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 نولد، كّل يوم
 رغم كّل شيء
ضدّ كل شيء
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كلمة الّس: الوالدة

قنابل مسّيلة للدموع تهطل من السماء. السماء تّفاحة حمراء ُمحّمصة خارجة 
من الفرن. األفران عاطلة عن العمل. األرض إطار كبري مشتعل. الطريق لسان من 
نار برتقايلّ طويل. تمّهل حاجز. املواّد الغذائّية يرسح منها الدود. الدود يزنلق من 
اللسان إىل الحلق بلزوجة. اللزوجة تدبق كغراء على األعصاب. األعصاب مهتاجة 
األفق\الغد\االحتمال\الوجهة:  مقطوعة.  األعصاب  مهّدئات  تهدأ.  ال  ترجف 
موبوؤون. طفلة  فارغة سجناؤها  زنزانة  املدرسة  مدرسة.  باص  انتبه:  مقطوعة. 
كلها الجوع. بقرة مذبوحة على الرصيف ينهشها الذباب. طنني  تبيع جوائز مالّية يأ
كّدت...خشششششش... الذباب سبب إصابات بالغة الجنون. مصادر موثوقة أ
الرجاء  قليل.  بعد  رحالها  وستحّط  الوصول  إىل  طريقها  "war" يف  العاصفة  أن 
ا. املدافع ساخنة. عاجل ورد اآلن: اختفاء  الزتموا منازلكم. الحرارة منخفضة جدًّ
العاصمة بريوت من الجغرافيا العاملّية بعد انفجار ضخم ناجم عن ارتفاع أصوات 
املُقرتعني ألسباب مذهبّية متعلقة بخاّصّية األقلّيات والظروف اإلقليمّية ما أسفر 

عن ما ال يقل عن مئيت قتيل ودعوة ضّد مجهول.
كِمل! أ

صاحب  بالسّم.  محفوفة  تصافح  اّليت  األيادي  خناجر.  شكل  على  ابتسامات 
القلب  اإلسعاف  سّيارات  وانغ.  وانغ  وانغ  أخالقيًّا.  نفسه  يبيع  قباليت  السمانة 
النابض للمدينة. املذرفكر يقول "أنا جائع بّدي دولة". املذرفكرز يريدون مصادرة 

عقلي. املذرفكرز يقتلونين ببطء. املذرفكرز يأخذون سيلفي. 
أشعر أنيّن حًقا يف فيتنام!

 وغري 
ٍ
املعركة، عار أنيّن يف فيتنام، يف هانوي تحديًدا، يف صلب  كّل يشء يشري إىل 

محّصن، يف الجبهة األمامّية من املعركة. لكّن الصورة تنقل عاملًا مغايًرا عن كّل هذه 
َدت حكومة 

ِ
الجلبة، الصورة تقول شيًئا آخر، الصورة تكذب. الصورة تقول: لو وج

ملا كان هذا الشاّب ثائًرا، فرتبط الثورة برشٍط، ويصبح جوعه عارًضا ظرفيًّا، لتتحّول 
مع  وقفة قصرية  إىل  مبارشة  ننتقل  الكرنفال  ومن  كرنفال،  إىل  امليدانّية  املمارسة 
املَشهد املعروض  إّن هذا  املتابعة،  اللّذة الشبقّية يف  ثّم نعود إىل  الفولكلور، ومن 

برعاية: أبو الزلف.   
باملوضوع، وهي على جفاء مقزّز مع الحقيقة. كشف "فيورباخ"  الصورة ال تبوح 
كرث من مئيت سنة بقوله "ال شّك أّن عرصنا  بنقده لالغرتاب، عن هذا الزيف منذ أ
يفّضل الصورة على اليشء، النسخة على األصل، التمثيل على الواقع، املظهر على 
الوجود وما هو مقّدس بالنسبة إليه ليس سوى الوهم أّما ما هو مدنس فهو 
أنيّن عندما أيضء  رأًسا على عقب. لذلك ال عجب  الحقيقة". كّل يشء مقلوب 
كبريين،  قباليت على هيئة مالك مع جناحني  السمانة  أرى صاحب  مثاًل،  التلفاز 
وضوضاء  بريق  عن  الكالم  يكرثون  العام،  املناخ  عن  يتحّدثون  حني  أنّهم  حّت 
الس فيغاس، وينسبون الرضورة املّلحة إليها، دون أن يتفوهوا بكلمة واحدة عن 

فيتنام.
على  تناسب  ال  رخيصة،  أصحابها  دماء  نائية،  صحراء  موحش،  مكان  هذا 
يقول  إنجيلهم  الفالش.  زناد  على  الضغط  قبل  الصورة  يبغيه صّناع  ما  األرجح، 
كأنّه  والعرض،  للُمصادرة  قابل  غري  للعيان،  ما هو ظاهر  اليوم،  مريئّ  ما هو  إّن 
يحتاج إىل إرشاد أو موافقة من قبل هيئة رقابّية عليا، ألّن الوجوه كما هي عليه، 
الشارع، أشكاٌل عنيفة ومؤملة وصادمة،  ناصية  اّليت تقف هنالك على  األجساد 
نحيلة وقاسية وهالكة، فعرضها ُيصنف بأنّه بضاعة غري قابلة للبيع، مشاهد ال 
 
ٍ
تسمح طبيعتها بأن تكون شائعة. يتّوجب بالتايل إعادة فربكتها من جديد، بشكل

ًيا زائد بعض الشعارات  يتناسب مع حجم الجيوب لرساويلهم املخّيطة؛ ترّبًجا مغر
"اليت"  األسنان،  معجون  دعاية  شاكلة  على  مشهد  فيولد  كشن!  وأ املمجوجة 
الصدارة  برونتو ويحتل  للغاية،  وخفيف ونظيف. لن يحزن أحد والوضع رشعي 
العاملّية، مثل معجون األسنان، أي كّل معجون أسنان كما يتّم تسويقه: األفضل، 

وينصح به جميع أطباء األسنان حول العامل. 

األحداث،  وتخزتل  العامل  ُتضلل  املعىن،  تشّوه  هذا:  كّل  تفعل  الصورة  أّن  يحدث 
ذلك بسهولة تالوة الصالة، وبرسعة سيارة فرياري. 

تراك تتساءل أيّها القارئ، ما عالقة هذه املشاهد األبوكاليبسّية اّليت ذكرتها بعدد 
دعين  ب"كونتاك"؟  حّل  وماذا  الصورة  من  بالك  ما  الوالدة؟  على  ينّص  كهذا 
واإلرصار  انفتاحها  يف  الشخصّية  قيامة  للوالدة،  سوى  "كونتاك"  يرمز  ال  أجيب. 
على التجديد. هذه مسألة قديمة يا مان، يا أختاه. بكّل األحوال هو بخري، شكًرا 
على السؤال. أما بعد، فأنا لست "ال فكرافت" أو "فوكرن"، لست مؤّهاًل لكتابة 
أّن  اإلعالم  مدرسة  يف  يل  قالوا  ديستوبّية.  مشاهد  تدوين  أتعّمد  ومل  الفيكشن 
املحتوى الكتايبّ للراديو يشرتط "الرسم يف الكلمات"، وعليه، كّل ما يف األمر أنيّن 
خلفته  وما  عموًما،  الصورة  ألّن  املحيط،  يف  يجري  ما  القاعدة  لتلك  أنقُل حسًبا 
للنظر حّت  إجهاد  والتفصيل،  للدّقة  اغتيال  لهي  تصّوراٍت خصوًصا،  ورائها من 
جرّاء  الوجه  مالمح  غياب  واألهّم  زائفة،  بمسّميات  للوعي  إغماء  العني،  تعمى 

ينا الحارّة بموت الواقع. غشاوة العدسة، فتعاز
كتاف رفاقك   على أ

ِ
عندما تكون يف فيتنام، وليك ال تعود إىل املزنل محّماًل بنعش

حماية  وخندق  كالشينكوف  إىل  تحتاج  ما  بقدر  تواصليّ  بسالح  سوى  عليك  ما 
يعيد  جديد،  وسيط  لخلق  رضورة  سوى  هذا  الواقع  موت  ليس  األرض.  تحت 
إحياء الواقع بعيًدا عن التشويش اّلذي يحصل، وُينقذ املتفرج األخري، القارئ، اّلذي 
يف  ألّن  املذياع،  النّص  تسميته:  يمكن  ما  والدة  وميَّعته.  البرصيّة  الّلوثة  أصابته 
خضّم كّل هذا الخراب، على هذا الضجيج أن يكون مسموًعا، منقواًل كتابيًّا بما ال 

يقّل رشاسة عما هو عليه. 
حني كتب "ألكسندر أسرتوك" مقالته "والدة الطليعة الجديدة: الكامريا-القلم" 
تعبرييّة  قدرة  على  قائم  كوسيط  جديد،  كفّن  السينما  أهّمّية  على  ُمشّدًدا  قال 
مذهلة غري آبٍه باالستعراض "كان ديكارت اليوم قد أغلق على نفسه بالفعل يف 
غرفة نومِه مع كامريا 16 ملم وبعض األفالم، كاتًبا فلسفته عن الفيلم: ألّن "مقااًل 
عن املنهج" سيكون اليوم من هذا النوع، بحيث يمكن فقط للسينما التعبري عنه 
." لكن، ماذا لو كان ديكارت يعيش معنا اليوم، هل كان ليستعمل 

ٍ
 ُمرض

ٍ
بشكل

انستغرام تيك-توك أو اليف فيديو على السوشل ميديا ليرشح املنهج؟ أعتقد أنه 
متفّلت، يرصّح فيه  النسق، نرثيّ  بعيًدا عن  النهج،  ا خارًجا عن  كان سيكتب نصًّ
بفجاجة عن رفضه ملصنع املشهديات واملَشاِهد، ُمرصًّحا: أنا هنا إًذا أنا غري موجود، 
ًيا من الرائحة العفنة لتلك  مخترًصا بذلك موت الواقع وهو يجلس يف مزنله متوار
الجثة. نحن متفقون مع أسرتوك يف كّل ما أورده، خصوًصا يف دعوته إىل "والدة 
وعي جديد" و"اإلرساع يف ظهور مستقبل مثري" لكن نقول أّن هذا يجب أن يكون 
مرشوًطا بكتابة جديدة: حّية، خام، خالدة، مصحوبة بإيقاع، ليكون املقروء أشبه 
الكتابة  من  كنوع  املذياع،  املقال  عن  أتحّدث  النّص.  موجة  أثري  على  مبارش  ببّث 
يجول  ما  وتفضح  بغزارة  تصف  اّليت  النربة،  على  املراهِنة  التفاصيل،  على  املبنّية 
بونيت  مريلو  ملا سّماه  اسرتداًدا  الظواهر  تمتص  اّليت  كاتبها دون خجل،  يف عقل 
يرة، أي ضوء املعىن الذي رسقته  "العجب يف مواجهة العامل"، الدهشة، أو القشعر

الصورة أو فلرتته. 
يجب أن نأخذ الصوت بجدية تاّمة، ألنه املحرك الخفيّ وراء كّل نّص، وأن نلحقه، 
بالخطر،  أحسست  ما  إذا  أنت  وتذكّر،  غرائزك  إىل  ُعد  الهثني.  وراءه  نركض  أن 
األخري، حّت  الرمق  تستغيث حّت  للنجدة،  قّوة طالًبا  أوتيت من  ما  بكّل  ترصخ 
ينشف حلقك أو تنفجر حنجرتك طالًبا العون. أنت ال تصّور. إذا رأيت أحًدا يصّورك 
فتموت فوًرا بأرضك قهًرا. الصوت هو الخالص، هو الكالم الصادق الربيء، هو ما 

يبقي الطفل على قيد الحياة عندما يخرج مولوًدا من كّس والدته.
ليس الكاتب هو من يكتب يف جميع األحوال. الكاتب هو ساعي بريد ُيسّلم ما تم 
َتسليمه. هذه مسألة اتفق عليها الغنائّيون )lyricists( والتفكيكّيون، من بوب 

ديالن حّت جاك ديريدا.

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 

والدة الكاتب: النصّ-املذياع
بول مخلوف

*صورة الغالف: بيرت بول روبنز -  زحل يلتهم إبنه
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يالحقك،  اّلذي  الداخليّ  الصوت  ذلك  هي  الكتابة  إن  معناه:  ما  رصّحوا  هم 
يسكُنك كشبح، يهمس يف أذنيك، وأنت ما عليك سوى أن تحرّك القلم أو أن تدّق 
عك على الكيبورد. على راحتك يا مان، كما تريد )أنِت أيًضا أختاه، أحّب أن 

ِ
بأصاب

أعّيدك يف مناسبة نهار املرأة العامليّ(. وعليه، وجب على الكاتب أن يكون ُمخلًصا، 
ُيفرط بشّط الكلمات ورسد املؤثّرات حّت يالمس نّصه مناخ الراديو، وبالطبع، عليه 
يارة سخّية إىل فيتنام يستنبط منها صخب الحرب وسكون  أن يذهب بنفسه بز

السلم.
قد يعرتض البعض ويلوح بذهنهم كتابة مقال مضاّد ملا صدر هنا، ومن بعدها 
خانة  زّجه يف  يمكن  ورد  قد  ما  كّل  أّن  مفاده  الصورة"،  "منّصات  على  ينرشونه 
"التنظري الرحالويّ". طبًعا، الرّد جاهز وسأعرضه مسبًقا. أنت ال تنهي نّصك قبل 
كرث من هذا، ما  ، لتقفر النشاز الكامن فيه إن وجد. بل أ

ٍ
قراءته على صوت عال

يجعلك مرتبًكا قبل الوداع بقليل، ما يثري حماستك لتعيد ترتيب اللقاء من جديد، 
هو الصوت العالق يف رأسك حيال الجملة اّليت سمعتها وأيقظت بداخلك شيًئا 
يو املُقبل  أثار حفيظتك، أو جملة وددت أن تقولها ومل تلّحق، فرحت تتخّيل السينار
تجهد عضالت دماغك يف  مليًّا حّت  وتفكّر  أبو وديع  الطرب  أنغام سلطان  على 

كيفّية إلقائها، قلها.
جرّب القراءة املعاكسة للمقال املذياع يف مجال األدب مثاًل. إذا أردت االنتقام من 
فواكه  "نساء  رواية  يتضّمن  بريديًّا  طرًدا  له  ترسل  أن  سوى  عليك  ما  أحدهم، 
أن  سوى  عليك  فما  تعذبّه  أن  أردت  إذا  أما  يكفي.  وهذا  داود،  لحسن  وآراء" 
تقرأها، بصوت مونوتوين بطيء يشبه رسده املمّل، على مسمعيه. ال تعِتل: سيكون 
مستقيمة  كتابة  القصاص.  من  وافًرا  نصيًبا  ستأخذ  أنّك  ذلك  مرتاًحا،  ضمريك 
يج إرسالية كاثوليكية، ال تعرف التمّوجات، مطيعة  كتلميذ نجيب، ياقته عالية،  خرّ
غري "زعراء"، صوتها خافت، وتريتها منكوصة، ضعيفة القدرات واألهّم محدودة 
الصوت. هي عاجزة أن ُتخرب الحدث اّلذي  يحدث عندما ُيعّدل االنسان ساعته 
ليضبطها على التوقيت السائد، فاقدة القدرة على رسد ووصف ما نقّدر أنّه ذلك 
املُعارص لتؤنبه، أو أن  الوقت الضائع، وغري قادرة مثاًل  أن َتصدح بوجه اإلنسان 
تزرع يف قلبه سؤااًل: كم هي مّدة الوقت اّليت أمضيتها يف حياتك وأنت ُتبكّل أزرار 
قميصك محملًقا يف نفسك أمام املرآة وهل تعلم كم عامل بناء يف أفريقيا كان 

يتمناه لينام؟
ير مجلة رحلة ماغ منذ فرتٍة وجزية،  مسرت ويليام بورووز، لقد استضافك رئيس تحر
وحتًما، لقد كان حواًرا شّيًقا. إسمع، أنا ال أتزحزح عن موقفي الراديكايلّ القائم على 
رضورة انفجار الكاتب يف النّص، وعلينا كقرّاء مللمة أشالئه وإعادة صفصفتها. خلق 
طقس مقدس. هذا القرن سيشهد نهاية العامل، ويل، أعتقد أن والدة املقال املذياع 
هو آخر محاولة. أعرف أنك مع جاك وألن، من أوائل اّلذين اتبعوا تقنية الوعي 
يد  ية لرضب موازين البنية والبوصلة الرشطّية. أر الجارف، نسف رقابة العقل املواز

أن أستعني بك مجدًدا، أسمعين شيئا. ُقل!
"ولدت عام 1914 يف مزنل مبينّ من الطوب مكّون من ثالثة طوابق يف مدينة 
يمتلك  والدي  كان  بحبوحة.  والدي يف  األمرييكّ. عاش  األوسط  الغرب  كبرية يف 
أخرض،  مسّطح  هنالك  كان  املزنل،  واجهة  يف  خشبّية.  ألواح  بيع  مصلحة  ويدير 
ويف الفناء الخلفيّ حديقة وبركة أسماك، وسياج خشيبّ عال طّوق كل ذلك. أذكر 
رجل اإلضاءة اّلذي أشعل القناديل يف الشوارع، وسّيارة لينكولن الربّاقة السوداء 
الضخمة والرحالت اىل املنزته يف أيّام األحد. كّلها مقّومات حياة آمنة ورغيدة كانت 

يوًما ومل تعد." )املدمن، ويليام بورووز(
كره أنيّن أشعر حًقا أنيّن يف فيتنام. شكًرا ويل؛ هنا رحلة: أ

انتهى، حّول.
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"أراقب بطن أّمي، بطنها اّلذي يتشّنج ويرتاخى للمرّات األخرية 
أنا  بعيد،  زمان  ليس من  بطنها.  أراقب  القصري.  من وجودها 
الرصخات،  نفس  ترصخ  وهي  وولدتين  يب  حبلت  فيه.  كنت 
وألنيّن  أحشائها،  من  اآلن  الرصخات  يقتلع  اّلذي  احتضارها 
يف  )قذيفة   . لالحتضار"  أًخا  لربهة  أصري  أحشاءها،  عرفت 

القلب - وجدي معّوض(

املمرّضة  مبتسمًة،  رّدت  هكذا  يزيت".  عز يا  الثالثني  يف  "أراِك 
الكبرية على املرأة الشابّة اّليت أنهت منذ دقائق، أوىل عمليات 
الوالدة بالنسبة لها، وهي تختتمها بـ:" أقسم بالرّب أنّها األوىل 
واألخرية".. وزوجها وراء باب غرفة التوليد، متعرّق بعد أن كان 

يرصخ طوال الوقت: أنا السبب، أنا السبب.
عن  وليس  غالًبا  الجنس  عن  هنا  املوضوع  أّن  أعرف  حسًنا 
وأنت،  أنا  كالنا  لكلينا.  جّيدة  بداية  ستكون  لكّنها  الوالدة. 
الحّفاضات  يِف  ومصار باألمل  وننتهي  باللّذة  نبدأ  القارئ.  أيّها 
حالك  كيف  السوبرماركت.  يف  عليه  سنتقاتل  اّلذي  والحليب 
يخ، وال يهمُّ  عموًما؟ الدوالر يتصاعد كأنّه بعثة فضائّية نحو املرّ
أّن هذا  فنحن ال نملك شيًئا، نحن نملك األصدقاء، وأعتقد 

يكفي.
يف  ما،  شيًئا  نغرّي  أن  علينا  تماًما،  هذا  يكفي  ال  قد  رصاحة 
يرة ما يف أحسن  نهاجر إىل جز أو  نراقب  أو أن  الخارج هناك، 
الپاسپور  يستطيع  اّليت  الدول  األلف،  للمرّة  نرى  هيا  حال. 

اللبناينّ دخولها دون فزيا هه.
الوالدة وأمل املخاض، يف أيّ شكل كان. ما هذا املوضوع يف هذه 
ا.  األجواء اللعينة اآلن، وكيف أبدأ وأين أنتهي، إنها مشكلة حقًّ

هذا ما خطر يل وأنا أقرأ عن موضوع هذا العدد.

الّدوام اآلن؟  أنظر هل أنت يف  الحال،  ألو بوب، كيف  - هاي 
املعدة،  قّص  عملّية  بعد  تدّخن  املستشفى..ممم  يف  أنت  أها 
أن  يد  أر ال  ال  املنحرف..  أيها  بالطبع  السيجارة  صحتني..على 
يد أن أسألك، ما اّلذي  أرى املعدة املقصوصة، تبًّا لك، أنظر أر
تستطيع إخباري إيّاه عن موضوع الوالدة؟ آه العملّية، أو أيّ 
يشء، هّيا أرجوك..أجل ثقافة عاّمة..ال ليست حامل ما اّلذي 
عن  قوله  تستطيع  اّلذي  ما  ركّز،  بوب  أرجوك  عنه!  تتحّدث 

الحمل والوالدة لشخص مثلي.
ا  جدًّ مفيد  الوالدة  قبل  الجنس  يزي، سأخربك:  عز يا  - طيب 

لل..
- بوب أرجوك، املوضوع مصرييّ، قد يطردوين من املجلة جرّاء 

تأّخريَ الدائم..
املرأة  تضع  أن  ا  جدًّ املفيد  من  أنّه  تعرف  هل  طّيب  آسف،   -
الوالدة  أن  تعرف  هل  ...أو  مبارشة،  صدرها  على  مولودها 
الطبيعّية  والوالدة  القيرصيّة،  من  أفضل  دائًما  الطبيعّية 

ا. بعدها تصبح صعبًة جّدًّ
- آه فهمت عليك، تعين مثل يف البلدان العربّية.

الحًقا...طّيب  للمتدرّبني  أرضبه  قد  مثٌل  أنه  أعتقد  وال  ال،   -
يجّية،  التدر الرحم  انقباضات  تعال أحّدثك عن املخاض: فبعد 
املشاكل  يسّبب  ما  أواًل،  رأسه  املولود  ُيخرج  أن  األفضل  من 
حيث  أخرى،  حاالت  يف  طبًعا  هه.  ترى  كما  أّواًل  يخرج  ما  هو 
املولود جالٌس يف الرحم، مَدلِداًل رجليه كأنّه يف قهوة، فهذا دليل 
متاعَب قادمة، إّن املذرفكر ال يريد الخروج. أتفّهم موقفه عادًة.

-تعين مثل..
ا، لكن  -ال ال أعين ذلك. دعك من هذا كّله، إنّك ال تحتاجه حقًّ
ما هو لطيف بالفعل - قد يفيدك هذا - أّن الرشط األسايسّ 
ليك يحيا الجنني بعد خروجه، هو أن يبيك.. أن يبيك يعين أن 
يعمل جهازه التنّفيسّ بعيًدا عن األّم.. لذلك يصفعونه أحياًنا 
على طزيه كما ترى. أن يبيك يعين أن يعيش، مع األسف إنّها 

يقة الوحيدة. الطر
معك،  أمزح  ههه  بوب..  يا  املقال  أنت  كمل  أ أووه خالص،   -
يزي، أعتقد أنّك ضّيعت عليّ 300 كلمة على األقّل  شكًرا يا عز

يف هذا النّص.. إرجع إىل عملك هّيا، باي..

أتناوله يف هذا  اّلذي قد  السوء هذا، ما  رفيق  بعيًدا عن بوب 
املوضوع، دماغي ال يعمل بسهولة، إّن الغالء جعلهم يمزجون 
يا  كهذا  تكتب يف وضع  كيف  الكالب..  خراء  بمسحوق  القهوة 
)صوت  للكتابة.  األنسب  الوضع  هو  هذا  ولربّما  ممم  رجل 
الشعوب،  بعض  عادات  من  أن  يقال  أتعرف،  قهوة(  ارتشاف 
أاّل تالمس قدما املولود الجديد األرض إال بمرور ما فوق الـ 100 
يوم، آه كيال تنّجسه، بعدها يقيمون له احتفااًل بلمسه لألرض.. 
أعتقد أن هذه هي النقطة األوىل اّليت مل يالحظوها. الوالدة تبدأ 
بوضع قدميك على األرض، األمر كّله متمحور حول هذا الفعل 
البسيط: أن تضع رجليك، ال يف ماء ساخن، بل على األرض بثقة 
يحصل  اّلذي  وما  أنت  وأين  أنت  ربما، من  تفهم  أن  وهدوء. 
لن  غريه.  دون  معنّي  عرص  يف  نفسك  وجدت  وفجأة،  حني، 
أتحّدث اآلن عن التموضع يف العرص، وليس من املحّبذ أن تهدَف 
إىل تمثيل روح عرصك، كما يّدعي نّقاد األدب كمعيار للجودة.. 
روح العرص هي ما سيطفح من جلدك لوحده، حني تكون، فقط 
تكون. ال أعين به الفعل اللحظويّ لدعاية الـ "سيفني آب" عيش 
اللحظة،  أي "Carpe diem" إنّما عن الكيفّية اّليت تجعل فيها 
اللحظويّة فعاًل مؤبًدا، بحلقات متواصلة، مرتكزة على بعضها 
وال  كان  ال  البدء  يف  داخلك.  هي:  هذا  يف  والوجهة  البعض. 
ليمون 1900"  د.  بوودمان ت.  "داين  ُكن.  البدء  يف  سيكون، 
يكو "-1900مونولوج عازف الپيانو يف  بطل كتاب ألساندرو بار
اّلذي ولد ومات على نفس السفينة، ومل تطء قدماه  املحيط" 
كن قادًرا على الزنول  األرض مرة واحدة يف عمره؛ "أنا اّلذي مل أ
عن هذه السفينة، نزلت عن حيايت؛ يك أنقذ نفيس. درجة وراء 
ذاك،  األرض  مالمسة  معىن  جّيًدا  يعرف  يكّو  بار كان  درجة..." 
ورحلة،  مجهولة  والدة  العيش،  إنّه  البسيطة:  اللحظة  وتلك 

ا" على إنسان هذا العرص.  فـ"األرض سفينة كبرية جدًّ

يخ، تؤكّد لنا أّن نقطة البداية ليست  إّن النظرة النيتشويّة للتار
التكرار  هذا  يحّتم  األبديّ  العود  إّن  بل  بداية"،  "نقطة  فعليًّا 
اّلذي ال يشبه التقّمص إاّل يف حمل الذنب القديم إىل مساحة 
بيضاَء جديدة، غري مبتعد بالتايل عن مبدأ الخطيئة اّلذي يواكب 
وجودنا على األرض. لكّنين أظّن أّن كّل نزول هو نزول جديد، 
إىل  نكوًصا  يرجعك  خذالن،  ما،  صدمة  وخام.  برّي،  مختلف، 
أصفى ما عشته؛ إىل الطفولة لتتذكّر الخطوات األوىل، ثّم تتذكّر 
قدميك، على ما هما عليه فعاًل، وبعدها تعود. إنّها عملية أشبه 
بالحفر يف كّل مرّة وليس لعبة قفز على غطاء مّطاطيّ مستدير. 

وعليه، تبدأ الوالدة بنفي النوستالجيا، فالحنني رضس مهزوز.

إّن "ما هو آت" حتميّ إن كان هو املوت أم العيش مجّدًدا. أن 
يد  تظّل يف مهّب االحتماالت، بمعىن أن تقف يف املكان اّلذي تز
احتمالّية أن يراك فيه التاكيس اّلذي يعرف الرّاكب من وقفته، 
والعابَر من وقفته كذلك، مع فارق وحيد، أنّك هنا راكب وعابر 

يف ذات الوقت.

مجّدًدا،  والوالدة  املتاهة  بني  فرق  هناك  كان  إن  أعرف  ال 
جديد  كبد  يولَد  أن  للرتاجيديا،  ربما  الحقيقيّ  املعىن  هو  هذا 
نظرك  وجهة  تغرّي  أن  ثّم  األوىل،  املرّة  يف  تحّب  أن  لسزييف، 
قتلك،  بإمكانه  أّن  تعرف  من  تختار  أن  هو  الحّب  وتقول: 
بإرادتك ... أنظر يف عينيِك وأنا أرشب الكأس، لن أفتضح أنّك 
وضعت الّسم فيه، لن أخجلك، أعرف أنّه هناك، أعرف أنّك 

ستحكمني عليّ بالحنان األبديّ، هذه التعويذة املدّمرة.
شطر  نغرّي  اللفظة...هكذا  ذات  يف  والدواء  السّم  فارماكون، 
البيت القائل "ما الحّب إاّل للحبيب األّول" إىل "فما الحب إاّل 

"، مع تغرّي وزن الشطر من بحر إىل آخر تماًما.
ِ
للحبيب املُأّول

يف  تستمر  أن  كذلك؟  أليس  الوجود،  معاين  أحد  هو  هذا 
الوالدة، ويندرج إّذاك تحت هذا األمر أفكار عديدة:

من  نوع  حاضنة  بيئة  عن  انفصال  كل  يف  انفصال،  الوالدة 
نعم،  متأّلمة  متطّورة،  لكّنها  ربّما،  مختلفة  ذات،  يف  الدخول 

لكّن وسائل مجابهتها آلالم من نوع مماثل ستكون أفضل..
باالنفصال،  رسده  تشبيه  تستطيع  املثال،  سبيل  على  السارد 
أو كما  املنبع بقدر ما يثري من تناقضات ونزاعات،  االبتعاد عن 

يسّمونها "فنت" يف املجال الديين.. الرسد فتنة االنفصال.  
واآلن نصل إىل نقطة يف غاية األهّمّية، واّليت تتمّثل بوضوح يف 
فيلم The children of men وهو عن امرأة تحبل بمولود 
والدات  وال  الحروب  تمزقه  ديستويپّ  عامل  يف  مخّلًصا  يعترب 
حصلت فيه على مدى 18 عاًما.. ويتحّدث الفيلم عن والدة 
هذا الطفل املعجزة… الحقيقة أنّه قد تبنّي يل أنيّن ال أستطيع 
االستفادة فعاًل من الفيلم يف هذا النّص.. لقد كان ممتًعا على 
كون قد أزعجتك بذكره، شاهده إن شئت. كّل حال. أتمىّن أاّل أ
كتماله من األساس؟  هل اكتمل النّص يا ترى؟ هل ابتغيت ا
املفتوحة  للنهايات  مالًكا  شاسع،  مهبٍّ  على  مثلي،  أتركه  هل 
ما  لقراءة  رجعُت  إن  ما  اّليت  األفكار  أمسك  هل  آخرها؟  عن 
تعش  دعها  ال  ويساًرا؟  يميًنا  كالجرذان  تفرّ  وجدتها  كتبت، 
مل يمسكها عقل وال منهج.  بأفكار  تليق  الخاّصة، حياة  حياتها 
لحياته  مفتوًحا  النّص  ترتك  أن  كذلك  أليست  أخرًيا،  الوالدة 
الخاّصة، أن تعرف مت تدع األشياء وشأنها، إذ هل ظننت أّن 
األمر متعلق بوالداتك أنت فقط؟ الوالدة أن تنهمك يف موتك 
للتدخني  تعود  أن  مثاًل،  ما  أغنية  تشّغل  أن  كذلك،  الخاص 
لليلة واحدة مثاًل، هوو كريز، وتجلس قرب الكيبورد يف العتمة 
يزي القارئ، فقد انتهى هنا  وتقول: أوتش، قهوتك مرشوبة عز

النّص. 

طالب شحادة

يف البدء، ُكن
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ليلى السيد حسني

حيواتُ املوج الواحد
ليتني كنُت

ي حينام كانت أمِّ
طفلًة حزينًة

تحتاُج إىل صديقٍة
.يف مثِل حزنِها

ليتني كنُت هناك
أقاسُمها وحدتَها

يتَمها
و ليتني كنُت أكرَب منها قليالً

ها .ألكوَن أمَّ
 

- سوزان عليوان
 

ماتت جّديت أمُّ أيب. كنُت هناك يف البعيد. البعيد املكان أو نقيضه. كنت مل أوجد، أو ُوجدُت لكّنين 
نسيُت، بل أحياًنا أتذكّر. ماتت جّديت قبل أن تلَدين أّمي. ماتت قبل أن يلَدين أيب. أيب فقد أّمه 
ارسائيليٍّ   

ٍ
جرّاء صاروخ ماتت  عامل.  قرى جبل  على طريق  ماتت  ماتت جّديت.  يلَدين.  أن  قبل 

دخل رحمها وفّجره. أظّنين شعرت باالنفجار الكبري ورأيته أحمَر يتطاير صاخًبا وعنيًدا. رخمانينوف، 
كونشريتو رقم اثنني، الثانية السابع والعرشين. عيد األّم، 21 آذار 1991. كنُت هناك. مل يعرفوين. 
لكّنين كنُت هناك. رأَتين جّديت بعد موتها، عرَفتين بعد موتها وأنا رأيُتها قبَله وبعَده. ماتت جّديت 
عّباد  تتوارى  األّمهات  عيد  أيًضا. يف  واملوت  بالوالدة  نحتفل  األّمهات  عيد  األّمهات. يف  عيد  يوم 
كون على  الشمس عن الشمس. لها مسارات أخرى. ماتت جّديت أم أيب، مات جزء ميّن قبل أن أ

هذه األرض.
يف  وهمَست  أّمي  أمُّ  جّديت  فحَمَلتين  ُولِدت  رأيس.  فوق  القرآن  قرأت  أّمي.  أمُّ  جّديت  حملتين 
كرب. رخمانينوف كونشريتو رقم اثنني، الدقيقة األوىل، الثانية  كرب. رصَخت يف رأيس ألله أ أذين ألله أ
أّمي لذلك  أعرف  أنا  أّمي.  أمُّ  أنّها  السابع واألربعني. وَضَعت يدها على رأيس فعرفُتها. عرفُت 

أعرف جّديت. أعرف هللا يا جّديت. قلت لها. مل تسمعين.

أّن أخت جّدي  البعيد حني حملتين. ُتخربين  املايض  أّمي تحّدثين، أحملها اآلن، مىض  أمُّ  جّديت 
أنّها حامل  به، كانت تعلم  َولَدت طفاًل من دون أن تعلم. كانت حاماًل  ها، 

ِ
ألّمي، أي أخَت زوج

الثانية  الثانية،  الدقيقة  اثنني،  رقم  كونشريتو  رخمانينوف،  منها.  نزل  أنّه  تعلم  مل  لكّنها  بطفل، 
الخامس والعرشين. نزل منها، أخَرَج نفسه بنفسه، وقال لها إنّه موجود. نزَل الّطفل من رحمها 
على األرض من دون أن تدري. زحط من جسمها. خرج منها كما يخرج الهواء من الاليشء. فكان. 
خاليت أخت أّمي، أخربتين أنّها عندما أنجبت أوالدها الثالثة، أحّست أّن الوالدة غّلفت جسمها. 
كمله. رخمانينوف كونشريتو رقم اثنني، الدقيقة السادسة.  وكان الرشخ قد أطال مسامَّ جلدها بأ

ها أّن جلدها ينرشخ. موت فوالدة تشبه خروج العاصفة من خرم إبرة. شَعَرت بكّل مسامِّ
كونشريتو  رخمانينوف،  أوجد.  مل  كأنيّن  نفًسا.  ناقصة  أيّن  أحسست  أّمي.  أّم  لست  أيّن  أخربوين 
رقم اثنني، الدقيقة السابعة، الثانية الواحدة والخمسني. أنا لست أّم أّمي. من أّم أّمي؟ جّديت؟ 
ا وما زلِت طفلة. اعتقدت أنّنا أّمهات بعضنا، إنّنا  ضحكوا، وقالوا يل كيف لك أن تنجيب وتكوين أمًّ
جميًعا أّمهات بعضنا وأنّنا رشبنا كّلنا حليب األمومة األّول. نعرفه كّلنا من دون أن نعرفه. َحَيوات 
املوج الواحد، األّم األوىل واألّم األخرية، األّم األوىل األخرية. نغرق يف البياض والعمق ونطوف كهواء 
نظيٍف نظيٍف... رخمانينوف، كونشريتو رقم اثنني، الدقيقة الثامنة، الثانية الخامسة واألربعني... 

هل عرفتين أّمي حني ُولدت؟ هل عرفُتها حني جئت؟ هل حزنُت أليّن خرجُت منها؟

يّة،  ا يوًما ما. أحسست أنيّن ناقصة نفًسا مرة أخرى. حني تأيت دوريت الشهر أخربوين أنيّن سأصبح أمًّ
يشّدين األملُ وأبيك من حّدته. حني أتأّلم وأبيك أتخّيل أنيّن أنجب جنيًنا وأضحك. أضحك وأقارُع 
أّن  اللغة. عّلمتين  واللغة خطرية.  لغة  الوجع كحروف والحروف توجع والحروف  وجعي. يطفو 
أّمي ليست إبنيت، وأّن جّديت هي أّم أّمي. اللغة. أخذت ميّن الصورة. الصورة: أنا وأّمي وأّم أّمي 
، أمام مرآة يف قعر البحر، ال عمر لدينا، ال صورة لدينا أمام املرآة إاّل  وأّم أيب، نفناف بياض جلدهنَّ
موجنا الواحد. سمك كثيف يلفنا، سمك طائر وسمك حائر وسمك يحاول أن يفهم كيف ألّمهاٍت 
وأّمهاِت أّمهاٍت أن يكّن من العمر نفسه. السمك أيًضا شّوهته اللغة. رخمانينوف، كونشريتو رقم 
اثنني، الدقيقة التاسعة، الثانية الثالثني. يدور السمك ويدور ويكون املوج. هل أنجبتين أّمي يك ال 
تفقد أّمها؟ يكون املوج ويكرب ويبتلعنا ونبتلعه ويصري املاء حليًبا أبيَض. نسبح يف الحليب اّلذي ال 

اسم له وتجيء اللغة فتذوب وتندحُر وتأيت املوسيقى.

*الصورة: لـ هيف كهرمان - فنانة عراقية
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امليالد الذي تلفظه الرحم على غفلة هو املوت اليوميّ. الوالدة 
اللعنة  وحواء،  آدم  أسطورة  يف  إليها  ُيشار  كما  ليست  األوىل 

تفاحِتهما.  على 
أخيه  بتصفية  يقوم  "قايني"  األوىل.  الوالدة  التصفية، 
كانت  إْن  يهّم  ال  البقاء.  يزة  غر وُولِدْت  هابيل  ُقِتل  "هابيل". 
ل إىل حقيقة  مجرّد أسطورة أم واقعة. فالكذبة ممكن أْن تتحوَّ

إْن تكرَّرت مئة ألف مرة.
َمن منكم ُولِد بال أقنعة ومل يرتدي مالبس النفاق منذ الرضعة 
كرث واقعّية، فليهّشم رأيس بالحجارة  األوىل فلريجمين، أو ألكن أ

حت ذوبان النخاع بالبحص. 
عند  ولدُت،  "حني  أجبُت:  األوىل  والديت  عن  ُسِئلُت  عندما 
إاّل  يوماً  تخيّن  مل   - أذكر  ما  على  صباحاً  السادسة  الساعة 
ُحِفر  الطبيب مقّصاً يف جسمي، نيسَ الفتة  ينَس  كرة - مل  الذا

عليها: ’الخطيئة األصلّية‘".
كِمل. َصفَعين الطبيب يومها على مؤخريت،  كمل الرواية. سأ مل أ
كّد أّن كّل  يد التأ يفاجو. قال إنه ير فاتين إسمه، ربّما الدكتور ز

يشء "طبيعي" عندما سأبيك. قلُت "ال بّد أنه شاٌذ". 
 
ٍ
يفاجو أولياء أمري أّن الكهرباء شّغالة يف رأيس على نحو أخرَب ز

حّد  على  الحقاً،  املَتاعب  ِمن  الكثري  سيجلب  ما  هذا  سليبٍّ، 
البّتة،  األمر   يل 

ِ
يعن مل  لة.  والحياة معطَّ ناشطة  الكهرباء  قوله. 

ولّياً  الحني، ولست  بها منذ ذلك  أموري ال عالقة يل  فجميع 
 أيٍّ ِمن أموري.

ِ
ِمن أمر

شكله  يف  الكبري،  برأيس  ُحِملُت  الثانية.  الوالدة  التخاذل، 
يف  وُوِضعُت  األوىل،  األشهر  يف   

ٍ
صغري  

ٍ
طفل وبجسد  الحايل، 

وأعدُّ  أميش  ورحُت  ولدُت  بالذهب.   
ٍ
مرّصع خشيبٍّ  تابوٍت 

خطوايت غري الرصينة، أميش إىل ما النهاية، إىل أْن رصُت جلداً 
يئيات متخاذلة. عظمة على عظمة  على عظٍم والعظام إىل جَز
بالذهب.  ع  املرصَّ التابوت  على  والشكر  التحّيات  كّل  سّت!  يا 
على  التعتيم،  ومتالزمة  بالضعف  مشبَّعاً  الخوف  ُولِد  وهكذا 
كل يشء، التعتيم على الهروب ِمن الوحدة أليّن بتُّ أخاف ِمن 
نفيس على نفيس. وكما أّن الحياة لألقوياء يف نفوسهم وليس 
للضعفاء، لذا، اخرتنا املوت صباحاً، وتنظيف الكفن يف املساء. 

هكذا ُولِدْت رجفة اليدين.
يف  األوسط  اإلصبع  الرافع  ط 

ِ
املتسلب الحاقد  وأنا  املُستاء.  أنا 

ثم  نفساً،  آخذ  املقّنعة،  الوجوه  أمام  أرصخ  مولود،  كّل  عيون 
كرث…  أرصخ أعلى، ألتِقُط أسناين تتهاوى أرضاً، ثم أرصخ أ

مل أفهم لعنة الشجرة، حت حني كنُت ذات مرّة برفقة صديقة، 
حاّفة  على  أرضاً  جالسني  وكّنا  أيضاً،  أفهمها  مل  األخرى  هي 
 يملكه أحد "وجهاء" املدينة التعيسة. الشجر أمامنا 

ٍ
شبه قرص

بالشجر  عالقتها  عن  يل  ترشح  راحْت  وراءنا.  القرص  وسوار 
ومحادثتهم وامتالكهم للمشاعر… والذي اعتربته هراًء حينها، 
األشجار  نحو إحدى  بإصبعها  تتمتم وتشري  بدأْت  أْن فعاًل  إىل 
اليت أخَذْت تلوي أغصانها يف صيٍف حار افتقر أليّ نسمة. مع 
 ما، على األقّل 

ٍ
ين وال تحت تأثري مخّدر العلم أننا مل نكن مخمور

هي. 
فأنا  تبّقى.  ملا  صياغًة  املتكّلم  سيكون  توتّري.  ِمن  يد  يز املتكّلم 
حياًة،  وال  والدًة  ال  توأماً  يل  يكن  مل  بمفردي،  أساساً  ولِدُت 
ودون   ،

ٍ
ضجيج أيّ  إحداث  دون  أيضاً،  بمفردي  وسأرحل 

الهامش"،  على  "رحل  اعتياديٍّ.  غري  حدٍث  مع  رحيلي  تزاُمن 
سيقولون.

أثر امتداد جذور شجرة تني يف  املرّة األوىل، على  ُولِدُت،  هكذا 
ضعيفي  نحن  نحتملها  ومل  الهّش،  املزنل  يحتملها  ومل  األرض 
فيها.  َمن  على  فيها  من 

ِ
ب الباهتة  الجدران  فاهزتّت  النفوس، 

أن  ُقّدر يل  الذي  أنا  كون؟  أ َمن  الرحم عنوًة.  ِمن  أنا  وخرجُت 
، إىل أْن ُتفَرغ الُفَرص 

ٍ
أوَلد كّل مرّة نرتطم بها أنا وسياريت بجدار

أجمعها. 
اخرتُت املاركسية مسلكاً ومنشأة لألخالق، إىل أْن أدركُت أنه ال 
على  وأخّف رضراً  أقّل إضطراباً  اإلنفصال عن األخالق،  بّد يل 
عقيمة  يع  مشار والدة  ومع  صباح  كّل  يف  ُتحترَض   

ٍ
دماغ خاليا 

خجولة خبيثة مفروغاً منها وخرائّية. مل أفلح ال بصياغة املتكّلم 
وال بصياغة األخالق. 

وعلى  الرغيف،  إىل  القمح  حّبة  من  السنبلة  على  الحاقد  أنا 
ِمن  تزرّق  تخرضّ  وهي  أصابعهم  وعلى  حاقٌد،  أيّن  ِمن  تعيب 
الحامل  أنا  األحد.  وِعظة  اآلحاد  أيّام  وعلى  النقود،  عّد  كرثة 
الرائحة  على  الجميع،  على  حاقٌد  رحُت.  أينما  معي  الضغينة 
على  الوالدة،  أثناء  املساعد  املمرِّض  فاه  ِمن  املنبعثة  يهة  الكر
ليك  املبلغ  أضعاف  ثالثة  عليه  عرضُت  الذي  األجرة  سائق 
الجميع، ِمن  املجزرة. حاقٌد على  على  كون شاهداً  يوصلين وأ
مل تمنحين  اليت  الشمس  الربيع، على  الجميع، على غبار  أجل 
فرصة التحديق بها. أنا الضغينة املوّجهة على الوجوه واأللسنة 
الصفراء اليت أيعَن ربطها وابتالعها. تحّسسوا سائلكم املنويّ، 

فأنا الراغب بتعطيل وظيفته. 
فَمن  والحياة،  الحق  مالك  مخلوق،  غري  مولوٌد  أنا،  هكذا 

أوىص على رقبته أمانًة بني يديّ كان مصريه الهالك األبديّ.

ج نفسه جيئة وذهاباً، 
ِ
وجلَس على الكريسّ املتحرِّك وبدأ ُيدحر

وقال: 
- كيف ألحٍد أْن يكون سعيداً يا "باكو" وهو مواظٌب على تكرار 

األحداث نفسها؟
- وقعنا يف التكرار يا "ساكو"، مصيبة.

يا رجل، ال خلق، ال فرصة ألي إنتاج جديد، وال بخش  - يومياً 
 واحٍد. 

ٍ
أمل

- صحيح، إخلق وَلو دماراً لكن ال تكن خنوعاً! هههه ...
ملجرّد  جرأة حت  وال  ال خطوة  باملعقول،  أنفسنا  ندفن  نحن   -

بالالمعقول. التفكري 
- همممم. 

املعركة  أّن  عِلمُت  لو  أيّن  أتصّدق  ؟!  "همممم"  الـ  هذه  ما   -
خارسة مع السعادة لشنقُت نفيس منذ الرحم األوىل؟

الحياة  على  استيقاظي  استمرار  وراء  السبب  تعلم  هل   -
يومّياً؟

- ال، ال أعلم. ملاذا هكذا أسئلة تافهة؟!
مدهوٌش  ألين  يومّياً  اليقظة  على  مواظٌب  أنا  إعَلم.  إذاً   -
كّد إْن كان سيطلع الضوء على هذه املدينة  يد التأ فعاًل، ألين أر

البائسة.

ميالد الدويهي

مولودٌ غري مخلوق
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"وبالجملة، لست قادرا على تأليف موضوع بمقّدمة وخاتمة، وبينهما بحث مستفيض ملوضوع 
ما، يف فصول مرتاّصة البناء. كان هذا يقلقين، ومل أتجاوزه إاّل يوم تبنّي يل أّن ما كنت أعتربه عجزا 

يمكن أن أجعل منه املوضوع الرّئيس ملؤّلفايت" 
عبد الفتاح كيليطو 

ألنيّن  األنبياء،  إاّل  يملكه  ال  صربا  تحتاج  عندي،  املمارسات  كّل  شأن  شأنها  الرّوتينّية،  املمارسة 
الوظيفّية ككلب مسعور.  أدواري  أقتحم  أن  أبلد من  امللل.  شخص هامد، ال حمايسّ، ورسيع 
ولذات الّسبب، أنا ضعيف الّذاكرة أيضا، فالبالدة وصف للّذاكرة كما هي للجسد. ألّن الّتذكّر 
تنّقل للجسد داخل العقل. والّذاكرة مدينة، وسطها صلب موضوع نّص ملؤّلف مّيت، وحدودها 
الّتنقيص بحّق كّل من استخدمها للّتعليق، فاملعّلق يولد مّيتا.  الهوامش اّليت تضمر نوعا من 

ولهذا أشعر أن "موت املؤّلف" عند روالن بارت بها مزق من املؤاساة. 
االقتباس من  آثار  أّن  أشعر،  لكّنين  االنتقاء،  ما يف ذهين من حيث  أغرب  كتبت  ما  يكون  يكاد 
صاحب الكتابة "بالقفز والوثب" تستفحل داخل الّنص. فأن تقتبس يعين أّن الّلغة نفسها قد 
ساقت يدك بجربيّة نحو االقتباس. فأنت بالّتايل حني تقتبس، تقتحم خيوط نسيج االقتباس 
وما تحويه من فضاءات. فاالقتباس، وإن كان يحرض ميتا، إاّل أنّه ينطوي على قّوة تناقض رهيبة، 
شبه محرّية. ألّن به قدرة على الخلق واإليجاد. فهو بالّتايل، خالق مّيت. أليس كذلك؟ يجيب 
نيتشه: "معك حّق"، فاالقتباس يهدم الرّتادف بني املوت والعقم، ويلحق تحّوال مدهشا بهذا 

الزّتامل، فهو على الّدوام مّيال للوالدة. 
أنّه ينبثق منه،  مفهوم الوالدة مرتبط باملوت بشكل مبارش. ولكّنين ال أعلم إن كان نقيضه، أم 
أم نقيضه اّلذي ينبثق منه. إذ يمكن للموت أن يكون الحقيقة اّليت تبطل حقيقة أخرى، فيكون 
نهاية الّتوليد. ويمكن أن يكون الفكرة اّليت توّلد فكرة مساوية يف الّتضاد معها بحسب قانون 
نيوتن للقّوة )هذا هذيان فزييايئ(. وهنا ال أعلم أيّ من الّلفظتني أقرب إىل مخاصمة الوالدة، 
املوت أم العقم؟ ويف جميع األحوال، تطفو غرابيت إىل الّسطح، وتصري واضحة، يمكن ملسها ملس 
كله العقم، الرّاغب باملوت فضوال، كيف يل أن أتحّدث، اآلن، عن الوالدة؟  اليد، فأنا البليد اّلذي يأ
لعّل هذا ما جعل من عقلي شّحاذا يتوّسل االقتباس من كيليطو. يف محاولة لتسّول سيل من 
الكلمات اّليت تنطوي على معاين الّتوليد واإليجاد. بل لالقتباس نفسه كممارسة عمادها الوالدة. 
ولكيليطو، كالتفاف مخادع حول عقمي. أي كفرصة للكتابة عّما يثقل يديّ، عندما ينخر عقم 
الكتابة عباب الوالدة، ال عن الوالدة نفسها. ولكن كيف يمكن أن يكون شكل هذا االستجداء 
يّة لثالثة أسباب وشذرة. أّما الّشذرة، فهي أنّها نفسها قد تمارس  املعريفّ؟ فكّرت يف الكتابة الّشذر
الّسحر اّلذي ال أستطيع ممارسته. فهي قد تفّك عقدة العقم عندما ترسم بصماتها يف نّص آخر 
تكون له ماّدًة خاّما، ألنّها تحمل يف طّياتها شيئا يتعّدى مجموع الكلمات واأللفاظ اّليت تكّونها. 
وهي بذلك تكون قادرًة على الّتحرّك نحو األماكن القلقة اّليت أتجّنب الحديث عنها. األماكن 
اّليت تبقى متضّمنة ال يف الّشذرة نفسها، ولكن يف سياق الّتساؤل حولها، أي يف ما يقابل قارعة 
الّطريق يف الّلغة كمفهوم الوالدة مثال. وأّما األسباب الّثالث، فاألّول، كونها كما يقول موريس 
بالّتايل شكل  قرار. فهي  له  يقرّ  ال  موّزع  فكر  الّتعبري عن  إىل  الحاجة  يحايك  كتابّيا  بالنشو شكال 
إىل  جميعها  تشري  فقرات  من  مؤّلفة  مّتسقة،  بمقالة  اإلتيان  عن  وعجزي  رأيس،  تخّبط  يحايك 
يّة تعطي مساحة للقارئ يك يكون فاعال يف الّنص ال متلّقيا  "الوالدة". والّثاين، أّن الكتابة الّشذر
فحسب. وهنا، هي إذا عمل تشاريكّ -يسرت قصوري- بني كاتب حيّ )باإلذن من بارت(، وبني 
قارئ يشارك الكاتب دهشته، يسأله ويسائله، ويمارس قراءًة "رافعًة رأسها" على حّد تعبري عبد 
يّة تحوي هامشا حرّا للّتوليد، ومساحة  الّسالم بن عبد العايل. أّما الّثالث، فكون الكتابة الّشذر
لإليجاد. فهي عند كّل شذرة تفتح للقارئ مجاال للخلق واإلبداع، وفرصة إلقحام اقتباسه املفّضل 
مثال. وبهذا ألقي عبء "توليد" الّسؤال والجواب على حّد سواء، على القارئ وحده، كـ"صديق 
الّنّص دعوة لنوع من املسامرة على ضفاف 'نهر بو" اّلذي يبعد عن مزنيل  للمؤّلف". فيصبح 
كتب  بضع مئات األمتار. إاّل أنيّن، -وعلى الرّغم من كّل هذه األسباب، وبالرّغم من أيّن أحّب أن أ
كتب بطريقة مل أعهدها.  يف عرش جمل ما يكتبه غريي يف كتاب كما يقول نيتشه، أجنب من أن أ
مرّة  وأنا؟  أخرى.  جهة  من  حماسا  ويتطّلب  جهة،  من  الوالدة  يساوق  ما،  بمعىن  فالّتجديد، 

أخرى، بليد، يلّفه العقم كاملالءة اّليت تلّف جسد املكّفن. 
يف قصيدة للّشاعر تراكل، نقرأ أّن "الّتوّهج هو أخ رشعيّ للّشحوب". وعلى هذا املنوال نقول أّن 
للوالدة. فإذا كان ما كتبته أقرب للموت، فالّنّص قريب الوالدة وأخوها. وإذا  املوت أخ رشعيّ 
الّدالالت  وراقب ظهورها يف  يا صديقي، خذها،  الرّسّ  كلمة  للوالدة، فهذه  أقرب  كتبته  ما  كان 
واالشتقاق اإليتومولوجي، وأقحمها يف كتاباتك فال يصاب الكالم بفساد الّصيغة املتشائمة، أو 
لعّله يفعل. ال يهّم، ألنيّن وأنت لن نكتب، أبدا، شيئا استثنائّيا، حالنا كحال جميع من كتب، ألّن 
ما هو استثنايئّ يظهر يف الّلحظة اّليت نتوّقف فيها عن الكتابة، ألّن قدرة األلفاظ على الوصف 

والحكاية، حينها، تكون مشلولة، عاجزة، وخاملة.

ما بعدَ العقِم: والدة
مهدي عساف

*الصورة: "بورتريه الكاتب غارشني". رسم لـ ايليا ريبلني
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صباح جلول

بني
موتني

ين كّفيك.
ِ
أنَت هنا. اآلَن، هنا. أنت. أر

ك مكتوٌب كّل الذي مل يأِت بعد. أّما اآلن، فباسم 
ِ
ف. يف كّفيك ويف وجه

ِ
دٌة، أعر

ِ
أطراُفَك بار

هللا ارَشب وارَغب.
- يرشُب.

 انسياب، َعلقًما. ترشُبه األمعاء، يرشبه الّدم، ترشبه 
ِ
يزنل الرتياُق يف الحلق دافًئا، غليًظا بغري

ياق، تصرُي  عر يف الرّأس. تصرُي أنَت الرّت ت الشَّ
ِ
العينان واألظافر والجلد املخبوُء خلف مناب

 عينَك، َبلى، ولكن ال 
ِ
لزًجا، ممطوًطا، مضغوًطا يف آن... أثًرا. تشعُر بالرّمش يرّف يف أسفل

تشعر بقدميك ُتلصقاِنك باألرض... عائًما.
لِكن َبسِمل وتوكّل. "ال تخَش يَش".

بسم هللا الرّحمن الرّحيم. يعرُب.
هل كنَت واحًدا ورصَت كثرًيا؟ بل... 

- يعرُب.
هل هويَت وانتهيَت ورضيت؟ 

- يعرُب.

*******

ها ِهي! الرّبع الخايل. األرض اّليت مل يطأها إنسان. عراٌء ُمطَلق. لن يبحث عن رمش عينه 
 كّلما تقّدم، فهنا 

ِ
هنا يف كومة من الفراغ، ولن يقلقه أين يكون مهبط قدمه على األرض

يح وال ُيغرقه املاء. هذا هناك وجه أّمه قبل أن تِلده،  يطفو وال يرتطم بجماد وال تأخذه الرّ
ًفا ِمن هّم الَوَلد- هّمه هَو، وهمِّ األشياء اأُلخرى،  يعين، كما مل يَره ِمن قبل، وجهاً متخفِّ
 

ٍ
يًبا، يستهّل عاملًا سيأيت. يعين أنّه وجه امرأٍة ال يعرفها، وجٌه ُيشِعره بذنب وجًها فتيًّا وغر
 عميق، يؤملُه خلَف الرّصّة، ُيبكيه من غري دموع. أّما هيَ، فِمثله، تعرب. وهي 

ٍ
جديٍد متوّحش

مثله، تكرُب، لتصري أّمه. يملؤه سؤاٌل ال يملُك لساًنا ليسأله.  
- يعرُب. 

الخمسة  بني  يقعد  لبنانّية،  لرية  آالف  الخمسة  فئة  ِمن  نوت"  ال"بانك  ورقة  يف  يعلُق 
ساعة   

ِ
عرق ثمن  اسمه،  على  منذورة  ورقة  لِعليّ.  كانت  هذه  وينتظر.  الّثالثة،  واألصفار 

إضافّية كان سيمضيها على البور مع "شواالٍت" ثقيلة مغلقة بإحكام، لن يسأَل ما فيها، 
ولن يعرف ما فيها. لعّل عليًّا أو رجاًل آخر يشبهه حمل كيًسا آخر يف ما مىض، ومل يعرف 
ما فيه أيًضا. لعّله شّم رائحة إسمنٍت وحديد وعظاٍم تحرتق حني هتف "ييييا رّب!" فيما 
بَدنه. "أ-م-ووو-نيوم- نييي- ليحّط بخبطة مكتومة على  أعلى ظهره،  إىل  بالكيس  دفع 
تراييت" اسمها. حّت لو كرّرتها مئة مرّة لن يهتّم بأن يحفظها. ما حاجتنا جميًعا بمعلومة 
كهذه أصاًل، ونحن ال نختّص بالكيمياء وال باملتفّجرات؟ لكّن العابَر اآلن عالٌق بني الخمسة 
واألصفار الّثالثة، على ورقة العملة، ولسبب ما، يعرف اسم "أمونيوم نيرتايت"، ويعرف 
أنّها هنا يف مكان ما. هو شاِهٌد عالِق يف ورقٍة كان من  أنّها ماّدة تنفجر وتقتل، ويعرف 
 مل يكن من املفرتض أن يموت- ليس اليوم على األقّل. العابُر ال 

ٍ
املفرتض أن ُتدفع لشخص

يريد أن يرى لكّنه ال يملك أمَره، سينظر وُيبرص "مثل الّشاطر": ال الرجل الذي اسمه عليّ 
نجا وال ظّل للورقة اّليت يقعد فيها قيمة أو معىن. 

جّمرت املدينة أمام ناظريه لساعات، ثّم فّحمت. فكّر العابُر بكّل يشء، ليس فقط باملدينة، 
بل بكّل يشء كان وكّل يشء سيكون. ختَم األفكار والكتب واملشاعر املبهمة للهوموسابيان 
األّول فيما هَو ينتظر الفحم ليربد، ثّم رغب بالفالفل. "طراطور وبندورة اكسرتا، آخ، فقط 

َلو." 
- يعرُب. 

غرُي  شائبٌة،   
ِ
العابر مرآة  مًعا.  وإلًها   

ِ
القلب وعجيَب  مختلًفا  املرآة،  يف  نفسه  يرى  وضيًعا 

الكون.  الزّنيهة يف هذا  الوحيدُة  املرآُة  أنّها  اآلخر هو  واالحتمال  احتمال.  مضبوطٍة، هذا 
يعجبه ما يرى، فريتاُب ِمن نفسه. يرتاُب كثرًيا.

- يعرُب. 
أْن "ال،  آخر يجزم  الهالل!"، فيما  "ُولد  القمر. أحدهم يصيح  العابُر جماعًة تستهّل  يرى 
ليَس بعد". يمِعن العابُر الّنظر فال يرى شيئاً. يسمع صوت أبيِه خارًجا من بني الجمهرة، 
ن بسحنيت، يحمل فكريت،  ا كشفرة، يقول "بلى، ُولِد. يحمل اسمي، يكىّن بكنييت، يتلوَّ حادًّ

يقرأ كتايب، يمرُض بدايئ، يموُت ملوِطين..." والعابر ال يستطيع نطًقا. ال يستطيُع رفًضا.
- عرَب. 

إىل الحياة الوسيعة، حيث سيجد الحّب والّدفء والفرح الصغري، وحيث سيجد الحرب 
والحقد والحزن الكبري. ولَد بلعنة والده، يف طقس عبور من املُوات إىل املُوات، عرَب الحياة. 
أي أنّه ولَد ميًتا يميش على قدمني، وكرب ميًتا يحّب فكرًة ويكره فكرًة، ونضج ميًتا يختار 
هي  اّليت  "الّترتيبة"  تلك  مشاهد  كّل  يعرب  يركض،  ويركض  أُخرى،  عنه  وينفض  معارك 
حياته، حيث تنهار أشياء وتنفجر أشياء وتنتهي أشياء. يصيُح "َمَدد!" ويركُض فقط ألنّه 
يطمع كثرًيا، بكّل قلبه، فعاًل، بأن يستطيع أن يقول بأنّه مات "حيًّا" على األقّل. مل يرتك 

يّة إاّل ُذهل بها.   احتمااًلً إاّل تأّمله، ومل يمرّ بزهرة برّ

*الصورة: من فيلم )Dead Man - 1995( لـ جيم جارموش
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"Riders on the storm
Into this house we're born
Into this world we're thrown
Like a dog without a bone
An actor out alone"
- The Doors - 1971

يجعل  الالإرادي  الرحم  وعمل  الدنيا.  إىل  الجنني  بقذف  الرحم  يتكّفل  الوالدة،  عملّية  أثناء 
العملّية خارجًة عن إرادة املرأة الحامل. ويخرج الجنني وعليه آثار معركٍة ليصبح مولوًدا، ومعه 
تتحّول الحاِمُل إىل والدة. وطوال مّدة هذا التحّول، تتلّبسها رغبٌة رشسٌة ال معقولة يف التخّلص 

من جنينها، حّت تسمع رصخته األوىل فيعود إليها حنانها ورشدها.
وُيَعّد الرصاخ دلياًل دامًغا على أّن إنساًنا حرض إىل الدنيا، قبل االسم والحسب والنسب والعائلة 
"انقذاًفا".  بل  خاطره  بملء  الدنيا  إىل  يحرض  ال  واإلنسان  والكوكب.  والبلد…  والبيئة  والدين 
وتكون والدته حتمّيًة بفضل استحالتني: األوىل، استحالة البقاء داخل آلة التكوين والتوليد )أي 

الرحم(. والثانية، استحالة رفض املجيء القرتانه بقرار العودة )إىل أين؟(
اّليت  املرسح  بالوالدة، وعبثّية  تبدأ  اّليت  الحياة  الالمعقول بني عبثّية  تنشأ حالة من  ومن هنا، 
وتالق.   

ٍ
تعارض على  العبثّيتان  وتنطوي  العرض.  حزّي  إىل  املتلّقي  حواّس  تنجذب  أن  ما  تبدأ 

ومصائرها.  الشخصّيات  مشاكل  استعراض  أو  املعلومات  نقل  على  يقوم  "ال  العبيثّ  فاملرسح 
يّة  الجوهر الحالة  يقّدم  إنّه  للمرسح.  أرسطو  توصيف  مع  يّتفق  ال  أي  الواقع،  يحايك  ال  فهو 
 يف دبق عبثّية العامل"، بحسب أستاذ الدراما الربيطاينّ مارتن إسلني. وعليه، 

ٍ
الخاّصة لفرٍد عالق

أن  يجب  اّلذي  املتلّقي  يف  هي  املرسح  يف  والعبثّية  نفسها،  الحياة  هي  الواقع  يف  العبثّية  فإّن 
تلتقط حواّسه محتوى "ال غرض له وال هدف وال غاية"، وهو تعريف يوجني يونيسكو للعبث، 
 ومعىن محّدٍد مسبًقا. وقد ساهمت كتاباته مع كتابات 

ٍ
من خالل مواقف خالية من أيّ منطق

ألبري كامو وجان پول سارتر وصموئيل بيكيت وأرتور أداموف يف نشوء التّيار العبيثّ يف األدب.
تعود جذور املرسح العبيثّ إىل الكاتب الفرنيسّ ألفرد جاري ومرسحّيته "أوبو ملًكا" )1896( اّليت 

ُتَعّد بادئة هذا التّيار.
فقد خلق فيها جاري كوًنا سخيًفا يكتنف شخصّياٍت وأماكَن وأفعااًل مفكّكة ال معىن لها، وغالًبا 
ما توقع املتلّقي يف حريٍة ال ترسو فيها بوصلته على اتّجاه. غري أّن هذه املزّيات، اّليت تتمّتع بها 
ضحك  يثري  أوبو  فامللك  للمرسحّية.  الكوميديّ  التأثري  تظّهر  واألماكن،  واملواقف  الشخصّيات 

متلّقيه، تحديًدا بسبب غباء شخصّياته وبفضل املواقف الالمعقولة يف املرسحّية.

آنذاك، أصيب  العامل   عبثّية 
ِ

الثانية. فبسبب العاملّية  الحرب  أوروبا عقب  يف  العبيثّ  املرسح  شاع 
الكّتاب بحال جمود وانتظار يائس )كما يف "انتظار غودو" و"الكرايس" ليونيسكو(. وفقدوا كل 

قناعة باألشكال الدرامية اّليت كانت شائعة يف تلك الحقبة وكانت ترتكز على أسس واقعية.
والسياسّية،  الدينّية  للعقائد  املريحة  الحقائق  العبيثّ  املرسح  يهاجم  جاري،  مع  بدأ  ومثلما  لذا 
الكّتاب،  هؤالء  يراها  كما  اإلنسانّية  للحالة  القاسية  الحقائق  مع  لوجٍه  وجًها  املتلّقني  ليضع 
ألّن  وعبثّيتها،  أرسارها  بكّل  الحالة  هذه  يقبل  ليك  إنّما  اليأس،  إىل  جمهورهم  لدفع  وليس 
اإلنسان يف نهاية املطاف يقف وحده يف عامل ال معىن له. فقد يكون تخّليه عن الحلول السهلة 
ية والراحة. وهو السبب يف أّن مرسح العبث ال ُيسيل  الواهمة أليًما، ولكّنه يخّلف شعوًرا بالحرّ

دموع اليأس، إنّما يثري الضحك اّلذي يحرر اإلنسان.

ينطوي  إيمايئٌّ قصريٌ  بيكيت "مشهد من دون كالم 1"، وهو فصل مرسحيٌّ  يف 1957، كتب 
 ترضبه شمس 

ٍ
 صحراويٍّ قاحل

ٍ
على أمثولة الوالدة والتطّور والحياة. وفيه، ينقذف رجل يف حزّي

لعجزه  يستسلم  إن  وما  أىت.  حيث  من  للعودة  متتالية  محاوالت  الفور  على  لينّفذ  حارقة، 
وتوهمه  فوق  من  عليه  تهبط  أغراض  عرب  الترصف  إىل  باستدراجه  الحزّي  يبدأ  حّت  ذلك  عن 
األغراض )صناديق وحبل  تواكب ظهور  وتعرتيه مشاعر متضاربة  للوجود.  باحتماالت جديدة 
ومقص( اّليت كان يستخدمها ليك يطال ابريق ماء معّلًقا فوقه. ثم تضّخمت رغبته يف االستئثار 

يق اّلذي كان ُيسحب بعيداً عن متناوله كّلما كان يكاد أن ُيمسك به. باإلبر
وبعد فشله يف نيل مراده، ُسحبت األغراض واختفت، واستسلم هو لليأس والقيظ، حت أن 
يق املاء يمرّ بمحاذاة وجهه لكّن الرجل ال يلمسه، ال بل ويشيح بوجهه عنه. منهم ممن يرى  إبر

يف تلك اللقطة األخرية يأًسا وانتحاًرا، ومنهم من يرى فيها تمرًّدا ورفًضا للواقع.
تعرّب عن مفهوم  كلمة   ،)Geworfenheit )وباألملانية   Thrownness باإلنكلزيية "االنقذاف"، 
حاالت  به  ليصف  واستخدمه   )1976  -  1889( هايدغر  مارتن  األملاين  الفيلسوف  وضعه 

الوجود الفردية للبرش بأنهم انقذفوا إىل العامل.

االنقذاف.  حالة  وأهّمها  بيكيت.  عند  العبثّية  والوالدة  الطبيعية  الوالدة  بني  تقاطعات  وثمة 
وألن  الرحم.  داخل  من  الجنني  ينقذف  مثلما  القاحل،  الحزّي  إىل  انقذقت  الشخصية  فتلك 
سبب "انقذاف" الرجل )املمثل( بقي مجهواًل يف مشهد بيكيت، أهم أشخاص آخرون يدفعونه 
أم هي ظروف أم عرثات أم أنه الَقَدر، جاءت محاوالته املتكررة للعودة من حيث أىت، لتخّفف 
كرث  من عبثّية "والدته" املَُمرسحة، مقابل ثقل الوالدة الطبيعّية ووطأتها على اإلنسان. فأيّهما أ
تبدأ وتنتهي،  الحياة  الحياة أليٍّ كان.  للعودة، ال تمنحها  بيكيت منح الشخصّية فرًصا  عبثّيًة؟ 

يليها العدم مثلما سبقها.

زيك محفوض

يف املسرح العبثيّ و"انقذاف" اإلنسان على خشبة الوجود

فنون وجنون

*الصورة: لقطة من مرسحية اوبو ملكاً
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يف هذه الحلقة من "جغل بزينطي"، نحاور املحلل النفيس النمساوي األستاذ اوتو رانك، الذي 
استبدل  مبكرة،  سّن  يف  منتقديه.  أشد  أحد  إىل  األقرب  فرويد  سيغموند  مساعد  من  تحّول 
اوتو اسم عائلته الذي ورثه عن والده )"روزنفلد"( بـ "رانك"، فكانت تلك الخطوة أول والدة 
كرث بتجربة االنفصال عن األم  أتّمها بملء إرادته. تمايز رانك عن فرويد بعد أن أصبح مهتماً أ
ين،  اآلخر عن  االستقالل  بمعىن  ية،  الحر أن  فكرة  فّطور  الوالدة.  عند  الرضيع  يختربها  اليت 
تعاملنا  كيفية  أن  النمساوي  الباحث  رأى  كما  اإلبداعية.  القدرة  لتنمية  الرئيس  الرشط  هي 
رانك  مع تجربة االنفصال عن األم ستحّدد طبيعة الشخصية اليت سنطّورها الحقاً. مل يكتف 
والدة  أصول  القديمة  األساطري  يف  نبش  بل  عيادته،  يف  وثّقها  اليت  الفردية  التجارب  بمئات 

البطل األسطوري ومغامرته يف العامل الجديد بحثاً عن اإلبداع والخلود.   

***
بسيغموند  عالقتك  بداية  عن  أواًل  فلنتحدث  اإلشاعات…  تحّب  الناس  رانك،  أستاذ 

االنفصال.  فرويد وأسباب 

ال تصدق وهم اإلشاعة. قبل دخول عامل التحليل النفيس، عملت يف ُصنع وتصليح األقفال. 
مل يكن التعليم متاحاً نظراً لوضع العائلة املادي. فأصَبَحت قراءة الكتب وكتابة الشعر هواييتّ 
حّد  إىل  وصل  شديداً  كتئاباً  ا أعاين  كنت  عمري.  من  العرشين  بلغت   ،1904 يف  املفضلتني. 
التفكري باالنتحار، ولكين تخّطيت هذه املرحلة بفضل ما أحسست به أنه والدة روحية جديدة. 
ية  وبعد عام واحد، قابلت فرويد وقّدمت له مقااًل قصرًيا عن "الفنان"، ربطُت فيه بني نظر
ب 

ِ
فأُعج مقاليت  فرويد  قرأ  الفيّن.  لعمله  الفنان  خلق  يقة  وطر األحالم  تفسري  عن  فرويد 

وافقت،  طبعاً  فيينا.  يف  النفيس"  التحليل  لـ"جمعية  سكرتري  وظيفة  عليّ  وعرض  بمؤهاليت 
يق فتح األقفال، بدأُت فّك عامل الالوعي واستكشافه. وبدل كسب املال عن طر

إن كنَت نايس أفكَّكك…

عاًما.  الـ 20  يقارب  ملا  اليمىن"  "يد فرويد  بقيُت  أتابع.  اآلن، دعين  حاول من جديد الحًقا... 
يف  يته  نظر عن  للدفاع  أّسسها  اليت  الصغرية  فرويد  دائرة  يف  نشاطاً  األكرث  العضو  أصبحت 
كتاب  نرشي  مع  لكن  أدلر.  وألفرد  يونغ  كارل  انتقادات  مواجهة  أجل  ومن  النفيس  التحليل 
"صدمة الوالدة" )1924( تغرّي كّل يشء. أشاد فرويد بعملي يف بادئ األمر، ثم انتقده الحًقا. 
ُكتبه. على كل حال،  بتأليف  أنين ساعدته  للرّد على طروحايت! نيسَ  كاماًل  كتاًبا  أّلف  أنه  حّت 
يتبعونه،  الذين  الصبية  ودائرة  فرويد  عن  وانفصايل  الوالدة"  "صدمة  كتاب  مع  أين،  أعتقد 

الثانية.  تمكّنت من تحقيق والديت 

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

أن  قرار صائب. الحظت  الوظيفة هو  برتك  قرار  كل  أن  يبدو   ،uncanny يب عجيب  غر
ية.  يقة رمز معظم العلماء الذين عملوا مع فرويد وعايشوه اضّطروا الحقاً إىل قتله بطر
أعتقد أن ما استفزّ فرويد هو طرحك فكرَة أن الرتوما ال تبدأ يف مرحلة املراهقة وعقدة 
أوديب، بل يف االنفصال عن األم يف مرحلة الوالدة. حسناً، ربّط الطوطم والدين والفن 
الوالدة.  املولود الجديد عند  القلق اليت يعيشها  النفيس بلحظة  واألساطري وحىت العالج 

يتك هذه؟ كيف بدأت بوضع أسس نظر

يّة،  والحر بالتمزّي  الفرد  رغبة  أو  الحياة"  يزة  "غر حياتنا:  مسار  ُتحرّكان  أساسيتان  يزتان  غر
يزتان تؤسسان من  يزة املوت" اليت تدفعنا إىل الذوبان يف العائلة واملجتمع. وهاتان الغر و"غر
ناحية لـ "الخوف من الحياة" أو الخوف من االنفصال والوحدة، ومن ناحية أخرى لـ"الخوف 

من املوت"، أو الخوف من فقدان فرديتنا و"الزوال بني الحشود". 

املصدر  النفسية هي  الصدمة  الوالدة. هذه  القلق خالل  هو  كًرا  با يزورنا  الذي  القلق  أن  إال   
أيضاً،  بل جسديّة  نفسية فقط،  تجربة  ليست  املتواصل يف حياتنا. وهي  القلق  لنشوء  األول 
إليه من رحم  الجديد الذي يخرج  العاملَ  تلّقيه  ما ينعكس بيولوجًيا على اإلنسان وعلى كيفية 

األم.  
هذا الشعور يعود ليطفو على السطح مع كل تجربة جديدة. ويف كل مرة "نغامر" أو "نتهّور" 

أو نبتعد عن "رحمنا" االجتماعي، نولد من جديد. 

بكتابك  مرتبط  التايل  سؤايل  رانك،  استاذ   .  I can relate يكا:  أمر يف  يقولون  كما 
"أسطورة والدة البطل" )1909(. يف هذا الكتاب القيّم، تقول إنك وجدت مفاتيح تفّك 
لغز أساطري شعوب وحضارات مختلفة تتحّدث عن حدث واحد: والدة البطل. هل فعاًل 

تتشابه هذه األساطري؟ وماذا يمكن أن نستنتج من كل ذلك؟

مشرتكة  قواسم  فوجدت  مختلفة،  ثقافات  من  أبطال  والدة  قصص  على  اّطلعُت  صحيح، 
املولود  هذا  يواجه  ملك.  إبن  يكون  ما  وعادة  "النبالء"،  من  ألبوين  ابن  هو  البطل  عديدة: 
األم على ممارسة  تبدأ حت قبل والدته، مثاًل عدم قدرة  الصعوبات  كبرية.  الجديد مصاعب 
ثم  خارجية.  موانع  نتيجة  واألب  األم  بني  ية  رسّ عالقة  أو  طويلة،  لفرتات  العقم  أو  الجنس، 
تظهر نبوءة أثناء الحمل أو قبله، بواسطة حلم أو َوحي ُيحّذر من والدته. لذلك فإن املولود، 
يبه يف صندوق  محكوم عليه بالقتل حت قبل أن يصل إىل هذا العامل. وكقاعدة عاّمة، يتم تهر
من  امرأة  بإرضاعه  وتقوم  إنقاذه،  يف  الرعيان  أو  الحيوانات  تساهم  بحر.  أو  نهر  يف  ليطوف 
الناس  به  فيعرتف  والده،  من  وينتقم  الحقيقيني  والديه  يجد  يكرب،  أن  بعد  الناس.  عامة 

إنجازه. وبعظمة 

الوالدة  عملية  كانت  عندما  األول  اإلنسان  لدى  واقعاً  كان  األسطوري  الخطر  هذا  فعلياً، 
والتقاليد  الثقافات  يخ  تار يرتك  وال  محدودة.  الحياة  قيد  على  البقاء  واحتماالت  جداً  صعبة 
مجااًل للشك يف أن فعل القتل الوحيش داخل األرسة الواحدة كان حقيقًيا يف يوم من األيام. 
الذي  الّنحو  على  األرسة  أفراد  أحد  وموت  حياة  تحديد  يف  الكامل  الحّق  األرسة  لرب  كان 
ا".  "تحرّضً األكرث  املجتمعات  تتناقلها  أسطورة  إىل  يجًيا  تدر املمارسة  تحّولت هذه  مناسًبا.  يراه 
وهكذا أصبحت الوالدة هي التحّدي األول الذي يواجهه املرء، فإما يهلك وإما ينجو ويصبح 
ية،  رمز أو  يقة مبارشة  بطر األب،  تتضمن قتل  املغامرة  وكما أرشُت سابًقا، هذه  بطاًل حقيقًيا. 
كقتل وحش حيواين )األضاحي(. ومن خالل إنجاز هدف القضاء على الوحش، يتحّول البطل 
والدة  فأسطورة  اليوم،  أما  الحضارة.  أُسس  ليشكّل  مدن  وبّناء  ومخرتع  وفاتح  ُمصلح  إىل 

يتها، تعادل مغامرة الطفل ونمّوه النفيس وصواًل إىل سّن املراهقة.  البطل، برمز

أستاذ رانك، هل يبقى البطل حيّا فينا؟ ماذا يحصل بعد أن ننترص يف رحلة املراهقة؟

طفولتهم  تخّيل  يعيدون  عندما  الكبار  يصنعها  األساطري  أساطرَينا.  نخلق  بسيط:  الجواب 
مع  املزنل  يف  القمع  يبدأ  ولذلك،  بطاًل".  كنت  أيضاً  "أنا  يقولوا  بأن  لهم  يسمح  ما  البطولية، 
يد  األب، يف املدرسة مع األستاذ، يف الوظيفة مع مدير املبيعات. ونعلم من األساطري أن األّب ير
والسياسيون  الجرناالت  طبعاً  تابعاً.  "ولًدا"  يبقى  حّت  يولد  أن  قبل  البطل  األمري  يقتل  أن 
أساطري  فيصنعون  الحروب،  يف  االنتصارات  تحقيق  على  والقدرة  البطولة  ويّدعون  يكذبون 
يد  أر ال  اعتذر،  حال،  كل  على  مخّلصكم."  أنا  البطل،  "أنا  لهم:  ليقولوا  لشعوبهم  وأوهام 
على  والرتكزي  لينون  لجون   Working Class Hero أغنية  إىل  باالستماع  أنصحك  اإلطالة، 

الكلمات. 

كوم كان يعزفها دائماً. وبما أنك  الـ song، وصديقي ابن رشدي العا أيواااا، أحب هذه 
تحّدثت عن املوسيقى، ننتقل إىل الجزء الثالث من هذا الحوار. إنطالقاً من كتابك "الفن 
السلطة  ر واالستقالل عن  للتحرّ البطولية  يق  الطر والفنّان" هل يمكن لإلبداع أن يكون 

أشكالها؟  بمختلف 

حاوره: حرمون حمية

حوار مع "اوتو رانك":
عن والدة البطل والفّنان والقَلق الذي يالحقهما

جغل بزينطي
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يتموها مع روالن بارت، هو وطن  ملا كان الوطن، كما أرشتم يف مقابلة سابقة أجر
وبإيديولوجيات  بيوتوبيا  األم  وطن  استبدال  إىل  غالباً  نميل  املفقود،  الطفولة 
الفن  عن  نبحث  أن  األجدى  من  ولكن  استعراضية.  وبرامج  ومنتجات  وأديان 
والفّنان الحقيقي، إن ُوجد، أو أن نلعب هذا الدور إذا كنا نملك هذه الحاجة أو 
أعترب  وأنا  الجماعية.  األيديولوجيات  لجميع  مشرتك  روحي  أصل  هناك  الرغبة. 
األيديولوجيا  هو  االعتقاد  وهذا  بالخلود،  اإليمان  فكرة  هو  األساس  الدافع  أن 
تفّرع  للتصديق،  قابلة  غري  الزمن  مرور  مع  أصبحت  لكونها  نظًرا  اليت،  األصلية 
كرب بالواقع، ولكن دائًما ما تسري  منها العديد من األيديولوجيات املتجّذرة بشكل أ

يف نفس االتجاه: الخلود.

آخر،  بمعىن  فرديّ.  بشكل  املنشود  الخلود  الفنان  يحّقق  إبداعاته،  خالل  ومن 
دافًعا  الفنان  يمتلك  السبب  ولهذا  للخلود.  الشخيص  الّدافع  عن  الفن  ينتج 
اإلنسان على صورته  الخاصة )كمن يخلق  الواقع على صورته  قوًيا إلعادة خلق 
يبدأ  التعبري،  صّح  إذا  "الجّيد"،  الفن  أن  إال   .)ego( إلرادته  تمجيداً  أو  ومثاله(، 
والروحّية  املاديّة  القيم  بني  فيجمع  وزمانه،  مجتمعه  بثقافة  الفنان  اتصال  من 
الفين  الشكل  يستخدم  مبدع،  كفرد  الفنان،  للجماعة.  وانتمائه  فرادته  وبني 
مرتبًطا  الفرد  هذا  يكون  أن  يجب  ولذا،  شخيص.  يشء  عن  التعبري  أجل  من 
يختلف  أن  أيًضا  عليه  ولكن  ما،  يقة  بطر منها  يستفيد  السائدة يك  باأليديولوجيا 

عن االيديولوجيا السائدة، وإال تنتفي حاجته إىل خلق يشء جديد خاص به.

إذا من هو الفنان الحقيقي؟ وكيف تدفعه اإلرادة الذاتية إىل الخلق واإلبداع 
الجديدة؟ األفكار  وتوليد 

املرحلة  هذه  إىل  الوصول  ولكن  اإلبداع.  وإرادة  بقّوة  ُمتسلَّح  "الجّيد"  الفنان 
االستقالل،  تعين  ية  والحر ية،  الحر هو  لإلبداع  األساس  فالرشط  سهاًل.  ليس 
هة يف تنمية الشخصية.  واالستقالل يؤدي إىل بناء اإلرادة، واإلرادة هي القوة املوجِّ

اإلرادة  من  أنواع  ثالثة  تحديد  يمكننا  استقاللهم،  مع  تعاملهم  كيفية  على  بناًء   
اإلرادة.  ضعيف  النوع  هذا  االتكايل:  النوع  املجتمع  يف  نجد  أواًل،  البرش.  يف 
والقوانني  السلطات  أوامر  إىل  وينصاع  فقط،  األساسية  الواجبات  ُتحرّكه  سليبّ 
أقوى  النوع  هذا  إرادة   .)Neurotic( العصايب  النوع  ثانياً،  للمجتمع.  األخالقية 
محاولته  أثناء  خارجًيا،  أو  داخلًيا  يعاين،  ما  غالًبا  لكنه  االتكايل،  الشخص  من 
بالذنب  يشعر  ثم  األحيان،  معظم  يف  القلق  فيصيبه  اإلرادة.  تلك  عن  التعبري 
نتيجة ترصّفات معّينة. بغض النظر عن قدرته على اإلنتاج، يعاين هذا النوع من 
وفرديّته وشخصيّته. فمن  نفسه  تقّبل  يتمكّن من  لن  أو  يستطيع  ال  أنه  حقيقة 
قدرته  تعظيم  يف  ُيفرط  أخرى  ناحية  ومن  اإلفراط،  حّد  إىل  نفسه  ينتقد  ناحية، 
الذايت.  والنقد  الفشل  من  دّوامة  فيخلق  نفسه،  من  الكثري  يتوّقع  أنه  بمعىن 
وثالثاً، النوع املُنِتج: هذا النوع هو النسخة املضادة للنوع العصايب، فيعرف كيف 
يستفيد من قّوة اإلرادة ليخلق شيًئا بمفرده. غالًبا ما يكون الفنانون أو املتمزّيون 

يف مجتمعهم من هذا النوع. 

ال  أنك  أعلم  اسألك،  أن  يد  أر لذلك  استاذ.  يا  الصميم  يف  أصبتنا  لقد 
على  نحافظ  أن  كمجموعة  جاهدين  نحاول  ولكننا  "رحلة"،  مجلّة  تتابع 
انشغاالتنا  من  وبالرغم  لبنان  يف  اليّسء  الوضع  من  الرغم  على  استقالليتنا 
الدائمة والبؤس الذي يحارصنا يف كل "زمكان" )كما يقول الزميل البارون(. 
واإلرادة  يّة  الحر استقالليتنا، وكيف نحصل على  نحافظ على  أن  تقرتح  كيف 

اللتني، حسب قولك، هما رشطا اإلبداع الفّن؟

استقالاًل  فقط  وليس  محّددة،  حالة  ليس  االستقالل  أن  تعلم،  أن  عليك  أواًل 
أسلوب  بل  منشوداً،  هدفاً  ليس  االستقالل  مستمرة،  ممارسة  هو  بل  مادياً، 
ومساحة  يّة  الحر تجدوا  أن  يمكنكم  والجماعي،  الفردي  الكفاح  هذا  ويف  حياة، 

اإلبداع اليت تبحثون عنها. 

معك حّق، االستقالل ليس استقالاًل مادياً فقط، ومع ذلك أود أن أشكر داعمينا 
يون" الذين يساهمون معنا من أجل طباعة أعداد رحلة كّل شهر. ويف  على "باتر
نهاية هذا الحوار نشكرك أستاذ رانك على هذه اللحظات املمزية، ونتذكر العبارة 
سوى  نملك  ال  اآلن  فنحن  املعرفة"،  على  "تجرَّأ   ،Separe Aude الكانطّية:  

الشجاعة واإلرادة  لنولد من جديد،
نكافح، ونحن جميًعا 

نولد كّل يوم،
رغم كّل يشء،
ضد كّل يشء.

 Assicurazioni التأمني  رشكة  يف  كموّظف  كافكا  فرانز  ُعنّي   ،1907 الثاين  ترشين  من  األّول  يف 
النفقات  بتخفيض  بدأت  قد  الرشكة  كانت  حّظه،  لسوء  يًبا.  تقر عام  ملّدة  عمل  حيث   Generali
يف  عمله  كافكا  خرس   ،1908 تّموز  من  عرش  الخامس  يف  أيًضا،  وهكذا  املوّظفني،  وترسيح 
يف  أمسرتدام  يف  وظيفة  أسبوعني  بعد  كافكا  وجد  حّظه،  ولحسن   .Assicurazioni Generali
التقدم  يخّوله  الرشكة  من  قبول  خطاب  على  كافكا  حصل  وبالتايل،  العّمال.  حوادث  تأمني  معهد 

بطلب تأشرية فزيا والسفر إىل هولندا ليبدأ عمله.
هو  الحياة  يف  "هديف  وفكّر:  تنّهد  الزحام.  وسط  املطار  يف  ينتظر  كافكا  وقف  واحد،  شهر  مرور  بعد 
احتقر  أنا  الفواتري.  ودفع  الخزب  رشاء  ثمن  تغّطي  وظيفة  التحديد  وجه  وعلى  وظيفة،  على  العثور 
على  للحصول  آخر  إىل  مبىن  ومن  مكتب  إىل  مكتب  من  أركض  املاضيني  ين  الشهر أمضيت  ذلك. 
تأشرية عمل وتذكرة طائرة. إنه شعور كافكاويّ بعض اليشء... هل هذه أقىس طموحات الجنس 
أنا؟ جّل ما أعرفه هو أنيّن عالق  البرشيّ؟ هل هذا ما كانت تهدف إليه عملّية التطّور؟ وما أدراين 

يّة." يف هذا الكابوس من املعامالت اإلدار
لتسليم  املوّظفة  باتّجاه  وكَسل  ببطء  مىش  التسجيل.  طابور  يف  كافكا  دور  جاء  ساعات،  عّدة  بعد 
متعبة،  زرقاء  عيون  ذات  شقراء  سيدة  وهي  املوّظفة،  ولكّن  أمسرتدام.  إىل  املتّجهة  الرحلة  تذكرة 
أن  تبليغك  يتّم  أمل  "سّيدي،  وقالت:  إليه  نظرت  لربهة،  توّقفت  اسمه،  قرأت  كافكا،  تذكرة  أخذت 

طلبك للحصول على تأشرية قد ُرفض؟"
أجاب كافكا: لكّنين أحمل خطاب قبول.

املوّظفة: سّيدي، يؤسفين إبالغك بأنهم عادوا وأصدروا خطاب رفض.
كافكا: ولكن ملاذا؟

املوّظفة: مكتوب هنا أن طولك أقل من 185 سنتيمرت.
كافكا: ماذا عليّ أن أفعل اآلن؟ هل يمكنين على األقّل اسرتداد ثمن تذكرة الطائرة؟

املوّظفة: ال يا سّيدي، لكن يمكنك تغيري موعد رحلتك.
خرج كافكا من املطار ممسًكا بخطاب القبول يف يده وقد أصابه اإلحباط واالرتباك. مىش بال هدف 
ر االتّصال بالسفارة الهولنديّة لطلب موعد. نجح يف حجز موعد يف  واصطدم بكابينة الهاتف. ثم قرّ

١٢:٠٠ يوم اإلثنني، وذلك بعد أن أعيد تحويل مكاملته عّدة مرّات من موّظف إىل آخر. تمام الساعة 

ورائد  األمرييك  اللبناين  القلب  جرّاح  دبغي،  مايكل  ولد   ،1908 سبتمرب  من  السابع  يف  اإلثنني  يوم 
الّسفارة يف  إىل  كافكا  مع وصول  الوقت  بنفس  األمريكية،  يانا  لويز والية  الصناعي، يف  القلب  زراعة 
القنصلّية  كافكا مع موّظف يف  املبىن حّت ال يخرس دوره. جلس  املحدد. سار على عجل إىل  الوقت 
وقال له: "تبنّي أنيّن غري مؤهل للحصول على تأشرية ألّن طويل يبلغ 182 سنتيمرت ويجب أن يكون 

يقة ملعالجة املسألة؟" 185 سنتيمرت على األقّل. هل هناك أيّ طر

موّظف القنصلّية: هل أنت تحت 185 سم؟
كافكا: نعم، لقد قلت لك للتّو إن طويل 182 سم.

موّظف القنصلّية: إذاً ال.
كافكا: هل يمكنين على األقّل اسرتداد رسوم الطلب؟

موّظف القنصلّية: ال، الرسوم اليت دفعتها هي رسوم دراسة الطلب وهي غري قابلة لالسرتداد.
توقف كافكا للحظة وقال يف نفسه: أموايل يف أيدي الغرباء.

يًبا؟ التقّدم بطلب للحصول على تأشرية قر ثم تابع يسأل موّظف القنصلّية: حسًنا، هل يمكّنين 
موّظف القنصلّية: هل سيكون طولك 185 سم يف املرّة القادمة اليت تقّدم فيها الطلب؟

معاودة  يمكّنين  هل  الحياة.  يف  يحدث  ما  أبًدا  تعرف  ال  فأنت  كرب،  أ يشء  إىل  أتحّول  قد  كافكا: 
التقديم؟

موّظف القنصلّية: "بعد تبنّي عدم األهلية للحصول على تأشرية، من املمكن إعادة التقدم يف العام 
املقبل. إذا أعدت تقديم طلب للحصول على تأشرية بعد أن تبني أنك غري مؤهل، باستثناء حاالت 
الرفض 221 )و(، فيجب عليك تقديم طلب تأشرية جديدة ودفع رسوم طلب التأشرية مرة أخرى. 
الهجرة والجنسية، فيجب عليك  إذا وجدنا أنك غري مؤهل بموجب القسم 214 )ب( من قانون 

أن تقّدم دلياًل على التغيريات الواضحة يف الظروف ما بعد طلبك األخري."
يقه من  كافكا: "حسًنا، أعتقد أنه عندما يعيش املرء ملدة 25 عاًما يف هذا العامل ويضطر إىل شق طر

خالله، كما كان يجب أن أفعل، يصبح املرء محّصناً أمام املفاجآت وال يأخذها على محمل الَجّد."

محمود العاكوم

كافكا يتقّدم بطلب 
الحصول على تأشرية عمل
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يخ السينما. يرصخ الدكتور هرني  "انه حيّ، انه حيّ!" هي إحدى أشهر الجمل يف تار
فرانكنشتاين يف مختربه وأمام ماكيناته العجيبة واملعّقدة، بعينني شاخصتني إىل 

األعلى كمن ينادي اإلله الخالق ويقول له: "أنا أيضاً أصبحت خالقاً". 

أي  مصادفة  لدى  جاهزة  صفة  إىل  "فرانكنشتاين"  إسم  حّولت  الفيلم  شعبّية 
إىل أن  اإلشارة  "األكرث دهاًء" على  أو عمل غريب. وبينما يرصّ  تركيبة  أو  مخلوق 
كرث يف تفاصيل الفيلم  "فرانكنشتاين هو الدكتور، ليس الوحش!"، فإن التمّعن أ

قد يوصلنا إىل استنتاجات أخرى حول هويّة "الوحش" الحقيقي. 

الخلق يف زمن االنهيارات
رواية ماري شيلي "فرانكنشتاين، أو بروميثيوس الحديث" واليت ُتعترب أّول رواية 
خيال علمي، ألهمت صّناع السينما يف هوليوود وخارجها على مدى 110 أعوام. 
هناك عرشات وعرشات من األفالم اليت أنتجت بني 1910 و2019 اسُتلهمت 
ينُج منها سوى فيلم  بآخر من رواية شيلي. أول ثالثة أفالم أنتجت مل  أو  بشكل 
قصري أنتجه أديسون عام 1910. وأول فيلم طويل ال يزال "على قيد الحياة" هو 
فيلم "فرانكشتاين" الذي أنتجته يونيفرسال ستوديوز عام 1931 وُكتب انطالقاً 
يونيفرسال  ألحقته  ثم   .1927 يف  ُعرضت  اليت  للرواية  املرسحية  النسخة  من 

بفيلمني آخرين تتواىل أحداثهما. 

يخ الواليات  ُعرض الفيلم الذي أخرجه جيمس وايل خالل سنة مضطربة من تار
لتمتّد  بدأ يف 1929  كان  الذي  االقتصادي  االنهيار  تفاقم  املتحدة. ففي 1931، 
آثاره إىل كافة أنحاء البالد، فأعلنت املصارف األمريكية إفالسها وفقد املزارعون يف 
كرث  ياف مواردهم ومصادر تمويلهم. ويشري املؤرخون إىل أنه يف تلك الفرتة فقد أ األر
من 30 مليون أمرييك مداخيلهم كاملة. وقىض االنهيار على غالبّية االقتصادات 
املكبوتة  يزية  الغر الزنعات  السطح مختلف  العامل، فطافت على  الرأسمالّية حول 

لدى هذه الشعوب، وشهدت أوروبا صعود األحزاب الفاشية.

وعلى الرغم من أجواء القلق والبؤس الناتجني عن خسارة املداخيل، ظّل الناس 
يرتددون إىل دور السينما بحثاً عن الرتفيه وهرباً من الواقع. ومع استمرار األزمة، 
كرب  عّدلت استديوهات هوليوود اسرتاتيجياتها اإلنتاجية بهدف استقطاب عدد أ
من رّواد الصاالت، فعلى سبيل املثال، قررت رشكة يونيفريسال إنتاج عدد كبري من 
 The Monsters( "أفالم الرعب وعرفت تلك الحقبة بـ "العرص الذهيب للوحوش
الفيلم لفقراء  Golden Era(. وكان فرانكنشتاين يف طليعتها. فهل سمح ذلك 
من  الرغم  على   والسيطرة  القوة  ببعض  يشعروا  بأن  األمريكية  الكربى  املدن 
أي  الغريب،  البطل  مع  ما  بِصلة  أولئك  شعر  وهل  واقعهم؟  يف  التام  االنهيار 
ية اليت أملتها عائلته  الدكتور فرانكنشتاين، الذي رفض االنصياع للقواعد الربجواز

ومجتمعه الطيّب عليه، فقرر أن يخلق الحياة من كل ما هو مّيت؟

لحم وكهرباء وتكنو-ثيولوجيا
أيضا مع شكل  بل  امليثولوجي فحسب،  البعد  يتعامل مع  فرانكنشتاين ال  فيلم 
الثيولوجيا اليت ظهرت بالزتامن مع الحداثة والثورة الصناعية وموت  جديد من 
بارون  والده  عريقة،  ارستقراطية  عائلة  من  فرانكنشتاين  هرني  الدكتور  اآللهة. 
ياته غري املألوفة  يا األملانية. يعمل يف مخترب علمي ويخترب نظر كبري يف مقاطعة بافار
حول الكهرباء البيولوجية. ويبدأ الفيلم بمشهد للدكتور ومعاونه املعّوق ينتظران 
انتهاء مراسم دفن أحد املوىت من أجل نبش القرب ورسقة األعضاء الطازجة. الحقاً، 

سيرسق املزيد من الجثث املوجودة بحوزة زمالئه يف املعهد العلمي.

أهل الدكتور وخطيبته وزمالؤه العلماء غري راضني عن اختباراته. ويتحدثون عنه 
كمن يقّيم تلميذاً ذكياً يقيض على موهبته بحّب املغامرة. إال أن مغامرة التلميذ 

املشاغب تتعّلق بـ "الخلق". 

عابرة.  مسألًة  الخلق  ليس  العرشين،  القرن  أوائل  يف  كاثولييك  مجتمع  ويف 
أما يف  الغبار.  من  آدم  ويخلق  العدم  من  الكون  يخلق هللا  القديم،  العهد  ففي 
يف  اآلن  فنحن  ميتة.  برشية  أعضاء  من  وحشه  الدكتور  فيخلق  فرانكنشتاين، 
وتقسيم  والتعليب  والتجميع  اإلنتاج  خطوط  عرص   ،)Fordism( الفوردية  عرص 
من  مصنوعة  كسلعة  وحَشه  اإلنسان  يخلق  أن  الطبيعي  من  فيصبح  املهام، 
وبخاصة  أيضا،  السينمايئ  اإلنتاج  تقنية  النمط  هذا  يشبه  املنشأ.  متعددة  قطع 
التجرييب منها. فالفيلم هو كناية عن رشائط يتم تقطيعها وإعادة لصقها برتتيب 
وهكذا  الشاشة.  على  الربوجكتور  يبّثها  فيلمّية  كوحدة  النور  تبرص  مختلف حت 
األفالم  واملشارح،  املدافن  "بقايا"  من  املكّون  فرانكنشتاين،  الدكتور  يشبه وحش 
يبية اليت كان يصنعها املخرجون من خالل تجميع قصاصات فيلمية مرمّية  التجر

خلف دور السينما.
 

الكنيسة  سلطة  وانحسار  اإلنساين  املشهد  إىل  الحداثة  دخول  رغم  وعلى 
الكاثوليكية، مل تنتِف حاجة اإلنسان إىل البعد الروحاين. فاسُتبدلت سلطة الكنيسة 
كرث مادية يف ظاهرها، منها سلطة العلم الذي أصبح املؤسسة  بسلطات أخرى أ
الحديثة القادرة على قيادة املجتمعات وتوجيهها بالحقائق املوضوعية وغري القابلة 
للنقاش،  واليت تّحول الناس واملجتمعات إىل أرقام وإحصاءات، خدمًة للطبقات 
 )Big Other( كبري"  "آخر  اسُتبدل  الكان(،  جاك  )أي  الالّكاين  وباملعىن  الحاكمة. 
بـ"آخر كبري" جديد. وبعد أن كان هللا والكنيسة الضامنان األساسيان  وهو هللا، 
للمعىن، أصبح هذا الدور من مسؤوليات العلم ومؤسساته، وهو ما دفع الدكتور 

كون إلهاً!" فرانكنشتاين إىل أن يقول: "رصت أعرف معىن أن أ

السقوط من الفردوس
رسعان ما يتحول املخلوق إىل وحش عنيف، يعتدي على كل من هو بقربه. يقتل 
السكان  الرعب يف قلوب  ويزرع  الدكتور وزوجته  ويعتدي على  ياء  واألبر األطفال 
معاون  أن  نعلم  فنحن  املخلوق،  لوحشّية  مسبقاً  يحرّضنا  والفيلم  املحليني. 
الدكتور رسق دماغ مجرم معتوه ليستخدمه يف صناعة هذا الوحش. ويقول زميل 
فرانكنشتاين أن مخلوقه ُحكم عليه مسبقاً بأن يكون رشيرا. لكن هذه الحتمية 
املخترب، كان هادئا  املخلوق للمرة األوىل يف  مل تكن ظاهرة دائماً. فعندما استفاق 
وفضوليا كالطفل الربيء، يحاول أن يفهم العامل الذي يحيط به، فيوّجهه الدكتور 
املّهم هنا اإلشارة إىل  األوامر بهدوء. ومن  املخلوق  التحرّك، فيليّب  كيفية  ويعّلمه 
لقطة قريبة وقصرية، قد تكون األكرث شاعرية يف الفيلم، ُتشعر املشاهدين بنعومة 
إطالق  يصّح  ال  آخر،  بمعىن  الطفولية.  براءته  وتعكس  وهشاشته،  املخلوق  يد 
تسمية "وحش" عليه. غري أن معاون الدكتور، الذي يقّدمه الفيلم على أنه معتوه 
"بسيط"، يصيبه الذعر من شكل املخلوق فيبارش برضبه بالسوط. ويتدخل الدكتور 
لردعه لكن املعاون يزداد عنًفا ويتسّبب بتحّول املخلوق من كائن بريء إىل وحش 

يستحّق التعذيب والرضب. 

يف الفيلم إذاً، أسطورة "السقوط من الفردوس" اليت أصابت آدم وحواء سابقاً، 
بل هي من مسؤولية  الطبيعة،  بانفصاله عن  املخلوق  أفعال  ناتجة عن  ليست 

الخالق، أي الدكتور فرانكنشتاين، الذي قىض على براءة املخلوق الجديد.  

 حسان شامي

فرانكنشتاين )1931(:
الثورة تولد من رحم األشالء

سينماتيك
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اإلنسان الوحش
على  املعارص،  "االنرثوبوسيين"  الرأسمايل  اإلنسان  وخصوصا  االنسان،  وجود 
التاسع  القرن  يف  للطبيعة.  بالنسبة  شيطاين  حّت  او  وحيشّ،  وجود  هو  األرض 
عرش طرح الفيلسوف الرومانيس األملاين شيلينغ فكرة وجود "حزن ال ُيستنفذ يف 
كل ما هو حيّ" يف الطبيعة، بسبب عدم قدرة الطبيعة الحية، الحيوان والنبات، 
أن  قائاًل  والتعريف عن نفسها. ويعّقب سالفوي جيجك  النظر يف ظروفها  على 
وجود اإلنسان وانشقاقه عن الطبيعة وانبعاث اللغة معه سمح للطبيعة بالنظر 

يف نفسها، والتعريف عنها، وبالتايل إيجاد الخالص من حزنها القديم. 
هذه الفكرة الرومانسية قد نجدها تصبح ملتوية يف فرانكنشتاين، فالوحش هو 
إذاً تعبري عن تعبري، يف براءته ومن ثم وحشيته هو تعبري ربما عن حزن، وربما أيضا 

عن فشل الدكتور ووحشيته اليت سمحت الحداثة بتحريرها.
عذابها.  من  فزييد  مًعا  آن  يف  ويدّمرها  الطبيعة  حزن  عن  يعرّب  الشيطان  هذا 
واملخلوق هو عبارة عن "أمل مركّب" يشبه "النمو املركّب" والذي هو من أساسيات 
النظام الرأسمايل، ومسّببة الهوس بالنمّو الدائم الذي فقد البرش السيطرة عليه 

حت تحّولت األرض كّلها إىل وحش نتعايش معه ويتعايش معنا. 

"ثورة" علمية ضّد املجتمع الحديث؟
جهة،  من  الدكتور  بني  الواضح  والصدام  للفيلم  التاريخي  السياق  من  انطالقاً 
والعائلة واملجتمع من جهة أخرى، يبقى أن نطرح فرضية أن ما فعله الدكتور هو 
فعل ثوريّ. فهو، بفضل إنجازه العلمي الخطري، تحّدى الحياة "الطبيعية" لعائلته 

ية وعكّر صفو االرستقراطيني يف مجتمعه.  الربجواز

يحتلها  اليت  واألمكنة  املساحات  بني  واضحاً  فصاًل  نالحظ  الفيلم،  بداية  من 
الدكتور وتلك اليت نرى فيها عائلته وخطيبته وزمالئه األطباء. ويؤدي الفصل بني 
املساحات إىل اختالف جمايل واضح بني عاملني متضادين: عامل الظالم "الغريب" 
 )Gothic( القوطية  الهندسية  والعنارص  الحادة  الظالل  تغطيه  الذي  واملخترب 
بلياقة  ية  الربجواز فيه  تعيش  اليت  "الطبيعي"  النور  وعامل  واألموات،  واملقابر 

وعقالنية ووضوح. 

يف نهاية الفيلم، وبعد أن يتلو "فعل الندامة" ويعرب عن خيبته أمام خطيبته، يعود 
الدكتور فرانكنشتاين إىل العامل الواقعي وإىل حديقة القرص الباروين. ويعرتف هرني 
أن ما فعله كان متطرفا ومجنونا. فيقرّر أن يرتك كل ذلك وراءه، وأن ال يحاول 
فهم ما حصل، وأن يصبح الرجل التقليدي الشجاع الذي عليه أن يزتوج حبيبته 

وأن يحميها من الوحش. 

بمرحلة  يمرّ  مراهق  وكأي  محدودة.  ولفرتة  فقط  واحدة  ملرة  ثائر  طبيب  إذاً  هو 
التمرّد ضد األهل، شكّلت مراهقته العلمية تلك مغامرة تكنو-روحّية اكتشف من 

خاللها ذاته واثبت قدرته على مواجهة سلطة "األب-هللا-املجتمع". 

لكن يف النهاية، ال يحصل املشاهد على "نهاية سعيدة" تماًما، فعلى الرغم من 
أن املجتمع واألهايل تخّلصوا من الوحش وأن هرني نجا من براثنه، يختفي هرني 
املصاب يف الرسير وراء والده الواقف يف مقدمة اللقطة والطاغي برصيا على ابنه 
ية رجعية إىل أن  الذي بالكاد نرى مالمحه يف الخلفية. ويلّمح ذلك بطريقة ذكور
الرحم  يا على  رمز َيخلق، أي عندما حصل  أن  هرني أصبح هيسترييا عندما قرر 
الثورات  البارون، ألن  األب  الرجل  النهاية هو مع  الحّق يف  التكنو-ثيولوجي، وأن 

العلمية وغري العلمية مصريها الفشل. 
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سينما "االستغالل األسود": 
امتصاص للتمرّد األفرو-أمريكي وأرباح للرجل األبيض

كريبسو ديالو

افروبيت

كبري  بشكل  إعتلت  العرشين،  القرن  سبعينيات  منتصف  يف 
املرصية  السينما  دور  )ملصقات(  أفيشات  سوداء  وجوٌه 
القاهرة.  يف  البلد  وسط  يف  الكاسيت  محالت  وبوسرتات 
بني شباب هذا  ياء  األز يف  ية  ثور أحدثت طفرة  الظاهرة  هذه 
كان  الذين  النويب  الشباب  أوساط  بني  وباألخص  الجيل 
يجولون  فكانوا  وأمبابة.  عابدين  شارعي  بني  مركًّزا  وجودهم 
وبناطيل  الكبرية،  الياقات  ذات  املزركشة  بقمصانهم  الشوارع 
القدمني  عند  اتساعها  تحت  تختفي  الذي  "شارلستون"  الـ 
أحذية بكعوب عالية، وبيد كل منهم مشط على هيئة قبضة 
كان  ما  على  الكث،  املجّعد  )أي  األفرو  شعرهم  به  يصففون 

يصفه درس األعراق البرشية بكتب الجغرافيا، آنذاك(.

هوليوود واالستغالل الثقايف
يقيا ويف السودان  انترشت هذه املوضة أيضاً يف دول شمال أفر
واليمن. واملحرّك األسايس لها كان الحقبة املوسيقية-الثقافية 
الفقرية  السود  أحياء  يف  الستينات  نهاية  يف  نشأت  اليت 
تيارات  عرب  يقه،  طر والقت  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 
 Blaxploitation باسم  الحقاً  لتعرف  السينما،  اىل  متنّوعة، 
متفرّعة   blaxploitation الـ وأفالم  األسود".  "االستغالل  أو 
انترشت  اليت   )Exploitation films( االستغالل  أفالم  من 
يف السبعينيات بهدف إنتاج أفالم تجذب جمهوراً محدداً من 
مواضيع  إىل  والتطرّق  املشاهد  لدى  الحواس  تحريك  خالل 
هذه  كانت  ما  وغالباً  والجنس.  واملخدرات  يمة  كالجر مثرية 
األفالم تفتقر إىل القيمة الفنّية، إال أنها، نتيجة غرابتها يف بعض 
األحيان، استطاعت أن تحصد نجاحاً مالياً أو تحتل مكانة يف 

يخ السينما.   تار
املتأخرة  اإلتاحة  إىل  فيشري  األسود"  "االستغالل  نوع  أما 
يف  رئيسّية  أدوار  للعب  يقية  األفر األصول  ذوي  لألمريكيني 
تتمحور  أن  على  واإلخراج،  كالتمثيل  السينمائية  األفالم 
املحّفز  التوّجه  وكان هذا  أفرو-أمريكية.  القصة حول شخصية 
 Melvin( بيبلز  فان  ميلفن  األفرو-أمرييك  للمخرج  األسايس 
Van Peebles( عندما أنجز عام 1971، كتابة وإنتاج وتصوير 
ووضع موسيقى وإخراج فيلم الىق إقبااًل غري مسبوق وتفاعاًل 
 Sweet Sweetback's الشارع:  العريض  الجمهور  مع 
أسود  بطل  قصة  الفيلم  ويروي   .Baadasssss Song
يسيطر  اليت  األمريكية  واملؤسسات  الرشطة  مع  مواجهة  يف 
يف  هوليوود  تألفه  مل  للَمشاهد  بتقطيع  ويتمزّي  البيض.  عليها 
للموسيقى  األسايس  الدور  إىل  باإلضافة  وهذا  الحقبة.  تلك 
السوداء، فقد سّجلت فرقة Earth, Wind & Fire املوسيقى 

ية.    التصوير

ونشري هنا إىل أن الفيلم الذي أنتجه ومّوله فان بيبلز من ماله 
املمثل بيل كوزيب،  الخاص، إضافة إىل قرض حصل عليه من 
ُمنع من العرض يف بعض الصاالت. لكنه، يف املقابل ويف مرحلة 
الحقة، أصبح من واجب كل عضو يف حركة الفهود السود أن 
يشاهد هذا الفيلم كشكل من أشكال نرش الوعي بني الّسود.
 ،blaxploitation ومع أن هذا الفيلم ال ُيصنف ضمن خانة الـ
السود  أفالم  يف  رأت  هوليوود  يف  نظر  لوجهة  أسس  أنه  إىل 
رشكة  على  طائلة  أموااًل  تدر  أن  شأنها  من  "بزينس" 
 Cultural( السود  ثقافة  على  االستحواذ  يف  وهنا،  اإلنتاج، 
على  الحقاً  ليلقي  املال ضالته  رأس  وجد   ،)appropriation

.Blaxploitation هذا النوع السينمايئ تسمية

مع  بديهي  بشكل  ترافق  بيبلز  فان  فيلم  حققه  الذي  النجاح 
يقية  األفر األصول  للموسيقيني ذوي  الفرص  يد من  املز إتاحة 
ذلك  وأدى  األفالم.  لهذه  ية  التصوير املوسيقى  وأداء  لتأليف 
إىل سطوع نجم عدد من املؤلفني املوسيقيني الذين استطاعوا 
املوسيقى  ألف  الذي  هايز  أيزيك  مثل  مذهل  نجاح  تحقيق 
غوردون  اخرجه   .1971 يف  "شافت"  لفيلم  ية  التصوير
باركس الذي اختار للبطولة شاب أسود من الغيتوهات يدعى  
ويف  الشاشة.  على  ظهر  أن  له  يسبق  مل  راوندتري،  يتشارد  ر
يكشف  الذي  شافت  جون  املحّقق  دور  البطل  يلعب  الفيلم، 
القوى  ويفضح  األسود  هارمل  حي  يف  تحصل  اليت  الجرائم 
السالح  لنرش  محلية  سوداء  عنارص  مع  تعمل  اليت  البيضاء 
"شافت"  فيلم  إنتاج  كلفة  النيويوريك.  الحي  يف  واملخدرات 
يحقق  أن  رسيعاً  استطاع  ولكنه  دوالر،  مليون  إىل  وصلت 
النجاح  يظهر  الرقم  وهذا  دوالر.  مليون   12 بلغت  إيرادات 
الساحق وغري املسبوق الذي حققه الفيلم مقارنة بأفالم تلك 
 
ٍ
بإنتاج جزء ثان املنتجة يف اتخاذ قرار  الحقبة. ومل تتأخر الرشكة 

 .Shaft Big Score للفيلم يف العام التايل بعنوان

تأرجح بني الرتفيه و"القضية" 
و   Black Caesar مع  السوداء  األفالم  ُسبحة  كرّت 
الفنان  فيهما  برز  اللذين   Slaughter's Big Rip-Off
ية  جايمس براون بعد أن اشرتك يف تسجيل املوسيقى التصوير
أفالًما  السينما  للفيلمني. ويف مطلع 1972، عرضت صاالت 
 The استطاعت أن تستقطب جمهوراً عريضاً، من بينها فيلم
Bus is Coming الذي يتعامل بشكل مبارشة مع العنرصية 
وضمن سياق حرب فيتنام. ففي الفيلم، يعود البطل األسود 
إىل أمريكا بعد مشاركته يف تلك الحرب ليجد أن الرشطة قتلت 

شقيقه، فيقرر االنتقام من "الرجل األبيض". 

ويف 1973، شهدت سينما "االستغالل األسود" دخول أفالم 
"بالكوال"  إىل  "دراكوال"  فتحّول  االنتاج  مشهد  إىل  الرعب 
التحّول  هذا  سياق  ويف  "بالكنشتاين".  إىل  و"فرانكنشتاين" 
اليت  االيرادات  يادة  ز ومع  والخيال،  الرتفيه  إىل  يجي  التدر
األفرو- السود عن واقع  أفالم  ابتعدت  األفالم،  حققتها هذه 

اليت  والعنرصية  وقضاياهم  اليومية  وحياتهم  أمريكيني 
يعانونها.  كما شهد ذلك العام دخول املرأة السوداء إىل املشهد 
"كويف"  فيلم  من  بدءاً  البطولة  دور  لعب  خالل  من  الرئييس 
البطولة  دور  ير"  غر "بام  فيه  تؤدي  الذي  السوداء(  )القهوة 
لتتحّول إىل أيقونة يف عامل السينما السوداء. وهنا نعود مجدداً 
الفيلم، وهي املمرضة "كويف"،  إىل أحياء السود، فتعلن بطلة 
الحرب على مرّوجي املخدرات يف الغيتو الذين تسببوا بإدمان 

شقيقتها الصغرية على املخدرات.

يف  فيلماً   40 من  كرث  أ األسود"  "االستغالل  سينما  أنتجت 
فيلم  يف  كما  عديدة،  محطات  يف  وعادت  التالية.  السنوات 
املوضوع  إىل   ،1977 يف  أنِتج  الذي   )Brothers( "األخوة" 
العنرصية.  أي  السينمايئ،  النوع  هذا  أطلق  الذي  األسايس 
والفيلم مقتبس عن أحداث حقيقية و"أبطال سود حقيقيني" 
مثل أنجيال ديفيس وجورج جاكسون، وكل الذين ناضلوا من 

ير السود يف أمريكا. أجل تحر

هذه  على  نفسه  التجاري  التيار  فرض  النهاية،  يف  لكن 
هذه  أن  إاّل  يلة.  هز أفالم  سوى  تقّدم  تعد  مل  اليت  االنتاجات 
هوليوود  وتالل  هارمل  شوارع  بني  السوداء  الثقافية  التجربة 
الحقيقة األوىل هي أن هذا  بالغة األهمية:  كشفت 3 حقائق 
بعامل  املتمّثل  الرأسمايل  لالتجاه  كنقد  البداية  يف  انطلق  التيار 
طويلة،  لفرتة  األفرو-أمرييك  املجتمع  تجاهل  والذي  هوليوود، 
وعنرصي.  تنميطي  سياق  يف  محدودة  مناسبات  يف  وأرشكه 
األفالم  من  العارمة  املوجة  تلك  أن  هي  الثانية  والحقيقة 
الحقبة  من  السينمائيني  موقف  عن  تعبرياً  األساس  يف  كانت 
املاضية، أي الستينّيات، واليت اشتهرت بحركة الحقوق املدنية 
اجتماعية  حقوق  على  للحصول  األفرو-أمريكيني  وسعي 
أن  فهي  الثالثة  الحقيقة  أما  البيض.  مع  متساوية  وقانونية 
 Mass( هذا النوع من الفن، نظراً لقدرته على االنتشار الواسع
culture(، ساهم بنسب متفاوتة بتعريف العامل على الثقافة 
إىل  يسعى  الذي  والحقوق  والتطلعات  االجتماعي  والنمط 

اكتسابها االفرو-أمريكيون يف الواليات املتحدة.
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يب،  خاّصة  لغة  عن  التفتيش  بمرشوع  إاّل  منخرط  غري  َيويّ  ِخْز إنسان  أنا  أنا؟".  من  "أنا، 
الناشف من غضيب على  إىل حلقي  ألرّده  به  ألحق  عن لسان هائج فلت من فمي فجأة، 
املنسوفة  إنسانّييت  وروح  إنساين  جسِد  يف  أصابين  اّلذي  الخزي  هذا  كّل  يمسح  عّله  حايل 
واّلذي  العبارات،  برضاط  املُْنَتفخ  كالمه  من  َيف  املَُقْر للمثّقف  منفوخ  أنموذج  أنا  املَُنّفسة. 
بكّل كلماته - والشتياقها لالشتقاق من البساطة وببساطة - ال بّد له أن ينقرض ببساطة. 
كهة  فا مرشوع  بأيّ  لالنخراط  يل  خلق  وال  بالسليقة  مقروط  أنا  القرد،  مؤّخرة  يف  املوزة  أنا 
يب  حبلت  اّليت  األّم  لغيت  من  األكل  لعنة  غري  ثقافّية  قضّية خضار  بأيّ  لاللزتام  أو  سياسّية 
أنا.  ولغيت  لغيت  أنا  املجزرة.  من  القائم  الحيّ  العبث  مأتم  يف  لالنوجاد  األب  رصاخ  بلعنة 
من  أنا  نتيجة.  دون  يوم  كّل  تشتمين  وهي  أشتمها  وأنا  يوم  كّل  تلعنين  وهي  ألعنها  أنا 
ديموقراطيًّا  فيها  أنا  رشيف.  على  املستحدثة  املسّبات  من  بجحافل  حافل  يخ"  "تار دونها 
ملوطئ  خّصيًصا  مخّصصة  يظ  والتقر والذم  القدح  من  ألساليب  "جغرافيا"  وديموغرافيًّا 
القضاء  على  ولحّثها  لحّضها  العربّية  األّمة  وحّيا  أّمك،  على  أّمي  على  أّمها  األّم،  لغيت 
زال على حاله يحلم  واّلذي ما  الفكرة يف دماغي األجرش  دون رحمة ولو على خردة ألب 
كلمة  عن  صورة  أنا  واحدة،  وبكلمة  أنا  "الخوتاء".  كلماته  أعصاب  مع  بسالم  ويتوّهم 
أنا  بالخراء.  يطوف  نّص  منها يف  كرث  أ لها يف جملة حمقاء  ما  مكاًنا  تؤّمن  تقاتل يك  حمقاء 
يطرطق  العظميّ،  هيكلي  على  املتأّسفة  ية،  املخز جمجميت  تنكة  هراء  يف  محشور  أنا،  كما 
من  وال  أمامه  ُتقتل  حياته  من  املستحي  املّيت  كجسدي  املفقودة  لغيت  على  بعظمة  عظمة 
سطر ليشفع. أنا على الهامش. أنا ال أفشخ وال أفّشخ، أنا أستحي من الكرّ والفرّ من دون 
بكلمة أخرى  ألغيها. نقطة. أهرب منها  أنا  الفاصلة ومنها، فاصلة، ها  أغار على  أنا  معىن، 
بدمي  يها  أغر والثانية  نعيتها  األوىل  نقطتني:  وبعدها  الكلمتني  مع  وأتوّجه  قبلها  ما  تقتل 
يك تكمل الرحلة يف جنازة األوىل ولو بالغصب لكن بفخر الشهيد أعرب، أنتقل ألنقرب يف نقطة 
كملها  بأ هي  لتعيش  فيها  بكلّييت  هباء  أنقتل  فاصلة،  أصاًل،  تبدأ  مل  اّليت  األخرية  الجملة 
على ظهري، تركبين وتزتحلط لغيت عليّ يك أقع أنا فيها على هذه النقطة. نقطة. نقطة دم 

يابا!  الخزي دفعة واحدة. هات  الخزي. خذ 
الحربة  رأس  أنا  الخزي.  لغة  يف  املكّثف  الخزي  يخ  تار أنا  الخزي.  نقطة  انا  يوي.  الخز أنا 
أحيش  الداخل.  إىل  أبلعه  الساطع.  الخزي  صوت  صويت  أنا  املخزي.  الصوت  حلق  يف 
أفتح  أنا  وها  املجاينّ.  يخيّ  التار األمل  هذا  من  الخزي  نار  على  أشويها  بالخزي.  به  دواخلي 
ها  وأسرتسل.  غضب  على  املزدوجني  أقفل  أنا،  كالله  أنا   " أنا؟  من  أنا،   " املزدوجني  اآلن 
فيها  جسده  لريبط  كهف  أقرب  إىل  حاله  حالة  بإحالة  مستشهد  كنيبّ  وحيًدا  كمل  أ أنا 
ير وينتظر املجيء األّول والثاين والثالث والرابع وإىل ما هنالك من تعداد لشيفرات  بالجناز
آلهة  جسد  من  بجسدها  بطًشا  أقوى  وألناس  ولشياطني  ولقّديسني  وملالئكة  مخّلصني 
أنا من جيل مالحم تلحيم  ير.  املر أنا خرافة أسطورة تنتظر شخصياتها يف الواقع  األساطري. 
والعويل  بالبكاء  املنفجرات  يات  العذر العواصم  بفروج  باملتفجرات  اململوءة  املستودعات 
العاقر.  الكلمة  الدجل يف جرح  أنا ملح  الجديد.  لبنان  أنا سدوم وعامورة  ير األسنان.  ورص
أذكّره  املذكّر،  الكفر بوجه هللا  اللغات أقذف بكلمات  بابل  برج  املنتصب على  الذكر  أنا عضو 
لها  بعثت  بخرفك،  املرأة  ولطشت  بك خرفت  ما  رجل،  يا  الجّنة  يف  ورجل  امرأة  بالحكاية، 
أخت  أخو  يا  خذ  الرجل؟  هي  تجرّب  يك  الديانة  أخو  يا  أنت  بتها  جرّ والتّفاحة،  باألفعى 
الرجل، خذ إجرام الحكاية من أّولها وإىل آخرتها هي ذكر خرفان، خذ اللعنة أنت يا قضيب 
األلوهة، يا خرف الزمان، ألف بابل تتحّداك وأنت متعمشق بألوهّية الذكر، خذ املؤنّث كّله 
يا ترى؟ من أين  الثورة عليك يا رجل، من أين ولدت  من اللغة قذيقة يف كلمة الذكر، خذ 

لك كّل هذا الخزي يف جسدي ويف دمي يا رجل؟ أنا رحم الخزي يا إنسان.

أنا خزي اإلنسان األّول واألخري. أنا األلف. إيه ادحشها! أنا الياء. إيه تقّيأها. أنا تعبان منك 
أنا  هللا،  يا  يديك  بني  أجلي  ولو  أنا  أجل.  أجل،  أحّبك.  أنا  وفصلك.  نسلك  ومن  هللا  يا 
األسود،  العدم  أنا بخش  ويكفيك.  يكفينا  إيه وهللا  يا حّب،  تحاول  عبًثا  رجل  يا  أقول لك 
يطة  املوّقع على خر املنتحر  العاّم  أنا األمن  العام.  الحّق  أنا معادالت استقصائّية يف سجون 
محكمة  أنا  املنقهر.  املسكني  قتل  على  إاّل  منفطر  غري  منشطر  جيش  أنا  األّول.  البلد  خزي 
ولد  أنا  أفق عمودي.  أنا  الغروب.  إىل  الرشوق  والداين من  القايص  أنا  وأدىن.  أقىص  رشع 
قبل  نفيس  أحارب  اآلخر  أنا  حرًبا.  تصري  باللعبة  فإذا  بالكّلة  ألعب  أنا  أختاه،  يا  أخي،  يا 
والخراء يف حرب  الخراب  حكاية  أنا  األهلية،  الحرب  حكاية  كاآلخر يف  أنا  أريض.  على  اآلخر 
ملرفأ  روٌح  اآلن  أريض  أنا  الفضاء.  يف  تشّظت  وأريض  أريضّ  كائن  أنا  أريض.  على  ين  اآلخر
بعبوة  أنا  آت،  بلغم  إليك  أترضّع  أنا  رّب.  يا  مشعوطة  سماء  أنا  ماء.  دون  من  وبرئ  هائم 
لك  وأقّدم  العنيد  الجبل  يف  املعزاة  تيس  لك  أحلب  أنا  ها  حيايت،  على  الرتّحم  لك  أشكر 
على صفيحة  أنا  األمثل.  الرحلويّ  الدماغيّ  الطور  أنا  أنا؟".  من  "أنا،  الحديد.  اليد  ذبيحة 
أجيد  وال  أحسب  ال  أنا  سلًفا.  أورايق  محروقة  أنا  عائد.  الجهل  صفيحة  وإىل  ربيت  الجهل 
الحواجز يف رأيس.  برفع األيدي على  أنا مصلوب  باملستحيل.  أنا مجلود  رضب االحتماالت. 
أنا ها  أنا،  مفقود.  قطار  على سكّة  الدولة  أنا جحش  رأيس.  يف  الوهميّ  للخوف  أنا حاجز 
أبيض  وبقلب  وإليه  منه  أنا  الَنَور.  حليب  بزّ  أنا  والفتني.  والدبري  الفتيل  بمرضطي  ولع  قد 
للعّص  أو  للمّص  شيًئا  لكم  أترك  ولن  وزبدته  َبده  َز من  وسأقشطه  وسأشفطه  سأملطه 
أو أليّ فّص من البداية على هكذا آخرة. أنا مخيصّ الروح من األزل. أنا أمتطي حرويب يف 
أنا ماذا صنعت  املدّمم.  القطن  البلد يف  أنا حلم  الوسادة.  الحرب تحت  روث  أنا  شنتياين. 
من  نسيتك  أنا  أنساك،  لن  أنا  لن،  أنا  أنيس؟  الحاج  أيّها  يا  بالوردة  فعلت  ماذا  بالذهب، 
لبنان.  حرب  أنا  إنسان.  يا  مقتول  أنا  ُتْفَتعل.  ال  أفعااًل  يب  فعلت  قد  لن  مفعول  أنا  زمان. 
أنا  دارش.  أنا  العدم.  حيط  أنا  الشموس.  بغل  أنا  والشحم.  الفطرية  أنا  الحرب.  لبنان  أنا 
بتابوت.  أبجديّة  أنا  البلد بحرف.  أبيع  أنا  الدجل والكفر والعهر.  أنا معجم  أنا سافل.  نافر. 
يخ من  أنا تار أنا إيجاز الحقد والقتل.  أنا انفصام تاّم منجز.  أنا تابوت األبجديّة يا منطوق. 
أنا  العنرب.  أنا  واملنشأ.  الصنع  لبناينّ  أنا  مجزنر.  مجزريّ  زاحف  أنا  يش.  ر بال  طائر  أنا  يخ.  تار
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دمحم شحادة

أنا مجموعة أحداث 
لن تحصل

)إىل بول مخلوف(

تكلّمُت مع امرأتنِي
األوىل اعتقدت نفسها

آتية من رواية
نادي القتال

وأنّها تلعُب دوَر تايلور

والثّانية ال تعرُف
أن تقول شيئا

غري الله )تهبل(
حتّى إن سألتها ما اسمِك

الله ستقوُل: 
وتندهش

كم أوّد قتلها
خنًقا

عىل كّل حال تركتهم
وقلُت ال بأس

إنّها ليلة تعيسة أخرى
كان يجب عيّل أن أنتحر

أوالُد الحيِّ
الذين يخرجوَن من جيبي

كلاّم حاولُت
أن أكون هادئًا

هل يلعبون الكلّة يف الّداخل أيضا؟

أنا موظّف استقباٍل
عىل باِب هذا العامل

أوّزع الّنعوات
باملّجاِن عىل الجميع

ال ُشغَل يل
طردُت من الّنعيِم مرّة

ومن الجحيِم مرّتني
ومن حيايت! ال أذكر

،الكثري الكثري 
صودَف أنّني
هذا الّصباح

رأيُت نبيّا يرتدي بزّة رسميّة
وجرافات ملّونة

وحوله مسلّحون.

ال أحَد سيوصلَك أنَت وحدَك عىل الطّريِق
 Chappo ال ال

Recy كالش
تلزيق: ميالد الدويهي

وال التّاكيس
وال صاحبك الّذي أبوه مل يعطِه الّسيّارة

عىل كّل حال "طّز" عليهم.
جلسَت

يف املقهى ومل يبَق سوى أنت
والفضيحة،

ورجلك
أنَت تضحك ألنّك عىل قيد الحياة

ألنّك مل تنم منذ مّدة
فعال! فكرت يف الّنوم

أّن أكرث األماكِن املناسبة للّنوِم
هي األعراس والحفالت
فجد لك زاوية مناسبة

وإن أردَت الّنوَم يف اوتيل خمس نجوم
أدخل إىل مسجد أو كنيسة.

إحذر من الّشبابيك املفتوحة
ال تعانقها

واحذر الكالم وإبر املورفني
حذار من بالدك
 ومن السلطات،

لو بوسعهم لطردوك من حياتك أيضا.

إلهي
سنرسق خبزهم كفاف يومنا.

ولدت دون إذن الله
أو مثلام يقولون "صلبطة"

رّبا نيس املالك عّدي معهم
أو رّبا عّدين أكرث من مرة

فتّش عن قلقه
يف رأس أصابعه
وبحث عن الله
يف بركة الوحل

أنا مجموعة أحداث لن تحصل
ورّبا حصلت دون علمي

مثل منلة دخلت علبة الّسكر
ومن غري قصد غليت الّشاي

ووضعت له الّسكر
ومل أرها

ثم صببت الّشاي يف فنجان
ورشبته،

حياة هذه الّنملة صعبه عىل كل حال.
كام

كريّس الحامم إذ تالحظون
أنّه شخص مندهش كثريا ماّم يرى؟!

لذلك يبتلع كّل يشء دفعة واحدة

جرحنا مفتوح كحّصالة نقود مرسوقة
إىل األبد.


