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الفهـــــرس
ما بعد الزمن العام
()7

هذه صورتنا

| أســئلة الزمــن والمدينــة إذ يعبرهمــا الجســد ( | )15ثالثــة أفــام لبنان ّيــة ()21
اللبنانــي
| فــي انتهــاك المقــ ّدس للمقــ ّدس ( | )33ثــأر الــد ّم فــي المجتمــع
ّ
ـي()72
المعاصــر( | )42ســؤال بیــروت ( | )53وهــم االنتصــار األنانـ ّ

الكتابة اللبنانية

| القاتــل الجديــد :مديــح الروايــة البوليسـ ّية والمحادثــة (« | )85أحلُـ ُم بزنزانـ ٍة
ُ
االعتقــال أن تتعلّــم الغنــا َء فــي مواجهــة جــدا ٍر أصــ ّم (| )94
مــن كــرز»:
لعبــة المتاهــة ( | )103اســتثناء الســماع :فــي أ ّن الجســد خطيئــة وخــاص
( | )109هانــي درويــش ...بورتريــه متشــ ٍّظ وناقــص ( | )117صالــح بشــير،
الكبريــاء الحقّــة (« | )128الكتابــة اللبنانيــة» بيــن الجســد والصــورة وفتنــة
األفــكار ( | )139الضحــك :باروديــا «كلمــن» ( | )157االنحنــاء علــى جثّــة
لبنــان ( | )169الشّ ــعر فــي ضــوء القــرف ( | )177رجــل مــن ســاتان :عــن حيــا ٍة
منخــور ٍة بالمـ ِ
ـي
ـوت أو عــن بــرز ِخ طرابلــس ( | )182الطّلــل اآلتــي :دليـ ٌـل أخالقـ ٌّ
للعيـ ِ
ـرب متطاولــة ()193
ـش فــي حـ ٍ

إيقاع الفتنة

| أعمــال «مهرجــان أيلــول» تحــت المجهــر ( | )211عنــا ُد المالبســة« :مشــروع
شـــارع الحمـراء» «أشــكال وألــوان» ( | )216ث ّمــة مــا يمــوتُ فينــا اليــوم ()233
ـيقي ونــص ( | )245قَطْــع موســيقى ال ّرثــاء()249
| إيقــاع الفتنــة :شــريط موسـ ّ
الصــوت
ـيّ :
| نحيــا فــي مــا نســرقه مــن الوقــت ( | )253زيــارة لمعــرض بيروتـ ّ
ٍ
حصص وربــع ()278
والفـ ّن المعاصــر ( | )270فصــل فــي الموســيقى فــي أربـعِ
الســام ()296
| ثــاث شــهادات فــي قاعــة المحكمــة ( | )291لوعــة غنــاء ّ
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ما بعد الزمن العام
بعــد اتّفــاق الطائــف وت َبــ ُّوؤ رفيــق الحريــري ُســ ّدة
رئاســةالحكومة انتظمــت الحيــا ُة الفكريّـ ُة فــي لبنــان لفتــر ٍة
حــول ذكريــات الحــرب وأصدائهــا وحــول مشــروع ســوليدير
وأثــره علــى قلــب العاصمــة .غيــر أ ّن حركـ ًة أوســع وأغنــى
وأكثــر تعــ ّد ًدا أخــذت تنشــأُ فــي بيــروت؛ قســ ٌم كبيــ ٌر
منهــا التقــى فــي مكاتــب «ملحــق ال ّنهــار» الــذي رئســه
إليــاس خــوري آنــذاك مــن منتصــف التســعين ّيات ،قبــل
أن يُ ْك ِمــل عقــل العويــط تلــك المه ّمــة حتّــى خواتي ِمهــا.
غســان ســلهب،
يكفــي تعــداد بعــض األســماء :وليــد رعــدّ ،
جوانــا حاجــي تومــا وخليــل جريــج ،بــال خبيــز ،طونــي
شــكر ،ربيــع مــر ّوة ولينــا صانــع ،جــال توفيــق ،مــروان
رشــماوي وســواهم ـ كثيــر منهــم باتــوا نجو ًمــا عالم ّييــن
فــي مضاميرهــم ـ لنــدرك حجــم تنــ ّوع ممارســاتها بيــن
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الفــ ّن والســينما والتجهيــز والكتابــة .ترافــق ذلــك أيضً ــا
مــع موجــة شــعريّة جديــدة ،كمــا تزامــن مــع حماســات
لمفكّريــن مــن جيــل أســبق :أحمــد بيضــون ،وضّ ــاح شـرارة،
حســن قبيســي وســواهم م ّمــن كانــت تلــك الفتــرة ذهب ّيــة
النشــاط فــي إنتاجهــم بمرافقــة ج ّديّــة مــن دور نشــر ربّمــا
كانــت دار الجديــد التــي ّأسســها وســهر عليهــا لقمــان
ســليم ورشــا األميــر مــن أبرزهــا.
مــع اغتيــال رفيــق الحريــري انقضــت مرحلــ ٌة مــن
رأســا علــى ع ِقــب:
تاريــخ لبنــان؛ انقلبــت أحــوال البــاد ً
إنّهــا والدة «الزمــن العــا ّم » بحســب عنــوان عمــلٍ ق ّد مــه
«جمــع الثالثــاء» ،بــال خبيــز ووليــد صــادق وموقّــع
هــذه الســطور ،ثــم الزمــن العــام الــذي أفرغهــا مــن
دواخلهــا ووضعهــا تحــت أضــواء خارج ّيــة ســاحقة،
واســتم ّر إفراغهــا دؤوبًــا حتّــى االنهيــار التــا ّم الــذي
نشــه ُد ه .فــي أثنــاء ذلــك ،كان كثيــرون م ّمــن ك ّونــوا
تلــك الحركــة قــد انتقلــوا إلــى الخــارج أو إلــى عزلــة
محلّ ّيــة تحــاول ّأل يته َّد َد هــا هــذا االنهيــار بــل وتســعى
إلــى أن تقتــرح ،منــه ،منطل ًقــا ـ هشًّ ــا بالتأكيــد ـ لســام
مختلــف أو علــى األقـ ّـل لإلقامــة فــي الحــروب المتناســلة
ال للتهــ ّرب منهــا.
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ـب أ ّن الف ـ ّن المعاصــر تولّــى آنــذاك إلــى ح ـ ّد كبيــر
أحسـ ُ
ظــل
السياســي ،الــذي كان ممنو ًعــا فــي ّ
مه ّمــة التفكيــر
ّ
االحتــاالت المختلفــة ألرض وعقــول اللبنانيّيــن ولمجالهــم
ـي ،وربّمــا فَ َق ـ َد هــذا الف ـ ّن جــز ًءا مــن طاقتــه مــع
السياسـ ّ
ثــورة  ۱٤آذار  ۲٠٠٥ومــا تالهــا ،ثـ ّم مــع الثّــورات العرب ّيــة،
ٌ
مجــال أوســ ُع لممارســ ٍة سياســيّ ٍة مباشــرة،
حيــث انفتــح
وإن لوقـ ٍ
ـت ضئيــل .لك ـ ّن ذلــك عنــى ،فــي حينــه ،ضــرورة
اشــتباك األعمــال الف ّن ّيــة المعاصــرة مــن ســينما وتجهيــز
ومســرح وغيرهــا مــع جوانــب نظريّــة وسياســيّة ،كمــا
ـدي لمواكبتهــا (وغال ًبــا مــا
عنــى ضــرورة إنتــاج جانــب نقـ ّ
التبســت الحــدود بيــن الن ّقــاد والف ّنانيــن ،بــل بيــن النقــد
المــادي
والفــ ّن نفســه) .كذلــك تولّــدت ضــرورة لإلنتــاج
ّ
والعــرض تولّتهــا مهرجانــات مثــل مهرجــان أيلــول والحمـرا
التــي تط ـ ّورت إلــى جمعيــة أشــكال ألــوان التــي ّأسســتها
كريســتين طعمــة وإلــى عــدد مــن المراكــز األخــرى ،مثــل
مركــز بيــروت للفـ ّن المعاصــر ،ربمــا بشــكل يفــوق أه ّم ّيــة
معظــم صــاالت العــرض الفن ّيــة وكثيــر منهــا نشــأ متأ ّخ ـ ًرا
عــن تلــك المهرجانــات.
مقــاالتُ هــذا الكتــاب هــي حصيلــة لقــاءات بأعمــال
هــؤالء ،وال ّ
شــك انّهــا تديــن أيضً ــا بالكثيــر آلخريــن لــم
تســنح الفرصــة لذكرهــم أو للكتابــة عنهــم غيــر أنّهــم
9

حاضــرون بالتّأكيــد فــي المقاربــات والتّنــاول وأســاليب
التّفكيــر وأدوات الفهــم .وقــد نُشــر كثيــر منهــا بمناســبة
ـب تناولــت
تلــك األعمــال ،فــي ملحــق ال ّنهــار أو فــي كتـ ٍ
معــارض للف ّنانيــن فــي الخــارج أو َجمعــت محاضـرات دعــا
إليهــا طونــي شــكر فــي جامعــة األلبــا ،كمــا نُشــر بعضهــا
فــي مجلّــة «كلمــن» ومجلّــة «بدايــات» .وربّمــا كان
التّقــارب فــي الهواجــس ،والمرافقــة والتعلّــم منهــم طويـ ًـا،
ـاركت بهــا
مــا حــدا بــي أيضً ــا أن أضيــف إليهــا أعمـ ً
ـال شـ ُ
فــي معــارض فــي مركــز بيــروت للفــ ّن المعاصــر أو مــع
مهرجــان «أشــغال داخل ّيــة» الــذي تنظّمــه جمع ّيــة أشــكال
ألــوان ،أو فــي بينــال الشــارقة وللجميــع الشّ ــكر علــى
إذنهــم بإعــادة ال ّنشــر.
علــى أ ّن التّبــادل الوثيــق بيــن تلــك الفنــون وبيــن المجــاالت
النظريّــة واألدب ّيــة والسياسـ ّية أيضً ــا حــدا بــي إلــى أن أضيــف
عــد ًدا مــن المقــاالت تتنــاول كت ًبــا وكتابــات (روايــات،
وشــع ًرا ،وأطروحــات إنّاســ ّية) أرى فيهــا مشــتركات كثيــرة
مــع «الكتابــة» اللبنان ّيــة التــي تب ـ ّدت لــي قاس ـ ًما مشــتركًا
فــي هــذه األعمــال المشــتركة ،حيــث ِفعــل الكتابــة ينطبــق
عليهــا ،ســواء أله ّم ّيــة الكتابــة فــي إنتــاج أعمــال ممسوســة
بنقاشــات فكريّــة ثريّــة أو فــي القــدرة علــى تقديمهــا
ـي ألغلــب أصحابهــا .ولئــن
وفهمهــا ،أو فــي ال ّنشــاط الكتابـ ّ
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حاولــت قــدر اإلمــكان التّعامــل مــع مــا أراه كتابــة «لبنان ّية»،
غيــر أن اســمين لــم يكــن هنالــك مــن مف ـ ّر مــن تناولهمــا،
ألثــر لبنــان فــي حياتهمــا وفــي كتابتهمــا وإتاحــة الفرصــة
لهمــا ،همــا المرحومــان صالــح بشــير وهانــي درويــش اللذان
يمكــن اعتبارهمــا خالصــي االنتمــاء إلــى مســقطي رأســيهما،
ـري علــى التّوالــي ،وخالصــي االنتمــاء إلــى
ـي والمصـ ّ
التونسـ ّ
لبنــان والمشــاركة فــي صحافتــه.
مــا أرجــوه مــن جمــع وإعــادة نشــر هــذه المقــاالت،
المتناثــرة علــى ربــع قــرنٍ  ،ليــس مجــ ّرد التّوثيــق لتلــك
الفتــرة وألعمالهــا ،وهــو بالتّاكيــد توثيــق ناقــص كثيــ ًرا
نســبة لحجــم مــا أنتــج ولكثــرة أســماء صانعيــه ،بــل
ربّمــا التّذكيــر بأه ّم ّيــة اللقــاءات مــا بينهــم أ ّولً ومــا
بيــن المتلقّــي وبيــن أعمالهــم ثان ًيــا ،وان تكــون شــهاد ًة
علــى اللقــاء بتلــك «الكتابــة» اللبنانيّــة بخصائصهــا التــي
كان لهــا مــن عصرهــا ومــن مبدعيهــا مــا يُجيــز القــول
بتف ّردهــا.
يظــل
فتلــك كتابــة مهجوســة بجســد ال يمــوت ،أو ربّمــا ّ
الصــور
مقي ًمــا معنــا حتّــى بعــد المــوت ،مــن جهــة ،وبعالــم ّ
ظــل بــزوغ العولمــة آنــذاك ثــم انتشــارها وباألخــص
فــي ّ
الصــور علــى الجســد نفســه كمــا علــى
بتكلفــة إنتــاج ّ
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المجتمــع وعلــى اللغــة .عســى يتب ـ ّدى مــن هــذا الكتــاب
إذن مــدى هشاشــة الكتابــة ـ أي رقّتهــا ـ وهشاشــة العالــم
والصــورة ويتبـ ّدى مــدى
اللذيــن يتأرجحــان مــا بيــن الجســد ّ
فتنــة الكتابــة الفكريّــة المصنوعــة بدقّــة وذكاء ل َي ِشـ َّع بريقها
ويتجــاو َز حجــاب ال ّزمــن إلينــا .قــد يكــون زمــن الحماســات
تظــل بابًــا لل ّنظــر
قــد ولّــىّ ،إل أ ّن هــذه اللقــاءات ربّمــا ّ
إلــى إمــكان اتّصالنــا بال ّنفــس وبالعالــم وشــروط مثــل هــذا
كل صــراع لتوســيع مســاحات
االتّصــال ،أي فــي شــروط ّ
ٍ
وكل لقــا ٍء
نشــاط بــل ّ
كل
التنفّــس .وربمــا تقــول إذن إ ّن ّ
الســلطات،
فعــل
ٌ
سياســي يقــاوم «ال ّزمــن العــا ّم» وزمــن ّ
ّ
بحثًــا عــن ايقاعــه وفتنتــه.
فادي العبدالله
الهــاي2022 ،
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هـــذه صورتـنـــــا
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أســئل ُة الزمــن والمدينــة إذ يع ُبرهمــا الجســد
المخصــص للفــ ّن
الباريســي
شــهد مســرح التارمــاك
ّ
ّ
الفرنكوفونــي نشــاطًا لبنان ًّيــا متم ّيــ ًزا فــي ختــام موســمه
ّ
األ ّول بعــد إعــادة فتحــه .ففــي معــرض اســتقباله لمســرح ّية
«بيوخرافيــا» للينــا الصانــع وربيــع مــر ّوة ،والتــي ســبق
عرضهــا فــي بيــروت ،عــرض التارمــاك أيضً ــا لثالثــة ف ّنانيــن:
«كــوارث» لعمــر فاخــوري ،و«طائــرات ورق ّيــة ـ بيــوت»
خصــص،
لفالفيــا قدســي ،و«كتــب» لهانيبــال ســروجي .كمــا ّ
فــي  30تشــرين األ ّول  ،2005يو ًمــا لعــدد مــن أفــام الفيديــو
اللبنان ّيــة ،فقـ ّدم أفــام «دائــرة حــول الشــمس» لعلــي شـ ّري،
«الســقوط األخيــر» لنســرين خضــر« ،ال شــيء يه ـ ّم» لعلــي
ّ
قيــس« ،حديــث نســوان» لدانييــل عربيــد« ،وا» لزيــاد عنتــر
لغســان حلوانــي.
و«جيبرالطــار» ّ
األقــل مــن هــذه
ّ
ث ّمــة تصــا ٍد خافــت بيــن ثالثــة علــى
األعمــال يحيــل المــرء علــى أســئلة شــائكة إذ تتقاطــع فيهــا
خطــوط ال ّزمــن والمدينــة واألطــال ،علــى التبــاس جميعهــا
بموضــوع الجســد الــذي يحيــا ويعبُــر وينتهــي إلــى الخيبــة
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ـص ليجعلــه حج ـ ًرا
أو الالمبــاالة مــا لــم يتد ّخــل ســحر القـ ّ
ـي.
فيهنــأ ،علــى مــا كان تم ّنــى الشّ ــاعر الجاهلـ ّ
يفتتــح شـ ّري فيلمــه بصــو ٍر تبــدو كمــا لــو أنّهــا تحمــل فــي
طيّاتهــا أط َرهــا ،فنجــد البيــوت عاريــة األعمــدة مثــل أضالعٍ،
تتوســطها بقعــات نــور متسـلّلة مــن فرجــات ال نــدري أهــي
ّ
وليــد ُة االهتــراء واإلهمــال أم وليــدة البــطء فــي إتمــام
البنــاء .مبــانٍ بيــن عمريــن ،لك ّننــا نجهــل إن كانــت تمضــي
نصــه المســتوحى مــن
نحــو الفت ـ ّوة أم نحــو االندثــار .أ ّمــا ّ
كتــاب يوكيــو ميشــيما «الشّ ــمس والفــوالذ» فيتأرجــح بيــن
ح ّديــن :ح ـ ّد الجســد الخائــب إزاء األفــكار والعاجــز عــن
مجاراتهــا والتّشـكّل بحســبها والعاجــز حتّــى أن يكــون الئ ًقــا
بميتــة دراميّــة ،وح ـ ّد األســى لــدى إعــان نهايــة الحــرب
أل ّن المدينــة التــي يحيــا فيهــا لــن تظـ ّـل تــأكل نفســها (أو
يحســب ذلــك) ،لكــ ّن المصالحــة مــع الشّ ــمس تتــ ّم
هــو َ
كل شــيء إلــى
حيــن ينتبــه إلــى كونهــا تع ّجــل بتحويــل ّ
طلــلٍ .
فــي «جيبرالطــار» ،أو «جبــل طــارق» ،فيلــم فيديــو
لغســان حلوانــي والــذي عــرض فــي بيــروت
وتحريــكّ ،
ـال.
( ،)2005ليســت المدينــة (باريــس) التــي تتح ـ ّول أطـ ً
باريــس طَلَـ ٌـل ،منــذ فجــر التّصويــر .لكــن مــا يغيــب ثــم
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يتص ّخــر هــو الوجــه ،وكذلــك حــال صــور الفيلــم التــي
ٍ
كجلــد
تتحلّــل وتتقشّ ــر كاإلعالنــات عــن الحيطــان أو
محتــرقٍ مــن أثــر الشّ ــمس ،وذلــك قبــل أن يصيــر طــارق
نفســه هــو الجبــل الــذي يظلّــل المدينــة .فــي هــذا
الفيلــم المســتوحى مــن مســرح ّية «زنبــق والجبــل» أثــر
هائــل للغيــاب ،غيــاب رؤيــة المســرحيّة التــي لــم تكــن،
إبّــان الحــرب ،معروضــة لألطفــال بــل توافــرت فقــط
علــى الكاســيت .ليســت الحــرب أو عنفهــا مــا يتــرك األثــر
الصــور
هنــا ،بــل الصــوت وغيــاب ال ّرؤيــة ،هكــذا تتفتّــح ّ
وتتناســل مــن بعضهــا كتتالــي ال ّدرجــات الموســيق ّية فنجــد
عال ًمــا معلّ ًقــا فــي دهاليــز كيــس تشــبه نفــق أليــس التــي
تالحــق األرنــب األبيــض إلــى عالــم العجائــب.
الغيــاب يتــرك بصمتــه الحارقــة علــى جلــد الصــورة نفســها.
فــي هــذا ربّمــا يقتــرب «جبــل طــارق» مــن فيلــم علــي
ش ـ ّري ،إذ ال يعــود التح ـ ّول إلــى طلــل نو ًعــا مــن التص ّخــر
والمدينــي فــي الثّانــي) بــل عمليّــة
(الفــردي فــي األ ّول
ّ
ّ
الصــور تقشّ ــر نفســها).
متواصلــة (المدينــة تــأكل نفســهاّ ،
لكــ ّن أحــ ًدا منهمــا ال يأخــذ الطّــرح إلــى مــداه األبعــد
متســائل عــن أحشــاء هــذه المعــدة التــي تقشّ ــر وتــأكل.
ً
تحديـ ًدا يقــف شـ ّري عنــد شــمس يوكيــو ميشــيما وال يتنــاول
الفــوالذ الــذي هــو ربّمــا ،مصهــو ًرا متداف ًعــا كحمــم البراكيــن
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الس ـ ّيارات المف ّخخــة ،أحشــاء
فــي فيديــو وليــد رعــد عــن ّ
الصــور (موتورهــا) فــي عنــف
المدينــة الفعل ّيــة ،ومح ـ ّرك ّ
شــراهتها ونهمهــا.
طــارق العابــر فــي المدينــة ـ الطلــل يصيــر الجبــل ،أمــا
عمــر فاخــوري فــا يع ُبــر فــي األمكنــة بــل فــي األزمنــة،
أزمنــة العنــف ال ّدافــق .فاخــوري ســائح يبعــث لنــا بطاقاتــه
ـب»« ،مــن
البريديّــة وألبــوم صــوره« ،مــن بيــروت مــع الحـ ّ
ـب» ...وكمــا
ـب»« ،مــن كوســوفو مــع الحـ ّ
روانــدا مــع الحـ ّ
الصــور واللقطــات أمــام األطــال
يأخــذ الســ ّياح للســ ّياح ّ
واألنصــاب ،تؤخــذ صــور فاخــوري أمــام الكــوارث .الكــوارث
أحــداث وهــي أنصــاب ال ّزمــن وعالماتــه فــي رأي فاخــوري،
لك ّنهــا ربّمــا كانــت أطــال األزمنــة.
ــينمائي
الس
يلعــب عمــر فاخــوري مــع ّ
الصــورة والجســد ّ
ّ
ـب» للعميــل ٠٠۷
الجيمــس بونـ ّ
ـدي« :مــن روس ـ ّيا مــع الحـ ّ
الســوداء
ـب» يــر ّد فاخــوري بثيابــه ّ
«مــن بيــروت مــع الحـ ّ
الســان جــورج واض ًعــا
مديــ ًرا ظهــ َره مبتعــ ًدا عــن انفجــار ّ
يديــه علــى خصــره كأنمــا ال را ّد لعــزم وتصميــم رجــل الوكالة
البريطان ّيــة« .زيليــغ» لــوودي آلــن يتل ـ ّون كالحربــاء حتّــى
يصيــر ،رغ ًمــا عــن نفســه ،عضــ ًوا فــي الميليشــيا ال ّنازيّــة،
الحــب» يرســل لنــا
أ ّمــا فاخــوري فهــو «مــن برليــن مــع
ّ
تم ـ ّرد جســده يد ّخــن بتل ـذّذ وطرافــة ســيجا َرته أمــام هتلــر
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اصيــن ال يهتــز لهــم جفــ ٌن...
الخطيــب فــي جنــوده المتر ّ
واألمثلــة كثيــرةّ ،إل أن كثرتهــا تبعــث علــى التّســاؤل عــن
تســاوي األحــداث والكــوارث فــي عيــن فاخــوري ،وعــن
غيــاب التّفــاوت ،وهــي متفاوتــة ،فــي القــدرة علــى إنشــاء
الخاصــة .إالّ أ ّن الكثــرة والبحــث عــن الطرافــة
أزمنتهــا
ّ
وال ّدهشــة يجعــان عالقــة جســد فاخــوري بأزمنــة الكــوارث
عالقــة متفاوتــة أيضً ــا .فهــو حي ًنــا مشــارك أو عامــل فــي
الكارثــة نفســها ،وحي ًنــا مج ـ ّرد إســقاط عليهــا مــن الخــارج.
الســاعي
علــى النقيــض مــن عمــل لينــا الصانــع وربيــع مــر ّوة ّ
إلــى إخــراج الجســد مــن حلبــة العــرض وإلــى تقويــض
والســاخرة والمفعمــة ثق ـ ًة
ســلطة ّ
الصــورة باللغــة ال ّناقــدة ّ
وهــز ًءا ،يبــدو أ ّن فاخــوري يســعى إلــى وضــع الجســد،
ـاص فــي قلــب صــورة الكارثــة ولحظتهــا ربمــا
جســده الخـ ّ
ليمســح بمرهــم الفكاهــة ذنوبنــا جمي ًعــا فيهــا .بيــد أنّــه
ينســى أ ّن لحظــة الكارثــة هــي زمــن م ّيــت ،بحســب جيــل
دولــوز علــى األقـ ّـل ،وأ ّن الجســد فــي مثــل هــذه اللحظــة
كل خــدع التّصويــر.
للســحق ،رغــم ّ
جســ ٌد معــ ٌّد ّ
فــي حيــن يهــرب البعــض إلــى الطفولــة («وا» لزيــاد عنتــر)
السياسـ ّية («ال شــيء يهـ ّم» لعلــي قيــس)
أو إلــى الباروديــا ّ
أو إلــى الحنيــن («طائـرات ورق ّيــة ـ بيــوت» لفالفيا قدســي)
أو فقــط يراكــم البنايــات المتك ّدســة كأكــوام النفايــات
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بحيــث ال تتــرك مجــالً للسـكّان وال متنف ًّســا («دائــرة حــول
لغســان
الشــمس» لعلــي ش ـ ّري) وحدهمــا «جبــل طــارق» ّ
و«الســقوط األخيــر» لنســرين خضــر يق ّدمــان
حلوانــي
ّ
جس ـ ًدا فــي ما ّديتّــه الهائلــة ،فــي ارتباكــه وو َهــن مفاصلــه
وخجلــه كمــا تُظهــر خضــر فــي فيلمهــا القصيــر جـ ًّدا الــذي
يلــوح كنثــر الجســد فــي وجــه جــان فيغــو و«ســباحته»
التــي يحيلهــا قصيــدة ملحميّــة فــي إعــاء الجســد واإلرادة
والمــاء المتأللــئ.
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بيــروت فــي ثالثــــــة أفــام لبنان ّيــة
ضيــف شــرف مهرجــان باريــس
كان لبنــان عــام 2007
َ
الســينمائي .ال تســعى هــذه المقالــة إلــى «تغطيــة»
اللبنانــي فيــه،
شــؤون المهرجــان ،وال حتّــى البرنامــج
ّ
الــذي كان وافـ ًرا وإن لــم يخـ ُـل مــن نقـ ٍ
ـص كغيــاب محمــد
ســويد وغيــره .قصــارى هدفنــا هنــا ،مــع االعتــذار الحــا ّر
مــن اآلخريــن ،هــو مقاربــة ثالثــة أفــام لبنان ّيــة جديــدة
الروائــي الطّويــل ،كونهــا
يجمعهــا ،إلــى جانــب الطّابــع
ّ
تعــرض للمـ ّرة األولــى فــي باريــس ،وكونهــا تحــاول تشــكيل
ٍ
تفــاوت فــي
صــورة ســينمائ ّية لمدينــة بيــروت ،علــى
األدوات واألســاليب واألصــوات.
لكــن ،ال بـ َّد أ ّو ًل مــن إزاحــة التبـ ٍ
ـاس تــردّدتْ أصــداؤه علــى
صفحــات الجرائــد اللبنان ّيــة وفــي الكواليــس ،ويزيــده ِبلّ ـ ًة
ـينمائي لذاتــه وحدهــا،
دفــاع بعــض الن ّقــاد عــن تمثيــل السـ
ّ
وكأنّمــا هــي مــن صنــع يديــه ،علــى مــا كانــت ح ّنــا أرنــدت
تقــول ســاخرة مــن المتفاخريــن بلغتهــم الجرمان ّيــة.
21

كان خليــل جريــج وجوانــا حاجــي تومــا ،بيــن المك ّرميــن
ـاب وائــل نــور
إلــى جانــب دانييــل عربيــد والمخــرج الشـ ّ
الديــن عــن فئــة األفــام القصيــرة (ليــس خطــأ تكريــم
شــ ّبان فــي أ ّول نتاجهــم إلّ متــى فهمنــا التّكريــم إعــا َن
نهايــة ،ال دف ًعــا وتشــجي ًعا!) .لقــد أثــار هــذا الخيــار بعــض
كل مهرجــان ،حيــث تســاءل
كل اختيــار فــي ّ
الض ّجــة ،مثــل ّ
البعــض عــن ســبب اختيــار هــذا االســم ال ذاك ،وإبــراز
إشــكالي
كل اختيــار
والحــق أ ّن ّ
ذا والتّعميــة علــى آخــر.
ّ
ّ
وظرفــي ،لكننــا نحســب أ ّن اختيــار الثّنائــي جريــج ـ
ّ
حاجــي تومــا هــو أيضً ــا تكريــم لجيــل كامــل مــن الف ّنانيــن
والســينمائ ّيين والمفكّريــن ،إذ يبــدو جل ًّيــا فــي أعمالهمــا
غســان ســلهب
مالمــح نقاشــاتهما وتفاعلهمــا مــع أعمــال ّ
وجــال توفيــق ووليــد رعــد وبــال خبيــز ووليــد صــادق
كل عمــل جــ ّدي،
وربيــع مــر ّوة وغيرهــم كثيــرون .مثــل ّ
تحــاور أعمــال جريــج وحاجــي تومــا أعمــال مجايليهمــا
وشــغفهما بمدينتهمــا وتتقاطــع مــع اهتمامــات هــذا
الجيــل الــذي فتــح أمــام الف ّنانيــن اللبنان ّييــن أبــواب
مهرجانــات العالــم ولقاءاتــه وجمهــوره الغفيــر الــذي أ ّم
صــاالت باريــس فــي هــذا المهرجــان األخيــر ،واعـ ًدا بمزيــد
اللبنانــي.
مــن التّرحيــب بالفــ ّن
ّ
22

ـينمائي
ســنتناول إذًا ،مــن بيــن أعمــال هــذا الجيــل ،فيلم السـ
ّ
غســان ســلهب «أطــال» ،ومــن بيــن الوافديــن
البــارز ّ
الجــدد فيلمــي ناديــن لبكــي «سـكّر بنــات» وميشــال ك ّمــون
«فالفــل».

سكّـر بنـات ـ كراميل | ناديـن لبكــي

ُ
اإلشفاق على المشاهد من دموع الدّ مى المتح ّركة

لقــي فيلــم ناديــن لبكــي الــذي لــم يُعــرض بعــد فــي
لبنــان ترحي ًبــا حــا ًّرا مــن قبــل بعــض ال ّنقــاد حيــن ُعــرض
فــي مهرجــان كان الفرنســي ،لك ّنــه أيضً ــا قــد يلقــى
اعتراضً ــا مثي ـ ًرا للســخرية مــن قبــل رافضــي «االستشــراق
ّاتــي» ،الذيــن قــد يــرون فيــه «شــ ًّدا» للمشــاهدين
الذ ّ
مــن خــال اســتعراض جمــال اللبنان ّيــات واختــراق تابــو
المثل ّيــة النســائ ّية ،علــى خفــر مزعــج ،إرضــا ًء للغــرب
بإظهــار مشــاكل العذريّــة والعالقــات «غيــر الشــرعيّة»
الفرنســي العجــوز ومغامرتــه البيروت ّيــة.
فضــا عــن
ً
ّ
االعتــراض طب ًعــا ســخيف ألنّــه ال يــرى أ ّن هــذه العناصــر
موجــودة فــي بيــروت وليســت متو ّهمــة ،وال يكفــي أن
الصــراع اليــوم بيــن دعــاة
تكــون أجســاد ال ّنســاء أرض ّ
الســلف ّية حتّــى يكــون فــي
حقــوق اإلنســان واألصول ّيــة ّ
ٌ
استشــراق.
تصويرهــ ّن
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لكــ ّن الفيلــم الــذي يقــ ّدم تصويــ ًرا ناع ًمــا وأنيقًــا يعانــي
دون شـ ّـك مــن الفتنــة الشّ ــديدة بلغتــه البصريّــة التــي ال
الســابقة ،فيبــدو
تختلــف عــن فيديــو كليبــات ناديــن لبكــي ّ
ـينمائي يفتــرض
أشــبه بفيديــو كليــب طويــل منــه بفيلــم سـ
ّ
بأدواتــه أن تكــون أكثــر كثافــة وأغنــى تن ّو ًعــا ومالءمــة لمــا
يطرحــه.
كمــا أ ّن لبكــي ،علــى مــا يبــدو ،تشــفق علــى مشــاهديها،
فــا تــكاد تــرد مــورد حــزن إال وأشــفعته بطُرفــة أو نكتــة،
الســرور .قــد تقــول لبكــي
مازج ـ ًة مطلــع األســى بتواصــل ّ
لنــا إ ّن هــذه هــي طبيعتهــا ،وال ّ
شــك أ ّن الحيــاة مزيــج
منهمــا م ًعــاّ ،إل أّن منهج ّيــة هــذا الخلــط ،فضـ ًـا عــن كونهــا
ـي إلــى أغوارهــا ،تصبــح
تمنــع مــن تعميــق الحــاالت والمضـ ّ
اري نو ًعــا مــن «البرهنــة» المســيئة
بســبب طابعهــا التك ـر ّ
لألعمــال الف ّن ّيــة ،ال سـ ّيما حيــن تفيــض عــن الحاجــة وعــن
الواقــع ،كمــا فــي مشــهد المح ّجبــة التــي ال تنــزع حجابهــا
حتّــى فــي وســط بناتهــا!
ّإل أ ّن أعمــق مشــاكل الفيلــم ،فــي رأينــا ،هــو كــون ُدمــاه
(وال ّدمــى فــي العرب ّيــة الغوانــي الجميــات) تتحــ ّرك فــي
فقّاعــة معزولــة عــن بيــروت التــي تهــدي لبكــي إليهــا
الفيلــم! بيــروت لبكــي صــو ٌر مســطّحة لشــوارع قليلــة،
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ـيقي يدانــي
وحــارات مقفلــة ،تبــدو غاطســة فــي منــاخ موسـ ّ
ال ّنشــاز والتّنافــر .تمتنــع لبكــي عــن دخــول المدينــة مــن
بــاب أصواتهــا ،وتح ـ ّرك ُدماهــا فــي منــاخ مع ّقــم ،وعقيــم،
الصوتيّــة .إال أنّنــا نعــرف أ ّن المــدن
مــن الكليشــيهات ّ
لغســان
ال تؤتــى أزمنتُهــا ســوى مــن أصواتهــا ،كمــا ســبق ّ
ســلهب أن فعــل فــي «أرض مجهولــة» أو المكســيكي
الســماء».
كارلــوس رايغــاداس فــي «معركــة فــي ّ
ـي» أن
علــى عكــس الفيديــو كليــب ،ال يمكــن لفيلــم «بيروتـ ّ
يكــون حكايــة علــى غـرار حكايــا الفونتيــن أو والــت ديزنــي،
أو أرضً ــا معلومــة ومفارقــة لبيــروت.

كليبــي ،إال أنّــه
ســبق للبكــي أن خلقــت عالمهــا الفيديــو
ّ
أساســا علــى موســيقى
بطبيعتــه ليــس ســينمائيًّا ألنّــه يقــوم ً
لــم تصنعهــا المدينــة ،بــل أنتجــت مس ـطّح ًة فــي حواضــن
اصطناع ّيــة معقّمــة بعيــدة عــن أصــوات المــدن (والصــوتُ
اللح ـ ُن) ومشــاهد أيّامهــا ووقائــع زمنهــا.
علــى لبكــي أن تخــرج مــن اللوحــة التــي نســجتها لنانســي
وهيفــاء إذا شــاءت أن تدخــل إلــى عالــم ليل وريما ونســرين
وطانــط روز ،اللواتــي لــن تظـ ّـل حينهــا د ًمــى متح ّركة تشــفق
ـي.
علينــا لبكــي مــن دموعهــا دون دا ٍع حقيقـ ّ
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فالفل | ميشيل ك ّمون

بيـــــروت واسعــــ ُة الليـــل

ـي األ ّول إلــى بيــروت،
ال يهــدي ميشــال ك ّمــون فيلمــه الروائـ ّ
بــل إلــى شــقيقه الشــاب المتوفّــى روي .رغــم ذلــك ،ال
يكتفــي المخــرج بتقديــم صــورة عــن عالــم بيــروت وشــبابها
ـي ،بــل يثبــت أيضً ــا أ ّن مدينــة بيــروت ليســت تتطابــق
الليلـ ّ
مــع حدودهــا اإلداريّــة .تصــل كاميـرا ك ّمــون إلــى كســروان،
لكنهــا ال تغــادر بيــروت .بيــروت هنــا هــي زمــن عيــش،
وليــل ،ومنطــق المقامــرة والمغامــرة ،وليســت مبانــي
وتقســيمات جغراف ّيــة أو دوائــر إداريّــة ،وبالتأكيــد ليســت
شــعا ًرا انتخاب ًّيــا أو سياســ ًّيا.
الصمــت وأصــوات المدينــة
خالفــا للبكــي ،يســتعمل ك ّمــون ّ
والسـ ّيارات ،دون أن يتع ّفــف عــن اســتخدام األغانــي
الليل ّيــة ّ
ال ّراقصــة متــى انبعثــت مــن علــب الليــل أو مــن مس ـ ّجالت
السـ ّيارات والمحـ ّ
ـال والبيــوت .إلــى جانــب ذلــك ،ال يمكن ّإل
ّ
ـي الــذي يســتخدمه مــن موســيقى
التنويــه بالشّ ــريط الصوتـ ّ
«ســوب كيلــز» االلكترون ّيــة وغنــاء ياســمين حمــدان المفعــم
بالمتعــة وعيائهــا وتجــارب توفيــق فـ ّروخ وفرقتــه فــي عــزف
ال ّنغمــات الشّ ــرق ّية علــى اآلالت ال ّنحاس ـ ّية .المشــكلة ربّمــا
تظــل فــي حاجــة ك ّمــون إلــى المزيــد مــن التّفكّــر فــي
ّ
أحــوال القطــع والوصــل بيــن هــذه المــوا ّد الموســيق ّية.
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غيــر أ ّن األهــ ّم ،فــي نظرنــا ،يتجــاوز طُرفــة الفالفــل
وبائعهــا ،وإمطــار الســماء ســقف المبانــي بح ّباتهــا
الضّ خمــة الشّ ــهيّة ،وهــي طرفــة ظريفــة ،غيــر أنّهــا غيــر
تقصيهــا وتطويرهــا مــن ثــ ّم .ربّمــا يتبــ ّدى
مقنعــة فــي ّ
ـي ،واســتعراض
الجانــب األه ـ ّم فــي رغبــة التّصويــر الليلـ ّ
مغامراتــه ،العاطف ّيــة والجنســ ّية واألمن ّيــة والذكوريّــة
م ًعــا ،وفــي مــ ّد حــدود بيــروت إلــى كامــل مســاحة
ال ّرغبــة الليل ّيــة.
هــذا ويتظ ّهــ ُر جانــب مهــ ّم فــي محوريّــة موقــع كازينــو
لبنــان مــن الفيلــم .ليــس ذلــك أ ّن لبنــان كازينــو ،علــى
ــب بعــض م ّدعــي الفضيلــة والتعفّــف والمــال
مــا َ
يحس ُ
الطّاهــر ،بــل أل ّن الكازينــو فــي الفيلــم دليـ ٌـل علــى نمــط
بــكل شــيء ،بالحاضــر
يتوســل المقامــرة ّ
حيــاة
لبنانــي ّ
ّ
والمســتقبل والمــال ،فــي ســبيل دوا ٍع ليســت دائ ّمــا
مفهومــة .بالحــ ّظ ،تقفــز ح ّبــة فالفــل هاربــة مــن قعــر
الزيــت ،وبالحــظ أيضً ــا نجــد المــال ونشــتري بــه ســا ّحا،
وحيــن يخوننــا الحــ ّظ نقــع فــي الحصــر والغيــظ .ليــس
ـي مخطّــط لدينــا ،هنالــك فقــط
هنالــك مــن تراكــم عقالنـ ّ
الوعــد بالحلــم ،صادقًــا أم كاذبًــا.
بالحـ ّظ ربّمــا تنضــج ح ّبــة الفالفــل الهاربــة التــي يدعــو فادي
ـاب المفعــم بالحيويّــة
أبــي ســمرا إلــى أن يكونهــا ذلــك الشـ ّ
والتمــاع األعيــن .إلّ أن نضــج مــا يبــدو أقــرب إلــى جيــل مــن
27

المراهقيــن ،فــي فيلــم ك ّمــون ،يمـ ّر عبــر االعتـراف إذًا بأنّنــا
«نش ـ ّخ تحتنــا» ،بأننــا «نشــيخ تحتنــا» أيضً ــا دون أن نــدري
مــن ســيتح ّملنا فــي شــيخوختنا .االعت ـراف بهــذه الهشاشــة
هــو إذًا أ ّول شــروط ال ّنضــج الــذي يتجلّــى فــي التخلّــي عــن
مبــدأ الثّــأر والشّ ــرف الــذي ال يســلم مــن األذى ...والحن ـ ّو
علــى إخــوة لنــا.
كوميــدي بأبطــال كرســوم
يصــ ّور ك ّمــون ،تحــت ســتار
ّ
الكرتــون فــي مراهقــة مط ّولــة ،مســا ًرا للنضــج يدعونــا إليــه
مــا ًّدا يــد الحنــان إلــى خــ ّد األخ الغائــب.
مــ ّرة جديــدة ،يبــدو قبــول الغيــاب والمــوت شــرطًا أ ّول
للعيــش م ًعــا.

غسان سلهب
أطالل | ّ
الغطــس في عمــق طلـــــل

لغســان ســلهب،
فيلــم «أطــال» ليــس الفيلــم األ ّول ّ
وليــس فيــه مــن تــر ّدد أو تلعثــم .يعــرف ســلهب مــا يريــد،
بصــري أ ّخــاذ واقتراحــات
ويملــك أن يق ّدمــه فــي جمــال
ّ
بصريّــة الفتــة ،مثــل المشــهد لــدى طبيــب العيــون .وهــو
بعــد أن اســتنفد أصــوات بيــروت وتصويرهــا مــن زوايــا
والســيّارات ،فــي الليــل وال ّنهــار،
مختلفــة (مــن األســطحّ ،
فــي ســوليدير وفــي اآلثــار المتبقّيــة) فــي «أرض مجهولــة»،
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يتو ّجــه اآلن ليص ـ ّور بحــر بيــروت .البحــر موق ًعــا ،ومشــه ًدا
واســتعارة .يمكــن للغــوص فــي البحــر أن يكــون اســتعارة
للبحــث فــي أعمــاق المــرء ،الــذي يصـ ّوره كارلــوس شــاهين
كل م ّنــا ،مثلمــا يمكــن لصــور األشــعة الط ّب ّيــة
نيابــة عــن ّ
أن تكــون أيضً ــا اســتعارة عــن األعمــاق ،وكمــا يمكــن
للفالمنكــو أن يكــون اســتعارة للكبــر والتحــ ّدي ورائحــة
الــدم الماثلــة فــي مخ ّيلــة الشّ ــمس االســبانية وعيــن
الث ّيران.ال ّزرقــ ُة والشّ ــمس والكوريــدا المســتدعاة ،ليــس
جــورج باتــاي بالطّبــع بعيــ ًدا .لكــ ّن الفيلــم ليــس مجــ ّرد
اســتعارات ،بــل ربّمــا ليســت االســتعارة ســوى مــا يضيفــه
المشــاهد نفســه علــى الفيلــم ،مثلمــا قــد يضفــي عليــه
قــراءة سياســ ّية.
نجــرؤ علــى القــول إ ّن ســلهب أيضً ــا يص ـ ّور مــا ّدة رؤيتــه،
وليــس اســتعارتها النظريّــة .فهــو ال يتــر ّدد فيمنحنــا مــا
مصــاص الدمــاء ،مثلمــا يشــاهده ،زائ ًغــا مش ّوشً ــا،
يشــاهده ّ
وبعــد انطالقــة رائعــة يتباطــأ الفيلــم بشــكل غريــب ،لكــن
مصاصــي ال ّدمــاء،
أليــس التباطــؤ أيضً ــا إدخـ ً
ـال لنــا فــي زمــن ّ
زمــن الخلــود البطــيء والممـ ّـل ...
يمكــن الزعــم أ ّن الفيلــم بعيــد عــن القـراءة السياسـيّة ،وإ ْن
ـي عــن الكاميـرا (لكــن
تزامنــت جــوالت ّ
مصــاص دمائــه الخفـ ّ
إن كان ال يصـ َّور ،كيــف تلتقطــه عدســة ســلهب؟) مــع موجة
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قتــل واغتيــاالت بيروت ّيــة وتن ّبــؤ بتح ـ ّول األط ّبــاء إلــى قتلــة،
كمــا فــي بريطانيــا .فــي الواقــع ،ينجــم ابتعــاد الفيلــم عــن
مصــاص دمــاء يهــدف،
ـي مــن كــون إنتــاج ّ
اإلســقاط السياسـ ّ
برأينــا ،إلــى قتــل نـ ٍّد آخــر لــه الطبيعــة عينهــا .هــو إذًا عمــل
ـاري .صناعــة قاتــل لقتــل الـذّات.
انتحـ ّ
مصــاص ال ّدمــاء؟ لمــاذا األشــباح والــدم والقتلــى؟
لمــاذا ّ
إنّــه ،مـ ّرة جديــدة ،قبــول إرث المــوت متغلغـ ًـا فــي نســيج
الجماعــة ،عائــ ًدا مــن الغيــب ليقيــم لهــا لحمــة وســدى.
ال تغيــب الجثــث عــن الفيلــم غيابهــا فــي أعمــال جريــج
وحاجــي تومــا ،لكــن ِ
الحــداد ال يحضــر كمــا فــي أعمــال
وليــد صــادق .مــا يحضــر لــدى ســلهب هــو مــوت حديــث،
ليــس مرتبطًــا بالحــرب التــي يمكــن ال ّنظــر إليهــا مــن هــذا
الجانــب علــى أنّهــا حــرب ريف ّيــة ،أو حــرب ترييــف المدينة.
إنــه مــوت ســائر ،ســادر فــي عملــه .مــوت يتطلّــب موتــه،
يبحــث عنــه ،ويشــحذ علــى مهــل الســكيّن التــي يأمــل أن
تأتــي لتج ـ ّز عنقــه ككبــش أخيــر.
مصاصــي
إنّهــا ظواهــر مدين ّيــة تلــك التــي تــروي عــن ّ
ال ّدمــاء ،والجرائــم الجنســ ّية ،والعالقــات المتعــ ّددة
أي عقــد ،وتــروي عــن شــخوص دون
الطّبائــع دون ّ
عائــات ،دون إخــوة أو آبــاء ودون أبنــاء أو زيجــات.
المدينــي
يصــ ّور ســلهب إذًا مــا يمكــن افتــراض طابعــه
ّ
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بامتيــاز :فــرد فــي شــارع ،انحرافــات وجرائــم ،مدينــة
ُحبلــى بأســاطير حديثــة.
يمكــن بالطّبــع الطّعــن فــي تصويــر ســلهب لواقــع المدينــة،
مصاصــي ال ّدمــاء وجــدوى أســطورتهم،
بــد ًءا مــن حقيقــة ّ
وصــولً إلــى افتــراض أن «مدننــا» ليســت مدننــا بــل
كونفيدرال ّيــة قــرى .لكــن ذلــك أيضً ــا مــردود ،فبيــروت ال تني
تبتلــع مدافنهــا مثــل أي مدينــة حديثــة ،وتف ـكّك ال ّنازحيــن
إليهــا ،ببــط ٍء ربّمــا ولكــن بفعال ّيــة أكيــدة تثبتهــا ،للمفارقــة،
والســعي فــي
الجرائــم والفضائــح والقــدرة علــى االختبــاء ّ
الســؤال الــذي قــد يكــون ســلهب يطرحــه
هوامشــها .لكــن ّ
يعــض ،مثــل الطبيــب خليــل ونســائه
علينــا هــو ع ّمــن
ّ
الفاتنــات ،ثــدي المدينــة إن لــم تصــ ّور نفســها عــذراء
كوالــدة اإللــه فــي األيقونــات؟ إنّــه ســؤال كشــف الغطــاء
عــن حيــاء المدينــة كــي تتق ّبــل العنــف والمــوت الــوارف في
ثناياهــا ،دون مزاعــم عــن إلهيّــة هــذا العنــف أو «ب ّرانيتــه».
إنّــه ،فــي معنــى مــا ،عنــف البحــر المتأبّــد كاألمــواج فــي
مفتتــح الفيلــم ،ال ينفصــل عــن المدينــة التــي تنطــوي علــى
مــدنٍ كثيــرة فــي طبقــات ط ّياتهــا.
فــي بيــروت فيديــو كليــب لبكــي و ُدماهــا الجميلــة ،وبيروت
ليــل الشّ ــباب والمغامــرة والمقامــرة فــي فيلــم ك ّمــون،
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هنالــك متّســع بعــد لل ّنضــج ،لألمــل وال ّرغبــة .لكــن ســلهب
يزعــم أ ْن ال مجــال إلغفــال عنــف المدينــة وقســوتها ،علــى
أفرادهــا وفيهــم ،أو لنســيان ذكــر المــوت وال ّرغبــة فــي دفــع
الحيــوات والشّ ــوارع إلــى أعمــاق ســحيقة ،ال تعــود منهــا
أطــال نبنــي فوقهــا أحال ًمــا أخــرى ونســيانًا كثيــ ًرا.
ً
ســوى
غســان ســلهب أنّنــا فعـ ًـا
ربمــا ينبــع انزعاجنــا مــع عمــل ّ
نشــعر بطعــم الــدم تحــت نواجذنــا وأســناننا .ولســنا نبكــي!
أليســت هــذه معجزتنــا المؤســفة؟

| غســان ســلهب ،مخــرج ســينمائي لبنانــي .لــه :أطــال(  ،)٢٠٠٧تيـرا أنكونيتــا ـ أرض
مجهولــة ( ،)2002النهــر (.)٢٠٢١
| ميشــيل كمــون ،مخــرج ســينمائي لبنانــي ـ فرنســي .لــه :فالفـــــل ( ،)٢٠٠٦بيــروت
هولـــدم (.)٢٠١٩
| ناديــــن لبكــي ،مخرجــة ســينمائيّة وممثلــة لبنانيــة .لهــاُ :سـكّر بنــات ويعرف باســم
كراميــل ( ،)٢٠٠٧رصاصــة طايشــة ( )٢٠١٠وهــاء لويــن ( ،)٢٠١١ريــو أنــا أحبــك
( ،)٢٠١٤كفرناحــوم (.)٢٠١٨
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فــي انتهـــــاك المقــــ ّـدس للمقــــ ّـدس
الصــاة فــي الكنيســة ح ّريّــة المصلّيــن الواســعة
يلفــت أثنــاء ّ
فــي ال ّدخــول والخــروج والقيــام والقعــود وااليمــاء وااللتفات
الصلــوات بوجــوب التزام
والوشوشــة ،فــي حيــن تشــي كتــب ّ
صيــغ لفظ ّيــة وايضً ــا جســديّة كوجــوب القيــام ورســم اشــارة
الصليــب فــي مواضــع محــ ّددة بدقّــة ،كانــت قدي ًمــا بــا
ّ
ريــب متســاوية فــي القـ ّوة والنفــاذ والت ـزام المؤمنيــن بهــا،
فيبــدو انهيــار هــذه الطقوس ـ ّية اآلمــرة دليـ ّـا علــى انكســار
«عصب ّيــة» المســيح ّية اذا مــا قصدنــا بـــ «العصب ّيــة» القــدرة
علــى التس ـلّط علــى أرواح المؤمنيــن وأجســادهم وض ّمهــا
كل واحــد جامــع ال تتمايــز أعضــاؤه ال فــي الهنــدام
فــي ّ
واأللفــاظ واالفــكار وال فــي توقيــت الحــركات وتزامنهــا.
يبــدو جل ًّيــا أ ّن هــذا االنكســار ،وإن وصــل متأ ّخــ ًرا إلينــا،
هــو النتيجــة المباشــرة لمحاكــم التفتيــش فــي أوروبــا،
بمــا ز ّودت هــذه المحاكــم الفلســفة والعلــم النهضويّيــن
والتنويريّيــن مــن شــهداء تقــوم علــى شــهادتهم ال ّدينام ّيــة
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ال ّديانــة الجديــدة ،كيمــا تســتطيع منازعــة ال ّديانــة األقــدم
علــى األرواح والعقــول.
ال أعنــي بــاألرواح ســوى الجانــب المظلــم مــن العقــل ،أي
إمســاكنا أنفســنا عــن تحكيمــه فــي مجــاالت مخصوصــة
واالكتفــاء بالتّســليم أي باإليمــان .أ ّمــا فــي الصــاة
اإلســام ّية فــإن طقوس ـ ّیتها مــن حيــث هــي الت ـزام صيــغ
محــ ّددة ونهائ ّيــة ال تــزال محفوظــة ومرهوبــة الجانــب.
الســجدات وتوالــي الحــركات
فعلــى المصلّــي الت ـزام عــدد ّ
كل ســجدة ،إلــى التـزام التّزيّــن
وحفــظ مــا يتل ّفــظ بــه مــع ّ
(وخصوصــا صــاة ظهــر الجمعــة واالمتنــاع
وحســن الهنــدام
ً
عــن مــآكل فــي عينهــا لئـ ّـا يضـ ّر بالمصلّيــن ،بــل إ ّن كثيـ ًرا
نبــوي ينهــى المصلّــي عــن
مــن المنابــر يعلــوه حديــث
ّ
الحديــث والتلفّــظ ببنــت شــفة مــا دام الخطيــب علــى
المنبــر).
لكـ ّن شــعيرة طقوسـ ّية أخــرى هــي مشــهديّة عاشــوراء التــي
أدخلهــا اإليران ّيــون أوائــل القــرن إلــى النبطيــة ،قــد تتيــح
استكشــاف تغيّــر فــي صالبــة الطّقوسـيّة اإلســاميّة مــن دون
أن يُعنــى هــذا المقــال باقامــة مقارنــة بيــن محــارق محاكــم
التّفتيــش المســيح ّية ومذابــح اإلســامي ّين فــي إيـران ومصــر
كل عقيــدة
بتقصــي كيفيــة إفـراز ّ
والجزائــر وأفغانســتان ،وال ّ
المتعصبيــن لهــا.
ّ
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وظائــف عاشــوراء اعتمد رالــف رزق اللــه فــي مقاربتــه
مشهديّة عاشوراء على أربعة متغ ّيرات:
• الجرميّــة الناشــئة مــن قتــل الحســين والمنقولــة عبــر
المؤسســات االجتماع ّيــة ـ الثّقاف ّيــة للشــيعة.
ّ
• األســرة األبويّــة الشّ ــيع ّية المنتجــة للعقــدة «األبويّــة
أساســا بالشّ ــعور بالجرم ّيــة
المركزيّــة» وهــي عقــدة محـ ّددة ً
أو بالذّنــوب.
ـامي للجســد الــذي يع ـ ّد مصــد ًرا للجرم ّيــة.
• التّص ـ ّور اإلسـ ّ
االقتصــادي الــذي ينتمــي اليــه
االجتماعــي ـ
الســياق
ّ
• ّ
ّ
الالطّمــون ،والــذي يمكــن اعتبــاره مــن زاويــة مــا نات ًجــا
ـي
عــن حرمــان يقــع بمنزلــة األصــل الخـ ّ
ـاص لمع ـ ّدل عدوانـ ّ
مرتفــع (ص ٤۱ـ  . )٤۲وينيــط رزق اللــه بعاشــوراء وظائــف
منهــا اســترداد العدوان ّيــة الناشــئة مــن ظــروف اجتماع ّيــة
الحقيقــي
الصــراع
اقتصاديّــة مؤســفة ،وأنّهــا بذلــك تؤ ّخــر ّ
ّ
(ص .)۱۹٦
الســلطات الشّ ــيع ّية الــى تغذيــة شــعيرة
وهــذا مــا يحــدو ّ
عاشــوراء والدفــاع عنهــا منــذ شــيخ النبط ّيــة عبــد الحســين
صــادق فــي العشــرين ّيات ،إلــى حركــة «أمــل» «وحــزب
اللــه» فــي التســعينيّات .وينيــط بعاشــوراء أيضً ــا «وظيفــة
دفاع ّيــة واضحــة ،مــا دامــت تســمح بموضعــة فــي مذبحــة
كربــاء ،وبتوطيــن القلــق الــذي يصــدر عــن الشّ ــعور باالثــم
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المرتبــط بإحــدى ال ّرغبــات المك ّونــة للبنيــة األوديب ّيــة :رغبــة
قتــل األب» (ص.)۱۷۹
المؤسســات
إلّ أّ ّن هــذا لــم يســتقم إال بتناقــل الشّ ــيعة عبــر
ّ
االجتماع ّيــة ـ الثّقاف ّيــة لشــعور بالمســؤول ّية عــن قتــل
الحســين ،وتال ًيــا لشــعور بالذّنــب وضــرورة تغذيتــه
واســتثارته باســتمرار عبــر نفســه (ص  .)۳٤٥وهــذا الشّ ــعور
بالذّنــب تق ّويــه ال ّندبــات والقصائــد والكتــب والمشــهديّات
ـ المســرح ّيات التــي تص ـ ّور هــذه المذبحــة وتســتغرق فــي
درام ّيتهــا واســتدرارها لل ّدمــوع كمــا للشّ ــعور بالذّنــب.
كمــا أ ّن هــذه االزاحــة للشّ ــعور باالثــم «مــا كان يمكنهــا أن
الصفــات التــي يعزوهــا الشّ ــيعة الــى
تتح ّقــق لــو لــم تكــن ّ
للصفــات التــي ينســبها الطّفــل الى
شــخص الحســین مماثلــة ّ
«كل شــخص
األب فــي األســرة األبويّــة» (ص ،)۱۷۹ذلــك أ ّن ّ
ـي ليــس ســوى أب أقــوى» بحســب فرويــد.
إلهـ ّ
وفــي المســتوى االخيــر لتحليلــه يقــول رزق اللــه« :مــا
كل اإلماتــات ال ّدين ّيــة والعذابــات
الضــرب واللطــم مثــل ّ
وأعمــال التكفيــر التــي تكشــف وظيفتهــا ســوی جمــود
ـي» (ص )۱۹۳
مازوخ ّيــة محبطــة مــن حيــث اإلشــباع الجنسـ ّ
ـي مــن جهــة ولنظــرة االســام
وذلــك نتيجــة للمجتمــع القمعـ ّ
إلــى الجنــس والــى الجســد نفســه مــن جهــة اخــرى .فيــرى
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رزق اللــه أ ّن هــدف معظــم الممارســات الشّ ــعائريّة التــي
يأمــر بهــا اإلســام ،هــو اســتتباب «طهــارة» الجســد .هــذه
ـس
الواقعــة ،أال تنطــوي علــى تص ـ ّور يــری أ ّن الجســد «نَ ِجـ ٌ
أصــا؟» (ص ،)۱۸۳كمــا أ ّن «دي ًنــا يفــرض التّطهيــر بعــد
ً
كل عالقــة جنســ ّية ال يمكنــه ال ّنظــر بعيــن الرضــا الــى
ّ
الحيــاة الجنسـ ّية» (ص .)۱۹۰ربّمــا يعــود افتـراض ال ّنجاســة
األصل ّيــة للجســد إلــى مقــت العضــوي الــذي الحظــه أحمــد
بيضــون فــي االســام ،إذ إ ّن «ال ّنجاســة فــي جســم االنســان
نفســه وفــي بطنــه علــى االخــص» (أحمــد بيضــون ،كلمــن،
ص  .)۲۳٤فالجســد «تُ ْعلَـ ُن نجاســته حالمــا يبــرد بالمــوت»
حــق الجســد بالتمتّــع
(المصــدر نفســه ص  )۲۳۷بــل إ ّن ّ
«بمــا ينطــوي هــو نفســه مــن إمكانــات هــو حـ ّـق محفــوف
بالشّ ــروط ،وممــزوج بالشّ ــعور بالذّنــب» ( المصــدر نفســه
ص  .)۲٤٥وهــذا الشّ ــعور بالذّنــب يقـ ّوي افتـراض رزق اللــه
بديــا مــن حاجــات جنســ ّية مكبوتــة.
ً
عاشــوراء إشــبا ًعا
لكــن كيــف التّوفيــق بيــن عذابــات الضّ ــرب واللطــم
للشّ ــعور بالذّنــب واعتداءاتهــا الواضحــة علــى الجســد
البشــري وبيــن «مــا بالغنــا فــي التّشــديد عليــه مــن تعلّــق
الشّ ــريعة بســامة الجســم االنســاني وتمامــه (أحمــد
وخصوصــا أنّنــا لســنا
بيضــون ،المصــدر نفســه ص ،)۲٤۷
ً
فــي مجــال الحــدود اإلله ّيــة التــي ال منــاص مــن تطبيقهــا،
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بــل فــي مجــال نوافــل ترجــو تق ّربًــا مــن الرحمــن باإلكثــار
ـض عليــه ال بمخالفتــه خالفًــا صري ًحــا .
م ّمــا أمــر بــه وحـ ّ
«تُعلــ ُن نجاســة الجســد حالمــا يبــرد بالمــوت» ،فيفــرض
هــذا المــوت الغســل والتّكفيــن وتدبّــر الجســد بمــا يكفــل
هيئــة مــن الطّمأنينــة والحيــاد ،لكــن ث ّمــة موتًــا آخــر يعفــي
االحياءمــن تدبّــر جســد الم ّيــت وغســله ألنّــه مــوت يعلــن
طهــارة الجســد أعنــي الشّ ــهادة .فالشّ ــهيد ال يغســل وال
يك ّفــن الن دمــاءه كف ُنــه .فدمــاء الشّ ــهيد ،كدمــاء األضحيــة
ـرم اســتعادة اإلباحــة إلمكانــات جســمه،
التــي تبيــح لل ُم ْحـ ِ
تبيــح للشّ ــهيد التخلّــص نهائ ًّيــا مــن نجاســة جســمه األصل ّيــة
واســتعادة حــال الطهــارة التــي كان عليهــا يــوم كان عنص ـ ًرا
مج ـ ّر ًدا (ترابًــا).
ـي
فيــؤ ّدي الــدم ،وهــو مصــدر نجاســة فــي األصــل الفقهـ ّ
بدلیــل إفســاده الوضــوء إذا ســال ،مربوطًــا إلــى التّســامي
ال ّناتــج مــن الشّ ــهادة ،وظيفــة «تطهيريّــة» وإن كانت ليســت
فــي الضــرورة تكفيريّــة.
والحـ ّـق أنّــه إذا كان الجســد الطّاهــر يتق ـ ّدم نحــو اآلخريــن
ـاص المســتغرق مثـ ًـا فــي
مــن المؤمنيــن (خالفًــا للجســد الخـ ّ
الشّ ــهوة أو فــي الهضــم) علــى انّــه مســاحة عا ّمــة مع ـ ّدة
ـاس ،أو إن شــئت للتضامــن فهــو إذًا جســد أخ ومنطلــق
للتمـ ّ
تشــكيل اال ّمــة ،فــي هــذا المعنــى ،انمــا هــو «التد ّخــل فــي
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أحــوال الجســد» (أحمــد بيضــون ،كلمــن ،ص  .)۲5۱فــا ّن
الشّ ــهيد أيضً ــا ،عبــر الشــهادة ينخــرط فــي أ ّمــة تمت ـ ّد مــن
االنبيــاء واالئ ّمــة والص ّديقيــن إلــى مــن ســبقوه إلــى الشّ ــهادة
مــن رفاقــه وإخوانــه ،بــل إ ّن أهــل الشّ ــهيد ،علــى مــا الحــظ
وضّ ــاح شــرارة ،بعــد أن يكونــوا قــد ولــدوا مــن جديــد
البنهــم إثــر انضمامــه الــى «الحــال» والحــزب ،يتد ّرجــون
عبــر شــهادته فــي األ ّمــة الجديــدة والشّ ــعب الجديــد
(والمؤسســات الجديــدة) .إذن ،فــي ظـ ّـل ال ّنهــي المتمــادي
ّ
عــن إيــذاء الجســد ،وفــي قفــا العملــة المقــت الشّ ــديد لــه
والحرمــان الطّويــل وال ّنزعــات المكبوتــة ،ال يبــدو ث ّمــة بديــل
روحــي
بتســام
ســوی ربــط ممارســات التّعذيــب الذّاتــي
ٍ
ّ
الفقهــي البحــت،
الدينــي
واخالقــي منفصــل عــن التّقليــد
ّ
ّ
ّ
م ّمــا يــؤ ّدي إلــى قيــام شــعيرة «القــت هــوى فــي الفــؤاد»
الســماح لهــذه
الســلطة والــى ّ
لــدى المحرومیــن کمــا لــدى ّ
الشّ ــعيرة بانتهــاك ال ّنهــي ال ّدينــي القاطــع عبــر ممارســات
الصرامــة والقطع ّيــة مثلمــا تبــ ّدت فــي
بالقــدر ذاتــه مــن ّ
رفــض المحــاوالت التخفيف ّيــة مــن  ۱۹۲۰الــى  ۱۹۷۰إلــى
اليــوم.
عاشــوراء  ۱۹۹۸بنــاء علــى دراســة رالــف رزق اللــه
«يــوم الــدم» ،وأحمــد بيضــون «فقــه الجســد فــي كتــاب
ال ّنهايــة» (مــن کتــاب «کلمــن») ظهــر أ ّن شــعيرة عاشــوراء
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تــؤ ّدي آخــر األمــر إلــى انضمــام ممارســيها إلــى جســد األ ّمــة
توســع الحــركات االســام ّية
الكلّــي الواســع ،وبالتزامــن مــع ّ
ـي ،فهــذا يجــب أن يعنــي ازديــا ًدا
فــي لبنــان والعالــم العربـ ّ
فــي صالبــة العصب ّيــة االســام ّية وســلطة طقوس ـ ّیتها وليــس
العكس في طبيعة الحال.
لك ـ ّن النبطيــة  ۱۹۹۸ق ّدمــت لنــا مشــاهدات ربّمــا تحتــاج
الســابق ال يحيــط بهــا.
الــى تأويــل جديــد ،إذ إن التّحليــل ّ
فيفاجــأ ،علــى ســبيل المثــال ،قــارئ رالــف رزق اللــه بمــا
يتكـ ّون لديــه مــن صــورة اللطّيمــة ولقادتهــم ،ولجـ ّو الحــزن
اآلســر ،يفاجــأ هــذا القــارئ بغيــاب القــادة أحيانًــا عــن
مجموعــات الهاتفيــن المشــرذمة مجموعــات صغيــرة مــن
األصحــاب ،م ّمــا يضط ّرهــم إلــى ارتجــال القــادة مــن بينهــم
الســاعين الــى الحفــاظ علــى
أو حتّــى مــن بيــن المســعفين ّ
للســير واللطــم.
إيقــاع بطــيء ّ
ويلفــت أيضً ــا تكاثــر الجمع ّيــات اإلســعاف ّية التــي لــم يــرد
لهــا ذكــ ٌر فــي دراســة رزق اللــه ،وهــذا التّكاثــر أ ّدى إلــى
ظهــور رمــز جديــد هــو ال ُعصابــة البيضــاء التــي يســتعملها
بــدل مــن «ميــاه الحســي ّنية
المســعفون لوقــف ال ّنــزف ً
العجائب ّيــة» فأصبــح الكثيــر مــن االطفــال والمراهقيــن يأتون
إلــى المســعفين ليطلبــوا منهــم أن يعصبــوا لهــم رؤوســهم،
وإن لــم يكــن ث ّمــة نزيــف ،كأنّمــا هــي موضــة أو درجــة
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الســاحة غــدت تشــبه
جديــدة تضفــي عليهــم رونقًــا مــاّ .
كرنفــالً التي ًّنيــا مــع مواكــب الكشّ ــافة ومك ّبــرات الصــوت
الســخرية مــن أميــركا ووزيــرة خارجيّتهــا مادليــن
وتماثيــل ّ
اولبرايــت ،وحيــث يفتــرض مــرور اللطّيمــة والن ّديبــة وحدهم
كان الطريــق مشــا ًعا ومعرضً ــا لألطعمــة واأللبســة وجمــال
الفتيــات وال ّنســوة المتن ّزهــات أرتــالً وســط مجموعــات
الهاتفيــن ،فــي حيــن يبعــد بعــض اللطّيمــة المســعفين مــن
أمامهــم فقــط كــي يأخــذوا صــورة بابتســامات وســیعة.
ال يمكــن بالطبــع إغفــال التغ ّيـرات االجتماعيــة ـ االقتصاديّــة
ـي منــذ  1975حتّــى اليــوم،
التــي تعـ ّرض لهــا الجنــوب اللبنانـ ّ
لكــن ربّمــا كان مــن الواجــب أيضً ــا أن يقــوم الباحثــون
خاص ّيــة نبطان ّيــة لعاشــوراء.
باســتقراء ّ

رالــف رزق اللــه ( ،)١٩٩٥-١٩٥٠يــوم الــدم ،مشــهدية عاشــوراء يف جبــل
عامــل ـ مقاربــة نفس ـ ّية واجتامع ّيــة ملقتــل اإلمــام الحســن ،دار الطليعــة ،بــروت،
.١٩٩٧
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اللبناني المعاصر
ثــأ ُر الدم في المجتمــع
ّ
كان مرتكــب القتــل أو االيــذاء بغيــر عمــد يســتفيد مــن
عــذر ُم ِحـ ٍّـل إذا كان فاجــأ زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه
أو أختــه فــي جــرم ال ِّزنــا المشــهود أو فــي حــال الجمــاع
غيــر المشــروع ،ويســتفيد مــن عــذر ُم َخ ِّفــف إذا فاجأهــم
فــي حــال مريبــة مــع آخــر .لكــن التّعديــل االخيــر الــذي
ـص علــى
لحــق بالمــا ّدة  ٥۷٥مــن قانــون العقوبــات ألغــى ال ّنـ ّ
حــال ال ّريبــة ،وخ ّفــض العــذر المحـ ّـل فــي الفقــرة االولــى
إلــى عــذر مخ ّفــف .ورغــم هــذا التّشــديد القانونــي ،وتشـ ّدد
االجتهــاد والمحاكــم فــي تأكيــد ضــرورة المفاجــأة وغيــاب
والترصــد لمنــح العفــو ،فــإ ّن هــذا لــم يــردع جمــال
العمــد
ّ
ديــب مــن قتــل ابنتــه ،أو يمنــع قتــل دانيــا طـراد علــى يــد
أخيهــا ،الــذي مــا لبــث أن ســلّم نفســه إلــى قــوى االمــن
واص ًفــا فعلــه بأنّــه «جريمــة شــرف».
هــذان التّشــديد والتشـ ّدد لــم يعفيــا أهالــي بلدة أنصــار عبر
بلديّتهــا ومخاتيرهــا مــن إصــدار بيــان ينفــي انتمــاء الجانــي
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إلــى البلــدة بدعــوى أنــه مه ّجــر إليهــا (منــذ العــام ،)!۱۹٤۸
النضالــي
وأن «أنصــار معروفــة بنقــاء تعايشــها وتاريخهــا
ّ
ومبادئهــا الوطن ّيــة» ،م ّمــا يكشــف «الميــول الجامحــة للتبـ ّرؤ
أي صلــة بظــروف الجريمــة» مــع نفــي الجانــي وســائر
مــن ّ
صالتــه مــع عائلتــه بالقريــة التــي يعيــش فيهــا .وهــذا ال ّنفي،
هــو جــزء مــن تقليــد لبنانــي مســتج ّد تعتمــده الجماعــات
والعائــات فــي اســتبعادها تبعــات جرائــم تحصــل فــي
محيطهــا» ويجــري حصولهــا عمو ًمــا «فــي هوامــش المــدن
وفــي بيئــات قرويّــة هجينــة» بحســب حــازم األميــن
(«الحيــاة»  ۲۰تشــرين االول  )۱۹۹۹الــذي يتّفــق كالمــه مــع
بيــان البلديّــة والمخاتيــر فــي أ ّن الهجنــة واالختــاط همــا
محـ ّـل هــذه الجرائــم ،فيكــون التّشــديد علــى ال ّنقــاء واألصالة
(التاريــخ والمبــادئ) مفهوميــن ومب ّرريــن وليســا فقــط «مــن
ـي» ،علــى مــا حســب محمــد
لــوازم أي كالم فــي لبنــان العربـ ّ
أبــي ســمرا («ملحــق النهــار»  ۲۳تشــرين األول.)۱۹۹۹
واألساســي ،والــذي هــو محــور اهتمــام
البديهــي
الســؤال
ّ
ّ
الباحــث مســعود يونــس فــي مؤلّفــه «هــؤالء الموتــى الذيــن
يقتلوننــا» ،هــو كيــف يعقــل أن تســتم ّر جرائــم الشّ ــرف
والثّــأر فــي المجتمــع اللبنانــي برغــم تفــاؤل واضعــي قانــون
العقوبــات باختفائهمــا مــع تط ـ ّور هــذا المجتمــع ،وبرغــم
تمركــز أكثــر مــن نصــف س ـكّان البلــد فــي مدينــة تش ـكّل
ـكل الشــرق األوســط» (ص ،)۱٤۲
«مرك ـ ًزا تجاريًّــا أساس ـ ًّيا لـ ّ
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كل
وبرغــم االقتصــاد «الحديــث» الممتــدة آثــاره إلــى ّ
أطــراف بلــد الســتّة آالف ســنة حضــارة؟
تجــدّ د الطّقــس والمجتمع يذهــب يونــس إلــى القــول
إ ّن جريمــة الشّ ــرف أو الثّــأر هــي «طقــس» وإ ّن «القــ ّوة
الخفيّــة لهــذا الطّقــس فــي منطقــه :التّبــادل» (ص  )۳۲۹أي
تبــادل الموتــي الــذي يجعلــه المؤلّــف رك ًنــا راب ًعــا فــي
المجتمــع إلــى جانــب التّبــادالت الثّالثــة فــي المجتمــع
بحســب نظــرة كلــود ليفــي ـ شــتروس إليــه ،أي تبــادالت
الخيرات وال ّنساء واإلشارات.
كل
ـامل فــي ّ
يــرى المؤلّــف فــي تبــادل الموتــی رک ًنــا شـ ً
المجتمعــات ،رغــم أنــه يقصــر بحثــه علــى المجتمــع
البطريركــي المرتكــز علــى صاحــب ســلطة يقــوم علــى
ّ
توزيــع الثّــروة المحــدودة المتوافــرة علــى هــذا المجتمــع
ويقتطــع فائضهــا لنفســه .وهــذا يبــدو لنــا شــرطًا ال غنــى
عنــه للقــول بتبــادل الموتــى ،وهــو مــا يقــوده بدايــة
ـي ،أي فــي
ـي ـ الزراعـ ّ
إلــى البحــث فــي المجتمــع الريفـ ّ
الوضــع الــذي كان لبنــان (أو جبــل لبنــان) عليــه قبــل
انفتــاح أســواق اإلمبراطوريّــة العثمان ّيــة الشــائخة أمــام
المنتوجــات األوروبيّــة فــي أواســط القــرن التّاســع عشــر.
ففــي مثــل هــذا المجتمــع ،يــؤ ّدي الطّقــس التّبادلــي للموتى
وظيفتيــن :األولــى هــي الحــ ّد مــن الخســائر البشــريّة،
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بمــا أ ّن التبــادالت ممكنــة فــي مــا بينهــا فيمكــن تبــادل
الم ّيــت بالمــال أو باإلشــارة الطقسـ ّية كلفــظ جملــة مع ّينــة،
ـروي ووحدتهــا
وتاليــة الحفــاظ علــى هيكليّــة المجتمــع القـ ّ
والحــؤول دون تشـظّيها م ّمــا يعنــي خســارة وســائل العيــش
وأدواتــه .والثّانيــة هــي تكريــس ســلطة «ال ّزعيــم» وتأكيــد
رســوخها وتشــديد وحــدة الجماعــة العائليّــة وتضامنهــا
خلفــه .ويســتتبع القــول ب «طقوســ ّية» هــذه الفئــة مــن
الجرائــم ،القــول باســتمرارها مــا اســتم ّر هــذا الطّقــس ،أي
مــا اســتم ّرت ركائــز مجتمعــه.
ويبــدو أ ّن هــذه الركائــز اســتم ّرت برغــم التّحديــث
راعــي
ّ
يفــي ـ ال ّز ّ
االقتصــادي للبنــان وانحســار الــ ّدور ال ّر ّ
وللصناعــة المرتكــزة
فيــه« ،فاالزمــات المزمنــة لل ّزراعــة ّ
ـوي فــي غيــاب تراكمــات رأس المــال
ـي ثانـ ّ
علــى دو ٍر تحویلـ ّ
الصعــب التّحــ ّرر مــن القــوى االنتاج ّيــة فــي
تجعــل مــن ّ
إطــارات اإلنتــاج العائل ّيــة التقليديّــة» (ص  ،)150كمــا أ ّن
المجموعــات التــي تھاجــر نحــو الوســط هــي «مجموعــات
متح ّركــة تســتم ّر فــي الحفــاظ علــى صــات وثيقــة ب ُقراهــا
ـي يســتم ّر
األصل ّيــة» (ص  ،)۱۷۷لذلــك فــإ ّن التّعــاون العائلـ ّ
علــى قيــد الحيــاة ،بــل يتقــ ّوى مــن خــال نظــام رأس
االقتصــادي
المــال الوســيط الــذي يقــوم عليــه الــ ّدور
ّ
السياس ـ ّية وبفضــل هــذا النظــام
الســلطة ّ
للبنــان ،ذلــك أ ّن ّ
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الخاصــة تســتم ّر فــي تجديــد ســلطتها،
عينــه وعبــر آل ّياتــه
ّ
متفاديــة «تفــكّك العالقــات السوســيو ـ اقتصاديّــة التــي
تفرضهــا هــذه التحــ ّوالت» (ص.)۱۷۱
تســتم ّر هــذه الســلطة فــي القيمومــة علــى توزيــع الخيـرات
واقتطــاع أجـزاء منهــا لنفســها ،لكـ ّن الموضــوع هــذه المـ ّرة
ليــس خيــرات االنتــاج ال ّزراعــي المحــدود فــي المجتمــع
القــروي ،بــل «إعــادة توزيــع العوائــد االقتصاديّــة التــي
ّ
السياسـيّة ،أي جــزء مــن فوائــد رأس المــال
الســلطة ّ
تؤ ّمنهــا ّ
الوســيط» (ص .)175
وبنــاء عليــه ،مــن المنتظــر اســتمرار الهيكل ّيــة القديمــة
للمجتمــع بســائر عالقاتهــا «ورموزهــا» (التــي تح ّولــت
عائــات أو «قبائــل») وكذلــك «طقوســها» .إذ إ ّن نظا ًمــا
اقتصاديًّــا تعانــي فيــه القطاعــات االنتاج ّيــة أزمــات مزمنــة
خدماتــي
ويقتصــر علــى دور وســيط يرتكــز علــى قطــاع
ّ
«ليــس فــي وســعه خلــق عالقــات إنتــاج جديــدة ،قــادرة
بدورهــا علــى توليــد عالقــات إجتماع ّيــة جديــدة ،أو إعــادة
االجتماعي في هندســة جديــدة» (ص.)۱٥۱
هيكلــة التّكويــن
ّ
الفلح ّيــة المارون ّيــة
لكــن رغــم إشــارته إلــى االنتفاضــة ّ
علــى اإلقطاعيّيــن والزعمــاء التقليديّيــن فــي أواســط القــرن
الماضــي ،فــإ ّن المؤلّــف يســتم ّر فــي ال ّنظــر إلــى لبنــان علــى
أنّــه مجتمــع متكافــئ التطـ ّور فــي جميــع أطرافــه ،متجاهـ ًـا
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التّفــاوت فــي التّطـ ّور االجتماعــي ال ّناجــم عــن هــذه الثّــورة،
الصــات التــي عقدتهــا بعــض الطوائــف األخــرى مــع
وعــن ّ
دول أجنب ّيــة متعــ ّددة علــى مــدى يناهــز القــرن ،وهــو
التفــاوت الــذي جعــل منــه وضّ ــاح شــرارة ركيــز ًة فــي
اللبنانــي وفــي الحــرب وإطالــة أمدهــا وإســاءة
المجتمــع
ّ
فهمهــا أيضً ــا.
ـادي رغــم قــدرة
إن التط ـ ّور ال ّناشــئ عــن ال ّنظــام االقتصـ ّ
السياس ـ ّية علــى تفــادي مشــكالته لم ـ ّدة نصــف
الســلطة ّ
ّ
الطبيعــي ،وجــاءت الحــرب
قــرن ،لــم يأخــذ مــداه
ّ
متعســفة ،إضافــة إلــى أنــه يقتضــي
لتقطعــه فــي صــورة
ّ
دراســة عالقــات الجماعــات المنتقلــة صــوب الوســط
والمــدن فــي صــورة أكثــر تفصيل ّيــة لتحديــد صالتهــا
المدينــي وتفــاوت بعــض
بقراهــا االصل ّيــة وبمجتمعهــا
ّ
«القــرى» عــن البعــض اآلخــر فــي القــدرة علــى التح ـ ّول
واالندمــاج ،وذلــك فــي بيــروت كمــا فــي ســواها مــن
الســريعة نالحــظ أ ّن أبنــاء
المــدن .فعلــى ســبيل اإلشــارة ّ
بعــض ـ قــرى الض ّن ّيــة مثـ ًـا ـ قــد أعــادوا إنشــاء قراهــم
فــي مدينــة طرابلــس أو علــى مقربــة ،فــي حيــن أ ّن
أبنــاء قــرى أخــرى أو قادميــن مــن مناطــق اخــرى قــد
تفاوتــت صالتهــم بقراهــم األصل ّيــة وازداد اندماجهــم فــي
ـي ،مؤث ّريــن فــي شــكل أو فــي آخــر
المجتمــع الطرابلسـ ّ
فــي هيكلــة المدينــة ومجتمعهــا.
47

نظــا ُم الدولــة ونظــا ُم المجتمــع كان واضعــو القانــون
ـي متفائليــن بالمســتقبل ،وبقــدرة «التّحديــث» علــى
الجزائـ ّ
إزالــة «البربريّــة» ،وكان مصــدر هــذا التفــاؤل خطـأً مزدو ًجــا:
فمــن جهــة االيمــان بقــدرة «التّحديــث» ،ولــو مد ّعمــة
بترســانة قانون ّيــة ،علــى تغييــر عالقــات اجتماع ّيــة لديهــا
مثــل هذيــن الرســوخ والقــدرة علــى التج ـ ّدد ،ومــن جهــة
أخــری ،ســوء الفهــم الحاصــل عبــر إطــاق تســمية «بربريّــة»
على ما يشكّل في الواقع نظا ًما أخالق ًّيا وقانون ًّيا مختلفًا.
ائــي فــي حيــرة كلّمــا واجهتــه
لــذا كان القاضــي الجز ّ
جريمــة ثــأر أو شــرف ،إذ ث ّمــة تش ـ ّدد فــي تفســير األعــذار
وتطبيقهــا علــى هــذه الجرائــم ،وث ّمــة ضــرورة فــي مراعــاة
الســابقة والمتماديــة
الجانــي والمجتمــع وظــروف القض ّيــة ّ
المجتمعــي وعقــد الصلــح بيــن العائــات أو
الســلم
علــى ّ
ّ
الجماعــات المتنازعــة.
الداخلــي
ولــذا يطــرح المؤلّــف التّمييــز بيــن المجــال
ّ
ائــي ـ أي القاعــدة وتفســيرها ،حيــث يســع
للقانــون الجز ّ
القاضــي التشـ ّدد ـ وبيــن «ال ّنـزاع امــام القضــاء» والــذي تنتج
منــه العقوبــات الملفوظــة فــي حــق الجنــاة ،مــع مالحظــة
أ ّن «النــزاع تتد ّخــل فيــه ســیرورات اجتماع ّيــة أخــرى»...
(ص  ،)۲۳۹وهــذان المجــاالن ال يخلــوان مــن التّعــارض.
وتجــد ُر اإلشــارة إلــى خطــورة العقوبــة إذا كانــت بالغــ ًة،
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ففــي وســعها التّأثيــر علــى أخــاق «جماعــة المحكوميــن»
بخاصــة «أنّهــا
وتحويلهــم مجرمیــن معتاديــن .لك ّنهــا خطــرة ّ
الصلــح الــذي ربــط بيــن أطـراف ال ّنـزاع
تتعــارض مــع عقــد ّ
الصلــح أو رفــض إجرائــه
( )...وقــد تعنــي حتّــى نقــض عقــد ّ
فــي حــال كانــت متوقّعــة» (ص  ،)۲۹۰كمــا أ ّن التّســاهل فــي
العقــاب قــد يش ـ ّجع أيضً ــا «العدالــة العائليّــة».
لهــذا تربــك هــذه الفئــة مــن الجرائــم القاضــي
ـي  ،وتطــرح علــى بســاط البحــث معظــم المبــادئ
الجزائـ ّ
ـي،
«التق ّدم ّيــة» التــي اســتلهمها واضعــو القانــون الجزائـ ّ
إذ «هــل فــي اإلمــكان تفريــد العقوبــة حيــن تكــون
األفعــال التــي ترمــي إلــى معاقبتهــا خالفــات بيــن
جماعــات ،خالفــات جماع ّيــة؟» ومــا الفائــدة مــن األخــذ
فــي االعتبــار ظــروف شــخصيّة الجانــي ونفس ـيّته ،حيــن
قانونــي
حــق وضعــه نظــام
يكــون بفعلــه يدافــع عــن ّ
ّ
مغايــر؟ (ص  .)۲۷۷أي إ نّهــا ليســت فــي الواقــع ظــروف
شــخص ّية بــل ظــروف الــدور المحــ ّد د فــي الطّقــس
والــذي يقــع الجانــي أســيره ،كمــا أ ّن ال ّزعيــم أســير دوره،
بقــدر مــا الــدور أســير ظــروف موضوع ّيــة بــل قانون ّيــة
لك ّنهــا تنتمــي إلــى قانــون آخــر :قانــون المجتمــع وليــس
ـي الــذي
قانــون ال ّدولــة .لــذا فــإ ّن قواعــد القانــون الجزائـ ّ
ومثقــا بالوعــود تضيــع عندمــا
ً
كان مفع ًمــا بالطمــوح
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توضــع موضــع التّطبيــق أل ّن ســيا قَي ال ّد ولــة والمجتمــع ال
ـادي
يســيران علــى نســق واحــد .ذلــك أ ّن ال ّنظــام االقتصـ ّ
الحديــث عنــي بفــرض ســلطة إكراه ّيــة حديثــة
ومتشــ ّعبة فــي المجــاالت التــي تتّصــل بــه وبمصالحــه
المدنــي الجــاري ،فــي حيــن أنّــه
مباشــرة كالقانــون
ّ
تنــازل عمل ًّيــا عــن هــذا االكــراه ،وتــرك للجماعــات
األهل ّيــة أن تنظّــم توازناتهــا وتركيباتهــا ،عل ًنــا أحيا نًــا
كمــا فــي قوانيــن األحــوال الشــخص ّية غيــر المو ّحــدة،
أو ضم ًنــا كمــا رأينــا فــي مجــال القانــون الجزائــي .لــذا
تبــدو «المص ّنفــات فــي موضــوع اإليجــارات أوفــر منهــا
ـي » وكان «قانــون الدولــة
فــي موضــوع القانــون الجزائـ ّ
هزيــا» (ص  )۲۷۷فــي مقابــل الوفــرة التــي
ً
الجزائــي
ّ
التجــاري.
المدنــي أو القانــون
يتحلّــى بهــا القانــون
ّ
ّ
ال يخلــو الكتــاب مــن لمحــات شــعريّة« :رمــوز المكســر»
و«النبــع» (ص  ،)۳۷۳لكــن فيــه الكثيــر مــن ال ّروايــة أيضً ــا.
الســهلة ،األنيقــة والممتعــة
ليــس فقــط لجهــة اللغــة ّ
مــن دون أن تتخلّــى عــن دقّتهــا قــ ُط ،بــل أيضً ــا لجهــة
الشــخص ّيات واألدوار التــي تتح ـ ّرك علــى مســرح الطَّقــس
(الجانــي ،الضّ ح ّيــة ،أهــل الضّ ح ّيــة ،ال ّزعيــم) حيــث
تُح ـ ّدد أفعالهــم مســبقًا بحســب الطَّقــس ،وكذلــك لجهــة
التوتّــرات واالحتمــاالت المتنازعــة التــي يتقـ ّوم بهــا المــرء
الصــراع بيــن الفــرد
كالقاضــي بيــن تناقضــات القض ّيــة أو ّ
50

وال ـ ّدور لــدى ال ّزعيــم أو ثنائ ّيــة الفــرد ـ العائلــة وكذلــك
كل هــذا يشـكّل مصــادر متعــة إضاف ّيــة
الجماعــة ـ ال ّدولــةّ .
لمؤلــف تتركّــز ق ّوتــه الخفيّــة والحقيقيّــة فــي منطقــه
ـي :القانــون إ ّمــا أن يكــون حصيلــة المجتمــع وإ ّمــا
الداخلـ ّ
أن ال يكــون إلّ مصــدر ارتبــاك وغيــاب العدالــة.
وهــذا يفــرض فــي الواقــع منهجــة جديــدة فــي الكتابــة
القانون ّيــة ،فــاذا رجعنــا إلــى ثبــت مصــادر الكتــاب ،وجدنــا
ـي يحتـ ّـل ح ّيـزا ضئيـ ًـا منهــا ،فــي مقابــل
أ ّن الجانــب القانونـ ّ
فيــض مــن المصــادر السوســيولوجيّة والمنهجيّــة ،واالهـ ّم أ ّن
الثّبــت يبــدأ بذكــر «البحــوث الميدان ّيــة» فــي لفتــة واضحــة
ال ّداللــة.
ينتمــي البحــث إلــى فئــة نــادرة مــن المؤلّفــات ،حيــث
إنّنــا قلّمــا نجــد كتابًــا «فــي القانــون» ،إذا جــاز التّعبيــر ،ال
يولــد مــن ِ
الســابقة ،شــار ًحا كان أو
رحــم الكتــب القانونيــة ّ
مضي ًفــا ،كمــا تتناســل الكلمــات مــن الكلمــات فــي الكتــب
ذات الوظيفــة التعليم ّيــة غال ًبــا.
كان ينبغــي تخليــص القانــون مــن عــبء الشــروح والخالفات
المســتحكمة حــول ترجمــة لفظــة ،أو معنــی مصطلــح ،أو
مــكان الفاصلــة .أي فــي معنــی آخــر تخليــص القانــون مــن
َســطوة اللغــة ،وإعــادة البحــث فيــه إلــى نقطــة والدتــه ،إلــى
الميدان وإلی المجتمع.
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فيقتضــي إذًا إعــادة البحــث فــي مصــادر الكتابــة وفــي مــا
هــو الحكــم والمعيــار فيهــا ،لئـ ّـا تظّــل هــذه الكتابــة حبـ ًرا
كل م ـ ّرة وتكتشــف أن «الحيــاة
علــى ورق ،يخونهــا الواقــع ّ
هــي فــي مــكان آخــر» .وال ينحصــر هــذا فــي القانــون علــى
أي حــال.
ّ

Massoud Younes, Ces Morts qui nous tuent La vengeance du sang dans la
société libanaise contemporaine, Beyrouth, Editions Almassar, 1999.
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ســـــؤال بيـــــــروت
غســان ســلهب الجديــد «أرض مجهولة»،
قبــل أن يصــل فيلــم ّ
تي ـرا أنكونيتــا إلــى لبنــان ،حيــث ُعــرض فــي صالــة ســينما
«الســاجيس» األشــرفيّة ،ضمــن مهرجــان بيــروت للســينما
(ســبق عرضــه فــي مهرجــان كان ومهرجــان الســينما العرب ّيــة
اللبنانــي لــن يجــد
فــي باريــس) ،يبــدو أ ّن هــذا الفيلــم
ّ
طريقــه إلــى العــروض العا ّمــة خوفًــا مــن ال ّرقيــب ،وكان
تحســبوا مــن قبــل لمعركــة
المخــرج وبعــض المثقّفيــن قــد ّ
قــص بعــض اللقطــات،
ال ّرقابــة التــي ر ّجحــوا أن تفــرض ّ
بخاصــة تلــك التــي يظهــر فيهــا ثديــا ممثّلــة.
ّ
ـي ممثّلــة مشــكلة
مــن المضحــك فعـ ًـا أن يصبــح ظهــور ث َديـ ْ
رقاب ّيــة وأخالق ّيــة فــي أوائــل هــذا القــرن ،بعدمــا دخلــت
كل بيــت ،وبعــد ت ـراث
القنــوات الفضائ ّيــة واإلنترنــت إلــى ّ
(بخاصــة فــي
ال بــأس بــه مــن االفــام اللبنان ّيــة والمصريّــة
ّ
أوائــل الســبعين ّيات مــن القــرن المنصــرم) التــي تظهــر فيهــا
أثــداء عاريــة ومنهــا علــى ســبيل اإللمــاح فيلــم لصبــاحّ .إل
أ ّن الفضيحــة ،إذا ق ّيــض أن تكــون الفضيحــة الحقيق ّيــة أعنــي،
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لمــن يشــاء أن يبصــر ،ليســت فــي هــذا التّفصيــل المب ـ ّرر
فــي إيقــاع الفيلــم ،بــل هــي أعمــق مــن ذلــك بكثيــر ،فهــي
ـدي
تض ـرِب فــي عمــق أداء الممثّليــن ،فــي تص ّرفهــم الجسـ ّ
فــي حــاالت مع ّينــة ،فــي رنّــة أصواتهــم أحيانًــا ،وفــي تقديــم
بيــروت وأزمنتهــا ،الــذي يعرضــه ســلهب علينــا بمــا يســتتبعه
ذلــك مــن تأويــل للبنــان.
ـب مشــهد القـ ّوات الســوريّة عــن الفيلــم،
الفضيحـ ُة يغيـ ُ
وال تحضــر هــذه الق ـ ّوات وال المطالبــة بانســحابها إال عبــر
الشــذرات اإلخباريّــة المســموعة فــي ســ ّيارات التّاكســي؛
ـي ،ومعظمه
هنــاك فــي المقابــل وجــود طــا ٍغ للجيــش اللبنانـ ّ
بالطبــع مــن المج ّنديــن الذيــن لــم تســمح لهــم ظروفهــم
باالســتفادة مــن قانــون التّأجيــل واإلعفــاء لمــن يقيــم فــي
الخــارج .ربمــا ينبغــي ألحــد مــا أن يصــ ّور مــرور هــؤالء
الشّ ــباب مــن حالتهــم المدن ّيــة إلــى دوريّاتهــم العســكريّة
فــي الشّ ــوارع وفــي نهــر الكلــب ،مــرو ًرا ب « مطهــر» أشـ ُهر
التدريــب االولــى فــي المعســكر.
فــي االنتظــار يكتفــي المتف ـ ّرج بــأن يالحــظ مشــية هــؤالء،
الصــدور ،مشــدودي الظّهــور
منفوخــي العضــات ،عريضــي ّ
كأنّمــا يرزحــون تحــت ثقــل مــا يحملونــه ،ثقلــه المــا ّد ّي
ـزي م ًعــا.
الرمـ ّ
فــي شــكل مــا ،يحتكــر هــؤالء الشّ ــباب فــي الفيلــم الحـ ّـق
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فــي الفخــر واالنبهــار ،أيضً ــا فــي الثّقافــة ( المشــهد فــي نهــر
الســير مثـ ًـا فــا يعبــأ بــه أحــد ،حتّــى
الكلــب) ،أ ّمــا شــرطي ّ
المواطنــون ،ومــا هــذا ّإل صــدى ألحــداث هنا وهنــاك تع ّرض
فيهــا هــؤالء الشــرط ّيون لالعتــداءات ،أحيانًــا مــن أفـراد قـ ًوی
أخــری ،فليــس شــباب الجيــش هنــا رمـ ًزا لل ّدولــة ،بــل تصوي ًرا
بمؤسســاته المختلفــة علــى مصــادر العنــف
لهيمنــة الجيــش ّ
الــذي يحـ ّـق للدولــة أن تمارســه ،رغــم أنّهــا ال تحتكــره فــي
مجتمعنــا مثلمــا يفتــرض.
هــؤالء الشّ ــباب ،الذيــن ينبغــي لهــم فــي االصــل البقــاء
فــي الثكــن وحراســة الحــدود ،أصبحــوا جــز ًءا مــن مشــهد
المدينــة ،أي تما ًمــا حيــث يفتــرض بهــم أن يغيبــوا كل ّية ،فهم
كالسـيّارات
ال يبــدون اعتراضً ــا إذ تص ّورهــم الكاميـرا ،تمامــا ّ
والبنايــات والعابريــن ،وال يبــدو عليهــم أثــ ٌر المتعــاض أو
ـاس بالغربــة أمــام ضوئهــا .فــي المقابــل ال يبــدو علــى
إحسـ ٌ
العابريــن أيضً ــا اعتـراض علــى مشــهد هــؤالء الشّ ــباب ،علــى
األقـ ّـل ظاهريًّــا.
ظاهريًّــا ،إذًا ،ث ّمــة إحســاس عــا ّم بالعبــث يشــيعه الفيلــم،
عبــث العــودة وعبــث الهجــرة م ًعــا ،عبــث العيــش وعبــث
االعتـزال ،إلّ أن مــن الواضــح أيضً ــا أ ّن ث ّمــة لــدى اللبنان ّييــن
إحساســا بعبــث االعتــراضّ .
الطــاب فــي
ّ
ذل
عمو ًمــا
ً
ـيحي فبقــي
ّ
الســجون إثــر ضربهــم ،واعتــرض الشّ ــارع المسـ ّ
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دون صــدى فــي األزقّــة األخــرى ،واقتصــر األمــر فــي ال ّنهايــة
شــكلي للقــ ّوات الســوريّة مــن العاصمــة،
علــى انســحاب
ّ
ـي عــن حلفائــه ،الطــارف
وعلــى تمايــز الخطــاب الجنبالطـ ّ
منهــم والتليــد.
الســاعي إلــى حيــث يجــد
مــاذا يبقــى إذًا للمواطــن األعــزلّ ،
كأســا وأصحابًــا ويلتقــي غ ّيابًــا ويغ ّنــي إليمانــه الســاطع
ً
الــذي ال «يتفصفــص»؟ يبقــى لــه بالطبــع جســده .فــي
ـي اليــوم ،فــي ندبــة
الجســد الفــرد يتمرکــز اعت ـراض اللبنانـ ّ
جبيــن ربيــع مــر ّوة أو ظهــر ثريّــا (كارول عبــود) اللذيــن
ـي» كأثــر ال ُندبــة فــي
يشــهدان ربّمــا بعمــل عنــف «طبيعـ ّ
بخاصــة
إ ّجاصــة ،أو فــي تشــريح الجســم وطبقاتــه ،لكــن ّ
ـدي لنديــم ( وليــد صــادق) كلّمــا ظهــر
فــي التص ـ ّرف الجسـ ّ
عســكر فــي الشّ ــارع .بالطّبــع يصعــب نقــل مثــل هــذا التوتّر
الصــورة إلــى عالــم الكلمــات ،إال أ ّن أدنــى
الجســدي مــن ّ
ّ
مــا يقــال إ ّن جمــود وجــه نديــم وتصميمــه الــذي يصاحبــه
غال ًبــا ،يســتحيالن صالبــة هائلــة وبــطء إذ يمشــي بقــرب
العســكر .اليــدان ال تنقبضــان فــي تش ـ ّنج إال أ ّن القبضتيــن
المنفرجتيــن قليـ ًـا تشــيان بدقّــة عــن توتّــر ســاكن ،إذا جــاز
التعبيــر المأخــوذ عــن الفيزيــاء .والعينــان تشـ ّيعان دو ًمــا من
الخلــف مــرور الشّ ــباب ،دون أدنــى انكســار ،وهــذا مختلــف
إجمال.
ً
عــن نظـرات ســائر الممثّليــن فــي المشــاهد األخــرى
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التأويـ ُـل باالصــوات كانــت صديقــة تقــول إ ّن اللبنان ّييــن
كل قدراتهــم التمثيل ّيــة
ممثّلــون ممتــازون لك ّنهــم يفقــدون ّ
حيــن يصبحــون أمــام الكاميـرا.
فــي الواقــع ،غال ًبــا مــا أشــعر أ ّن أصــوات الممثّليــن اللبنان ّيين
غريبــة الوقــع .ال ُجملــة تــر ّن كأنّمــا بعضهــا معــزول عــن
كل منهــا ينطُــق فــي خــاء معــزول ،فهــي غال ًبــا
البعــض .كأ ّن ًّ
تسـقُط علــى ســمع المشــاهد كأنّمــا مــن عــلٍ  ،حيــث يمتلك
فــرد مــا ســلطة الــكالم ،حيــث يســتحيل الحــوار.
هــذا الشّ ــعور ينتــاب أيضً ــا ُمشــاهد «أرض مجهولــة»ّ ،إل أنّه،
ولم ـ ّرة ،مب ـ ّرر .ليــس هنــاك فــرد يحتكــر ســلطة الــكالمّ ،إل
أ ّن العزلــة مخالطــة للوجــود كمــا تعيشــه شــخصيات الفيلــم:
«اللــي بتعرفــه بتعرفــه الــك لوحــدك» ،تقــول ثريّــا (كارول
عبّــود) ،ثــم تعلــن رفضهــا الحــوار .حتّــى الخــاء الــذي تــر ّن
مبنــي ،يشــ ّيده غيــاب
فيــه أصــوات الممثّليــن هــو خــاء
ّ
الســابقة التــي تفكّكــت،
األنســجة االجتماعيــة والروابــط ّ
ولــم يبـ َـق منهــا ســوى مــا تحفظــه العــادة ،أي التذكّــر ووهــم
(والســعادة)ّ ،إل أن أصــوات الممثّليــن ورنّتهــا
االســتعادة ّ
ال تشــكّل ســوى جــزء ضئيــل مــن العناصــر الصوت ّيــة فــي
الفيلــم.
الســؤال الــذي يُطــرح هــو :هــل فــي اإلمــكان اتّخــاذ العناصر
ّ
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ـري (علــى األقــل بشــكل
الصوت ّيــة مفتا ًحــا لتأويــل عمــل بصـ ّ
أساسي )؟
ّ
الجــواب لــن يكــون نقاشً ــا نظريًّــا بــل محاولــة لتل ّمــس
نســيج األصــوات ودورهــا فــي «أرض مجهولــة».
الخاصــة؟ دونمــا ا ّدعــاء باإلحاطة الشّ ــاملة،
للمــدن أصواتهــا
ّ
غســان ســلهب:
تتعــ ّدد أصــوات بيــروت التــي يجمعهــا ّ
األذان والقــرآن ،التّراتيــل البيزنط ّيــة ،أغانــي راغــب عالمــة،
الســ ّيارات
األخبــار والبرامــج اإلذاع ّيــة ،هديــر الطّائــراتّ ،
الخليــوي،
والحفــر والمط ّبــات ،بحــر المنــارة ،رنّــات
ّ
التعليقــات الرياض ّيــة ،ريمــا خشــيش تغ ّنــي «يــا عشّ ــاق
«وضــي القناديــل» (األغنيــة الحليميّــة الوحيــدة
النبــي»
ّ
التــي شــارك فيهــا الرحابنــة) ،ياســمين حمــدان فــي «يــا
جارحــة قلبــي» والبروفــات ...الــخ .للمناســبة ،تســاءل أحــد
النقّــاد ،معترضً ــا ،عــن ســبب الشّ ــهرة التــي تحظــى بهــا
«ســوب كيلــز» نســبة إلــى غيرهــا مــن الفــرق الموســيقيّة
اللبنان ّيــة الشّ ــابة .الجــواب فــي الواقــع ســهل .إضافــة
إلــى مي ـزات النجمــة االســتعراضيّة التــي تملكهــا ياســمين
ـكل ومزا ًجــا ،والتجربــة ،البعيــدة عــن بســاطتها
حمــدان ،شـ ً
الظّاهــرة ،التــي تق ّدمهــا الفرقــة موســيقيًّا ،تمتلــك ياســمين
صوتًــا رخي ًمــا عريضً ــا وشــهوان ًّيا ،يذكّــر لهــذه الناحيــة
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بميـزات صــوت أســمهان العظيــم وإن كان صــوت ياســمين
ال يـزال فــي بعــض األحيــان غيــر مطــواع بشــكل ٍ
كاف ،كمــا
تشــهد ترجيفــة «شــرقيّة» أفلتــت فــي إحــدى البروفــات
فــي الفيلــم .غيــر أ ّن هــذه التّرجيفــة تشــهد ،مــن وجــه
آخــر ،لجــدل الشّ ــرق /الغــرب ،المســتهلك كثي ـ ًرا ربّمــاّ ،إل
أنّــه فــي الموســيقى شــديد الوضــوح دو ًمــا ومعاصــر فيهــا
الجــذري لعناصرهــا التكوين ّيــة
دو ًمــا ،بســبب االختــاف
ّ
االساســ ّية ،النغمــات والمقامــات.
فــي الفيلــم ،تشــهد معظــم العناصــر الصوت ّيــة لالزدواج ّيــة
األقــل للخصوصيّــة .هديــر الطائــرات،
ّ
فيهــا ،أو علــى
إســرائيل ّية أم مدن ّيــة ،علــى ارتفــاع منخفــض فــوق منطقــة
ســكن ّية ،ذات خصوص ّيــة ،علــى األقـ ّـل ،عالــم ثالث ّيــة ،شــأنه
شــأن الحفــر والمطبّــات فــي طــرق العاصمــة ،أغانــي
راغــب عالمــة الخاليــة مــن النوتــات «المشــ ّرقة» ،علــى
مؤسســات عالم ّيــة،
مــا يقــول الهــواة والتــي تنتجهــا لــه ّ
التقليــدي لكــن المحمــول بالميكروفونــات أبعــد
األذان
ّ
بكثيــر م ّمــا كان لــه تقليديًّــا مــن مجــال ومــن حاجــة...
الــخ .هــذا مــن دون االســتفاضة فــي تجربــة «ســوب
كيلــز» فــي «فــرط» جملــة األغنيــة القديمــة وتحويلهــا
موتيفــات ونقــاط ارتــكاز إلضــاءة تجربــة جديــدة ،أو
فــي غيــاب وجــه ريمــا خشــيش فــي أغنيتيــن مــن أصــل
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ثــاث ،ومشــيتها األوتومات ّيــة (كجســد نديــم) فــي الثالثــة
النبــي» األقــدم واألكثــر مشــرق ّية .ذلــك
«يــا عشــاق
ّ
أ ّن الكاميــرا أيضً ــا تقنيّــة فــا تملــك ّإل المســاس بمــا
ـري وإمــا
تص ـ ّوره .فإ ّمــا أن تضعــه «خــارج الحقــل» البصـ ّ
أن تشــ ّيئه (كاألذان).
حيــن بــدأ اإلنســان المعاصــر يستشــعر حضــور التقن ّيــة
اليومــي ،تكاثــرت اإلشــارات علــى مســألة
فــي مجالــه
ّ
ـي فــي صــورة مــا ،والــذي يغــزو
األوتوماتيّــة (الرجــل اآللـ ّ
ـوي) ،كمــا فــي لوحــات بالتــوس فــي
أعضــاء الرجــل العضـ ّ
الثالثين ّيــات ،أو فــي روايــة يانيــس ســكاريباس« ،أغنيــة
فيغــارو» فــي الفتــرة نفســها .المعضلــة كانــت دو ًمــا فــي
كيفيّــة اســتدعاء اإلنســان مج ـ ّد ًدا إلــى الحيــاة العضويّــة،
إلــى التكــ ّور والتهــ ّدل .لــدى بالتــوس ث ّمــة اآلخــر دو ًمــا،
طفــا أو مه ّر ًجــا أو قطًّــا ،يســتدعي الحيــاة فــي الجســد
ً
المتشــ ّنج.
الموســيقى فــي فيلــم ســلهب توضــح أحيانًــا (كما فــي تح ّول
نديــم إلــى «عيــن اللــه» عبــر اقترانــه بالموســيقى البيزنط ّيــة
علــى مــا ســنرى) ،لكنهــا ال تــؤ ّدي دور اآلخــر .التّراتيــل
ـي .اآلخــر يكمــن فــي
الكنسـ ّية ليســت آخــر التجويــد القرآنـ ّ
الخــارج .فــي آكل اإلجــاص أو الراكضيــن علــى المنــارةّ .إل
أ ّن الموســيقى تــؤ ّدي دور المم ـ ّر الــذي يســمح للمشــاهد
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بالعبــور مــا بيــن حيــوات متقاطعــة فــي زمــن واحــد .امتــداد
األذان إلــى الشّ ــاطئ هــو مــا يســمح للمشــاهد باالنتقــال
مــن المســجد إلــى المنــارة مــع اليقيــن (المســتحيل ربّمــا)
بتزامــن هــذه األحــداث.
اســتمالك الفضــاء بحســب روالن بــارت ،يســتملك
ُ
اإلنســان الفضــاء (ال ّزمــان ـ المــكان) مــن حولــه ويســتوعبه
يحــل
ّ
الســمع والبصــر (فــي حيــن
حاســتينّ :
بواســطة ّ
الشّ ــم محــل أوالهمــا لــدى الحيــوان) .ومــن هــذا المنطلــق
يبــدو فـ ّن الســينما األكثــر اســتعدا ًدا لنقــل إحســاس البشــر
ـوي ،إذ يبعــث إشــاراته بالتزامــن إلــى األذن
بمجالهــم الحيـ ّ
والعيــن .ومــن هــذا المنطلــق أيضً ــا يلــوح أن ال مجــال
لعــزل العناصــر الصوت ّيــة البيروت ّيــة بامتيــاز فــي فيلــم
ـي
ســلهب عــن العناصــر البصريّــة والهندس ـ ّية ،والفيلــم غنـ ّ
ٍ
بفيــض منهــا ،وإن علــى مســتويات وطبقــات متفاوتــة.
تعســف فــي إدخــال «الهندســة» (العمــارة)
والحـ ّـق أن ال ّ
فــي ســياق الفيلــم ،ذلــك أنّهــا بخــاف فعــل اإلبصــار
البحــت ليســت فقــط «تل ّم ًســا» للفضــاء ،بــل أيضً ــا محاولــة
لفهمــه واســتيعابه (راجــع للمثــال مقــاالت طونــي شــكر
القليلــة والغنيّــة حــول األشــرفية وجســور بيــروت وبعــض
ضواحيهــا) بقــدر مــا هــي محاولــة إلعــداد هــذا الفضــاء،
مأهــول بشــريًّا.
ً
وتحويلــه فضــاء
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تجــوب الكاميـرا طبقــات بيــروت المتعـ ّددة (والتــي تشـكّل
طبقــات الجســم فــي كتــب التّشــريح اســتعارة واهيــة لهــا)
ـاري إلــى طبقتهــا األكثــر تعقيـ ًدا
مــن حفريّــات الوســط التجـ ّ
(أي الشــخصيّات) مــرو ًرا بمســتويات اإلبصار المختلفــة والتي
يســتعين ســلهب إلبرازهــا بحيــل كثيــرة كمرافقــة الممثّليــن
فــي ســيرهم فــي المدينــة ،أو الصعــود مــع المهنــدس إلــى
السـ ّيارة
ســطح البــرج واإلطاللــة عليهــا منــه ،أو التّصويــر من ّ
إلــى الخــارج خالفًــا لتــراث طويــل مــن األفــام العرب ّيــة،
بخاصــة ،حيــث يص ـ ّور الممثّلــون فــي الس ـيّارة
والمصريّــة ّ
مــن خارجهــا.
تبقــى إذًا اإلطاللــة علــى المدينــة مــن األعلــى ،مــن «زاويــة
نظــر االلــه» ،أي الخريطــة.
تمثّــل الخريطــة مرحلــة إعــداد الفضــاء (ال ّزمــان ـ
هائــا،
ً
المــكان) ،لــذا تمــارس علــى هــذا الفضــاء عنفًــا
ّ
ينفــك الف ّنانــون يستشــعرون ضــرورة االعتــراض
عنفًــا ال
عليــه (للمثــال ،مســاهمتا طونــي شــكر وربيــع مــر ّوة فــي
مهرجــان الحمــراء ،وفــي الفيلــم إلماحــاتٌ عــ ّدة إلــى
هــذا المهرجــان وإلــى الفيلــم الــذي شــارك بــه آنــذاك
غســان ســلهب)ّ .إل أ ّن الخريطــة فــي المقابــل تجمــع مــا
ّ
ـب
كان شــذرات بصريّــة متف ّرقــة ال يحيــط بهــا عيــب ،تهـ ُ
الشــوارع أســماء وتحيلهــا علــى مناطــق :مينــاء الحصــن،
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عيــن المريســة ،األشــرف ّية ...الــخ .وفــي ح ّيــز واحــد تحيلهــا
كل :بيــروت.
ًّ
فــي اآلن عينــه ،تقتطــع هــذه البيــروت جزيــرةً ،مثــل جزيــرة
أميــر كوســتوريكا الهــاذي فــي فيلــم «العالــم الســفلي»
القطعــة الوحيــدة «الباقيــة» مــن وطــن اختفــى.
أيضً ــا البقعــة األخيــرة حيــث يوقــظ الحلــم ســائر األمــوات.
مــن يمتلــك ســلطة الخريطــة إذًا يمتلــك ســلطة األســماء،
والرؤيــة والمحــو ونقــل التخــوم.
ال غــرو إذًا أن تنطلــق التّراتيــل مــع انعــكاس وجــه
المهنــدس نديــم جابــر (وليــد صــادق) علــى شاشــة
كومبيوتــره ،وال أن تغيــب والدتــه فــا تظهــر إال صوتًــا
يمــس ثريّــا (المجدل ّيــة؟) ،إذ
هاتفًــا ،وال أن ينعــزل وال
ّ
يظــل وجهــه مشــروع
يتماهــى مــع عيــن اإللــه الــذي ّ
المدينــة المتخ ّيلــة تأتــي لتنطبــق فــوق طبقــة أخــرى
مــن هــذه المدينــة عينهــا.
األزمنـ ُة البيروت ّيـ ُة ســبقت اإلشــارة إلــى دور الموســيقى
فــي االنتقــال بيــن أحــداث «متزامنــة» ،أو ربّمــا ،للدقّــة،
متواقتــة ،إذ تنقــل الكاميـرا أحداثًــا تجــري فــي وقــت واحــد
(ربّمــا) ،لكــن هــذا ال يعنــي أنّهــا بالضــرورة تجــري فــي زمــن
واحــد.
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تطــل ليلــى (عبلــة خــوري) علــى المصلّيــن فــي
ّ
إذ
المســجد ،تطـ ّـل علــى زمــن بــراءة وطفولــة ،علــى زمــن
ســكوني متكــ ّرر ورتيــب ،زمــن تســتحيل اإلطاللــة عليــه
ّ
إلّ مــن زمــن آخــر ،أشــ ّد عنفًــا وتفتّتًــا ،تؤلّفــه شــذرات
حــب ثريّــا (كارول ع ّبــود)،
يعجــز عــن جمعهــا حتّــى
ّ
متواصــا ،ســواء
ً
ذلــك أ ّن زمــن ليلــى ليــس زم ًنــا خط ًّيــا
إلــى هــدف أم ال ،وال زم ًنــا دائـ ًرا مســتعا ًدا ،بــل هــو زمــن
ٍ
ومتشــظ.
متصــادم
ربيــع مــر ّوة ،العائــد إلــى بيــروت يبحــث عــن زمــن ،مثــل
ـاري.
أبــي ناجــي ،ســائق البــاص ،علــى أطــال الوســط التّجـ ّ
يحــاول هــذا األخيــر أن يتماهــى مــع تاريــخ بيــروت
ـاص بــه ،فالحنيــن ال يصنــع
لعجــزه عــن امتــاك زمــن خـ ّ
زم ًنــا .ومــا تق ّدمــه بيــروت هــو أزمنــة مختلفــة متعايشــة
إلــى هــذا الحـ ّد أو ذاك .ومثــال هــذا التّعايــش ليــس مثــال
الطّبقــات المتراتبــة وقشــرة البصلــة ،بــل ربّمــا كان مثالــه
المنصــات القاريّــة التــي يشــكّل اصطدامهــا الــ ّزالزل
هــو
ّ
وسالســل الجبــال ،إذ ال تغلّــف إحداهــا األخــرى إال موقّتًــا
دام.
وإثــر صــدام ٍ
الصانــع ،وقرينــه قــارئ األخبــار فــي
وحــده المهنــدسّ ،
الصانــع
اإلذاعــة يعيشــان خــارج ال ّزمــن .المهنــدس ـ ّ
المتماهــي مــع االلــه فــي رغبتــه فــرش رؤيتــه علــى
64

المدينــة ،إلــى أن تغيــب الفروقــات بيــن الخريطــة والواقع،
قصــة بورخيــس الشّ ــهيرة،
إلّ خروقــات متف ّرقــة ،كمــا فــي ّ
وقــارئ األخبــار ،المتل ّقــي بامتيــاز« ،أحلــى زبــون» والوحيــد
الضاحــك .لكنــه أيضً ــا الوحيــد المغ ّنــي ،كمــا غ ّنــى نديــم
اإلذاعــي «بهــواك أنــا بح ّبــك».
«إيمانــي ســاطع» ،يغ ّنــي
ّ
االثنــان فــي وحــدة كاملــة ،فــي غيــاب الفعــل الــذي يعلّــم
الوقــت ويحيلــه ،ربّمــا ،زم ًنــا.
انتقــد البعــض خاتمــة الفيلــم حيــث تتع ـ ّرض ثريّــا للضّ ــرب
ـخصا ســبق أن كانــت ضجيعتــه .فــرأى
بســبب تجاهلهــا شـ ً
فيهــا البعــض تمجي ـ ًدا للعنــف و«الفحولــة» ،ورأى البعــض
اآلخــر فيهــا عقابًــا مناس ـ ًبا للبنــت «الفالتــة» وآخــرون أنّهــا
فرصــة للذهــاب جنوبًــا وتمجيــد حــزب اللــه وخطــاب
«الحمــد للــه رجعــت أرضنــا »...طب ًعــا فــي تجاهــل تــا ّم
لســياق هــذا الخطــاب فــي الفيلــم وكونــه فــي قلــب مشــهد
بالســخرية واإلشــارة إلــى الغبــاء.
يفيــض ّ
تفصيــا صغيــ ًرا يطــرح زاويــة لل ّنظــر مغايــرة
ً
ّإل أ ّن ث ّمــة
تما ًمــا .يتولّــد اإلحســاس لــدى المشــاهد بــأ ّن الفيلــم ينبغــي
ـس ثريّــاّ ،إل أنّنــا نجد
لــه أن ينتهــي مــع امتنــاع نديــم عــن مـ ّ
أنفســنا مــن جديــد لــدى «شــي انــدره» مــع ربيــع مــر ّوة
كاســا ويعلــو رأســه تلفــاز يبــثّ مبــاراة كــرة قــدم.
يحتســي ً
قليل
ث ّمــة شــعور بالديجاڨــو ّ Déjà Vuإل أ ّن المشــهد مختلــف ً
عــن مشــهد ســابق فــي اإلطــار نفســه .باســتثناء ربيــع مــروة
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الشــخص ّيات األخــرى مختلفــة .فــي هــذا المشــهد يظهــر
الشّ ــخص الــذي ســيضرب ثريّــا والــذي تالحقــه الكاميــرا،
بعدمــا ظهــر للم ـ ّرة األولــى بعــد أكثــر مــن ســاعة ونصــف
ســاعة مــن بدايــة الفيلــم.
الصغيــر هــو أ ّن مبــاراة كــرة القــدم (المانيــا ـ
التفصيــل ّ
مالطــا) والتعليــق عليهــا يتك ـ ّرران فــي المشــهدين .ليــس
ذلــك إعــادة للمبــاراة (مــن ســيعيد مبــاراة المانيــا مــع
مالطــا؟) وال ســه ًوا بــل هــو بالتّأكيــد تكـرار مقصــود ،ذلــك
إنّــه يكشــف عــن انــزالق مــن زمــن إلــى زمــن مــوا ٍز (كمــا
فــي برنامــج «ســايدرز») أو كــونٍ مــوا ٍز حيــث تختلــف
بعــض الحــوادث ،دون عظيــم اختــاف فــي اإلطــار العــا ّم.
فــي شــكل مــا ،العالقــة مــع هــذا الشّ ــاب انتهــاء بالهالــة
الســوداء حــول عيــن ثريّــا ،لــم تجــر قبــل األحــداث
ّ
األخــرى ولــم تجــر بعدهــا ،بــل فــي زمــن آخــر .فــي زمــن
يش ـكّل ،ربّمــا ،أحــد احتمــاالت الروايــة ،أو ربّمــا الجــواب
عــن تســاؤل ثريّــا عــن نفســها فيمــا لــو ُوجــدت فــي حيــاة
أخــرى.
لقصــة
الروايــة؟ لعلّهــا كذلــك .ليــس الفيلــم إخرا ًجــا بصريًّــا ّ
ســرديّة تبــدأ فــي النقطــة أ لتصــل إلــى النقطــة ب  .ث ّمــة
حيــوات ع ـ ّدة قــد تتقاطــع ،كلّ ًيــا أو جزئ ًيــا ،أو ال تتقاطــع
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ـي قــرب المهنــدس المنفصلــة بالكامــل
البتّــة (كحيــاة اإلذاعـ ّ
عــن اآلخريــن) .قــد نجــد طري ًقــا مــا بيــن أ وب وقــد نقفــز
قفـ ًزا .اإلحتمــاالت عديــدة ومتشـ ّعبة دو ًمــا .تحـ ّدث البعــض
ســنفوني (بعدمــا كان الحديــث عــن فيلــم
عــن فيلــم
ّ
ـص
ـي نســبة إلــى فــن الفوغــة ،فــي مــا خـ ّ
ـي ،أو فوغـ ّ
باخـ ّ
فيلــم ســلهب فــي مهرجــان الحمـراء)ّ ،إل أ ّن عمــل الفيلــم
الموســيقي إلّ  ،ربّمــا ،فــي موســيقى
ال يقــارن بالتّأليــف
ّ
متخيّلــة .مــا بعــد األوبــرا ،يتماهــى الفــرد مــع المغ ّنــي
بمعنــى أنّــه هــو يســتحيل مغ ّن ًيــا ،فــي داخلــه .الميلــودي
تنكتــب فــي حنجرتــه وإن مكتومــة .مــع األوركســترا تنـزاح
ـي هــو قائــد ،يجمــع
الكتابــة إلــى الــرأس .المســتمع المثالـ ّ
ويــوازن ويقــرأ ص ًّفــا عموديًّــا مــن عش ـرات األســطر .مــع
«أرض مجهولــة» ،ال يتماهــى المــرء مــع البطــل (أي بطــل؟)
وال حتّــى مــع عيــن المخــرج .ذلــك أ ّن الكاميــرا هنــا ال
تطابــق هــذه العيــن .مــا تنقلــه الكاميــرا هــو ارتجافــات
مــكان ،وارتعاشــات أجســاد وشــخص ّيات ال ســلطة للمخــرج
عليهــا .ليــس لــه إلّ أن يتركهــا تكتــب صورتهــا ،مثــل
أوركســترا حيــث العازفــون ال يقــرأون النوتــة بــل يقــرأون
ـي للفيلــم ليــس
بواطنهــم .فــي شــكل مــا ،المتف ـ ّرج المثالـ ّ
مخر ًجــا بــل هــو هــذه االوركســترا بعينهــا ،ومــا الشــخوص
واألمكنــة إال احتمــاالت الباطــن.
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تأويل لبنان :تيرا أنكونيتا
ُ

تشـكّل الخريطــة بوضــوح ثيمـ ًة أساسـيّة فــي الفيلــم ،وهــذا
يبــدأ بالعنــوان .فــي الخرائــط القديمــة الرومان ّيــة كانــت
عبــارة تيــرا أنكونيتــا تُطلَــق علــى مــا هــو خلــف حــدود
اإلمبراطوريّــة الرومان ّيــة أو الممالــك المعروفــة منهــا .األرض
المجهولــة هــي األراضــي المجهولــة الحــدود والتضاريــس
واألقــوام ...واألســماء.
تيــرا أنكونيتــا ؟ أرض مجهولــة؟ أي أرض هــي المجهولــة؟
هــل هــي بيــروت ،محــور الفيلــم؟ بالطّبــع ال .حتّــى
العـكّاري التّائــه يملــك اسـ ًما ِ
لمقصــده فــي بيــروت .بيــروت
أرض معلومــة،
األقــوام والحــدود والتّضاريــس واالســماء هــي ٌ
مســتوعبة ،خاضعــة لســلطة الخريطــة ،ومسـ ّماة .مــاذا عــن
ـياحي ،تصـ ّور
المناطــق األخــرى؟ مصاحبـ ًة لثريّــا ،ال ّدليــل ّ
السـ ّ
الكاميـرا البقــاع والجبــل والجنــوب ،أ ّمــا الشّ ــمال فــا يظهــر
إلّ فــي صــورة الع ـكّاري التّائــه بس ـ ّيارة مهترئــة فــي دروب
بيــروت.
يعلــم اللبنانيّــون (بعضهــم علــى األقــل) أ ّن هــذه الصــورة
للبقــاع ،وتلــك اللقطــة لنهــر الكلــب .لكــن مــاذا عــن
ســواهما؟ األســماء التــي تعبــر ســري ّعا :صــور ،الخيــام،
ع ـكّار ،تم ـ ّر معزولــة عــن صــورة مس ـ ّماها .يـ ّ
ـدل شــخص
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علــى الخيــام وال ســهل لك ّننــا ال نــرى ســوى هــذا الشّ ــخص.
كل مــا هــو خــارج بيــروت يظـ ّـل صــورة ســياحيّة بــا اســم،
ّ
أو اســ ًما محرو ًمــا حتّــى مــن الصــورة .حتّــى البشــر فــي
صــور ليســوا بشـ ًرا ذوي خطــاب بــل محــض ديكــور لصــورة
ســياحيّة.
ليــس هــذا محــض نقــل لتصــ ّور عــن لبنــان ،الطّفــل
بــرأس عمــاق ،بيــروت (الحريــري) ،ينــوء باقــي البلــد
تحــت وطأتــه ،وإن كان هــذا التّصــ ّور ال يخلــو مــن
تظــل «مجهولــة» إذ ال خطــاب
ص ّحــة .باقــي المناطــق ّ
ـي
يحملهــا .الحــظ أحمــد بيضــون تكاثــر التأريــخ المناطقـ ّ
إ بّــان الحــرب .ربّمــا نستشــعر اليــوم غيابًــا ،أقلّــه ظاهريًّــا
علــى هــذا الصعيــد .فــي المقابــل ،يشــعر مرتــادو شــارع
الحمــراء أحيانًــا بنفــور ،دون اســتعالء ،تجــاه مــن ال يشــي
حديثــه بعبــوره فــي هــذا الشّ ــارع .لألمــر عالقــة بذاكــرة
مشــتركة بالطّبــع .لكــن أيضً ــا بإحســاس عميــق بتأثيــر
الخطــاب والحكــي .ذلــك أ ّن شــارع الحمــراء شــارع
مــن حكــي ،علــى مــا اتّفــق عــدد مــن المشــاركين فــي
بخاصــة مشــاركة بــال خبيــز،
مهرجــان شــارع الحمــراءّ ،
وعمــل وليــد صــادق المعنــون «ال أحســب أ ّن ال ّنــاس
تخــرج مــن شــارع الحمــراء» .حتّــى هنــا ،فــي باريــس،
ث ّمــة أنــاس ،علــى األقـ ّـل رنــا صاغ ّيــة وأنــا ،لــم تخــرج مــن
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شــارع الحمــراء وال مــن بيــروت .إذ كيــف الخــروج مــن
الحكــي إال باإلرتمــاء حتّــى الثّمالــة فــي مياهــه الحــا ّرة.
أ ّمــا البشــر خــارج بيــروت فهــم يحبّــون ويتز ّوجــون
وينجبــون ،لكــن فــي ســكون تــا ّم ال تشــوبه شــائبة وال
نأمــة ،وال يكفــي لالعتــراض علــى هــذا أن يعــود المتــن
إلــى الحيــاة السياســيّة اللبنانيــة وال أن يتصالــح أطــراف
حــرب الجبــل .فــكل هــذه تطــ ّن أخبــا ًرا فــي اإلذاعــة
الســير.
يلعنهــا ســائق التّاكســي فــي عجقــة ّ
تحــاول ليلــى أن تبــ ّرر بجملــة متفلســفة لــ َم لــ ْم تشــر
بالطّريــق علــى العــكّاري التّائــهّ .إل أ ّن الحادثــة ،فــي
العمــق ،مؤشّ ــر إلــى ســلطة مــن يملــك الخطــاب حيــال
ســتظل باقــي
ّ
الســائل .ببســاطة ،مــا لــم تســأل بيــروت
ّ
المناطــق أرضً ــا مجهولــة ،محميّــات مــن الشّ ــعوب واألقــوام
والملــل المتن ّوعــة والمشــرفة علــى االنق ـراض .أ ّمــا لبنــان
فســيظل ،كمــا فــي نكتــة مصريّــة قديمــة،
ّ
(الوطــن)
الســؤال :مــن أيــن ســينبع تســاؤل
عاصمــة لبيــروت .يظـ ّـل ّ
بيــروت؟ بيــروت التــي تعــود إليهــا ،أخيــ ًرا ،األشــرف ّية
والجميــزة وســواهما ،فــي حيــن تصبــح «الشــرق ّية» خــارج
بيــروت .الحـ ّـق أن بيــروت ،علــى غناهــا وتعقيــد جدال ّياتهــا
ـكل
وتراكــب طبقاتهــا وأزمنتهــا وخطاباتهــا ،عيــن .وكمــا لـ ّ
عيــن ،لبيــروت نقطــة عميــاء :شــاطئ المنــارة ،البحــر.
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مــا دام البحــر خال ـ ًدا وال مبال ًيــا بنــا ،فل ـ َم نعمــل ونصــوغ
غســان ســلهب
حيــوات ونق ـ ّدم ف ًّنــا وكت ًبــا وأفال ًمــا؟ يعلــم ّ
أن الف ّنــان الفــرد أعجــز مــن أن يقــ ّدم جوابًــا ،علــى مــا
يقــول فيتولــد غومبروفيتــش ،ذلــك أ ّن الجــواب مســتحيل
غســان ســلهب
مــا لــم تنهــض بــه الجماعــة .مــا يضيفــه ّ
فالســؤال أيضً ــا
الســؤالّ ،
أ ّن الف ّنــان أعجــز مــن أن يطــرح ّ
مســتحيل مــا لــم تنهــض بــه الجماعــة .حســبه أن يســتبقها
الســؤال.
إلــى ضــرورة ّ

لبنانــي ـ
إنتــاج
غســان ســلهب ،تيــرا أنكونيتــا |  ،Terra Incognitaفيلــم روائــي،
ّ
ٌ
ّ
ـي ،تمثيــل :كارول ع ّبــود ،عبلــة خــوري ،وليــد صــادق ،ربيــع مــر ّوة.٢٠٠٢ ،
ـ
فرنس
ّ
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األنانـــي
وهــم االنتصــــار
ّ
حيــن يســتجلي المــرء مــا كتــب عــن فيلــم «بـ ّدي شــوف»
لجوانــا حاجــي تومــا وخليــل جريــج ،فإنّــه ال يجــد فــي
األحــكام المطلقــة و«الفتــاوى» الثقاف ّيــة التــي ُرمــي بهــا
معيــا ًرا مــن المعاييــر التــي ربّمــا يتســ ّنى لــه القبــول
بهــا ،بــل طغيانًــا يتخفّــى وراء أقنعــة التّذاكــي والبداهــة
الشّ ــائعة ،أو خبثًــا يرفــض عــرض ال ّنفــس علــى العالــم
الصــورة ال ّنرجســ ّية
وامتحانهــا بــه مفضّ ً
ــا التلطّــي وراء ّ
للضّ ح ّيــة أو للبطولــة.
أقنعـ ُة الطغيــان انتقــاد فيلــم جريــج وحاجــي تومــا يت ّم
مــن منطلــق «بــرودة» كاتريــن دونــوف فــي التعاطــي مــع
ال ّدمــار ،وكأنّمــا ينبغــي لهــا أن تنهــار باكيــة علــى الطريقــة
المصريّــة ،أو أن تلقــي خط ًبــا عصمــاء علــى الطريقــة
الســوريّة ،كــي نقتنــع بأنّهــا «رأت» ،أو هــو يتـ ّم مــن منطلــق
ّ
تقســيم الفيلــم والنــاس إلــى «أشـرارٍ» يمنعــون التّصويــر في
الضّ احيــة ،مــع أ ّن هــذا مــا حــدث بالفعــل بحســب تصريــح
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للصحافــة اللبنان ّيــة وينشــرون صــور حزبهــم علــى
دونــوف ّ
طــول طريــق الجنــوب (كأنّمــا تفتري الكاميـرا علــى الطّريق،
عل ًمــا بــا ّن للمخرجيــن عمـ ًـا تجهيزيًّــا جميـ ًـا يعالــج مســألة
الفتــات الطّريــق هــذه وصــور الشّ ــهداء المتب ّدلــة بهوتًــا بعــد
لمعــان ،ونســيانًا بعــد ذكــرى) ،و«أخيــا ًرا» يُمنحــون مــن
«اليونيفيــل» إذنًــا بالتصويــر «دون عنــاء» ،عل ًمــا بــأ ّن الفيلــم
الســاعات الطّــوال التــي انتظرهــا الفريــق قبــل
يشــير إلــى ّ
الحصــول علــى اإلذن بتصويــر الحــدود .أي إ ّن المطلــوب هــو
الموقــف «المكشــوف» (أي المباشــر) وال ّدمــع والميلودرامــا
ـي»
التــي يُك ّنــي أحــد الكتبــة عنهــا بعبــارة «المغــزى الدرامـ ّ
الصائــب ،وإال فالويــل والثّبــور،
السياســي ّ
والموقــف ّ
وعظائــم التّهويــل والتّهديــد بحرمــان «التّنظيــر» مــن اللعــب
فــي صفــوف الفريــق الــذي عمــل وص ـ ّور وأنتــج .فالتّنظيــر
الصنيــع ال ليم ّهــد
فــي هــذا المحـ ّـل هــو مــا يأتــي ليســتكمل ّ
لتق ّبلــه ،بحســب ال ّناقــد الــذي ال يعــود مــن لــزوم أصـ ًـا الــى
قراءتــه فــي هــذه الحــال ،وكأنّمــا عالقــة الفــرد بالفـ ّن أكثــر
كل
«طبيعيّــة» مــن عالقتــه باألطعمــة ،وهــي علــى مــا يعلــم ّ
مــن خــرج مــن مطبــخ والدتــه أنّهــا تحتــاج تأهيـ ًـا ودربــة
وتعلّ ًمــا كــي يســتطيع تذ ّوقهــا.
فهــل يُطلــب م ّمــن لــم يفهــم تاريــخ الفــ ّن ونظريّاتــه
ولــم تبصــر عينــه لوحــة فــي حياتــه ،أن يتق ّبــل اللوحــات
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مثــا؟ وهــل لمــن
«التصويريّــة» كمــا يتق ّبــل التكعيب ّيــة ً
أدمــن المغــازي الدرام ّيــة العربيــة والهوليووديّــة أن يتح ّمل
أفــام الشّ ــرق األقصــى التجريب ّيــة مثـ ًـا مــن دون أن يم ّهــد
الســبيل إلــى تجــاوز رفضــه
لــه االطّــاع والقـراءة والتفكيــر ّ
الغريــزي لمــا لــم يتعــ ّوده؟ أي إ ّن رفــض التّنظيــر ليــس
ّ
الســائد والمألــوف فــي زمــن مع ّيــن،
أكثــر مــن لجــوء إلــى ّ
ونصبــه حك ًمــا بدعــوى «طبيع ّيتــه» وتلقائ ّيتــه والتلقّــي
المباشــر لــه ،وهــو مــا كان روالن بــارت ،إلــى آخريــن ،حـذّر
الســاري .تقتضــي المناقشــة
مــن كونــه قنا ًعــا للطّغيــان ّ
فــي الواقــع تجــاوز االســتخفاف بـ«حســن ظــن» هــذا أو
«ســوء ن ّيــة» ذاك ،وتجــاوز المواقــف التخوين ّيــة أو الرافضــة
لـ«التّنظيــر» ،والتّســاؤل فــي العمــق عــن معانــي تقديــم
ـي وعرضــه علــى العالــم ،مــا دمنــا علــى هــذه
اإلنتــاج الف ّنـ ّ
الســقيم عــن «الموقــف
الحالــة مــن الذّعــر ومــن البحــث ّ
الصائــب» .لمــاذا نعــرض بضاعتنــا علــى العالــم،
ـي ّ
الوطنـ ّ
الســؤال ع ّمــا نعــرض.
ســؤال ينبغــي أن يرافــق ّ
التو ّجــهُ باســم لبنــان أحســب ا ّن فيلــم جريــج وحاجــي
تومــا ال يتو ّجــه إلــى اللبنانيّيــن ،وبهــذا فــإ ّن عرضــه فــي
ـي .غيــر أ ّن هــذه ليســت منقصــة
لبنــان كان الخطــأ األساسـ ّ
فــي حــال مــن األحــوال ،وليــس فيهــا شــبهة ال ّزعــم المريــض
بــأ ّن هــذه األعمــال إنّمــا تهــدف إلــى إرضــاء الغــرب أو
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دغدغــة غرائــزه ،التــي نفترضهــا دو ًمــا علــى شــاكلة غرائــز
المراهقيــن العــرب .الفيلــم ال يتو ّجــه إلــى اللبناني ّيــن،
لك ّنــه يتو ّجــه باســمهم إلــى اآلخريــن ،أل ّن مــا يحاولــه ليــس
الســينما أن تفعلــه فــي مواجهــة
الســؤال «ع ّمــا تســتطيع ّ
ّ
كل الفنــون هشّ ــة أمــام
الحــرب» ،فقــد علمنــا مــن قبــل أ ّن ّ
ال ّني ـران وأ ّن مــن األجــدى إنقــاذ القطــط ال اللوحــات فــي
مثــل هــذه الحــال.
الســؤال الــذي يطرحــه الفيلــم هــو :أي صــورة ينبغــي
بــل ّ
أن تكــون للبنــان فــي أعيــن العالــم؟ لــذا فــإ ّن تصويــر
الــ ّركام أو ال ّنــاس ال ّدالفيــن إلــى البيــوت المه ّدمــة ،وإن
ـي ،ال يش ـكّل عرضً ــا
ـي اللبنانـ ّ
لــم يخـ ُـل منــه فيلــم الثنائـ ّ
جديــ ًدا وال إضافــة إلــى مــا وقــر فــي ذهــن العالــم
أصــا
عــن لبنــان ،بلــد الحــرب وال ّدمــار واللبننــة ،وهــو ً
ال يشــكّل إال جــز ًءا ،علــى أه ّميتــه ،مــن حقيقــة لبنــان
اإلســرائيلي «فالــس
المتعــ ّددة الوجــه والطّبقــة .الفيلــم
ّ
أي صــورة يمكــن
مــع بشــير» طــرح إشــكاليّة مماثلــةّ ،
الصــورة أو مــن
إيجادهــا للبنــان للتخلّــص مــن غيــاب ّ
الكابوســي مــن أثــر الحــرب عليــه .وليــس
تشــويهها
ّ
غري ًبــا أن تتزايــد فــي العالــم األفــام القائمــة علــى لعبــة
الصناعــة الف ّن ّيــة
المتخ ّيــل/
الوثائقــي ،حيــث تمتــزج ّ
ّ
بعيــن الكاميــرا ،بحثًــا عــن إنتــاج صــورة ف ّن ّيــة تنتفــض
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الصــور التلفزيونيــة المتناســل بعضهــا مــن
علــى ســيل ّ
األبــدي .فــي
بعــض حــ ّد الغثيــان وفقــدان الذّاكــرة
ّ
هــذا المعنــى فــإ ّن تشــبيه فيلــم حاجــي تومــا وجريــج
أي فهــم
بال ّريبورتــاج التّ
لفزيونــي دليــل علــى غيــاب ّ
ّ
الصــور وطــرق بنائهــا وفــق حاملهــا
للتفــاوت فــي معانــي ّ
االعالمــي.
أو وســيطها
ّ
اللبنانــي كاتريــن دونــوف ،ال بوصفهــا
الثنائــي
اســتقدم
ّ
ّ
«ممثّلــة فرنســ ّية تحمــل هــذا االســم» ،بــل بوصفهــا
والســينما عمو ًمــا ،أي
الســينما الفرنس ـ ّيةّ ،
تحدي ـ ًدا أيقونــة ّ
مجســدةً .عيــن دونــوف ،التــي ال تدمــع،
الســينما ّ
بوصفهــا ّ
هــي عيــن الكاميــرا تحديــ ًدا ،وال يســع الكاميــرا البــكاء.
أتــت دونــوف إلــى الجنــوب لتــرى ،أي لتكــون شــاهدة،
ولتُــري ،أي لتوصــل شــهادتها إلــى اآلخريــن ،وليــس إلــى
الشــهداء وضحايــا الحــرب بالطّبــع .التّعاطــف وال ّدمــع
مــا كانــا ليش ـكّال أكثــر مــن موقــف ،محمــود ربّمــا ،غيــر
أنّــه غيــر ف ّنــي فــي العمــق ،ولــن يزيــد علــى «قصائــد»
عبــد الرحمــن يوســف مثـ ًـا شــيئًا .مــا كان مطلوبًــا منهــا
أجــل بكثيــر ،أن تتحــ ّول إلــى ريشــة ال ّرســام وعيــن
كان ّ
الصائــغ ويــد الجــ ّراح .كان يفتــرض
المصــ ّور وعقــل ّ
الصغيــرة للفيلــم ،أن
بحضــور كاتريــن دونــوف ،والحبكــة ّ
يشــكّال دعامــة فقــط لصــورة تتجاوزهمــا ويريــد مخرجــا
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الفيلــم إبرازهــا وعرضهــا علــى العالــم ،كــي ال تظـ ّـل ال ّنظــرة
إلــى لبنــان محكومــة ببديه ّيــة الحــرب والخ ـراب وال تظـ ّـل
عيــن ال ّناظــر إليــه مغشّ ــاة بااليديولوجيــا تحديــ ًدا .قيــل
إ ّن ال ّنــاس ال يســتطيعون ال ّنظــر إلــى الفاكهــة كمــا كانــت
تفعــل ،بعدمــا قــام بــول ســيزان برســمها علــى قماشــته،
وأحســب أن طمــوح مــن يخــرج فيل ًمــا عــن لبنــان ينبغــي
أن ينظــر إلــى هــذا القــول.
صــو ٌر للبنــان فــي هــذا اإلطــار يغــدو مــن الممكــن
مناقشــة عمــل جريــج وحاجــي تومــا بمعــزل عــن الموقــف
المفتــرض (والفــادح الخطــأ) لألخيــار واألشــرار ،وبمعــزل
عــن البحــث عــن معانيــه المفرغــة وعــن «تمثيــل» كاتريــن
دونــوف التــي أتــت أصـ ًـا لتكــون حاملــة للرؤيــة ال لتكــون
داخلهــا .فــي هــذا اإلطــار ،تغــدو مشــروعة مســاءلة
الثنائــي عــن مــ ّدة نجاحهمــا فــي إنتــاج صــور بمثــل
ّ
القــ ّوة المطلوبــة لمه ّمــة تغييــر نظــرة العالــم وتجــاوز
ـي للبنــان فــي العالــم
صــور التّلفزيــون وبــثّ وجــود حقيقـ ّ
ال تختزلــه االحــكام المســبقة ،أي نجاحهمــا فــي إنتــاج
صــورة «ف ّن ّيــة» أل ّن الفـ ّن وحــده يســتطيع خلخلــة ســيطرة
االحــكام المســ َبقة علــى العالــم.
أحســب أن نجاحهمــا اقتصــر علــى صورتيــن أو ثــاث،
وليــس هــذا باله ّيــن ،فالشّ ــاعر ،بحســب غوتفريــد بــن،
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يكتــب عشــرات الدواويــن مــن أجــل قصيــدة أو اثنتيــن
تبلغــان مثــل هذيــن القـ ّوة واالكتمــال« .فالــس مــع بشــير»
نجــح أيضً ــا ،فــي اعتقــادي ،فــي إنتــاج صورتيــن :الشــاب
المغ ّنــي علــى ق ّمــة الدبّابــة المجتاحــة ،وصــورة ال ّنهايــة
حيــث شــكّلت صدمــة االنتقــال مــن الرســم المتحــ ّرك
ـي لال ّمهــات النادبــات شــحنة هائلــة
إلــى التصويــر الوثائقـ ّ
الصــورة
لهــذه الصــورة األخيــرة .فــي فيلــم «بـ ّدي شــوف»ّ ،
األولــى ،فــي ظ ّنــي ،كانــت ســنابل الجنــوب المتمايلــة ،ال
البصــري فقــط ،بــل أل ّن ســياق الفيلــم
لجمــال المنظــر
ّ
الســنابل وهــذه
يوصــل المشــاهد إلــى ال ّربــط بيــن هــذه ّ
التّــال التّرابيــة والخضــراء وبيــن مــا يشــكّل األرض
الســنابل وهــذه األرض ،يغــدو
اللبنان ّيــة .كرمــى هــذه ّ
مفهو ًمــا تح ّمــل الخ ـراب والقصــف وال ـ ّركام والمــوت ،أل ّن
هــذه هــي األرض ،ال إســفلت المــدن المف ّخــخ بالحفــر.
الســابقة والمبانــي المته ّدمــة تغــدو
صــور الشّ ــهداء ّ
حينهــا ح ّيــة فــي القلــب ألنّنــا نفهــم أ ّن هــذه األرض هــي
الســنابل ال ّنابضــة بالحيــاة هــي التــي تحتضــن
مثواهــمّ .
ـري المدينــة
هــؤالء الموتــى ،مثلمــا يحتضــن المشــهد البحـ ّ
وركام مبانيهــا .فــي هــذا التّكامــل ،الــذي ال يــدرك بصــورة
منفــردة أو فوتوغرافيّــة بــل فقــط عبــر إطــار الفيلــم فــي
مجملــه ،ينجــح المخرجــان فــي إنتــاج صــورة للبنــان كمــا
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يغايــر المتوقّــع ويتض ّمنــه ويتجــاوزه ،ويمنحــان صالبــة
الصــورة الثّانيــة ،علــى الحــدود.
هائلــة لــأرض المعشــوقةّ .
حيــث يرفعــان عــن األعيــن غشــاوة النظريّــة القانون ّيــة
وضجيــج المطــارات عــن الحــدود ونقاطهــا ،كــي يالمســا،
تظــل
جســديًّا تقري ًبــا« ،الخــ ّط األزرق» ومــا وراءه .لــن ّ
صــورة الحــدود عينهــا ،أي مجــ ّرد فكــرة نظريّــة ،لمــن
أتــاح لــه الفيلــم لمســها .هــا هنــا منتهــى لبنــان ،ومــا
وراءه الجليــل .وعلــى الحــدود جنــد وأســاك ،وليــس مــن
متظاهريــن (كمــا أمــام ب ّوابــة فاطمــة) ،وال الجئيــن .مثلمــا
أبــرز «مــرج الزهــور» ذات يــوم المناطــق التــي تقــع خــارج
كل ســيادة وح ـ ّد ،يبــرز مشــهد الحــدود فــي الفيلــم ح ـ ّد
ّ
الســيادة ومنظــر الخطــوط التــي يتصــارع عليهــا البشــر.
الصــورة الثّالثــة ،أخيــ ًرا ،لربيــع مــر ّوة يســترجع حــوا ًرا
ّ
مــن «جميلــة النهــار» ،بفرنســ ّيته المتعثّــرة والتقريب ّيــة،
الســينما فــي عينيــه .إنّهــا صــورة الس ـ ّينما عــن
وبالتمــاع ّ
نفســها ،فــي مــرآة ربيــع .ليســت إذًا صــورة للبنــان ،فــي
شــكل مباشــرّ ،إل أنّهــا صــورة ألنــاس منــه ،شــغوفين
ومفتونيــن ومح ّبيــن .أليــس هــذا أجــدى بكثيــر مــن صــور
التّظاهــرات الحاشــدة للمقاتليــن واألجســاد المتصلّبــة؟
لنتذكّــر ،فــي المقابــل ،صــورة نظّــارات ماركــة «غوتشــي»
فــي ســاحات بيــروت .هــل ســؤال الجــدوى هــو مــا يب ـ ّرر
ضــرورة مثــل هــذه األعمــال؟
79

ـس علــى العالــم يش ـ ّبه البعــض العولمــة
ـرض ال ّنفـ ِ
عـ ُ
بمــارد خــرج مــن القمقــم ،وتحــاول الــدول إثــر األزمــة
االقتصاديّــة األخيــرة تقييــده بتعزيمــات اللســان وأجهــزة
المراقبــة .لكنهــا ال تقتصــر علــى ذلــك ،بــل هــي أيضً ــا
تســريع لعمل ّيــة تالقــح المجتمعــات وتوســيع لهــا ،بمــا هــي
أيضً ــا إلغــاء للمســافات أمــام األمــوال ،والمعــارف ،وبعــض
اإلنتاجــات ،وأحيانًــا بعــض البشــر .غيــر أ ّن هــذه العمل ّيــة
ســابقة بكثيــر علــى العولمــة نفســها بمفهومهــا الحديــث،
ـي بهــا مباشــرة أيًّــا يكــن المعنــى الــذي نريــد
ولبنــان معنـ ّ
إضفــاءه علــى هــذا البلــد .فهــو ال يســتطيع ،مــدى ومعيشــة،
اإلنكفــاء علــى قرويّتــه أو ضيعويّتــه ،أو تاريخــه الض ّيــق
وقواســمه المشــتركة المفقــودة ،بــل لعـ ّـل تجربــة الهجــرة،
إلــى الحــرب ،هــي أكثــر مــا يتقاســمه اللبنانيّــون علــى تنـ ّوع
مناطقهــم ومذاهبهــم.
علــى خــاف مصــر ،ذات األســاس المكيــن ،أو ســوريا ذات
المخيّلــة االمبراطوريّــة ،ال يســع لبنــان ســوى في اســتيهامات
ســعيد عقــل أن يكــون ّإل رجرا ًجــا ومتقلّبًــا وباحثًــا عــن
الخ ّفــة والتفلّــت مــن أســر الجغرافيــا الثّقيلــة واالنتمــاءات
الضّ ّيقــة نحــو فضــاءات أرحــب .يعــرض لبنــان نفســه
علــى العالــم ،ليــس فقــط بوصفــه غوايــة أو طفـ ًـا مدلّــ ًـا
أو جري ًحــا ،بــل أيضً ــا بوصفــه ،مــن خــال هــذا العــرض،
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يش ـ ّدد أزر نفســه وثقتــه بكونــه وط ًنــا بيــن األوطــان ون ـ ًّدا
ـي» ،حيــث ســعى لبنــان
لهــا .إن كان علــى الصعيــد «الدولتـ ّ
دو ًمــا إلــى المشــاركة والمســاهمة فــي معظــم المعاهــدات
والمؤسســات الدول ّيــة ،أو علــى صعيــد األفــراد ،حيــث
ّ
يســعى ف ّنانــوه وباحثــوه إلــى الوقــوف صنــ ًوا ألقرانهــم
أيًّــا تكــن جنس ـ ّياتهم مــن دون عقــدة الدون ّيــة ،تطـ ّـل فــي
هــذه المســاعي حاجــة وجوديّــة إلــى الوقــوف فــي ســاحة
العالــم .تضــاف إلــى ذلــك حاجــة أخــرى ،فــي زمــن العولمــة
الصــورة التــي قيــل الكثيــر فــي
اإلعالم ّيــة تحدي ـ ًدا وســطوة ّ
نقدهــا ،لكــن مــن دون أن تفتــر الحاجــة إليهــا .فــأن تكــون
يعنــي أن تُــرى ،كمــا أنــت أو كمــا تريــد ،ال كمجـ ّرد شــيء أو
محم ّيــة طبيع ّيــة ومذهب ّيــة أو ســيرك أو أثــر مــن الماضــي.
فــي هــذا العصــر الــذي تهـ ّز فيــه شــؤون غيــر ماديّــة (كمزاج
المســتهلكين ،ونظــرة السـ ّياح إلــى مــكان مــا ،وحتّــى المــال
الــذي تج ـ ّرد مــن ما ّديّتــه ،والشّ ــائعة ...الــخ) عــروش بلــدان
مشــيّدة وعامــرة ،فــإن تــرك صــورة لبنــان إلعــام الهــث
وراء المــوت والخــراب أو الفضيحــة ال يعنــي أكثــر مــن
أسســا أقــوى مــن
تــرك مصيــر البلــد نفســه ،الــذي ال يملــك ً
صورتــه ،نهبًــا لجشــع مص ّوريــن ال يعــودون يتمايــزون عــن
الصقــور الجــوارح.
ّ
فــي شــأن مــا يعتمــل فــي جــوف المجتمعــات العميــق،
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الســيطرة علــى
يؤســس لغدهــا ،يحتــاج لبنــان إلــى ّ
ومــا ّ
صورتــه ،تمهيـ ًدا لإلمســاك بزمــام قــدره .إنتــاج جوانــا حاجــي
تومــا وخليــل جريــج ومــن يشــاطرهم عنايتهــم بهــذا البلــد
وبهــذه الفنــون ،ونشــاط مــن يســعى مثلهمــا لوصــل لبنــان
بــذكاء العالــم وحساســ ّيته ،ضرورتــان إذا شــئنا المحافظــة
اصــة
علــى مســاحة مــن الهــواء وتوســيعها ،فاألجســاد المتر ّ
والمخيّلــة الحربيّــة ال تســتجلبان ســوى نتائــج الحــروب،
الخــاص
أي الخــراب العــا ّم واالنتصــار ،أو وهــم االنتصــار،
ّ
ـي.
واألنانـ ّ

جوانا حاجي توما وخليل جريج ،بدّ ي شــــوف ،فيلم طويـــل،
إنتاج فرنسي | لبناني مع كاثرين دو نوف وربيع مر ّوة.٢٠٠٨ ،
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القاتــــل الجــديــــــــــد

مديح الرواية البوليس ّية والمحادثة
ُ

فــي إطــار منتــدى «أشــغال داخليــة  »٥أصــدر فــادي توفيــق
كتابــه «القاتــل الجديــد :أفــكار أ ّوليّــة الســتئناف محادثــة»،
مفتت ًحــا إيّــاه بتصديـ ٍر بديــع عن المحادثــة وشــروطها وأثرها
فــي الكتــاب ،الــذي تحمــل صفحاتــه اليمنــى رأي توفيــق،
متالق ًحــا بمحادثاتــه ،وصفحاتــه اليســرى بيــاض الدعــوة إلــى
اســتئناف هــذه المحادثــة .فــي مــا يلــي محاولــة لمالقــاة
هــذا العــرض.

والســرد
فعـ ُـل االنتحـ ّ
ـاري فــي المجتمعــات :تغ ّيــر الزمــن ّ
الجنائــي يتنــاول توفيــق مــا يســ ّميه القاتــل
والعلــم
ّ

ـي
الجديــد ،أي القاتــل االنتحـ ّ
ـاري ،وفعلــه فــي العلــم الجنائـ ّ
االنتحاري
والمجتمعــات المنكشــفة أمامــه ،فيــرى أ ّن القاتــل
ّ
ـي إذ إنّــه ينهــي عمــل التحـ ّري
يعطّــل مفاهيــم العلــم الجنائـ ّ
االنتحــاري عــن نفســه،
فــي لحظــة وقــوع الجــرم بإعــان
ّ
مثلمــا يقضــي علــى أه ّميّــة التحضيــر لإلفــات مــن العقــاب،
الجنائــي مــن إيقــاع
إذ إ ّن القاتــل بموتــه يحــرم ال ّنظــام
ّ
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العقوبــة .بهــذا ال يعــود مــن مجــال لفعــل الــردع المرجــو
مــن العقــاب .يفـ ّر المجــرم ،ال إلــى بلــد آخــر ،بــل إلــى عالــم
آخــر ،العالــم اآلخــر.
بهــارب ،م ّمــا يُبطــل شــرط
ليــس القاتــل الجديــد إذًا
ٍ
ناقصــا.
التح ـ ّري ،بحســب توفيــق ،ويحيــل علــم الجريمــة ً
ذلــك أ ّن هــذا العلــم يُبنــى علــى زمــن المطــاردة وأســاليب
تثميــر األدلّــة واكتشــافها فــي إلقــاء القبــض علــى المجــرم
ـاري ،يــرى توفيــق ،يسـ ّرع
ومــن ثـ ّم معاقبتــه .الجــرم االنتحـ ّ
الزمــن المضــارع ويحــرم التحـ ّري مــن إعــادة تركيــب ســرد
الجريمــة وروايتهــا بزمــن الماضــي .فيقــول توفيــق «تحتــاج
ال ّروايــة إلــى إرجــاء الخبــر ،إلــى امتــداد فــي ال ّزمــن ...أن
تــروي مــا يســتغرق حدوثــه برهــة ،فهــذا أن تحصــي ال
أكثــر .مــع الجريمــة االنتحاريّــة ال يمكــن أن تقــوم قائمــة
لروايــة».
قاتــا مفكَّــ ًرا بــه مــن قبــل ،إنّــه بمعنــى مــا،
ليــس هــذا ً
بحســب توفيــق« ،الجريمــة الكاملــة التــي يســع مرتكبهــا
تجــاوز العقوبــة مــن طريــق حرمانهــا ما ّدتهــا العضويّــة
واألساســ ّية ،عنيــت الجســد» .فــي ظــل حضــور الالمفكّــر
بــه ،ال تجــد المجتمعــات الحديثــة بـ ًّدا مــن اللجــوء مجـ ّد ًدا
ـاري،
إلــى أجهــزة األمــن ،تلــك التــي عجــزت عــن منــع االنتحـ ّ
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بأمــل أن تمنــع أنــداده ،ال بأمــل معاقبتــه هــو .لكـ ّن حرمــان
ال ّدولــة مــن القــدرة علــى االقتصــاص جــرح ليــس يَشــفى
ويصيــب الدولــة فــي كبريائهــا وكرامتهــا مثلمــا يــز ّم زمــن
العدالــة ،مــن تحقيــق ومطــاردة وحكــم وتنفيــذ ،إلــى زمــن
ال يتجــاوز أعشــار الثّانيــة .وألنّــه كذلــكِ ،
الســرد الــذي
يبطــل ّ
«اســتق ّر اعتقــاد مجتمعاتنــا علــى خاتمــة نموذجيّــة لــه،
كل
مؤ ّداهــا انتصــار العدالــة» .فيتســاءل توفيــق إن كان ّ
تخــل
هــذا ،الــذي ســبق وصفــه ،مــا يجعــل المجتمعــات ّ
بزمــن المالحقــة فتصيــر ســابقة للجــرم ،ال الحقــة لــه ،علــى
أ ّن ذلــك يســتدرج المجتمعــات المهـ ّددة إلى «الخــروج على
ـص ولعـ ّـل التعديــة بعلــى مقصــودة)،
مألوفهــا» (كــذا فــي النـ ّ
ويســتدخلها فــي حالــة طــوارئ ،فــي ظـ ّـل قبــول مــن بقــوا
الخاصــة
أحيــاء بالتفريــط بحقــوق مكتســبة ،فــي الحيــاة
ّ
واآلمنــة ،لــم تكــن خســارتها لتكــون محتملــة لــوال الخــوف
ـاري وأنــداده.
مــن أق ـران االنتحـ ّ
تكمــن الجــ ّدة فــي طــرح توفيــق فــي مالحظتــه أه ّم ّيــة
الســرد وصدمــة غيابــه فــي المجتمعــات المهــ ّددة ،وفــي
ّ
فرض ّيتــه عــن انهيــار زمــن التحـ ّري والمطــاردة ،وعــن انقــاب
زمــن المالحقــة إلــى ســابق للفعــل ال تــا ٍل لــه ،مثلمــا أ ّن
انعــدام القــدرة علــى االقتصــاص يحيــل األنــداد المحتمليــن
ـدل مــن القتلــة أنفســهم.
إلــى هــدف التح ـ ّري بـ ً
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زمــ ُن التحــ ّري والمالحقــة غيــر أ ّن طــرح فــادي
توفيــق ،فــي ظ ّنــي ،رغــم فتنــة منطقــه ،يجانــب الواقــع
فــي عــدد مــن ال ّنقــاط التــي يرتكــز عليهــا ال ّنقــاش .فهــو
االنتحــاري ،شــأنه شــأن التحــ ّري ،فــر ًدا واحــ ًدا،
يفتــرض
ّ
ويفتــرض موتــه عقابًــا ،مثلمــا يحســب أ ّن عمــل التح ـ ّري،
فــي العصــور الســابقة لالنتحاريّيــن ،كان يبــدأ بعــد وقــوع
االنتحــاري بوفاتــه ينهــي
يحســب أ ّن
الجريمــة مثلمــا
ّ
ُ
هــذا العمــل .فضـ ًـا عــن ذلــك فــإ ّن تفكيــره فــي القانــون
الحدســي المرتكــز علــى
مبنــي علــى الشــائع
الجنائــي
ّ
ّ
ّ
كل تلــك نقــاط ينبغــي التأنّــي فــي
والســرقةّ .
ـي القتــل ّ
َمثَلَـ ْ
طرحهــا والتث ّبــت منهــا.
فيفتــرض توفيــق أ ّن القتــل أقــرب الجرائــم إلــى الهجــوم
الســرقة ،أ ّن المالحقــة
ّ
االنتحــاري ،ويفتــرض فيهــا ،مثــل ّ
الجنائ ّيــة فيهمــا تبــدأ إثــر وقــوع الجريمــة .غيــر أ ّن القتــل
الســرقة الفرديّــة ليســا مــا ينبغــي القيــاس عليــه
الفـ ّ
ـردي أو ّ
ولعــل الشّ ــبكات اإلجرام ّيــة المنظّمــة،
ّ
فــي هــذا الشّ ــأن،
التجســس ،أقــرب إلــى القيــاس عليهــا.
علــى أنواعهــا ،أو
ّ
والســرقة الفرديّيــن ،فــإ ّن افتــراض أ ّن
وحتّــى فــي القتــل ّ
عمــل التح ـ ّري يبــدأ إثــر وقوعهمــا يظـ ّـل يجافــي القانــون
الجنائــي وأصولــه.
ّ
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ـي يش ـ ّرع مالحقــة المجــرم منــذ
فالحـ ّـق أ ّن القانــون الجنائـ ّ
لحظــة «الشّ ــروع فــي ارتــكاب الجــرم» ،ال من لحظــة الوقوع.
الســرقة
الســرقة ،فــإ ّن تفكيــر المــرء فــي ّ
فــإن ضربنــا مثــال ّ
ال تجريــم عليــه ،أ ّمــا شــراؤه العــ ّدة أو مراقبتــه لموقــع
الجريمــة ،فهــو شــروع فــي ارتــكاب الجــرم ،يجــوز العقــاب
االنتحــاري فــي ارتــكاب الهجــوم ال
عليــه .كمــا أ ّن تفكيــر
ّ
تجريــم عليــه ،أ ّمــا اتّصالــه بشــخص آخــر لتعلّــم صناعــة
المتف ّجـرات ،علــى أقـ ّـل تقديــر ناهيــك بشـرائها ،فهــو شــروع
فــي ارتــكاب الجــرم تجــوز بســببه المالحقــة والعقــاب .لــذا
فليــس جديـ ًدا مــا يسـ ّميه توفيــق «انقــاب زمــن المالحقة»،
مــا دامــت المالحقــة تبــدأ مــن الشّ ــروع فــي الجــرم ،هــذا
الصفــة الجرم ّيــة الوحيــدة التــي
علــى أ ّن جــرم القتــل ليــس ّ
ـاري ،الــذي يشــمل غال ًبــا إنشــاء
تنطبــق علــى عمــل االنتحـ ّ
ـادي،
ـدي والمـ ّ
الشّ ــبكات المحظــورة اإلجرام ّيــة ،واألذى الجسـ ّ
وحيــازة مــوا ّد ممنوعــة ...الــخ.
الســرعة الهائلــة للتفجيــر
ولئــن كان توفيــق يشــ ّدد علــى ّ
ـاري ،التــي يصفهــا بأعشــار الثّانيــةّ ،إل أنّــه يُ ْغ ِفـ ُـل فــي
االنتحـ ّ
المقابــل ال ّزمــن الطّويــل تحضيـ ًرا وتدري ًبــا ،وتصويـ ًرا ،وهــو،
أي هــذا ال ّزمــن الطّويــل ،مــا عليــه يجــري عمــل التحـ ّري فــي
مالحقــة االنتحاريّيــن المحتمليــن أو المقبليــن.
االنتحــاري عنصــ ًرا فــي شــبكة مــن
باإلضافــة إلــى كــون
ّ
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المعــارف وأصحــاب المعلومــات والمــوارد دو ًمــا ،حتّــى
وإن نــوى منفــر ًدا علــى جرمــه ،فــإ ّن التح ـ ّري أيضً ــا ليــس
شــخصيّة فــي روايــة بوليس ـيّة كشــرلوك هولمــز ،بــل هــو
عنصــر فــي آلــة أوســع منــه بكثيــر ،هــي أداة العدالــة
وذراع االســتعالمات .ومثــل هــذه اآللــة ال تبتــدىء العمــل
مــن حــادث بمفــرده ،وال عملهــا ينتهــي بمــوت القاتــل
أيًّــا كان ظاهــ ًرا هــذا المــوت .ليــس عقــاب المجــرم
الحــق العــا ّم وحــده كاف ًيــا ،وليــس المــوت هــو
لجهــة
ّ
العقــاب األمثــل الــذي تســعى إليــه العدالــة ،وهــو مــا
يم ّيزهــا عــن الثّــأر الــذي يريــده األهالــيّ ،إل أ ّن توفيــق ال
يشـ ّدد علــى هــذا الفــارق .فاألمــن واإلصــاح والــردع أيضً ــا
مــن أغــراض العدالــة ،وليــس الثّــأر المقونــن در ًءا لثــأر
األهالــي وحــده .كمــا أ ّن العقــاب يشــمل أيضً ــا التعويــض
ّ
المحــال
علــى المتض ّرريــن وأهالــي المتوفّيــن وأصحــاب
والســ ّيارات ومــا إلــى ذلــك ،وهــؤالء ال يســقط حقّهــم
فــي المعرفــة والتث ّبــت وجبــر األضــرار بمجــ ّرد مــوت
ـاري .بــل إ ّن مــوت هــذا األخيــر ،وفقــدان القــدرة
االنتحـ ّ
علــى االقتصــاص مــن ح ّريّتــه وجســده ،ال تؤث ّــران شــيئًا
فــي هــذا الشــأن.
بــل لعـ ّـل لنــا فــي مــا شــهده لبنــان تحدي ـ ًدا مــن هجــوم
ـاري ،فــي الرابــع عشــر مــن شــباط  ،۲٠٠٥مثــال بــارز
انتحـ ّ
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االنتحــاري لــم يغلــق زمــن التحــ ّري ولــم
علــى أ ّن الفعــل
ّ
يز ّمــه ز ًّمــا ،وكــذا شــأن انتحاريّــي الحــادي عشــر مــن أيلــول
 ،۲٠٠۱بــل ال ت ـزال التح ّريــات جاريــة ،وزمــن المالحقــة لــم
ينطـوِ ،لمــا كان المن ّفــذون شــبكة ،و«المولجــون بالحمايــة»،
علــى مــا يقــول توفيــق ـ ســه ًوا ربّمــا ـ فــي وصــف الموكليــن
بالكشــف والعقــاب ،آلــة متشــابكة ومتشــ ّعبة بدورهــا،
وهــذه اآللــة لــم يكــن االســتباق يو ًمــا غائ ًبــا عــن شــغلها.
لــذا فــإ ّن االنتحــار القاتــل ليــس تحريـ ًرا للجريمــة مــن إغـراء
الفـرار وعبئــه بقــدر مــا هــو تحديــث فــي أدوات الجريمــة،
بتحويــل الجســد كلّــه إلــى أداة!
فتنــ ُة اللغــ ِة وال ّروايــ ِة والمحادثــة رغــم االختــاف
مــع منطلقــات الكتــابّ ،إل أ ّن افت ـراض توفيــق الهــا ّم هــو
أ ّن الروايــة ال ُم َه ْد ِهــدة هــي مــا يحتاجــه المجتمــع مــن
الصدمــة ال ّناجمــة عــن الجريمــة ولشــفاء
العقــاب ،لتنويــم ّ
الجــرح الــذي تتركــه .غيــر أ ّن هــذا االفتـراض يقيــم االجتمــاع
المؤسســة
علــى حــ ّد الحكايــة ،ويتجــاوز فكــرة األســطورة
ّ
إلــى جعلهــا مشــروطة باســتمرار أســطرتها ،وهنــا أســطرة
العقــاب مبــدأ لل ّدولــة ،مــن خــال اإلصــرار علــى إعــادة
كل مــ ّرة .غيــر أ ّن هــذا االفتــراض ال يجــد
تركيــب الحكايــا ّ
مــا يدعمــه فــي موضــوع الكتــاب المختــار بعــد أن ناقشــنا
ـح ،مدعــاة للثــورة
مرتكزاتــه .ولعـ ّـل هــذا االفت ـراض ،إن صـ ّ
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عليــه ،والســتبدال قــوام االجتمــاع بقيــم ومشــتركات ،وربّمــا
بلمعــات شــعريّة ،بــدل الحكايــة وأثرهــا علــى األدمغــة كمــا
بــات الجميــع يســتغلّها ،وف ًقــا للمبــادئ التــي ط ّورهــا باحثون
أميركيّــون وطبّقوهــا حتّــى علــى الحمــات االنتخابيّــة.
يظــل أ ّن الكتــاب مديــح جميــل للروايــة البوليســ ّية
ّ
وأشــخاصها ،مثلمــا أنّــه ،فــي الوقــت عينــه ،خطــاب مفتــون
ـوي والجهــد البارزيــن
الســعي اللغـ ّ
باللغــة ومتانتهــا ،ولعـ ّـل ّ
فيــه ـ رغــم بعــض اله ّنــات ـ همــا شــرط أســاس لمقارعــة
خطــاب مفتــون باللغــة ،هــو الخطــاب الــذي يتج ّنــد
اإلنتحاريّــون ،اليــوم ،لخدمتــه .بــل لعـ ّـل فتنــة اللغــة هــي
أقــوى مــا فــي هــذا الخطــاب .أي ســطوة كانــت لشــعار
مثــل «أترهبوننــا بالمــوت ونحــن عشّ ــاق الشّ ــهادة» لــو
قيــل «أفتفزعوننــا» أو «أتخ ّوفوننــا» ،أو قيــل «ونحــن هــواة
الشّ ــهادة»؟
يظــل أ ّن الكتــاب مديــح وانتظــار للمحادثــة ،فــي
كمــا ّ
الص ـراخ
وصفهــا «نقيــض الخطــاب» والخطابــة أو حفــات ّ
التــي يتنافــس فيهــا خطيبــان أو أكثــر ،وذلــك فــي وصــف
المحادثــة «ال تنمــو وتصيــر ســوى مــن طريــق تكثيــر
المتكلّميــن وتناوبهــم علــى الــكالم واالســتماع» ،دون أن
ينحصــر هــذا فــي «تــداول األفــكار» .ينتظــر طــرح توفيــق،
ومثلــه طروحــات نفــر مــن المفكّريــن فــي لبنــان ،محادثــة
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والصيــرورة ،غيــر أ ّن توفيــق مــن
تتيــح ألفكارهــم النمــ ّو ّ
القالئــل الذيــن يبــدؤون القــول باإلقــرار بأثــر المحادثــة
فــي أفــكاره ،وذلــك عــذ ًرا عــن التّكـرار والتّفــاوت وشــجاع ًة
فــي البــوح دون إنــكار وإشــارة إلــى إث ـراء اآلخريــن لــرأي
الفــرد ومنهــج يعلــي مقــام ال ّنقــد واإلضافــة علــى مقــام
وكل هــذا ،فــي تصديــ ٍر
الحــرب باألفــكار أو بالخطــبّ ،
ولعــل هــذا المقــال جــز ٌء مــن
ّ
لكتــاب ،إنّمــا هــو كثيــر،
الــر ّد علــى انتظــاره.

فــادي توفيــق ،القاتــل الجديــد :أفــكار أ ّول ّيــة الســتئناف محادثــة ،منتــدى أشــكال
داخل ّيــة  ،٥بيــروت.٢٠٠٨ ،
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ُـــم بـزنـزانــ ٍة مـن كـــــرز
أحل ُ
ُ
االعتقال أن تتعلّم الغنــا َء في مواجهة جــدا ٍر أص ّم

حيــن تكتــب كوزيــت إبراهيــم «أحلُــم بزنزانــة مــن كــرز»
فــإ ّن كتابتهــا ليســت ســر ًدا لحكايتهــا ،مثلمــا أنّهــا ليســت
تدوي ًنــا لروايــة ســهى بشــارة .الكتــاب هــذا إحيــاء وتفعيــل
لمعانــاة اختبرتاهــا فــي المعتقــل عينــه ،لــذا هــذا الثّنائــي
لكل
يتجــاوز الحكايــة الفرديّــة ليصــل إلــى العمــق المشــترك ّ
كل معتقــل.
تجربــة اعتقــال فــي هــذا المعتقــل ،وربّمــا فــي ّ
إنّهــا كتابــة شــعر الحيــاة حتّــى فــي المعتقــل ،مفاجــأة
الحيــاة أ ّو ًل ،ومفاجــأة االســتمرار بهــا إثــر توقّــع المــوت
المحتــوم ،ومــن ثـ ّم مفاجــأة البحــث عــن المتعــة والتّواصــل
رغــم حيــاة االعتقــال وربّمــا أيضً ــا البحــث عــن الرغبــة ،لــوال
أنّهــا تخلــص دو ًمــا إلــى شــقاق ال ّنفــس وانقســامها علــى
نفســها.
ضحــك كالبــكاء بعــد تدميــر معتقــل الخيــام
ولك ّنــه
ٌ
فــي حــرب  ،۲٠٠٦بــدا الكتــاب لهمــا ضــرورة لمــلء ف ـراغ
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الذّاكــرة .أي إنّــه كان محاولــة لســبر معنــى المعتقــل ،أو
بــدل مــن تحويلــه نص ًبــا
معنــى مــاً ،
منــح الحيــاة فيــه
ً
للوحشـيّة فحســب .كان تدميــره إذًا ضروريًّــا لتحويلــه ،عبــر
موئــا لحيــاة أكثــر توتّــ ًرا ،حيــث للحلــم حضــور
ً
الكتــاب،
ملمــوس ،كمــا لأللــم .هكــذا عبــر الكتــاب ،يبــدو المعتقــل
مكانًــا لحيــاة تعــاش إلــى مداهــا األقصــى ،مثلمــا يقــال
أحيانًــا عــن الحيــاة البيروتيّــة! فــي الحاليــن ،نتســاءل عــن
الثمــن الضّ ــروري إلمــكان مثــل هــذا العيــش ،وعــن ضــرورة
مثلــه.
حقيقــي ،بعيــد تما ًمــا عــن
هــذا المعنــى ـ شــعر مقــاوم
ّ
الشّ ــعارات التــي أســماها البعــض طويـ ًـا شــع ًرا ـ يولّــد شــع ًرا
بالضــرورة المحتومــة ،إذ وحــده الشّ ــعر يلمــع فــي حيــاة
متوتّــرة ويبقــى إثرهــا ،ووحــده الشّ ــعر يتناثــر شــذرات فــي
أقصــى الحلــم أو أقصــى األلــم أو أقصــى العيــش أو أقصــى
الغفلــة والوحــدة .يولــد هــذا الشّ ــعر كتابــ ًة مــن شــحن
ال ّنثــر إلــى آخــر طاقتــه واحتمالــه :علــى خلفيّــة نثــر الحيــاة
الخانقــة فــي المعتقــل يغــدو لهــذه الشّ ــذرات توتّــر هائــل
وطاقــة تتف ّجــر صــو ًرا مفاجئــة .مثــال ـ مــن بيــن أمثلــة كثــر
ـروري
ـ علــى ذلــك :مشــهد التّعذيــب والمهانــة الطّويليــن ضـ ّ
كــي يبــزغ لألطــراف لــو ٌن أزرق ،لــون األلــم والكدمــات
الســماء،
والجســد المتــو ّرم بـ ّ
ـكل تأكيــد ،ولك ّنــه أيضً ــا لــون ّ
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الق ّبــة العليــا التــي يحـ ّدق إليهــا األطفــال .مــن هــذا التراكــب
نص متيــن البنيــان ،تســتطيع كوزيت
المتماســك ،فــي ســياق ّ
إبراهيــم أن تكتــب «تجمــع نفســك ،تلملــم أطرافــك ال ّزرقــاء،
وفــي لحظــة مــا تســعى إلــى مالمســة أعلــى مــا فــي ق ّمــة
ـاول التقــاط بقايــا طفولــة بعيــدة».
النفــس ،محـ ً
ّإل أ ّن هــذا الكتــاب ،دون أن يهــ ّون مــن قســوة االعتقــال
ووحشـ ّية التّعامــل مــع المعتقليــن والمعتقــات ،ينبــض على
وقــع إيقــا ٍع جــذ ٍل ـ أم أنّــه رقــص األلــم؟ ـ مــن الضّ حــكات،
ولك ّنــه ضحــك كالبــكاء .هكــذا يتــ ّم ســرد تفضيــل كتــب
«السـ ّيدة الجليلــة بربــارة كارتلنــد» الورديّــة العاطف ّيــة علــى
مفصـ ًـا،
روايــات أغاتــا كريســتي البوليس ـيّة اآلســرة ،ســر ًدا ّ
مثلمــا يــروى زجــر الوالــدة للوالــد ،فــي مشــهد مــن مشــاهد
الحيــاة ال ّزوج ّيــة النموذج ّيــة فــي األفــام الكوميديّــة ،إبّــان
أ ّول زيــارة لالبنــة المعتقلــة قائلــة« :تكلــم إليهــا ،أأتيــت إلــى
هنــا لتصمــت؟».
كل األلــم ،يلــوح الحــزن مفردة نــادرة في هــذا الكتاب.
رغــم ّ
قــد تكــون الوحشــة شــعو ًرا موصوفًــا بيــن ثنايــاه ،أو ربّمــا
يتــم الحلــم حيــن ال يُستَشــرف لــه أفــق ،أ ّمــا الحــزن فــا،
ّإل مــا نــدر .هكــذا تدعــو واحــدة لألخــرى« :ليكــن لديــك
ســرير بمــاءات غاليــة» ،أو تحلُـ ُم بــأن يكــون لهــا مــن تقــول
لــه «تصبــح علــى خيــر» وحيــن يتح ّقــق ذلــك ،وتخــرج مــن
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زنزانتهــا االنفراديّــة تجــد أ ّن «ســمر غفــت وتركتنــي أتكلّــم
وحــدي» .يظـ ّـل ايقــاع العيــش ،فــي المعتقــل ســاريًا رغــم
الســر تتماشــى مــع بورصــة أغانــي
ذلــكُّ ،
تظــل «كلمــات ّ
الصاعــدة».
ال ّنجــوم ّ

خبــر ُة االعتقـ ِ
ـال الكاشــفة يتســاءل المــرء إن كانــت
كوزيــت إبراهيــم تكــره المعتقــل وقصــص المعتقليــن،
علــى مــا ذكــرت ،فلمــاذا إعــادة تصويــره بالكلمــات ،بعــد
أن اســتحال ركا ًمــا؟ ثــ ّم لــم كانــت ســهى بشــارة ،التــي
ســبق لهــا أن أصــدرت مذكّراتهــا ،موافقــة علــى مــا تكتبــه
غيرهــا؟ أغلــب الظّــ ّن أنّهمــا م ًعــا تحــاوالن رســم خبــرة
االعتقــال (أو بتعبيــر إبراهيــم «أمــور يجــب ّأل ننســاها»)،
ال المعتقــل فــي ذاتــه ،أي إيصــال لمحــات م ّمــا هــو العيــش
العــادي فــي معتقــل ،ومثلمــا يحصــل للجميــع فيــه .فعــن
الشــعارات والعبــارات التــي تط ّرزهــا المعتقــات فإنّنــا ال
كل
نــكاد نعــرف ّإل أنّهــا «مــن ذلــك ال ّنــوع الــذي يط ـ ّرزه ّ
أســرى العالــم علــى اختــاف قضاياهــم ،ودون أن يعلــم
بعضهــم بوجــود بعضهــم اآلخــر» ،وكذلــك شــأن نــوى
أي
الزيتــون التــي تُعقــد منهــا المســابح« :كمــا ســيفعل ّ
أي مــكان فــي العالــم يجــد نــوى الزيتــون.
معتقــل فــي ّ
ال ب ـ ّد ســيثقبها» .حتّــى الحــزن ،وقــد ذكرنــا ندرتــه ،ال يــرد
إلّ فــي خبــرة تتج ـ ّرد عــن الفردان ّيــة لتحمــل فــي ط ّياتهــا
ّ
«نســترق ال ّنظــر إلــى ذلــك الوجــه البعيــد
كامــا:
ً
كونًــا
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المظلّــل بضــوء ضعيــف لكــن ٍ
كل حــزن
كاف لينقــل لنــا ّ
األرض وشــقائها».
مثــال آخــر علــى ال فردان ّيــة الحكايــة ،هــل كانــت زيــارة
األب بعــد ثمانــي ســنوات علــى االعتقــال (ص )۱۲۱أم
بعــد تســع ســنوات (ص ،)۱۲٤كمــا تكتــب إبراهيــم ،وهــل
مــن أه ّميّــة لمثــل هــذا التفصيــل؟ األرجــح أن ال ،فــوراء
ســرد االبتــكارات التــي يعيــد المعتقلــون ابتكارهــا فــي
كل معتقــل (االبتــكار فــي ثقــب اإلبــر وعقــد المســابح
ّ
الســ ّر وتحضيــر األقــام مــن أغلفــة
واختــراع كلمــات ّ
كل ذلــك فــإن هنالــك إص ـرا ًرا بال ًغــا
أق ـراص الجبنــة) ،وراء ّ
علــى العثــور علــى اعتياديّــة مــا فــي األيّــام ،وعلــى رفــض
(نــص «ويعــود يومــك عاديًّــا») ،فقــد تكــون
المفاجــآت ّ
االعتياديّــة هــي أمــان المعتقليــن.
فــي حكايــة غيــر فرديّــة إذًا ،يجــد القــارئ فــي الكتــاب
(وهــو حــا ّد فــي ريفيّتــه ،تغيــب عنــه المدينــة بالكامــل)
خبــرة المعتقــل شــعري ًّة متجـ ّردة مــن النرجسـ ّية حيــن يصير
فــي وســع المــرء أن يــرى الكــرز أنيقًــا فــي زنزانــة ،أو أن
يتذكّــر موســم الفطــر ومعقــود التّيــن الــذي تحضّ ــره الجـ ّدة
فــي أوان معلــوم ،أو أن يلــوح أمــام عينيــه لــون الفســتان
ـي لــأ ّم التــي عبــث الوليــد بهــدوء أيّامهــا وبأحالمهــا
الليلكـ ّ
الصغيــرة فــي موســم ال ّزيتــون!
ّ
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فــكأ ّن مــا يحيــل العيــش ممك ًنــا هو حضــور األلــوان ،وحضور
الط ّبيعــة والفصــول! حتّــى المــوت نفســه يصبــح ظلمــة بيــن
ســماء زرقــاء وأشــجار خضــر .أمــا الح ّريّــة فهــي وقــوف علــى
الشّ ــرفة أو ســير فــي بســاتين ال تنتهــي! حتّــى إذا مــا ُعثــر
علــى قلــم حبــر« ،تعــود إلــى الحــروف .أســتدرج بهــا العالــم
كلّــه .بحر.شــجر .بيت...مطــر» .بحــر ،شــجر ،بيــت ،مطــر،
هــذا هــو العالــم! ال كمــا ي ـراه المعتقــل ،بــل كمــا تكشــفه
لإلنســان تجربــة االعتقــال.
الســجن نفســه ،فهــو
أ ّمــا مــا تكشــفه تجربــة االعتقــال عــن ّ
أنّــه ،أي مــكان االحتجــاز ،يقيــم مــن يســكنونه كَ َر ًهــا علــى
ح ـ ّدي التّواصــل والغفلــة .فعالــم االعتقــال مفعــم وطافــح
بشــفرات التّواصــل (األغانــي ،الك ّحــة ،الحديــث الهامــس،
مخابــئ األغــراض ،مجموعــة اإلشــاربات المربوطــة التــي
تنتقــل مــن ش ـ ّباك إلــى آخــر ،قســطرة المجلــى ال ُمتَّ َخــذة
هاتفًــا ..الــخ)! بــل إ ّن بعــض التّواصــل يتخطّــى الشّ ــفرة
ليصبــح عضويًّــا بالكامــل ويتنــازل عــن وســائل االتّصــال
نفســها! بعــد زيــارة األهــل مثـ ًـا «جســدي يــزداد تكـ ّو ًرا فــي
الف ـراش والحفــرة التــي يحدثهــا فيــه تــزداد صغ ـ ًرا والعالــم
يــزداد تقل ًّصــا ويغــدو بحجــم تلــك الحفــرة» أو خــال
الزيــارة «شــعرت بتلــك النقطــة فــي حنجرتهــا وهــي تتمـ ّزق،
وأدركــت كــم أشــبهها».
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كمــا أ ّن االتّصــال قــد يكــون مؤل ًمــا ،فــإ ّن الغفلــة ،غفلــة
اآلخريــن عــن المــرء ،قــد تكــون أيضً ــا األلــم األقصــى ،بــل
وحتّــى قــد تكــون الحــزن مقي ًمــا .هكــذا ،فــي معنــى مــا،
الخاتمــة تقــول إ ّن مغــزى المعتقــل هــو ّأل يـراك اآلخــرون.
فمــن نافــذة ض ّيقــة ،كانــت المعتقــات يريــن «امــرأة تنشــر
كل االت ّجاهــات إلّ باّتجــاه
مــاءات وشراشــف وتنظــر فــي ّ
نافذتنــا» ولــذا بالضبــط «الهــواء عنــد تلــك ال ّنافــذة كان
ثقيـ ًـا ،يحـ ّرك حزننــا ،يمطّــه ،يقلّبــه ،لك ّنــه ال يحملــه أبـ ًدا».

غنــا ُء ال ّرغبــ ِة والشّ ــقاق «لــم يكــن يحــدث األمــر
أي أمــر تشــير الكاتبــة؟ إلــى ال ّرغبــة
كمــا تتص ـ ّورون» ،إلــى ّ
بالطبــع ،فعــن الشّ ــباب ،ولحظــات ســحر مــن تقــارب خفيف
معهــم ال يتجــاوز كلمــة «كيفــك» ،تكتــب كوزيــت إبراهيــم
أنّهــم «كانــوا يغ ّنــون فــي المســاءات ،وأحيانًــا كان الهــواء
الصغيــر
يحمــل صوتهــم فننظــر إلــى الخــارج مــن ش ـ ّباكنا ّ
ونــرى نجمــة ترتجــف» .هــذه ال ّرغبــة المرتجفــة المبتدئــة ال
تتجســد بــإزاء شــخص محـ ّدد ،إذ «ال أحــد يعــرف اســم اآلخر
ّ
وال حكايتــه ،وال وجــد وقتًــا ليتأكّــد مــن لــون العيــون».
غيــر أ ّن الغنــاء هاهنــا ليــس مجـ ّرد شــفرة تواصــل .أه ّم ّيتــه
يســتم ّدها مــن طبيعتــه نفســها ،إذ هــو منــح ال ّرغبــة صوتًــا
ونفســا ،م ّدهــا ليـ ًـا منبس ـطًا .بيــد أ ّن الغنــاء أيضً ــا شــقاق
ً
النفــس وانقســامها ،وهــل يخلــو غنــاء مــن مناجــاة ال ّنفــس،
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أو مــن توجيــه الخطــاب إلــى القلــب زجـ ًرا ونه ًيا واســتعطافًا
ومؤاســاةً؟
بحـ ٍ
ـدس حــاذق وصائــب ،تعثــر كوزيــت إبراهيــم أيضً ــا علــى
نفســر تلــك
تعبيـرات أخــرى عــن هــذا الشّ ــقاقّ ،
وإل كيــف ّ
االنتقــاالت المتتاليــة ،والتــي ال ينظّمهــا جامــع صريــح بــل
هــي ،علــى مــا قــال أحــد الن ّقــاد فــي مشــاهد أفــام إنغمــار
برغمــان« ،تنظّمهــا صــات االنفعــال»؟ االنتقــاالت تتــرى مــن
ضميــر المتكلّــم إلــى المخاطــب ،والغائــب أحيانًــا ،وكذلــك
االنتقــاالت فــي أزمنــة األفعــال مــا بيــن ماضــي الــراوي
ـدي
وحاضــر الحكايــة (حتّــى لتجــرؤ علــى القــول «اليــوم لـ ّ
فـراش وغطــاء ،وأنظــم شــع ًرا رديئًــا مليئًــا بالعنفــوان ،وأغ ّنــي
ـوم هــو هــذا؟) .مــا بيــن األزمنة
أي يـ ٍ
إلــى أن يجـ ّـف ريقــي»ّ .
وبيــن األشــخاص الذيــن تحيــل عليهــم الضّ مائــر ،يولــد
ثالــث لــم يكــن أحــد االثنتيــن ،ولــم يكــن أح ـ ًدا ،هــو مــن
يحيــا االعتقــال ويختبــر األلــم ويبتكــر شــعائره .قــد يولــد
خارجهمــا كمــا قــد يولــد داخلهمــا ،فــي اكتمــال الشّ ــقاق،
ـي الــذي رأتــه ســهى أمامهــا ،ثــم رأتــه فــي
فال ّرجــل الكحلـ ّ
داخلهــا يقــول لهــا« :أعلــم ،ال داعــي للشــرح ،اصمــدي» إنمــا
هــو شــقاق ال ّنفــس المنقســمة ضــرورة ،كمــا حيــث تقــول
آنــا اخماتوفــا« :ال ،لســت أنــا مــن يتألّــم بالتأكيــد ،مثــل هــذا
األلــم كان فــوق طاقتــي واحتمالــي».
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وقــد تكــون الذكريــات محاولــة لجمــع ال ّنفــسّ ،إل أ ّن المــرء
أحيانًــا «ال يجــد مــا يتذكّــره» ،رغــم أ ّن العيــش حاجــة إلــى
تجديــد الذّكريــات ،لــذا ربّمــا كانــت محاولــة مشــاطرة
الذّكريــات هــذه بيــن معتقلتيــن (علــى األقـ ّـل ،قــد نضيــف).
إلّ أنّهــا ،بداللــة حضــور الغنــاء فيهــا وداللــة تلــك االنتقــاالت
ال ّزمن ّيــة والضّ مائريّــة ،محاولــة تعيــد إحيــاء ذاك الشّ ــقاق
كل امــرئ
الــذي قــد يكــون بالضّ بــط الجــدار الــذي يجــد ّ
نفســه أمامــه ،فــي أحاييــن الغ ـرام كمــا أيــام األســر أو كمــا
اكتشــاف اإلرادة فــي لحظــة عجزهــا علــى مــا تذكــر ح ّنــا
أرنــدت .ولــذا كان فــي هــذا الكتــاب األنيــق ،لغـ ًة وإخرا ًجــا
كل مــن م ـ ّر
وقصــة ّ
«قصــة معتقــل الخيــام ّ
ولونًــا وصــو ًراّ ،
بــه ليلــة فـراح وهــو يحملــق فــي الجــدار ،يتعلّــم الغنــاء»...

أحلــم بزِنزانــة مــن كــرز ،دار الســاقي ،بيــروت،
كوزيــت إبراهيــم وســهى بشــارة،
ُ
.٢٠١١
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لعبـــــ ُة المتاهــــة
بســام ح ّجــار مســكة لمــا ال تقــوم لــه مســكة ألنــه
يقيــم ّ
البــداد والتف ـ ّرق ،أو لمــا ال حاجــة لــه إلــى المســكة ألنّــه
غيــاب ،والنّــه غربــة الغريــب التــي ال يشــوبها نقــص أو
اختــاف أو انقطــاع .أي فــي عبــارة أخــرى ،يقيــم ضوابــط
منطقيّــة للعبــة الكتابــة مــن تصنيــف وتبويــب فــي أبــواب
بســام
ثالثــة (عبــارة ـ ورقــة ـ کتــاب) .لك ـ ّن أح ـ ًدا ،حتّــى ّ
ح ّجــار ،لــن يســتطيع التق ّيــد بهــا ،النّــه يــدرك أ ّن الكتابــة
«طريــق أو وهــم» (ص )٤۷ولكــن «الــكالم ال يقــول ح ّقــا»
(ص  ،)۹۳فهــو «وهــم بوهــم» (ص .)۹٦فــاذا كانــت
العبــارات الخمــس متميّــزة بكثافتهــا وقصرهــا ولغتهــا
التــي ال تخلــو مــن ال ّرمــل ّال مــ ّرة واحــدة (ص ،)۳۷فــي
ـي
حيــن تمتــاز الكتــب الســبعة بالطــول والغــوص المعجمـ ّ
واالهتمــام المبالــغ فيــه بحســن الختــام ،والقــدرة علــى
لــي الكلمــة
التقــاط تقاطعــات لغويّــة بديعــة ،وعلــى ّ
وطيّهــا إلــى الكلمــة األخــرى مــن طريــق االشــتقاق
وتصريــف المعانــي والتّعاريــف ،فــإ ّن األوراق الخمــس ال
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تســتق ّر علــى تعريــف أو ميــزة ،ورغــم ذلــك فهــي تشــ ّد
عناصــر «كتــاب ال ّرمــل» إلــى بعضهــا وإلــى االوراق التــي
«لــم يتــ ّم تصنيفهــا» ،والتــي الحــظ الكاتــب نفســه أنهــا
«تنتحــل ،ســيرة وعنوانًــا ،مــن عصــور الحقــة» (ص )۹۷
علــى العصــر المفتــرض لـــ «كتــاب ال ّرمــل» ،لكــن هــذا
الجمــع ال يســتقيم إال بوصفــه انتحــالً  .فنجــد فــي هــذه
األوراق ورقــة هــي أشــبه بالعبــارة« :ال يرفع شــيء مشــه ًدا»
(ص  ،)۹وورقتيــن شــبيهتين بالكتــاب« :وعــاء الصــدى»
و«كل كالم هــو اقتفــاء غيــب» (ص  .)۸۲أ ّمــا
(ص ّ ،)68
الورقتــان الباقيتــان« :فجــأة انتبهــت» (ص  )۱و«اســأل
الرجــل الــذي صادفتــه» (ص  ،)۲۸فتنضحــان ،ســيرة
وعنوانًــا ،باالنتمــاء مــع «أوراق لــم يتــ ّم تصنيفهــا» ،إلــى
عصــور الحقــة ،وإلــى أســلوب هــو امتــداد ألســلوب
ـب الكنــاري»
ّ
بســام ح ّجــار فــي «حكايــة ال ّرجــل الــذي احـ ّ
ـال،
و«بضعــة أشــياء» .وذلــك ال يســتقيم إال بوصفــه انتحـ ً
يــدس المنتحــل
ففــي االنتحــال مضمو ًمــا إلــى التّحقيــقّ ،
ـ المحقّــق اســمه وكلماتــه وأوراقــه ويوميّاتــه ومعهــم
«مغايبــو ذاتــه لذاتــه» (ص )۸۳إلــى جانــب مــا حقّــق
كل ذلــك يعنــي أنّنــا قبلنــا طو ًعــا ال ّدخــول
وا ّدعــى .وقبــول ّ
يحــب خ .ل.
بســام ح ّجــار ،أو ندعوهــا كمــا
فــي لعبــة ّ
ّ
بورخيــس «المتاهــة».
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فعــل عزلــة ل ّمــا كان مــن المتعــذّر نســبة
الحيــا ُة ُ
أدبــي معــروف أو محــ ّدد،
«كتــاب ال ّرمــل» إلــى نــوع
ّ
ـاص
ـخصي وخـ ّ
كان فــي اإلمــكان اللجــوء إلــى تعريــف شـ ّ
للروايــة« :تنويــع علــى تيمــات» (كونديــرا) كــي أنســب
«كتــاب ال ّرمــل» إلــى ال ّروايــة.
بســام ح ّجــار علــى تيمــات متعـ ّددة تبــدو فــي العمــق
ينـ ّوع ّ
كأنهــا تنــزع نحــو أن تكــون تيمــة واحــدة .فهنــاك الغريــب
وكل
والصحــراء ،إلــى االنفــراد والطّريــقّ ،
والليــل وال ّرمــل ّ
ذلــك يــر ّد إلــى أصــل واحــد.
فالغريــب مفــرد (ص )۳۹والليــل «فتــرة» (ص )۸۷أي
«زمــان انقطــاع الوحــي بيــن مرســلین أو نب ّييــن ،زمــان
انقطــاع لحمــة الجماعــة التــي هــي العقــل» (ص،)۸۷
والصحــراء
وال ّرمــل «المهــزول غيــر المؤتلــف» (ص ّ )۱۱
«مملكــة الفــوات» (ص  ،)۸۱أمــا الطريــق «فهــي مــا ال
يفضــي» (ص « )٥وامتــداد ملكــة الغيــاب لــدى الجســد»
(ص )۲٤و«الرحلــة هــي مفارقــة اإلخــوان» (ص  .)٥۷وإذ
يعلــن بــول اوســتر أ ّن الكتابــة فعــل عزلــة ،فــان مــا يبثّــه
بســام ح ّجــار فــي ط ّيــات الكتــاب أ ّن الحيــاة نفســها فعــل
ّ
عزلــة ،ومفارقــة وابتعــاد وانفصــال عــن جماعــة انقطعــت
لحمتهــا ،وعــن العالمــة الواضحــة إلــى أكثــر مــا يبصــر،
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علــى نحــو مــا ترســمه ال ّرمــال« ،رســم ومحــو ،ثــم محــو
فرســم كأنّهــا الخيــال» (ص .)۸۱
ولمــا كان االختــاط والفصــام «ليــس أكثــر مــن اقامــة
فــي زمــن مشــطور ،هــي إيقــاع شــقاق ال ّنفــس ووتيرتــه»
(ص  ،)۹۱فــإ ّن الكاتــب ال يملــك إلّ اللجــوء إلــى اللغــة،
«اللغــة التــي تف ّكــر» بحســب مــا ينقــل عــن مارتــن هايدغــر
(ص  ،)۷۷اللغــة التــي هــي التيمــة األساسـيّة الثّانيــة واألعمق
فــي الكتــاب ،لعبــة متاهتــه.
فــي اســتحال ِة التعريــف ال أشــيع فــي «كتــاب ال ّرمــل»
نفــي مــن دون
مــن اثنتيــن :النفــي ،وإن ا ّدى إلــى نفــي ٍ
إثبــات« :أوراق الغريــب ال تصــ ّرح وال تل ّمــح وال تك ّنــي»
(ص« ،)۱۰۹أحــد هــو وال أحــد» (ص « ،)۱۳عالمــة وأثــر ،أثــر
مــن دون عالمــة» (ص« ،)۲۹ال الكتــاب هنــا وال الــراوي»
(ص .)۳۷
والتقــاط التقاطعــات اللغويــة ،فليلــى هــي الفتــرة والغيبــة
والســبيل
وال ّنشــوة (ص ،)۹۰وخرافــة هــو الغريــب والطّريــق ّ
الســماء (ص  ۳۳و.)5۱
الــذي هــو مــاء العيــن ومــاء ّ
ظاهريًّــا ،العالقــة باللغــة متينــة ومع ّمقــة ،لكــن فــي العمــق
هــي عالقــة قلــق وخــوف ،عالقــة بالملجــأ االخيــر ،فــي
عالــم ينفصــل عنــه الكاتــب وينفــرد كأنّــه يــرى إلــى نفســه
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الغريــب ـ خرافــة تتضــاءل فيــه أشــياؤه« :أشــياء كمثــل
األشــياء جميعهــا .ال تملكهــا ...أشــياء مــن دونــك .أشــياء قبــل
أن تكــون .وبعــد أن ترحــل» (ص .)۱۱۷
وتتضــاءل مفرداتــه ،فيحصرهــا فــي قلّــة قليلــة وينــزع الــى
تعريفهــا وإعــادة تعريفهــا( ،م ّمــا يحيــل عملــه علــى ال ّروايــة
الكونديــري) ،لكــ ّن التّعريــف فقيــر إلــى
فــي المفهــوم
ّ
اللغــة ،م ّمــا يعيــد إدخالنــا فــي المتاهــة البورخيسـ ّية حيــث
إن اللغــة تقــوم علــى مفــردات ،ال يتـ ّم تعريفهــا إلّ بإحالتهــا
علــى اللغــة نفســها التــي تقــوم عليهــا ،أي إحالــة مجهــول
علــى مجهــول« ،وهــم بوهــم» (ص ،)۹٦وهــذا مــا يجعــل
الصريــح» و«يحــذف حيــن يضيــف»
المعجــم «يجتنــب ّ
ويمنعــه مــن الفصاحــة واألصوليــة «ألنــه يفــرد للشّ ــقاق
مت ًنــا الختــاف واتّســاق» و«يجعــل اللغــة حيــن يســ ّميها
(لغــة) لغــات هــي محنــة الشّ ــقاق الكثيــر عــد ًدا» (ص .)۲۷
ـم كافــكا حلُــم كافــكا بامتــاك حــرف مــن االبجديّــة،
حلـ ُ
بســام ح ّجــار أيضً ــا امتلــك
وال ّراجــح أنّــه كان لــه مــا أرادّ .
شــيئًا مــن اللغــة ،مفــردات قليلــة ال نســتطيع نحــن ق ـ ّراءه،
ـس أنّهــا لديــه
أن نســتعملها ثانيــة مــن دون أن نذكــره ونحـ ّ
أعــذب وأســلس ،ونشــعر بحساســيّته وذائقتــه ،مفــردات
ليســت فــي الضــرورة مــا أثبتــه فــي معجــم «كتــاب ال ّرمــل»
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(ص ،)۲٤مفــردات مثــل «جــدار» و«هــذر» و«يــدك»
و«الســوى» و«الغريــب» و«الشّ ــرفة» و«الظّـ ّـل» و«الخــدر»
ّ
و«التّعــب» .وليــس هــذا حصــ ًرا.
بســام ح ّجــار يــدرك أن «القــراءة شــغف ،أو أنّهــا
لكــ ّن ّ
مش ـقّة ،لك ّنهــا فــي الحاليــن س ـراب مس ـ ّرات» (ص .)۱٤لــذا
ـاص وقابــل لل ّدخــول
ال يَقــرأ كتابــه ّإل مــن كان ذا م ـزاج خـ ّ
فــي اللعبــة ،مــن يــرى إلــى نفســه غري ًبــا مختلطًــا .ال يقــرأ
شــخصا يرفعــه
«كتــاب ال ّرمــل» مــن ال يــرى إلــى نفســه
ً
الســراب...
ّ

بســام ح ّجــار ،كتــاب ال ّرمــل ،دار المســار ،بیــروت ،۱۹۹۹ ،هــذا وقــد صــدرت أعمــال
ّ
الشــاعر الكاملــة عــن منشــورات تكويــن ـ الكويــت ،والرافديــن ـ لبنــان ،العــراق
سلســلة نبــوءات.٢٠١٩ ،
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السماع :في أنّ الجسد خطيئة وخالص
اســتثنا ُء ّ
يشــ ِفق بــال خبيــز ،صاحــب كتــاب «فــي أ ّن الجســد
خطيئــة وخــاص» علــى ق ّرائــه مــن مش ـقّة تأويــل الكتــاب
وتســليك نصوصــه المتن ّوعــة فــي ســلك واحــد وعقــد
منظــوم ،فيكتــب فــي هــذا مق ّدمــة تزعــم أ ّن الكتــاب
البشــري
«محاولــة لفهــم المســار الــذي ســلكه الجســد
ّ
ـري منــذ قــرون» (ص  ،)٦وفــي حيــن أ ّن
فــي الفـ ّن التصويـ ّ
ـري فاش ـ ّية وطاغيــة إلــى
ّ
الســائدة للجســد البشـ ّ
«الصــورة ّ
حـ ّد مــر ّوع» (ص  )٦فــإ ّن الكتــاب هــو «فــي مديــح الكســل
والتر ّهــل» (ص  ،)۸ويطمــح إلــى أن يكــون «مدي ًحــا للكتابة
نفســها بوصــف الكتابــة ح ّمالــة أوجــه وتصــدر تال ًيــا
فــردي وأحــام شــخصيّة .وهــي تاليًــا نقيــض
عــن مــزاج
ّ
الصــورة العا ّمــة التوتالیتاريّــة والفاشـ ّية التــي يفــرض علينــا
ّ
مجاراتهــا والتشـبّه بهــا» (ص  .)۸لكــن هــذه الصــورة هــي
فــي تعريــف خبيــز و«فــي أصلهــا مــا ّدة للعيــن» (ص.)۷٤
وال يش ـ ّذ ال ّناشــر فــي تقديمــه للكتــاب علــى الغــاف بأنّــه
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«كتــاب فــي الجســد» عــن هــذا التّعريــف للكتــاب بوصفــه
الصــورة التــي هــي مــا ّدة للعيــن.
كتابًــا فــي االعتـراض علــى ّ
ففــي مقطــع واحــد مــن أصــل خمســة ،هــو المقطــع ال ّرابــع،
يعتــرف ال ّناشــر للجســد بــأ ّن لــه شــهوات وحاجــات مــن دون
أن يح ّددهــا ،أ ّمــا المقاطــع االربعــة األخــرى فتحكــي عــن
«جســد يرافقــه (الكتــاب) فــي مراحــل تصويــره األولــى»،
و«يعتــرف للجســد بحاجتــه فــي أن يكــون ثائ ـ ًرا ال محاي ـ ًدا
ـي
كمــا فــي رســوم إريــك جیــل وغويــا» ،وهــو «جســد حقيقـ ّ
اصطناعــي يخفــي آثــار القلــق بالمســاحيق واألدويــة
ال
ّ
والعمليــات الجراح ّيــة» ،وأنّــه كتــاب فــي «أنســنة الجســد
والصــورة والســينما» .فــا يخــرج
وتعريتــه مــن كمــال ال ّرســم ّ
ال ّناشــر فــي تقديمــه عــن الكاتــب فــي مق ّدمتــه ،ويرضــى
الصــورة التــي هــي مــا ّدة
مثلــه بقصــر الكتــاب علــى ّ
للعيــن ،وإن تجلّــت فــي شــكل رســم أو ســينما أو صــورة
فوتوغراف ّيــة .لكــ ّن قــراءة الكتــاب علــى هــذا النحــو لــن
تعــدو أن تكــون مواطئــة للكاتــب علــى خديعتــه فــي ا ّدعــاء
الكســل والتر ّهــل واالقتصــار علــى حيّــز واحــد .صحيــح أ ّن
بالصــورة التــي هــي مــا ّدة للعيــن يجــوز فــي كثيــر
القــول ّ
الســينما أو ال ّرســم والتّصويــر
مــن النصــوص الباحثــة فــي ّ
أو عارضــات األزيــاء واألزيــاء نفســها أو ،مــن طريــق بعيــد،
الطّعــام بوصفــه أداة لنحــت الجســد وتشــكيله ،لكــن هــذا
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نصوصــا أساسـ ّية فــي ال ّنــوم أو الجنــس أو
االقتصــار ال يبـ ّرر
ً
ال ّرائحــة والعطــور .فــي حيــن ال يشــعر القــارئ ولــو للحظــة
أ ّن هــذه ال ّنصــوص خــارج ســياق الكتــاب أو حتّــى أدنــى
أه ّم ّيــة مــن ال ّنصــوص األخــرى ،إن لــم يكــن العكــس.
فالحــق أ ّن الكتــاب ليــس اعتراضً ــا علــى صــورة الجســد
ّ
الصــورة مــا ّدة للعيــن .والنفــي هنــا مــزدوج،
باعتبــار أ ّن ّ
فالكتــاب ليــس مجــ ّرد اعتــراض ،بــل بحــث فــي تشــكّل
صــورة مــا للجســد ونتائــج هــذا التشــكّل وأثــره الضّ اغــط
والمؤلــم .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،فــإ ّن هــذه
الصــورة المتشــكّلة للجســد ليســت صــورة تقتصــر علــى
العيــن بــل هــي أقــرب مــا تكــون إلــى مثــال يســتنفد
ـكل فحســب ،فتتجـ ّوز نصــوص
الجســد بكل ّيتــه ال بوصفــه شـ ً
الكتــاب كلّهــا بفهــم الجســد جس ـ ًدا يــرى ويلبــس ويش ـ ّم
ويــذوق وينــام ويتغ ـ ّوط ويمــارس الجنــس .والكتــاب ليــس
صوغًــا العتــراض علــى مثــال ســاحق ،بــل عــرض لتشــكّل
هــذا المثــال ومواقعــه الكثيــرة كثــرة تجبــر الكاتــب علــى
تنويــع موضوعاتــه واستشــهاداته وإی ـراد أســماء كثيــرة فــي
مجــاالت عديــدة .وربّمــا كان شــأن هــذا العــرض أرفــع مــن
ـي بداهــة شــديدة حتّــى ال تــكاد تــری
شــأن االعتـراض البديهـ ّ
لســطوعها .فكيــف يملــك ّأل يعتــرض مثًــا مــن يبــرز لــه
خبيــز بوضــوح حجــم الجهــد الــذي ينفقــه والمــال والوقــت
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فــي ســبيل التحضّ ــر للّقــاء القريــن« ،فيســتع ّد للجنــس علــى
الــ ّدوام ،لكــن الجنــس ال يأتــي إلّ فــي أوقــات معلومــة
ومحــ ّددة فــي دقّــة (ص  ،)۹۲فــي ظــل منظومــة حيات ّيــة
متكاملــة ال تــؤ ّدي ّإل إلــى «عقــل الغرائــز» (ص .)85
الحاسـ ُة الناقصـ ُة قلــت إ ّن الكتــاب يفهــم الجســد جسـ ًدا
ّ
يــری ويلبــس ويشــم ويــذوق .الحــواس كلّهــا هنــا عــدا
ـواس أثـ ًرا وأعصاهــا علــى اإلحاطــة.
ّ
الســمع ،وهــو أخفــى الحـ ُّ
فــإن كان أثــر اللمــس والــذّوق محصوریــن ومعروفيــن،
والدراســات عــن أثــر الرؤيــة ال تحصــى ،فــإ ّن الســمع ،مــع
حاســتان خافيتــا األثــر .لكــن ق ـراءة متأنّيــة لروايــة
الش ـ ّمّ ،
«ال ّرائحــة» لباتريــك ســوزكيند تظهــر بوضــوح إمــكان القبــض
علــى ال ّرائحــة ،وإن بمزيــد مــن الجهــد ،وتشــفيرها وإیجــاد
معــا ِدالت (بكســر الــدال) معنويّــة لهــا تخضــع لمعــا َدالت
الســمع فيبــدو إيجــاد
(بفتــح الــدال) شــبه ثابتــة .أ ّمــا ّ
الصعوبــةّ ،إل إذا كان
معــادالت معنويّــة لــه أمــرة فــي غايــة ّ
ـري لمــا ال يحتمــل هذا
عســف والتّأويــل القسـ ّ
علــى نســق التّ ّ
التأويــل ،كته ّجــم ثيــودور أدورنــو علــى «بربريّــة» إيغــور
سترافنســكي فــي «طقــوس ال ّربيــع» ،أو التعميمــات التــي
تربــط بيــن الهــارد روك واالنتحــار!
الســمع
حاســة ّ
لــذا تبــدو نــادرة محــاوالت احتــواء ّ
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البشــري نفســه،
حاســة تبــدو بحجــم الوجــود
ّ
والتقاطهــاّ .
الســماع
ذلــك أ ّن اإلنســان ،مــا لــم يكــن أصـ ّم ،ال يكـ ّـف عــن ّ
واع ًيــا أو نائ ًمــا بعكــس ا ّدعــاء خبيــز (ص )۱۳۲أو غيــر واع.
ـص المقــروء ،حتّــى
حتّــى الق ـراءة تبــدو ســما ًعا داخل ًّيــا للنـ ّ
ليســمع البعــض ،أو يتخ ّيلــون ســماع صــوت الكاتــب عنــد
نصــه .اللغــة نفســها تبــدو ســما ًعا أو كال ًمــا بحســب
ق ـراءة ّ
الســماع عــن التأثيــر فــي المــرء حتّــى
هايدغــر ،وإذ ال يكـ ّـف ّ
الســماع المتواصــل،
نائ ًمــا ،فــا يمكــن حصــر آثــار مثــل هــذا ّ
ـكل شــيء ،ولــم تغفــل الحضــارة
وإذ يكــون أ ّن «ث ّمــة وقــت لـ ّ
أي تفصيــل مــن تفاصيــل الحيــاة اليوم ّيــة الّ حـ ّددت لــه
عــن ّ
وقتًــا الز ًمــا إلنجــازه .وقــت محـ ّدد لل ّرياضــة الصباحيّــة وآخــر
لل ّنــوم وكذلــك األمــر للطّعــام والجنــس والملبــس والعمــل
واالهتمــام باألطفــال وقضــاء الحاجــات وتنــاول األدويــة
الموســيقي
الســماع
والمســكّنات» (ص  ،)۸۹فــإن حــال ّ
ّ
االجبــاري فــي
الســماع شــبه
ّ
ّ
بخاصــة مختلفــة ،فباســتثناء ّ
ـاري تفــرض
الســماع فــي عالــم غیــر توتاليتـ ّ
الس ـ ّيارة ،فــإ ّن ّ
ّ
فيــه موســيقى معيّنــة فــي المعامــل والمكاتــب علــى مــا
تــروي ســابينا فــي «خ ّفــة الكائــن التــي ال تحتمــل» لكونديرا،
ـيقي غيــر مق ّيــد بوقــت ،فيمكــن
مثــل هــذا ّ
الســماع الموسـ ّ
أن تســمع الموســيقى أثنــاء ال ّرياضــة أو القـراءة ،أو األكل ،أو
الســماع .وبعكــس الفيديــو كليــب المرتبــط
أن تقتصــر علــى ّ
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بال ّنظــر بش ـ ّدة ،فــا صــورة راســخة ع ّمــا يجــب أن نســمع.
الســماع ح ّريّــة وتن ـ ّوع مســتغربان مــن هــذا العصــر،
ففــي ّ
وأرقــام المبيعــات المتقاربــة ألنمــاط موســيق ّية مختلفــة
تثبــت هــذا القــول.
الصــوت وحضــارة الخبــر يالحــظ فانســان فــي روايــة
«البــطء» لميــان كونديــرا أ ّن اســتخدامه لتعابيــر أســتاذه
بونتوفیــن ونكاتــه ال يــؤ ّدي إلــى النتيجــة المتو ّخــاة نفســها،
والســبب فــي ذلــك اختــاف صوتــه وضعفــه نســبة إلــى
صــوت أســتاذه المــآن والضخــم كصــوت الفيولونســيل
( البــطء ص  ،)۳۷ويقــارب خبيــز هــذا حيــن يالحــظ أ ّن
ـح هــو أحــد عناصــر نجوم ّيــة مارلــون برانــدو
الصــوت األبـ ّ
(ص  ،)۳۸أ ّمــا أفــا غاردنــر (ص  )35فقــد احتجبــت عــن
الصحافــي الــذي جــاء يجــري مقابلــة معهــا ،آثــرت أن ال
تفصــح عــن شــخصها لكــن ليــس لهــا إلّ أن تفصــح عــن
صوتهــا ،وأن تتــرك لصوتهــا مه ّمــة البيــان عنهــا والتواصــل
مــع النــاس والتأثيــر فيهــم ،والصــوت شــديد التأثيــر علــى
األقـ ّـل بقــدر النظــر« ،فالرجــل يثــار لمــرأى النســاء ،ولســماع
أصواتهــ ّن» (ص  .)96ســوى هــذه اإلشــارات األربــع مــن
الصــوت والســمع (ص  ،)۱۳۲ ،۹۲ ،۳۸ ،۳۰ليــس فــي الكتــاب
بعــد إلّ إشــارة واحــدة عــن «الموســيقى التــي تتقــ ّوم
بالســمع والتــي يعتبرهــا میــان كونديـرا تنحــو شــيئًا فشــيئًا
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نحــو أن تصبــح ضجي ًجــا ،وفــي نحوهــا هــذا وبســبب منــه
فقــط يصبــح ممك ًنــا أن نكتــب عنهــا ونب ّررهــا» (ص .)6۸
الخفــي
لكــن أليــس المســكوت عنــه والمكبــوت األســاس
ّ
للمعلــن المشــهور ،وبدائهــه اال ّول ّيــة التــي هــي خــارج
المناقشــة؟ يــرى البعــض أ ّن لألعمــى مظهــر الحكيــم ،أ ّمــا
األص ـ ّم فلــه مظهــر المه ـ ّرج أو «األهبــل» .لك ـ ّن القــول بــأ ّن
االعمــى حكيــم ألنــه ال يــرى القشــور التــي تغطّــي الوجــود
بــل ينفــذ إلــى اللبــاب مباشــرة ،هــو قــول قاصــر عــن تبريــر
نــزول األصــ ّم عــن مرتبــة االنســان العاقــل المبصــر رغــم
اشــتراكهما فــي اإلبصــار .وهــو قــول قاصــر ألنــه ال يح ـ ّدد
ـب الوجــود .األعمــى حكيــم ألنــه ال يــرى
آليّــة النفــاذ إلــى لـ ّ
العالــم ،والرؤيــة خ ّداعــة ،بــل يتواصــل معه بالوســيلة األســلم
الســمع حيــث تنســكب المعاينــات واالختبــارات
واألضمــنّ :
فــي لغــة الخبــر المحمــول إلــى المســامع .فالعلــم ال يؤخــذ
مــن الكتــب والصحــف الصفـراء ،العلــم ال يؤخــذ إال بالتعلّــم،
أي بالجلــوس بيــن أيــدي المشــايخ والفقهــاء علــى مــا يقــول
الدعــاة اإلســاميّون ،أ ّمــا األصـ ّم فهــو علــى إبصــاره «أهبــل»
ـأي
(مظهـ ًرا) ،أل ّن الرؤيــة غيــر مأمونــة الجانــب وحســيرة .فـ ّ
رؤيــة تضاهــي فــي االتّســاع األقاصيــص واألســفار وضــروب
التآمــر المرويّــة أو تضاهــي فــي الصــدق روايــة شــاهد
(ألنّهــا روايــة) فــي ثقافــة تقــوم علــى الروايــة والخبــر،
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علــى تأصيلــه وعلــى اإليمــان بــه بعــد تغييبــه ،والتّصديــق
بــه وإن تناقــض وتدافــع .الخبــر ركــن الثقافــة .الخبــر الــذي
الســماع وال ّنقــل ،فيســع وضّ ــاح ش ـرارة ان يعيّــن
هــو صن ـ ّو ّ
لهــم آلــة واحــدة هــي عينهــا آلــة إرســاء التاريــخ والوقائــع
والسـ ّنة أي الــرواة والنقلــة ورجــال الحدیــث (وضّ ــاح شـرارة
أخبــار الخبــر ،ص .)۹٦
لكــن أليســت اللغــة كلّهــا ســما ًعا وروايــات تتناســل مــن
والســمع المفتــوح علــى التخيّــل
بعضهــا بســوء الفهــم ّ
ال علــى الضبــط والقصــر ،حتّــى اصبحــت لغــات تثبتهــا
الســماع بمــا فــي ذلــك الثقافــة والكتابــة.
المعاجــم .اللغــة ـ ّ
الكتابــة نفســها التــي يطمــح کتــاب «فــي أ ّن الجســد خطيئــة
الســمع
وخــاص» إلــى أن يكــون مدي ًحــا لهــا ربمــا باســتثنائه ّ
مــن الصــورة التوتاليتاريّــة والفاشــ ّية التــي يفــرض علينــا
مجاراتهــا.

بالل خبيز ،في أنّ الجسد خطيئة وخالص ،دار المسار ،بیروت .۱۹۹۹
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هانــي درويش ...بورتريه متشـ ٍ
ـظ وناقص
كان هانــي مؤ ّر ًخــا ف ـذًّا للحظــة الثّــورة ،أو بـ ّ
ـاألدق لنفس ـ ّية
ّــوري المنخــرط فــي لحظــة الثّــورة هــذه ،حيــث تابــع
الث ّ
تدوينــه لهــا ،بنفــس الكتابــة التــي هــي فيــض حديثــه
الدافــق والجــارح.
الجلســ ُة فــي المنــدرة الدرويشــ ّية جلســة هانــي
درويــش فيهــا شــيء مــن «العموديّــة» علــي حســب مــا
لبنانــي تعــ ّرف علــى مصــر بــادئ ذي بــدء مــن
يتص ّورهــا
ّ
مسلســاتها ،إذ يحــ ّول طاولتــه فــي أســتوريال أو حــارة
التكعيبــة إلــى منــدرة هــو شــيخها وواســطة عقدهــا ،لك ّنــه
ـدل مــن أن يحـ ّـل عقـ ًدا وشــكاوى تـراه الشّ ــيخ الــذي يربــط
بـ ً
بالصداقــة بيــن أنــاس ال يجمعهــم ســوى معرفتهــم بــه ،قبــل
ّ
أن يتح ـ ّرك هــو لمشاكســتهم ودفــع حماســة ال ّنقــاش إلــى
حــدود الخناقــة التــي تنتهــي بض ّمــة وبيــرة إضاف ّيــة .تكشــف
تلــك الجلســة ،مــن دقائقهــا األولــى ،كر ًمــا غيــر معتــاد فــي
بالصديــق الــذي ي ـراه هانــي أل ّول م ـ ّرة (وهــو فــي
اإلشــادة ّ
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هــذا المعــرض أنــا) وفــي اإلصــرار علــى تعريفــه وربطــه
ـي
بصداقــات مــع شــخص ّيات أساس ـ ّية فــي المشــهد الثقافـ ّ
ـري اآلن كمــا فــي مشــاهد نقاشــات وســط البلــد .كمــا
المصـ ّ
تكشــف أيضً ــا شــخص ّية هانــي الباحــث عــن المواجهــة،
كفتـ ّوة محلّــي ،ألنّهــا مــا يســمح لــه بشــحذ أفــكاره وحججــه
فــي معــرض ال ّدفــاع عنهــا ،ومتــى اســتنفد ال ّنقــاش هــذا
غايتــه عــادت ضحكــة هانــي المميّــزة لتضـ ّم كــذراع عمالقــة
كل الحاضريــن فــي عــروة صداقــة وثقــى.
ّ
اللغــ ُة بيــن الحيــاة وروايتهــا كتابــة هانــي درويــش
أصــا مــن لغــة
بالغــة الصعوبــة .فهانــي ،غيــر المتضلّــع ً
العــرب ،يجمــع فــي كتابتــه عنصريــن متناقضيــن ينفــي
واحدهمــا اآلخــر .فلغتــه بالغــة البعــد عــن لغــة التعليــق
ـي وتراكيبهــا فــي الواقــع مســتقاة بالكامــل مــن عالــم
السياسـ ّ
الروايــات اآلســر ومــن عالقــة بالتّرجمــة (ترجمــات أحمــد
وبســام ح ّجــار وغيرهــم كثيــرون)
حســان وســمير جريــس ّ
ّ
التــي ش ـكّلت القاعــدة التــي ينســج هانــي علــى منوالهــا.
هــي لغــة يحــاول هانــي بناءهــا ،مع ّوضً ــا عــن قصــور إلمامــه
بالقواعــد بمزيــد مــن الجــرأة فــي اجت ـراح التّركيــب وفــي
اقت ـراح تحريــف الكلمــات عــن مقاصدهــا المســتق ّرة (كمــا
يفعــل مــع كلمــة تجويــد فــي هــذه الجملــة « وكالعــادة
أذهــب فــي ال ّرياضــة كمــا فــي الكتابــة إلــى أشـراق الموهبة
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دون تجويدهــا» ،مــن تحفتــه الشــخصية «عــن جيموفولوجي
الجلــد والعظــم والعضــل» مــن كتــاب «إنّــي أتقــادم»).
لك ّنهــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،لغــة فائضــة باألســماء واإلشــارات
والكلمــات ،عاشــقة لالســتعارات (أدريناليــن الصداقــة) كمــا
لإلضافــة المزدوجــة ولإلضافــة المشــ ّبهة («ص ّيــاد الضّ ــوء
الــذاوي ،ثقــة صيّــادي الطّرائــد األوائــل ،تواطــؤ أبنــاء
الزوجــي ،تأ ّمــل خــواء
الطّائفــة الســ ّريّة ،ضفــاف األمــان
ّ
ـادي» ...مــن مقــاالت عديــدة) .التــي تزيــد مــن
الرئيــس العـ ّ
طــول وتعقيــد جملتــه ،كمــا لرصــف التّراكيــب المعطوفــة
المط ّولــة حتّــى تــكاد الفقــرة المك ّونــة مــن خمســة أو ســبعة
أســطر جملــة واحــدة تضـ ّم فــي داخلهــا موجــات متدافعــة
مــن تراكيــب متقارعــة ومقعقعــة.
فتتأرجــح لغتــه مــا بيــن عذوبــة معجــزة وبيــن لهــاث نحاوله
خلفهــا .ذلــك أ ّن هانــي ،فــي حقيقــة األمــر ،كان يكتــب كمــا
يتحـ ّدث ،راص ًفــا األفــكار مثلمــا يســتدعيها التّداعــي (تركيبــة
مثــل «أن تخــرج تظاهـرات مــن أحيــاء شــعبيّة أدهشــنا هــذا
التكنيــك مــن مناضلــي الكيبــورد» مســتقاة مباشــرة مــن
ــفهي ال ّدافــق) واالســتطرادات المتتابعــة (كمــا
حــرارة الشّ ّ
فــي مقالــه البديــع «سـتّة أيــام مــن زمــن الشّ ــهد والدمــوع»
عــن معركــة ميــدان التّحريــر) فيعرضهــا عرضً ــا وحشـ ًّيا أمــام
قــارئ ال يســعه ّإل التّســليم بموقــف هانــي كمــا التّســليم
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كل مــا قــال ،إذ مــن يســتطيع أن
بأنّــه عاجــز عــن مالحقــة ّ
كل مــا يجرفــه نهــر الحيــاة ال ّدافــق.
يالحــق ،ولــو لثانيــةّ ،
ـي
طمــوح هانــي اللغـ ّ
ـوي كان تحديـ ًدا نقــل هــذا ال ّدفــق الحـ ّ
ـي إلــى عالــم اللغــة ،بمــا يخرجهــا عــن كونهــا كال ًمــا
الطّوفانـ ّ
مألوفًــا ليجعلهــا مــن جديــد تجربــة ح ّيــة وطازجــة ،معي ـ ًدا
كل كلمــة بمعــانٍ مقيمــة ال قاموس ـيّة ،غيــر متأنّـ ٍ
ـف
شــحن ّ
عامــي الــكالم متــى كان أوفــر تعبيــ ًرا عمــا
مــن اســتعارة
ّ
يريــد مــن فصيحــه ،وغيــر عــازف عــن اســتعمال المخاطــب
فــي الكتابــة ناقـ ًـا غال ًبــا حديثًــا مــع نفســه أو معــك.
كل هــذا يبــدو هانــي بالفعــل راويــة للحيــاة (ألهــذا لــم
فــي ّ
يكتــب روايــة متخ ّيلــة كأغلــب أصدقائــه؟ رغــم أن وصفــه
وللصداقــات ومباريــات الكــرة بيــن
لحياتــه الشّ ــخص ّية ّ
المثقّفيــن كان يؤ ّهلــه ليكــون فــي طليعتهــم) ،كمــا ال ـ ّرواة
كل كلمــة ،وال يليــق
القدامــى ،يعيــش تما ًمــا مــا يرويــه فــي ّ
يمســهم شــيطان الروايــة هــذا
بــه ّإل قــارئ أو مســتمع م ّمــن ّ
ـول
ويؤرقهــم فــا نــوم إال بعدمــا يكمــل ال ّراويــة حديثــه وصـ ً
إلــى الحبكــة المقبلــة والمحرقــة.
قصــة ذات
هانــي اللبنانــي بيــن هانــي درويــش ولبنــان ّ
دالالت كثيــرة .فلئــن كان مثقّفــو لبنــان ،الذيــن أفــردوا
لهانــي احتفــا ًء اســتثنائ ًّيا (وبينهــم حســن داود ويوســف
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بــ ّزي وحــازم صاغيــة ووضّ ــاح شــرارة ومحمــد أبــي ســمرا
وســاطع نــور الديــن ورشــا األطــرش) ،قــد عـ ّززوا لديــه ثقتــه
بموهبتــه فإنّهــم أيضً ــا قــد دفعــوه خالفًــا لعادتــه إلــى
التّجويــد فــي الموهبــة وإطــاق جنــاح المخ ّيلــة والجــرأة،
علــى مــا الحــظ سـ ّيد محمــود راث ًيــا .فمنحــت وســائل اإلعالم
اللبنانيّــة ،التــي ال يــزال صوتهــا يلقــى صــدى واســ ًعا فــي
المــدى العربــي لهانــي مســاحة فريــدة لــم يكــن يتوفّــر لــه
فــي مصــر بســبب مــن القواعــد البيروقراط ّيــة والتّد ّخــات
السياسـ ّية وال ّزبائن ّيــة التــي تعطّــل عمــل الكثيــر مــن وســائل
ّ
اإلعــام المصريّــة.
وجبــا ،واللبنان ّييــن
ً
وبالمقابــل ،بــادل هانــي لبنــان ،ثل ًجــا
ـب غزيــر ،فــي كتابتــه واهتمامــه وصداقاتــه وفــي عملــه
بحـ ّ
المتزايــد علــى لغتــه منــذ الحــظ ،معلّ ًقــا علــى كتــاب ج ّبــور
الدويهــي «شــريد المنــازل» ،أ ّن «هــذه البالغــة الفائقــة التــي
ال تنبــت صلتهــا بمخيــال عالمهــا ،وهــي خصيصــة لبنانيّــة
عا ّمــة وميــزة اســتثنائ ّية لــدى الدويهــي ،فعلــى مــا يبــدو
كتــب علــى جيلــي مــن ذ ّواقــة األدب المصريّيــن أن نشــتاق
ــردي كمــا يق ّدمــه
الس ّ
إلــى مــا يتجــاوز ما ّديّــة الحــدث ّ
رواتنــا ،أو كمــا تق ّدمــه عوالمنــا ،التــي تحتفــي بالحكايــة
الخــا ّم ،المع ّبــر عنهــا بأبســط حمــوالت اللغــة ،فيمــا يذكّرنــا
للســبك
دفء الدويهــي تحديـ ًدا بــأ ّن اللغــة مــا زالــت مجـ ً
ـال ّ
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والتّســوية والتّشــكيل الفائــق» (ج ّبــور الدويهــي وتشــريد
منازلنــا ...الفائــض رقّــة رغــم الجنــون).
يـ ّ
ـدل ذلــك اســتمرار قــدرة لبنــان علــى اكتشــاف وتصنيــع
نجــوم فــي الثّقافــة والكتابــة ،فــي مقابــل جمــود الوضــع
المصــري قبــل الثّــورة ،مثلمــا ّ
يــدل علــى اهتمــام هانــي
ّ
ال ّنــادر فــي مصــر باكتشــاف نبــرات مختلفــة خار ًجــا عــن
ـري .كمــا فــي
ـي بضخامــة التّاريــخ المصـ ّ
إطــار االكتفــاء الذّاتـ ّ
ـي الــذي زرنــاه م ًعــا ،حيــث اهت ّم أكثــر بآثار
المتحــف البرلينـ ّ
الرافديــن لمــا فيهــا مــن انعكاســات النفعــاالت جارحــة مــن
خــوف وقســوة وجــرأة وتراجيديــا م ّما اهت ّم بســائر األقســام،
تطلّــع هانــي إلــى كســر اإلطــار الــذي يحجــز الكثيريــن فــي
مثــا،
اللبنانــي ً
القاهــرة ووســطها ،ســواء باتّجــاه الخــارج
ّ
ـي الح ًقــا ،أو باتّجــاه األقاليــم وجغرافيــا الضّ واحــي
واأللمانـ ّ
الصعيــد.
والل ّغــات الشــعبيّة وموســيقات ّ
كان هانــي أيضً ــا دليــل اللبنانيّيــن ،وقـ ّراء إعالمهــم ،إلــى فهم
ـي
تشـكّل مصــر الجديــدة ،بــد ًءا مــن وصــف العفــن المباركـ ّ
المتطــاول مــرو ًرا بتهافــت الطبقــة السياســ ّية وال ّنخــب
الذّليلــة ،وصــولً إلــى ملحمــة المعركــة الثّوريّــة وارتداداتهــا
الكثيــرة .كان هانــي يأخــذ بأيدينــا فــي المتاهــة العارمــة،
مشــفقًا علينــا مــن اســتمرار تضخيمنــا لــوزن مصــر وحجمهــا
ـي الــذي
المفتــرض ،را ًّدا إيّانــا إلــى الواقــع المتــر ّدي والعدمـ ّ
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تلتمــع دائ ًمــا فــي قعــره لؤلــؤة األمــل التــي كان هانــي يعثــر
طبيعــي ،متســلّ ًحا
كل مــ ّرة ،بجهــد فــ ّذ وغيــر
عليهــا فــي ّ
ّ
ومس ـلّ ًحا إيّانــا فقــط بخيــط رفيــع مــن الحــدس واالنفعــال
و«الــدم الحامــي» .كمــا كان هانــي الوســيط الــذي ع ّرفنا على
والســينمائيّين والمص ّوريــن
عش ـرات األســماء مــن الكتّــاب ّ
ـري الجديــد
والمد ّونيــن الذيــن يش ـكّلون اآلن الحلــم المصـ ّ
فــي العالــم العربــي.

الموســيقى ً
دليــا علــى الحيــاة كان هانــي غال ًبــا مــا
يق ّدمنــي إلــى أصحابــه علــى أنّنــي أجمــع ،إلــى مهنتــي
ـيقي.
الحقوق ّيــة ،صفــة نــادرة فــي ظ ّنــه هــي ال ّناقــد الموسـ ّ
وعلــى الرغــم مــن أنّــه امتــدح ،لمــ ّرة يتيمــة ،كتابتــي
الشّ ــعريّة الشّ ــذريّةّ ،إل أنّــه اســتم ّر فــي اإلصــرار علــى
تجاهــل هــذا الجانــب .ربّمــا ألنــه محــاط دائ ًمــا بالشــعراء
والروائييّــن ،فيرجــو لــي امتيــازًا مختل ًفــا ،لك ـ ّن األكيــد أنّــه
كان يضــع الموســيقى فــي مكانــة ال يجاريهــا فــ ّن آخــر.
هانــي ،المضــروب والمجنــون بالموســيقى ،كان متح ّدث ًــا
رائ ًعــا عنهــا كمــا كتــب عنهــا خواطــر بديعــة علــى صفحتــه
الفيســبوك ّية (لكــن لــم اعثــر لــه علــى مقــاالت فــي ال ّنقــد
الموســيقي لألســف ،باســتثناء مقــال يتيــم عــن وردة،
ّ
الصــوت) ،ذلــك أنّــه ال يتنــاول الموســيقى فــي
اإلنســانة ال ّ
ـي ومعاييرهــا األكاديم ّيــة ،بــل هــو فــي حديثــه
ســياقها الف ّنـ ّ
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ومداخالتــه التلفزيون ّيــة وانطباعاتــه الفيســبوك ّية يفيــض فــي
الموســيقى بقــ ّوة امتزاجهــا العميــق والحــا ّر بالذّكريــات
واألماكــن والرفــاق والحبيبــات والفانتازمــات.
ــا بحــرارة
فيأتــي الحديــث عــن الموســيقى عنــده مح ّم ً
ال ّرغبــات والحيــوات التــي تمازجــت بهــا هــذه الموســيقى
وســمح إيقاعهــا لل ّنــاس بــأن يحيــوا قصصهــا .ولهــذا كان
مثــا اســتثنائيًّا فــي التقاطــه
تعليقــه علــى مــوت وردة ً
شــاعريّة اللحظــات التــي عاشــها أبنــاء جيلــه علــى وقــع
صــوت هــذه المــرأة وتحــت أثــر صورتهــا الباذخــة .تعلّــق
هانــي بــوردة واحمــد عدويّــة وعبــد النبــي ال ّرنــان وغيرهــم.
الســارية مــن
كان ،فــي عمقــهً ،
دليــا علــى قــ ّوة الحيــاة ّ
الســاخط،
الســاخر ّ
أصواتهــم إليــه وإلــى أبنــاء جيلــه ّ
دليــا علــى أنّهــم يحيــون ويبنــون داخــل الحيــاة الفظّــة
ً
المســتحقرة صدفــة لؤلــؤ يضعــون فــي داخلهــا أثمــن مــا
يملكــون مــن رقــص االنفعــاالت والمشــاعر.
القاهــرة وتقلّبــات ثورتهــا كان هانــي ،فــي معنــى مــن
المعانــي ،جبرتــي القاهــرة المعاصــرة ،الجالــس ســاخ ًرا علــى
قارعــة المشــهد (مــا قبــل الثّــورة) والمــؤ ّرخ لســير حيــوات
ومــوت أمكنــة وأنمــاط حيــاة وأنــواع موســيقى وإعالنــات
السياســة والثّقافــة والمجتمــع .كمــا أضــاف
وصراعــات فــي ّ
124

إلــى ذلــك تن ّب ًهــا بالــغ ال ّنــدرة إلــى الجغرافيــا التــي درســها
(مثــال مقالــه الرائــع « إبــن قــرن العشــوائ ّية ...أيــن أضــع
كل هــذا التّرحــال؟») ،فانشــغل طويـ ًـا بوصــف
رأســي بعــد ّ
األحيــاء والشّ ــوارع والبيــوت التــي عرفهــا والطّــرق التــي
واشــتق مــن هــذه
أخذهــا والمواصــات التــي ركبهــا،
ّ
مدخــا آخــر إلــى تاريــخ القاهــرة
ً
المالحظــات النابهــة
وســيرتها.
بهــذه الخيــوط نظــم هانــي لنــا حطــام المدينــة الــذي
باتتــه عاصمــة مصــر ،وأوضــح أ ّن الثــورة فعــل تأ ّمــل فــي
هــذا ال ـ ّركام ،بحثًــا عــن لحظــة المســتقبل الممكنــة .بهــذا
ّ
بــاألدق
أيضً ــا كان هانــي مؤ ّر ًخــا فــذًّا للحظــة الثّــورة ،أو
ـوري المنخــرط فــي لحظــة الثّــورة هــذه ،حيــث
لنفسـيّة الثّـ ّ
تابــع تدوينــه لهــا ،بنفــس الكتابــة التــي هــي فيــض حديثــه
وانفعــال فانفعــالً  ،مــا
ً
ال ّدافــق والجــارح ،لحظــة بلحظــة،
بيــن الخــوف والتــر ّدد والجــرأة والمواجهــة والتّعــب والقــرف
والســأم والحماســة والتّم ّهــل
والغضــب واالحتفــال والحــذر ّ
كل هــذا علــى خلف ّيــة نزاهــة فكريّــة ال تقبــل
والتّخطيــطّ ،
مســاومة وانحيــازًا مطلقًــا إلــى َمــن يطالبــون بحريّتهــم
وعيشــهم .مــن هنــا أيضً ــا حــذره ،فــي الفتــرة األخيــرة ،مــن
تنظيــرات المســاومات وأفــكار ال ّنخــب الباحثــة عــن دور
أي ســلطة.
ســريع لهــا فــي فــيء ّ
125

إرث هانــي درويــش الــذي يتطلّــب الوفــاء مــن ينظــر
إلــى حجــم الفجيعــة بفقــد هانــي وامتــداد المفجوعيــن
عبــر القــا ّرات والجنسـ ّيات يتأكّــد مــن تأثيــر هانــي درويــش
الفائــق والواســع بقــدر اتّســاع شــبكة عالقاتــه ،هــو الــذي
كل مــن يشــرب معــه ســيجارة أو يركــب
يتصاحــب علــى ّ
معــه تاكســي .لكــ ّن هانــي لــم يتــرك دراســة أو روايــة
تك ّرســه ،وجمــع مقاالتــه أمــر مه ـ ّم لك ّنــه لــن يــؤ ّدي إلــى
أكثــر مــن إضافــة كتــاب جديــد إلــى ركــن الكتــب التــي
يحزننــا أن نفتحهــا .إرث هانــي هــو مســؤول ّيتنا نحــن ،وهــو
نتمســك بأحالمــه أو بأفــكاره كثوابــت أو مشــاريع
ليــس أن ّ
للكفــاح مــن أجلهــا.
أحســب أ ّن الوفــاء لــه هــو اإلنصــات إلــى مــا حــاول هانــي
قولــه لنــا ،بأســلوب حياتــه وجرأتــه علــى التقـ ّرب مــن النــاس
الســريعة وو ّده
وألوانــه الحــا ّرة وضحكتــه العاليــة وخناقاتــه ّ
المقيــم .هــو أيضً ــا اإلنصــات إلــى مــا أنجــزه فــي الكتابــة
الصحافــة واألدب وتحويلهــا إلــى حديــث
مــن كســر للغــة ّ
والصــراخ واإلخــاص ،ومــا أنجــزه
نابــض باأللــم والحمــاس ّ
فــي الحيــاة فــي ر ّده المســبق علــى المــوت حيــن رفــع
حياتــه اآلدم ّيــة مــن قعــر العجــز إلــى مرتبــة البطولــة فــي
ـي بالشّ ــجاعة والخــوف فــي معــارك التّحريــر،
االعتـراف العلنـ ّ
ـدي وأحــام
باالق ـرار بالحكايــات الشّ ــخص ّية والتّعــب الجسـ ّ
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المراهقــة العاطف ّيــة والجنســ ّية ،بتحويلــه مقالتــه إلــى
ملعــب لالنفعــاالت الدافقــة بــدل المنطــق البــارد .حيــاة
ـي بطولتنــا المعاصــرة التــي
هانــي درويــش ومنجــزه الكتابـ ّ
ـتحق االحتفــاء كمــا احتفــى اإلغريــق بأطلــس الحامــل
تسـ ّ
علــى كتفيــه هــذه األرض.

ـي مصــري .أصــدر لــه أصدقــاؤه ومكتبــة
هانــي درويــش (1974ـ )2013كاتــب وصحافـ ّ
ودار الكتــب خــان بعــد وفاتــه مختــارات مــن مقاالتــه فــي كتابيــن :إنّــي أتقــادم
مســارات شــخص ّية فــي أح ـراش القاهــرة ،٢٠١٤ ،ويوم ّيــات الملــل الثــوري.٢٠١٨ ،
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صالح بشير ،الكبريا ُء الحقّة
م ـ ّر عــام علــى غيــاب صالــح بشــير ،فــي  ۱۹شــباط .۲٠٠۹
إنــه عــام قلّــت فيــه مســائلة العــرب ألحوالهــم ،بعــد رحيــل
أحــد أعمــق «مســائليهم» ثقافــة وحــ ّدة نظــر .برحيــل
بســام ح ّجــار ك ّنــا فقدنــا بعــض أســباب رغبتنــا فــي الكتابــة،
ّ
أعنــي األمــل فــي عــرض مــا نكتــب علــى مــا يكتــب وقيــاس
ـاس وال ت ُ ْقطَــع .غيــر
المســافة ،فاليــوم باتــت المســافة ال تقـ ُ
بســام بــاقٍ فــي قلــوب ومحابــر الكثيريــن ،وتلــك
أن شــعر ّ
ليســت حــال صالــح بشــير الــذي لــم يكتــب شــع ًرا ،علــى
ـال وبصيــرة
مــا نعلــم ،وإن كانــت أناقــة جملتــه أكثــر جمـ ً
بالــكالم مــن الكثيــر مــن الشّ ــعر .لــذا يســع المرء أن يتســاءل
المســتقل حقيقــة ،ال بــوق
ّ
إن لــم يكــن لصاحــب الــرأي،
ال ّنظــام وال بائــع الشّ ــعارات أو مســؤول الحجــج والتّســويق،
إن لــم يكــن لصاحــب الـ ّرأي المتأنّــي وال ّدقيــق مــن يتذكّــره.
وسا ِوســهم ،أ ّمــا
حــزن الشّ ــعراء معـ ٍـد ،لــذا يبقــون اذ يبثّوننــا َ
بشــير فــكان يبثّنــا ذكا َءه ورفعــة قولــه وكبريــاء لغتــه ،وهــذه
جميعهــا م ّمــا يثيــر الحســد فــوق مــا يثيــر اإلعجــاب .هــذه
المقالــة لذكــرى صالــح بشــير ،الرجــل البالــغ اللطــف الــذي
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لــم التــق بــه إال مـ ّرة ســريعة فــي باريــسّ ،إل أ ّن أثــره ،مــن
قبــل ومــن بعــد ،عميــق.
كان صالــح بشــير ،علــى مــا يقــول رفيــق دربــه حــازم
صاغ ّيــة ،عازفًــا عــن غَوايــة الق ـ ّراء وشــعبويّتهم .وربّمــا كان
القــدر بادلــه عزوفًــا بعــزوف ،اذ ال نجــد إذا مــا ســئلنا عنــه
فضــا عــن مد ّونتيــن غيــر
ً
غوغــا إلّ موقعيــن أو ثالثــة،
ً
مكتملتيــن كان يضــع فيهمــا مقاالتــه ،ومد ّونــة ثالثــة للقـ ّراء
منعهــا مــن االســتمرار لــؤم البعــض وســعيهم المســتم ّر إلــى
ـتقل .بــل
االنتقــام مــن صاحبهــا ألنّــه ،كصالــح ،ذو رأي مسـ ّ
إ ّن هــذا القــدر ،إمعانًــا فــي منــح بشــير ألــوان الهامــش منــح
ُخصــص لــه مئــات اآلالف مــن
اســمه لالعــب كــرة قــدم ،ت ّ
الصفحــات اإللكترون ّيــة! ال يتس ـ ّنى للمــرء ،خــارج صفحــات
ّ
هــذه المد ّونــات الضئيلــة ،العثــور علــى كتابــات صالــح،
الــذي عــزف ،فــي مــا عــزف عنــه أيضً ــا ،عــن تأليــف الكتــب
مكتفيًــا بنصــف كتــاب مــع حــازم صاغيّــة ،تخ ّوفًــا ربّمــا مــن
أن تلحــق بــه صفــة «المف ّكــر» ،وهــي م ّمــا كان يســتعظم
الصياغــة فــي الكتــاب
قــدره ،أو خشــية ان تكــون نهائيّــة ّ
المطبــوع منافيــة لمجــرى الفكــر المتح ـ ّول والمدقّــق فــي
بنــات أفــكاره .لعلّــه رأى فــي صفحــات الجرائــد خطـ ًرا أقـ ّـل،
الســريع أو ،فــي أحســن األحوال،
كونهــا آيلــة إلــى االســتهالك ّ
إلــى «الرســكلة» (إعــادة التدويــر) ،فح ّبرهــا بمقــاالت تطــرح
الكثيــر مــن األســئلة وال تزعــم جوابًــا جام ًعــا مان ًعــا.
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تظــل كتابــة صالــح بشــير ،بــل
رغــم ضآلــة مــا قــد نجــد ّ
هــو فكــره وإن اســتكثر هــذه الكلمــة ،مثــار أســئلة محرقــة:
مــا الــذي يفعلــه باألفكار؟كيــف يفـكّك مــا يبــدو بديهــة ،ال
لرغبــة فــي االســتفزاز ولكــن دف ًعــا لل ّنقــاش إلــى مــا يتجــاوز
المؤسســة؟
الخرافــة الشّ ــائعة أو األســطورة
ّ
ث ّمــة ســح ٌر فــي تالعــب صالــح بشــير باألفــكار ،ربمــا كان
فقــط نتــاج عدالتــه القصــوى فــي تف ّحــص األمــور والحكــم،
المعلَّــق دو ًمــا ،عليهــا .هكــذا أجــال بشــير نظــره فــي
حريصــا علــى تحويــل الكتابــة إلــى فعــل يدافــع عــن
العالــم،
ً
قيــم مح ـ ّددة ،ولــم يعفــه شــغفه بالجديــد واالبتــكار مــن
المحافظــة علــى محــاور أساس ـ ّية قليلــة هــي فــي الصلــب
للسياســة وعالقــات القــوى فــي العالــم ،مثلمــا
مــن رؤيتــه ّ
لــم يعفــه وعيــه الحــا ّد بالواقــع مــن كبريــاء تصــ ّر علــى
الفعــل فيــه.
عــدّ ا ُء الــرأي يجــول فــي العالــم فمــن ســمات فكــر
صالــح بشــير أنــه ال ينقــض رأيًــا بعنــف ليثبــت آخــر ،بــل
يســعى دو ًمــا لتف ّهــم مب ـ ّررات الفرقــاء جمي ًعــا واســتيعابها،
قبــل أن يدفــع األمــور إلــى أفــق أعلــى وأشــمل ،وهاجســه
ال ّدائــم الخــوف مــن الوقــوع فــي التّكـرار والكســل ،حتّى كاد
االجتـرار يكــون عنــده ال ّدليــل األعظــم علــى فســاد الفكــرة.
فــإذا تف ّكــر فــي ال ّديمقراط ّيــة االسـرائيل ّية لــم يكتــف بتكـرار
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مــا هــو معهــود ســواء عــن نفاقهــا ،أو عــن محدوديّتهــا
واقتصارهــا علــى اليهــود (الغرب ّييــن) ،بــل رأى أعلــى من ذلك
تناقــض هــذه التّجربــة مــع مــا ي ّدعــي دعــاة ال ّديمقراطيّــة
فــي ربوعنــا أنّــه قواعــد ال منــاص منهــا إلحاللهــا ،أي قيامهــا
علــى إيديولوج ّيــة إقصائ ّيــة عنيفــة ورابطــة دين ّيــة ال مدن ّيــة،
وتأسســها علــى خرافــة تاريخ ّيــة .فيخلــص صالــح إلــى
ّ
ـي ،الــذي تطرحــه التّجربــة
تأكيــد التح ـ ّدي ،ال ّنظـ ّ
ـري والعملـ ّ
ـي كســول ،تن ّكــر لهضمــه القديــم
االسـرائيل ّية علــى فكــر عربـ ّ
ـي إلــى حـ ّد التّماهــي بــه فــي المحاججــة مــع
لــإرث اليونانـ ّ
الهنــود مثـ ًـا ،وبــات يتع ّجــل ا ّدعــاء التفكيــر دون اســتكمال
ع ّدتــه.
ـطيني ،لــم يكتــف
وإذا عــرض ّ
ـطيني ـ الفلسـ ّ
للص ـراع الفلسـ ّ
بال ّنظــر إلــى المحــاور فــي المنطقــة ،بــل رأى صرا ًعــا
أســبق مــا بيــن فكرتــي الشّ ــرع ّية والقانون ّيــة ،هــو بــدوره
(الســابقة للشــرع ّيات) والكيان ّيــة
انعــكاس لمنط َقــي الثّوريّــة ّ
(المؤسســة للقوانيــن) المتصارعيــن فــي المنطقــة.
ّ
وإذا مــا تنــاول االعتــدال والممانعــة المزعو َميــن عرب ًّيــا،
رأى فــي الخيا َريــن ،مقاومــة أم مســاومة ،عامليــن النقســام
أي منهمــا فــي
المجتمعــات العربيّــة داخليًّــا ،دون أن يفيــد ّ
خاصــة وأ ّن التّطــ ّرف جــزء مــن البنيــة
مواجهــة اســرائيلّ ،
االيديولوج ّيــة لهــذه األخيــرة التــي بلغــت مــن الق ـ ّوة شــأ ًوا
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سـ ّدت فيــه منافــذ الطريقيــن م ًعــا .إنّــه تحـ ٍّد جديــد يطرحــه
خاصــة فــي اللحظــة
علينــا ،مقاوميــن ك ّنــا أم تســوويّينّ ،
ـطيني
التــي تغالــي اسـرائيل فيهــا فــي «غيرنــة» اآلخــر الفلسـ ّ
إلــى حـ ّد تشــييئه ،م ّمــا يشــهد عليــه مالحقــة رئيــس وزرائهــا
ـي فيمــا كان يرتكــب المجــازر
ّ
الســابق فــي قض ّيــة فســاد مالـ ّ
والجرائــم دون حســيب.
وعلــى كونــه داعيــة ســام ،فــإ ّن صال ًحــا ال تفوتــه واقعــة
أ ّن المبــادرة باتــت ناجــزة فــي يــد اس ـرائيل ،التــي تتالعــب
بالمســارات المختلفــة كــي ال توافــق علــى أي مطلــب
ـي .فالمســارات التفاوض ّيــة بالنســبة لــه ليســت هدفًــا
فعلـ ّ
خاصــة إذا مــا ترافــق مــع اســتدراج
مبه ًجــا بحــ ّد ذاتــهّ ،
الســام معهــا مقابــل حمايــة
اس ـرائيل لعــرض يقــوم علــى ّ
العــرب مــن إيـران ،فيمــا تراودهــا مــن جديــد أحــام تبــادل
السـكّان وطــرد غيــر اليهــود بــدل إرجــاع األرض الفلســطين ّية
ّ
ـي ،قــد ال
وذلــك فــي إطــار تبـ ّدل فــي بنيــة الفكــر ّ
الصهيونـ ّ
الســعي إلــى الغلبــة اليهوديّــة
يدركــه الكثيــرون م ّنــا ،مــن ّ
ـي) التّــام.
ـي (الدينـ ّ
إلــى ال ّنقــاء اإلثنـ ّ
الصيــن تو ّج ًها
إذا مــا سـ ّرح بصــره فــي أرجــاء العالم رأى فــي ّ
ـي» المع ـ ّد ،بحســبه،
نحــو االنضمــام إلــى «النــادي الفضائـ ّ
ـووي بعــد ابتــذال هــذه التقنيّــة.
للحلــول محــل النــادي النـ ّ
ورأى ،منــذ اليــوم األ ّول ،فــي انتخــاب أوبامــا مســتويين
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ـي اآليــل ال منــاص إلــى
متفاوتيــن ،مــا بيــن أوبامــا ّ
السياسـ ّ
تخييــب عــدد كبيــر مــن اآلمــال ،وبيــن أوبامــا ال ّرمــز الــذي
أعــاد إلــى ال ّديمقراطيّــة األميركيّــة قدرتهــا علــى أن تكــون
مثــالً يُســتله ُم ال نموذ ًجــا يفــرض.

الكتابــي وال يمنــع هــذا العــرض
االعتــراض بالفعــل
ّ
ال ّدقيــق والعميــق مــن اتّخــاذ مواقــف واقتــراح تجــارب
ـي للمحرقــة،
وأفــكار .فبشــير ،المعتــرض علــى ال ّنفــي العربـ ّ
يطالــب ،علــى العكــس ،بتعميــق االعت ـراف بهــذه المأســاة
الســويّة البشــريّة اإلنســانيّة الشّ ــاملة التــي
ورفعهــا إلــى ّ
تتطلّبهــا .عنــد ذلــك ،يمكــن للمأســاة الفلســطين ّية ان تنــدرج
فــي إطــار المعاييــر القيم ّيــة الشــاملة ويمكــن الدفــاع
خالصــا
عنهــا بطرحهــا «علــى ضميــر الكــون بوصفهــا شــي ًنا ً
ال تســتعيد اإلنســانية إنســان ّيتها إال بتالفيــه» .ومــن هــذا
ـامي
ـي أو اإلسـ ّ
ـي أو القومـ ّ
المنفــذ ،المتجــاوز للبعــد الوطنـ ّ
البحــت ،يطــرح بشــير نقــده لحقــوق اإلنســان مؤكّــ ًدا
علــى أ ّن الدعــوة إلــى إطالقيّتهــا ال تقــوم مــا لــم تترافــق
مــع إطالق ّيــة مفهــوم اإلنســان نفســه الــوارد فيهــا والقبــول،
نظريًّــا وتطبيق ًّيــا ،بالمســاواة الشّ ــاملة بيــن جميــع البشــر
حقوقًــا وواجبــات ،وتلــك مطابقــة ال تــزال عصيّــةّ ،إل أ ّن
خاصــة بعــد أن رأى
صال ًحــا يدعونــا للعمــل فــي ســبيلهاّ ،
فــي انتخــاب أوبامــا فرصــة جديــدة لالنتســاب إلــى القيــم
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الجديــدة التــي أوصلــت نزيــل البيــت األبيــض الجديــد إلــى
منصبــه.
هــذه القيــم يته ّددهــا ،بحســب صالــح ،ابتســار حـ ّـق التّعبيــر
حــق اســتهالك المصنوعــات اإلعالميّــة،
واختزالــه إلــى ّ
المو ّجهــة مال ًّيــا بالطبــع ،مثلمــا يتهــ ّدده تحويــل إنتــاج
السياس ـيّة ،علــى مــا رأى
األفــكار إلــى صناعــة للمنتوجــات ّ
فــي نشــاط «المحافظيــن الجــدد» المزعــوم .لــذا فــإ ّن
الســوق لح ّريّــة التّعبيــر ،فــي وصفهــا تحويـ ًرا
اســتتباع ح ّريّــة ّ
الســوق ،هــو مــا
لوظيفــة اإلعــام إلــى األخــذ بتقنيّــات ّ
كل م ـ ّرة بالقــول وبالفعــل الــذي
واجهــه صالــح بشــير فــي ّ
هــو كتابتــه الذّكيّــة وال ّدقيقــة والمتأنّيــة والمترفّعــة عــن
ــوقي.
االبتــذال ّ
الس ّ
عــن األيديولوجيــا ال يمنــع ذلــك التّع ّمــق فــي التّفكيــر
والخــوف مــن االجتــرار والكســل صال ًحــا مــن المحافظــة
علــى محــاور بنيويّــة فــي فكــره ،مثــال ذلــك موضوعــا
ـي لل ّدولــة ،وعليــه تبنــى
مفهــوم اإليديولوجيــا ،والح ّيــز التّرابـ ّ
كل ســيادة ،وهــي موضوعــة شــائعة فــي كثيــر مــن مقاالتــه
ّ
ـي علــى جورجيــا
ـي الغربـ ّ
وتحليالتــه كتحليلــه لل ّن ـزاع ال ّروسـ ّ
أو ألزمــة العولمــة االقتصاديّــة.
فــإذا تنــاول الجماهيــر ،خلــص إلــى ســطوة هــذا «المفهوم»
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(النافــل اإلطنــاب بحســبه) علــى األفهــام وانفصالــه عــن
الواقــع م ًعــا ،والدليــل غيــاب جماهيــر ســوريّة أو تونس ـيّة
أو مصريّــة .وأشــار إلــى أســباب هــذا االنفصــال عــن
الواقــع لجهــة عجــز هــذه الجماهيــر عــن التّأثيــر فهــي
ليســت فــي لحظــة ثوريّــة وال فــي دول ديمقراط ّيــة ،لــذا
فإنّهــا تح ّولــت إلــى مجــرد تعويــذة الســتدرار الشّ ــرع ّيات
وإلفحــام مــن ال يجــدون خطابًــا يأخــذ الواقــع باالعتبــار.
ويتقاطــع هــذا القــول مــع فهــم صالــح بشــير لاليديولوجيــا
علــى أنهــا قســر ينطلــق مــن عالقــة بجــزء مــن الواقــع،
وهــذا مــا يجعلهــا تفعــل فيــهّ ،إل أنّهــا فــي الحالــة العرب ّيــة،
بانفصالهــا التّــام وســطوتها علــى الخطــاب ،تصيــر عائقًــا
أمــام أيّــة مقاربــة واعيــة عقالنيّــة تــدرك موازيــن القــوى
فــي المشــاكل المطروحــة.
ويتن ّبــه صالــح بشــير بالطبــع إلــى تشــابه االيديولوج ّيــات
المتصارعــة ،ال ّرأســمال ّية والشّ ــيوع ّية ،فــي دعاويهمــا الخالص ّية
والتّقدم ّيــة ،وذلــك مســتقى مــن إرث مســيحي أكيــد رغــم
مــا ي ّدعيــه أنصــار هــذه وتلــك ،حيــث تتابعتــا غلـ ًوا وتشـ ّد ًدا
ـال بأزمــات داخل ّيــة فــي أقـ ّـل مــن عقديــن
ثـ ّم انهيــا ًرا وانحـ ً
مــن ال ّزمــن.
وهــو يــرى فــي االنفعــال التّركــي حيــال غــ ّزة ســن ًدا
135

الســيادة معيــا ًرا تقــاس بــه التحالفــات
جديــ ًدا أله ّم ّيــة ّ
الدوليّــة والمصالــح ،فــي حيــن إنّــه تــا ّم الغربــة عــن
بالســلطة .وصالــح مــن
العــرب ،إلّ فــي معنــى االســتئثار ّ
الســيادة،
الحذريــن حيــال التّشــكيك بال ّدولــة وبمفهــوم ّ
الليبرتــاري فــي ربوعنــا ،أل ّن
ومــن المنتقديــن للخطــاب
ّ
هــذا الخطــاب وهــذه الممارســة برأيــه يتطلّبــان أ ّو ًل
وجــود دولــة قويّــة تا ّمــة البنيــان ،أ ّمــا فــي غيابهــا فــإ ّن
األمــر ال يعــود ســوى لغــو أو تغطيــة ،تحــت مفاهيــم
مــا بعــد حداثيّــة ،لممارســات تعــود إلــى مــا دون ال ّدولــة
ـي ،إلــى العصب ّيــات القبل ّيــة والعشــائريّة
والمجتمــع المدنـ ّ
ـاري أن يكــون
والطّائفيّــة .لــذا فــإ ّن علــى الخطــاب الليبرتـ ّ
أ ّو ًل مســاع ًدا علــى اســتيالد الدولــة ،أي ،بحســب عبــارة
بشــير ،أن يعيــد صياغــة نفســه.
الكبريــاء الحقّــة هكــذا يبنــي صالــح بشــير ،لبنــة
لبنــة ،عمــارة فكريّــة تطبيق ّيــة ،ال تكتفــي بنقــاش األفــكار
بــل تعرضهــا باســتمرار علــى الواقــع وتمتحنهــا بــه.
الصلــب والعميــق ،إذ ال
وهكــذا يبنــي أيضً ــا تفاؤلــه ّ
يخــال قارئــه ،ولــو للحظــة ،إن صال ًحــا يئــ ّن (وإن بكــى
للضّ حايــا) أو إنّــه يائــس (رغــم تكــراره عــرض التّح ّديــات
الهائلــة التــي نواجههــا دونمــا ع ـ ّدة أو وعــي) ،بــل هــو
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دو ًمــا مصــ ّر علــى طــرح التّح ّديــات بوصفهــا مــا يمكــن
التصــ ّدي لــه ،وعلــى فهــم العالــم بوصفــه مــا يمكــن
للعمــل الــدؤوب والخيــال الواعــي الفعــل فيــه وتغييــره.
فعلــى مــا كان يقــول ،بعــد تفنيــد أحــام الحالميــن
ســحابة صيــف بالعــودة إلــى زمــن الحــرب البــاردة أو
كــف
إلــى األحــام االشــتراك ّية المملّــة ،فــإ ّن «العالــم ّ
ثنائــي منــذ
إذن عــن أن يكــون قائ ًمــا علــى اســتقطاب
ّ
أن وضعــت الحــرب البــاردة أوزارهــا ،ث ـ ّم إنّــه كـ ّـف عــن
أن يكــون خاض ًعــا ألحاديّــة قطب ّيــة مــع مــا يلــوح راه ًنــا
ـي مــن انحســار ...أال يعـ ّد ذلــك أمـ ًرا
علــى النفــوذ األميركـ ّ
مه ًّمــا ،يفتــح آفــاق المســتقبل ،لمــن كان قــاد ًرا علــى
اإلقــدام عليــه بشــيء مــن خيــال ومــن إبــداع ،وال يتوقــف
عنــد اجتــرار «أزمنــة جميلــة وهم ّيــة».
الســعي فــي
فكمــا يؤكّــد بشــير «ال منــاص مــن اســتمرار ّ
الحــل والضّ غــط مــن أجــل بلوغــه ،ولكــن مــن
ّ
طلــب
السياســيّة» ،دون وقــوع فــي
خــال اجتــراح شــروطه ّ
الســلبي علــى
جبريّــ ٍة تيئيســ ّي ٍة أو إحباط ّيــة ،أو االتِّــكال ّ
نــزالء البيــت األبيــض وتغييــر وجوههــم .ولعلّــه كان يــرى
فــي عــودة مركــز الثّقــل إلــى مــا كان يســ ّميه «المراكــز
اوي،
الحضاريّــة» للعالــم
العربــي ،بــدل الفضــاء ّ
الصحــر ّ
ّ
أحــد هــذه الشــروط.
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إنهــا الكبريــاء الحقّــة ،التــي تنظــ ُر إلــى العالــم كمــا هــو
بموازينــه ومج ـراه لكنهــا ال تتنــازل عــن الحـ ّـق فــي الفعــل
فيــه ،ســواء بح ّجــة أيديولوج ّيــة هاذيــة أو بزعــم مســايرة
خانعــة.

ــل فــي يوم ّيــة «الســفير»
صحافــي تونســي ع ِم َ
صالــح بشــير( ١٩٥٢ـ )٢٠٠٩
ّ
البيروتيّــة ومجلّــة «الوطــن العربــي» الباريسـيّة .لــه مــع حــازم صاغيّــة تصــدّع
المشــرق العربــي | الســام الدامــي فــي العــراق وفلســطين ،ريــاض الريــس
للكتــب والنشــر ،بيــروت 2004 ،وأوطــان األمــر الواقــع (مختــارات مــن
مقاالتــه) ،منشــورات المتوســط ،ميالنــو.2022 ،
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«الكتــابــــــــــة» اللبـنـان ّيــــــة
بين الجسد والصورة وفتنة األفكار
يحيــل مصطلــح «الكتابــة» هنــا علــى تجربــة فــي ال ّنظــر
ُ
إلــى اإلنســان ولبنــان والعالــم ،تشــترك فيهــا إلــى فــ ّن
والســينما ،وتنســج
الكتابــة فنــون أخــرى كالعمــارة والتّجهيــز ّ
جميعهــا مــا يمكــن اعتبــاره شــبكة التّحليــل الجديــدة التــي
مدخــا لقــراءة
ً
تقترحهــا علينــا التّجربــة اللبنان ّيــة ،اليــوم،
العالــم.
فــي هــذا المقــال ســنرتكز علــى كتــاب بــال خبيــز األخيــر
«العولمــة وصناعــة األحــداث ال ّزائلــة» وعلــى قراءتــه
لعمــل «جايــن لويــز تيســيه» لوليــد صــادق ،وعلــى عمــل
هــذا األخيــر ومقالــه فــي مجلّــة اآلداب «اكتســاب المــوت:
غايــات الفــ ّن والمبيــت فــي لبنــان» ،وذلــك فــي وصــف
خبيــز وصــادق نموذ ًجــا لمجموعــة دون اســم ولتقاطــع
تيّــارات منتشــرة فــي «الكتابــة» اللبنانيّــة اليــوم ،بمعنــى أ ّن
كتاباتهــم ال تحيــل علــى عبقريّــة ال ّنجــم أو فرادتــه ،دون أن
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ينتقــص ذلــك مــن فرديّتهــم وخصوص ّيتهــم ،كمــا أ ّن اللغــة ال
تكتفــي بنقــل مــا يعتمــل فــي ال ّنفــس.
تلــوح تجربــة الجســد دون مــوت ،أل ًمــا ولــ ّذ ًة وامتــدا ًدا
وجل ـ ًدا ،عنص ـ ًرا أ ّول فــي هــذه التّجربــة ،إلــى البحــث عــن
الصــور .هــذان المحــوران يرتكـزان في
حيــاة مســتقلّة لعالــم ّ
العمــق علــى عمــل اللغــة فــي ال ّنظــر والكتابــة ،ويحدوهمــا
بحــث بــ ّراق عــن فتنــة األفــكار ،وفيهــا .غيــر أ ّن هــذه
الفتنــة هــي ،علــى مــا يبــدو ،مــا يعيــق تحـ ّول هــذه األفــكار
إلــى مفاهيــم وأدوات لالســتعمال الفاعــل ،ومــا يته ّددهــا
بشــمول ّية قــد تكــون خطــرة ،لــوال أ ّن «الكتابــة» تحمــل فــي
ط ّياتهــا تناقضــات ومفارقــات ثريّــة تســمح لهــا باالســتمرار
فــي تجــاوز أفــق الفتنــة.
ـم فــي األصــل كان اللحــم غامضً ــا
الجســد الجِ لْــد األصـ ّ
عمي ًقــا كأنّــه «مــن س ـ ْمك الكــون» بحســب وليــد صــادق،
وكان ث ّمــة «بحــث عــن الجســد فــي مــا ّدة الجســد» ،كأنّمــا
السـ ّر واللغــز الغامض.أ ّمــا
كانــت هــذه المــا ّدة هــي موضــع ّ
الس ـ ّر واللغــز ينتقــان إلــى المخ ّيلــة ،الوحيــدة
اليــوم فــإ ّن ّ
التــي يســعها ،فــي المحادثــة االفتراض ّيــة ،أن تجعــل جســد
اآلخــر يشــابه المثــال المشــترك المع ّمــم بمــا يكفــي ليُعــرف
خاصــا مختل ًفــا ليتح ـ ّدد موضــع رغبــة،
ويغــوي ،وأن يظـ ّـل ًّ
كمــا يشــير بــال خبيــز ،الــذي يالحــظ أيضً ــا أ ّن العمــق
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ينتقــل مــن اللحــم (مــا ّدة الجســد) إلــى الجلــد ،فيســع
الخنــث «ناجيــا» أن يمتلــك جسـ ًدا بالــغ العمــق أل ّن العيــن
تعجــز عــن ســبر أغــوار جلــده واإلحاطــة بــه وتصنيفــه.
وبيــن الموقفيــن «مســار فــي ال ّنظــر ،ثمنــه قدسـ ّية الجســد
وضح ّيتــه الجلد»(صــادق) .فيتحــ ّدد الجســد إذًا بكونــه
جلـ ًدا ،يســتدعي لمســة ال ّرقّــة التــي تر ّمــم تالفــه ،أو لمســة
اإلثــارة والفضــول ،أو اللمســة المســتحيلة ألنّهــا تفســد
مالســته (مارليــن مونــرو) ،وبكونــه جلـ ًدا أصـ ّم تنزلــق عليــه
ال ّرغبــات والحاجــات ،وتنقشــر عنــه عالمــات ال ّزمــن فيظـ ّـل
ـدي الج ـ ّدة« .الجلــد أص ـ ّم» فــي تعبيــر خبيــزّ ،إل
نض ـ ًرا أبـ ّ
أّ ّن ال ّنظــر هــو «األص ـ ّم» ،فــي تعبيــر صــادق ،حيــن يســعى
تحســس الجلــد ،أل ّن األصـ ّم لغـ ًة هــو مــا ال صــدع فيــه
إلــى ّ
الصفــة اســتحال إمســاكه أو
أو شـ ّـق .ومــا كان علــى هــذه ّ
تحســس الجلــد ،كمــا
اإلمســاك ببعضــه ،فال ّنظــر عاجــز أمــام ّ
أ ّن ال ّزمــن والعيــش عاج ـزان عــن تــرك آثارهمــا عليــه.
األلــم واللــ ّذة لأللــم وللــذّة مركــز مشــترك ،علــى مــا
يالحــظ خبيــز ،فكالهمــا دفــق فــي الجلــد ذو شـ ّد ٍة محتملــة
وعلــى تقطّــع فــي تــر ّدد مع ّيــن ومطلــوب .وإظهــار الجلــد
أملــس شــابًّا إنّمــا هــو إب ـرازه «خاليًــا مــن كل خبــر ٍة فــي
األلــم واللـذّة علــى حـ ٍّد ســواء» (خبيــز) .وإذ يقــول صــادق
إنّنــا نعجــز عــن وصــف ألمنــا ألنــه «قامــع مســكر فــي
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مثولــه وهــارب عقــوق بعــد فواتــه» ،فــإ ّن القــول عينــه
ينطبــق علــى الل ـذّة ،وهــذا اإلنطبــاق هــو مــا يب ـ ّرر الجــزء
الثّانــي مــن جملتــه ،فهــروب األلــم وعقوقــه نتيجــة لشــبهه
باللــذّة ،والســتحالة التّمييــز بينهمــا بال ّنــوع ،ورهبــة هــذا
الشّ ــبه كفيلــة وحدهــا بإعجــاز العقــل وقطعــه عــن تنــاول
األلــم.
إلــى ذلــك ينبغــي التّذكيــر بــأ ّن ال ّنظــر أصـ ّم أل ّن األلــم ،مثــل
الل ـذّة ،ال صــوت لــه ،أي إنّــه بــا خطــاب .ففــي التّعذيــب
يتص ّبــر الفــم «قنــاة لضجيــج األعمــاق» (صــادق) ،أمــا فــي
الصــور فهــو فقيــر إلــى الكنايــات وإلــى اإلحالــة إلــى الذّكرى
ّ
المشــتركة ،كصــورة الكلــب الع ًقــا ال ّدمــاء .ويخطــئ خبيــز
ـي ،فــي «خيــط
ـي ،بخــاف اليابانـ ّ
حيــن يت ّوهــم أ ّن األميركـ ّ
أحمــر رفيــع» يمتلــك القــدرة علــى التّعبيــر عــن ألمــه
باللغــة التــي تشــعرنا بالف ـراغ الــذي يشــي بمــا كان يحتلّــه
فــي العالــم وســط األمكنــة والبشــر .فهــو فــي الفيلــم يمتلــك
ـي ،ذلــك
صــو ًرا ال لغـ ًة خالصــة ،وهــو فــي الواقــع أعجــم عيـ ّ
الص ّحــة وســطوة مثالهــا الطّاغــي يمحــوان القــدرة
أ ّن هــوس ّ
علــى التّعبيــر ،علــى مــا الحــظ إيفــان إيليتــش .فاإلنســان
المعاصــر بــإزاء الطّبيــب يفقــد لغتــه ،ويغــدو مجـ ّرد سلســلة
والصــور .وتتقاطــع هــذه فــي عــوارض
خرســاء مــن األرقــام ّ
تكشــف سلســلة أخــرى مــن األم ـراض والعالجــات ،يطلــب
إلــى المريــض نفســه أن يختــار منهــا ،أل ّن الطّبيــب خائــف
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كل
مــن مط ّبــات القانــون ،وهــذا االختيــار المراهــن هــو ّ
نصيبــه مــن اللغــة .إذًا ليســت اللغــة وهولهــا مــا تســ ّبب
بفقــدان العالــم ألثــر الموتــى مــن األفغــان والفلســطينيّين،
كل
يحســب خبيــز ،أل ّن العالــم يفقــد أثــر ّ
بخــاف مــا َ
الموتــى ،مهمــا تن ّوعــت ميتاتهــم ،فالذّاكــرة فرديّــة وال ّنســيان
عــا ّم مهمــا تحايلنــا .ونحــن نهجــر الجنــس والعيــش م ًعــا فــي
بالص ّحــة ،وفــي تعويمنــا لعمــق اللحــم إلى
ســعينا المهــووس ّ
مضاحــل الجســد (صــادق) ،أي فــي االنتقــال إلــى حقــلٍ مــن
ـري ،مــا يجبرنــا علــى إعــادة اخت ـراع الجســد.
االفتتــان البصـ ّ
الجســدُ فــي عص ـ ِر إعــاد ِة اإلنتــاج يتّخــذ وليــد صــادق
مــن الخنــث «ناجيــا» مثــالً علــى إعــادة تركيــب الجســد
وصناعتــهّ ،إل أ ّن إشــارات أكثــر يوم ّيــة تكثــر حولنــا وإن
فالص ّحــة (القــدرة علــى العمــل
حجبتهــا اإللفــة والمعاصــرةّ .
ـب بحســب فرويــد) تتع ـ ّرى مــن كل اتّصــال باآلخــر،
والحـ ّ
كل اختــاط فــي ال ّنفــس ،لتغــدو «العيــش فــي
بــل ومــن ّ
صمــت األعضــاء» (خبيــز) .أي إ ّن الحداثــة ،بحســب خبيــز،
تعـ ّدت فــي قمعهــا عالقــات اإلنســان بمحيطــه إلــى عالقتــه
بذاتــه ،إلــى أن عجــز الجســد عــن مجــاراة األفــكار ،وهــذا
مــا ينصبــه خبيــز تعري ًفــا للعولمــة ،وعندئــذ ينفصــل الجســد
عــن افتراضــه الــذي يغــدو ،كمــا فــي المحادثــة علــى
اإلنترنــت ،مطوا ًعــا بقــدر مــا تشــاء المخ ّيلــة ،ولي ًنــا بقــدر
اللغــة( .يغفــل خبيــز هنــا التّقن ّيــات الجديــدة فــي اإلنترنــت
ســم ًعا ورؤيــة).
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الســلم
يشــابه هــذا مــا يكتبــه صــادق مــن أ ّن الوجــوه فــي ّ
تحجــب نفســها بِســمات الحيــاد وضبــط ال ّنفــس وكظــم
التّعابيــر« ،فتبــدو جديــدة كمــا لــو أنّهــا حدثــت للتــ ّو».
غيــر أن مــا يكتبــه صــادق ّ
أدق م ّمــا يطلقــه خبيــز بقــدر
مــا ت ْنــزل أدوات التّشــبيه المشـ ّبه درجـ ًة عــن المشـ ّبه بــه.
إذ إ ّن الوجــوه واألجســاد الجاهــدة فــي هجــر ماديّتهــا
وعالمــات عيشــها إلــى مضاحــل الجســد فإلــى امتــداد
تظــل تحمــل ،مثــل أليعــازر ،عالمــة
ّ
اللغــة والمخ ّيلــة
فارقــة ،إن فــي ســعيها المحمــوم هــذا أو فــي تضاعيــف
آالمهــا فــي األنثيّيــن والظّهــر وال ّرقبــة المتيبّســة مــن طــول
الجلــوس أمــام الشّ اشــة بعينيــن محم ّرتيــن.
بالســيطرة
علــى مســتوى آخــر ،إ ّن تأريــخ هــوس األفــكار ّ
علــى الجســد وربطــه بالحداثــة عرضــة لل ّنقــد لجهتيــن،
األولــى أ ّن الجســد دائ ًمــا عرضــة للتّشــكيل مــن قبــل
الســلطة ،وإن تغيّــرت متطلّباتهــا.
ثنائيّــة المعرفــة ـ ّ
والســلطة همــا
فالمعرفــة ،ف ًّنــا وعلو ًمــا ومعتقــداتّ ،
مــا يســمح بتكويــن أجســام إيروتيك ّيــة ذ ّواقــة ،راغبــة
أو فاعلــة ،أي مــا يعطــي قوا ًمــا لجســد دون قــوام ودون
ـوزي .ومن
أجســام ،أو «دون أعضــاء» فــي المصطلــح ال ّدولـ ّ
جهــة أخــرى فــإ ّن الجســد نفســه هــو مــا يســمح بصياغــة
الســلطة وباعتراضهــا
وإطــاق مقــوالت المعرفــة ـ ّ
و«فركشــتها» ،فهــو شــرطها وعامــل تغييرهــا فــي آنٍ م ًعــا،
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م ّمــا يقفــل دائــرة البحــث عــن الفاعــل األ ّول ،ويعلّقهــا
فــي تــر ّدد ال يــؤول إلــى ح ـ ّد.
غيــر أن هــذه االعتراضــات التــي تحــدس بخلــل هنــا أو
هنــاك ال تقــف ضــد زخــم المنطــق المندفــع فــي البحــث
عــن تجربــة الجســد ،متخفّفــ ًة مــن هاجــس موتــه.
الجســدُ بــا موتــه رغــم كتابــات جــال توفيــق عــن
مصاصــي ال ّدمــاء ،وتعــاون اليــاس خــوري وربيــع مــر ّوة حــول
ّ
صــور الشّ ــهداء ،فــإ ّن «الكتابــة» اللبنان ّيــة اليــوم ال تعــرف
التّف ّكــر فــي حضــرة المــوت (الفــرح فــي حضرتــه ،بحســب
جــورج باتــاي) بــل مداورتــه ،ومغازلــة الحضــور بجســد
ـاص بعــد المــوت .أ ّمــا المــوت كنقيــض يحيــل
وخطــاب خـ ّ
الجســد عد ًمــا فغائــب .وليــس التّقريــب فــي مقــال صــادق
مــا بيــن البيــات فــي حضــرة الجســور وبيــن اكتســاب الموت
كغايــة اســتثناء علــى ذلــك .فلندقّــق.
ينطلــق صــادق مــن مقولــة هايدغــر عــن ضــرورة تلقيــن
البشــر اختيــار موتهــم ليقــول «إ ّن اختيــار المــوت يأتــي
ٍ
بعيــش ذي كالم» ليســأل «هــل لنــا أن نطالــب
مصحوبًــا
بــأن تكــون لمدافننــا شــواهد وجــداول وقصــص نرويهــا؟»
نقــا عــن بــال خبيــز« :نريــد أن نحصــي موتانــا
ليختــم ً
ونكتــب أســماءهم علــى شــواهد قبورهــم ونتأكّــد أ ّن
العظــام المدفونــة تحــت التّـراب هــي عظــام أصحــاب هــذه
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للصــاة وللحــزن ،ووقتًــا إضاف ًّيــا
األســماء .نريــد وقتًــا متّسـ ًعا ّ
لفرحتنــا بال ّنجــاة».
ـي الــذي يختــار ويطالــب ويــروي إنّمــا يبتغــي أن
أي إ ّن الحـ ّ
يكــون صاحــب خطــاب فــي العيــش وفــي الفــرح بال ّنجــاة،
وأن يكــون راث ًيــا ،أي حزي ًنــا ممتلــكًا ألســماء أصحــاب
قصــة وجــدول وصــاة .وبيــن
العظــام ،وناظ ًمــا لهــا فــي ّ
ال ّرثــاء والخطــاب هذيــن وبيــن المــوت كنقــض للجســد
المســافة عينهــا مــا بيــن الوجــود والعــدم الخالــص .ذلــك
أ ّن الــذّات ،كالجســد ،فــي منطــق هــذه «الكتابــة» ،هــي
الفاعــل فــي اللغــة ،أو صاحبــة التّخييــل ،لــذا تعجــز دائ ًمــا
عــن رؤيــة غيابهــا ،فهــي أبديّــة فــي لغتهــا ومخ ّيلتهــا ،كمــا
أنّهــا صنيعتهمــا لي ًنــا وطواع ّيــة ،علــى مــا يقــول خبيــزّ ،إل
أنّــه ال ين ّبهنــا أ ّن اللغــة هــي أيضً ــا صنيعــة الجســد وتتشـكّل
الســمع فــي
حاســة ّ
بــه ،ومــا الغيــاب المتمــادي للتّف ّكــر فــي ّ
كتاباتــه ّإل نتيجــة لضــرورة التّهـ ّرب مــن مســاءلة اللغــة عــن
ومتعس ـفًا ربّمــا ،للكتابــة علــى
شــفاهتها ،وتغلي ًبــا متع ّجـ ًـا،
ّ
الصــوت .وعــودة أحمــد بيضــون إلــى هــذه المســألة
بــذرة ّ
فــي «كلمــن» محمــودة ،لك ّنهــا ظلّــت بــا ذ ّريّــة.
أ ّمــا المخ ّيلــة ففقيــرة رتيبــة التّكـرار محــدودة بضــرورة مثــال
الصــورة المســطّحة
ســابق مشــترك تحيــل عليــه ،أال وهــو ّ
يســتحق
الصــور ،قليلهــا فقــط
ّ
الفائضــة فــي عالــم مــن ّ
التّأ ّمــل.
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الصــو ُر واألحــداثُ اشــترط
فــي عالـ ِـم ّ
الصــور العولم ـ ُةّ ،
قيــام العولمة ،بحســب خبيــز« ،أن تنجز الثّقافات والشّ ــعوب
والــ ّدول حــ ًّدا مع ّي ًنــا مــن التّطــ ّور جعــل األحــداث تجــري
الصــورة حيــث
فــي صعيديــن متباينيــن ومنفصليــن ،صعيــد ّ
تتراكــم األحــداث لك ّنهــا ال تحــدث ،وصعيــد الوقائــع حيــث
تــزول األحــداث لك ّنهــا تحــدث فعـ ًـا» .أي إ ّن العولمــة مــا
كانــت لتغــزو إلّ عال ًمــا مه ّيئًــا الســتعمالها ومتطلّ ًبــا لهــا ،غيــر
أنّــه التّطلّــب عينــه الــذي نـ ّدد بــه غــي دوبــور فــي حديثــه
ع ّمــا يغــدو حاجــة دون أن يكــون قبــل ذلــك موضــع رغبــة.
الصــور فــي مجتمــع
ودوبــور نفســه يشــ ّدد علــى أ ّن ّ
االســتعراض هــي وســائط لعالقــات ســلطة .وال يناقــض هــذا
القــول أطروحــة جــان بودريــار التــي يبنــي خبيــز جــز ًءا مــن
تتوســل الوســائط
الســلطة التــي ّ
كتابــه عليهــا ،إذ إ ّن عالقــات ّ
الصــور ،إنّمــا تحــاول بذلــك أن تضمــن ديمومتهــا
األفعــل ،أي ّ
عبــر صناعــة أحــداث زائلــة (خبيــز) ألنّهــا ال تحــدث فــي
الصــور ،وألنّهــا فــي اآلن عينــه تــزول مــن عالــم الوقائع
عالــم ّ
ومجتمــع االســتعراض إذا مــا ظلّــت دون صــورة.
فالحــدث هــو مــا يفتتــح أفــق المعنــى ،ويخلــق زم ًنــا بعــده
يســعنا أن نعقلــه ونســائله ،وبهــذا فإنّــه دائ ًمــا ســابق علــى
زمنــه ومعنــاه وبدونــه ال زمــن جديد .هــذا الحدث يســتحيل
الصــور والمعلومــات تتحطّم
الصورة حيــث إ ّن ّ
كل ّ
فــي عالــم ّ
الســرعة الهائلــة التــي يتدفّــق بهــا
علــى الشّ اشــات بفعــل ّ
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ك ـ ّم مرعــب مــن الوســائط .وهــذا الحــدث مســتحيل ألنّــه
الصــدف فــي العالــم
هائــل الكلفــة ،مثــل رعايــة إنتــاج ُّ
الثّالــث (خبيــز) ،وألنّــه يقــع دون تبعــات وآثــار (كتمثيــل
لوبيــز الجنــس مــع كلونــي) ،وهــذه التّبعــات واآلثــار هــي
مــا يصنــع الحــدث ال الحــدث فــي ح ـ ّد ذاتــه.
ُ
الصــورة يحــاول وليــد صــادق إعــادة رســم
شــروط ّ
الصــورة التــي
ـص ال يحتـ ّـل مــكان ّ
الصــور بالكلمــاتّ ،إل أ ّن ال ّنـ ّ
ّ
تســتحيل غيابًــا لــدى ف ّنــان كان مجالــه دائ ًما الفنــون البصريّة.
بالطّبــع يشــير ذلــك إلــى أزمــة فــي هــذه الفنــون إلّ أ ّن األزمة
يحســب خبيز ،فالمشــكلة
ال تنحصــر فــي العالــم الثّالــث ،كما َ
ليســت فــي كــون صــوره نس ـ ًخا باهتــة عــن أصــل مــا ،بــل
الصــورة تمتلــك شــروطًا تــزداد تطلّ ًبــا إلــى ح ـ ّد أنّهــا
فــي أ ّن ّ
تنفــي خارجهــا كتـ ًـا كاملــة مــن المعــاش والمتخ ّيل واألجســاد
وال ّرســوم .فوحدهــا «أجســاد قليلــة وفــي لحظــات نــادرة»
الصــورة ،فحيــاة
(صــادق) تســتطيع التّألّــق وفقًــا لشــروط ّ
الصــورة حيــث قليــل مــن
األكثريّــة «ال يلحظهــا بالطّبــع عالــم ّ
األجســاد جديــر بــأن يص ـ ّور ،ونــادر البشــر لميــس».
الصــورة تقتضيــان أن يكــون
فالفتنــة البصريّــة ومكانــة ّ
الموضــوع المصـ ّور مصقــولً  ،خار ًجــا عــن بربريّتــه إلــى حـ ّد
ّأل يكــون ،وخار ًجــا عــن جنســه إلــى ح ـ ّد أن يكــون شــبابًا
خالصــا تفســده القبلــة ،ويــكاد ال ّنظــر أن يجرحــه.
ً
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الصــورة،
ّ
الصــور ُة واأللــم ث ّمــة موضــوع آخــر تحتملــه ّ
هــو العســف والعنــف العــاري ،كمــا فــي صــورة إطــاق ال ّنار
الصــورة ،عنيفــة ،تســمح
علــى األفغان ّيــة المنقّبــة .ذلــك أ ّن ّ
لنــا بالتّث ّبــت مــن معاصرتنــا ،وتبــ ّرر اســتنكاراتنا ببراهيــن
الصــورة هنــا
قاطعــة ،ال لبــس فيهــا وال شــكوك مربكــةّ .
ـي بــريء مــن شــوائب
وثيقــة علــى عنــف خالــص ،أي إنّــه نقـ ّ
األلــم.
الصــورة باأللــم شــديدة االلتبــاس .فهــي
والحــال أ ّن عالقــة ّ
مــن جهــة أولــى تســعى إلــى برهــان عــن العنــف العــاري
الخالــص ،ومــن جهــة أخــرى فإنّهــا تجــد «فــي توثيــق األلــم
أحــد مس ـ ّوغات اســتمرارها» بحســب وليــد صــادق ،الــذي
«الصــور حاســمة فــي تبويــب األلــم إلــى درجــات
يضيــف أ ّن ّ
ورتــب» ،حتّــى وإن حســبنا أ ّن األجســاد تتســاوى فــي األلــم.
الصــورة فــي واقــع األمــر ال تشــير إلــى األلــم بــل
ذلــك أ ّن ّ
إلــى األعطــال التــي يتسـ ّبب بهــا والتــي نحــدس بهــا ونتألّــم
لهــا حيــن يعتــرض هــذا األلــم هنــاءة العيــش ،فيع ّكــر صفوه
الصــورة
ويعكّــر مســتقبله .ولهــذا فــإ ّن األلــم مرت ّــب فــي ّ
علــى مراتــب مــا كأنّــه العيــش قبــل األلــم ومــا تس ـ ّبب بــه
الصــورة فــي األلــم فقيــرة
هــذا األلــم مــن أضــرار .أي إ ّن ّ
ومضطـ ّرة إلــى مراتــب ومعرفــة وتخييــل خارجيــن عنهــا ،لــذا
ـواس إلــى اإلبصــار ،ال تصـ ّور
فإنّهــا ،فــي ســعيها إلخضــاع الحـ ّ
األلــم بــل العنــف وتفضّ لــه عاريًــا فات ًنــا.
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فتنــ ُة اللغــة وفتنــة األفــكار فاتنــة هــي اللغــة فــي
«الكتابــة» اليــوم .فاتنــة فــي تقن ّياتهــا ،كمــا يشــير مقــال
«الســفير» ،التــي تســمح لخبيــز بشــبك
عنايــة جابــر فــي ّ
بالسالســة
المواضيــع واإلشــارات واإلحــاالت وصــوغ األفــكار ّ
نفســها التــي عبــر لمســات متتابعــة ،قصيــرة ومتقطّعــة،
تش ـكّل لوحتــه أو فكرتــه .أي إ ّن الفكــرة ،حيــن تصــل إلــى
المتل ّقــي ،صنيعــة التّجــاور اللغــوي بيــن مــوا ّد مختلفــة أكثــر
منهــا صنيعــة الجملــة ،رغــم عنايــة خبيــز التّعليم ّيــة بالتّكـرار
والتّلخيــص.
أ ّمــا لــدى وليــد صــادق ،فالتّجربــة تقــوده إلى نحــت الجملة،
وإعــادة امتــاك مفرداتهــا فــي تــوازن صعــب .فيلــوح صادق،
كبعــض كتّــاب بــول أوســتر ،مســكونًا بالمفــردة ،يشــتغل
مثــا ،أي الفســاد
علــى إعــادة صوغهــا (ال ّنغولــة والعهــن ً
والتّغ ّيــر ال ّدائــم فــي األولــى ،وإطــاق القــول علــى عواهنــه
فــي الثّانيــة) أو إعــادة تقريبهــا م ّنــا (ق ََســط المفاصــل ،أي
تعبهــا ،أو نمــل الفتــاة أي خفّتهــا وحذقهــا وعبثهــا وعــدم
اســتقرارها) .هنــاك أيضً ــا تن ّكــب عــن مألــوف ال ّنحــو وبنــاء
الجمــل ،وبحــث فــي تراكيــب المأثــور فــي آن ،لــذا ال تلــوح
جملتــه طازجــة ،بــل آتيــة مــن عمــق اللغــة حيــث كانــت
ـال تركيب ًيــا ربّمــا لــم يســتعمل ق ـطّ.
هاجعــة ،احتمـ ً
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بخاصــة ،فــي رؤيــة هــذه «الكتابــة» لهــا.
إلّ أ ّن اللغــة فاتنــةّ ،
الصــورة وتحيــل عليــه،
فاللغــة هــي الخــارج الــذي تحتاجــه ّ
وبهــا تتحــ ّدد القــدرة علــى العبــارة عــن األلــم وامتــاك
الذّاكــرة ،بحســب خبيــز ،الــذي نجهــل أحيانًــا مــن يتكلّــم
نصــه .واللغــة هــي مــا ينتظــم المدينــة ،بــل هــي ما ّدتها
فــي ّ
(مشــاريع مهرجــان الحمـرا ـ أشــكال ألــوان) ،وهــي أيضً ــا مــا
ينتظــم الجســد ويش ـكّله ،دون أن نســائلها عــن مشــافهتها،
كل آخــر.
وهــي شــرط التّواصــل والحديــث مــع ّ
فــي مواجهــة هــذه اللغــة الكلّ ّيــة الحضــور والقــدرة قــد
يكــون مــن المفيــد إعــادة التّحذيــر مــن «ألعــاب اللغــة»
(لودفيــغ فتغنشتــــاين والمناطقــة األنغلــو ـ سكســون،
المحدثــون) .فالقــول بــأ ّن العولمــة تريــد أو تــدرك ،أو
بــأ ّن الحداثــة كانــت مهووســة...الخ ،يســتبطن لغويًّــا نســبة
كل
الوعــي إلــى الحداثــة أو العولمــة ،وشــخصنتهما ،وافتـراض ّ
منهمــا واح ـ ًدا مجتم ًعــا ،فــي حيــن أ ّن العولمــة ،كالحداثــة،
مجموعــة مســارات متباعــدة وإن تقاطعــت ،وأنّهــا عولمــات
كالحداثــات المختلفــة التــي ال يمكــن جمعهــا وتلخيصهــا
فــي مبــدأ واحــد أصــل .فينبغــي الحــذر مــن أن تقــود هــذه
األلعــاب واالســتبطانات ،فــي حماســة األفــكار الفاتنــة ،إلــى
تطويــر شــديد المنطق ّيــة فــي هــذه ال ّنقطــة أو تلــك ،غيــر
ـي علــى أصــل مفتــرض غيــر وا ٍع وال مدقّــقٍ بــه.
أنّــه مبنـ ّ
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حماســة األفــكار الفاتنــة ث ّمــة مــرح ســاخر فــي كالم
الصـ َدف» ،أو فــي تقريــب صــادق
خبيــز عــن «كلفــة إنتــاج ُّ
مــا بيــن الجريمــة والشّ ــه ّية ،فــي وصــف األولــى حســ ًدا
مــن نغولــة العالــم والثّانيــة محــاكاة لهــا .ث ّمــة دفــق ســاحر
كل مقاومــة فــي حديــث صــادق عــن
وفتنــة تتغلّــب علــى ّ
«نظــرة عيــن الضّ ح ّيــة» أو عــن «البيــات» ،أو فــي اســتخدام
«ال ّرقّــة» لتفســير األســى أمــام صــورة ص ـ ّدام أســي ًرا ،لــدى
خبيــز ،كمــا فــي جعــل الجســد يقــاوم مــا يفــرض عليــه
«بالكــرم واألمــان» و«التّغذيــة الجيّــدة» .ث ّمــة فــي هــذه
الفتنــة مــا يذكّــر بافتتــان جــاك دريــدا بالجــورب الــذي
ـوي م ًعــا ،أو باللــوم
ـري واألنثـ ّ
ـي الذّكـ ّ
يشــبه العضــو الجنسـ ّ
البديــع الــذي و ّجهــه إلــى حداثــة عصــره ماركــس ،غروشــو
ماركــس طب ًعــا ،ألنّهــا بعــد قــرن ونصــف لــم تســعف فــي
جعــل فراشــه أوثــر مــن فـراش مــاري أنطوانيــت .إلّ أ ّن هــذه
الفتنــة المرحــة تســتعصي علــى التّحليــل ال ّدقيــق.
فإلــى عنص ـ َري المفاجــأة والتّواضــع الخــادع فــي اســتخدام
الهشاشــة أصـ ًـا (ال ّرقّــة ،األمــان) ،وإلــى العجــز عــن توقّــع
اســتخدامات أخــرى لهــذه العناصــرّ ،إل حيــث ي ّحددهــا
«الكاتــب» ،ربّمــا تكمــن الفتنــة أيضً ــا فــي ال ّنضــارة التــي
تعيــد هــذه الكلمــات اإليحــاء بهــا .ال يفــي مــا ســبق هــذه
تظــل أشــ ّد ألفــة وســح ًرا ،إلّ أّنــه
الفتنــة حقّهــا ،إذ إنّهــا ّ
يســمح بتبيــان بعــض محاذيرهــا.
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وبخاصــة فــي موضوعــي
فالبحــث عــن مثــاالت فاتنــة،
ّ
الصــورة والحــدث ،قــد يتح ـ ّول شــجرة التــي تخفــي غابــة،
ّ
فــا يــرى ال ّناظــر غيرهــا ،ســاد ًرا فــي شــمول نظرتــه ،حيــث
إنّــه وحــده مــن يقــ ّرر متــى وكيــف يســتخدم مصطلحــه،
الــذي ال يســتحيل مفهو ًمــا ،أي أداة لإلســتخدام (وربّمــا
كان هــذا أحــد عوامــل فتنتــه) ،ألنّــه يتق ـ ّدم وحي ـ ًدا فري ـ ًدا،
دون شــبكة صــات بمفاهيــم أخــرى .كمــا فــي افتــراض
ـي أ ّن ث ّمــة منطــق واحــد تســمح بــه عولمــة ال
خبيــز الضّ منـ ّ
غالــب لهــا ،وقســوة اإلقصــاء المع ّمــم الــذي يســتتبعه هــذا
االفت ـراض .ذلــك الشّ ــمول أيضً ــا مــا تســتتبعه لــدى صــادق
فكــرة «البيــات فــي حضــرة الجســور» واكتســاب المــوت
والحــق أ ّن المجتمــع هــو
(وقــد رأينــا أنّــه ال ّرثــاء) غايــة.
ّ
دائ ًمــا فئــات تحيــا فــوق جســور وخطــوط مســارب غيــر
منظــورة كمــا الحــظ جيــل دولــوز ،ومــن القســوة بمــكان أن
نطلــب م ّمــن يحيــا علــى خـ ّط اتّصــال أن ينــزل إلــى حضــرة
الجســر .أ ّمــا البيــات فشــأنه يســير ،فهــو أيضً ــا مــن مقامــات
الموســيقى الشــرق ّية ،ويــروى أن اســمه ،فــي إحــدى اللغــات
اإليران ّيــة ،إنّمــا يعنــي «التّر ّحــل».
ثـراء ال ّتناقضــات ال تختنــق «الكتابــة» هــذه إذ إنّهــا تضـ ّم
تناقضــات داخل ّيــة تــدرأ عنهــا خطــر الشّ ــمول ،وتثريهــا بتوتّر
الصــورة
دائــم دون انقطــاع .فعلــى ال ّرغــم مــن ســطوة ّ
وهيمنتهــا علــى الحيــاةّ ،إل أ ّن حيــاة أخــرى تظـ ّـل ممكنــة
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حيــث ترتقــي فيهــا «المالمســة علــى ال ّنظــر» (صــادق) ،إذ
الصــورة حيــن تنفــي األكثريّــة مــن إطارهــا تســمح لهــا
إ ّن ّ
بالمقابــل بالعيــش فــي «ظـ ّـل ال ّرقّــة» (صــادق)ّ .إل أ ّن ال ّرقّــة
نفســها ليســت مسـطّحة مو ّحــدة ،فال ّرقّــة التــي تبعثهــا فينــا
جــروح اآلخــر وقروحــه وتســمح لنــا بترميــم تالــف جســده
وذاكرتــه (خبيــز) هــي أيضً ــا مــا يربــك ألنّهــا ت َذكّــر ببشــرة
وجلـ ٍـد كانــا طويـ ًـا عرضــة للتّج ّنــب والتّناســي.
واألنــا المتكلّمــة أو ال ُمتَخ ِّيلــة هــي بيــن طاغيتيــن ،اللغــة
كل منهمــا
والجســد ،ال حــ ّد نهائ ًّيــا لصراعهمــا عليهــا أل ّن ًّ
يعمــل فــي اآلخــر .والجســد نفســه جســدان ـ ينبغــي التّف ّكــر
فــي عالقاتهمــا وفــي قــدرة المــرء علــى التّنقــل مــا بينهمــا
وآثــار ذلــك ـ فجســد ينفصــل عــن ما ّدتــه ليتقــ ّوم باللغــة
والمخيّلــة وحدهمــا ،وجســد يقــاوم بالكســل والجنــس
واألمــان.
و كذلــك حــال «ال ّزمــن» ،حيــث الحاضــر مســتحيل أل ّن
ال ّزمــن ،كمــا لــدى الق ّديــس أوغســطين ،ينقســم باســتمرار
إلــى ٍ
مــاض ومســتقبلّ ،إل أ ّن ال ّزمــن أيضً ــا هــو الحاضــر
الــذي يتأبّــد وينفتــح أفقًــا ال محــدو ًدا ،كحــال ال ّنظــرة
إلــى رســم دافيــد لمــاري أنطوانيــت ،وقراءتــه فــي وصفــه
والصــورة
فالصــورة نفســها علــى نوعيــن :اللوحــة ّ
صــورةّ .
ـال إلــى قراءتهمــا
الفوتوغراف ّيــة ،وفــي حيــن يلـ ّوح صــادق م ّيـ ً
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بالطّريقــة عينهــا ،ين ّبــه خبيــز إلــى هــذا اإلختــاف حيــن
يســتدعي صــورة كارتــر ـ المنتحــر بعدهــا ـ لل َّنســر الــذي
ـوداني ،ليقــرأ فــي ضوئهــا رســم مــاري
ينتظــر مــوت طفــل سـ ّ
فالصــورة ،ح ّيـ ًة كمــا هــي ،تكــوي بالعــار وتوثّــق
أنطوانيــتّ .
العنــف ،إلّ أّنّهــا تظـ ّـل فقيــرة إلــى مت َخ َّيــل خارجهــا ،وإلــى
الحــواس األخــرى .أ ّمــا فــي اللوحــة،
لغــة تحكيهــا وإلــى
ّ
فيســع أفيقــدور أريخــا أن يحجــب ســلطته (وهــو مــا ال
تســتطيعه الكاميـرا) وأن يحمــل إلــى قماشــة اللوحــة بــرودة
ظهــره وحرارتــه ،ولحمــه وعريــه ،فيختــزن فــي القماشــة،
وفــي دعوتــه للتّخلّــي عــن «التّأويــل الباصــر والتّب ّحــر»
الحــواس كلّهــا.
(صــادق)
ّ
ـواس ،وإن ـزال اإلبصــار
فال ّدعــوة إلــى اإلخــال بمراتــب الحـ ّ
الســمع ســ ّيدها قبــل «األنــوار»)
عــن عرشــها اليــوم (كان ّ
تختــرق معظــم أعمــال وتأ ّمــات «الكتابــة» اللبنان ّيــة اليــوم.
خاتمــة مو ّقتــة تش ـكّل هــذه التّجربــة المحاولــة األولــى
«للكتابــة» والحيــاة «مــا بعــد الحــرب» ،وفــي ظـ ّـل الظّــروف
السياســ ّية واإلجتماع ّيــة والتّقن ّيــة التــي نعــرف .ويشــكّل
ّ
تنكّبهــا عــن الخطابــات واإلشــكال ّيات الجاهزة شــرطًا لنزاهتها
الفكريّــة ،كمــا أن تنكّبهــا عــن العلــوم اإلنســان ّية وطرائقهــا
المك ّرســة يشـكّل شــرطًا لرؤيتهــا للمســتقبل ،الــذي ال تســمح
هــذه العلــوم باإلمســاك بــه وتناولــه وال بوضــع أولويّاتــه.
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هــذه «الكتابــة» المســكونة بالمســتقبل تــرى ،في «جســور»
شــكر وصــادق ،فــي االتّصــال شــروطًا للمســتقبل ،لــذا فهــي
كل
ال تنفـ ّـك تدقّــق فــي «األنــا» و«اآلخــر» ،وفــي مــا يض ّمــه ّ
«أنــا» مــن «آخــر» ،وتدقّــق فــي عمل ّيــة االتّصــال ومســاره
وبخاصــ ٍة فــي شــروط هــذا االت ّصــال ،وتفــاوت
بينهمــا،
ّ
حظــوظ األفـراد ،كمــا المجتمعــات ،مــن هــذه الشّ ــروط ومن
كل منهــا واســتعداده.
القــدرة علــى االتّصــال ،بحســب بنيــة ّ
لــذا فهــذه «الكتابــة» (أدبًــا واجتما ًعــا وعمــار ًة وســينما...
ـي األ ّول واألكثــر تق ّد ًمــا علــى
الــخ ).ربّمــا تكــون الـ ّر ّد الحقيقـ ّ
تح ّديــات التّطويــر والمســتقبل .ولهــذا نحتــاج وقتًــا «لنفــرح
بال ّنجــاة» ،أي لنفــرح بالحيــاة ونســتع ّد لهــا .فهــذه «الكتابــة»
وأمــا وعنفًــا ،هــي مســاحة
ً
ف ًّنــا حقيق ًّيــا ،مر ًحــا ورقّــ ًة
حقيق ّيــة للتّن ّفــس.

بــال خبيــز ،العولمــة وصناعــة األحــداث الزائلــة ،جمعيّــة «أشــكال ألــوان» ،أشــغال
داخل ّية  ،٢بيروت.2004 ،
وليــد صــادق ،إكتســاب المــوت ـ غايــات الفـ ّن والمبيــت فــي لبنــان( ،مقــال) ،مجلّــة
اآلداب ،بيــروت.٢٠٠٤ ،
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الضّ حــــــك :بـــاروديــــــــا «كلمـــــن»
تمهيــد الباروديــا ،بحســب محكمــة التّمييــز الفرنس ـ ّية،
تهــدف إلــى اإلضحــاك وليــس إلــى اإليــذاء .مثــل هــذا
وخالصــا من الشّ ــوائب وســوء
خاصــا
ً
التّمييــز يفتــرض ضحـكًا ًّ
ـوي
الطّويّــة .بيــد أ َّن للضّ حــك وجو ًهــا كثيــرة :الضّ حــك العفـ ّ
ــادي العنيــف أيضً ــا ،الضّ حــك ال ّرفيــع وذاك
والس ّ
البــريءّ ،
الخســيس ،الضّ حــك ال ُمطم ِئــن الحانــي كمــا الضّ حــك ال ُم ْقلِــق
والقَلــق .إلــى الضّ حــك الــذي يجمــع ،ث ّمــة الضّ حــك الــذي
يســتبعد وينصــب ال ُم ْس ـتَبْ َعد رمي ـ ًة لنبالــه.
ّــدات ومص ّن ٍ
ســ ّود الكتّــاب والفالســفة مجل ٍ
فــات ال
تحصــى حــول الضّ حــك ،مــن ديــكارت إلــى فرويــد مــرو ًرا
بنيتشــه وبرغســون وبودليــر وانتهــا ًء بكونديــرا ،وال يــزال
الضّ حــك بحــ ًرا ال يُــراز قــراره .غيــر أ ّن للضّ حــك ميــزات
جديــدة فــي عصرنــا .فهــل أصبحــت «خصيصــة الجنــس
البشــري» ،بحســب ديــكارت« ،ســرطان عصرنــا» علــى مــا
ّ
كتــب فرانســوا كزافييــه أجافــون فــي أحــد أعــداد مجلّــة
« Le Philosophoireمشــغل الفلســفة»؟ فالضّ حك ،بحسبه ،أحد
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تابوهــات عصرنــا إن لــم يكــن «التّابــو» بامتيــاز .فمرفو ًعــا
إلــى مرتبــة ال ِق َيــم ،يصيــر الضّ حــك ســا ًحا ودواء .الضّ حــك
فــي مواجهــة مشــاكلنا الحيات ّيــة والوجوديّــة ،الضّ حــك الــذي
السياســة وانهيــارات البورصــة .الضّ حــك
يغســل مخــازي ّ
بحســب أجافــون يزيّــف طــرح المشــاكل ويقفــل ال ّنقــاش،
أل ّن الحقيقــة ال تحملهــا ّإل المأســاة! ّإل أّ ّن مــا يعتــرض عليــه
أجافــون فــي الحقيقــة هــو كــون اإلنســان الغفــل ملز ًمــا فــي
أيّامنــا بالضّ حــك ،بــأن يكــون ظري ًفــا مضح ـكًا ،فــي حياتــه
وإل اســتُبعد منهــا جمي ًعــا.
وعملــه وصداقاتــه وعائلتــه ّ
المفارقــة األخطــر هــي فــي الجنــس .علــى المــرء أن يكــون
مضح ـكًا كــي يضاجــع ،علــى مــا يــرى .لــذا فالضّ حــك الــذي
يفتــرض بــه أن يذيــب أســطوريّة الجنــس أضحــى المعبــر
الوحيــد إليــه.
ظــري والمكلــوم (ألــم
بعيــ ًدا عــن مثــل هــذا ال ّنقــاش ال ّن ّ
تثبــت ثــورات العــرب فعال ّيــة الفكاهــة فــي التّعبئــة
حقيقــي
كل اعتــراض
وتأصــل المــرح فــي طبــع ّ
الجمع ّيــة ّ
ّ
تأصــل الغضــب؟) ،فــإ ّن مــا تســعى إليــه هــذه المقالــة
فــوق ّ
ـ الباروديــا ليــس إضافــة مسـ ّودات جديــدة إلــى مــا قيــل ،بل
إزجــاء تح ّيــة علــى أرضــه ،أرض اللغــة العرب ّيــة ،إلــى أحمــد
بيضــون ،أحــد أبــرع كتّابهــا المحدثيــن ،إن لــم يكــن أبرعهــم،
فــي ف ـ ّن اإلضحــاك ال ّرفيــع.
ال إضحــاك وال إيــذاء إذًا ،بــل مجــ ّرد تح ّيــة و ٍّد ومشــاركة.
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لســان العــرب :مــا ّدة ض ح ك الضَّ ِح ُ
ــك :معــروف،
ضَ ِحـ َـك يَضْ َحــك ضَ ْحـكًا ِ
وض ْحـكًا وضَ ِحـكًا أَربــع لغات...وفــي
ـحاب ف َيضْ َحـ ُـك أَحس ـ َن الضَّ ِحـ ِ
ـك؛
الحديــث :يبعــث اللــه ّ
السـ َ
جعــل انجــاءه عــن البــرق ضَ ِحــكًا اســتعار ًة ومجــازًا كمــا
ي ْفتَــ ُّر الضّ ِ
ــك عــن الثَّغْــر ،وكقولهــم ضَ ِحك ِ
اح ُ
األرض إذا
َــت ُ
أَخرجــت نباتهــا و َز ْه َرتهــا ...والضَّ َّحــاك َمــ ْدح ،والضُّ َحكَــة
َذ ٌّم ،والضُّ ْح َكــة أَ َذ ُّم ...والضَّ ِحـ ُـك :ظهــور الثّنايــا مــن الفــرح...
والضَّ ْحــك :العســل ،ش ـ ّبه بالثَّ ْغــر لش ـ ّدة بياضــه؛ والضَّ ْحـ ُـك
أَيضً ــا :طَلْـ ُع ال َّن ْخــل حيــن يَ ْنشَ ـ ُّـق ،وقــال ثعلــب :هــو مــا فــي
جــوف الطَّلْعة...والضَّ ْحــك :ال َّنــ ْو ُر ...والضَّ ْحــك :ال َم َح َّجــة...
وضَ ِح َكـ ِ
ـت المــرأةُ :حاضــت؛ ت َضْ َحـ ُـك الضَّ ْب ـ ُع ل َقتْلــى ُه َذيْــلٍ ،
ـب بهــا يَ ْسـتَه ِّل قــال أَبــو الع ّبــاس :تضحــك ههنــا
وتَــرى الذّئـ َ
تَك ِْشـ ُر ،وذلــك أن الذّئــب ينازعهــا علــى القتيــل فتَك ِْشــر فــي
وجهــه َوعي ـ ًدا فيتركهــا مــع لحــم القتيــل ويم ـ ّر ...وأَضْ َحـ َـك
ـب بعضُ ــه مــن
َح ْوضَ ــه :مــأه حتّــى فــاض ،وكأَ َّن المعنــى قريـ ٌ
بعــض ألنّــه شــيء يمتلــئ ثــ ّم يفيــض ،وكذلــك الحيــض...
والضَّ ُح ُ
ــوك مــن الطُــ ُرق :مــا َوضَ ــح واســتبان؛ والضَّ ُحــوك:
ورأي ِ
ضاحـ ُـك
الطّريــق الواســع؛ وطريــق ضَ َّحــاكُ :م ْســتبين؛ ٌ
ظاهــر غيــر ملتبــس.
كل معانــي الجــذر ض ح ك تشــير إلــى
مــن الواضــح أ ّن ّ
«تكشّ ــف الشّ ــيء عــن آخــر هــو مــن األصــل بضعــة تـ ّ
ـدل
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إليــه أو كانــت خبيئــة فيــه» :تكشّ ــف األرض عــن نباتهــا،
والفــم عــن األســنان (فــي اســتعارة لبيــاض األســنان أتــت
بمعــانٍ الحقــة) وتكشّ ــف الحــوض عــن المــاء والمــرأة عــن
الـ ّدم المخبــوء فــي رحمهــا ،فضـ ًـا عــن تكشّ ــف األرض عــن
طريــق واضــح واســع ...الــخ.
مــا داللــة اتّفــاق معانــي لفظــ ٍة مــا؟ هــل مــن ســ ّر فــي
أحــرف اللغــة العرب ّيــة قــد يتكشّ ــف لنــا إن كان معتمدنــا
كتــاب أحمــد بيضــون «كلمــن» ونظريّــة الشّ ــيخ عبــد اللــه
العاليلــي فــي مق ّدمتــه لــدرس لغــة العــرب كال الكتابيــن
صــدرا عــن دار الجديــد.
مؤســس األلســنيّة أن العالمــة
يعتبــر فردينانــد دو سوســور ّ
 signeهــي اعتباط ّيــة  arbitraireأو تحكّم ّيــة ـ فــي ترجمــة
الصفــة األخيــرة .أي أن ال عالقــة عاقلــة أو
العاليلــي لهــذه ّ
الصــوت وبيــن المعنــى ّإل
ســببيّة أو منطقيّــة بيــن اللفــظ أو ّ
المصادفــة أو المواضعــة .أمــا العاليلــي فيخالــف هــذا المبدأ
مخصوصــا ،ليــس
ـى
معتبـ ًرا أ ّن لـ ّ
ً
ـكل حــرف فــي العربيــة معنـ ً
فقــط كمثــل أن النــون الــدواء والحــوت ،والبــاء النــكاح ،بــل
أيضً ــا أ ّن لألحــرف معانــي عا ّم ًة كالبُطــون وال َملَ َكــة واالنجماع
والتّفشّ ــي ،ينتــج مــن اجتماعهــا أ ّن معنــى الكلمــة ال يجيئهــا
اعتباطًــا بــل ينبــغ مــن ائتالفــات وعالقــات معانــي الحــروف.
ـال عــن هــذه ال ّنظريّــة ،فبعــد أن يحـ ّدد
يضــرب بيضــون مثـ ً
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جــدول
ً
العاليلــي إثــر معايشــته المعجــ َم عقــو ًدا طويلــة
بــدالالت الحــروف ،يأتــي بيضــون فيقــول« :نحــن نؤثــر
تأويــل «شــجر» بــدالالت حروفهــا المثبتــة فــي جــدول
العاليلــي .فــإذا دلّــت الشّ ــين علــى «التّفشّ ــي بغيــر نظــام»
(تشــابك الفــروع واألغصــان) ودلّــت الجيــم علــى «ال ِعظَــم
مطلقًــا» (ضخامــة الجــذع والفــروع) ودلّــت الــ ّراء علــى
«ال َملَ َكــة» (تم ّكــن الجــذور فــي األرض) حصلــت لنــا صــورة
دقيقــة جــ ًّدا للشّ ــجرة».
أ ّمــا بيضــون نفســه فيقــ ّدم نظريّــ ًة ال تخــرج كثيــ ًرا علــى
العاليلــي ،فهــو ينطلــق مــن أ ّن لغــ ًة فــي ثــراء العربيّــة
يســتحيل أن تنتــج عــن محــاكاة الطّبيعــة وأصواتهــا ولــو
كثــرت الحيــل المجازيّــة .لــذا يَفتــرض أ ّن لغــة العــرب
الحســية
تع ّرفــت ،بصــورة غيــر واعيــة لعملهــاّ ،
الصــورة ّ
الصــوت
للصويتــات واألحــرف ،أي صــورة إصــدار ّ
الحرك ّيــة ّ
كمــا يشــعر بهــا ُم ْصــدره وليــس بحســب ال ّدراســة
الصــوت هــو
الفيزيلوج ّيــة ،ويفتــرض أ ّن اإلحســاس بإصــدار ّ
الــذي يعطــي الحــرف معنــاه المثبــت فــي جــدول العاليلــي
(الــذي ال يعتــرض عليــه أحمــد بيضــون فــي العمــق).
فال ّنــون تـ ّ
ـدل علــى «ال ُبطــون» ألنّهــا تلــوح كأنّهــا صــادرة مــن
البطــن ،والميــم علــى «االنجمــاع» أل ّن المــرء يجمــع شــفتيه
إلصدارهــا ومــن االنجمــاع تأتــي الجماعــة والميــم عالمــة
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الجمــع ،ومــن «ال ُبطــون» تأتــي «البطــن» عالمــة المــرأة لــذا
يفســر هــذا تــاء التّأنيــث!) ،والـ ّراء
كانــت نــون ال ّنســوة (وال ّ
ّ
تــدل علــى «ال َملكــة» مــن تكرارهــا فــي الــ ّرأس ،R roulée
الــخ.
لكــ ّن الكاتــب ال يكتفــي بهــذا بــل يضيــف أ ّن تراكــب
األحــرف ليــس فقــط تراكــب معــانٍ بــل أيضً ــا عالقة إحســاس
فيزيولوجــي باتّجــاه هــذه األحــرف وطرائــق ومواضــع
ّ
نطقهــا فــي أعضــاء الــكالم .مثــال ذلــك فعــل «بلــع» /فالبــاء
مــن حــروف الشّ ــفة والــام مــن حــروف الفــم والعيــن مــن
حــروف أقصــى الحلــق ،ومــن البــاء إلــى الــام فالعيــن
يرتســم مســار اللقمــة.
وإذ يســعى بيضــون إلــى نفــي التّحكّم ّيــة حتّــى عــن عالقــة
الحــرف بالمعنــى فإنّنــا نكتفــي بمــا دون ذلــك ونســعى إلــى
اكتشــاف سـ ّر الضّ حــك بحســب طريــق العاليلــي الــذي أثبت
فــي جدولــه أنّ:
الضّ ــاد :يـ ّ
ـدل علــى الغلبــة تحــت الثّقــل( .أي علــى رســوخ
أصــل ثقيــل).
ّ
وباألخــص فــي
يــدل علــى التّماســك البالــغ،
والحــاء:
ّ
ّ
ويــدل علــى المائ ّيــة.
الخف ّيــات،
والكافّ :
يدل على الشّ يء ينتج عن الشّ يء في احتكاك.
ولكــن إذا كان الضّ حــك تكشّ ــف شــيء عــن آخــر ،ألــم يكــن
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بالوســع االكتفــاء بالضّ ــاد والــكاف ،ومــا هــو سـ ّر الحــاء؟
ـي مض ّعــف،
لننظــر إلــى معنــى الجــذر ض ك ك (وهــو ثنائـ ّ
دق ّ
مثــل ّ
ورق ،وهــو مــا يجعلــه احمــد فــارس الشّ ــدياق
ـتق بحســب قولــه مــن عــرض الثّنائــي
أصـ ًـا للّغــة التــي تشـ ّ
المض ّعــف علــى أحــرف األبجديّــة ،علــى نحــو :نـ ّـك ،نكــب،
نكــت ،نكــث ،نكــج ،نكــد ،نكر...الــخ) .ض ك ك :ضكّــه
وضكضكــه غمــزه غم ـ ًزا شــدي ًدا وضغطــه ،وض ّكــه بالح ّجــة
يتحصــل إذًا أ ّن
قهــره وض ّكــه األمــر ك ّربــه والضّ ـ ّـك الضّ ّيــقّ .
«الضّ ّ
ــك :نتــوج شــيء عــن الغلبــة تحــت ثقــل آخــر» أي
الضّ غــط والضّ يــق والقهــر مــن الغلبــة .فيبــدو واض ًحــا أنّنــا
أمــس الحاجــة إلــى مــن يرفــع الثّقــل ويحيــل قهــر
فــي ّ
الغلبــة إلــى ضحـ ٍ
ـك أبلــج .لكــن قبــل أن ندلــي بدلونــا فــي
الضّ حــك ،ســنر ّد علــى الشّ ــدياق عبــر تقليــب عيــن الفعــل
(أي حرفــه الوســيط) وليــس المــه ،عارضيــن كذلــك جــدول
العاليلــي علــى امتحــان بســيط للتّأكّــد مــن انطباقــه علــى
هــذه الع ّينــة .ويس ـ ّهل علينــا االمتحــان كوننــا قــد حصرنــا
معانــي «ضـ ّـك» و«ضحــك» وعلينــا اكتشــاف مــا تغ ّيــره عيــن
الفعــل.
فــي لســان العــرب ،لــم نجــد ســوى تســعة جــذور نقلنــا
تعريــف اثنيــن منهــا («ض ك ك» و«ض ح ك») فتبقــى
ســبعة هــي «ض ب ك» (و«ض م ك» وهــي لغــة أو لهجــة
فيهــا تقلــب البــاء إلــى ميــم وتحافــظ علــى المعنــى نفســه،
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وحركــة الشّ ــفاه فــي البــاء والميــم متقاربــة) ،و«ض ر ك»
و«ض أ ك» و«ض ن ك» و«ض وك» و«ض ي ك» .فــإذا
اســتغنينا عــن الميــم بقيــت سـتّة أحــرف هــي الهمــزة والبــاء
كل حــرف
وال ـ ّراء وال ّنــون والــواو واليــاء .فلنعــرض لمعنــى ّ
ث ـ ّم للكلمــة التــي يكــون عينهــا ولنخلــص مــن ذلــك إلــى
امتحــان مناســبتهما مقتصريــن مــن معانــي األحــرف فــي
جــدول العاليلــي علــى مــا يفيدنــا دون ذكرهــا جمي ًعــا.
الهمــزة :يـ ّ
الصفــة تصيــر طب ًعــا
ـدل علــى الجوف ّيــة ...وعلــى ّ
ض ء ك :رجــل مضــؤوك مزكــوم .فانتقــل نشــوء الشّ ــيء بفعــل
االحتــكاك عــن شــيء رأســه متو ّجــه نحو الخــارج (كمــا تفترض
الحس ـ ّية) إلــى وســاطة الجوف ّيــة.
نظريّــة بيضــون الحرك ّيــة ـ ّ
فمــا يتو ّجــه إلــى الخــارج إنّمــا هــو جــزء مــن الجــوف كمــا أن
صفــة اتّجــاه األشــياء إلــى الخــارج ال تعــود عارضــة بــل تصيــر
طب ًعــا (إلــى أن يشــفى ال ّرجــل بالطّبــع).
البــاءّ :
يــدل علــى بلــوغ المعنــى فــي الشّ ــيء بلوغًــا تا ًّمــا
يمصهــا ال ّرضيــع مــن ثــدي
مصــة ّ
ض ب ك :الضّ بيــك أ ّول ّ
أ ّمــه ،واضبأكّــت األرض خــ َرج نباتهــا.
فتمــام مــا ينتــج عــن المــرأة الولــد ثــم إرضاعــه ،وكــذا نتــاج
األرض ال ّنبــات .فاألصــل ال ّراســخ يهــب تمــام المعنــى ونهايتــه
لمــا ينتــج عنــه.
الـ ّراء :يـ ّ
ـدل علــى الملكــة .ض ر ك :الضّ ريــك الفقيــر اليابــس
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الهالــك ســوء حــال ،والضّ ريــك ال ّنســر الذّكــر وضُ ــراك مــن
ــب الخلــق فــي
أســماء األســد وهــو الغليــظ الشّ ــديد َع َص َ
جســم.
والواضــح أن مــا يجمــع ســوء الحــال البالــغ إلــى شـ ّدة الذّكــر
كل غليــظ شــديد عصــب الخلــق هــو القهــر والقــ ّوة
أو ّ
وتمكّنهمــا فــي الشّ ــيء (ال ّنســر) أو منــه (الفقيــر الهالــك).
أي اتّجــاه فــإ ّن
فأيًّــا كان منصــ َرف الضّ غــط واإلكــراه وفــي ّ
المشــترك هــو التم ّكــن والشّ ـ ّدة فــي كلــي المعنييــن.
ال ّنــونّ :
يــدل علــى البُطــون فــي الشّ ــيء أو علــى تمكّــن
المعنــى تم ّك ًنــا تظهــر أعراضــه .ض ن ك :الضّ نــك الضّ يّــق
وكل مــا لــم يكــن مــن حــال فهــو ضنــك.
كل شــيءّ ...
مــن ّ
ويقــال للضّ عيــف فــي بدنــه ورأيــه ضنيــك ...والضُ نكــة
الــ ّزكام وامــرأة ضنــاك ثقيلــة العجيــزة ضخمــة.
فالفــرق بيــن الضّ ـ ّـك والضّ نــك إذًا واضــح وهــو اختــاف ات ّجاه
القهــر والضّ غــط بيــن أن يكــون مو ّج ًهــا نحــو الخــارج إلــى أن
يصيــر باط ًنــا فــي الشّ ــيء (األكل غيــر الحــال ،الضّ عــف فــي
البــدن) أو مكي ًنــا ظاهــ ًرا للعيــان (الــ ّزكام ،ضعــف الــ ّرأي،
ضخامــة العجيــزة).

الــواوّ :
يــدل علــى االنفعــال المؤث ّــر فــي الظّواهــر.

ض وك :تضــ ّوك فــي َعذرتــه :تلطّــخ بهــا.

فمــا ينتــج هنــا (مــن المؤ ّخــرة) هــو انفعــال ينتــج عــن
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الفاعــل ويؤثّــر فــي ظاهــره ،إذ يتلطّــخ بــه شــخص ًّيا ،مــع مــا
يتسـ ّبب لــه هــذا فيــه مــن قهــر وغيــظ.

اليــاءّ :
يــدل علــى اإلنفعــال المؤث ّــر فــي البواطــن.

ض ي ك :ضاكــت ال ّناقــة أي لــم تقــدر أن تضــ ّم فخذيهــا
علــى ضرعهــا مــن شــ ّدة الحــ ّر.
فــإذ تنفعــل ال ّناقــة بالحـ ّر وتقــع تحــت وطأتــه فإنّهــا تعجــز
عــن ضـ ّم فخذيهــا علــى ضرعهــا دون أن يتأثّــر ظاهرهــا ،بــل
إ ّن عجزهــا هــذا يعنــي انكشــاف بطنهــا.
حتّــى اآلن نجحنــا فــي مقاصدنــا ،فانطبــق جــدول العاليلــي
وطــاش ســهم الشّ ــدياق ،عظيــم ولكــن ...متــى الضّ حــك؟
ــف شــيء
يلــوح أ َّن االكتفــاء بالقــول أ َّن الضّ حــك تكشّ ُ
عــن آخــر ال يكفــي لتمييــز الضّ حــك عــن المفــردات التــي
اســتعرضناها .فلنعــد إلــى التّعريــف الــذي اقترحنــاه:
«تكشّ ــف الشّ ــيء عــن آخــر هــو مــن األصــل بضعــة تـ ّ
ـدل
ـي
إليــه أو كانــت خبيئــة فيــه» .أي إ ّن مفهــوم الخفــاء األصلـ ّ
لمــا يتكشّ ــف عنــه األصــل مفهــوم هــا ّم فــي تكويــن الضّ حك.
وفــي جــدول العاليلــي :الحــاء يـ ّ
ـدل علــى التّماســك البالــغ
وباألخــص فــي
(كــون ال ّناشــئ «بضعــة مــن األصــل»)
ّ
ّ
ويــدل علــى المائ ّيــة ...لنضــع
الخف ّيــات (مفهــوم الخفــاء)
المائ ّيــات جان ًبــا بعــض الشّ ــيء ونحتفــل بانتصارنــا.
الشّ ــيء الــذي ينتــج عــن شــيء راســخ الثّقــل ليــس متع ّي ًنــا.
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أ ّمــا س ـ ّر الضّ حــك فهــو فــي الحــاء التــي تش ـ ّد األصــل إلــى
الفــرع شــ ًّدا متماســكًا وتخفــي الفــرع فــي األصــل حتّــى
يفاجئنــا انكشــافه فنضحــك .والضّ حــك بحســب مالحظــة
نافــذة لكلــود ليفــي ـ ســتروس ،مفاجــأة تســنح للفكــر.
كل شــيء .فلقــد حصرنــا المعانــي األ ّول ّيــة
ليــس هــذا ّ
للضّ حــك فــي هــذه االنكشــافات الخمــس :نبــات األرض،
أســنان الثّغــر ،دم الحيــض ،مــاء الحــوض ،الطّريــق الواســع.
لنحــاول اآلن أن نحـ ّدد مع ًنــى أ ّول ًّيــا واحـ ًدا هــو األصــل علــى
مــا نزعــم ،فنســتثني الطّريــق والحــوض أل ّن اكتشــاف المــرء
ألســنانه أو للحيــض ،والحاجــة إلــى تســميتهما ،ال ب ّد ســابقان
علــى تمهيــد الطّرقــات وبنــاء األحــواض .كمــا ســنتج ّنب
نبــات األرض أل ّن ث ّمــة ألفاظًــا أخــرى مخصوصــة لــه قريبــة
الجــذور مثــل اضبأكــت األرض ،فضـ ًـا عــن أ ّن خــروج ال ّنبــات
قلّمــا يكــون مفاجئًــا أو كش ـفًا لخبــيء يغيــب حتّــى لحظــة
الصحــراء أن يبقــى فيهــا
انكشــافه .فالغالــب فــي واحــات ّ
الســنة.
نبــات وشــجر كال ّنخــل طيلــة أيّــام ّ
تبقــى أســنان الفــم ودمــاء الحيــض .لئــن كانــت األســنان
ليســت بالمفاجــأة بــل هــي غال ًبــا مــا تظهــر فــي حالــة
أو فــي أخــرى (التّكشــير ،األكل) ،فــإ ّن فــي وســعنا تعــداد
حــاالت يكــون فيهــا حيــض المــرأة ســب ًبا لظهــور أســنان
ال ّرجــل (والمــرأة) :مــن الفــرح بالبلــوغ وقدرتهــا علــى التّز ّوج
أو قــدرة األب علــى تزويجهــا إلــى تكشــيرة ال ّرجــل (ال ـ ّزوج
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مثـ ًـا) عندمــا يجبــره الحيــض علــى االمتنــاع عــن إتيانهــا بــل
عــن مالمســتها كمــا هــي األع ـراف القديمــة البدائ ّيــة التــي
كانــت تنفــي المــرأة أيّــام الحيــض إلــى خــارج االجتمــاع،
فضـ ًـا عــن الفــرح بخصوبــة بطنهــا الواعــد بال ّنســل الكثيــر.
األصلــي للضّ حــك
كل هــذا نزعــم أ ّن المعنــى
ّــكال علــى ّ
ات ً
ّ
هــو حيــض المــرأة وظهــور دمهــا.
هــا قــد عدنــا دون أن نــدري إلــى مائيّــات الشّ ــيخ العاليلــي،
فهــل أكثــر مــن الــ ّدم جم ًعــا إلــى صفــة الخفــاء لصفــة
المائ ّيــة ولتهالــك الجســد مــن دونــه وتماســكه بــه وبفضلــه؟
خــرج الشّ ــيخ ظافـ ًرا بجدولــه وخرجنــا بكلمــة يتيمــة تجعلنــا
نف ّكــر ألــف مـ ّرة قبــل أن نزعــم أ ْن قـ ْد «كان الضّ حــك مــل َء
األفواه».

أحمد بيضون ،كلمن ،الطبعة األولى ،دار الجديد ،بيروت.١٩٩٧ ،
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االنحنــــاء على جثّة لبنــــان
ـي ،2007 ،وفــي إطــار المشــاركة
فــي بينالــي البندقيّــة العالمـ ّ
اللبنان ّيــة األولــى مــن نوعهــا ،قــ ّدم الف ّنــان وليــد صــادق
عمـ ًـا بعنــوان «الحــداد فــي حضــور الجثّــة» طــرح فيــه مــا
يلــوح لنــا أســئلة بالغــة األه ّم ّيــة عــن عجــز اللبنان ّييــن عــن
المؤسســة للوطــن
الحــداد ـ م ًعــا ،وكيــف تـ ّم إفـراغ ال ّدمــاء
ّ
مــن وطأتهــا ال ّرمزيّــة وذلــك مــن خــال الهــرب إلــى غنائ ّيــة
ـي.
مظ ّفــرة عــن الوطــن الحلمـ ّ
اللبنانــي
هــذا العجــز المزمــن تبــ ّدى مــرا ًرا فــي التّاريــخ
ّ
القصيــر ،وهــو يه ـ ّدد م ـ ّرة جديــدة لبنــان المعاصــر ،بعــد
انتهــاء معركــة التّحريــر وفــي خضـ ّم معركــة االســتقالل ،إلــى
حــ ّد أن الجثّــة التــي قــد يوجــب علينــا أن نبكيهــا قــد ال
تكــون هــذه الم ـ ّرة ســوى جثّــة الوطــن نفســه.
نصــه بالعرب ّيــة ،لــذا ال محيــد عــن
لــم ينشــر صــادق بعــد ّ
تمهيــد ال يخلــو مــن بعــض تلخيــصُ ،م ِخـ ٍّـل وناقــص ضــرورةً،
تمهيـ ًدا لمماشــاته ،وعجـ ًزا عــن مجاراتــه ،إلــى تخــوم ال ّنقاش
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اللبنانــي
الــذي نحســب أنّــه الزم للخــروج مــن ال ّزمــن
ّ
ـوي.
ـري وال ّدمـ ّ
ال ّدائـ ّ
الحــداد :زمــن حضــور الج ّثــة تبــدأ ال ّرحلــة فــي قاعــة
ع ـزاء حديثــة البنيــان ،ناصــع بيــاض جدرانهــا ،خاليــة مــن
شــواهد آالم المســيح وقيامتــه .يغــدو البيــاض إذًا أفقًــا ال
نهائــي .التّابــوت
يســع الميــت أن يتخطّــاه نحــو خــاص
ّ
المفتــوح يجعــل حضــور الجثّــة يخــرس ألســن الحكوات ّييــن
الذيــن ،مــا إن ينطــوي علــى صاحبــه ،سيشــرعون فــي
الحكايــة التــي تجعــل الميــت ميتًــا والفــراغ الــذي تركــه
بياضً ــا مــا بيــن الكلمــات.
فــي القاعــة أيضً ــا ،المتر ّملــة ( Not yet widowتميي ـ ًزا لهــا عــن
وضــع األرملــة الــذي لــم تبلغــه بعــد ،ولــن تبلغــه قبــل
أن يغــادر «زوجهــا» نحــو الحكــي) .المتر ّملــة ،فــي وصــف
صــادق ،هــي التــي أســقط فــي يدهــا اســ ٌم ال تــدري مــا
ـض ال مس ـ ّمى لــه ،بعــد اآلن ،محـ ٌ
ـرق
تفعــل بــه .إس ـ ٌم فائـ ٌ
فــي راحــة اليــد ،وعلــى رأس األنامــل.
الصمت
يســتعين صــادق بحكايــة هينريــش زيمــر ليثبــت أ ّن ّ
ضريبــة الجثّــة .ال يســع الملــك أن يأخــذ الجثّــة لدفنهــا ّإل
الصمــت أمــام ســؤال شــبحها .حيــن طــرح
متــى غــار فــي ّ
ـت وتح ّيــر ،وظـ ّـل ســاد ًرا فــي
عليــه الشّ ــبح لغ ـ ًزا أخي ـ ًرا ،بَ ُهـ َ
صمتــه ،عندهــا منحــه الشّ ــبح الجثّــة .والحـ ّـق أنّنــا نــرى فــي
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حالــة الب ْهــت شــلل الفكــر ،ال جدالــه مــع نفســه ،وعجــز
األفــكار عــن تخطّــي تحـ ّدي التّجربــة ـ الحـ ّد ،ال تناســلها مــن
هواجســها.
أيًّــا كان األمــر ،ال ّ
شــك أ ّن المــرء إذ يدخــل زمــن الحــداد
ـي فائــض ،حمــل الجثّــة
يتقـ ّدم مثقــل الكتفيــن بحمــل إضافـ ّ
التــي لــم تتب ّخــر بعــد فــي فضــاء الحكايــا.
منتقـ ًـا مــن مســتوى العائلــة إلــى الوطــن ،يتســاءل صــادق
كيــف يمكــن لل ّنــاس أن يســاعدوا المــرء علــى االســتعداد
للمــوت والتّه ّيــؤ لقبولــه (أي القيــام بمــا يبــدو وظيفــة
المجتمــع األساســ ّية) ،إن كان هنالــك خــاف علــى قيمــة
المــوت نفســه؟ لــم يســمع أحــد دعــوات المثقّفيــن الكثيــرة
ظــل العذابــات المشــتركة .ذلــك ،فــي
إلــى التّو ّحــد فــي ّ
معانــي كثيــرة وقيمــة متفاوتــة
رأي صــادق ،أ ّن للمــوت
َ
بحســب الجماعــات والطّوائــف .وفــي ظ ّنــه ،علــى مــا يلــوح،
أ ّن التّو ّحــد ال يت ـ ّم ســوى فــي حضــور الجثّــة وزمنــه .لك ـ ّن
الشّ ــهادة التــي يرفــع إليهــا المتحاربــون المختلفــون قتالهــم
تحرجهــا الجثّــة.
الصمــت الواعــي ،بحســب
وحــده كان يســمح بمثــل هــذا ّ
صــادق ،تمثــال الشّ ــهداء القديــم الــذي نحتــه يوســف
الحويّــك ،مص ـ ّو ًرا «متر ّملتيـــــــن» ال تتالمــس أصابعهمـــــا
المحيطــة بإنــاء ال ّرفــات المتر ّمــد .لكــن ســرعان مــا تــ ّم
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اســتبداله ،بمــا نحتــه اإليطالــي مازاكوارتــي الــذي يصــ ّور،
علــى العكــس ،الشّ ــهداء حش ـ ًدا ومســير ًة (ال رفاتًــا متر ّم ـ ًدا)
نحــو ال ّنصــر والح ّريّــة الظّافــرة .عنــى هــذا االســتبدال ،فــي
غســان توينــي وفــارس
نظــر صــادق المستشــهد بكتــاب ّ
ساســين عــن ســاحة البــرج ،انتقــالً مــن حالــة الحــداد إلــى
االحتفــاء بال ّنصــر.
زمــن الحــداد اإليروســي يبــدو زمــن الحــدا ِد فــي حضــور
الجثّــة إذًا زم ًنــا «إيروســ ًّيا» بامتيــاز متــى تذكّرنــا وصــف
أفالطــون فــي المأدبــة إليــروس بأنّــه ابــن اإللــه والشّ ـ ّحاذة،
الص ّحــة والمرض،
الســعادة واألســى ،بيــن ّ
ذاك المتقلّــب بيــن ّ
ألي حــال.
بيــن الوصــال والجفــاء ،دون أن يبلــغ حـ ًّدا ّ
فالمتر ّملــة هــي الفقيــرة التــي لــم تفــارق زمــن ال ّزوج ّيــة
ولــم تفتــح آفــاق اآلتــي ،والحاضــرون بيــن التّفكّــر فــي
كل المشــاريع
هائــي الــذي ينهــي باإلخفــاق ّ
أثــر المــآل ال ّن ّ
بخاصــة ،اللحظــة التــي
وبيــن عافيــة يحســدون عليهــا .إنّهــاّ ،
تســمح بابتــكار المعنــى ،وهــي «قابلتــه» علــى مــا يصــف
ســقراط ،نقـ ًـا عــن ديوتيــم« ،الشــيطان إيــروس» .بيــد أ ّن
المعنــى هنــا ال ينبــع مــن لقــاء وجــه بوجــه ،علــى مــا فــي
عمــل إيمانوئيــل ليفينــاس ،بــل مــن المثــول حــول الجثّــة ،أي
ألي معنــى.
ـي ّ
مــن االجتمــاع فــي دائــرة حــول الح ـ ّد ال ّنهائـ ّ
ال وج ًهــا لوجــه ،بــل التّحلّــق بأنظــار مص ّوبــة إلــى مركــز
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ال ّدائــرة .المعنــى هنــا يأتــي مــن تــا ّز األجســاد التــي يســمح
لهــا حضورهــا م ًعــا بالخــروج مــن زمــن الجثّــة إلــى الحكايــة،
أي إلــى زمــن اللغــة والتّواصــل ،كأنّمــا ســؤال المــوت يفتــح
أفــق المعنــى فــي الوقــت عينــه الــذي يش ـكّل فيــه جــداره
األخيــر.
إلــى ح ـ ّد مــا ،يمكــن القــول إ ّن وليــد صــادق يعمــل ،علــى
مــدى أعمــال عــ ّدة وبصبــر دؤوب ،علــى نســج حكايــة
أخالق ّيــة تبحــث فــي بنــى اللقــاءات والمجتمــع ،عبــر ر ّدهــا
محــل فيهــا لل ّنفســان ّية :األب واألبــن أو
ّ
إلــى مفــردات ال
اإلبنــة ،الرجــل والمــرأة ،اإلنســان واألرض ،الجثّــة ومتر ّملتهــا،
األجســاد والجثــث ،الجســد والوجــه ...الــخ.
األصلــي ليــس لقــاء وجــه اآلخــر ،بــل لقــاء
لكــن اللقــاء
ّ
أجســاد حيّــة فــي حضــرة جثّــة فــي غرفــة بيضــاء مــا بهــا
مــن صــورة خالصيّــة .فــي هــذا اللقــاء يجــد صــادق نــواة
االجتمــاع ،لك ّنــه يجــد أ ّن مــا يمنــع اللبنانيّيــن منــه إنّمــا هــو
اختالفهــم فــي تقديــر قيمــة المــوت .لــذا يمكــن االســتدراك
عليــه أنّهــم فــي حقيقــة األمــر ال يختلفــون علــى هــذا األمــر.
فصــادق يعلــم جيّ ـ ًدا ،وهــو عالــج ذلــك فــي عمــل ســابق
بعنــوان «جايــن لويــز تيســيه» ،أ ّن المتحاربيــن جميعــا
الســفور الواضــح ،فــي
يحيلــون شــهداءهم وجو ًهــا بــارزة ّ
حيــن يتلثّمــون هــم باألقنعــة واللحــى والكنى .أي إ ّن شــهداء
المعــارك ،أيًّــا كانــت وأيًّــا كانــوا ،هــم دو ًمــا وجــوه حاضــرة
173

بــا جثــث .تختــم أكفانهــم وتوابيتهــم علــى عجــل ،ليكــون
التّحلّــق حولهــم إعالنًــا عــن اعتـزاز الجماعــة بقدرتهــا علــى
تقديــم ضريبــة الحــرب ،ال صمتًــا فــي حضــور الجثّــة علــى
طريــق المعنــى.
الفــارق بيــن اللبنانيّيــن إذًا ليــس فــي اختــاف قيمــة الموت،
بــل فــي طبيعــة الجماعــة .فمنهــم جماعــة «محاربــة»
وأخريــات ندعوهــا تجــاوزًا «مســالمة» ،أي إ ّن األخيــرة ال
تحـ ّـل قتالهــا الشّ ــهداء فــي إطــار معركــة تســوير الجماعــة،
بــل تســوير الوطــن ،إذا صدقــت بالطّبــع.
كل الجماعــات اللبنان ّيــة متحاربــة،
بالمقابــل ،حيــن كانــت ّ
لــم تكــن اجتما ًعــا مو ّح ـ ًدا .ينبغــي إذًا البحــث عــن ســبب
آخــر لهــذا االفت ـراق المزمــن.
الســلم يكفــي ربّمــا أن
زمــن مــا بعــد الحــرب ال زمــن ّ
الســهولة التــي يميّــز بها صــادق ما
نتســاءل عــن مبـ ّرر هــذه ّ
والجســم ،وبيــن الجثّــة والشّ ــهيد .يرجــع ذلــك
بيــن الوجــه
ّ
حت ًمــا إلــى نقطــة أصل ّيــة هــي الخــروج مــن زمــن الحــرب
إلــى مــا بعدهــا ،أي إلــى ذاك الــذي يسـ ّميه صــادق تجــاوزًا
الســلم ،ومــا هــو بســلم .فبحســب قولــه فــي «جايــن
زمــن ّ
لويــز تيســيه» ،فــإ ّن الوجــوه فــي زمــن الحــرب تتــوارى ،مــا
الســافرين ،فــي التّشـ ّبه بالجماعــة وحياضهــا،
عــدا الشّ ــهداء ّ
أ ّمــا فــي زمــن «مــا بعــد الحــرب» فهــي تتلطّــى جاهــد ًة فــي
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ســعيها إلــى محــو إزالــة قلــق الحــرب ومعانيهــا وآثارهــا عــن
صفحــة الوجــه المليســة.
أي إ ّن فــي اإلمــكان أن نحــ ّدد فــي هــذا الخــروج مــن
الحــرب إلــى مــا بعدهــا نقطــة االنطــاق فــي فكــرة صــادق
الســفور يعنــي
ـي ،إذا مــا كان ّ
عــن اســتحالة ّ
الســفور اللبنانـ ّ
االختــاط وفســاد التّرتيــب وآثــار العيــش ومواطــن االختــاف
وســوء الفهــم .فــي زمــن الحــرب وفــي مــا بعدهــا ،يغيــب
الســافر وال تحضــر ّإل األجســاد أو
الوجــه الخـ ّ
ـاص الفـ ّ
ـردي ّ
وجــوه الشّ ــهداء المعلّقــة علــى أســوار الجماعــة.
األيقونــ ُة والخــاص ابتــا ُع األســئلة هــذه األجســاد ال
تنحــو صــوب االجتمــاع واللقــاء رغــم تحلّقهــا حــول أمــوات
جماعاتهــا ،ذلــك أنّهــا ال تصمــت حــدا ًدا ،بــل تهــزج ،هاذيــة
بخــاص جماعتهــا وانتصارهــا.
ال يمكــن لزمــن الجثّــة أن يكــون قابلــة المعنــى واللحمــة
مــا لــم يــؤ ّدي ســؤالها إلــى بهــت الفكــر وتحيّــره .لكــن فــي
حضــور األيقونــة والقــرآن ،وهــزج الشّ ــهادة ما ر ّد به اإلنســان
(أو تو ّهــم الــ ّر ّد) علــى ســؤال المــوت .لــذا كانــت إشــارة
ـي أساسـ ّية فــي
صــادق إلــى غيــاب نمــوذج القيامــة الخالصـ ّ
رســم مشــهده األ ّول فــي الغرفــة البيضــاء.
يصيــر التّخلّــي عــن أفــكار الخــاص والمهدويّة والمســيحان ّية
هائــي علــى آفــات الحيــاة
والقيامــة والبعــث وال ّنصــر ال ّن ّ
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وشــرورها شــرطًا الز ًمــا وأساسـ ًّيا كــي ال تبتلــع شــبكة األوهــام
والتّأويــات المســبقة ســؤال العيــش والمــوت وأســئلة
االجتمــاع وال ّزمــن (كمــا فــي خطــاب سياســ ّيينا) ،مح ّولــة
إيّاهــا إلــى أقنعــة وأدلّــة زائفــة علــى مــا ســبق التّي ّقــن منــه
واإليمــان بــه.
ـي الحويــك اللتيــن يســميهما صــادق
علينــا إذًا التّمثّــل بباكيتـ ّ
بـــ «المتر ّمليتــن» .رفــات مــن ذا الــذي تر ّملــت بــه وأيّمــت
المســيحيّة والمســلمة م ًعــا وتنحنيــان عليــه حانيتيــن؟ ربّمــا
ـوم قريــب اقتــرح عليــه (وعلــى
يكــون لبنــان ،الــذي ذات يـ ٍ
العــرب جمي ًعــا) حــازم صاغيــة أن يعلــن االستســام والهزيمة
أمــام الغــرب ،فيمــا اقتــرح عليــه ســاطع نــور الديــن إعــان
الســوري .لبنــان ذا الــذي
الهزيمــة واالستســام أمــام ال ّنظــام ّ
ال تعــده األناجيــل وال القــرآن بالبعــث والخلــود .جثّــة لبنــان
الســاحة،
علــى مــا نعايــن ،ســواء لبنــان ـ الحلــم أو لبنــان ـ ّ
بــدأت عملهــا ال ّنشــط فــي الجانــب المظلــم مــن الكينونــة.
ربّمــا ،إذا مــا انحنينــا عليهــا ،نصمــت م ًعــا ،وندخــل م ًعــا فــي
الســلم والمعنــى.
زمــن الحــداد ،وربّمــا ـ ربّمــا ـ زمــن ّ
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الشعـــ ُر في ضــوء القـــرف
نصــار بع ّبــاس بيضــون ،وال
ليــس فــي اإلمــكان ربــط عــادل ّ
لبنانــي آخــر ،حتّــى يوســف بــ ّزي .إ ّن شــعره،
بــأي شــاعر
ّ
ّ
ببســاطة ،األنتــي ـ شــعر ،البصــاق علــى وجــه األغنيــة ،دون
أن يكــون بمســتطاع هــذا البصــاق حتّــى أن يبــرق .يتعلّــق
ـي» بم ـزاج
شــعر عــادل ّ
نصــار فــي «مشــروع شــهيد افتراضـ ّ
أو بانفعــال غيــر مطــروق فــي الشّ ــعر عمو ًمــا ،إذ ليــس
يُبْنــى علــى الهــوى أو الغنــاء ،وال علــى الغضــب الهــادر أو
الســأم ،وال
الســخريّة القارصــة ،وال هــو وليــد الفــرح وال ّ
ُّ
حتّــى األلــم ،كمــا أ ّن ال ّروحان ّيــة بعيــدة عنــه بعــد القضايــا
الصارخــة الشّ ــعارات ،وهــو ليــس م ّمــن تتولّــد قصائدهــم
ّ
عــن شــغف باللغــة أو بوصــف مــا ّدة العالــم .ال شــيء مــن
كل هــذا ،ال ملحمــة وال غنــاء وال تصعيــد لل ّنوافــل أو للجســد
ّ
نصــار
وال تمجيــد حتّــى لألشــياء الباقيــات إثرنــا .شــعر عــادل ّ
يصــدر ،فــي ظ ّنــي ،عــن منبــع واحــد ،بكــر ،هــو القــرف،
حيــن يصيــر حالــة وجوديّــة أبعــد مــن االنزعــاج مــن أحــوال
البــاد والعبــاد .ليــس يســعى عــادل إلــى اســتيالد هــذا
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القــرف فــي نفوســنا ،وال يخاطبنــا عنــه ،بــل هــو ،حيــن
يصــدر عنــه ،يبتعــد عنــه ،لكــن بعــد أن يكــون هــذا القــرف
قــد حـ ّدد اتّجــاه الكتابــة واندفاعهــا .مــا يطرحــه علينــا هــو
«شــعر» يســتضيء فــي مســيره بهــدي القــرف هــذا ،فمــا
يكــون الشّ ــعر فــي ضــوء هــذا االنفعــال الفريــد؟
نصــار أ ّن كتابــة كهــذه تكتفــي بأقـ ّـل القليــل ،بقــول
يدلّنــا ّ
األشــياء كمــا تتبــ ّدى دون أي جهــد« :يــا أيّهــا القابعــون
| علــى الجــدران | قريبًــا | ســتخوننا الذّاكــرة | ويعلــو
صوركــم الغبــار | وتبهــت األلــوان | قري ًبــا ســتجرؤ األيــادي
عليكــم | وتســتبدلكم برســومات عصريّــة» .إنّهــا األحــوال
وقــد تخفّفــت مــن كل زينــة وتزويــق ،كمــا حيــن يتحـ ّدث
الســبب فــي انتهــاء حلمــه بالشّ ــهادة« :ربّمــا يكــون
عــن ّ
الحقيقــي مــا حصــل تلــك الليلــة عندمــا ك ّنــا
الســبب
ّ
ّ
السـ ّيارة إلفـراغ بولنــا فلــم نجــد
نشــرب البيــرة ونزلنــا مــن ّ
ســوى حائــط مهمــل .اكتشــفت بعدهــا أنّــه يحمــل صــور
شــهداء ســقطوا حديثًــا دفا ًعــا عــن لبنــان | .اللعنــة لقــد
ـت علــى صورتــي».
بُلـ ُ
حيــن يكــون القــرف ،ينبغــي قتــل الشّ ــهداء (البــول علــى
الصبــاح |
صورتهــم) ،واألغنيــة « :أ ّمــي حيــن تع ّديــن | قهــوة ّ
أتذكّــر محمــود درويــش | وأيضً ــا أخــي الــذي | قضــى نحبــه |
رغــم أنّــك | لــم تحرميــه | يو ًمــا | رائحــة البـ ّن» ،أو فــي مكان
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آخــر« :األ ّم ال تعيــش فــي القصيــدة» ،وكذلــك «تفاجئنــي |
صورتــك | وقــد م ّزقهــا التّع ـ ّرق | فــي محفظتــي».
حيــن يكــون القــرف ،يجــدر بنــا حينهــا تكــرار البداهــات
ـتحق العنــاء | ،مــن
األكيــدة« :علــى افتـراض | أ ّن األمــر | يسـ ّ
يأمــن للحـ ّظ | ولتصويباتــه الطّائشــة؟» أو «قبــل أن نتقـ ّدم |
إلــى األمــام | خطــوة إضاف ّيــة | أو أكثــر | لندقّــق | أو لنمعــن
ال ّنظــر | فث ّمــة تفاصيــل | وشــياطين | وأســرار | هنــاك»،
فضـ ًـا عــن أ ّن «اآلراء | عد ّوهــا الضّ جيــج».
ال ّنــكات بالطّبــع ســمجة ،فالقــرف ال يتــرك مجــالً لضحكــة
حقيقيّــة« :كلّمــا ســألتك | قضــاء الليــل | بقربــك | تجهشــين
فــي البــكاء | وتســألينني بغبــاء | عتيــق | هــل عرف شــهداؤنا
| األبـرار | متعــة اإليــاج» أو «فــي الحــرب المقبلــة | أرغــب
فــي تبــادل األدوار | مــع زوجتــي».
فــي مثــل هــذا القــرف المســيطر ،تحضــر اللغــة بوصفهــا
أدوات مســتعملة ،وال تــزال جاهــزة لــأداء ،كمثــل نعــت
اآلمــال بالمخادعــة أو اســتخدام عبــارات كـــ «تطأ المســالك»
فضــا عــن الضّ حكــة التــي «شــقّت
ً
أو «عتبــة األربعيــن»،
الســماء» أو المــرأة التــي يقــول لهــا «تشــيعين
عبــاب ّ
الــ ّدفء» و»تصرفيــن صباحاتــك القصيــرة جــ ًّدا» ...هــي
لغــة مــن فضــات لغــة مســتعملة .ال حاجــة للبحــث أبعــد،
والصــور زخرفــة ال يتح ّملهــا مثــل هــذا المــزاج.
ّ
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هــذا القــرف يقــول األشــياء كمــا هــي ،أي أنّــه ،واقــع األمــر،
فضّ ــاح« :نرســم المشــاريع | مــن جثثهــم | وينتهــون | صــو ًرا
علــى جــدار» ...أ ّمــا الذيــن نحبّهــم فنخبّئهــم فــي أدراج
الذّاكــرة .لك ّنهــم ،حيــن رحلــوا« ،انتقمنــا منهــم | أعل ّنــاه
الصليــب» .هــذا المـزاج
وط ًنــا | ال يصلــح لنــا | وتعلّقنــا علــى ّ
يقــدر علــى فضــح غوايــة اللغــة ،فــي الشّ ــعارات واألســماء:
«مــاذا لــو أعدنــا | تشــكيل الحيــاة | مــن جديــد | وس ـ ّمينا
الســير | شــهداء» .بــل لعـ ّـل القــدر الفــادح
| قتلــى حــوادث ّ
الصغيــر انتقــام مــن
مــن األخطــاء اللغويّــة فــي هــذا الكتــاب ّ
هــذه اللغــة التــي بواســطتها «ابتدعنــا آلهــة | مثـ ًـا أفــكا ًرا |
وجعلنــا مــا يقــوم بيننــا مــن حــروب | جهــا ًدا فــي ســبيلها».
كل جوانــب
نصــار ،بقولــه األشــياء كمــا هــيّ ،
يفضــح عــادل ّ
هــذه الحيــاة ،فــي وطــن ال يصلــح لنــا ،وثــورات تنتهــي علــى
جــدران للبــول ،عالقــات زوج ّيــة وعائل ّيــة ينبغــي الحــرص
عليهــا مــن فتنــة أوليــاء األمــور ،هــذا إن لــم تتفـكّك تلقائ ًّيــا،
جمــوع تقمــع أفكارنــا ،ولغــة تزيّــف كل هــذا وتخادعنــا.
هــل أضعنــا وقتنــا (وعشــرة آالف ليــرة) فــي كتــاب يقــول لنا
كل يــوم؟ بالطّبــع ،ال .فهــذا
مــا نعرفــه ،ونخ ّبئــه عــن أنفســنا ّ
الكتــاب يقــول لنــا أمريــن فــي غايــة األه ّم ّيــة ،بتقديــري.
أ ّولهمــا إ ّن اإلنســان ،مهمــا اســتب ّد بــه القــرف ،حتّــى مــن
اللغــة ،يعجــز ّأل يف ّكــر وألّ يواجــه نفســه بأســئلة وجــوده،
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أي الوقــت واألمــل« :الوقــت يأكلنــي | يلتهمنــي | ويســألني
بلــؤم | هــل أنــت حــ ّر؟»« ...لألمــل كمــا ،الوقــت ،ظــال
| وأثــار | فــي الوجــوه | المتعبــة» .حتّــى فــي قعــر هــذا
القــرف العــارم ،تظـ ّـل تتــأأل ،رغــم إرادة اإلنســان ،لمعــات
تريــه أبعــد م ّمــا كان يرغــب وأجمل م ّمــا كان يشــتهي« :كلّما
قـ ّررت | أنّــه آن | أوان نــوم أطفالنــا | تح ّرريــن | شــعرك | من
عقدتــه».
أ ّمــا ثانيهمــا ،فهــو أنّــه يقــول لنــا كــم الحيــاة ،حيــن نصفهــا
بمــا هــي ،إنّمــا هــي نثــار والقــرف يكشــف ألوانهــا الباهتــة،
وأ ّن الشّ ــعر ،حينمــا يظـ ّـل يلتمــع ،هــو مــا يتيــح لنــا احتمــال
فعــا،
يســتحق عيشــه ً
الحيــاة واالنتبــاه إلــى أ ّن فيهــا مــا
ّ
نصــار بعــد أن يــر ّده فقــط إلــى
وهــو مــا يواجهنــا بــه ّ
جــذوره األل ّيــة وإلــى أســئلته األ ّول ّيــة ،إلــى مــوا ّده الخــام،
الخاصــة.
ويتركنــا أمامهــا نبحــث فــي ذواتنــا عــن لمعاتنــا
ّ

اضــي ،دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر،
عــادل ّ
نصــار ،مشــروع شــهيد افتر ّ
بيــروت .٢٠٠٩
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رجـــــــل من ســــاتـــــــــــــــان

ِ
بالموت أو عن برزخِ طرابلس
عن حيا ٍة منخور ٍة

فــي «رجــل مــن ســاتان» ،يكتــب صهيــب أيّــوب كتابــة ال
تخجــل مــن أن يســتحضر االســم مسـ ّماه إلــى نَ َفــس الروايــة
وتنفّســها .فهــذه روايــة الجســد والمدينــة .ال روايــة عنهمــا.
لــذا ال ينفصــل إيقــاع فصولهــا وجملهــا ،إذا مــا دقّــق القــارئ،
عــن لهــاث الشّ ــخصيّات وتســارع زمــن المدينــة نفســها،
وال تنفصــل تراكيــب جملهــا عــن تســلّل التّجاعيــد إلــى
خصوصــا مــع الفصــل األخيــر .ذلــك أ ّن ال ّروايــة
وجوههــم،
ً
ـمي أهــل طرابلــس
حيــن تريــد أن تصيــر البلــد (علــى مــا يسـ ّ
مدينتهــم) تمســك خصيتيــه ـ أي البلــد ـ بقـ ّوة ،تدمــي جلــود
الشّ ــخص ّيات بقســوة وتتحـ ّدث مــن نافــذة يطـ ّـل بهــا المــوت
الحانــي علــى األحيــاء ،نافــذة نبيــل ـ الشّ ــخص ّية المحوريّــة
فــي ال ّروايــة .ذلــك أن ســوائل الجســد وحدهــا مــداد يــروي
بهــاء المدينــة علــى مــا كانتــه وذبــول شــهواتها.
الم البعــض علــى صهيــب أيّــوب إدماجــه معلومــات
موســوع ّية عــن المدينــة وتاريخهــا ،معلومــات عــن مصــارف
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لــم تعــد موجــودة ،أو لوحــات علــى مداخــل المبانــي،
أســماء عائــات شــبه مندثــرة أو مهاجــرة ،تعــدا ًدا مســتم ًّرا
فــي تضاعيــف ال ّروايــة لمــا كان فــي المدينــة .تبــدو هــذه
المعلومــات الموســوع ّية ،المدخلــة فــي ثنايــا جملــة ،أو فــي
ختــام مقطــع عــن لقــاء مــا بيــن شــخص ّيتين مثـ ًـا ،وكأنّهــا
علــى تنــازع مــع ســيل الحكايــة عــن الجـ ّدة عيّــوش والجــارة
عليــا ورجالهـ ّن ،أو مــع الشّ ــاعريّة القاســية التــي تســم أغلب
ـي القتيــل الــذي يــروي مــن تلــك
األحيــان روايــة نبيــل ،المثلـ ّ
الفســحة بيــن قتلــه ودفنــه.
الموســوعي والشّ ــاعريّة
لكــ ّن هــذا التّنــازع بيــن البحــث
ّ
القاســية هــو ،فــي الحقيقــة ،تنــازع بيــن المــوت الحيــاة
المنخــورة بــه .ليــس صحي ًحــا ،فــي تقديــري ،مــا ظ ّنــه
البعــض أ ّن هنالــك راوييــن فــي ال ّروايــة ،الــ ّراوي العليــم
بتاريــخ الحكايــات التــي تــدور حــول عائلــة نبيــل ال ّريف ّيــة
األصــل وحياتهــا فــي المدينــة فــي خدمــة آل المقــ ّدم
منافســي آل كرامــي علــى ال ّزعامــة وال ّرجــال القبضايــات،
ونبيــل الــذي يــروي أيضً ــا حكاياتــه .هــل حقًّــا هنالــك
اختــاف فــي ال ّروايــة؟ مــا أدرانــا إن كان الـ ّراوي فعـ ًـا علي ًمــا
أم هــو فقــط يختــرع أو يــر ّدد مــا قيــل لــه .مــاذا لــو كان
اختــاف الخ ـطّ ،الــذي يم ّيــز االنتقــال بيــن ال ّراويّيــن ،ليــس
فــي الحقيقــة ّإل خدعــة مــن الكاتــب ليوهمنــا بــأ ّن الـ ّراوي
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تغ ّيــر ،فيمــا هــو فــي الحقيقــة را ٍو وحيــد ،نبيــل الــذي بيــن
القتــل وبيــن مفارقــة ال ـ ّروح للجســد يتح ـ ّدث ،عــن نفســه
كل ذلــك شــيئًا
وعائلتــه ومدينتــه ،بعــد أن شــمل المــوت ّ
فشــيئًا وصــولً إليــه نفســه .فــإذا مــا تغاضينــا عــن أ ّن تعـ ّدد
الـ ّرواة ليــس أصـ ًـا عي ًبــا فــي بنــاء ال ّروايــات الحديثــة ،يظـ ّـل
أ ّن ال ّروايــة ،فــي ظ ّنــي ،تكســب الكثيــر إذا مــا تنبّهنــا إلــى
أ ّن ال ـ ّراوي واحــد فــي الحقيقــة ،وهــو نبيــل ،الــذي يــروي
أحيانًــا عــن نفســه بصيغــة الغائــب .بهــذا تبــدو ال ّروايــة
ـض ال ّنظــر عــن احتمــال صــدور أج ـزاء أخــرى
مكتملــة بغـ ّ
لهــا .يــروي نبيــل إذًا الحكايــات التــي ســمعها أو تخ ّيلهــا،
والمدينــة التــي اختفــت مــن أمــام ناظريــه إثــر عودتــه مــن
الفرنســي ،والعائلــة والجيــران وكلّهــم أمــوات ،أو
مهجــره
ّ
يــروي أحيانًــا بصيغــة المتكلّــم حكاياتــه األكثــر خصوص ّيــة،
مثل ّيتــه ،زواجــه وأب ّوتــه ،عالقتــه بــاأل ّم الغائبــة ،بالعشّ ــاق،
بالمــوت وبمــن يكفّنــه.
ـي لنقطــة
كل روايــة ،كمــا فــي ّ
فــي ّ
كل فيلــم ،قبــول ضمنـ ّ
بدايــة مــا .كمــا أ ّن لبعــض األبطــال قــدرات خارقــة أو
خاصــة ،لدينــا فــي هــذه ال ّروايــة رجــل يــروي إثــر
حكايــات ّ
المــوت وأثــره .ومــا يدرينــا كــم تطــول تلــك البرهــة التــي
يظـ ّـل فيهــا ال ّدمــاغ ح ًّيــا بعــد وفاة ســائر األعضــاء ،ومــا أدرانا
مــا الـ ّروح .ال ّروايــة تفتــرض إذًا قدرتــه علــى أن يــروي .مثــل
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هــذا الـ ّراوي الــذي يــروي موتــه ،وأيضً ــا مــوت المدينــة التــي
كل ذلــك فــي مئــة صفحــة ون ّيــف
عرفهــا (ومذهــل حكايــة ّ
فقــط) والتــي انقلبــت مــن طرابلس القديمــة ،بحيويّــة دفّاقة
وصــاالت ســينما ومصــارف محلّ ّيــة وكباريهــات ووافديــن مــن
الجبــال والقــرى ليندمجــوا فيهــا ،مــن طرابلــس القبضايــات
وال ّزع ـران إلــى طرابلــس الميليشــيات التــي قتلــت تن ّوعهــا
ـول إلــى طرابلــس مــا بعــد الحــرب المنهكــة المتج ّمــدة
وصـ ً
علــى فقـ ٍر وعجـ ٍز مديديــن والتــي ال مجــال فيهــا للمختلفيــن
وال لرافضــي إعالنهــا «قلعــة المســلمين» .مدينــة ميتــة إلــى
حــ ّد عــدم ال ّدفــاع عــن عــرض أجمــل روايــة هــي فيهــا
والســماح بســحبها منــه،
البطلــة الحقيق ّيــة فــي معرضهــا ّ
تظــل روايــات بورنوغرافيّــة كثيــرة معروضــة دون
بينمــا ّ
ـوي علــي خضــور
مانــع .هــل أجمــل مــن وصــف انتحــار العلـ ّ
حزنًــا حينمــا طردتــه الميليشــيات« :فــرش فســاتين أ ّمــه
الميتــة علــى ســرير والديــه .انسـ ّـل بينهــا كطفــلٍ  ،وأجهــش
بالبــكاء .أخــرج بندقيــة صيــد ،وأطلــق رصاصــة فــي حلقــه،
ثــم نــام وســط رائحــة أهلــه».
كيــف يمكــن إذًا لنبيــل أن يــروي مــا كانتــه بعــد أن ماتــت
كينونتهــا تلــك؟ عليــه أن يرويهــا فــي وصفهــا تأري ًخــا ألموات،
كأدب ال ّرحــات الــذي يذكــر كــم صنبــو ًرا كان فــي ســبيل
مســجدها وكــم فرس ـ ًخا تبعــد قلعتهــا عــن الشّ ــاطىء وكــم
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والصاغــة
كان فيهــا مــن صنــوف المتــع وأســواق الب ّزازيــن ّ
وال ّدباغــة .يــروي ال ّر ّحالــة عائ ـ ًدا إلــى بلــده بعــد عشــرين
الصــور
عا ًمــا ع ّمــا لــم يعــد موجــو ًدا بعــد أن تركــه ،كأنّهــا ّ
فــي فهــم روالن بــارت :ننظــر فنــرى مــا نعلــم أنّــه م ّيــت.
علــى نبيــل إذًا أن يــروي ،كلّمــا ذكــر اســم شــارع ،مــا كان
ٍ
مصــرف
وصفــه ومــا كان فيــه مــن محــاّت وت ّجــار ،وكــم
كان فــي المدينــة وكــم قاعــة ســينما ،ومــن كان منهــا وزيـ ًرا
العثمانــي ،وكيــف
وكيــف تــز ّوج حفيــدة مدحــت باشــا
ّ
تحـ ّول كنيــس اليهــود فيهــا وأمالكهــم إلــى ســوق أو مصنــع
لل ّزجــاج ،وأســماء عائالتهــا ووجهائهــا وخطّاطيهــا .لــذا يقــول
لنــا مــوت المدينــة (بــل هــو يعلنهــا صراحــة أ ّن طرابلــس
مقبــرة واســعة) ،وليــس تاريخهــا فــي الحقيقــة ،إذ التّاريــخ
يســعى إلــى نشــر الماضــي كأنّــه أمامنــا (بــل كأنّنــا مــع
فرعــون بيــن طعامــه وشـرابه كمــا قــال أحمــد شــوقي) بينما
الســريع
هاهنــا نســعى إلــى اللوائــح ،والتّعــداد ،والذّكــر ّ
ألســماء ومواضــع كلّهــا اندثــر ،لك ّنــه ذكــر ال حيــاة فيــه ،هــو
نصــب المــوت وشــاهدة القبــر.
ـوم ،وكانــت ح ّي ـ ًة.
ّ
كل ذلــك ليقــول لنــا إنّهــا كانــت ذات يـ ٍ
كل حيــاة كانــت أيضً ــا منخــورة بالمــوت لــذا
لك ّنهــا ،كمــا ّ
كان أيضً ــا علــى حضــور نبيــل أن يتخلّــل ســائر فصــول
ال ّروايــة وليــس فقــط فصلهــا األخيــر :تفتتــح ال ّروايــة بمقتــل
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نبيــل ،وتســتم ّر بقتــل أبيــه ألحــد خصومــه م ّمــا يدفعــه إلــى
الفـرار وتــرك المجــال مفتو ًحــا أمــام زوجتــه ،ع ّيــوش ،لتمــأ
الفـراغ وتدافــع عــن ابنهــا وتصبــح بدورهــا شــخصيّة محوريّة
فــي ال ّروايــة ،ثــم نشــهد قتــل االبــن خالــد ،أي والــد نبيــل،
ويظــل نبيــل متــروكًا لج ّدتــه وأختــه مســعودة وجارتــه،
ّ
ال ّنســاء اللواتــي هــ ّن جانــب الحيــاة مثلمــا ال ّرجــال هــم
جانــب المــوت فــي ال ّروايــة .فــي أثنــاء ذلــك أيضً ــا مــوت
الســاح مطلــع عهــد الميليشــيات بــل ومــوت المدينــة
رفــاق ّ
نفســها يتركنــا أمــام ضــرورة تثبيــت الماضــي الــذي كانتــه
فــي لوائــح تحــاول حصــر وتعــداد مــا كانــت عليــه .أ ّمــا
مــوت نبيــل نفســه فيتركنــا مباشــرة فــي مواجهــة الشّ ــعر،
أي لغــة ســواه تبقــى وتنبــع عندمــا يتيّقــن المــرء مــن
إذ ّ
موتــه؟ لــذا ينتقــل ،حيــن يتحـ ّدث عــن نفســه ،إلــى شــاعريّة
ـواس بعضهــا ببعــض وتعجــن
ال تطــاق قســوتها ،تعجــن الحـ ّ
الجملــة والــكالم وال تتع ّفــف أبـ ًدا .لــم قــد يتع ّفــف الميــت؟
مــن هنــا تأتــي التّشــابيه واالســتعارات والشّ ــاعرية المختلفــة
والحــا ّدة.
الشّ ــعر هنــا قـ ٍ
ـاس وجــارح ،ليــس رومنطيق ًّيــا وال ناع ًمــا ،رغــم
أ ّن ال ّروايــة فــي ذاتهــا مفعمــة بال ّرومنطيق ّيــة والرقّــة .ولئــن
وصــف حســن داود صاحــب هــذه ال ّروايــة بالجرأة فمــا ظ ّني
أنّــه قصــد الجــرأة علــى تســمية األعضــاء الجنسـ ّية بأســمائها
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العا ّم ّيــة ،ولدينــا كتــب كثيــرة قديمــة وحديثــة تقــول ذلــك
وتصــف مشــاهد جنسـ ّية مط ّولــة فيمــا ال تتعـ ّدى المشــاهد
الجنســ ّية ،وهــي تعــ ّد علــى أصابــع اليــد الواحــدة ،فــي
روايــة صهيــب أيّــوب خمســة أو س ـتّة أســطر علــى أقصــى
تقديــر فــي المشــهد العــذب لغلوريــا التــي تــر ّوض خالــد
أكومــة .بالعكــس ،فــي روايــة «رجــل مــن ســاتان» خفــر
ورقّــة يتجلّيــان حتّــى عندما يمــازح ال ّرجــال العجائــز بعضهم
بعضً ــا بأقــذع الشّ ــتائم ،هــو خفــر الحساسـيّة واالنكســار فــي
ـي ذئــب.
مواجهــة ال ّزوجــة «كان لهــا مـزاج عكــر .تملــك عينـ ّ
لــم أرغــب فيهــا يومــا .كنــت أخافهــا وهــي ترمــي ثيابهــا قبل
كل مجامعــة» ،أو األخــت «حيــن قلــت لشــقيقتي مســعودة
ّ
فــي صغــري إنّــي أريــد المــوت لــم تعلّــق .تركتنــي وحــدي
أمــام كومــة مــن الحجــارة .عصفــور واحــد كان يطيــر فــوق
شــجرة ،ومــن بعيــد تطـ ّـل مقبــرة .حينهــا عرفــت بمــا يشــبه
الهمــس أنّــي لســت شــيئًا يذكــر» ،أو فــي مواجهــة ال ـذّات
«أوزّع خرابــي كبــذور حقــل لــم تطــأه قــدم» .بــل حتّــى
فــي معابثــة المــوت « بعدمــا شــ ّرحوا جثّتــي لــم يجــدوا
أي شــيء عال ًقــا فيهــا ،ال ذكرياتــي وال طفولتــي وال أســماء
ّ
مــن أعرفهــم ومــن يربكنــي الجلــوس أمامهــم .وجــدوا فقــط
أعضــاء متوقّفــة عــن العمــل» .هــو يقــول « كنــت أعــرف
أن المــوت يخفــي األلــم أو يؤ ّجلــه» لك ّنــه مخاتــل ومعابــث
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ال يتــو ّرع أيضً ــا أن يســألنا « هــل أكيــد أ ّن الجثــث تــروي
الحقيقــة؟» .هــذا الخفــر يحــرس ال ّروايــة ويســمح لهــا فــي
اآلن عينــه ،خالفًــا لكثيــر مــن ال ّروايــات المحتفــى بهــاّ ،أل
تتلطّــى وراء ال ّرمــوز واألكــواد واللغــة التــي تــزدوج لكــي
تخ ّبــىء مــا تريــد قولــه خلــف غــاالت مزدوجــة.
هــي أيضً ــا ليســت روايــة اللــذة والمتعــة ،علــى مــا يستســهل
كتّــاب وكاتبــات كثــر .بــل ال ّنقيــض ،روايــة الشّ ــهوة وال ّرغبــة
المكســورة ،غيــر المشــبعة أو غيــر ممكنــة اإلشــباع ،إ ّمــا
بســبب ال ّزمــن أو المــرض أو المســافة أو اختــاف الميــول
كل ذلــك يمنــع ال ّرغبــة مــن االكتمــال ،بقســوة
أو الكــذبّ .
عنيفــة ،لك ّنهــا بالضبــط القســوة التــي تســمح بالحيــاة
وباســتمرارها ،علــى مــا يــرى جيــل دولــوز معارضً ــا ميشــال
فوكــو فــي خالفهمــا الشّ ــهير حــول اللــذة وال ّرغبــة .بــل لعـ ّـل
فــي هــذه ال ّنقطــة بالــذات مــا هــو ســبب الخــوف األعمــق
مــن هــذه ال ّروايــة ،فروايــات اللــذة والجنــس ،بمــا فــي ذلــك
المثلــي ،مبذولــة ســهلة المتنــاول ،معروضــة فــي
الجنــس
ّ
المكتبــات ومعــارض الكتــب بح ّريّــة تتفــاوت قليـ ًـا مــن بلــد
الســلطات القضيب ّيــة
إلــى آخــر لكــن ال خــوف منهــا علــى ّ
التّفكيــر ،أ ّمــا روايــة االنكســار والشّ ــهوات مســتحيلة اإلرواء
الســلطات
فتزعــزع تلــك الثّقــة التــي تقــوم عليهــا مثــل هذه ّ
بظ ّنهــا أنّهــا ال تنكســر وال تصيبهــا ع ّنــة وال عجــز.
فــي حســباني أ ّن حســن داود رأى فــي كتابــة صهيــب جــرأة
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تاريخ ّيــة ،فــي تســمية العائــات الطرابلســ ّية المتصارعــة
الصريحــة دون التّخفّــي وراء
(كرامــي والمقــ ّدم) بأســمائها ّ
األســماء المســتعارة ،وفــي إعــان وجــود المثل ّيــة فــي
طرابلــس تاريخ ًّيــا (بــل واشــتهارها بذلــك حتّــى وقــت
قريــب) وفــي تنــاول حيــاة المثل ّييــن ال فــي وصفهــا
تتمحــور حــول جنســانيّتهم بــل فــي تناولهــا وهــي تحصــل
عل ًنــا فــي نســيج مدينتهــم وحياتهــا ،فضـ ًـا عــن اإلشــارات
إلــى حيواتهــم المتناثــرة وزيجاتهــم بنســاء ومــا يجــري
فــي ذلــك .لكــن ربّمــا أيضً ــا أراد داود ،وهــو مــن هــو فــي
حساس ـ ّيته تجــاه اللغــة ،اإلشــارة إلــى ج ـراة صهيــب علــى
اللغــة والتّشــابيه وعلــى الشّ ــعر وإدماجــه فــي صلــب
ـواس» ومــن الحساسـ ّية الفائضــة
ال ّروايــة .فمــن «تراســل الحـ ّ
تجــاه القســوة ومــن تحـ ّدي اللغــة يســتخرج الشّ ــعر وتولــد
جمــل كمثــل «أســتمني علــى مضــض كأنّــي أقضــم ظهــر
ســلحفاة أو أضــع إســفنجة ناشــفة فــي شــرجي» أو «شــعور
تحـ ّرك بطيئًــا وبتصميــم كأفعــى تمـ ّط جســمها الثّقيــل فــي
أمعائــه» .ومنــه تتركّــب مقاطــع مثــل« :لــم أكــن أملــك
طــوال عمــري الجــرأة كــي أقــول إنّنــي بائــس وإنّنــي اختبرت
حيــاة بشــعة ،حيــاة ممســوكة بــا أيــد .منهوبــة لهــواء طليق،
ولف ـراغ لــم أســتطع إنهــاءه» أو «لــم أســتطع ذرف دمعــة
واحــدة ،أحسســت بنقمــة دفينــة .تم ّنيــت لــو خرجــت
إليهــم بفســتاني ورقصــت».
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تحتــل فيهــا
ّ
ربّمــا أراد صهيــب أيّــوب أن يكتــب روايــة
الصــدارة والبطولــة ،غيــر أ ّن
طرابلــس ،المــكان ،مركــز ّ
الروايــة إن ناجح ـ ًة تتجــاوز مقاصــد صاحبهــا .فالواقــع أنّهــا
روايــة المقتلعيــن مــن األمكنــة ،القادميــن مــن أمكنــة
أخــرى (عـكّار ،ســوريا) ،المهاجريــن (إلــى فرنســا) ،المنف ّييــن
الهاربيــن أو المغادريــن (ســوريا أو فرنســا أو بيــروت) .هــي
لحظــة التّقاطــع مــا بيــن اقتالعاتهــم الكثيــرة وعودتهــم .وأل ّن
المدينــة هــي ،كمــا لهجاتهــم الثقيلــة وهويّاتهــم ،لحظــة
تقاطــع المســارات هــذه كلّهــا (العكّاريــة الطرابلســ ّية،
أكومــي المرافــق للمقــ ّدم ،غلوريــا الح ّيــة والمتوفّــاة فــي
ظــ ّن ابنهــا واليهوديّــة الطرابلســيّة التــي تحلــم بالغنــاء
أي شــيء عنهــم
فــي مصــر ...الــخ) ،فإنّنــا ال نعــرف تقري ًبــا ّ
خارجهــا .ال يقــول نبيــل الكثيــر عــن إقامتــه الطّويلــة ج ـ ًّدا
فــي فرنســا (صفحــة تختــزل خمســة عشــر عا ًمــا وحبًّــا
الســوريّة،
وانتحــا ًرا) ،وال نعــرف شــيئًا عــن حيــاة علــي أكومة ّ
اإلشــارة إلــى حيــاة ليل ّيــة فــي بيــروت ال تتجــاوز ســط ًرا
يعــود بعدهــا إبــن نبيــل إلــى ش ـقّة والــده فــي طرابلــس...
مســارات االقتــاع والتّقاطــع هــذه ترســم صــورة غيــر
مســبوق ٍة وبالغــة االختــاف عــن المــكان الــذي يحضنهــا ،أي
طرابلــس ،صــورة ال تســتنفدها حكايــات العائــات العريقــة
وال األمكنــة األصيلــة فــي قلــب المدينــة ،صــورة لهــا مــن
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زاويــة نظــر عائــات نازحــة إلــى مناطــق الهوامــش الفقيــرة
علــى أطـراف المدينــة كبــاب الذّهــب (بــاب التّ ّبانــة) ومنهــا
ـي للمدينــة كحاضنــة
يمكــن للمــرء أن يــرى العمــق التّاريخـ ّ
للتّغ ّي ـرات الكثيــرة ـ أي لل ّنــزوح والف ـرار والمــوت والحيــاة،
والحــب والشّ ــهوات ال ّزائلــة ـ ال فــي
والشّ ــعر والتّاريــخ
ّ
وصفهــا امتــدا ًدا لعراق ـ ٍة متج ّمــدة فــي الماضــي قــد يأمــل
أحدهــم فــي نشــرها علــى المســتقبل ليتع ّفــن بــدوره.
للغــة المشــدودة اإليقــاع ،للشّ ــعر ،للجــرأة علــى اللغــة
والشّ ــعر وتصـ ّورات المدينــة ،لطبقــات المــكان الذي تســبره،
لتركيــب بنيتهــا وشــخصيّاتها العابثــة حتّــى بســؤال المــوت،
ـكل هــذا هــي روايــة مخيفــة ح ًّقــا كمــا هــي حــال الجمــال
لـ ّ
الحقيقــي مشعش ـ ًعا.

صهيب أيّوب ،رجل من ساتان ،دار نوفل ،بيروت.٢٠١٨ ،
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الطّــلــــــــــــــل اآلتــــــــــي

ِ
حرب متطاولة
أخالقي
دليل
ٌ
للعيش في ٍ
ٌّ

مســتحيل تلخيــص كتــاب وليــد صــادق «الطّلــل القــادم:
ٌ
محــاوالت مــن حــرب متطاولــة» .منــذ محاولــة ترجمــة
الصعوبــة« The Ruin to Come .الطّلــل اآلتــي»
العنــوان تتبـ ّدى ّ
يكتــب وليــد ،فــا نــدري هــل يشــير إلــى ثقــة بهــذا القــدوم
أم إلــى رجــاء ،وهــل نقــول إنّــه مقبــل (بمــا فــي ذلــك مــن
إشــارة إلــى البشاشــة) أم قــادم (مــع مــا فــي ذلــك مــن
ِقــ َدم ،رغــم إشــارته إلــى المســتقبل)؟ ويتكــ ّرر ذلــك مــع
كل صفحــة مــن الكتــاب ،فكيــف نقــول
كل فكــرة وفــي ّ
ّ
بالعرب ّيــة  overliverفــي اختالفهــا عــن  ،suvivorأهــي ال ّناجــي
أم المتمــادي فــي العيــش؟ وكيــف نقــول ال ّنفــي الــذي
يســتعمله بكثــرة ( non-posthumousالالالحــق؟ غيــر التّابــع؟)
ومثــل ذلــك كثيــر.unreconciled, unwelcomed :
مــا يص ّعــب عمليّــة العــرض والتّعريــب هــذه ،رغــم ضرورتهــا
فــي تقديــم فكــر وليــد صــادق ،أ ّن ال ّنفــي مقصــود لذاتــه،
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وليــس فقــط لمضمونــه .أ ّن «الالالحــق» ليــس «المحايــث»
بــل هــو فعـ ًـا ال ـ الحــق ،ومــن ال ّنفــي هــذا تتولّــد مفاصــل
ها ّمــة فــي فكــر وليــد .كمــا أ ّن اللغــة العرب ّيــة ،بطبيعتهــا،
ليســت لغــة ســوابق ولواحــق ،بــل لغــة اشــتقاق وطبــاق ،مــا
يجعــل نقــل هــذه المفاصــل أكثــر أه ّم ّيــة بقــدر صعوبتــه إن
لــم يكــن اســتحالته.
رغــم اإلخــال ال ّناجــم عــن اإليجــاز والتّلخيــص والتّعريــب،
فلنحــاول إذًا توطئ ـ ًة وبضعــة أســئلة.
الطّلــل الــذي لــم نقلْــه بعــد يقتــرح وليــد صــادق فــي
الســنين
الكتــاب الــذي تش ـكّل علــى مــدى نحــو عقــد مــن ّ
سلســلة مــن المواقــف التــي تُبنــى علــى قـراءة أعمــال ف ّن ّيــة
وقصص ّيــة وروايــات إنجيل ّيــة وشــهادات مقاتليــن ومقاتــات
و ِعلــم نفــس ،يتب ـ ّدى لقارئــه أنّهــا تتط ـ ّور أمــام عينيــه مــن
الجماعــي ،وفقــط عندهــا يمكــن
الفــردي إلــى
المجــال
ّ
ّ
للصــورة أن تكتمــل وأن يصبــح الكتــاب مفتو ًحــا بحجــم
ّ
المدينــة وشــوارعها المتل ّويــة.
علــى المــرء ،المقيــم فــي مجتم ـعٍ يحيــا فــي حــرب أهل ّيــة
متطاولــة أل ّن بنيتــه هيكل ًّيــا تنــذر بتج ـ ّدد دورات العنــف،
أن يح ـ ّول الخ ـراب ال ّناجــم عــن عنــف الحــرب إلــى طلــل،
والطّلــل هــو مــا يقــف عنــده الشــعراء فيقولــون ...وشــرط
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التّحويــل إذًا هــو القــول ،إلّ أ ّن القــول مسـ ٍ
ـتعص إن لــم يكــن
مــن خــال عمل ّيــة المثــول فــي حضــرة الجثّــة ،حرف ًّيــا ،دون
تغطيــة الجثّــة ،بوصفهــا فائضً ــا ال نــدري مــا العمــل بــه(((،
ـدي((( .الجثّــة الثّقيلــة
ـي أو عقيـ ٍّ
بـ ّ
ـي أو سياسـ ٍّ
ـأي شــعا ٍر دينـ ٍّ
أمــام أعيننــا واســم القتيــل الملتصــق بالمتحلّقيــن حولــه
الصمــت وبهــت الفكــر وحيرتــه،
شــرط الوصــول إلــى حالــة ّ
الصمــت يتولّــد القــول(((.
وربّمــا مــن هــذا ّ
علــى المــرء أن يحمــل هــذه الجثّــة وأن تتق ـ ّدم رجــاه فــي
مكانــه كمــا لــو أنّهمــا تحف ـران هــذا المــكان ،الجثّــة تعيــد
الصمــت مــا بيــن الجثّــة والدفــن هــو
تشــكيل هــذا المــكانّ .
الصفــات((( .األرملــة لــم تكتســب بعــد
أيضً ــا مرحلــة تعليــق ّ
الصفــات ،وال الوريــث ،لــم نشــهر اتّها ًمــا بالقاتــل ولــم
هــذه ّ
الصفــات ســائلة ،بــل هــي لــم
يصبــح أحـ ٌد شــاه ًدا .ليســت ّ
تهبــط بعــد علــى حلقــة الماثليــن فــي حضــرة الجثّــة .بــل
كل حكــم آنــذاك(((.
قــد يكــون علينــا أيضً ــا أن نعلّــق ّ
المــكان الــذي صاغتــه الجثّــة يَ ْن َعجِــ ُن بزمــن الحــرب
((( «ندبة» كام يف رواية حسن داود ص ٧٥ .أو « وصمة ال فكاك منها» عن زياد أيب اللمع ص.٧٢ .
((( يف شكل عام ،الفصل من ص ۱۱ .إىل .۳۲
((( ص.۲٥ .
((( ط ّبــق ذلــك عــى إبراهيــم طـ ّراف ،الــذي حكــم عليــه باإلعــدام وتـ ّم تنفيــذ الحكــم ،لكــن
ليــس باإلمــكان ح ًّقــا تحديــد هــل هــو مجــرم أم ضحيّــة ،ص ،۸٠ .مثلــا ينطبــق عــى تعريــف
الغائــب يف القانــون اللبنــا ّين ،أي ذلــك الــذي ال يعــرف أح ًّيــا هــو أم ميتًــا ،ص.۱۱٥ .
((( مثلــا يدعونــا بــال خبيــز لتعليــق الحكــم عليــه عندمــا كتــب ســرة قصــرة لــه كمقاتــل
ملجلّــة باحثــات ،العــدد ال ّرابــع۱۹۹۷ ،ـ ۱۹۹۸ـ ص ۳۹۸ .مذكــور ص ۲٠۹ .يف كتــاب وليد صادق.
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المتطاولــة ،بخب ـرات َمــن اســتم ّروا علــى قيــد العيــش دون
أن يفارقــوا زمــن الحــرب ،ال ّناجيــن مجــازًا أل ّن ال ّنجــاة أيضً ــا
صفــة ،هــو المــكان الــذي ال تســتطيع العيــن أن تعاينــه ّإل
متــى امتــأت بــه ،إلــى حــ ّد أنّهــا تفــارق اإلدراك ،تصبــح
مالمســا لمــا يقــع عليــه،
حاســ ًة خالصــة ،عضــ ًوا جســديًّا
ً
ّ
(((
رمــا ًدا ،عي ًنــا عميــاء كجثّــة  .كأ ّن العيــن تنفصــل عــن
الصفــات علــى الحاضريــن ،لــم
ال ّدمــاغ((( .مثلمــا لــم تهبــط ّ
يهبــط مع ًنــى علــى المشــهد .مثــل هــذه العيــن لــن تعــود
مــن انفصالهــا إلــى خــارج اإلدراك ،ولــن تنفــع شــاه ًدا.
الشّ ــهادة أصـ ًـا غيــر نافعــة فــي مجتم ـعٍ يمنعهــا ،بنيويًّــا،
ـت وفيها
ألنّهــا ال تفعــل غيــر إعــان سـ ٍّر شــائعٍ (الحــرب وقعـ ْ
ـكل مســتع ٌّد لإلج ـرام ...إلــخ .((().مــا قــد يكــون
فظائــع ،الـ ّ
ناف ًعــا ،بحســب وليــد ،هــو ذلــك الظّهــور المتقطّــع ،كال ّنبــض،
لمــن اســتم ّر ح ًّيــا دون أن يصبــح الحقًــا لزمــن الحــرب.
ذلــك أ ّن مثــل هــذا الكيــان ،متقطّــع الظهــور تك ـرا ًرا ألنّــه
ـب
ليــس فــر ًدا بــل احتمـ ً
ـال زمن ّيــا ،يمتلــك معرفـ ًة غيــر مر َّحـ ٍ
بهــا دون أن يمتلــك رغبــ ًة بإشــهارها وال بــأن يصبــح لهــا
«كات ًبــا» (أي صاح ًبــا لروايتهــا ،بمعنــى آخــر شــاه ًدا حيــث
الشــهادة الحضــور والقــول .)...عــدا غيــاب ال ّرغبــة باإلشــهار
((( ص.٥۳.
((( الفصل من ص ٤۷ .إىل  ،٦۳ومتاب ًعا عىل فالرت بنيامني مثلً ص.٥۱.
((( ص ۱٥۱ .وما يليها.
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وال َبــوح وال ّنســبة إلــى صاحــب ،يتقـ ّدم ال ّناجــي غيــر الالحــق
فــي المــكان المفعــم بزمانــه بإص ـرا ٍر فقــط علــى الوجــود
واالســتمرار ،يجمعــه الخــوف إلــى مثيلــه ويجمعهمــا
الصفــات (الح ـكّام ،الشّ ــهود ،المعتقليــن
تشــكيك أصحــاب ّ
الســابقين ،المجرميــن ،والضّ حايــا) بأســباب اســتمرارهما دون
ّ
تــو ّرط ســابق((( .مثــل هــذه المعرفــة غيــر المر ّحــب بهــا
المكتَ َنــزة ج ـ ّراء عيــش الحــرب المتطاولــة( ،((1يقــول وليــد،
ـول
والتــي يحملهــا ذلــك الــذي اســتم ّر ،فقــط ،ربّمــا تولّــد قـ ً
يحيــل الخـراب طلـ ًـا ويســمح لنــا بالعيــش فيــه .لذلــك يلــزم
جه ـ ٌد طويــل يس ـ ّميه وليــد عمــل الطلــل(.Labor of Ruin ((1
المــكان المفعــم بال ّزمــان chronotope ،بحســب باختيــن(،((1
هــو مــا يبحــث عنــه .المدينــة نفســها ،أي بيــروت ،قــد تقيــم
مثــا أيّــام االحتــال ،يقــول وليــد
خارجهــا ،فــي الجنــوب ً
مســتقرئًا إليــاس خــوري( .((1يقيــم فصـ ًـا مــا بيــن المتاهــة
اقترحــت «المتل ّويــة» ،أل ّن وزنهــا يعنــي
والملتويــة (وقــد
ُ
اســتمرار التّلـ ّوي) أي بيــن  mazeو labyrinthحيــث األولــى مــا
يقــع فيهــا التّيـ ُه ،أ ّمــا الثّانيــة فهــي ما ال تســمح بالخــروج وال
((( ص.۱٦٥ .
( ((1الفصل من ص ۱٤۹ .إىل  ،۱٦۸وباألخص 165ـ .۱٦۷
( ((1ص.۱۷٤ .
( ((1ص۱٠۱ .وما يليها.
( ((1ص.۲۲٦ .
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ال ّدخــول( .((1فــي مدينــة متل ّويــة إذًا علينــا أن نترقّــب ظهــور
ذلــك المســتم ّر فــي العيــش دون أن يصبــح الحقًــا علــى
زمــن الحــرب كــي تســمح معرفتــه المنبــوذة المكتنــزة مــن
الحــرب ،الشّ ــاهد الــذي لــه فيــض معرفــة( ((1دون أن يبــوح
بهــا أو يشــهرها ،لنــا بــأن نغــوص فــي المتل ّويــة ونتقــ ّدم
فــي حضــرة الجثّــة نحملهــا علــى أكتافنــا ،مثــل إنيــاس فــي
ـاس مع مــا يحيطنا
اإلنيــاذة( ،((1فيمــا تحتــرق أعيننــا مــن التّمـ ّ
دون قــدر ٍة علــى تحويلــه إلــى مشـ ٍ
ـهد ُمــد َرك .لعـ ّـل ذلــك
يســمح لنــا أخي ـ ًرا ،بعــد أن يبهــت الفكــر ويحتــار صامتًــا،
بــأن نقــول مــا يحيــل خـراب الحــرب المتطاولــة بنيويًّــا إلــى
طلــل يمكــن فيــه العيــش.
مصــادرات زمــن العــام  ٢٠٠٥ليــس مــا يقولــه وليــد
صــادق شــبي ًها بالقــول إ ّن العدالــة االنتقاليّــة واالعتــراف
بالجرائــم همــا مــا كان ينقــص التّجربــة اللبنان ّيــة ،أل ّن
أساســا األســباب البنيويّــة التــي تمنــع مثــل
الكاتــب يعــرض ً
هــذه العدالــة( ((1عبــر منــع االعتــراف عــن التّحــ ّول إلــى
شــهاد ٍة ح ًّقــا لكونهــا لــن تكــون أكثــر مــن إذاعــة سـ ٍّر شــائع،
( ((1الفصل من ص ۲۱۳ .ـ  ۲۳٠وباألخص ص 267 .وما يليها.
مثل و.۱٤۹
( ((1صً ۱٠٠ .
( ((1ص.۱5۸ .
( ((1فضـ ًـا عــن كونهــا ،يف ذاتهــا ،قام ًعــا لتعـدّد ال ّروايــات والتّجــارب والخـرات ،يف رأي وليــد
صــادق ،ص.۲۱٠ .
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وعبــر منــع الذاكــرة عــن العمــل « :laborعمــل ال ّنســيان»
و«عمــل ِ
الحــداد»( ((1وق ّوتهمــا مــن خــال تغذيــة انتقائ ّيتهــا
حرصــا علــى
وانتقام ّيتهــا واالســتمرار فــي شــيطنة اآلخــر ً
إمكان ّيــة تجديــد العنــف معــه( .((2فــي فصــول الكتــاب
المكتوبــة بعــد  ٢٠٠٥يشــير وليــد صــادق إلــى أ ّن الزمــن
الــذي يقترحــه حــزب اللــه وت ّيــار المســتقبل ،علــى حــ ٍّد
ســواء ،زمــ ٌن يصــادر علــى إمكان ّيــة تحويــل الخــراب إلــى
طلــل مــن خــال اإلقامــة أبـ ًدا فــي زمــنٍ مقــاوم ال ينتهــي ،أو
ـي
مــن خــال المصــادرة علــى المســتقبل واالنتظــار الخالصـ ّ
لحلــول العدالــة فــي نهايــة الزمــان(.((2
(((1

يقتــرح وليــد صــادق إذًا علــى الف ّنانيــن أن يجترحــوا زمانًــا
مختل ًفــا عــن زمــن حــزب اللــه وتيّــار المســتقبل ،غيــر أنّــه ال
يشــرح أنّــى لهــم ذلــك ومــن أيــن لهــم بإنتــاج زمــن يصبــح
زم ًنــا عا ًّمــا ،مفروضً ــا علــى الجميــع ،أو فلنقـ ْـل مرغوبًــا مــن
المجتمــع لجاذب ّيتــه .وال يشــرح أيضً ــا كيــف ألحـ ٍـد أن يقتــرح
ـي الــذي ف ّرقتــه تجــارب
زم ًنــا مو َّحـ ًدا علــى االجتمــاع اللبنانـ ّ
الحــرب ،مولّــدة تجــارب وأزمن ـ ًة مختلفــة بيــن مــن كانــوا
تحــت القصــف ومــن كانــوا متف ّرجيــن.
(((1
(((1
(((2
(((2

الفصل من ص ۱۱۱ .إىل  ۱۳٠وباألخص ص۱۲٠ .وما يليها.
مثل.
صً ۲۳ .
ص.165 .
ص 95 .وما يليها.
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أعتــذر مج ـ ّد ًدا عــن الخلــل الــذي يتب ـ ّدى فــي مثــل هــذه
التّوطئــة الوجيــزة ،التــي ال تفــي بحـ ّـق ث ـراء أفــكار الكتــاب
كل ف ّنانــي
وتدفّقهــا ،ومســاءلتها مــن هــذه ال ّزوايــا أعمــال ّ
مــا بعــد الحــرب تقري ًبــا فــي لبنــان ،بحيــث يــكاد يكــون
الكتــاب ثبتًــا بأســمائهم (أكــرم زعتــري ،زيــاد أبــي اللمــع،
مــروان رشــماوي ،جوانــا حاجــي تومــا وخليــل جريــج ،لميــاء
غســان ســلهب ،طونــي شــكر ،وغيرهــم) وأســماء
جريــجّ ،
مــن نظّــروا للف ـ ّن فــي تلــك الفتــرة (جــال توفيــق ،بــال
الصحافــة (نزيــه خاطــر،
خبيــز ،وغيرهــم) أو كتبــوا عنــه فــي ّ
محمــد الحجيــري ،يوســف بــ ّزي ،وغيرهــم) ومــن كانــت
لهــم إســهاماتٌ عــن الحــرب (إليــاس خــوري ،وضّ ــاح شـرارة،
ســمير قصيــر ،ف ـ ّواز طرابلســي ،حســن داود ،برهــان علويّــة
فضــا عــن نقاشــها عشــرات
ً
وأحمــد بيضــون ،وغيرهــم)،
ٍ
منحوتــات وطوابــع وروايــات رســم ّية
الكتــب واســتقرائها
وشــهادات مقاتليــن ســابقين أو معتقليــن تع ّرضــوا للتّعذيــب
وعــادوا ليكتبــوا كت ًبــا ،فــي األعــ ّمَ ،خالص ّيــة الطّابــع تمــ ّر
بــاآلالم علــى وعــد القيامــة( .((2لكــن ال مفـ ّر مــن مثــل هــذه
التّوطئــة إن شــئنا مســاءلة الكتــاب نفســه .إذ يتبـ ّدى لــي أ ّن
ـي فــوق مــا
ـي ،فــي العمــق ،هاجـ ٌ
ـس أخالقـ ّ
هاجســه األساسـ ّ
ـي.
ـي أو فكـ ّ
ـري أو ف ّنـ ّ
ـي أو اجتماعـ ّ
هــو سياسـ ّ
( ((2والشّ ــعارات والعقائــد الدّينيّــة متنــع ظهــور الــا ـ الحــق مثلــا متنــع ح ًقــا املثــول يف
حــرة الجثّــة .ص ۲٠۱ .ومــا يليهــا.
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ارتبــاكات القــارئ وانتظاراتــه يتســ ّبب الكتــاب فــي
عــدد مــن االرتبــاكات لــدى قارئــه ،فــإن كان وليــد يبــذل
كل روايــات الشّ ــهود علــى
جهــ ًدا خارقًــا فــي نقــاش ّ
الحــرب تقري ًبــا (صنيفــر ،وســعادة ،والشــفتري ،وخبيــز،
وخويــري ،والعلــم ،والقنطــار وســواهم) ،فإنّــه يقــوم بذلــك
ليخلــص إلــى القــول بأنّهــا ال تع ّبــر عــن المعرفــة المنبــوذة
(((2
المكتنــزة عــن الحــرب المتطاولــة ،إ ّمــا ألنّهــا مســتعجلة
مجــال
ً
أو خالصيّــة الطابــع( ((2وفــي كال الحاليــن ال تتــرك
(الصامــت أو تحديـ ًدا الحــوار مــع صمــت الغائــب
للحــوار ّ
الــذي ال يمكــن أن يعــود( )((2معهــا بــل تريــد أن ّ
تــدل
قارئهــا علــى طريــق صاحبهــا وشــهادته واستشــهاده (ألــم
يقــل جوزيــف ســعادة إنّــه كان واث ًقــا أ ّن ال شــيء ســيصيبه
أصــا مــات فــي ّ .)((2( ١٩٧٦إل أ ّن تعريفــه لمــن
ً
ألنّــه
يحمــل مثــل هــذه المعرفــة المنبــوذة هــو أصـ ًـا تعريــف
يمنــع عنــه ال ّرغبــة فــي اإلشــهار وفــي ال ّنســبة إليــه .تال ًيــا
كل
نــص مكتــوب عــن الحــرب ،بمجــرد توقيعــه إذ ّ
ّ
كل ّ
إعــان يؤطّــر صاحبــه فــي صفــة مــا ،يصبــح خــارج إطــار
(((2
(((2
(((2
(((2

ص ۱۹۳ .ـ  ۱۹٤متح ّدث ًا عن كتاب سمري القنطار.
ص ۲٠۱ .وما يليها متح ّدث ًا عن شهادات املقاتلني املسيحيّني.
ص.۱۲۹ .
مذكور يف ص.۲٠۱ .
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هــذه المعرفــة( .((2ذلــك أل ّن التوقيــع يعنــي َحمــل االســم
والصفــة المحــ َّددة (ال ُمقاتــل ،المجــرم ،التّائــب،
المع ّيــن ّ
المخلّــص ،الشّ ــهيد ،المعتــذر) .هــذا ،مــع ال ّرغبــة فــي
اإلشــهار ،يمنعــان ســلفًا احتمــال الوقــوع علــى المعرفــة
المنبــوذة بشــروط صاحبهــا ،الــا ـ الحــق ،كمــا ح ّددهــا
الصفــات،
وليــد،
أي صفــة يمنــع تعليــق ّ
ً
خصوصــا أ ّن حمــل ّ
وأ ّن ال ّروايــة مســتحيلة مــا لــم تَــ ِر ْد «عــن» را ٍو.
االرتبــاك الثّانــي ينجــم عــن مالحظــة وليــد صــادق أ ّن
أمثــال هــذا المســتم ّر فــي العيــش غيــر الحــقٍ علــى زمــن
الحــرب ،أو يســ ّميهم أحيانًــا ال ّناجيــن | الشّ ــهود ،كثيــرون
جــ ًّدا يعصــون العــ ّد( .((2فــإن كان األمــر كذلــك فلــ َم لــم
نســتطع أن نتعـ ّرف عليهــم؟( ((2وبصــورة أكثــر أه ّم ّيــة لمــاذا
لــم ينتــج مــن ذلــك قيــام الطّلــل اآلتــي برغــم وجودهــم؟
ّإل أ ّن تكــون المالحظــة علــى ســبيل االحتمــال ،وهــو مــا
( ((2وهــو مــا يقولــه وليــد صــادق نفســه ،ص ۲٠۸ .أو يقولــه عكس ـ ًّيا بــأن بــال خبيــز مل
ـال كان أصـ ًـا
يقصــد أن يصبــح كاتبًــا عندمــا نــر ســرته كمقاتــل ،ص ۲٠۹ .متجاهـ ًـا أن بـ ً
الســرة.
كات ًبــا قبــل أن ينــر هــذه ّ
( ((2ص ۱٦٦ .وما يليها.
يتجســد يف القــول بأنّهــم
( ((2ليــس مــن األكيــد أ ّن معيــا ًرا واض ًحــا للتع ـ ّرف عليهــم قــد ّ
مــن يطلقــون ألســنتهم بوابــل مــن ّ
الثثــرة ،و«رقصــة الـدّاالت» التــي تسـ ّجل الخســارة وتعيــد
وري هــو
إنشــاء ال ّناطــق بهــا والتّاريــخ الــذي هــو مســؤول عنــه ،ص 145 .ـ  ،۱٤٦أو بــأ ّن الـ ّ
ـر ّ
أن ينطــق «الوطــن» بألســنة كثــرة ،مضــادّة لرسديّــات التّوبــة واإلميــان املســتعاد ،معـ ّـرة عــن
تن ـ ّوع التّجــارب دون اختزالهــا يف روايــة عالجيّــة تحيلهــا عــى التّامثــل واملامهــاة مــا بينهــا.
ص.۲٠۹ .
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ال يـ ّ
ـدل عليــه ظاهرهــا ،وأ ّن صــورة المســتم ّر غيــر الالحــق
ـي ال يتع ّيــن
هــذه إنّمــا هــي أيضً ــا مج ـ ّرد احتمــا ٍل تاريخـ ٍّ
حتّــى فــي هــؤالء األفــراد رغــم وجودهــم واســتمرارهم
وعــدم حيازتهــم ألســماء أو صفــات وال لرغبــة فــي البــوح
واإلشــهار وال ال َخالص ّيــة .والواقــع أ ّن وليــد صــادق علــى
حــق فــي ال ّنظــر إلــى الطّبيعــة التّكراريّــة( ((3للحــروب
ٍّ
ـي
ـي ّ
السياسـ ّ
األهليّــة الناتجــة عــن بنيــة ال ّنظــام االجتماعـ ّ
فــي لبنــان( ،((3غيــر أنّــه ال يوضّ ــح كيــف أ ّن قيــام الطلــل
اآلتــي والظّهــور المتقطّــع لــا ـ الحــق قــد يســتطيع
تغييــر هــذه البنيــة وشــروطها ،وليــس فقــط أن يكــون
ـجم مــع متطلّباتهــا .علــى
ممان ًعــا لهــا أو لل ّدقّــة غيــر منسـ ٍ
ـري أيضً ــا ،يحــاول وليــد صــادق الخــروج مــن
ّ
الصعيــد الفكـ ّ
ثنائ ّيــة الطلــل | ال ّنصــب لنجــد أنفســنا معــه فــي ثنائ ّيــة
الطّلــل | الخــراب( ،((3فهــل مــن إمكانيّــ ٍة للعيــش خــارج
هــذه الثّنائ ّيــات بالكامــل؟
( ((3يف املقابــل ،يف رأيــي الخــاص ،فــإ ّن الشّ ــهادة ،يف فعــل اجرتارهــا األقــوال عينهــا وتوقيعها،
تأمــل يف أن تــرق مــن ال ّزمــن لحظتــي حـ ّـق ،لحظــة ســابقة تحيلهــا ،بق ـ ّوة القــول الــذي
رضا عنيـدًا يــأيب أن ينقــي ،ولحظــة الحقــة تحــاول أن تجعــل مــن املســتقبل غري ًبــا
يشــهد ،حــا ً
عــن الحــارض كأنــه مل ينشــأ مــن صلبــه ،أي أنّهــا تحــاول قطــع الطّبيعــة التّكراريّــة املتض ّمنــة
فيــه .انظــر فــادي العبــد اللــه ،ثــاث شــهادات ،ملحــق ال ّنهــار الثّقــا ّيف ۱٤ ،متّــوز  ۲٠٠۹ويف
القســم الثّالــث مــن هــذا الكتــاب.
۲٠۸مثل وص .۲۱٠
ً
( ((3ص
مثل.
( ((3الفصل ص  ۱۷۱إىل  ،۱۸۹ص ً 175
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أ ّمــا االرتبــاك الثّالــث فينتــج مــن ال ّنظــرة إلــى شــخص ّية
«الــا ـ الحــق» ،غيــر التّابــع زم ًنــا علــى زمــن الحــرب ولكــن
غيــر المحايــث لهــا ،فهــذه الشّ ــخصيّة آخــر األمــر ال تفــارق
ذلــك ال ّزمــن .وهــو ليــس زم ًنــا جذّابًــا بمــا فيــه الكفايــة كــي
ينتشــر علــى مجتمــعٍ تتقاســمه أحــام العظمــة واإلذالل
والمقاومــة المســلّحة .مــا يقترحــه علينــا وليــد صــادق
هــو اإلقامــة صامتيــن فــي زمــن حضــور الجثّــة فــي انتظــار
لحظــة الحيــرة التــي قــد تفتــح بــاب القــول ومــن ثـ ّم بــاب
قــدوم الطّلــل محـ ّـل الخ ـراب .غيــر أنّــه ال يمنحنــا مفاتيــح
عــن طــول مـ ّدة مثــل هــذه اإلقامــة ،اللهـ ّم أن يكــون الحــوار
فيهــا مــع الغيــاب أبديًّــا( ،((3بــل إنّــه ال يمنحنــا حتّــى نظــر ًة
مختلســة إلــى العيــش فــي زمــن الطّلــل نفســه .زمــن الطّلــل
ليــس خالص ًّيــا ّإل أنّــه يســمح بعيـ ٍ
ـش مختلــف ،ربّمــا فــي
عــدم الخالص ّيــة امتيــا ٌز لغيــاب الوصــف الــذي يق ّدمــه وليــد
صــادق بالمقارنــة مــع غيــاب وصــف زمــن الشّ ــيوع ّية لــدى
ماركــس .لك ـ ّن ذلــك ال يعفينــا إذًا مــن التّســاؤل ،مرتبكيــن،
ـي اآلن إلــى
عــن ّ
الســبب الــذي قــد يجــذب المجتمــع اللبنانـ ّ
زمــن الجثّــة غيــر الج ـذّاب ،علــى أمــل االنتقــال إلــى زمــن
الطّلــل غيــر الموصــوف ،مــرو ًرا بمرحلـ ٍة غيــر محـ ّددة الم ّدة
ـي
مــن اإلقامــة فــي صمــت وحيــرة الفكــر والحــوار الباطنـ ّ
( ((3ص .۱۹٤
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مــع الغيــاب .بــل إ ّن مرحلــة االنتقــال مــن زمــن الجثّــة إلــى
زمــن الطّلــل ،فــي ح ـ ّد ذاتهــا ،غيــر معروفــة وال موصوفــة
ســوى بــأ ّن قــولً مــا سيســمح بهــا .كأ ّن وليــد صــادق يقــول
إن ليــس باإلمــكان وصــف الخــروج مــن مرحل ـ ٍة لــم نبــدأ
بع ـ ُد بعيــش مطلعهــا.
المســألة أخالق ّيــة يلــوح لــي أ ّن وليــد صــادق ،فــي
العمــق ،يبحــث عــن حـ ٍّـل لمســأل ٍة أخالقيّـ ٍة ،أن يكــون لبنانيًّــا
ومســتم ًّرا علــى قيــد الحيــاة وســط مــا حصــل مــن مجــازر،
أن يرتــق الفصــل الــذي أنتجتــه الحــرب بيــن الموتــى
فصلــه العنــف فــي داخــل ال ّنفــس المشــقوقة،
واألحيــاء ،ومــا ّ
وكلمــة « َرتــق»  sutureكثيــرة التك ـرار فــي الكتــاب( .((3ربّمــا
أيضً ــا الهاجــس
األخالقــي بــأن يكــون «ف ّنانًــا غيــر الحــقٍ
ّ
علــى زمــن الحــرب»  non-posthumous artistإذا مــا جــاز لنــا
القــول حاذيــن حــذ َوه ،كــي يتمكّــن مــن تجــاوز معضلــة
ال ّنجــاة ذاتهــا وتفــادي أن يتح ـ ّول إلــى ف ّنــان مشـ ٍ
ـرف مــن
عــل علــى مشــهد الحــرب يبيــع زمــن الحــرب وقصصهــا
مقابــل الوصــول إلــى التّكريــس فــي المهرجانــات العالميّــة
كل هــذه
ودوائرهــا النقديّــة وفوائدهــا المال ّيــة( .((3فبلــورة ّ
المفاهيــم الثّريّــة التــي يصنعهــا ،رغــم االرتبــاكات التــي
( ((3أو بعبارة أخرى ،إلغاء الفصل بني من فقد ومن فقده ،ص.۳۱ .
مثل ص ۸۹ .ـ .۹۲
(ً ((3

205

تتسـ ّبب بهــا بعــض جوانبهــا لــدى قارئــه ،إنّمــا هدفهــا وقايــة
ـتغل» الحــرب (أي أن يطلــب غاللهــا)(،((3
ف ّنــه مــن أن «يسـ ّ
وقــراءة فــ ّن اآلخريــن وكتاباتهــم بحســب هــذا المعيــار،
ولــذا يطــرح علــى نفســه وقارئــه معضـ ٍ
ـات أخالق ّيــة ويح ّمــل
نفســه ومجايليــه ،مســؤول ّي ٍ
ات ضخمــة ينــوء تحتهــا حا ُملهــا
وتحرســه فــي آن واحــد.
يبعــث كتــاب وليــد صــادق ،دون أن يكــون تأري ًخــا ،أمــام
أعيننــا تلــك المرحلــة فائقــة الحيويّــة والغنــى مــن عمــر
الف ـ ّن المعاصــر فــي لبنــان ،مــا بيــن أواســط التســعين ّيات
ـت مرحلـ ًة
حتّــى اغتيــال الحريــري وحــرب  ،٢٠٠٦التــي ختمـ ْ
وابتــدأت أخــرى مــن هــذا الف ـ ّن .ربّمــا كان األوان قــد آن،
بعــد عشــر ســنوات علــى تلــك الحــرب ،كــي يجمــع وليــد
صــادق هــذه ال ّدراســات والمقــاالت فــي كتــاب ،كمــا ُج ِمــع
الزمــان ذلــك واختتــم ،ولعلّــه اآلن يبــدأ أيضً ــا مرحلـ ًة أخــرى
مــن العســير توقُّــع مســاراتها.
وانتبهــت ،عندمــا انتهيــت مــن قــراءة الكتــاب ،أنّنــي لــم
ُ
أســأل وليــ ًدا يو ًمــا ،خــال عشــرين عا ًمــا ،أيــن كان أيّــام
الســبعين ّيات والثّمانين ّيــات مــن القــرن
الســاخنة فــي ّ
الحــرب ّ
المنصــرم (وقــد عرفتــه فــي أواخــره) ،وال هــو يو ًمــا ح ّدثنــي
السوق.
( ((3صً ۲۱۷ .
مثل يف رضورة مقاومة املفاهيم لقوى ّ
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عنهــا مــن تلقــاء نفســه .لكأنّمــا هــو يحــدس بــأ ّن علــى مثــل
تلــك المعرفــة أن تظـ ّـل مكتنــزةّ ،أل تصيــر بَو ًحــا ،وأن يمحــى
الســبب فــي
اســم صاحبهــا حيــن يحملهــا ،لعـ ّـل هــذا هــو ّ
بيــاض الغــاف وغيــاب اســم الكاتــب عنــه.

وليــد صـــــادق ،الطلـــــل اآلتـــــي |  ،The Ruin to Comeبينالــي تايبيـــــه،
.2016 ،Motto Books
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إيقــــاع الفتنــــــة

أعمــال «مهرجــان أيلول» تحــت المجهر
فــي «مهرجــان أيلــول» 2000 ،كانــت مواعيــد مناقشــات
األعمــال محـ ّددة مســبقًا فــي البرنامــج ،مــن دون أن تحتــرم
هــذه المواعيــد فــي غالــب األحيــان القاعــدة البســيطة التــي
تقضــي بــأن يلــي العــرض نقاشــه.
إیجــاد مســافة زمنيّــة بيــن العــرض والمناقشــة ليــس
اإلســتراتيج ّية الوحيــدة المتّبعــة ،ففــي اإلمــكان أيضً ــا أن
يتخلّــل ال ّنقــاش العمــل ،تما ًمــا كمــا حصــل فــي عــرض
«شــيرتولوجي» (جيــروم بيــل) الــذي يتأ لّــف مــن ثالثــة
مشــاهد أو مقاطــع يفصــل فــي مــا بينهــا نقاشــات
كل منهمــا بعشــر دقائــق ،وهمــا نقاشــان
ُح ـ ّددت م ـ ّدة ّ
محصــوران بيــن جيــروم بيــل وتيــم إتشــيلز ،م ّمــا يزيدنــا
تأكي ـ ًدا أنّــه (أي النقــاش) جــزء مــن العــرض وليــس شــيئًا
آخــر يضــاف اليــه .وإذا كان اســتدخال ال ّنقــاش فــي
بنيــة العــرض نفســه أظهــر فــي عمــل بيــل منــه فــي
األعمــال األخــرىّ ،إل أنّــه فــي الواقــع ال يغيــب فعل ًّيــا
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عنهــا .فعــرض «وفــي الليلــة األلــف» الــذي يــدوم ســت
ســاعات ،ال يعــود أكثــر مــن لعبــة مملّــة إن لــم يكــن
اســتدرا ًجا لنقــاش يبحــث حتّــى فــي التّفاصيــل ويصيــب
هدفــه بســرعة .وتجربــة رلــى الحــاج إســماعيل خســرت
الكثيــر مــن قدرتهــا المحتملــة علــى القــول أل ّن الف ّنانــة
والجمهــور المتواطــئ معهــا فضّ ــا أن يحــ ّوال الفســحة
ـي الــى
ال ّزمن ّيــة المتاحــة لهمــا مــن مجــال ال ّنقــاش الفعلـ ّ
المبســطة أو االكتفــاء
مجــال هــو أقــرب إلــى الحكايــة
ّ
الصــورة
بســرد مــا جــرى .أمــا وليــد صــادق ،صاحــب ّ
للســيد حســن نصراللــه ضا ًّمــا تحــت إبطــه ـ
الضّ خمــة ّ
علــى طريقــة المصارعيــن المحترفيــن ـ وليــد صــادق
نفســه ضاحــكًا وغائ ًمــا بعــض الشــيء ،فقــد ارتــأى أن
ظــري
يبــدأ ال ّنقــاش بمق ّدمــة يوضّ ــح فيهــا اإلطــار ال ّن
ّ
بخاصــة صــورة التّحريــر
الصــورة ّ
لعملــه ومفهومــه عــن ّ
ومعنــى «مراهقتهــا» ،بحســب تعبيــره الــذي يعنــي ربّمــا
مســتقبلي وغيــر أكيــد.
وعدهــا المنصــرم بامتــاء
ّ
كل ســؤال لج ـ ّر
وقــد حــرص صــادق علــى االســتفادة مــن ّ
النظــري منــه إلــى
ال ّنقــاش إلــى موضــع هــو أقــرب إلــى
ّ
أي مــدى هــو
ـي الــذي ال يتحـ ّدث عنــه ّإل ليوضــح إلــى ّ
التّقنـ ّ
مجـ ّرد أداة بالنســبة إليــه ،وقيمــة هــذه األداة معدومــة فــي
ذاتهــا ،وال توجــد ّإل بقــدر مــا تخــدم هــذه األداة الفكــرة
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وتظ ّهرهــا .فــي عــرض «شــيرتولوجي» نفســه فــإ ّن ال ّنقــاش
الزمنــي الــذي يحتاجــه
ال يخــدم فقــط كمــلء الفاصــل
ّ
الممثّــل ،أو كمنهــج لقــراءة العمــل الــذي يفتــرض فينــا
نوســع حدقاتنــا لنــرى كيــف تتحــ ّول الشّ ــعارات علــى
أن ّ
الـــ «تــي شــيرت» مــن أن تخاطــب اآلخــر لتصيــر مو ّجهــة
إلــى الـذّات ومســيطرة عليهــا فــي انقــاب عنيــف وصامــت.
إنقــاب يحيــل العــري علــى مفاجــأة ضخمــة لكونــه يظـ ّـل
ثوبًــا ولك ـ ّن الخفــر تحتــه يحتــاج أيضً ــا إلــى ثــوب وليــس
إلــى مزيــد مــن العــري .ال ّنقــاش يصبــح الحامــل الفعلــي
ـي ،وال ّرقص
لخطــاب العــرض ،بــل يصيــر هــو العنــوان الحقيقـ ّ
ـي فــي عــرض يعلــن فيــه مص ّمــم ال ّرقــص عجــزه عــن
الفعلـ ّ
ه ـ ّز أعضــاء جســمه مــن دون أن يمنعــه هــذا مــن تســمية
رقصــا.
عملــه الشّ ــديد االلتصــاق بالجســم ً
يبــدو أ ّن الف ـ ّن الحديــث قــد صــار يشــترط وجــود الف ّنــان
بالقــرب مــن عملــه ،ويســتدخل قولــه وأفــكاره فــي العمــل
أيًّــا يكــن نوعــه ،مســر ًحا أو فيديــو أو صــورة أو ســوى ذلــك.
لــذا يلــوح أ ّن هــذا الفــن يســتبعد المتاحــف والمعــارض
الضّ خمــة ال ّراســخة فــي الشّ ــهرة وال ّزمــن ،وبهــذا أيضً ــا
يســعنا أن نفهــم شــهرة منــى حاطــوم ووجــود أعمالهــا فــي
أكبــر المتاحــف والمعــارض .ذلــك أ ّن هــذه االعمــال ،علــى
جمــال بعضهــا وطرافــة اآلخــر ،ال تحتمــل نقاشً ــا مع ّمقًــا
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بــل تظـ ّـل عنــد ســطح الفكــرة األ ّول ّيــة ،الجذّابــة بــا شـ ّـك
ولكــن مــن دون عمــق .قــد تحتمــل ضــرورة ال ّنقــاش فــي
الف ـ ّن الحديــث تفســيرات متع ـ ّددة ،كالقــول بأنّهــا مرتبطــة
بمفهــوم ال ّنجوم ّيــة التــي صــارت تلحــق بالف ّنانيــن وهــم
أحيــاء ،ومفاهيــم التّســويق والتّجــارة التــي تحتــاج إلــى
اســم وتعريــف يســتوفيهما شــخص الف ّنــان ال عملــه وحــده.
وقــد يســعنا القــول إ ّن اســترخاء الجمهــور يجعلــه يشــترط
أن يوضّ ــح الف ّنــان عملــه ويق ّدمــه لــه علــى بســاط مــن
والصــورة علــى الفـ ّن
الســهولة وال ّراحــة ،أو أ ّن غلبــة المرئــي ّ
ّ
الحديــث كان ال ب ـ ّد لهــا مــن أن تســتتبع انتقا ًمــا مــا مــن
ــفهي ،بمــا أ ّن
جانــب اللغــة والخطــاب ،المكتــوب أو الشّ ّ
التصــاق اللغــة باإلنســان يجعــل مــن إخفائهــا فــي عمــل
ـتحيل ربّمــا.
ـي شــأنًا مسـ ً
ف ّنـ ّ
كل هــذا جائــز ومحتمــل ،لكــن قــد يســعنا أن نضيــف أ ّن
ُّ
إيــاء ال ّنقــاش مثــل هــذه األه ّم ّيــة هــو فــي الواقــع إعــادة
ــي .مثــل هــذا
تكريــم للمنطــق ،الواعــي والمقصــود والف ّن ّ
المنطــق حاربَتــه م ًعــا وعلــى جبهــات متعــ ّددة موجــات
الســوريال ّية وعلــم ال ّنفــس والفلســفة والعلــوم الحديثــة
ّ
ال ّدقيقــة بــا هــوادة« ،فالــی أیــن ملتجــأ المنطــق العــاري
إن لــم يكــن إلــى الشّ ــعر ؟» بحســب عبــارة لوضّ ــاح شـرارة،
وانّــى للفــ ّن ان يســتم ّر فــي عالمنــا إن لــم يعلــن أنّــه
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أساســا وأنّــه مــا ّدة للتّواصــل بيــن البشــر ،أي إ ّن لــه
عقالنــي ً
ـي أن يكونــا فن ّييــن فــي ال ّدرجــة
لغــة ومنط ًقــا ،مــن األساسـ ّ
االولــى ،مــن دون أن يقلّــل هــذا مــن ضرورتهمــا فــي حيــاة
البشــر المحتاجيــن دو ًمــا إليهمــا.
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عنــــــــا ُد المالبســــــــة «مشـــــــروع
شــــــارع الحمـراء» «أشـــــكال وألــوان»
غســان
كل شــيء بــأن يشــبه ّ
«ينتهــي ّ
كل شــيء آخــر» ،يقــول ّ
«كل جامــد يــذوب فــي
ســلهب« ،ذات يــوم» ،ربّمــا أل ّن ّ
الهــواء» ،لــذا «فالعدســات ال تصـ ّور ّإل مــا ســوف يــؤول إلــى
الخ ـراب».
كل شــيء آخــر» ،وال ّنهايــة
كل شــيء بــأن يشــبه ّ
«ينتهــي ّ
كمــا يوضّ ــح العســكري فــي كتــاب «الفــروق» هــي «ال ِعظَـ ُم
الــذي ال ِعظَـ َم بعــده» ،وليســت كمــا يحســب ال ّنــاس عــادة
ـالّ .إل أ ّن النهايــة فــي فيلــم لميــاء جريــج،
تالش ـ ًيا واضمحـ ً
«إعــادة قـراءة» ،ليســت تالشـ ًیا وليســت نهايــة فــي ال ِعظَــم
فــي الوقــت عينــه .ذلــك أ ّن اللقطــة المتماديــة فــي الطّــول
للمينــاء قبيــل الفجــر مشــطورة شــطرين ،ال بفعــل الضّ ــوء
المتس ـلّل بتــؤدة إليهــا ،وال بفعــل البحــر كمــا فــي تجهيــز
جريــج المعنـ َون أيضً ــا «إعــادة قـراءة» أو  .Replayمــا يشــطر
الصــوت ،صــوت المقــرئ قبيــل الفجر ثــم صوته
اللقطــة هــو ّ
مؤ ّذنًــا .والمفارقــة أ ّن ث ّمــة نفــو ًرا مــن الشّ ــطر الثّانــي يــوازي
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الســبب فــي
الســكون الــذي يبثّــه الشّ ــطر األ ّول .ربمــا يعــود ّ
ّ
هــذا إلــى أ ّن اآليــات المختــارة للتّجويــد فــي الفجــر عــادة
هــي آيــات قصص ّيــة أو آیــات تدعــو إلــى الحكمــة واألخــاق،
أي إنّهــا فــي معنــى مــن المعانــي آيــات منتهيــة ،يفصلنــا
وترســب المعانــي عمي ًقــا فــي نفوســنا
عنهــا زمــان القـ ّ
ـص ّ
ـال ،فــي حيــن يعــود
بحيــث ال تســتثير فينــا دهشــة وال انفعـ ً
األذان فجــأة إلــى ال ّدعــوة الســتثارة عصــب مــا ،إلعــان
موقــف ،وتمييــز ال ّنــاس إلــى فئــات :المؤمنــون والجاحــدون،
المقـ ّرون بالشّ ــهادتين و«اللــه اکبــر» والمعرضــون ،المصلّــون
والالمصلّــون ...الــخ .قــد ال يصلــح مــا ســلف مدخـ ًـا للكتابــة
عــن «مشــروع شــارع الحمــراء» ،2000 ،أو قــد يصلــح.
لكـ ّن رؤيــة أعمــال األربعــة عشــر ف ّنانًــا ال بـ ّد أن تولّــد فــي
ال ّنفــس ،علــى تفــاوت مــا بينهــا ،أفــكا ًرا شــتّی ومتن ّوعــة،
لــذا ال يســع المــرء ّإل محاولــة التّأليــف بينهــا فــي شــكل
«الكــوالج» ،وهــو أحــد االشــكال التــي اســتعملها كثيـ ًرا هؤالء
الف ّنانــون أنفســهم (ربّمــا أل ّن الكائــن فــي زمننــا لــم يعــد في
اســتطاعته إلّ أن يكــون هــو نفســه مف ـ ّككًا ومركّبًــا ،بعدمــا
انتهــى هاجــس الوحــدة) ،وال يســعه ّإل األمــل فــي أن يقوده
الكــوالج والتقاطعــات التــي يســمح بالتقاطهــا بيــن االعمــال
المخالفــة إلــى بــؤرة يتركّــز فيهــا ال ّنقــاش وتتفــ ّرع منهــا
كل تركيــب أو كــوالج ينبغــي لــه،
األعمــال واألفــكار .ذلــك أ ّن ّ
217

خــوف العبث ّيــة المضجــرة أو االســتغالق ،أن يقــود إلــى مثــل
هــذه البــؤرة ،أو أن تكــون «قواعــد اللعبــة الف ّن ّيــة» (كالفينو)
ضابطــة بوضــوح حركــة الف ّنــان ومفهــوم المشــاهد (ربّمــا
كان هــذا تحديـ ًدا مــا ينقــص الفيلــم اللذيــذ لنســرين خضــر
«عيــن علــى الحم ـراء»).
اختــراق اإلطــارات وكســرها تشــطر جريــج اللقطــة
الصــوتّ ،إل أن عــد ًدا مــن الف ّنانيــن المشــتركين فــي
بفعــل ّ
الصــورة أو كســر إطارهــا
المشــروع يحــاول أيضً ــا شــطر ّ
واختراقــه بأســاليب مختلفــة ذلــك أن ال منــاص مــن مثــل
الســينما مــن ألفتهــا وابتذالهــا ،ال ب ـ ّد
هــذا الفعــل إلخ ـراج ّ
مكســرة أو مجـ ّزأة ،تصبــح
مــن إنتــاج «مسـطّحات مفصولــةّ ،
الســينما بفضلهــا ف ًّنــا ،متخلّصــة بذلــك مــن االنفعــاالت
ّ
ـي»،
االكثــر شــيو ًعا والتــي يُخشــى أن تمنــع تط ّورهــا الجمالـ ّ
علــى مــا يقــول جيــل دولــوز متاب ًعــا باســكال بونیتــزر.
فــي اقتـراب كاميـرا جــال توفيــق ( إشــاحة الوجــه للرؤيــة)
الســائر فــي ربوعنــا واض ًعــا فــوق عينــه
مــن ولیــد رعــد ّ
كاميـرا لئـ ّـا يتــأذّى مــن المنظــر الموحــش (مــن الوحــش أي
مــا يتو ّحــش ال ّناظــر إليــه يعنــي يهــزل) ،نــرى رجلــي ولیــد
رعــد تخلخــان اإلطــار برغــم ثبــات المصـ ّور ،عبــر دخولهمــا
الصــورة ومنهــا .أكــرم زعتــري
وخروجهمــا المتواصليــن فــي ّ
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«العلكــة الحمـراء» يحــاول تحقيــق هــذا الهــدف لكــن عبــر
الصــور علــى االشــياء الالمعــة.
اإلضــاءة الحمـراء وانعكاســات ّ
الصــوت لــدى لميــاء جريــج ،يغ ّيــر محمــود حجيــج
وكمــا ّ
(بــثّ وقــح لتحــ ّوالت مشــتهاة يوم ًّيــا) مفهــوم الضّ ــوء
ــينمائي ،فــا يعــود وســيلة كشــف أو
الس
واســتعماله ّ
ّ
الصــورة تــاركًا نــدوب
اســتيضاح ،بــل مبض ًعــا يختــرق عمــق ّ
وبخاصــة
الظّــال علــى أطرافهــا ،لكــن ماح ًيــا مــا يقــع عليــه
ّ
غســان ســلهب فيركــب پولیفونــي صوريّــة،
الوجــوه .أمــا ّ
تشــابه بعــض مراحــل الپولیفونــي لــدى بــاخ ،حيــث تبــدأ
الجملــة | اللقطــة األولــى ث ـ ّم تبــدأ الجملــة اللقطــة الثّانيــة
التــي هــي اســتعادة األولــى لكــن مــع بعــض التّأخيــر،
فتتألّــف الموســيقى | الفيلــم عندئــذ مــن تكــرار االزدواج
فــي وحــدة طويلــة مع ّينــة ،ال نــكاد نخــرج منهــا أبــ ًدا،
وال تتطابــق أبــ ًدا مــع ذاتهــا .حتّــى إثــر صمــت طويــل،
الصــوت
واســتعادة اللقطــة منفــردة ومنــذ البدايــةّ ،
يظــل ّ
غســان ســلهب مــن تقديــم
مزدو ًجــا ،فــكأ ّن ال مف ـ ّر لــدى ّ
وحــدات تزامن ّيــة وتعاقب ّيــة فــي آن واحــد ،وهــذه إحــدى
خصائــص األســطورة بحســب كلــود ليفــي شــتروس ،لتفكيــك
«أســطورة» الحم ـراء ولتعليمنــا أ ّن «الحم ـراء ليســت شــار ًعا
بــل صــورة شــارع» ،صــورة شــارع وليــس صــورة الشّ ــارع،
ذلــك أ ّن بيــروت تعلّمنــا أن ال مــكان للحجــر فيهــا ،أو ربّمــا
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يكــون فــي مقدورنــا القــول إ ّن الحمـراء صــور شــوارع تشــبه
بعضهــا لك ّنهــا ال تتراكــب .ومن االحتــكاكات واألمكنــة القلقة
التــي تنتــج مــن عــدم التّراكــب هــذا قــد ينشــأ فـ ّن يناهــض
عســف التّوحيــد الــذي تقســرنا عليــه الذّاكــرة البشــريّة فــي
والســلطة فــي ال ّدرجــة الثّانيــة .لكــن هــذا
ال ّدرجــة األولــى ّ
يقودنــا إلــى تقاطعــات أخــرى بيــن ف ّنانيــن آخريــن.
الصــور
العنــف
ُ
ُ
والعنــف المضــا ّد كمــا لــدى ســلهبّ ،
فــي «منطقــة حم ـراء ميتــة» لربيــع مــر ّوة وفيــروز ســرحال
ال تتراكــب ،ومحاولــة إعــادة خلــق شــارع الحمــراء عبــر
تصويــره بدقّــة ،تجعــل صاح َبــي العمــل يمارســان عنفًــا
كل عنصــر فيــه.
هائــا فــي تفكيــك الشّ ــارع وخلخلــة ّ
ً
«فالصــور المأخــوذة تصــ ّور الشّ ــارع بمعــزل عــن ماضيــه
ّ
ومســتقبله ،حيــث يكمــن عنفهــا فــي تهديدهــا المباشــر
لتاريخيّتــه» .إنّــه «تجــوال دون جــدوى ...فــوق ســطح هــذه
الصــور المخ ّربــة .فالمسـطّح ومــا لــزق بــه وألصــق فوقــه ال
ّ
ـي ،وال ينهــي
يحـ ّدد نفســه بشــكل أو جســم أو تعريــف نهائـ ّ
ذاتــه» ،علــى مــا يقــوالن فــي كــوالج «عــراة فــي شــارع
وبخاصــة المبانــي (ال مــكان
كل عناصــر الشّ ــارع،
الحمـراء»ّ .
ّ
السـ ّيارات،
للحجــر فــي بيــروت) مهشّ ــمة متداعيــة .وحدهــا ّ
«سـیّارات تتكـ ّرر ،ال تتجـ ّدد ،مثــل مــاء ســاقية محبــوس فــي
السـ ّيارات تملــك الثّقــل
أســطوانة دائريّــة مغلقــة» ،وحدهــا ّ
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الكافــي لتظــل كائنــات ،ذلــك أنّهــا تملــك ســلطة التّكــرار
التــي تســمح لهــا بتحــ ّدي عنــف التّصويــر .ليــس فقــط
العنــف ال ّنــازل بعناصــر الشّ ــارع ،بــل بســلطة ال ّرؤيــة نفســها،
وبخاصــة ال ّرؤيــة مــن عــلٍ والتــي تســتعملها نســرين خضــر
ّ
إلدخــال شــخص ّيات جديــدة إلــى منطــق الشّ ــارع .فســخ
الشّ ــارع كضفدعــة علــى طاولــة التّشــريح هــو نقــض عنيــف
المنظــوري،
لل ّرؤيــة مــن األعلــى إلــى الشّ ــارع .اإلســقاط
ّ
الــذي يُ ِ
ـكل عناصــر المنظــر ليرضــي
لحــق تشــوي ًها متســاويا بـ ّ
موضوع ّيتنــا المزعومــة ويخ ّبــئ الشّ ــحنة األيديولوج ّيــة
واالختزال ّيــة العلم ّيــة الموجــودة فــي بنــاء تصو ّرنــا للعالــم،
هــو آخــر األمــر ليــس ال ّرؤيــة البشــريّة ،بــل «المعرفــة التــي
قــد يك ّونهــا بال ّرؤيــة اإلنســان ّية مــا ال يغــرق فــي ال ّنهائ ّيــة»،
بحســب موريــس ميرلــو بونتــي .والواقــع أ ّن نقــد مثــل هــذا
ـي ،أي نقــد الخريطــة ،هــو تما ًمــا مــا
الــا إســقاط اإليديولوجـ ّ
«كل جامــد يــذوب فــي الهــواء».
يقــوم بــه طونــي شــكر فــي ّ
الخريطــة اليــوم «هــي التــي تتقــ ّدم علــى المــكان ،بــل
هــي التــي تولّــده» ،ذلــك أ ّن «فهمنــا للفضــاء ،يتحـ ّول فــو ًرا
ترجمــة خرائط ّيــة لــه ،وهــذا يتناقــض مــع تجربــة الجســد
الصــورة هــي
فــي الفضــاء والوقــت» .فالخريطــة | المنظــر | ّ
دائ ًمــا ال تاريخيّــة ،أي إنّهــا ال تزعــم فحســب امتــاك لحظــة
مــن ال ّزمــن وتثبيتهــا وامتــاك العلــم المطلــق بها ،بل تســعى
221

الصــورة عينهــا ،وهــي فــي
إلــى إقناعنــا بأبديّتهــا علــى هــذه ّ
«نكــف عــن
ذلــك تالبســنا الــى حــ ّد يجعلنــا نحــن أيضً ــا
ّ
كوننــا كائنــات تاريخ ّيــة ،أي كائنــات هــي نفســها قابلــة
للموضعــة» (ســيزان) .ر ّد طونــي شــكر هــو إعــادة الجســد
مقياســا
إلــى الفضــاء والوقــت ،أي جعــل مقيــاس الخريطــة
ً
«بســيكو ـ جغراف ًّيــا وزمن ًّيــا» بحســب مــا يسـ ّميه .أي إثبــات
هشاشــة الخريطــة علــى مختلــف المســتويات بــد ًءا مــن
ـش الــذي اختــاره لهــا ،إلــى
المــا ّدة نفســها ،أي الــورق الهـ ّ
ـص يناقــض منطقهــا حيــث تزعــم هــي اســتقرار مــا
إثبــات نـ ّ
الصــورة التــي ح ّددتهــا لــه ،فــي حيــن يؤكّــد
تص ـ ّوره علــى ّ
«كل شــيء نــدرك أنّــه ســوف يــزول قريبّــا ،يتحـ ّول
ـص أ ّن ّ
ال ّنـ ّ
إلــى صــورة» .أي إ ّن صــورة الخريطــة هــي تحدي ـ ًدا صــورة
شــيء زال أو مــا هــو وشــيك الــ ّزوال علــى أبعــد تقديــر.
الصــورة هــو
ـص فــي مواجهــة الخريطــةّ /
وللمفارقــة فــإ ّن ال ّنـ ّ
ـت عنــد التّدقيــق ألنّــه بفعــل اللغــة أصفــى منط ًقــا
دائ ًمــا أث ْ َبـ ُ
وأش ـ ّد قــدرة علــى ال ّنفــاذ إلــى األعمــاق .وتمتّــد هشاشــة
الخريطــة فــي مداخلــة طونــي شــكر الــى «العلــم» المزعــوم
لهــا بمــا أتصـ ّوره .فخريطــة بيــروت  ۲۰۰۰كمــا رســمها شــكر
هــي بيــروت أوائــل القــرن العشــرين ،حيــث لــم يكــن شــارع
الحمـراء ســوى كثبــان مــن ال ّرمــال ،ونــرى فيهــا صــور مبانــي
الحمــراء تنتصــب فــي مواجهــة ال ّرائــي ،بعكــس منطــق
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المنظــوري ،فــا تتحــ ّدد أحجامهــا إلّ بأبعادهــا
الخريطــة
ّ
البســيكو  -جغراف ّيــة وزمن ّيــة ،أي بحســب تجربــة جســد
طونــي شــكر معهــا ،وليــس بحســب مقاييســها المتريّــة.
اســتمالك الثّوانــي رغــم أ ّن المــرء قــد يســتم ّر فــي
اســتقبال التّقاطعــات المتعــ ّددة لف ّنانيــن مختلفيــنّ ،إل
الصــور
أ ّن أحدهــا علــى األقـ ّـل يبــدو رئيس ـ ًّيا ،وهــو ســؤال ّ
عــن عالقتهــا بالذّاكــرة وال ّزمــن ،وقــد نجــده لــدى معظــم
بخاصــة مــن عملــوا علــى األفــامّ ،إل أنّــه أظهــر
الف ّنانيــن ّ
وأكثــر رئيســ ّية ومكانــة لــدى البعــض منــه لــدى البعــض
اآلخــر.
فــي تجهيــز لميــاء جريــج« ،إعــادة قــراءة  ،»Replayعــرض
علــى ثــاث شاشــات :رجــل يســقط وامــرأة تركــض ومــا
بينهمــا بــرزخ ال يلتقيــان ،وهــو البحــر .يذكّــر هــذا
الســقوط المتواصــل والمشــي الــذي ال يفضــي بعمــل
ّ
الصيفيّــة») حيــث
ســابق لوليــد صــادق («آخــر ایّــام ّ
الالنهائــي لحركتَــي طلــي الوجــه وإزالــة الطّــاء
التّكــرار
ّ
يخلــط الوظائــف ،يعطيهــا صفــة االعتباط ّيــة ويحــ ّرر
الجســد مــن تعبــه ،ومــن جســديّته ،إذا جــاز التّعبيــر،
خال ًقــا بذلــك جسـ ًدا موهو ًمــا فــي عالــم موهــوم ال تحيــل
دالالتــه إلّ علــى نفســها.
الرجــل يســقط والمــرأة تمشــي ،وذلــك فــي مواجهــة
223

صورتيــن مــن زمــن الحــرب لرجــل ســاقط أرضً ــا وامــرأة
الصــور ،صــورة المــرأة واضحــة وصــورة ال ّرجــل
تمشــي .فــي ّ
مش ّوشــة .حيــث تقـ ّرر جريــج اســتعادة الحركــة التــي ث ّبتتهــا
الكاميــرا فــي لحظــة مــا« ،هــذا الشّ ــيء المرعــب الماثــل
كل صــورة فوتوغراف ّيــة :عــودة ميــت» (مــن كــوالج
فــي ّ
لمــروة وســرحال) ،فإنّهــا تقلّــب صفــات الشّ ــخصين ،فيصيــر
فيلــم المــرأة مش ّوشً ــا وفيلــم ال ّرجــل واض ًحــا ،ذلــك أ ّن إرجــاع
الصــورة إلــى الــوراء ،أي اســترجاع زمــن مــا قبــل نضجهــا،
ّ
يعنــي إعادتهــا إلــى زمــن كانــت فيــه محتملــة وليســت
يقينيّــة ،إعادتهــا إلــى زمــن تصويــب العدســة والبحــث عــن
المقيــاس المناســب لهــا.
ولكــن لمــاذا يصيــر الرجــل واض ًحــا؟ أل ّن اســترجاعه هــو
انتشــاله مــن المــوت المبهــم والغامــض .فالميــت فــي
الصــورة ال يكــون ميتًــا بــل يكــون نائ ًمــا ،إن لــم ترافقــه
ّ
الســواد
إشــارات أخــرى ّ
الســواد .إذ «لــم يكــن ّ
بخاصــة ّ
م ـ ّرة موتًــا .علــى العكــس ،إنــه عالمــة األحيــاء علــى مــوت
اآلخريــن» .لــذا فــإ ّن انتشــال ال ّرجــل مــن المــوت انتشــال
الســواد الــذي يدلّنا
متكـ ّرر مــع ّ
كل إعــادة ،يتطلّــب أ ّو ًل نفــي ّ
علــى موتــه ،لنســتطيع أن نصــ ّدق أنّــه يكــ ّرر دون تعــب
حركــة ســقوطه وشــوقه إلــى المــرأة المراهقــة التــي ال تصــل
وال تنضــج .كأ ّن البحــر هــو مــا رمــى اليــه ع ّبــاس بيضــون
حيــن كتــب «كأ ّن قبلتــي تقــع فــي مــكان أعمــق | فــا
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الســينما ،ليــس صــورة.
تفســد محلّهــا» .فالفيلــم ،الفيديــو أو ّ
أو علــى األقــل ليــس فقــط صــورة ،إنّــه أيضً ــا ضــوء (حجيــج)
والســرعة م ًعــا يشــكّالن ال ّزمــن .لــذا
وســرعة .والضّ ــوء ّ
نســتطيع تصديــق مــا يقولــه الـ ّراوي فــي فيلــم أكــرم زعتــري
«العلكــة الحم ـراء»« :قلــت لــي إ ّن فــي اســتطاعتك ســرقة
كل
اللحظــات مــن ال ّزمــن بمجـ ّرد التّالعــب بســرعة التقــاط ّ
بالســرعة
إطــار فــي شــريط الفيديــو» .يمكننــا عبــر التّالعــب ّ
ضغــط ال ّزمــن وتقليصــه أو بالعكــس مــ ّده ال نهائ ًّيــا لكــن
األخــص يمكننــا ربّمــا محاولــة امتالكــه ،ولــو ثــوانٍ
علــى
ّ
غســان ســلهب ،ال ّناظــر الــى البحــر ،إنّــه ال
منــه .يقــول ّ
يمتلــك البحــر وال الجبــل وال شــيئًا ،ففــي الواقــع ينبغــي
أن نتذكّــر دائ ًمــا أ ّن «الملــك ...مســتحيل مــن دون التل ّمــس
والتحســس» ،لكــن قــد نضيــف أ ّن االمتــاك أيضً ــا مســتحيل
ّ
مــن دون التّنــازل عــن المملــوك .وحــده التّنــازل هــو العالمة
األكيــدة علــى الملك ّيــة ،بــل إ ّن الملك ّيــة ال تت ـ ّم وتســتكمل
إال فــي لحظــة التّنــازل بالـذّات .علــى هــذا ،فــإ ّن مــا يمكننــا
ليــس محاولــة امتــاك ال ّزمــن ،بــل ربّمــا إعــادة اســتمالك
مــا امتلكنــاه يو ًمــا إن تنازلنــا عنــه .أعنــي مــا امتلكنــاه يو ًمــا
عبــر تنــازل ذاكرتنــا عنــه .جــال توفيــق فــي «إشــاحة الوجــه
لل ّرؤيــة» يقــ ّدم التّجهيــز فــي وصفــه تنظي ًمــا للفضــاء ،ال
تحويلــه معب ـ ًرا بيــن مشــاهد متتاليــة.
يقــ ّدم فــي مطرحيــن متجاوريــن فيلميــن قصيريــن .األ ّول
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يرينــا مســح األحذيــة وهــو عمــل ننســاه دائ ًمــا رغــم أنّــه
دائــم المثــول والتّكـرار أمامنــا فــي الحمـراء والثّانــي يتض ّمــن
إلــى جانــب تخبئــة وليــد رعــد المتجــ ّول فــي بيــروت
عينــه خلــف عدســة الكامي ـرا ،جلســة لبعــض ف ّنانــي شــارع
الحمـراء ومثقّفيــه ومعظمهــم مشــارك فــي «مشــروع شــارع
الحم ـراء».
مــع جــال توفيــق ،علــى العيــن أن تــرى مــا كانــت الذّاكــرة
ال تســ ّجله ،مثــل كاميــرا فيديــو مــن دون الفيلــم ،ولنــا
ـكل مــا
ســاعتئذ أن نعيــد امتــاك يــوم آخــر ،يمثــل أمامنــا بـ ّ
أغفلنــاه .نعيــش فــي زمنيــن .اليــوم الــذي عشــناه داخــل
الفيديــو واليــوم الــذي نعيشــه فيمــا نشــاهد الفيديــو .هما ال
يتنافيــان وال يحـ ّـل أحدهمــا محــل اآلخــر ،فإحساســنا كجســد
خصوصــا فــي ظـ ّـل اختیــار
بهذيــن ال ّزمنيــن متعــادل الشّ ـ ّدة،
ً
توفيــق للغرفــة الضّ يّقــة حيــث يعــرض عملــه ،هنــا يومــان
ال يتبــادالن األدوار ،وال يتناقضــان ،وكذلــك ال يتطابقــان كمــا
قــد يحــدث حيــن نشــاهد وجوهنــا علــى شاشــة التّلفزيــون
المحــات .ومــن خــال االحتــكاكات
ّ
فــي واجهــة بعــض
والتّماســات بيــن هذيــن اليوميــن ينشــأ ،كمــا ورد آن ًفــا ،فـ ٌّن
يناهــض عســف التّوحيــد الــذي تفرضــه الذّاكــرة البشــريّة
كل صبــاح علــى محاولــة
حتّــى علــى صاحبهــا الــذي تجبــره ّ
أن «يتذكّــر الشّ ــخص الــذي كانــه قبــل اليــوم» ،كأنّــه علــى
ـص يحــاول ســرقة بعــض الثّوانــي مــن ال ّزمــن.
األخـ ّ
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شــار ٌع مــن كالم يقــول موريــس بالنشــو« :مــا يُ ْستَشْ ـ َهد
بــه ،الكلمــات والجمــل ،بفعــل كونهــا مستشــه ًدا بهــا ،تغيّــر
المعنــی وتتج ّمــد أو بالعكــس تأخــذ قيمــة مفرطــة الكبــر».
انت ـزاع األشــياء مــن ســياقها وإعطاؤهــا قيمــة مفرطــة فــي
الكبــر همــا تحديــ ًدا وســيلة ناديــن تومــا لبنــاء تجهيزهــا
«مــع وال بــا» القائــم علــى عــرض كلمــات وأغ ـراض لبنــات
ال ّدعــارة .تنبغــي اإلشــارة هنــا إلــى أ ّن جميــع االستشــهادات
ـص والتــي أغفلنــا اإلشــارة إلــي مصدرهــا تنتمــي
فــي هــذا ال ّنـ ّ
ـص ـ الكوالج» فــي مداخلة طوني شــكر
فــي األصــل إلــى «ال ّنـ ّ
ـص بــال خبيــز فــي الكاتالــوغ ومداخلتــه «الميــاه
وإلــی نـ ّ
بــاردة فــي المقهــى» .وإغفــال األســماء كان مقصــو ًدا ،أل ّن
هــذه المداخلــة تشـكّل فــي قراءتنــا بــؤرة تركّــز ال ّنقــاش مــع
الف ّنانيــن اآلخريــن ،عــن غيــر عمــد ربّمــا .فرغــم أ ّن عمــل
مــر ّوة وســرحال مثـ ًـا يناقــش ســلطة العيــن والذّاكــرة مثــل
غســان ســلهب يــؤ ّدي
جريــج وتوفيــق واآلخريــن ،وعمــل ّ
إلــى «أحســب أ ّن النــاس ال تخــرج مــن شــارع الحمـرا» لوليد
صــادقّ ،إل أنّــه يظّــل ،فــي تقديرنــا ،أ ّن االعمــال جميعهــا
أصــا علــى اتفاقــات ضمن ّيــة :التّواطــؤ أ ّن
تقري ًبــا ترتكــز ً
المثقّفيــن هــم صانعــو شــارع الحمــراء (ومــن هنــا ينبــع
عمــل نســرين خضــر المعتــرض اعتراضً ــا جانبيًّــا يســعی إلــى
الصــورة فــي
إدخــال آخريــن الــى الشــارع) ،نقــد ســلطة ّ
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تجلّياتهــا المختلفــة ،وإعــادة تجربــة الجســد مــع الفضــاء
والوقــت إلــى العمــل ،ف ًنــا كان أم «علــم» .وهــذه االت ّفاقــات
ومفصــل فــي مداخلتــي
تظهــر بوضــوح تــا ّم وبمنطــق جــازم
ّ
شــكر وخبيــز .وقــد أســلفنا الحديــث عــن شــكر ،أ ّمــا خبيــز
ـعري عــن كيفيــة كتابة نصــوص هي
فإضافــة إلــى ســؤاله الشـ ّ
غايــة فــي الشّ ــعريّة ،وغايــة فــي الشّ ــمول ودقّــة المنطــق
ـي ،بــل مــن التّجربــة حيــث
ال ّنابــع ليــس مــن التّجريــد الذّهنـ ّ
كل شــامل مــن دون أن ينفــي ذلــك تض ّمنــه الذّهــن
اإلنســان ّ
كمــا الخيــال وغيرهمــا ،فهــو يضيــف مســاءلة أكيــدة لســلطة
الــكالم فــي شــارع الحمــراء ،والمقصــود الحكــي Parole
وليــس  Langueأو  Languageإذ يؤكّــد أ ّن الحمـراء صــورة شــارع
ألنّنــا هنــا فقــط بســبب «امتالكنــا مــا يكفــي مــن الــكالم
خالصــا» ،إلــى درجــة أنّنــا ال نملــك أعضــاء
لنكــون كال ًمــا ً
فــي شــارع الحمـراء بمــا يكفــي لصعــود سـلّم أو رفــع الفتــة
تشــيد بالعيــش المشــترك .فــي الحم ـراء نحــن «متكلّمــون
فحســب» حتّــى األجســاد والخيبــات والعشــيقات نبقيه ـ ّن
فــي البيــت ألنه ـ ّن «ال يشــبهن المانيكانــات» .فــي لحظــة
الســوريّون احتــال شــارع الحمــراء،
يســتطيع القوم ّيــون ّ
كمــا صـ ّورت نســرين خضــر ،ور ّدة فعلهــا كانــت فــي تعــداد
أســماء معارفهــا مــن ر ّواد المقاهــي ومثقّفــي الحمــراء.
ولك ـ ّن الشــارع مصنــوع مــن كالم ،فــإ ّن احتــاالت الحم ـراء
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مســتحيلة أل ّن أحــ ًدا ال يســتطيع امتــاك الــكالم وال منعــه
مــن المداومــة علــى تشــكيل صــورة الشّ ــارع ،التــي هــي
فعــا الحم ـراء.
الصــورة عــن حقّهــا فــي أن
إضافــة إلــى هــذا يســائل خبيــز ّ
تزعــم العموميّــة والشّ ــمول وأن تتــرك للّغــة وحدهــا الحـ ّـق
نصــا
فــي الخصوص ّيــة ،فيجمــع علــى بطــن الــكارت وظهــره ًّ
شــعريًّا ،ولكــن فــي اآلن عينــه ،عا ًّمــا وموضوعيًّــا ومنطقيًّــا،
وصــورة ال نتب ّيــن ماه ّيتهــا أو مــاذا تصــ ّور إن لــم يدلّنــا
بنفســه .فهــي مثــل الحمـراء «المعــة كأفعــى ميتــة» ولكــن
«الحمــراء لیســت جســ ًما أنثويًّــا ،وليســت أفعــى المعــة
كل االحــوال «حيــث تحضــر األفاعــي يتعطّــل
بالتّأكيــد» .فــي ّ
ال ّنظــر» .لــذا فــإ ّن مــن حـ ّـق بــال خبيــز أن يقتــرح صــورة
شــخصيّة وذاتيّــة ،وأن يطلــب مــن ال ّنصــوص أن تكــون
منطق ّيــة وعا ّمــة.
يظـ ّـل عمــل وليــد صــادق« ،ال أحســب أ ّن ال ّنــاس تخــرج مــن
شــارع الحمـراء» ،وقــد أفردنــاه إلــى األخيــر ألنّــه فــي ظ ّننــا
العمــل الوحيــد الــذي ال تســتأثر باهتمامــه مناقشــة هــذه
األســئلة ،بــل هــو علــى األرجــح ينطلــق مــن قبــول بهــا ،أي
الصــورة فــي
قبــو ٍل لكــون الحمـراء شــار ًعا مــن كالم ،ولحـ ّـق ّ
الذّات ّيــة ...الــخ ،ليبحــث مــن ثــ ّم ع ّمــا هــو أبعــد .يكتــب
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الســؤال اال ّول الــذي
ّ
نصيــن ،األ ّول علــى لســانه متف ّكـ ًرا فــي ّ
طرحتــه كريســتين طعمــة فــي «مشــروع شــارع الحم ـراء»:
مــن أيــن يبــدأ هــذا الشــارع وأیــن ينتهــي؟ أي فــي تعبيــر
ـص الثّانــي علــى
آخــر :متــى ندخــل فيــه ومتــی نخــرج؟ والنـ ّ
لســان شــارع الحمـراء نفســه فــي وصفــه جسـ ًدا ،أو لل ّدقّــة
«شــر ًجا متكلّ ًمــا وجام ًعــا لعــدد مــن الوظائــف كلّهــا ،ولـ َم ال،
کامــا مــن االســنان» وإن كان تخلّــى «دون
ً
يمتلــك طق ًمــا
حاســة ال ّنظــر» ،كمــا كتــب وليــد صــادق .علــى
اعتـراض عــن ّ
الرغــم أ ّن الحمـراء شــارع مــن كالمّ ،ال أ ّن الــكالم فــي عمقــه
ورغــم اســتنفاده إلــى حـ ّده األقصــى ،يظـ ّـل يفاجئنــا بلمعــة
معنــى هنــا أو هنــاك ،كمــا يقــول تیــم أتشــيلز .فــي العمــق
هنــاك «شــيء مــا ،وهــو شــيء مــا ،شــيء واحــد فقــط،
وهــو شــيء مــا ألنّــه يالبســني بعنــاد» (ولیــد صــادق).
فــي العمــق هنــاك جســد للــكالم نفســه ،فــإن كان شــارع
الحمـراء يعــوم فــي الــكالم الــذي «بــات مــا ّدة بحتــة تحتـ ّـل
الفضــاء إلــى درجــة مــا» فــإ ّن الــكالم نفســه محكــوم ببنيــة
تحكــم إطالقــه ،وهــذه البنيــة فــي ح ـ ّد ذاتهــا إنّمــا تصــدر
كل علــى مــا
عــن أجســاد المتكلّميــن ،فــي وصــف الجســد ًّ
أســلفنا .هــذا الجســد  -البنيــة ،علــى مــا قــد يالبســه مــن
«قــذر ومــن حماقــة وإس ـراف» (ولیــد صــادق) هــو الــذي
يجعــل الحم ـراء عضلــة هاصــرة وذات منفــذ واحــد .إذ مــا
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خالصــا «بوصــف
إن يتكلــم المــرء حتّــى يســتحيل كال ًمــا ً
خالصــا إنّمــا أيضً ــا بوصفــه تكــرا ًرا يوم ًّيــا»
الــكالم عنفًــا ً
(بــال خبيــز) هــذا مــا يجعــل ال ّنــاس ال يخرجــون مــن
الحمــراء ،أل ّن الــكالم ( الحكــي) ال رجعــة فيــه ،والحمــراء
كل تغييــر
يالبــس بعنــاد ال ّناطقيــن فيــه كمــا يالبســونه ال ّن ّ
فــي البنيــة يســتتبع تغييــر ســائر عناصرهــا .لــذا فــا ّن الحمراء
«وعــد ســابق بالتغ ّيــر والتبـ ّدل ،وعــد هــو فــي أســاس رغبتنــا
بالتو ّجــه اليــه» (ولیــد صــادق) .وكمــا كان الــكالم ال وظيفــة
«كل التعقيــدات والفتحــات تشــترك فــي
لــه ،ول ّمــا كانــت ّ
صفــة واحــدة ففــي داخلهــا يمكــن التغلّــب علــى الحــدود
بيــن الــا إنســجام والحــدود بيــن الجســم والعالــم» ،علــى
مــا يقــول ميخائيــل باختيــن ،فالوعــد بالتغ ّيــر والتبـ ّدل يظـ ّـل
وع ـ ًدا والواجهــات تصيــر حيطانًــا ص ّمــاء فــي صــورة وليــد
صــادق الموضوعــة علــى الئحــة إعالنــات فــي آخــر الحائــط،
لك ـ ّن جس ـ ًدا مــن دون أعضــاء وظيف ّيــة يســتحيل أن يكــون
شــق فيــه .لكــن
ً
ّإل جســ ًدا
أي صــدع أو ّ
مقفــا مــن دون ّ
الصــورة فــي آخــر الشّ ــارع إنّمــا تنبئنــا
رغــم ذلــك فــا ّن ّ
ـال بــل هــي،
بــأ ّن مــا نخلّــف وراءنــا ليــس واجهــات ومحـ ّ
كالعــدم الــذي هــو والدات وميتــات متتاليــة وال نهائ ّيــة
الســرعة ،كتلــة مــن التغيي ـرات المتتاليــة التــي تس ـبّبنا بهــا،
ّ
وحصرتنــا وبصقتنــا ،ونتالبــس فــي عنــاد معهــا .أي إ ّن وليــد
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صــادق فــي عملــه الــذي لــم يس ـ ّمه مداخلــة ،هــو األكثــر
ـي حتّــى ،ألنّــه
تد ّخـ ًـا فــي حيــاة الشّ ــارع ومنظــره الخارجـ ّ
ينبّــه العابريــن مــن دون اكتـراث أنّهــم منــذ أن يدخلــوا فــي
الــكالم يصيــرون جســد الحمـراء ،وإن لــم يطــؤوه بعــد ،وإنّــه
كل ر ّواد الحمـراء ومثقّفيــه
هــو أيضً ــا يالبســهم بعنــاد ،كمــا ّ
وف ّنانيــه.
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يموت فينا اليوم
ُ
ث ّمة ما
ـص بعــد مناقشــة مــع الصديــق عمــرو ع ـ ّزت فــي مركــز بيــروت للف ـ ّن ث ـ ّم
كتبـ ُ
ـت هــذا النـ ّ
دارت األيّــام وقرأتــه فــي المــكان عينــه عــام .٢٠١٢

ات َصغيرات
ُه ّو ٌ
بين الَّلها ِة وال ُحلْقُوم
ُه َّو ٌة َص ِغيرة
وأُ ْخرى
في َو َس ِط اليافُوخ
شَ ِه ْدنا ُم َؤ َخ ًرا رجالً يَ ْمشُ ون
ِهم ال َعارِية تَتَ َق َّد ُمها ال ُّرؤوس
بص ُدور ِ
ُ
َم ْح ُمول ًة.
يَ ْمشي ال ِّر ُ
جال سرِيعي ال َح َركة والتَّرحال
ُملْتَبسينُ ،مخَضْ رمين.
لكل منهم ن َُس ٌخ بال َح ْصر
ٍّ
نُ ِز َع منها ِع ُ
رق األَلم
ث َّم َة ِم ْصفا ٌة َم ْزروع ٌة أ َمام الفَم
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كاتِ ُم َص ْو ٍت يَ ُس ُّد ال ُف َّو َهة
الس ّك ِي ُن ت َ ْحتَ ُّز في الكَالمَ ،ص ِدئَة
ِّ
األسطح الص ّماء
ثغو ٌر ت ِن ُّز ألوانًا تُبَقِّع
َ
وال تَتَ َغلْغَل
ّإلُ ،ربَّما ،في تَضَ ا ِع ِ
يف األَلْوان األ ُخرى،
تَ ْن َجب ُِل بها ُدونَما اخ ِتالط
نفسها قَلِ َق ٌة َم ْس ُحوب ٌة في َدفَقِ ُس ْر َع ِتها
ال ُه َّو ُة ُ
اب يَ ْر ِد ُمها
ال يَ َنالُها ِح ٌّس وال َحثْو التّر ِ
كل يَ ْح ِم ُل في ِح ْج ِر قَلْبِه
ٌّ
َع َد ًما صغي ًرا
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أحيا ًء أم أمواتًا نكتب

أ ـ قــد تكــون الثّــورة فت ًحــا آلفــاق التّغييــر والحتمـ ٍ
ـاالت لــم
تخطــر ببــال.
قــد تكــون الثّــورة أيضً ــا ح ّفــارة قبــور ،ت ِ
ـت وتُفْســح
ُلحـ ُد ال َميْـ َ
للحي متنف َّســه.
ّ
فــي ظـ ّـل هذيــن التعريفيــن ،شــهد تاريــخ العــرب الحديــث
انتفاضــات ضــد االحتــاالت المختلفــة كمــا عــرف انقالبــات
عســكريّة أو داخــل القصــور ال ّرئاسـيّة والملكيّــة ،لكنــه قلّمــا
ولــد ،قبــل  ،2011ثــورة .ربمــا يظـ ّـل الفلســطينيون اســتثنا ًء
تو ّجهــت شــفرته إلــى الدواخــل العرب ّيــة بيــن  ۱۹٦۸و.1975
ـي معلــوم يدفــن
ب ـ يفتــرض التّعريــف الثّانــي وجــود حـ ّ
ميّتــه ،وهــو مــا يناقضــه التّعريــف األ ّول ،رغــم اشــتراكهما
فــي وجــود إرادة فاعلــة وعارمــة.
إن كان الشّ ــعب حقًّــا هــو الثّائــر ،فمــن يعلــم مــا تضــع
َر ِح ُمــه؟ ومــا يخنــق حبـ ُـل س ـ ّرته؟ «مــن يســتطيع أن يحيــا
علــى شــفرة؟ أن ين ّجــي لحظــة والدتــه مــن لحظــة موتــه»
يســأل وديــع ســعادة.
ج ـ لفتــر ٍة طويلــة أســلمت الشّ ــعوب العربيّــة إراداتهــا
إلــى آبــاء لهــا مــن اإلرســتقراطيّة أو مــن العســكر ،يتولّــون
بال ّنيابــة عنهــا معــارك الخــارج ،اإلســتقالل والتّحريــر ،واكتفت
باإلنصــات إلــى خطاباتهــم ،وبالتّصفيــق.
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 ،2011والدة اإلرادة ووالدة الداخــل ،عندمــا يصيــر «اإلنســان
محــل الجمــع لمــا تفــ ّرق مــن العالــم الكبيــر» (الشــيخ
ّ
ـح علــى الثّــورة حلــم
األكبــر محــي الديــن بــن عربــي) ويلـ ّ
العــدل ،وصراطــه الح ّريّــة.
د ـ هل يموت فينا شيء مع الثّورة؟
دون ّ
األقــل ،الحــزن علــى األب القتيــل .كمــا
ّ
شــك .علــى
كل تحــ ٍّد.
وهــم االنتصــار الــذي ال غــد لــه ،ألنــه أنهــى ّ

عن ثور ٍ
ات ثالث

تحصــل لنــا أ ّول دليــل ـ علــى أ ّن ثــور ًة مــا حصلــت
أ ـ ربّمــا ّ
فــي اليــوم الــذي ُه ّدمــت فيــه أســوار بيــروت ولــم يُ َعــد
بناؤهــا ،فــي  .۱۸٤٠بضعــة عقــود فقــط فصلــت مــا بيــن
هــذا الحــدث وبيــن اندحــار نابليــون بونابــرت أمــام أســوار
عـكّا الحصينــة .بضعــة عقــود تبـ ّدى فيهــا قـرار التّنــازل عــن
الفاعل ّيــة العســكريّة والدفاع ّيــة لألســوار والحصــون ،وفُتحــت
المتوســط
فيهــا بيــروت مدينــة مشـ ّرع ًة األبــواب أمــام أنــواء
ّ
وريــاح ال ّداخــل .فــي هــذه العقــود حصلــت ثــورة ،لــم
يصــرخ بهــا أحــد فــي الشــوارع ،ولــم نــؤ ّرخ لهــا أو نحتفــي
بهــا ،غيــر أنّهــا ربّمــا أ ّول ثــورة منــذ قــرون ،غيّــرت مجــال
الفكــر وقـ ّررت أ ّن الدفــاع عــن المــدن لــم يعــد يت ّم باألســوار
العاليــة الضّ خمــة بــل باالنخ ـراط فــي ســياق العالــم ،فك ـ ًرا
واقتصــا ًدا واختالطًــا وهجنــة .لــم يرفــع أحــد لهــا نصــب
الثّــوري المجهــول.
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وربمــا وصلــت تلــك الثــورة إلــى خواتيــم غيــر هانئــة ،فــي
 ،۱۹۸۲حيــن وقــف العالــم يتف ـ ّرج علــى اجتيــاح بيــروت.
ب ـ كمــا ابتكرنــا للهزائــم أســما ًء كثيــرة (نكســة ،نكبــة،
نصــر ،)...توزّعــت األســماء علــى انقــاب األحــوال دون اعتبار
ـي «هوجــة»
لمعانيهــا .فس ـ ّمي قيــام عرابــي بجيشــه ّ
الفلحـ ّ
وس ـ ّمي االعت ـراض علــى نفــي ســعد باشــا زغلــول «ثــورة».
ُ
وســ ّمي قيــام الحجــاز علــى األتــراك ثــورة عرب ّيــة كبــرى،
العربــي ،للمــ ّرة
فيمــا اعتُبــر قيــام الــ ّدول فــي المشــرق
ّ
األولــى منــذ قــرون ،تقســي ًما .وعرفنــا انقالبــات ســوريا
وثــورة يوليــو المصريّــة .بــل كان انقــاب عبــد الكريــم قاســم
علــى ملــك العـراق ثــورة ،وكان فعــل آل عــارف ضــد قاســم
وس ـ ّمي التّحريــر
وس ـ ّميت حــروب تحري ـ ٍر ثــوراتُ ،
انقالبًــاُ .
حــرب خيانــة.
دون
ٍ
خلــف فوضــى األســماء تلــك التــي ال يحصيهــا المــرء ،وال
يحصــي مفاعيلهــا وارتداداتهــا ،رابــط واحــد :لقــد شــغف
الجميــع بكلمــة الثّــورة ،غيــر أ ّن منهــم مــن عجــز عــن إيجــاد
ال ّدعــاوى الكافيــة إللصاقهــا بحركاتهــم.
ج ـ الثــورة ـ أو انقــاب الحــال األكبــرـ الثّانــي كان ،دون
شــك ،ســقوط اإلمبراطوريّــة العثمانيّــة التّركيّــة وانتهــاء
الخالفــة اإلســام ّية الضّ ا ّمــة شــعوبًا عــ ّدة ،مــا أبــرز ،إلــى
ـص فــي
ســاحة العالــم ،الكيانــات العرب ّيــة الدولت ّيــة ،باألخـ ّ
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المشــرق ،عاجــزة ضعيفــة ولكــن موجــودة .ك ّفــت القاهــرة
عــن ال ّنظــر إلــى اآلســتانة ،وتنازعــت مــع بغــداد والحجــاز
زعامــة العــرب .غرقــت فلســطين فــي ال ّنـزاع وتأرجــح لبنــان
الســورية فــي جدل ّيــات االتّصــال واالنفصــال
والمقاطعــات ّ
واالســتقالل .ســمح كل ذلــك لمصــر بــأن تُ َف ِّعــل وزنهــا وأن
تقطــف ثمــار التّراكــم الــذي أنجزتــه فــي ظــل االبتعــاد
ـبي عــن الخالفــة واســتقبالها الشــوا ّم وجاليــات متعـ ّددة
ال ّنسـ ّ
مــن األقــوام ،فانبعثــت إشــعاعاتها فــي الفكــر واألدب
والصحافــة والموســيقى ،والحقًــا فــي
وال ّروايــة والمرســح ّ
مثــا خــارج
الســينما واإلذاعــة .فــا يُفهــم ســيد درويــش ً
ّ
العربــي
انصــراف ال ّنظــر عــن اآلســتانة .وانتظــر المشــرق
ّ
حتّــى منتصــف القــرن العشــرين ليختمــر ر ّده فــي الشّ ــعر
وفــي الموســيقى بحثًــا عــن هويّــة تتفــ ّرد بهــا كياناتــه .ال
ـي
يمكــن فهــم األغنيــة اللبنانيــة وال الشّ ــعر الحديــث ـ العراقـ ّ
ـوري ـ خــارج تح ـ ّدي الخــروج الحديــث إلــى الوجــود
والسـ ّ
ّ
والتّنافــس مــع القاهــرة.
د ـ غ ّنــى كثيــرون وامتدحــوا مختلــف الحـكّام ،بأســماء الثّورة
الســلطة ثــور ٌة عاجــز ٌة عــن ســتر أ ّن
كلّهــا .غيــر أن تســمية ّ
مــا أتــاه عبــد الوهــاب وأم كلثــوم فــي أكنــاف ثــورة يوليــو
وعهودهــا المتتاليــة لــم يكــن بأكثــر مــن تكـرارٍ ،قاصــر ،ع ّمــا
أتيــاه فــي زمــن فــؤاد وفــاروق ،مثلمــا اكتفــى الم ّداحــون
بالتّكـرار فــي حـ ّـق صــدام واألســد والقذافــي وســائر الملــوك
238

ـوري ،منــذ الشــيخ
والمترئّســين .ش ـ ّذ عنهــم فــي الف ـ ّن الثّـ ّ
ســ ّيد درويــش ،قلّــة قليلــة مــن قليلــي األدب ،كفيلمــون
وهبــة فــي هجــاء الحــرب وعهــد ســركيس وفرنج ّيــة ،وزيــاد
والســادات ،ســميح شــقير
الرحبانــي فــي تح ّياتــه للملــوك ّ
مؤ ّخ ـ ًرا ،الشــيخ إمــام ورفيقــه نجــم القارصيــن فــي الهــزء،
ـعري أو نجيــب ســرور فــي
فــؤاد ح ـ ّداد فــي هذيانــه الشّ ـ ّ
والســينما كانــا مجاليــن لالنتقــام البــارد
كســم ّياته .ال ّروايــة ّ
ّ
كل عهــد ،مــن العهــد البائــد .أ ّمــا الرقــص
دو ًمــا ،فــي ّ
والمســرح والتّلفزيــون فكانــا غال ًبــا مجــال تمجيــد ال ـذّات
وتأبيــد الهويّــات .موجــة الف ـ ّن المعاصــر ،فــي التســعين ّيات
مــن القــرن العشــرين ومطلــع القــرن الحــادي والعشــرين،
فــي لبنــان ومصــر علــى ســبيل المثــالُ ،ولِــدت ربّمــا مــن
الحاجــة إلــى ال ّنقــد المع ّمــق وإعمــال ال ّنظــر فــي الهويّــات
دخــول مــن بــاب
ً
والثّوابــت وكانــت ،رغــم بعــض المــرح،
مــوارب ،إذ ُســ ّدت ســائر األبــواب ،إلــى عالــم السياســة
الج ّديّــة (مــن هنــا بــرزت أه ّم ّيــة ال ّنصــوص ـ ال البيانــات ـ
فيــه)!
ه ـ اإلنقــاب الثّالــث كان أ ّن األنظمــة التــي حصــرت أدوات
القمــع والتّرهيــب والتّعذيــب فــي قبضتهــا خســرت معــارك
البروباغنــدا ،ثــم مــا لبثــت قبضتهــا أن انحلّــت عــن اإلذاعــة
كل امــرئ ينظــر إلــى
فالتلفزيــون فاإلنترنــت ،وحينهــا صــار ّ
نفســه صان ًعــا ومصــ ّو ًرا للحــدث ومــرآة لألمــل والعــذاب
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ويســمع صوتــه وأصــوات مــن قبلــه فيــه يصرخــون بالعــدل.
تضافــرت جــداول كثيــرة فــي لحظــة ليخــرج القمــع مــن
السياســة ويدخــل إلــى الميــدان حشــد كثيــر ملـ ّون.
ميــدان ّ
حتّــى اآلن ،اســتدعى الشّ ــعب قليلــي األدب فــي لحظــة
الفــرح األقــرب إلــى كرنفــال أو مولــد حيــث يتداخــل اللعــب
السياســ ّية.
بالســخرية بالقــدح الهاجــي بال ّنكتــة ّ
بالتّمثيــل ّ
واسـتُ ْد ِخلَت فنــون جديــدة (الغرافيتــي ،التّحريــك والكرتــون،
ال ـ ّراب) .مــن يــدري مــا يــؤول إليــه مصيــر الف ـ ّن المعاصــر
بعــد ذاك؟

الثور ُة والفتنة

أ ـ لــم يجــد افتتــان العــرب بمفــردة «الثّــورة» ن ـ ًّدا ســوى
كل
فــي تشــريعهم جنبــات بلدانهــم وســيع ًة أمــام أصــداء ّ
ثــورة قامــت أو حســبوها .ربّمــا يعــود بعــض س ـ ّر االفتتــان
الهائــل والمديــد بمفــردة «الثّــورة» إلــى اعتقــاد العــرب بــأ ّن
الثّــورة الفرنس ـ ّية هــي مــا منــح فرنســا إمبراطوريّــة أو إلــى
انبهارهــم الالحــق بقــدرة الثّــورة ال ّروس ـ ّية علــى بنــاء دولــة
جبّــارة ـ كالحلــم الــذي دغــدغ نفوســهم ـ مــن شــبه ركام
(بخاصــة مــن المســيح ّيين الشــوا ّم) قــد ســبق
كان بعضهــم
ّ
فالفيتنامــي ليثبتّهــم
المــاوي
أن عاينــوه ،ثــم أتــى المثــال
ّ
ّ
علــى االفتتــان.
ب ـ كانــت البلــدان مشــرعة المصاريــع أمــام حركــة التّاريــخ
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فــي الخــارج .غيــر أ ّن ال ّروايــة ظلّــت بلزاك ّيــة فوجوديّــة،
الســينما هوليووديّــة ،وبعدمــا كان شــوقي يحلُــم
وظلّــت ّ
بمضارعــة راســين وشكســبير أتــى الشّ ــعر الحديــث أنغلــوـ
الســوفياتيّة فــي بعــض العواصــم
فرنسـيًّا ،وباســتثناء العمــارة ّ
ـوفيتي انحصــر فــي ترجمــات قليلــة
فــإ ّن التأثيــر الف ّنــي السـ ّ
ورديئــة لل ّروايــة الواقع ّيــة (المأخــوذة بدورهــا عــن بل ـزاك
وزوال) وفــي تعريــف بعــض المؤلّفيــن الموســيق ّيين العــرب
ظــل
بالموســيقى القوم ّيــة الشّ ــرق ـ أوروب ّيــة ،فــي حيــن ّ
الغنــاء محكو ًمــا بالدرجــة األولــى بالتّفاعــل الــذي أجــراه
س ـ ّيد درويــش ،ومــن ث ـ ّم عبــد الوهــاب والقصبجــي ،بيــن
الموســيقى العرب ّيــة المشــرق ّية وبيــن الموســيقى األوروب ّيــة
بدرجاتهــا المتتاليــة .غ ّنينــا لجيفــارا وهوشــي منــه مثلمــا
غ ّنينــا لســعد زغلــول وعبــد ال ّناصــر .وخــارج الخطــب ،لــم
ـي فــي مؤث ّـرات فنوننا
ـي أو كوبـ ّ
ـي أو فيتنامـ ّ
ينــدرج فـ ّن صينـ ّ
كمــا تح ـ ّددت منــذ مطلــع القــرن العشــرين فــي مســيرتها
العا ّمــة حيــن اخترعنــا مــا صــار تقليدنــا وأصالتنــا.
ج ـ ُولِــدت الكيانــات العرب ّيــة حديثًــا ،وكطفــلٍ كانــت تقري ًبــا
بــا مناعــة .فعصفــت بهــا أصــداء الحربيــن العالميّتيــن،
ـتقالل ،ثــم تجاذبتهــا أط ـراف الحــرب البــاردة،
احتــالً فاسـ ً
وجــاز أن م ـ ّر بعضهــا مــن جانــب إلــى جانــب ،م ّدع ًيــا فــي
كال الحاليــن عــدم انحيــازه .وعبــر إنشــاء ال ّدولــة اإلسـرائيل ّية
واحتالالتهــا المديــدة ،طـ ّور العــرب عالقــة مزدوجــة بالغرب،
صانــع المشــكلة وصاحــب الحلــول .ولئــن جذبــت بعضهــم
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الصين ّيــة أو الحــركات الطّالب ّيــة الفرنس ـ ّية،
الثّــورة الثّقاف ّيــة ّ
الســاح باســمها ،فقامــت به
فإنهــم جـ ّوزوا ألنفســهم تجريــد ّ
قـ ًوى لــم ترحمهــم .ول ّمــا اندلعــت الثّــورة اإليران ّيــة حلمــت
فئــات واســعة مــن العــرب بثــورات مماثلــة علــى طغاتهــم
وأجهــزة مخابراتهــم ،فلمــا ات ّخــذت وج ًهــا دين ًّيــا انحســر
التّأثيــر وصــار الع ـراق أرضً ــا منكوبــة بالحــروب المتتاليــة.
وبلغــت الحــال أ ّن الشيشــان وافغانســتان صارتا مختبـ ًرا ينتج
ـي ،مــا
ـي اليومـ ّ
فيــه ،مــن مــوا ّد البــؤس والغبــن والـذ ّّل العربـ ّ
ســيعاد تصديــره إلينــا تحــت مسـ ّمى اإلرهــاب ،مقتفيًــا أثــر
يســار الســبعينيّات .لكــن ،علــى امتــداد القــرن العشــرين،
ظلّــت آثــار انقالبــات أحــوال العالــم تنعكــس لدينــا علــى
الســلطات
ـي األعلــى وحــده ،كمــا تمارســه ّ
المســتوى ّ
السياسـ ّ
الحاكمــة فــي عالقاتهــا مــع الخــارج تق ّربًــا وابتعــا ًدا ومصالــح
وحروبًــا وصفقــات وأحالفًــا ،ال أوســع.
المتأصــل مــن «الفتنــة»
د ـ ربّمــا وجــد العــرب فــي الخــوف
ّ
الكابــح األقــوى الفتتانهــم بكلمــة «الثّــورة» ،التــي ر ّددوهــا
عقــو ًدا مثــل أُ ْخ ـذَة .تلــك الفتنــة التــي تــكا ُد أدنــى معركــة
فــي الحــروب اللبنان ّيــة أن تضاهيهــا فــي عــدد الضحايــا ،ال
كل منــا .ش ـلّتنا عقــو ًدا .الخــوف
ت ـزال محفــورة فــي جســد ّ
الســرطان،
منهــا علــى جســد األ ّمــة نظيــر خــوف الفــرد مــن ّ
مــن جنــون ال ّداخــل ال ّن ّهــاش فــي الحشــا .هــذا الخــوف م ّنــا
كل خطــوة نخطوهــا محتشــدين.
لــم يبارحنــا إلــى اآلن ،فــي ّ
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َحظُّنا ِم َن ال َّتقَانَة
نشرتْ هذه القصيدة في ديوان «البياض الباقي».2022 ،

ال َي ُد ال ُم ْرتَ ِعشَ ُة

ت َُص ّو ُر
يَ ًدا ُم ْرتَ ِعشَ ًة
ت َْص ُرخَُ ،وأَقْدا ًما
ُربَّما كا َن َحظُّنا ِم َن التَّقانَ ِة
أ ْن ِبتْنا نَ ْعر ُِف أَ َّن أَيّا َم ال َو ْه ِج
ال تُضا ُء بال َق َب ِ
الصا ِر َمة
ضات َّ
ُلوب وا ِج َف ٍة
بَ ْل تَـتَقَضّ ى ِبق ٍ
َوأَطر ٍ
اف ُم ْرتَ ِعشَ ٍة

َون ٍ
ُفوس َجذْلى

ال يَطْلَ ُع ال َّنشي ُد ،بَ ْل
تُ ْز ِه ُر ال َب ْه َج ُة في ال َقلْب
ُم َوشَّ َح ًة بال َخ ْوف
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الس ِ
اخ ِط
نَتَسا َم ُر بِاألَ َملِ ّ
الس ْخ ِريَ ِة
َوتَ ْح ُر ُسنا أَ ْسنا ُن ُّ
ِم ْن شُ رو ِر أَنْف ُِسنا

نَ ْنظُـ ُر إلــى كَ ْنـ ِز كَثْ َر تِنا فَ َنطْ ُر ُد
االِ ْع ِتدا َد َونُطا ِر ُد َخيالَنا
ت َْسري ِع ْن َدئِ ٍذ َع ْدوانا
كَ ِغنا ٍء َخ ٍ
فيف َعلى الشَّ اشَ ِة ،أَ ْو كَ ُحل ٍْم بَ ِسيط.
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إيقـــا ُع الفتنة
موسيقي ونص
شريط
ّ

عرض هذا العمل في «عتبات» مركز بيروت للفن المعاصر .2011

الشّ ــريط مأخــوذ مــن حفلــة «ســوب كيلــز» حيــث يتخلّــل
الســي دي صمــت لبضــع دقائــق وســط العــزف ،إثــر قصـ ِ
ـف
إِس ـرائيل لمعمــل الكهربــاء.
الصمــت أو ّد تعبئتــه بقــراءة متزامنــة ،مــع فــارق
هــذا ّ
طفيــف فــي التّوقيــت (علــى طريقــة الـــ  ،)canonيؤ ّديهــا
وليــد صــادق وياســمين حمــدان ،لمقطــع مــن قصيــدة
منشــورة فــي كتابــي «يؤلّفنــا االفتتــان» عنوانهــا «لفــظ
فخــم» وتقــول :تناهــى ُســكو ُن الحســن فــي حركاتهــا.
يقــول شــط ٌر شــهير ،لطالمــا أثــار شــه ّية الشّ ــ ّراح ،ول ّمــا
يق ّدمــوا فيــه مــا يُغْنــي.
فــي «كتــاب الفــروق» إ ّن ال ّنهايــة هــي ال ِعظَـ ُم الــذي ال ِعظَ َم
بعــده .تناهــي ســكون الحســن فــي الحــركات هــو اجتياحهــا
جمي ًعــا ،وفــي تفاصيلها.
الحــركاتُ  ،االندفاعــات ،الشّ ــطحات ،جميعهــا ســاطعة
الســكون وحــده يلــوح منهــا للعيــن
الحضــور ،غيــر أ ّن ّ
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الصورة .بحســب
بالســكون ،كمــا ّ
الباصــرة .فال ُح ْســن محكــو ٌم ّ
العســكري أيضً ــا ،أ ّن ال ُح ْســن ،بخــاف الجمــال
الحســن
ّ
وهــو مــا يُرتقــى بــه فــي األفعــال واألخــاق ،مقصــور علــى
كل ُحســـنٍ يفتــرض الوجــود خــارج ال ّزمــن ،ثباتًــا،
الصــــورةّ .
ّ
كل شــي ٍء
كل ُح ْســنٍ هــو تأكيــد ،أ ّن ّ
دقّ ـ ًة ،تناس ـبًا ورون ًقــاّ .
يــؤول إلــى الخــراب.
ـي ،المعنــى المســتوحد المنقــول
ال ُح ْســن هــو الخـراب ال ّنهائـ ّ
المتناغــم .والشّ ــاهد قولــه ...« :فليــس لرائــي وجههــا لــم
يمــت عــذر».
فــإن لــم يلتمــس لنفســه عــذ ًرا ،فــذاك أل ّن صوتــه إنّمــا يأتينــا
مــن َخلْـ ِ
ـي ،خ ـراب،
ـف ال َم ـ ْوت وحجابــه ،مــن خ ـراب أصلـ ّ
فــي مركــز الكــون يش ـ ّع ويتبعثــر خرابـ ٍ
ـات شــعا ًعا .ليســت
فخامــة لفــظ أبــي الط ّيــب وضخامــة صوتــه ســوى كُتلهــا.
يتــاح االســتماع مــن ســ ّماعة معلّقــة فــي الحائــط لهــذا
ـص قصيــر (هاهنــا
السـ ّماعة يُعلَّــق نـ ّ
الشّ ــريط ،وإلــى جانــب ّ
الصفحــة التّاليــة) عــن مفاهيــم اإليقــاع ،بيــن اللغــة
علــى َّ
والموســيقى والفلســفة والشّ ــعر.
بيــن هــذه الشّ ــذرات (مقطــع مــن قصيــدة ،مقطــع مــن
أغنيــة ،صمــت ناجــم عــن القصــف ،اإليقــاع) يتولّــد توتّــر
كل منهــا
جديــد ،يســمح بتف ّحــص عمــل اإليقــاع فــي ّ
كل م ّنــا إلــى العالــم ،بمــا فــي ذلــك
بوصفــه ناظ ًمــا لرؤيــة ّ
للغتنــا ،التــي هــي أداة التّواصــل والمســاحة التــي تجــري
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فيهــا األحــداث فــي بيــروت ،أي بوصفــه ناظ ًمــا ألي إمــكان
للتّعايــش بيــن البشــر.
«Connais quel rythme tient les hommes».
Archiloque, cité par M. Blanchot.

إيقاع الفتنة
مــن الدفــق المتلــ ّوي المتراكــض المتهــادي ،ال مــن رتابــة
المــوج ،اشــتقّت اليونان ّيــة اإليقــاع فــي لفظهــا ،أمــا العرب ّيــة
فمــن الثّبــات ورســوخ األثــر وأُ ّس المقصــد .وليــس بينهمــا
مــن تدافــع .ذاك اإليقــاع كال ّنبــض يتقطّــع ،وهــو ثابــت ،أو
كجريــان ال ّنهــر والحيــاة أثــره ،أو هــو كمواقــع العــرب بهــا
أ ّرخــوا ،وهــي ســجال ،أو كتواقيعهــم منهــا يحــذف الفضــول،
وهــي لعــوب.
ونفســا
هــو خ ّفــة وتالعــب ،إلّ ا ّنــه إيقــاع الحيــاة ،نبضً ــا ً
ومطع ًمــا ونو ًمــا ،وهــو إيقــاع الفصــول واأليّــام والموســيقى
الصارخــة ،تفيــض جمي ًعــا بــا
والسـ ّيارات ّ
واألنجــم واألرقــام ّ
نظــام .لســنا غرقــى إيقــاع أوحــد ،بــل تتناهبنــا اإليقاعــات.
أساســا راسـ ًخا ودف ًقــا متغ ّيــر الوجهــة والشّ ـ ّدة
كيــف يكــون ً
والســرعة؟ كيــف يكــون اإليقــاع لعبًــا وخلقًــا مدهشً ــا
ّ
ويكــون الثّابــت الواجــب كالحـ ّـق الواقــع؟ ربّمــا هــو ليــس ّإل
كنايــة ع ّمــا ال تفصــح عنــه لغــة ،عــن جــذر افتتانهــا بالعالــم.
الصمــت بيــن
كنايــة عــن الهــواء بيــن كثيبيــن أو تلّ ْيــن ،عــن ّ
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نوطتيــن ،عــن تح ّفــز بيــن ُد ّميــن ،عــن الفســحة بيــن لونيــن،
عــن قبلــة بيــن نَفَســين ،عــن فــراغ بيــن وجوديــن ،عــن
ـاب بيــن عمريــن ،عــن قمــر بيــن
نظــرة بيــن عينيــن ،عــن غيـ ٍ
مدينتيــن .كنايــة عــن الشـ ّـك ينهــب األنــا ،وال يخلّــف منهــا
غيــر عقـ ٍـد بيــن إســمين.
بيــن نوطتيــن قــد ينفتــح أبـ ٌد .أو قــد يقصــف صــاروخ عمــر
عابــر ،أو ترنّــم شــا ٍد فــي حان ـ ٍة ،مخلّ ًفــا إيقا ًعــا دون قفلــة،
ـامل كال ّنفــس األخيــر ،حيــاة بأكملهــا ،ألنّــه صمــت
يمت ـ ّد شـ ً
متــرع بعنــف مكتــومُ ،سـ ِقيناه حتّــى الثّمالــة.
ٍ
أزواج مبلبلــ ٌة:
الصمــت تخــرج،
مــن بــذرة ّ
متعاشــقاتٌ ،
العذوبــة والقســوة ،المــو ّدة واأللــم ،الحيــرة واأللفــة،
اإلنكســار والفتنــة ،ال ّروعــة والغــرق ،تعــ ّرش نديّــ ًة علــى
البيــاض الــذي يميّــز أناقــة الــ ّروح.

ـي المصاحــب مــن حفلــة «ســوب كيلــز» ،فــي حزيـران ،۱۹۹۹
الشّ ــريط ّ
الصوتـ ّ
قطعهــا تدميــر معمــل الكهربــاء ،ويليــه تســجيل بأصــوات ياســمين حمــدان
ووليــد صــادق لمقطــع مــن قصيــدة بعنــوان «لفــظ فخــم» مــن ديــوان «يؤلّفنــا
االفتتــان».2009 ،
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َقطْع موسيقى ال ّرثاء
م ـ ّر وقــت كان يســعني فيــه االستشــهاد بجمــلٍ مــن شــغل
وليــد صــادق («جايــن لويــز تيســيه»« ،اكتســاب المــوت:
غايــات الفـ ّن والمبيــت فــي لبنــان» .)...حيــن تكــون الجمــل
تش ـ ّع (تتف ّجــر) مــن العمــل ،علــى قــول موريــس بالنشــو،
إلــى حـ ّد تفجيــره .كان ذلــك قبــل أن يصبــح صــادق ســاح ًرا:
بسـبَّابة اإلبنــة إلــى ظهــر األب ،فيغــدو تاري ًخــا ،وبنهد
يشــير َ
المــرأة إلــى شــجر الحديقــة ،فينســكب رقّــة وهدهدة.
الص ّحــة
دخــل صــادق زمانًــا ـ مكانًــا إيروس ـيًّا ،يتقلّــب بيــن ّ
والســعادة واألســى ،ال إلــى حـ ّد .تبلبلــت األلســن
والمــرضّ ،
مــن تأرجــح بــا غايــة (نهايــة) .تلــك بدايــة ضربــه فــي
األرض .فيهــا حدائــق مرتّبــة ومقابــر منظومــة ومشــاهد
مندثــرة بقيــت فقــط فــي اللغــات .تولــد مــن أشــغال صــادق
بســتاني حياتــه
إذًا أســئلة أنيقــة :إن كان المــرء لــم يعــد
ّ
(عبّــاس بيضــون) ،فكيــف لــه أن يقطــف ثمــرة المعنــى
الســفور جــرأة علــى اختــاط
مــن لحظاتهــا؟ إن كان معنــى ّ
الوجــه وتشويشــه ،فكيــف المــرىء ان «يمتلــك وجهــه»؟
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إن كانــت الضّ حــكات علــى الوجــوه أث ـ ًرا علــى عالــم ينغــل
الصمــت عالمــة علــى
كأرجــل نمــل فــي نقــا يته ّيــل ،أيكــون ّ
الســاعي فــي الوجــه اآلخــر ،المظلــم ألعيننا،
العمــل ال ّنشــيط ّ
للكينونــة؟
(ال ينفصــل وليــد لحظــة عــن لبنــان .فلبنــان ،رغــم توراتيّتــه،
ّ
محــك المعانــي
غيــر موعــود ببعــث وال بخلــود .إنــه
وجلجلتهــا ،وشــهرة الوجــوه علــى أســوار الجماعــات
والتكسـرات
كاأليقونــات وأبـراج ال ّرمــاة ،ومصنــع االنهيــارات
ّ
فــي قلــب الضّ جيــج الهائــج).
كالســاحر ،قفــز مجــ ّد ًدا مــن قلــب ال ّنصــال المســنونة،
ّ
أو ككاتــب القصــص البوليســيّة ،أعــاد لملمــة المفاتيــح
الصمــت أنــواع،
وبعثرتهــا ،فطويــت تحــت رجليــه األراضــيّ :
وكــذا الوجــوه ســوى األجســاد ،وثمــار المعنــى نجدهــا بيــن
ط ّيــات الجثّــة ،ال علــى بــاب المقبــرة وال فــي حمــأة ال ّنقــاش.
أي
عثــر كاتــب ّ
القصــة علــى الجثّــة ،التــي لــم يجدهــا ّ
مــن أبطالــه (األ ّم ،اإلبنــة ،األب ،ال ّزوجــة ،الحديقــة ،قماشــة
اللوحــة ،ال ّرســم بالكلمــات ،وغيرهــم) .ذلــك أنّــه الوحيــد
الــذي يجــرؤ علــى قطــع موســيقى ال ّرثــاء والتّعــازي بصمــت
طافــ ٍح ،فيمــا ال ّراثــون ناظمــو عقــد القصائــد باألســماء
والصلــوات.
ّ
فــي الماضــي ،كتــب وليــد صــادق «الجســد مــع فيســاليوس
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ألــم ال يشــير إلــى ٍ
مــاض كان فيــه
مــا زال ً
ماثــا وإن فــي ٍ
عمــق اللحــم مــن ســمك الكــون» ،وكان «اختيــار المــوت
يأتــي مصحوبًــا بعيــش ذي كالم» («اكتســاب المــوت.)»...
الس ـ ّر الغامــض.
كانــت مــا ّدة الجســد حينهــا هــي موضــع ّ
الحقًــا ،كشــف صــادق أ ّن التّحديــق فــي الجثّــة ال ينتــج
مع ًنــى ،وإن قــ ّدم معرفــةَ .ر ْصــ ُد انفجــار المعنــى يتــ ّم
حيــن تحويــل مســار ال ّنظــر مــن الجثّــة إلــى المتحلّقيــن
حولهــا .هكــذا ليــس لقــاء وجــه بوجــه مــا يولّــد المعنــى،
بــل تــا ّز األجســاد الح ّيــة حــول جثّــة لــم تصــر بعــد جــز ًءا
مــن ســرد الذّكــرى .مــن صمــت الحــداد إذًا وفيــه وشــرطَه،
يولــد االجتمــاع ،أي مــن شــلل الفكــر وبهتــه حيــال التّجربــة
والصمــت اســتماع نشــط
ـ الح ـ ّد والجــدار األخيــر .فالتّح ّيــر ّ
إلــى مــا بعــد حشــرجات ســكرة المــوت ،وإلــى مــا قبــل
طقــس ال ّرثــاء ،إلــى مــا ليــس يكتمــه األلـ ُم وال يــداري الفقـ َد
مــت
الص َ
والخســران .يشــترط صــادق لفعــل الجثّــة فينــا ّ
المفعــم بوجـعٍ خاثـرٍ ،واالنفضــاض عــن أهازيــج االستشــهاد
وترانيــم الخــاص فــي العالــم اآلخــر .لكــ ّن شــرطه هــذا
يجعلنــا نتســاءل إن كان المعنــى دو ًمــا بــا لســان أو حنجــرة.
وإل
(ذات رســال ٍة ،ســألني وليــد كيــف أقــرأ مــوا ّد القانــونّ ،
فمــا تكــون عينــاي؟ ذات رســال ٍة ،قلــت لصديقتــي إنّنــي ،إن
أعجزنــي انتـزاع لحظــات ماضيــة مــن مخالــب َســو ْرتها ،آليــل
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أي نــور .مــا نســيت قولــه
إلــى انتـزاع المســتقبل مــن براثــن ّ
لهمــا إ ّن النطــق فيصــل الحضــور ،ال العيــن ،وإ ّن فرجــات
ال َخــ َرس تحفظنــي أن انهــار حيــن امتــ ّد جســ ًرا مــا بيــن
الكتابــة واألشــياء ،وإهابًــا بيــن األلــم والحبــور).
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نحيــا فــي مــا نســرقه مــن الوقــت
طغــت شــهرة ربيــع مــر ّوة فــي مجــال المســرح والفنــون
األدائ ّيــة علــى أعمــا ٍل تشــ َم ُل التّجهيــز والفيديــو وكتابــة
الســيناريو ،وطغــت علــى شــغله مــع جــاد خــوري فــي
ّ
ـيّ .إل أ ّن أحــد أشـ ّد مجــاالت نشــاط مــر ّوة
التّحريــك الكرتونـ ّ
ـي َخفــا ًء عملــه فــي الموســيقى ،فهــو ليــس فقــط عازف
الف ّنـ ّ
فلــوت شــارك فــي فرقــة «ســوب كيلــز» اللبنان ّيــة إلــى جانــب
زيــد حمــدان ووليــد صــادق وياســمين حمــدان ،بــل أيضً ــا
كاتــب أغــانٍ ومل ّحــن ســمعنا لــه عــد ًدا مــن األعمــال بصــوت
ريمــا خشــيش.
حريــص علــى الخفــاء
ربيــع مــر ّوة ،المتعــ ّدد المواهــب،
ٌ
ـيقي لســبب غامــض .ربّمــا يشــعر أ ّن مــا
فــي المجــال الموسـ ّ
ينجــزه فيــه ضئيــل القيمــة بقيــاس مــا يهجــس بــه ،أو ربّمــا
ـدب
يشــعر أ ّن مــا يق ّدمــه فيــه خطيــر لــذا ينبغــي تركــه يـ ّ
فــي أوصــال الموســيقى اللبنانيّــة فــي خف ـ ٍر وخفــوت كــي
يصــل إلــى مبتغــاه دون أن يثيــر العــداوات.
تهــدف هــذه المقالــة إلــى توجيــه تح ّيــة إلــى هــذا الجانــب
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ـي ،مــن عمــل ربيــع مــر ّوة ،واختبــار فرض ّية
ـيقي ،الخفـ ّ
الموسـ ّ
ـيقي يقاربــان
أ ّن ربيــع مــر ّوة الشّ ــهير وربيــع مــر ّوة الموسـ ّ
بشــكل م ّوحــد ،وذلــك
ّ
مســائل ال ّزمــن والتّكــرار والغيــاب
مــن خــال اســتعراض عمليــن مــن طبيعتيــن مختلفتيــن،
األ ّول محاضــرة غيــر أكاديم ّيــة (علــى مــا أشــار مــر ّوة حيــن
نصهــا فــي العــدد صفــر مــن مجلــة «كلمــن» ـ بيــروت،
نشــر ّ
 ،۲٠۱٠عنوانهــا «ســكان الصــور» ،عرضهــا فــي غيــر مــكانٍ
ـيقي حــول قصيــدة عبّــاس
مــن العالــم) ،والثّانــي عمــل موسـ ّ
بيضــون «دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع» ،ألّــف موســيقاه وعزفه
علــى الفلــوت وأ ّدتــه ريمــا خشــيش فــي إطــار مهرجــان
«أشــغال داخل ّيــة» (مــن تنظيــم جمعيــة «أشــكال ألــوان»،
بيــروت  ۲٠۱٠أيضً ــا).
والحـ ّـق أ ّن تنــاول وحــدة المقاربــة فــي عملين مــن طبيعتين
كل منهما،
مختلفتيــن يتطلّــب أ ّو ًل اإلنصــات إلــى مــا يق ّدمــه ّ
الخاصــة وهيكلــه ،قبــل محاولــة الغــوص فــي
وعــرض بنيتــه
ّ
كل مــن العمليــن لنصــب
تجريــد العالقــات التــي يق ّدمهــا ّ
كل منهمــا لمســألة
المقارنــة بيــن ال ّرؤيــة المعروضــة فــي ّ
ال ّزمــن واإليقــاع والتّكـرار والغيــاب ،التــي يُشــهر فيهــا ربيــع
مــر ّوة «لبنان ّيتــه».
اتّجاهــات ال ّتكـرار وال ّتتابــع وال ّتراكــم «سـكّان الصــور»
السياس ـ ّية فــي
محاضــرة غيــر أكاديم ّيــة تتنــاول الملصقــات ّ
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لبنــان ،وبالتّحديــد تلــك التــي تســتعمل صــور الشّ ــهداء.
تتألّــف المحاضــرة مــن مدخــل (يتم ّيــز بالحــوار بيــن ربيــع
ـص.
ـي) وثالثــة أقســام وخاتمــة لل ّنـ ّ
مــر ّوة وبيــن حــارس أمنـ ّ
ُ
يتنــاول صــور َة رفيــق الحريــري مســتضيف ًة
القســم األ ّول
جمــال عبــد الناصــر ،والثّانــي يتنــاول ملصقــات شــهداء
حــزب اللــه فــي حــرب  ۲٠٠٦مــع اسـرائيل ،والثّالــث يتنــاول
ـي ،أ ّمــا الخاتمــة
ـيوعي اللبنانـ ّ
ملصقــات شــهداء الحــزب الشّ ـ ّ
«الصــورة األخيــرة» حيــث يرفــض الجميــع إرســال
فبعنــوان ّ
صــورة أخيــرة إلــى ربيــع مــر ّوة لتبقــى تــذكا ًرا ألحبابهــم.
فــي الواقــع تتنــاول األقســام الثّالثــة ات ّجاهــات ثالثــة ممكنــة
لتراكــب الصــور.
أ ـ فــي الملصــق األ ّول تبــدو صــورة رفيــق الحريــري فــي
قصــره ،باألبيــض واألســود ،وبقربــه جمــال عبــد ال ّناصــر فــي
للصــور يســعى إلــى إخفــاء ذاتــه .يعتبــر مــر ّوة إذًا
توليــف ّ
الصــورة هــي اســتضافة األ ّول للثّانــي ،فهمــا إذ لــم يلتقيــا
أ ّن ّ
مــن قبــل فــي الحيــاة ال ّدنيــا ،ال ّ
شــك أنّهمــا يلتقيــان إذًا
بعــد المــوت ،إذ هجــر عبــد ال ّناصــر صورتــه مــن الملصقــات
األخــرى وأتــى إلــى مــن ولــد بعــده غيــر أنّــه بــات أكبــر منــه
عمـ ًرا ،أي الحريــري ،يســأله عمــا تــرك .يشــير مــر ّوة إذًا إلــى
الصــور «يــزدري الوقــت» وال يعيــر لــه
أ ّن هــذا النــوع مــن ّ
اهتما ًمــا.
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فــي الواقــع ،مــر ّوة أيضً ــا يــزدري الوقــت فــي هــذا القســم
مــن العمــل ،فيكثــر فيــه مــن االســتطراد ذهابًــا وإيابًــا إلــى
صــور أخــرى وملصقــات أخــرى وحكايــات أخــرى (صديقــه
زيــاد ،الحــارس الممثّــل ،ســتالين ،فرويــد والخمينــي ،مارليــن
مونــرو وأبراهــام لينكولــن) ،وهــو فــي الواقــع يالحــق أيضً ــا
كل صــورة مــن هج ـران وتغييــر بيــن الماقبــل
مــا يعتــري ّ
(الصــور كاألوطــان ،أحيانًــا يهجرهــا أصحابهــا،
والمابعــد ّ
يقــول) .بــل هــو ينظــر أيضً ــا فــي داخــل صــورة الحريــري
وعبــد ال ّناصــر إلــى فعــل الذّهــاب واإليــاب فــي ال ّزمــن هــذا
(اســتضافة الحريــري لعبــد ال ّناصــر وقــدوم هــذا األخيــر
الصــورة
الســابق ألحــوال الحقــه ،تــرك ّ
نحــوه ،دراســة الميّــت ّ
والذّهــاب الممكــن لهمــا م ًعــا نحــو صــورة مجهولــة ألنــور
الســادات ...الــخ).
ّ
أي تحديــد
ـي هــذا يفضــي إلــى غيــاب ّ
تكـرار التّأرجــح ال ّزمنـ ّ
الصــورة :ال يمكــن تحديــد اليــوم الــذي أُخــذت
للوقــت فــي ّ
أي
فيــه ،وال الوقــت ،وال الفصــل ،كمــا يفضــي إلــى غيــاب ّ
للصــورة ،فهــي ليســت دعائ ّيــة وال تعبويّــة جماهيريّة
هــدف ّ
أي حملــة سياســ ّية ،كذلــك يفضــي إلــى
وال هدفهــا دعــم ّ
أي وزن لهــا ،إذ لــم يعــد مــن وزن لزيــارة عبــد ال ّناصر
غيــاب ّ
اليــوم ،كمــا أ ّن العروبــة المشــار إليهــا فــي الملصــق تصيــر،
الســابق
نقـ ًـا عــن حــازم صاغ ّيــة« ،تشــبه البقــاء فــي ال ّزمــن ّ
علــى قطــع حبــل السـ ّرة».
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الصــور
وينتهــي الفصــل الــذي يبحــث فــي هج ـران س ـكّان ّ
لصورهــم ،كالبيــوت أو األوطــان ،إلــى التّســاؤل مــا إذا كان
الحريــري وعبــد ال ّناصــر م ًعــا ســيهجران الصــورة هــذه
الســادات الــذي بــدوره تــرك صورتــه
ليبحثــا عــن أنــور ّ
فارغــة إلــى صــورة بعيــدة لــن يجدهــا أحــد .حيــن تتراكــب
الصــور عموديًّــا متأرجحــة فــي ال ّزمــن فهــي ال تفضــي ّإل
ّ
إلــى الغيــاب.
ب ـ القســم الثّانــي يشــير إلــى ملصقــات شــهداء حــزب اللــه
المعلّقــة علــى بولفــار بضاحيــة بيــروت الجنوب ّيــة ،مركّبــة
علــى أعمــدة اإلنــارة ،وبالتّحديــد علــى ارتفــاع ثابــت هــو
الصور
ـكل شــهيد مجاهد صــورة واحــدة ّ
ثالثــة أمتــار .ولـ ّ
وكل ّ
الصــور هــذا يشــير مــر ّوة إلــى
متطابقــة .فــي عرضــه لتج ّمــع ّ
ـي ،يت ـ ّم
أ ّن ّ
الصــور التــي ال تتج ّمــع كمــا فــي فصيــل نظامـ ّ
فــي لبنــان تمزيقهــا أو طردهــا أو هــي «تنتقــل» خوفًــا أو
كالصـ ّـف المرصــوص
ـي المنضبــط ّ
ملـ ًـا .وحــده التّتابــع األفقـ ّ
يتيــح لهــا االســتمرار فــي مكانهــا وتعزيــز ســطوتها علــى
هــذا المــكان.
االفقــي هــذا يســتتبع
غيــر أ ّن مــر ّوة يالحــظ أ ّن التّتابــع
ّ
تغييبًــا لجســد الشّ ــهداء المجاهديــن فــي جســد صلــب
واحــد« ،جســد بانتظــار رأس» ،كأنّمــا «مجتمــع المقاومــة»
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يخــاف مــن أجســاد أبنائــه .بيــد أنّــه ال يخشــى مــن عــرض
فلــكل منهــم وجــه واحــد
ّ
الصريحــة التّعبيــر،
وجوههــم ّ
يعلــن «عشــق الشّ ــهادة» لوجــه اللــه الــذي ال وجــه لــه ألنّــه
علــى مــا كتــب جــال توفيــق «فعـ ٌـل ِص ـ ْرف».
الصــور ومــكان
بيــد أ ّن المزيــد مــن التّدقيــق فــي سلســلة ّ
الســريع يشــير إلــى ال ّرغبــة فــي
تعليقهــا علــى البولفــار ّ
السلســلة
رفــض صــورة الشّ ــهيد الواحــد ألنّهــا تقطــع ّ
السلســلة
المتواصلــة منــذ الحســين إلــى أيّامنــا .علــى هــذه ّ
والســرعة تجعــل
الســرعةّ ،
أن تتواصــل ،وشــرط تواصلهــا هــو ّ
الصــور صــورة ثابتــه واحــدة« ،هــي صــورة المجاهــد
ّ
كل ّ
الشّ ــهيد ،بجســد مقاتــل بــا اســم وال وجــه» .ســرعة التّتابــع
األفقــي إذًا تمحــو الوجــوه واألســماء ،وتتــرك غيابًــا يمــأه
ّ
وجــه اللــه ونــوره.
ج ـ فــي القســم الثّالــث ،يغ ّيــر مــر ّوة اهتمامــه مــن التّأرجــح
األفقــي إلــى التّراكــم
العمــودي فــي ال ّزمــن أو التّتابــع
ّ
ّ
الصــورة ،فيحفــر فــي صــور وملصقــات الحــزب
فــي عمــق ّ
كل
اللبنانــي ليكتشــف كيــف تنغــرز صــورة ّ
الشّ ــيوعي
ّ
شــهيد أو شــهيدة فــي صــورة مــن يليهمــا« :لــوال استشــهدت
وصــارت صــور ًة معلّقــة وراء وفــاء التــي بدورهــا استشــهدت
وصــارت صــورة إلــى جانــب صــورة لــوال وراء صــورة جمــال
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الصورتيــن
الــذي بــدوره استشــهد وصــار صــورة إلــى جانــب ّ
الســابقتين وراء إليــاس الــذي بــدوره استشــهد وصــار صــورة
ّ
الســابقة »...وهكــذا.
إلــى جانــب الصــور الثــاث ّ
حيــن يمــوت المناضــل الشّ ــيوعي يصيــر إذًا صــورة فــي
داخــل صــورة ســابقة هــي أيضً ــا فــي داخــل صــورة أســبق،
الصــورة باتــت اليــوم مــرآة الغيــاب،
إلــى مــا ال نهايــة .هــذه ّ
أي دور ،وغيــاب األف ـراد فــي
ـيوعي عــن ّ
غيــاب الحــزب الشـ ّ
الصــور هــذه فــي أشــرطة
المجتمــع
الطائفــي ،وغيــاب ّ
ّ
فيديــو محفوظــة بخجــل ،مخ ّبــأة فــي أماكــن مجهولــة داخل
المدينــة .هــي تحدي ـ ًدا مــرآة الغيــاب التــي تعكــس صــور
مســتقبل ،غيــر أنّهــا ليســت
ً
الماضــي ،فيحســبها البعــض
الصــور عمي ًقــا
ســوى متاهــة المرآتيــن المتواجهتيــن .تراكــم ّ
بعضهــا داخــل بعــض ال يفضــي أيضً ــا إلّ إلــى الغيــاب.
الصــور (تأرج ًحــا عموديًّــا ،تتاب ًعــا
كيفمــا كان اتّجــاه تراكــب ّ
يظل
أفق ًّيــا ،أو تراك ًمــا عمق ًّيــا) ،نجــده يفضــي إلى الغيــاب .ال ّ
أمــام ربيــع مــر ّوة كــي يختــم ســوى البحــث عــن الخــروج
مــن ال ّزمــان والمــكان نفســهما ،أي ســؤال المــوت .غيــر أ ّن
أحـ ًدا ال يقبــل أن يختــار صــورة محـ ّددة تظــل بعــده ،ربّمــا
الصــورة أيضً ــا كمــا كتــب مــر ّوة .الثّابــت
خوفًــا مــن أن تُقتــل ّ
أن ال صــورة للمــوت نفســه ،وطلبهــا ال يفضــي إلــى غيــر
الصــورة األخيــرة صــورة غائبــة،
غيــاب الــر ّد علــى طالبهــاّ .
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لــن نختارهــا ولــن نعلــم مــن يختارهــا .هاهنــا يقولهــا ربيــع
الســؤال بالمــوت،
مــر ّوة ،صري ًحــا هــذه المـ ّرة ،حيــن يلتقــي ّ
الصــورة نفســها وال يســتجيب أحــد.
تختفــي ّ

«ســكّان الصــور» و«دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع»:
تناظــر البنيتيــن يمكننــا بســهولة أن نالحــظ تناظــر

ـيقي حــول
بنيــة «س ـكّان الصــور» مــع بنيــة العمــل الموسـ ّ
قصيــدة ع ّبــاس بيضــون «دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع» تناظـ ًرا
شــبه تــا ّم ومطلــق ،إذا مــا تن ّبهنــا إلــى طبيعــة العالقــة التــي
يعرضهــا مــر ّوة ،موســيق ًّيا ،مــا بيــن صــوت الفلــوت وصــوت
خشــيش فــي حالــي الغنــاء والــكالم ،باعتبارهــا مك ّونــات
العمــل وما ّدتــه الخــام.
بعــد أربــع دقائــق وبضــع ثــوانٍ مــن مق ّدمــة موســيقيّة
(يغلــب عليهــا المينــور والحجــاز ،وبعــض مالمــح األســلوب
المينيمالــي فــي تكــرار التّيمــات الموســيق ّية وتفكيكهــا
ّ
واإلضافــة إليهــا) يؤ ّديهــا الفلــوت منفــر ًدا ،يأتــي صــوت ريمــا
خشــيش مــر ّد ًدا ،لثالثيــن ثانيــة« ،أصــل علــى الموعــد مــع
بضــع دقائــق تأخيــر فأجدهــم غــادروا» ،ويجيبهــا الفلــوت،
ّــا الغنــاء م ّرتيــن .المق ّدمــة والحــوار هنــا يناظــران
متخل ً
مق ّدمــة «ســكان الصــور» والحــوار مــع الحــارس.
بعــد ذلــك ،تنطلــق المغ ّنيــة فــي قســم أ ّول مــن خمــس
دقائــق ،متنقّلــة بيــن عــدد مــن المقامــات (كال ّراســت وراحة
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األرواح والحجــاز والنهاونــد والعجــم عشــيران) ،دون أدنــى
تد ّخــل مــن الفلــوت.
القســم الثّانــي يبــدأ بالفلــوت ألربــع دقائــق ونصــف
ال ّدقيقــة تقري ًبــا ،بمــا فــي ذلــك بضعــة ارتجــاالت يوقّعهــا،
قبــل أن تبــدأ خشــيش بــاألداء ،للمــ ّدة ذاتهــا بالضّ بــط،
مفتتحــة مقطــع «أصــل علــى الموعــد دائ ًمــا لك ـ ّن النهايــة
ليســت فــي يــدي» ،موقّعــة أيضً ــا بعــض االرتجــاالت وعابــرة
والصبــا.
بمقاماتهــا بيــن الكــرد والنهاونــد ّ
القســم الثّالــث يبــدأه الفلــوت فــي ال ّدقيقــة التّاســعة
عشــرة مــن التّســجيل الــذي بحوزتنــا (تســجيل األداء األ ّول
للعمــل) ،ويــدوم أيضً ــا أربــع دقائــق ونصــف ال ّدقيقــة (فيهــا
تنويــع علــى تيمــة أساس ـيّة ،ث ـ ّم انتقــال إلــى أجــواء الجــاز
اإليقاعيّــة قبــل العــودة إلــى التّيمــة األولــى) فــي حيــن أ ّن
الســاعات»)
أداء خشــيش (بادئـ ًة بالقــول «علــى أن أص ّحــح ّ
يقـ ّـل فيــه إلــى نحــو ثــاث دقائــق فحســب .إذ مــا إن تنتهــي
خشــيش مــن القــول «أو نــا ٌر تدفعنــا إلــى الخــروج» ،حتّــى
الســابقة ،إلى
يندفــع الفلــوت ،دون تم ّهــل كمــا فــي األقســام ّ
الخاتمــة التــي تتم ّيــز بجملــة قصيــرة مــن الفلــوت (نصــف
دقيقــة) ثـ ّم التّداخــل بيــن صــوت خشــيش والفلــوت م ًعــا ،ال
كســؤال وجــواب متتابعيــن بــل الفلــوت كمصاحبــة ميلوديّــة
حيويّــة اإليقــاع ،فــي حيــن تــر ّدد هــي جملــة البــدء «أصــل
علــى الموعــد دائ ًمــا فأجدهــم غــادروا» ،ثــ ّم تنتقــل إلــى
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ـي أن أنســى
الــكالم البحــت (فــي مقطــع يبــدأ بـــ «ربّمــا علـ ّ
القصــة كلّهــا») ،قبــل أن تــر ّدد مجـ ّد ًدا جملة البــدء بمصاحبة
ّ
الفلــوت لمـ ّرة أخيــرة .هــذه الخاتمــة كلّهــا تــدوم نحــو ثــاث
دقائــق ،أي حوالــي نصــف أو ثلــث األقســام األساس ـ ّية فــي
العمــل ،وأقـ ّـل قليـ ًـا مــن مدخلــه.
شــأنها شــأن خاتمــة «ســكّان الصــور» التــي تنتقــل مــن
الصــورة والمــوت خارجــة عــن
ســؤال الملصقــات إلــى ســؤال ّ
ـي ،أو مع ّمقــة لــه ،تأتــي خاتمــة
الســياق الظّاهـ ّ
ّ
ـري األساسـ ّ
ّاهــري
الســياق الظ
ّ
«دقيقــة تأخيــر» أيضً ــا خارجــة عــن ّ
ـي أو مع ّمقــة لــه لجهــة دمجهــا العنصرين األساسـ ّيين
األساسـ ّ
(الفلــوت والغنــاء) مــع انزيــاح صــوب مــا هــو خــارج عــن
الموســيقى أو هــو ربّمــا موتهــا (أي الــكالم) .األهـ ّم بالطبــع
ــكالني بيــن البنيتيــن ،أي
هــو مــا وراء هــذا التّناظــر الشّ
ّ
الطّريقــة التــي يت ـ ّم عبرهــا تنــاول مســائل ال ّزمــن واإليقــاع
مــا بينهمــا.
ال ّزمــن واإليقــاع :أيــن نعثــر على الغيــاب رأينــا كيف أ ّن
بحــث ربيــع مــر ّوة فــي صــور الملصقــات (فــي االتّجاهــات
يظــل
الثّالثــة اآلنفــة الذّكــر) يفضــي دو ًمــا إلــى الغيــابّ .
الســؤال عــن كيــف يمكــن لــه أن يــؤ ّدي ذلــك ف ّنيًّــا ،ال فكريًّــا
فقــط .يمكــن تنــاول ذلــك مــن نقطتيــن مفصل ّيتيــن .ال ّنقطــة
األولــى هــي تولّــد إيقــاع عمــل ربيــع مــر ّوة «ســكان الصــور»
262

مــن غيــاب عــدد مــن المفــردات ال مــن حضورهــا ،ومــن
ترتيــب االســتطرادات .ففــي القســم األ ّول ،ال ذكــر لحــزب
اللــه أبـ ًدا ،وفــي القســم الثّانــي ال يعــود مــن ذكــر للعروبــة
أو الحريــري أو عبــد ال ّناصــر .وفــي حيــن أ ّن القســم األ ّول
الصــور
مفعــم باالســتطرادات إلــى ش ـتّى المواضيــع (أنــواع ّ
الصــور...
التــي يهجرهــا أصحابهــا ،المرابطــون ،أعمــار سـكّان ّ
الــخ) ،والقســم الثّانــي بدرجــة أقـ ّـل (أنــواع االعتــداءات علــى
ـرعي...
ّ
الصــور وتهجيرهــا ،مســائل اللبــاس المتغ ـ ّرب أو الشّ ـ ّ
الــخ) ،فــإ ّن القســم الثّالــث ينحو مباشــرة إلى قلــب موضوعه
(صــورة الشّ ــهيد داخــل صــورة الشّ ــهيد ،وكلتاهمــا مغيّبتــان).
علــى هذيــن العامليــن (غيــاب المفــردات مــن قســم آلخــر،
والتّفــاوت مــا بيــن حيويّــة االســتطراد فــي مقابــل التّركيــز
علــى الهــدف) يقــوم إيقــاع العمــل ،الــذي يتســاءل إذًا عــن
كيف ّيــة اإلمســاك بالغيــاب ،فــي زحمــة التّكـرار.
ـي
ال ّنقطــة الثّانيــة هــي تحويــل ربيــع مــر ّوة اإليقــاع المبنـ ّ
علــى الغيــاب ،إلــى زمــن يحضــر فيــه الغائبــون بشــكل غيــر
منقطــع .مــن هنــا تســاؤالته عــن أعمــار الغائبيــن (كيــف
يكــون الحريــري أكبــر سـ ًّنا مــن عبــد ال ّناصــر ،أو نبيــه بـ ّري
الصــدر) ،ألنّهــم مــا إن يدخلــوا فــي الغيــاب
مــن موســى ّ
حتّــى ينتقلــوا ،فــو ًرا ،منــه إلــى حضــور ثابــت ومتواصــل
يفــرض نفســه أو يحــاول امتــاك القــدرة علــى التجييــش.
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الصــور أُ ِخــذت
مــن هنــا أيضً ــا كان إص ـراره علــى أ ّن هــذه ّ
بعــد المــوت ،ال قبلــه ،ألنّهــا ال تلتقــط مــا ســوف يغيــب
عــن الواقــع ،بــل تلتقــط مــا ســوف يفــرض نفســه علــى هــذا
الواقــع أبــ ًدا (صــور شــهداء حــزب اللــه الذيــن يج ّمــدون
المجتمــع علــى صــورة مجتمــع المقاومــة وزمنــه) .مــن
المهــ ّم أن نالحــظ إذًا أ ّن اإليقــاع ال يأتــي بزمنــه كنتيجــة
مباشــرة .اإليقــاع هــو دو ًمــا محاولــة لخلخلــة ال ّزمــن وتوليــد
توتّــر عــارم فيــه .بالتّالــي ،اإليقــاع الــذي أشــرنا إليــه ،ومــا
ينتــج عنــه مــن تــوا ٍز بيــن األقســام المختلفــة ومــن تجــاو ٍر
ـدي ،يخلخــل مــن خــال
بينهــا محكــوم برهــاب التّكـرار األبـ ّ
هذيــن التّــوازي والتّجــاور ومــن خــال تغييــب المفــردات
مــن قســم آلخــر ومــا تتركــه مــن صـ ًدى يبحــث عــن رجعــه،
األبــدي للغائبيــن ويطــرح عليــه
يخلخــل زمــن الحضــور
ّ
تســاؤالت التّفــاوت مــا بينــه وبيــن الواقــع ،مــا بيــن صــور
الشّ ــهداء المتالحقــة ولــون عينــي واحــد منهــم ،مــا بيــن
قدرتهــم علــى فــرض نظرتهــم علــى المجتمــع أو تعبئتــه
تعصــب علــى مــا يقــول مــر ّوة ،وبيــن غيــاب
طائفيًّــا بــا ّ
قــدرة العابريــن علــى التوقّــف وال ّنظــر إليهــم وج ًهــا لوجــه!
فــي القســم الثّالــث ،أخيـ ًرا ،يتنــاول مــر ّوة مباشــرة موضــوع
غيــاب صــورة فئــة محــ ّددة :غيــاب صــورة الشّ ــيوعيّين
الســن ّية وصــورة المقاومــة
بيــن صورتيــن (صــورة العروبــة ّ
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بأســى ،إلــى هــذا الغيــاب المفــروض،
الشــيع ّية) .فيــرى،
ً
حيــث لــم تعــد المدينــة تتّســع لشــهداء هــذا الحــزب
الصــور كانــت
وصورهــم ،بــل قــد نســتطيع القــول إ ّن هــذه ّ
جيناتهــا التكوين ّيــة تــؤ ّدي بهــا حك ًما إلــى الغياب ،فــي داخل
صــور أخــرى ،تــذوب فــي أخــرى ،وهكــذا دواليك .ولكــن ،في
حقيقــة األمــر ،هنالــك فــي «س ـكّان الصــور» صــورة فائضــة
الصديــق الــذي ينتحــل شــخصيّة رجــل األمــن الحالــم
(صــورة ّ
بالتّمثيــل) واثنتــان ناقصتــان (رجــل األمــن الممثّــل المذكــور،
ـي ربيــع مــر ّوة الــذي يرفــض فــي نهايــة األمــر
والممثّــل الخفـ ّ
ان يرســل صورتــه إلــى نفســه لئـ ّـا تُقتــل مــن بعــده!).
والصــورة،
مـ ّرة أخــرى إذًا ،يقبــض مــر ّوة علــى تفــاوت الواقــع ّ
فث ّمــة صــور فائضــة (بديـ ًـا عــن أخــرى لــم تقــع) وأخــرى
ناقصــة ،وأخــرى مغ ّيبــة .جميــع هــذه الصــور متأ ّخــرة،
بشــكل مــا ،عــن الواقــع وتصــل متأ ّخــرة بضــع دقائــق ،أو
أعــوام أو عقــود ،ع ّمــا كان ينبغــي لهــا.
فــي المقابــل ،كيــف يمكــن للموســيقى أن تتنــاول التّأخيــر
عــن الواقــع فــي حيــن ال يســعها هــي أن تقيــم إلّ فــي
الســريع؟
الحاضــر ،فــي حضــور ّ
الصــوت الــذي دأبــه التّالشــي ّ
قــد يكــون هــذا المدخــل للتفكّــر فــي عالقــة الموســيقى
بنــص ع ّبــاس بيضــون ،ولك ّنــه فــي الواقــع أيضً ــا المدخــل
ّ
للتّفكيــر فــي العمــل فــي حــ ّد ذاتــه ودون التوقّــف عنــد
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ـص .فهــذه الموســيقى التــي وضعهــا ربيــع مــر ّوة ترتكــز
ال ّنـ ّ
فــي تشــكيلها علــى تكـرار التّيمــات (علــى الفلــوت) وتكـرار
الجمــل مــع االرتجــال حولهــا (صــوت خشــيش) وعلــى
البحــث المتواصــل علــى الخــروج مــن التّك ـرار إلــى مجــال
آخــر أو منــاخ آخــر ،أو أســلوب آخــر ،أو فــي أضعــف
االحتمــاالت إلــى تيمــة أو جملــة أخــرى .حتّــى فــي تطريــب
ريمــا خشــيش ،يلــوح أ ّن هــدف التّكـرار ليــس فــرش أرض ّيــة
تســتدرج الطّــرب مــن خــال المفاجــأة والتّعديــل فــي مــا قد
تكـ ّرر ســابقًا ،بــل هدفــه حســن التخلّــص واالنتقــال إلــى جـ ّو
آخــر كأنّمــا اإلشــباع يأتــي مــن التّكـرار نفســه ال مــن الغــدر
فيــه .والحـ ّـق أ ّن مثــل هــذا ال ّنــوع مــن التّطريــب بــدأ مــع
جملــة س ـيّد درويــش فــي طقاطيقــه وأعمالــه المســرحيّة،
وتوســع مــع أعمــال األخويــن رحبانــي.
وانتقــل الح ًقــا ّ
بالتّالــي ،تقــوم مقاربــة مــر ّوة علــى تعديــل الشّ ــعور باإليقاع،
وتاليًــا بال ّزمــن ،فهــو ال يســعى إلــى خلخلــة شــعورنا بال ّزمــن
الســنباطي مثـ ًـا (مــن خــال الجملــة الميلوديّة
علــى طريقــة ّ
نفســها) ،وال إلــى اللعــب مــع اإليقــاع (مــع اســتثناء وحيــد
فــي ارتجــاالت الجــاز) وســحب بســاطه فجــأة مــن تحــت
أقدامنــا ،بــل يســعى إلــى بنــاء إيقــاع أعــرض ،يتق ـ ّوم مــن
تتابــع جمــل أو تيمــات تعلــن تكرارهــا دون خجــل .الخلخلــة
ال ّزمن ّيــة تنتــج عندهــا بانتظــام صريــح ،عنــد كل مفتــرق
طــرقٍ بيــن متجاوريــن .تولــد المفاجــأة إذًا مــن صراحــة
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التّتابــع ،ويولــد عندهــا مــن رحــم خــ ّط ال ّزمــن مجــاالت
األقــل لإلقامــة الموقّتــة فــي المفاجــأة،
ّ
للفــرار أو علــى
فــي مــا نســرقه ،بق ـ ّوة االشــباع والتّك ـرار واالنتقــاالت ،مــن
الوقــت .حيــن نفيــق مــن المنــاخ أو التّيمــة الجديــدة التــي
رمانــا بهــا ربيــع مــر ّوة ،نالحــظ أنّنــا بالفعــل تأ ّخرنــا قليـ ًـا
عــن رتابــة ال ّزمــن المتواصــل خـ ّط ســيره دون انقطــاع ،كمــا
تســرق طلّــة الحبيــب دقّــة مــن دق ـاّت القلــب.
كل مــا يأتيــه يتبـ ّدى
لبنــان :مــا نســرقه مــن الوقــت فــي ّ
ربيــع مــر ّوة لبنانيًــا بشــ ّدة قــد ال تكــون محتملــة دائ ًمــا،
وليــس هــذا مدي ًحــا بالضــرورة لــه .ففــي «دقيقــة تأخيــر»
ـي لقصيــدة نثــر شــديدة
مــا يمكــن وصفــه بالتّرتيــل اللبنانـ ّ
اللبنان ّيــة ،وليــس المقصــود فقــط جنسـ ّية الكاتــب والمل ّحــن
ــص ،طبيعــة كتابــة ع ّبــاس بيضــون التــي
بــل ،لجهــة ال ّن ّ
تخلــط مــا بيــن المتانــة اللغويّــة والجســد الحاضــر مف ـ ّككًا
ومرتبـكًا بعــد أن عصرتــه الحــروب األهل ّيــة المديــدة .ولجهــة
الموســيقى فــإ ّن عمــل ربيــع مــر ّوة فــي «دقيقــة تأخيــر» هو
ـص تتّكــئ
تأســيس لقـراءة موســيق ّية ممكنــة لمثــل هــذا ال ّنـ ّ
الســريان ّية والبيزنط ّيــة المشــرق ّية وما
بوضــوح علــى التّراتيــل ّ
وصــول حتّــى
ً
ارتكــز إليهــا مــن عمــل األخويــن رحبانــي،
إلــى مارســيل خليفــة جن ًبــا إلــى جنــب مــع لبنان ّيــات كتلــك
التــي أتــى بهــا ملحــم بــركات فــي الثمانين ّيــات ،ولك ّنــه أيضً ــا
الصــوت
يحمــل إلينــا ال ّنبــرة الجديــدة فــي األداء وإنتــاج ّ
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الــذي تطلقــه خشــيش كمــا فــي أعمالهــا األخــرى بمرافقــة
موســيق ّيي جــاز هولنديّيــن ،وبعــض هــذه األعمــال مــن
شــغل ربيــع مــر ّوة أيضً ــا .إلــى هــذا الخليــط الــذي يجمــع
مراحــل مختلفــة مــن الموســيقى اللبنان ّيــة تأتــي ريمــا
ـص ،فــي
خشــيش بتربيتهــا الطرب ّيــة المصريّــة بمــا يقـ ّرب ال ّنـ ّ
ـي مثلمــا تق ّربــه مــن
بعــض االرتجــاالت ،مــن التّجويــد القرآنـ ّ
ـري مح ّمــد عبــد الوهــاب.
ناحيــة أخــرى مــن شــغل المصـ ّ
لكــن هــذا أيضً ــا بعــض مــن لبنــان (الــذي يضــ ّم تاريخــه
شــيخ الق ـ ّراء صــاح الديــن ك ّبــارة ،صليبــا القطريــب ،نــور
الهــدى ،وحتّــى شــغف الرحابنــة بعبــد الوهــاب) مثلمــا أ ّن
بعضً ــا مــن هــذا البلــد أيضً ــا هــو اختيــار الفلــوت (ال النــاي)
واالنفتــاح المعلــن علــى الموســيقى األوروب ّيــة.
فــي «ســكان الصــور» ،دراســة ألشــكال ع ـ ّدة مــن التّك ـرار،
الصــورة) ،بــل ورهــاب مــن هــذا
(زمن ًّيــا وأفق ًّيــا وفــي عمــق ّ
الــذي احتـ ّـل وهــدر حيــوات أجيــال وأجيــال فــي لبنــان ،وقــد
رأينــا أ ّن اشــكال التّكـرار هــذه جمي ًعــا تــؤ ّدي إلــى الغيــاب.
لــذا تبــدو قطعــة «دقيقــة تأخيــر» هــي ال ّنقيــض تما ًمــا،
والتّكامــل الخالــص ،مــن المحاضــرة ومعهــا .األخيــرة مطالعــة
ـي ،فــي حيــن أ ّن «دقيقــة تأخيــر» هــي
ض ـ ّد التّك ـرار العبثـ ّ
ـي خالــص :مديــح التّجــاور الــذي ال يبحــث عــن
مديــح لبنانـ ّ
دمــج وال عــن إقصــاء .فقــط يبحــث عــن االســتمرار م ًعــا،
كطــرق موســيق ّية متشـ ّعبة تتجــاور مــن جملــة إلــى أخــرى،
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بــل كصوتيــن (حنجــرة وفلــوت) يصــان آخــر األمــر إلــى
التّجــاور م ًعــا دون أن يندمجــا (فــي الخاتمــة) .همــا ،فقــط،
م ًعــا ،ومــا بينهمــا يمتـ ّد لبنــان المســروق مــن الوقــت ،لبنــان
المتأ ّخــر دقيقــة عــن الواقــع ،وفــي هــذه ال ّدقيقــة نبحــث
عــن إقامــة نحيــا فيهــا ،مــا نســرقه مــن الوقــت ،ونتــرك فيــه
المجــال ل َخ َر ِقنــا وللقصيــدة.
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بيروتـي
زيـــارة معرض
ّ
الصوت والف ّن المعاصر
ّ
«الصــوت» مرب ـكًا للف ـ ّن المعاصــر ،فلئــن كان
يبــدو وضــع ّ
الســهل وضــع مارســيل دوشــان (أو دوشــامب كمــا
مــن ّ
يكتــب أحيانًــا) فــي إطــاره فأيــن يمكــن تصنيــف شــغل
جــون كيــدج ،أفــي الف ـ ّن المعاصــر وألعابــه المفهوم ّيــة أم
فــي الموســيقى؟ مــع الوقــت ،يبــدو أ ّن المتاحــف ومعــارض
الف ـ ّن المعاصــر تتّجــه أكثــر نحــو اســتقبال أوســع لألعمــال
والصمــت وااليقــاع فــي إطــار
الصــوت ّ
التــي تســائل ّ
معروضاتهــا ،فمنهــا مــا يســعى لنحــت الفضــاء مــن خــال
الصــادرة عــن مك ّبــرات موضوعــة بحســب
الصــوت ّ
قــ ّوة ّ
الصالــة وحســاباتها ،ومنهــا مــا يريــد ان يكــون مصاح ًبــا
ّ
ألعمــال أكثــر تقليديــة كال ّرســم مثـ ًـا ،ومنهــا مــا يقــف علــى
والســير علــى غيــر هدى
الحــدود مــا بيــن ّ
الصــوت والفيديــو ّ
فــي المــدن علــى خطــى غــي دوبــور وأصحابــه.
ربّمــا فــي إطــار مثــل هــذه التّســاؤالت ،والموضــة ،يمكــن
إدراج معــرض «إســمع» ،2016 ،الــذي اســتضافه مركــز
270

بيــروت للفـ ّن المعاصــر والــذي يســعى الف ّنانون المشــاركون
فيــه بحســب كاتالــوغ المعــرض إلــى «تخطّــي فكرت َــي
ـماعي اللتيــن أشــاعهما جــون
ّ
الصمــت وتوســيع الطّيــف ّ
السـ ّ
كيــدج إلــى اختبــار كوامــن وحــدود اإلدراك أو إعــادة اختبــار
الثّقافــة الما ّديّــة واألدات ّيــة لتقن ّيــات التّســجيل والبــثّ بغيــة
ياســي الــذي تحتويــه
والس
استكشــاف المخــزن
العاطفــي ّ
ّ
ّ
الســماع» .أي ،إذا مــا خرجنــا مــن الــكالم المف ّخــم
تجربــة ّ
كالعهــن المنفــوش للف ـ ّن المعاصــر ،فقــد يكــون المقصــود
الخــروج مــن تحــ ّدي المــا ّدة المســموعة نفســها وكيفيّــة
ومعنــى إنتاجهــا ،إلــى ماديّــات التّســجيالت مــن أســطوانات
ومك ّب ـرات صــوت ومــا شــابه واكتشــاف تراكمــات تشــابكها
والسياســة وتواريــخ مثــل هــذا التّراكــم.
مــع المجتمــع ّ
إضافــة إلــى ســؤال «المــا ّدة المســموعة» فــي مقابــل
الســماع وأدوات التّســجيل» ،هنالــك أيضً ــا ٍ
تحــد
«تجربــة ّ
آخــر مرتبــط بذلــك ،فــي مجــال قاعــات الفــ ّن المعاصــر،
أال وهــو التّســاؤل عــن كيــف يمكــن «زيــارة»  visitمعرضــه؟
أليــس فــي ال  visitشــيء مــن ال visu؟ ترتبــط تجربــة
البصــري
زيــارة معــارض الف ـ ّن المعاصــر عمو ًمــا بالجانــب
ّ
مــن ناحيــة (كيــف يرتبــط المفهــوم بالتّجهيــز أو بالعمــل
«المعــروض» أي المتــاح للعيــان) وبجانــب آخــر هــو
الق ـراءة (ق ـراءة ال ّنصــوص الشّ ــارحة لهــذه المفاهيــم التــي
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كل ذلــك،
تبــدو الجانــب األه ـ ّم أحيانًــا فــي العمــل) .فــي ّ
الحاســة االساسـ ّية للبشــر
يبــدو وضــع اإلبصــار ،فــي وصفــه ّ
بحســب بعضهــم (إيمانويــل ليفينــاس) ،متميّــ ًزا وفريــ ًدا،
والصــوت أن
الســماع ّ
وهــو مــا ينبغــي بأعمــال تتنــاول ّ
الصعوبــة.
تتحــ ّداه ،وفــي ذلــك ّ
كل ّ
الســبب بال ـذّات بــدا المعــرض كلّــه منحصــ ًرا،
ربّمــا لهــذا ّ
بحســب كاتالوغــه تحدي ـ ًدا ،ال فــي «إنتــاج مــا ّدة صوت ّيــة»
خاصــة بهــذا الف ـ ّن المعاصــر ،بــل فــي حالــة مــن اثنتيــن
ّ
بصــري مــا:
تتيحــان كلتاهمــا إبــراز عامــل
ّ
ـ «االستشــعار» أو مــا قــد أسـ ّميه حالــة «التقــاط» الذّبذبــات
وتحويلهــا إلــى حركــة ميكانيكيّــة كمــا فــي عمــل فارتــان
مثــا ،المعنــون «فــي بالغــة التّكــرار» ،والــذي
أفاكيــان ً
يســعى مــن خــال قطعــة معدن ّيــة إلــى التقــاط ذبذبــات
نهــر بيــروت القريــب مــن المركــز ،أو العمــل الشّ ــهير أللفين
لوســير المعــروض أيضً ــا فــي المركــز ،بعنــوان «موســيقى
علــى وتــر طويــل رفيــع» والــذي يســتخدم مك ّب ـرات صــوت
معدنــي طويــل تب ًعــا لموجــات
اللتقــاط اهتــزاز وتــر
ّ
المغنطيــس الموضــوع تحتــه م ّمــا يتيــح لنــا ان «نستشــعر»
هــذه االهتــزازات.
الصوتيّــة» كمــا فــي عمــل بييــر ويــغ
ـ «وصــف المــا ّدة ّ
ـيقي
«مقطوعــة ّ
الصمــت» الــذي هــو إنشــاء تدويــن موسـ ّ
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(تنويــط) لعمــل كيــدج األشــهر ربّمــا «أربــع دقائــق وثالثــة
وثالثــون ثانيــة» (حيــث يفتــح العــازف البيانــو ويجلــس
أمامــه لهــذه الم ـ ّدة دون حركــة ،فتتألــف مقطوعــة كيــدج
الصالــة ومــن جمهورهــا فــي
مــن األصــوات المحيطــة فــي ّ
الموســيقي للصــ ّم
هــذه ال ّدقائــق) ،أو فــي ترجمــة ال ّنقــد
ّ
بلغــة اإلشــارة وعــرض هــذا الفيديــو فــي شــغل كريتســيان
مــاركالي «آراء متباينــة» حيــث يشــرح ممثّــل أصـ ّم باإلشــارة
تجمي ًعــا مــن مقتطفــات مــن نصــوص نقديّــة يحــاول
مؤلّفوهــا وصــف مقطوعــات موســيقيّة ســمعوها.
أ ّمــا الثّقافــة الماديّــة واألداتيّــة لتقنيّــات التّســجيل والمخزون
ياســي فــي ذلــك ،فيبــدو أ ّن مــن عالماتهــا
العاطفــي ّ
والس ّ
ّ
فــرش مــاركالي نفســه ألرض ّيــة الممـ ّر باألســطوانات القديمــة
«التــي تحمــل مخزونًــا كبيــ ًرا مــن ال ّزمــن الماضــي داعيًــا
العابــر إلــى المشــي عليهــا» (عمــل بعنــوان «أربــع مالييــن
دقيقــة») واالســتماع إلــى صــوت التّكســير ،أو شــغل لورنــس
«كل مــا تســمعون» حيــث التقــى بخطيبيــن
ابــو حمــدان ّ
فــي مســاجد القاهــرة ودعاهمــا لتنــاول موضــوع التّل ـ ّوث
ـمعي فــي خطبتيهمــا بحيــث نــرى أيضً ــا إســهامهما فــي
ّ
السـ ّ
الصــوت التــي
ـمعي مــن خــال مكبّ ـرات ّ
هــذا التّل ـ ّوث ّ
السـ ّ
تحتـ ّـل فضــاء القاهــرة ،ذلــك فــي حيــن يتنــاول فرانســيس
أليــس فــي عمــل «درابزيــن لنــدن» كيــف يَطْــ ُرق علــى
273

أســوار حدائــق هــذه المدينــة وشــرفاتها بمطرقــة خشــب ّية
كعصــا ال ّدرامــز ويصـ ّور نفســه مت ّنز ًهــا فــي شــوارعها محـ ّو ًل
هــذه العناصــر الهندس ـيّة إلــى آلــة ايقاعيّــة.
ليــس مــن أغ ـراض هــذه المقالــة القصيــرة تنــاول األعمــال
كلّهــا واحــ ًدا فواحــ ًدا ،بــل عــرض لمحــات تــكاد تكــون
مشــتركة أو عا ّمــة وتشــير فــي مجموعهــا (بمــا فــي ذلــك
«كبســولة صــوت» شــريف صحنــاوي وموســيقاه الفوضويّــة
وعروضهــا الضيّقــة المحســوبة بدقّــة) إلــى التّوتّــر الكامــن
والصمــت.
الصــوت ّ
فــي تنــاول الفــ ّن المعاصــر لمســألة ّ
(الصــوت
وأحســب أ ّن إزاحــة االهتمــام مــن المــا ّدة نفســها ّ
والصمــت) التــي ال نــكاد نجــد فــي المعــرض إنتا ًجــا ج ّديًّــا
ّ
الســماع وما ّديّــة التّســجيالت قــد يبــدو
لهــا ،إلــى تجربــة ّ
الصوت ّيــة ،وتفضيـ ًـا لمــا
أيضً ــا إعــان هزيمــة أمــام المــا ّدة ّ
قــد يبــدو أكثــر قابل ّيــة لل ّرؤيــة وااللتقــاط (أجســاد الذيــن
يدوســون علــى األســطوانات ،أو تصويــر الجســد المغ ّنــي
«الصــوت والغابــة»
فــي الب ّريّــة ـ فــي عمــل ســينثيا زافيــن ّ
ـ أو ذاك الــذي يولّــد االيقــاع بالطّــرق علــى شــرفات المــدن
وأســوار حدائقهــا).
مــن ذلــك التّوتّــر أيضً ــا ا ِإلفســاد ال ّدائــم الــذي يولّــده حضــور
ال ّزائــر لتجربــة العــرض نفســها .أال تفتــرض قاعــات معــارض
الفــ ّن المعاصــر ،ببياضهــا ال ّناصــع كالمستشــفيات وغــرف
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العمل ّيــات ،عزلــة هــذه التّجــارب التــي يفتــرض أن يمـ ّر بهــا
أي تأثيــر آخــر (عزلــة القاعــة ومنــع المســاس
ال ّزائــر عــن ّ
ـي مثـ ًـا؟) .لكــن أال يفســد صــوت
بشــريط لوســير المعدنـ ّ
مك ّيــف الهــواء فــي القاعــة هــذه ال ّرؤيــة ،ويفســدها أيضً ــا
صــوت الكلمــات ـ والكلمــات نفســها أصــوات ـ تلــك التــي
الصافــي مــا ال يوجــد.
الصمــت ّ
يهمــس بهــا ال ّزائــر لنفســه؟ ّ
ـي ،حركــة جســد ،نبضــات
هنالــك دائ ًمــا ذبذبــة ،إيقــاع داخلـ ّ
كل
قلــب ،كلمــات تــر ّن فــي ال ّدمــاغ .األصــوات تشــتبك مــع ّ
كل تجربــة اســتماع للموســيقى،
كل مــ ّرة ،ولــذا ّ
هــذا فــي ّ
أو لمــا ّدة صوت ّيــة ج ّديّــة ،تكــون تجربــة مختلفــة وفريــدة
الســاحقة ،كمــا
فــي ّ
كل مــرة .لك ـ ّن األعمــال فــي أغلب ّيتهــا ّ
الصوتيّــة وتبحــث فــي مــا
ذكــرت ،كانــت تتفــادى المــا ّدة ّ
يمكــن إب ـرازه للعيــان.
لــذا يلــوح لــي أ ّن االنحــراف عــن البحــث فــي المــا ّدة
الصوت ّيــة نفســها كان ســب ًبا لجعــل فكــرة األعمــال تســتنفد
ّ
األعمــال كلّيًّــا وال تتــرك منهــا أثــ ًرا يفيــض عــن الفكــرة
نفســها .أعنــي أ ّن ا ِإللمــام بوجــود فيلــم فيديــو يصـ ّور عابـ ًرا
فــي المــدن يطــرق جدرانهــا وشــرفاتها بعصــا ال ّدرامــز ،مرفقًا
ـي ،أليــس ذلــك كافيًــا لل ّزائــر ومغنيًــا
ـي وتأويلـ ّ
بشــرح كتالوغـ ّ
لــه عــن الوقــوف واالســتماع لثلــث ســاعة مثـ ًـا؟ وشــأن ذلــك
شــبيه بخطبتــي شــيخي المســجدين اللذيــن ينتقــدان التل ّوث
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ـمعي ويســاهمان فيــه فــي آن واحــد ،أليــس فــي هــذا
ّ
السـ ّ
مثــا مــا يغنــي عــن االســتماع إلــى تفاصيــل
الوصــف ً
الخطبتيــن؟
الســؤال التّالــي
هــذا الغيــاب للمــا ّدة ّ
الصوتيّــة يجعــل ّ
ـي علــى الغيــاب :متــى يكــون هــذا
أكثــر إلحا ًحــا ،ألنــه مبنـ ّ
العمــل أو ذاك موســيق ًّيا ومتــى يكــون ف ًّنــا معاص ـ ًرا؟ لعـ ّـل
الســابقة بدايــة جــواب .ربّمــا كان الف ـ ّن المعاصــر،
ال ّنقطــة ّ
بالصــوت تحديـ ًدا ،هــو مــا تســتنفده فكرتــه .في
فــي عالقتــه ّ
ـيقي هــو مــا ال يســتغني عــن ما ّدتــه
حيــن أ ّن الف ـ ّن الموسـ ّ
الصوت ّيــة (حتّــى وإن اســتغنى عــن أيّــة أفــكار أخــرى) ،أي
ّ
عــن بحــث عالقــة المســتمع بال ّزمــن ،بضــرورة أن يقــف
الصوتيّــة
وينصــت لفتــرة معيّنــة إلــى حيــن اكتمــال المــا ّدة ّ
نفســها ،أو المقطوعــة الموســيق ّية ،إذ ال فكــرة تســتنفدها
تحــل محلّهــا أو تغنــي عــن تلــك التّجربــة
أو تل ّخصهــا أو ّ
الفريــدة أي إدراك التّعــارض أو «الكونتروبــوان» بحســب
ـي وبيــن
إيغــور سترافنســكي ،مــا بيــن مــرور ال ّزمــن ال ّنظامـ ّ
الخــاص بالمقطوعــة الموســيق ّية وأدواتهــا.
الوقــت
ّ
أيــن تبــدأ الموســيقى؟ يــرى جيــل دولــوز ،معلّقًــا علــى
فرانســوا شــاتليه ،أ ّن الموســيقى تكمــن فــي إدخــال عالقــات
إنســانيّة فــي األصــوات ،فــي ترتيــب األصــوات فــي شــكل
ـاني .هــذا طب ًعــا قــد يــؤ ّدي إلــى نفــي كيــدج مــن عالــم
إنسـ ّ
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قصــدي فــي عالقاتــه
الموســيقى ،إذا افترضنــا أ ّن اإلنســان
ّ
وأ ّن الصدفــة والح ـ ّظ عوامــل محيطــة موجــودة دائ ًمــا فــي
كل تجربــة اســتماع وليســت ،أو ال ينبغــي أن تكــون ،جــز ًءا
ّ
مــن مــا ّدة الموســيقى نفســها .لكــن مثــل هــذا التنــاول
كل ترتيب متع ّمــد لألصوات
ـاؤل حــول مــا إذا كان ّ
يفــرض تسـ ً
موســيقى ،أم أ ّن علينــا تأويــل «عالقــات إنســان ّية» لتســتدخل
أيضً ــا عالقــات تاريــخ اإلنســان فــي ترتيبــه لهــذه األصــوات،
مســتم ًعا كان أو مرتّبًــا (مؤلّ ًفــا أي خال ًقــا لإللفــة والتوليــف)
الســماع
الســماع ،إذ إ ّن ّ
لهــا ،وهــو أي التاريــخ مــا يبنى عليــه ّ
الســابق علــى العمــل نفســه؟
دائ ًمــا محكــوم بــاإلرث ّ
كل البعــد
يخــرج ال ّزائــر مــن المعــرض بتســاؤالت بعيــدة ّ
متحســ ًرا أنّهــا
ربّمــا عــن مواضيــع األعمــال المطروحــة،
ّ
الســماع عــن اإلرث الحاكــم لــه ،وهربــت نحــو
لــم تســائل ّ
تنــاوالت أخــرى ،ثــم يســأل إن كان ذلــك عيبًــا للمعــرض أم
نجا ًحــا لــه ،وإن كانــت المشــكلة فــي األعمــال نفســها أم
فــي هــوى نفســه هــو ومــا يتحكّــم بهــا ،ويســتذكر قــول
أبــي الط ّيــب:
إنّمــا تنجــح المقالــة في المــرء | إذا صادفت هــوى في الفؤاد
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ٍ
حصص وربع
فصـ ٌـل في الموســيقى في أربـعِ
 « 1قالــت لــي أ ّمــي أن أســألك» ،روت لــي أَلكســندرا فــي
لحصــة التشــيللو التــي أتابعهــا معهــا منــذ
ـبوعي ّ
لقائنــا األسـ ّ
ســنوات .ســألتها هــل والدتهــا تعرفنــي ،فأجابــت أنّهــا روت
ـي أن أتبعــه ألحصــل
لهــا ع ّنــي وعــن المســار الــذي كان علـ ّ
علــى الجنســ ّية الهولنديّــة فاقترحــت عليهــا أن تستفســر
م ّنــي عــن االمتحانــات وصعوبتهــا .والحقيقــة أ ّن االمتحانــات
ـي
شــديدة ّ
الســهولة ،لكــن مــا هــو مع ّقــد هــو الحمــل النفسـ ّ
لضــرورة التخلّــي عــن الجنس ـ ّية األصل ّيــة ،مفروضــة قانونًــا
هولنــدي أو
هــي ّإل إذا كان المــرء متز ّو ًجــا مــن شــخص
ّ
كان مثــل هــذا التّنــازل ممنو ًعــا فــي بلــد المنشــأ أو مكل ًفــا
ما ّديًــا.
رغــم أ ّن المــرء ال يفهــم االفتــراض بــأ ّن المتــز ّوج ســيكون
بالضّ ــرورة أكثــر وال ًء للبلــد مــن األعــزب أو أ ّن التّكلفــة
الماديّــة تج ـ ّوز إزدواج الــوالء (أل ّن المملكــة حريصــة أكثــر
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ـي لمواطنيهــا منهــا علــى والئهــم) ،إلّ أّ ّن
علــى الوضــع المالـ ّ
الموضــوع بالنســبة لــي كان مســتغربًا إذ إ ّن أَلكســندرا ،أو
ـب أن يناديهــا معارفهــا ،بولّنديــة ومقيمــة فــي
أوال كمــا تحـ ّ
هولنــدا منــذ نحــو خمســة عشــر عا ًمــا بــدون جنس ـ ّية وال
والســكن واالســتفادة مــن
معامــات ويمكــن لهــا العمــل ّ
أي حاجــة إلــى تغييــر جنس ـ ّيتها .فهــي مــن
الخدمــات دون ّ
أبنــاء تلــك الج ّنــة األوروب ّيــة التــي تجيــز ألبنائهــا تن ّقـ ًـا ال
ـوري داخــل ســوريا.
ـي إلــى مصــر وال السـ ّ
يســتطيعه اللبنانـ ّ
فلمــاذا تطــرح علــى نفســها ســؤال الحاجــة إلــى جنســيّة
هولنديّــة؟
قالــت إنّهــا خائفــة مــن انفصــال بولنــدا عــن االتّحــاد مثلمــا
انفصلــت بريطانيــا .أجبتهــا أ ّن بريطانيــا جزيــرة وقـ ّوة نوويّة
وإمبراطوريّــة ســابقة لــم تنفصــل عــن أحالمهــا هــذه ،ولكــن
بولنــدا؟ هــل يمكــن لهــا أن تنفصــل دون ان تســتتبعها
روســيا مســاء اليــوم التّالــي؟ لســت أرى كيــف يمكــن
للسياســ ّيين البولنديّيــن ان يغامــروا مثــل هــذه المغامــرة
ّ
خصوصــا وأ ّن أوروبّــا ق ّدمــت لهــم الكثيــر
الجيوسياســ ّية
ً
ـي ،وصــوت وازن داخــل االتّحــاد ،وحريّــة تن ّقــل
كوضــع دولـ ّ
ـي للبلــد.
وعمــل للبولنديّيــن ودعــم اقتصـ ّ
ـادي وتقنـ ّ
بــكل ذلــك لك ّنهــا ال تعتقــد أ ّن
قالــت لــي إنّهــا ســتفكّر ّ
السياســة فــي نظرهــا عمل ّيــة
السياســة ممارســة عقالن ّيــةّ .
ّ
279

كل موســيقى
ـيقي فــي الواقــع :مثــل ّ
اســتعراض ّية ،أداء موسـ ّ
مد ّونــة ،هنالــك مســاحة للتأويــل متروكــة للعــازف .يضــع
بــاخ سالســل مــن نغمــات الدوبــل كــروش ،أو ذات ِ
الس ـ َّن
كمــا نســ ّميها بالعربيــة ،ويفتــرض بالعــازف أن يح ّولهــا
تسلسـ ًـا مــن الموتيفــات التــي تتــر ّدد بعضهــا أصــدا ًء لبعض.
لكــن هــل نعتبــر أن الموتيــف يبــدأ بال ّنوتــة األولــى ،أم أنّهــا
مدخــل إليــه؟ أو أ ّن عــد ًدا مــن النوتــات األولــى ليــس ســوى
صـ ًدى لجملــة بــدأت فــي الخيــال وســتعود الح ًقــا لتتشـكّل
وتســكن باقــي ال ّنغمــات؟ مثل هــذه األســئلة يســألها العازف
الحــاذق وعبرهــا يســعى إلــى تقديــم فهمــه للمكتــوب.
لكــن هنالــك عــازف آخــر ال يســعى إلــى تقديــم فهـ ٍـم مــا
لهــذه ال ّنوتــات ،بــل إلــى تقديــم ذاتــه ،ســرعته ،اندماجــه،
حــركات وجهــه وتمثيــل االنفعــاالت .وغال ًبــا مــا يكــون أكثــر
خصوصــا بعــد
نجا ًحــا أل ّن الــذات أقــرب إلــى الجمهــور،
ً
اخت ـراع الس ـ ّينما واللقطــات المق ّربــة ،مــن الفهــم المج ـ ّرد
لنــص مكتــوب وأل ّن تقديــم الــذّات هــذا يغــري بافتــراض
ٍّ
الصــدق فــي مــن يجيــد عــرض نفســه واالنفعــاالت علــى
ّ
صفحــة وجهــه.
بالسياســة ســألتها؟ فقالــت إ ّن هنالــك،
ومــا عالقــة ّ
كل ذلــك ّ
نصــا
فــي ّ
كل قوم ّيــة أو وطن ّيــة ،مد ّونــة نوتــات مضمــرةًّ ،
كل رجــل
أساسـ ًّيا ،قــد يكــون مكتوبًــا أو غيــر مكتــوب ،لكـ ّن ّ
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ـص يعيــد تالوتــه وعرضــه أمــام
سياســة هــو قــارئ لهــذا ال ّنـ ّ
شــعبه/جمهوره .يعيــد تأويلــه وتحديــد مــا هــي موتيفاتــه
ومــا هــو ليــس ّإل حشــ ًوا مــن وجهــة نظــره أو تدعي ًمــا
ثانويًّــا أو جســو ًرا بيــن مقاطعــه.
هكــذا تعيــد الشّ ــخص ّيات التّاريخ ّيــة تق ّمــص بعضهــا البعــض.
السياســة هــذا أو ذلــك تكـرا ًرا لســوابق
لهــذا نــرى فــي رجــل ّ
تاريخ ّيــة وتق ّم ًصــا لشــخص ّيات بطول ّيــة شــهيرة مثلمــا نقــارن
عــزف يــو يــو مــا بعــزف كاســالس مثـ ًـا .فــي لحظــة مــا،
ربّمــا كانــا الشّ ــخص نفســه اذا مــا تملّكهمــا الفهــم نفســه
لبــاخ فــي مق ّدمــة المتتاليــة األولــى أو فــي ال ّرقصــة األلمان ّيــة
السادســة!
مــن المتتاليــة ّ
لكــن هنالــك رجــال سياســة آخــرون ،أكثــر نجا ًحــا
ـص
الســلطة ،أولئــك الذيــن يســتخدمون ال ّنـ ّ
واســتمراريّة فــي ّ
لتقديــم ذواتهــم فقــط .ي ّدعــون أ ّن الوطن ّيــة هــ ُم ،وأن ال
السياس ـ ّيين الذيــن
ـي .وهــي تخــاف مــن ّ
احــد غيرهــم وطنـ ّ
قصــة حياتهــم وعائلتهــم علــى أنّهــا متــن الوطن ّيــة
يبيعوننــا ّ
ـي .وكونهــا بعيــدة عــن بولنــدا منــذ ســنوات طويلــة،
التاريخـ ّ
السياســ ّية الحال ّيــة.
فهــي ال تعــرف الطبقــة ّ
«هــل هــم ممثّلــون جيّــدون؟» «ال أعــرف»« .هــل عندهــم
خطّــة للمســتقبل؟» «هــم مســتقبل أنفســهم»« .هــل لديهــم
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كاريزمــا؟» «الكاريزمــا هــي اقتنــاع المتل ّقــي بأنّــه متواطــئ
الصــدق مــع المــؤ ّدي.
علــى ضحكــة الكــذب وعلــى نبــرة ّ
الكاريزمــا ملــك الجمهــور».
 2فــي بدايــة فيلــم «حــرب بــاردة» للمخــرج بــاول
باوليكوفســكي ،۲٠۱۸ ،مشــاهد افتتاحيّــة بيضــاء فــي ثلــج
عــارم تشـقّه سـ ّيارة بضــوء شــحيح .بضعــة أشــخاص يجمعون
الموســيقى «الفولكلوريّــة» .بعــض أجملهــا يلقيــه رجــال أو
نســاء بلغــة غيــر مفهومــة وأســنان مهترئــة وحناجــر متعبــة
كهلــة.
يقــول أحــد األشــخاص فــي مقصــورة الجامعيــن« :نعــم،
مؤســف أ ّن هــذه األغنيــة ليســت لنــا .هــؤالء مــن شــعب
آخــر».
تتأســس فرقــة للموســيقى الشــعب ّية والرقصــات
بعــد ذلــكّ ،
قصــة
الفولكلوريّــة تحقّــق نجا ًحــا كبيــ ًرا وتنمــو عبرهــا ّ
ـب وشــغف ،تقطعهــا عوامــل الحــرب البــاردة وق ـرارات
حـ ّ
الغربــي.
الحــزب الحاكــم والهــرب إلــى باريــس والعالــم
ّ
لك ـ ّن المشــاهد ال يســتطيع ّإل أن يســأل نفســه لــم كانــت
هــذه األغانــي ،رغــم ضعــف أصــوات مؤ ّديهــا ،أجمــل مــن
كل شــيء آخــر سيســمعه ،ولــم كانــت هــي مفتتــح الفيلــم؟
وكيــف تُلْقــي أغنيــات مــن اقلّ ّيــة مثــل «ليمكــو» ظلّهــا
األبيــض الممت ـ ّد علــى مــدى ســاعتين مــن التّصويــر البــاذخ
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واســتعادات جازيّــة وجماع ّيــة لميلــودي تأخــذ بشــغاف
القلــب؟
ذلــك اإليقــاع المتقافــز علــى جنـ ٍ
ـيقي (تتراكــورد)
ـس موسـ ّ
أقــرب إلــى المقامــات الشّ ــرق ّية هــو مــا ســ ُي ْنفى مــن
الموســيقى ال ّرســم ّية .كالعــادة عنــد عمليــة تركيــب هويّــة
موســيق ّية للبلــد ،ســيعاد إنشــا ُء بنــا ٍء جديــد علــى ركام
الموتيفــات وال ّرقصــات «المقبولــة» والمتناســبة مــع احتشــام
كل الثّيــاب
الســلطة المتج ّمــدة القســمات والضّ حــكاتّ .
ّ
البهيّــة والشّ ــابّات الجميــات ســيظهرن الح ًقــا علــى الشّ اشــة
كمحاولــة للقــول :هــذا هــو بلدنــا.
لكــن فــي ذاكرتنــا ،وفــي شــريط مخ ّبــأ وفــي قلــب فيكتــور،
ــي ،نعلــم جمي ًعــا بــأ ّن شــبح العجائــز ذوي
المديــر الف ّن ّ
األســنان المهترئــة والخــدود الذّابلــة يحمــل جمــالً يمنحــه
حــز ُن اإلقصــاء واال ّمحــاء نبـ َـل الهشاشــة والخــوف عليــه منهــا.
كل العســف
يجعلــه ،فينــا ،مقاو ًمــا لل ّنســيان وشــاه ًدا علــى ّ
الــذي ننزلــه بالجمــال ،شــاه ًدا علــى أنّنــا نحــن أيضً ــا نخــوض
فــي دواخلنــا حروبنــا البــاردة دون هــوادة.
كان ال ّراحــل آنــر بيلســما  Anner Bylsmaيقــول إ ّن علــى
الحصــة أن تنتهــي ،ولــو بعــد دقيقتيــن مــن بدايتهــا ،إذا مــا
ّ
فهــم الطّالــب ال ـ ّدرس .فليمضــي ويتم ـ ّرن .حاضــر يــا ســيد
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خصوصــا ،علــى أ ّن الجمــال خــوف وأن
بيلســما ،ســأتم ّرن،
ً
األلــم رفيــق.
 3منــذ أن اتصلــت بــي لينــا صانــع وربيــع مــر ّوة فــي
شــأن مســرح ّيتهما البولنديّــة «يــوم أحــد مشــمس» ،قفــزت
إلــى ذهنــي موســيقى بريســنر فــي فيلــم «أزرق» مــن ثالثيّة
ألــوان كيسلوفســكي .أو ربمــا للدقّــة أكثــر ،مشــهد جولييــت
بينــوش مــع مســاعد زوجهــا وهمــا يكتبــان الكونشــرتو بنــاء
علــى بضــع خربشــات تركهــا زوجهــا المتوفّــى علــى أوراق
مبعثــرة.
تذكّــرت أنّنــا نســمع الموســيقى بــآالت منفــردة أثنــاء الفيلم،
كالفلــوت أو البيانــو ،أحيانًــا مــع عــرض ال ّنوتــات المكتوبــة
علــى الــورق أمامنــا .لكــن فــي هــذا المشــهد تحديـ ًدا تتكـ ّرر
نفــس الموســيقى فــي حيــن يحــاول الممثّــان ،الزوجــة
ـيقي لهــا .تدلّنــا جولــي وتـ ّ
ـدل
والمســاعد ،بنــاء توزيــع موسـ ّ
أوليفيــه علــى الطّريــق :الحــذف ال اإلضافــة ،مزيــد مــن
الصــوت (بيانــو) ،وإدخــال آلــة تص ُف ـ ُر
الهشاشــة ،تخفيــف ّ
كصــد ٍر متعــب .يلــي ذلــك كــورس يقــول «مــن دون الحــب
أنــا ال شــيء».
الكونشــرتو ،الــذي تخ ّيلــه المخــرج والمؤلّــف البولّنديــان
ـي يعشــق مؤلّ ًفــا هولنديًّــا باروك ًّيــا
ونســباه إلــى زو ٍج فرنسـ ّ
متخيــا ،كان ليعــزف فــي االحتفــال بتوحيــد أوروبــا ،فــي
َّ
ســت عشــرة عاصمــة فــي نفــس الوقــت .لســت أدري إن
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كان بريســنر وكيسلوفســكي يتوقّعــان أن تنضـ ّم بولنــدا إلــى
ـي آنــذاك ،عــام  ،۱۹۹۳فــي أعقــاب الحــرب
االتّحــاد األوروبـ ّ
البــاردة ،أو يتم ّنيانــه أو يستشــرفان احتمــاالت التّوتّــر فــي
هــذه العالقــة .لكـ ّن ثالث ّيتهمــا المليئــة بالمصادفــات تشــتبك
أســئلتها بعــض الشــيء مــع الهج ـرات («أبيــض») غيــر أنّهــا
أيضً ــا توحــي باســتمرار أ ّن الحيــاة هــي مســار التّصــادم
الســابق فــي
ال ّدائــم بيــن الضّ بــط ال ّدقيــق (القاضــي ّ
الي فــي «أزرق»)
«أحمــر» ،متطلّبــات التأليــف االوركســتر ّ
مــع المصادفــات التــي حصلــت أو إمكاناتهــا التــي كمنــت
شــاب
الســ ّيارة إلقــال
ولــم تحصــل (مــاذا لــو توقّفــت ّ
ّ
علــى قارعــة الطّريــق بــدل أن تصطــدم بالشّ ــجرة؟ مــا كان
ـب هــو ربّمــا ر ّدهمــا
سيكشــف أو ينفجــر أو ينجــز؟) .الحـ ّ
الوحيــد علــى عنــف التّصــادم.
الصــدف واالحتمــاالت والكمــون ،إعــادة ســرد نفــس الحكاية
م ـ ّرات وم ـ ّرات بظــال قليلــة متماوجــة ،أليــس هــذا أيضً ــا
والصديــق؟ كذلــك
الصديقــة ّ
مــن صميــم مســرحكما أيّتهــا ّ
البحــث عــن الهشاشــة فــي لحظــة االحتفــاالت واالنتصــارات،
ومــا أكثرهــا فــي لبنــان ومــا أخطرهــا!
فلنحــذف ونحــذف ...ربّمــا تظـ ّـل فــي األخيــر بضــع كلمــات
وبعــض نوتــات الفلــوت ،كتلــك التــي تركهــا عــزف ربيــع فــي
بعــض تســجيالت ريمــا خشــيش أو فرقــة الصابــون يقتــل،
«ســوب كيلــز».
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 4قلــت أللكســندرا إ ّن موســيقى بريســنر جميلــة بتكرارها
المهــووس بثيمــة قصيــرة مــع توزيــع شــاهقٍ ومتغيّــر
ـودي ،أو كمــا
لالوركســترا .لك ّننــي ،كالشّ ــرقي ّين ،حيــوان ميلـ ّ
مقامــي» .ال تنفــع مــع أمثالــي
يقــول صديــق «حيــوان
ّ
مثــل هــذه الموســيقى ،ألنّنــي احتــاج ميلــودي تســتمر فــي
خلخلــة توقّعاتــي ع ّمــا ســيأتي ،إ ّمــا بتغييــر المقــام فجــأة،
أو بالتّالعــب مــع اإليقــاع كمــا تفعــل الموســيقى العرب ّيــة
القديمــة ،أو بااللتبــاس بيــن أجناســها (تتراكــورد) فمــا قــد
أظ ّنــه رابعــة أحدهــا قــد يكــون ،عامـ ًدا متع ّمـ ًدا ،ثالثــة آخــر
وعلــى هــذا االلتبــاس وفضّ ــه تتركّــب متعــة عارمــة ونســيج
ـي متشــابك.
صوتـ ّ
أحــب الجمــل
وكمــا فــي تلــك الموســيقى القديمــة فأنــا
ّ
نفســا عمي ًقــا قبــل أدائهــا،
ال ّرخيمــة الطّويلــة التــي تحتــاج ً
كمــا فــي ســوناتا بروكوفييــف للتشــيللو التــي كنــت أتم ـ ّرن
عليهــا معهــا آنــذاك.
عمــا لشــوبان فــي
ً
علــي أن أحضّ ــر
وعندمــا اقت َر َح ْ
ــت ّ
ـي االمتعــاض .قلــت لهــا إننــي ال
المــ ّرة التّاليــة ،بــدا علـ ّ
أحــب شــوبان علــى التشــيللو وال حتّــى علــى البيانــو.
هــو باحــث عــن لــونٍ
ميلــودي،
صوتــي بــدون تماســك
ّ
ّ
ديبوســي أيضً ــا لكــن فــي ألوانــه شــذرات ميلوديّــة
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وحيويّــة أندونيســ ّية تتعــارض مــع ميالنخول ّيــة شــوبان.
ســأتم ّرن علــى ديبوســي.
لــم أنتبــه ،رغــم انقبــاض وجههــا وانحبــاس صوتهــا بيــن
وطنــي!
أمــس برمــ ٍز
ضحكــة وتذ ّمــر ،إلــى أننــي ّ
ّ
كنــت فــي الواقــع ال أزال أص ّفــي حســابًا قدي ًما مــع مراهقتي
العاطف ّيــة! مــع عازفــة البيانــو التــي كنــت أهواهــا فــي أول
ـني الجامعــة ،والتــي كانــت طب ًعــا مغرمــة بشــوبان ،ذي
سـ ّ
وقصــة الغـرام المعذّبــة المريضــة،
الوجــه الشّ ــاحب الطّويــل ّ
وكانــت تعــزف حتّــى بــاخ برومنطيق ّيــة بالغــة.
كنــت أقــول لهــا إ ّن بــاخ ينبغــي أن يُ ْعــزف بميكانيك ّيــة
صوتــي كمــا فــي الهاربيســكورد ،مــن
بالغــة ،باســتواء
ّ
دون علــ ّو وخفــوت (بيانــو ـ فورتــي) ،أي بالضبــط عكــس
آلتهــا .وإلّ فإنّــه ســيه ّدد أمــن العالــم ،ســيح ّولنا جمي ًعــا
ـي .هــل اسـ ِ
ـتمعت إلــى توزيــع ليوبولــد
إلــى زومبــي عاطفـ ّ
الصغيــرة
ستوكوفســكي  Leopold Stokowskyلفوغــة بــاخ ّ
 Little Fugue in G minor, BWM 578لألوركســترا أو مــا فعلــه
مثــا؟ مرعــب وينبغــي منعــه!
فــي شــاكون ً Chaconne
ـي يتعامــل مــع التّطويــر والتّنويعــات علــى
بــاخ عقــل رياضـ ّ
رومنطيقي
جمــل مع ّقــدة ،ســيتح ّول فــي لحظـ ٍة إلــى وحــش
ّ
كل التّوتّـرات
يــأكل األفئــدة حــا ّرةً ،ألنــه ببســاطة يكتشــف ّ
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نغمــي وفــي تحويالتــه .هــذه
أي ســلّم
الكامنــة فــي ّ
ّ
الســالم واألنغــام والتّحويــات التــي هــي عصــارة قــرون
ّ
مــن محاولــة البشــر اكتشــاف أســاليب لتوليــد االنفعــاالت
أي شــيء
اآلســرة والمؤلمــة إيال ًمــا لذيـذًا فــي نفوســهم دون ّ
الصــوت واألبعــاد بيــن النوتــات ،وهــي
ســوى تغييــر طبقــات ّ
أحــد أســاليب مــا يس ـ ّميه العــرب بالطّــرب .كانــت تضحــك
عال ًيــا مــن خوفــي مــن الرومنطيق ّيــة بينمــا أحــاول أن أداري
الغ ـرام.
الحقيقــي وأردتهــا أن تكبحــه
ربّمــا كان بــاخ هــو غرامــي
ّ
لكــي أتن ّفــس فيمــا تعــزف بيديهــا المتع ّرقتيــن .مــن أجلــه
أحببــت أ ّول أســطوانة بغــاف أخضــر يمثّــل علــى األغلــب
لوحــة لبوتيتشــللي عليهــا كونشــرتات الكمــان والكمانيــن،
الســحر
ومــن أجلــه أردت أن أتعلّــم التشــيللو ،ألتخلّــص مــن ّ
الــذي ينبــع مــن ســربند  Sarabandeالخامســة أو تمهيدهــا
السادســة .كنــت
(بريلــود  )Preludeأو األلمان ّيــة ّ Allemande
كل يــوم علــى عــزف متتاليــة «ســويت» كاملــة،
أتمـ ّرن فــي ّ
الســادس أســتريح إذ ال أزال عاج ـ ًزا عــن عــزف
وفــي اليــوم ّ
السادســة التــي تتطلّــب وت ـ ًرا إضاف ًّيــا.
ّ
تشــيللو بــاخ تحديــ ًدا معجــز ،الجمــل الطّويلــة أحيانًــا
والمقاطــع ال ّراقصــة فــي أحيــان أخــرى والتّنويعــات وإدخــال
كل ذلــك
نــوع مــن الفوغــة  Fugueفــي التّمهيــد أو ال ّرقــص! ّ
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مبهــر طب ًعــا .لكــن فــي تشــيللو بــاخ أيضً ــا مــا يتحــ ّدى
حاســة ســمعي.
ـرقي ،مــا يهـ ّدد ارتياحــي إلــى ّ
ســمعي المشـ ّ
أساســا ،محــدودة اإلمكان ّيــات فــي
علــى آلــة مونوفون ّيــة ً
إصــدار أكثــر مــن نوتــة فــي وقــت واحــد ،ينجــح بالهرمونــي
والكونتربــوان وتعــارض جملــه وتقاطعهــا فــي أن يصــدر
نوتــات أشــبا ًحا.
هنالــك نوتــات ملتبســة ،نظــ ّن أنّنــا نســمعها وهــي غيــر
مكتوبــة ،لكـ ّن أذننــا تقــول إنّهــا ،بالضّ ــرورة ،هنالــك! هنالــك
نوتــات تمثّــل أنّهــا نفســها ولك ّنهــا تكــذب علينــا ،هــي تحتـ ّـل
محـ ّـل آخريــن ،تلعــب دو ًرا وتصـ ّدق أو تريــد جعلنــا نصـ ّدق
أنّهــا ،بالضّ ــرورة ،فــي مكانهــا .التبــاس متواصــل ،ال ّنوتــة
الشّ ــبح وال ّنوتــة التــي نســمعها ولك ّنهــا تمثّــل دو ًرا يختلــف
ـي .كأ ّن بــاخ يكتــب مســرح ّية ال نعــود
عــن قوامهــا الحقيقـ ّ
نعــرف إن كان الممثّــل فيهــا يمثّــل نفســه أم دوره أم أ ّن
الشّ ــخص ّية احتلّتــه ولــم تعــد تتمايــز عنــه ،أو إن كان الممثّل
ال يظهــر أصــا علــى المســرح بــل هــو فقــط شــبح يتج ـ ّول
فــي مخيّلتنــا ألنّــه ،بالضــرورة ،هنالــك!
ذيــل (كــودا) تأتــي ألكســندرا ومعهــا التشــيللو األصفــر
الــذي أحبّــه .اشــترته مــن مــكان قــرب الحــدود األلمانيّــة/
البولنديّــة .كان محضّ ــ ًرا ليكــون تشــيللو حديثًــا (مــودرن)
ـي ،غ ّيــرت الزنــد وزاويتــه
لك ّنهــا أعادتــه إلــى أصلــه الباروكـ ّ
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ووضعــت لــه أوتــا ًرا مــن أمعــاء الحيوانــات .هــي وقعــت
فــي غرامــه منــذ أن عزفــت عليــه ،وأنــا منــذ أن رأيتــه
وحتّــى قبــل أن أســمعه .تشــيللو متطــاول نحيــل مخصــور
وأشــقر كعارضــات األزيــاء فــي زمــن مراهقتــي .تقــول لــي
إ ّن أحـ ًدا ال يعــرف صانعــه بالضّ بــط وال مــن أيــن أتــى .فيــه
مالمــح ألمان ّيــة وشــرق أوروب ّيــة ،ربّمــا بولنديّــة ،وفيــه آثــار
للمدرســة الفرنس ـيّة بــل ربّمــا يكــون إيطاليًّــا لكــن لــو كان
ـي لــكان باعــه بأضعــاف الثّمــن ومــا
بائعــه متأكّـ ًدا أنّــه إيطالـ ّ
كان لهــا أن تشــتريه وهــي طالبــة آنذاك فــي الكونســرفاتوار.
ربمــا كان مــن أوائــل المواطنيــن األوروب ّييــن ،هــذا التشــيللو،
ـكل تأكيــد أجملهــم وأكثرهــم ح ّريّــة.
لكنــه بـ ّ
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ثــاث شــهادات فــي قاعــة المحكمــة
تعــرف العربيــة مفردتــي الحافظــة والذّاكــرة ،فتف ـ ّرق تال ًيــا
مــا بينهمــا .فلئــن ُعــرف العــرب بقـ ّوة الحافظــة ،فإنّمــا كانت
الصــ َور ،حتّــى
هــذه تحفــظ الــكالم المقــال أو ال ُم ْنشَ ــد ال ُّ
كان أعظمهــم حافظ ـ ًة أبــو العــاء الضّ ريــر الــذي روي أنّــه
اســتعاد ،أمــام القاضــي ،مناقشــة بيــن جــاره وزائــر غريــب
بلغــة أعجم ّيــة ال يعرفهــا أعمــى المع ـ ّرة ،حتّــى قضــى مــا
بينهمــا.
فــي غيــاب البصــر ،يســتعاد الــكالم حرفًــا فحرفًــا (وإن تطلّب
لــي اللســان وتطويــع ال ُع ْجمــة) ويعــاد إلقــاؤه بحذافيــره
ّ
أمــام ســلطة القضــاء.
غيــر أن الذّاكــرة بطبيعــة الحــال انتقائ ّيــة ،تختــار مــا تشــاء
مــن صنــوف األحــداث فتحفــظ منهــا نت ًفــا وتهمــل أخريــات،
بــل إنّهــا لــن تنفــع بشــيء إن لــم تكــن انتقائيّــة ،علــى حـ ّد
ـي.
قــول بــول فاليــري الفرنسـ ّ
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مــا بيــن الحافظــة وبيــن الذّاكــرة تقــع قـ ّوة الشّ ــهادة التــي
تســتدعيها دائ ًمــا ســلطة تبتغــي الحكــم ،وال تقــوم الشّ ــهادة
الســلطة،
ً
إلّ أمامهــا .فمــا يالئــم القضــاء،
مثــال علــى ّ
ليــس انتقائيّــة الذّاكــرة وف ًقــا لدوافــع المــرء الذّاتيّــة ،بــل
انتقائيّــة القانــون الــذي يجعــل لبعــض التّفاصيــل أثــ ًرا
همــا .ف ُي ْســأَ ُل الشّ ــاهد عــن التّوقيــت أو
ً
ويتــرك غيرهــا
الســاح أو بعــض مــا تلفّــظ بــه القتيــل ،وال يســأل
نــوع ّ
حواســه لحظــة
عــن ألــوان أو أصــوات أو رغبــات داخلــت ّ
وقــوع الجــرم.
مــا اســتعاده أعمــى المعـ ّرة كان فائضً ــا عــن حاجــة القانــون،
ـال عــن قـ ّوة الحافظــة ال عــن حســن أداء الشّ ــهادة.
فــكان مثـ ً
وحــده غ ـ ّر انهــارت أعصابــه لــدى مــرأى أميــر حربــه فــي
قاعــة المحكمــة الجنائ ّيــة الدول ّيــة ،وحــده هــذا المراهــق
الغــض ُســ ِم َح لــه أن يلقــي روايتــه عــن األحــداث ،دون
ّ
مقاطعــة ودون مســاءلة ،خالفًــا للشّ ــهود.
مــن يكــون الشّ ــاهد عندهــا؟ مــن ألقــى ،فــي رحلــة انهيــاره،
إلينــا بشــظايا روايتــه وشُ ــواظها؟ أم َمــن إليهــا اســتمع
فالتقــط جمارهــا وخلّــص منهــا مــا يع ـ ّول عليــه؟
أصــداء فــي لســان العــرب شــهي ٌد علــى وزن فعيــل وهــو
يقــع بمعنــى الفاعــل (للمبالغــة) كمــا قيــل العليــم الخبيــر،
وبمعنــى المفعــول كمــا قيــل القتيــل ،وهــي فــي الشّ ــهيد
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«بالمعنييــن علــى اختــاف التأويــل» كمــا جــاء فــي لســان
ابــن منظــور.
وقيــل الشّ ــاهد اللســان ،والشّ ــاهد يــوم القيامــة والشّ ــاهد
العالِــم الــذي يُ َب ِّي ـ ُن مــا َعلِ َم ـ ُه .والمشــهود هــو المحضــور
المشــا َهد ،ذاك إن شَ ـهِد بمعنــى حضــر ،غيــر أنّــه حضــور
قــد ال يكــون إلّ بمشــاركة كمــا فــي القــول إ ّن فالنًــا شــهد
معركــة بــدر.
ّ
ينفــك فــي أصــداء العرب ّيــة الــكالم يُــؤ ّدى والقــوم
فــا
يشــهدون ،وال ينفـ ّـك فيهــا (األصــداء) التّبليــغ عــن ال ّرؤيــة
وال المشــاركة عــن جمــع يبصــر الشّ ــاهد المنظــو َر إليــه
ويحضــره.
فــا يعــرف القــوم شــهادة واحــد فأدنــى الشّ ــهادة شــاهدان،
أو فَ َيميـ ٌن يغــدو اللــه فيهــا بيــده فوقهــم شــهي ًدا.
وال يعــرف القــوم تو ّحــد أحدهــم ،إذا أشــهد (أي أمــدى
وأدرك) ،وإال اســتوحش فأفــرد كالبعيــر المع ّبــد.
وال يعرفــون للشّ ــهادة صــورةً ،فــإن هــي ّإل كالم يــ ّؤدى
تصديقًــا أو تكذي ًبــا ،أو هــي المــوت المشــهود.
البطــن وال ّزمــان الحــاوة ال المـرارة مــا يسـ ّد الحلــق ،مــا
ـال.
يحاصــر الهــواء والحنجــرة ويحيــل ال ّنطــق محـ ً
الســفر الــذي ابتلعــه كان حل ـ ًوا
يزعــم يوح ّنــا الحبيــب إن ّ
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فــي فمــه ،مــ ًّرا فــي بطنــه ،غيــر أ ّن المــرارة علــى مــا
نعلــم ال تــذاق بغيــر اللســان ،فهــل صــارت بطنــه ،معدتــه
المتألّمــة وجوفــه المريــر ،وأحشــاؤه التــي ال ريــب جرحتهــا
أطــراف الــورق ،لســانًا غيــر ناطــق ،لســانًا للتــذ ّوق؟ أ ّمــا
ال ّناطــق ،الــذي ســيتن ّبأ علــى أمــم كثيــرة ولُســنها ،فربّمــا
كل كتــاب رأس مقطوعــة
كان الكتــاب نفســه ،حيــث إ ّن ّ
تتكلّــم ،بحســب عبــد الفتــاح كيليطــو .فــي بطــن يوح ّنــا
الــذي اســتحال لســانًا وربّمــا أيضً ــا حل ًقــا ســيتر ّدد صــوت
الــرأس المقطوعــة فيــه ،موق ًعــا جريــان الوقــت ،مك ـ ّر ًرا ال
كل م ـ ّرة (ألــم يكــن هــذا ســبب
شـ ّـك الــكالم نفســه فــي ّ
رفــض أفالطــون للكتــب أو ربمــا هلعــه منهــا؟) .أليــس أ ّن
الشّ ــاهد العــدل ال يغ ّيــر أقوالــه؟!
فــي فعــل اجتـرار األقــوال عينهــا وتوقيعهــا تأمــل الشّ ــهادة
الســاعة
فــي أن تســرق مــن ال ّزمــن لحظَتــي ّ
حــق ،كمــا ّ
المعطّلــة :لحظــة ســابقة تحيلهــا ،بقــ ّوة القــول الــذي
يشــهد ،حاض ـ ًرا يأبــى أن ينقضــي ،عني ـ ًدا ومدبّ ًبــا .ولحظــة
الحقــة ،تجعــل مــن المســتق َبل غري ًبــا عــن الحاضــر ،كأنّمــا
لــم ينشــأ مــن صلبــه (الشّ ــهادة ضروريــة لوهــم بــكارة
ال ّزمــن المتجــ ّددة).
الشــهادة دعــاء الغفــل أي مــا ليــس باإلمــكان ،زعــم قــدرة
خالصــا ،أو محــض لســان.
المــرء أن يغــدو وج ًهــا ً
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لــكل شــهادة مــن ســلطة تمنحهــا ق ّوتهــا
مجــ ّد ًدا ،ال بــ ّد ّ
الثّبوت ّيــة ومفاعيلهــا .ال بــ ّد لهــا مــن قانــون (بالمعنــى
الوســيع) يمنحهــا فــي المــكان مفاعيـ َـل صارمـ ًة وفــي ال ّزمــان
لــكل قانــون مــن شــاهد
الصــدق الموقّتــة .وال بــ ّد ّ
قــ ّوة ّ
وقــاض ،جســدان همــا صـراط اللُحمــة بيــن المــكان وال ّزمان،
أو بيــن الكلمــة واأللــم.
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الســـالم
لوعــة غنــاء ّ
محاضــرة ألقيــت فــي جامعــة األلبــا ـ األكاديميــة اللبنانيــة للفنــون الجميلــة.2006 ،

الســام أبعــد من أن
للســام؟ هل ّ
«لمــاذا ليــس هنالــك غنــاء ّ
ينالــه الــكالم؟» يســأل الشّ ــاعر العجــوز القابــع فــي المكتبــة
فــي فيلــم ڤيــم ڤنــدرز «أجنحــة ال ّرغبــة» .هــل يمكــن ح ًّقــا
اإلجابــة علــى ســؤاله؟
عندمــا كلّمنــي طونــي شــكر أ ّول م ـ ّرة فــي هــذا الموضــوع
تســاءلت أل ّول وهلــة أحقًّــا ليــس هنالــك مــن أغنيــات
للســام؟
ّ
فهنالــك حفــات أكثــر مــن أن تحصــى تحــت هــذا العنــوان،
الســام ،أو عــن المعمــار اآلتــي
وهنالــك أغــانٍ كثيــرة عــن ّ
أو المطلــوب (األغانــي التــي أُ ِ
للســادات ومبــارك
نشــدت ّ
الســنويّة ،أعطونــا الطّفولــة الطّالعــة مــن
فــي احتفاالتهمــا ّ
حنجــرة ريمــي بندلــي فــي ع ـ ّز الحــرب ،أو وديــع الصافــي
منشـ ًدا «ع ّمــر يــا معلّــم» ،قبــل أن يــر ّد عليــه زكــي ناصيــف
أ ّن لبنــان كلّــه «راجــع يتع ّمــر»).
ال ب ـ ّد أ ّن ڤنــدرز كان يشــير إلــى أمــر مختلــف ،ال ينحصــر
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الســام فــي مــا يلــي الحــرب أو يســتنهض بعــد هزيمــة
فيــه ّ
(عــدى النهــار مثـ ًـا) ،وال فــي إعــادة اإلعمــار علــى مــا خبرنــا
فــي لبنــان ومــا صاحبهــا مــن موســيقات وأغنيــات (البلــد
للســام الــذي
ماشــي) .بــل إ ّن هنالــك أيضً ــا أغنيــات كثيــرة ّ
هــو الحــرب ،أي لســام ليــس إال اســ ًما آخــر لالنتصــار ،ال
للوئــام.
الســؤال المطــروح «لــم ال يغ ّنــي
فــإذا أردنــا أن نجيــب علــى ّ
الســؤال ،بج ّديّة.
للســام؟» علينــا أ ّولً أن نأخــذه ،أعنــي ّ
أحــد ّ
الســام ،مســتثنين منــه تلــك اللحظــة
علينــا أن نعيــد فهــم ّ
التــي تعقــب حربًــا أو تحتفــي بآثارهــا .أي هــو ســام،
فــي الحالــة اللبنان ّيــة ،مقيــم فــي وهــج الحــرب وأثرهــا ،ال
فــي بــرد اإلعمــار ،أو هــو ســام ،فــي الح ـ ّد األدنــى ،دائــم
الهشاشــة وال ّرقّــة .أ ّمــن يغنــي لســام غيــر واثــق مــن
أهلــي ال يخفــي فــي ط ّياتــه انتصــار
انتصــاره؟ أو لســلم
ّ
بعــض علــى بعــض؟
لكــن ســيكون علينــا أيضً ا أن نعيــد فهم الغنــاء ،ودوافعه ،وأن
ـري
أي كالم يصلــح منطل ًقــا ّ
للصــوت البشـ ّ
نســأل أنفســنا عــن ّ
بالســام؟ وهــل الغنــاء يســتوجب أيضً ــا إنشــاء مــا ّدة
ليحلــم ّ
صوتيّــة موســيقيّة قــادرة ،فــي موضــع ســؤالنا هــذا ،علــى
بالصــوت ،ال بالمعنــى؟
مجــاراة موضوعهــا وإقامتــه ّ
السؤال ونحاول نظ ًرا فيه.
فلتفترض إذًا ج ّديّة ّ
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 1باسيون | Passion
ال يمكــن الغنــاء دون هــذه الحــال ،حــال ال  ،Passionالتــي
قــد نترجمهــا شــغفًا ،إلّ أ ّن الشــغف ال يفــي بمعناهــا ،إذا مــا
تذكّرنــا أ ّن أحــد أعظــم مصــادر الغنــاء والموســيقى كانــت:
 ،La Passion Du Christأي آالم المســيح .قــد يكــون مــن األولــى
إذًا ترجمتهــا إلــى اللوعــة أو الشــعف (بالعيــن المهملــة)
لمــا يتض ّمنــان مــن معنــى التّحريــق.
بــل إ ّن هوميــروس يمضــي أبعــد فــي التّصريــح بأســاس
الغنــاء :فــي ال ّنشــيد الثّامــن مــن االوديســة ،يقــول هوميروس
كل هــؤالء
علــى لســان الســينووس :قــد قـ ّررت اآللهــة مــوت ّ
األبطــال ،مــن أجــل أن تُتْ ـ َرك لنــا هــذه األغنيــات ال ّرائعــة.
دون مــوت وتحريــق وشــعف وألــم ولوعــة ووقائــع مر ّوعــة،
ال اغنيــات رائعــة إذن .ومــا أغنيــات الفــرح ســوى احتفــاء
بهــذا الشــعف وتلــك اللوعــة مبعــد ًة نحــو الماضــي.
الســام
ليــس مــن ّ
الصعــب إذًا أن نفهــم لــم ال يســتثير ّ
حماســة الغنــاء .إذ يســهل علــى القــارئ أن يجــد فــي نقــد
الســام واالســتقرار علــى حــد ســواء،
أو مديــح مقــوالت ّ
فــي مصــر علــى عهــد مبــارك مثـ ًـا ،أو إلعــادة اإلعمــار فــي
للســام باعتبــاره قيمــة ســلبيّة فــي جوهرهــا.
لبنــان ،فه ًمــا ّ
الســام واالســتقرار همــا بالتّعريــف الشّ ــائع غيــاب التغييــر
ّ
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ونزعاتــه وانعــدام النزاعــات واالنتقــال إلــى «عاديّــة» دائمــة
(كمــا فــي تصريــح رفيــق الحريــري عــن نقلــه لبنــان الخــارج
مــن الحــرب آنــذاك إلــى بلــد مشــاكله عاديّــة كســائر بلــدان
العالــم) أي إلــى روتيــن تتــ ّم معالجــة أمراضــه باإلصــاح
التدريجــي الهــادئ والمــدروس بــل قــل بالتقن ّيــة البــاردة
ّ
للخبــراء .بهــذا ترافــق تعميــم «العاديّــة» مــع كســر أي
الســلم
ـي فــي لبنــان إثــر الحــربّ .
ـي أو نقابـ ّ
ح ـراك اجتماعـ ّ
فــي وصفــه إذًا ســكونًا عمي ًمــا ليــس فيــه مــن تنــا ٍه للحســن
علــى مــا كان المتنبّــي قــد قــال .هــل يمكــن إذًا أن يغ ّنــي
للســكون؟
امــرؤ ّ
اللبنانــي أديــب مظهــر ،الراحــل يان ًعــا
بنعــم
قــد يجيبنــا
ٍ
ّ
العربــي ،حيــن قــال:
رائــ ًدا لل ّرمزيّــة فــي الشّ ــعر
ّ
الســكو ْن ُ /حلْ ًوا ك َم ِّر ال َن َسـ ِـم األَ ْسـ َود
أ ِع ْد على سـ ْمعي نشــي َد ُ
الســكون ذاك م ـرادف ال ّنســم األســود ،دالالت علــى
نشــيد ّ
االســتحاالت والخ ـراب واألطــال .إذ ال يجــد مظه ـ ًرا نفســه
مف ـ ًّرا مــن الطلــب إلــى منشــده أن يب ـ ّدل األنّــات دمو ًعــا،
وأن يســمع أنيــن اليــأس فــي األضلــع!
هــو إذًا غنــاء رثــاء لل ـذّات وإماتتهــا ،فأيننــا إذًا مــن أغانــي
الســام المنشــود؟
ّ
الســلم
لك ـ ّن الخــروج مــن هــذه ال ّدائــرة المفرغــة ،دائــرة ّ
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الســلب ّية بــل الخراب ّيــة ،ضروريّــة وجائــزة فــي
ذي القيمــة ّ
الوقــت عينــه.
األهلــي فــي
الســلم
بالعــودة إلــى إحــدى أولــى تجــارب ّ
ّ
مدينــة ديمقراط ّيــة فــي العصــور الحديثــة ،يطالعنــا فــي
منتصــف القــرن الرابــع عشــر ميالديًّــا ،أمبروجيــو لورنزتّــي
الصالــح والحكــم
فــي جداريّتــه المثلّثــة (مفاعيــل الحكــم ّ
الســام (المس ـ ّماة أيضً ــا
المســتب ّد) المعروضــة فــي قاعــة ّ
بقاعــة التّســعة ،حكمــاء المدينــة) فــي قصــر الشّ ــعب
بمدينــة ســيي ّنا فــي توســكانة.
السياس ـ ّية
فــي هــذه الجداريّــة يل ّخــص لورنزتّــي المفاهيــم ّ
الســلطات
الفاعلــة فــي تلــك المدينــة المســتقلّة عــن ّ
البابويّــة والملك ّيــة ،وهــي مفاهيــم مســتقاة بحســب كينتيــن
الســابق علــى إعــادة
ســكينر((( مــن إرث الفكــر ال ّرومانــي ّ
السياســ ّية اليونان ّيــة فــي أوروبــا.
اســتدخال الفلســفة ّ
الصالــح ،أو القاضــي الــذي يمثّــل
يرســم لورنزتّــي ال َحكَــم ّ
جماعــة ســيي ّنا ،مثلمــا يمثّــل مجلســها الحاكــم ،تهديــه قيــم
اإليمــان واألمــل واإلحســان ،فــي حيــن تحيــط بــه الفضائــل
ـت نســاء ،بحيــث تحتـ ّـل العدالــة اقصى
ـت فــي صورة سـ ّ
السـ ّ
ّ
(1) Quentin Skinner, Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher,
Philpaper, 1987.
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والســام اقصــى يمينــه فــي موقعيــن متماثليــن كأنّمــا
يســاره ّ
واحدتهمــا صــدى األخــرى .لكــن فــي حيــن تنظــر ســ ّيدة
الســام
العدالــة أمامهــا فــي ثبــات وتركيــز ،تســترخي ربّــة ّ
مــا ّدة نظرهــا إلــى الحائــط المجــاور ،حيــث تتبـ ّدى مفاعيــل
الحكــم العــادل فــي المدينــة وال ّريــف.
والســام أيضً ــا أ ّن االثنتيــن
مــا يزيــد المقابلــة بيــن العدالــة ّ
بالســاح .فاألولــى مجـ ّردة ســيفها
مرتبطتــان ،ويــا للمفاجــأةّ ،
ومقبضــه مرتكــز علــى رأس مقطوعــة ،ال بــ ّد أنّهــا لحاكــم
جائــر ،فــي حيــن تضطجــع الثّانيــة علــى وســادة ملقــاة فــوق
زرد درعهــا وترتــاح أقدامهــا علــى ترســها.
المفاجــاة طب ًعــا تنبــع مــن تع ـ ّود ال ّناظــر اآلن إلــى تمثيــل
الســام حمامــة أو
العدالــة امــرأة معصوبــة العيــن ،وتمثيــل ّ
غص ًنــا .لكــن لورنزتّــي يعيدنــا إلــى مجتمــع أكثــر واقع ّيــة من
أحــام بيكاســو بعــد الحــرب العالم ّيــة الثّانيــة ،إلــى مجتمــع
ســابق علــى عصــر ال ّنهضــة فــي ســياق يمــوج باالضطرابــات
وال ّنزاعــات االهليّــة والحــروب االيطاليّــة الكثيــرة .فــي مثــل
الســام عــن الـ ّدرع وال العدالــة عن
هــذا المجتمــع ،ال ينفـ ّـك ّ
والســام
ســيفها .بــل قــد يكــون أ ّن المقابلــة بيــن العدالــة ّ
الصالــح
تجعــل مــن العدالــة المفهــوم
المركــزي للحكــم ّ
ّ
بالســام ،بحيــث تكــون العدالــة
وللمجتمــع الــذي يأمــل ّ
ـي وســيفه الحــارس.
شــرطه األساسـ ّ
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فالعدالــة هــي الوحيــدة التــي تظهــر م ّرتيــن ،بــل ثالثًــا فــي
كل مــن حائط
جداريّــة لورنزتّــي ،والوحيــدة التــي تظهــر فــي ّ
الصالــح وحائــط الحكــم المســتب ّد .فيبــدو تكبيلهــا
الحكــم ّ
أمــام المســتب ّد العامـ َـل الحاسـ َم الــذي ينقــل المجتمــع مــن
الصالــح إلــى حــال االســتبداد الــذي تكــون فيــه
حالــة الحكــم ّ
العدالــة مق ّيــدة أســيرة تحــت أقــدام الطّاغيــة.
أمــا المـ ّرة الثّالثــة التــي تظهــر فيهــا العدالــة ،والتــي تبــدي،
السياســة كمــا
مــ ّرة أخــرى ،مركزيّــة هــذا المفهــوم فــي ّ
الســام فــي جداريّــة
يفهمهــا لورنزتّــي فهــي علــى يســار ربّــة ّ
الصالــح .هنــا تتب ـ ّدى العدالــة امــرأة ضخمــة ،فــي
الحكــم ّ
مســتقل يعزلهــا عــن فضائــل ال َحكَــم أو القاضــي،
ّ
مشــهد
الــذي تدانيــه فــي الحجــم .واســتقاللها ذلــك ينبــع مــن أنّهــا
أســبق منــه فــي ال ّنظريّــة.
ذلــك أ ّن هــذه العدالــة ،التــي تبــدو اآلن حاملــة لميزانهــا
األليــف بالنســبة لنــا ،ال تحيــد بنظرهــا عــن «المعرفــة» أو
الســامية ،فــي حيــن أ ّن ميزانهــا الــذي يــوزّع
«الحكمــة» ّ
العقــاب والمكافــآت ،هــو أيضً ــا مصــدر الحبــل الــذي ،مــن
األهلــي ،يعتصــم
الســلم
خــال المصالحــة أو قــد نقــول ّ
ّ
بــه أهــل المدينــة جمي ًعــا كــي ال يتف ّرقــوا .بهــذا ال تكــون
أصــا إلّ مــن خــال
المدينــة موجــودة كمجتمــع مو ّحــد ً
حبــل العدالــة .هــذه المدينــة التــي تو ّحدهــا العدالــة
تســتطيع عندئــذ فقــط أن تنظــر إلــى حاكــم صالــح يتحلّــى
والســام.
بفضائــل العدالــة (أيضً ــا) ّ
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فــي الواقــع إذًا هنالــك عدالتــان ،العدالــة كفضيلــة للحكــم،
كمؤسســة لتوزيــع المكافــآت
والعدالــة كآل ّيــة ،كجهــاز أو ّ
والعقوبــات .يقابــل هــذه االزدواجيّــة أيضً ــا ازدواجيّــة أخرى:
الســام كفضيلــة يبحــث عنهــا الحاكــم العــادل ،والوئــام
ّ
مؤسســة
ـي الــذي تنســجه ّ
ـي  concordeأو ّ
الســلم األهلـ ّ
األهلـ ّ
العدالــة.
للســلم وللعدالــة يربــط بينهمــا وثي ًقــا،
مثــل هــذا التّصويــر ّ
ويُعــرض أيضً ــا عــن النظــر إليهمــا كســلب خالــص .العدالــة
ال تتوقّــف عــن العمــل وعــن ال ّنســيج ،كــي تســتم ّر االجيــال
الســلم
فــي االنضــواء ،رغــم نزاعاتهــا العارمــة ،فــي نطــاق ّ
والســام ،فــي ش ـقّيه،
ـي واالجتمــاع الح ـ ّر ال الدمـ ّ
ـويّ ،
األهلـ ّ
ال ينفصــل عــن درع يتو ّجــب ارتــداؤه وعــن مصالحــة أهل ّيــة
دائمــة الهشاشــة والقلــق ينبغــي العمــل علــى عقدهــا فــر ًدا
الســلم المــزدوج تــوأم عدالــة مزدوجــة
وراء فــرد .مثــل هــذا ّ
ال يكــون ســكونًا وال ســلبيّة ،بــل يكــون عمليّــة تولّــد وتخلّــق
مســتم ّر لمجتمــع يحـ ّـق لــه عندئــذ ان يغ ّنــي لنفســه التــي
يســتم ّر فــي ابتكارهــا وتجديدهــا.
ال شـ ّـك أنّكــم ســمعتم كثيـ ًرا مــن قبــل عــن أ ّن قانــون العفــو
العــام بعــد الحــرب اللبنانيّــة أنشــأ نســيانًا وغيابًــا للذّاكــرة
فــي هــذا الوطــن .غيــر أ ّن رأيــي عكــس ذلــك .العفــو
يؤســس لإلقامــة المديــدة
العــام علــى الطريقــة اللبنان ّيــة ّ
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فــي ذاكــرة ال تندمــل جراحهــا ألن ال وســيلة لتجــاوز هــذه
الجــراح ،وال إمكان ّيــة تال ًيــا للخــروج مــن أســر الذّاكــرة
والمتعصبــة لروايــة أحاديّــة الطّابــع إلــى ذاكــرة
المســت َف ّزة
ّ
تنشــد الحقيقــة المركّبــة والمتشــابكة.
ـي عــن القــول إ ّن هنالــك طريقــة أخــرى ربّمــا
بالطّبــع ،غنـ ّ
لبنــاء مجتمــع ،هــي التواطــؤ علــى الجريمــة واالشــتراك
فيهــا .يكــون عندهــا مجتمــع مــن شــركاء فــي ارتكابهــا وفي
الصمــت عنهــا .لكــن اللبنان ّييــن ليســوا
تحضيرهــا وفــي ّ
جمي ًعــا شــركاء فــي جريمــة حربهــم األهل ّيــة ،اذ ال يمكــن
أللــوف المفقوديــن وأهلهــم وأزواجهــم وأوالدهــم ،وال
لعشـرات اآلالف م ّمــن شـ ّوهت الحــرب حياتهــم وأصابتهــم
بعاهــات مســتديمة فــي األجســاد وفــي األنفــس ،وال
لمئــات اآلالف م ّمــن رفضــوا قيمهــا ومنطقهــا ،ان يكونــوا
مجرميــن.
غيــر أ ّن غيــاب العدالــة ،كفضيلــة فــي الحكــم وكآل ّيــة لتوزيع
العقوبــات واســتيفاء الحقــوق ،غيــاب العدالــة ـ ال غيــاب
الذّاكــرة علــى مــا يــر ّدد البعــض ،فالذّاكــرة حاضــرة حت ًمــا
ـي
فــي أجســاد اآلالف ـ هــذا الغيــاب ّأســس لمجتمــع لبنانـ ّ
معلّــق الصفــات وكاذبهــا ،كأنّمــا ال تنطبــق علــى أفـراده فــي
ألي كان
أي صفــة ســوى مــا ي ّدعــون ،حيــث يجــوز ّ
الحاضــر ّ
ا ّدعــاء مــا شــاء ،كأن يد ّعــي زعيــم ميليشــيا نبالــة التّقــوى،
ـري حــرب طهــارة الكـ ّـف ،أو ي ّدعيــان م ًعــا أن ال
أو ي ّدعــي ثـ ّ
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ســلم فــي البلــد ّإل إذا ت ّولــى حكمهــا مــن ولغــوا فــي دمــاء
أبنائهــا وعرقهــم.
هــل يمكــن للعدالــة أن تكــون مصــد ًرا للشّ ــعر والغنــاء
والفــ ّن؟ ربّمــا ،ولكــن فــي شــكل غيــر مباشــر .تعمــل
كمؤسســة أو كآل ّيــة ،علــى إنشــاء مســرح نتمـ ّرن
العدالــة،
ّ
فيــه علــى ال ّديمقراط ّيــة ،بحســب توكفيــل ،وعلــى
الســرديّات ،وعلــى إقامــة واقــع بديــلٍ ،
التّعــارض بيــن ّ
تمثيــا
ً
واقــع مــن كالم وأرشــيف يفتــرض بــه أن يقــوم
علــى الوقائــع ،حتّــى وإن اقتصــر فــي الحقيقــة علــى
الوقائــع التــي يســع القانــون أن يضفــي عليهــا بعــض
ـي مــن الوقائــع يســمح
معنــى .لكـ ّن فعــل التثبّــت القضائـ ّ
بإثبــات جــزء مــن الحقيقــة ،الجــزء الــذي يمكــن لقواعــد
ّ
الشــك .فيمكــن لهــذا الجــزء،
القانــون أن تعتبــره فــوق
المثبــت حقيقــة ،أن يكــون نــواة ال نــزاع فيهــا لشــغل
آخريــن علــى تقديــم روايــة مختلفــة للوقائــع ،ســواء
كانــوا مؤ ّرخيــن أو ف ّنانيــن وكتّابًــا ،فالقانــون والتاريــخ
والفــ ّن هنــا يتنافســون أو يتكاملــون فــي تقديــم روايــة
أكثــر تعقيــ ًدا للواقــع.
كمــا يمكــن لفعل األرشــفة نفســه ،ولما ســيتض ّمنه األرشــيف
الصغيــرة والمحكمــة،
مــن مــوا ّد تتفلّــت مــن قبضــة القانــون ّ
أن يســمح بنســج ال ّروايــات المتعارضــة والمتكاثرة.
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يبــدو طلــب العدالــة فــي لبنــان شــرطًا أ ّو ًل لقيــام مجتمــع
يتعــ ّرف صورتــه وصفاتــه فــي حقيقتهــا ،ويســعى فــي
والســلم ،وللبحــث عــن
تجديدهــا ،وشــرطًا بالتّالــي للوئــام ّ
كالم يصلــح للغنــاء لهمــا.

ـي آخــر ،ڤرنــر هرتــزوغ ،عــن كارل
 2ينقــل مخــرج ألمانـ ّ
فــون كالوســفيتز قولــه« :الحــرب أحيانًــا تحلــم بنفســها»،
الســام ،أو
كــي يعلّــق «هــل هنالــك مــن هــو فــي حلــم ّ
الســام؟»
هــل نحلــم ونع ّبــر ونشــبك أحالمنــا حــول ّ
الســام؟
هــل يمكــن لحلــم ،هــو الشّ ــعر ،ان يكــون فــي حلــم ّ
هنــا أيضً ــا ال بــ ّد مــن إزاحــة القصائــد الغنائ ّيــة البلهــاء
سياســي
الســام كتعويــذة أو كشــعار
التــي تكــ ّرر لفظــة ّ
ّ
كــي نســتطيع أن نبــدأ فــي البحــث عــن إجابــة .كــي نكتــب
الســام ،ينبغــي أيضً ــا فـ ّـك العالقــة بيــن
ونغ ّنــي فــي حلــم ّ
الشّ ــعر والجريمــة.
ينتقــد ميــان كوندي ـرا مثـ ًـا القصائــد التــي ج ّملــت الحيــاة
فــي ظـ ّـل الديكتاتوريّــة فــي بلــده ،قائـ ًـا إنّهــا قصائــد مكتوبة
لتغطّــي جــدران المعتقــات .ويــرى بــال خبيــز ،مقارنًــا بيــن
آخيــل وأبــي مصعــب الزرقــاوي ،أنــه «مــا إن يتحـ ّول الشّ ــعر
إلــى تاريــخ ،أو يذهــب أحدهــم لجعلــه تاريخ ًّيــا حتّــى
يقــع فــي حمــأة المجــزرة .أل ّن آيــة الشّ ــعر هــي الخــروج
مــن التّاريــخ واالنحبــاس فــي الكتــب ،وليــس االنتســاب إليــه
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بطــا وشــهي ًدا ،فــي اإلليــاذة
قط ًعــا .هكــذا يكــون آخيــل ً
فقــط ،أي بيــن ط ّيــات الكتــاب ،لك ّنــه مــا إن يتح ـ ّول إلــى
العــب معاصــر حتّــى يصبــح مرضً ــا معديًــا يجــدر بالبشــريّة
العمــل علــى اســتئصاله بأعنــف طريقــة ممكنــة».
يحــذّر بــال خبيــز إذًا مــن خطــر الملحميّــة الغنائيّــة
الشّ ــعريّة إذ تنقلــب حقيقــة .أيعنــي ذلــك أ ّن علينــا أن
نحبــس الشّ ــعر فــي الكتــب ،وأن نطلــق الحيــاة خــارج
الشّ ــعر؟ ليــس بالضّ ــرورة ،ذلــك أ ّن باإلمــكان البحــث عــن
ـي فــي آن واحــد .شــعر يتغ ّنــى
ـي وغيــر ملحمـ ّ
شــعر غنائـ ّ
بالخــروج مــن منطــق الملحمــة وال ّرؤيــا ال ّنبويّــة ،دون أن
ينحصــر فــي االنغــاق إ ّمــا علــى ال ـذّات المكتئبــة أو علــى
اللغــة المســتعصية.
مثــل هــذا الشّ ــعر يعلــن كثيريـ َن أخصا ًمــا لــه ،مــن أدونيــس
إلــى ســليم بــركات إلــى شــعراء البوهيم ّيــة اليوم ّيــة وكاســات
الــي
آخــر الليــل الحزينــة ،مثلمــا شــعراء ال ّنضــال الع ّم ّ
والقومــي ،ويســحب شــعفه ولوعتــه مــن مصــدر آخــر،
ّ
ـيفي ين ّقــب فــي الذّاكــرة ع ّمــا يقيــم
مــن نســيج عمــل أرشـ ّ
لإلجتمــاع مســكة ويقــ ّدم لحراكــه المســتم ّر والمتواصــل
حثيثًــا ســياقًا ورغبــة.
ياســي
الس
هنــا ،فــي لبنــان ،الــذي ّأســس فكــرة نظامــه ّ
ّ
ســتوري ميشــال شــيحا ســليل العائلــة الكلدان ّيــة
وال ّد
ّ
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اقــي،
العراق ّيــة ،قــد يكــون مفيــ ًدا ان ننصــت إلنشــاد العر ّ
ســركون بولــص ،ونســتلهم مصــدر اللوعــة فــي شــعره .هاتــان
بســام
قصيدتــان قصيرتــان لســركون الــذي قــال عنــه شــاعرنا ّ
ـخصا مــن المعانــي ،نعجــز اليــوم عــن
ح ّجــار إنّــه كان «شـ ً
اســتذكاره إالّ بمــا ســاقه علــى الــورق مــن تصاريــف اللغــة.
وهــي البلــد الوحيــد الــذي جاهــر ســركون بولــص بانتمائــه
إليــه».

قصيــــدة المــرأة الجانحـــــة مــع ال ّريــــح

سركون بولص

لو رأيتَهاَ ،
تلك ال َم ْرأَ َة
ال َجانِ َح َة مع ال ّريح
وفي َع ْي َنيها َعالئ ُم َز ْوبَع ٍة قاد َمة
وشَ ْع ُرهاُ ،م ْن ُذ اآلن ،يَ ْنتَ ِفش في َد ّوا َماتِها،
ال
تَتَ َر َّد ْد
َو َخ ِّبرني ،فَهِي قَ ْد تَكُون ضَ الّتي
قَ ْد تَكُو ُن من َذ َه ْب ُت أَبْ َحثُ عنها في ال ُق َرى
واأل ْر ِ
ياف ال َب ِع ْي َدة
َحال ًما أَ ْن أَ ِج َدها في زُقاقٍ
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فل بَ ْي َن
ُم ْق ِفرٍَ ،ذاتَ يَ ْو ٍم ،ت َ ْح ِم ُل ِط ً
ِذرا َعيْها أو ت ُِط ُّل ِمن نَا ِف َذ ٍة
أَ ْو َحتّى أَ ْن أعر َِف أَنَّها هي
في ث َ َّم ِة َص ْو ٍت ،في ث َ َّم ِة أُ ْغ ِن َي ٍة على
ال ّرا ْديو
أُ ْغ ِن َي ٌة تَ ُق ُول أَشْ َيا َء َج ِم ْيلَ ًة
َعنِ ال ُح ْزنِ
أ ِو ال ِه ْج َرة
َوقَ ْد ال تَرا َها
ِسوى في َجنا َحي فَراشَ ٍة
تُ َرفْر ُِف ألَزقّة في قَا ِر الطَّرِيقِ
ِع ْي َنيها ال ُملَطَّ َختَ ْينِ ِب ِم ْك َحلَ ِة التَّارِيخ ال َعا ِبثَة
نَ ْه َديْها ال ُمثْقَلين بأنَدا ِء ُح ْزنِ أَ َم ٍة
وفَاكِ َهتُها ال َي ِتيمة
كبضْ َع ِة أَ ْحجا ٍر في َسلّة
ـت َدكاكِي ُنهــا ت َْص َفـ ُر فــي أَ ْخشــابِها
تَ ُعــو ُد بِهــا ِمـ ْن ُســوقٍ أَقْ َفلَـ ْ
ال ِّر ي ِح
َعلى أَطْر ِ
اف بَلْ َد ٍة
الص ِغيرة
ُول ْدنا فيهاَ ،و َحلُ ْمنا أَ ْحال َمنا َّ
ث ُ َّم َه ْجرناها
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قصيدة أبي في حراسة األ ّيام
سركون بولص

لَ ْم تَكُنِ ال َعظْ َم ُة ،وال ال ُغ َراب
كا َن أَبِيِ ،في ِح َر َاس ِة األَيّام
يَشْ َر ُب ِف ْن َجان شَ ايِه األَ َّول
قَ ْب َل ال َف ْجرِ ،يل ُُّف ِس ْيجا َرتَه األُولى
ب ِِظفْر إبْها ِمه ال ُمتَشَ ظِّي كَ َرأْس ِث ُو َمة.
ــت نُــ ْو ِر ال َف ْجــ ِر ال ُمتَ َدفِّــقِ ِمــ َن ال َّنا ِفــ َذ ِة ،كَا َن ِحــذَا ُؤ ُه
تَ ْح َ
ْــل ُســلَ ْحفَا ٍة ِزنْ ِجيَّــة.
ــس ِمث َ
الضَّ ْخــ ُم يَ ْن َع ُ
كَا َن يُ َد ِّخ ُن ،يُ َح ِّد ُق ِفي الجِدار
َويَ ْعـر ُِف أَ َّن ُج ْد َرانًا أُ ْخرى بان ِتظارِه ِع ْن َدمــا يَتْ ُر ُك ال َب ْيت
وش ال َّنهارِ ،وأَنْيابَها ال َحا َّدة.
َويُقاب ُِل ُو ُح َ
كإص َبـعِ ال َق َدر
ال ال َعظْ َمـ ُة ،تِلــك ال ِتــي ت َْسـ َب ُح ِفي َح َســا ِء أيِّا ِمه ْ
ال ،وال ال َحما َم ُة التي َعادَتْ إليه
ِبأَ ْخبا ِر الطُّ َوفان.
ِفي اليَ ْو ِم التَّالي للطُّوفان
باح راكِ ٌد ،وفي قَ ْع ِر ال َعال َِم َد ْم َع ٌةُ ،متَ َج ِّم َدة
َص ُ
ِمث َْل َح َصا ٍة يَ ِت ْي َمة
اإلعصا ُر ِبك ُِّل شَ ئ ،بال ّن ِ
خالت وال ُب ُيوت
يَ ْذ َه ُب َ
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بالقَوار ِِب وال َّد ّر ِ
اجات والمنائِرِ ،وتبقى
َه ِذه ال َحصا ُة في َمكانِهاُ ،متَأَلّق ًة ِب ُخفُوت
ِلَ َّن ي َد األَبَ ِديَّة لَ َّم َع ْت َصلْ َعتَها ك ِ
َماسح ِأَ ْح ِذيَ ِة ال َّر ّب:
ادعس ِب ُق َّوة.
ها ِه َي تَ ْح َت قَ َد ِم َكُ ،د ْس َعليها إذا ِشئْ َتْ ،
ث ّم اع ُب ْر .ال ت َخ ْف.
إنَّها ،بين ال َحصى ،لَ ْي َس ْت أَكْثَ َر من َحصاة.
هــل يُم ِكـ ُن لِمثــل هذا الذي أنشــده ســركون ألّ يكــون غنا ًء؟
 3كان للشّ ــيخ ســيّد درويــش أغنيــات كثيــرة عــن
طوائــف الحرف ّييــن والشّ ــعب والمهــن المختلفــة فــي مصــر
ال ّربــع األ ّول مــن القــرن العشــرين (الشــ ّيالين ،العربج ّيــة،
الصهبج ّيــة ،العامليــن فــي
الموظّفيــن ،الوارثيــن ،الفقهــاءّ ،
لعــل فــي جمعهــا مــا يفيــد فــي تقديــم
البــارات ..الــخ)ّ .
اإلســكندري
صــورة متعــ ّددة وفسيفســائ ّية لمجتمعــه
ّ
والقاهــري آنــذاك ،وللخالفــات بيــن العربج ّيــة وموظّفــي
ّ
الســكّة الحديــد وألثــر الحداثــة مــذ قبــل ظهــور الفئــة
ّ
األولــى ،ولدخــول أنــواع جديــدة مــن ال ُم َخـ ِّدرات إلــى مصــر
(الكوكاييــن ،المنزولج ّيــة) .ولعـ ّـل أحــد أبلــغ تعبيراتــه عــن
تركــي
ذلــك هــو أغنيــة بوخمــار خنفشــار حيــث يتحــاور
ّ
ـري ،يقبــل آخــر األمر
ـوداني وفـ ّـاح مصـ ّ
ـي وسـ ّ
ـامي ويونانـ ّ
وشـ ّ
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ان يمــوت وأجــره علــى اللــه مشــترطًا فقــط ّأل تكــون حربــه
أهل ّيــة ،أو بعبــارة أخــرى ّأل يكــون القاتــل مــن جنســه ،أي
مصريًّــا.
لك ـ ّن س ـ ّيد درويــش فــي هــذه األغنيــة األخيــرة ،لألســف،
يحصــر موســيقاه فــي تــرداد نفــس الجملــة الموســيقيّة،
التــي علــى رشــاقتها تتكـ ّرر علــى ألســنة األجنــاس الخمــس.
التّك ـرار هنــا ال يســتدرج الطّــرب بالمفاجــآت ،بــل يشــتغل
علــى إشــباع التّك ـرار نفســه ث ـ ّم االنتقــال منــه إلــى جملــة
أخــرى .هــذا الخــروج عــن التّطريــب فــي صيغتــه األصليّــة
بــدأ مــع الشّ ــيخ س ـيّد فــي طقاطيقــه وأعمالــه المســرحيّة،
وليــس فــي ســائر أعمالــه كالموشّ ــحات واألدوار ،ثــم انتقــل
الح ًقــا إلــى األخويــن رحبانــي.
للسالم؟
لكن هل غ ّنى ال ّرحابنة ّ
ربّمــا ،أو ربّمــا غ ّنــوا فــي حقيقــة األمــر لســام كاذب أو
موهــوم .لســام لــم ينبــع مــن شــغل العدالــة كآل ّيــة فاعلــة
ومــن حـراك خاليــا المجتمــع وضجيجهــا ،وإنّمــا غ ّنــوا لوهــم
ســام نابــع مــن مفهــوم مســبق عــن المجتمــع ومســقط
عليــه ،مــن ال ّنســيان والوحــدة والغنائ ّيــة المتعاليــة العابــرة
للتّاريــخ ولل ّزمــن وللوقائــع ،حيــن غ ّنــوا ســعيد عقــل فــي
شــآم ّياته ولبنانــه ،أو كتبــوا مســرح ّيات عــن قــرى محلومــة
ونزاعــات تنتهــي باســتفاقة الحاكــم أو بانكشــاف وجــه
الغريــب ورحيلــه.
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لكــن إذا مــا ابتعدنــا عــن المســرح وعــن كالم األغانــي ،هــل
للســام؟
كانــت موســيقى ال ّرحابنــة موســيقى ّ
اخلــي
كان معيــار الوحــدة الف ّن ّيــة للعمــل وتجانســه ال ّد
ّ
أساســ ًّيا فــي شــغل ال ّرحابنــة ،علــى ال ّرغــم مــن تعــ ّدد
مصادرهــم واستلهاماتهــــم ،مــن الموسيقــــى البيزنطيّــة
ـي واألغنيــة المصريّــة الوهاب ّيــة
الكنس ـ ّية إلــى ال ّزجــل الجبلـ ّ
الســوريّة
ومســرح ســ ّيد درويــش والقــدود والموشّ ــحات ّ
الحلب ّيــة أو الحمص ّيــة والموســيقى االوروب ّيــة والالتين ّيــة.
ـكل شــكل موضعــه المختلــف ،فــا يدخــل الجبــل
فــكان لـ ّ
فــي مغنــاة «راجعــون» وال تعتــدي الموشّ ــحات علــى أغانــي
المؤسســة ال ّرحبان ّيــة هــي الضّ امن لإلمســاك
المســرح .كانــت ّ
بمختلــف هــذه المؤث ّـرات ،وضمــان عــدم انفالتهــا ،ولتأكيــد
إدراجهــا فــي ســياق تأكيــد هويّــة موســيقيّة لبنانيّــة منفتحــة
عليهــا كلّهــا ومازجــة مــا بينهــا.
المؤسســة وتفــكّك ال ّرابــط بيــن
مــع الحــرب ،تفكّكــت
ّ
كل منهــا إلــى أصولــه ،وكان لدينــا ســامي
مؤثّراتهــا ،فعــاد ّ
كالرك وآالن مرعــب ووليــد توفيــق ومادونــا وزيــاد ال ّرحبانــي
أي مشــروع متكامــل.
فــي آن واحــد وفــي انفصــال عــن ّ
بعــد الحــرب ،قـ ّدم منصــور ال ّرحباني منفــر ًدا عملــه «الق ّداس
ـي» ،الــذي كتبــت عنــه فــي
ـي بحســب الطّقــس المارونـ ّ
االلهـ ّ
ـي علــى ت ـرادف مقطوعــات مــن التّ ـراث
حينــه انّــه « مبنـ ّ
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لبنانــي واضــح التّأثيــر
ــرياني المتقاطــع مــع فولكلــور
الس
ّ
ّ
ّ
ـي ،وبيــن الموســيقى الرومنطيق ّيــة
فــي بعــض ال ّنتــاج ال ّرحبانـ ّ
فــي صيغتهــا ال ّرحبان ّيــة التــي ألفناهــا» ،كمــا اســتبدل معيــار
الوحــدة العضويّــة هــذا بمــا قــد يطلــق عليــه «جمال ّيــات
التّجــاور» أو ربّمــا فقــط «القبــول بالتّجــاور» .وهــو مــا قــد
يكــون الحاصــل أيضً ــا فــي العمــارة وفــي الشّ ــعر ،المفكّكيــن
إلــى وحــدات متجــاورة رافضــة للتّفاعــل مــا بينهــا .وهــو مــا
قــد يكــون ،بدقّــة ،واقــع حــال لبنــان مــا بعــد الحــرب .لك ّنــه
يظـ ّـل إســقاطًا سياسـ ًّيا آخــر األمــر ،يقبــل بظاهــر واقــع األمــر
وال يحــاول جدلــه وتعميقــه ،وهو مــا كان ســيتطلّب ويفترض
قيــام مــا يمســك بهــذه األجـزاء المتجــاورة ليســمح لهــا بــأن
تقــول فــوق مــا تقولــه بمفردهــا أو بمجـ ّرد تجاورهــا.
بالمقابــل ،اشــتغل ربيــع مــر ّوة مــع ريمــا خشــيش حــول
قصيــدة ع ّبــاس بيضــون «دقيقــة تأخيــر عــن الواقــع»،
مركّزيــن علــى بنــاء عمــل مــن أقســام متجــاورة تك ـ ّرر فــي
كل قســم منهــا التّيمــات والجمــل المتجــاورة مــع إتاحــة
ّ
المجــال لريمــا لالرتجــال .التّجــاور واالنتقــال بيــن مزاجــات
األقســام المختلفــة كان يســير بالتّــوازي أيضً ــا مــع التّجــاور
ـري وصــوت الفلــوت ،اآللــة
والتّفاعــل مــا بيــن ّ
الصــوت البشـ ّ
الوحيــدة المصاحبــة لــه فــي هــذا العمــل كلّــه.
بــدا لــي أ ّن فــي هــذا العمــل ترتيـ ًـا لبنان ًّيــا لقصيــدة نثــر
شــديدة اللّبنان ّيــة .ففــي كتابــة ع ّبــاس بيضــون تختلــط
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المتانــة اللّغويّــة والجســد الحاضــر مفــ ّككًا ومرتبــكًا بعــد
أن عصرتــه الحــروب األهل ّيــة المديــدة .وتأتــي الموســيقى
ـي علــى التّراتيــل
هنــا مســتعيدة انفتــاح المشــروع ال ّرحبانـ ّ
والموســيقى البيزنط ّيــة المشــرق ّية ،والفلــوت المســتعار مــن
ـول إلــى
أوروبــا ،إضافــة إلــى مــا تــا ال ّرحابنــة فــي لبنــان وصـ ً
شــغل ريمــا خشــيش الــذي يمــزج الجــاز بشــرق ّية صوتهــا
القرآنــي
وأدائهــا الجامــع بيــن ال ّنبــرة اللبنانيّــة والتّجويــد
ّ
الوهابــي.
والشّ ــغل
ّ
فــي «دقيقــة تأخيــر» مديــح لتجــاور ال يبحــث عــن دمــج
وال عــن اســتتباع وال إقصــاء .صوتــان يتضاف ـران مســتم ّرين،
متقاطعيــن ،متفلّتيــن فــي تشــ ّعب مســالكهما .صوتــان
(حنجــرة وفلــوت) يصــان آخــر األمــر إلــى التّجــاور م ًعــا
دون أن يندمجــا .مديــح ربّمــا للبنــان متأ ّخــر دقيقــة دائ ًمــا
عــن الواقــع.
القصــة كلّهــا واألســئلة ،وأرتضــي أنّنــا
ـي أن أنســى ّ
ربّمــا علـ ّ
م ًعــا نحــاول أيضً ــا أن نســرق دقيقــة مــن الواقــع ،دقيقــة
فحســب نتــرك الموســيقى فيهــا تخلخــل ال ّزمــن ،لكــي
نعيــش فيهــا ونغ ّنــي فيهــا بلوعــة المــرأة الجانحــة مــع
ال ّريــح للعدالــة وللوئــام .ربّمــا كانــت العدالــة والموســيقى
ـي كلّهــا ليســت ّإل تلــك المــرأة
والمصالحــة ّ
والســلم االهلـ ّ
الجانحــة مــع ال ّريــح.
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فادي العبد الله
لبناني من مواليـد طرابلــس.
ّ
ـي اســتثنائي يَ ْق ـ ِر ُن بيــن الحقــوق ـ دكتــوراه مــن جامعــة
صاحـ ُ
ـب مســا ٍر علمـ ّ
باريــس ٢ـ والشــعر والموســيقى.
الناطـق الرسمي باســم المحكمة الجنائ ّية الدول ّية في الهــاي.

فـي الشعــــــر
غريب وبيــده كاميــرا ،دار الجــــديــــــــد.
:١٩٩٩
ٌ
 :٢٠٠٢يـــــدُ األلفـــــة ،دار االنتشـــــــــار العربي.
 :٢٠٠٩يؤلّفنا االفتتـــان ،دار مالمح وأكـــــــــس او.
 :٢٠١٢توقيعات ،أشكال ألوان ،أشغال داخليّــــــــة.
 :٢٠١٥أشاطرك األلم برهة والو ّد ً
طويل ،دار الجديد.
 :٢٠٢٢البيـــــاض الباقــــي ،دار الجــــديــــــــــد.

بـالفرنس ّيــــــة

إشرافًا ومساهمة

 :٢٠٢٠ســماع الشــرق :موســيقات منسـ ّية موســيقات ح ّيــة( .كاتالــوغ معــرض
أقيــم فــي متحــف الموســام ـ مارســيليا) الكتــاب نشــر مشــترك بيــن آكــت ســود
ـ ســندباد ومنشــورات الموســام.

مع بالل خبيز ووليد صادق
ملف الزمن العام .أشكال ألوان ،أشغال داخل ّيـــة.
ّ :٢٠٠٥
 :٢٠٠٧اللحظة التي تفتح فيها عينك هي لحظة الفاجعة.
حاز العمل على جائزة بينال الشارقـة.
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