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ازرعــــــوا أيديــــكم يف الريـح
عشر سنوات مضت

ّ



3 2

يومَ اهتزَّ "كوكبُ العجـائِز" ثمَّ اتكَأ على عّكازتيه 
قلُتها كثريًا يف الّساِبِق، يف كواليِس الّتحريِر املُغلِقة، ويف جلساِت 
األرشفِة:  غرَف  ولتدُخْل  اآلَن  بها  وسأبوُح  املفتوحِة،  الهذِر 
نربِة  من  يغيل  الّذي  الّدِم  من  مرتفعٍة  درجٍة  عىل  أكتُب  أنا 
تبّقى  مبا  أكتُب  أنا  األخبار.  نرشاِت  ملذيعاِت  الّنشاِز  أصواِت 
يل من أعصاٍب مل تتلْفها نرياُن السنواِت املاضيِة املشتعلِة، من 
اليومّية.  العناويِن  مانشيتاُت  ترسْقه  مل  الّذي  الباقي  النََّفِس 
والّنيكوتنِي،  القطراِن،  من  ميلّيغرام  كَذا  تأثرِي  تحَت  أكتُب 
أقحمُتها  منها  شفاَء  ال  سموٍم  من  عرًقا  وأتصّبُب  والكافينِي 
طوًعا يف جسدي ألقيَض عىل سمِّ الّضجيجِ الّذي أحدثَه العاملُ 
عاجزٍة  صادقٍة  فاصلٍة،  وكلُّ  كلمٍة،  وكلُّ  جملٍة،  كلُّ  بداخيل. 

عن الّتخّفي، مثل الّرجفِة الّتي تتحكُّم قرسيًّا باليد.
كمامرسٍة  أدبّيٍة،  لرضوراٍت  نصٍّ  كلِّ  يف  نفيس  أقتُل  أنا 
والكلامِت،  األشيياِء،  عىل  الّساخُط  االحتجاُج  ساحُتها  ثوريٍّة 
ا شبيًها بآَخر،  والظّواهِر، فال داعي أن تستغرَب إن مل تِجْد نصًّ
ال  َمخرًجا؛  طارئًا:  شيًئا  تستغيُث  نهايٍة،  كلِّ  بعد  الّذاَت  ألنَّ 
شأُن  وهذا  القيامِة،  فكرُة  تحييه  ما  بقدِر  ِر  الّتطهُّ من  ينبُع 

رمزيٌّ ولغويٌّ بحت.
وهكذا يا عزيزي، وألنّني كنُت مع باقي الّشلِّة، أنتقُد العودَة 
إىل الّنورمال، ها إّن أكمُل ما بارشتُه سابًقا يف كرسي للقواعِد، 
االسُم،  الكلمُة،  الجذر؛  إىل  البدايِة،  إىل  األصِل،  إىل  وأعوُد 
عرشيَن  رقَمْي  وضعَت  هل  سعيًدا!  عاًما  مان،  هالّو  إسمي. 

وواحًدا وعرشيَن جنباً اىل جنٍب حّتى اآلن؟
كونتاك"،  "پول  أدعى  تَك؟  تَك  تَك  صّحتك،  كيف  كيفك، 
أوقفْته شعبُة قوى  الّذي  العصابِة  رئيِس  ُمستقى من  واالسُم 
البعض  يقول  قد  كونتاك".  عيل  "أبو  مؤّخًرا  الّداخيلِّ  األمِن 
"ولكن... أنت پول، الّتلميُذ املُجتهُد يف الفلسفة! كيَف لَك أن 
ُتّجَد "الغانغسرتز"؟" حسناً، يا إلهي! كلُّ يوٍم هو باٌب جديٌد 
 ،٢٠١٠ عام  ومنُذ  أنّني  ثمَّ  أردَت،  إن  منه  تعرب  أن  ميكُنَك 
الحّيِز  يف  األديبَّ  الّشأَن  تارُس  شخصّيٍة  عن  مستمرٍّ  بحٍث  يف 
قطًعا  هو  أعاله.  املذكوِر  يف  ووجدتُه   ، ثوريٍّ بغالٍف  اليوميِّ 
بثائٍر، و لكّنه بارٌع مبامرسِة مهّمِة كليهام  ليَس بأديٍب، ليس 

دوَن أن ينزلَق إىل حرٍب موضوُعها ملتبس.

- پول سينكال كونتاك
***

 
ِ

وحي من  ليست  الّنصِّ  هذا  يف  الواردِة  الّشخصّياِت  كلُّ 
على  وبناًء  حقيقّية.  وهي   ،

ِ
الواقع  

ِ
نسيج من  إنّما   ،

ِ
الخيال

اّليت  األشياَء  "إنَّ  السيارِة  مرآِة  املذكورِة على  الَبَصيِّة  املعلومِة 
نظرًة   

ِ
فلنلق الحقيِقة"،  يف  عليه  تبدو  مّما  أقرُب  هيَ  تراها 

ه هذه املرآَة، ألنَّ الحارَض 
ِ
، باعتبار

ِ
كاثبًة، ابتداًء من هذا الواقع

ليَس سوى صورٍة كبريٍة عن ذاك املايض.

"يسقُط الّنظاُم واملعارضُة… تسقُط األّمُة العربّيُة واإلسالمّيُة… 
يشء"-  كلُّ  يسقُط  العامل…  يسقُط   …

ِ
األمن مجلُس  يسُقُط 

 العريبّ.
ِ
بيع يافطٌة من الرّ

أيُّ  "هوديين"   
ِ
للّساحر يكن  مل  يشء.  كلُّ  سقَط  فقد  وهكذا، 

طويلٍة  قّبعاٍت  من  ُمهتاجٌة  أرانُب  تخُرْج  مل  بتاًتا.   
ِ
باألمر عالقٍة 

من  لسان.  كلِّ  تحِت  من  يٌّة  ذر قنابُل  بل  إنكلزييٍّة  سوداَء 
أيًضا،  الّسقوِط  هذا  يف  دورٌ  للُمعجزاِت  يكوَن  أن  املستبعِد 
وُوعوِد  الجّنِة   

ِ
ملشاع وسمرسِتهم   

ِ
األفيون  

ِ
رجال زحمِة  رغَم 

ال  بطٌل  ملكّيٍة،  وحقُّ   ،
ٍ
تسجيل براءُة  للمعجزِة  اليوتوبيا. 

بنَي  مهّمَتها  تنجَز  أن  تكرُه  أنيقٌة  املسؤولّيِة، وهي  من  يتنّصُل 
"أغاثا   

ِ
دور  

ِ
تقّمص عن  توّقْف  هيبَتها.  َتفقَد  ال   يك 

ِ
القبور ركاِم 

 وُعْد فوًرا إىل القاعدِة 
ِ

كريسيت" والبحِث البولييسِّ عن املذنب
يا "كونتاك".

هيَ  اليافطُة،  تلَك  حَمَلْتها  اّليت  الّدعوَة  أنَّ  تخاُل  قْد  حسًنا، 
شطحوا  الذين   

ِ
املعارصين الّدادائّينَي  من  مجموعٍة  صناعُة 

ينسفوا  أن   ،
ٍ

عقب على  رأًسا   
ِ
العامل قلَب  وأرادوا  يا  الفانتاز يف 

بكلِّ  يطيُح  ُمضاّد  مانيفستو  تهجئُة  بعِدها  ومن  املقّدَس، 
ممنوعًة  كانت  الفصاحِة  تلَك  كلُّ  ُمخطئ!  بااانغ…  موروٍث! 
تشذَّ  أن  تعرف  مل  ألنّها  العربّيِة  البالغِة  رشوِط  يف  الّصِف  من 
عن القاعدِة وتجَد وزًنا ُحرًّا، أو استعارًة متفّلتًة تناسُب أفُقها. 
حّلًة  وليَس   ،

ِ
الوعي عن   

ٍ
غبار  

ِ
َنفض اىل  تحتاُج  الخلخلُة  هذه 

الّناتو،  خياطِة  من  يٍّة  عسكر كبدلٍة   - لّلصدفِة  يا   - جديدًة 
 
ِ
 األنبياِء الذين

ِ
يًّا حاملًا ال يحتقُر العاملَ على طراز وتشرتُط أفًقا ثور

الحياَة وجوًدا مدنًّسا. َسقَط كلُّ يشٍء ما عدا ما وجَب  َيْروَن 
 ،

ِ
األطالل على  البكاُء  العموديِّة،   

ِ
األشكال صالبُة  يسُقط؛  أن 

االستبداُد،  يسُقط؛  أن  يجُب  كان  ما  َتجّذَر  العقيم.  والحننُي 
اّليت جعلْت   

ِ
الَبطش وهيبُة  املُسّطحِة،   

ِ
األشكال العماُء، خواُء 

من الحياِة لوثًة ال تطاُق، تستدعي عملّيًة جراحّيًة استئصالّيًة 
 هذِه، رأُس َهَرٍم، يعلُم جّيًدا ماذا 

ِ
طارئة. أليديولوجيا الوجدان

 الحمضّيِة اّليت تتساقُط بغزارٍة منذ 
ِ
يجري، وهو سعيٌد باألمطار

"أووه  يقوُل  نحَوه  كّلما مدْدَت إصبَعك  عاًما، وهو  أحَد عرَش 
دون   

ِ
العلن على  نشأْت  العنِف  يُّة  إمرباطور مؤامرة".  هذه 

األيديولوجيا،  تلَك  من   ،
ِ
يخ الّتار ذلك  يف  مواربٍة  دوَن   ،

ٍ
خجل

على   
ِ
باملطلق وصّيًة  وباَتْت  هللاِ  دوَر  استنسَخْت   ،

ٍ
مزّور  

ٍ
بلقب

 ،
ٍ
كلِّ حركٍة، على كلِّ ُحكٍم، وهي موجودٌة بالقّوِة يف كلِّ مكان

 صالٍة، 
ِ
 فيديو كليب، أحياًنا على شكل

ِ
ُتصّدُر أحياًنا على شكل

على  مثالِِه،  على  صورَتها  ْت  استمدَّ بنظاٍم  كرًة  مجا وأحياًنا 
الّسقوِط  سوى  منُه  طائلَة  ال  عبيثٌّ  ضجيٌج  األخريَة  غايَتها  أنَّ 

والّدمار. 
على   

ٍ
انتصار إىل  الّنازفِة  الّدماِء  وكلُّ   

ِ
القتل  

ِ
يج أهاز كلُّ  حّوَلْت 

وروٍد  إىل  الغبّيِة  يّفِة  املز الّدادائّيِة  بلغِة  مجاًزا  ُيرتَجُم  "يشٍء"، 
لوجداِنها  العناَن  أطلقِت  اّليت  املقموعُة  فالجماهرُي   ،

ٍ
وربيع

الّساديِّة،  من  كرُث  أ يشٌء  بها  يشفُع  ال  ُرها  تحرِّ بوصلَة  ليكوَن 
ُبعُدُه   

ٍ
خيال من   

ِ
بالكامل معّبدٌة  الّذايتِّ   

ِ
الّتدمري نحَو  يُقها  وطر

األقىص هو االنتقام. أنظْر حوالْيَك وال ُتناقْش، وباملناسبِة، إنَّ 
 الّتحوالِت العاصفِة يحتاُج  إىل إرادٍة ال دعاء، 

ِ
 يف زمن

ِ
فعَل األمر

لذا فإنَّ هذا الّشعاَر مثريٌ للّشفقِة يا "رفاق".
ثقيلَة  حدَث"  قد  حدَث  "ما  "ماكبث"  جملُة  تكوَن  أن  أردُت 
يخّيٍة مع املايض، لكنَّ مسلسَل  تار الوطأِة، كأن تقوَم بقطيعٍة 
ما  يبا.  قر أبواَبها  تفتَح  لن  يِة  الّتعز بعُد، وصاالُت  ينتِه  مل  املوِت 
الهّوُة  هو  املايض،  ذلك  عن  كبريًة  صورًة  الحارَض  هذا  يجعُل 
وتلعُب  بها،   

ِ
الّتحديق بزتايِد   

ٍ
باستمرار تّتسُع  اّليت  الّسحيقُة 

 نحَو الّسقوط.
ِ
 تلَو اآلخر

ٍ
 مجتمع

ِ
 بسْحب

ٍ
دوَرها بإتقان

أن  بعَد  نفَسه  ُيشعَل  أن  أحُدهم  قرَّر  عندما  بدأ  ذلَك  كلُّ 
 من سلطٍة حديديٍّة تتنّفُس رعًبا، 

ِ
استشاَط غضًبا حدَّ الجنون

تحكُم بالّصمِت وتؤمُن بالخلود. مل يكن "دمحم بو عزيزي" يعلُم 
أّن لهيَب الّناَر اّليت التهَمْت جسَدُه ستطاُل منطقًة بحجِم قارّة. 
 ،

ِ
العامل أصَل   

ِ
بالفعل يكوَن  أن   

ِ
الحريق هذا  من  يُد  ير كاَن  ربّما 

 أن ُينظَر 
ِ
، وهذا يعين بالّطبع

ِ
يَّة قدماِء اإلغريق محّقًقا بذلك نظر

 
ٍ
رمز إىل  ه 

ِ
بدور تحّوَل هو  وإال  ها، 

ِ
أسلوب إىل  وليَس  فعِله  لداللِة 

رماِده، وهَو  غرَي  آخَر  وراءه شيًئا  عزيزي"  "بو  ترَك  لقد  عدميّ. 
ُل  ه، وهو فعٌل إراديٌّ محٌض، ال يحمَّ

ِ
 مصري

ِ
قراُره الذايتُّ باختيار

ُيعَرُب  ال  الّسيايسِّ   
ِ
املجال يف  الحياِة  إنهاَء  ألّن  مستقّلًة،  أبعاًدا 

يشاُر  بل  الضحايا،  خانِة  يف  صاحُبها  ُيزجُّ  وال   ،
ِ
االنتحار بصيغِة 

ه، لُيشكَّل موُته عربوَن قيامٍة، 
ِ
 غري

ِ
إليه بأنّه ضّحى بنفِسه ألجل

وهذا يف معجِم الّثوراِت يكوُن أسمى مانيفستو وأعمُقها. لكنَّ 
الجماهرَي نكَثْت باملعىن وتّبنت األسلوَب فتحّوَل "بو عزيزي" اىل 
الكآبة.  وتبعُث على   

ِ
العجز اىل  تحيُل  درامّيٍة  ذكرى  إىل  مشهٍد، 

وأدوارٌ،  وظائُف   
ِ

للّنخب الّنفس.  ُيبّلُل  من  هنالك   ، تعَتّلْ ال  لكن 
أساطرَي  خلَق  فستجيُد  رومنيسٍّ،   

ٍ
أصل من  كانت  إذا  خصوًصا 

برباعٍة وتخزتُل الخطاَب بأحكاَم مبتذلٍة،

لتمارَس  ها، 
ِ
معايري وفَق  يصبُّ  ال   

ٍ
رأي أيِّ  أماَم  يَق  الّطر قاطعًة   

يف  تكمُن  األساسّيِة  دعامِتها  كوَن  الّثورِة،  باسِم  يًّا  فكر إرهاًبا 
 عن أيِّ حسٍّ نقديٍّ، فكلُّ محاوالُتَك 

ِ
 الّشعوريِّ املنعزل

ِ
االستقطاب

والهزِء  الّطويلِة  واللِّحى   
ِ
القنابل معىنً يف ظاهرٍة  تجَد  املبذولُة يك 

َك من الخانِة اّليت ُفرَضْت عليك: 
ِ
 لن تخرج

ِ
 االسترشاق

ِ
من رفض

ا زنديق".  "أنَت زنديٌق، حقًّ
 "جوليان أسانج"؟ 

ِ
 دوَن ذكر

ٍ
كيف أمكَن الّتحّدُث عن حدٍث مماثل

وكيَف  حبيبيت  مع  مشاكلي  املتطّفلنَي،  عدا  ما  أحًدا،  يهمُّ  ال  قْد 
 كأنيّن مهاجرٌ َبَلَعين 

ِ
انتهى يبَ األمُر مهزوًما خامًدا، عاجًزا عن النُّطق

العاِم   يف ذلَك 
ِ
الّصدور ين عن  تّوقِف "رحلة" ماغاز أو عن  البحُر، 

املرحلِة،  تلَك  عرّاُب  هو  "أسانج"  لكنَّ  أعداٍد،  خمسُة  وبرصيِدها 
يّتها.  ورمُزها، وُمطلُق الرّشارِة األوىل يف جسِد حر

اّليت  اإلسفاِف  من  زائدٌة  جرعٌة  للعدِم،  ويفٌّ  إخالٌص  هو  تغييُبه 
بينما  بذاَك  أو  بهذا  اإلطاحِة  رضورِة  عن  ُمتحّدٍث  كلُّ  يقّدُمها 
ياٍت، هي يف وضِعها  يِّته ثمَن حرّ "أسانج" يف الزّنزانٍة، يدفُع من حر
املوِت   

ِ
طبق من   

ٍ
شعوب تحييَد  "أسانج"  أراد  مخطوفة.  الخاِم، 

َتجُد مثااًل صارًخا  لكنَّك مجّدًدا،  الحكومات.  ُه  اّليت تحضِّ اليوميِّ 
يُة   داللٍة ُمقّدسٍة قاَم بها األسرتايل الّشائُب، وهي تعر

ِ
على إغفال

الرّشِّ  طبيعِة   
ِ
بنفس الّسقوُط  هي  مغفورٍة،  غري  بخطيئٍة  الرّشِّ، 

ُيماَرُس  اّلذي  البطيِء   
ِ
القتل يف  ليَس  وعنفوان.   

ٍ
بفخر وممارسِته 

كرِة، سوى إشارٍة فاضحٍة  على "جوليان أسانج" أو إهماُله يف الّذا
ه.

ِ
يَّة لن ينادي بها لغري على أنَّ من ال يفهُم الحر

 وكيفّيِة تلّقي 
ِ
، من تتّبعي لالنطباع

ِ
يقي للفهِم يأيت من الّظواهر طر

كلَّ هذا  أّن   
ِ
استنتاج إىل  يأخُذين  ما  ، وهذا 

ِ
الّظواهر لهذه  حديس 

كرٌة وخادعٌة وَحَصَلْت بالوكالِة، هذا  ، ما
ِ
نع هو زخرفٌة محبوكُة الصُّ

 الخاطئ للّثورِة بخري. أقوُل 
ِ
أنَّ الفرَد يف ورطٍة لكنَّ رفاهيَة الّتأويل

بتوّجهي  الهدُف  يكون   ،
ِ

املخاطب بصيغِة  كتُب  أ عندما  أنا  الّتايل: 
أماًل  عالقٍة  َخْلُق  أو  واملشاركُة،  كاُة،  املحا هو  أُختاُه(  )إليِك  إليَك 
كرم"،  "مقهى  يف  إكسربيسو  نرشَب  بأن  وتنتهي  نديًّة  تكون  أن 
الحًقا،  تشتمين  ثّمّ  من  عصاباٍت  رجَل  وتراين  أفشَل  أن  ويمكن 
ينتهي نّص دوَن  أنيّن أعرتُف بوجوِدَك، وال   

ِ
األمر رواق. كلُّ ما يف 

 حضِتَك وإال فلن يكتمَل املعىن. "بريخت" كان على 
ِ
قراءِة وتفاعل

 ،
ِ
اإلنسان تحضرَي  يعين  الّثورِة  مرشوَع  أّن  يعرُف  وكان  بهذا،  علٍم 

ويلقي  الغيُب  سيحلُّ  وإال  املرُء  هي  الّثورِة  من  األوىل  الغايَة  ألّن 
يجُب  ربّما  لذلك  الّطريق.  وجهِة  على  الّتعرُّف  ليستحيَل  بظاللِه 
كوَن  ثائًرا،  اإلنساُن   :

ِ
بالفاعل االسِم  ربُط  أو  جديٍد   

ٍ
خلُق مصطلح

يُق معتمٌة ال وجهَة  بيَنهم والطر يُق  الّتفر كرًثا ويصعُب  باتوا   
ِ
الّثوار

واضحَة لها.
على  حذلقٍة  أو  أحكاٍم  دون  حدَث  عّما  نتكّلُم  هنا  نحن  وها 
ُمشّيدًة  زالت  ما  يَّة  اإلمرباطور ألّن   ،

ِ
الحارض منبُعها سلطُة  املايض 

املشهِد،  بهذا  إغراًء  يرى  يزاُل  ال  من  هنالَِك  لكن  تتفكّك.  ومل 
فشيًئا.  شيًئا  تّتِسُع  اّليت  الّسحيقِة  الهّوِة  هذه  يف  طوياًل  ويحّدُق 
قد يكوُن مردُّ هذا نسبُة املشاهداِت العاليِة، أو مساعداُت األمم 
اّليت  الّصحافّيِة   

ِ
القصص قراءِة  لّذُة  أو  الّسخخخخخّيِة،  املّتحدِة 

دوَن  ومالمًة  عوياًل  الّدنيا  مأل  اّلذي   
ِ

املَعطوب الفرِد  أحواَل  َتطاُل 
ليسحَب  بإرادِتِه  يستعنَي  أن  أو  للقيامِة  طارًئا  مخرًجا  يتبىّن  أن 
 
ِ
الّتمثيل صفوِف  إحدى  يف  حقيقِته.  إىل  الّشِء  صورِة  من  نفَسه 

الجديدِة طلَبْت  الواقعّيِة  ملدرسِة  أدلر"  تعطيها "ستياّل  كانت  اّليت 
نوويٍّة  قنبلٍة  سقوِط  عقَب   

ِ
كالّدجاج يتصّفوا  أن  ذها 

ِ
تالمي من 

نتيجَة  صواَبها  فَقْدت  كدجاجاٍت  وتصّفوا  الجميُع  هرَع  عليهم. 
جلَس  اّلذي  براندو"  "مارلون  عدا  ما   

ِ
املرتقب الحدِث  من   

ِ
الهلع

ه 
ِ
قرار عن  ُسئَل  عندما  تبيض.  دجاجٌة  كأنّه  الُقرفصاِء،  وضعّيَة 

، جاوَب ببساطٍة:" أنا دجاجٌة، ما اّلذي أعرُفه حوَل سقوِط 
ِ
املتمايز

عليها،  الّتهافِت  على  ومصٌّ  القنابَل  يعرُف  من  هنالك  ؟" 
ِ
القنابل

وإذا ما نجا يركُض ملهوًفا ليخرَبنا عن املوِت مشرًيا بإصبِعِه تجاَه 
الّسماِء قائاًل "أنظر، من هنا تمطُر قنابال". لكن مهاًل، كن واقعيًّا 
َر يف هذه  الّتطهُّ  لنستطيَع على األقلِّ أن نمارَس 

ِ
الّتمثيل قلياًل يف 

الرّتاجيديا، أعين ملاذا اخرتَت الّدجاجَة؟ ملاذا تناَسْيَت "براندو"؟

رحلة

كلمة الّس: الربيع العريب أتموسفري

بعَد ميضِّ حوايل 14 سنٍة على نشيِد االستسالِم العريبِّ "دا حلمنا طول عمرنا"، بزَغ الحلُم األكرُث 
عقالنّيًة، األشدُّ احتياًجا، واألكرُث رضورة. صفعٌة مذّلٌة طبَعتها بقّوٍة حارسُة نظاٍم مستبدٍّ على وجِه 
ارتَدت عليها، وكانت كفيلًة بأن تهزَّ  ، رسعاَن ما 

ِ
بالعار  بهدِف إذاللِه ووصِمه 

ٍ
 متجّول

ٍ
 خضار

ِ
بائع

عرَش مملكٍة حكَمت بقّوِة الّصمِت وهيبِة الحظر.

كلها النريان، أرواٌح تتهاوى، حناجر تتمزق،  يف عام 2011، كان العامل العريب، حرفياً يغلي. أجساد تأ
من  وتأخُذ  كوابيِسها  من  تتحرَّر  أن  العربّيُة  الّشعوُب  قرَّرت   

ِ
املنوال هذا  على  تنام.  ال  أصواٌت 

يَقها للعيش. غلياٌن مصحوٌب برعشٍة، رعشٍة مصحوبٍة بلحظٍة، تلك الّلحظُة  اأُلمنيِة\الحلِم طر
اّلذي تحمُله يف   

ِ
الزّمن ينقُصها سوى  األياِم مستحيلًة، َحَضت، ومل يكن  يوِم من  اّليت كانت يف 

طّياِتها لتتحّقق.

اّلذي  الّصارُم،  العجوُز  يرتّقب.  والكلُّ  موندياٌل سيايسٌّ  يغلي.  العريبُّ  العاملُ  كان  عاِم 2011،  يف 
 ،

ِ
 من املسموح

ِ
لطاملا صكَّ القواننَي حسَب أهوائه، العجوُز القبيُح اّلذي صّنَف باعتباطّيِة املمنوع

يًبا من الخسارِة، لُيصبَح األمَل، وفًقا لسعد هللا ونوس، هو الحاكُم املُطلُق، وليس الوحيُ  كان قر
االنتهازيُّ املقيُت صاحُب القبضِة الحديديِّة اّليت تحّطُم مزاجيًّا قلوَب البرش.

وحدَث أن سّجَل أحُدهم هدًفا يف مرماه.
وحدَث أن اندلَعت حرٌب شعواء.

لحدُث  يًّا  شعر مجاًزا  تعطي  فأن  غموِضها؛  يف  وغاَص  االستعارِة،  أحُدهم  صّدَق  أن  وحدَث 
 
ِ
 أو إلعماِء األذهان

ِ
استثنايئٌّ يف الفضاِء الّسيايسِّ، ما هو سوى للّداللِة، وليَس للمبالغِة أو للرّتويج

 ما حصَل، حيُث باَت 
ِ
، ثمَّ إنَّ هذا يصنُعه املستقبُل، بعكس

ِ
 الخيال

ِ
 يف عامل

ِ
 وزجِّ الوعي

ِ
من الواقع

 ربيًعا والربيُع يزهُر أشباًحا وأمواًتا.
ِ
الّشتاِء القارس

 ثالٍث، وبتنا أماَم 
ٍ
يُق أماَم أيِّ خيار وحدَث أن عاَد منطُق أرسطو إىل الواجهِة مجّدًدا، وُقطَعت الّطر

 مفقوٌد ويف 
ِ
يُق الّتمايز ، وبر

ِ
 والّتماثل

ِ
 الّدوغمايئِّ، فأصبَحت املُعادلُة قائمًة على الّتطابق

ِ
الّتعليب

 للّتصديق.
ٍ
 غرُي قابل

ِ
 األحوال

ِ
أحسن

 نجاة.
ِ
وحدَث أن تحّولت الثورُة إىل ثروٍة، والوطُن إىل دويالٍت، والفرُد إىل أفراٍد والحياُة إىل زورق

وحدَث أن اغتيَل الخيال...
وحدَث أن تحّوَل عاملنا العريبُّ إىل محطٍّ مجاينٍّ لالستغالل.

إاّل من  يولُد  ال  اّلذي   
ِ
الكابوس إىل   ،

ِ
العميق إىل سباِته  ه، 

ِ
إىل جذور العريبِّ  الحلِم  عاَد  أن  وحدَث 

الرّتاجيديا. 

األحداُث  كرَّستها  اّليت  املهولِة  الفاجعِة  أماَم  أن، وهي معلومٌة بسيطٌة وحجُمها ضحٌل  وحدَث 
ويف   

ِ
الّصدور عن  "رحلة"  مجّلُة  توّقَفت  أن  واألصدقاَء، حدَث  واملحّبنَي  املتابعنَي  تهمُّ  قد  لكّنها 

 "يسقُط 
ِ
تحَت عنوان األخرُي ساخًطا،  اجتمَعت يف قبضٍة واحدٍة، وأىت عدُدها  أعداٍد  جعَبتها 5 

كوكُب العجائز"، فاّلزمُن آنذاك كان مكّثًفا وثقياًل وخائًبا وخطرًيا.  
وحدَث أن،

حدَث الكثرُي وما زاَل يحدُث،
… 10 سنواٍت مضت"، نعّرُج رسيًعا على ذاك 

ِ
ويحدُث أنّنا يف عدِدنا هذا، "إزرعوا أيديكم يف الريح

 ثاقبٍة نقديٍّة، يف 
ٍ
 بل من عيون

ِ
 املتفّرج

ِ
 العريبِّ"، ليَس من أعني

ِ
ـ "الرّبيع

ِ
 ما ُسّميَ ب

ِ
املايض بعد اندالع

 كلٌّ على حدٍة عن تصّوراِته: ما اّلذي حدَث تحديًدا؟ ما هو الخلُل اّلذي سبُب 
ِ
محاولٍة لإلفصاح

 هذه أن تتشكّل؟ 
ِ
 الّدمار

ِ
هذا العقُم؟ وما اّلذي أتاَح لكلِّ أشكال

 وداعمنَي 
ٍ

 وكّتاب
ٍ
 )نقصُد املجّلَة(، من فريق

ِ
 هذا العمل

ِ
مالحظة: شكًرا لكلِّ من ساهَم يف إنجاح

 پاتريون. الرّحلُة مستمرّة. 
ِ
على موقع

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

الواقع األمر  املنشقيـــن عن قوى  إتحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  تصدر عن 

ليلُة الســــــــــــــــــــــقوطِ يف العدم
بول مخلوف

*صورة الغالف: مهاجرون من املغرب وبنغالدش عىل منت زورق مكتظ يف البحر املتوسط. كانون األول 2020 / سانتي باالسيوس.
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اللعبُة اّلتي ستقتُل املثّقف
مهدي عساف

َعَبَث  كما  الّسائدِة،  بالّثقافِة  َيْعَبثوَن   ،
ٍ
صغار  

ٍ
كرجال ربما  أو   ،

ٍ
كأطفال تماًما  بالّلعبة"،  "فتنا 

ُضه إبستمولوجيا 
ِ
 كما تفرت

ِ
"الّسينيكال" بلفِظ العبِث وأشاَعه كما لو كاَن حدًثا يزامُل انسياَب الزّمن

 اّليت 
ِ
 املعارص

ِ
 بخالِف هويِّة االنسان

ِ
الحارض. الّلعبُة هنا تنطلُق من فلسفٍة معّينٍة، واضحِة املالمح

 مّما َتْنفيِه 
ِ
، ال ترُسُم قواعَدها عرَب الّتحرّر

ِ
ُر بالّسلب تطرّقنا إليها يف العدِد السابق. اللعبُة هنا ال تتأطَّ

 ملحّدداِتها اّليت تخلُقها لنفِسها، وليس ما نخلُقه لها، فيكوُن اإلطاُر 
ٍ
بل يكوُن الّنفيُ محَض رفض

 متطّلباِت الّسائِد اّليت تصوُغ ما ينبغي أن ُيقال. 
ِ

ُمَشكَّاًل لذاِتِه بحسب
أّوَل  الكتابُة يف هذه اللعبِة، وضمَن حدوِدها، أقرُب إىل القراءة. ومن هنا يبدأ العبث. ويتمّثُل 
كرَث من قدرِة   نفسِه، أ

ِ
 من الفعل

ِ
 الطَرِف املقابل للفعل

ِ
 بتماهي القراءِة والكتابِة، بل وقرب

ٍ
تمّثل

، ضمَن   للّنصِّ
ٍ
 وخلق

ٍ
 على مالقاِة ذاته. فإذا كانت القراءُة عنَد روالن بارت هي إعادُة تكوين

ِ
الفعل

 الُحرّ. 
ِ
كرَث من كوِنها مساحًة للتعبري  ُيفرُض علينا وال نختاُره، فالكتابُة هنا، يف عاملنا، جربيٌّة أ

ٍ
موضوع

 اليوِم، تسوُقَك الّتجربُة للكتابِة تحَت ثيمٍة محّددٍة، مضبوطة. وباملناسبة، هذا ما نفعُله 
ِ
ويف عامل

تْمَتِثُل ملفهوٍم  إنّها  تماًما يف الرّحلة. ولذلَك تكوُن الكتابُة، أقرَب للقراءِة منها إىل الكتابِة، أو ُقْل 
 الحرّ". 

ِ
 للّتعبري

ٍ
جديٍد كلَّ الجّدِة، وهو "القراءُة كأسلوب

 ،
ِ
 لالبداع

ِ
 ملخاضاِت الحداثِة والّتنوير. ذلك أّن افتقاَر الّتنوير

ِ
قد تكوُن الّلعبُة هذِه من تجّلياِت الَتَمثُّل

 ،
ِ
للّنقِد والّتفكيِك والَخْلَخَلِة والّتقويض َم  َقدَّ يخّيٍة يقظٍة فقط،  تار بقراءٍة  اّلذي ال يمكُن تحفزُيه 

 ، ُمِلحٍّ كسلوٍك  الّلعبُة  هذِه  نشأْت  يّة.  جوهر مكانًة  اللعبِة،  خوَض  يتوّخى  من  مهامُّ  هي  واّليت 
 
ِ
الّتغيري ُقْدرِتِه على  ُعْقَم  الّثقايفِّ والّسيايسِّ اّلذي أظهَر   نقِد املشهِد 

ِ
يٍّة، من أجل وممارسٍة رضور

 العريبِّ اّليت َسَجَنْت الرُّؤى الّتفسرييَّة للمشكلِة 
ِ
على امتداِد العقوِد املاضيِة، سّيما مشاهُد الرّبيع

 "الحاكِم األزمِة" أو الّطاغية. ُولدِت الّلعبُة يك ُتكاِفَح القراءاِت العرجاَء للواقع. 
ِ
العربّيِة بنَي قضبان

الّطاغيُة مبقًيا  رحَل  للّتنوير.  لألزمِة ومدخاًل  َتَخرُّصاٍت جعلْت من "إرحل" حالًّ  واّليت وقعْت يف 
ألنّه  املتحّجرَة  السياسّيَة  التجربَة  َب  ُيذوِّ أن  العريبُّ  املثّقُف   

ِ
يستطع مل  حيُث  َخْلِقِه،  إعادِة  أدواِت 

 
ِ
 ما ُيْسِعُف نظرتنا للّثقافِة والّسياسة. تعوُد الّلعبُة للّظهور. لعبُة الّنقِد والتقويض

ِ
فشَل يف إنجاز

املثّقِف  نحَو  لالستدارِة  بل  جدٍد،  كمثّقفنَي  أنفسهم  بتشييِد  لرغَبِتهم  ال  الهواة.  ُسها 
ِ
يمار هذِه 

املشكلِة  ُبْنَيويِّة  بعيدٍة عن  َشْكالنّيٍة  مقارباٍت  الّتأويَل يف  اْخزَتََل  اّلذي  األزمِة"  "املثّقِف  أو  العريبِّ، 
 َلْفِظه من املشهِد الّثقايفِّ كما َيْلُفُظ البحُر سمكًة فتموُت، 

ِ
العربّيِة، وَكَشَف أقِنَعته الزّائفَة، من أجل

ـ "إرحل". 
ِ
 املشكلِة، وبالّتايل كوَنه أْجَدَر ب

ِ
بصفِته من ُمَسبِّباِت تعميق

يكوُن   
ِ

الخراب "بعُض  لرامبو  جملًة  الّشعراِء  األصدقاِء  أحِد  عنَد  الفايسبوك  على  اليوَم  أقرأُ 
 
ِ
ه لتأويل

ِ
ْكِتناز  ا

ِ
، بَقْدر

ِ
 املذكور

ِ
يًّا". هذا هو الَعَبُث اّلذي َتْنُشُده الّلعبُة، وهَو شاعريٌّ، كاالقتباس رضور

يتيكال" العًبا محرتًفا. رضورُة العبِث  املشاهِد الواقعّية، دوَن مفارقات. وهذا ما يجعُل من "الكر
هنا ُمْجرَتََحٌة من رضورِة التفلُِّت من املأساِة اّليت تالصُق اليوميَّ، واّليت ُتَكرُِّسها سذاجاُت استرياِد 
العريبُّ من  املثّقُف  يمارِسها  اّليت   

ِ
الّتنوير ياُح  ر م 

ِ
ه

ِ
ب َعَصَفْت   مّمن 

ِ
والحلول  

ِ
والّتفاسري وحاِت  الرشُّ

 
ِ
نفِسه عن طريق التََّمرُِّد  انتقاًما من  إدماُنه  ُح 

ِ
يْصب أخرى، حيُث  التََّمرُِّد من جهٍة   

ِ
وإدمان جهٍة، 

 
ِ
يًبا، لكنَّ دالالِته ومالكاِته تقوُد إىل االنتظام. كحمِم الرباكني ، يكوُن َتْخر

ِ
عباَدِته. الَعَبُث، يف الّظاهر

اّليت َتْسَتحيُل َسمادا. الّلعبُة هذِه ال َتْنُشُد "املا بعد"، درايًة بعدِم ِحياَزِتنا على الّلحظِة الراهنة. إاّل 
 الوثوقّيِة اّليت زاَمَلْت ما قبَل "املا بعد". وهكذا يأيت املثّقُف 

ِ
أنّها ال َتْعَتِصُ الّلحظَة الرّاِهَنَة يف قدح

أبرَز  تزاُل  كاَنْت وما  الوثوقّيَة  للّنقد". ألنَّ  "لّبيٌس  الواجهة. أساًسا جسُمه  العريبُّ مرًّة أخرى إىل 
يِّة، 

ِ
 الَغرْي

ِ
 الّتجارب

ِ
 محلِّها. وثوقّيٌة مصنوعٌة على قياس

ِ
سماِته. وثوقّيُة املثّقِف العريبِّ جاَءْت يف غري

منسوخٌة عن  إذن، حلوٌل  للواقع.  َقِة 
ِ
املفار والرّواياِت  الّسينما   

ِ
قياس على  أو  وفشلها،  نجاحها 

الّسوسيولوجّيِة –  العريبِّ   
ِ
العامل أنسجِة  البعِد عن  كلَّ  بعيدٌة  ُبْنَيُتها   –  مجتمعاٍت 

ِ
اْمتثال تجارَب 

 ما. ُثمَّ مل يكتِف 
ٍ
 إلهيٍّ، وُمَؤْسَطَرٍة بشكل

ٍ
ر، َمْمهوَرٍة بَخْتِم الحقيقِة كأنّها َصكُّ خالص

ِ
 الّتنوي

ِ
ملبادئ

ًبا نفَسه محلَّ الَحَدِث،  املثّقُف العريبُّ بذلَك، بل جعَل نفَسه واجهًة ألعمالِه ومل يتواَر خلَفها، ُمَنصِّ
إفساًحا  ليَس  املثّقِف،  موَت  ربيِعه،  يف  العريبُّ   يُخ  الّتار َد 

ِ
َشه وهنا  معه.  ومتفاعاًل  فيه  فاعاًل  ال 

َل املثّقُف نفُسه  ، بل ليتَحوَّ
ِ
 والّتأويل

ِ
يَت الّتفسري  أماَم الّطبقاِت الّتْحِتيَِّة للمشاركِة يف مهمَّ

ِ
للمجال

 من الّتبجيل. 
ٍ
إىل "داعيٍة"، باملعىن الّتجريحيِّ للكلِمة، يغّلُف نفَسه بكثري

ها يف مساراِتها الّصحيحة.  ، األوىل أن توقَظ الّثقافَة وَتزُجَّ
ِ
يّتني  جوهَر

ِ
أّن الّلعبَة هذه ُولَِدْت لغايتني

ُل نفَسها إذا مل َتُكْن  يَة، ال ُتؤوِّ ألّن الّثقافَة اّليت تضُب حجَر الّثورِة يك يتفّجَر منه املاُء، تشبُه املرأَة العار
ُمْسَتْيِقَظة. أّما الّثانيُة، فأْن تقتَل املثّقَف الّداعيَة اّلذي يشتهي لنفِسه األبديَّة مستخدًما الّتدجيَل 

ِه مرغًما على الرَّحيل.
ِ
، قبَل إجبار الّثقايفّ. ألنَّ الرّبيَع، لن َيُحلَّ

 

أنفِسهم مطلقنَي   
ِ
إحراق  على 

ِ
العصيان أقدَم مستهّلو  عندما 

أجساِدهم،  يّو  معمار أنّهم  فقط  يعلنوا  مل  العريبِّ   
ِ
بيع الرّ رشارَة 

 عنيٍد أنّهم 
ٍ
البناِء والهدِم، بل أعلنوا وبإرصار وصانعو عملّياِت 

يّو الّساحاِت واألبنيِة املجاورِة اّليت شهَدت على لحظاِت  معمار
موِتهم.

 
ِ
يزي الّناَر بنفِسه يف مزنلِه، أو يف أحِد شوارع مل يضم دمحم البوعز
مقرِّ  أماَم   

ِ
بالّنار نفَسه  أرضَم  لكنَّه  فيه.  يقطُن  اّلذي  الحيِّ 

البلديِّة  مصادرِة  بعَد  الحادثُة  هذه  أَتت  يد.  بوز سيدي  واليِة 
حادثٍة  وبعَد  الّشاّب.  منها  يقتاُت  كان   

ٍ
وخضار كَه  فوا عربَة 

فادية  الرّشطّيُة  يزي  للبوعز وّجهتها  املأل  على  صفعٌة  ثانيٍة: 
عربِته.  إثَر مصادرِة  قّدَمها  اّليت  الّشكوى  رفَضت  اّليت  حمدي 
)انقلْع من هنا(.   Dégage :بكلمِة الرّشطّيُة فعلَتيها  وتّوَجت 
مرتبطًة  أي  قبَلها،  كما  الحادثِة  بعَد   

ِ
املكان هويُّة  بقَيت  هل 

 
ِ
ولون األبنيِة   

ِ
وأطوال  

ِ
الّشارع ملورفولوجّيِة  املكانّيِة  بالّصفاِت 

يزي نفِسه؟ العماراِت؟ أم مرتبطًة بالبوعز
معظُمها  عّدًة،  مواقَع  اتّخذت  مماثلٌة  أحداٌث  بعَدها  تواَلت 
يتانيا،   يف مور

ِ
 الّشيوخ

ِ
 حكومّيٍة وعلى املأل، كمجلس

ٍ
أماَم مبان

الجزائر.  يف  بلديّاٍت  كمقرّاِت  أو  مَص،  يف   
ِ
ير الّتحر  

ِ
كميدان أو 

ه 
ِ
باب من  والجماعيَّ  الفرديَّ  يَخ  الّتار تدخُل  كهذه  لحظاٌت 

كرِة  للّذا  
ٍ

وتركيب كإعادِة صياغٍة  كهذه  تبدو لحظاٌت  العريض. 
والعمارِة   

ِ
اإلنسان بني  القائِم  والّتشابِك  والهويّاِت  الجماعّيِة 

يّاٍت  كرَث من ذلك، فهيَ تؤكُّد على نظر واملدينة. إال أنّها تقوُم بأ
لطاملا بقَيت غرَي ملموسٍة، وتفرُض نفَسها كحقيقٍة لطاملا هربنا 
من  العماراِت  يحّوُل  الّسيايسَّ  الفضاَء  إّن  تقوُل  وكأنّها  منها 
أهمِّ  أحُد  يطرُح  وبذلك  متحّول.  فجماٍد  سوائَل  إىل  جماٍد 
وإن  يّة؟  املعمار للحقيقِة  جواٌب  هناك  هل  يِّة:  املعمار األسئلِة 

وجَد، من يحّدُده؟

 جديد
ٍ
املعماُر الغائُب والثّائُر كمعمار

عاَم   
ِ
ين البحر يف  االحتجاجاِت  أهمِّ  على  الّلؤلؤِة  دّواُر  شهَد 

2011 وكاَن يعدُّ الفضاَء الخاّلَق لتلك الّتجّمعاِت والّتحرّكاِت، 
وفيه ُقتَل العديُد من املحتّجني. أنئش الدّواُر عاَم 1982، ويف 
 
ِ
 الّتعاون

ِ
 مجلس

ِ
، تمثياًل لدول

ٍ
وسِطه مجّسٌم من سّتِة أضالع

 
ِ
دول راَجت يف  اّليت   

ِ
الغوص مهنَة  تمّثُل  لؤلؤٌة  تعلوه   ، الّستِّ

هدَمت  االحتجاجاِت،  من   
ٍ
أشهر وبعَد  لسنوات.   

ِ
الخليج

ينّيُة الّدّوار. ولكْن، ما اّلذي هدَمته الّسلطاُت  الّسلطاُت البحر
اعرتاِف  كهذه على  أماكَن  تنطوي عملّياُت هدِم  الحقيقِة؟  يف 
االعرتاُف  يّتضُح  الّلؤلؤِة،   

ِ
دّوار حالِة  ويف  يمة.  بالهز الّسلطاِت 

وهو  أال  املبىن(،  )أو   
ِ

الّنصب لذلك  األسايسِّ  املعىن  بهشاشِة 
 والغوص. جاءت عملّيُة الهدِم 

ِ
الّتعاون  

ِ
 مجلس

ِ
تضامُن دول

بضعَة  داَم  اّلذي  الّسيايسَّ  املوقَف  أّن  تبنّيُ  تاّمٍة  كحقيقٍة 
 .1982 منُذ  القائِم  املعماريِّ   

ِ
الّدّوار وجوِد  على  طغى   

ٍ
أشهر

فجعَل  املحتّجنَي  أيدي  على   
ِ
للّدّوار الوظيفيُّ  االسرتداُد  وأّما 

قّوِة  على  كشاهٍد  وجوِده  على  كّلًيا  غياَبه  تفّضُل  الّسلطاِت 
 جديد1. 

ٍ
 كمعمار

ِ
الّثائر

ندوًبا  كهذه  أحداَث  الّشاهدُة على  املجاورُة  العماراُت  وُتميس 
تتوارُثها  قصًصا  توّلُد  ندوٌب  والجماعّيِة،  الفرديِّة  كرِتنا  ذا يف 
أماَم  وعرَبوا  الّساحاِت  تلَك  أّموا  الذين   

ِ
الّناس من  األجياُل 

مستهّلي  أسماَء  األجياُل  تتوارُث  وسوَف  العمارات.  تلك 
 اّلذي صّمَم 

ِ
 اسم ِاملعمار

ِ
 والجسِد يف غياب

ِ
االحتجاجاِت بالّنار

 الفرِد اّلذي استعاَد ملكّيِة العماراِت 
ِ
املباين، بل يف حضور تلَك 

والّساحاِت واملدينة. يقوُل جان پول سارتر الّتايل: "جسدي يف 
: القنبلُة اّليت تدّمُر بييت تدّمُر أيًضا جسدي ألنَّ بييت 

ٍ
كلِّ مكان

يف البدِء مؤرّشٌ لجسدي.

ولذا، يمتدُّ الجسُد دائًما عرَب األداِة اّليت يستخدمها". 
الهدِم  كعملّياِت  رسيًعا،  يأيت  عادًة  املعماريِّ  الوجوِد  نسُف 
املمنهجِة، أو كعملّياِت الّتفجري. وهنا يأيت الهدُم املعماريُّ على 
الوجوديِّ عرَب نسِف الجسِد نفسه. هناك  املعىن   نسِف 

ِ
شكل

درجاٌت متحّولٌة من حّدِة نسِف العمارِة عرَب نسِف الجسد. 
كرَث عندما يكوُن الجسُد يف حالِة  يأيت الّنسُف أعنَف وموجوًدا أ
مع   dégage له:  قيَل  اّلذي  يزي  البوعز كحالِة  والّذلِّ   

ِ
العار

صفعٍة على وجهه. 

 
ِ
تحّول أي   ،

ِ
الّتحّول لهذا  واّلدٌة  يٌّة  أيًضا فضاءاٌت معمار هناَك 

الهدِم اإلنساينِّ عرَب الّذلِّ إىل الهدِم املعماريِّ عرَب انعداِم املعىن.
 
ِ
بيع الرّ مسرياِت  انطالقاِت  احتضَنت  اّليت  الفضاءاُت  تلَك 

 العريبِّ، مرتبطًة ارتباًطا 
ِ
العريبِّ، واالنتفاضاِت اّليت تلتها يف العامل

هو  واألخرُي   .)panopticon( "الپانوپتيكون"   
ِ
بعكس مبارًشا 

 واحٍد 
ٍ

 اّليت تسمُح ملراقب
ِ
يِّة للّسجون نوٌع من الّتصاميِم املعمار

 دائريٍّ يف 
ٍ
 علِمهم )كسجن

ِ
أن يراقَب جميَع الّسجناِء من دون

 
ِ
ه برُج مراقبة(. هذه الفضاءاُت الواّلدُة تكمُن يف الجوامع

ِ
مركز

تجربٌة  وفيه  يجمُع،  اسِمه(  )من  مكاٌن  والجامُع  والّساحات. 
وسقُفه  فسيٌح،  وفضاؤه  ومتكرّرة.  منتظمٌة  وجماعّيٌة  فرديٌّة 
، وال جدراَن تفصُل الّناَس عن بعِضها، بحيُث الجميُع يرى 

ٍ
عال

الجميَع، والخطبُة عادًة تتوّزُع على املستمعنَي بالّتساوي. أّما 
مرتبطًة  فكانت   

ِ
بامليدان تسّمى  كانت  اّليت  العربّيُة  الّساحاُت 

الرّغِم  وعلى  مدنيًّا2.  فضاًء  يوًما  تكن  ومل  الحاكمِة  بالّطبقِة 
للّطبقِة  منرًبا  الّساحاُت  بقيت  يًّا،  ظاهر هذا   

ِ
الوضع  

ِ
تغرّي من 

 14 حركُة  ذلَك  على   
ٍ
مثال كرُب  وأ هذا.  يوِمنا  حّت  الحاكمِة 

املعماريِّ  الفضاِء  نفَس  استخدَمتا  الّلتان  آذاَر3   8 وحركُة  آذاَر 
 الّسيايسِّ وسَط العاصمِة بريوت. 

ِ
لالحتجاج

املزنُل والفضاُء الّسيايسّ

لبناَن،  يف    42019 أّول  ترشين   17 تحرّكاِت  أحداِث  بعَد 
عملّياِت  أهمِّ  وإحدى  املدينة.  يف  املعاُش  املديينُّ  الواقُع  تغرّيَ 
"الحقِّ  اسرتداَد  تخّلَلت  العاصمِة  بريوَت  يف  املعماريِّ  الّنسِف 
الّطرقاِت والّساحاِت ونسِف وظيفِتها   

ِ
املدينِة" عرَب افرتاش يف 

، اسرتداَد 
ِ
 األحيان

ِ
 وظيفِتها املحّددِة، ويف بعض

ِ
يِّة بتغيري املعمار

يصبُّ  "الّتخرييبُّ"  املشهُد  كاَن  كما  املحّقة.  األصيلِة  وظيفِتها 
 العمارِة 

ِ
 العامِّ عرَب هدِم العمارِة بعنارص

ِ
مبارشًة يف اسرتداِد املال

نفِسها، أي عندما يأخُذ املحتجُّ حجًرا من أحِد مباين سوليديَر، 
ليهدَم مبىنً آخَر، وبذلَك، يهدُم سوليديَر نفَسها بأدواِتها )أي 

بمبانيها(.

وظيفِة   
ِ
تحويل يف  أيًضا  تجّلى  املدينِة"  يف  "الحقِّ  اسرتداُد 

للعاّمة.   
ٍ
متاح وغرَي  مغلًقا  بعُضها  كاَن  واّليت  يّة5ِ  األثر األبنيِة 

الّسيايسُّ  املوقُف  الوظيفيِّ   
ِ
الّتغيري هذا  يف  حصَل  ما  وأهمُّ 

 الپانوپتيكوَن، بحيُث 
ِ
ين  مواز

ِ
الّناتُج عنها واّلذي تمّثَل يف قلب

األبنيِة  تلَك   وشبابيِك 
ِ
املراِقَب من أسطح املتظاهُر/ة هو  باَت 

 آخَر جاَء عندما دخَل 
ٍ
لتحرّكاِت القوى األمنّية. اسرتداٌد من نوع

املتظاهروَن أبنيَة سوليديَر6 الفارغَة والقائمَة على وسِط مدينٍة 
 يبغى الرّبح. وجاَء هذا االسرتداُد 

ٍ
استوىل عليه أصحاُب مرشوع

 بعيٍد، بأنَّ الّتحرّكاِت الّشعبّيَة ال تقوُم 
ٍ
 بماض

ٍ
الّلحظويُّ كتذكري

 اسرتداِد اقتصاِد املدينِة وعمارِتها. وتلَك الّتحرّكاُت 
ِ
إاّل من خالل

 سكِنه اّلذي هو 
ِ
 عنيٍف بأنَّ للفرِد الحقَّ يف اختيار

ٍ
جاءت كتذكري

من  بالخاصِّ  العامِّ  الفضاِء  دمُج  باستطاعِته  حيُث  يحّدُده، 
 تحديِد خياراِته بالّسكن.

ِ
خالل

يَن  متظاهر قطُع  الّصدِد،  هذا  يف  جاءت  صورٍة  أهمَّ  ولعلَّ 
 
ِ
، غري

ٍ
 غرفِة جلوس

ِ
7 ووضُع أثاٍث مزنيلٍّ على شكل

ِ
ينغ جرَس الرّ

مؤّهلٍة للمشاِة أساًسا، يف الفضاِء العاّم. ويجّسُد هذا الفعُل 
قوَل املعماريِّ ألبرييت "البيُت مدينٌة، واملدينُة بيت".

أرشفُة العمارِة يف اللّحظة

ونسُف  باملدينِة،  عالقاِتنا  عن  وفرديٌّ  جماعيٌّ  وعيٌ  هناك 
 قائٍم 

ٍ
العمارِة عرَب اسرتداِدها يقتيض باملحّصلِة أرشفَتها كحارض

املرتبطَة  الجماعّيَة  كرَة  الّذا يغرّيُ  الّسيايسُّ  والعمُل  وملموس. 
يًّا فنيًّا، لكّنه يصرُي  أثر الكبرُي مبىنً  الّتياترو  باملباين بحيُث يميس 
 سيايسٍّ أرَشَف يف املبىن وأجرى تعدياًل 

ٍ
أيًضا شاهًدا على عمل

على وجوِده املكاينِّ والزّمينّ. 
أقدَم  تونَس،  يف  يزي  البوعز حادثِة  على  سنٍة   11 ميضِّ  بعَد 
 
ِ
شارع يف  نفِسه  على   

ِ
الّنار  

ِ
إطالق على  الهّق  دمحم  علي  الّلبناينُّ 

مطعُم  سقَطت،  حيُث  الجّثِة،   
ِ
يسار على  ببريوت.  الحمرا 

وعلى  املدينة".  "مرتو  وتحَتها،  املدينة".  و"مرسُح  "كبابجي" 
نها، مقهى الرّصيِف "دانكن دونتس". ويشكُّل تجّمُع تلَك 

ِ
يمي

 ،Flâneur( املدينِة  فضاءاِت  يف   "
ٍ
ح

ِ
"سار لكلِّ  محّطًة   

ِ
املواقع

كما سّماه الفرنسّيون(.
الّثورِة  بعَد  جديدًة  أبعاًدا  الفرنسّيِة  العبارِة  يُف  تعر اتّخَذ  وقد 
ُح" 

ِ
 أوروپا عَص الحداثِة، بحيُث أعاَد "الّسار

ِ
الّصناعّيِة ودخول

وظيفًة  الفرِد  إعطاِء   
ِ
خالل من  باملدينِة  الفرِد  عالقاِت  تحديَد 

البصيِّ   
ِ
والّتجوال الُفْرجِة  يف  االسرتساُل  وهي  جديدًة، 

والجسديِّ يف األحياِء واألزّقِة.
لآلباِء  فرنسيَس   

ِ
القّديس مدرسِة  كنيسُة  الجّثِة،  وقبالَة 

طرازاِت  أهمِّ  من  ُتعدُّ  أبنيٌة  البقعِة  بتلَك  وتحيُط  الكّبوشّيني. 
العمارِة الحديثة…

معىن  بنسِف  كفيلًة  كانت  جّثٍة،  سقوُط  تالها  واحدٌة،  طلقٌة 
 ،"

ِ
وح "الرسُّ مفهوُم  ومعه  والكنيسِة،  واملقهى   

ِ
واملرسح املطعِم 

من  عهدناه  ما  لكلِّ   
ٍ

تركيب إعادُة  الّلحظِة  تلك  يف  لتجري 
يّة. وظائَف معمار

بيُع العريبُّ وما تاله من أحداٍث تذكرَينا بأنَّ أرشفَة  لقد أعاَد الرّ
 
ِ
إال يف أشكال تكتمُل  العمارِة وتحديَد وظيفِتها واسرتداَدها ال 

 الّسيايسِّ امللموس.
ِ
العمل

ليلى السيد حسني

اسرتدادُ املعنى املعماريّ من البوعزيزي إىل محمد الهقّ

1.  قال وزيُر خارجيِّة البحريِن يف ترصيٍح : هَدْمنا "متثاَل اللّؤلؤِة" للتّخلِّص من 

ذكرى سيّئة )املرصي اليوم، 18 آذار 2011(

2. مرتجٌم عن اإلنكليزيّة.

 Rabbat, Nasser. The Arab Revolution Takes Back the Public Space.

 Critical Inquiry , Vol. 39, No. 1 )Autumn 2012(, pp. 198-208. The

.University of Chicago Press, p.202

3. نشأت حركُة 14 آذاَر إثَر اغتياِل رئيِس الوزراِء اللّبناينِّ رفيق الحريري وتألّفت 

من عّدِة أحزاٍب وحركاٍت سياسيٍّة، وسّميَت ِب 14 آذار ألنّه اليوُم الّذي أقيَمت فيه 

مظاهراٌت يف ساحِة الّشهداِء وسَط العاصمِة بريوت. نشأت حركُة 8 آذار كحركِة 

معارضٍة لحركِة 14 آذار، واتّخَذت ساحَة رياض الّصلح وسَط العاصمِة بريوَت كمكاٍن 

العتصاِمها.

4. احداُث 17 ترشيَن هي سلسلٌة من االحتجاجاِت واملظاهراِت واملواجهاِت بني 

املتظاهريَن والقوى األمنيِّة الّتي امتّدت بنَي عاَمي 2019 و 2020 وشملَت عّدَة 

مناطَق يف لبنان.

5. تتخلُّل هذه األبنيُة التّياترو الكبرَي يف ساحِة رياض الصلح من تصميِم يوسف 

أفتيموس والّذي بدأت عمليُّة بنائِه عاَم 1927، والّسيتي سنرت، أو ما يعرُف بالبيضِة، 

من تصميِم جوزيف فيليپ كرم، وشيَّد عاَم 1965.

6. سوليديُر رشكٌة مشرتكٌة بني الّدولِة والقطاِع الخاصِّ قامت بإعادِة إعامٍر لوسِط 

البلِد يف بريوَت بعَد ترّضرِه من الحرِب األهليّة.

7. ساحُة الّرينغِ يف بريوَت هي امتداٌد لجرِس فؤاد شهاب، والّذي شقَّ املدينَة عاَم 

1969 من ضمِن سلسلِة مشاريعِ بنًى تحتيّة.
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ِ

قبل 43 سنٍة تماًما على "يناير" مَص 2011، بدأ "ربيُع براغ" مع محاولِة الحزب
 21 آَب، أقدَم 650 

ِ
الّشيوعيِّ الّتشييكِّ طرَح إصالحاٍت لنظاِم ُحكِمه. ويف ليل

 
ِ
الّسوفيايتُّ، على غزو االتّحاُد  رأِسها   حلِف وارسو، وعلى 

ِ
ألَف جنديٍّ من دول

 محاولِة االصالح.
ِ
تشيكوسلوفاكيا لقمع

واجَه الّشعُب املغزوُّ غزاَته بوروٍد واحتجاجاٍت ومقاومٍة مدنّيٍة وبإقداِم عدٍد من 
بوعزيزي  پاالش،  يان  الجامعيُّ  الّشابُّ  بيِنهم  أنفِسهم، ومن   

ِ
ه على حرق

ِ
شباب

تركتها  تكن  ومل  كّيِة،  االشرتا املنظومِة  إىل  البالِد  بعودِة  األمُر  وانتهى  الّتشيكّيني. 
أساًسا. ويا دار ما دخلك رشّ!

مل يعد مفيًدا الخوض يف األسباب والنوايا آنذاك، خصوًصا بعدما تغريت جغرافيا 
دول تلك املنظومة املجيدة.

 نشيِد األممّيِة اّلذي بلَغت 
ِ
 البيِت، على وقع

ِ
حدَث ذلَك الغزُو، أو حملُة ترتيب

رأَس  لكأنَّ  الّسوفيايتّ.   
ِ
الجيش  

ِ
كورس أداِء  يف  أعتاها  ُمنشديه  أصواُت  جهاًرا 

 لألممّيِة الحمراَء، رشَط حفاِظه 
ِ
 األزرق

ِ
املنظومِة يقوُل إنَّه أقوى داعٍم يف الكوكب

كّيِته هو املاركسّيِة الّلينينّيِة )الّستالينّية(.  على اشرتا
 
ِ
القمع بوتييه سنَة 1871، ضدَّ  أوجني  الفرنيس  الّثوريِّ  الّشاعُر  أّلفه  والّنشيُد 
سنة  لّحَنه  ثّم  العّمالّية.  لألممّيِة  وتمجيّدا  يَس  بار كومونُة  له  تعرَّضت  اّلذي 

1888 املؤّلُف املوسيقيُّ والعامُل االشرتايكُّ البلجييكُّ بيار دوغيتيه.
االشرتاكّيوَن  واعتمَده  الّطبقيِّ   

ِ
للّصاع رمًزا  ورّسَخ  كثرية.  لغاٍت  اىل  ُترجَم 

املناسباِت  يف  ينشدوَنه  يّوَن،  اليسار والّنقابّيوَن  والّشيوعّيوَن  واألناركّيوَن 
واملظاهرات.

يوّحُد   / األممّية  غُد   / الّظفر  الَح  ُهّبوا   / قويّة   
ٍ
"بجموع بالعربّيِة:  الزمُته  تقوُل 

البرش". وعندما كّنا نصُل اىل تلَك الاّلزمِة كانت تصيُبنا نشوٌة تخّدُر عقوَلنا الحاملَة 
 من الزّوال...

ِ
 قوسني

ِ
يّّة الكاپيتالزيم على قاب بينما تصّوُر لنا رومانسّيَتنا الّثور

كّيُة وعلى رأِسها االتّحاُد الّسوفيايتُّ، وبقيَ نشيُد األممّيِة  زالت املنظومُة االشرتا
 
ِ
وحسن انضباِطه   

ِ
بكامل الرّويسِّ   

ِ
للجيش كورُس  يؤّديه  غنايئٍّ   

ٍ
يپريتوار ر ضمَن 

أدائه يمكُن مشاهدته على يوتيوَب مَع بقّيِة نسِخه املرتجمة… بينما تعرّبُ تلَك 
 ذوى وحلٍم أفل.

ٍ
الّنشوُة الجامحُة أماَم مرآنا من بعيٍد ُتذكُّرنا بحماس

ت األناشيَد  ، كّنا نعترُب أنفسنا محظوظنَي باألقالِم اّليت خطَّ
ِ
ويف ناحيِتنا من العامل

يَّة وبملّحنيها ومنشديها. فباإلضافِة إىل األممّيِة و"بالدي بالدي"  واألغاين الّثور
و"عامليدان يا فدايئ" و"زهرة املدائن" وأعماُل الفّناننَي امللزتمنَي، برَزت يف 1969 
أغنيُة "أصبح عندي اآلن بندقّية" اّليت غّنتها أمُّ كلثوَم )وثّمَة دويتو مع ملحنِّها 
عبِد الوّهاب(. وقد كتَبها نزار قّباين، تكفرًيا عن القصيدِة اّليت كتَبها يف 1967 إثَر 

"الّنكسِة" وقال فيها "عفوِك فريوُز ومعذرًة أجراُس العودِة لن ُتقرع".

باروديت   / يسأُل عن قضّييت  ملن  "قولوا  الّست:  بصوِت  القصيدُة  تقوُله  ومّما 
صارت هي القضّية". وتزامَنت األغنيُة مع تنفيِذ املناضلِة الفلسطينّيِة ليلى خالد 
أوىل عملّياِتها الفدائّيِة، ولعلَّها كانت تدندُن مَع الّسّت "أصبحُت يف قائمِة الّثوار 
/ أفرتُش األشواَك والغبار / وألبُس املنّية". أو لعلَّ نزاَر استلهَم البيَت من فعلها.

يپريتواراٍت غنائّيٍة أفراًدا وكوراَل، بعَد الخيبِة  هذه أيًضا، باتت تشكُّل جزًءا من ر
الكبريِة اّليت أصاَبنا فيها البيُت "من يوِم أن حملُت بندقّييت / صارت فلسطنُي 

على أمتار".

… فتخّيلوا   الّثوراِت بعيًدا ودرُبها مرتيًّثا ومتأنٍّ
ِ
… إاّل إذا… إاّل إذا كاَن أمُد تحقيق

يًقا واحًدا إىل فلسطني. تخّيلوا تخّيلوا طر
كلناها على أعيِننا حّت تورَّمت، من أن  نعم… يحقُّ لنا، بعَد كلِّ الّلكماِت اّليت أ

 وتوايل الخيبات.
ِ
 الّسقوِط والفشل

ِ
يقِته، عن أسباب نتساءَل، كلُّ على طر

األناشيدُ الّثوريُة 
َفِر الوشيكِ إىل الريبريتواِر الغنائيّ من الظَّ
زيك محفوض

"الّثوراُت  أسَقطت  كيف  وانُظْر  تويك"  "وويك  الـ  إطِفْئ  ربّاه! 
الّثورِة   

ِ
مجالس قواعَد  أّن  ُيشاُع  الّتابوهات!  جميَع  العربّيُة" 

سقَطْت  الخوُف،  سقَط  و"التويرت".  "الفايس"  على  ُمتمرِكزٌة 
على  بقرٍة   

ِ
آخر ِمن  روٍث  قطعِة  آخُر  معها  وسقَطْت  األنظمُة 

 عن املرهفنَي 
ِ
 الّتحرّر

ِ
 بقعٍة عربّية. سقَط قناع

ِ
 يف آخر

ٍ
 أرض

ِ
آخر

ويعشُق   
ِ
القمع ِمن  غضًبا  يستشيُط  َمن  كلِّ  عن  يَن،  املنهار

يحِمُل  َمن  كلِّ  على   
ِ
االنقضاض مع  ًيا  تواز يِحه  بتصار اإلدالَء 

نظرًة متباينة. سُحٌب مضطربٌة، جاذبّيٌة ال ُتقاَوُم، سقوٌط حرّ.
 
ِ
بيع "الرّ أو  العربّيُة"  "الّثوراُت  بدأْت  الوراِء،  إىل  سنواٍت  عرُش 
افتقَد  اّلذي   

ِ
الكهل  

ِ
بيع الرّ پراغ"،   

ِ
"ربيع عّمِة   

ِ
ابن العريبِّ"، 

تنقّلت  اّليت  كاألحداِث  تماًما   ،
ِ

للّتغيري واضحٍة  يٍّة  نظر وجوَد 
بوترية رسيعة على األرايض العربّية، وكان ما كان لثوراٍت مقنَّعة 

بشعارات شعبويّة وبرعاية الحّفاضات والحليب.

عرشة سنوات إىل الوراء، الَح احتضار األنظمة العربّية يف األفق، 
ثرواتها  األكرث فيضاً يف  األقطار  األنظمة األشد قسوًة يف  بدأْت 
هذا،  الروح  استوداع  مع  بالزتامن  الطويلة.  اإلحتضار  حالة 
يّة، الوقحة والطفولّية  َنَمت الطفيلّيات الباهتة الهّشة اإلنتهاز
 أحالَم الحقيقّينَي الجميلنَي الذين 

ِ
منها، واّليت تنخُر كالّسوس

 ،
ٍ
بديل  

ٍ
طرح أيّ  على  الرّحمُة  طبًعا  املحاولة.  ِمن  يتعبوَن  ال 

أم  سهًوا  الطفيلّيُة،  املمارساُت  أنتجْت  املمارسة.  ويف  يًّا  نظر
 املال. ما العمل؟ 

ِ
لغايٍة خبيثٍة، االنحطاط عمًقا وتدّفًقا يف رأس

ما البديل؟ إىل الّتطرِّف اليميينِّ ُدْر!

 البحُث حوَل 
ِ
بيع العريبِّ" ِمن املمكن  سنواٍت على "الرّ

ِ
بعَد عرش

"هال  كليبات  بيع  الرّ هذا  علينا  استفرَغ  التغرّيات.  تلَك   
ِ
نتائج

والّنّقاِد  يِّة  الحر ومتنّفيس   
ِ
الّتحرّر ُدعاِة  وظهوَر  بالخميس" 

 املثِال، الّناقُد املعارُص الزّعرتي. 
ِ
اإلنفلوانرسز، على سبيل

مرادًفا  كاَن  العريبِّ   
ِ
بيع الرّ مع  تزامَن  اّلذي  يِّة  للحر الّتعّطُش 

 وهْدِم ما "ُنيِسَ" أن ُيرَسق. فاَضْت الجمعّياُت 
ِ
 الرّؤوس

ِ
لقطع

 اّليت حملْت شعاَر 
ِ
 والّلجان

ِ
- وَتستحِضين هنا تجربُة األحزاب

أستاذ!  مربوك  الّسبعينّيات.   
ِ
مطلع يف  زوراً  فلسطنَي   

ِ
ير تحر

 الّتذمرُّ 
ٍ
 ممكن

ٍ
باستطاعِتك اآلَن تأسيَس جمعّيٍة لكلِّ موضوع

 
ِ
ِك الجهاز

ِ
"، ُمرب

ِ
منه. ُخْذ هذه! جمعّيُة الحدِّ من "البقدونس

الهضميّ.

أن   
ِ

الّصعب ِمن  "ليَس  الفائِت:   
ِ
القرن ِمن  رجٌل مغمورٌ  يقوُل 

يًّا، عندما تكوُن الّثورة قد اندلعْت واستعَر أواُرها،  يكوَن املرُء ثور
 ،

ِ
األحاسيس وراَء  اندفاًعا  إّما  أحٍد،  كلُّ  بالّثورِة  يلتحُق  عندما 

مصالَح   
ِ
أجل ِمن  أحياًنا  حّت  وإّما  للموضِة،  اقتفاًء  وإّما 

وصولّيٍة خاّصة". 
لينني" مرشًّحا  عليه "ڤالديمري  املأسوُف  املغمور؟  َمن هَو هذا 

يِّة الّطفويلّ".  مفّنًدا ُمستبًقا "مرَض اليسار
املنتفضوَن  الغاضبوَن  يوَن  الّثور وُيتابُع  هذا!  ليننُي  يا  أصُمْت 
الّشبقون:  الجامحوَن  املتحّمسوَن  املنفعلوَن  املتعّطشوَن 
نغيّن  بدنا  كونغ  َل هونغ  لبنان  ... من  البلدان  كّل   

ِ
"وثورة ب

 كّل البلدان ثورة 
ِ

 كّل البلدان ثورة ب
ِ

هيدي السونغ وثورة ب
 كّل البلدان!.." 

ِ
ب

 
ِ
بالرّفيق  

ِ
االتّصال رضورِة  إىل  املوضوُع  هذا  اآلَن  لفتين  لحظة، 

، فاألمُر ُملحٌّ ال يحتمُل املماطلة. سأعرُض عليه 
ِ
األعلى العتيق

مسألَة محاكمِة ليننَي بجّديٍّة هذه املرَّة، صار بدها دجيج برغر! 
تابعي.

 ، الحادِّ الّطفويلِّ   
ِ
املرض هذا  وحوَل  عيِنه  يخيِّ  الّتار  

ِ
الّسياق يف 

بالحديِث  طّبّيًة  إستعارًة  غرامش"  "أنطونيو  الفت  َيستخِدُم 
تحديًدا  األزمُة  "تكمُن  االستنتاج:  َمَرضّيٍة يف هذا   

ٍ
أعراض عن 

يف أّن القديَم يحتُض والجديَد مل ُيوَلْد بعد.

الّتنّوع".  يف  غايًة  َمَرضّيٌة  أعراٌض  َتظهُر   
ِ
الفراغ هذا  ظلِّ  ويف 

أو  جديدًة  مرحلًة  ثّمَة  أّن  باالعتقاِد  خاطًئا  الرّهاُن  كاَن  هنا 
 األنظمِة 

ِ
 ِمن رواسب

ِ
بدياًل فعليًّا قد ُولَِد وبدأ مشواَر الّتخّلص

يِّة  الّثور يِّة  للّنظر تفتقُر  اّليت  الّشعبّيِة  الّثورِة  مصرُي  املتهالكة. 
يخّيِة الراهنِة واضح؛ فوىض عارمٌة وغياٌب  ودراسِة الحقبِة الّتار
لذا  عيًبا،   

ِ
املوضوع يف  وكأنَّ  البديهّيِة،  الّتنظيِم   

ِ
ألشكال كامٌل 

القيادة"،  لتوحيِد  داعي  ال  عفويٌّة،  "الّثورُة  لعبارِة  ْج  فلرنوِّ
يِّة  الّنظر بني  الّتوّسِط  شكُل  هو  الّتنظيَم  أنَّ  َتنايس  وعليه، 
إًذا، ما العمل؟ إجرتاُر الشّعاراِت الكالسيكّيِة ولكن  واملمارسة. 
لهذا،  نتيجًة   ."trends" الـ  تستلزُمه  ملا  وفًقا  عصيٍّ   

ٍ
بطابع

مرضّيًة  أعراًضا  ُتفرُز  وصولّيٍة  جماعاٍت  ظهوُر  الّطبيعيِّ  ِمن 
مسلٌَّط  دائًما  والّضوُء  األسمى،  للهدِف  هًة  ومشوِّ شًة  مشوِّ

على "املرض". 

 كّل البلدان! … وبدنا نغيّن هيدي السونغ …" 
ِ

"ثورة ب
قبضَة  سأحرُق  وإاّل  املعزوفُة  أيتها  رأيس  ِمن  أخرجي  أوف! 

الّثورة. أنظري، لقد َمَسْكُت شاريب! 
- دعوا األطفاَل يأتون إيلَّ

يًبا؟ - يف أيِّ وقٍت تقر
- مساًء

ْف، اليوم ثورة!
ِ
- سرنتُّب برنامَجنا. ألن بتعر

يوميًّا  لكنُت  الّثورِة  إىل  َشَبِقكم  بمدى  مسبًقا  عِلمُت  لو  آخ! 
زجاجِة  باحتساِء  أشعْلُتها  ُحجَريت،  يف  ثوريٍّ   

ٍ
بفيستڤال قمُت 

أرتدي  الّثوريِّ،   
ِ
املهرجان على  أتقّيأ  ثمَّ  ِمن   .. ثمَّ وِمن  ويسيك 

وجهي الّشاحَب وأنام. 

وثقيٌل  الّظلِّ  الخفيُف  يُز  العز صحيح،  صديقي.  إىل  بالعودِة 
ِمن  له  تيرّسَ  ما   

ِ
بجمع  

ٍ
زمن منُذ  يعمُل  اّلذي  نعم،  املعرفة. 

كاَن  أن  بعَد  رسَّه  أفىش  اّلذي  ويبيُعها،  القديمِة  األشياِء 
ين.  مخموًرا، كّنا مخمور

األخريِة  الّنقطِة  حّت  أمعائه  يف  الكأَس  أفَرَغ  أن  بعد  كاملعتِاد، 
جولًة  يكن  مل  اّلذي  هو  الّطاولِة،  على  وشّدٍة  بمرارٍة  به  رضَب 
يمأل كأًسا آخَر قبَل أن أنهي خاّصيت. تناوَل الزّجاجَة وبكلِّ تروٍّ 
ويأخُذ  إيلَّ  ينظُر  وهو  بالّصبِّ  بدأ   – صفاِته   

ِ
أجمل أحدى   –

نفًسا قبَل البدء: 

- دائًما ما كنَت تسألين يف هكذا أمسياٍت عن تجربِتنا العربّيِة 
 اّليت تحسُدين عليها، 

ِ
 شبابنا. يف الّسّتينّياِت، الّسنني

ِ
يعان يف ر

يقوُلها مبتسًما.
يأيت   

ِ
والحنني الرّومانسّيِة  ِمن  الكثرَي  أّن  أعلُم  رجل،  يا  نعم   -

الّتجربَة  هذه  يفكَّك  أن  يودُّ  داخلي  يف  ما  شيًئا  لكنَّ   ،
ِ
ر ّ بالضَّ

باألخّص. 
 الحاجِة إليك.

ِ
- كأسك! تفكَّكت من دون

يُد أن أعرَف كلَّ يشء.  - هاهاها. إيّن أتكّلُم بجّديٍّة، أتفَهمين؟ أر
 إىل الحقيقِة يؤملين.

ِ
لكنَّ فقداَن الّسعي

الّسّتينّياِت  تلَك  يف  مثلك  صديٌق  لنا  كاَن  لو  أتمىّن  كنُت   -
املجنونِة، أظنُّ أّن هذِه الحقبَة كانت َتفتِقُد لشخِصك. 

- أنا؟! له! إرشْب يا صاحب.
كثرًيا.  كنَت ستصرُب  لكّنك لسَت مندفًعا،  أنت شابٌّ صادٌق   -
ذلك،  تفهْم  ال  رجاًء  شأنك  ِمن  الّتقليَل  أو  اإلهانَة  أقصُد  وال 

لكن هذا ما كّنا نفتقُد إليه ... خطوتني إىل الوراء.

 
ِ
الحني ينُظُر بني  بالاّلمباالِة،  بهدوٍء وحرسٍة ممزوجٍة  رواياِته  ُيتابُع 

ا  مغرّيً َيتنا، 
ِ
تلب على  قادرًة  زالت  ما  أنّها  كَّد  ليتأ الزّجاجِة  إىل   

ِ
واآلخر

توأًما  كاَن  لطاملا   
ٍ
خرب  

ِ
لسماع تهيئيت  إىل  يسعى  وكأنّه  وتريَة رسِده 

ِكه ملّا قذَفْت بنا   إدرا
ِ
لصمِته. بدأ لساُنه يتَلْوَلُب يف فِمه تماًما كثقل

إليه الخيباُت، وأردَف قائاًل: 

يتكّيَف  أن  أحٌد  يستطْع  مل  علينا.  رهيًبا   67 الـ  نكسِة  َوْقُع  كاَن   -
معها. وَمن تكّيَف باَع نفَسه وباعنا وأداَر مؤّخرَته. 

بشٍء  أُفاتَشه  أن  يُد  ير وكأنّه  إيلَّ  نظراُته  واستمرّْت  قلياًل  وسكَت 
ما. فسألُت: 

إىل  نفيسٍّ؟   
ٍ

استشارَة طبيب مرًّة  ولكن هل حاولَت  ال تضحْك   -
هذه الّدرجِة كان هذا املوضوُع ثقياًل على كاهِلك؟ 

 ،
ٍ
مطلق  

ٍ
بشكل لديَّ   

ِ
االنتصاب وظيفُة  توّقَفْت  الّنكسِة...  منذ   -

منذ الّنكسة.
يمكنين  ما  أعرُف  ال  إطالًقا...  ْع  أتوقَّ مل  صديقي...  يا  إسمْع   -

... قوَله 
يشٍء،  أيَّ  لَتُقوَل  الخاّصَة  املصيبَة  هذه  أخرْبَك  مل  شيًئا،  تُقْل  ال   -

مفرًغا كأًسا كاَن مألُه للّتّو.

حاولُت إنهاَء هذا كلِّه وكأيّن مل أسمْع ما سِمْعُت، مطِلًقا حديًثا غرَي 
عاطفيٍّ وسَط َوَهلِة الّصمِت القائِم، وقلُت بنربِة َمن تذكََّر شيًئا: 

يف   
ِ
واإلنسان يِّة  الحر  

ِ
موضوع عن  البحُث  استهواين  لطاملا   -

االّطالُع  تواجهين،  اّليت  الّصعوبِة  ورغَم  حاليًّا،  أحاوُل  الوجوديِّة، 
أودُّ قوَله  كنُت  ... هذا ما  الوجوديِّة   

ِ
املذاهب رّواِد  على ذلَك ِمن 

لك.
يُده،  تر يشٍء  أيّ  تقوَل  ال  أن  يّة..  الحر نعم،  هنيًئا،  بحًثا  مممم   -

يُّة هي أن تعرَف ما يجٌب أن تقوَله ومت. الحر

ميالد الدويهي

إحتضارُ القديِم، مخاضُ الهزيمة
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أو  أّولها  إاّل  أقرأ   يفَّ وبالجهالِة عن جانيبَّ وأسّجُل إعجاباٍت على ستاتوساٍت مل 
ِ
بالحمق أشعُر 

يختفي  لْو  فقط  معارِصة.  نبّيٍة  ِحكمَة  نفيس  يف  أرى  عيِنه  الوقِت  يف  لكّنين  ها، 
ِ
آخر من  ُنتًفا 

توكسيك  الحكمة.  بؤًسا من  كرَث  أ فال  أفضُل،  يالله، هذا  لكن،  أقول.  ما  الوباُء، سأصرُي  هذا 
يتيفييت يسّموَنها يف هذه األيّام، ال؟... ألُكْن ملعوًنا.  پوز

I catch a paper boy
But things don't really change
I'm standing in the wind
Yet I never wave bye-bye
But I try, I try

 
هّيا  هيهي!(...   ،

ِ
الّتكرار عنَد  يفٌة  طر أيًضا  )هذه  هّيا  هّيا،  هّيا،  أيًضا.  أحاوُل،  أيّن  هللاُ  يشّهُد 

يا يوضاس،  كرُهك  إنيّن أ اخرْج من هنا وُخْن وطَنك ليك يصلبوه وننتهي من هذه الّسرية. 
كرث.  كره الوطَن أ وأ

***
ذهاًبا  املساحَة  كوكو  أبو  ذرَع  بريوت،  يف  املقرفِة  البناياِت  إحدى   

ِ
مستودع يف   

ِ
األرض تحَت 

 
ٍ
ومجيًئا عّدَة مرّاٍت – من الحائِط إىل الحائط. لقد كانت تلَك ليلَة "الّشتوِة األوىل" يف كانون

كرَث من الاّلزم. وقد كان أبو كوكو يبيك ويسمُع دايڤد بووي وقد ابتلَّْت لحيُته   أ
ٍ

 بريويتٍّ دائف
ٍ
أّول

كرُهِك  ُث نفَسه وحيًدا: "َتْفِتفي علينا يا سماء. أَما أنيّن وهللاِ أ األقلُّ من الّطاهرِة، فيما يحدِّ
كرُه أوطاين." يا ذايت وأ

****
تلَك  بريوَت  بنايِة  من  تجعُل  اّليت  الّطاّليبِّ   

ِ
املهجع شّقِة  يف  أملانيا،  يف  أنا  كنُت  ذاتها،  الّليلة  يف 

 كانت درجُة الحرارِة، وكانت معنويّايت تالُزمها 
ٍ
 بقليل

ِ
يًّة باملقارنة. تحَت الّصفر تبدو تحفًة معمار

هناك، يف الّدرجاِت الّسالبِة، تلهو وتلعُب وتسبُّ وتصدُّ وتهدأ.
هذه  يف  نصٍّ  أيِّ  كتابِة  كما   

ِ
باإلحراج يصيبين  فهو  املتكّلِم،   

ِ
ضمري  

ِ
استعمال عن  أتوّقُف  اآلَن 

األيام. لنُقْل أنيّن "هي"...  
يد"،  ير "الّشعب  أحسن.  هذا  وتفكُِّر،  عّباس"،  يا  استيقَظ  "الّشعُب  تحبُّه.  نشيًدا  تسمُع 
يُد" هو  أّواًل. لكن، ال. ما هذا الهبل. ما "ير يُد، فإنَّ عليه أن يستيقَظ  ولكن ليك يعرَف ما ير
يُد، يرغُب، يشتهي، وهذه  ير كرَث مّما تعرُفها. الّشعُب  أ ما "يرغُب"، والرّغبُة مدفونٌة، تعرُفك 
أيّهما  كذلك؟  األمُر  هل  تستيقظ.  أن  قبَل  أي  معناها،  تفَقَه  أن  قبَل  الّنفُس  تعرفها  أمورٌ 
يُد وملاذا أراد؟ "اإلرادة". ما هذه  يُد وكيف ُير يُد ما ُير يُق ليك يعرَف من ُير أفضل؟ كيَف الطر
الّشعب؟  اإلرادِة، ما  الرّغبة؟ "القدرة"، "القّوة"، "العزم"؟ لكن، قبَل  األخرى؟ هل هي غرُي 
حبًّا  نفسِك  يف  تجدي  أن  يصعُب  صّماُء  كتلٌة  لِك  ترتاءى  "الّشعب"،  وقويل  عينيِك  أغميض 

لها إاّل يف ما رحَم ريّب من مواقف.
اْسُمنا  كاَن  لو  ربّما  األنشودة.  تتابُع  أريض."  يف  العزِّة  رسَّ  يا   .

ِ
والرّفض الّدمدِم  وشَم  "يا 

الّناس.  فقِط  الّناس.  املَُدْمِدُمون؟  يش(.  غري   – الرّافضُة   :disambiguation( الرّافضوَن 
كرُث منطقّيًة.  ، وأ

ِ
حّت هذه أحلى من الّشعب

تفكُّر هيَ بأْن ال يشَء جّيًدا سينتُج عن لعبِة الپينغ پونغ الّذهنيِة هذه. ال يشَء سوى الّشعور 
يجَد مصطلًحا  أن  لقد حاوَل  يرب.  غر دايڤد   ، الّشابَّ األنرثوپولوجيَّ  املرحوَم  تستذكُر  بالّتفاهة. 
والّشعُب،  الّسكاُن،  العاملُة،  اليُد  الّناخبوَن،  املستهلكوَن،   ، العامُّ الرّأيُ  الّشعب.  غرَي  آخَر 
يًبا، حسَب الّسياقاِت اّليت ُيذَكروَن فيها. ما يجمُعهم جميًعا هو كوُن  كّلهم الّشُء نفُسه تقر
 وأسايسٍّ باملأسسِة والبريوقراطّية. هم كذا ألنّهم يفعلوَن كذا 

ٍ
 مبارش

ٍ
تصنيفاِتهم ترتبُط بشكل

هم كذا. لقد قاَل املرحوُم ما معناه، "تالله، لهذا هو 
ِ
ويندرجوَن يف وظيفِة كذا ويهّمنا من أمر

إذ هو جزٌء   
ِ

باالغرتاب املرء يشعُر  إنَّ  بأفكارها من جديد.  الفتاُة  يُب" يف عْمقه". ترسُح  "الّتغر
عليك  مستشفى  أوراُق   ،ATM شاشٌة،  موّظٌف،  االغرتاب.  سوى  يشَء  ال  تصنُِّع  كينٍة  ما من 
كابينِة  باَب  عليها  طبْشَت  حنَي  بالخطأ  املهّشمَة  الوسطى  إصبَعك  تداوي  أن  قبَل  َمْلؤها 

 حنَي كنَت تفكُّر "أنا ثائر". 
ِ
املطبخ

اّليت  الّلحظاُت  هي   
ِ
االنتفاض لحظاِت  إّن  يرب،  لغر بالنسبِة  املَخيِّلة.  دماِء  مّصاُص  االغرتاُب 

رحٌب  أفٌق  ثّمَة  فكرِتها.  عفونِة  من  نضحُك  ها!  الّدولة؟  البريوقراطّية.  كينُة  املا فيها  تتعّطُل 
اسُمهم،  كاَن  أيًّا  الّناُس،  استعاَد  لقد  ممكًنا.  كلُّ يشٍء  يبدو  الّلحظات.  تلَك  ينفتُح يف  وسيٌع 
أقصُد   - الفتاَة  يؤرُّق  ما  أمًرا  لكنَّ  هللا!  يا  الروعة!  شديِد   

ٍ
أمر من  له  يا  الخيال.  على  القدرَة 

 حصولِها مرّاٍت ومرّات. لقْد شاهدتها بنفيس 
ِ
يؤرُّقين. إنَّ هذه الّلحظاِت ممكنٌة دائًما بدليل

 وعلى الّتلفاز. يقوُل الخائبوَن قبَلنا أّن "الواقَع" أقوى. إنّه عنُف الّدولِة وعنُف كلِّ 
ِ
يف الّشارع

والّنظاُم  الّدولُة  املخّيلِة،  معدومِة  البليدِة  كينِة  املا  
ِ
تشغيل على  املؤتمُن  الويصُّ  وهو  األشياِء 

واملؤّسسات. 
 
ِ
بني من  رجٌل  يخرَج  حّت   ،

ِ
الّتكوين ِسفر  يف   ،

ِ
بيع الرّ يف  الّثورِة،  يف  ومذهٌل  جميٌل  يشٍء  كلُّ 

رّشها  اّليت  املبتذلُة  اللذيذُة  العبارُة  فتجيُبه  واقعّيني".  لَنُكْن  مهاًل،  "ولكن،  يقوُل  املتخّيلنَي 
 

ِ
واطلب واقعيًّا،  "كن  بل  أرجوك،  حمار،  يا  صديقي،  يا  يزي،  عز يا  حائط.  على  ثوريٌّ  سكراٌن 

املستحيل".  

مل ينفِذ الهواُء من رئيَتْ بّسام سابا ليك ُتعَلن وفاُته. بقيَ فيهما الكثرُي من الهواء. فموُت هذه 
 الّدماغ. ال يا دكتور! فلو لفَظ بّساُم 

ِ
 وتوّقِف عمل

ِ
اآللِة األنسّيِة الرّهيفِة ال يقاُس بهموِد الّنبض

 
ِ
أنفاَسُه األخريَة، دفقاً متواصاًل واحًدا مثلما يفعُل البرُش، لهبَّْت عاصفٌة من الّنغماِت واأللحان

اّليت مل يعزفها بعد.
ه   يخزُّنها صدُره. ألحاٌن يسمُعها الّشخُص اّلذي يعانُقه ويضمُّ

ِ
تخّيل يا دكتور، كم من األلحان

غالًبا  وتكون  وأليفٌة  مرّوضٌة  دكتور،  يا  ه، 
ِ
صدر يف  األلحاُن  باملطار.   

ٍ
وداع لحظاِت  يف  ه 

ِ
صدر اىل 

كّلها  األلحاَن  تلَك  تخّيل  الجامحة.   
ِ
يح الرّ أخِتها  إىل  مشتاقًة  فجأًة  تهتاُج  أحياًنا  لكّنها  هادئًة، 

تقتحُم أذَنْيك ودماَغك دفعًة واحدًة مديدًة، لكانت آذتك رشَّ أذيّة. لكنَّ بّسام ال يؤذي انساًنا 
وال حيواًنا وال شيًئا وال جماًدا. ولذا، حبَس الهواَء يف رئَتْيه.

هو  أساًسا  الوفاِة،   
ِ
إعالن عن  وترتاجَع  رأَيك  لتغرّيَ  ال  سريِته  من  ومضاٍت  عليَك  أقصُّ  دعين 

ه الهنّيُة ديليا. وذهَب إليه يف وقٍت يضمحلُّ  لن يعود. هو وجَد مستقبَله اّلذي تكّهَنْت به أمُّ
بإنهاِء  منشغاًل  يكن  مل  إذا  يا  أندر أخيه  ومع  معها   

ِ
القمر على  ليمش  راَح  ويتالىش.  مستقبُلنا 

 
ِ
لبقاِئه محاًطا بدخان أبيه أنطون  ملّا غادَر األرض. وقد ال يسرُي مَع  ترَكها ناقصًة  اّليت  الّلوحاِت 
يعزُف  بينما  اليرسى مغمضًة ودامعًة  لفِمه، فتبقي عيَنه  األيرَس  الّطرَف  تبارُح  اّليت ال  سيجارِته 

على العوِد أو يصّلُح سّيارَته الـ "دي كا فيه"، DKV، األملانّيَة اّليت اقتىن منها اثنتني.
 يحيا 

ِ
اثنني ثّمَة أمرٌ من  اّلذي يظلُّ يستحيُل ُمفرًدا. كاَن دائًما  باملُثىّن  بّساَم  تربُط  يبٌة  عالقٌة غر

: عينا أنطوَن تلَك املفتوحَة وتلك املغلقة. وسّيارتاه تلَك اّليت يقوُدها وتلَك 
ِ
 اآلخر

ِ
على حساب

بلدِة  الكبرُي والّصغرُي، يف حديقِة مزنلِهم يف  بها األوىل. وديكاه. ديكاه  ينزتُع قطَعها ليحيي  اّليت 
مجدلّيا بنَي طرابلَس وزغرتا قبَل أن تلوَكه حرُب الـ75.

من  محروًما  حياِته  طواَل  ظلَّ  ومستضَعٌف،  يٌل  هز والّصغرُي  ومستبٌِّد   ٌ
ِ

مستكرب الكبرُي  الّديُك 
السمنُي  الديُك  ُذبح  يوٍم،  ذاَت  اإلناث.  معارشِة  ومحروًما من  الّدجاجاِت،  إال يف حمايِة   

ِ
األكل

بخوٍف  الّصغرُي  منها  دنا  األخريِة،  رقصِته  بعَد  جّثُته  همدْت  عندما  مناسبة.  يف  طبًقا  لتقديِمه 
 القنِّ وراَح يصّفُق بجناَحْيه 

ِ
كّد من موِته، طاَر إىل سطح ونظَر يمنًة ويرسًة وَنَقَده بقّوة. فلّما تأ

ويصيُح بأعلى صوِته…
من  املباغتَة  الجرعَة  تلَك  يتحّمل  "مل  مضيًفا  بّساُم،  رواها  كما  ومات،"  رئَتْيه  انفجَرت  "حت 
يَنه على مقطوعِة "ساراباند" لباخ، وهي صولو للفلوت نرشْت السوبرانو  يّة." ثمَّ تابَع تمر الحر

 على إصابِته بالكورونا املستجّد.
ٍ
غادة غانم فيديو له يعزُفها قبَل أسبوع

وبوضعّيٍة   ،
ِ
األثري يف  الّنغماِت  يرعى  شارًدا  يعزُف،  كاَن  هكذا  بداياته.  على  لتتعرّفوا  شاِهدوه 

ساْن  لڤيڤالدي،   
ِ
ين الّتمار كلَّ  ينّفُذ  كاَن  سنة.   40 من  كرَث  أ منُذ  تتغرّيْ  مل  وتمايالٍت  جسمانّيٍة 

ساْنس، ديبويس، هنديميت، موزار، بوالنك، هاندل، هايدن… وُينهي بمقطوعِة "سويت رقم 
ُح الرّسيُع "بادينريي". صوٌت يناديه: "بّسام، تعاَل ُكْل بيًضا مقليًّا مع كورند 

ِِ
2" لباخ، الجزُء الفر

 على سّلٍم رشيقٍّ يعزُفه بالفلوِت الغريب. وكاَن 
ٍ
ين بيف." فيجيُب مسرتساًل بعزِف ُجملٍة أو بتمر

 
ٍ
مستلق أحِدهم   

ِ
رأس على  أو   

ِ
األرض على  الفلوِت  دمُع  يسيَل  حّت   

ِ
ين الّتمر عن  يتوّقُف  ال 

ه إىل  تحَت الفّوهة. ثمَّ ينظُر بّسام إىل املقالِة املمسوحِة مسًحا ُمبيًنا فيعرُف أنّه تأّخَر كثرًيا. يتوجَّ
 األحبِّ على بطِنه.

ِ
الّثالجِة ليتناوَل الجبنَة مع املرّب أو مع البّطيخ

، كانت تنضُح به جدراُن 
ِ
 عوِد إيليا أخيه األكرب

ِ
ذلك العبُق املوسيقيُّ من آلة الفلوت والّناي وأوتار

 ملنطقِة الرّملِة البيضاِء ببريوت.
ِ
 ملبىنً يقُع يف الّطرِف املتواضع

ِ
 األّول

ِ
ونوافُذ "الّشّقة 3" يف الّطابق

الكالسيكّيِة  املوسيقّيِة  الّتسجيالِت  أسطواناُت  فنًّا:  كاَن  الّصغريِة  الّشّقِة  تلَك  داخَل  يشٍء  كلُّ 
يودُّ  من  لكلِّ  متاًحا  استعماَلها  كان  اّليت  املوسيقّيُة  اآلالُت  املكتبة.  كتُب  والغربّية.  والعربّيِة 
يا املكتملة. وكلُّ يشٍء يف محيِط تلَك الّشّقِة كان ثقافًة   املوسيقيّ. لوحاُت أندر

ِ
املساهمَة يف العبق

يوُن لبنان. وفكًرا، قُص األونيسكو، كّليُة الرّتبية، حسني مروة. املركُز الثقايفُّ الّسوفيايتّ. تلفز
 والرّفيقاِت الفّناننَي 

ِ
وقد داَر اسُمها، "الّشّقة 3"، على ألسنِة كثرية. وهي رشَّعْت أبواَبها للرّفاق

واملثّقفني. كما استقبلْت "ثنايئَّ حبِّ مَص" عديل فخري وسمري عبد البايق مع الفاّلحني اّلذين 
تسألين  "ال  صاحب  حسن  جعفر  العرايقّ  الدم".  بتوب  الكايك  ويغرّيوا  بالكايك  الكّتان  "بيغرّيوا 
لتعرَث  اآلَن  وتتلّهُف  الّسماِء  إىل  اّليت سبقْته  نارص  العامل عنوان". سهام  كلِّ  / يل يف  عن عنواين 
يبان يف املبىن املقابل مع دمحم دكروب. ميشال  عليه. فايق حميص ومارسيل خليفة الجاران القر
خري هللا. فيصل فرحات. إميل منعم. بطرس روحانا. طوين وهيب. عصام الحاج علي وتوفيق 

فروخ… أوووه ُكرثٌ كرث… أخته ماري وأخوه نقوال.
آه… توفيق فروخ له حكايٌة "تقنّيٌة" مع بّسام. ذاَت يوٍم يف استديو االتّحاِد، كاَن يجري تسجيَل 
 ،

ِ
يّاد الرّحباين املنهمُك بتنظيِم أداِء الكورس كلماِت املقطوعاِت يف رشيِط "أغنية" لفرقِة األرض. ز
يْجمُد فجأًة ويسحُب كرسيًّا يقُف عليِه ويقرُِّب وجَهه من وجِه توفيق واضًعا أنَفه على أنِفه. 

ْت على اإلجابات،  كرب؟" القهقهاُت املدّويُة غطَّ أنٍف أ َب حركاِته: "أيّ 
ِ
ثمَّ يسأُل الحضوَر املستغر

ولعلَّ الرّحباين ال يزاُل يجهُل اإلجابَة حّت اآلن.
 
ِ
 الرّئتني

ِ
وصلت هذه الّسالفة إىل بّساَم اّلذي ابتسَم وباَح بأنّه معجٌب بأنِف توفيق، ألّن "هاتني

 
ِ
 املحرتفني

ِ
ن هيك منخار". مل تكن العالقُة بني هذين ه، "بدُّ

ِ
حّت تمتلئا جيًدا" وربَّّت على صدر

 اّليت شاركا فيها، 
ِ
، ففي األعمال  يف الجوِّ

ِ
 يمامتني

ِ
، بل أقرَب إىل تراقص

ِ
 تقنّيًة بالطبع

ِ
الرّقيقني

الّنوتاُت اّليت ترتفُع من فلوِت بّساَم وتهوي، كاَن توفيُق يتلّقُفها بساكسوفوِنه ويجعُلها تحّلُق 
من جديد.

 مساحِتها، كلُّ يشٍء كان يش بأنَّ 
ِ
يِّة والرّحبِة رغَم صغر منُذ ذلَك الوقِت ويف تلَك الّشّقِة الربّ
بّساَم سيذهُب بعيًدا، لكنَّ أحًدا مل يتوّقع أن يبلّغ السماء.

أحِد مفرَدْيه،  إىل  املُثىّن  استحالَة هذا  رفَض  املرَّة،  بّساَم، هذه  أّن  يبدو  لكن  املُثىّن مجّدًدا،  إنّه 
العربّيِة  املوسيقى  بذوَر  نرَث  حيُث  نيويورَك  بنَي  نفسه  وجَد  الّنبيُل  فالرّجُل  ثالثة.  درًبا  فاختاَر 

ِه لينهضا بمؤّسستها املوسيقّيِة الوطنّية.
ِ
وأنبَتها، وبنَي بريوَت اّليت تحتاُج اىل عقِلِه وقلب

 
ٍ
كإنسان لديِه  بيولوجّيٍة  حاجٍة  من  اختارها  كرث.  أ بل  فحسب،  حبٍّ  من  ليَس  بريوَت  فاختاَر 

بكلٍّ  جديدٍة   
ٍ
أجيال إىل  يُره  وتمر وأصولِها  املوسيقى   

ِ
كون يف  إليه  توّصَل  ما  يِث  تور إىل  سّتيينٍّ 

 لكلِّ من عرَفه سابًقا وحارًضا.
ِ
 العميق

ِ
 ومحّبٍة وسخاء. وهو ما شكَّل مصدَر الحزن

ٍ
صدق

بالفلوِت  يصدُّ  كاَن  إفرازاِتها.  ضدَّ  رشسًة  معارَك  بّساُم  خاَض  الّسالفِة،  األهلّيِة   
ِ

الحرب إبّان 
، كّلما اقرتَب من "الّشّقة 3". كاَن يقيُم حوّل الحيِّ كلِّه 

ِ
 والقتل

ِ
 دويَّ القصِف والرّصاص

ِ
والناي

درًعا صوتيًّا يسكُِّن به الّنفوَس الهِلعة.
نهايِة  ففي  بريوت.  أو  نيويورَك  مفرَدْيه  أحِد  إىل  حياِته  مثىّنً  يستحيَل  لئاّل  الّسماِء  درَب  اختاَر 

َر بّساًم بجرأٍة أن يرتك حياَته تستمرُّ من دوِنه.  حياًته. فقرّ
ِ
املطاِف، كلتا املدينتني

العاملَ،  نخلَّص  ليك  تفهم.  وسوَف  جيًّدا  انتبه  ولكن   ،
ِِ

الفهِم بطيُء  أنَت   "
يجُب أن ُيصَلَب املسيُح، وليك ُيصلَب املسيُح يجُب أن ييشَ به أحُد النّاس. 
بل   ،

ِ
العامل خالُص  ليتحّقَق  رضوريٌّ  يشٌء  يهوذا  وجوَد  أّن  ترى  إذن  هكذا 

واحٍد  وجوِد  عدَم  إّن  الحقيقِة  ويف  آخر.   
ٍ
رسول أيِّ  وجوِد  من  رضورًة  كرُث  أ

 .. يشء  تحّقَق  ملا  يهوذا  وجوُد  لوال  ولكن  شيًئا،   
ِ
األمر يف  يغرّيُ  ال   

ِ
الرّسل من 

، هل فهمت؟.."_ نيكوس 
ِ
يهوذا هو الّشخُص الثّاين يف األهّميِة بعَد املسيح

كيس، املسيح ُيصَلُب من جديد. كازانزتا

وألفان،  عرشون  هذا؟  عاٍم  أيُّ  أتسَمع؟  أفقُده،  يوضاس.  يا  عقلي  أفقُد  إنيّن 
 
ٍ
تقول؟ إنيّن ال أطيُق الّتماثل. الّلعنة. ال يمكُن لهذا أن يكوَن جّيًدا. مئُة عرشين
ها. تبدو 

ِ
ب ازداَدْت عرشيًنا. ال يعجبين هذا البّتة. البّتة. البّتة. هذه كلمٌة ال بأَس 

ْرُتها.  كرّ إْذ  يفًة  طر
إرفْع صوَت املوسيقى، أسِمْعين حااًل.

I know when to go out
Know when to stay in
Get things done

السّيارِة، هذا؟  آلته  رقُم  زوجيٌّ  أم  مفرٌد  هو  وهْل  الكاذبني!  على  لعنُة هللاِ  أال 
يدنا البهتاُن األكرب:  كيَف يعرُف مت يخرُج ومت يربض؟ يظّنه سّيَد نفسه؟ ثّم يز
 
ٍ
أنا منُذ دهر يا يوضاس؟  أنجْزَت بها عَماًل  ثينغز دون! مت كانت آخَر مرٍّة  غيت 

 واحد.
ٍ

كِمْل قراءَة كتاب مل أ

زيك محفوضصباح جّلول

بسام سابا وحكايته مع امُلثنى ومصرِيه امُلفردّّيائسان. ثوريان. يتخيالن.

يه بورتر
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ُصّوَر  اّلذي   
ِ
املرسح خشبِة  على  ونّوس  سعدهللا  الّسوريُّ  املرسحيُّ  يستضيُفنا  املساُء،  هذا 

على  ه 
ِ
إرصار سبَب  ونّوُس  يوضح  مل   .1998 عاَم  العريبّ"  الحلم  يت  "اوپر كليپ  فيديو  فيه 

 وال من بعيد. 
ٍ

يب ـ "األوپريت" ال من قر
ِ
ب بالّذاِت، خاّصًة أن ال عالقَة له   

ِ
الّلقاِء يف هذا املكان

يبّيٍة يخلُط األدواَر فيها بنَي   مقابلِتنا الرّسيعِة إىل مرسحّيٍة تجر
ِ
ولكّننا شعرنا أنّه يحّضُ لتحويل

ِته. ُرمَّ
ِ
ب املجتمَع  ليشمَل   

ِ
واملخرج  

ِ
والجمهور املمّثلنَي 

***
 10 سنواٍت على 

ِ
بمناسبِة مرور  

ِ
الحوار إجراَء هذا  أستاذ ونّوس، أشكُرك على موافقِتك 

؟
ِ
 العريبّ. أخربنا، "ِمن اآلِخر"، ماذا نفعُل هنا على خشبِة املسح

ِ
بيع  ُحُلِم الرّ

ِ
انطالق

: أّواًل ألنَّ 
ِ
 مهّمني

ِ
أنا أعمُل على مرسحّيٍة لن تبَص الّنوَر أبداً. أقوُل أنّها لن تبَص الّنوَر لسببني

، وثانًيا ألنّها مظلمٌة إىل حدٍّ بعيد. أطلقُت على 
ِ
األنظمَة العربّيَة ستمنُع عرَضها بطبيعِة الحال

 العريبّ".
ِ
بيع  الرّ

ِ
 من أجل

ٍ
املرسحّيِة اسَم "حفلُة سمر

لن  أنّك  تقصُد  ُمظلمٌة؟  الثّاين،  الّسبَب  أفهم  مل  ولكن   ،
ٍ
حاصل تحصيُل  الرّقابُة  هم... 

تستخدَم اإلضاءَة يف هذا العمل؟

حّت  فيه  فكّرُت  اّلذي  الوحيُد  املشهُد  هو   ،
ٍ
حال كلِّ  على   ،

ِ
األّول املشهِد  من  أبدأ  دعين  نعٌم، 

يوجُد  وفيه،  العربّيِة   
ِ
الّدول إحدى  رسميٍّ يف   

ٍ
داخَل مرسح املرسحّيِة  أحداُث هذه  تدوُر  اآلن. 

 الّسلطِة وعدًدا من املواطننَي ومجموعًة من الاّلجئنَي الذين 
ِ
جمهورٌ يضمُّ مجموعًة من رجال

 املتوّسِط العاتية.
ِ
 األبيض

ِ
 بعَد أن َلَفَظتهم أمواُج البحر

ٍ
عادوا إىل بالِدهم قبَل قليل

يمة. كيٌد أنّها مسحيٌّة جديدٌة؟ تذكرّين بالهز عفواً، déjà vu، هل أنت أ

 العريبِّ من حقبِة 
ِ
 باقٌة من مطريب ومطرباِت العامل

ِ
يزي… وعلى خشبِة املرسح صرًبا جمياًل يا عز

يِت  الّتسعينّيات. يبدأ العرُض ويتناوُب املطربوَن واملطرباِت على تأديِة فقراٍت من أغنيِة "أوپر
نسخٌة  وهي  العرمرمّيِة،  واألوهاِم  والّنوستالجيا  الوطنّيِة  بالكليشيهاِت  الَغنّيِة  العريبِّ"   

ِ
بيع الرّ

يِت الحلِم العريبِّ عاَم 1998. محّسنٌة عن أوپر

هل  أمكن.  إذا  تابع  الكريسّ.  على  هناَك  أجلُس  سوَف  حسًنا  املشهُد،  أعجبين  هممم، 
؟ هل جّهزَت اإلضاءة؟ 

ِ
 البرصيِّ للعرض

ِ
عملَت على الجانب

املطربنَي  وجوَه  يعكُس  خفيٍف   
ٍ
وميض عدا  ما  معدوٍم،  شبُه  الّنوُر  سابًقا،  لك  قلُت  كما 

 
ِ
ه على وجوِه الحضور

ِ
واملطرباِت الذين يرسموَن ابتسامًة على وجوِههم. ينعكُس الّضوُء بدور

، لكنَّ املوسيقى اّليت سيوزّعها حميد 
ِ
 حذر. الّظالُم يسيطُر على املكان

ٍ
يف الّصالِة، يف ظلِّ ترّقب

ُر، تفاؤٌل حذر. نسمُع وصالِت املطربنَي واملطرباِت على  كرّ ، ولكن أ
ِ
الّشاعري تبعُث على الّتفاؤل

 والّنخوِة العربّيِة، مقطٌع آخُر عن األجداِد واآلباِء، مقطٌع 
ِ
الّتوايل: مقطٌع من األغنيِة عن الفخر

 بسيٍط، وهكذا…
ٍ
 وسدٍّ وُمزارع

ٍ
عن مصنع

فجأًة يقُف شخٌص من الحضوِر ويصيُح معرتًضا: "ها! ما بكم، أشعلوا الّنوَر أكرثَ، إيّن ال أرى 
العتمة." شيئًا، مل أدفع مثَن بطاقتنِي يل ولزوجتي حتّى أجلَس يف 

تتوّقُف املوسيقى مؤّقًتا ويظهُر املُخرُج من خلِف الّستارة. يعربُ املخرُج بهدوٍء بني املطربنَي 
"يُسعُدنا  املعرتِض:  الّشخِص  إىل  بالكالِم  ه  ويتوجَّ املحموِل  هاتِفه  بضوِء  طريَقه  مضيًئا 
وتنجيل  الّنوُر  سيشعُّ  جميًل،  صربًا  ولكن  حامستَك،  ونقّدُر  الفّنيِّ  العمِل  هذا  يف  انخراطُك 

حتامً." الحقيقيُة 
النور؟" يا مخرج. ولكن متى تشعُل  يفرجها عليك وعلينا  "الله  املعرتُض:  الّشخُص  يردُّ 

األوپريت" الّربيعِ يف  املخرُج: "عندما يحنُي مشهُد فصِل  يجيُب 
الحالِك اآلن. املشهُد غرُي واضح." الظّلِم  الّشخُص: "وماذا نستفيُد من 

الّسؤاِل املخرُج ال يجيُب عن 

باٍب جانبيٍّ يدخُل شخصاِن من 
أنتام؟" "من  املخرُج مستغربًا:  يسأُل 

التّلفزيوِن،  عىل  يقولوَن  كام  عمرِه  زهرِة  يف  شابٌّ  واحد،  رقم  كومبارس  "أنا  األّوُل:  فيجيُب 
شاهدُت الّربيَع بأمِّ عيني، ثمَّ فقدُت عيني. مل أُعْد أرى شيئًا. انطفأت. سمعُت أنّكم تغّنوَن 
، فجئُت أخرُبكم عنه. أنا رأيُت الحلَم واللِه. رأيُت الّربيَع يف بداياتِه. ولكن، كام  الحلَم العريبَّ
قلُت لك، فقدُت عيني بعَد أن رأيتُه. ال أذكُر الكثرَي من األحداِث، جلُّ ما أذكرُه أنّه كالحلِم 

ال يشبُهه أيُّ يشٍء آخر."
عيَنك؟" فقْدَت  "وكيَف  املخرُج:  يسأُل 

عيني  خسارَة  أنَّ  قالوا  عادي.  بيشء.  أشعْر  مل  البساطِة،  بهذه  "قنًصا.  واحد:  رقم  كومبارس 
الحاكِم يوماً؟  باملناسبِة، هل خرْجتُم عىل  الّربيع.  الّذي عيلَّ أن أدفَعه حتّى أرى  الثّمُن  هي 
عكِس  عىل  عادًة  يطوُل  ال  فصٌل  هَو  طبًعا  الّربيع.  فصِل  حلوِل  مثَل  جميٌل  شعوٌر  أنّه  والله 

والّشتاء." الّصيِف  فصيَل 
ثمَّ يضيُف الّثان: "أنا كومبارس رقم إثنان، أي أنَّ الّل-دوَر الّذي ألعبُه مختلٌف كليًّا عن دوِر 
زمييل ورفيقي كومبارس رقم واحد. أنا شاهدُت الّربيَع أيًضا، ولكّنه مل يُدْم طويًل، أؤكُّد كلَم 
زمييل. وأنا سأموُت قريبًا من شّدِة حزين. ولكن أؤكُّد لكم، لقد رأيُت الّربيع. ليَس حلاًم، إنّه 

حقيقٌة، لكّنه ال يزاُل ينمو يف األحشاِء، أقصُد أنّه غرُي مريّئ..."
متى  الظّلمِة،  إىل  بالعودِة  جميٌل،  كلٌم  صورٍة،  بل  صوٌت  ترّشفنا،  "نعم،  املعرتُض:  الشخُص 

الّنوَر يف الّصالِة؟ أكّرُر، أنا ال أرى شيئاً." تشعلوَن 
يخطو املخرُج بضَع خطواٍت باتّجاِه الحائِط عىل جانِب املرسِح ويرفُع مفاتيَح اإلضاءِة دفعًة 

الّصالة. الّنوُر يف  واحدًة فيشعُّ 
يف مشهٍد جامعٍ، يغمُض املطربوَن والحضوُر أعيَُنهم ويرفعوَن أيديهم ليحُجبوا الّنوَر الّساطع. 

اتّجاٍه كمن تحرتُق عيونُهم: الرّصاُخ من كلِّ  يعلو 

نحن؟ "من 
أنتم؟ من 

جرذان
أتيتم؟ أين  من 
أتينا؟ أين  من 
تريدون؟ ماذا 

نريد؟ ماذا 
فهمتكم

البلد نحرق 
نفعله هنا؟ الّذي  ما 

الّذي حصل؟ ما 
النظام إسقاط 

إىل أين نحن ذاهبون؟
النور" أطفئ 

الّصالِة،  يف  الظّلُم  يحلُّ  مجّدًدا،  الّنوَر  املخرُج  يطفئ  الجامعيِّة،  الهيسترييا  من  لحظاٍت  بعَد 
عىل  اعرتاَضه  البدايِة  يف  أبدى  الّذي  الّشخُص  أّما  الحذر.  الهدوِء  حالِة  إىل  الجميُع  ويعوُد 
الظّلِم، فرتاجَع عن مطالبِته بالّنوِر، وجلَس صامتًا يف مقعِده عىل الّرْغِم من رعشِة األدرينالنِي 

الّتي تسارَعت يف عقلِه قبَل لحظات. الّتي جالَْت رسيًعا يف جسِده، فبدأ "يحّدُق" باألفكاِر 

ملاذا سكتَّ يا سعد هللا؟

بعُد  أفكّر  مل  األّوُل،  املشهُد  ينتهي  ولكن هكذا  أسكت،  مل  ال  ال 
يف املشهِد الّتايل. 

 األسئلة؟
ِ
إًذا ما العمُل؟ هل أبدأ بطرح

ال أعلُم، كنُت أحّدُق البارحَة يف لوحٍة للرّّساِم "غوغان"، أثارت 
أنهي  أن  قبَل  أي   .1967 عاَم  رأيُتها  مرٍّة   

ِ
أّول يف  حرشييّت 

يا بعَد الّنكسة. الّلوحُة تحمُل العنواَن  دراسيت وأعوَد إىل سور
أين نحن ذاهبون؟" ثمَّ  أتينا؟ ما نحن؟ إىل  أين  الّتايل: "من 
 من 

ِ
السادس يمُة  أفكُّر يف حزين وغربيت حني حّلت هز بدأُت 

يران. ثمَّ فكّرُت كيَف تعّلمُت املرسَح يف فرنسا، وكيَف تعّلَم  حز
عليَّ  ربّما  الاّلجئني.  مخيماِت  الحياَة يف  جينيه  جان  صديقي 
كَن  األما يحبُّ  هو  الّثاين،  املشهِد  يف  جينيه  جان  أُدِخَل  أن 

املظلمة. ربّما، ال أعلم.  

أنت تتحّدُث عن أزمِة الهويِّة... صحيح؟ أسمُع أنَّ معظَم 
 ،67 الـ  أي  الِحْقَبة،  تلك  عايشوا  مّمن  العرَب   

ِ
الّشبّان

ساوَرْتهم نفُس املشاعر. ربما كانت األحالُم كبريًة، ما جعَل 
بعُض  ك 

ِ
جواب من  يظهُر  لكن  جًدا.  كبرًيا  يمِة  الهز وقَع 

 والتّخبِّط والخوِف يا أستاذ. هل أنت متشائم؟
ِ

القلق

أن  اليوَم ال يمكُن  باألمل. وما يحدُث  إنّنا محكوموَن  أبًدا.  ال 
يخ.  الّتار نهايَة  يكوَن 

، ومن أيَن يأيت هذا 
ِ
يخ طيّب، معك حّق. ال ليَس نهايَة التّار

إطالًقا.  املسحيِّة  الكتابِة  عن  تتوّقف  مل  أنَّك  أعلُم  األمُل؟ 
 لديك أم صانعه؟

ِ
هل املسُح هو مصدُر األمل

الّتكنولوجّيِة،  الّثوراِت  كلِّ  ورغَم  املرسَح،  أنَّ  أعتقُد،  أنا  فعاًل، 
اإلنساُن  فيه  يتأمُل  اّلذي  الّنموذجيَّ،  املكاَن  ذلَك  سيظلُّ 
تجعُله  اّليت   

ِ
املرسح ومزيُة  مًعا.  والوجوديَّ  يخيَّ  الّتار رشَطه 

يتأّمَل  املتفّرَج يكرُس فيه َمحاَرَته، يك  مكاًنا ال ُيضاهى، هي أنَّ 
 جماعيٍّ يوقُظ انتماَءه إىل الجماعِة، 

ٍ
الرّشَط اإلنساينَّ يف سياق

 وتعّدَد مستوياِته. 
ِ
الحوار ويعّلُمه غىن 

وكيَف تصنُع الحواَر يا سعد هللا؟ 

املكتملِة اّليت عرضُتها   
ِ
كما رأيت يف هذه املحاولِة املرسحّيِة غري

 )أو ربّما أنَت تخّيلَتها يك تعرِضها على قرّاِئك 
ٍ
عليَك منُذ قليل

املرسحيِّ،   
ِ
العرض داخَل  يجري  حوارٌ  هناَك  رحلة(،  مجّلة  يف 

أيًضا  وهناك  واملتفّرج.   
ِ
العرض بني  مضمرٌ  آخُر  حوارٌ  وهناَك 

أبعَد، هناك  أنفسهم. ويف مستوى  املتفرّجنَي  بني  ثالٌث  حوارٌ 
املدينِة  وبني  وجمهوًرا"  "عرًضا  املرسحيِّ   

ِ
االحتفال بني  حوارٌ 

اّليت يتمُّ فيها هذا االحتفال. ويف كلِّ مستوىً من مستوياِت 
ووعًيا  إحساًسا  ونزداُد  وحدِتنا،  كآبِة  من  ننعتُق  تلَك،   

ِ
الحوار

 ،
ِ
املجتمع هذا  قياِم  رشوِط  من  رشٌط  هو  فاملرسُح  بجماعّيتنا. 

ه.
ِ
ورضورٌة من رضوراِت نمّوِه وازدهار

 
ِ
املسح  

ِ
أوضاع بني   

ٍ
وثيق ترابٍط  إىل  كالِمك  يف  تشرُي 

 العريبِّ اليوم؟
ِ
، ما رأيَك باملسح

ِ
واملجتمع

الحلَم  ليَس  )طبًعا  أحلُم  هل  تتكّلم!   
ٍ
مرسح أيِّ  عن  لكن 

املرسُح  كاَن  اّليت  الفرتاِت  إىل  الحننَي  أستثرُي  هل  أم  العريبَّ(، 
أن  يجوُز  ال  واملتعة!  الحواَر  املدينِة  يف  يفّجُر  حدًثا   

ِ
بالفعل فيها 

نخادَع أنفَسنا، املرسُح يتقهقر. وكيفما تطّلعُت، فإيّن أرى كيَف 
هوامَش  يف   

ِ
الّتقوقع على  ها 

ِ
وتجرب بمسارِحها،  املدُن  تضيُق 

 
ِ
املدن فضاءاِت هذه  وتتكاثُر يف  تتوالُد  بينما  ومعّتمٍة،  مهملٍة 
األضواُء، والّشاشاُت امللّونُة، والّتفاهاُت املعّلبة. ال أعرُف فرتًة 

 املاّديِّ واملعنويّ.
ِ
عاىن فيها املرسُح مثَل هذا العوز

، واملسارُح 
ِ
 كانت املدينُة تعجُّ باملسارح

ٍ
أنَت تتحّدُث عن زمن

، والعروُض تعجُّ بالجمهور. ماذا كنَت تتأّمُل 
ِ
تعجُّ بالعروض

من ذلك الزّمن؟

بها  حلَم  طاملا  اّليت  اليوتوبيا،  تلك  تتحّقَق  أن  أتأّمُل  كنُت 
تتقاسُم  متضافر.  واحٍد   

ٍ
عامل يف  نحيا  أن  يوتوبيا  اإلنسان. 

إنسانّيُة  فيه  وتزدهُر   ،
ٍ
غنب  

ِ
دون من   

ِ
األرض خرياِت  شعوُبه 

 دون حيٍف أو عدوان. لكْن، يا للخيبة! وألنّه ال يوجُد 
ِ
اإلنسان

 ،
ِ
 مرٍّة يف العامل

ِ
، وألنَّ البرَش وربّما ألّول

ِ
 عن املستقبل

ٍ
أيُّ تصّور

مل يعودوا يجرؤوَن على الحلِم فإنَّ الرّشَط اإلنساينَّ يف )بدايِة( 
أصنُع  ماذا  أعلُم  ال  وهكذا  ومحبًطا.  قاتًما  يبدو   

ِ
القرن هذا 

َنْتها لوحُة غوغان.  من األسئلِة اّليت تضمَّ

صحيح، نحن نتأرجُح بنَي الحلِم تارًة واالحباِط تارًة أخرى. 
الحلِم،  بني  الّتابِط  حوَل  واضًحا  جواًبا  منَك  يُد  أر هنا 
يعودوا  مل  البرَش  أنَّ  قلَت  والثّورة.  مثاًل،  ما  بيوتوبيا  الحلِم 
 
ِ
لنجاح مجاَل  ال  أن  يعين  هذا  فهل  الحلِم،  على  يجرؤوَن 

أيِّ ثورٍة، أو حّت تخيُّلها أصاًل؟

رشوُط  فيه  َغَدت  اّلذي  الوقِت  ففي  صحيٌح،  هذا  طبًعا، 
اليوَم  تشكُّل  اّليت  هيَ  الّثقافَة  فإنَّ  وصعبًة،  معّقدًة  الّثورِة 
من  والخاليِة  األنانّيِة،  العوملِة  هذه  ملواجهِة  الرّئيسّيَة  الجبهَة 
املواقَف  تبلوَر  أن  يمكُن  اّليت  هي  فالّثقافُة  إنساينّ.  بعٍد  أيِّ 
اّليت  وهي  آلّياِته.  وتكشُف  يحدُث  ما  تعرّي  اّليت  الّنقديَّة، 
يمكُن أن ُتِعنَي اإلنساَن على استعادِة إنسانّيِته، وأن تقرتَح له 
هذا  ويف  وجمااًل.  ووعًيا  يًّة  حرّ كرَث  أ تجعُله  اّليت  واملثَل  األفكاَر 
 هذه املهامِّ الّنقديِّة 

ِ
يًّا يف إنجاز  دوًرا جوهر

ِ
، فإنَّ للمرسح

ِ
اإلطار

ُبنا، عرَب املشاركِة واألمثولِة،  واإلبداعّية. املرسُح هَو اّلذي َسُيَدرِّ
الجماعة.  جسَد  أصابت  اّليت  والّتمزّقاِت   

ِ
الّصدوع  

ِ
رأب على 

أؤمُن  وأنا  جميًعا.  نفتقُده  اّلذي  الحواَر  سُيحيي  اّلذي  وهو 
ملواجهِة  البدايِة  خطوُة  هو   ،

ِ
والّشامل الجادِّ   

ِ
الحوار بدَء  أّن 

 املحبِط اّلذي يحارُص عاملَنا يف هذا القرن.
ِ
الوضع

كلمٌة أخرية؟

بالّنسبِة  كليشيه  أصبَح  لو  حّت   ،
ٍ
قليل قبَل  قلُته  ما  ُر  كرّ أ

يمكُن  ال  اليوَم  يحدُث  وما  باألمل.  محكوموَن  إنّنا  للبعض. 
يخ. الّتار أن يكوَن نهايَة 

إىل  إشارٍة  يف  ُمتخيٌّل  عنواٌن   " العريبِّ الّربيعِ  أجِل  من  سمٍر  "حفلُة   *

مرسحيِة ونّوَس "ليلُة سمٍر من أجِل 5 حزيران" )1968(.

الثّاين من الحواِر مقتبٌس من رسالٍة كتبَها ونّوُس عاَم 1996. ** القسُم 

صن  وكاَن  الّصيينُّ  بيُع  الرّ حلَّ  املياِلد،  قبَل   520 عاَم 
عاًما.  وعرشيَن  أربًعا   

ِ
العمر من  يبلُغ   )Sun Tzuٍ( تزو 

ين  ز الّسياسّية من جامعِة  العلوِم  إجازًة يف  كان يحمُل 
 

ِ
 ويائٌس مثل معظِم الّشباب

ِ
)Zen(. عاطٌل من العمل

كُل  يأ ه 
ِ
شباب ربيَع  صن  قىض  الوقِت،  ذلَك  يف  الّصيينِّ 

 العيش.
ِ

 لكسب
ٍ
األُرزَّ ويفكُّر يف طرق

تحَت  كعادِته  جالًسا  تزو  صن  كان  صبيٍحة،  ذاَت 
ه. 

ِ
العارشِة من عمر كان يف  أن  منُذ  ألَِفها   

ٍ
ليمون شجرِة 

 ومخاوِف صن، وأطلَق عليها 
ِ
الّشجرُة كلَّ أرسار عرَفت 

 
ِ
الخامس ميالِده  عيِد  يف   .)Annchi( "أنتش"  اسَم 
عّدَة  وبىك  أنش  تحَت  تزو  صن  جلَس  والعرشيَن، 
 
ِ
الّصني يف  األطفاُل  "يعتُقد  فقال:  حّدَثها  ثمَّ  أيّاٍم، 
 
ٍ
فاعل  

ٍ
بشكل وسيساهمون  ما،  يوًما  سيكربوَن  أنّهم 

وسيؤّسسوَن   ،
ِ
األعمال شّت  وسيمتهنوَن   ،

ِ
املجتمع يف 

 
ٍ
كامل  

ٍ
لجيل بالّنسبِة  القاعدُة  هذه  ُكرِست  لقد  ا.  أرَسً

 
ِ
إعصار جرّاَء  الّصيينِّ   

ِ
الّشباب من   )

ٍ
ألجيال حّت  )أو 

ما  االرتباِك،  أو   )liminal period( الحّديِّة"  "مرحلِة 
أن  عليهم  ُقّدَر  اّلذي  املحّتَم  الفشَل  مصرَيهم  جعَل 
بفروِعها  وأومأت  صن  إىل  أنتش  استمَعت  ُيقاسوه. 
لبَث  ما  ساعٍة  ملّدِة  الّسماِء  يف  صن  حّدَق  ثمَّ  تعاطًفا. 
من  ليمونٍة  بإلقاِء  أنتش  أيقظته  بعدها.  من  ناَم  أن 
واستمَع   

ٍ
عجل على  صن  فنهَض  رأِسه،  على  غصِنها 

الفوىض، هناَك  الحكيمِة: "يف خضمِّ  أنتش  إىل كلماِت 
أيضاً فرصة".

يل  وانغ  جاره  شجرِة  َقْطَع  صن  قرَّر  الّلحظِة،  تلك  يف 
يكن صن يحبُّ  مل  ليموناضة.  لبناِء كشِك  واستخداَمها 
اليوِم   

ِ
صباح يف  أحد.  يحبَّه  مل  باألحرى،  يل،  وانغ  جاَره 

لّليموناضِة  صن  كشِك  من  يل  وانغ  اقرتَب  الّتايل، 
لقطِعك  "شكًرا  قائاًل:  عينيه  يف  محّدًقا   ،

ِ
القلب مفطوَر 

شجريت يا صن!"
يأيت  "الّنُص  وأجاَب:   

ِ
الجندب مثَل  بهدوٍء  صن  وقَف 

فرصًة  وجدُت  املشاكل…  يف   
ِ
الفرص  

ِ
اقتناص من 
واستغّليتها."

 
ِ
الّظهر بعَد   

ِ
ساعتني ملّدِة  قيلولًة  "أخذُت  يل:  وانغ 

واستيقظت ألجَد أنَّ شجريت مقطوعة."
 يف املياِه 

ٍ
صن تزو: "بالّضبِط، حّت أفضُل سيٍف مغّطس

الّنهاية." املالحِة سيصدأ يف 
ألنّك  حكيًما  رجاًل  أصبحت  أنّك  تعتقُد  "هل  يل:  وانغ 

ك؟"
ِ
قطعت شجرَة جار

كرَث   أ
ِ
ك بالّتفكري صن تزو: "من املهمِّ أن تتفّوَق على عدوِّ

 هَو اّلذي ال يتطّلُب معركة".
ٍ
من محاربته. أعظُم انتصار

وظلَّ  يل  وانغ  ابتعَد  تزو،  صن  هراِء  إىل   
ِ
االستماع بعَد 

صن يبيُع الّليموناضَة لبقّيِة حياِته: إنّها مرحلُة الحّديّة.

حاوره: حرمون حمية

محمود العاكوم

سعد هللا ونّوس يكشُف لـ"رحلة" مرشوَعه اّلذي لن يبَص الّنـــــــــوَر:

صن تزو: "حفلُة سمٍر من أجِل الرّبيِع العربيّ"
الرّبيع الّصيينّ

جغل بزينطي
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افروبيت

الّتعليِم  يّاٍت يف  يليُّ وضَع نظر براز راديكايلٌّ  يري معّلٌم  پاولو فر
ربَط  وكرامِته.   

ِ
اإلنسان يِّة  حرّ  

ِ
لصون مدارَس  إىل  تحّولت 

الجذريِّ   
ِ
والّتحّول واملضطهديَن  الفقراِء  تعليِم  بنَي  يري  فر

وتسمو  الّناُس  يتساوى  فيه   
ٍ
عامل بناِء   

ِ
أجل من   ،

ِ
للمجتمع

باالقتصاِد  يُّة  الجذر الّتشاركّيُة  الّديمقراطّيُة  واملمارساُت  القيُم 
والّسياسّية. 

يف  األسوِد   
ِ

الوعي حركِة  على  الكبرُي  األثُر  يري  فر  
ِ
ألفكار كان 

املرتبطِة  املنّظماِت   
ِ
وبعض الّنقابّيِة  والحركِة  يقيا  أفر  

ِ
جنوب

 
ِ
الفصل حقبِة  خالَل   ،)UDF( املّتحدِة  الّديمقراطّيِة  بالجبهِة 

 العنصيِّ كتاَبه 
ِ
 نظاِم الفصل

ِ
العنصيّ. وعلى الرّغِم من حظر

من   
ٍ
نسخ تداوُل  تمَّ  املضطهدين"،  "پيداغوجيا  الّتأسييسّ 

 رسّيّ. 
ٍ
 بشكل

ِ
الكتاب

 
ِ
يري عام 1921 يف ريسيفي، وهي مدينٌة تقُع يف شمال ُولَد فر
يف  وبدأ  مدرًّسا  أصبَح  الجامعّيِة،  دراسِته  بعَد  يل.  الرباز  

ِ
رشق

ذلَك  يف  بما  للّتعليِم،  الرّاديكالّيِة  باملقارباِت  اهتماِمه   
ِ
تطوير

للمنّظماِت  أّن  يري  فر رأى  للكبار.  أمّيٍة   
ِ
محو تعليِم  يَع  مشار

الّنقديِّ   
ِ
العقل  

ِ
تكوين يف  حيويٌّ  دورٌ  والعّمالّيِة  املجتمعّيِة 

 على هيمنِة الّظلِم وتبعّيِة االضطهاد.
ِ

 للّتغّلب
ِ

املطلوب
دعُم  املبكرِة  يري  فر  

ِ
ألعمال األساُس  الهدُف  كاَن  ولذلَك، 

 الّنقديِّ لدى 
ِ
 تنميِة الّتفكري

ِ
 الرّاديكايلِّ من أجل

ِ
 التدريس

ِ
أصول

من  طّورها  اّليت  يِّة  الحوار املشاركِة  يقُة  طر أصبحت  األفراد.  
املدرسّيِة   

ِ
للربامج ميًّا  وتقدُّ يًّا  تحرّر بدياًل  فصاعًدا  الخمسينّياِت 

بواسطِة  مثاًل  املّتحدِة  الوالياِت  حكومُة  ترعاها  اّليت  املهيمنِة 
منّظمٌة  وهي   ،)USAID( الّدوليِة  للّتنميِة  األمريكّيِة  الوكالِة 
األمرييكِّ  الّتعليِم   داخَل منظومِة 

ِ
 األطفال

ِ
إىل استيعاب تهدُف 

ثقافًيا  الّثالِث   
ِ
العامل يف  الاّلمساواِة  يادِة  ز يف  فُتسهُم  املعرفّيِة، 

وماديًّا. 

من املنفى إىل أفريقيا
بدعٍم  البالِد  يليُّ على  الرباز الجيُش  يف 1964، عندما استوىل 
وحشّيٍة،  يمينّيٍة  يٍّة  دكتاتور  

ِ
وفرض املّتحدِة  الوالياِت  من 

الجديِد  الّنظاِم  زّجهم  الذين  املعتقلنَي  بني  من  يري  فر كان 
رساُحه  أطلَق   ،

ِ
االعتقال يف  يوًما  سبعنَي  وبعَد  الّسجون.  يف 

عّدة.  التينّيٍة   
ٍ
دول بنَي  فتنّقَل  البالِد،  مغادرِة  على  وأجرَب 

فزاَر  يقيا،  بأفر  
ِ
ر الّتحرّ بحركاِت  عالقاَته  وّطَد  الفرتِة،  تلك  ويف 

بيساو وساوتومي وأنغوال وكاپ فريدي.  زامبيا وتزنانيا وغينيا 
وجبهِة   ،)MPLA( أنغوال  

ِ
ير لتحر الّشعبّيِة  الحركِة  مع  واجتمَع 

 
ِ
أجل من  يقيُّ  األفر والحزُب   ،)Frelimo( موزمبيَق   

ِ
ير تحر

 
ِ
محو برامَج  وطّوَر   )PAIGC(  

ِ
األخض  

ِ
والرّأس غينيا   

ِ
استقالل

 هذه الّدول.
ِ
 يف بعض

ِ
أمّيِة الكبار

 ،
ِ

الّشعوب على  ه 
ِ
وآثار  

ِ
االستعمار عن   

ٍ
بإسهاب يري  فر قرأ 

فرانزت  مثَل  األفارقِة  ينَي  الّثور املثّقفنَي  كتاباِت  ذلك  يف  بما 
الّنظاَم  بشّدٍة  ينتقُد  أيًضا  يري  فر كاَن  كابرال.  وأميلكار  فانون 
الرّأسمايلَّ وهيمنَته اّليت تتشابُك مع العنصيِّة والّتميزي.  ويف 
 

ِ
، حيُث أصبَح ناشًطا يف حزب

ِ
يل الرباز يري إىل  1980، عاَد فر

)Partido dos Trabalhadores(.  وعندما سيطَر   
ِ
العّمال

( يف 1988، 
ِ
 يف العامل

ِ
 املدن

ِ
كرب الحزُب على ساو پاولو )إحدى أ

 حّت 
ِ

يًرا للّتعليِم يف املدينة. وبقيَ يف هذا املنصب تمَّ تعييُنه وز
1991 وتويفَّ يف 1997.

بيداغوجيا املضطهدينَ يف جنوِب أفريقيا
عمَله  يري  فر واصَل   املنفى،  يف  قضاها  اّليت  الّسنواِت  خالَل 
أّلَف  حيُث  تشيلي،  مثَل  الالّتينّيِة،  أمريكا   

ِ
بلدان يف  البحيثَّ 

وطّوَر   ،)1968( املضطهدين"  "پيداغوجيا  أهمّيًة،  األكرَث  كتاَبه 
 األّمّيِة للبالغني. خالَل تلَك الّسنِة، اندلَعت ثوراُت 

ِ
برامَج محو

يري   أنحاِء العامل. ويف تلَك الفرتِة، اكتشَف فر
ِ
 يف جميع

ِ
الّشباب

أعماَل فرانزت فانون. و يف 1987، ذكَر أنَّ شابًّا كان يف سانتياغو 
"معّذبو  فانون  كتاَب  أعطاُه  سياسّيٍة  مهّمٍة  يف  )تشيلي( 
"پيداغوجيا  من  االنتهاِء  مشارِف  على  كاَن  عندما   ،"

ِ
األرض

 يف 
ِ
املضطهدين". لكّنه بعَد قراءِة الكتاَب، اضُطرَّ إىل إعادِة الّنظر

باإلنسانّيِة   
ٍ
كبري  

ٍ
يري بشكل تأثَّر فر كتابَته، فقد  مضموَنه وأعاَد 

يف  الجامعّينَي  املثّقفنَي   
ِ
دور يف  ه 

ِ
وتفكري لفانون،  الرّاديكالّيِة 

من  نخبٍة   
ِ
تحّول كيفّيِة  حوَل  وتحذيراته  الّشعبّيِة،  الّنضاالِت 

يَن جدد.  املظلومنَي إىل مستعمر
يقيا،   يف أفر

ِ
يري زاَر العديَد من البلدان وعلى الرّغم من أنَّ فر

يقيا.  أفر  
ِ

جنوب يارِة  بز العنصيِّ   
ِ
الفصل نظاُم  له  يسمح  مل 

البلِد  لذلَك  االجتماعيَّ  يَخ  الّتار يري  فر استعرَض  ذلَك،  ومع 
يقيا للقاِئه   أفر

ِ
ه ووصَف كيف جاء مناضلوَن من جنوب

ِ
يف كتب

وأّدى  يدوُر يف وطِنهم.  كاَن  ما   
ِ
والّتحدَث عن عمِله يف سياق

 إىل تبيّن العديِد من املّنظماِت والحركاِت املشاركِة 
ِ

هذا الّتقارب
ه.

ِ
يري وأساليب  فر

ِ
 العنصيِّ أفكار

ِ
 ضدَّ الفصل

ِ
يف الّنضال

 
ِ
يري يف "پيداغوجيا املضطهدين" أنَّ الهدَف من العمل رأى فر
 
ِ
ير الرّاديكايلِّ يتمّثُل يف استعادِة اإلنسانّيِة املفقودِة وبالّتايل تحر

أن   
ِ
أجل يقاتُل من  ألنّه  ُيضطَهُد  فاملظلوُم  الّظامل؛  كما  املظلوِم 

إنسانّيتهم  الظامّلنَي  إىل  يعيُد  الوقِت   
ِ
نفس ويف  إنساًنا،  يكوَن 

اّليت فقدوها من كرثِة ممارسِة الّظلم. 
يقيا.   أفر

ِ
 أرجاِء جنوب

ِ
، انترَش هذا العمُل يف جميع

ِ
وبرغِم الحظر

 
ِ
لتطوير أفارقًة  مفكّروَن  نرشها  اّليت  الّتطبيقّيُة  الكتُب  حّت 
يقيِّ ُحِظرت أيًضا، فُوزَّعت رسًّا.   األفر

ِ
يري يف الّسياق  فر

ِ
أساليب

يري وصَل  وهنا، يشرُي األكاديميِّ لزييل هادفيلد إىل أّن كتاَب فر
 الحركِة 

ِ
 الّسبعينّياِت من خالل

ِ
يقيا يف أوائل  إفر

ِ
أواًل إىل جنوب

 األّمّيِة 
ِ
 محو

ِ
يع  مشار

ِ
الجامعّيِة )UCM(، واّليت بدأت يف تطبيق

مع   
ٍ
وثيق  

ٍ
بشكل الحركُة  فرييري. وعملت   

ِ
نهج املستوحاِة من 

ستيف  أّسسها  اّليت  )ساسو(،  يقيا  أفر  
ِ

جنوب  
ِ

طاّلب منّظمِة 
بيكو يف 1968، وكانت ساسو األوىل يف سلسلٍة من املنّظماِت 
.)BCM( األسوِد 

ِ
اّليت شكّلت مع منّظماٍت أخرى حركَة الوعي

تضّمنت هذه الحركُة منّظماٍت عماّلّيًة مثل BWP اّليت تأثّرت 
، من بينها 

ِ
يَع تعليِم العّمال يري فأطلَقت مشار  فر

ِ
أيًضا بأفكار

يري  فر منهجّيَة  اتّبَعَ  اّلذي   )UTP( الَحَضيَ   
ِ

يب الّتدر برنامُج 
 يف 

ِ
هم اليومّيِة، والّتفكري

ِ
 يف تجارب

ِ
 العّمال على الّتفكري

ِ
لتشجيع

 على إنهاء 
ِ
 وضِعهم الحايلِّ، ثمَّ العمل

ِ
ما يمكنهم فعُله بشأن

فأُنشئت  الّسبعيّنياِت  خالَل  الربنامُج  تطّوَر  األبارتايد.  نظاِم 
يقيا.    أفر

ِ
لجاٌن عماّلّيٌة لدعِم الّسوِد ماّديًّا يف جامعاِت يف جنوب

خالل إرضاباِت 1973 )انتفاضِة ديربان(، اعتقَل الّنظاُم عدًدا 
كانت قد  عّدًة  نقاباٍت مهنّيًة  ولكنَّ  الّتحرّر.  قياداِت حركِة  من 
ومن  الجامعاِت،  يف  املدرّبنَي  املثّقفنَي  من  عدٌد  فبدأ  تشكّلت، 
حّققت  اّليت  الّنقاباِت  يف  باالنخراِط  يري،  بفر تأثَّر  من  بينهم 

انتشاًرا رسيًعا.

 
ِ
ويف 1979، توّحَد عدٌد من الّنقاباِت ضمَن اتّحاِد نقاباِت عّمال
ديربان  انتفاضِة   

ِ
بروح  - كاَن  اّلذي  )فوساتو(،  يقيا  أفر  

ِ
جنوب

الّنقابات.  يف  الّديمقراطّيِة  العّمالّيِة  بالرّقابِة  بشّدٍة  ملزتًما   -
 
ِ
املاليني الّنقاباِت  تلَك  الّثمانينّياِت، حشَدت  منتصِف   

ِ
وبحلول

من الّناس. 

مستمرّة  "البيداغوجيا" 
تأثّرت  عّدٍة،  تّياراٍت  وجوِد  من  الرّغِم  وعلى  الّثمانينّياِت  يف 
عسكرِة   

ِ
بسبب  

ٍ
كبري  

ٍ
بشكل ضعفت  تأسيُسها،  منُذ  بفرييري 

 
ِ
املؤتمر  

ِ
 عن حزب

ِ
 الحظر

ِ
الّثمانينّياِت، ورفع أواخَر  الّسياسِة يف 

 الوطينِّ 
ِ
 املؤتمر

ِ
يقيِّ يف 1990. وأّدت عودُة حزب الوطينِّ األفر

املجتمعّيِة  للّنضاالِت  املتعّمِد   
ِ
الّترسيح إىل  املنفى  من  يقيِّ  األفر

 الوطينِّ 
ِ
 املؤتمر

ِ
 للحركِة الّنقابّيِة لسلطِة حزب

ِ
 املبارش

ِ
واإلخضاع

فرانزت  وصُفه  عّما  مختلًفا  الوضُع  يكن  مل  حينها،  يقيّ.  األفر
هي   

ِ
الحزب مهّمُة  "اليوَم   :"

ِ
األرض "معّذبو   

ِ
كتاب يف  فانون 

إيصاُل الّتعليماِت الّصادرِة من القّمِة إىل الّناس. مل يعد هناك 
 إىل األعلى ومن األعلى 

ِ
 من األسفل

ِ
مبدأ األخِذ والعطاِء املثمر

بل  الحزب.  الّديمقراطّيَة يف  ويضمُن  يخلُق  اّلذي   
ِ
األسفل إىل 

بني  ستاًرا  نفَسه  الحزُب  جعَل  فقد  ذلك،  من   
ِ
العكس على 

 والقادة."
ِ
الجماهري

 
ِ
الفصل بعد  ما  فرتِة  يف  تنترُش  بقيت  يري  فر أفكاَر  أنَّ  غرَي 

، يف الّسنواِت األوىل بعد الّتسويِة 
ِ
 املثال

ِ
العنصيّ. فعلى سبيل

مرشوًعا  ديربان  يف  العّمالّيِة  الجامعِة  تضمّنت  الّسياسّيِة، 
الزتموا  الذين  املعّلمنَي  بعُض  عليه  عمَل  نقابيًّا  تعليميًّا 
 

ِ
يري. وكاَن مابوجو مور، الفيلسوُف يف حركِة الوعي  فر

ِ
بأساليب

يري  األسوِد، أحَد هؤالِء املعّلمني. وهو يتذكُّر أنّه تعرَّف على فر
 
ِ
عندما كاَن طالًبا يف جامعِة تورفلپ )Turfloop( أثناء تشكيل
هرّبت  وكانت  ساسو،  حركُة  نظمتها  اّليت  الّشتويِّة   

ِ
املدارس

"معّذبو  من  نسخِة  مع  املضطهدين"  "پيداغوجيا  من  نسخُة 
" لفانون، ليك يقرأها الطاّلُب خلسة.

ِ
األرض

يري، مثل   فر
ِ

واليوَم، ال يزاُل عدٌد من املنّظماِت ملزتًما بأساليب
بديربان يف 1986  تأّسَس  اّلذي   )Umtapo( "أومتاپو"   

ِ
مركز

املجتمعاِت  داخَل  الّسيايسِّ  العنِف  تصاعِد  على   
ٍ
فعل كردِّ 

منها  يري،  فر منهَج  تستخدُم  أخرى  منّظماٌت  وثّمَة  الّسوداء. 
ير. برنامُج CLP اّلذي تمتدُّ جذوُره إىل تقاليِد الهوِت الّتحر

كريبسو ديالو

من الربازيِل إىل جنوِب أفريقيا: 
مدرسُة باولو فريري والوعيُ األسود

فنون وجنون

 أدبّيٍة 
ٍ
 األهلّيِة الّلبنانّيِة )1990-1975( والفرتِة املمتّدِة قبَلها، برَزْت عّدُة أعمال

ِ
خالَل الحرب

 على حدٍّ سواَء، تعكُس الواقَع االجتماعيَّ والّسيايسَّ يف مختلِف هذه 
ِ
 والّنرث

ِ
يف مجايَلْ الّشعر

كتَبها  اّليت  بريوت"  روايُة "طواحني  الرّوايئِّ هو  الّصعيِد  على   
ِ
األعمال أبرَز هذه  لعلَّ  الحقب. 

توفيق يوسف عّواد يف بدايِة الّسبعينّيات. وقد صّنَفْتها منّظمُة األونيسكو عاَم 1976 ضمَن 
لغادة  بريوت"  "كوابيس  روايَة  فإّن   ،

ِ
املقابل يف  هم". 

ِ
لعص تمثياًل   

ِ
األكرث  

ِ
الكّتاب  

ِ
"آثار سلسلِة 

 يف قائمِة 
ِ

 العرب
ِ

، قد صّنَفها اتّحاُد الكّتاب
ِ

 من بدايِة الحرب
ِ
الّسّمان اّليت ُنرَشت يف العاِم األّول

 اّليت تطرُحها كلٌّ منهما، مَع 
ِ
 قواسُم مشرتكٌة يف املسائل

ِ
 مئِة روايٍة عربّية. بنَي الرّوايتني

ِ
أفضل

لبنان.  يخ  تار  من 
ِ
 مفصليََّتني

ِ
بنَي فرتَتني والقضايا   

ِ
املسائل تلَك  اختالِفهما يف ظروِف معالجِة 

، خاّصًة ونحُن نعيُش اليوَم 
ِ

فعمَّ عرّبَت كلٌّ من الرّوايتني؟ وأيّ تساؤالٍت ترتُكهما عنَد القارئ
 العربّيِة من تبعاِت 

ِ
 نظاِم سيايسٍّ ونشوِء آخَر، بينما تعاين بعُض البلدان

ِ
 مرحلَة انهيار

ِ
يف لبنان

بيع العريب"؟ ما سّميَ "الرّ

عن   
ٍ
قرن ثلِث  لحوايَلْ  عواد  يوسف  توفيق  انقطَع   ،1939 يف  "الرّغيف"  لروايِة  كتابِته  بعَد 

ها 
ِ
الرّوايِة، ثمَّ انفجَر دفعًة واحدًة يف "طواحني بريوت". ولعلََّك إذا ما قرأَتها ستعتقُد أنَّ كاتب

املختلفِة،  قضاياِه   
ِ
سبيل يف  املُستجّدَة  الّنضالّيَة  تجرَبَتُه  يروي  يِّة  الّثور  

ِ
بالرّوح مفعٌم  شابٌّ 

االجتماعّيِة منها والّسياسّية؛ إاّل أنَّ العجَب سيصيُبَك حني تعرُف أنَّ عّواد، حنَي كتَب رواَيَتُه، 
 من العمر. رغَم الرّوحّيِة الّشبابّيِة اّليت تتوّهُج يف الرّواَيِة، إاّل أّن بنيَتها 

ِ
كان يف العقِد الّسادس

بني  عاًما،  الثَّالثنَي  خالل  الرّوايات  كتابَة  أصاَب  اّلذي  الّتطّوُر  عليها  يطرأ  مل  كالسيكّيًة،  كاَنت 
املسنِّ   

ِ
الكاتب ذاتّيِة  بني  الفارَق  يعكُس  الّتنويُع  هذا  الّسبعينّيات.  وبدايِة  األربعينّياِت   

ِ
أواخر

امللتهب. العصيِّ  الرّوايِة   
ِ
وموضوع

 لبناَن الوافدِة إىل بريوَت للّدراسِة 
ِ

يِة "املهديِّة" يف جنوب تجّسُد شخصّيُة تميمة نّصور ابنِة قر
 
ِ
 الحاصل

ِ
، الزّنوح

ِ
 املعّلمنَي واملعّلماِت، ومثُلها شخصّيُة هاين اآليت من "دير املطّل" يف املنت

ِ
يف دار

كاِت  يِف باملدينة. تتمحوُر األحداُث حوَل الحرا من األطراِف نحَو بريوَت، وبمعىنً أدقَّ عالقَة الرّ
" عاَم 1968، حيُث 

ِ
ّتينّياِت من اإلرضاباِت الّنقابّيِة إىل "ثورِة الّطالب  السِّ

ِ
االجتماعّيِة يف أواخر

القوى  وبنَي   ،
ِ
واليسار  

ِ
اليمني بني  الّصاُع  يربُز  املرحلة.  تلَك  طبَعْت  اّليت  القضايا  يظهُر جوهُر 

الّتقليديِّة الرّجعّيِة )اّليت يجّسِدها يف الرّوايِة جابر نّصور – شقيُق تميمة - وحسني القّموعي، 
 
ِ
الّتغيري وقوى   ،)

ِ
البقاع منطقِة  يف   

ِ
لإلقطاع عداَءه  يّدعي  اّلذي  الجردي  كرم  أ ما  حدٍّ  وإىل 

أيًضا،  ا  حزّيً والّطائفّيِة  الَعلمانّيِة  يأخُذ رصاُع  أخرى،  ناحيٍة  من  وتميمة.   هاين 
ِ
أمثال الّشبابّيِة 

خاّصًة لناحيِة بلَورِة مفهوِم العلمانّيِة بوصِفه نظاًما سياسيًّا. إضافًة إىل ذلك يتطرُّق الكاتُب 
الفلسطينّينَي يف  الفدائّينَي   

ِ
أم فينيقيًّا، وإىل موضوع كاَن عربيًّا  إذا  لبناَن ما  إىل مسألِة هويِّة 

 اإلرسائيليِّ املزتايد.
ِ
 جوهريٍّ إىل الخطر

ٍ
 لبناَن، وبشكل

ِ
جنوب

روز  تقوُدها مدام  اّليت  الّدعارِة  ، من 
ِ
املجتمع املختلفِة ضمَن  تجّلياِته  عّواُد  الجنُس فُيظهُر  أما 

 ،
ِ
ر والّتحرّ يِّة  الحر لقضايا  املزتّمِت   

ِ
الكاتب رعد،  برمزي  تميمة  تجمُع  اّليت  العالقِة  إىل  الخوري، 

أن  دوَن  معشوقاِتِه  قائمِة  إىل  تميمة  يضمَّ  أن  يحاوُل  اّلذي  الجردي  كرم  أ املحامي  وكذلك 
 اّلذي يجمُعها بهاين.

ِ
ُيفلَح، وصواًل إىل الحبِّ الّطاهر

باحرتافّيٍة  الّلبنانّيِة"  "الفسيفساِء  ضمَن  الّصاعاِت  حدوَد  عّواد  يوسف  توفيق  رسَم  لقد 
أنَّ  كرَث،  أ االهتماَم  يثرُي  ما  االجتماعّية.  الفئاِت  مختلِف  بني  الّتفاعالِت  إيقاَع  ضابطًة  وذكاٍء، 
 - تميمة  صديقِة   – خليل  أبو  ماري   

ِ
بمقتل  

ٍ
متمثِّل دمويٍّ  عنفيٍّ  بحدٍث  روايَته  أنهى  الكاتَب 

بتميمَة  األمُر  وينتهي  "عاَرها".  ليغسَل  شقيقِته  قتَل  يحاوُل  كاَن  اّلذي  نّصور  تامر  يِد  على 
 الفدايئّ. يتّضُح هنا سبُب العنِف كمحاولٍة من قوى الّتقليِد الحفاَظ على 

ِ
بانخراِطها يف العمل

الّشيعّيِة(  )املسلمِة  تميمة  بنَي  الحبِّ  عالقُة  مّثلتها  اّليت  الّتمرِّد  حالِة  وجِه  يف  القائِم  الّنظاِم 
عرَب  املستقبَل  يسترشُف  كاَن  الّنهايِة،  هذِه   

ِ
الكاتُب من خالل كأنّما  املاروينّ(.  )املسيحيِّ  وهاين 

إيحاِئه بأنَّ األوضاَع ذاهبٌة نحَو العنِف والّدمويِّة يف املرحلِة املقبلة!

الّسابقِة  املرحلِة  مَع  قطيعًة   1975 عاَم  نيساَن  يف  الّلبنانّيِة  األهلّيِة   
ِ

الحرب بدايُة  شكّلْت 
فبعَد  واالجتماعيّ.  الّسيايسِّ   

ِ
الّصعيَدين على   

ِ
األمور  

ِ
مسار يف   

ِ
التحّول نقطَة  بوصِفها  لها 

العنُف  جاَء   ،
ِ

الحرب قبَل  ما  مرحلَة   
ِ
اليسار وصعوُد  يُّة  الّثور االجتماعّيُة  كاُت  الحرا طبَعت  أن 

نهايِة  وحّت   1975 العاِم  من  املمتدِة  الفرتِة  سمَة  ليكون  الّطائفّيِة  القوى  وصعوِد  الّدمويِّ 
 يف العام 1990.

ِ
الحرب

روايَتها "كوابيس بريوت".  السّمان  كتَبت غادة  العاَمني 1975 و1976،  الفرتِة بني  يف هذه 
يبدو العنوان وكأنّه ردٌّ على "طواحني بريوت"، أو لعلَّه امتداٌد له، لكن دوَن أن تقصَد الكاتبُة 
 املطبعِة 

ِ
ذلَك فعاًل! أّول ما يلفُتك يف الرّواية هو اإلهداُء نفُسه اّلذي وّجهْته الكاتبُة إىل عّمال

.
ِ

الذين يعملوَن رغَم ظروِف الحرب

 الكاتبِة نفِسها، حيُث 
ِ
تتأّلُف الرّوايُة من 197 كابوًسا وحلٍم واحٍد، وتجري أحداُثها على لسان

اّليت   "
ِ
الفنادق "معركَة  ُسّميَ  ما  خضمِّ  يف  إن،  الهوليداي   

ِ
لفندق  

ِ
املقابل مزنلِها  يف  َزْت 

ِ
احُتج

داَرْت بنَي األطراِف املتحاربني.

لكْن  السّماُن،  تناوَلْته  واالحتجاجاِت،  االجتماعّيِة  كاِت  الحرا أثناَء  قضايا  من  عّواُد  تناوَلُه  ما 
ها 

ِ
احتجاز مأساَة  الكاتبُة  تروي  والويالت.   

ِ
باملجازر املليئِة  األهلّيِة   

ِ
الحرب وسَط  املرَّة  هذِه 

 
ِ
الرّصاص أصواِت  من  والخوِف  الّطعاِم   

ِ
وفقدان واملياِه  الكهربايئِّ   

ِ
الّتيار  

ِ
انقطاع  

ِ
خالل من 

 
ِ
واليسار والعلمانّيِة،  كالّطائفيِة  القضايا  بمناقشِة مختلِف  تبدأ  الظروِف  والقذائف. ويف هذه 

الّتقليدينَّي  بني  وكذلَك  الّطبقيِّ،   
ِ
والّصاع لبناَن،  وهويِّة  الفلسطينّيِة،  والقضّيِة   ،

ِ
واليمني

واملوَت   ،
ِ

الّتعذيب غرِف  ويف   
ِ
الحواجز على   

ِ
القتل مشاهَد  السّمان  غادة  تصُف  والّتغيريينّي. 

سواء.  حدِّ  على  والقاتلنَي  والجثِث  الّضحايا  وصَف  هذا  وصِفها  يف  وتورُد   ،
ِ
القنص جرّاَء 

الحيواناِت  سلوُك  كاَن  وكيَف  ملزنلِها   
ِ
املالصق الحيواناِت   

ِ
بيع محلِّ  يف  مغامراَتها  ترسُد  كما 

يف  الحيواناِت  من  رأْته  اّليت  بالّسلوِك   
ِ
البرش سلوَك  فُتَشبُِّه  رساِحها،  إطالَق  حاوَلْت  عندما 

 ما تتحّدُث عن تمظهراِته 
ِ
 العنِف بقدر

ِ
يّة. هنا ال تغوُص الكاتبُة يف أسباب مشهٍد مليٍء بالرّمز

 وجزٍء ثابٍت من نظاِم 
ٍ
 واقع

ٍ
والّسلوكّياِت اّليت تحكُم الّناَس بوجوِده، وبذلك يبدو العنُف كأمر

اليومّية. الحياِة 

غادة  ترسُد  والّتناقضاِت،  بالحياِة  مليًئا  الحمرا  شارَع  عواد  يوسف  توفيق  أظهَر  حني  يف 
 القذائِف فيه.

ِ
 ونزول

ِ
الّسمان موَته جرّاَء الحرب

تصيَب  أْن  من  خوِفها  وعن  واملكتباِت،   
ِ

بالكتب عالقِتها  عن  السّماُن  عرّبَت  ذلَك،  إىل  إضافًة 
فإنَّ  للمفارقِة،  وتموت.  عليها  مكتبُتها  تقَع  بأن  الجاحِظ   

ِ
ويكوَن مصرَيها كمصري بيَتها  قذيفٌة 

 القصِف اّلذي طاَل الّسفارَة 
ِ

ما خاَفت منه السّماُن قد أصاَب عّواَد، فقد قىض األخرُي بسبب
اإلسبانّيَة يف بريوَت عاَم 1988.

 
ِ

الحرب  
ِ
قبل ما  حقبِة  يف  وتجّلياِتها  االجتماعّيِة  الّصاعاِت  عّواُد  رسَد  بريوت"  "طواحني  يف 

األهلّيِة، وتنّبأ بالعنِف القادِم ربما، بعدها جاءْت غادة السمان لـ"ُتكمَل" الرّسَد عرَب "كوابيس 
توفيق يوسف   

ِ
بنَي طواحني به عّواد.  تنّبأ  اّلذي   

ِ
يب املر للعنِف  اليومّيَة  املآيس  بريوت" وتروي 

يٍّة على صعيِد   وتغرّياٍت جذر
ٍ
 غادة السّمان حكايُة مدينٍة مرَّت بتجارَب ومآس

ِ
عّواد وكوابيس

 
ِ
الرّوايتان تبدو  اليوم.  العريبُّ  العاملٌ  يعيُشها  اّليت  الّتحّوالِت  بعقوٍد  والّسياسِة، سبَقت   

ِ
املجتمع

هذه  وسيايسّ.  اجتماعيٍّ  نظاٍم  انهياُر  بينهما  يفصُل   ،
ِ
يخ الّتار من   

ِ
حقبتني بنَي  كمحاورٍة 

املحاورُة يجُب التوّقُف عندها والّتمّعُن فيها جّيًدا، خاّصًة وأنّنا نقُف عنَد أحِد طرَفْيها اليوم.
 طائفّيٍة 

ٍ
، ثمَّ تحّولت إىل حرب

ِ
 إىل الّتغيري

ٍ
بدأت الحرُب األهلّيُة الّلبنانّيُة بحراٍك اجتماعيٍّ وتوق

احتجاجاٍت  شكَل   
ِ
األمر بادئ  يف  اتّخَذ  اّلذي  العريبِّ   

ِ
بيع الرّ إىل  بالّنسبِة  الحاُل  كذلك  داميٍة؛ 

. يلمُع هنا، عنَد كلِّ 
ِ
يِّة، ما لبَث أن اتّجَه نحو العنِف املسّلح  الّدكتاتور

ِ
شعبّيٍة ضدَّ أنظمِة القمع

، الّسؤاُل نفسه: هل من الحتميِّ أن يتحّوَل كلُّ حراٍك اجتماعيٍّ تغيرييٍّ أو مطليبٍّ إىل 
ٍ
مفصل

 األزمة؟ وأيُّ مسؤوليٍة 
ِ

كرث، وينتهي بتسويٍة تكون نقيًضا ألسباب  طائفيٍّ يدّمُر املجتمَع أ
ٍ
اقتتال

 بريوَت إىل كوابيس؟
ِ
تقُع على كلِّ واحٍد مّنا حّت ال تتحّوَل كلُّ طواحني

العنفُ اآلتي من "طواحني بريوت" و"كوابيسها"
أسامة الشيخ
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املتفّلِت  نا 
ِ
ير رس  

ِ
قياس على   

ِ
املشتور  

ِ
الّنظر ُبْعِد  َعِطّيِة 

ِ
ب ُر  الّتبحُّ َعليَّ  َهَطَل  َعْيِنها  طرِف  من 

 
ِ
القطن لرششحِة  اللُُّحِف  َنْتِف  مرسحّياِت  طّياِت  يف  املعّمرِة  الّشهوِة   

ِ
وشجون  

ِ
شؤون من 

 يف 
ِ
 الحبِّ الهاشل

ِ
 عن أحوال

ِ
 من األفعال

ِ
 الكالِم بالّسافر

ِ
 من تأّوهاِت ممّثلي تأويل

ِ
املبهور

يٍت ال يكفُّ  ئبَِّة على كفِّ عفر  فقط من أحالِم اليقظِة القاتلِة املرُْشَ
ِ
أهواِء االسرتضاِء بالقليل

 
ِ
األّول  

ِ
املسؤول األسوِد   

ِ
الرأس مطحنِة  من  العبِث  مشهديّاِت   

ِ
إخراج تقنّياِت  ممارسِة  عن 

يا  ُكِتَب على سماِئنا  إْذ قْد  املستداِم  العزاِء   
ِ
املقتولُة يف مجلس أموُرنا  إليه  آلت   عّما 

ِ
واألخري

نّياِتنا املعطاءِة   أو باالستقصاِء الرّحيِم عن 
ِ
حبيبيت ودوَن األخِذ بمشورِتنا العمياِء من الولع

وطأِة  لشّدِة   
ِ
األرض دوخِة  عباراِت  من   

ِ
االعتبار  

ِ
بعبري دِة  املَُنجَّ الّطفولِة  وساداِت  يف  املبّطنِة 

 
ِ
َرش الطَّ عن  الّسكوِت  وفّضِة   

ِ
الرّنان الكالِم   

ِ
ذهب بعبواِت  املسبوِك   

ِ
الّضائع مِّ  الدَّ  

ِ
دوار

بائخٌة وستبوُخ ال   فصولِها فهي أصاًل 
ِ
ألوان  كلِّ 

ِ
 الجماجِم ولو بعَد تقبيع

ِ
 يف طناجر

ِ
املدلوق

ها 
ِ
بلعاب ُتها  ُتَزفِّ األمُّ  عليها  تركُض  الفسيحِة  نا 

ِ
قبور مجاالِت  يف  معنا  لتتحّلَل  وتنحلُّ  محاَل 

أنّها  منها  ظنًّا  الكارثِة   
ِ
دخان يف  املتبخرَت  شعَرها  تحلُش  وهي   

ِ
املَُهْسرِت وبسواِدها   

ِ
الّشائح

وال  لها  حوَل  ال  وهي  بجسِدها  نفِسه  على   
ِ
املنغلق البهيِم  الحيطاَن  بياَض  بذلَك  توايس 

مِّ  الدَّ على  فتشهُد   
ِ
املجازر موضِة  بصبغِة  ملّطخٍة  ُمْذِنبٍة  كمومياَء  أماَمه  تمتثَل  أن  إاّل  قّوَة 

 
ِ
 للغرق

ِ
الّطاحش  

ِ
َكر الذَّ ها من 

ِ
ُع به وبغضب ها وبحلِقها وتتدرَّ

ِ
ها وبقلب

ِ
املدلوِف وتحميه بصدر

برأِسه فيه بحًثا عن أنىث حاقدٍة ناقمٍة على املفاهيِم غرَي آبهٍة بجدوى االعتقاِد بقّصِة ُحبِّنا 
انتبْهنا لهذه املؤامرِة يف حينها  ِفنا وحّبذا لو كّنا قد  املقروِط من بدِء األزمنِة املجرمِة على رَشَ
مستنقعاِت  هباًء يف  اآلَن  ُتَبْلِعُط  الّشفويِّة  رسائِلنا   

ِ
بعيون املُحدَق  الّداهَم  الخطَر  تأبَّْينا  لكّنا 

لالنتهاِء   
ِ
بالّنشاز  

ِ
الّشارع  

ِ
العذب الّصوِت  جّنِة  من   

ٍ
مكحوش منشوٍد  بغراٍم  املحشوكِة  الّلغِة 

 
ِ
ْفر الصِّ ساعِة  موعِد   

ِ
بقرب  

ِ
للّتبشري كرهينٍة   

ِ
األرض جحيِم  يف  الرّحِم   

ِ
ن تكوُّ بدايِة  من  يًعا  رس

علينا  توّفُر  الرّشاشاِت   
ِ
ونواح  

ِ
الحرب سنواِت  على  وربِطها  بها   

ِ
والكمش  

ِ
الفرص  

ِ
وتحنيُّ

 
ِ
بها عن سابق ْلنا 

ِ
َحب قد  كّنا  وويالٍت  غباٍء  بنا من  ما سيتبُع  كلِّ  على  املعقودِة  الحياِة  مغّبَة 

الرّجيِم   
ِ

الّصواب  
ِ
ه خلَف عني

ِ
ير لتمر ِه  الرّحيِم وَشقِّ الخطأ   

ِ
يق  وتصميٍم وتخطيٍط لطر

ٍ
ر تصوُّ

صياغِة  صدى  كرتّدِد  صدفًة  االنوجاَد  آثرنا  االبهاِم  يف   
ٍ
وُمْنجز  

ٍ
أجدب شبِه   

ٍ
وبتقدير لكّننا 

بعُد  فيما   
ِ
لآلخر واحدنا   َ

ِ
ُنْخرب ال  ُقِتْلنا ألجِلها يك  لحظٍة  كلِّ  ملوِت  الّصدئِة  االحتماالِت  حسبِة 

عن   
ِ
وللّتكفري أنّنا  إاّل  تحاشيه   

ِ
املمكن من  كاَن  ولوٍم  وندٍم  وحوادَث  أحداٍث  من  ْدُه 

ِ
ُنر مل  ما 

 
ِ
وبالحزن بيننا  َخلَّفناه  ما  وأيًضا  أيًضا  َخَلْقنا  قد  كّنا  الّسعيدِة  الّنهاياِت  بشائعاِت  جهِلنا 
بيننا  الّسالِم  بوهِم   

ِ
ب املرطَّ الّدواِم  على  العظِم  إىل  الّلحِم  من  نعيُشه   

ِ
باألمل َفَتَولَّدنا  بَّيناه  َر

على  املرابِط  العدِم  يف  املاء  لنقطِة   
ِ
بُّص َ وبالرتَّ تجمُعنا   

ِ
الّليمون بقرشِة   

ِ
سعيدين وباالكتفاِء 

عليَّ  وترشرُش  فتفِلُت  حبييب  يا  يدي  من  َك  خدُّ ويزحُط  فيها  ُك 
ِ
فنزَنر منه  نهوي  لنا   

ِ
الكوع

لَك كما  ينطُق  آثمٍة بحبٍّ  لَك من وعوٍد  الفّتاِك على كلِّ ما استطعُته  الّندِم  تأّوهاٍت من 

َتَخْف  ال  عليَّ  عدلَِك  حقِّ  وباسِم  نعرتُف  وأيًضا  أيًضا  منه  ولك  عليك  بحّقي  وفيك  منك 
صفيحِة  على  فتتجّعُد  الفضيحِة  وتريُة  وتعلو   

ِ
الرّمش أفُق  لينرشَح   

ِ
بالّلسان العنَي  تغرَز  أن 

يف  تسقُط  املهرتئِة  كرِة  الّذا  
ِ
حيطان عن  َيْشَلُعها  الحقيقِة   

ِ
سطوح كلَّ  ينطُح   

ِ
الكاذب  

ِ
الجبني

حوَل  زرقاَء  وبهاالٍت  به  الّنبوءاُت  لتهفَّ   
ِ
األخض الخراِء  وجغرافيا   

ِ
األحمر  

ِ
يخ الّتار متاحِف 

 يف بيٍت 
ِ
 الّطائش

ِ
نا يا حبيبيت َفَتُهبِّنَي كطوشِة الرّصاص

ِ
 أصفَر يحوُم فوَق رسير

ٍ
 ذباب

ِ
رؤوس

 
ِ
الجفون بلحِف  وراءها  تركضنَي  الّنوافِذ  من   

ِ
الّطالق الهواِء  يف  تتشّمُس  والحرُب   

ٍ
باب دوَن 

 جسِدك أغّطي به أعصاَب 
ِ
 ينهشِك ينحُر ظالَلِك أنتشُلها أنا من نور

ِ
 الّنمل

ِ
تستنجديَن بأوكار

كرثوا   فأ
ٍ
 امللتهِم ملا نما من ناس

ِ
يق  الحر

ِ
 بالّشلقحِة أماَم قدر

ِ
 املصاب

ِ
ز  املَُكرّ

ِ
جلِد جسدي املَُنْكَرز

من الّنياِم يف نواميَس مصطّفٍة يف العراِء وال من ناموسّيٍة قد وجدناها لَِتِقينا من هذا املوِت 
كاَن أم  كًرا  با  

ِ
باإلتيان الصباُح وتفّضَل علينا  إذ جاءنا  يا حبيبيت  َفَهُلّمي  الّلئيِم  ه 

ِ
 وذباب

ِ
املدقع

 
ِ
 الفائض

ِ
ير  تكر

ِ
ه على كلِّ ساللِة الّساعاِت املعجوقِة بتكرار

ِ
 جنِسه وصلب

ِ
َشْقل

ِ
ب متأّخًرا َهُلّمي 

 
ِ
 أوان

ِ
 العودِة إىل ما قد كانت عليه األموُر قبَل محني

ِ
 يف سبيل

ٍ
 موجب

ٍ
من أحاديَث عن رواق

ه 
ِ
 الحبِّ وتصفيِة أشعار

ِ
الرّغبِة بقتل يزِة   مثلي إىل موِته وحيًدا دوَن غر

ِ
 الحيوان

ِ
موعِد رحيل

 أحيا 
ِ
 وحَده يا رفيقَة العمر

ِ
 ثمَن هكذا فعلٍة وبالفعل

ِ
ها من قبضِة القابض

ِ
دفعًة واحدًة ونرث

شطَفت   
ٍ
بدموع  

ِ
املصوع جسدي  على  لتنطَّ  رحِمك  من  فرَّْت  أطفالِنا  ضحكاِت   

ِ
نسل من 

املَُخْردقِة  ذواِتنا  عن  انفصْلنا  بعدما  بانفصالِنا  احتفااًل  واألُرزِّ  الورِد  من  والبالكنَي  الّسطوَح 
على  والّتعنيِد  الوحدِة   

ِ
بمنال الّسعيِد  كاملنتهى  ه 

ِ
لناظر البعيِد  والغِد   

ِ
يب القر البارحِة  بمعارِك 

واحٍد   
ٍ
الجبهاِت جميَعها يف خندق يومّياِت  يستفرُغ  كحكويّايتٍّ  والحبيبِة   

ِ
الحبيب  

ِ
أخبار قصِّ 

َفَتْنَطمُّ  ودبَّ  هبَّ  مّما  الّتغّوُط  يفِلَت  ال  يك  بأمعائه  ممسٌك  محشورٌ  والكلُّ  الرّجعّيِة  ضدَّ 
حبيبيت  يا  بعِضنا  على  تعرّفنا  منذ  بنا   

ِ
املحدق  

ِ
العميق لبخِشها  فداًء  بهرائنا  ونموُت  القضّيُة 

 
ِ

 القضّيِة الواحدِة أال وهي حبُّنا املرششُح املبطوُح أمام كاتب
ِ
وكّنا قد تغاضينا عنها يف سبيل

كلماِت  عن  َشّمروا  َفِلذا  بدٍء  على  عودًة  ال  أن  مسامِعنا  على  ُر  ويكرّ طالَقنا  يسّجُل   
ِ
العدل

شفاِفكم  هاويِة   
ِ
شفري على  للرّكمجِة  بمحاوالٍت  آتيٍة  ياٍت  ذكر من  بقيَ  ما  واسلخوا  املايض 

يعنيكم  ال  بما  تتدّخلوا  وال  الّتهاين  وتقّبلوا  الّدخلِة  لعنِة  على  القبلِة  لحظِة  من  املتهاويِة 
من مستنداٍت وملفاٍت أفتُحها وأحرُش رأيس يف سبيِلكم بنَي دّفاِتها وأطبُق وأدغُم وأبصُم 
 
ِ
الّسائح  

ِ
للرّشق الّتجربِة  عن  الّتغربِة  رشِك  يف  فهبَط   

ِ
الحسبان من  زمَط  قد  ما  على  وأوّقُع 

 
ِ
واألحمر  

ِ
األبيض  

ِ
البحر وأساطيِله يف   

ِ
الغرب  

ِ
ماجوق واحدًة من  الوجوِد وشفِطه شفطًة  يف 

وضعناها  لعبوٍة   
ِ
املكّدر العدِم   

ِ
زجاج على  أبصُقه  ثمَّ  أدحُشه  بكامِله   

ِ
القزح  

ِ
وقوس واألسوِد 

 بيضٍة ما من 
ِ
بانبثاق  مرهٍف 

ٍ
ل  دائٍم وتأمُّ

ٍ
انتظار املنتوِف وبقينا يف حالِة   

ِ
الفينيق  

ِ
يش تحَت ر

يا  يا حبيبيت  كّلها ألجلِك  الّدنيا   عواصِم 
ِ
بانفجار الجاحظِة  الحمراء  عيوننا   يف 

ِ
املعادن شظايا 

السالِم أصّلي. مدينَة 

املقروُء يْلعنُ من كتابته

معلقات

أنطوان الزعتيين

 للّشهوِة، وألنَّ تلَك القبلَة َظلَّْت تحرقين ألعواٍم 
ٍ
 عموًما، بل ألنَّ الفَم هو أّوُل مدخل

ِ
 يتّعلُق باآلخر

ٍ
ال يمكنين أن أنىس قبليت األوىل. ليس لقيمتها العاطفّيِة أو روعِتها أو لشأن

كن أعلُم قباًل   فألهبتين، وأذاَبْت جليَد الّطفولِة والرباءِة وأنهَضْت حيواًنا جمياًل ومحموًما ورطًبا مل أ
ِ
بعدها، بل أنّها اندلَقْت منُذ الّلحظِة األوىل إىل الفِم واألحشاِء مثَل ماِء الّنار

بوجوِده يف الّداخل.
 

ِ
، أعضاٌء َخِفّيٌة تتربعُم برّاقٌة من جلديَ الّشاحب

ِ
كد. أشياٌء ممتلئٌة ومحتقنٌة بسوائَل تتجاوُز درجَة الغليان  الجسِد الرّا

ِ
راَقْبُت بَعدها كلَّ تلَك األشياَء اّليت بدأْت تطفُح فوَق سطح

 الّضوء. 
ِ
القديِم وتكشُط بالَدَته وانطفاَئه متحّفزًة لنهش

 جسارًة، 
ِ
 األماكن

ِ
كرث ، واّليت قادتين إىل أ

ٍ
كرَث من عملّيِة اغتيال أدرْكُت حينها بأنّه ثّمَة يشٌء قْد بدأ، انطالًقا من تلَك القبلة، ولن ينتهي أبًدا، تلَك القبلُة الخائفُة املرتجفُة، املدروسُة أ

، نحَو العتمِة املتورّمِة بالّدِم الاّلهث. لقد أيقظتين كّلًيا، تلَك القبلُة الجامحُة، اّليت ظّلْت 
ِ
 العميق

ِ
 ال نهايئٍّ، إىل مغامرٍة خليعٍة يف الّداخل

ٍ
إىل جسدي أنا، إىل أنفاِقه املظلمِة مثَل دغل

تنترُش يف حلقي أليّاٍم مثَل شْهقة. 

 شاسعٍة من الخصوبِة 
ٍ
َدْت من مسامايت آخر سموُم الرباءِة، ثمَّ ألقتين يف حقول  وتفصَّ

ِ
جرّتين الّشهوُة بعدها إىل أماكَن بعيدٍة مل أعرْفها من قبل. عَصتين حّت أصْبت بالّدوار

يًة تماًما مثَل ثمرٍة تنضج.   والخالعِة، حقوٌل َزَرْعُت فيها رغباٍت صلبًة وحصدُتها بياًضا مائًعا وتمرّْغُت فيها عار
ِ
والّدوخان

اتّحْدُت مَع جسدي بعَد تلَك الّتجربِة اّليت أشعَلْت تحَت جلدي فتياًل ما زاَل يّتقُد حّت اآلن، امتلْكُت فجأًة ذخريًة هائلًة من الجرأِة، مشيئًة مل أعهدها من َقْبُل، صاَر جسدي يف 
قبضيت، قبضيت يف يدي، يدي يف جسدي، وجسدي يف قبضيت مجّدًدا، وصاَر هذا الجسُد ميداًنا مفتوًحا من القدرِة الّتاّمة. 

، وتركُتها ألعواٍم تقّطُر من أعضايئ الّصغريِة ساخنًة والذعًة، لقد طّوعُت الجسَد لرغبايت بسهولٍة، جعلُته خادًما يل، جررُته معي 
ٍ
 مبكّر

ٍ
لقد عرفُت مكامَن الجرأِة الجسديِّة يف عمر

 الّسحيقِة واملظلمِة لجوع اآلخر. 
ِ
، ثمَّ ألقيُت به بال رحمٍة يف الحفر

ِ
أينما أخذتين تلَك الّشهواُت الهالمّيُة اّليت لها رائحُة الحموضِة واالحرتاق

، رائحُة 
ِ
يًّة مغرية. كانت تفوُح ميّن رائحُة الرّغبِة طواَل الوقِت، رائحُة الّتهور  اّليت تكِسُب جلدي مسحًة بّلور

ِ
يًة وصغريًة، بخالعٍة هائلٍة تتفّصُد مع حّباِت العرق كنُت حيوانًة عار

، رائحُة الحاّفِة، نعم، لقد كاَن ذلَك الجسُد املندفُع يضعين على الحاّفِة طوال الوقِت، وكنُت أحبُّ ذلك، كنُت أحبُّ حالَة االستعداِد الّدائِم للّسقوِط 
ِ
، رائحُة الخوِف الفاجر

ِ
ز الّتحفُّ

، كان ذلك يغريين، ويضاعُف تورَّم أعضايئ ويجعلين أرغُب يف املزيد.
ِ

 الرّطب
ِ
يف املجهول

 الجسِد، عنُي األمِّ اّليت ترصُد تحّوالِت جسدي خلَف األقمشِة ووجهي اّلذي بدأ يتوّهُج 
ِ
 اليقظِة املغروسِة يف عمق

ِ
، قّدمُته كاماًل، نكايًة بتلَك العني

ٍ
قّدمُت جسديَ لآلخر مثَل قربان

ويتفّتُح ويلهُث فيه الّدُم الهائُج فيما يشبُه املاراثوَن الّشهواينّ.

 من 
ِ
 كثريٍة وعلى الرّغم من محاربيت الّدائمِة له وحراسِة جسدي اليافع

ٍ
ها ويقيض عليها يف أحيان ُد الّنشوَة ويمصُّ وعلى الرّغِم من هذا كّلِه، على الرّغِم من الخوِف اّلذي كاَن يجعِّ

كن أصّوُر نفيس كمناضلٍة، أو جنديٍّة متفانيٍة تقاتُل على جبهاِت الجسِد،  كرَث من أهمّيِتها الفسيولوجّيِة البحتِة، مل أ  أ
ِ
َل عملّيَة الجنس كن أحّبُذ أن أحمِّ  والكبِت، مل أ

ِ
تغّضناِت القلق

 ،
ِ
 من الداخل

ِ
 الجسِد الذي لطاملا شعرُت بأنّه يغسلين بالبياض

ِ
، وأرشُب رسًّا من حليب

ِ
، كنُت أشبُع جوعي بكلِّ تلقائّيٍة ورسيٍّة، كلَّ يوٍم، أنهُش عالنيًة خزَب الّصباح

ِ
بل على العكس

كن أبحُث عن الفهِم، بل املتعِة، املتعة فحسب.  إذ مل أ

 كلِّ هذا الوقِت على قبليت امللحمّيِة األوىل، واّليت تبعتها قوافُل من القبالِت والرّغباِت املحمومِة، أدرْكُت بأنَّ كلَّ ما كنُت أقوُم بِه هو نوٌع من 
ِ
ولكنَّ املثرَي لالهتماِم أنّه بعَد مرور

 ما، كنُت أعرُف 
ٍ
كمِله، يشٌء يتجاوُز رضورَة تلبيِة نداءاِت الحاجِة، ألنيّن، وبشكل يًّا ضدَّ نظاٍم بأ املقاومِة الاّلواعيِة، شئُت أم أبيُت، لقد كانت تلك املتعُة الحيوانّيُة يف جوهرها فعاًل ثور

 اّليت كانت تذوُب يف فمي 
ِ
يُّة هي كلُّ تلَك القبل يَّة ليست كلمًة، بل هي دٌم ولحٌم وأحشاٌء، الحر  واملجِد يبدأ من الجسِد وحَده، ألنَّ الحر

ِ
يِّة واالنعتاق يَق الوحيَد للحر بأنَّ الطر

 ،  والّلزوجِة، الخوُف، ذلَك العدوُّ األلدُّ
ِ
 من البلل

ٍ
 أو الحلوى، ولذا فقد تحّتَم عليَّ أن أخلَع أسواَر حظريِة الجسِد، أن أقتحِمها وأشُطف كلَّ الخوِف بطوفان

ِ
 أو القلق

ِ
بطعِم الّسجائر

ْته العائلُة يف اّلداخل. الجاسوُس الاّلمريئُّ اّلذي دسَّ

الُقبلة التي أحرَقتْ جسدي
سهر
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الّناجي الوحيُد من بلغراد

إىل التي خذلَتَك، إىل البلِد التي قتلَتَك ،إىل 
كلِّ املرّشديَن وأنا منهم.

"موُس الحلقِة يف أيٍد رقيقٍة، إنّه ألمٌر مثرٌي 
للّريبة"

- قاَل الرّفيُق غًدا سأعوُد 
لكنَّ املوَت بُرتقالٌة

والليَل سّفاٌح أبيُض والخنازيُر تيُضُء الّسامَء.
- قلُت: انْتِظْر أن ترِمَش القنابُل أو الله 

 وسنعوُد سويًّا
- قاَل: سأذهُب ألقيَض حاجتي 

ألنَّ الله ال يجلُس هناك 
وألنَّ األرَض حاّمٌم كبرٌي 

أو كيُس قاممٍة 
رماها اللُه من فوٍق 

دقيقٌة وسأعوُد انتظرين 
أريُد كتابَة يشٍء لزوجتي 

ألنّه ال أحَد يراقبني 
ال اللُه 

ال القنابُل
وال العدوُّ 

وال حتّى أنا 
" قاَل   أنا "ُح رٌّ

ثّم ماَت.
يف الّصباِح التّايل
انتشالُه  حاولُت 

مل أجْد منُه شيئًا إال يًدا واحدًة 
بقَي منها إْصبَعا الّسبّابِة واالبهام 

أخذتُهام 
ووضعُت قلاًم بني إصبعيِه وكتبُت:

لقد َمضيُت أَُهشُّ الَيباَس
لئل أَُورَِّط نفيس بالزَّنابِق 

إذا تَفتَّحْت يَُدِك عىل أّوِل البحِر
وتَنّفسْت ُصدفٌة تعلََّقْت 

عىل أطراِف َخرصِك املمتَدِّ 
إىل آخري

أو كُخصلِة شعٍر منِك

سقطَْت عىل خنجٍر 
فذبَحتُه

ترُسِّحنَي الهواَء 
تَفتحينُه تُغلقينُه 

مِن الطّارُق؟ الباُب نفُسُه
املجرى يَُصبُّ يف الّنهِر 

مكة  والبحُر يف السَّ
وأنا فيِك.

 
لطّائراُت التي تَقِفُز من أسناين

إذا قُلُت: أُِحبُّك
واألَبواُب عىل األبواِب

والحرُب سامٌء صافيٌة زرقاُء 
جادِة الفارسيَِّة عىل حذاِء  تَُقلُِّد ِمشيَة السَّ

البَهلواِن الّساِهِر معِ الله.

رِْجيل التي تَْقِفُز من يدي إليِك
لو كاَن باستطاعتي َوَصلُْت قَبَل كَلمِة 

"وصلُت إليِك"
أَشرَتي بوصلًة بل عقارَِب 

ألَعرَِف مكانَِك
أُجري ُمكاملًة هاتفيّة 

أَبعُث رسالًة أَقوُل فيها:
إبِْق َمكانِك ريثام آيت 

أنا آٍت.

*تابع القراءة عىل موقعنا

Recy كالش
تلزيق: ميالد الدويهي


