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كيف يفتك فريوس
الواقعية الرأسمالية
باملجتمع املعاصر؟

الس :االنسان املعارص
كلمة ّ

بالســـــــــــــــــــــــخام
امللطخ ُ

بول مخلوف
خمسة ،أربعة ،ثالثة ،إثنان ،واحد

ً
ً
مثل ،عندما تشعر بالحنق ،فتقوم
متمزيا
يحدث أن تكون

"خيط حرير على حيط خليل ،خيط حرير على حيط خليل ،خيط

تعديالت بسيطة ،معارصة ،تشبه حالتك ،فتضع إصبعني يف فمك
ّ
ًّ
الصعداء وتتخلى عن الصيحات الشيطانية
سما ،تتنفس
وتتقيأ

مربوك أيها اإلنسان املُعارص "الروبوتار َيا" ،سلطة الروبوت الجديدة
ِ
ّ
تسجله كل مرة ليك يسمح
عليك ،صك الرباءة الذي يجب أن
ّ
يخصك ،من املفرتض أن يكون أ كرث رقة
لك بالدخول إىل عامل
ٍ
ً
وحنانا .وهنا ،يستحرضنا الشعر ،ال كغاية خالصية أو تطهري ية من

لكن هذه العقلنة ال تجد لنفسها دائما مساحة شاغرة يف اليوميات،

مثل تفاحة" رآها بول إليوارد""/األرض دائر ية مثل مؤخرة "كيم
كارداشيان" أليس كذلك؟ طبعاً بشيل!" رآها اإلنسان املُعارص.

أ كشن!

حرير على حيط خليل" وهكذا ،بقي يرددها بهوس حىت انعقد

لسانه .مىض أسبوعان على الزيارة األخرية ملصلحة جباية الرضائب
َ
مزنله" :أعدكم ،كل املستحقات املت ّوجبة علي سوف… قريبًا… سأيف

ً
جميعا "،قالها
ديين للدائنني قريبًا ،سوف أفعلها ،سوف أحاسبهم

بدناءة وعاد ليلتحق بغيابه .بات وقته الضئيل أضيق من الخطيئة،
وحان وقت التنفيذ .تجرع كأسه األخري من زجاجة ويسيك رديئة
رضبة واحدة ،أغمض عينيه لربهةَ ،عقد أفكاره بإحكام كمن يربط
ٍ
رشيط حذائه قبل أن يخرج إىل الصيد وتوجه نحو املطبخ .تصفح
رزنامته املسنودة على الحائط املسنود بدوره بلوحني ضخمني من

الخشب العتيق ليسجل يف ذاكرته موعد خروجه :الخميس 1 -
نيسان  2005 -ثم ،اقتطع الورقة وقرأ ما ورد على ظهرها" :ما

يجعل الكذبة حقيقة هو الخطر الداهم الذي تبغي أن تتجنبه،

وهو يف أحسن األحوال كذبة خطرية جديرة للتصديق" .ضحك
ً
مهروال.
هستري ًيا ،تحسس خرصه وخرج
"-هئ إحم! حبيبيت ،هل يمكنك أن تلقي نظرة رسيعة للتأ كد من

أنه ليس من بقايا خس عالقة بني أسناين ،بلزي؟ شكرًا .أنظري إىل
نفسك كم تبدين جميلة! امممم ،كانت قطعة لذيذة ً
جدا من
الستايك ،إيه؟ كم أتمىن يا حبيبيت لو بوسعي أن أذوب وإياك َ
االن
ً
تحديدا ،ونضمحل يف الحب سو ًيا إىل
هنا ،يف هذا املطعم الفاخر

اليت تجول يف رأسك الفتعال إشكال مع أحد املارة وينتهي بمجزرة،
ذلك أن الفرادة والجوهر الغريبني عن ثنائية "أرنولد" وجالده ،يف

عرصنا هذا ،سمتان مفقودتان مثل حبات اللؤلؤ املوجودة يف قالدة
ً
الضحية أعالهُ .
سبيل يف الحياة ،ستمارس
خذ معتقد أرنولد واعتنقه
مهنة الحالقة وتقص الرقاب ً
بدل من َ
الشعر أو تشذيب الذقن .ويف
حال أردت أن تخوض مغامرة سينمائية ،فيمكن أن يكون الفيلم
ٌ
"صباح خال من ناعومي كامبل" من بطولة "كريتيكال
بعنوان
ٍ
ينص على انتقام ّ
طالب" وإخراج "إكسبريي-مهدي" .فيلم ّ
مدو
ٍ
قامت به "جبهة زارعي الحليب" كما يحلو لهم تخيلها مع عرّايب
التفاهة .اتركها علي ّ وسأ كتب السيناريو" .املذرفكرز يريدون العبث

يا كريتيال ،املذرفكرز يريدون العبث يا كريتيكال ،املذرفكرز يريدون

العبث يا كريتيكال" ،تدور مجريات األحداث على الشكل التايل:

ناعومي كامبل مع أصدقائها يف جلسة من الرثثرة التافهة ،حائرة
ألي مذهب ثوري يناسب املوضة تنتسب إليه .يأيت كريتيكال ويخرج
اإلكسبريي من وراء الكامريا ،بيده وعاء كبري من الخراء ،ونساعدها

كالتايل" :هيا ناعومي ،افتحي فمك… على رسلك ،على رسلك…
واالن ،ابلعي ،أيييوا!" فتصمت الجعدنات إىل األبد ونخدم الثورة

األبد Maître( .تعال ،تعال) هيا ...افتحي العلبة باييب ،افتحيها.

خدمة العمر بتطهريها من أعدائها .لكن ليس هذا املطلوب .نحن
هنا لنقد وتفنيد ّ
تجليات اإلنسان املعارص وتمظهراته وليس الرتويج

تشك شك ،طوب طوب طوب طوب طوب… "يا له من وقت
ِ
ِ
رائع تمضونه أليس كذلك؟" اقتحم املطعم فجأة وراح يطلق النار

أن هذا التماهي الكبري بني الحياة والفيلم الذي يقوم به صاحبنا،

هاهاها ،هل أعجبتك؟ دعيين أضعها على عنقك ،إنها قالدة ثمينة

من اللؤلؤ اليت"...

عشوائيًا على كل من يف الداخل .لسانه الغارق يف لعابه املتعطش
للدم عاد ليُعقد يف كل مرة يتف ّوه بها بكلمة "خذ"ُ .
"خذ" يصوب
مبارشة على الرأس ،طوب! "خذ! العائلة جميلة هاه؟ هل قلت
أن القالدة ثمينة؟ ُ
خذ" طوب! طوب! "تريدون أموايل لتكدسوا

ثرواتكم املرتاكمة فرتسلون الحكومة؟ ما رأيكم أن تأتوا بأنفسكم إيل ّ
خذُ ،
ونتحاسب؟ ُ
خذ ،خذوا" طوب طوب طوب! انتهى كل يشء،
ً
مستقيما يف الوسط ،مستدير
قيض األمر ،أردى الجميع قتلى .وقف
الظهر ،رمى مسدسه على األرض ،حرّك يده األخرى عاليًا ،اللون

األسود يطغى تدريجيًا على الشاشة.

Cut

ً
فيلما ،إنما حقيقة .إنه "أرنولد" ،سبعة وعرشون
هذا ليس
ً
عاما ،عاطل عن العمل ،من مواليد نهاية التاريخ حسب التقويم
الفوكويامي ،أي أوائل التسعينات ،االبن الضال لطوطم الحضارة

الجديدة اليت أرست نفسها كامرباطورية متعالية ال تستكني ،امتهن

لعبة الكاونرت-سرتايك ومل يمارس الرماية ولو ملرة واحدة يف حياته.
ٍ
ً
الحقا ،على" :أرنولد" شخصية
اتفق املعنيون كما سيتفق املؤرخون
قريبة من "والرت وايت" ،بطل مسلسل "برايكينغ باد" ،شخصية

شبيهة بـ "ديكسرت مورغان" يف مسلسل "مورغان" ،نموذج اإلنسان

املعارص الذي هشمه املركز .تم التعرف على هويتهم عن كثب
وباالسم :مقموعي األطراف ،اقترص تمايزهم عن قامعيهم بالشكل
فقط ،بالتموضع املُضاد ،وأداروا األذن اليرسى ملقولة "نيتشه"
ً
واحدا منهم".
األكرث شهرة "إنتبه عندما تحارب الوحوش أن تصبح
وعليه ،ناكفوا الق ّوة بنفس طبيعتها املهيمنة ،بمخالبها الحادة.

كنت أ كذب يف البداية عندما رصّحت أن هذه الحادثة حقيقية
ً
ً
قليل ،وهذا بالطبع لدواعي كتابية
فيلما .أعين ،لقد بالغت
وليست

ً
قليل ،جرائم فظيعة كهذه
وللمواربة يف فن املحاججة ،لكن تمهل
ً
وأحيانا على مدار الساعة ،ذلك أن الحياة أعنف
تحدث كل يوم،
من الفيلم وأقبح من الفاصل اإلعالين الذي يحجب تراص أحداثه،

ال ترحب بحياد التلقي وال تفتح الشهية على الوجبات الخفيفة أثناء
الفرجة .يف الفيلم ،لديك كتف حبيبة يمكنك أن تتئك عليه ّ
كلما

مررت بمحنة عويصة ،أما إذا تفاقم غيظك يف الحياة نتيجة عدم
ٍ
والئك ملعايري النظام ،أو لخروجك عن طاعة الربجواز ية املقيتة
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باستنساخ وضعية تمثال "الحكيم" كما نحته "رودان" مع

وفقدت صوابك فستكون الفاجعة املقبلة تراجيدية بالكامل.

له أو االقتداء به ولو على سبيل التسلية .إال أن يف األمر إحالة ،إذ
اإلنسان املعارص ،يحمل داللة فاضحة على عجزه الفادح يف بناء

توقف لحظة! ال أر يد أن أبدو وكأنين يف خضم املقارنة بني حالتني
مختلفتني نهائيًا ،جل ما أر يده أن أعرّي هذا األبله الذي ّ
يدعي

التف ّوق واالنسيابية ،يف الوقت الذي تتآ كله الفراغات ،ال يعرف
َ
أن يتكلم وتالحقه أشباح خفية يعجز عن تقفي آثارها .الغياب
ّ
التام؛ وهم االستحواذ على اليشء ولو تطلب األمر تدخل اللغة،
إذ غالباً ما يشار إليه بضمري مسترت ،فتسمعهم يقولون :فقد
ٍ
برصه نتيجة ما رأه ،يف إشارة منهم إىل معاينته لفاجعة مهولة،
ٍ
ً
فيتم تحميل هذه الشخصية صفات متخيلة منعا للتجر يد ومللئ
هذا الغياب .ويف حال كان الفاعل ظاهر ٌ ،هويته مبتل ّورة ،غري
مفعول به ،فأحجية الفعل تطغى عليه ،فتسمعهم يقولون :أقدم

"مجهولون" على رسقة محل مجوهرات يف منطقة "بز يزا" قضاء
الكورة ،أو إستطاع "املدراء املتعاقبون" الذين تولوا مناصبهم منذ

إتفاق الطائف على رسقة املال العام؛ ويرافقك األمر على الصعيد
ً
عنوة بفتاة تعجبك ورأسها مليارد
الشخيص ،فإذا ما التقيت
فلألسف يا مان ،ال يمكنك أن تراها أو أن تتعرف عليها عن كثب
لتلقي التحية إذا مرت بجانبك على الطر يق نظراً إلجراءات الوقاية

وبفضل الكمامة ،هكذا تختلط الهوية بال هوية ،الفاعل باملفعول
به ،و ُيطمس كل يشء تحت بعضه ويرقد بسبات عميق .يتذاىك
أساتذة املدرسة على التالميذ ويقدمون لهم مسائل يجب ّ
حلها

لينجحوا يف االمتحانات حيث ترد على الشكل التايل :امأل الفراغ
ُ
بالكلمة املناسبة ،والفراغ عبارة عن ثالث نقاط أي مركز الجواب

خاصية ،فيسارع لتشكيل هويته بـ "اليت كانت" ،بالطريقة األسهل
ً
مألوفا
واملتوفرة أمامه واليت تحايك املناخ السائد .عندئذ ،يصبح األمر

أن تراسله عرب اإليمايل بلقب مستعار اختاره بنفسه ليعكس أمنيته
ً ٍ
مثل :فالن.الفوالنة_توين.مونتانا@بال-بال-بال
بمن يريد أن يكون،

إسمع :دبّت حالة من الهلع يف منطقة ووهان الصينية بعد موت

دوت كوم .وهذه مشكلة أخرى مضافة تفتح ً
ً
جديدا للحديث
أفقا

عن سمات هذه الشخصية املعنية يف هذا العدد.

إنس نموذج "أرنولد" ،دعنا نتكلم
إنس جدلية الفيلم والحياةَ ،
َ

بالسهل املمتنع ،ما رأيك بمؤخرة كيم كاردشيان؟ ما رأيك أختاه؟
ِ
ً
طبعا كل إجابة متعلقة بالحجم (هي بال شك ضخمة" ،هيوج")
ّ
باإلعجاب أو بعدمه ال يعول عليها .أتحدث هنا عن املعايري
اإلستيتيقية اليت فرضتها مؤخرة كارداشيان ،وعن املعىن الوجودي

غائب .هذا
ما غفل عنه األساتذة والتالميذ هو أن املركز بحد ذاته
ٌ
ما أ كده اإلنسان املعارص ذاتيًا كما جاء أعاله ،وعلمياً .أال تصدق؟
آالف األشخاص يف أسبوع واحد حملوا عوارض ترتكز على ضيق

يف التنفس ووجع مؤمل يف الصدر تصاحبهما حرارة مرتفعة .مرّت

فرتة زمنية قصرية ،وتم التعرف على هذا املرض وأدرجت تسميته

يف القاموس"،جائحة الكورونا" ،بعد أن اجتاح العامل والتهم أرواح
مئات اآلالف .ماذا يعين الكورونا وكيف يمكننا مواجهته؟ خذ

راحتك واتصل بصديق إن كنت ال تعلم ،ومن املفضل أن يكون
ً
متخصصا يف العلوم .ال تتعذب أخي ،ليس بحوزته
صديقك
جواب ،فهو ً
أيضا ال يعلم .سيقول لك يف أفضل األحوال أنه
ٌ

املرجو الذي تضيفه هكذا مؤخرة للكائن .ومما ال شك فيه ،أنها
أصبحت موضوع امتثالً ،
مثل عليا ،رمزاً يجسد ليبيدو اإلنسان

عد ّو غري مريئ ،خطر داهم يهدد حياتك ،والحل الوحيد لحماية

من دون الفصل بني الدال واملدلول ،ألن نجومية كارداشيان
ً
ً
وحيدا لكل املؤخرات الكبرية
مرجعا
اخزتالية ،سنحت لها أن تكون

ثمانية ،تسعة ،عرشة ،أحد عرش ،اثنا عرش ،ثالثة عرش ،أربعة

ً
كامل "مؤخرة كيم كاردشيان"،
املعارص ،على رشط أن يكون السياق

منذ فجر اإلنسانية حىت يومنا هذا .إنها األسطورة اليت خرقت
اإلنرتنتَ ،
ولو يا مان؟ املحط النهايئ لإلنسان املعارص الذي َعرب
ً
سعيدا بحرقه
من كهف أفالطون باتجاه مؤخرتها دفعة واحدة،

كل مراحل التاريخ ،بابتسامة هوليوودية ناصعة البياض .أنا اآلن
ٍ
منحل ،ويبدو األمر ،عصيًا علي ّ يا صديقي القارئ ويا صديقيت
القارئة ،أن أختار جوا ًبا على السؤال الذي ّ
حي "البري كامو" بعدما
رآه مسألة جوهرية تلخص مشكلة زمانه ومعضلة األجيال

ً
ً
دلو ا كبريًا
صدقا ،ولقد رشبت
القادمة .ال أر يد أن أنتحر،

من القهوة يضـاهي بالكمية قطر هرم خوفو ومل أهدأ بعد ،ألن
موضوع اإلنسان املُعارص سيصيبين بالجنون .قررت أن أقرأ "رحلة
ماغ" فدخلت على املوقع اإللكرتوين :دابليو دابليو دابليو دوت

طالب شحادة

فجاجة الراهن اآلين ،بل بوظيفته البالغية التعبري ية" ،األرض زرقاء

املبتغى .دعك من أنين وقعت يف الفراغ منذ أول نقطة استفهام
ُطرحت علي؛ املسألة ليست شخصية هنا إنما مفصلية بامتياز،

لديك ،أن زميلك يف العمل املعروف باسم َع َلم ،جهد أهله ليقرروه،

الحبس خلف قضبان هوائية

نفسك برصف النظر عن الكمامة ،يكمن يف أن تجلب الصابون،
ّ
وتعد :واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،خمسة ،ستة ،سبعة،
تفرك يديك
عرش ،خمسة عرش ،ستة عرش ،سبعة عرش ،ثمانية عرش ،تسعة

عرش ،عرشون .هذا كل ما يمكن أن يقدمه لك العلم بالنسبة
لصحتك عدا عن أنه سيوفر لك تذكرة مجانية لتتزنه على سطح
ً
لقاحا ف ّع ً
ً
متعارفا عليه مع
ال
القمر حايف القدمني إذا ما وجدت

تعر يف بسيط عن ماهية الكورونا وأسبابه .علي ّ أن أعرتف أنين
ّ
العد،
مثلك يا مان ،شعرت بامللل من النص ومن صاحبه أثناء
لكن روح العرص بأ كملها باتت مملة .وهذا هو جوهر اإلنسان
املعارص ،وجه بال مالمح ،جوهر مج ّوف فارغ ،غري قادر على التميزي،
ترسي عليه الكذبة كأنها بلعة ماء ،ترسم مصريه لوحات اإلعالنات

ً
فعال على كتابة يشء يف موضوع كهذا من دون أن
هل تقدر

تسقط يف العدمية بشكل تلقايئ وانسيايب ،كانزالق سيارة على
لحسة مازوت؟ ال أظن ذلك .كتبت يف النوت عندي ،واليت
باملناسبة تتخطى الـ  3000نوت معظمها مد ّون ال نية يف

إخراجها إىل النرش ،ما يشري إىل انحباس للمعىن املرج ّو واملقروء
واملأ ّول وإلخ ..كتبت أن الروبوت يثري شفقيت ،لكن اإلنسان
يمس هذا
يبكيين تماماً .هذا ما أعنيه ،فإن أي موضوع
ّ
اإلنسان يجعلين أسمو تماماً ،ويف مقدوره يف نفس الوقت أن

يهزمين ويجعلين أنتحب كالعاهرة يف أوقات أخرى .يا سيدي
املهم؛

إنين واألصدقاء يف املقال-القصة ،نتخذ يف مكان ما كما يقول

أمبريتو إيكو قاعدة يف أن "ما ال يمكن تنظريه ينبغي رسده"

وعلى هذا األساس ها أنا أتكلم وأ كتب على تيليغرام ،يف

الرسائل املحفوظة ،على هاتف هاواوي قديم ،السماعة يف
أذين بال أي سبب وال موسيقى ،واملساحة طبعاً ،مثلما هي

عندكم غالباً :احذف شيئاً فاملساحة غري كافية.

وكما كنا نقول يف سابق األعداد :إن كان دخولك الجحيم
مضموناً ،فخذ فوشاراً معك ،فإن تلك لتحتسب قاعدة
عامة":احذف شيئاً لتوفري املساحة" هل تحذف املايض بالتايل

والتجربة البائتة والخربة املرتاكمة؟ أم تحذف الحارض فتنام يف
املايض أو املستقبل ،أم تحذف املستقبل وتميض يوماً بيوم؟

املايض ،حيث الذين ما عادوا معارص ين لنا ،املعارصة لألحياء،
لكن أليس على األحياء أن يحملوا أفكاراً
ً
حية ليكونوا كما
نصفهم؟ وألين أحب إحراق املفاجآت ،إحراقها عليّ وال ّ
بد،
َ
أحد منا ،معارص ،أعين ليس
ففي آخر النص أ كتشفت أال
معارصاً إال ألشكال موته.
ً
تريد ً
محبوكا مرتبًا ،ابن ناس وكذا ،عن اإلنسان املعارص.
نصا

ويخنع لذائقة الجماهري .وللمز يد تتمة؛ حدثت غفلة كارثية
ً
مخنوقا من الضحك ،لكن
أودت بحياة أرسطوفان بعد أن مات

وصولك اىل هذه الجملة هنا يعين ذلك .طيب ،إليك كاتب هذا
ً
ً
واضحا على أحد إنسانات هذا العرص ،أنا بالكاد
مثال
النص،

بيشء أشبه بالنكتة .إقرأ هذا الخرب" :تويف اليوم مصمم املالبس

غري مرتابطة ،وتحرضين بهوس جملة من فيلم" :األحداث اليت

ً
مستهل إياها
املأساة األشد وطأة أحدثها إراد ًيا اإلنسان املعارص

رحلةماغ دوت كوم وإذ يسألين الكومبيوتر "هل أنت روبوت؟"
ً
قليل كيف تحاور الروبوت كوننا سبق واستضفنا
أويك ،ربما أفقه

املشهور وأيقونة األز ياء كارل الغرفيلد امللقب بالقيرص والذي تمزي

الكومبيوتر الروبوت أال تعرف مزية من تتشارك وإياهم نفس

أنه ير يد أن يذهب جزء من ثروته البالغة  200مليون يورو باسم

يف املجلة أحدها ودخلنا يف مسامرة مبارشة معه حول مفهوم
ً
روبوتا؟ وكيف لك أيها
االغرتاب وكيذا ،لكن كيف يعقل أن أ كون

بشعره األبيض القصري املصفف على شكل ذيل حصان وبنظاراته
الشمسية املعتمة عن عمر يناهز ً 85
عاما .وقد أورد يف وصيته

الكينونة؟ باي ذو واي ،وليك ال أنىس وكونها ســــرية وانفتحت،

قطته شوبيت" .وجه بال مالمح ،وبال قلب ،تبًا.

أقدر على إكمال النص ،أفكاري مثل عقلي ،مثل دوام نومي،

حدثت يل هي اليت تدهورت ،وليس عقلي" ،نسيت الفيلم.
وما تقوله الجملة صحيح بشكل ما ،قد يكون صحيحاً
ً
تماما
بالنسبة لك ،هي التجربة ،كيف تترصف أنت دون سواك يف
لحظة متعارفة.

لكن هاي ،هل خلت العصور من املصائب والخراء الذي يحل
فيها؟ أمل يشعر غرينا من القدماء بكل هذا؟ أمل الظهر والكتفني
والضياع العادي اليومي الذي نرشبه مع الحليب صباحاً؟
أنا مرتدد ،هذا واضح تماماً من جملي ،لكن ليس كالرتدد
املألوف ،أستطيع أن أشعر ببقايا الغصة اليت تصيبين مؤخراً
ً
صباحا،
(يشء شبيه بغثيان من أ كل عرش ين بيضة مسلوقة
أو بشعور من يواجه بالالحب ،أو من العرش ين بيضة أظنها
أقرب للمخيلة) تخرج هذه الغصة فجأة كالتجشؤ ،فأشيح
برأيس ،أخرجها :حرارة وصوت أنني خفيض يشبه الهسيس
ملدة ثانيتني ،يتجمع الدمع دون أن يسيل كما يتجمع على
ليمونة تنعرص ،فتنظر حولك لتتأ كد أال أحد رأى هذا الهراء،
ثم يعود وجهي آليًا إىل حالته الطبيعية؛ أن يكون املشهد بهذا
النمط ً
مثل ،لك أن تتخيل كم هو مضحك/مؤسف :ضحك-
غصة-ضحك ..وهكذا.
ً
مثاال .ال أعرف إن كنت سأموت
خذ كاتب هذه الجملة التافهة
يف الجملة التالية ،ال أعرف إن كنت مصا ًبا بمرض ما ،ال أعرف
إن كان هناك من يود قتلي ،ال أستطيع الوقوف على حقيقة
أي يشء ،وهذه ربما هي الحقيقة الوحيدة األكيدة اليت ُ
تقف
عليّ .ال أعرف إن كنت سأموت يف الجملة التالية ،هذا أمر
ً
ست َ
أصال ومل أ كملها ،هل ُ
ب يل
مخيف ،ويف حال مت
س ُ
حت َ
ً
ً
مثل؟ هيا قل الحقيقة؟ أال أستحقها؟ أم
معجزة أسلوبية
ستعترب مجرد جملة ناقصة؟ مقطوعة غري مبتوت يف معناها
وطول ذراعها وامتداداتها ،خلفياتها ،ومن بعثها وإىل أين.
ُ
دعين أفهمك رس جملي :إنين بالجملة املركبة أحاول إغالق
الباب خلف نفيس ،لئال يدخل أحد ويعبث يف املكان ،أو يخلق
سوء فهم ما ،وها يبدأ أ كل الخراء ،جدال وأخذ ورد ال طائل
منه ،لعي ،مرصوف مهدور من اللعاب الذي ُي َف ّضل أن يمزج
بلعاب من تحب.
فإذاً ،أنت مضطر إىل تحر ير النص دائماً ،التحر ير أحياناً حاجة
ً
حضار ية ،حاجة ُت ّ
قليل
هم القارئ وعيونه السود ،لكن البعيد
عن الحضاري ،أعين القر يب أ كرث إىل البرشي (لن أرفع الكلمة
ً
نوعا من
اىل إنسان كيال أتقيأ) أال يعد التحر ير بالنسبة إليه
أنواع التشويه؟
ً
أصال .لكنها
ال أر يد الخروج من املوضوع ،هذا إن دخلت فيه
"رحلة" يا مذرفكرز ،أستطيع التعبري بحر ية ،وإن خرست يف
جملتني ،سأربح يف الفقرات اآلتية.

ما هو عنوان العدد؟ إنه نقد اإلنسان املعارص .ما معىن
معارص؟ ال أعرف يف اللحظة الحالية ،لكن ما هو معارص ً
أبدا
ي
بالنسبة لإلنسان ،هو املوت .يف هكذا عرص ،ملن السهل عل ّ
أن أتخيل خرب إنسان مات بسبب فشل يف االتصال بشبكة
اإلنرتنت" :املرحوم ،غاص يف الدردشة ومل يالحظ ابتعاده عن
الوايفاي ..كان قد أبتعد كثريًا حىت بدأ باالختناق ،فلم يسعفه
الحظ يف الوصول والتعلق بها .العزاء يف الغوغل ميت/البقية
يف حياتكم ،لكن من مات مل يبق من عمره يشء ،اقطعوا الهراء
(كات ذا شيت) مات بسبب فشل يف االتصال بالشبكة ،ال
الفشل الكلوي أعين على سبيل املثال.
املوت إذن هو معارصنا الدائم ،وبما أننا ناس تكتب وتنرش
وما إىل هنالك من هذه األمراض ،فلي أن أفكر بعالقة املوت
واللغة اليت نتحدث بها .لقد مات ما يقارب العرشة أشخاص
ً
(خصوصا الفجايئ
مؤخرًا يف املنطقة حيث أنا .الحظت أن املوت
واملتعدد يف جو األوبئة هذا) يعمل على تطوير اللغة ،ومل أ كن
ً
أصل أن كل هذا املوت سيذهب ً
تاركا اللغة
ألظن من البداية
وشأنها ،فهو سوف يصقل الكالم؛ الحظت تعابريهم وكالمهم
األويل ّ حول فاجعة ما ،جربها بنفسك ،فستجد لغتك ركيكة
ً
كم َ
مرتجفة ُ
عاجل أم
غتصبة للت ّو .املوت يجربك على الهدوء
ً
آجل ،بالتايل أن تفكر فيما ستقوله أو ستكتبه ،مما يجعلين
أقول ،إن شعر يّ ًة ما ،هي مز يج من املوت والهدوء.
إنساننا هذا يا صديقي ،وتستطيع أن تقول أنا ،عليه أن يحمل
املوت يف داخله ويعيش .ال حل آخر ،ال حل آخر ألنهي هذا
الهذر على األقل ،وأضع نقطة وأقول تشاو .سأقولها ،ألنين
ً
فعال عن تسليم نيص ،أنا آسف على هذا املستوى،
تأخرت
لست راضياً بالطبع ،لكن كما قلت لك ،إنين أتكلم ،أعيش،
ً
حامل هذا املوت املرتاكم ،عىس أن يصقل يل لغيت أ كرث فأ كرث،
يف قادم النصوص.
هذه حر ية هذا اإلنسان ،حر َ
يتك ،لن تمسكها؛ كتبت بعد
غصة مثل تلك اليت تحدثت عنها :نتمىن ونحن أطفال
الطريان ،أقىص تعبري عن حر ياتنا ،ونحزن على العصفور يف
َ
قفصك مفتوح أيها اإلنسان ،ملاذا ال تطري
القفص ،ولكن أنت،
هرباً؟
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بعبع الحداثة:
وسيلة بال غاية وحل بال مشكلة
مهدي عساف

يف حضرة املألوف

ميالد الدويهي

شو يف ما يف؟ ال يشء جديد .العودة إىل "الطبيعيّ" شعار
ً
ً
آمنا لضمان وجوده سوى
مالذا
املرحلة .مل يعد لإلنسان
ّ
كل يشء استهاليك
التمسك باملوروث واالستيطان فيه.

ُ
وم َمكنن .قالها "أوليفر وندل هوملز" الكاتب والطبيب
َ
َّ
األمرييك" :مىت تفتح عقل اإلنسان بفكرة جديدة ،فلن يعود
أبداً إىل آفاقه األصلية".
كثري ما يرتبط اإلبداع بالقدرة على ربط األمور بطر يقة غر يبة،
بمعىن أخر ،هو املبادرة باالنشقاق من التسلسل العادي يف
التفكري إىل منحى مختلف تماماً .وما االنحطاط الذي نحن فيه

سوى انعكاس للفراغ وانعدام التكوين واإلرشاق .وبالتايل ال

وجود للخلق ،إنما بلغنا الذروة باجرتار األحداث واملكتسبات.
األصابع تشري إيلّ بتهمة الخوف من ّ
كل يشء جديد .فعلى
ِ
ً
جديدا ،أجد صعوبة يف انتعاله
سبيل املثال ،لدى رشايئ حذاءًا

يف املرّة القادمة ،وعندما يجيء إليك املشدوه بالعرص الجديد ،ليخربك عن الرّفعة اإلنسانيّة ّاليت
ّ
توفرها لك روح الحداثة ،احرص أن تبصق عليه ،واشغله ،بال شفقة ،بمسح لطخات لعابك

عن وجهه .والبصاق ليس مسألة معرفيّة ّ
البتة ،على الرّغم من أنّه يف بعض األحيان قد يدور
النقدّ ،
مدار ّ
ّ
لكنه هنا ،مسألة شخصيّة بامتياز ،ذلك ّ
املتشدقني بأنوار الحارض على األغلب
أن
ّ
ّ
"التحديث الوسوايس القهريّ" ،الذي يلزم منه "اضطراب إدمان الرّفض" ،هكذا،
مصابون بـ
ّ
ّ
تجدهم يرثثرون ألجل قول "ال" دون رسيان ونمو يف املعىن ،فقط "ال" ،على افرتاض أن هذه
قدماّ ،
ّ
ً
لكنها تجد مآلها األخري يف ذاتها .ستكون التسمية هذه ،مؤنسة
للسري
الـ "ال"،
توطئ ّ
لذهنك ،ألنّك ،ومن املؤكّد ،خربت هذه العوارض عند مالقاة " ُبعبع" ما ،خالل ارتيادك املعتاد
ّ
مثقفي الوسطَ .تصفح موقع معجم على االنرتنت ،البعبع :باالنكلزي يّة ،boogeyman
ملقاهي

كائن وهمي يخاف منه األطفال ،ويف زمننا هذا ،العرص الحديث ،البعبع يمكن أن يكون ،حسا ًبا

وهميّا على فيسبوك أو انستغرام .وإذا كنت تجريبيّا مثلي وأصدقايئ ،جرّب أن تخرب أحدهم
بنفسك عن مدى إعجابك بهذا ّ
ّ
تتلمس كلماته بأصابعك اآلن ،سرتاه يبعبع
النص مثال ،الذي
مرتبكاّ ،
يهم بوضع مزاعمك موضع االتّهام كغاية أخرية له .إيّاك أن تنبس ببنت شفة ،أبصق يف

وجهه ،وغادر على الفور… آه نعم ،بعد تمريغ وجهه بلعابك.

ّ
أنهيت للت ّو الفقرة األوىل من ّ
سأعد
نص ،تزامنا مع آخر "شفطة" من السيجارة العرشين،
سيجارة أخرى يك أ كمل ،ألنّين إذا ما رشعت يف الكتابة من دون سيجارة ،إذا بكلمايت تصبح ناعمة
كالفراشات ،وإن كانت كلمايت يف العادةّ ،
واليت يساكنها ّ
النيكوتني ،تشكّل ،وبفعل عشوائييت يف

انتخابها ،محتوى غري قابل للقراءة ،أو " "unreadable contentكما يحلو للبعض تسميتهّ ،إل
ّ
أنّين ّ
املدلالت.
أفضلها بدرجات عن الكلمات ّاليت تشبه الفتيات
حسنا ،ال ّ
يهم ،ما زلت حبيس غرفيت  ،بل ونسيت تماما مىت كانت آخر مرّة خرجت منها ،أقرأ،

أساسا ما من يشء يدفعين
وأ كتب ،وأتابع درويس "أونالين" رغم فقر دراييت بالتكنولوجيا،
ً
للخروجّ ،
ألن رسديّات الخارج ورؤاه ،وعلى الرغم من تفاوتها وتمايزهاّ ،إل أنها يف صلبها ،رسالة
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وبالتامل مع تصنيم ّ
ّ
ّ
التجديدّ ،أل جديد يا صاحيب ،مجرّد فوىض من املواد
مؤداها،
واحدة،
ّ
ّ
ّ
ُ
السوق ،واليت نجحت ،إىل اآلن ،يف منعها من الترسّب كاملاء من بني جدران
الخبيثة اليت أفرزها ّ
غرفيتّ ،
لئل تصيبين لوثة الحداثة.

الخارج بات مخيفا ّ
جداّ ،
تعسفيّ ،وعلى نحو مل يعد قابال
ثمة من س ّوى مسألة الغايات ،بشكل
ّ
للجدل ،ال بفعل اتّساقها املنطقيّ ّ
الداخليّ وانسجامها مع تقرير واضح للمسألة اإلنسانيّة ،بل
ّ
بسبب نموذج ّ
والشاكة األبديّة ،ر بّما ،بينهم يف غرفة
التحالف بني رأس املال واألنبياء والو ّعاظ،
إدارة املصنع.
ّ
ويتوجس منها ،تشبه
يعين "خالصة" ،مسألة تحديد الغاية يف ضوء املخاطر ّاليت يعرفها الفرد
ّ
تحلق ّإل عند الغسقّ ،
ثم أرشقت شمس االنسان املعارص ،إىل األبد ،على
بومة اإللهة نريفانا ،مل
ُ
الكيفيّات ،فصارت العقالنيّة مقيّدة ،منسلخة عن ذاتهاّ ،
اختل يف مجال
ألن توظيف العقل
ً
"العقالنيّة األداتيّة" فقط ،أي ّ
ّ
واملهمة األخرية
منشغل بالوسائل ،وال يشء سواها،
أن العامل صار
ّ
تتجسد اإلشكاليّة الكربى ،ستشرتي ً
غدا
وهنا
وضبطها.
الوسيلة
للناس باتت تكمن يف شحذ
ّ

أحدث هاتف ج ّوال ،وأحدث البتوب ،وأحدث سيّارة أيضا ،مربوك أخي ،لقد وجدت الوسيلة،
ّ
الحل ،يبقى أن تجد املشكلة ،أو الغاية .هذه هي الحداثة ،إنقالب ميتافزي يقي ّ عميق
أو
ّ
ُ
للمفاهيم على نفسها ،فزع معريف ّ غائر ُيسقط اإلنسان املعارص يف موقف حرج ،تشكله مجموعة
ً
ُم ِّ
نمطا معي ًّنا من الحياة دون نمط آخر ،ولكن
وجهات ألعمال ،تعكس حر يّة الفرد بأن يسلك
ٍ
ضمن خيارات محدودة ،ومن دون بلورة حقيقية إلجابة سؤال "ما هي الحياة ّ
الناجحة؟"،
فينتج عن العرصنة ،بشكلها هذا ،أرجحة المتناهية بني مساراتّ ،
ّ
تنسل من بني
كلها مائعة

ّ
قبل ّ
تقل عن األشهر .وهكذا الحال بالنسبة للكائنات
مدة ال
اإلجتماعية اليت تتقيّد بخوفها من ّ
ّ
جديد/ممي/
كل يشء
ُم َ
بتكر يطرأ على الحياة "الطبيعية" .يف السياق ذاته ،أستحض
ِ
العم "دوستويفسيك" للتأ كيدّ :
ّ
"إن القيام بخطوة جديدة أو
ّ
التلفظ بكلمة جديدة هو أ كرث ما يخشاه الناس".
يف يش ما يش؟ ال ثقة بالنفس وخوف من املستقبل وسيطرة
ِ
التفكري النمطيّ .هذا هو اإلنسان املعارص .ال خروج عن
كتسب ،دائماً يف املُ َ
املألوف .يف املُ َ
كتسب ،وجميعنا نسري على
ٌ
ّ
ملصق يف قفاك ،نحو
بخط غري مستقيم ،رأيس
عجلة كالقطيع

ماكينة الفرم.

تبّا لـ"أرسطو" وربطه السعادة باملعرفة .اللعنة على "كانط"
ّ
كل
ووصله السعادة باألخالق والفضيلة .اإلستخفاف،

اإلستخفاف بـ"الالند" وفصله السعادة عن اللذة والفرح.
ّ
محدد
مفهوم السعادة يشكّل إشكالية يف الوصول إىل تعر يف

أصابعك إذا ما حاولت القبض عليها ،فال رصامة يف االختيار واالنتخابّ ،
ّ
التأمل يف الغايات،
ألن
ّ
ّ
الضوري لضمان ّ
بالضورة أن تكون غايات متعالية،
التناسق بني الهدف والكيفيّة ،وليس
ّ
ّ
سيُواجه بشدة وحزم ،ألنه سيُعد هرطقة ُيساق صاحبها إىل العزلة واالنزواء ،وتصاب قدرته
ّ
بالشلل .وهنا ّ
تتضح إشكاليّة العرصنة ،فإذا كانت هويّة اإلنسان
على االنضمام للمجتمع
ّ
ّ
الجادة ،املنبثقة من حر يّته يف االختيار ،فيما يتعلق بمعىن الحياة
املعارص هي مجموع اعتقاداته
النموذج ّالذي يسوق ّ
والخري ،فإنّها من غري املمكن أن تتشكّل ،ألنّه أخذ ّ
الذات يف رحلة أبديّة
لبناء الهويّة.

مساءً ،يخرج اليائس عن القاعدة ليدخل املرحاض العام.

يبقى أن العرصنة ،وما دامت تقوم على طمس مفاهيم اإلنسان باستبداد ،فإن ّ
تبددها يقوم
على مبدأ استحالة نسيان اإلنسان ملا فهمه كما يهوى ،إذ أن انخراطه يف سريورة العرصنة ،وعلى
ّ
تجذر اندماج اإلنسان املعارص يف هذه
أحسن تقدير ،يقوم على كبت مفهوماته وكتمها .ومهما
السريورة ،فإنه ال يمكن أن يهادن انشطاراتها ،ولو بعد حنيّ .
أما عن نفيس ،وإىل ذلك الحني،
ّ
أهش بها على غنمي.
الذي يعود فيه اإلنسان إىل رشده ،فهذي عصاي،

 اسمع يا بائس ،أعرف أنك هنا خلف الجدارّ ،إن أراك .هذا
ّ
املتبقي من الرواسب .هل تسمع؟ ّ
إن أرى.
اليشء الوحيد

ّ
التغيات املزاجية
لها .ال وقت للتعر يف ،ال وقت للغوص يف
ً
ً
ّ
تحددها الوراثة أصال وسلفا .ال أحد
املتحكّمة بالسعادة واليت
سعيد .الهواء ُم َمكنن .سأرصّح :ال إبداع ،ال سعادة.

ال تخرج عن القاعدة .ال تخرج عن القاعدة.

يخلع حذاءه وجواربه ،ثم يخلع رسواله ويجلس على الكريسّ،
ً
قليالّ ،
ثم يبدأ:
يلتقط رأسه بيديه اإلثنتني ،يتنهّد

ُ
ُ
كدت أفقد صوايب من الوحدة ،مل أعد
ارتحت اآلن بمجيئك،
ِ
أستطع السيطرة على األفكار اليت تغزو رأيس.
ُ
لست على ما يرام .أتهاوى.
 أنا اآلن أسوء بكثري ّمما مىض ،لكن أخربين أرجوك ،بما تشعر؟
َ َ
ألسمعك ،أخرج ما يف قلبك يا يائس.
 أنا هناِ
 ال أملك طاقة على الكالمَ .أنبس
أنت تعلم ،مىض يومان ومل
ْ
ببنت شفة ،كاملعتاد.
 اسرتخ ،ال عليك ،تر يد أن نرتاسل بواسطة الهاتف؟ِ
 مل أعد أتمكّن من السيطرة على املاكينات ،أشعر بتنميلِ
رهيب والهاتف يسقط من يدي.
ِ
يائسّ .
 ّعل َمتين إحدى املعالجات كيفيّة
تنفس الصعداء يا
ّ
ذلك .أتر يد أن أقوم بتجربة أمامك؟ هيّا نتفس الصعداء.
 مل أعد أشعر باألمل ،وهذا ما يؤملين أ كرث .هناك جروحاً بالغةأصبح ْ
َ
ت باألمر الطبيعي ،أتفهمين؟ تعبت من التساؤل
لكن
ِ
حول هذه املسألة ،ترويض األمل .باملناسبة ،ما هو الصعداء؟
َ
أفهمك تماماً .املعضلة تبدو على نطاق أشمل .الجميع
يبحث عن مخرج.
 وما بايل بالجميع اآلن.َيفتح اليائس هاتفه ليتمكّن من إضافة القليل من النور على
ِ
ِ
ً
ّ
مقص أظافر،
قليال ليسحب من رسواله
ظلمة املكان ،ينحين
ِ
ينهال به بربودة على أصابعه الواحد تلو اآلخر ،و ُيتابع:
 يف داخلي ق ّوة هائلة على تدمري ّكل يشء.
َ
َ
أشعلت طاقة كبرية داخلي اآلن .ملاذا ال نبدأ ولو
بجانبك!
 أنابخطوة قصرية؟
ُ
اختربت نفيس يف
 أنا جبان .أعرفين جيّداً .لست بمقدام،ٍ
الكثري من املواقف.
ِ
َ
قلت جروحاً ،يمكنين رؤيتها؟
 لحظة،إن ّ
 فقدت الكثري من الذكر ياتّ .أنفذ كل يشء فقط ألن ذلك
ِ
ب ّ
تكتب ّ
قصة صغرية عن التكرار؟
من .التكرار .ملاذا ال
ُ
ُطل َ
ِ
أطاح التكرار بأحشايئ.
ينتهي اليائس من ورشة األظافرُ ،يشعل سيجارة ،يأخذ نفساً
ِ
ِ
ليصل به إىل أصابع رجليه ،ثم يتابع ولكن بوترية منخفضة
ّ
متقطعة:
اآلن وكلماته
ئس هذه الرحم.
 يقولون إن اإلبداع يأيت من رحم األمل .ب َِ
أتفهم اآلن ما قصدته بالجروح؟
 أحاول…ً
ذروة،
 غابت عين املتعة منذ سنوات .مل أصنع شيئاً ،مل أبلغسوى ظلميت.
 ال تفطر قليب أ كرث رجاءً .دعك من هذا الكالم .رغم كل هذاِ
البؤس الذي يأ كل ّ
زلت أشعر ّ
ُ
أن هناك فسحة أمل
من ،ما
غداً .تعال نستمتع ،حىت إشعار آخر.
ٌ
وحش مفرتسً .
غدا سيُولد جيل بأ كمله يحمل جينات
 الغدالجدار.
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استبطان اهلل على متن باص
َسهَ ر

حيوات العمارات :من محور
اإلنسان إىل مشاع رأس املال
ليلى السيد حسني
الجملة أدناه جملة استهاللية تقوم على ما وصلنا إليه يف عاملنا اليوم ،أي سنة  ،2020أي يف
ً
ما ُيعرف بالعامل املعارص ،أي يف ما يبدو انهيارًا ً
وإعادة إلنتاج رسديات طاملا
تاما على كل االصعدة

ُ
"سألت واثق أديب مرّة منذ أ كرث من عرش سنني كيف استطاع هو وأفراد جيله ،من املعماريني
ّ
الذين رسموا واجهة بريوت الحديثة يف الخمسينات والستينات ،أن يحافظوا على ذلك املستوى
ّ
وبدقةّ :
"كنا نستجوب الزبائن قبل ان نقبل
العايل من التصميم والبناء .أجاب بعد صمت،

العمارة العمياء اليت تحيط بنا ،واليت تبدو أغىب ألف مرة من عمارة العصور السابقة ...كم يبدو

األسبوع الفائت .رحل بصمت".

اعتقدنا أن ال عودة لنا إليها ...لحيوات العمارات ،وخاصة يف زمننا هذا ،خاصيّة شبيهة بمقولة

للكاتب أندريه بريتون ،وهي التالية" :من الصعب عدم النظر إىل املستقبل ومن خالله ،وسط
أننا ضجرنا!"

يبدو أي تدشني ملرشوع جديد او عمارة حديثة كحفل سعيد وأبديّ .يجتمع الناس واملعماريون
ٍ
ً
الحقا اللتقاط الصور عندما
واملهندسون واملمولون واملقاولون ألخذ الصور أمام املبىن ،وال يعودون
ّ
ّ
بحق؟ كما سائر مشاكلنا
وتشف الصورة .لكن ،أهذا املرور الزمين ّ شفيف
يبهت لون العمارة
املعارصة ،هناك مشكلة معارصة للعمارات الحديثة ،سببها دور املعماري املعارص .انتفاخ "األنا" عند
ّ
وتقلص "األنا" مع مرور الزمن .ولكن ،هل الزمن وحده كفيل بتقليص "األنا"؟
بداية األشياء،
بتقليص صورة املعماري؟ وهناك "أنا" اخرى يفرضها املبىن نفسه ،وكما الشعر الذي يميس مع
ملكا للوقت والناس ،وأحيانا ً
الوقت للقارئ ،تميس املباين ً
ملكا لنفسها.

ً
دوما حني تكون القصة يف أوج
تشبه هذه الحالة يف الكثري من األحيان أفالم ديزين اليت تنتهي
الحاجة إىل الوالدة اليت هي الحقيقة األصيلة .هكذا ُينتىس املشهد .اإلنسان املعارص الذي يخترص
الحكايات والبدايات بالرسعة والحضور الفوري ثم ُينىس املشهد األكرب .كيف ّ
تنفس املبىن وكيف
كتب حكايته؟ مع الوقت ،ينمو مشهد آخر وأرض جديدة ،أرض رأس املال أو املشاع .عادة ،املشاع
هو األرض اليت يستغلها الناس ،إال أن مشاع رأس املال الناتج عن العمارات املتح ّولة عادة ما
يفعل هو فعل االستغالل.

ّ
املطل
عندما دخل السيد "ح" إىل متجر سبينيس الكائن يف منطقة جناح ،وقف يف الطابق األول
ً
قائل" :إنها املرّة األوىل اليت أدخل فيها إىل السوبر ماركت.
على الطابق األريض .وقف إىل جانيب
ُ
وقفت إىل جانبه أنظر عرب لوح الزجاج العمالق إىل الطابق السفلي .وأنا أيضا
أشعر بيشء غريب".
ُ
ّ
أيها السيد "ح" .إال أين كنت أعلم بخرافة الـ "عادي" .الـ "عادي" كصورة عمال سبينيس يرتبون
آالف املنتجات ،على نفس الرفوف ،بشكل شبه يوميّ ،الـ "عادي" كأن نضيع بني املمرات ونشعر

اننا علقنا هنا ،داخل لعبة الكرتونية ،يف متاهة معارصة .كيف نخرج؟ ونعود للـ "عادي" ...عادي!
لقد علقنا ...لكن للمبىن ّ
قصة ،وللقصة تاريخ ،وللتاريخ أرشيف وقصص غابت عنا ،نحن ،مشاع

ّ
والدقة مزيتني كبريتني يف شخص واثق أديب (ويف أعماله) الذي رحل
املرشوع" .كان الصمت
1

هناك خاصيّة ملشاريع واثق أديب املعمارية اليت كانت الرائدة يف تعميم العمارة الحديثة يف

منطقتنا ،إال أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ،ماذا الذي باتت عليه هذه املشاريع يف حرضة
ً
إنسانا
تاريخنا املعارص؟ وكيف ُذ ِّوب اإلنسان الحديث ،الذي كان محور العمارة الحديثة وبات
معارصًا يشبه أي انسان معارص آخر يرصف ساعة من يومه على انتقاء منتج من على ّ
رف متاجر
سبينيس بني عرش منتوجات مماثلة.

ّ
يحدثنا املعماري لو
ضمن ثورة الحداثة املعمار ية نفسها ،ولكن يف املقلب اآلخر من األرض،
ً
قائل " :أنا رجل فيتّ يف عمر
كوربوز ييه ،ضمن وثائقي مص ّور مع "يب يب يس" ،ويفتتح الكالم
2
ّ
ويعد املعماري شارل إدوار جانري يه  -كري ،املعروف بـ "لو كوربوز ييه"
الواحد والسبعني".
ّ
( )1965 - 1887أحد رواد عمارة الحداثة يف القرن العرش ين .ويمكننا هنا القول إن مقولة
املعماري تذكرنا بمفهوم الفضاء الزمين للعمارة .ولو ُطبّقت على سائر املباين الحديثة لكانت
أصالة املباين خارج الزمن ،وغري عرضة لالنتهاكات السياسية واالقتصادية :كيف ينقيض الزمن
يف االبنية الحديثة وكيف يتموضع ليصبح ً
بعدا ً
رابعا يضاف إىل ثالثية االبعاد يف االبنية .مفهوم
الزمن هنا ليس بسائل يسري على خط مستقيم ال يحيد ،حيث أين ال أستطيع نقر الحارض،
وأعجز عن النظر إىل يساره ليك أرى املايض ،وال إىل يمينه ليك أرى املستقبل .الوقت هنا ُيخلق
وال يتالحق .وكما تتأرجح كلمات لو كوربوز ييه مع هوائية املايض أيام فت ّوته ،كان على متجر
سبينيس أن يتأرجح يف األزمنة وأن يحافظ على أصالته كما تستحق عمارته الحديثة .يبدو أن
الحداثيني يف ذاك العرص كانوا يملكون ما يكفي من الرباءة ليعتقدوا بأن مفهوم الزمن/الوقت
يف العمارة الحديثة أقوى من مفهوم الوقت عند اإلنسان املعارص ،وأقوى من رأس املال نفسه.
ويف زماننا هذا ،ويف وقتنا هذا ،يبدو اليوم أي افتتاح ملرشوع جديد او عمارة حديثة كحفل بائس
ٍ
وأبديّ .ننظر إىل األرض .أقدامنا على األرض وفكرة واحدة تسحقنا :هل هذه االرض من تحتنا
مشاع هذا املبىن ،أم أننا نحن املشاع؟ ينقطع الصوت و تموت االسئلة ...عودة إىل أفالم ديزين!

رأس املال.
اُنشأ مبىن سبينيس يف  1965وهو من تصميم املعماري اللبناين واثق أديب واملعماري البولندي
َ
كارل شاير .ال أدري كيف ستكون ردة فعل الراحلني أديب وشاير لو رأيا محتوى سبينس اليوم.
ّ
هل كانا ليشعرا بالسحق لو وقفا يف الطابق األول ينظران إىل ما ولد الزمن من كم كبري من

"اإلنسان املعارص"؟

يف مقابلة لواثق أديب مع املعماري هاشم رسكيس (جر يدة "النهار" يف  ،)2014كتب
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رسكيس التايل:

 .1ورد هذا الحديث ضمن مقابلة لهاشم رسكيس مع واثق اديب يف جريدة النهار يف تاريخ  08-10-2014تحت عنوان" :تحت
الضوء  -واثق أديب ( )2014 – 1926أو املعامري كام كان ميكن أن يكون".
https://www.youtube.com/watch?v=UP6HHS4abik .2

ُ
أحاول أن أبقي طريقيت رسمية يف التعامل مع هللا ،بليدة وباردة ،مثلما يفعل
اآلخرون أثناء قضاء معامالتهم يف الدوائر الحكومية .وما أ كرث أوجه الشبه بني
األمرين إذ أنك يف جميع األحوال سوف ُتصفع بالصمت الرخامي الالنهايئ
وتخرج من ذلك املكتب الصغري من دون الحصول على أدىن حد من النفع
واملساعدة .ياه ،هكذا تحدث األمور.
ً
دائما على إبقاء صلوايت يف قالب معني ،روتينية،
ومن هذا املنطلق ،فإنين أحرص
آلية ،يف مواعيد محددة مثل السداد الشهري لفواتري الكهرباء أو الهاتف ،أسدد
ً
ديونا أجهلها لله ،وأنتظر
رسوم إيماين اليومي بصلوات أهمسها رسًا ،أسدد
إيصاالت باملغفرة.
ً
ً
ً
ً
متعلقة بالله رغم كل يشء،
هازئة ،إنين
معرتضة أو
كافرة أو
أحب هللا ،أنا لست
وأذوب يف هذا اليقني الرصف مثل سكر مذاب يف كأس من الشاي ،أنا مهزوزة
ً
دائما لكن إيماين مغروس بني أضالعي مثل فأس.
ُ
ُ
ال أنوي تفسري األمر هنا بالطبع ،اإليمان ال يفرس ،ال يفكك ،يؤخذ دفعة واحدة
مثل حبة أسربين ،من دون محاولة التعرّف على مكوناته ،فالغاية الوحيدة منه
هي قتل األمل ،على الرغم من أنين أميل يف بعض األحيان إىل زيادة جرعيت من
ً
ساخطة من وجعي الذي ال يتبدد ،ومل أفكر ولو للحظة واحدة قبل
هذا اإليمان،
ً
موجوعة ألنين مؤمنة أقل ،بل على العكس .فيا لسذاجيت إذ
اآلن يف أنين لست
ظننت ،يف عمري املبكر ،أن اإليمان قد يكون نوعاً من املهدئات ،مثل كوب بابونج
ساخن أو نعاس بطيء يتسلل نحو يقظتك املسننة ويمسد قلقك النائت حىت
ً
ً
وحاملة
مخطئة
يستوي بقعر روحك وينام .يا لسذاجيت اآلن ،وأنا أدرك كم كنت
ً
ويائسة ،وأن إيماين محض رنني معدينّ النهايئ ناتج عن مطرقة ضخمة تنخر
رأيس وقليب املحتقن بصلوات مل أجد الفرصة ألتلوها بعد.
اإليمان ،بالنسبة يل على األقل ،ليس الوجهة ،ليس الغاية ،ليس البيت ،أو
ً
مكانا أسرتيح فيه ،بل هو فعل امليش ،أثنلء رحلة طويلة
الطريق حىت ،ليس
ّ
يقطعها املؤمن نحو املجهول .اإليمان هو فعل امليش هذا ،الذي يدفعك للهاث
خلف الال يشء ،أو كل يشء ،القدمان اللتان تقودانك نحو ما تجهله .اإليمان هو
املحرّك األول للركض ،للذهاب ،بحثاً عن ماذا؟ عن الفردوس الضائع ربما ،عن
الشجرة اإللهية اليت ُقطع منها يف بداية املطاف .املؤمن الذي تحكّه أطرافه ألنها
ً
ً
ومستحيل.
بعيدا ،مهدورًا،
مبتورة من يشء ما ،من أصل ما ،بات اليوم
ٍ
أفهم هذا ،ألنين مؤمنة أيضاً ،وتعرصين رغبة الركض نحو نور كلما اقرتبت منه
ٍ
صار أبعد أو تالىش .أفهم هذا ألنين أريد أن أعود إىل هللا يف أقرب وقت ممكن،
يف مشهد كوينّ من مل ّ الشمل ،حىت أطرح وأخريًا هذا اإليمان عن ظهري ،هذا
العبء الالمريئ الذي ينهش روحي ويوهن عظامي ويأ كلين ،يأ كلين مثل الصدأ،
وال أحد يشعر به.
ّ
أتذكر اآلن نفيس قبل أعوام ،يف سن السابعة عرش ،السن الحافة ،حني جلست
إىل جانب صديقيت ،داخل تلك الغرفة الدراسية املربعة اليت تكتظ باألرواح
ُ
همسا عند
وأفضيت لها بالرسّ الذي يعذبين،
الجامحة والطاوالت البالستيكية،
ً
األذن البيضاء اليت تنام مغمورة مثل يمامة تحت شعرها القصري البنديق ،حني
ٱعرتفت لها ،ولنفيس بصوت عال ،ألول مرة ،وقلت يف وجل" :أريد أن أفقد
ٍ
إيماين .لقد تعبت"
ُ
انهمكت بعدها يف تقيؤ روحي املنهكة عندها ،أخربها بكل الطرق اليت سلكتها
ثم
والكتب اليت قرأتها والرحالت الداخلية املميتة اليت خضتها وحيدة وعارية
ومتيقظة ألخدش هذا اإليمان الصلب مثل صخرة ضخمة ،بال فائدة ،وأنشج
ٌ
ٌ
معني يتقيّد به املرء ليك يفقد إيمانه باليشء أو يكتسبه.
بروتوكول
ألنه ال يوجد
ال أحد يفهم .لقد كنت فتاة صغرية بإيمان هائل ،يفوق كتلة جسمها عرشات
املرات .قوة خارقة خارج نطاق قدريت وتحملي ،عبء غري مريئ يجفف شبايب
ولعايب.
ال أحد يفهم ،كيف يخلق اإليمان متاهة يف داخلك ،يرتكك تدور حول نفسك
مثل إعصار ،مثل خطأ يكرر نفسه.
ال أحد يعرف بعد ،ال أحد يعرف أ كرث مين ،أن اإليمان ال ّ
يدلك على يشء ،بل على
العكس ،اإليمان ّ
يعلمك كيف تضيع.
وكما أسلفت القول ،بعد كل هذا ،ال أنوي تفسري أي يشء ،ولكن إيماين فأس،
ولهذا ،فمن البديهي أن أتأمل طوال الوقت
فأنا به مصابة.
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فنون وجنون

بورتر يه

توم وولف والصحافة الجديدة

إليان األميوين

"لكل عرص ت َوجه أخاليق معني ،ومهما كانت الطر يقة اليت

تحاول بها أن تعيش حياتك ،فسوف تتأثر بهذا التوجه من دون
أن يكون لديك أي خيار .نحن نتجه نحو انحسار تام لجميع

القيم"

 //توم وولف يف برنامج " 60دقيقة".

ّ
وسلط الضوء على ممارسات وإيديولوجيات كني كييس واملخادعني.

ومن املثري لالهتمام أن أسلوب وولف الجديد قد حقق "توافق الذوات" الذي
كان يبحث عنه كييس ،ربما ليس بالضبط كما تخيله ،ولكنه قر يب بعض اليشء

من عامل ما وراء املادة يف روايته .فمن خالل تحديده لتقاطع وجهات النظر

ً
َ
ً
رجل عرص ًيا بكل معىن
الحلة البيضاء،
دائما بذي
كان توم وولف ،املعروف

املعرفية بينه وبني القارئ يدفعنا وولف للتعجب والتفكري النقدي يف األحداث
ً
متشابكا بذاتية واحدة مع وعي الكاتب نفسه.
اليت ينقلها إلينا ،فيصبح املرء

الكوميديا البرش ية أ كرث ثرا ًء من قبل" .وال يعترب وولف نفسه جز ًءا من العرص
َ
حد ما ،يضع نفسه ،بعبارة
فحسب ،بل أي ًض ا كمراقب له ،فهو ساخر إىل
ٍ
ٍ
بسيطة كهذه ،داخل الحشد وفوقه.
ٍ
ال شك يف أن وولف كاتب استثنايئ ،وقد وصفه كني كييس بأنه عبقري بعد

روايات وولف وآخرون انتقدوا تمجيد املجرمني مثل نادي مالئكة الجحيم أو

الكلمة ما عدا يف حساسيته ،فبعد االقتباس أعاله قال" :ال تفهموين بشكل
ً
تماما أن تظل األشياء على ما هي عليه ،إذ مل تكن
خاطئ ،فككاتب يسعدين

أن قرأ كت ا به "اختبار حمض الكواليد الكهربايئ" ،ناهيك عن اإلشادة النقدية
ٌ
ّ
بارع
فإن وولف
الواسعة اليت تلقاها عمله .وإىل جانب كونه ساحرًا بالكلمات،

باالنخراط يف املواقف دون أن ينغمس فيها ،فرتاه يسافر مع القبيلة من دون

أن يصبح جز ًءا منها ،ويف الوقت نفسه ،على عكس الصحايف العادي ،ال يقوم

فقط بإعداد التقار ير ويتسم بالحكمة والحيادية ،بل يروي الواقع من الداخل
ومن الخارج بشخصيته الفر يدة اليت تتمثل كعالمة تجار يّة ببدلته البيضاء اليت
ٍ
ٍ
ّ
تميه ،ما يعكس هو يّة تؤكد نفسها يف تلك البدلة اليت تر يد الحفاظ على القيم
ّ
"قصة" أم
التقليد ي ة من خالل إبرازها بطرق جديدة عرب الرواية .لكن هل
ٍ
ٍ
"رواية" هي التسمية املناسبة ملا كان يكتبه؟

انطلق ت و م وولف نحو العرص الجديد يف خضم التغريات العاملية ،فقد كان
يجوب ال و اليات َ
املتحدة منتصف الستينيات وسط تصاعد حركات الحقوق
َ
بكل من نيل كاسادي وألن غينسربغ
املدنية وحرب فيتنام ،كما كان على صلة

أحد أب ر ز شخصيات الحركة الثقافية املضادة والذين ألهموا آيب هوفمان

مؤسس ح ز ب الشباب الدويل "ييبزي" .تمثل روايته "اختبار حمض الكواليد

الكهرب ا يئ" ملعظم الناس ما يعرف بـ "الصحافة الجديدة" بأسلوبها الثوري يف
ً
أحداثا
نقل األخبار  -من دون أن تجعلها تبدو كالقصص اإلخبار ية  -فهي تروي
واقعية بلغة متقنة من الخيال األديب ،فتسمح لك أن تكون شخصية من الخرب
ٍ
ٍ
أو حىت كمراقب وحكم له.
ٍ
ٍ
بعد ت خرجه من جامعة ييل يف  ،1957خطط وولف لكتابة "الرواية األمريكية

العظي مة" ،فأ كمل أطروحة دكتوراه حول النشاط التنظيمي الشيوعي بني
َ
ً
عاما ،نرش كتاباته عن
الكت اب األمريكيني .ومن املفارقات أنه ،وبعد ستة عرش

ً
مهاجما األسلوب القديم واملضلل للرواية األمريكية اليت
"الصح افة الجديدة"
ً
تخلت عن الواقعية الديكزن ية مرفقا ببيان يوضح كيفية اعتماد الصحافة على
ٍ
التقنيات األدبية من أجل الحصول على شكل أوضح من التوثيق.
ً
اهتماما
ولوولف نظرة ناقدة ومتقنة يف الكتابة ،فهو ال يصدر األحكام بل يويل
بالتفاصيل اليت تشكل الصورة الكبرية كاألشياء الصغرية اليت ترتكها الشخصيات

من املناديل املهملة ،آثار أ كواب املاء على الطاوالت الخشبية ،املنافض املليئة
بأعقاب السجائر واملكتبات املزنلية املرتبة أبجد ًيا… ومع ذلك ،يحرص وولف

على تشابك روايته بشكل وثيق مع الحقائق على الرغم من التفاصيل اليت
ّ
املفصلة ،كما يختار الشخصيات
تبدو غر يبة أو األوصاف الشاملة أو االستعارات
ٌ
بثبات من ذلك الرش يط الضيق بني الواقع والخيال ،فهو بارع بوضع القرّاء

يف مواجهة مع األخالق ومع أنفسهم" .اختبار حمض الكواليد الكهربايئ" هي

رحلة مليئة بالحماس ملجموعة من األشخاص يف مهمة لتحر ير العقل األمرييك

من املخدرات من خالل سلسلة من االختبارات الحمضية املهلوسة ،يغامرون
ً
بحثا عن "توافق الذوات" من
بالدخول إىل عوامل غري مستكشفة من الوعي
خالل حاالت من الوعي املزتايد اليت سرتبط األفراد على مستويات خارج املجال
املادي .لكن الرواية ليست كلها انتصارات .يف الواقع ،ينتهي األمر بخسارة كبرية،
بعد سلسلة من اإلخفاقات ،مع فرار كييس  Keseyإىل املكسيك وتتبعه من
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ولكن الكتاب أ كرث من مجرد صحافة تقليدية أو رواية ،فقد أصبح الدليل
ً
عامل كبريًا يف انتشار ثقافة الهيبزي
املركزي لفهم زمن الثقافة املضادة ،كما شكّل

مكتب التحقيقات الفيدرايل عند عودته.

ُ
تخل الصحافة الجديدة من منتقديها :أولئك الذين شككوا يف صحة
بالطبع مل

تعاطي املخدرات املتفيش ،ما دعا إىل التساؤل عن اآلثار األخالقية لتبجيل مثل

هذه السلوكيات ،كما وال يعرتف البعض بالصحافة الجديدة كنوع أديب رسمي
ّ
ً
ملزتما بأسلوبه ورؤيته على أنّه مستقبل
ظل وولف
ومنفصل .وعلى رغم ذلك
الصحافة ،بحيث لن يكون لألدب الخيايل الرومانيس الخالص ،بأبطاله الطيبني
ّ
تغي
العادلني واألرشار الواضحني ،أو للتقار ير الجافة واملوضوعية عن رسعة

العامل ،أيّ تأثري على اإلنسانية ،فهو يرى رضورة ظهور الشخصيات على حقيقتها،

أن تتأمل لتسعى نحو تحقيق ذاتها يف عامل منخرط علميًا ومنفصل عاطفيًا ،وأن

تتشابك وتتكافل الذاتية مع املوضوعية.

حولت الصحافة الجديدة موضوعات الصحف واملقاالت إىل شخصيات يتواصل

ويتعاطف معها الجمهور ،فلم يعد الصحايف غري مريئ والحدث مجرد حدث ،بل
أصبح "أسطورة" .لكين أعتقد أن الخلل الحقيقي يف أسلوب وولف الواعد
ال يتعلق بما إذا كان واقعيًا ،أو بأنه قد يشكل ً
نوعا أدبيًا أم ال ،أو حىت بكونه

عرضة لغرس قيم غري تلك التقليدية  -فالقيم غري التقليدية تغرس نفسها
ٍ
ّ
يتعلق ًّ
حقا بمصطلح "الصحافة الجديدة".
بنفسها  -بل األمر

ّ
(صك) املصطلح يف  .1973وتزامن ذلك مع نرشه أول
وولف هو من د ّون
ً
أعمال ملن وا كب أسلوبه مثل
أنطولوجيا للصحافة الجديدة واليت تضمنت

هانرت طومسون ،جوان ديديون ونورمان ميلر ،وجميعهم قراء متعطشون
ألفضل أعمال األدب العاملي .وبينما يتحدث وولف عن التناغم الحتمي مع

"نغمة" العرص – كما يسميها – فإن أسلوبه ال يتوجه إىل القارئ العادي ،أي

الخباز والخياط والعامل الذي يضغط على زر جهاز يقوم بالعمل نيابة عنه،
ٍ
فهؤالء ال يبحثون عن استعارات خيالية أو تلميحات آللهة يونانية قديمة ،بل
يبحثون عن الحقائق واألشكال واملخلفات امللموسة :ماذا حدث؟ من فعل
ذلك؟ هل يشمل أي شخص أعرفه؟ إنهم مهتمون بخطوط األساس ،واألرض

اليت يعيشون فيها كوجوه ضبابية وسط الحشود.
ٍ
ٍ
وما يقرتحه وولف يف أسلوبه الجديد ،ومثلما يفعله الكثري منا بانتقاء الكلمات

الفاخرة من الحقل املعجمي امللتبس ما بني الواقعية والرومانتيكية ،يشبه ما
حاول البالشفة القيام به .على خطى كتاب "بيان الحزب الشيوعي" ُكتبت

"الصحافة الجديدة" على يد مثقفني بعيدين إىل ٍّ
حد كبري عن مشا كل اإلنسان
ٍ
ً
بدال من ذلك ،يف اعتقادي ،أن ُيطلق عليها اسم "الصحافة
العادي .هنا ينبغي

السامية" .فهي كالفنون الجميلة واألدب الرايق ،غري مكتوبة ليقرأها العامة،

ألنها ال تؤدي إىل االستنتاجات اليت يبحث عنها الجميع ،ففي معظم األوقات ،

ليس لها أي استنتاج على اإلطالق.
ٍ

حني يرفس املُعاصر " ِنعمَ" عصره
زيك محفوض

"التواري الطوعي عن الوجود" مزية جوهر ية يف شخصية مصطفى سعيد ،وهو ز ير نساء وخبري
ً
تماما
اقتصادي وفالح ،وتشاركه يف هذه املزية شايلوه داينسيت ،Shiloh Dynasty ،املجهولة
على عكس مؤلفاتها الواسعة االنتشار عرب منصات املوسيقى .حىت هويتها الجنسية بقيت ً
أيضا

ّ
ً
مستخدما ضمري الغائب "هي" (.)she
تحدث أحدهم عنها
مجهولة :ذات مرة،
وتغن؛ فضلً
ّ
ّ
عدا ذلك ال يشء .ال يشء غري لقطات مصورة لشطر من وجهها وهي تعزف غيتارًا
عن شذرات من صوتها العذب موجودة يف ما مجموعه  28قطعة موزّعة على "فاين" ()Vine
وإنستغرام ،بني  2014و 2016سنة توار يها النهايئ .ويف غيابها وغموض حيثياته ،استغل إرثها
املشاع منتجون من كل األهواء ،وراحوا يصنعون به آالف التسجيالت ،ويحصدون منها (وال
يزالون) املُشاهدات واالعجابات واألموال باملاليني.
أما مصطفى سعيد فمكانه معروف .إنه يقيم يف كتاب "موسم الهجرة إىل الشمال" ،ويستطيع
كل من يعرف اللغات العربية واإلنكلزي ية والروسية أن يزوره .هو ً
إذا شخصية خيالية ،من بنات
أفكار الطيّب صالح ،الروايئ السوداين الرفيع املستوى ،الذي أراد عرب مصطفى صنع "إنسان
ً
انطالقا من مس ّودة مك ّونة من إنسان بعيد عن العاطفة ،حاد الذكاء ،صحراوي الفطنة
ُمعارص"
ُ
َ
َ
َ
ً
وصيّاد (فرص) .نفحته البيئة القاسية ُ
حسنا يف الخلق كرأسمال يستثمره يف "تطوير" شهوانيته
معلمته االستعمار ية العطوفة يف الخرطومّ .
ّ
ّ
حلق يف
شم رائحة
اليت شعر بها للمرة األوىل عندما
دراسته يف لندن وأحبه أساتذته وتخرّج وبرع يف مجال االقتصاد وله فيه مؤلفات كثرية .وسافر
كثريًا.
ً
طموحا لشباب عرب حلموا
جسد
واإلنسان املُعارص الذي أصبح عليه مصطفى سعيد ،لطاملا
ّ
بممارسة الجنس مع أوروبيات وبإشهار قدرتهم على اإلغواء بفضل الشوارب الغليظة أو سمرة
البرشة أو َشعر الصدر أو اللكنة أو صيت فحولة العريب ...وكان من بينهم من يعترب أن تحقيق
ٌ
ّ
توجهوا إىل بلدان أوروبا الرشقية
وانتقام من استعماره بالده .وأما الذين
هذا الحلم غز ٌو للغرب
فرأوا يف معاهدات "السالم والصداقة"
( )Мир и дружбаاليت كان االتحاد السوفيايت املعاص يقيم بموجبها العالقات مع البلدان
ِ
والشعوب ،رأوا فيها ما يجزي لهم تحقيق هذا الحلم.
معاصون يغزون معاص ين ،منهم لنهب الرثوات ومنهم لصيد البنات ،ومنهم لتبادل العلوم
ِ
ِ
والثقافات ومنهم لتصدير املاكينات واسترياد التفجريات.
ً
ً
ً
انتقاما للقائد
مضادا
غزوا
أما بالنسبة إىل مصطفى سعيد فقد أعترب وجوده يف اململكة املتحدة
محمود ود أحمد ،أحد أمراء الدولة املهدية يف السودان ،الذي أرسه الرب يطانيون بعد هز يمته
بمعركة عطربة يف  .1898وع ّول على حسنه وبرشته القرمز ية وروائح عيدان الصندل والقصائد
ّ
ويتفش كفريوس يف أجسادهن وعقولهن ويصل "إىل
العربية ،ليتسلل إىل قلوب الحسناوات
ّ
القمة" ،كما وصف لحظات "انتصاراته" للراوي الذي نقل لنا حكاياته .كأن مصطفى كان كوفيد

عرصه.
ّ
ففضل أن يقول إنه قتلهن
وانتهت غزوته ألوروبا بموت  4نساء انتحارًا من حالوة عشقهن له.
ويتحمل وزر قسوته وانعدام عاطفته ،ليك ّ
ّ
يؤمن غيبته الصغرى.
وذات ليلة بعد سنني طويلة ،وبعدما أترع ذلك الفالح الوديع أبو األوالد املَكني الهادئ ،واملحبوب
من أهل تلك القر ية النائية على شط النيل ...بعدما أترع نفسه بالكحول ،راح يتلو قصائد
ً
(سابقا)
باإلنكلزي ية بلفظ صحيح ألهب فضول الراوي .وهكذا ،عاد مصطفى سعيد الغازي
َ
ً
استعدادا لغيبته الكربى وقىض
ليكشف كل أرساره ويتل َو فعل الندامة .ففي هذه املرة ،رتّب أموره
ً
ّ
ً
ّ
غرقا ذات طوفان عارم .لكن بقاء جثته مختفية فاقم الشك يف توار مدروس قد يكون نفذه من
ٍ
ً
جديد .إال أن أثره ضاع فعل يف مياه النيل الغاضب .وبقيت رواية الطيب صالح ،موطن مصطفى
الفعلي ،تروي حكايته ألجيال الحداثة وما بعد الحداثة.
ّ
مقلديه ،وأنبل
أما شايلوه داينسيت البرش ية فأثبتت أنها أجرأ من مصطفى نموذج املُعاص ومن
ِ
ِ
ْ
أغدقت على مستبيحي ابداعاتها بأن تركتهم يمعنون يف
من معارص يها املابعد حداثيني .فهي
نهبها ،بينما ّ
ً
ّ
ظلت تلك اإلبداعات ،مثلما وضعتها وتركتها ،نقيّة والدة تتناسل باملاليني كأنها
فريوسات متح ّولة يصعب كبح جماحها.
ال يشء يربط مصطفى بشايلوه غري التواري؛ لكن هو يختفي بشحطة قلم وأما هي فبقرارها .هو
َ
ً
نموذجا ُ
"ضد -
للمعاص بقلم روايئ َو ًل َده من كلمات .أما هي فمن لحمها ودمها شكّلت
شكّل
ِ
َ
نموذج" (أنيت  -نموذج) ُ
ضد  -نموذج قهرت به مغر يات عرص
للمعاص والحدايث واملابعد حدايث؛
ِ
رفضا إلشهار شخصها ٍ ً
التفاهة أو ن َعمه ،ليس من قبيل التعفف إنما ً
أول ،وثانيًا ،هز ًءا بـ "املال
والشهرة"ِ ،فخِ النيوليربالية .نموذج مصطفى ّ
قلده اآلالف .وأما "ضد  -نموذجـ"ـها فعىص علينا،
ّ
توجهت إلينا ،نحن املطالبني بعودتها ،من العامة والنجوم واملشاهري ،بتغر يدة
وبخاصة عندما
ِ
ً
ُ
إحساس" (.)I am not a look, I am a feeling
لست تقليعة ،أنا
"أنا
ٌ
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افروبيت

كـــــــــــامو لفنان الخراء املعاصر:
الفن يتنــــــــــــــــافى مع املنطق
محمود العاكوم
طوال حياته ،استمتع ألبري كامو بزيارة املتاحف ومناقشة األعمال الفنية مع الفنانني .عام ُ ،1849
افتتح
يف مدينة روتردام الهولندية متحف " ُبو ْي ْ
مانس فان ُبو ْينينغن" ،الذي يضم مجموعات فرانس جاكوب أوتو
بويمانس ودانييل جورج فان بوينينغن .ويف هذه املجموعات أعمال فنيّة تمتد من العصور الوسطى إىل الفن
املعارص ،كأعمال رامربانت وكلود مونيه وفنسنت فان غوخ وسلفادور دايل وولفغانغ غانترن املعروف ً
أيضا باسم
 The Shit Scuplturerأو ّ
نحات الخراء.
ّ
ُ
ويف أحد أيام شهر يونيو الحارة ،نظم متحف بويمانس فان بوينينغن معرض خراء عرضت فيه منحوتات
ّ
تحمس ألبري كامو عندما رأى هذا النوع من الفن املعارص ألول مرة ،فسأل عن الفنان الذي
ضخمة من الخراء.

صنع كل هذا الهراء :إنه فولفغانغ غانترن.

"أين تكمن قيمة العمل الفين؟" سأل كامو غانترن الذي أجاب برسعة وحماسة" :األوىل عبارة عن دوامة ُبنيّة
فاتحة تشري إىل األعلى وتبدو من زاوية معينة وكأنها أيموجي الخراء .والثانية عبارة عن خراء عمالق أسود
مجسم من ثالث طبقات مع فجوة واسعة يمكن
داكن يتسلل من غرفة إىل أخرى .أما الثالثة ،فهي عبارة عن
ّ

لشخص أن يزحف عربها .أما األخرية فهي كومة كبرية ،تشبه إىل حد ما كريمة املارينغ .وتبدو كتلك الكتل
الضخمة من روث الديناصورات يف فيلم جوراسيك بارك اليت جعلت العامل إيان مالكوم ّ
(مثل دوره جيف
ّ
ويعلق" :إنها كتلة كبرية من الخراء".
غولدبلوم) يرتبك

فعال كتلة كبرية من الهراء ،ولكن هل تعتقد ً
ً
حقا أنه يمكن تحديد موضع محدد لقيمة الفن؟ ال
كامو" :إنها
ِ
يمكن للعمل الفين أن يكون نهاية الحياة ومعناها وعزاءها .الخلق والعدم سيّان .والعمل الفين يفتقر إىل
األهمية".
غانترن :إذاً أنت تعترب أن هذا الهراء يفتقر إىل األهمية؟
كامو :حسناً دعين أسألك ،كيف تحدد قيمة الفن؟ هل هي قيمة جوهرية أم أنها مشتقة من مصدر خارجي؟
هل يجب علينا أن ّ
نقدر الفن ألنه قادر على إثارة التجارب الجمالية؟ ألنه يسمح بنقل املشاعر؟ ألنه يمدنا

باملعرفة؟ ألنه يؤدي إىل أفعال جيدة من منظور أخاليق؟"
أتوسع يف الرشح .هذا الهراء كما نعرضه هو موضوع نحيت ،وهو ليس مزحة .إنها فكرة
غانترن" :اسمح يل أن
ّ
محدودة عن النحت ،فالجميع يعرف ماهيته وكيف يبدو ،لذلك كان من املثري ً
جدا بالنسبة لنا أن نفكر فيه
على أنه شكل منحوت".

باسل األمني
يف عامل يسوده الهدوء ،يضبط فيه األفراد ساعات نومهم بانتظام،
ّ
ّ
باملوظفني
محددة ،عامل ٌ ملي ٌء
ويستيقظون فيه إىل ساعات عمل
الدقيقني ،الذين ال يشتهون شيئا غري الوظيفة والنوم ،يف عامل
ّ
شح
كهذا ،ويف إحدى ليايل طقس بارد ،بدأت معاناة هؤالء مع
يف الوظائف ،وأصبح على املطرودين من وظائفهم أن يتأقلموا
اكتظت املقاهي ّ
ّ
الليليّة بمن
مع هذا الواقع الجديد .نتيجة لذلك
ُصفوا من وظائفهم.
ٌ
ٌ
وساعات مهدورة فوق منضدات البار .مل
أعداد مهولة من األفراد،

ٌ
ّ
مضطربني
حياة هادئة بالكامل ،بل أصبح بعض هؤالء
يعد هناك

ّ
يتوجب عليهم ترصيف هذا الوقت
بشكل كامل ،ال يعرفون كيف
الفارغ ّ
كله .بعضهم بحث عن أدىن الوظائف أجرًا ،ألنّه مل يعد للمال

ّ
ّ
أهميّة الوقت الوظيفي ،وبعضهم قاده
أهمية ،أي ّ ليس بقدر
أيّة
إضطرابه إىل قتل نفسه .كانوا ينتحرون بأعداد هائلة يوميّا ،مل ُ
ّ
ينج
ٍ
ّ
تحصنوا بوظائفهم ،الكبار الشأن ،الذين باتوا
منهم سوى الذين
ً
ً
ً
تعس ًفا ،الذين
مجتمعا ضد العاطلني ،املطرودين
واحدا،
مجتمعا
ّ

فقدوا اإلحساس بالوقت ،الذين حياتهم اآلن هي ليست سوى
ّ
أهميّة تذكر كأنهم غري موجودين
محض سخرية ،وليس لها أيّة
ً
إطالقا.

عرجت اىل املقهى ّ
ُ
ّ
يعج باملطرودين أمثايل ،بات هذا
الليلي الذي
ّ
الفعل روتينيّا عندي .أسلم على داين وأسأله إن وجد وظيفة ما،

يهزأ ويخربين أنّه لو وجد وظيفة ما كنت ألرى صورة وجهه يف هذا
املكان .معك ٌّ
حق يا داينّ ،
أرد .أحيص عدد الوافدين الجدد ،وأجد

*شعر وولفغانغ غانترن ببعض االرباك يف هذه اللحظة*

وظيفة .كان داين يمرح مع أصدقائه ،فرتكتين وحدي جالسا على

املعىن ،فإن وجود العبث (أي أن البرش يسعون جاهدين للوصول إىل املعىن الذي ال يمكنهم تحقيقه) يعين أن
ال يشء له قيمة جوهرية .ولكن إذا مل يكن ألي يشء قيمة جوهرية ،فلن يكون للفن مثل هذه القيمة أيضاً".

أنّهم أ كرث من الغائبني .إنّها القاعدة هنا ،عندما يطول غيابك عن
ّ
ّ
مت ّ
هذا املقهى ،فذلك يعين ّ
وجدت
وإما أنّك قد
إما أنّك قد

أشعل كامو يف وسط املتحف سيكارة غولواز حمراء وتابع" :أشياء مختلفة تكون جيدة باملعىن الخارجي أو

شاب عرشيينٌّ ضعيف النظرُ ،ولد بعيب خلقي يف
البار .السايق
ٌ
شبك ّييتّ عينينه ،ما جعل رؤيته غري مكتملة ،وذلك يعين أنّه ال يرى

باملعىن األكرث دقة كأداة .الفن هو واحد من تلك األشياء .للفن قيمة خارجية من خالل تحقيقه وظيفة معرفية
ً
تحديدا وعينا بالعبث وموقفنا من التمرد (أي جعلنا نقبل العبث
ووظيفة أخالقية محددة .على الفن أن يعزز
كحقيقة ونرفضه كقاعدة) .بمعىن آخر ،يجب أن يقودنا الفن إىل أقرب مثال للوجود العبيث".
غانترن" :أعتقد أن اليشء الوحيد الذي يمكنين أن أتفق معك عليه هو أن املنحوتات قذرة".
كامو" :أوافق ،لكن أليس كل فن يف األساس "هراء"؟ أن تعمل ُ
وتبدع من أجل "ال يشء" ،أن تنحت يف الطني،

ّ
يتدمر أمام عينيك فجأة مع إدراكك أن هذا ليس أ كرث
أن تعرف أن ال مستقبل ملا صنعته يداك؟ أن ترى عملك
ّ
أهمية من فعل البناء لقرون؟ هذه هي الحكمة الصعبة اليت تقدمها العبثية .وبالتايل ،فإن االنخراط يف مثل
هذا الخلق ّ
يوفر ألي شخص فرصة التغلب على أشباحه واالقرتاب أ كرث من واقعه الفعلي".

َ
جالسا مقابله ،سيضطرّ إىل النظر اىل
كنت
ّإل نصف رؤية .فإذا ما
ً
ّ
حت يتمكّن من رؤيتك .أرشت له إىل الويسيك،
يمينه أو يساره
ّ
لكنها كانت يف اإلتجاه املعاكس ملجال رؤيته ،فلم ينتبه ،أحسست
كم أنّين غيبّ ،لكنه بات يعلم أنّين الرجل الذي يطلب الويسيك،
يلقبين بذلك ّ
حت أنّه صار ّ
ّ
اللقب :رجل الويسيك .أنت نصف أعمى

أليس كذلك؟ سألته .تقريبا ،قال .قل يل إذا ،ماذا ترى عندما تنظر

أمامك مبارشة؟ .ال يشء ،ال أرى شيئا إطالقا .وعندما تنظر إيلّ

ً
"حسنا ،ربما تكون على حق .لكن ربما يف املرة القادمة اليت تكون فيها يف املرحاض ،ستفكر يف
قال غانترن:
ً
املعرض ،أليس ذلك عظيما؟"

مبارشة ،هل أ كون بال وجه؟ .قال نعم .أنت تراين على حقيقيت

كامو" :نعم سأفعل بالتأ كيد .اسمح يل بتوضيح نقطة أخرى ثم سأتركك وشأنك .ليك تكون عملية الخلق

أرشب الكأس بينما أراقب الشاب وهو يمارس وظيفته .يمسح

"قيّمة" ،يجب أن يقاوم الفنان إغراء رشح التجارب اليت يتناولها عمله .يفرض العبث عدم جدوى أي محاولة
للوصول إىل وحدة فكرية كاملة .مهما حاولنا (علميًا ،فلسفيًا ،إلخ) ،ال يمكننا الوصول إىل الجانب السفلي
للواقع .ال يمكننا اخزتال ظواهره املتشعبة واملعقدة يف مبدأ تفسريي واحد .كل ما تبقى لنا هو "تعداد"
و"وصف" التجارب اليت نخوضها .يجب أال تتجاوز األعمال الفنية ً
أيضا التعداد والوصف .فقط إذا كانت
تتضمن صورًا ً
بدل من حجج منطقية ،وفقط إذا كانت تكرارًا للموضوعات اليت رتبها العامل بالفعل ،يمكن
ً
لعملية تكوينها أن تعزز الوجود العبيث للفنان .يجب أال يتمىن املرء أن يفهم أول ومن ثم أن يشعر .فالفن يتناىف
مع املنطق".
* مالحظة :يستند هذا النص إىل معرض حقيقي لـ وولفغانغ غانترن أقيم يف متحف Boijmans Van
 Beuningenيف روتردام.

كريبسو ديالو
يتناول هذا املقال فرتة زمنية مهملة ألحد أعظم الشخصيات الثور ية يف تار يخنا املعارص،

من اإلصالح الديين األخاليق إىل النضال العمايل األممي

السود يف الواليات املتحدة األمريكية يف الستينيات .يتم اجزتاء محطات
حركة تحرر
ّ

(" :)Militantتركت الحركة الين شعرت أنها مل تشارك يف الحراك املدين والسيايس

"مالكوم إ كس" ( Malcolm Xاملولود "مالكوم ليتل") الذي ساهم يف نهوض ونضال

كامو" :نعم ،ولكن ما هي القيمة الجوهرية؟ أرى أنه ال يوجد أي قيمة .يريد البرش الوصول إىل أي يشء يجيب
يف النهاية على سؤال "ملاذا" :ملاذا نستيقظ؟ ملاذا نركب الرتام؟ ملاذا نذهب للعمل؟ بالنظر إىل هذا املفهوم عن
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يوميـــــــات ُفالن:
األعور بني العميان
ملــــــــــــــــــــــك

يف السرية املجتزئة لـ"مالكوم إكس":
من االنغالق الشوفيني إىل التضامن األممي

ب يل كأس الويسيك .أخربته ال أريد ثلجا هذه املرّة.
إذنَ .ص ّ

الكؤوس ويملؤها .يبتسم للزبائن .يرمي زجاجات فارغة ،يفتح
ّ
ويدخن سيجارة .أفكّر أنّه ليكّ تعمل ،عليك أن ترسم
أخرى جديدة

إبتسامة على وجهك ،إبتسامة لدوام كامل ،وأنا يف الحقيقة ال
أستطيع فعل ذلك .ال أحد ّ
يود توظيف شخص مثلي ،يسري على
ّ
ّ
أردت العمل
حافة حياته .عليك أن تضحك يف وجه الزبائن إذا ما

محددة من حياته إلفراغ مسريته من مضمونها الثوري وتصويره كزعيم ديين كان
يناضل من أجل طائفة معينة من السود أو كمتطرف عريق وحسب .حىت أن مصادر

شهرية تتناول مالكوم أ كس مثل كتاب الصحفي "ألكس هايلي" أو الفيلم الذي
أخرجه "سبايك يل" عام ّ ،1992
توقفت عند محطة إبر يل  1964عندما أدى مالكوم

مراسم الحج يف مكة بعد شهر فقط من انفصاله العلين عن املنظمة القومية الفاشية
ّ
"أمة اإلسالم" ( ،)Nation of Islamوكل ما تلى ذلك تم اختصاره بشكل كبري.
أوباما وصناعة األمل الزائف

هذا التقديم الخاطئ عن مالكوم إكس هو ما ا كتشفه أيضاً القراء مؤخراً (متأخر ين
أيضاً) يف كتاب باراك أوباما الذي صدر عام  1995بعنوان "أحالم من أيب :حكايات

عرق ومرياث" ،وهو مجموعة مذكرات كتبها تحضرياً
ّ
لرتشحه ملقعد يف مجلس الشيوخ
ً
عن والية إلينوي .يقول أوباما يف الكتاب إنه عندما كان مراهقا كان يبحث عن اإلرشاد
يف أعمال ّ
كتاب سود من ضمنهم "جايمس بولدوين"" ،دبليو إي دو بويس" " ،رالف

أديسون"" ،النغستون هيوز" و"ر يتشارد رايت" .لكن هؤالء خذلوه ألنهم ،حسب

تعبريه ،كانوا متأثر ين بطرق متباينة من الشيطان األحمر عدو أمريكا (أي الشيوعية)!
أما "السرية الذاتية ملالكوم ا كس" فاستنتج أوباما منها ما ا كتشفه مالكوم يف نهاية

حياته ،أن يف إمكانه التعايش مع بعض البيض كأخوة .فمنح هذا املوقف أوباما بعض
األمل يف املصالحة املحتملة  -أمل بدا يف مستقبل بعيد ،ويف أرض بعيدة ً
أيضا.

ولكن هل تكب َّد أوباما عناء قراءة أي من كلمات األشهر العرشة األخرية من حياة
مالكوم؟ ثمانية كتب وكتيبات على األقل توثّق عرشات املقابالت والخطابات والرسائل
واملقاالت من أشهُ ر مالكوم األخرية .بالنسبة ألصحاب القناعات الليربالية ،من املفيد
ً
أصل،
لهم أن يتجاهلوا وثائق القناعات الثور ية الصاعدة ملالكوم كأنها مل تكن موجودة

وكأن هذه الكلمات مل ينطق بها ً
ابدا ،وكأن مالكوم مل يمت بسببها.
يف يونيو  ،2009أي بعد مرور ً 15
عاما على نرشه كتابه ،تحدث أوباما ّ
عما سبق ونرشه

الذي انخرط فيه شعبنا .إنها تركز فقط على أهمية اإلصالح األخاليق .يجب عليك/ي

أن ال ترشب/ي ،ال تدخن/ي ال تمارس/ي الجنس خارج الزواج .وعندما ا كتشفت أن
األشخاص يف أعلى السلسلة الهرمية يف التنظيم ال يمارسون ما ينادون به ،أصبح
واضحاً يل نفاق وإفالس برنامج املنظمة".

مل يكن العامل األخاليق الدافع الوحيد لرتك املنظمة ،فـ "أمة اإلسالم" مل تكن منظمة
ثور ية ومل تتضمن نقاشات سياسية التخاذ القرارات ،فهذه القرارات كانت مناطة

بالقيادة فقط ،واليت كانت تستفرد بآرائها مستندة إىل "الوحي" .ويف سنواته األخرية
ّ
تصلب موقف
داخل املنظمة ،تعمق انحياز مالكوم السيايس إىل الطبقة العاملة رغم
املنظمة اليت كانت ّ
ّ
والتحي الواسع النطاق ضد اليسار .اتخذ
تتبع الخطوط الدينية
ّ
ّ
كرد على
فنظم احتجاجات عدة يف لوس انجليس
مالكوم مساًرا عمليًا يف ،1962

هجوم دموي من قبل الرشطة ضد العديد من أعضاء "األمة" ،إىل أن وضع إيليجا
دمحم (زعيم املنظمة) ً
حدا لهذه املسرية .ويف نفس العام ،ألقى مالكوم خطا ًبا يف تجمع
ً
علنا برئيس
للتضامن مع إرضاب عمال الرعاية الصحية يف نيويورك .أشاد مالكوم
النقابة "ليون دايفيس" اليهودي الذي دخل إىل السجن ثالثني يوماً بسبب رفضه
أمر املحكمة بوقف اإلرضاب .ويف يوليو  ،1963شارك مالكوم يف االعتصام الذي دعت

إليه منظمة ( Coreللمساواة العرقية) و ( The urban leagueالعصبة املدنية) و

املؤتمر الكهنويت لبدفورد ستيفنسانت لالحتجاج ضد التميزي يف التوظيف يف قطاع
البناء يف بروكلني .ويف أوائل مارس  1964يف نفس اليوم الذي أعلن مالكوم انفصاله

عن حزب األمة ،قال لجر يدة النيويورك تايمز" :إنين مستعد للتعاون مع اآلخر ين يف

النشاطات املحلية للحقوق املدنية يف الجنوب ويف مناطق أخرى وسأفعل ذلك ألن كل
حملة ألهداف معينة يمكن أن تز يد الوعي السيايس للزنوج وأن ّ
تكثف تحديد هويتهم
ضد مجتمع البيض" .وأضاف إن ايليجا دمحم منعه ومنع كوادر املنظمة من املشاركة يف

النضاالت األخرى للحقوق املدنية يف الجنوب" ،ولكين سوف أشارك يف النضال أينما
ّ
سيتسع وسيصبح أ كرث كثافة".
يطلب الزنوج مساعديت .وأظن أن نطاق أنشطيت

ولكن من موقع مختلف :كان رئيس أ كرب قوة امرب يالية مهيمنة يف العامل .وخالل ز يارته

يف هذه الفرتة اهتم مالكوم كثريًا باللقاء والتعاون مع ثور يني خارج الواليات املتحدة
األمريكية ،فكان منجذ ًبا إىل القيادة الثور ية للحكومة العلمانية يف الجزائر ،واليت أشار

األمرييك  -إدعاءات أمىض مالكوم طوال حياته السياسية يحللها ويحذر منها .قال

شعائر الدين اإلسالمي .فتحت قيادة بن بال ،نظمت الحكومة العمال واملزارعني
وبايق فئات الجماهري الكادحة ليس تحد ًيا لبشاعة وامتيازات املستعمر ين الفرنسيني
السابقني فحسب ،بل أيضا لتحدي ّ
مليك العقارات والرأسماليني الصاعدين .كما كان

مرص خاطب "شعوب الرشق األوسط وشمال رشق أفر يقيا" من منرب جامعة القاهرة
ً
مرددا الربجواز ية البيضاء والرشائح العليا من الطبقة الوسطى امللونة حول الحلم
أوباما يف خطابه" :لعدة قرون ،عاىن الشعب األسود يف أمريكا من جلد السوط وذل
التفرقة العنرص ية .لكن العنف مل يكن هو ما ّ
حقق حقوق متساوية وكاملة ،بل اإلرصار

والعزم السلميني ،والقيم واملثل العليا للمؤسسني األوائل" .فهل انتهى العنف
املؤسس لتجارة العبيد والعبودية من خالل "اإلرصار والعزم السلمي" ،كما ادعى أوباما
ِ
يف خطاب جامعة القاهرة؟ أمل يقر "املؤسسون االوائل" للواليات املتحدة األمريكية
العبودية يف دستورها؟ هل كانت "مؤسسة العبودية" ُ
لتقهر لوال تمرد دنمارك فييس،

ونات ترينر واملئات غريهم الذين كان من املفرتض إغراقهم بالدماء من قبل مالكيهم؟
ّ
وهل كانت ُ
املسلحني" يف الطر يق الخفي
لتقهر لوال مساعدة مئات من "السائقني
ّ
لسكة الحديد  -الشبكة الرس ية اليت نظمتها هار ييت توبمان لتأمني هروب العبيد من
الجنوب إىل الواليات الشمالية؟ هل ُفرض نظام جيم كرو للفصل العنرصي عرب جنوب
ِ
الواليات املتحدة من دون عنف؟ هل تم إسقاطه بالحب والغفران؟ أما تم إسقاطه
من خالل حركة جماهري ية لحقوق السود قادتها الربوليتار يا يف خمسينات وستينات

وبداية سبعينات القرن العرش ين ،نتيجة إرصار وتصميم طليعة واعية للتنظيم
واملدافعة عن مجتمعاتهم بأي وسائل رضور ية بوجه عصابات التفوق األبيض مثل
"الكو كالكس كالن"؟ أمل ُتنذر التمرّدات الشعبية يف الستينات بهارمل ،وواتس ،وشيكاغو،
ِ
ً
استغالال من الطبقة العاملة لن يرىض بقوانني
ونيويورك ،وديرتويت بأن القسم االكرث

ليست سوى حرب على ورق (تلك اليت أشار إليها أوباما يف القاهرة)؟
ّ
تقدم الوثائق التار يخية ما يكفي من دالالت على أن الدول "الديموقراطية" الربجواز ية

ّ
يف مقهى ،ال يمكنك أن تعبس بينما ّ
سيظنك
تقدم الويسيك لفالن،
تسخر منه ،وحينها لن يأخذ كأس الويسيك على محمل الجدّ،

هي يف أساسها أجهزة عنف متفش وهيمنة مكرّسة لحفظ بنيتها الرأسمالية .وهذا
ٍ
ما برهنته آلة الحرب األمريكية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية املسؤولة عن عرشات

ليكّ يحيا .هذا الشاب يمتلك وظيفة بدوام ليليّ ونصف رؤية ،أيّ
أنّه أشبه بامللك األعور ونحن حاشيته.

واالضطهاد هم مصدر العنف ،إنما هي ديكتاتور ية رأس املال".

ّ
مهما يحتاجه املرء
وستكون الويسيك مجرّد ويسيك ،وليس شيئا

عندما غادر مالكوم منظمة "أمة اإلسالم" عام  .1964أعلن يف لقاء مع مجلة ميليتانت

املجازر والحروب واالنقالبات العسكر ية يف العامل الثالث .ولذلك ،كان مالكوم محقاً
مجدداً عندما قال "برهن التار يخ مئات املرات بأن ليس الذين يناضلون ضد االستغالل

مالكوم إىل أن أعضاءها كانوا ذوي برشة بيضاء ،وقسم قليل منهم فقط كان يمارس

ّ
فعب عن تضامنه وإعجابه
مالكوم متأثرًا بشكل متصاعد باملثال األممي للثورة الكوبية،
ً
مستقبل ومرحبًا بكاسرتو وغيفارا يف شوارع هارمل.
بهذه الثورة وقياداتها،

ً
ً
جاهل يف شأن التناقضات السياسية الحادة يف الواليات
ساذجا أو
مل يكن مالكوم

املتحدة ،فقد عارض الحزبيني االمرب ياليني ورفض تبين التصويت للرئيس "ليندن

جونسون" ضد مرشح الحزب الجمهوري "باري غولدواتر" لالنتخابات الرئاسية يف
ً
ً
مشرتكا مع حزب العمال اإلشرتايك.
موقفا
 .1964واملوقف الذي اتخذه مالكوم كان

وهذا الرفض كان شديد املرارة بالنسبة لقادة الحزب الشيوعي األمرييك .وبعد بضعة
أسابيع من انتخابات نوفمرب  ،1964قال مالكوم يف تجمع سيايس ببار يس "هناك

الكثري من دعاة السالم ومعادي اإلمرب يالية بالحزب الشيوعي األمرييك الذين يتمنون فوز

الديموقراطي "جونسون" الذي تجتاح قواته اآلن الكونغو وفيتنام الجنوبية ،معترب ين
أنه رجل سالم وسياسته أ كرث موضوعية من املرشح الجمهوري".

تابع مالكوم تنمية وتطوير فكره فلم يرتدد عندما أنهى مسار املفاهيم املسبقة اليت

تبناها فرتة طويلة خالل فرتة عضويته يف منظمة "أمة اإلسالم" .وكان عليه أن يواجه
واقع أن أغلبية اإلنسانية ليست سوداء البرشة أو مسلمة ،فأرصّ على أن مصري السود

مرتبط بماليني املعذبني يف األرض ،وال يمكن تخيل العامل من دون هذا التفاعل يف ما
ً
بعيدا عن الشوفينية ،ومن أجل إزالة كل دول رأسمالية
بينهم يف كل مكان وزمان،
"بيضاء  -سوداء".

وهكذا ،يف األشهر األخرية من حياته ،كان مالكوم اكس قد أصبح ثور ًيا أمميًا ،حقق
ً
وتفاعل أ كرث ديالكتيكية بني القومية السوداء والفكر االشرتايك .هذا التقارب أنتج
تقار ًبا
حركة بروليتار ية شاملة أغناها تن ّوع الخربات واملساحات الثقافية والقدرة على القتال

يف سبيل هدف واحد :مواجهة قرون من التوحش الطبقي األمرييك  -مواجهة فرضت
على مالكوم إكس أن ّ
يقدم حياته يف سبيلها.
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جغل بزينطي

ويليام س .بوروز لـ"رحلة":

الكلـــمة اآلن هي الفريوس
حاوره :حرمون حمية

ارتبطت حياته كما كتاباته بحياة البوهيميني والتجر يبيني .مل يلزتم بمقولة "عالواطي يا

تعاطي" فكتب بإسهاب عن املخدرات والجنس (.)...Naked Lunch, Junkie, Queer
استكشف ،مستعيناً بطبيبه املُتخيّل "كورت اونرو فون شتاينبالتز" مرضاً داخلياً عند
اإلنسان ،ف َر ّوج لنظر ية أن "الكلمة هي فريوس" .نحاور يف الحلقة األخرية من حوارات "جغل

بزينطي" لعام  2020الكاتب والفنان إبن جيل البيت ( )Beat generationويليام س.
بوروز ( )William S. Burroughsلي ّ
ُحدثنا عن الحداثة الفريوسية وموت اإلنسان بعد موت
خالقه (أو العكس).

أساسا ق ّوة غر يبة ( )alienعن اإلنسان .فيعترب أنها
يتعامل بوروز مع الكتابة على أنها
ً

"فريوس جعل الكلمة املنطوقة ممكنة" ،ويصفها بأنها الجاين املسؤول عن نمو أنظمة الحكم
الشمولية يف الرشق كما يف الغرب .طيّب ،إذا مل تكن اللغة جز ًءا من اإلنسان ،بل عنرصاً َمرَضياً

غر يباً حسب تعبريه ،فما هو تعر يف بوروز لإلنسان؟ وإذا كان الجسد مجرد قطعة فنية
معارصة عفا عليها الزمن ،واللغة هي الفريوس الذي يتحكّم يف تلك القطعة ،فما الذي يدفع
ّ
يخلص اإلنسان من املوت؟
بوروز إىل أن
***
َ
ّ
ّ
نسجتها يف خيالك عام  ،1970أقصد
بقصة الدكتور الذي
فلنستهل حوارنا
سيد بوروز،
ً
ّ
فادعيت أنه أث َب َ
ت علميا أن
هنا دوكتور كورت اونرو فون شتاينبالتز (عاشت األسامي)،
َ
استخدمت هذه النظر ية غري املدعومة بالرباهني يف العديد من
الكلمة هي فريوس .ثم
كتاباتك .سؤايل هو :ما هذا الهراء أستاذ بوروز؟ هل أنت سعيد بنرشك األخبار املز يفة؟

ً
ً
ً
وأحيانا يكون
أحيانا يكون الفريوس "طفيليًا" ()parasite
أوال ،الكلمة هي بالفعل فريوس.

"تكافليًا" ( .)Symbioticمل يعرتف اإلنسان بعد بأن الكلمة هي فريوس ألنه وصل معها إىل
نوع من التعايش واالستقرار بني الضيف واملضيف ،أي اإلنسان .على سبيل املثال" ،النصف

اآلخر" الذي غالبًا ما نتحدث عنه يف كتاباتنا هو "الكلمة" ،هو كائن حي" .النصف اآلخر" هو
كائن حي منفصل ّ
عنا ،ومتصل غالبًا بجهازنا العصيب .الكلمة اآلن هي الفريوس ،أ كرّر .ربما

كان فريوس اإلنفلونزا خلية رئوية حميدة .هو اآلن كائن طفيلي ّ يغزو ويدمر الجهاز العصيب.
ّ
لقد فقد اإلنسان املعارص خيار ّ
تحقق عرش
الصمت! حاول أن تتوقف عن الكالم .حاول أن
ِ
ثوان فقط من الصمت الداخلي .ستواجه ِ ً
ّ
ً
التحدث .هذا الكائن
مقاوما يجربك على
كائنا
ٍ
الحي ّ هو الكلمة .هذه الكلمة  -الفريوس فرضت نفسها على وجودك ،وأزعم أن "الرش" هو
ّ
يحتل منطقة معيّنة من الدماغ.
هذا الفريوس الطفيليّ الذي
أالحظ يف بعض األحيان كيف أن حياتنا أصبحت على تماس دائم مع الفريوسات حىت
ِ
قبل الكورونا ،وربما كانت هاجساً لدى كثري ين من دون وعي .الحظ إعالنات الـ "يقيض
على  99%من الجراثيم" ،أوليس الراجح أن تكون الـ 1%العصيّة على مواد التنظيف هي
الكلمة؟

ً
فعال ألن
حياة البرش كانت على تماس مع الفريوس منذ الق َدم ،لكين يف كل األحوال ،سعيد
ِ
الناس أدركوا أخرياً ،ولو متأخر ين ،العالقة بني الكلمة والفريوسات ،فهذه الحداثة الفريوسية
هي بالفعل حفلة أمراض بنت كلب .أال تالحظ كيف تعمل عدوى الفريوس ()contagion

على إعادة تصميم أدوات التحكم بحركة الهجرة والعمالة ،وبطبيعة األمر بكيفية إعادة
ّ
ّ
إنتاج هذه ُ
ً
أنماطا من
تولد الحركة والعادات
املتنقلة؟ الحظ معي:
الن ُظم االستغاللية
ً
موردا إلدارة الحياة
التعرض لإلصابة باملرض والحماية من العدوى ،فتصبح هذه األنماط
ً
(مثال هاتفك الذيك)  -أي الكلمة  -العدوى إىل
البيولوجية واالجتماعيةُ .تح ّول البيانات
ً
قابال لإلدارة .هكذا تح ّولت الدول والرشكات إىل رشطي
نماذج ماتيماتيكية تجعل الفريوس

يقرر ما هي الكائنات الحية اليت تنترش أو ال تنترش وضمن أية مساحة جغرافية .مثال على
ذلك َ
العالقة املرَضية بني ُ
"حصن" أوروبا و"الفريوس" الجنويب ،حيث تتدفق الكائنات الحيّة

ّ
يسمونها ،فتحاول أن تدخل إىل الجسد األورويب الهالك الذي يأىب
"العاطلة عن العمل" كما
ً
مضيفا للفريوس لوال "تعاطف" السيدة مريكل .يف هذه الحالة ،العاطلون اآلتون
أن يكون
من َ
الج ُنوب هم الفريوس الثقايف الذي يحاول أن يدخل الحصن األورويب .هذا الفريوس،
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الكلمة ،ينترش بشكل جنوين وهناك جهات تتحكم يف حركته يا رجل!

ُ
ذكّرين كالمك بالتجربة املزعجة اليت أطلق عليها إسم "عدوى العاطفة" (Emotion
 )contagion experimentواليت أجرتها رشكة فيسبوك عام  .2014يف هذه التجربة،
َ
ب السيد زوكربريغ وعلماؤه املجانني برش يط أخبار املاليني من مستخدمي فيسبوك
تالع َ
لفرتة زمنية قصرية ً
جدا .قرروا عرض املز يد من البوستات ( )status updateاليت ّ
تعب
ً
بدال من التحديثات اإليجابية .وكانت النتيجة أن جميع من
عن مزاج عاطفي سليب
ّ
تعرّضوا لهذه األخبار أصابهم الحزن ثم عادوا وعب وا عن حزنهم يف بوستات جديدة
ً
شكال
أعادت إنتاج الشعور بالحزن لدى املز يد من مستخدمي فايسبوك .خلقت التجربة
من أشكال العدوى العاطفية على نطاق واسع مل يسبق لها مثيل يف التار يخ البرشي.
وهكذا وجد الباحثون أن الحاالت العاطفية يمكن أن تنتقل إىل اآلخر ين ،كالفريوس،
عن طر يق العدوى العاطفية ،ما يعين أن الناس سيعيشون التجارب واملشاعر نفسها
من دون أي إدراك أو وعي بحدوثها .أعتقد أن هذا الحدث أعلن بداية نظام جديد
للسيطرة على عدوى الفريوس .فبدل القضاء على الفريوس ،من املفيد أ كرث أن تسيطر
ّ
تدجنه ملصلحتك الخاصة ،أن تجعله تكافل ًيا وليس طفيل ًيا.
عليه ،أن تر ّوضه ،وأن
ً
ّ
دليل على أن العدوى يمكن أن ّ
تتم دون أي
تقدم
أحسنت .امللفت يف تلك التجربة أنها
تواصل أو تفاعل مبارش بني ّ
الناس وبغياب تام لإلشارات غري اللفظية .يمكن للعدوى
العاطفية أن تنتقل من شخص يف تايوان إىل شخص آخر يف املكسيك .بمعىن آخر ،العدوى
تحتاج إىل يشء واحد فقط :كلمة .فريوس! وأنت تقول يل أن الدوكتور كورت اونرو فون
شتاينبالتز هو شخصية خيالية! أنظر إىل مجانني زوكربريغ!
قال املفكّر املرحوم ديفيد غر يرب يف أحد كتبه أن السيطرة املجتمعية والعدوى الفريوسية
انترشتا تقر ي ًبا يف نفس الحقبة التار يخية .والقاسم املشرتك بينهما هو "التدجني".
بدأ كل يشء منذ حوايل  10آالف سنة ،مع تدجني ليس الحيوانات وحسب ،بل ً
أيضا
اإلنسان ،داخل جدران املدينة .ومع التدجني ،جاء الفريوس والعدوى واألوبئة.
وما هو أعظم ما انتجته هذه الحضارة البرش ية؟ الثقافة! الكلمة! مثل أي فريوس ،فإن
ّ
وهشة .األمر نفسه ينطبق
العدوى هي القفز من كائن حي إىل آخر عرب نقطة دخول ضعيفة
ً
عموما .يجد الفريوس املضيفني الضعفاء ثم ينترش بشكل
على الثقافة واملجتمع والبرش ية
جنوين
ً
ّ
تتحدث وكأنك مرتاب ومذعور…
مهل ويليام! أنظر إىل نفسك ،أنت
اإلنسان املذعور هو اإلنسان الذي ال يعلم ماذا يجري من حوله ،أي اإلنسان املعارص .أما أنا،
فأعرف تماماً ماذا يحاولون أن يفعلوا بنا.
ّ
يسخر العامل كل موارده لز يادة اإلنتاجية والفعالية و  getting things doneكما
طيب،
يقول أصدقاؤنا يف أمريكا .البعض يطلق عليها إسم "السوق الحرة" والـfree flow of
 ، informationوالبعض اآلخر يسميها ليربالية ،ديمقراطية ،إلخ  ...ماذا تسمي هذا
النظام الذي نعيش فيه اليوم؟

إنه "الرسطان" يا رجل .الديمقراطية الليرباليةّ ،
سمها ما شئت ،هي ورم رسطاين ،والوظائف
ِ
هي العنرص الباثولوجي .تنمو جذور الوظيفة املكتبية يف أي مكان ويف أي مدينة ،وتتحول إىل
ورم خبيث مثل مكتب مكافحة املخدرات ،وتنمو وتتكاثر وتخلق املز يد من النسخ املتطابقة،
حىت تخنق املضيف (أي اإلنسان واملجتمع) أو تتحكم فيه .ال يمكن للمكاتب والوظائف أن
تعيش وتنترش من دون مضيف ،فهي كائنات طفيلية .ويف املقابل ،تستطيع التعاونية أن
تعيش من دون الدولة .هذا هو الطر يق الذي يجب اتّباعه .بناء وحدات مستقلة لتلبية
احتياجات األشخاص الذين يشاركون يف عمل الوحدة .أما املكتب  -الفريوس ،فينطلق
من مبادئ معا كسة ،فيخلق احتياجات غري حقيقية ليربر وجوده الطفيلي .البريوقراطية
خطيئة كالرسطان ،هي انحراف َم َريضّ عن الخط التطوري للخليّة البرش يّة ذات اإلمكانات
الالمحدودة والتمايز والعمل العفوي املستقل.

طيب ،فلننتقل اآلن إىل ظاهرة تشبه الفريوس بطر يقة انتشارها .يف كتابك Naked
 ،Lunch - 1959قلت أن "وجه" ّ
الش هو وجه الحاجة الكليّة ( )Totalوأن اإلنسان
ّ
ّ
معي ،فإن "الحاجة" ال تعرف أي
تخطي مستوى
املدمن هو مثال هذه الحاجة .وبعد
ّ
التوسعي الذي
ّ
تفس هذا النوع من االنتشار
ّ
حد فيفقد اإلنسان السيطرة عليها .كيف
يجتاح "واقع" متعاطي املخدرات؟
أعتقد أن السؤال الذي تحاول طرحه عليّ هو التايل :ملاذا جرّبت املخدرات؟ ملاذا واصلت
ً
مدمنا ألنه
استخدامها لفرتة كانت كافية لتحويلك إىل مدمن؟ والحقيقة هي أين أصبحت
ليس لدي أية دوافع قوية للسري يف االتجاه املعا كس .الحقيقة هي أن املخدرات تفوز دائماً.
لقد جرّبتها من باب الفضول .ولكن ،كما تقولون يف لبنان" :إذا ذقت ،علقت" .عندما تتخلى
ِ
ُِ
ّ
املخدر بالفريوس .فهو
عن املخدرات ،فإنك تتخلى عن أسلوب حياة .ولهذا السبب أشبّه
يغزو النظام الحيوي ُك ّله  -ليس الجسد فحسب ،بل معتقداتك أيضاً.
يتكون قاموسك من مصطلحات مثل الغزو ( ،)Invadeوالسيطرة ( ، )Controlوالكليّة
ّ
والحد ( ، )Limitوحدود السيطرة ،)Limits of control( .ما الذي دفعك
(، )Total
يف هذا االتجاه الصدامي؟
هذا عامل الحرب .الحرب حارضة يف كل زمان .هذه هي طبيعة عاملنا .قد تكون هناك عوامل
أخرى مبنيّة على قوانني أخرى ،ولكن يبدو أن عاملنا قائم على الحرب واأللعاب .جميع
األلعاب عدائيّة .لديك املنترصون واملهزومون .نراهم يف كل مكان من حولنا :يمكن أن يصبح
الخارسون فائز ين يف كثري من األحيان ،ويمكن أن يصبح الفائزون خارس ين فجأة .هذا هو
عامل الحرب.
صحيح ،نحن نعيش يف زمن شديد االضطراب ،يمكن وصفه بالحرب ّ
اللمرئيّة ،الخسائر
ً
جنونا كل يوم .ما الذي يحدث
كبرية ،ومع ذلك ،ال أدلّة على الجر يمة .األمور تزداد
برأيك يا ويليام؟
معظم مشا كل العامل سببها  10إىل  20باملئة من األشخاص الذين ال يستطيعون إال أن
ّ
يتطفلوا ويتدخلوا يف شؤون اآلخر ين ألنهم ،كالفريوس ،يعتمد وجودهم ومعىن وجودهم
على اآلخر .الصورة املكسورة لإلنسان تتحرك لحظة بلحظة ومن خلية إىل أخرى يف مشاهد
الفقر والكراهية والحرب وإجرام الرشطة والبريوقراطية والجنون… ّ
كلها أعراض الفريوس
البرشي .حان الوقت لعزل الفريوس البرشي ومعالجته.
إذا كانت العدوى ال تتخلى عن مشهد الحارض ً
أبدا ،إذا استمرت كقوة تأسيسية يف إنتاج
الحياة االجتماعية ،فكيف يمكننا إعادة تصميم أو هندسة الفريوس يك يصبح صديقاً
نتأقلم مع كرهنا له؟ كيف ومىت يحني وقت العدوى املعا كسة؟
ّ
مستعد لرشب الرت ياقّ .
أما
الصمت هو الرت ياق الوحيد لفريوس الكلمة .ولكن ما من أحد
ُ
َ
الحيلة األسهل اليت استخدمها شخصيًا يف كتابايت فيمكن وصفها بأنها عملية إعادة تموضع
ضد نفسه" .الطيّة" ( )Fold-inهي السالح َ
ّ
تسمح يف استخدام الفريوس
النيصّ األسايسّ
َ
يف حرب العصابات ملواجهة هذا الفريوس .ثم ا كتشفت "القطع" ( )Cut-upيف  1959يف
بار يس .كنت اختار مقاطع من كتابايت ّ
وكتاب آخر ين ،ثم أعيد لصقها برتتيب مختلف؛ ومن
ّ
ويعطل قوته .تتضمن تقنية "الطيّة" طيّ صفحة من
شأن ذلك أن يوقف تكاثر الفريوس
ً
ّ
أحيانا أجد أن النسخة
وصدقين،
النص وقراءتها مع النصف اآلخر من الصفحة التالية.
ً
وأحيانا ،كنت ال أر يد سوى جرعة من
املطو يّة الجديدة أوضح وأفضل من املادة األصلية.
ّ
املخد ر.
ّ
ّ
"تعطلت لغة الكالم"َ .
تخطينا
أما وقد وصلنا ،ال بل
…ال أعرف ماذا أقول ،أعذرين،
حدود الـ  1500كلمة يف حوارنا الشيّق هذا ،الكلمة األخرية لك استاذ بوروز
ً
مدمنا على الحياة ،لست سوى شبح َيجول يف شارع مكتظ يف وضح النهار،
ال يشء ،لست
أر يد أن أموت فقط ،ال أر يد للفريوس أن يعيش .أستأذنك واستأذن قراء "رحلة".
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سينماتيك

معلقات

"عدوى" غري مرئية:

رعشة شعر لعصر العرش املوزون على صرعة النثر يف النعش

كيف يفتك فريوس الواقعية الرأسمالية باملجتمع املعاصر؟

أنطوان الزعتيين
َم َل َك ُة الكلمة باللكمة.

حسان شامي
نعتتين زوجيت باملازويش عندما قلت لها أنين وافقت على اقرتاح

املعلومات ( )feedالضخم على وسائل التواصل االجتماعي
اليت يطحن بعضها ً
بعضا وتتفىش يف تفاصيل الفيلم وتشكّله.

الرشوط الرأسمالية وعرص االنرثوبوسني ()Anthropocene

الكورونا وحالة الذعر املرافقة لها.

الفريوسية املرافقة للفريوس الفعلي  -القاتل  -يف سريته.

فريوسات تحملها خفاشات وخناز ير وطيور منذ القدم إىل

ً
"شمال اىل الشمال الغريب" ،ال يرتك
وعلى طريقة هيتشكوك يف

الشبكة البيولوجية البرش ية (ال داعي ألن نتخيل ذوبان جليد

نتفليكس بمشاهدة فيلم "عدوى" ( - Contagionإخراج
ستيفن سودربرغ )2011 ،بعد بضعة أسابيع على بدء جائحة

ً
عادة ،لكن هناك أمرًا ما يجذبين إىل
أفالم الرعب ال تعنيين
ّ
األفالم األبوكاليبتية الهوليوودية .فمن منا يستطيع مقاومة

مشاهدة املاكينة الهوليوودية تتخيل نهاية العامل مرة تلو االخرى

قبل نهاية الرأسمالية؟ فكيف باألحرى لو كان العامل يعيش
األبوكاليبس ذاته الذي يتطرّق إليه الفيلم؟ (أو أن الفيلم يعالج
األبوكاليبس الذي نعيشه؟!).

كنت قد شاهدت "عدوى" مرات عدة منذ صدوره يف ،2011
ّ
لكن هذه املرة أردت اختبار ّ
رد فعلي على الفيلم بينما نعيش

الحجر وارتفاع أعداد اإلصابات والحاالت الخطرة وموت اآلالف،
فأجربت نفيس على خوض حالة قصوى من الواقعية املفرطة

 ،hyper-realityكما قد يصفها الفيلسوف بول فرييليو،
ّ
ومخي املسكني بمادة برصية ُتضاف إىل كل
"غامسا" روحي
ً
األرقام واملعلومات واملؤتمرات الصحافية واإلحصاءات.

يحاول فيلم "عدوى" أن يصدمنا ،أن ينقلنا إىل حالة الطوارئ.
يبقى الفيلم على مسافة من الرتكيبة املعتادة املبالغ فيها واليت
غالبًا ما نراها يف أفالم نهاية العامل األمريكية  -الهوليووديةّ .
كتاب
الفيلم أرصوا على "الواقعية" الفائقة اليت تطغى على أحداث
تب بالتعاون مع خرباء يف علم الفريوسات
الفيلم ،فقد ُك َ
ً
والحقا ،أثار إعجاب املجتمع العلمي
واالوبئة وكيفية تفشيها.

بسبب وصفه الواقعي ،كـ "محاكاة" ( )simulationلكيفية
ّ
تفش وباء خطري ورسيع االنتشار يف عاملنا النيوليربايل ،حيث

تتشابك باستمرار ّ
ّ
والعمال وسفن الشحن
الطرود والسيّاح
ً
حول الكرة األرضية من دون توقف ،ليل نهارًا ،اىل ما ال نهاية،

وكل ذلك خدمة لرأس املال وتكاثره.

ولكن الفريوس يف "عدوى" ليس فقط رسيع االنتشار إنما أيضا
شديد الفتك .أول الضحايا يف الفيلم أشخاص مجهولون يف
ً
بداية ثم حول العامل ،ومن ثم تموت الحسناء الشقراء
آسيا

األمريكية زوجة أحد أبطال الفيلم ،وكذلك يموت ابنهما،
َ
جدية خطر الوباء؛ أي حىت العائلة
ليكشف الفيلم بهذه الواقعة
ِ
البيضاء والعامل الحر ليسوا بمنأى عنه.

وهكذا يصبح العمل عبارة عن رسديات ّ feed
تمثل جماليته

"عدوى" وسيلة مواصالت اال ويظهرها ويستعملها :السيارات

والرسيع ،الخرباء واألرقام ووسائل االتصال  -أي كل األدوات

يف خلق ومواجهة كارثة "استثنائية" ،وكيف لهذه اليوتوبيا

يقول الكاتب جوست فان لون ،Joost Van Loon ،يف كتابه

اللكمة بكلمة كاتمة لصوت الكلمةُ ،م َك ّللة بنياشني َط ْ
حبَشة االبجدية من
ِ
أ ّو لها إىل آخرها ،حرف بحرف َت ْكتم أرسار أصواتها َو َت ْلكم فضائح جعريها .كلمة بكلمة،
َم َل ُ
كة الكلمة َت ْل ُكم آلية استخراج واستنباط آخرة اللغة غري املكتملة ،ال تكتمل إال بشلط
ُ
َ
ْ
ّ
َ
آخر نفس لكل كلمة خاضعة للعصب الخانع والعضل املائع وااليقاع املعنقد على واقع ما
ُبنَ على التجربة من تجارب وتجر يب َفيَطول نسل املتاجرات واملهاترات والتموضعات بني
ِ
اﻷنياب واﻷسنان تمضغ وتعلك الكلمات املنازعة املتنازعة عوض زلع اللغة القاتلة الحيّة
والتقيؤ بها على جحيم الثابت الرابض على جيف الواقع البائت.

من أجل "احتالل" الجسم وامتالكه .وفيه حركة تجعله ينتقل

اللكمة بالكلمة الكاسحة ململكة املساحة الذهنية والحسيّة املبنيّة على أرضيّة
ّ
شعوذات مزمنة من نحو ورصف ُم َ
ّ
التملك
خ ْلخل لدعائم وأسس
والتمليك الفعليّ
ٍِّ
َ
للمعلوم املُ َغيّب وللمجهول الحارض املتحض الطافح بفضائح االسميّ ب َمظاهر الصفائح
ِ
ّ
املتكدسة املُ ْسترتة يف طيّات الجملة امليتة وال من يحزنون ،ال َو َبل يفرحون بقواعدها املركبّة
ّ
ويبش ون برشوط التوليف وملزمات ّ
التسليف على املعىن املفقود
على االستثناء املفروض
ّ
محصالت الشكل املنحور بأساليب السلب والنهب من فوائد وقروض على عاتق
وعلى
أجيال مطرودة من أزمنة آتية ممتطية لغة املوت ال محال.

والتقنيات اليت اخرتعتها الحداثة وما بعدها :الوقت املتقطع

ماركس وإنجلز يف املانيفستو" :وحاجة الربجواز ية إىل ترص يف

املعارصة اليت تتعاطى الحركة يف الزمان واملكان واالنتشار والتكاثر
املاتيماتييك (املُ َ
ح ْوسب).
يف "عدوى" ،نشاهد ً
أيضا اليوتوبيا التكنو-رأسمالية وكفاءتها

يف كل مكان ،ومن أن تقيم عالقات يف كل مكان".

ذاتها القدرة على ايجاد حل ملا صنعته يداها .كما نرى التضحية
األمريكية على كل الجبهات ،عائلية كانت أو علمية أو عسكرية

أو سياسية ،من أجل النجاة ومن أجل ايجاد لقاح يعلن انتصار
ً
مجددا ،على رغم ماليني
التنافسية الرأسمالية على الطبيعة
القتلى (باعتبارهم أرضارًا جانبية) .وهو انتصار على من ال ّ
يتبع

نموذج الرأسمالية الغربية ،على سبيل املثال الصني الفاسدة،
كما يرسمها الفيلم ،اليت تخطف وترسق.

ولكن هناك نوع آخر من االضطراب يف هذه الجنة :املؤامرة.

و"توب سيكرت" ،يطرح أحد
ففي اجتماع عايل املستوى
ْ
الضباط فرضية أن الفريوس هو عمل إرهايب من تنفيذ أحد

أعداء أمريكا ،لكن العالم الحارض يف اإلجتماع يعرتض على هذا
ِ
الكالم كونه ال يتبع املنطق العلمي والعقل.
ويف املقلب اآلخر ،هناك صنف مختلف من البارانويا املؤامراتية
اليت تنترش بشكل علين أ كرث يف عامل املعلومات الرقمية املوازية:
ْ
كروموييد
يف الدقيقة الخامسة من الفيلم نتعرف على آالن

ً
رشيطا مصورًا على
(يلعب دوره "جود الو") ،وهو يشاهد
ً
ٌ
يوتيوب ُيظهر أول ضحايا الفريوس :رجل يقع أرضا يف أحد
شوارع هونغ كونغ .يشكّك كروموييد بمصداقية الخرب ويطرح
ً
الحقا،
نظرية تلو األخرى حول الفيديو وحقيقة الفريوس.
يالحق كروموييد أحد العلماء الذين يدرسون الفريوس اىل

مكان عمله ،يشكك بمعلومات العالم ويقول له أن إحدى
ِ
النظريات "االنرتنتية" تقول إن الفريوس مصدره عمل إرهايب.
ً
مناهضا لطغيان الدولة
كروموييد يعرّف عن نفسه صحافيًا حرًا

العدوى البيولوجية.

املتعددة واملزتامنة ولكن يف أماكن وقارات مختلفة ،ويضعها
املونتاج املوازي يف قالب واحد مستنفرًا املشاهد يف شكل دائم.

وليك يتمكن من نقل هذا الشعور بـ "الكاريث األبوكاليبيت" بنجاح،
يعمد سودربرغ إىل استخدام أدوات ورسديات ُتظهر بشكل
متواصل خطر التفيش الفريويس ( ،)viralityبما يشبه سيل

الربمافروست " "permafrostوخروج فريوسات "عمالقة"

تتجسد إال ب َ
الح ْي َو َنة والوحشنة على قلبها وقالبها ،اللكمة
الكلمة املُ َؤ ْنسنة ال
ّ
ِ
ْ
ّ
َ
َ
ّ
لكل َشبَه لكلمة ال تتكلم إال لتلكم وتفتك وت ْصَع املوضة االستعراضيّة
منها وفيها
ِ
الكالميّة السائدة الفائشة الجائحة الجبّارة بغوغائية َلغو ّ
ّ
صحتها املخلوط
لغتها ولغط
ب َغ َلطها ،الحا كمة بأمرها املتحكّمة فينا بالواقع الواقع علينا نقع فيه بالخضوع والخنوع
ِ ِ
والسكوت.

دائم ملنتجاتها ،متسع باستمرار ،تسوقها إىل كل أرجاء الكرة
األرضية .فال بد لها من أن ُتعشش يف كل مكان ،ومن أن تنغرز

وبالطريقة نفسها ،يعرض كل األدوات والوسائل التكنولوجية

وتكهنات غري مدعومة باألدلة ،وتنطلق فقط من فكرة أن
الرواية الرسمية هي دائماً رواية كاذبة .وشبّه كثريون كروموييد

جماليًا ،يستعمل سودربرغ تركيبته املعتادة من الرسديات

البرش اليوم .هذه املسببات أدت بدورها إىل اخرتاق الفريوسات

والباصات والطائرات والطوافات والقطارات والعبّارات...

والنظام ولويب األدوية  .Big Pharmaويريد أن يحرّر الحقيقة

مؤامرات ،يف كل مكان

الذي انبثق منها هي املسببات الرئيسية اليت أدت إىل انتقال

منه).
ً
رأس املال أيضا هو فريوس ،وأشار إىل طبيعته الفريوسية

كمشاهدين ومستهلكني للواقعية املفرطة يف  ،2020ينتابنا
ِ
نوع من االرتياح الغريب لدى مشاهدة الفيلم مع أن فريوس

الفيلم يشبه إىل حد كبري فريوس الكوفيد  .19 -إال أن ما
أدهشين يف الفيلم هو تصويره ً
نوعا آخر من العدوى اليت ترافق
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طيفيّة ،افرتاضيّة ،وبائيّة

اللكمة الحاسمة لفعل النطق الحائر من املنطق الخائر على حلبة الغباء
ّ
ّ
كل كلمة ُم َم ْسَحة لغو ًيا
تتم إال بالرضبة القاضية على
الحافل .مصارعة الكلمة ال
ّ
للت َم ْظهر كرصعة مشهدية على خشبة اﻷلسنيّات املشو يّة بنار يّة اﻷلفاظ الحربية املز يّتة
ُ
ْ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
برسّ مشحة القتلى املتلفظني باألنفاس اﻷوليّة للخلق املبَلسم لفرَامل القوليّات املرتمدة
ِ ِ ِ ِ
ّ
املبش ة بنصوص اﻷمل وشعر يّات الحب ونرث يّات الجدل الثوري املادي املنقبض على روح
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
ً
َ
التقديس املختنقة بر يح التار يخ املمسوخ بأساطري التدنيس تقليد ا ل ْ
ض بة الخالق املحنك
ِ
ُ
ّ
ّ
املُ َل ّعب امل َعلب يف كفن املخلص املنتظر املنحور فدا ًء لحيوانية الكلمة اإلنسانية الخوتاء.

"الحقيقية" وأن يفضح املؤامرة من خالل طرح نظريات

بشخصية "ألكس جونز" االنرتنتية .إذ أن جونز املنتمي إىل

الحركة "الليربتارية" وأحد أشهر منظري املؤامرة يف أمريكا ،بدأ
ً
قائال إنها عمل
مسريته بالتشكيك برواية  11أيلول الرسمية
داخلي من تدبري االستخبارات املحلية .وهو ال يزال العبًاًفاعلً
يف العامل السفلي املؤامرايت اليميين األمرييك ،يبيع رسديات خيالية
ملتابعيه ويدعم كل أنواع الفاشية واملعارضة لليسار واالشرتاكية،

حىت قررت منصات إلكرتونية عدة منعه من عرض برامجه
وخطاباته عربها.

"الخطر والثقافة التكنولوجية" إن الفريوس يف عاملنا املعارص

هو "رسول لنهاية العامل" .فالفريوس لديه "دافع" ،مقارنة مع
اإلشعاع الذي يلوث وال يتكاثر ،الفريوس يحتل الجسم ويتكاثر
ويتكاثر من أجل احتالل أ كرب عدد من األجساد.

يف "عدوى" كما يف كارثة الكورونا اليت نعيشها كما مع أي وباء

اخر ،املشكلة هي الخفاء ،فالفريوس يعمل ويتكاثر ويحتل
بعيداً عن األنظار ،ينتقل يف الفيلم من قارة اىل أخرى ويصيب
ويقتل اآلالف قبل حىت أن يعرف البرش بوجوده.

هذه هي ايضاً "الخاصية الطيفية لرأس املال" حسب تعبري
جاك در يدا ،وهيمنته املتخفية وراء املؤسسات والبنوك والسلع
 الطيف الذي يدير عالقاتنا االجتماعية والحركة الدائمة اليتهي رضورة إلعادة إنتاجه .هذه "الشطارة" الرأسمالية يصفها

الفيلسوف اإليطايل الشيوعي بيفو برياردي بوضوح" :عندما

تحاول البحث عن الطبقة املالية ،ال يمكنك التحدث مع أحد،
ً
أصال،
فال َتفاوض وال معركة مع العدو .ليس هنالك من عدو
ال يمكنك التفاوض مع أحد .ال يوجد سوى آثار حسابية،

سوى تسلسالت اجتماعية أوتوماتيكية ال يمكن تفكيكها أو
ّ
تجنبها .يبدو النظام املايل غري إنساين وال يرحم ،هذا
حىت
ً
ألنه ليس برش يا وبالتايل ال يمتلك تلك الرأفة" .أال يشبه هذا
الوصف حالنا مع الكوفيد -19ويبعث فينا املز يد من القلق؟

يف "عدوى" ،يقابل رأس املال رمزه ،أي الفريوس ،كممثل
يقابل يف كابوس الشخصية الحقيقية اليت تلعب دوره .يف

هذه املعركة امللحمية تنترص الرأسمالية قاضية على الفريوس
بعد أن ينجح االبطال الغربيني البيض يف الوصول اىل لقاح.

والنتيجة؟ ال أثر لنهاية الرأسمالية ،وال نهاية للعامل!

يف البدء كانت الكلمة ومنها ستأيت اللكمة.
اللكمة يف خواء الرأس امللطوش بمخاض الكلمة الحامل بالجلطة القاضية
ّ
املشغل األسايس لنهج االعتباطية املخيّة كمسار سيايس ثقايف فر يد من
على العقل العاقر
ّ
نوعه وغر يق ب َك ّمه الطافش بالنطق الفائش على التوتر الحلقيّ املفعم بالجنس الناشف
ِ
من الصوت الفالش.
اللكمة ململكة كلمة املالك املعقورة كعقار ُم َل ْك َلك يأوي كلمة اململوك املهرتئة
ٍ
الدالفة بكالم اآلمر ين واﻵمرات بالجزمات االستنطاقية ،الفاعلني بتنعيل الفم بفعل اﻷمر
ّ
الساطع ،الناهني عن ّ
ّ
تملك ُملك الذات للذات ،املُستفردين باﻵخر،
حق
الواقع
كاملحتم ّ
ين ُه باألنا ككلمة استباقيةُ ،م ّتهم َ
حارش َ
ين ُه باملعصية املطلقة لطبائع مجتمع االستمالك
ِ
ّ
أن امللك لله وحده عزّ
ً
والتمليك ،متربّئني منه ومن ر بّه بما ّ
وحيدا لوحدته
وجل ولو مات
ّ
ّ
املقطبة بالعمى
الني بالكلمة الظلماء ،باللكمة الظاملة املخفيّة يف كلمة النور
يف ملكوته
ُ
ْ
ّ
َ
ّ
ّ
املتبصة بأحشاء الكلمة تتكون منها قبضة اليد املالكمة ،تلكم عني البصرية املصبة
ِ
بالطوشة من وطأة الصرب الجلل على مشاهد الخرف والخلل ،يكفي.
ُ
َ
يكفيكم ويكفينا.
يكفيك
يكفيين
تستقيم لتجلس ما دامت يف خرب كانّ ،
َ
ثم ُكوين
هو :هي من البدء مل تكن إال ل َت ُقم ولن
ِ
ّ
َ
تجلت َوأَ ْي َق َنت َف َص ْ
ارت وتهَ يأت العباد للحرب بالكلمة على الكلمة باللكمة
فكانت إىل أن
ْ
َ
َ
َ
َ
ئم برىض هللا والوالدين يف ْ
منها وفيها وعليها ت ْعتص مع الكلمة لتلت َ
معرصة الجسد التائه
ِ
ِ
الشارد يف ديار غري ُمعارصة للغته وللغة الكالم املُ َت ّ
شتت املعصور يف جسده املكحوش من
أعضائه املُ ْن َدهشة بأوهامه عن نور سابق للجسد ،قاهر للعتمة يف تربة الظالم والظلم
ِ
ٍ
واملظلومية.
هي :أستفيق مكتومة الحلم من كابوس كالم العصور املَ ْل ُكومة بمشهديّات َل ْكم الطموحات
ّ
املتكلم ّ
اليسرية يف ُ
َ
الح َكم يف الجولة املحسومة
بلغة
العقول العسرية املتجاهلة لعصارة
ُ
املتجسد باللكمة،
للجملة املصارعة للمجاملة الواقعة بني الجسد الناطق بالكلمة والنطق
ّ
ِ
بني القول بما َيقوله القائل وال يعمل به وبني ما ُيقال عنه م ْن ف ْعل مل َي ُقم به.
ِ
ِ ٍ

أستفيق َمرصوعة الجسد املعارص للكلمة القاتلة َك َق ْوليّة حتميّة تحكيميّة على
حلبة العرصنة اللغو يّة للكلمة املقتولة .أستفيق وال خلق يل لإلستفاقة على النفاق.
ّ
أستفيق ألقول ما ال أعرف وﻷجهض ّ
والت ْقويالت عن تف ّوق
كل ُمقاوالت املَقوالت
َ
مناقري القاق والبجع والغربان ،أستغرب كيف أستفيق عليك يا حبييب! كيف لك أن تفهم
عن وعن نفسك دونها ّ
كل هذا البعد ّ
َ
َ
أنت ّ
ً
وحيدا دوينَ َ
ولك.
منك
من وأنا
وتحتمل
كيف لك ويف جملة واحدة أَ َق ْل ُتها أنا من رصح ّ
نصك الرص يح ،من رض يح
ّ
املقمطات يف أصداء أ كفان الشعر يات
لغتك طر يحة العرص الفصيح يأوي أموات الكلمات
ّ
املتأمالت باإلفصاح عن املُبْهمات وبتفسري إعجازها
والنرث يات املتهيّبات من إيقاعات الكتابات
املنطقي املتكيّف مع الالمباالة املُ ْسترش ية يف طروحات وجدليّات النقد املُ َع ْصَن على قياس
الرشاويل والسيوف والرتوس ّ
للترت يس على هذا السؤال من الذات للذات بالذات بعيدا
ّ
امللذات الحميميّات.
عن حماوة شبق
ّ
كيف ّ
متستة ُم ْس َتتة أن تتفهّم الوحدة املُ َت َم ْتسة يف خنادق
أن على جملة
ِ
ّ
تتحمل وحيدة اللكمات بني كلماتها
محاور التح ّوالت املتح ّوالت إىل مستحيالت وأن
املنقوعات باملُ َت َتابعات املُ َت َناحرات على جسد َ
ك املنحور يا حبييب ،على حبّك املُ ْن َتقل بدم بارد
ِ
السلم املمسوس بقوانني ّ
الصع النظري يف التحكيم اللغوي
من حماقة الحرب إىل حماوة ّ
ً
سليما يف خنادق محاور اﻷعداء املُ َت َطابقني على تطبيقات
إلعادة النظر بالكالم املتج ّول ساملًا
الت ُ
بشد وتر َ
ّ
ش ّتتات ومل ّ شمل العشوائيات املتقاتالت
منافيات لقواعد اللعبة املقصودة
ّ
كاملتوحدات عن أصول الدفاع املرشوع عن الحياة.
كيف لك يا حبييب توجيه اللكمات دون استثناءات ُتلحظ للجسد الذي كان هو
ٌ
ٌ
َ
ٌ
وناقم على رفض وضاد ﻷي لغة كانت
حاقد
عائد وعليه
وأنت منه وفيه وإليه
جسدي
ّ
وما زالت َب ْع ُد تجري على قدم وساق بالخرف املستنري الشائع املُ َ
املهشمة
ش ْعشع للهياكل
ّ
الهائجة ّ
ّ
املصفقني لها ولنهاياتها املأسوف على
للتلطي وراء أجسادها يف دوائر قبور
املشهلة
ً
ي
بالح
والقبول
بالرىض
تسليف
مع
ا
سلف
املربمجة
أفعالها
نتائج
على
للنائحني
بداياتها،
ّ
ّ
املكرّم الكر يم بأهوال املجازر املنتظرة املفتعلة املرضوب حسابها واملشغولة للتمي بالتمايز
واالمتياز بالترس يع للولوج الفوري إىل الضمائر ،والعبور الطوعي إىل الصميم ملالقاة الواقع
السهل املُ ْمعن يف ّ
العادي املعادي ُ
الطعن
للم َت َل ّقي اﻷمني املُ ْس َت ْسهل معارصة اﻷسلوب
ّ
ِ
ِ
ّ
ّ
بحق الحدس الفالت من رضب النكاية يف
املحنط املفتخر بالكناية املجرمة
بالشكل اللبق
الحكاية لالقتصاص من سطوة االقتضاب املعقود على استخالص عقدة الذنب من عربة
ّ
ّ
امللتفة حول الخوانيق املمتنعة عن الكالم املستعار من
املتفلتة
النادم على فقدان اللغة
معجم سوق حقل الذبح املفلوح واملزبول بالطارئني والطارئات على مهنة زرع العقل بالشك
وحرفة ريّ الحرف بالنطق لتفر يخ منطق كلمات الصفات والتواصيف لإلنسان املعارص.
ّ
ّ
وتوصفه بالعرصيّ يعرصين
كالسم يف حلمي
كيف لك أن تصفه يل يا حبييب
ّ
وباملتط ّور يخرجين عن أطواري فأثور عليك يا عمري النامي املتقدم بالجهل النابع من
ّ
ّ
املتحض املخرضم على الوعي املُ ْ
التنفس من َن َفيس البايق ورئيت قد
ح َت َض؟ كيف لك يا حبييب
َ
َ
امتألت بالصفوة واملدافن برماد نفس اﻷحياء؟
كيف لك عليّ وال يشء يل أو لك؟
ما بك؟
َ
ولك من ّ
كل بالء اململكة؟
ما يل
ّ
أنا منك يف البدء وفيك بالنهاية مكللة
با لكلمة
كلمة واحدة وحيدة غري ُمحتملة
كلمة أستفيق عليها
ألكمك بها
َت ْص ُمت
َي ْك َتمل القول
تصغي إىل آخر كلمة
ّ
من
إليكَ

هو :أنا
الحب.
هي:
ّ
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كيف يحمــــــــــل
النهرُ جنـــــــازتهُ
دمحم شحادة

أشعل الغاب َة
َمن َ
ِ
التي يف فَم َك
لتصمت هكذا؟
َ
تَختَلِ ُس ال َّنظَ َر َ
حولك
فرتى املرآ َة مصابة باإلنفصام
وبالعمى
ُريس رجالً مشلوالً
وترى الك َّ
والخزان ُة أرمل ْة.
فل توبِّخ ُه أم ُه
السجاد ُة ِط ٌ
ّ
فترضب ُه عىل م َؤ ِّخرت ِه
كلّام أخطأَ يف ع ِّد الغُبار
علميني
يحمل النه ُر جنازت ُه
ُ
كيف
ويسري بها إىل آخ ِر السط ِر

كالش Recy
تلزيق :ميالد الدويهي

وحيدا ً هنا
راقب السلحفاة
أُ ُ
عام
التي تقط ُع ألف ٍ
ِ
ظهرك
عىل
تصل
وال ْ
َ
هنالك نو ٌع م َن األزها ِر
ت َ َفتّ َح عن ح ِّدهِ
فصا َر ح َجرا ً
وهنالك ِ
يديك يف يدي
والسيف الذي كا َن
ُ
ِ
شعرك حزناً
أش َّد من
عندما كا َن أصل ُه جرح

كن جز ًءا من مشــروع

"رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"
وادعم ُصدور ّ
َ
النسخة
الورق ّية الشــــــــــــــــــهر يّة

patreon.com/rehla

قص ْص َت
ألط ُري الذي َ
جناحي ِه
صار ش َجرة
ِ
أحبك
كمن يبني بيتاً من ورق
ويدي ِه ترتجفان.

rehlamag.com/support-us

تصدر عن إتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد املنشقيـــن عن قوى األمر الواقع
رئيس التحرير :حرمون حمية .نائب رئيس التحرير :بول مخلوف .مستشار التحرير :زيك محفوض.
تصميم العدد :رواند عيىس .فيديو مونتاج :علي دلول .تطوير وتقنيّة :ميالد الدويهي.

