة باالنتحار واملُْجه

يّ: إعادة تموضع 
ِ
مناهج أفخارستيا الكربياء واالفتخار بالخلل البنيوي من امللل الدنيويّ واآلَخَرو

شكليّ وصياغة اعتبار ممضوغ بالضمينّ وتصويب على التشكيل املسّوغ للوضع املمضوغ يبصقنا 
يّة االحمرار لَِيْخُتَمنا أواًل وأخرًيا بلعنات  َشْمع الَحْمرنة، َيْعُلُكنا باستمرار

ِ
جمًرا على الفتيل، َيْدمُغنا ب

َوَرق الغار. 
ِ
االنهيار املنقوعات ب

تمليٌك لالنوجاد املرهون بالدم، ال ُيطلق العنان لرساح رشايينه إال بامليضّ عنوة بالكرسحة مّجاًنا 
بالحرام  بياض  على  وبامضائها  الشيكات  ير  وبتحر والعار  بالعيب  الصكوك  َبْصم 

ِ
ب وبالتفّضل 

الّضامن لالنخطاف بانشطارات االنفجار. خلٌق ُمَقّنص للعابر فينا على سبيل املثال األعوج َوَحرْصٌ 
بحلمه،  الواقع  مرّ  بحالوة  َلّحاق  سّيار  تركيب  والكرام.  األوادم  على  الهنيئة  الحياة  ملرور  حتميّ 
مبايٌع للنابع من الرأس بتصفيته من كل قلبه، تابع ملرارة إجرام عمره كالسائد على خرافة عدله 
والسائر وراء عدالة وهمه، كالجاري كالراكض كالهارع والهالع من واقع الهدم تحت فسخة جذر 
الَقَدر وفوق أمل كعب الجذع والهزع، كامللتّف الدائر املخّبص يف بقعة األمل، املغصوب الولع بالتيه 
يف الندم واملعصوب األعني للولوج يف ظلمات النجاح والفشل، كاملتنّور املُغتَصب بخرطة تخييل 
الّذنب كخرقة من الهناء املكبوس يف لغة اإلناء بما فيه ينطح خواء الذات بالحب والحنان، باألبّوة 
املوبوءة بلؤم األمومة املقشوطة من فسحة االنفراج واالسرتاحة على شاطئ  الهناء واألمان، على 
مَهل الزمان، املائع برشوط اإلمكان، الزائغ 

ِ
مرائف قشطة الغباء املذّوب بالوله وبالدهاء، الّسائل ب

املسعور األموات ضيعان،  كأذهان  والالمع  املكان  يت يف قصور  كالعفار الالذع  املستحيل،  من 

عيون  يف  املنقرضة  للقرود  فداًء  املذبوحة  الجواميس  حليب  قاطرة  على  املشحونة  العيون  يف   
لدموع  رافعات  على  فمصلوبات  ويالت  واملاما  للبابا  الشاحطات  الرنّات  أّما  كالغزالن،  أمهاتها 
أشكالها  على  الَحْرَبجّيات  املَُجزْنَرات  أمام  املفروشة  املشلوحة  املسلوخة  املجلوقة  التماسيح 
والعضالت،  األوصال  املَُفْكَفَكة  األجساد  هياكل  إنسانية  على  ُمَبْطَنَجًة  َتَقُع  املتفرّقة  وأنواعها 
املنكوبات  للرئات  املاعسات  السماوات  جحيم  على  باملعاين  التنّطح  جرأة  من  الكلمات  املعّضلة 
املستأصالت آلخر التنفّسات املحبوسات املتشّدقات النرشاحات ُخُلِقّيات الَيد املعطاء على قدم 

وساق يف برك الدماء السوداء، َفَهات.
َيِدَك واشبكين على االشتباك، شّك حّقي يف الرتاب وارْصع رأيس يف األرض، احلق لحكميت 

ِ
هاِت ب

ببصرية الخرف النّشاف، فرّحين بالتعاضد وعّض على جراحي املتالحمة تحت الحراب املتناحرة، 
احلف وابصق على أرض قرب حقي، لّحق والحقين اآلن، بهكذا كان اآلن، الراحل قبل اآلن، ينتظر 
اآلن،  حىت  العادة  درجت  كما  وسيكونه  اآلن  كما  كانه  قد  كونه  اآلن،  بعد  بما  اآليت  يعود  يثما  ر
للعودة  واالرتهان  االهرتاء  على  املعتاد  اآلن  آنّية  على  الدوام  يعمل  كما  التمام،  على  كما جرت 
إىل العادي املستقيم والهادي األمني إىل رحلة االستواء على خط الهباء السقيم، هيا بنا، باليد 
باليدين للمصافحة واالبتسام للفشكلة بالرجل بالرجلني تمهيًدا للمراقصة العنرتية وللمجامعة 
يّة باألرجل الّدْعَساَتويّة وباأليادي الخانوقّية جمعاء، َفُخْذ. 

ِ
الَفْهلويّة َولَِعْبط األدمغة الَشْطُفوَلْفَطو

يمينيات  ونساءات  رجاالت  من  للعتاد  املتأبّطة  العديد  بأيادي  َيَدْيك، 
ِ
ب حّب،  يا  بعينينك  خذين 

يّات َخْنَدِقّيات ُمَمرْتََسات ُمَتَشّمَسات  يات وسطّيات حميمَيات ليربالَيات شيوعَيات ِمْحَور يسار
رَشق  َلّحق،  جنوب،  شمال  والزّْوَرَبات،  اللْفَلَفات  وشاشات  بالرّشاشات  ُمَحّمالَت  ُمَتَحّمسات 

ْح:
ِ
َغرب، إبقْع َمكاَنك َوَراو

ر َفْرِفْر َنْوِفْر َطْوِفْر َصْوِفْر، إجمْع ُمْفرد، أفرْط َمْجَمع، صّباط صبابيط فالكيش 
ِ
ر َنْوب

ِ
ر َهْوب

ِ
َهّوْت َشْوب

كالكيش حكاكيش أيادي التعداد املستقيم تحت أرجل االلتواء العظيم، َفّند َحّدد َلّحم َعّدد َعّظم 
َسّن الحوافر لتحصيل اشرتاكات العّدادات ودفع 

ِ
أيادي تعظيم األصابع َوَهّدد بتطويل األظافر َوب

فواتري تقييمات األولويّات املنقلبات على قول القويم بالعّد باملقلوب على حساب املعرّت اللئيم، 
باعث الشفقة يف القلب والروح، فادي مروءة املرء الشهيد لتخصيل القلب الوحيد على وسع 
الوحدة الغارقة بضيق الخلق الّسحيق ولوعة الحزن املحيق الغريق املنسحل مع الشؤم العنيد 

َخْوَلَقة الوطن الجديد. 
ِ
َجْلَمَغة النظريات املتفائلة ب

ِ
املتفائل ب

كرثنا من محّصالت ألعداد وأعداد من أجساد متنّصلة من أرواح الشهداء، من  خذوا! أخذنا وأ
كتاف األجساد املوّسعة  بيعات َوَتْكعيبات مفّصلة على سعة أ أحصائيات املزايدات والتفضيالت لرَِتْ

على ضيق أرداف اللغات الطوشاء الخوتاء املضادة للدماء ولكرس الخزب باملاء.
الرؤوس  جماجم  وفتحنا  القبور  نبشنا  مجازرنا،  جيف  على  فانقضضنا  شبعنا  وما  كلنا  أ كلوا! 

نستخرج منها الشهّيات فرنفع كأس اإلجرام وال ارتواء.
ركبنا  هدأنا،  وما  فتفّحمنا  العدم  جّف  حىت  نقطة  آخر  حىت  الرحم  ماء  شفطنا  رشبنا  ارشبوا! 
الربيئة،  مؤّخراتها  مخارج  على  أختها  تجرّ  اللفطة  على  واظبنا  رحمة  دون  وبالسوط  قتالنا 
لفطناها َلْفًطا، َلَطْعَناها من اللطش والبطش َوَشَطْفَناها يك ال ُتؤّرخ، يك تسري كالدواب تحرث 
يخ، يك تزرع وال تحصد إال األجساد اآلتية بالحياة للحياة،  أتالم األحداث وتفلح يف نحس التأر
ومن الحياة َترحل وال ترتك لنا إاّل البقايا من شهداء ومشاهدات ومشهديّات كالحنينّيات عن 
وهٍم بزمن ِسرْيك الرتحيل من الحياة بطبيعّية املوت الرّحيم واالنتقال السليم إىل السالم بعد 
توديع اآلباء واألمهات واألطفال واألوالد والعائالت واألصدقاء ليدوم العمر كّله، والحب كّله، 

وينجب ويكرث من األعداء يا أحباب.

حرب "كوجي واكـــــــــــــــــــــــاماتسو" 
على سلطة "النورمـــــــــــــــــــــــــــال"

حسان شامي

على رفض وضاد
أنطوان الزعتيين

معلقاتسينماتيك



وإن شئَت أُخِرج لَك
من معطفي 

)قُرطة( من الكالِب الشاردة 
وإن شئَت أخرُج لك الكميون 

الذي دهس بيتهوفن 
تحت ضوء القمر

مرشٌد حتى النخاِع
أطِعُم السناجَب فوَق رأيس

التي زرعت بلّوطها يف فروتِه
ونسيَتُه إىل األبْد

هكذا قالها ثم ذهْب

أيتها الجميله التي
يخرج من تحِت أظافرها األنبياء

هم اآلن  لو تخطئنَي يف عدِّ
لو أنني أخطُئ يف عدِّ الريح، والتوت 

تحت عينيك

أيتها البعيدة 
خبئيني تحت إبطك 

الذي سميته يوًما قوس قزْح

الصحراء زهرة رشبت املاء كله

لن تكفي األرُض وال البحر 
جثتَك التي َحملتها ذاَت يوم 

أنزْل ظهرَك عنها
وجْد لَك قربًا عىل اتساِع يِد من تحْب

الوقُت مير برسعه
كشخٍص حاوَل تهريَب إصبعه 

حني أطبَق عليِها الباب

أطلقوا عليِه ألف رصاصة 
رشقوُه بأسامئك الحسنى 

أّجلوا يوم األحِد لألحِد القادم
تقاسموا دمُه

لكن نكتًة كانت كافية لقتلِه وقتلهم

حياتَك رضيبة مضافة إليَك
تهرَّب منها قدَر استطاعتك

أين ستجُد عماًل؟
انا سأدلَك

بوسعَك أن تعمل منتشَل جثٍث من البحر
بيومية ٤٠ الف لرية لبنانية

ولك ٥٠٠٠ زيادة إذا انتشلت البحَر
فالبحر جثة أيًضا

وأن تساعَد املالَك عىل باِب الَجحيم 
نا جميًعا يف عدِّ

بوسعَك أن تعمَل موظًفا
عند معلم الُصدفة 
عىس أن متوت قريبًا

أما الوظيفُة األخرية 
وهي األصعْب

وظيفة العاطِل عن العمِل
ستحتاج إىل واسطة مني شخصيًا

Recy كالش
تلزيق: ميالد الدويهي

كن جزًءا من مشــروع 
"رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"
وادَعم ُصدور الّنسخة 
يّة الورقّية الشــــــــــــــــــهر

patreon.com/rehla

rehlamag.com/support-us

وظائف شاغرة
دمحم شحادة


