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 الطريق مقطوع
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يق مقطوع كلمة الّس: الطر

فمي غارق يف اللعاب، فمي جاف من الكالم. فمي مل يعد كما كان: ثرثار كبري يُشق 
جملته يف االسرتسال كالجرح الذي تحدثه السعلة يف الحنجرة. فمي ُمكمم. فمي 
باب موصود ملخارج الحروف. فمي الذي فقد قدرته على أن يكون فماً، أمرٌ يثري 
كونه، أو ذلك الذي كنت عليه؟  كون ما أ يب الهلع حقاً؛ أن أفقد قدريت على أن أ
زمنياً، األشد تعقيداً من  الفاصلة  املساحة  أعلم كيف أمأل فراغ هذه  أعلم. ال  ال 
وعندما  فيه،  كمن  أ وببساطة،  ربما  ألنين  مينيمالية،  قصيدة  يف  الفاصلة  تأثري 
تكون فأنت ال تنتبه. وها إين انتبهت ولكنين مل أستطع الرؤية. هي قطعة مفقودة 
مبهمة، وبغموضها، يشار إليها وال تدرك. إنها حالة الفراغ. إنه ذاك املحصور بني 
مسارين. هو فمي الذي فقدته بينما كنت أمّج سيجارَة ظهريِة يوم أحد مرشق 

ممل، فاختفى، وتحّول صدري اىل إشارة سري حمراء. 

-تّوقف! توقفت. 
-ُعد!

كون. أخرتق الخلوة، أُسلِحب خلسة، أسلك من جديد فال  العودة اىل الوراء، فأ
يفوتين يشء. لكنه مسار منحرف عن ااَلن، عن هنا، عن املُضارع. إنه ما نسّميه- أنا 
يتيكال- "ما ال ُيستعاد"، إنه: الوقوع يف املجهول، اصطدام عمودي لتقاطعني،  وكر
وصال غري مكتمل، الناقص بالم التعريف، وهو ككل يشء ممنوع من الرصف، 
حائط مسدود. أن أبتلع لساين بداًل من أن يبتلعين. أن يبتلعين الصمت، فأخمد. 
ُمصابة  التعريف  تعرف  ال  عني  وكل  وضباب،  غشاوة  وهنالك  ناظراً،  أبقى  أن 
بالعمى. حايل كالذين تركوا املرايا واتجهوا نحو ظاللهم، والظّل يتغري شكله مع كل 
بالغياً، فيه من اللغو  طريق. والطريق هنا، مقطوعة. ثم تريد مين نصاً محبوكاً 
الضميّن ما يكفي ليخّلد يف وجدان القرّاء ويجذب انتباه النقاد، لكين وصلت إىل 
هنا صدفة، أتراين ألهث؟ تقول هيا أرسع، لدينا قرّاء، هنالك نقاد، الوقت ينفذ! 
، خذ.

ٍ
لكنين يا ابن العاهرة، أخرس أال ترى؟ والصامت متقاعد عن الكتابة. على كل

وأيضاً:  والنقاد.  الكتابة،  القرّاء،  القلوب.  املنازل،  الكنائس،  هنا.  مغلق  يشء  كل 
الوطن، هللا، )ذهنك الذي سيدّلك تلقائياً على العائلة(، العملة، البنك الدويل، 
ذات  بالنصوص  املشهورة  ماغ  رحلة  يف  العدد،  هذا  ونصوص  السابع،  البند 

النهايات املفتوحة. األهم: السؤال. وطبعاً كل أنواع الحلول.

يحل املساء، كل مساء، تضع كأساً وتدير التلفاز لتؤنس وحدتك: 
هتافات،  مطلقني  األرض  افرتش  بعضهم  الطريق،  قطعوا  املحتجني  -"عرشات 

منها "ثورة.. ثورة"، احتجاجاً على األوضاع املعيشية الصعبة"
- "سعر رصف الدوالر يف ارتفاع متصاعد، كما أن سعر رصفه يف السوق السوداء ما 

زال يختلف من وقت آلخر وبني رصاف وآخر، ومن مدينة إىل أخرى"
- "الصاروخ الصيين "التائه" يرضب موعدا مع األرض صباح يوم األحد"

- "االحتالل اإلرسائيلي يطرد سكان املنازل من منازلهم"
- "املواد الغذائية تنفذ من السوق، واألدوية مفقودة"

وأزمة  املرتدي  االقتصادي  الوضع  بسبب  تصعيد  نحو  ذاهبة  "املستشفيات   -
املحروقات ترضب من جديد"

هل غدوت وحيداً؟ أتمىن لك ذلك. حسناً، أطفئه ألستطرد فأراسلك.
الطريق املقطوعة \

تعين الوحدة.
وحيداً ولوحدك وال أحد سوف يخلصك من قتامة هذه املتاهة. ال غودو، ال تباشري 
يارته. وأنت ال تنتظر دعوة أحد. املخيلة  الخالص وال من يحزنون. ال أحد يدعوك لز
معطّلة غري قادرة على رسم جرس. فإذن، ما يكمن هناك ليس من شأنك اطالقاً، 

فاجلس عاقاًل وال تتدخل فيما ال يعنيك.

وصلت.  إن  أصل،  عندما  الحقاً  بها  سأتكفل  عليّ،  الفاتورة  واترك  كأساً  أطلب 
الفاترة  املواعظ  الباهتة،  األفالطونية  التصّورات  كل  انَس  الحني،  ذلك  وحىت 
املهذبة، اليت ترفع رأسها متفاخرة بأنها الرصاط املستقيم، يعين األفكار املوصوفة 
ية وما شابه، هذه املصطلحات املسماة بالرتانسندنتالية،  بأنها سامية، مثل التجاوز
ارمها يف مرحاض "مارسيل دوشامب"" ولتأخذ طريقها إىل الجحيم. إذا مل تكتب 
كالنا  يا صاح،  الجحيم  يف  كالنا  أننا،  تنَس  ال  لكن  بذلك،  بأس  فال  بعد  وصيتك 
مجازه  من  لَك  دستوري،  مرسوم  جمهوري،  ترصيح  هذا  أختاه.  يا  الجحيم  يف 
أن تشّم رائحة الحريق. لك أن تتيقن من نريانه، أن الحلول مقطوعة، عالقة يف 
املنتصف، واقفة بني بداية تبدو نهاية ونهاية تكاد تشبه البداية، كأنها على حاجز 
تفتيش وجودي، تشبهين، تشبه املسافة اليت تضعينها يف رسائلك بني واو العطف 
والكلمة املعطوفة؛ هو الخطأ، هو الحل املقطوع، هو ركود الكينونة الذي يسكنين 

يف تلك املساحة الفاصلة، هو صوتك كل ما يربطين يف هذا العامل يا باييب. 
ال  وحشة.  أقل  لواقع  للعيش،  قابل  لحارض  واستعملها  ية  التجاوز طاقتك  وّفر 
أحد هنا يسمع، ال أحد هنا يقرأ. ال داعي ألن تكتب وصيتك أو شيئاً آخر. املتّلقي 
غائب واملرَسل يف إجازة واملؤلف مات. الطريق إليهم مقطوعة، طريقهم مقطوعة. 
أحياناً يخلعون الكفن، فيستنسخون أسلوباً، أو يغنون بصوت غريهم فتفضحهم 
الطبقة، وعند الويك آند يدعون إىل إشعال ثورة، لكن رسعان ما تنقطع أنفاسهم 
ويهمدون. ثمن الكلمة باهظ، ال أحد يريد تكّلفه. من يقول ُيدفن حّياً، وما يجب 
ٌد 

ِ
أن ُيقال ال ُيقال، ألّن القائل يحتاج إىل امليَش والرتحال وليس الجلوس، وأنا الب

األخبار  أسمع  بعد.  أحداً  أَر  ومل  أترقب،  أشاهد،  أراقب،  نهاراً  لياًل  الرصيف  على 
وأعلم يف رسّي أن كل طوشة هذا اإلفصاح ما هي سوى عمليات تجميل، أو شحذ 
انتباه، أو إطار إضايف مشتعل لقطع الطريق وتمجيد الكسل بالذرائع فأتذكر جملة 
يّة؟ إذن، ملاذا تبدو نصوصهم أشّد  أسماء عزايزة "هل يحزن الشعراء لرضورة شعر
حزناً منهم" وأمّد إصبعي الوسطى بوجه الجميع. لك أيها الناقد حصتك أيضاً، 
أين أنت يا ترى وماذا تفعل؟ أين تبيت هذه الليلة وملاذا تبدو يل كمزحة مؤجلة، 
مثل طفلني يلعبان الغميضة، يعمدان إىل قطع الطريق على بعضهما وأوّل من 
كل لحوم  يصفع الحائط يربح؟ التجريب ممكن أن يعين الصامت، أو الصارخ، آ
اإلنشاء،  البعد عن  كل  بعيد  النسق، وهو  أو ضارب مولوتوف يف عرض  الرداءة 

والسائد، والسهولة، أمل تفهم بعد؟

نفسها،  على  تنضب  أواًل،  إنسانية  متالزمة  هي  البداية،  منذ  فهم  مشكلة  إنها 
حىت  الهيليين  العرص  منذ  معضلة.  إىل  تتحّول  حينما  أنيابها  عن  وتكرّش  تنعزل، 
التالية: حجة، حجة مضادة  الحلقة  يدور يف  املوضوعات  يخ  وتار النيهيلي  العرص 

وللحاملني أن يتخيلوا توليفة. 
طريق تقابلها طريق مضادة على أمل بأوتوسرتاد مفتوح )ال يلزتمه جهاد العرب(. 
َتك َتك َتك. إال أن الحاملني يعلقون بزحمة الكوابيس، بمزاج شبيه بتحّول الفانتازم 
اىل تروما، ألن القطارات طوشاء مل تحسب لسككها حساباً، مل تضع قواعد للغتها، 
ملا تمليه عليها قّوة دفعها، قاطعًة الطريق  إنما بقيت بهذيانها املفرط تسري وفقاً 
أمام كل انعطاف مسليك آخر. قواعد اللغة شأن تقين بحت مثل تعبيد الطريق، 
يعين  الوجهة  أهمية  إغفال  كون  املقصودة،  للوجهة  تقديراً  بدوره  يعين  والذي 
أخربك  أن  يمكن  الشخصية  خربيت  من  أمامها.  الطريق  قطع  بالتايل  احتقارها، 
عن االنشطار الرتانسندنتايل الذي حدث، أو باألحرى كيف تشّوه تصّوري )كإرادة 
أعاقها  الطريق مل تكن معبّدة بل  وامتثال( عن ُمستقبلي وتغرّيت قصديّته، ألّن 
وجود بقرة فيما كنت متوجهاً يف التاكيس إىل كلية الفلسفة )الجامعة اللبنانية-
الفرع الثالث(. بقرة ضخمة بحجم غرفة، يحوم فوقها الذباب، تجرت ما تيرّس لها 
من لحوم جثث ونفايات، قطعت الطريق أمام دروس هيغل، وكانط وربيع الزين، 

عفواً، أرسطوطاليس.

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 

ت.ق.ط.ي.ع بشكل مقطوع على وزن مفعول
بول مخلوف
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 Atom heart“ بقرة حّلوم، لونها أبيض وأسود، تشبه لوحة غالف البينك فلويد
 مضادة وأتخّلى 

ٍ
يخ، بطريق mother”، فما كان مين إال أن أخطو، مثل حركة التار

 من القهوة بعد أن َهَزم وجود البقرة وجودي. وبني 
ٍ
عن أحالمي بالسباحة يف نهر

حارضي ومايضّ طريق مقطوعة، إذ ما زلت عندما أجوب يف سياريت املُحرَتقة تلك 
بشتائم  بالله،  والعياذ  متمتماً  اإلغريق،  تراجيديا  إىل  أقرب  أشعر بيشء  الطريق، 
يناً وبائساً مثل لحن  خارقة يف الشكل، فلسفية يف العمق. تلك البقرة جعلتين حز
يا أمي.  ية  الذر القنبلة  بزينطي، آلخر قلب يطوف من قعر آخر كهف، بعد وقوع 
على "كولِّن"، مشكلة الفهم أبعد من سوء التفاهم، إنها سوء فهم، مثل التقاء 
طريقان  العبث،  أو  التشظي  وهو  )املعقول(،  املرء  وغاية  )الالمعقول(  العامل  غاية 
مل  لكين  فضفاضة،  فكرًة  بدت  وإذا  قوله.  أردت  ما  هذا  يلتقيان،  ال  متقاطعان 
أمام معىن  الطريق  تفتح  بفقرة مبعرثة، علها  بها ولو  أنّوه وأتفّوه  أن  إال  أستطع 

جديد للطريق املقطوعة وهو الخيبة.
املقطوعة،  للطريق  األول  املعىن  هي  والذايت،  الثقايف  بتجّليها  الوحدة  كانت  وإذا 
- للتوضيح أن 

ٍ
ومن ثم أىت مقطع كلمة على "كولن"- وهي بالعالمة تعين على كل

الوجود بذاته هو طريق مقطوعة حيث ال سبيل غري اللغة للجم الفهم وضبطه، 
فإن الخيبة مرادف الطريق املقطوعة لكل ما هو سيايس.

بدأ األمر بلوحة قبيحة عنوانها سايكس بيكو، يبجّلها الغرب ويحفظها يف متاحفه 
يخاف  لكنه  السياسة  غمار  خوض  أراد  ناسك  خربشها  خريطة  هي  الفنّية. 
االستمناء، فأتت النتيجة مثله، ُمحافظة. والتحفظ هو كل ما ليس مطاطاً، إنما 
تعليب وضب وتعتيق لنتيجة تسحر االنفاس. يف الحالة عندنا خنق لألوكسيجني 
وهذه  التقوقع.  تقدس  جلجامشية  بنصوص  للثبات  تأصيل  رسدين.  علبة  يف 
بالرضورة  ليس  الخيبة،  يجلب  االستمناء  خيص  مربهنة:  بسيكولوجية  قضية 
للمعتكف عنه بل ملحيطه، حيث بتضخم غدده يسترشس، فيكرّس نفسه مركزاً 
صافياً متقوقعاً، ويقيص محيطه عن محيطهم. أراد أن تكون الطريق مقطوعة 
بالفطرة. أرادوا أن يقطعوا الطريق عن كل من ال يشبههم. أرادوا التحّلي بإرادة 
ير ألزمات املايض والحارض واملستقبل والنخب والزناعات  "البقرة دويّل": مصنع تكر
والعمامة  جد  عن  أباً  املوروث  واإلرث  املتغطرسة  والعائالت  واملديونية  والجداول 
ونوستالجيا  اللغوية  والرتاكيب  الشعرية  والصّور  واملياه  والكهرباء  لبنان  ومجد 
ية واالنفجارات والضجر وامللل والسجائر الوطنية العفنة يف استنساخ  الحمراء الثور

ال تنتهي صريورته. 
إال أن الخارج عن الصريورة هو الغريب. املختلس. الالمنتمي. وهو نادر ومفقود. 
واملصطلح األدق: مشاكس والتعريف به يعين: من شق طريقه وحده. وبالعامّية 
من راح برحلٍة. يمكن اإلشارة اليه بالتايل: هو ذاك الذي جلس يف املقعد الخلفي 
يف الصف، الذي رشد ورسح يف يقظته، مل يكرتث بالحركة أمامه، فصنفته عنجهية 

األكاديميا بأال أمام له بل طريقاً مسدودة. 

 لكن األكاديميا مل تفتح الطريق بجرافة، إنما دافعت عن إقفالها بمخالب مسنونة، 
وهذه ليست بصدمة إنما خيبة تتمثل يف عدم القدرة على توضيح أنه ليس يل 
ثأرٌ مع الجامعة ولو انها أوقعتين يف دين مهول بل ثأري هو مع البقرة. خيبة من 
ياضية قابلة للتنفيذ أينما كان ويف  إسقاطات املنهج الذي يراين كرقم يف معادلة ر
كل مكان، دون اإلصغاء إىل ذاك الذي تركته األكاديميا بأحكامها وحيداً، أو إعطائه 
مجااًل للتربير، هو الذي يشبه الحدث- باملعىن الفلسفي- فلتة شوط، بينغ بانغ، 
غري  أصيل  تغيري  أي  إحداث  على  العجز  من  خيبة  يقاً.  طر يخلق  باختالله  حيث 

مستورد ومبتذل يأيت مع رضيبة إضافية كبضاعة األنتيكا اليت تغزو السوق. 
كرب ورقة للعملة اللبنانية. الطريق املقطوعة كذلك اليد. املئة ألف لرية تمثل أ

يد علبيت سيدرز، كيلو بّن وكيس من رقائق البطاطس، هاتها،  - مرحبا يا خال! أر
املوجودة خلفك إذا أمكن.

تنتظره أن يحاسبك، تمد يدك، تفتح كّفك لتستقبل ولو ما تيرس من الفكّة. أنت 
على علم مسبق أن الغالء فاحش واألسعار تفوق الخيال، لكنها املغامرة وأنت يف 

خضمها، وإذا به يطالبك بمئة ألف أخرى ليجعل الحساب قاباًل للتنفيذ.
- ولك خرا عليك!

كيف بحق الفاك- واملدقق كونان يوافقين باستعمال الفاك هنا نسبًة للسياق- أن 
تمارس الطبقة العاملة أسلوب األوليغارشية أو املوافقة على الغوص فيه؟

ضب َيدك يف جيبك أو اتركها مع من تحب، حىت جيبك وإن كان مليئاً بات فارغاً، 
ولو كان له فٌم ليخربعن الطريق لكان ردد مطلع "بيكيت" الشهري:

"ما العمل؟ 
ال يشء لفعله.

حسنا إذاً ".

والفهم  الثقافة  يف  الجهات،  كافة  من  بالكامل،  مسدودة  الطريق  إذاً،  حسناً 
والسياسة، فاختفى فمي نهار أحد مرشق ممل، حيث هللا يأخذ عطلته، غرقت 
مثله يف الصمت، وأظن أننا متعادالن. أعتقد أنها فرصة جيدة أن تكون الطريق 

مقطوعة، هنالك هاوية كبرية تنتظر من يطرق الباب.

)مالحظة: الطريق إىل فيلسوف رحلة مهدي عساف مقطوع، الرجاء ملن يتواصل 
معه إبالغه بشوقنا إليه(.
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- ملاذا اخرتت أن تتقمص أناساً آخرين؟
ممثٌل،  هو  الغرفة  هذه  يف  شخص  كل  براندو:  مارلون 
املخرج  يقول  حني  هو  شاهدته  أداء  وأفضل  أنت،  حتّى 

."cut / إقطع"

اللغة،  إىل  ألجأ  ما،  موضوع  بتناول  أبدأ  كيف  أعرف  ال  حني 
يتبعونه  ثم  اللغوي  التعريف  يسمونه  ما  إىل  بالتحديد 
أنين  فارق  اآلن مع  ما فعلته  األبحاث، وهذا  باالصطالحي يف 
كون  أ أال  أتمىن  تماماً،  مختلفة  يفات  تعر يف  بعدها  دخلت 
كلمة،  ككل  وجدت  آخر.  ليلى   

ِ
مجنون مجرد  فيها  بدوت  قد 

فيه.  تظهر  الذي  سياقها  حسب  "َقَطَع"  معىن  يختلف  أنه 
والرضب  والتفصيل  التوّقف  التايل:  جاء  القطع  معاين  من 
باللفظ  نقول  اللبنانية  العامية  والعبور... ويف  واملنع  والتجزيء 
للذهن،  يبدر  قد   ما  أّول  وَعرَب.  مرّ  األمر،  كذلك  أي  "أََطْع"، 
هو غرابة ارتباط العبور بالقطع، أي اشرتاط وجود الجرس-أداة 
أو  جدار  أو  أنهار  أو  هوٍة  من  العائق،  بوجود  املألوفة-  العبور 
املقطوع يف  الغصن  أي  الكّل،  الجزُء يف مواجهة  إذن  إلخ. هو 
مواجهة الشجرة اليت ُقطع منها. تساؤٌل حول األنا والهوية، ال 
تسألين كيَف ذلك إذا انتابك السؤال؛ القطع هو رضبة لهوية 
املنتمي، وليس األمر لعباً عرب ثنايا اللغة كما يبدو األمر، أو قد 
كبري،  فرق  ال  يل؟  بالنسبة  حّقاً.  الفرق  ما  حىّت،  كذلك  يكون 

فلقد انفتح النّص، وهذا هو املطلوب. 
كيد، اللغة غري مهتّمة  ويف اللغة أيضاً أداة القطع هي أداة التأ
كثرياً باإلشكاليات اليت حصلت، أين انوجد هذا القطع وكيف 
قطع  املعادلة:  على  نحصل  السابقة  املعطيات  رتبنا  وعااا..إذا 
بالتايل  املكوث،  أثناء  العبور  فعل  إمكانية  سّد/حاجز+َتَفتُُّح   =
كيد ذاته،  كيد ما هو موجود داخل "الوجود املقطوع"، تأ = تأ
وملاذا  كيف  نذكر  مل  واملستقّل.  الكامل  الكل  عن  بانفصاله 
أجدر  منهما  وأي  عنه،  املقطوع  وال  منه  املقطوع  نقّيم  ومل 
باالستقالل يف كيانه الخاص. فقد يكون املقطوُع منه مثاًل كياناً 
زائداً معادياً للنسيج الكّلي، كما هو األمر مع الكيان الصهيوين 
هه، فهنا أصبحنا نتكّلم عن ورٍم خبيث، نتيجته االستئصال، 

والورم هو التصاٌق عنوًة، بالتايل هو زائف وزائل.
كلي  عامل  من  هابطون  نحن  الدينية،  الروايات  يف  ماذا؟  ثم 
أنه  بما  والقطع  قطع،  وبينه  بيننا  حصل  املعامل،  متكامل 
من  كان  بهذا  هبوط،  بالتايل  عمودي،  قطٌع  فهو  سماوي، 
معاين اإلنسان: هو الذي يرتاجع، هو الذي يندم، ثم هو الذي 
يعود. لكن أفضل يشء نقوله: هو اإلنسان الذي يرتاجع عن 
أن  يد  وأر يخرج.  الذي  هو  يرتاجع،  الذي  هو  اإلنسان  وإىل. 

كمل الفكرة وأال أقطعها، لكن اللهم إين صائم. طيب.  أ

- تاكسييي! 
- تاكيس أو رسفيس؟ 

- مل أستطع حىت اآلن أن أحفظ الفرق، هيا ال بأس، هل تقبل 
أن أقول لك: مقعد؟
- إنزل يا حبييب إنزل.

- بأمرك يا عّم. 
وأنطلُق مشياً على األقدام واألحرف. 

 واصلٌة للُرَكب.
ٍ
املوقف هو التايل: أنت يف سيارة وعجقة سري

الذي  ما  أنت-  َرِكبَتُه  –الذي  التاكيس  رأس  فوق  من  تنظر 
مايش.  ويطالبون...  محتّجوَن  مقطوعة.  لك:  يقوُل  يحدث؟ 
فأنت  لنفسه  يقول  من  املرة  هذه  أنا  نفسك-  يف  تقول  ثم 
ماذا  أقول:  ُخلقك-  يضّيق  والحر  أعرف،  جالدة،  لك  ليس 
يفكّر  أن  املفرتض  ما  أمامه؟  يق  الطر مقطوعة  آدم  بين  يفعل 
مظهرة  الكامريا  تعلو  ثم  ترشد  أفكارك،  تتصاعد  ويحدث.. 
زمامري  أصوات  البعض،  بعضها  خلف  املصفوفة  السيارات 
الشّبابيك،  أطراف  على  مدنَدلٌة  السائقني  سواعد  وشتائم، 
يق منفضة سجائر هائلة، وأنِت هناك تطّلني من نافذة  الطر
برّمته،  املوضوع  فأنىس  أراِك  الناس،  تراقبني   ،

ٍ
بكسل بيتكم 

املباغته. وأشكر الحياة على أعطياتها 

ساينس فيكشن طبعاً. يااا أخي املهم.
الجو، سيظهر  املقطوع من  يق  للطر أخذنا صورًة مقطعّية  إذا 
من  يباً  تقر وفارغ  ناحيٍة،  من   

ٍ
ممتلئ يق  طر مشهد  أمامك 

أمامك  سيتمّثل  صّغرناه،  إذا  هذا  املشهد  األخرى،  الناحية 
منظُر: الكوب نصف املمتلئ ونصف الفارغ. لن ندخل يف لعبة 
فارغ؟  نصف  أم  ممتلئ  نصف  الكوب  السخيفة:  التساؤل 
النصف  دائماً:  هو  هذا  من  تملكه  ما  أن  هو  فعلياً  فاملهم 
على  ننظر  دعنا  لكن  تستسلم،  أن  أعين  ال  لك.  هو  املمتلئ. 
معضلة  يشء،  كل  فكما  يشاء.  ما  ليتبّد  ثم  للمسألة  األقل 
يد  يده، وما ليس له دائماً، ولن يكون. تر كل إنسان هو ما ير
النصف الفارغ بحمّية، أو تعود مصاباً بالخذالن وامليلونخوليا 
داخلها.   األمل  من  تلّويك  يف  لتستمتع  مثاًل  شاعراً  لست  اليت 
يق، مستقبُل الوصول  كذلك األمر مع النصف الفارغ من الطر
يق مقطوع: لن تصل. قل باي  الذي تراه ولن تصل إليه. الطر

يد الوصول ههههه ال صعبه.  باي للوصول، تر

يق هو االنتظار. البحث عن مخرج يميناً ويساراً،  انقطاع الطر
أنت  ها  ترى،  كما  للكلمة،  السارتري  باملعىن  "املوقف"  يف  نظرٌ 
دون  وجوديّ  ظاهرايتّ  فيلسوف  إىل  تتحّول  سوَف  مجرباً 
املدى  يف  تصل  ولن  إليه  تصل  ال  ما  هو  االنقطاع  تشعر.  أن 
كيد  التأ لغوياً  يعنيه  فيما  يعين  القطع  أن  وبما  ربما.  القريب 
حالة  يعطيك  عائق  أمام  الوقوف  فإن  أسلفنا،  كما  والتثبيت 
"ملاذا  الوقت  طال  كلما  الوصول  وجدوى  معىن  يف  تساؤل 
عّل  الجانبيات  يف  التفكري  يف  تبدأ  هذا؟"  يحصل  ملاذا  أتيت؟ 
أم  تاكيس  هذا  هل  دوين؟  من  بدأوا  "هل  ينقيض  الوقت 
ترى؟  يا  اآلن  املجنونة  تلك  تفعله  الذي  ما  ههه؟  رسفيس 
بنوبة هلع حتماً هههه.. هل  السينيكال هنا ألصيب  كان  لو 
الشقة  احرتقت  هل  كالعادة؟  الغاز  على  يغلي  الشاي  تركت 
يف  شجار  من  شتيمة  صوت  أفكارك  حبل  َيقطُع  ثم  وَمن..." 
على  بالرتاجع  التفكري  يف  تبدأ  ثم  العبث،  يف  تدخل  األمام. 
اإلنسان  أن  يف  قوَله  األسف  مع  أسلفنا  ما  وهو  عقبيك، 
يا  اليت قطعتها!  املسافة  نفس  ترجع  أن  يرتاجع".  الذي  "هو 
هباًء!  انتظارك  كم  وترا انتظرت  أنك  لك  ويبقى  عبث!  إلهي 
أشعر أين أتفلسف، لكن ال بأس يف ذلك، فليس عندي يشء 
جاهز أعطيه وال يشء يجهز أصاًل حني تحتاجه بالفعل. هناك 
تنجو من هذه  أن  يكفيك هذا حالياً، عليك  أنت فقط، وقد 
يرة متشعبِة الحدود. إذن، أنت لن تملك شيئاً يف واقع  الجز

الحال، واللحظوية مجرد استمناء ومواساة. 

كرة  العب  يعطي  مثلما  ممكن.  آه  هذا  لغريك،  تعطي  أنت 
سلة  دون  لكن  املناورة  هدفها  لعبة  يف  لغريه  ويمرر  السلة 
إنه  املداورة.  هو  الوصول  يحزنون.  هم  وال  دانك  سالم  وال 
يخ والرتاث  الوراء كله، خذ املايض والتار دورك، خذ ورايئ. خذ 
تصل،  ال  حني  يحصل  الذي  نفسه  الرتاكم  هذا  والحكمة. 
تتفقد زوادتك، وتعيد ضبط البوصلة، البوصلة اليت هي عادة 
يف هذه الحالة، مثل بوصلة جاك سبارو، تبدو خرقاء معطلة، 
أتساءل  غريه.  عن  دوناً  بشدة  يده  تر ما  على  تدلك  لكنها 
ربما  مثال،  سينيكا  الفيلسوف  اىل  البوصلة  هذه  أعطينا  إن 
يبتلعها ويحوزق حىت اليوم التايل. املهم، ال تصل، ألن الطريق 
ألعب  أنين  النص أشعر  كثري قطعته، ويف  وراٌء  مقطوع، هناك 

تنس بكرة غري مرئية. 

أن  السبل:  تنقطع فيك  الوحيدة ألن  الفائدَة  تكون هذه  قد 
تعيد النظر فيها. 

لتغيري  دعوة  هو  سينمائية،  مشهديّة  نظر  وجهة  من  القطع 
اتجاه االلتفات، أو على األقل التمهيد ملشهد جديد. هو بذلك 
كتايب  ير  تحر بما يشمله مصطلح  الفين،  ير  التحر لعملية  دعوة 
أو فكري يف هذه الحالة، من إعادة قراءة وتصحيح وتموضع 

وإضافة مؤثرات، وتوجيه وضّخ، مرًة جديدة. 
قد تكون هذه هي الفائدة الوحيدة ألن تنقطع فيك السبل: 

أن تعيد النظر فيها. 

جنيد  حسام  كرمنا  أ ملا  املقطوعة  حلب  سكة  لوال  النهاية  يف 
بأغنيته يعين، ولو قرأ هذا العدد  لرتاجع من فوره عن املحاولة 
جعلت  املقطوعة  حلب  سكة  أصاًل  ساكن.  يحرك  بأال  كتفى  وا
ويدعو  يصلي  أن  غري  بيده  طالع  فما  أقوى،  هللا  مع  عالقته 
لله. أوّل أّول! آه يا جلجامش هذا العرص اللعني الذي ال يقّدر 

الفن الحقيقي.

إعالن  هو  أيضاً،  القطع  معاين  من  لك،  أقول  أن  ونسيُت 
يزي، فِعمَت مساًء. النهاية عز

!CUT

طالب شحادة

CUT
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- أليس هارفورد: أهم يشء هو: نحن َوَعيْنا اآلن. ونأمل... لفرتة طويلة قادمة.
- دكتور بيل هارفورد: لألبد.

- أليس هارفورد: لألبد؟ همم...
- دكتور بيل هارفورد: لألبد!

- أليس هارفورد: همم...  دعنا ال نستعمل هذه الكلمة. هل تعلم؟ إنها ترعبني. لكني 
أحبك وأنت تعلم أن هناك يشء مهم يجب أن نقوم به بأرسع وقت ممكن.

- دكتور بيل هارفورد: ما هو؟
- أليس هارفورد: مامرسة الجنس.

 ___
Eyes Wide Shut السطور األخرية لكيوبريك يف

 
فيلو  طريق  عن  إلينا  وصل  والذي  سانشوناسيو  إىل  املنسوب  الفينيقي  الكونيات  علم  يف 
البداية،  أنه يف  أخربنا  إبداعي.  أول عمل  الحب،  ممارسة  أي  الجنسية،  اإلثارة  كانت  الُجبيلي، 
ياح مكّونة من هواء مظلم وفوىض  ر أو  الكون عبارة عن هواء عاصف مظلم،  "كانت مبادئ 
عندما  ولكن  شكل.  أو  حدود  له  يكن  مل  طويلة  لفرتة  الهواء"  هذا  "وإن  مضطربة،  مسائية 
يج اسم "الرغبة". وكذلك األمر  وقع الريح يف حب مبادئه، وُصنع الخليط، أُطلق على هذا املز
بالنسبة إىل سانشوناسيو، فإن الرغبة هي تعبري عن املوافقة على الحياة خارج الظلمة اليت ال 
املوت".  يف  الحياة حىت  على  املوافقة  الجنسية هي  "اإلثارة  باتاي،  لجورج  بالنسبة  لها،  حدود 
ياً باملوت. ولكن يف  وفقاً لباتاي اإلثارة الجنسية هي محض متعة، "طلب نفيس" مرتبط جوهر
حني يكمن فهم النشاط الشهواين على أنه مستقل عن التكاثر، مع ذلك،"فإن املعىن األسايس 
للتكاثر هو مفتاح اإلثارة الجنسية"، وهنا، يف ظل طبيعتنا اإلنجابية املُلزمة، يكمن أعظم واقع 

كرثه مأساوية: االنفصال. برشي وأ
من  اآلباء  حّذر  جربان،  خليل  منفصلة".  كائنات  وجود  يعين  باتاي،"اإلنجاب  تعبري  حد  على 
بالقول  إياهم  مذكراً  وجودهم،  على  السيطرة  محاولة  أو  أوالدهم،  يف  أنفسهم  عن  البحث 
ونموت  نحلم  نعيش،  نولد،  نحن  ذاتهم.  بحِد  برش  هم  إنما  لكم"،  ليسوا  الشهري:"أوالدكم 
 وآخر هوًة وانقطاع". الهوة موجودة بينك وبني شخص 

ٍ
داخل أنفسنا، ويوجد دائماً "بني كائن

املساواة،  قدم  وعلى  الحميم،  داخلك  وبني  بينك  مجاورة،  طاولة  على  القهوة  يتناول  غريب 
ُيلغي  أن  يستطيع  ال  التواصل  هذا  ولكن  نتواصل،  أن  "نحاول  ومؤلف.  كقارئ  وبيين،  بينك 
إختالفاتنا األساسية". ومع ذلك، بالنسبة لباتاي، مل نفقد كل يشء. أجل، إن الهوة موجودة. 
أجل، قد يبدو وكأنه حاجز ميؤوس منه، فجوٌة عميقة ومدوخة ال يمكن تجاوزها بني ال "أنَت" 
وال "أنا"، لكن هذا ال يعين أننا ال نستطيع أن ندور فيها سويًة. يؤكد باتاي أن الهوة هي املوت، 
ية يف األبدية. ولكن مثلما تعبت أليس  يق الحتمي لالستمرار واملوت ُمبهر، املوت شامخ، هو الطر
من فكرة "إىل األبد" يف فيلم كيوبريك  Eyes Wide Shut، فنحن أيضاً أقل حماساً بشكل 
عام لفكرة اإلختفاء يف أثري الظلمة األبدية، ولفقدان تلك الفردية املنفصلة اليت بتنا نتطابق معها 

بقوة، بغض النظر، يف نفس الوقت، عن توقنا إىل املشاركة الوجودية.

وهنا يأيت دور اإلثارة الجنسية، اليت تجلب معها نفحة املوت، فقط نفحة عنيفة كافية لرتكنا نلهث 
يف أعقابها، إنما ليست عنيفة لدرجة تنزتعنا من "أبديتنا". يف ذروتها، يف لحظة النشوة القصرية، 
تسمح لنا اإلثارة الجنسية بتجربة َوْهم املوت، تبقينا، تبقي تفردنا، على حاله بينما تنتهك كياننا، 
"انتهاك وشيك من املوت" أو وفق ما يسميه الفرنسيون املوت الصغري. تسمح لنا اإلثارة الجنسية 
باإلنخراط يف فعل من أشكال االنحالل الجزيئ، واالنتقال من "الحالة الطبيعية إىل حالة الرغبة 
ُدمرت. يف   قد  العادية،  كانت يف حياتهم  كما  املشاركني  لدى  النفس  أن ضبط  الجنسية" حيث 
Eyes Wide Shut إنخرط أليس وبيل هارفورد يف حياة رسية ومثرية بغية الهروب من الركود يف 
زواجهما. يف حني أن تلك الحياة الرسية تحقق لهما هذه الرغبة بعد إنقطاع واستمرار من جديد، 
كرث، والفجوة تزتايد بني الثنايئ مع استمرار الفيلم. على حد  كرث وأ فإن االتصال بينهما ينقطع أ
الرذيلة  املاركزي دو ساد، "الرسية، لألسف، سهلة للغاية...وليس هناك فاسق انحرف نحو  قول 
ليسا  أنهما  كما  زواجهما،  وفاة  وأليس  بيل  يجهل  ال  الحواس".  القتل على  تأثري  يعرف  ال  وهو 
غافلني عن دورهما يف قتله، لكنهما يختاران الطريق الوحيد "السهل للغاية" وقت الرسية، ومرة 
أخرى، إىل أن تكرب الهوة بينهما، االنقطاع السائد داخل مزنلهم صارخ للغاية، بحيث ال يوجد سوى 

طريق واحد للميض ُقُدماً: الجنس.
َيها. نحن  لسنا بعيدين عن تلك املخلوقات الربيئة اليت اختبأت ذات مرٍة من أمام هللا إلخفاء ُعر
التخلي عن  يعين  وتجريدها من مالبسها،  عنها،  الكشف  أجسادنا، ألن  نخفي  أن  تعودنا  أيضاً 
ثقتنا بنفسنا  كما تخيلناها، الثقة املتوقعة واملفرتض أنها لفرد مستقر. وإن تعرية الجسد بحد ذاته 
هو الفعل الحاسم، إنه الخطوة األوىل تجاه حالة االستمرار، واملطلوب من الشخص الكثري من 

الشجاعة لتجريد النفس.
نحن هنا اآلن، منذ فرتٍة طويلة يف قبضة ثقتنا بنفسنا اليت تصورنا أنها لدينا منذ فرتٍة طويلة، 
الجماعي  مصرينا  السيطرة؛  فقدنا  لقد  الواضح.  بعجزنا  بتشدد،  بعنف،  واجهناها  ذلك  ومع 
يتأرجح من كف إىل كف بني حفنة أفراد مستبدين ال يتجرأون على أخذ قرار بشأنه. ومع ذلك، 
ال نستطيع لومهم، ألننا بالطريقة اليت جردنا بها أنفسنا أمامهم بأيدينا، بصورٍة مماثلة تواطأنا 

معهم لالستسالم لسهولة الرسية.
اآلخر ال يكون أبداً يف تميزي مطلق للذات، و "هم" مجرد نتاج "نحن". طاملا أننا نتشبث بامتالكنا 
َينا تحت الستار الخادع للسمعة االجتماعية، ونختئب يف الرسية،  الذايت الذي تخيلناه، ونخفي ُعر
ونحرر أنفسنا فقط يف الزوايا حيث نعتقد أننا غري مراقبني ومع ذلك نكون جميعاً معاً، فهذا ما 
سنواجهه. ال يمكننا أن نتوقع أن ينهض قادة أحرار، صادقون، ورصيحون من شعوب مكبوتة، 

مخادعة ورسية، تماماً كما ال نتوقع أن تولد األسود من قطط أليفة.
يف كثري من األحيان، ُيفرتض أن يكون اإلنسان مستقاًل يف كينونته عن  شغفه، لكن باتاي يؤكد أنه 
يف الواقع، ال ينبغي أبداً تخيل الوجود إال من حيث هذا الشغف. ما يجعل األمر صعباً هو حقيقة 
أن "اإلنسان يف خوف مستمر من نفسه. رغباته الجنسية ترعبه". خوفنا طبيعي، وال يجب أن 
 ألن نخجل به، لكننا مدعوون لإلرتقاء إىل مستوى الحالة، ألن الطريقة الوحيدة 

ٍ
ُنالم كما ال داع

إللقاء الضوء على األشياء اليت ترعبنا هي أواًل وقبل كل يشء السيطرة عليها. نظراً لكون حياتنا 
الجنسية يف األساس، جوهر وجودنا، والحركة األوىل للخلق، هي اليت يجب السيطرة عليها قبل 
أي يشء آخر، ولهذا، أعتقد اآلن أن هناك شيئاً مهماً للغاية نحتاج إىل القيام به يف أرسع وقت 

ممكن. ما هو؟ ممارسة الجنس.

Eyes wide shut من فيلم*

تجاوز الحواجز مع باتاي
إليان األميوين
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كن ألهث. خطوايت  ية صعوًدا. مل أ يق القر كّل ما أذكره هو َسرْيي رسيًعا على طر
بقَيت  القمة.  تماًما عن  انفصلت  الشمس  تكن  ومل  أتعرّق.  كن  أ مل  وواثقة.  ثابتة 

حبال رُسَرها تتوّهج وهي تتقّطع للمرة األخرية، ككّل يوم.

للممثل  املدّور  الوجه  كان  غيمة.  أَر  فلم  تطّلعُت  الشمس.  قرص  ُحجب  فجأة، 
السمني هاردي يبتسم يل كمن يحاول مواسايت، واقًفا أمامي ببدانته املعهودة. 
ولكنه بدا عمالًقا. طبيعية هي هذه الضخامة وإال فكيف حجب قرص الشمس؟
بظهوره  تفاجأُت  يقي.  طر من  املئة  يف   90 عليّ  وقطع  الشمس  قرص  حجَب 
تحت،  من  فيه  أتطّلع  وأنا  باجتيازه  هممت  ثم  تحيًة.  له  ولّوحت  املحّبب 
املنفذ  لسّد  كافًيا  كان  حجمه  لكن  املرّة،  هذه  نحيف  آخر  بعمالق  فاصطدمُت 

يل رفيق هاردي الدائم. املتبّقي يل. إنه لور

ووجدت  الطبيعي،  حجمه  إىل  كالهما  عاد  إذ  الغرائب،  كرثت  اللحظة،  تلك  يف 
واليرسى  يل  للور )اليمىن  ركبتيهما  على  مرتمًيا  الثامنة  سيّن  إىل  عدُت  نفيس 

لهاردي( أحاول عبًثا املرور من بينهما. 
مل َيَدعاين أُمرّ. ومل تنفعين توّساليت. فبقي رأيس عالًقا بني ركبتيهما، أنظر إىل امتداد 

الطريق من حيث قطعتها الشخصّيتان الفكاهّيتان.
إىل واقعي شاًبا يف  الحلم وأعود  أن أستيقظ من  أراه قبل  آخر يشء  وكان هذا 

العرشين.

شخص  فشل  حصل  ما  وهذا  َفَشل.  دليل  الطريق  قطع  األحالم،  تفسري  يف 
الثانية بعد أشهر، عاودين الحلم نفسه  املرة  البقاء على قيد الحياة. ويف  يز يف  عز

بحذافريه إياها وفشلُت يف سنٍة دراسية.
فالفشل  تفسري.  أي  أنتظر  كن  أ مل  أين  ولو  أيًضا،  بحذافريه  مرّتني  التفسري  تحّقق 
يل  لور حلم   

ِ
تحّول ِمن  كان  الكبري  عجيب  واملوضوعية.  الذاتية  املزمنة  أسبابه  له 

وهاردي، املمثلنْي املضحكنْي، إىل كليشيه للفشل!

بقيت أخاف من أن يتكرّر هذا املنام حىت انطوى. ومل أستعْده بعد ذلك يف نومي، 
العدد  منذ زمن بعيد، واآلن مساهمة ميّن يف موضوع هذا  إنما كحكاية لولَديّ 

كتشف فيه أموراً أخرى غري الدالالت والتفاسري. من "رحلة"، لعّلين أ
فما زلُت أفكّر يف ما كان يعرتيين بعد "مشاهدة" حلم بطاله أحب شخصّيتنْي إىل 

قليب يف طفوليت. ولعل حضورهما فيه أىت ليخّفف من ثقله ككابوس.
امتداد  مشهد  عند  يعلق  ذهين  كان  وتكراره،  الحلم  َتَلتا  اللتنْي  اليقظتنْي  يف 
اختفاء  سبب  عن  أتساءل  وكنت  العجيب.  للحاجز  األخرى  الجهة  من  الطريق 
يح الطبيعة  القادمني من تلك الجهة. فكّل يشء كان يبقى على حاله الشمس الر

عامل الحيوان، ولكن ليس البرش.
أهل  من  أنهم  علًما  منامي،  يف  الدخول  يتحاشون  البرش  كان  أحلم  ألين  فهل 
قرييت الفضوليني جًدا؟ أم هل ألن الجميع يعرف أن الطريق مقطوعة، ال يقرتب 

أحد من نقطة القطع؟
التساؤل الثاين جعلين أستعيد املشهد من خلفي أي من حيث قدمُت إىل نقطة 
القطع. مل أَر برًشا أيًضا. فإًذا، سبب غياب البرش اآلخرين هو الحلم الذي يقتطع 
ويف  الحالِم  يشاهده  فيلم  من  كمشهد  ويعرضها  الواقع  من  ية  الرضور األجزاء 

الوقت نفسه يؤدي دوًرا فيه.
نقطة  عند  يحصل  الذي  عّما  ألتساءل  يدفعين  باضطراب  أشعُر  اآلن   أنا  وها 
تقّلد  أو  عجيبة  يبة  غر ِحَلاًل  النقطة  تلك  ترتدي  قد  األحالم،  يف  نفسها؟  القطع 
كانت مؤنسة أم مرعبة، ولكنها ال تتسّبب باألذى الفعلي ألنها مشهدية  الواقع أ

كرث من ٣٠ ثانية، على حد تفسري الِعلم. يركّبها الذهن وال تدوم أ
إال أين ال أجرؤ على التفكري يف ما يمكن أن يحصل عند تلك النقطة وأنا يف اليقظة، 
الَحرْش"  "يوم  يشبه  مشهد  ضمن  هناك  عالقون  والبرش  "الحاجز"،  عند  أي 
كل  أو  املذّلة  أو  االختطاف  أو  التعذيب  أو  للقتل  يتعرّضون  الكتب،  املوصوف يف 
اقتفاء  إمكانيات  كل  وَعَدَم  نهايتهم  الحاجز  شكّل  مفقود  من  فكم  سبق...  ما 

أثرهم؟ وكأن نقطة القطع نافذة تشفط األجساد مع أرواحها إىل املجهول.
مرحلة  يف  استحرضت،  اليت  ملخّيليت  ممنت  وأنا  لبنان  يف  قذرة  حرب  أيام  كانت 

يل وهاردي ليشكاّل نقطة قطع يف منامي. الويالت واملحن تلك، لور

زيك محفوض

قفْ! حاجز لوريل وهاردي
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أديل جرار

إسمنت و ثالث بتالت

تقول شجرية :
ما هذا الذي يظلّلني؟

من أقام كل هذا اإلسمنت؟
متى أُقيم كل هذا اإلسمنت؟

وأنا التي اعتدت:
 أن أحرّك أوراقي، 

أن أعّد أشوايك!
يف هذا الوقت!

هذا وقت الشمس،
فكيف أنت..
ليالً أصبحت؟

ترّد زهرة: 
وأنا اعتدت دفع قطرات الندى

عن بتاليت الوردية
إىل الرتاب الدافئ حويل

وأحّدد الوقت املالئم لذلك
التي باللحظة 

تنري فيها قطرايت
تحت شمس النهار

لكن الجدار
الجدار

يظلّلني،
ال أدري ما الوقت!

يرّد املبنى الخرساين بصالفة َمن ُوجد هنا منذ 
بداية الزمن:

ليس الحّق يف االعرتاض
ملثلكّن..

قد أزعَج انسياب ظّل
عىل الحجارة الّصامء

وجودكّن..
آه وظل أوراقكّن!

ظل أوراقكّن
لوث ظّل القاتم

ظّل الجاثم
عىل كّل التفاصيل. 

املستوطنة، ترصخ 
بصوت كالرصاص:
ظّل منازيل املؤقّتة

جميعاً يغرقكم 
يف ظلمة حالكة!
فأسكتوا ظلّكم!

تهمس زهرة الخرفيش:
يا شجريات، ال تخفن..

ما فتئت أزحف إىل الجبل من الوادي
سأصل!
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تعريف مصطلح الـ "داد-آند" )Dead-end( باللغة االنكلزيية يف معجم كامربيدج:
- حالة ال أمل منها بتحقيق أي تقّدم.

" وصل املتفاوضون إىل طريق مسدود يف محاوالتهم إليجاد حل سلميّ "

يف هذا اليوم الربيعيّ بامتياز، تلّقيت دعوة من صديق لبناين للمشاركة يف عدد رحلة عن الطريق 
املقطوع. دار اللقاء يف حديقيت اليت تعلو مزنيل، حيث جلسنا نتحاور بهذه الثيمة الساخنة مع 
حّدد  الذي  صديقي  كلمات  ارتشفت  الخوخ...  أشجار  زهر  براعم  تحت  تركية،  قهوة  فنجان 
يبّية، سفلّية،  تجر يري:  التحر والسياسّية وخّطها  الثقافّية  املجلة  لهوية  العريضة  املالمح  بها يل 
حرّة… ثم بارش  بعرض تفاصيل املشهد البريويت الحايل: السلطة السياسية، الوضع االقتصادي 
الدبلوماسية  الحركات  الحكومية،  غري  وللمنظمات  للمؤسسات  املتعاظم  الدور  املتهاوي، 

للسفارات…
بني العار والغضب من هذه الحالة، أحسست بالرهبة أمام فكرة الكتابة يف مطبوعة لبنانية، 
إذ كيف يل، أنا الفرنيس الغريب من أصول أرمنّية، أصول بالكاد أستذكرها لوال مازاتها الطّيبة، 
كتب  كيف يل وألّول مرّة يف حيايت أن أليّب دعوة كهذه، أن أتطّلع وأنظر رشًقا باتجاه بريوت، أن أ

عنها ولها على أنغام موسيقى أتتين منها وذهبت يب إىل غري رجعة...
لكّن ولألسف، إن هذا  البلد!  الكتابة بكلمات عذبة ورقيقة عن هذا  لو باستطاعيت  أتمىّن  كم 
الدمار،  هذا  بمعامل  تسّببوا  الذين  واألفراد  بالكامل،  مفّتت  اللبنانية  األرزة  تقبع  حيث  الرشق 
على  البقاء  كيفّية  وملعرفة  اآلن،  املسار  وجهة  ولتبنّي  بينهم،  املذنب  إليجاد  يتناحرون  هم  ها 
قيد الحياة. إتفاقيات سايكس-بيكو، ذكرى مئويّة لبنان الكبري، سنة االنفجار، املسؤولّية دامغة 
ومكتملة.  بعد بضعة أسابيع على َبْدء االنهيار االقتصادي، تتمظهر املسؤولية بفراغ آخر وعلى 
أعظم. تتجّلى تعقيدات الوضع اللبناين يف تشابك الصيغ املختلفة لألزمة وللحلول، يف الفساد 

املسترشي، يف حركّية األجساد باتجاه واحد: السقوط.
والطريق مقطوع حتًما. أينما كان.

وبارشت الرحلة تحت هذا العنوان، كفعل سيايس، والقبضة مشدودة، تجمعين مع كّتاب وقرّاء 
هذه املطبوعة ملعالجة الثيمة: "داد-آند". ال منفذ. ال مخرج. خيار حاسم يف هذه الرتاجيديا اليت 

نشهد عليها. إشارة قاتلة تلي الوالدة، ثيمة العدد السابق من رحلة.
بانسداد  أيًضا،  التاّم، هنا  كرث من إحسايس  أ تقرّبين  بريوت  اليت تفصلين عن  البعيدة  املسافة 
الطريق. عالق أنا ما بني الحاجة للكتابة وصعوبة هذه املهّمة، أراقب أعايل الحيطان من حويل 
وأنا  اليوم  نيسان، ومذاك  يوم من منتصف شهر  ابنيت يف  املقطوع. ولدت  يقي  وأتأّمل يف طر
محارص بالالمنفذ. مل أعد معنّيا بأيّ يشء آخر غري وجودها. زد على ذلك، جسدي بكلّيته اآلن 
وضعفها  ورهافتها  هشاشتها  على  أخاف  الخوف.  يجتاحين  لكيانها.  إاّل  يتحرّك  وال  ينفعل  ال 
لحالها لوحدها بني حالتها وجسدها.  املرأة معّذبة متأّلمة  األبويّ حيث  العامل  كجنس يف هذا 
بني  املساواة  بحقوق  للمطالبة  القائم  الرصاع  عن  الناتج  الهيكليّ  التغيري  هذا  على  أنا  شاهد 
وعالئق  اتجاهات  صوب  ملجتمعاتنا،  املنعطف  هذا  خاللها(  )ومن  معها  أعيش  واملرأة،  الرجل 
مغايرة للسائد، تفاعالت مجتمعّية جديدة تسكننا لنحياها. إاّل أّن "الرشّ" هنا، رابض يف مكان 
يّة، وعرب منظور القوانني االجتماعية  ما، خلف رأس هذا أو ذاك الرجل، املتمّتع بثقافته الذكور

حيث يحلو ويطيب االستغالل لـ"جنسنة" الجسد األنثوي.

وأّما رّد الحكّام فيكون دائًما وال عجب باملواظبة على  حجب أجساد بناتنا عوض تربية بنينا. 
يقي املسدود اليت تحتضن أبّويت الحديثة بالخوف وبالقلق، فأفكّر بـ  وعليه، أراين اآلن أمام طر
النوع وعلى  املرأة، وأعقد اآلمال على خواطر من هذا  "سيمون فايل" وبكلماتها عن صريورة 
الحّق. ألجلها. ألجلهّن. ألجلنا  املسدود، يك نسري صوب  الطريق  أمام هذا  للعقلّية، ولو  تطّور 

جميًعا.
اللغوية تشري إىل استحالة اللف والدوران للعودة. ال رجعة إىل  الطريق مقطوع، أجل. الداللة 
حائط،  أمامنا.  هي  ماثلة  يبة.  القر النهاية  النهاية،  باتجاه  هو  املمكن  الوحيد  التحرّك  الوراء. 
وكجنس  كوننا  الطريق،  سلوكنا  كيفية  على  ستقاضينا  حقيقًيا.  أعيننا  تحت  تنتصب  هاوية. 
أو  جالد  اآلن.  بعد  وأرشار  أخيار  بني  فرق  فال  كلنا،  يجمعنا  الذي  الوحيد  يق  الطر هي  برشيّ، 
يق املقطوع يحوط بنا ونحتاط  ضحّية، ال هّم، ال فرق إن كانت املسؤولية عاّمة أو خاصة، الطر

به. 

«Comment l’homme occidental s’est-il lié à l’obligation de manifester en 
vérité ce qu’il est lui-même ?» )1(

"كيف توّصل اإلنسان الغريب إىل االرتباط بواجب إظهار ما هو عليه كحقيقة؟"
 والطريق ما زال مقطوًعا، أجل: بما أن مصري العامل املعارص قد قرّره، ويا لألسف، العامل الغريب 
األجساد  على  للهيمنة   )2( البعيد،  أو  القصري  املدى  على  وبنيانها  األحداث  تركيب  خالل  من 
النسيج االجتماعي  الدينية، لالستيالء على  السياسّية واالقتصادية والعقائد  األنظمة  بواسطة 
ير الحياة أو املوت إلخ…  وبهذه  وتكبيله وتقييده، ولتمتني مفهوم العقاب لالستفراد بحق تقر
يف  ألننا عضويا،  املقطوع،  يق  الطر أمام  األوحد  مكاننا  اختالفنا  على  نستحق جميعنا  يقة  الطر
هذا املجتمع املعومل، املصنوع على الشاكلة الغربية، إّما نكون "كائنات حاكمة أو محكومة"  أو ال 

نكون. الشهيد بجانب القاتل، املقهور بلصق القاهر.

يق يربطين بإنسان ما يف بنني، أو بشخص  قديًما ومن عام 1492 إىل اآلن، الطريق واحد، طر
يدناك يف تكساس، أو بقارئ ملجلة رحلة… من أقليات البيغمي، أو بآخر من الر

الرأسمالية،  من  مهّشم  مجتمع  يف  أعضاء  اآلن،  جميعنا  بأننا  والتسليم  االعرتاف  من  بّد  ال 
الوجهة  أّما  لهكذا مسار،  املصري  ال، هذا  أم  رضينا  نتشارك جميعنا، لنئ  والدين،  السلطة  من 

فوحيدة ومعروفة وعلينا بتحّمل ما سنلقاه من نهاية.
انقطاع الطريق وانسداد األفق، هي حالة عاّمة عاملّية، مالزمة لطبيعة النظام وحركّيته املسّببة 
إال  صائبا  يكون  لن  ممكن،  فعل  رّد  من  أو  فعل  من  هناك  كان  وإن  لذا  السكت،  على  بها 
يًضا بحاملي  جماعًيا، كما أنّه ويف آن واحد، سيكون سليًما بطروحاته التغيريية والتجديدية، ومر
أن  الهاوية،  قعر  إىل  الوصول  بعد  أي  حينها،  علينا  وسيتوّجب  والتجديد.  التغيري  هذا  رايات 
فنعيد خلق  املحّقة،  بكل قضايانا  والزتامنا  قوانا  لنستجمع  هيكلّيته،  وعنارص  الحدث  نتخّطى 
كرث من مكان، كما حصل يف األرجنتني أو  هذا النسيج االجتماعي الذي برهن عن تجربة ويف أ
بتخّطي  الكفيلة  اإلنسانية وحدها هي  العالقات  أّن  أخرى مستعمرة،  بلدان  أو يف  اليونان  يف 

وتقطيع أوصال روابط األنظمة الدمويّة.

 ر. جورديكيان

املخرج، ال محال!
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1. M. Foucault, Le gouvernement des vivants, Cours au Collège de France (1979-1980), éd. établie sous la direction de F. Ewald et A. Fontana, par Michel Senellart, Paris, EHESS/ Gallimard / Seuil, coll. Hautes Études, 
2012, cours du 6 févr. 1980, p. 99 // 2. Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Armand Colin, Paris,1949.
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ألكرث من ثالث ساعات جال ألبري كامو يف ممرات متجر "لو رشكوتيه عون" بني حشود املتبّضعني يبحث عن زيت طهي بسعر معقول. حدث ذلك 
كرث رصامة من أي دولة محتّلة أخرى يف أوروبا الغربية إبّان الحرب العاملية  يع الحصص الغذائية  أ يف األربعينيات من القرن املايض، وكان نظام توز

الثانية.
كانت الظروف الحياتية صعبة جداً يف ظّل حكومة فييش املتعاونة مع االحتالل األملاين. جرّد األملان فرنسا من ماليني العمال )كأرسى حرب وعمال 
"متطوعني"(، ووضعوا يدهم على الكثري من اإلمدادات الغذائية وطالبوا بتسديد مبالغ نقدية كبرية. كما شهدت تلك الفرتة أزمات اقتصادية حادة 
يع الحصص  صارًما، أضف إىل ذلك  سوء إدارته،  يف ظل حكومة شمولية، وعاىن املدنّيون نقًصا يف جميع أنواع الّسلع االستهالكية. كان نظام توز
مّما أّدى إىل تفيّش سوء التغذية واألسواق السوداء وحالة من العداء لإلدارات الحكومية وطرق اإلمدادات الغذائية. استوىل األملان على حواىل 20 
يف املئة من إنتاج الغذاء الفرنيس مسّببني بذلك  اضطراًبا اقتصادًيا شديًدا للشعب الفرنيس. وانخفض اإلنتاج الزراعي إىل النصف بسبب نقص 

الوقود واألسمدة والعمال، ومع ذلك، صادر األملان نصف إنتاج اللحوم، و 20 يف املئة من املحصول الزراعي، و 2 يف املئة من الشمبانيا.
ولكن  الغذائية،  الحصة  نظام  بتعميم  الحكومة  فرّدت  الّسلع،  معظم  منها  اختفت  اليت  الفرنسية  املتاجر  على  برسعة  اإلمدادات  مشكلة  أثّرت 
املسؤولني األملان كانوا األقوى يف فرض السياسات، فساَد الجوع يف املجتمع الفرنيس وبخاصة بني فئة الشباب يف املدن. امتّدت الطوابري أمام املّحال 
املزارعون  ُيباع الطعام بأسعار مرتفعة للغاية. كما طرَح  أملان، من السوق السوداء، حيث كان  الناس، ومن بينهم جنود  ية. واستفاد بعض  التجار

منتجاتهم الحيوانية أيًضا يف السوق السوداء، وهو األمر الذي أّدى  إىل  تضاؤل الكمّيات  يف السوق العاديّة.
يّفة ورشاء املنتجات مبارشة من املزارعني يف الريف واملقايضة بالسجائر، علًما أّن  هذه األنشطة ممنوعة منعاً باتاً  كر الطعام املز كما شاع تداُول تذا
كرث حّدة يف املدن الكبرية. أّما يف القرى النائية، فقد َسَمح الذبّح الرسّي، وزراعة الخرضوات يف  تحت طائلة املصادرة والغرامات. وكان نقص الغذاء أ
الحدائق، وتوافر منتجات األلبان، باستمرار الحياة بشكل أفضل. ووّفرت الحصص املحّددة رسمياً وجبات غذائية بالكاد تحمي  من الجوع، تؤّمن 

ية يف أفضل األحوال يومًيا. . فاضطرّ الناس إىل دعمها بما توّفره الحدائق املزنلية واملشرتيات من الّسوق الّسوداء. 1300 سعرة حرار
وقف ألبري كامو وسط حشود املتبّضعني وشاهد مشاجرات من أجل الحصول على تنكة زيت. وما لبث أن بدأ ُيفكّر يف الوضع اإلنساين يف فرنسا، 
ية ولن يتسّبب ذلك يف انقطاع الطريق. هناك احتمال يف أن يطلق هذا األمر  فالحظ ما يلي: "القبول بعبثية كل ما يحدث من حولنا تجربة رضور
تمرّداً قد ُيثمر حسًنا. وتحليل فكرة التمرّد قد يساعدنا على اكتشاف أفكار قادرة على استعادة معىن نسيب للوجود، حىت لو بقي هذا املعىن ينطوي 
كرث من  على مخاطرة. فلطاملا تصّور الناس املأساة تتأرجح بني قطيب العدمية الشديدة واألمل الالمتناهي. وبالنسبة يل، ال يشء يعرّب عن الحقيقة أ
ذلك. البطل ينكر النظام الذي ُيسقطه، والنظام اإللهي يرضب ألنه مرفوض. وهو األمر الذي يؤكد وجودهما )البطل والنظام( يف نفس اللحظة 
اليت يتم فيها التشكيك يف هذا الوجود. ويستخلص الكورس الدرس، ذلك أن ثمة نظام يتحكم بالوجود، وأن هذا النظام قد يكون مؤملًا، لكن 
األسوأ من كل ذلك هو عدم إدراك وجوده. ويتحّقق التطهري الوحيد املمكن من خالل عدم إنكار أي يشء وعدم استبعاد أي يشء، وتالًيا قبول رسّ 
الوجود، حدود اإلنسان. هذا هو باختصار النظام الذي يعرفه الناس دون أن يتعرفوا عليه. قال أوديب بعد أن اقتلع عينيه: "كل يشء على ما 
يرام". فهو من اآلن وصاعدا بات مبرِصًا مع أنه لن يرى. تفيض عتمته بالنور، وييضء وجهه بعينيه املطفأتني بأسمى درس عن الكون الرتاجيدي. 

رجل بال أمل، يدرك هذه الحالة دون أن ينتمي إىل املستقبل.
يت الطهي وقرر إعداد البيض املسلوق عوًضا عن  البيض املقلي. يف تلك اللحظة، توقف كامو عن البحث عن ز

كامو: الطريق ليس مسدودًا... 
والرشط األّول قبول عبثية كل ما يحدث من حولنا

بوست فيلوسويف

 محمود العاكوم
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املعنون  رحلة  مجلة  من   20 العدد  يف  الستضافته  بزينطي   
ٍ
جغل عن  البحث  رحلة  خالل 

 Père la( يق مقطوع"، مل أجد نقطة انطالق أفضل من مقربة بري ال شزي "Dead-End الطر
يخية" ومشاهري بعد  ترتاح شخصيات "تار باريس الختيار ضيفي. فهنا  chaise( يف ضواحي 
واستناداً  Dead-End حرفياً.  الـ  إىل  أن وصَلت  إىل  والكبرية  الصغرية  باملغامرات  مليئة  حياة 
يسون  مور جيم  األول  خياري  كان  اإلختيار"  شزي  ال  بري  عند  تحتار،  وال  تدور  "ال  مقولة  إىل 
 This is" مثل   The Doors فرقة  أغاين  ومؤدي  كاتب  ربيعاً،   27 الـ  إبن   )1943-1971(
الحال  the end" و "Break on through to the other side"، واليت عرّبت، كما هي 
أبواب  أمامنا  اخرتاقه، سيرشّع  تّم  الذي، يف حال  الحاجز  تدمري  أولوية  الفرقة، عن  إسم  مع 

اإلدراك على مرصاعيها )رشط االستعانة بمادة املسكالني كما نَصَح ألدوس هكسلي(. 

املعجبات  تركتها  اليت  الحب  ورسائل  بالورود  املكلل  يسون  مور الّسيد  قرب  إىل  وصويل  قبل 
املعروفة  واألدبية  الفنية  الحركة  مؤسسة  إيسو،  إيسيدور  رضيح  استوقفين  العامل،  أنحاء  من 
1925-( غولدشتاين  إيسو  "إيسيدور  القرب:  شاهد  على  ُكِتَب   .)Lettrism( "الحروفية"  بـ 

ان  يبقى  لكن  عين.  قولها  استطاعوا  اليت  السوء  عبارات  بكل  رشقوين  أنهم  أعتقد   )2007
يد يف األمر هو كل الخري الذي سيكتشفونه يف أفعايل." الجديد والفر

املرحوم إيسو كان شخصية معروفة يف شارع سان جرمان دي بري يف باريس منتصف القرن 
 Traité  )1951( عام  الثوري  لفيلمه  رئييس  بشكل  السينما  عامل  يتذكره  طليعي  العرشين. 
مايو  ألحداث  مّهدت  أنها  السياسية  كتاباته  إىل  ُينظر  بينما   ،de Bave et d'Eternité
كن  كرث. بدأت تصدر منه همسات مل أ 1968 يف فرنسا. زادت حرشييت فاقرتبت من الرضيح أ
 Fokha tlokha tlokh! gouol tchia goual tchia. luss rok luss praine!" :أفهمها

."!Khlichbroi

***
إيسو؟  يا  قربك  تهمس يف  كنت  ماذا  إيسيدور.  استاذ  يا  إليك  يق  الطر يب  انتهت  وهكذا 

هل كنت تحّدثين بلغة بلدك األم رومانيا؟

قبل  للمقابلة  ُتحرّض  أمل  الحرويف.  الشعر  انطولوجيا  كتاب  من  حروفية  قصيدة  هذه  ماذا؟ 
الوصول إىل هنا؟ ال أصّدق ما سمعته...

أوصلتين  اليت  الصدفة هي  يارتك،  ز أنوي  كن  أ مل  أصاًل  ما سمعت. عادي.  أفهم  مل  وأنا 
إليك. 

عتيب عليكم يف رحلة أنكم استضفتم غي ديبور منذ عام ونّيف، ومل أتلق اتصااًل واحداً منكم 
كرث من 10 سنوات على اندالعها.  1968 الطليعية قبل أ مع أنين أنا من أسس لحركة مايو 

مل  انهياراً  لبنان  يف  نواجه  كنا  املاضية  السنة  مختلف،  السياق  استاذ،  يا  تتفهم  أن  عليك 
ديبور  مع  مقابلة  أن  وارتأينا  االستعرايض"  املجتمع  "إفالس  عن  فكتبنا  مثيل  له  يسبق 

يخي.  ستكون مفيدة يف هذا املشهد التار

 dead-End الـ  ليست  واقعكم،  لتغيري  فرصة  هذه  ولكن  اآلن،  فقراء  أنّكم  نسيت  حسناً، 
املثال، ما كانت مجلة رحلة لتصدر مجدداً لوال االنهيار، هل فهمت؟  كما تظّنون. على سبيل 
الربكان ينفجر عادًة بعد زلزال عنيف، فيحرق كل قديم ويغرّي الواقع. أنتم تواجهون صعوبات، 
ية، أنتم تؤسسون ملعجزة، تكاتفوا وساندوا بعضكم البعض كما  ية رضور نعم، ولكن االستمرار

.Dead-End يون وقالوا لكم أن سعر الرصف ليس الـ ساندكم القرّاء والداعمون على باتر

أفكارك. هل صحيح  إيسو. دعنا نتحدث عنك وعن  يا  يا معيّشنا، حسناً، شكرا  يون  باتر
أن العرب، وتحديداً التيار الصويف - والصوفيون سبّاقون يف كل يشء - أسسوا "املذهب 
يمكن  وبه  اللفظ،  العبادة هي  أن  الصوفيون  الحروفيون  اعترَب  قرون؟ 

ِ
ب قبلك  الحرويف" 

فهل  املوجودات.  مظهر  ألنها  األلفاظ  معرفة  أيضا  هي  واملعرفة  بالله،  االتصال  لإلنسان 
تعلم؟ كنت 

هذه  على  لنّطلع  الخمسينات  يف  واالنرتنت  ويكيبيديا  نستخدم  نكن  مل  أعلم.  كن  أ مل  ال 
القّيمة...  املعلومات 

يد من التدمري. ففي حني نظر معظم الناس إىل فرتة ما بعد الحرب  حسناً، دفعت نحو مز
الثانية كمرحلة إعادة إعمار، أَردَت يا إيسو الّدفع بعملية تدمري الثقافة إىل أبعد  العاملية 
يري بداية التسعينات من تدمري أجهَز على  حدود ممكنة )وال أقصد هنا ما قام به الحر
يتك   قديمة مل تدّمرها الحرب يف وسط بريوت(. وهكذا استندت يف نظر

ٍ
ما تبّقى من مبان

إىل الرغبة يف الخلق كمحرّك أسايس. 

البرشي، بل وجدتها يف  النشاط  ية أعلى مستويات  السارتر املاركسية أو يف  صحيح، مل أجد يف 
نا. أقصد أنه 

ِ
يخ املخلوق بوعي اإلبداع والخلق الذي ينقلنا من "بصقة" الالوعي إىل أبدية التار

األبدي.  يلِمس  يمارسه  الذي  الخلق  يخ، فإن فعل  التار الخلق داخل  الفنان  يمارس  يف حني 
يات االقتصادية مل تأخذ يف الحسبان رشيحة واسعة من املجتمع الذي  أِضف إىل ذلك أّن النظر
تحّلله، وهي فئة الشباب اليافعني الذين ال يشاركون يف النشاطات االقتصادية )ال عمل وال 
استهالك منّظم(. هؤالء الشباب هم "الخارجون" الحقيقيون عن املنظومة، ولكن يف حال مل 
يق مقطوع  اإلبداعية، وهي فعاًل جزء أسايس من طبيعتهم، فستصل إىل طر توّجه طاقتهم 
الحروفية  الحركة  خالل  من  أردت  ين.  لآلخر املعادي  والسلوك  يمة  الجر فيه  تسود  ومظلم 
كرث  أ يقة  بطر االبداعية  طاقتهم  بتحريك  "للخارجني"  يسمح  بما  ككل  املجتمع  هيكلة  إعادة 

يق ال تؤدي إىل أي مكان.  ايجابية بدل محارصة هذه الطاقة يف طر

تجارب  هي  تجاربهم  كل  أن  حني  يف  اإليجايب  االبداع  على  الشباب  نشجع  كيف  ولكن 
من  إبداعك  ومارست  عاماً   16 العمر  من  تبلغ  كنت  عندما  إيسو،  يا  أنت  حىت  سلبية. 
كتابك  الفرنسية  السلطات  حظرت  املرأة(،  ميكانيكا  أو  )إيسو،  األوىل  روايتك  نرش  خالل 

ثمانية أشهر.  بالسجن  النّسخ وحكمت عليك  وأتلَفت 

الكالم  وأن  فاحشاً،  كان  كتبته  ما  أن  عنه  املنبثقة  والسلطات  املجتمع  اعترب  حينها  بالظبط، 
يف  الجنسية  الثورة  قامت  سنوات؟   10 بعد  حصل  ماذا  ولكن  الوجود.  يهّدد  الجنس  عن 
كتاب  يف  املجتمع  هيكلة  بإعادة  قصدته  ما  النشوة.  تبلغ  أن  قبل  تقعد  ومل  وأمريكا  أوروبا 
اليت  األفكار  هيكلة  إعادة  هو   )Le soulèvement de la jeunesse( الشباب  انتفاضة 
أواًل أن أفكك الكلمة حىت  تشكّل املجتمع وشبابه. ومن أجل إعادة هيكلة األفكار، كان عليّ 

الحروف.

من  "الخارجون"  قادها   1968 عام  ذروتها  بلغت  اليت  الشبابية  االنتفاضة  جميل. 
مانيفستو  يف  كتبت  أنك  أذكر  بالسوق".  شغل  "مايل  الـ  جماعة  والهيبزي،  الطالب 
"انتفاضة الشباب" عام 1950 أن "كل حزب سيايس يفتخر بتمثيل الشباب أو النضال 
 - محددة  "كتلة"  مصالح  عن  يدافع  منهم  واحد  كل  الواقع،  يف  مستقبلهم!  أجل  من 
يا"، "طبقة وسطى"، أو "الفئات الحسنة يف األمة" - وذلك من خالل استعباد  "بروليتار

القوة الصاعدة املتمثلة بالشباب." وأعتقد أنك على حق.

نعم، أنا أيضاً أعتقد أنين على حق.

الحروفية:  ية  الشاعر مانيفستو  تقول يف 
"إيسيدور إيسو يبدأ تدمري الكلمات والحروف.

يد للحروف أن تحضن يف داخلها كل الرغبات. إيسيدور إيسو ير
يد أن ُيقلع الناس عن استخدام االستنتاجات، أي الكلمات.  إيسيدور إيسو ير

إيسيدور إيسو سيخلق املشاعر ضد اللغة، من أجل لذة اللّسان. "

يبة؟ وملاذا طرحت هذه الرؤيا حينها؟ أعين اللغة تطّورت  يقة الغر ملاذا تتحدث بهذه الطر
يخ، أعرف أنك تقول أن تطّور الفن غري مرتبط بالثورة يف املجتمع، فلماذا أردت  مع التار
أن  بدل  كرث  أ األمور  تعّقد  اليت  املجدية  غري  البدائية  من  نوع  ذلك  أليس يف  تفككها؟  أن 

؟ تبّسطها

كتب مانيفستو، هكذا نكتب املانيفستو. ثانياً، نعم، إن تطّور الفن غري مرتبط بالثورة  أواًل، أنا أ
يف املجتمع، بل هو مالذ منها. يف الشعر، شعرت أن الحقبة األوىل بدأت مع هومريوس. وضع 
هومريوس مخطًطا ملا يجب أن تكون عليه القصيدة. ثم طّور من بعده الشعراء هذا املخطط  
من خالل استخدام جميع الوسائل املمكنة ضمن معايري هومريوس. ولكن يف النهاية، أنجزنا 
Dead- الـ  هذه  إىل  الوصول  تم  أنه  شعرُت  هومريوس.  نهج  ضمن  به  القيام  يمكن  ما  كل 

يتشارد  End يف الشعر مع فيكتور هوغو، ويف الرسم مع أوجني ديالكروا ، ويف املوسيقى مع ر
كتملت هذه الحقبة األوىل، مل يكن هناك يشء يمكن كسبه من خالل االستمرار  فاغرن. عندما ا
يا مان"، كما قال  "إبداع حقيقي  القديم. لن يكون هناك أي  للنموذج  أعمال وفًقا  إنتاج  يف 

بول، وبالتايل ال قيمة جمالية. هكذا قررت افتتاح حقبة النقش يف الفن. 

حاوره: حرمون حمية

إيسيدور إيسو لـ رحلة: مفرداتنا مليئة بالجثث

جغل بزينطي
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يف  "النقش  عملية  بأنها  للسينما  تاركوفسيك  يف  تعر مثل  هممم،  الفن"،  يف  "النقش 
الزمن".

لبدء مرحلة جديدة. وكنت  إذاً  الوقت  أقول، حان  كنت  بالك".  السينما، "طّول  إىل  سأصل 
األشكال  تحطيم  عن  الناتج  الردم  أمللم  كنت  املقطوعة.  يق  الطر لفتح  املناسب  الرجل  أنا 
عكس  على  وراديكالية،  حديثة  يقة  بطر استخدامه  إلعادة  جديًدا  مخطًطا  وأضع  القديمة، 
الجديدة  الشعري  اإلبداع  لحقبة  األساسية  العنارص  السابقة.  الحقبة  يف  ية  الشعر الحركات 
هي األحرف، أي الرموز املرئية واألصوات اليت مل تملك أي معىن. ما قمت به يف الحروفية هو 
الالمتناهي  الردم  هذا  دمج  إعادة  بهدف  املقطوعة،  الطرق  بدل  جديدة  لطرق  معايري  وضع 

بإسم أهداف جمالية جديدة.

 Fokha tlokha حروفية؟  قصيدة  كانت  قليل  قبل  تلقيها  سمعتك  اليت  القصيدة  إذاً 
 !tlokh

نعم…

طيب أنت مل تحّد طرحك باألدب والشعر، بل ذهبت باتجاه السينما أيضاً، ومارست نفس 
الصورة  على  الحرويف  الّطرح  بتطويع  لك  تسمح  تقنيات  وأبدعت  التدمريي  األسلوب 
واستخدمت  النفايات  مستوعبات  يف  وجدتها  أفالم  أرشطة  جمعت  أنك  أذكر  واألفالم. 
أن  الخلق؟  معىن  هو  هذا  هل  جديدة.  حياة  أعطيتها  وكأنك  فيلمك  يف  منها  مشاهد 
عر،  كالشِّ الحديث،  السابع  الفن  السينما،  وهل  جديدة؟  فرصة  عن  املهمالت  يف  تبحث 

وصل إىل dead-end برأيك؟

لجنة  حاولت  املهرجانات،  أحد  فيلمي يف  ُعرض  عندما  أنه  املوضوع  املبيك يف  املضحك  طبعاً! 
الفن.  من  جديداً  نوعاً  شاهدوا  لقد  يعّلقون،  كيف  يعرفوا  مل  التعليق،  وعدم  التهرّب  الحكم 
أنها سمينة، منتفخة.  القرن املايض، أن السينما غنية جًدا. أقصد  اعتقدت، منذ خمسينيات 
توّسع  وأي   ،  Dead-End الـ  القصوى،  حدودها  إىل  الخمسينيات  يف  السينما  وصلت  لقد 
أفالم  فبعد  السينما.  تدمري  أعَلنُت  االحتقان.  تأثري  تحت  السمني  الخزنير  إضايف سيفّجر هذا 
بداية  تجاري.  منتج  إىل  يشء  كل  وتحّول  اإلبداع  َخَفَت  وايزنستاين  وشابلن  وبونويل  كوكتو 
الشعر،  مع  الحال  هي  كما  الحقبة،  هذه  القديمة.  السينما  تدمري  تتطلب  الجديدة  السينما 

القديم. تفتيت  هي حقبة "النقش"، 

 Traite de  يبية الجديدة تبرص النور بعد أن عرضَت فيلمَك صحيح، بدأت األفالم التجر
Bave et d'Eternité. يف فيلمك الثوري، استخدمت ألول مرة تقنيات جديدة لصناعة 
الكيميائية، وفصل الصوت عن الصورة،  باملواد  الفيلم  النقش والخدش وحرق  األفالم: 

التقنيات؟ وتفكيك القصة. ما القيمة اليت تقّدمها للمشاهد من خالل هذه 

بالقرف من  كنتم تشعرون  الفيلم: "إذا  بداية  الشاشة يف  الذي يظهر على  النص  الجواب يف 
نشأتها  منذ  لكم  السينما  تقدمها  اليت  الجديدة  والواقعية  والعصابات  الحب  قصص  تكرار 

حىت يومنا هذا، سرتون اآلن إحدى الروائع األصلية لشاب سوف يّغري فن الشاشة."

ما هذا التواضع يا إيسو؟

أخي، أحد النقاد كتب بعد مشاهدته الفيلم: "إيسيدور إيسو هو قائد جيلنا".

املشاهد:  أحد  يف  تقول  فنسمعك  والحرف،  والكلمة  اللغة  إىل  تعود  الفيلم  يف  طيب، 
مقابل  يف  الكلمات."  أجل  من  ماتوا  لرجال  مقربة  الحقيقية،  بالجثث  مليئة  "مفرداتنا 
بها  تتمزّي  اليت   )Poesie sonore( الصوتية  القصائد  إلقاء  الفيلم  يف  يتكرر  الصورة، 

الحركة الحروفية. فما هو دور القصيدة يف الفيلم؟ 

مع  التعامل  ويتم  املونتاج.  يف  والصورة  الصوت  بني  التام  الفصل  مبدأ  على  الفيلم  يعتمد 
اآلخر.  مع  داللية  بعالقة  يرتبط  أن  واحد  على  يفرض  فال  مستقل  بشكل  العنرصين  هذين 
القصائد  أما  صدفة.  محض  يكون  قد  اللحظة  نفس  يف  والصور  األصوات  عرض  أن  يعين 
الصوتية، فهي ال تعين شيئاً )Signify(، وال معىن لها )Meaning(، وقمنا بتأليفها فقط من 

اليت تخلقها.  الضوضاء  أجل جمالية 

أستاذ إيسو، هنا ينتهي حوارنا، وصلنا إىل النهاية )استخدمنا عبارة Dead-End كثرياً يف 
هذه الحلقة(. ولذلك، أود أن أقتبس من فيلمك الجملة التالية: "كان جيداً، ولكن كل 
األمور الجيدة يجب أن تصل إىل خواتيمها… ألول مرة، مع دينزي، خاف أن ينهي عالقته 
بامرأة، خاف من النهاية الحتمية. وكلما زاد خوفه، كلما زادت رغبته باالنفصال." شكراً 
عن  تبحث  ال  عميق،  حزن  يف  تغرق   ،Dead-End الـ  هذه  بعد  الحوار.  هذا  على  إيسو 

مغامرة جديدة، ال تبحث عن رحلة. أرقد بسالم. الليل طويل وأنا سأغادر املقربة.
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يف أوائل األربعينيات من القرن املايض، مل يكن جيمس بالدوين قد بلغ الثامنة عرش 
من عمره عندما انضم إىل رابطة الشباب االشرتايك يف نيويورك، وهي أحد فروع 
الحزب االشرتايك األمرييك. مسريته السياسية بدأت بمشاركته يف مسرية العمال يف 
املدينة  حاملني يافطات ُكتب عليها:  أيار/مايو، الذين جابوا شوارع   الواحد من 
على  بناًء  عملًيا،  أمًرا  لليسار  بالدوين  انجذاب  كان  إنسانية!".   كرث  أ أحياء  "نريد 
كن أعرف شيًئا عن الشيوعية، لكنين كنت  تجربته ونشأته يف مساكن هارمل: "مل أ

أعرف الكثري عن األحياء الفقرية".

اليساريني  نتيجة عدم قدرة  نائش طويال  كاشرتايك  لنفسه  بالدوين  يدم تصّور  مل 
البيض التعامل مع مسألة العرق، مما دفع بالدوين إىل السخرية من السياسة 
ية باعتبارها مجرد تلقني عقائدي. سيعود بالدوين يف النهاية إىل االشرتاكية،  اليسار
السياسات  من  وتطّلبت ظهور شكل جديد  عاًما  ثالثني  استغرقت  العودة  لكن 

ية املتجسدة يف حزب الفهود السود. اليسار

اليت  نيويورك يف 2 آب/أغسطس 1924، ونشأ يف هارمل  بالدوين يف مدينة  ولد 
يف  كرو  جيم  قوانني  جحيم  من  الفارين  للسود  الثقافية  للحياة  مركًزا  أصبحت 
الجنوب إىل املدن الشمالية مثل نيويورك، مما مّهد الطريق لنهضة هارمل. الكساد 
االقتصادي الكبري أغرق أحياء السود يف فقر مدقع وشّوه طفولة بالدوين الذي 
كان يميض معظم وقته يف رعاية أشقائه الثمانية الصغار بينما كانت والدته تنظف 

يات البيض. منازل النساء البورجواز

النفاق الليربايل
إذا كانت دعوة الفقر هي اليت دفعت بالدوين إىل االشرتاكية، فإن تهميش مسألة 
أبًدا  بالدوين  بعيًدا عنها، ومع ذلك، مل يدعم  اليت دفعته  العنرصية والعرق هي 
املكارثية أو أًيا من الحلقات األمريكية األخرى يف مسلسل هيسترييا الحرب الباردة. 
يف كتابه No Name in the Street، يصف بالدوين عودته إىل نيويورك يف عام 
يًبا يهرع يف شوارعها بال   تقر

ٍ
1952، بعد أربع سنوات يف باريس: "كان كّل شخص

رحمة بحًثا عن ملجأ، كان األصدقاء يرمون أصدقاءهم إىل الذئاب، ويربرون ذلك 
من  بداًل  الشيوعي(".  للحزب  املركزية  اللجنة  )أي  للكومنرتن  بالعمالة  باتهامهم 
دفعه إىل أحضان مناهيض الشيوعية، أعطت املكارثية بالدوين نظرة عامة على 
النفاق الليربايل الذي أصبح مألوًفا خالل ذروة حركة الحقوق املدنية، فعّلق على 
ظاهرة تربير "رضورة "احتواء" الشيوعية، ألنها تشكل تهديداً للعامل "الحر"، قائاًل: 
"مل أقل إىل أي مدى هّددين هذا العامل الحرّ وهّدد املاليني مثلي. لكنين تساءلت 
العقالين، على أي مستوى، أن يعمل  الفاضح وغري  لتربير االستبداد  كيف يمكن 
الناس  لهؤالء  املعلنة  غري  الداخلية  اإللحاحات  ما هي  وتساءلت  الحرية،  لصالح 

اليت جعلت من الرضوري نرش هذا الوهم غري الجذاب تماًما”.

يخ الكوبية عام 1962، عندما كادت سياسة حافة الهاوية األمريكية  بعد أزمة الصوار
استمرارها يف  بسبب  املتحدة  الواليات  بالدوين  انتقد  نووية،  إىل حرب  تؤدي  أن 
ير املصري. يف العام  نرش ما يسمى شبح الشيوعية، ودافع عن حق الشعوب يف تقر
التايل، ألقى بالدوين خطاًبا بعنوان “الطفل الزنجي )أعيد طبعه باسم “حديث 
قبل  من  ليس  بشدة،  "مهددة  املتحدة  الواليات  إن  قال  حيث  املعلمني”(،  إىل 
خروتشوف، ولكن من الداخل"، يف إشارة إىل فشل الدولة يف تلبية مطالب حركة 
الحقوق املدنية. قارن بالدوين أوهام التفوق األبيض بأوهام معاداة الشيوعية: 
"إنه الرجل األبيض األمرييك الذي فقد قبضته على الواقع منذ مدة طويلة ]…[ 
يخ الزنوج، وأسطورة حول تاريخه الخاص، ثم ابتكر  بعد أن ابتكر أساطري عن تار
أساطري عن العامل بحيث، على سبيل املثال، يندهش الشعب األمرييك من أن بعض 
العامل ال يذهبون لالختباء  الناس يفّضلون كاسرتو، يندهش لوجود أشخاص يف 
عندما يسمعون كلمة "شيوعية"، يندهشون من أن الشيوعية هي واحدة من 

حقائق القرن العرشين اليت لن نتغلب عليها بالتظاهر بعدم وجودها."

أهمية رحلة بالدوين السياسية أنه وجه سهام  نقده إىل الليرباليني السود أيًضا، 
نالحظ  أن  إال  يسعنا  "ال  القول:  حد  إىل  بالدوين  يذهب  هارمل”  “غيتو  مقالة  يف 
كرث بكثري من اهتمامهم  أن بعض القادة والسياسيني الزنوج يهتمون بوظائفهم أ
برفاهية الزنوج". إذ مل يكن بالدوين مثقفاً نخبوياً يجلس على الهامش أو بداخل 
إللقاء  جوالت  فنّظم  النضال.  يف  نشًطا  مشارًكا  أصبح  لقد   – عاجي  برج  أروقة 
محارضات وشارك يف نقاشات يف الجنوب نيابة عن مؤتمر املساواة العرقية. كما 
عام  مونتغمري  إىل  "سلمى"  ومسرية   1963 عام  واشنطن  مسرية  يف  شارك 

.1965

 Martin و   Malcolm X و   Medgar Evers على  تعرف  نشاطه،  خالل  ومن 
Luther King Jr. – ثالثة رجال تم اغتيالهم يف 1963 و 1965 و 1968 على 

التوايل – فتأثّر بهم عاطفياً وسياسياً يف الحياة... ويف املوت.
 وعندما كان ال يزال يعيش يف فرنسا عام 1957، سمع بالدوين عن اإلساءات 
من  عاًما   15 العمر  من  تبلغ  سوداء  )طالبة  كاونتس  دورويث  لها  تعرضت  اليت 
فكتب  حديًثا(.  مدمجة  بمدرسة  االلتحاق  حاولت  الشمالية،  كارولينا  والية 
بالدوين "ببساطة مل يعد بإمكاين الجلوس يف باريس ملناقشة مشكلة الجزائريني 
واألمريكيني السود ]...[ كان الجميع يدفعون مستحقاتهم، وحان الوقت للعودة 

إىل املزنل ليك أدفع مستحقايت".

كية سوداء نحو اشرتا
ومع صعود حركة القوة السوداء يف أواخر الستينيات، كان مثل العديد من نشطاء 
استمرّ  القديمة.  املدنية  الحقوق  حركة  اسرتاتيجية  يف  يشكك  املدنية،  الحقوق 
ومحاوالتهم  الستينيات  طوال  الليرباليني  السياسيني  نفاق  بانتقاده  بالدوين 
الحتواء وتهدئة حركة الحقوق املدنية، وخاصة تعبرياتها األكرث راديكالية، فنرش أول 
من  للخروج  سلمية  طريقة  إيجاد  يف  آماًل   ،1955 عام  يف  له  مقاالت  مجموعة 

العنرصية – وهو املوقف السائد الذي مزّي حركة الحقوق املدنية الليربالية املبكرة.
كًيا  اشرتا وأصبح  الليربالية  عن  بالدوين  انفصل  السبعينيات،  أوائل  بحلول 
تبّناها خالل مراهقته، وقد تطلب  اليت  السياسية  التوجهات  راديكالًيا، فعاد إىل 
مع  ممزي  بشكل  الرأسمالية  مناهضة  دمجوا  الذين  السود،  الفهود  ظهور  األمر 

مناهضة العنرصية.

يات مراقبة الرشطة املسلحة  يف معرض تعليقه على أداء حزب الفهود السود ودور
االشرتاكية:  الحزب  أهداف  بالدوين  وصف  القايس،  الدولة  ورّد  للحزب  التابعة 
“يؤمن هيوي )مؤسس الحزب(، وأنا كذلك، برضورة تأسيس شكل من أشكال 
الحقيقية  لالحتياجات  استجابة  تشكّلت  اشرتاكية  البلد،  هذا  يف  االشرتاكية 
للشعب األمرييك. هذا ليس موقًفا عقائدًيا، بغض النظر عن الصورة اليت قد ظهر 
بها الفهود لتمجيدهم ماو أو تيش أو فانون. لكن من الرضورة إيجاد  شكل من 
العامل تحكم  الهرمية الحالية يف  املراتب  أشكال االشرتاكية تقوم على مالحظة أن 
على معظم العامل بالبؤس؛ وأن أسلوب الحياة الذي تمليه هذه الرتتيبات عقيم 

وغري أخاليق، أنه ال أمل يف السالم يف العامل ما دامت هذه الرتتيبات موجودة."
اتخذ بالدوين اآلن موقًفا مدافعاً عن الفهود السود الذين تعرّضوا للسجن املمنهج 
)نيوتن يف عام 1967، سيل يف عام 1968، إلدريدج كليفر يف عام 1968، أنجيال 
وفريد  )بويب هوتون  األمريكية  الدولة  يد  القتل على  أو  ديفيس يف عام 1970( 
ميالد  عيد  حفلة  بالدوين  استضاف   ،1968 عام  يف   .)1968 عام  يف  هامبتون 
آنذاك، وحرضها آالف املؤيدين.  نظمها الفهود السود لنيوتن الذي كان محتجزاً 
يف عام 1970، كتب رسالة مفتوحة إىل أنجيال ديفيس املعتقلة آنذاك، ُنرشت يف 
New York Review of Books: "يجب أن نكافح من أجل حياتك كما لو كانت 
حياتنا". دعمه للفهود، بعد مشاركته األكرث رصاحة يف حركة الحقوق املدنية، جعل 

حياته أيضاً مهددة من مكتب التحقيقات الفيدرايل.

 كريبسو ديالو

جيمس بالدوين عن أمريكا البيضاء: 
أوهــــــام على حافة الهــــــــــاوية

افروبيت
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يف عام 1972، ُسئل بالدوين عما إذا كانت الواليات املتحدة ستصبح اشرتاكية. 
أوضح رده التأثري العميق الذي أحدثه الفهود عليه، باإلضافة إىل االتجاه االشرتايك 
باالشرتاكية. عندما  تعنيه  فيما  تكون حريًصا جًدا  أن  تبناه حينها: "عليك  الذي 
أستخدم الكلمة ال أفكر يف لينني أو ستالني أو تروتسيك. ليس لدي أي عارضات 
املتحدة  الواليات  يف  اإلشرتاكية  تحققت  إذا  ذهين.  يف  أوروبية  ايديولوجية  ياء  أز
ستكون مختلفة تماًما عن االشرتاكية الصينية أو االشرتاكية الكوبية ]...[ ثمن أي 

اشرتاكية حقيقية هنا هو القضاء على ما نسميه مشكلة العرق."

أن  كيف  عن  فكتب  للسلطة،  طبقًيا  تحلياًل  بالدوين  طّور   ،1972 عام  بحلول 
بديل  خلق  إىل  داعياً  البرشية"،  بالحياة  تهتم  ال  األمريكية  النفطية  "املصالح 
للرأسمالية مستخدماً التحليل االقتصادي لفهم العالقات بني األعراق: "السود 
قد ُجلبوا إىل هنا كمصدر للعمالة الرخيصة اليت كانت ال غىن عنها لتقدم االقتصاد 
األمرييك. من أجل تربير حقيقة أن السود عوملوا كما لو كانوا حيوانات، كان على 
ية البيضاء أن تغسل دماغ شعبها لالعتقاد بأنهم، يف الواقع، حيوانات  الجمهور
متعمدة  سياسة  كانت  ]العنرصية[   ... الحيوانات  مثل  يعاملوا  أن  ويستحقون 
لكسب املال من اللحم األسود. واآلن، يف عام 1963، ألننا مل نواجه هذه الحقيقة 

أبًدا، نحن يف ورطة ال تطاق."

التضامن األممي  
فهم بالدوين دائًما الدور الحاسم للتضامن يف تحدي النظام وكيف أن اضطهاد 
أن  فيتنام  حرب  أظهرت  وعندما  الجميع.  باضطهاد  مرتبط  واحدة  مجموعة 
حكومة الواليات املتحدة مستمرة بالقمع واالستغالل يف جميع أنحاء العامل، توّسع 
كرث ليصبح أممًيا. مل يكن التضامن بني السود والبيض  مفهوم بالدوين للتضامن أ
يف  العنرصية  على  التغلب  يمكن  ال  ألنه  ذاته،  حد  يف  كافياً  املتحدة  الواليات  يف 
 No Name الداخل بالزتامن مع ارتكابها يف الخارج. وهكذا، كتب بالدوين يف كتابه
in the Street: "أي الزتام حقيقي بالحرية السوداء يف هذا البلد سيكون له تأثري 
يف إعادة ترتيب جميع أولوياتنا، وتغيري جميع الزتاماتنا، بحيث، على سبيل املثال، 
يجب أن ندعم الثوار السود يف جنوب إفريقيا وأنغوال، يجب أن نكون أقرب إىل 
العربية بداًل من إرسائيل،  كوبا مما نحن عليه من إسبانيا، وسوف ندعم الدول 

ولن أشعر أبًدا برضورة اتباع الفرنسيني يف جنوب رشق آسيا."

من  الكثري  خلفه  تارًكا  الرسطان،  ملرض  بالدوين  استسلم   ،1987 عام  بحلول   
الروايات اليت يمكن للراديكاليني اليوم أن يتعلموا الكثري منها، عن البؤس اليومي 
املهمشني  وعن  الفقراء  الكادحني  عن  األرض،  معذيب  جميع  كاهل  يثقل  الذي 
أن  األساسية لالشرتاكية:  األفكار  كثرية عن  أدلة  الواقعية تجمع  كتاباته  البؤساء. 
علينا  أن  البديل.  هي  االشرتاكية  وأن  للرأسمالية،  الحياة  رشيان  هي  العنرصية 
دراسة النظام ملحاربتها وأن النضال يجب أن يربط كل املجموعات املضطهدة يف 

تضامن من أجل قضية مشرتكة للتحرر الكامل.

ية األملانية روزا لوكسمبورغ بعبارة أن اإلنسانية تواجه خيار االشرتاكية  اشتهرت الثور
أو الهمجية. بطريقته الخاصة، قال جيمس بالدوين ما يشبه عبارة لوكسمبورغ: 
"بصفتنا اشرتاكيني، من واجبنا التنظيم حىت تتمكن البرشية من تجنب الحريق 
يف املرة القادمة. لدينا بديل لهذا العامل الذي تشعله نار يغذيها دافع الربح، حريق 
يحقق  اشرتايك  أجل مجتمع  والنضال من  االتحاد  – من خالل  إنسانيتنا  يلتهم 

الرفاهية للبرشية."
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معلقات

عادل نّصار

ّحمالة األوجه 

يا لغة الشعر
آه يا لغتي

حاّملة األوجه
ما أشد

شقايئ معك
توقعينني يف

إساءات الفهم 
دوماً

وترتكينني عىل
مفارق طرق متعارضة

النجدة أستجدي 
من أفخاخ البرش واملرض.

***
يف هذا الرشق
نحمل كالمنا

عىل أكّفنا
***

معاين الرشق
نصال يف الخارصة

نصال الغرب
أوسمة ونياشني.

***
  

ال يشء ُمصان
فاألصدقاء

والعائلة
وكل ما يّدب
يف هذه البالد

عساكر
أو جرناالت

ال يشء ُمصان
وال تستطيع االحتفاظ

إال بحق الرفض
وعدم

االنخراط.
***

 
ثوار وثورات ودفاعاً عن الحب وعالقات 

مدبرة وعىل عجل.
ثوار وثورات ومجتمع مدين ونسويات ورجال 

أعامل وآالن باديو وشذرات من خطاب 
محب.

رجال أعامل وثورات وثوار وموضة عرص.
***

لقصيدة ال تروم خامتة
ال

الثورات
تنجي

وال
الخواتيم.

تقاطعات عمر ينقيض.
***

لقصيدة ال تعرف خامتة
مع ذلك يرصون عىل

تعذيب روحها بخواتيم
ال تليق برفعتها.

My Road - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1907) 
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... ! ؟ ... سالَكة ... ؟ ! ...
أنطوان الزعتيين

تحت  الحروف  مفاتيح  لوح  إىل  تنظر  عندما  ولذلك   …
يديك وال تعرف من أين يبدأ اغتيال األصابع، وال بأي حرف 
أنت  فتكتبه  لُيقتل  ُيدّق  أن  الرشف  له  سيكون  محظوظ 
يمة، ومن ثّم تلوذ بالهرب والفرار من وحدة  كمن يقرتف جر
يف  الساقطة  الجملة  وهيجان  الكلمة  وإخفاقة  الحرف 
وقيعة الدّق ... وتدّق تدّق األعصاَب على مفاتيح حروف ال 
الشاشة،  عقم  تقع يف  أشكالها  على  بكلمات حروب  إال  تتنّبأ 
وحالتك،  حالك  على  بالشفقة  وترمقك  قواها  تستجمع 

تعرب منك إليك دون أن ترضب لك حساًبا، وهو أنّك...
بالتوتّر  املفعمتني  يديك  بني  من  برأسك  ستفلت  …ولذلك، 
يخ البلد وستفكّر كيف تحتمي  والقلق، ستصفن طويال يف تار
ورق  الشجر،  من  عليك  الهاجم  بالورق  وتتمّوه  نفسك  من 
والنرس  السطالء  العاصفة  بومة  مع  اليقظة  بأرق  يأتيك 
يبة،  غر عجيبة  مخلوقات  يدة،  كالطر بالحرب  املبحلق  التائه 
والتغربة،  التفرقة  من  امللطوع  لسانك  بألفاظ  منك  تنتقم 
نفس  يف  املحشور  أنفك  رغم  إليك  البداية  تعود  أن  إىل 

السالكة...  النهاية 
بني  تحرشها  الورق،  على  تكتبها  سالكة  ميرّسة  بكلمة  فتبدأ 

النقاط والتعب :  … ! ؟ … َسالَِكة … ؟ ! … 
تنتظر يك...  ثّم 

يك تبدأ يك تعرب يك تنفذ يك تخرج 
يك تفصل يك تصرب يك تزرع يك تحصد 

يك تفرح يك تبيك يك تلعب 
بيتك  يك تخرج من 
يك تعمل يك تحلم 

يك تحيا يك تكرب يك ُتوجد 
بيتك  العودة إىل  يق  يك تسلك طر

اليت اختفت الجملة  بداية هذه  تبدأ كما مع  يك 
دونك لوحدها من  يقها  اليت سلكت طر

اليت انترشت بنرش غسيلك على سطوح اللغة املستفردة بك 
املتكّلمة عن كل يشء  يف هذه الوحدة 

أنّك  مع  َنَفِسها  من  الستثنائك  يشء  كل  بفضح  السالكة 
أنت هو الذي من أْوَجَدها يك

بخري الجميع  يعود  يك 
املجرمة  الوحدة  يك نخفف من وطأة هذه 

سالكة  يق  الطر تبقى  يك 
سالكة وباملحّبة  بالحب 

سالكة... 
فهي  يب،  وتجر تجربة  أي  من  تنّجيك  وال  بك  تنطق  سالكة 
لتتّم  إليك  بحاجة  أنّها  تعلم  وأنت  بحّقك  قاتولية  أنّها  تعلم 

ملقتلة: ا
هباء الورق  على  الحرب  لُيلفظ 

لُيقذف الورق املجعلك يف سّلة مهمالت وحيدة تقف بجنبك 
تنوح خاطرك  وعلى 

العميقة الرقيقة  للعذوبة  مزبلة  تنكة 
بهرائك  املستشهد  يخك  تار كل  بلحظة مع  رأسك  فيها  تنعي 
تلفيقاتك  لتنفلق وتطوف مع مسوّدات  بنفاقك فيها  تمتلئ 

بالفرح اآليت حتًما يك...  املبرّشة 
قلبك  له  يخفق  يك 

يك تحّن دون أن تحزن عليها
تبتسم وأنت  برأسك  تدفنها  يك 

سالكة فهي  حبييب  يا  ابتسم 
سالكة... حبييب  يا  سالكة 

ما  تّم  فلقد  والتسويد،  الخرطشة  واجبات  من  انقلع  ُقم 
نور  فروض  على  هلّم  وبّيضها،  رجل  يا  اآلن  هلّم  انطّم، 
فالحروف  سالكة،  هي  طاملا  وبرسعة  اآلن  هّيا  الشاشة، 
وتدور  املحاور  على  أخواتها  تجرّ  الكلمات  انتظار  من  يئست 

الوصل أدوات  بني  وتختفي  لتضيع  املتحرّكة  الجبهات  على 

واألوراق  األقالم  بني  اللغة  انتظار  طال  والفصل...  والقطع 
عن  مسودات  بني  هنا  املكوث  طال  املتناحرة،  والشاشات 
الطائش،  الرصاص  لرّشاشات وترضيع تحت  خرائط وتلقيم 
لربّما  مىض  فيما  كانت  اليت  الطفولة  مواصيل  طالت 

سالكة...
ُمغتصبة  جماًل  لتوّلد  العيون  تجامع  الرغبة  يف  بتحر سالكة 
العبة  سالكة  هكذا،  هي  كانت  نعم،  اآلن،  نّصك  تجهض 
سالكة  الواطي،  إىل  العايل  من  بأسفلها  وملعوب  ملعوبة 
ال،  ُقم...  النافذة،  من  واقفز  ُقم  اآلن،  بك  فهّيا  كانت،  هي 
باستطاعته  أنت وال أحد غريك  تنّفس، ال  تمّهل،  ال، برشفك 
وحىّت  سالكة،  رقبتك  على  سالكة،  الطفولة  يلجمها،  أن 

اآلن هي حّية وسالكة...  املُجَهض  بالنّص 
ليبدأ  به  تبدأ  الحكاية  بدء  من  املوت  حيا  الحكاية،  حيا 
أنت  كما  اآلن،  الحارض  كما  هو  فالًتا  كان،  ما  يا  كان  املايض، 
جملة  باملفرّق،  بالجملة  الحكاية،  يف  كما  اآلن،  باملفرّق  تكتبه 
اللغة  كانت  بعينيك  يا من  تقرأ،  يا من  عينيك  وأمام  بجملة 
باللغة  العني  كان،  ما  يا  وكان  سالكة،  اآلن،  هي  فصارت 
هي  كانت  كما  الفاعل  على  عابرة  سالكة...  بالسّن،  واللغة 
وما زال هو بفعلته فاعال بمفعول به وعلى الّدوام سالكة... 

ثم فجأة قف! سالكة 
الواقع: األمر  لقوى  حاجز 

إبحش جورة.  انبطح.  ترّجل.  - مكانك قف! 
تّم.  بأمرك سيدنا.   -

تفّضل!  - أهال وسهال 
حّل  الذي  ما  رجل؟  يا  البداية  من  املصلحة  ولهذه  لك  ما   -

إنسان؟ يا  بك 
تخرج  أن  الدوام  على  ُتْعقر  اليت  للكلمة  بّد  ال  كان  ربّما 
النسل  عن  األصل  لفصل  واحدة  ككلمة  كرة  الذا مرآة  من 
الغضب،  على  تقيض  بغضب يك  تحّبك  امرأة  على  والهجوم 
وجديد  أّول  من  رجل،  يا  بسالم  تبدأ  قد  ربّما  أجل،  وهنا، 

ولو غري سالكة، لكن نعم، وملا ال؟ أجل.
مل،  ال،  واملفهومة؟  الواضحة  الّسهلة  الّسلسة  اللّغة  نعم. 

بلغة سالكة... لكن،  ربّما  ولن، 
إشارات  وتتقاطع، ال  الكلمات وتمرح  لغة مساملة ترسح فيها 

الّسري  وجهة  ملعرفة  أو  التدفق  لتنظيم  محددة 
منسّية  ملجازر  جماعية  كمقربة  مفتوحة  سالكة  لغة 

الوطن  بحجم  كخيمة  لغة 
املغيبني  ين  املنتظر املوجودين  كرة  لذا لغة 

امليتة  املفقودة  املنفجرة  املدينة  حّية يف وسط  لغة 
وبعكسها  االتجاهات  بكل  سالكة  لغة 

الخرف  يوم على شاشة  كّل  كما 
يدة اّلرتف  كما كّل حرف يف جر

كالعيش  إال  يّة  الرب يف  املوت  احتماالت  كل  على  مفتوحة  لغة 
للفرجة  يف هكذا صندوق 

على  والطلب  العرض  سوق  يف  يّة  انتحار لعملية  سالكة  لغة 
الدولرة  ولبننة  اللبننة  دولرة 

بسعر  للعصب  مجانا  واصلة  دماغية  لسكتة  سالكة  لغة 
املكهرب  املنطق  كلفة 

الصمت  دود  منه  املُتخم يرسح  البطن  مفتوحة  لغة سالكة 
املُعدم  الحق  السكوت عن  ليطول  الكالم  تنخر  لغة سالكة 

والتشظي  اللفظي  بالهدر  إال  مسلوكة  غري  سالكة  لغة 
والفتيلة الصاعق  مع  الذهب  ألسنان  ن 

ِ
املمعج املعجمي 

غري  املستفرغة  املعلوكة  النظيفة  اللماعة  كالفضيلة  لغة 
املهضومة

والشّم  والذوق  اللمس  مشوشطة  مائعة  سالكة  لغة 
والسمع والرؤية 

تعد  مل  اليت  الغائبة واملغّيبة  لكّل حواس األجساد  لغة سالكة 
ونتحّسسها بها  نحّس  أجسادها يك  مع  بعد 

املتعّمد  بالخطأ  وقع  انفجار  بعد  كالخراب  سالكة  لغة 
سابق  عن  واملطّبق  واملتصّور  املمنهج  املدروس  املقصود 

وتصاميم   تّصورات 
لغة سالكة فاتحة مسّهلة للخرق رشقا وغربا، تدور يف العدم 

الخارج  العدم من  الداخل وعينها على وسع قلب  من 
متطايرة:  متشظّية  فضائية  بموبيليا  مفروشة  سالكة  لغة 

احجزوا لنا مرحاًضا على طاولة السفراء وال لزوم للسيفون، 
سالكة…

األجساد  من  املتفّلتة  واملسالك  واملجاري  باألمعاء  سالكة 
إىل  باملنطق  والتغوط  التبويل  من  سلوكّياتها  بّدلت  اليت  
لشنقها  صانعيه  رؤوس  خوانيق  على  والعنقدة  الرتبيط 

سالكة...  بعدها،  من  بالدماء  الهاطل  بالغيم  والتغزّل 
نعم سالكة  بعدها، سالكة،  ما  وإىل  قبلها،  وكما من 

سالكة...  دوًما 
بًرا  الصحي  الرصف  شبكة  إىل  مياهه  املقطوعة  الحمام  من 

سالكة  حتًما  وجًوا، 
الرّحال  وحّطوا  حّولوا 

اآلتية  األيام  مايض  مستكشفني  الشبكة  يف  نتجّول  بنا  هّيا 
فراقنا  أبت على  اليت  من حواشينا 

سالكة... سالكة 
متفّطقة أنفاق  شبه  يف  ولو  يقنا  طر فلنكمل 

واملحبة  السالم  وتراتيل  الشموع  ولو على ضوء 
السالكة:  خطاها  على  نسري 

سالكة  البحر  باتجاه 
والنوافيخ  الرنابيش  حاملني  نتقدم 

الرشاويل  ملوضة  فداء  واحرتام  وبوقار  كالضحايا  خلسة  نعرب 
السالكة هي  والطرابيش 

الحديد  املشوشط من حماوة  األفق  سالكة وها قد طّل 
ها قد الح األزرق الواسع الكبري 

سالكة… سالكة 
سالكة...  املنافيَخ،  ونصّوب  الرنابيش  نمّد  بنا  هيا 

لنشفط  نضّخ  أن  وعوض  املهنة،  بأصول  لجهلنا  أنّنا،  إال 
املعاكس! باالتجاه  ونفخنا  ضغطنا  الحّمام،  صوب 

بطليموس!  تًبا   ! تًبا سيفوروس  إلهي!  إلهي 
الوهم  يف  االفق  وغار  الشاطئ  عن  البحر  ابتعد  أن  وكان 
األحياء  جنائز  إىل  ممتعضني  أدراجنا  فعدنا  املدينة  وطارت 

سالكة...  سالكة  نهتف: 
على  وجلسنا  الحمام  سطح  بخشنا  أتينا،  حيث  من  وصلنا 
وبأزواج  وبنيه  بنوح  وحلمنا  للطوفان  وصّلينا  املرحاض 
كان  هكذا  سالكة…  سالكة،  لكّنها  أجل،  اختنقنا  الحيوان، 

الفرج...  انتظرنا  ثم  كان،  ما 
املدنية  الطائرات  آخر  ونرتاح وال  لتخطفنا  أتت  البواخر  ال  تّبا! 
حربّية  وأضحت  هويّتها  يف  رأيها  غرّيت  نفعتنا!  املنتظرة 
صوبنا  مشوارها  كملت  أ السالكة…  يق  الطر منتصف  يف 
ليخرب،  أحد  يبق  مل  تّبا!  بالخطأ،  مرّة  و  بالّصح  مرّة  وقصفتنا 

سالكة...   سالكة 
املوتات  وأوفر  بأندر  ومستوية  سالكة  السواء  حّد  ...على 

سالكة التعاسة  مجازر  وبأحلى  بشاعة 
الحيطان  على  البيض  قلي  غري  أي يشء  لنا  يبق  مل  ولو  حىّت 
الديوك ورميها يف جّبالة ورشة إعادة إعمار  الحامية وتنتيف 
لكن  لنسفها ولهدمها من جديد، وهكذا دواليك،  العاصمة 

سالكة…
سالكة  املشتعلة  الدواليب  بني   

دائمة  نار  كمعموديّة  سالكة 
املنسوفة  الرحلة  كمئويّة  سالكة 
املطّبات  وعلى  الجور  سالكة يف 

والجديدة  القديمة  العنابر  يف  سالكة 
سالكة الحناجر  ويف  املنابر  على  سالكة 

لو طّق وتطقطق  الحياء وحىت  سالكة على رشش 
سالكة...  سالكة 

- حائطي يا حائطي، قل يل من األجمل؟ 
- دّقت ساعة رأسك يا حّب !     
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أضواء من آخر النفق

"جيل من الرجال من تربية النساء. أتساءل 
ما إذا كانت امرأة أخرى هي اإلجابة التي 

نحتاجها، ريش عىل مؤّخرتَك ال يجعلَك 
دجاجة."- نادي القتال.

أنا فاعُل خريٍ ال أذكُر من أيَن أتيُت
وكيفام وصلت،

كلُّ ما أعلمُه أنني هنا أكتب
ويف الطريِق 

صادفُت امرأًة سمراَء كانت تحاوُل القفَز عن 
الجرِس برتّدد

اقرتبُت منها دوَن أْن تالحظني وَدفعتُها،
هكذا ساعدتها عىل االنتحار.

وأيضاً صادفُت رجالً أعمى يقُف عىل حافِة 
الشاِرِع،

أراقبُه وهو يخطو والباُص قادٌم ومرِسع
قلت :األعمى ال يعتمد عىل عّكازِه أو سمعِه

أعتِقد أنه يعتِمد عىل أعنِي اآلخرين
عىل كلِّ حاٍل، َدهسُه الباص.

***

مَررُت قُرَب الليِل حيث مارَس "جيفارا" 
الجنَس مع بُندقيِّتِه

رأيُت "لوركا" ُمَعلَّقاً فوَق نَشيِدِه 
وعىل صوتِِه رائَحُة الرّصاِص فَتّشوُهُ مل يجدوا 

شيئاً
"lola" فتّشوا الرصاصَة وجدوا

وصلُت "بريوت"
رأيُت مرآة نامئَة

فأيقظتها حني فتحُت عيني َعليها
ماتَْت ِمَن "الرَّعبَة".

***
وأنا املطروُد ِمن َحيايت

أكرُه النَّشيَد الوطنّي
وأكره أي انتامء

ال أُبايل بحال البلِد
وال بحايل حتّى

جائِِر دّخنُت كم من السَّ
وكم من الليايل قضيتها وحيداً

ال يُِهم،
سأَشتُُم الجرياَن كثرياً

باِح عىل الشبّاِك، ومن ثّم ألقي تحيََّة الصَّ
وأُلقي بَنفيس علَّ من آخِر طابٍق وأميض.

***

Recy كالش
تلزيق: ميالد الدويهي

ُث نفيس أَُحدِّ
ن يعيُش عّنا حياتَنا ونحُن نَبَْحُث عمَّ
نبحُث عن أحٍد نَدفُع لُه الرضائَب، 

وراتٍب شهرّي كبري
فقْط لِنلغي ما نَُسّميِه العاطفة

أو لننىس قليالً
ليتََسّنى لنا أْن نعيَش مع مْن نُِحب بهدوء

نشتُم، نرصُخ، نبيك، ونخاُف، ال ليشء 
بل ألننا عبء عىل أنفسنا، 

َونُلقي اللوَم عىل الحياة
الحياة ال دخَل لها 

هَي كذلَك منُذ بدِء األمر،
 ونحن ندرُك ذلَك متاماً.

***
نريُد أن نَحيا

ونخاُف املوَت فنتَسابُق إىل حتِْفنا
ونحتاُر،

السلحفاُة أرسُع أِم الِحصان
أم دورُة األرِض حولنا

كل هذا ال يُِهم، 
حاول أن تتخىّل عن عينيَك قليالً

وأن تُِرح رجالَك مَن الركِض والتَِقْف.
***

"إقَرأْ، ما أنا بقاِرئ"
س، اسَمْع، إذاً أُنظْر، املس، تَحسَّ

ولهذا ُخلَقت املوسيقى
نعيُش بقصورنا الذهبيِة التي بنيناها يف 

مخيّلِتنا
وأَوَهمنا نَفسنا بالقوقعِة التي تَحمينا،

أقوُل لكم : تخلّوا عن كلِّ ذلك
 the wall بألبومهم pink floyd ِفرقُة الـ

أدركت ذلَك،
ل أغنيتهم إن كنَت ما زلَت تقرأ شغِّ

 hey you اسمها
وستفهُم أن الجداَر عاٍل بقدِر ما عينيَك تَرى

وصيّتي لَك: أن تسقَط كثرياً
آخر واحٍد تسلَقُه كاَن بال يديِن،

تذكَّر ذلَك جيداً.
***

َر فلسطني نريُد أن نحرِّ
والقضيّة

لكننا نقيُم حفلَة شواء يف مخيلتنا
ونقيُم دولة إلرسائيل

نُحاربهم بالتخلِّف، بالدعاِء، بالديِن، باإلعالِم،
بالكالِم الفارِغ عن أمجاِدنا 

وتاريِخ العرب الذي ال يخلُق ذبابة
أنا، وأنت، وأنتم، فلسطني تحتاُج ملن يحمُل 

السالَح
ويقاتِل، 

عدا ذلك كالم فارغ،
ومنشوراتَك، ومشاركاتَك الصور، وأحالمَك، 

امسح بها مؤخرتك الفكرية
و"ادحشها" إن أردت أن تكوَن أكرثَ تهذيباً.

***


