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هذا العدد

هذا العدد على ملف »متاهة االستهالك«، وينطلق من مقولة أنا أستهلك  يشتمل
عــدة  عبــر  أغوارهــا،  إلــى  المســألة  ضفــاف  مــن  لينتقــل  موجــود  أنــا  إذن 

مشــاركات تحــاول تفكيكهــا كظاهــرة باتــت تتخــذ حيــزاً أوســع لهــا بشــكل متســارع فــي حياتنــا 

المعاصــرة. تكــون البدايــة مــع الســؤال عمــا إذا كان االســتهالك ســعادة زائفــة تختبــئ تحــت 

يحضــر  ثــّم  مختلــف،  أمــر  أنهــا  أم  الجوفــاء  الفارغــة  والوعــود  االســتهالكية  النزعــة  ســتار 

الزائفــة،  والجاذبيــة  العاطفــي  والتســويق  االســتهالكي،  بالســعار  يوصــف  عّمــا  الحديــث 

المقاربــة  تكــون  حيــث  االســتهالك،  الجهــل وثقافــة  صناعــة  عــن  الحديــث  يحضــر  وكذلــك 

متركزة على أخالقيات اإلعالم ورهانات الواقع.

ويمضــي الملــف بمقاربــة االســتهالك مــن مختلــف جوانبــه، وكيــف يكــون ـشـرارة للتالعــب 

بالعيــن وبالصــورة معــًا، وتشــكل مــا أو َمــن يوصفــون بقديســي االســتهالك وشــياطينه فــي 

عالم ينوس بين االستهالك والهالك. ويكون هناك حديث عن اإلعالن وثقافة االستهالك 

الطفيلــي التــي تغــزو العالــم، وعــن األدب الفيســبوكي كفضــاء للحريــة ومنهــج لالســتهالك 

المجتمــع  أســاطير  وعــن  بــاألدب االســتهالكي،  يوصــف  عمــا  إلــى حديــث  باإلضافــة  معــًا، 

االســتهالكي، وعــن المســرح االســتهالكي والغنــى المبـتـذل كذلــك.

كمــا يشــتمل العــدد علــى قصائــد غيــر منشــورة للـشـاعر العراقــي فخــري كريــم الــذي رحــل 

مريــم  ـهـواش، والـشـاعرة  أبــو  للـشـاعر ســامر  إلــى قصائــد  باإلضافــة  لنــدن،  فــي  أـيـام  قبــل 

حيــدري. كمــا أن هنــاك ـحـواراً مثـيـراً مــع رفعــت ســاّلم عــن حريــة الـشـاعر وحيــاة القصيــدة. 

وفــي اليوميــات نقــرأ يوميــات شــاعر عربــي فــي نيويــورك، كمــا نقــرأ عــن حطــام المــكان بعيــن 

ـشـاعر آخــر.

وهنــاك مقــال عــن شــخصية المتـطـرف فــي الروايــة، وكيــف تحضــر بأوجــه مختلفــة، وكمــا 

عّودناكــم فــي األعــداد الســابقة، هنــاك قــراءات فــي كتــب عالميــة وعربيــة مميــزة، فضــالً عــن 

رســائل الجديــد مــن فلورنســا وباريــس، بيــن إبــداع المســرح وســعي اإلنـسـان إلــى الخلــود. 

ناهيــك عــن ـمـواد الفتــة تثــري العــدد بالــرؤى واألفــكار التــي تفتــح المجــال ألســئلة جديــدة، 

وســجاالت محتملــة 
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األعطيــات  هــي  القصائــد  تبقــى،  والقصائــد  الشعراء  يرحلــون 
لقــوة  فيــا  الكلمــات.  مــع  الشــعراء  لمغاـمـرة  الباـهـرة 

القصيدة، ويا لضعف الشاعر.

مــا بعــد المغاـمـرة ال يملــك الشــاعر ســوى الصمــت. ســوى اإلمعــان فــي 

اإلنصــات إلــى أســرار الوجــود فــي حركــة مــا هــو مرئــي، وفــي الظــال التــي 

يتركهــا الامرئــي فــي المخيلــة.

الصمــت ورقــة الشــاعر، والكلمــات هــي حياتــه المبذولــة فــي الــورق ألجــل 

كتابــة قصيــدة. كل ســطر فــي القصيــدة، إذن، هــو خطــوة نحــو المــوت. 

فمــا أن يتــم الشــاعر بنــاء قصيدتــه، حتــى يكــون قــد أتــم المهمــة.

 يخرج الشــاعر، بجســد فان، من زمن الحركة إلى زمن الســكون. ومن 

الوجــود إلــى العــدم. ليســكن أخيــراً فــي تــراب القصيــدة.

في الصمت يكتب الشاعر قصيدته، وما أن يتم الكتابة حتى يعود إلى 

مقعده في الصمت. 

والمســافة  الورقــة،  صمــت  مــن  خرجــت  التــي  الفراشــة  هــي  القصيــدة 

والعــدم. الوجــود  بيــن  المضطربــة 

***
غيــر  الشــعر  وهــل  الريــح،  قبــض  اقتنــاص  غيــر  إذن،  الجمــال،  هــل 

الحـيـرة. إلــى  إال  معهــا  وـصـول  ال  التــي  الرحلــة  فــي  األليمــة  المســافة 

***
فــإّن  لذلــك  مغاـمـرة..  والشــعر  محاولــة،  القصيــدة  الشــعراء  يســّمي 

الشعر نفسه ليس شعرا ولكنه فكرتنا عن الشعر، ومحاولتنا أن نكون 

أصــواَت الوجــود فــي كيــان هــو القصيــدة، ومغامــرون هــم الشــعراء.

أبــداً. ال  ـمـراوغ متغيــر  بعــد ذلــك، والشــعر زائــغ  الشــعر  نعــرف  فكيــف 

إلــى تجــّل إال ليفــارق صورتــه تلــك ويتـحـول  يقــّر علــى حــال، وال ينتهــي 

إلــى تجــّل آخــر وصــور أخــرى. ربمــا بحثــاً عــن جوهــر مــا، ومعنــى مــا، إنمــا 

مــن دونمــا يقيــن نهائــي. ودائمــا فــي غمــرة الســؤال الفلســفي، ومغامــرة 

البحــث عــن الــذات وعــن معنــى للوجــود اإلنســاني.

***

يفرح الشاعر بشعره لكي يريح القلم من الكتابة، يكتب ليتخلص من 

شكوكه وعذاباته فتراه بعد ذلك مؤبدها في نصوص مكتوبة.

***

يحــب الشــاعر قصائــده ويكرههــا فهــي ـمـرات تتقافــز بــه فــي أرض النــور، 

ومرات تتقهقر به نحو الكهف الذي ظن أنه تحّرر من ظامه الدامس. 

وفــي مــرات أخــرى تحــرِّره مــن األلــم وتفيــض بــه فــي نشــوة غريبــة تتفــوق 

علــى أســبابها الكامنــة فــي ألــم روحــي مقيــم.

***

كثـيـراً مــا يشــفق الشــاعر علــى ـقـّراء شــعره مــن ضــوء األلــم الــذي فيــه، 

وكأّن لســان حالــه يـقـول لهــم مــا لكــم وهــذا الشــيء الكئيــب، الكاســر، 

المعذب، حتى وإن يكن جميا أو يبدو عميق الغور في جماله وثرائه. 

أو ليســت الحيــاة البســيطة، الحيــاة الخفيفــة الهانئــة، اللطيفــة هــي مــا 

يطمــح إليــه اإلنســان المفتــون بجمالهــا المصــور؟

***
الشعر أمل يائس.

لــَم ينبغــي علــى الشــاعر أن يكــون ذلــك الحزيــن المعــّذب وهــو فــي ذروة 

حالــة مــن الفــرح لمجــرد شــعوره بــأن هــذا الفــرح زائــل ســلفا حتــى مــن 

قبــل أن يشــع..؟!

يتفكر الشاعر: لَم علي ان أكون ذلك المتأمل الزوال في الجمال بينما 

هو جمال مشع، مضيء، العب في دالٍل مغر؟

لكنني أبداً أنفذ من ذلك الضوء إلى جهة العطب. 

فــي  معــا  وفـنـاءه  الجمــال  وعطبــه،  الجمــال  نــرى  أن  معــذب  شــيء 

اللحظــة نفســها. الحــب وضياعــه. المحبــوب وغيابــه الفــادح معــاً. كأنــي 

بهما خلقا في يوم واحد، ولن يبقيا حيث قّيض لهما أن يكونا إال يوما 

يــوم القصيــدة. وحياتهــا الكاملــة. واحــدا هــو 

***
الوجود هو كتاب المعرفة والبشر حروف هذا الكتاب.

***
لطالما فكرت على النحو التالي: القصيدة موقف فلسفي من العالم، 

موقــف رؤيــوي مــن الوجــود. ال أدري مــا هــو الســبب الجوهــري فــي هــذا 

اإلهمــال أهــو كامــن فــي ضعــف الشــعر، أم فــي ضعــف ثقافــة الشــاعر 

ووعيــه بظاهــرة الشــعر وبالصنيــع الشــعري، وموقعــه، تاليــاً، مــن هــذه 

الكينونــة المتصلــة. يخيــل إلــّي أن القصيــدة التــي ال تنتــج رؤيــا خاصــة بهــا 

هــي قصيــدة ولــدت بــا رأس. إنهــا القصيــدة مقطوعــة اـلـرأس.

***

لماذا تفّضل الجموع في مرات سطح الفكرة ال عمقها العميق.

***
رفيقــان  والحيــاة  فالمــوت  بالمــوت،  التفّكــر  عــن  الشــاعر  يتوقــف  ال 

للشــاعر فــي كل ســطر، وكل خطــوة، وكل انتباهــة. أعــود إلــى مفكرتــي 

وأقرأ: كنت أحب أن أموت شابا لتكون لي أسطورة ما، واآلن، فألمت 

متــى مــا مــت ولكــن هــل مــن أمــل أن يبقــى شــعري نضــراً ووســيما كشــاب 

لعــوب؟!

إنهــا األســئلة التــي يفتــح بهــا الشــاعر كتــاب الوجــود، وبهــا يفتــح أبــواب 

يكــون  أن  أدهشــه  طالمــا  التــي  األـسـرار  عــن  بحثــاً  غرفــة،  غرفــة  عالمــه 

المعلقــة. حديقتهــا  والقصيــدة  وســماء،  أرضــا  لهــا  الشــعر 

***
يرحــل الشــعراء وتبقــى القصيــدة فالقصيــدة بيــت الشــاعر. وال بيــت آخــر 

للشــاعر ســوى القصيــدة 

نوري الجراح
يونيو/حزيران 2019

كلمة

7 6aljadeedmagazine.com

القصيدة بيت الشاعر
والكلمات حياته المبذولة في الورق
أفكار وخواطر في حياة الشعر وموت الشعراء
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متاهة االستهالك
أنا أستهلك إذن أنا موجود

اختــارت »الجديــد« فتــح هــذا الملــف الســتعراض جوانــب ومالمــح ممــا اصطلــح نقــاد ومفكــرون فــي الـغـرب والشــرق علــى تســميته بــــ »ثقافــة 

االســتهالك«، وهــو مصطلــح فضفــاض، ومــرات أيديولوجــي فــي تســمية وقــراءة الظواهــر الحديثــة فــي عالقــة إنســان العصــر بالســوق وعالقــة 

الفــرد بالنشــاط االجتماعــي واالقتصــادي وبمــا ينتجــه العالــم مــن قيــم وأفــكار محمولــة خصوصــا علــى عجلــة التطــور التكنولوجــي المذهــل، 

بغــض النظــر عــن التفاوتــات الكبيــرة بيــن مجتمعــات حداثيــة ومــا بعــد حداثيــة متطــورة فــي الغــرب، ومجتمعــات شــرقية مــا برحــت تــراوح بيــن 

حاضــر متخلــف فــي واقــع مضطــرب ومــاض متوهــم، ولكنــه ال يمضــي مــن األذهــان وال المخيــالت.

هــذا الملــف، الــذي شــاركت فيــه أقــالم عربيــة مــن المشــرق والمغــرب، محاولــة لطــرح األســئلة، وجولــة فــي »فضــاءات االســتهالك« أكثــر منــه 

إجابــة ناجــزة ونهائيــة عــن تحديــات الســؤال 
قلم التحرير
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السعادة الزائفة
النزعة االستهالكية والوعود الفارغة

لطفية الدليمي

مــع نهــم االســتهالك املـفـرط أصبــح مــا يهــّم النــاس يف املجتمعــات الحديثــة اـغـرتاف كل مــا يمكنهــم اغرتافــه مــن األشــياء واألـمـوال، غــر 

عابئــن بمــا يتبقــى لـسـواهم. وقــد أدى هــذا النمــط الجشــع مــن االســتهالك إىل انــزواء جميــع األفــكار املتعلقــة بمعنــى الحيــاة ومفاهيــم 

العيــش املشــرتكة مــن عقــول املجموعــات املســتهلكة، وصــار النهــم القتنــاء الســلع مــن مالبــس وإلكرتونيــات وســيارات يغّيــب اإلحســاس 

اإلنســاين بالواجــب االجتماعــي، ومــا يجــب أن ينهــض بــه املــرء إزاء الحيــاة وتطورهــا وآفــاق غدهــا، واقتصــر النشــاط البشــري عــى اإلشــباع 

الســريع للمتــع املتاحــة، فأصبحــت الحيــاة كأنهــا »اللحظــة” املعاشــة حســب، وبــات مــا يعنــي الجمــوع النهمــة عيــش »اآلن”، ومــا يوفــره 

النمــط االســتهاليك مــن خــداع توفــر الســعادة املضللــة واالكتفــاء الــذي لــن يحصــل قــط.

مقال

والتــداول  الجديــدة  الليرباليــة  أنجبت 
والعاقــات  للســلع  اإللكــروين 

تشــجيع  عــى  تقــوم  مرابطــة  مظاهــر  البشــرية 

األســواق  حريــة  لحمايــة  االســتهاك  ـفـرط 

أربــاح  وتعزيــز  التجــارة  وحريــة  االقتصاديــة 

الـشـركات العماقــة الداعــم للنظــام. كمــا أدت 

تفاعــات هــذه الحريــات االقتصاديــة إىل تفــّي 

القصــف  ملغريــات  والخـضـوع  التملــك  نزعــة 

هــوس  مــن  املتحّصلــة  املتــع  وفتنــة  اإلعــاين 

بعــد  مــا  التجاريــة  الـشـراء. وعملــت املؤسســات 

اإللكرونيــات  صناعــة  مقدمتهــا  يف  الحداثيــة، 

ترســيخ  عــى  التواصــل ودور األزـيـاء،  ووســائل 

منجبــة  الجديــدة،  لليرباليــة  الجائحــة  القــوة 

الفردانيــة ووعــد  النزعــة االســتهاكية والحريــة 

اإلعــان  وســائل  فخاطبــت  املتاحــة،  الســعادة 

البارعــون  املســّوقون  لهــا  يــرّوج  التــي  املغريــة 

رغبــة  النــاس:  لــدى  الخفــي  الرغائبــي  الجانــب 

الظهور بصورة أفضل عرب األزياء، ورغبة الرضا 

األجســام،  نحــت  عمليــات  عــرب  النفــس  عــن 

الســائدة  املعايــر  حســب  الوجــوه  وتجميــل 

املفروضة من قبل اإلعام، وهيمنت الشهوات 

تفكــر  نمــط  عــى  للتملــك  ـجـوع  عــى  القائمــة 

املســتهلك الــذي يظــن واهمــاً أن ســعادته ســوف 

تتحقق إذا قّلد »النموذج” السائد جمالياً، وأن 

نجــوم  مــن  املشــتهى  نموذجــه  مــع  يتماثــل 

الســينما واإلعــام ومغنــي البــوب والشــخصيات 

املشهورة عى وسائل التواصل.

التــي تســّوقها      وقــد تركــت األفــكار املوجهــة، 

وينفــري”  »أوـبـرا  كربنامــج  شــو  الـتـوك  برامــج 

وبرامــج  ديجيـنـرس«  »ايلــن  وبرنامــج  

العامــة  الذائقــة  آثارهــا يف  العربيــة،  املســابقات 

قيــم  عــى إزاحــة  والســلوك اإلنســاين، وعملــت 

وأعراف تقليدية مستتبة معينة، وإحال قيم  

وترافــق  محلهــا.  الحداثيــة  بعــد  مــا  الفردانيــة 

الثمينــة  الاواعي بالهدايــا  االســتبدال  هــذا 

والفــوز يف التنافــس الاهــث، ممــا ســهل عمليــة 

وعواطفــه  أفــكاره  وتوجيــه  الجمهــور  خــداع 

نحــو اتجاهــات اســتهاكية وســلوكية محــددة، 

فالــكل يعمــل مــن أجــل الفــوز، ودحــر كل آخــر، 

مــن  األـفـراد  لــدى  اإلنســانية  القيمــة  ومصــادرة 

جانب، وتحقيق املزيد من األرباح للمؤسسات 

مــن جانــب آخــر، وهــي أربــاح طائلــة تتقاســمها 

توهــم  التــي  املصّنعــة  الـشـركات  مــع  الربامــج 

ســذاجة املســتهلكن -املأخوذيــن بنشــوة الفــوز- 

مثلمــا  الربامــج،  مقدمــي  وـكـرم  بســخائها، 

توهمهم بأهميتهم اللحظية حال ظهورهم يف 

الشــهرة. الربامــج 

 وسائل التواصل وتدجين المستهلك
  تعمــل وســائل التواصــل، بمــا تبثــه مــن ســيل 

مســتخدميها  تدجــن  عــى  املـثـرة،  اإلعانــات 

وتعويدهم عى ماحقة إعاناتها عن موديات 

وبرامــج  املوبايــل،  أجـهـزة  وآخــر  الســيارات، 

األزـيـاء،  وعــروض  اآلخريــن،  عــى  التجســس 

ومــواد التجميــل الســتعادة الشــباب وـصـوالً إىل 

إعانــات تجــارة الجنــس اإللكــروين. وقــد يحــدث 

أن  تراجــع املبيعــات يف موســم معــن، ويــرّدى 

االقتصــاد يف عمــوم املنظومــة االقتصاديــة خــال 

فرات دورية، فيختل توازن القوى االقتصادية 

الداعمــة للنظــام اللـيـربايل الجديــد، عندهــا قــد 

يخفت االستهاك يف حدود بسيطة، وتتصاعد 

القابلــة للتقليــد لتســويق  النمــاذج  وـتـرة طــرح 

املمارســات االســتهاكية عــى نحــو يحقــق أرباحــاً 

معقولــًة ألربــاب الصناعــة واملــال، وهــم املؤثــرون 

يف سياسات الدول الليربالية. وعندما ال تجدي 

غاياتهــا املرســومة  إىل  تصــل  الوســائل وال  هــذه 

مايــن  االســتهايك، وتوريــط  اإلدمــان  لرويــج 

البشــر يف اســتنفاد كينونتهــم اإلنســانية  ضمــن 

بلــدان  بعــض  يف  خاصــة  االســتهاك،  ماراثــون 

مثــل  معينــة  سياســات  بســبب  الثالــث  العالــم 

انغاق األنظمة، تعمل الشركات عى تحريض 

وتدفعهــم  ماليــاً،  تســاندهم  الذيــن  الساســة 

اســتخدامها  الدولــة  وتــربر  القــوة،  الســتخدام 

للقوة حينها بمسوغات ملفقة لضمان سامة 

الــروات  تدفــق  وـتـرة  وزيــادة  املاليــة،  مواردهــا 

أســواق  بفتــح  فتقــوم  قادتهــا،  خزائــن  إىل 

استهاكية جديدة  لصناعاتها عن طريق الغزو 

البنــى  تدمــر  إىل  غــزو  كل  يــؤدي  والحــروب، 

والقـضـاء  والتعليميــة،  والنفســية  االقتصاديــة 

الطاقــات  وتعطيــل  املحليــة،  الصناعــات  عــى 

اإلنتاجيــة للمجتمــع، ثــم إحــال بنــى اقتصاديــة 

الحاكمــة  املجموعــات  فيهــا  تتصــارع  هشــة، 

جانــب،  مــن  الريعيــة  املــوارد  اســتنزاف  عــى 

واصطـنـاع ضغــوط وحــوادث محليــة وخارجيــة 

الحيــاة،  ألنفــاس  مازمــاً  املــوت  شــبح  تجعــل 

الخلــل  مــن  املنتفعــة  الطبقــات  تندفــع  عندهــا 

االقتصــادي، والفســاد، والرواتــب املرتفعــة إىل 

تبَنــي نزعــة اســتهاكية متوحشــة تتطلــب املزيــد 

مــن األمــوال، فتحــدث اختــاالت يف العاقــات 

عــى  للحـصـول  البعــض  ويســعى  املجتمعيــة، 

املــال بطــرق عنيفــة تـسـوغ االختطــاف واالغتيــال 

الــروات. عــى  لاســتحواذ  والفســاد  والغــش 

 مجتمعات القسوة والنفايات
واملنافســة  الســوق  أخاقيــات  ضغــوط  تحــت 

تتجــه  املـفـرط  االســتهايك  الحيــاة  ونمــط 

مجتمعــات  الحداثــة  بعــد  مــا  مجتمعــات 

واألنانيــة  القســوة  إىل  الجديــدة-  -الليرباليــة 

والفردية املنغلقة عى ذات اإلنسان، فتتخطى  

موضوعة اإلعاء من قيمة اإلنسان التي تبنتها 

التعامــل  إىل  وتتجــه  والحداثــة،  التنويــر  أفــكار 

قابلــة  أشــياء  باعتبارهــا  واملصّنعــات  البشــر  مــع 

لاستبدال، فما تم استهاكه -أي غدا قديماً- 

لــم يعــد مناســباً ألخاقيــات املظاهــر والســوق، 

املاديــة،  ومعايرهــا  املتجــددة،  ومغرياتهــا 

وتختــل  القيــم،  فتتهــاوى  املهينــة،  وعروضهــا 

املجــردة  النفعيــة  وتحــل  اإلنســانية،  الروابــط 

نجــد  صادمــة  حقيقــة  تــربز  وعندهــا  محلهــا، 

معهــا أن البشــرية قــد بلغــت الحــدود القصــوى 

يف االستهاك، وعجزت عن حماية نفسها من 

املنفلتــة،  وشــهواتها  رغباتهــا  تقرفــه  مــا  ـهـول 

فمــا بلغتــه املجتمعــات البشــرية مــن عبــادة املــال 

واملاديــات واملتــع اآلنيــة جعلهــا تفقــد القــدرة عــى 

العلــم  أطلقــه  الــذي  الغيــان املنفلــت  مواجهــة 

االســتهايك  الطوفــان  وتعاظــم  جهــة،  مــن 

الــذي يـحـول األشــياء والبشــر إىل نفايــات يمكــن 

االســتغناء عنهــا يف أّي لحظــة مــن جهــة أخــرى.

 يخربنــا الفيلســوف وعالــم االجتـمـاع زيغمونــت 

باومان، يف آخر حواراته، أن االستهاك املفرط 

جعل البشر متخصصن يف إنتاج  »النفايات”، 

وبســبب النزعــة املظهريــة يتخــى النــاس ســنويا 

الصالحــة  الثيــاب  مــن  األطنــان  مايــن  عــن 

لاســتعمال ويســعون بنهــٍم هــويّس للحـصـول 

عــى الجديــد مــن املنتجــات ويف مقدمتهــا الثيــاب 

واألدوات املنزليــة واألثــاث ومســتجدات األجهــزة 

لكســب  نهــار  ليــل  النــاس  ويعمــل  اإللكرونيــة 

املزيــد مــن املــال بغيــة إشــباع جشــع االســتهاك، 

يف  الـشـرايئ  الهــوس  ظاـهـرة  وتتمحــور 

املجتمعات الحديثة حول فكرة مركزية تقول: 

إن مــا نشــريه اليــوم ســيتوجب علينــا التخلــص 

منــه ســريعا لنجعلــه يف عــداد النفايــات، فنحــن 

التجديــد  بقصــد  كـثـرة  أشــياء  مــن  نتخلــص 

خــارج  أصبحــت  وألنهــا  وحســب  والتجريــب 

اـشـراطات منظومــة املوضــة، تلــك االـشـراطات 

التــي يتفــق عليهــا رؤـسـاء ـشـركات إنـتـاج الثيــاب 
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ومواد التجميل، وينصاع لها التجار واملسّوقون 

ومصممــو األزـيـاء ومصنعــو املوبايــات ومزينــو 

الشعر وتروج لهم اإلعانات املبهرة والعروض 

التشــويقية املغريــة، فــا يعــود امـلـرء قــادرا عــى 

فثمــة  القديمــة  بمابســه  والظهــور  املقاومــة 

ضغــوط هائلــة  تســتهدفه مــن الربامــج املتلـفـزة 

واملجتمــع عابــد املظاهــر وترغمــه عــى  التماهــى 

القطيــع  يف  لينصهــر  الجمعــي  الســلوك  مــع 

إخضاعــه   وســُهَل  فرادتــه  فقــد  الــذي  املتماثــل 

والسياســة  الســوق  تفرضــه  الــذي  للنمــط 

والحفاظ عى معدالت اإلنتاج، فيغدو الكائن 

البشري بهذا روبوتا مهووسا بالتملك والتخيل 

امتلكــه. بـسـرعة عمــا 

تشيؤ البشر-استهالك الرفقة
املهووســة  القلقــة  الكائنــات  ســلوك  ينعكــس 

جديــد  هــو  مــا  كل  عــى  والحـصـول  باالقتـنـاء، 

يف الســوق عــى عاقاتهــا اإلنســانية، إذ تمّكنهــا 

مــن  االســتهاك  لعالــم  املشوشــة  الظــروف 

طريــق  عــن  بيســر  العاقــات  عــى  الحـصـول 

للمواعــدة،  تــروج  التــي  اإللكرونيــة  اإلعانــات 

طالبــي  والنـسـاء  الرجــال  صفــات  وتـعـرض 

الرفقة: لون الشعر الطول والوزن والهوايات، 

وبوسع املستهلك اختيار الشريك الذي يناسب 

رغباتــه الغرائزيــة ونزوعــه املــادي، ولكــن إىل أّي 

مــدى ســتدوم تلــك العاقــة طاملــا هنــاك إمكانيــة 

الســوق  عــروض  يف  كمــا  املزيــد  عــى  الحـصـول 

التواصــل؟ ومواقــع  اإللكرونيــة 

الشــريك  اســتبدال  يمكــن  الحالــة  هــذه  يف    

بســلوك نفعــي محــض وبيســر مثلمــا يســتبدل 

املرء سيارة عتيقة أو جهاز موبايل بُطل طرازه، 

فتنهــار العاقــة اإلنســانية املهــددة، ويتضاعــف 

قلق املرء من فقدان الشريك املعرض لغوايات 

مريعــا  البشــري  الوضــع  ويمــي  الســوق، 

مضطربا مفتقدا للقيم اإلنسانية، والحميمية 

التــي يصعــب العثــور عليهــا لــدى املعروضــن يف 

ســوق التداول الســلعي، وتصبح الرابطة هشــة 

وعمــق  اإلنســاين  املعنــى  إىل  الفتقادهــا  عاـبـرة 

الامشــروط. والعـطـاء  والرقــة  التعلــق 

كاتبة من العراق



15 العدد 53 - يونيو/ حزيران 142019 aljadeedmagazine.com

السعار االستهالكي
إكرام عبدي

نميض يف هذا اليومي الالهث واملتسارع، وعواصف االستهالك تقوض أزهار الحياة، وتفتح األسواق النهمة ذراعيها لتمتص بشراهة 

ولهفــة مــا جــادت بــه الجيــوب املغلوبــة عــى أمرهــا، ويقبــل املســتهلك إىل »الســوبر مــاركات” بصــدره الفــاره وجيوبــه الفاغــرة فاهــا متحديــا 

عواصــف األســعار وقلــة ذات البــن، تميــد بــه أرض املشــتهيات واملتــع الحســية، بجمــوح اســتهاليك كأنــه يأخــذ آخــر زاده، جاهــال أننــا صرنــا 

جزءا من نظام رأســمايل اســتهاليك عاملي بأنانيته ووحشــيته ونرجســيته، نظام اســتهاليك تّمت عوملته، ال مكان فيه للقيم االجتماعية 

واإلنســانية والتنويريــة، نـظـام جعــل الرفــه والوجاهــة االجتماعيــة واالحتفــال رهــن باملـيـول االســتعراضية والنزعــة إىل التفاخــر والســفه 

االســتهاليك، حّمــى اســتهالكية تعلــو حرارتهــا جســد امـلـرأة طيلــة الســنة كمــا يزعمــون، لكــن ـسـرعان مــا تصيــب عدواهــا كل العائلــة ويف 

املناســبات الدينية واالجتماعية؛ حيث يصر الســعار االســتهاليك جماعيا، وســرعان ما تعوم األعن بن البضائع والســلع والديكورات 

والعطــور، فيشــرد الرتكيــز أـمـام العــروض والتخفيضــات، وـسـرعان مــا ترتاجــع الحاجــات الفعليــة األساســية والقــدرة الـشـرائية وتحــل 

محلهــا قــرارات نزويــة، وتطفــو لهفــة التســوق وتخبــو حــاالت الكآبــة والتوتــر النفــي والقلــق، وينتصــب الســوق بهالتــه املغناطيســية التــي 

ال يقــف يف وجههــا حــدود وال جــدار، اللهــم وعــي اســتهاليك يكبــح انفعاالتنــا العاطفيــة وغرائزنــا ونهمنــا االســتهاليك وســعينا للتعويــض 

عــن نقائــص تؤرقنــا وتقــض مضاجعنــا، وعــي قــد يتنامــى يف دواخلنــا ليلجــم هــذا الســباق املحمــوم وقــد يتــم ترســيخه يف نفــوس أطفالنــا 

منذ الصغر، وقد تسلح عمر بن الخطاب ريض الله عنه قديما بهذا الوعي والنضج االستهاليك،  وفطن لهذا الهوس حن أوقف ابنه 

وهــو ذاهــب إىل الســوق ليشــرتي لحمــا اشــتهاه، فقــال لــه الفــاروق »أكّلمــا اشــتهيت شــيئا اشــرتيته”.

مقال

هاجس العيش يف »بحبوحة” وإن كان  هو
الشــخصية؛  والقــروض  باالســتدانة 

ولكــن  والـشـراء،  التســوق  يطــال  ال  هاجــس 

وبعمليــات  وباملظهــر  بالجســد  االعتـنـاء  كذلــك 

الطبقــات  حتــى  هاجــس  غــدت  التــي  التجميــل 

أصابهــا  النضــارة ألجســاد  ليعيــد  املتوســطة،  

عــن  بحثــا  أخــرى  وأحيانــا  أحيانــا،  الشــحوب 

أجســادنا  تامــس  دافئــة  ووهــم  أمــل  خيــوط 

وتمدنــا بالــدفء يف ظــل ـفـراغ إنســاين وقيمــي، 

وقــد تمنحنــا النجوميــة التــي نفتقدهــا يف هاتــه 

أيضــا  نرتضيهــا  نجوميــة  الصـغـرة”،  »القريــة 

بماركاتــه  الجــوال  الهاتــف  شاشــات  عــى 

املختلفــة؛ كإطــار لوحــة ســحري يمنحنــا العزلــة 

واالنفصال عن العميق فينا ويمدنا بـ”الوجاهة 

االجتماعية” املوهومة الرهينة بكرة االتصاالت 

»اللوجوهــات”  يف  الدائــم  والســفر  والرنــات 

والرســائل  واأللعــاب  واملســابقات  والنغمــات 

نزعــة  يغــذي  بشــكل  الهــوس  حــد  الصوتيــة 

نقالــة  التفاخــر واملظهريــة يف املجتمــع، هواتــف 

الصــن  العربيــة  الــدول  يف  اســتعمالها  فــاق 

املـيـول  تطغــى  حيــث  الغربيــة،  والــدول 

الضــرورات والحاجــات  عــى كل  االســتعراضية 

الفعلية. هوس »جوايل” يغذيه هجوم إعامي 

والســحر؛  الجــذب  مــن  بهالــة  محــاط  ـشـرس 

الجماهــر  تطويــع  عــى  يعمــل  إعامــي  وحــش 

والرـخـاء  الرفاهيــة  بــأن  وإيهامهــم  وتنميطهــم 

الدائــم  باالســتهاك  رهينــة  الســعيدة  والحيــاة 

وســيارة  الثمــن  باهــظ  وعطــر  جميــل  وبجســد 

عــى  والتشــجيع  أنيــق،  و”موبايــل”  فارهــة 

واإلنفــاق  االدخــار  قيــم  تــايش  مــع  االســتدانة 

يســتغل املاركتينــغ اإلعامــي  وقــد  يفيــد،  فيمــا 

مناســبات دينيــة لينفــخ فيهــا الجانــب االحتفــايل 

والروحــاين،  القيمــي  الجانــب  حســاب  عــى 

ال  أشــياء  إىل  بحاجتهــم  النــاس  وإيهــام 

يحتاجونهــا فعــا، حيــث يتــم اـخـراع الحاجــات 

بــل واـخـراع املناســبات  قبــل اـخـراع املنتجــات، 

واملهرجانــات وتكريــس أخــرى لتشــجيع عمليــة 

وبرامــج  مسلســات  وترويــج  االســتهاك، 

ووصــات إشــهارية مســتوردة بقيــم وديكــورات 

عــن  غريــب  حيــاة  وأســلوب  عيــش  وأنمــاط 

مجتمعاتنا بشكل يفّجر تلك الرغبة يف محاكاة 

النمــوذج الغربــي ومجاراتــه وقــد ســبق للرئيــس 

يف  قــال  أن  بامبيــدو  جــورج  الســابق  الفرنــي 

خطبــة لــه »علمــوا ـهـؤالء القادمــن مــن الشــرق 

يشء  كل  ليشــروا  الفرنســية  والثقافــة  اللغــة 

أمــام  أنفســنا  لنجــد  ذلــك«،  بعــد  فرنــي 

اســتعمار مــن نــوع آخــر لقيــم وبضائــع غريبــة عنــا 

وتفوق قدرتنا الشرائية.

 لألســف حتــى ولــو دعونــا إىل ترشــيد هــذا النــزوع 

ســاعات  مــن  التقليــل  طريــق  عــن  االســتهايك 

والوصــات  التلفــاز  شاشــات  أمــام  التســمر 

والربامــج  واملسلســات  املزيفــة  اإلشــهارية 

هــوس  أمــام  املســتهلك  نجــد  فإننــا  األجنبيــة، 

الضحالــة  ســديم  يف  غارقــا  يجعلــه  إعامــي 

والســطحية حتــى النـخـاع، حيــث يبــدو النظــام 

الرأســمايل أكــر ذكاء ومكــرا يف إمســاكه بقبضــة 

املســتهلك  بتســخره لوحــش إعامــي يبــدو مــن 

أالعيبــه  ومــن  ـشـرنقته  مــن  االنفــات  الصعــب 

الســحرية املخادعــة وكائناتــه الخرافيــة واملرعبــة 

باملعنــى. العالــم موحشــا ويضيــق  التــي تجعــل 

يخــص  ال  االســتهايك  الهــوس  هــذا  لألســف 

ظاـهـرة  غــدا  بــل  واالجتماعيــة  الدينيــة  األعيــاد 

املواطــن  يعتــرب  حيــث  وعامليــة؛  اجتماعيــة 

الخليــج  دول  وكــذا  اســتهاكا  أكــر  األـمـريك 

فهــي  الصــن  أمــا  املاديــة،  الســيولة  لتوفــر 

الســعار  هــذا  لكــن  ادخــارا،  البلــدان  أكــر  تعــد 

املناســبات  يف  كبــر  بشــكل  يــزداد  االســتهايك 

واألعيــاد الدينيــة، بحيــث يبــدو املواطــن العربــي 

وأجــواء  طقــوس  إلقامــة  للـشـراء،  متلهفــا 

إىل  فباإلضافــة  أـسـرته،  يف  خاصــة  احتفاليــة 

البعــد االحتفــايل، تــزداد شــراهة ارتيــاد األســواق 

لرســبات  األـبـرك  رمضــان  شــهر  يف  وخاصــة 

ثقافية مرسخة يف ذاكرة املواطن العربي الذي 

عــاىن مــن ويــات الفقــر والـجـوع والحرمــان عــرب 

مــن املجـهـول  الخــوف  الطويــل، وذلــك  تاريخــه 

ومــن نقصــان ســلعة مــا وفراغهــا مــن األســواق 

يجعلــه دائمــا يف حالــة قلــق وتوتــر وشــراء خوفــا 

تبــدو  لذلــك  مــن األســواق،  البضائــع  نفــاد  مــن 

األســواق أكــر اكتظاظــا وازدحامــا بشــكل يخلــق 

لدى املستهلك حالة من الاتركيز وعدم ترتيب 

األولويات، وبالتايل الضياع يف لجة االستهاك 

املـفـرط.

فاالنغماس يف بحر االستهاك هو إدمان يجب 

وتنظيــم  نفقاتنــا  ترشــيد  طريــق  عــن  معالجتــه 

نفــوس  يف  االدخــار  ثقافــة  وترســيخ  أولوياتنــا 

أطفالنــا منــذ الصغــر، فأكــر مــا يحــز يف نفــي 

األكات  مجتمــع  ضحيــة  األطفــال  ـهـؤالء  هــم 

واملشــروبات  املـسـرطن  والشــيبس  الســريعة 

الغازيــة …، مــن الضــروري حمايتهــم وتنبيههــم 

لخطورة هاته الوصات اإلشهارية التي تمارس 

»عنفا رمزيا” عى الجماهر حسب بير بورديو 

وتضحك عى ذقون املشاهدين، وضرورة قيام 

جمعيات لحماية املستهلك، وضرورة تشجيع 

برامــج  عــوض  االدخاريــة  للربامــج  الدولــة 

القــروض الصغــرى، واألهــم مــن ذلــك ضــرورة 

الوعــي أننــا ـجـزء مــن منظومــة رأســمالية عامليــة 

عامليــة  اقتصاديــة  أزمــة  قيــام  يف  الســبب  كانــت 

الــدول  عــى  ســارية  تبعاتهــا  مازالــت   2008 يف 

إىل اآلن. العربيــة 

كاتبة من المغرب
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التسويق العاطفي والجاذبية الزائفة
محمد حّياوي

باإلضافــة إىل  مــن ســلوكيات وممارســات اقتصاديــة،  نتــج عنهــا  بالعوملــة ومــا  ُيـعـرف  بــات  بمــا  ترتبــط النزعــة االســتهالكية وانتشــارها 

مفتــوح ال تحكمــه أّي أخالقيــات أو معايــر  عالــم  عــى األـسـواق يف  هيمنــة رأس املــال وتغّولــه وســعي الـشـركات الكــرى لالســتحواذ 

إنســانية أو نظــم محــددة. ولعــل الفجــوة أو الفــارق االقتصــادي املـهـول بــن الــدول الغربيــة املتطــورة صناعًيــا ودول العالــم الثالــث، قــد 

وّســع الفجــوة الكـبـرة يف مســتوى الحيــاة وأنماطهــا، ويف الوقــت الــذي بــات فيــه النــاس يف الــدول الصناعيــة أســرى ـلـرأس املــال تكبلهــم 

الديــون والبطاقــات االئتمانيــة، مــا زال نظراؤهــم يف دول العالــم الثالــث يف مـنـأى نســبي عــن هــذه الهيمنــة، لكــن مجتمعــات العالــم 

الثالــث تحولــت، بفضــل هــذا الفــارق الكبــر، إىل أســواق مفتوحــة ومستســلمة لطوفــان البضائــع والســلع الــواردة مــن العالــم الصناعــي، 

األمــر الــذي نتجــت عنــه ســلوكيات جديــدة، حــّدت مــن تطــور الصناعــات وعطلــت حركــة اإلنتــاج يف تلــك البلــدان بســبب انعــدام القــدرة عــى 

املنافسة، ومع ذلك ظلت العادات الخاطئة والتقاليد البالية تلعب دوًرا كبًرا يف النزعة االستهالكية ملواطني تلك البلدان، عى الرغم 

مــن عــدم تطــور تجــارة اإلنرتنــت ونظــم الدفــع اآليل فيهــا، فتحــول االســتالب الــذي يعــاين منــه األفــراد يف املجتمعــات الغربيــة إىل حالــة مــن 

التفاخــر الالواعــي يف بلداننــا.

مقال

مثــًا  الـغـرب  يف  االســتاب  مظاهــر  إّن
تتمحور حول الرضوخ للديون السهلة 

وانكشــاف  الدفــع  يف  اآليل  النظــام  واعتمــاد 

ـشـركات  أمــام  وميولهــم  األـفـراد  خصوصيــات 

اإلنتــاج الكــربى التــي باتــت، بطريقــة أو بأخــرى، 

حياتهــم  طبيعــة  عــن  التفصيــات  أدّق  تعــرف 

ونظامهــم الغــذايئ والســلع التــي يميلــون إليهــا، 

يف  والدفــع  مشــرياتهم  طريــق  عــن  ســواء 

البطاقــات اإللكرونيــة وبطاقــات االئتمــان أو مــن 

خــال صفحاتهــم الخاّصــة يف مواقــع التواصــل 

بواســطة اإلعانــات  االجتماعــي، فتســتهدفهم 

املغرية لرسيخ تلك امليول لديهم وتنميتها.

سلوكيات مجتمعية دخيلة

عى الرغم من أن األفراد يف مجتمعات العالم 

الثالث ما زالوا بعيدين عن هذا املستوى املتقدم 

مــن الخدمــات املتطــورة، إاّل أن ســعيهم لركــوب 

ومحاولتهــم  بالـغـرب  والتشــبه  التقليــد  موجــة 

املســتميتة ملواكبــة التكنولوجيــا الجديــدة وشــراء 

دور  تطلقهــا  التــي  الصرعــات  وتقليــد  الســلع 

األزيــاء ومــن ورائهــا شــركات اإلنتــاج الكــربى، قــد 

حولهم إىل مجتمعات استهاكية غر منتجة، 

ونّمى لديهم سلوكيات مجتمعية دخيلة لكّنها 

ترسخ باستمرار، أدت يف املحصلة لتغير نمط 

العاقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة.

نزعــة  وهيمنــة  االســتهاك  ثقافــة  هــي  مــا  لكــن 

غــر  األشــياء  بامتــاك  والتباهــي  االســتحواذ 

ال  أننــا  معظمنــا  يعــرف  الواقــع  يف  الضروريــة؟ 

نحـتـاج حًقــا ألحــدث ســيارة أو أســرع تقنيــة أو 

أحدث صرعات املابس، لكننا مع ذلك نستمر 

ألن  األشــياء،  هــذه  نريــد  ألننــا  االســتهاك  يف 

وسائل اإلعام تخربنا بأننا نحتاج إىل االنضمام 

فيمــا  ومجاراتهــا  االجتماعيــة  مجموعاتنــا  إىل 

تفعــل. لكــن مــن جهــة أخــرى، عندمــا نفكــر يف 

االســتحواذ واالستســام لرغبــة اإلنفــاق، يمكــن 

أن يتـحـول انتباهنــا إىل الداخــل وحــدوث بعــض 

النكــوص يف الفكــر أو الفعــل. وهــو منطلــق جيــد 

للبحــث العميــق يف ثقافــة االســتهاك ومخاطــر 

أننــا  نعلــم  األقــل  عــى  ألّننــا  الــذايت،  الوعــي 

مســتيقظون وبكامــل وعينــا عندمــا نمــارس تلــك 

الرغبــة.

ربط االستهالك بالمتعة
تعــزو أغلــب الدراســات الســلوكية بدايــات نزعــة 

أواخــر  يف  الصناعــي  التوســع  إىل  االســتهاك 

العشــرين.  القــرن  التاســع عشــر وأوائــل  القــرن 

فمــع اكتشــاف مصــادر جديــدة للطاقــة وتقنيــات 

إـغـراق  إىل  الصناعــي  اإلنـتـاج  أّدى  التصنيــع، 

مــن املنتجــات االســتهاكية  بمجموعــة  الســوق 

املنزليــة.  واألجـهـزة  الجاـهـزة  املابــس  مثــل 

وبحلــول القــرن العشــرين ارتفــع اإلنتــاج بشــكل 

باتــوا  املعاصريــن  مــن  العديــد  أن  لدرجــة  كبــر 

الطلــب  تجــاوز  قــد  الـعـرض  يكــون  أن  يخشــون 

وأن املجتمعــات ســتواجه قريًبــا العواقــب املاليــة 

رجــال  فحــاول  الزائــد.  اإلنـتـاج  لهــذا  املدـمـرة 

تطويــر  بواســطة  الكارثــة  هــذه  تجنــب  األعمــال 

مفاهيــم  ـغـّرت  جديــدة  تســويق  اـسـراتيجيات 

رغبــة  لشــحذ  جديــدة  ثقافــة  وحّفــزت  التوزيــع 

املســتهلك.

ومن أوىل هذه املحفزات تحول عملية التسوق 

-كحاجــة إنســانيةـ إىل متعــة اســتهاكية بحــت، 

فعمــدت الشــركات الرأســمالية الكــربى إىل فتــح 
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البضائــع  أنــواع  كافــة  وتوفــر  الكـبـرة  املتاجــر 

تحــت ســقف واحــد، كمــا وـفـرت أماكــن للراحــة 

واالســرخاء وتنــاول األطعمــة واملشــروبات فيهــا 

ملجالســة  خاّصــة  أماكــن  توفــر  إىل  باإلضافــة 

الفرصــة  إتاحــة  أجــل  مــن  ولهوهــم  األطفــال 

لذويهــم بالتمّتــع والشــراء، وهــو مــا بــات ُيعــرف 

يف أيّامنا هذه بنظام الـ”املوالت” الذي بات يركز 

عــى تقديــم العــروض املغريــة وأســاليب جــذب 

املتبضعــن وتزويدهــم ببطاقــات امتيــاز وهميــة 

تخولهــم الحـصـول عــى بعــض الخصومــات أو 

التخفيضــات غــر املجديــة.

عالمات تجارية مبهرة
لقــد أدت نزعــة الـشـراء، مــع ظهــور كتالوجــات 

االنتشــار،  واســعة  واملجــات  بالربيــد،  الطلــب 

زيــادة رغبــة  التجاريــة املتمـيـزة، إىل  والعامــات 

الســيارات  صناعــة  عــززت  كمــا  املســتهلك. 

تشــجيع  بواســطة  الجديــدة  االســتهاك  ثقافــة 

الـشـراء  وأصبــح  االئتمــان،  بطاقــات  اســتخدام 

بالتقســيط متاحــاً للجميــع تقريًبــا. وعــى ســبيل 

لألجـهـزة  االســتهايك  اإلنفــاق  ازداد  املثــال، 

املنزلية بنسبة تزيد عى 300 باملئة عما كان عليه 

يف عشــرينات القــرن املــايض. وقــد أدى تأســيس 

الصناعيــة متعــددة  بالـشـركات  ُيعــرف  بــات  مــا 

الجنســية التــي تقيمهــا الــدول الصناعيــة الكــربى 

يف الدول الفقرة واستغال تدين األجور فيها، 

إىل جعل الســيارات والهواتف النّقالة ومابس 

ذوي  متنــاول  التجاريــة املعروفــة يف  العامــات 

الدخــل املتوســط أو املحــدود، األمــر الــذي رّســخ 

نزعــة اســتهاكية غــر مســيطر عليهــا.

االستهالك بحكم العادة
مــا  دراســة  الـخـرباء  مــن  الكثــر  حــاول  لقــد 

املجتمــع  أو  املســتهلك  بثقافــة  ُيعــرف  بــات 

عــى  األســاس  بالدرجــة  مركزيــن  االســتهايك، 

الواعــي  )االســتهاك  الســلوك  ذلــك  تصنيــف 

بحكــم  االســتهاك  أو  الرمــزي  أو  الرشــيد  أو 

العــادة املتصلــة بالروتــن(، إضافــة إىل ـنـوع آخــر 

املناســبات  )يف  االســتثنايئ   االســتهاك  يســّمى 

الخاصة والعطات(. وكل ذلك عن طريق ربط 

االجتماعيــة  بالتغـيـرات  الفــردي  االســتهاك 

وطبيعــة  الشــاملة  والسياســية  والثقافيــة 

املحليــة  األســواق  يف  كفاعلــن  املســتهلكن 

والعامليــة.

نظريًــا، يمكــن اعتمــاد مجموعــة مــن املقاربــات 

بعــد  ومــا  والبنائيــة  والســردية  التفســرية 

التخصصــات  متعــدد  البحــث  يف  البنيويــة، 

التســويق  األنروبولوجيــا،  االجتـمـاع،  )علــم 

االســتهاك  باعتبــار  الثقافيــة(،  والدراســات 

بمــا  اليومّيــة،  الحيــاة  جوانــب  مــن  كجانــب 

أوســاط  ويف  األســر  داخــل  العــادات  ذلــك  يف 

محتملــن  كمســتهلكن  والشــباب  األطفــال 

إىل  باالســتناد  الثقافــات،  متعــدد  منظــور  مــن 

فيمــا  واألنروبولوجيــة  االجتماعيــة  البحــوث 

بــات ُيعــرف باالقتصــاد األخاقــي املتخصــص يف 

املســتقرة  غــر  املســتهلكن  مجموعــات  دراســة 

االجتماعيــة- العمليــات  ورصــد  وردودهــا 

يف  االســتهاك  بتطويــر  املتعلقــة  الثقافيــة 

الروابــط  إيجــاد  ومحاولــة  املعوملــة  الســياقات 

مــن  تنطلــق  التــي  التســويقية  الدراســات  بــن 

نظريــات العلــوم االجتماعيــة. فمــن ناحيــة تقــوم 

الـشـركات بتطويــر منهجيــات »عامليــة” وعمليــة 

انعكاســية قابلــة للتطبيــق يف مجــال التســويق، 

ناحيــة أخــرى تســعى لجعــل االســتهاك  ومــن 

معــن  ـنـوع  الهويــات وتحديــد  لرســيخ  محـفـًزا 

والثقافيــة. االجتماعيــة  العاقــات  مــن 

الوصول إلى الالوعي
وليــس  ا،  جــًدّ مشــغولون  اليــوم  املشــرين  إّن 

ســلعة  مزايــا  ملقارنــة  الطاقــة  أو  الوقــت  لديهــم 

مــا مــع ســلعة أخــرى أو تحديــد مــدى حاجتهــم 

الفعلية إليها. وبالنظر لتطور التقنيات وانتشار 

ســبل  وتيســر  اإللكرونيــة  املتاجــر  ظاـهـرة 

باتــت  باالقتـنـاء  املســتهلك  رغبــة  الدفع، فــإن 

الكومبيوتــر  فــأرة  عــى  صـغـرة  بنـقـرة  مرتبطــة 

أخــرى،  ســلعة  عــن  للبحــث  ينتقــل  أن  قبــل 

وتجمــع أغلــب الدراســات عــى أن مــا ُيقــدر بنحــو 

90 باملئة من قرارات الشــراء تتم بشــكل غريزي 

واع. ال 

وهــو األمــر الــذي باتــت تعتمــده أغلــب الشــركات 

الكربى يف التسويق، لجهة بناء انطباع إيجابي 

وهــو  الاوعــي.  مســتوى  عــى  الجمهــور  لــدى 

مــا يعنــي توظيــف الصــور والقصــص التــي تبنــي 

يف  التجاريــة  العامــات  مــع  إيجابيــة  عاقــات 

األفــكار  تلــك  فيهــا  تختلــط  التــي  النــاس  عـقـول 

والصور والخربات واملشاعر بطريقة تحفز رغبة 

الـشـراء.

الجاذبية الزائفة 
أو »التسويق العاطفي”

التجاريــة  العامــات  مــن  العديــد  تحــاول 

الوصول إىل املستهلكن بواسطة ما بات ُيعرف 

العاطفــي،  التســويق  أو  الزائفــة  بالجاذبيــة 

حســب عالــم النفــس الحائــز عــى جاـئـزة نوبــل 

عقانيــة  عــدم  يعــزو  الــذي  كانيمــان  دانييــل 

الــذي  الاواعــي  للتحفيــز  الـشـرائية  الـقـرارات 

تتســبب بــه وســائل الرويــج واإلعانــات الجذابــة 

التــي باتــت تســتند إىل علــم النفــس االقتصــادي 

متخصصــن  ومستشــارين  ـخـرباء  طريــق  عــن 

يف كيفيــة اشــتغال الســلوكيات الاواعيــة لــدى 

وتحفيزهــا،  إليهــا  الوـصـول  وطــرق  اإلنســان 

موظفــن  باختيــار  الغالــب  يف  ـهـؤالء  ويــويص 

بتحفيــز  يســمح  مؤثــر  حضــور  ذوي  أنيقــن 

املشــاعر لــدى الجمهــور وتوظيــف االنطبــاع األّول 

الــذي يتشــكل، حســب علـمـاء النفــس، يف أقــل 

الوجــه  تعابــر  إىل  النظــر  بواســطة  ثانيــة،  مــن 

الجســم. وحركــة  واملابــس 

وعــى ســبيل املثــال تقــوم ـشـركة أبــل وشــعارها 

ســتيف  أســماه  مــا  بمـحـاكاة  واألنيــق،  البســيط 

املســتوى  ذات  البشــرية  باالحتياجــات  جوبــز 

األعى، أو تلك التي لها عاقة باإلبداع واحرام 

الخلق الذايت، فركزت الشركة، حسب جوبز، 

منصــة  وتوفــر  االحتياجــات  هــذه  تلبيــة  عــى 

الشــخيص،  لإلبــداع  العنــان  إلطــاق  تقنيــة 

الــذي يشــعر ـهـؤالء املهتمــن بأّنهــم ـجـزء  األمــر 

العصــري،  والرقــي  التكنولوجيــة  الثــورة  مــن 

الثقافيــة،  الحركــة  تلــك  مــن  ـجـزء  باألحــرى  أو 

مصممــي  جــل  اعتمــاد  املســتغرب  مــن  وليــس 

يف   Mac أجـهـزة  التقنيــة  والفنــون  الرســوم 

عملهــم حتــى أصبحــت مرتبطــة، كعــرف ال واع 

الزمــن. مــرور  مــع  باإلبــداع 

كاتب من العراق

مقال
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صناعة الجهل وثقافة االستهالك
أخالقّيات اإلعالم ورهانات الواقع

عامر عبدزيد الوائلي

إذ كانــت خطــة الهيمنــة االقتصادّيــة والسياســّية واإلعالمّيــة، تقــوم عــى ضــرب االقتصــاد، ولكنــه ليــس ضربــاً للقمــة العيــش كمــا يتوقــع 

البعض، فالتطور االقتصادي العاملي، عزز إمكانّية توافر الغذاء البســيط ألغلب الشــعوب؛ إذا لم يتّم اســتهدافه من قبل االقتصاد، 

وهــو اقتصــاد الرفاهّيــة الــذي باتــت شــعوب املنطقــة تتــوق إليــه بتعطــش شــديد، هــو اقتصــاد لكــّم آليــات التطــور املــدين والحضــاري. ومــن 

هنــا جــاءت األطروحــة التــي نحــاول التوقــف عندهــا، العالقــة الرابطــة بــن اإلعــالم واالســتهالك، كمــا تمظـهـرت يف النتيجــة املتمخضــة 

عنهمــا »ثقافــة االســتهالك”، والتــي تحّولــت إىل ســلوك يظهــر بشــكل واضــح واتجاهــات شــتى يف الثقافــة واالجتـمـاع.

مقال

الخــوض يف املوـضـوع إىل تأطــر  يدفعنا
مقالنــا يف أن نحــاول أن نقــارب 

بــل  متقاربــة  نجدهــا  اإلعــام  يف  أبعــاد  ثاثــة 

متضامنة معاً، وهي:

الواقــع  ورهانــات  اإلعــام  أخاقيــات  األول: 

املعــاش. الثاين: صناعــة الجهــل ـجـزء مــن إلـهـاء 

صناعــة  يف  ودوره  والثالث: اإلعــام  النــاس. 

وثقافتــه. االســتهاك 

كلمــات  ثــاث  لهــا  نضــع  أن  املمكــن  ومــن 

وهــي:  تقاربــاً  أكــر  تبــدو  تجعلهــا  مفتاحّيــة 

)أخاقيــات اإلعــام(، )صناعــة الجهــل(، )ثقافــة 

االســتهاك(. بالتأكيــد هــذه الكلمــات قــد تدفــع 

املتلقي إىل إثارة مجموعة من األســئلة املرابطة 

املفاهيــم. تلــك  بــن 

مــا هــو الرابــط بــن األخــاق اإلعامّيــة والجهــل 

ظــل  كبــر يف  الرابــط  أّن  شــّك  ال  واالســتهاك؟ 

غياب املعاير القيمّية عن املؤسسات اإلعامّية 

أن  تحــاول  مؤسســات  مجــرد  منهــا  يجعــل 

األول  هدفهــا  هــو  وهــذا  نفعّيــة،  قيمــا  تخــدم 

وال بــد ســاعتها مــن التــآزر بــن الجهــل املصطنــع 

واالســتهاك.

طبعــاً هــذا الســلوك املجتمعــي ومــا يقدمــه مــن 

منظومــة قيــم ترتبــط باإلعــام؛ ألنــه النبــع الــذي 

يخلق أشكالها عى صعيد السلوك واملمارسة، 

يف  كـبـراً  حضــوراً  يمتلــك  أصبــح  فاإلعــام 

تخليــق الســلوكيات الفردّيــة عــرب خلــق أشــكال 

املعتقــد  مــن  والتــي  وإشــاعتها  الســلوك  مــن 

والعواطــف  النــزوات  إثــارة  عــى  قائمــة  أنهــا 

والتاعب بها من أجل دفعها إىل تقليد نماذج 

أو  القــدم  ـكـرة  كـ)أبطــال  للمشــاهر  اجتماعيــة 

املمثلــن أو غرهــم مــن املشــاهر( وقــد حّولهــم 

اإلعــام االســتهايك إىل نمــاذج صالحــة للتقليــد 

واالقتداء بها عى صعيد االستهاك واالقتناء.

 أخالقيات اإلعالم 
ورهانات الواقع المعاش

أصيلــة  عاقــة  واإلعــام  األخــاق  بــن  العاقــة 

تباينــا،  هنــاك  أن  إال  املعاـصـرة،  الثقافــة  يف 

فــإذا كانــت األخــاق تنتمــي إىل عالــم الفلســفة 

واملثــال، فــإّن اإلعــام منـخـرط يف عالــم الواقــع؛ 

فــإذا كان هــذا يبــدو وكأنــه تبايــن واختــاف بــن 

الواقعــي واملثــايل؛ إال أّن القــول بالفصــل بينهمــا 

ســواء  الســلطة  بيــد  أداًة  اإلعــام  مــن  يجعــل 

املــال،  رأس  أم  السياســّية  الســلطة  أكانــت 

ساعتها يتحول اإلعام إىل أداة باطشة لصالح 

النظــم الحاكمــة ورأس املــال، وأن يكــون وســيلًة 

الســلعي  الخطــاب  هيمنــة  أو  الوعــي  لتزييــف 

بــدالً  املــال،  رأس  هيمنــة  ظــل  يف  االســتهايك 

مــن إنــارة العقــل، وترســيخ االســتبداد بــدالً مــن 

والديمقراطّيــة. الحريّــة  إشــاعة 

ومــن هنــا ضــرورة أن يكــون »علــم األخــاق” هــو 

يكــون؛  أن  يجــب  ومــا  املثــال،  يف  يبحــث  علــم 

كائــن  هــو  ومــا  الواقــع،  بعالــم  لارتـقـاء  ســعًيا 

بالفعــل.

وهنــاك مــن يريــد أن يســتبدل األخــاق بالقانــون 

أن  »يحــاول  فهــو  الواقــع  مــن  قريبــا  بوصفــه 

التصــرف  قواعــد  مجموعــة  عــرب  الواقــع  يعالــج 

بــن  والحقــوق  العاقــات  حــدود  تجيــز  التــي 

والعاقــة  وتحددهــا،  واملنظمــات،  النــاس 

عــن  فضــاً  والدولــة؛  الفــرد  بــن  التبادلّيــة 

العقوبــات ألولئــك الذيــن ال يلتزمــون بالقواعــد 

فابــّد  يكفــي  ال  هــذا  لكــن  للقانــون”.  املؤسســة 

مــن وجــود األخــاق وهــي بمثابــة القانــون فهــي 

الظاهــر  يخاطــب  فالقانــون  بالضمــر؛  منوطــة 

تخاطــب  األخــاق  بينمــا  املادّيــة،  والعاقــات 

النفســّية. والدوافــع  الباطــن 

ومن ناحَية أخرى
األخاقيــات  وبــَن  اإلعــام  بــن  الرابــط  فــإن 

الربــوي  الــدور  طريــق  عــن  يتبــن  املهنّيــة، 

ـجـزءا  كونــه  اإلعــام  يؤديــه  الــذي  والتثقيفــي 

تمّثــل  لــذا  والشــاملة،  العامــة  وظائفــه  مــن 

األخاقّيــات بصفــة عامــة أحــد األبعــاد املهّمــة يف 

مفهوم الربَية والثقافة، إذ تدخل األخاقّيات 

املهنّيــة يف مجــايل الربيــة والثقافــة، وذلــك مــن 

خــال ـغـرس القيــم املثالّيــة واألخاقّيــات املهنّيــة 

وقضاياها يف املجتمع، وترجمتها إىل سلوكّيات 

تمــارس يف الحيــاة، أي بتحويــل األخاقيــات إىل 

املجتمــع. داخــل  ســلوك  ثقافــة 

يف  املهنــة  أخاقّيــات  إىل  النظــر  املمكــن  ومــن 

حتــى  تدريــب  إىل  بحاجــة  تكــون  التــي  اإلعــام 

يف  ودقيقــاً  التحيــز  عــن  بعيــداً  اإلعامــي  يكــون 

توصيفاتــِه اإلعامّيــة؛ مــن أجــل توافــر التــوازن 

يف القضايــا واآلراء وعــى العكــس مــن مجموعــة 

نظــر  وجهــات  واستكشــاف  اآلراء  مــن  واســعة 

متعارضــة وضمــان عــدم إغفــال أي فكــرة مهّمــة 

الــرد  بحــق  الســماح  خــال  مــن  تمّثــل.  أن  مــن 

أن  يبــدو  الجنبــة األخاقّيــة  هــذه  مــن  وانطاقــاً 

العاقــة بــن األخــاق واإلعــام عاقــة عميقــة؛ 

الذيــن  النقــاد  رأي  مــن  العكــس  عــى  وهــذا 

يّدعــون الفصــل بــن االثنــن؛ أّمــا دعــاة الوصــل 

اآلتَيــة: لألســباب  مرابطــن  فيجدونهمــا 

العمــوم  صفاتهــا:  مــن  األخــاق  األّول: أن 

مجــاالً  نجــد  أن  الصعــب  مــن  إذ  والشــمول، 

يمكــن أن نقــول عنــه إن األخــاق ال تشــمله، وال 

ســلطاًنا. عليــه  تعــرف 

الثاين: أن اإلعام تمتد خيوطه لتنسج عاقات 

واملراحــل  املجتمــع  فئــات  جميــع  مــع  متينــة 

يرتبــط  لــم  ومــا  ألـفـراده؛  املختلفــة  العمريّــة 

املجتمــع  نســيج  فــإّن  باألخــاق  حينئــذ  اإلعــام 

دون  مــن  باالنهيــار  مهدَديــن  ســيكونان  وقيمــه 

! شــك

اإلعــام  صناعــة  أّن  الثالث، فهــو  الســبب  أّمــا 

الحاكمــة،  بالســلطة  كبــر  بشــكل  ترتبــط 

اإلعــام  ُتــرك  وإذا  العربــي،  عاملنــا  يف  وبخاصــة 

مســاره،  تنظــم  وضوابــط  أخاقّيــات  دون  مــن 

فإنــه ســيكون مطّيــًة للنظــام الحاكــم وبوًقــا لــه، 

إذ ال يقل تأثره يف تزييف الوعي عن سوط هذا 

املــادي! وبطشــه  النظــام 

فمراعاة الجانب األخاقي ضروريّة؛ لكن أيضاً 

مــن الضــرورة التمييــز بــن اـلـرأي والواقــع. وهــذا 

يقتــي مناقشــة األمــور بساســة وحيادّيــة عــى 

أســاس املســاواة والحيادّيــة. لكــن مــع التـغـرات 

إشــكاليات  مــن  أثــر  ومــا  اإلعــام  شــملت  التــي 



23 العدد 53 - يونيو/ حزيران 222019 aljadeedmagazine.com



25 العدد 53 - يونيو/ حزيران 242019 aljadeedmagazine.com

التحــدث عنهــا يف هــذا املقــال؛ إذ  نحــن بصــدد 

أصبــح نطــاق االهتمــام بأخاقيــات اإلعــام أكــر 

ودـخـول  الجديــد  اإلعــام  ظهــور  مــع  اتســاعا 

أـطـراف جديــدة ومؤـثـرة يف املحتــوى مــن عمــوم 

ومــا  اإلعاميــن.  غــر  مــن  الشــبكة  مســتعميل 

التاعــب  يتــم  إذ  العاملــي  الصعيــد  عــى  يجــري 

إىل  نظرنــا  مــا  فــإذا  يشء؛  كل  إنـتـاج  وإعــادة 

أنهــا  عــى  والكلمــة  والصــوت  الصــورة  صناعــة 

يمــي  الــذي  األيديولوجــي  الفاعــل  فعــل  مــن 

املفتوحــة  حقولــه  يف  وأهــواءه  أفــكاره  ليمــارس 

عى قابلّيات ال حصر لها يف ظل تغول »امليديا” 

الــذي  التكنولوجــي  الجســم  فهــي  املعاـصـرة 

ينطبــق  ومــا  خالــِه.  مــن  األيديولوجيــا  تتـحـَرّك 

عــى ثنائّيــة األيديولوجيــا واإلعــام يصــح كذلــك 

عى ثنائّية األخاق واإلعام »وما دام الخطاب 

– والتاريــخ مــا فتــئ يعلمنــا ذلــك – ليــس هــو مــا 

يرجم الصراعات أو أنظمة السيطرة وحسب؛ 

لكنــه هــو مــا نصــارع مــن أجلــه ومــا نصــارع بــه، 

عليهــا”  االســتياء  نحــاول  التــي  الســلطة  وهــو 

)ميشــيل فوكــو، نظــام الخطــاب، 10.(. فهــذه 

السلطة التي طّوعت املعرفة والتقنّية من أجل 

ـفـرض هيمنتهــا عــى اإلعــام وجعلــت منــه أداة 

والفــن  والفكــر  واالقتصــاد  السياســة  يف  تغيــر 

يف  الدولــة  لــدى  اإلعــام  أصبــح  بــل  والثقافــة، 

حربهــا الناعمــة هــو املحــور واملـحـرك واملـحـّرض، 

يف ما تختلقه وما تحوز عليه إذ يعرِبّ عن رغبتها 

االســتحواذ والهيمنة.  يف تقنيــات  العميقــة 

وهــي تتخــذ مــن آليــات التجهيــل وـفـرض القيــم 

املغلوطــة واملتدنيــة يف املســتوى املــادي والفكــري 

ثــم  غراـئـزه  وإثــارة  الجمهــور  غوايــة  أجــل  مــن 

وارتـفـاع املشــاهدة  واإلقبــال  اإلثــارة  هــذه  اتخــاذ 

واملتابعة، بوصفه دلياً عى النجاح بحد ذاته، 

حتــى  والســيادة(،  القضيــة  ريســتون،  )والــر 

أصبحــت تلــك الرؤيــة كمــا تتجــّى يف املســابقات 

تـلـّوح بإـغـراء الحـصـول  التــي  واأللعــاب املتلـفـزة 

التــي  األخبــار  إىل  وـصـوالً  بســهولة؛  املــال  عــى 

تخضعنا إىل تأمل كوارث العالم بغباء؛ مروراً 

كلهــا  وهــي  اليابانّيــة،  املتحركــة  الصــور  بأفــام 

تنحــو بانتهازيتهــا التجاريّــة إىل جعــل الجمهــور 

كاألطفــال، مــن دون تقديــم مــا يســاعدهم عــى 

التــي  بالجرعــات  إال  الثانيــة  األلــف  نهايــة  فهــم 

تعالــج الــداء بالــداء وبعــد الحادّيــة عـشـرة ليــاً 

)أي األفــام اإلباحّيــة(. )روجيــه غــارودي، ثقافــة 

الامعنــى(.

الشــؤون  يف  الـخـرباء  يقولــه  ممــا  هــذا  كل  أيــن 

اإلعامّيــة مــن أّن الصحافــة هــي رســالة قبــل أن 

القيــم  بـنـاء  يف  مهّمــة  أداة  وهــي  مهنــة،  تكــون 

الســليمة؟ املجتمعّيــة 

اإلعامــي  الخطــاب  هيمنــة  أّن  أعتقــد 

بــكل  العنيــف  خطابــه  وخاصــة  االســتهايك، 

ال  أن  يجــب  والسياســية  االقتصاديــة  أشــكاله 

مــن  بــل  الخطــأ  تشــخيص  يف  نخفــق  يجعلنــا 

أن  يجــب  اإلعــام  أن  عــى  التأكيــد  الضــرورة 

يكــون مــرآًة صادقــًة يف طرحهــا للقضايــا وتنــاول 

موضوعاتهــا، األمــر الــذي قــاد إىل منحهــا لقــب 

دور  مــن  لهــا  ملــا  الرابعــة(  )الســلطة  تســمية  أو 

اتجاهــات  العــام وتوجيــه  اـلـرأي  بلــورة  مؤثــر يف 

املجتمعات وخياراتها، ولعل هذا ما يحيلنا إىل 

الثانيــة. النقطــة 

وهذا يقتي إحداث ثورة يف أخاقيات اإلعام. 

ملاذا نحتاج تغيراً جوهرياً يف أخاقيات اإلعام 

عــى  األساســّية؟  القواعــد  إىل  العــودة  وليــس 

يتقّبلــون  النــاس  مــن  العديــد  أّن  مــن  الرغــم 

مــا  ينكــرون  ولكنهــم  اإلعــام  ثــورة  حقيقــة 

ثــورة يف أخاقيــات  الواقــع، أي  هــذا  يســتتبعه 

اإلعــام.

اإلعــام.  أخاقيــات  لطبيعــة  جديــدة  رؤّيــة 

املمارســات  تحكــم  تطبيقّيــة  أخاقيــات  ثــم 

أي  العاملــي،  اإلعــام  أخاقيــات  ثــم  اإلعامّيــة. 

عــى  تتعــرف  أن  يجــب  التــي  واملعايــر  املبــادئ 

عاملّيــة الوســيلة اإلعامّيــة وتحددهــا مــن حيــث 

بهــا. والتأثــر  إليهــا  الوـصـول 

صناعة الجهل وإلهاء الناس
يف ظــل التـحـوالت العلمّيــة الكـبـرة التــي ـجـاءت 

بها الحضارة العاملّية يف مجاالت متنوعة والتي 

تـحـول  أيضــاً  ثمــة  كـبـراً وناجحــاً،  تـحـوالً  تمثــل 

آخــر يف توظيــف تلــك املعــارف إىل أهــداف أخــرى 

قد ال تكون أخاقّية بقدر ما هي معطوفة عى 

اســتعمال واســع للتضليــل والخــداع وإن كانــت 

وملحقاتهــا  املعرفــة  بتوظيــف  تقــوم  امـلـّرة  هــذه 

مــن أجــل غايــات مفارقــة براغماتّيــة.

يصــف  مهيمــن  كمصطلــح  التضليــل  يظهــر  إذ 

ســلوكيات مــا، تدخــل يف صناعــة الجهــل تقــرن 

بالشــّر  العربــي  املعجــم  يف  »تضليــل”  كلمــة 

منظــور  البــن  الـعـرب  لســان  وورد يف  والباطــل. 

يف مــاّدة )ضلــل( »التضليــل تصيــر اإلنســان إىل 

فــان  ووقــع  كالتضليــل.  والتضــاُل  الضــال، 

ويقــال  الباطــل.  أي  ــَل  وُتَضِلّ ــَل  ُتُضِلّ وادي  يف 

ُيوّفــق  ال  وُمضَلّــٌل:  بَتْضــال…  ُضــٌلّ  للباطــل: 

لخر أي ضاّل جّدا. ) شيللر هربرت، املتاعبون 

بالعـقـول(.

يف  آلّيــة  لــه  الــذي  املخــادع  القـنـاع  يولــد  فهــذا 

الصناعــة املعرفّيــة التــي تعتمــد مــن أجــل تصنيــع 

بــات الجهــل والتضليــل  ســلعي إعامــي، حتــى 

مــن  للجمهــور،  وُتســّوق  ُتنشــر  يومّيــة  ســلعة 

نفــوذ. وأصحــاِب  وـشـركاٍت  حكومــاٍت 

إذ أّن الصناعــة تقــوم باختــاق وقائــع وقناعــات 

مخادعــة مصنوعــة بحرفّيــة مــن أجــل التضليــل 

والخداع والتجهيل، بل هي توجد رمزا ووقائع 

الواقــع.  فــوق  مــا  وتصبــح  الواقــع  محــل  تحــل 

الا-حقيقــة  بــل  حقيقــة  ليســت  بالواقــع  فهــي 

املطلقــة، هــي قناعهــا كمــا يــرى بورديــو. )مقدمــة 

املرجــم، جــان بودريــار، املصطنــع واالصطنــاع (. 

وهــذا الفعــل القائــم عــى توظيــف املعرفــة مــن 

ثقافــة  يســتثر  فعــل  والتضليــل  الهيمنــة  أجــل 

املقاومة والوعي، التي بالضرورة تفرض بنا أن 

نبــذل جهــودا ذاتّيــة ووعيــاً يبحــث عــن الحقيقــة 

ســوف  ولهــذا  واألمنيــات.  العاطفــة  عــن  بعيــداً 

نحاول تعريف: )الوعي، الجهل إدارة الفهم(:

أمــا الوعــي Cognition: فهــو كلمــٌة تــدُلّ عــى 

ضــِمّ يشء. ويف قواميــس اللغــة العربّيــة َوَعْيــُت 

والحديــث  الــيَء  ووَعــى  َوْعيــاً،  أِعيــِه  الِعْلــَم 

َيِعيــه َوْعيــاً وأَْوعــاه: َحِفَظــه وَفِهَمــه وَقِبَلــه، فهــو 

واٍع، وفــان أَْوَعــى مــن فــان أَي أَْحَفــُظ وأَْفَهــُم. 

وبهــذا فــإن الوعــي هــو الفهــم ومعرفــة الــيء، 

يف  األعظــم  واألســلوب  الجهــل  نقيــض  وهــو 

وممكناتــه  آثــاره  مــن  وتجريــده  الجهــل  تحديــد 

املنفلتــة، حتــى لــو كان مصــدره طاغّيــة أو مّمــْن 

بجربوتــِه األخــرق. يتباهــى 

نوعــان:  فهــو   Agnotology »الجهــُل”  أّمــا 

لنفســه،  اإلنســان  يصنعــه  جهــل  أحدهمــا 

ويســمى الجهــل الــذايت، والثــاين جهــل مفــروض 

فهــو  بـ”التجهيــل”،  ُيدعــى  مــا  أو  العقــل،  عــى 

العلم الذي يدرس صناعة ونشر الجهل بطرق 

ثقافــة  ـغـرس  يــدرس  الجهــل  رصينــة؛  ِعْلمّيــة 

الجهــل أو الشــك أو الوهــم، ويجــري مــن خالــه 

نشــر بيانــات خاطئــة أو مَخَطئــة أو غــر كاملــة.

الوعــي  بينمــا  للعقــل،  مضــاد  عنصــر  فالجهــل 

كلمــة تعــرب عــن حالــة عقلّيــة يكــون فيهــا العقــل 

بحالــة إدراك وعــى تواصــل مباشــر مــع محيطــه 

يمثــل  إذ  الوعــي  منافــذ  طريــق  عــن  الخارجــي 

الوعــي عنــد العديــد مــن علـمـاء النفــس الحالــة 

بملــكات  اإلنســان  بهــا  يتميــز  التــي  العقلّيــة 

يتضمــن  مــا  بأمــر  والوعــي  املنطقّيــة،  املحاكمــة 

املعرفــة. بهــذه  والعمــل  معرفتــه 

 Perception الفهــم  إدارة  أّمــا 

نشــر  عــن  عبــارة  فهــي   :Management

املعلومات أو حذف ملعلومات؛ ألجل التأثر يف 

تفكــر الجمهــور والحـصـول عــى نتائــج يســتفيد 

والحــذف  النشــر  املصالــح. وألّن  أصحــاب  منهــا 

بعلــم  تامــة  أســاليب دقيقــة ومعرفــة  يتطّلبــان 

النفــس والســلوك واإلدراك، فــإّن إدارة الفهــم 

وهــو  الجهــل  علــم  أي  التجهيــل املنظــم  تعنــي: 

ونـشـره  الجهــل،  صناعــة  يــدرس  الــذي  العلــم 

رصينــة. علمّيــة  بطــرق 

هندســة  أو  التجهيــل  أو  الجهــل  علــم  وبــاآليت 

الجهل أو إدارة الفهم كلها تقنّيات يف اصطناع 

مــن  والتضليــل  املخادعــة  فــن  املزيّفــة  الحقائــق 

متنوعــٍة. غايــاٍت  أجــل 

هندســة الجهــل وعكســها )إدارة الفهــم( تهــدف 

إلشاعة الحرة والشك والخداع بهدف تحقيق 

مكسب أو بيع سلعة أو نشر الجدل الستنزاف 

املؤسســات  أو  الــدول  جميــع  البشــر،  طاقــة 

ومصــادر  املعرفــة  تمتلــك  أن  تريــد  اليــوم، 

املعلومة، فاملعرفة قّوٌة ومكانٌة وجدارٌة، وهي 

ـسـاح فّعــال يضاهــي أفتــك األســلحة وأقواهــا.

األمــر  أن  يبــدو  الثاثــة  املفاهيــم  توصيــف  بعــد 

يمكــن  إذ  التســعينات،  يف  بدايتــه  كانــت  قــد 

اعتبارهــا بدايــة ظهــور هــذا الشــكل مــن العلــوم 

وكانــت  الفهــم  إدارة  أو  الجهــل  أي  املخادعــة 

هــذه البدايــة مــع شــركة التبــغ والتــي تحــاول عــرب 

نتائجهــا أن تربــط بــن التدخــن والســرطان وآثــار 

أثــر مدّمــر  ملــا لألمــر مــن  التدخــن عــى الجســم 

بالدعايــة املضــاّدة  قامــت  لهــذا  مصالحهــا  عــى 

الذكــر  الســابقة  الجهــل  بآليــات  تــرد  أخــذت  إذ 

وخصوصــاً مــن خــال إدارة الفهــم إذ اعتمــدت 

يف دعايتهــا عــى علـمـاء: )اإلعــام وعلــم النفــس 

وعلــم االجتمــاع( مــن أجــل إثــارة الشــكوك حــول 

حــد  إىل  وصــل  األمــر  بــل  العلمّيــة،  البحــوث 

علــوم زائفــة. بدعــم  الوعــي  تزييــف 

اســتثمرت  فقــد  السياســة  صعيــد  عــى  أّمــا 

التجربــة  تلــك  عامليــاً  الســلطات املهيمنــة  بعــض 

وإدارة  العلمّيــة  املمكنــات  اســتثمار  أجــل  مــن 

الفهــم مــن أجــل الهيمنــة فقــد تــم تضليــل الــرأي 

العــام والــزج بــه يف الحــرب العاملّيــة األوىل ســابقاً 

 Creelوغــزو الـعـراق الحقــاً، بمــا كان ُيعــرف بالـــ

اـسـراتيجي  التضليــل  هــذا   .Commission

الجهــل،  علــم  أساســيات  بحســب  وُممنهــج 

ويف كتابــه »معجــم التضليــل اإلعامــي” خلــص 

ملصطلــح  جامــع  تعريــف  إىل  جــري  فرانســوا 

التضليــل اإلعامــي، فهــو: »مؤسســة جماعّيــة 

ونشــرها،  وتركيبهــا  مفتعلــة  رســالة  لصياغــة 

املتقبــل  خــداع  هــو  ذلــك  مــن  الرئيــس  والهــدف 

مــن  مكســب  تحقيــق  أجــل  مــن  املســتهدف 

االســتخدام الخاطــئ الــذي مــن املتوقــع أن يقــوم 

بــه”، )الســنويس ثريّــا، أخاقيــات الصحافــة يف 

يف  الخــاص  امـلـريئ  الســمعي  اإلعامــي  املشــهد 

قنــوات  عــى  تســتند  األطروحــة  هــذه  تونــس(، 

إثــارة  اآلخريــن،  لــدى  الخــوف  )بــث  ثــاث: 

الـحـرة(. وصناعــة  الشــكوك، 

اآلخريــن/  لــدى  الخــوف  بــث  األوىل:  القنــاة 

يف  الحكومــات  مــن  مثــاالً  أنصــُع  هنــاك  وليــس 

تجسيد مبدأ إثارة الرعب لدى املواطنن لتمرير 

يتــم صنــع أعــداء  مصالحهــا وأجندتهــا. فتــارًة، 

يتــم  وتــارًة  العــام،  اـلـرأي  لتحشــيد  وهميــن 

ترعيــب الجمهــور بالقــدر املظلــم إذا لــم يشــاركوا 

يف هــذه املعركــة أو تلــك، وكأن األرض ســتفنى 

غرـيـزة  ال  املقــّدس«.  »الهجــوم  هــذا  دون  مــن 

مــن  البـقـاء، ولــذا  حــب  غرـيـزة  تنافــس  بشــريّة 

الصياديــن  حــارة  يف  الســمك  تبيــع  أن  املمكــن 

وبقاءهــم! أمنهــم  تهــّدد  عندمــا 

أمــا إثــارة الشــكوك فهــو ثــاين أعمــدة التجهيــل، 

التجــاري  القـطـاع  يف  غالبــا  توظيفــه  ويتــم 

واالقتصــادي، وهــذا بالتحديــد منهــج لكثــر مــن 

 25 بنســبة  مبيعاتهــا  هبــوط  فبعــد  الـشـركات. 

بدفــع  العاملّيــة  كوكاـكـوال  ـشـركة  بــدأت  باملئــة، 

مــا يقــارب 5 مايــن دوالر لباحثــن أكاديميــن 

لتنفيــذ مهمــة تغيــر فهــم املجتمــع حــول أســباب 

السمنة، وذلك بتقليل دور املشروبات الغازيّة 

عــدم  إىل  اللــوم  وتوجيــه  الســمنة  انتشــار  يف 

»األبحــاث  هــذه  الرياضّيــة!  التماريــن  ممارســة 

املدفوعة” يتم نشرها إلثارة الشكوك يف ذهنّية 

الفــرد حتــى يعيــد تشــكيل موقفــه بمــا يتناســب 

في ظل التحوالت العلمّية 
الكبيرة التي جاءت بها 
الحضارة العالمّية في 

مجاالت متنوعة والتي تمثل 
تحواًل كبيرًا وناجحًا، ثمة أيضًا 
تحول آخر في توظيف تلك 
المعارف إلى أهداف أخرى 

قد ال تكون أخالقّية

هندسة الجهل وعكسها 
)إدارة الفهم( تهدف إلشاعة 

الحيرة والشك والخداع 
بهدف تحقيق مكسب أو 
بيع سلعة أو نشر الجدل 

الستنزاف طاقة البشر، جميع 
الدول أو المؤسسات اليوم، 

تريد أن تمتلك المعرفة

مقال
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الـشـركات. هــذه  مــع أجنــدة 

صناعــة الـحـرة: ألن ـكـرة املعلومــات املتضاربــة 

يدخــل  إذ  الـقـرار املناســب،  اتخــاذ  مــن  ُتصّعــب 

تائهــاً  يبــدو  حتــى  الـحـرة  مــن  دّوامــة  يف  الفــرد 

وجاهاً حول ما يجري، ويزيد العبء النفي 

ينبغــي  ال  مــا  بقـبـول  فيلــوذ  عليــه،  والذهنــي 

القبول به، طمعاً يف النجاة من هذه الدوامة، 

وهــذه الـحـرة تحديــدا هــي الغايــة!

اإلعام وصناعة ثقافة االستهاك

تكتمــل  وبهــذا  ســبق  ملــا  مكملــة  هنــا  املقاربــة 

أـضـاع املثلــث، بهــذا الضلــع تبقــى الغايــة التــي 

الســابقة؛  املقاربــات  يف  دائمــاً  حاـضـرة  هــي 

فالتبضيــع مضــاد ملــا هــو أخاقــي والــذي قوامــه 

ـجـزءا  كان  وإن  والفضّيــة(  والعقانّيــة  )الزهــد 

ثقافــة  فاقــة  وخلــق  والتجهيــل  االســتبداد  مــن 

تشــجع عــى االســتهاك واملجتمــع االســتهايك 

الثقافــة  يف  املخاـطـرة  وهــي  نهائّيــة  كغائّيــة 

العاملــي  النظــام  يســعى  التــي  االســتهاكّية 

الهــوس  ارتبــاط  أوالً،  تعميمهــا:  إىل  الجديــد 

ثانيــاً،  الاوعــي.  بالجانــب  أحيانــاً  الـشـرايئ 

مظاهــر اإلنفــاق واالســتهاك التفاخــري القاتــل. 

ثالثاً،الّتداعيــات االجتماعّيــة والنفســّية لتفــي 

تتمثــل  والتــي  املجتمــع  يف  االســتهاك  ظاـهـرة 

يف ارتـفـاع منســوب الحقــد االجتماعــي، وتمــزق 

بــأّن  املســتمر  والشــعور  االجتماعّيــة،  الروابــط 

التملــك هــو أســاس الحــراك االجتماعــي. رابعــاً، 

هــذا يتعاضــد مــع القيــم االســتهاكّية املرابطــة 

يف  تســهم  التــي  املتبقّيــة  النفعّيــة  القيــم  مــع 

الخلــق  مــع  تتقاطــع  شــاّذة  ســلوكّيات  إشــاعة 

تقــوم  الــذي  التنظيــم  هــذا  مواجهــة  القويــم يف 

بــه وســائل اإلعــام. خامســاً ال بــد مــن دور تقــوم 

بــه املؤّسســات الربويّــة والثقافّيــة واإلعامّيــة يف 

والتبذيــر. االســتهاك  عــى  اإلدمــان  مقاومــة 

وجدنــا أّن غيــاب املعايــر املهنّيــة األخاقّيــة لــدى 

صانعــة  منهــا  يجعــل  اإلعامّيــة  املؤسســات 

عصــر  يف  االســتهاك  ثقافــة  باتجــاه  وداعمــة 

أســهمت  وقــد  املفـتـوح.  والفـضـاء  العوملــة 

االســتهاكّية  الثقافــة  نمــو  يف  املناخــات  تلــك 

رواجــاً  أكــر  أصبحــت  أنهــا  بمــا  وانتشــارها، 

وانتشــاراً حــن دخــل العالــم إىل مرحلــة إلـغـاء 

عاملــي  ســوق  وبـنـاء  الشــعوب  بــن  الحواجــز 

املنتجــة  الســلع  خالــه  مــن  أخــذت  موحــد 

قيمتهــا  بذلــك  تتجــاوز  رمزيّــة  دالالت  بوـفـرة 

املادّيــة لتكتســب قــّوة تدفــع نحــو صهــر العالــم 

بذلــك  متجــاوزة  ثقافيــاً  ودمجــه  اســتهاكياً 

االجتماعّيــة  والتقاليــد  الثقافّيــة  الجوانــب 

هــو  وحــده  االقتصــاد  يعــد  ولــم  للشــعوب. 

املدخل الرئيي لفهم سلوك املستهلك، فلقد 

أصبحــت النزعــة إىل االســتهاك عنـصـراً ثقافيــاً 

مؤثراً. واإلعام الحديث بما يملكه من تقنّيات 

عــة، خلــق تناســباً  إعانّيــة ووســائل دعايــة متنِوّ

طرديــاً مــا بــن املســتهلك وتدفــق الســلع إعاميــاً. 

األـفـراد  يف  االســتهايك  التأثــر  عملّيــة  وباتــت 

واملجتمعــات خاضعــًة ملعايــر معرفّيــة يتحكــم 

وتكنولوجيــا  اإلعــام  وســائل  يمتلــك  مــن  فيهــا 

التقنــي. والــذكاء  الحديثــة  االتصــال 

الجنســيات  متعــددة  الـشـركات  امتــاك  إّن 

ــن هــذه  لتقنّيــة املعلومــات ووســائل االتصــال مَكّ

الشــركات مــن إعــادة تشــكيل أذواق املســتهلكن 

نحــو  ودفعهــم  املنتجــة،  الســلع  يف  وترغيبهــم 

نزعــات اســتهاكّية ال حــدود لهــا. فاإلنفــاق عــى 

ســلعة بّراقــة ملمعــة ال يعنــي شــيئاً للمســتهلك 

أو  عنهــا  البحــث  لــه  يعنــي  مــا  بقــدر  املخــدوع 

التباهــي  يف  حبــاً  ســعرها  كان  مهمــا  ـشـرائها 

مكانــة  عــن  بحثــاً  أو  األـقـران  أمــام  والظهــور 

اجتماعّيــة مفقــودة أو تعطشــاً لتميــز يحلــم بــه.

لثقافــة  الرويــج  عملّيــة  أصبحــت  وقــد 

والســهولة  الدّقــة  غاَيــة  يف  صناعــة  االســتهاك 

يف الوقــت نفســِه؛ نظــراً العتمادهــا عــى وســائل 

عــة وشــّيقة تـحـِرّك رغبــات الشــعوب وتثــر  متنِوّ

الســلع  الرغبــة؛ القتـنـاء  مشــاعر  يف وجدانهــم 

تأثــر  فلســفة  قاَمــت  لهــذا  عشــوائّية.  بصــورة 

االستهاك يف سيادة مفهوم املنافسة. وباملقابل 

نجــد أن املراقبــن لهــذه الظاـهـرة ينقســمون يف 

األمــور  تبســيط  إىل  يذهــب  مــن  بــن  بينهــم  مــا 

تعمــل  التــي  الصحافــة  ـبـرك  االكتـفـاء  مؤيــداً 

ثــم  الجديــد  اإلعامــي  العصــر  يف  راحتهــا  عــى 

التصحيــح إن ـلـزم األمــر، وبــن مــن يذهــب إىل 

التنظر والفلســفة إىل أبعد الحدود، داعياً إىل 

بمــا  العمــل وقواعــدِه  عــادات  جــذري يف  تغيــر 

اإلعــام. ثــورة  يواكــب 

واإلعــام  الصحافــة  أخاقيــات  موـضـوع   ُيعــُدّ 

أوســاط  يف  جــدالً  املهنّيــة  القضايــا  أكــر  مــن 

مــن  والعديــد  ومدرســيها  املهنــة  ممــاريس 

املعنيــن. ويبلــغ االختــاف يف طريقــة التعاطــي 

الجديــد  العصــر  يف  اإلعــام  أخاقيــات  مــع 

املؤسســة  دفــع  إمكانّيــة  منهــا:  عــّدة  وجوهــاً 

معلومــات  عــى  للحـصـول  أمــواالً  اإلعامّيــة 

عــى  كـثـراً  املعيــار  هــذا  ويــّردد  ال.  أم  حصريّــة 

ألســنة اإلعاميــن واملطالبــن بــدور أكــر. ويبــدو 

هذا الدور القائم عى توظيف اإلعام من أجل 

ثقافــة  مــع  يتعاضــد  االســتهاك  ثقافــة  إشــاعة 

التضليــل  ينتجــان  وهمــا  والهيمنــة  االســتبداد 

الجهــل،  التجهيــل وهندســة  اإلعامــي وثقافــة 

فالهدف املشرك واحد هو املنفعة واالستهاك 

مــن دون حــدود وقــد ارتبطــا: بالهــوس الـشـرايئ 

أحيانــاً وبالجانــب الاوعــي أحيانــا اخــرى. وتعتــرب 

مظاهــر اإلنفــاق واالســتهاك التفاخــري القاتــل، 

التداعيات االجتماعّية والنفسّية لتفي ظاهرة 

االســتهاك يف املجتمــع والتــي تتمّثــل يف ارتـفـاع 

الروابــط  وتمــزق  االجتماعــي،  الحقــد  منســوب 

االجتماعّيــة، والشــعور املســتمر بــأن التملــك هــو 

القيــم  يعمــق  مــا  االجتماعــي.  الـحـراك  أســاس 

االستهاكّية املرابطة وإشاعتها مع باقي القيم 

النفعّية التي تسهم يف إشاعة سلوكّيات شاّذة 

القويــم. الخلــق  مــع  تتقاطــع 

ناقد وأكاديمي من العراق

إّن امتالك الشركات متعددة 
الجنسيات لتقنّية المعلومات 
ن هذه  ووسائل االتصال مكَّ
الشركات من إعادة تشكيل 

أذواق المستهلكين وترغيبهم 
في السلع المنتجة، ودفعهم 

نحو نزعات استهالكّية ال 
حدود لها

مقال
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أنا أستهلك إذن أنا موجود
حميد زناز

يــوم ليــس ببعيــد عــّر املديــر الـعـام ألكــر قنــاة تلفزيونيــة فرنســية، هــي القنــاة األوىل، أحســن تعبــر ومــن دون قصــد عــن تـحـّول  ذات 

املواطــن الفرنــي إىل مجــرد كائــن مســتهلك يف نظــر املؤسســات الصناعيــة والتجاريــة واإلعالميــة املروجــة ملنتوجاتهــا »يوجــد عــدة طــرق 

للحديث عن التلفزيون بقول، ولكن يجب أن نكون واقعين فاملنظور التجاري هو األساس. يف األصل مهنة قناتنا هي مساعدة شركة 

كوكاكوال مثال يف بيع سلعتها. ولكن من أجل أن تصل الرسالة اإلشهارية جّيدا، ينبغي أن يكون دماغ املشاهد جاهزا. تهدف برامجنا 

املتنوعــة إىل جعــل ذهــن هــذا املشــاهد متاحــا بتحضــره بــن إعالنــن عــن طريــق الرتفيــه واالســرتخاء. مــا نبيعــه لشــركة كوكاكــوال هــو زمــن 

الدـمـاغ البشــري املحــّرر، املتــاح”. ذلــك هــو التطبيــق العمــي للتعريــف الــذي قدمــه ســتيفن بتلــر ليـكـوك لإلشــهار »يمكــن وصــف اإلشــهار 

بأنــه علــم اختطــاف عقــل اإلنـسـان لـفـرتة كافيــة الســتنزاف املــال”. عــن طريــق محاولــة تحويــل غــر النافــع إىل ضــروري يف وعــي والوعــي 

املســتهلك، يمكــن أن نضيــف.

مقال

رغبــات  اإلشــهاري  الهجــوم  يدغدغ
الـشـراء.  إىل  ليدفعهــم  األـفـراد 

ســاحه  االســتهاك  مجتمــع  فيــه  وجــد  وقــد 

املثــايل. ويبــدو أن الـشـركات الكــربى قــد نجحــت 

يف »إغواء العقل الباطن” ومن هنا كاد مجتمع 

الســوق املهاجــم أن يتفــوق عــى املجتمــع املــدين 

املجتمعــات  أغلــب  يف  باســتمرار  املنكمــش 

الغربية.

مجتمــع  بــأن  الـقـول  الحاصــل  تحصيــل  مــن 

فيــه  يتـحـرك  الــذي  ـغـزا كل املحيــط  االســتهاك 

كادت  حتــى  مــكان  كل  يف  اإلعانــات  األـفـراد. 

الحيطــان أن تغــدو شاشــات تدعــو مــن خالهــا 

اقتـنـاء  إىل  عاريــات  شــبه  شــقراوات  بشــبق 

والتخفيضــات  والخدمــات  الجديــدة  الســلع 

مــن  التـكـرار  ـجـراء  امـلـرأة  وتتـحـول  نهــار،  ليــل 

املوضــة.  متابعــي  ذهــن  يف  موـضـوع  إىل  ذات 

اإلعانــات  تهاجــم  بــل  فحســب  هــذا  وليــس 

فيجــد  اإلنرنــت  طريــق  عــن  الخاصــة  الهواتــف 

أصحابهــا أنفســهم مســتهدفن بنوعيــة خاصــة 

مــن الســلع والخدمــات مختــارة خصيصــا لهــم 

ُجمعــت أوتوماتيكيــا أو خوارزميــا انطاقــا ممــا 

خلفــوه مــن آثــار رغبــات افراضيــة أثـنـاء بحثهــم 

العنكبوتيــة. الشــبكة  عــى  وتجوالهــم 

اســتنفرت كل الوســائل مــن أجــل تحفيــز النــاس 

بأنهــم  وإيهامهــم  واالســتهاك  الـشـراء  عــى 

فهــل  الســوبرماركت.  ســعادتهم يف  ســيجدون 

»الحياة الطّيبة” كما كان يقول قدماء فاسفة 

اليونــان هــي يف الوـفـرة؟ أال تطــرح هــذه الوـفـرة 

كيــف  وجوديــة؟  مشــكلة  اليــوم  اإلنســان  عــى 

مــلء  هــل يجــب عليــه  تكــون حياتــه؟  أن  يجــب 

وتغيــر  ومختلفــة  متنوعــة  بمنتجــات  خزاناتــه 

جهــاز  آخــر  واقتـنـاء  باســتمرار  منزلــه  ديكــور 

إلكرونيــة؟ لوحــة  أو  موبايــل  أو  تلفزيــون 

عــى أي حــال، تلــك هــي الدعــوة املوجهــة لوعــي 

املواطــن والوعيــه عــرب خطــاب إشــهاري مرّكــز ال 

يرمــي إىل بيــع الســلعة فقــط بــل الفـكـرة أيضــا: 

يف القنــاة الثانيــة الفرنســية يمكــن للمتفــرج أن 

يشــاهد ويســمع هــذه األيــام إعانــا غريبــا يــرّوج 

أن  قبــل  يـقـول:  الداخليــة  مــن املابــس  لنوعيــة 

تفكــر يف تغيــر العالــم، فّكــر يف تغيــر ســروالك 

التحتي الداخيل أوال! بمعنى ال داعي للتفكر، 

اهتمامــك بنفســك ولباســك أوىل!

آلــة دعائيــة ال تهــدأ ترســل وابــا مــن الخطابــات 

املدروسة لتغرس بن أضلع املواطن- املستهلك 

حمى االستهاك وإقناعه بأنه ضرورة حيوية ال 

مفر منها وأنه الطريق األقصر لبلوغ السعادة.

صناعة اإلحباط المربح
فــا  الفــرد،  دخــل  مســتوى  كان  مهمــا  ولكــن 

يمكنــه تلبيــة كل رغباتــه االســتهاكية، فهنــاك 

فيهــا  يرغــب  ســلعة  أو  دائمــا يشء آخــر جديــد 

ويــّود اكتســابها ولكــن ظروفــه وإمكانياتــه املاليــة 

ال تسمح بذلك فورا فتبقى الرغبة حية معلقة 

يمكــن  وهــذا  أبــدا.  تتحقــق  ال  وقــد  ُتحّقــق  قــد 

أّن يولــد إحباطــا. وحتمــا ســيكون هــذا اإلحبــاط 

مــا  أـسـرة  أو  فــرد  دخــل  يكــون  حينمــا  شــديدا 

عــدم االســتقرار. مــن  ضعيفــا أو يف وضــع 

ازديــاد  مــع  تناســبا  مــن املحبطــن  الكثــر  يــزداد 

املراهقــن  للعــاب  املســيلة  الجديــدة  الســلع 

وحتى الكهول وخاصة اإللكرونية منها. وتدّل 

الكثــر مــن اإلحصائيــات األوروبيــة عــى أن عــدد 

يف  هــو  االســتهايك  املجتمــع  مــن  املســتبعدين 

ازديــاد مطــرد نـظـرا الســتفحال ظاـهـرة البطالــة 

بقــوة  تـضـرب  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  ـجـراء 

جــل البلــدان األوروبيــة. ويمكــن ماحظــة ذلــك 

يف مواســم التخفيضــات، حيــث يتهافــت النــاس 

وقــد  جنونيــا.  يكــون  يــكاد  بشــكل  الســلع  عــى 

وصــل األمــر يف فرنســا منــذ شــهور إىل اشــتباكات 

باأليــدي واألرجــل بــن الزبائــن، نـسـاء ورجــاال، 

»نوتيــا”  ـشـوكوالطة  بعلبــة  الفــوز  أجــل  مــن 

عــى  الفيديــو  مشــاهد  وتقــدم  زهيــد.  بســعر 

يوتــوب منـظـرا بائســا كلــه ـصـراخ ودفــع وعنــف 

يدل عى حالة جوع ومرض باالستهاك. وكان 

إحــدى  بهــا  قامــت  دعائيــة  حملــة  ضمــن  ذلــك 

العامات التجارية الفرنسية التي اضطرت إىل 

إيقافها يف يومها األول تجنبا للمعارك الدامية 

التجاريــة. تحــدث داخــل مراكزهــا  قــد  التــي 

علــم  يف  متخصصــا  امـلـرء  يكــون  أن  يجــب  وال 

النفس ليعرف أن هذا الحرمان املراكم سيولد 

حتمــا الحســد والغــرة ومختلــف التشــّنجات يف 

املجتمــع. فعــدم التمّكــن مــن املشــاركة يف وليمــة 

االســتهاك ليــس اســتبعادا اجتماعيــا فحســب 

النمــط  فهــذا  اجتماعــي.  كمــوت  يعتــرب  بــل 

املـشـرك”  »العيــش  ســيهدد  االســتهاكوي 

التفكــر  يعــاد  لــم  إذا  معــا  البيئــي  واملحيــط 

باألشــياء  اإلنســان  عاقــة  يف  أخــرى  بطريقــة 

واملــواد الســلعية. فنوعيــة العاقــة باألشــياء هــي 

التي تحّدد عاقة الناس ببعضهم وبالطبيعة. 

وتســتحوذ  ببعــض  بعضهــم  النــاس  يقــارن 

عليهــم الرغبــة يف مـحـاكاة مــن يســتهلك أكــر. 

الفــرد إىل  تقــود  مــا  كـثـرا  فاملقارنــة االجتماعيــة 

تكويــن  إىل  والحاجــة  بأقرانــه  نفســه  مقارنــة 

بهــم  يقــارن  مــن  تضاهــي  إيجابيــة  ذاتيــة  صــورة 

نفســه ومــن املستحســن أن تكــون أرقــى. ولكــن 

جهــة  ومــن  يشــبههم  أن  يريــد  جهــة  مــن  فهــو 

أخــرى يريــد أن يكــون متمـيـزا. وهــو دور تؤديــه 

نوعية وأثمان البضائع التي َتمّكن من اقتنائها. 

مــن توفرهــا، فهــذا  الشــخص  يتمكــن  لــم  وإن 

يمكن أن يفي إىل إحباط إذ كثرا ما ال يعرف 

الفرد يف هكذا حاالت بمبدأ الواقع. فالرغبة يف 

مـحـاكاة اآلخــر مســتفحلة بســبب التبــاري الــذي 

النفســية  والـحـرب  الدعــايئ  الخطــاب  يخلقــه 

التجارية التي تخلق أفرادا مشرين لكل جديد 

إعانيــة  إىل الفتــات  يــدروا  أن  دون  ويتحولــون 

متنقلــة تحــرك يف نفــوس اآلخريــن رغبــة التشــّبه 

االســتهايك  طريقهــم  يف  الســر  ثــم  ومــن  بهــم 

ابــن خلــدون. تـقـول عبــارة  واتـبـاع ملتهــم كمــا 

وعى العموم، فمجتمع االستهاك هذا الذي 

يتمّيــز بالرـخـاء والـبـذخ هــو عنيــف أيضــا، رمزيــا 

بطــرق  النــاس  عــى  منطقــه  يـفـرض  وماديــا. 

عديــدة ويغــّر حتــى مــن نظرتهــم للســعادة كمــا 

الكثــر منهــم ويغــدون عــى الهامــش  يســتبعد 

حاقدين ينتظرون أول فرصة للثأر من املجتمع 

االســتهايك فيندســون بــن صفــوف املتظاهريــن 
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السياســين كمــا يحــدث يف باريــس هــذه األيــام 

التــي  الســلع  وينهبــوا  املتاجــر  عــى  ليهجمــوا 

انتقامــي  فعــل  رد  وهــو  لعابهــم.  أســالت  طاملــا 

الــذي  االســتعرايض  التفاخــري  االســتهاك  ضــد 

يبتغــي بعــض األفــراد مــن خالــه إظهــار طبقتهــم 

اآلخريــن. عــى  االجتماعيــة وتفوقهــم 

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ظهــور  ومــع 

افراضيــا  عاملــا  املشــرية  الجـمـوع  إنســان  وجــد 

أنجــز  مــا  يراقــب  وبــات  تفاـخـره  فيــه  يمــارس 

غــره مــن بطــوالت شــرائية عــى الشاشــة الزرقــاء 

الحقيقيــة  ومقتنياتــه  مظـهـره  ويســتعرض 

واصطيــاد  والتباهــي  االنتبــاه  لجــذب  والوهميــة 

»اإلعجابــات”. وتكفــي إطالــة ســريعة عــى ذلــك 

تفــوق  قــد  أن املظهــر  لنعــرف  العالــم االـفـرايض 

القاضيــة. بالضربــة  الجوهــر  عــى 

االفراضيــة املفربكــة  الحيــاة  هــذه  تلعــب  وربمــا 

الفــرد  هــذا  شــخصية  اـتـزان  يف  مــا  إيجابيــا  دورا 

إذ دونهــا ســيعيش حيــاة مملــة ســخيفة وســط 

تسونامي السلع املتجددة بجنون التي تحاصره 

مــن  هروبــا  التمثيــل  يغــدو  جانــب. وال  كل  مــن 

لــه مثلمــا الـشـراء  بــل تعويضــا  الواقــع فحســب 

»إذا  والجنــس.  الحــب  عــن  بديــا  التعويــي 

كان الرجــل وامـلـرأة ســعيدين، فــا يســتهلكان”، 

يكتــب ميشــال بيكيمــال يف »رـسـول الليرباليــة”، 

االســتهاك.  يف  الرغبــة  مصــدر  هــو  »فاإلحبــاط 

مــن  نمــاذج  تقديــم  الضــروري  فمــن  ولذلــك 

الجمال والروة يستحيل الوصول إليها وهكذا 

يضعهم اإلحباط يف طريق التبّضع واملشريات”.

من الصراع الطبقي 
إلى صراع العالمات التجارية

مقرنــة  باتــت  االجتماعيــة  الراتبيــة  أن  يبــدو 

أساســا  تتمظهــر  فغــدت  االســتهاكية  بالنزعــة 

أو املرغــوب  نوعيــة املــواد والســلع املســتهلكة  يف 

يف اســتهاكها. كلمــا كان ســعر حــذاء الشــخص 

الريــايض أو أيفونــه أغــى كلمــا اعتــرب أن مرتبتــه 

فــرد يف املجتمــع  كل  وهكــذا.  أرقــى  االجتماعيــة 

مــن  مــع  والتنافــس  الـغـرة  تحركــه  االســتهايك 

هــم أعــى منــه يف الســلم االجتماعــي وال يقــارن 

نفســه ســوى بهــم وال يعــر اهتمامــا ملــن هــم أدىن 

منــه.

املفكــر  وتوقعهــا  وصفهــا  التــي  الحالــة  وهــي 

»مجتمــع  كتابــه  يف  ديبــور  غــي  الفرنــي 

والــذي   1967 ســنة  الصــادر  االســتعراض” 

االســتهاك  ثقافــة  ونقــد  تحليــل  فيــه  حــاول 

الرأســمايل  النظــام  يفرضهــا  التــي  الطاغيــة 

اإلعــان  كـشـركات  منــه  واملســتفيدون  وُخّدامــه 

الســينما..  نجــوم  وحتــى  والتلفزيــون  والدعايــة 

التــي  اللحظــة  هــو  حســبه  فاالســتعراض 

للحيــاة  الــكيل  احتالهــا  الســلعة  فيهــا  تحّقــق 

الصــور  مــن  ليــس مجموعــة  فهــو  االجتماعيــة، 

الصــور. فيهــا  تتوســط  اجتماعيــة  عاقــة  بــل 

وهــو الكتــاب الــذي أصبــح بمعيــة »اإلنســان ذو 

البعد الواحد” لهربرت ماركوز يف السنة املوالية 

وأغلــب  باريــس  يف  الطــاب  انتفاضــة  إنجيــل 

.)1968( الغربيــة  العواصــم 

لقــد نشــأ مجتمــع االســتهاك أو باألحــرى بدايــة 

والفلســفي  والسوســيولوجي  االنتبــاه اإلعامــي 

للظاهرة يف نهاية خمسينات القرن املايض ومنذ 

ذلــك الوقــت والنقــاش دائــر: هــل ســيخلق هــذا 

املجتمــع االســتهايك الرفاهيــة أو ينبغــي تجــاوزه 

بمــا أنــه ـمـرادف للســقوط يف عبوديــة األشــياء؟

يف  الـصـراع  كان  أوروبــا  كل  يف  كمــا  وكالعــادة 

فرنسا بن الرباغماتين املدافعن عن العصرنة 

واإلنسانوين املتشائمن واملرتابن من الحداثة. 

حضــارة  نقــد  عــن  يتوقفــوا  لــم  الذيــن  ـهـؤالء 

التبذيــر، اإلعانــات املُبّلــدة،  التافهــة،  البضائــع 

يف  املهينــة.  واملاديــة  الســلع  ســلطة  االـغـراب، 

انتقــاد  كان  العشــرين  القــرن  مــن  الســبعينات 

مجــات  وكانــت  أوجــه  يف  االســتهاك  مجتمــع 

اليســار تنشــر ملفــات دوريــة تحلــل فيهــا عواقــب 

ثقافة االستهاك املتصاعدة وتطالب بتجاوزها. 

أما صحف اليمن ومثقفوه فكانوا يعتربون أن 

التمتع بالوفرة هو عامل مهم من عوامل اتزان 

املوجــه  النقــد  وأن  وازدهارهــا  الفــرد  شــخصية 

التأحيــد  عــى  والتأســف  االســتهاك  لحضــارة 

االستهايك وتكييف الذوق ما هي سوى الدليل 

عــى رومانســية توجــه أنظارهــا نحــو املــايض.

ويمكن ذكر مفكري االغراب ومنهم الفاسفة 

ليوتــار، غولدمــان، نافيــل لوفــور وغــورز.. وهــم 

وظفــوا  والذيــن   1844 مخطوطــات  ـقـراء  مــن 

مفهــوم االـغـراب لــدى ماركــس الشــاب توظيفــا 

فغــدا  االســتهاك،  داـئـرة  إىل  بنقلــه  جديــدا 

ثمــار  مــن  ليــس حرمــان املنتــج  االـغـراب معهــم 

الخاصــة. مــن رغباتــه  وإنمــا حرمانــه  عملــه 

كتابــه  يف  بودريــار  جــان  الفرنــي  املفكــر  يبــّن 

»مجتمع االستهاك”، أن هذا األخر هو عامل 

فاالســتهاك  االجتماعيــة.  العاقــات  يهيــكل 

أصبــح وســمة اجتماعيــة إذ يشــري الفــرد غالبــا 

الهندامــي  الرمــز  ووفــق  اآلنيــة،  للموضــة  وفقــا 

املوضــة،  قلــب  يف  »أنيقــا،  يكــون  يك  املهيمــن، 

مجتمــع  يقــوم  الـطـراز«.  قديــم  مبتــذال  وليــس 

بتأحيــد األـفـراد، ويهــدم كل شــكل  االســتهاك 

أن  الفــرد  يريــد  حينمــا  الفرديــة.  أشــكال  مــن 

يكــون كل النــاس ســوف لــن يكــون أحــدا، يغــرق 

يتـحـول  ذاتيتــه.  يفقــد  مظـهـره،  يف  وجــوده 

»السمارتفون” إىل امتداد لكينونته إذ ال يفارقه 

يــده متبـخـرا كأنــه حبلــه  أبــدا، فهــو يحملــه يف 

الســري.

إىل  بحاجــة  إنســان  كل  أن  بديهيــا  كان  ولــن 

إرضــاء حاجاتــه ورغباتــه، فــإن مــا هــو إشــكايل هــو 

حينمــا يتحــول البحــث عــن إرضــاء الرغبــات قبــل 

مثــا  األـفـراد  يشــري  إذ  الحاجــات  عــن  البحــث 

أحــدث مــا طــرح يف الســوق مــن األيفونــات بينمــا 

أيفونهــم القديــم ال ـيـزال جديــدا يفــي بالـغـرض! 

وهنــا يتـحـول األمــر إىل اســتعباد واـغـراب حيــث 

مرضيــا  تعلقــا  متعلقــن  أنفســهم  النــاس  يجــد 

لهــا.  عبيــدا  يصبحــون  بــل  والخدمــات  بالســلع 

وهذا هو منطق مجتمع االستهاك الذي يجدد 

ويخلــق منتوجــات جديــدة مبتـكـرة لنفــي صفــة 

فاملســتهلك  تتفيههــا.  أو  القديمــة  عــن  املوضــة 

املثــايل بالنســبة للـشـركات التجاريــة والصناعيــة 

هــو ذلــك الزبــون املحبــط دومــا. ولذلــك فاإلشــهار 

يهدف إىل تأجيج عدم الرضا لديه وخلق رغبات 

وتكديــس  الـشـراء  عــن  ينقطــع  ال  يك  جديــدة 

الفرنــي  املفكــر  عنــه  عــرّب  مــا  وهــو  املشــريات. 

إدغــار مــوران قائــا »نخلــق مســتهلكا مــن أجــل 

ســلعة، ال ســلعة مــن أجــل مســتهلك”.

سلعنة الوجود
تمثــل  اجتماعيــة  شــخصية  املســتهلك  أصبــح 

إذ  والوهميــة،  العمـيـاء  الشــرهة  التطلعــات 

إىل  اللــذة  عــن  الفــردي املحمــوم  البحــث  تـحـول 

كمــا  العــام  بالشــأن  انشــغال  كل  أمــام  عائــق 

اإلشــهار.  صــور  نحــو  موجهــة  الرغبــة  أصبحــت 

وقــد تفّطــن الفيلســوف األملــاين لودفيــغ فويربــاخ 

كتــب  حينمــا  الظاـهـرة  إىل  التاســع  القــرن  منــذ 

أن  شــك  ال  أن   )1841( املســيحية  جوهــر  يف 

»عصرنــا يفّضــل الصــورة عــى الــيء، النســخة 

املظهــر  الواقــع،  عــى  التمثيــل  األصــل،  عــى 

لــه،  بالنســبة  مقــدس  هــو  ومــا  الوجــود،  عــى 

ليــس ســوى الوهــم، أمــا مــا هــو مدّنــس، فهــو 

الحقيقــة. وباألحــرى، فــإن مــا هــو مقــّدس يكــرب 

ويتزايــد  الحقيقــة  تتناقــص  مــا  بقــدر  عينيــه  يف 

الوهــم، بحيــث أن أعــى درجــات الوهــم تصبــح 

املقــّدس«. درجــات  أعــى  لــه  بالنســبة 

انتـشـرت املـحـاكاة بــن النــاس، فكلمــا اســتهلك 

الفرد أكر، كلما أصبح آخر وبعيدا عن ذاته. إن 

فربكة احتياجات كاذبة للناس عن طريق إثارة 

الرغبات توحد أساليب حياتهم وممارساتهم، 

ينتقــد  الحشــد.  يف  الفــرد  تعويــم  يتــم  وهكــذا 

هرـبـرت  األـمـريك  والفيلســوف  االجتـمـاع  عالــم 

ماركــوز طغيــان هــذه الحاجــات الزائفــة يف كتابــه 

الواحــد”، فالفــرد  البعــد  الشــهر »اإلنســان ذو 

يبنــي هويتــه االجتماعيــة حســب ماركــوز انطاقــا 

الســلع.  هــذه  مــع  الرمزيــة  عاقتــه  وـحـول  مــن 

وليــس هــذا فحســب فقــد تمكــن التيــار املســيطر 

أيضــا  هــي  بحّثهــا  املعارضــة  القــوى  إدـمـاج  مــن 

عــى االســتهاك. وأصبــح شــعار املرحلــة متعويــا 

لدى األغلبية: »ليس لدينا سوى حياة واحدة، 

نحــن هنــا لنســتمتع، أن نكــون يف تلــّذذ دائــم”.

يف  الشــكلية  الحريــة  فهــذه  لذلــك،  ونتيجــة 

االســتهاك تســتعمل يف الحقيقــة كأداة هيمنــة 

من طرف الطبقة الحاكمة والشركات والسوق 

التــي ال تســتطيع البـقـاء ســوى بابتــداع حاجــات 

زائفة تشجع األفراد املهيمن عليهم واملستلبن 

عــى اإلـفـراط يف االســتهاك.

والوـفـرة  الراكــم  أن  فــرى  بودريــار  جــان  أمــا 

أن  حــن  يف  تحّســن  كأنهمــا  يبــدوان  الســلعية 

الكمية قد عوضت النوعية فقط. وتتيح الوفرة 

خيــارات أكــر وتوهمــا بالحريــة واملســاواة ولكــن 

أي مساواة وحرية يقول بودريار حينما ال ترك 

الدخــل  متوســط  للزبــون  والغــاء  املــال  هيمنــة 

ســوى خمــس عامــات تجاريــة فرعيــة رديئــة؟ ال 

عدالــة ممكنــة وال حريــة حينمــا يكــون املــال هــو 

الســيد، يقول ألبر كامو، فمجتمع يرتكز عى 

املــال ال يمكنــه التظاهــر بالعظمــة أو العدالــة.

ال أساس لتلك الفكرة املكررة دائما وخاصة عى 

االســتهاك  بــأن  القائلــة  اإلشــهارية  الصفحــات 

يجلــب الســعادة، فالعكــس هــو الصحيــح كمــا 

تبــّن دراســات وتحقيقــات كـثـرة. فنـظـرا لتعــّدد 

الســلع الرهيــب، فقــد يجــد الزبــون يف مجتمــع 

ولكــن  كـثـرة  خيــارات  أمــام  نفســه  االســتهاك 

سيشــعر بامـلـرارة أمــام عـجـزه الـشـرايئ ال يســمح 

مــن  عينيــه  أمــام  يـعـرض  مــا  باقتـنـاء  دائمــا  لــه 

جديــد يف كل لحظــة.

نحو ثقافة السوق
الثقافــة  وســلعنة  تســويق  ظاـهـرة  كانــت  ولــن 

السياســة  يف  الرئيســة  اإلشــكالية  القضايــا  مــن 

تصبــح  أن  تــكاد  فهــي  أوروبــا،  يف  الثقافيــة 

كل  دام  مــا  األغلبيــة  انتبــاه  يثــر  ال  عاديــا  أـمـرا 

يشء يجــب أن يخضــع ملنطــق الســوق وأربابــه. 

وهــي سياســة مدعومــة حتــى مــن قبــل االتحــاد 

يســتعمل يف  ســنوات  منــذ  بــدأ  الــذي  األوروبــي 

أدبياتــه وملتقياتــه عبــارة »الصناعــات الثقافيــة” 

و”املنتجات الثقافية”.. دون أدىن تردد، محما 

تلــك  أصبحــت  وقــد  الصناعــة!  منطــق  الثقافــة 

عــى  الحكــم  يمكــن  فهــل  مألوفــة.  العبــارات 

الثقافــة مــن خــال مردودهــا االقتصــادي فقــط؟ 

هــل نحكــم عــى فنــان انطاقــا مــن ثمــن لوحاتــه 

عــى  الجمهــور  تــردد  نســبة  وهــل  الســوق؟  يف 

مـعـرض مــن املعــارض هــي التــي تحــدد قيمتــه؟ 

وهل مبيعات كتاب هي املفتاح النقدي للحكم 

النشــر  دور  أغلــب  تعتــاش  فرنســا  يف  عليــه؟ 

أقــل  محتــوى  ذات  كتــب  مبيعــات  عــى  مثــا 

الفضائــح  تافــه يجــذب هــواة  أنــه  يقــال عنــه  مــا 

الــذايت. حكايــات املشــاهر  والتطويــر  والخــوارق 

واعرافات نجمات ونجوم الرياضة والتلفزيون 

واملساجن.. إلخ. ولوال بعض مداخيل املبيعات 

تنقــذ  التــي  املجــال  هــذا  يف  للعــادة  الخارقــة 

ولـحـرم  البـقـاء  الناشــرون  اســتطاع  ملــا  الوضــع 

األدب  بكتــب  التمتــع  مــن  الحقيقيــون  الـقـراء 

الجــادة. والفلســفة 

وكذلك الشأن يف ميدان السينما التي أصبحت 

تبحــث عــن الوجــوه املعروفــة والكتابــة خصيصــا 

لهــا، إذ املهــم هــو جــذب املتفرجــن وبيــع التذاكــر 

الكــربى  املتاحــف  تعــد  ولــم  األربــاح.  وضمــان 

العظـمـاء  ومنحوتــات  لوحــات  ـكـراء  يف  تــرّدد 

الفنيــة  األعمــال  صــور  بيــع  متاجــر  وتوســع 

والشــوكوالطة طلبــا للمردوديــة. وحتــى جامعــة 

»مريامــون”  متحــف  مديــر  وظفــت  الســوربون 

كتــاب  بلجيــكا، فرانســوا مريــس، صاحــب  يف 

»علــم  يف  دروس  إللـقـاء  الهجــن”  »املتحــف 

الثقافــة”. اقتصــاد 

عــى محتــوى  الســوق واملردوديــة  هيمنــة  أـثـرت 

الثقافــة حتــى أصبحــت منتوجــا يهــدف إىل تلبيــة 

طلب هو نفسه خلقه جو املنطق السائد امللّوث 

بـ”ضــرورة  تـقـول  التــي  الديمقراطويــة  والكذبــة 

النــاس«.  مــن  ممكــن  قــدر  أكــرب  إعجــاب  جــذب 

واستبدلت الحرية وفق هذه املقاربة املحاسبية 

بالتســير.

إن أب االتحــاد األوروبــي  بعــض املصــادر  تـقـول 

جــان مــوين قــد تأســف ونــدم كثــرا يف آخــر حياتــه 

أوروبــا  توحيــد  يف  بالثقافــة  يبــدأ  لــم  أنــه  عــى 

بعــد أن الحــظ بــأّم عينيــه مــا آلــت إليــه الثقافــة 

يف القــارة التــي عشــق وعمــل كل مــا يف وســعه 

لتوحيدهــا.

ما العمل؟
مــن البديهــي أن نقــد مجتمــع الســلع ال يعنــي 

وإنمــا  النــدرة  مجتمــع  إىل  العــودة  يف  رغبــة 

يمكــن  مــا  إنقــاذ  النقديــون  املفكــرون  يحــاول 

التــي  االنحرافــات  آثــار  مــن  التقليــل  إنقــاذه، 

يعرفهــا عــام بعــد عــام. مــن بينهــا تبذيــر املــوارد، 

اإلســمنت  هجــوم  البيئــة،  عــى  صــارخ  اعتــداء 

عــى املســاحات الخـضـراء يف املــدن، االمتثاليــة، 

الكينونــة.. عــى  امللكيــة  تســبيق  التنميــط، 

الاعقــاين  املتبّضــع  تحويــل  يف  يأمــل  أحــد  وال 

»ســر  متفلســف:  ســقراط  إىل  املتباهــي املقولــب 

السعادة ليس يف البحث دائما عن الكثر وإنما 

هــو تطويــر القــدرة عــى التمتــع بالقليــل”.

كاتب من الجزائر مقيم في باريس

مقال
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التالعب بالعين 
وكذلك بالصورة
محمد السيد إسماعيل

تعــد موضوعــة االســتهالك مبحثــا مــن مباحــث علــم االقتصــاد، فهــي تمثــل الضلــع الثالــث يف مثلــث البحــث االقتصــادي: اإلنتــاج – التوزيــع 

– االســتهالك. وظــل االقتصاديــون يعتــرون وـفـرة اإلنتــاج ومـعـدالت االســتهالك مــن عالمــات االنتعــاش االقتصــادي، الــذي ظــل لـفـرتات 

طويلــة طامحــا – فحســب – إىل تحقيــق حــد الكفايــة، وتلبيــة احتياجــات املســتهلك األساســية، الرتفيهيــة يف الحــدود املناســبة.

مقال

هذا التوازن بن اإلنتاج واالستهاك،  لكن
لــم يســتمر مــع دخــول الــدول الغربيــة 

الحديثــة،  يســّمى بعصــر األنــوار بعقانيتــه  مــا 

للطبيعــة  االســتغالية  بالنـظـرة  تشــّبعت  التــي 

»قــوة”  الرأســمالية  اســتنزفت  الــذي  واإلنســان 

عملــه ثــم قدراتــه املاليــة القليلــة – مــع ـغـره مــن 

الطبقات األكر ثراء- تحت إغواءات االستهاك 

التي ال تنتهي.

منــذ  الصناعيــة،  الثــورات  تــوايل  ومــع 

كوبرنيكوس إىل ما يردد اآلن عن دخولنا عصر 

الثورة الرابعة، لم تعد األسواق الوطنية قادرة 

الضخمــة  املنتجــات  هــذه  كل  اســتيعاب  عــى 

ظاهرتــان:  ذلــك  عــن  نتجــت  وقــد  واملتنوعــة. 

ظاـهـرة االســتعمار التــي تهــدف إىل فتــح أســواق 

بالقــوة. وظاـهـرة »عوملــة” االســتهاك،  جديــدة 

وتســييد ثقافــة اســتهاكّية، تقــوم عــى تســليع 

يتــم  األســواق  فتــح  كان  أن  فبعــد  يشء،  كل 

الوعــي  أنمــاط  بتغيــر  يتحقــق  أصبــح  بالقــوة، 

والســلوك.

معانيهــا  أبســط  يف  الثقافــة  تعنيــه  مــا  وهــذا 

األنروبولوجيــة، فهــي »أســاليب حيــاة تتضمــن 

بمقتضاهــا  النــاس  يعيــش  ودالالت  معــاين 

خالهــا”  مــن  ويتواصلــون  بهــا  ويتشــبثون 

املصــري”  املجتمــع  يف  االســتهاك  )»ثقافــة 

د.ســعيد املصــري موقــع قضايــا(. وهــو تعريــف 

والجانــب  للثقافــة  الرمــزي  الجانــب  بــن  يمــزج 

املــادي لاســتهاك، وتصبــح ثقافــة االســتهاك، 

والرمــوز  املعــاين  كافــة  هــي  تســييدها  امـلـراد 

والتصورات الدافعة لاستهاك واملصاحبة له.

وتدفقهــا  املعلومــات،  ثــورة  أن  شــك  وال 

قــد ســاعد عــى  العالــم  اللحظــي عــى مســتوى 

مــا يســّمى بعوملــة الحيــاة اليوميــة القائمــة عــى 

يــؤدي  مــا  وهــو  االســتهاكية،  الثقافــة  هــذه 

لكنهمــا  الظاهــر  يف  متناقضتــن  ظاهرتــن  إىل 

اإلحســاس  وهمــا:  الحقيقــة  يف  متماهيتــان 

أصبحــوا  قــد  بأنهــم  املســتهلكن  لــدى  الزائــف 

قادريــن كغرهــم، أو االغــراب بســبب مــا يمكــن 

عــى  القائــم  االســتهايك  البــؤس  نســّميه  أن 

الفجوة الواسعة بن التطلعات االستهاكية، 

الفعليــة. والقــدرات 

اآلخريــن  »تقليــد”  فريســة  الفــرد  يقــع  حيــث 

عــى  يــأيت  مــا  وهــو  بالنقــص  للشــعور  تحاشــًيّا 

حســاب تنمية الذات واســتثمار ملكاتها، هناك 

إلـهـاء عــن حقيقــة »الــذات ” -رغــم مــا هــو شــائع 

عــن تأكيــد قيــم الفرديــة- يتــوازى مــع اإللهــاء عــن 

حقيقــة »األشــياء” املســتهلكة التــي يتــّم الركيــز 

فيها عى الجانب الجمايل ال الوظيفي، وتقديم 

التجديــد الشــكيل عــى الجــودة الحقيقيــة، وهــو 

ما تتسم به ثقافة ما بعد الحداثة التي تتغلب 

بالعــن  والتاعــب  الواقــع،  عــى  الصــورة  فيهــا 

ويقــدم  املســتهلك،  األخــرى إلغــواء  والحــواس 

التظاهــر بالقــدرات االســتهاكية بوصفــه عامــة 

عى التمايز االجتماعي بغض النظر عن األعباء 

املاديــة املرتبــة عــى ذلــك.

فاملستهلك -هنا- واقع تحت ضغوط اجتماعية 

مستســلمة بدورهــا لثقافــة إشــهارية إعاميــة، 

تصنــع الــذوق االســتهايك عــى مســتوى العالــم 

تعقيــدا  األمــر  يزيــد  وممــا  الســوق.  وتوحيــد 

االنتقــال مــن اإلنـتـاج كثيــف العمالــة إىل اإلنـتـاج 

إنـتـاج  إىل  الوـفـرة  إنـتـاج  ومــن  املعرفــة،  كثيــف 

املســتهلك  أصبــح  االعتبــارات  وبهــذه  الـسـرعة 

هــو املـحـرك األســايس لإلنـتـاج. ومــن هنــا أصبــح 

مــن  محتومــا  أـمـرا  عليــه  والتأثــر  اســتهدافه، 

خــال تفعيــل آليــة الدعايــة واإلعــان والتســويق 

الجنــس  وتوظيــف  اإلنرنــت،  مواقــع  عــرب 

االندـمـاج  طريــق  عــن  الحــظ  أحــام  ومغازلــة 

قبيــل:  مــن  شــعارات  وشــيوع  االســتهاك  يف 

فرصــك يف املكســب أكــر”. تزيــد  »تشــري أكــر 

وكان ال بد أن ترك هذه الظاهرة آثارها السلبية 

عى األدب، الذي أصبح سلعة تقاس أهميتها 

بدرجــة االنتشــار، وتحقيــق أعــى أرقــام التوزيــع 

وتراجعــت معايــر العمــق واإلجــادة وجماليــات 

النــوع األدبــي، وتخلــت دور النشــر الخاصــة عــن 

طباعــة الشــعر بســبب عــدم اإلقبــال عليــه. وعــى 

الرغــم ممــا يقــال عــن زمــن الروايــة فقــد شــاعت 

منها نوعيات معينة تتسم بالتبسيط الذي قد 

يصــل إىل درجــة التســطيح واإلثــارة الفضائحيــة 

ســواء كانــت جنســية أو سياســية.

بل إن دار نشــر مصرية قد طرحت عدة روايات 

تحمــل هــذه العناويــن املثــرة »ال تظلمــوا امللــن” 

الحســن،  لحســناء  امـلـرأة”  »جســد  واملقصــود 

الــذي يبــدو أنــه اســم مســتعار. و”لســت عــذراء” 

ألحمــد  املحرمــات”  و”متاهــة  رأفــت  لرضــوى 

ســام. وهــو أمــر ال يختلــف عــن أغــاين الفيديــو 

كليب املعتمدة عى اإلثارة الجنسية، وتوظيف 

جســد امـلـرأة وتصدـيـره كأداة للمتعــة.

وهكــذا يلتقــي عصــر مــا بعــد الحداثــة مــع عصــور 

الــرق يف تســليع جســد املــرأة. إن أجيــاال متعاقبــة 

االبتــذال رغــم  هــذا  يف  يقعــوا  لــم  األدـبـاء،  مــن 

لــم  لكنهــم  االنتشــار  إىل  الطبيعــي  طموحهــم 

يهدفــوا إىل تلــك األربــاح الخياليــة التــي أصبحــت 

تحققهــا حفــات الشــعر مدفوعــة األجــر مثــا، 

االســتهاك،  وثقافــة  العوملــة  تكــن  لــم  حيــث 

قــد أدت إىل تســليع كل يشء بعــد. ومــع ذلــك 

»األدبيــة”  الظاهــر  هــذه  إن  نـقـول  أن  ينبغــي 

السلبية ال تمثل – مهما بلغت درجة انتشارها 

– وال  كان  الــذي  الجــاد  العربــي  األدب  مــن   –

ســواء  االســتهاكية  النزعــة  هــذه  ضــد   – ـيـزال 

عــى املســتوى  الكتابــة األدبيــة أو  عــى مســتوى 

االجتماعــي.

وقد كان الروايئ املصري صنع الله إبراهيم أكر 

وتصوـيـرا  الظاـهـرة  هــذه  عــى  ا  تمــرًدّ الروائيــن 

آلثارهــا املدمــرة منــذ روايــة »اللجنــة”، التــي عــّرت 

بشاعة النظام الرأسمايل وهيمنته عى العالم.

ويف رواية »ذات” يتعرض الكاتب لهذه الظاهرة 

الخارجــي  »الوصــف  منهــا  مختلفــة  بأســاليب 

األضــواء  فيهــا  تظهــر  التــي  األماكــن  لبعــض 

الحمــراء، ملحــى الويمبــي وكنتــي فــراي تشــيكن 

والوصــف  النجــوم…  ذي  الفخــم  واملطعــم 

مثــل  بــدا  الــذي  األثرـيـاء،  أحــد  ملنــزل  الداخــيل 

ســوبرماركت كبــر لــألدوات املنزليــة” أو تفســر 

إحــدى  لخــروج   – ســاخرة  ال  صادقــة   – »ذات 

السيدات بمفردها يف منتصف الليل وتلويحها 

بيدهــا يف انفعــال وهـيـاج شــديدين بأنهــا »الزم 

عــاوزة موكيــت” )»الروايــة والســلطة” د.محمــد 

ص83(. إســماعيل  الســيد 

نزعــة  اســتحكام  مــدى  يصــور  الــذي  األمــر 

مرحلــة  منــذ  وغرهــا  »ذات”  عنــد  االســتهاك 

مصــر. يف  االقتصــادي  االنفتــاح 

كاتب من مصر
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قديسو االستهالك وشياطينه
محمد الحجيري

عام 1993 سأل الصحايف والناشر رياض نجيب الريس يف مفتتح مجلة »الناقد” املحتجبة »ال أدري كم موّظفاً عربيا أمسك يف حياته 

  ordo seclorum ورقة الدوالر األمريك والحظ أو قرأ ما هو مكتوب تحت ‘ختم الواليات املتحدة العظيم’ الكلمات الالتينية التالية

novus )نوفوس أووردو سيكالوروم( والتي تعني حرفيًا ‘نظام العصور الجديدة’..”، ويجيب الريس »أعتقد ال أحد”.

مقال

عبــارة  عــى  يقتصــر  أّن األمــر ال  والحق 
الجديــدة”،  العصــور  »نظــام 

الحــر  واالقتصــاد  العوملــة  جوهــر  وهــو 

بمســار  الــدوالر  تحّكــم  هــو  بــل  والنيولـيـربايل، 

الحــظ  فقــد  الشــعوب،  ورقــاب  العالــم 

أحــد  وهــو  بنيامــن،  فالــر  األملــاين  الفيلســوف 

رواد مدرســة فرانكفــورت، أنــه يف »املقارنــة بــن 

صــور القّديســن يف مختلــف الديانــات واألوراق 

النقدّيــة يف مختلــف الــدول”. حيــث يكــون املــال، 

املتعــّن يف شــكل ورقــة نقدّيــة، موـضـوع عبــادة 

»العادّيــة”.  الديانــات  القّديســن يف  مثــل  مثلــه 

ورغــم اســتلهام بنيامــن أعمــال عالــم االجتـمـاع 

ـحـول  عملــه  منهــا  وخصوصــاً  فيــرب،  ماكــس 

الربوتســتانتّية  األخــاق  بــن  االنتقــايئ  التوافــق 

يتجــاوز  بنيامــن  أّن  إال  الرأســمالّية،  وروح 

أطروحــة عالــم االجتمــاع: فالرأســمالّية يف نظــره 

ال تحمل جذوراً دينّية فحسب، بل هي نفسها 

وال  رحمــة  دون  تنقطــع،  ال  وعبــادة  ديــٌن، 

»منزلــة  نحــو  البشــريّة  تقــود املعمــورة  هــوادة، 

مــع  يتقاطــع  الرأســمالية  تفعلــه  ومــا  اليــأس«. 

والشــيوعية(  )العربيــة  االســتبدادية  األنظمــة 

التي تكّرس عبادة الفرد من خال وضع صورة 

الورقــة  عــى  و”الــوايل”  و”الزعيــم”   »القائــد” 

بحــّد  دينــا  الرأســمالية  اعتبــار  ومــرّد  النقديــة. 

الحــظ  فقــد  األرض،  عــى  وقائــع  هــو  ذاتهــا، 

»الرأســمالّية  مقالــه  يف  لــوي  مايــكل  الكاتــب 

بوصفها ديناً: بن فالر بنيامن وماكس فيرب” 

العطــل  أيّــام  غالبّيــة  ألغــوا  الرأســمالّين  إن 

عــى  حاـفـزاً  اعتربوهــا  حيــث  الكاثوليكّيــة، 

الكســل. بذلــك، تشــهد جميــع األيّــام، يف إطــار 

الدين الرأسمايل، انتشار »الفخامة املقّدسة”، 

أي طقــوس البورصــة واملصنــع، يف حــن يتتّبــع 

صعــود  شــديد”،  و”توّتــر  بقلــق  املتعّبــدون، 

املمارســات  تعــرف  وال  وهبوطهــا.  األســهم 

الرأســمالّية انقطاعــاً، حيــث تهيمــن عــى حيــاة 

األفــراد مــن الصبــاح إىل املســاء، ومــن الربيــع إىل 

الشــتاء، ومــن املهــد إىل الّلحــد، حتــى سلســلة 

الثيــاب  ومــاركات  واملقاهــي  الضخمــة  املطاعــم 

املزيفــة واملشــروبات الغازيــة والروحيــة وبعــض 

قصــص  بوتــر،  ســيلر”)هاري  »الباســت  كتــب 

أصنامهــا  فرضــت  ـبـراون(  دان  الرعــب، 

الشــوارع  يف  املنتـشـرة  ورموزهــا  االســتهاكية 

وعــى الشاشــات والثيــاب، بــل ويف التعليقــات 

الصحفية وكتب »فاسفة اليوم”.

وإذا كانــت أنمــاط االســتهاك فرضــت أنماطــاً يف 

التعاطــي مــع كل الســلع والثيــاب فهــي جــّردت 

قديمــا  والهالــة  هالتهــا،  مــن  والثقافــة  الفنــون 

واجتماعيــاً  رمزيــاً  بعــداً  الفنــّي  تعطــي  كانــت 

يف كونــِه يعــرُب عــن املقــّدس وعــن كّل مــا يرتبــُط 

األعمــال  ُصبغــت  لهــذا  والعــاداِت،  بالّطقــوِس 

الفنّية قديماً بهالة حضوريّة. إالّ أّن هذا الّتصّور 

ســيتاىش تمامــاً مــع ظهــور الفوتوغرافّيــة اّلتــي 

ستشــّكل أزمــة الفــّن الحديــث، إذ فّجــر العاقــة 

وأضحــت  وعملــه،  الفنــان  بــن  الطقســية 

الّصناعــة الّثقافّيــة رديفــة اآلليــة والفــّن الّســهل. 

الفّن الذي يخرُج عن كّل روح إبداعّية ويرميها 

يعيــُد  االســتهايّك  يف املجتمــع  الفــّن  الّظــل.  يف 

إنتاَج فٍنّ بناًء عى مقاساِت الّسوق و”الّصناعة 

الّثقافية عى وجِه الحقيقة ال تهتُم باإلنســان، 

إاّل باعتبارِه زبونا وموّظفاً”، بحسب أحد قاريئ 

فالــر بنيامــن.

واعتــرب زميــل فالــر بنيامــن هرـبـرت ماركيــوز أن 

نزعــة االســتهاكية أصبحــت شــكاً مــن أشــكال 

الســيطرة االجتماعيــة. فبــدالً مــن الســعي خلــف 

الحريــة الحقيقيــة اقتصــر االختيــار عــى ـقـرارات 

أحــادي  »إنســان  إنـتـاج  إىل  أدى  مــا  الـشـراء، 

البعد” لكنه انتقد يف الوقت نفسه بروقراطية 

اآلفلــة(،  )الشــيوعية  الســوفياتية  االقتصــادات 

محدودة. وحــاول  حريــة  ذات  إياهــا  معـتـرباً 

ماركيــوز متأثــراً بمشــاهداته للمجتمــع األمــريك 

اســتغال  يف  الجديــدة  الحلقــة  استكشــاف 

لتوضيــح  الهيمنــة  ملفهــوم  فأّســس  اإلنســان، 

التقنيــة  مجتمــع  يف  اإلنســان  اســتعباد  كيفيــة 

هــي  تصبــح  األداتية؛ فالســلعة  والعقانيــة 

وبوابــة  الوجــود  مركــز  وهــي  والنهايــة  البدايــة 

عــى  الرأســمايل  النظــام  يلعــب  إذ  الســعادة، 

وتــر الحاجــات وتغــدو فكــرة الســعادة، بحســب 

الفرنــي جــان بودريــار، هــي »املرجعيــة املطلقــة 

للمجتمع االستهايك” أو »معادل الخاص”، 

وشعار »أنا أستهلك إذن أنا موجود”، والوجود 

مــن  اإلنســان  تزيــح  فالســلعة  الاوجــود،  هنــا 

عنــه  نتجــت  وهــذا  لتحــّل محلــه،  الكــون  مركــز 

مصطلحــات مثــل التوثــن )fetishism(، وهــي 

تعنــي أن األشــياء )بمــا يف ذلــك الســلع( تتـحـول 

إىل أوثــان يتعبــد اإلنســان يف محرابهــا بعــد إزاحتــه 

هوركهايمــر  ماكــس  وكان  الكــون.  مركــز  مــن 

فرانكفــورت  ملدرســة  املنتميــان  أدورنــو،  وتيــدور 

التجربــة  نقــد  عاتقهــا  عــى  ألقــت  التــي  األملانيــة 

يــرّددان  االســتهاك،  مجتمــع  ونقــد  الحداثيــة، 

أن »كل تشــيؤ عبــارة عــن نســيان …”،  فلمــا نــي 

اإلنســان نفســه صــار شــيئاً يقــذف بــه هنــا وهنــاك، 

إنــه ميــت حتــى وإن كان مــا زال يتنفــس، ذاك هــو 

الوضع الذي كان يشخصه ويحلله عالم النفس 

األملــاين األـمـريك إريــك فــروم أيضــاً، وكأنــه يعنــي 

أن »اـغـراب اإلنســان عــن ذاتــه هــو انفصالــه عــن 

املثاليــة”. الطبيعــة 

صار االستهاك صنماً ووثناً جديداً، وهو ما دفع 

إريــك فــروم إىل الظــن بــأن املجتمــع الحــايل بحاجــة 

إىل »علــم لألصنــام”، ففــي هــذا املجتمــع لــم يعــد 

اختلــف  األمــر  إن  بــل  عشــروت  أو  بعــل  هنــاك 

الرفاهيــة  وأدوات  واملنتجــات  فالســلع  تمامــاً، 

بالســعادة  توهمنــا  التــي  الجديــدة  األصنــام  هــي 

وتدفعنــا نحــو امللــل. إن إريــك فــروم يؤكــد عــى أن 

حقيقــة حضارتنــا الحاليــة هــي: أن النــاس ليســوا 

ســعداء. ليــس ألنهــم ال يملكــون أو ال يتوفــرون 

عــى األشــياء، بــل ألن امللــل يخــرق حياتهــم.

 ”Obscene عــى أن النظــام الرأســمايل »العاهــر  

لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد،  -والتعبــر ملاركيــوز- 

اإلعاميــة  مؤسســاته  وعــرب  انطلــق،  انــه  بــل 

طريــق  عــن  باســتمرار  الزبائــن  ليذكــر  الضخمــة، 

الشاشة أو وسائل اإلشهار املختلفة بمآثر الحياة 

االستهاكية التي يحيون يف كنفها. ومؤخرا نشر 

سافوي جيجك مقالة يف صحيفة »الغارديان”، 

بعنــوان »ـشـوكوالتة خاليــة مــن الدهــون، ومنــٌع 

تاٌمّ للتدخن: إحساسنا بالذنب من االستهاك، 

خالهــا  مــن  يحــاول  عقولنــا؟”،  يســتهلك  ملــاذا 

تحليــل مــأزق اســتهاكّية عصرنــا الحاضــر، حيــث 

إشــباع  ضــرورة  مــن  االســتهاك  هــدف  تـحـّول 

لغايــات  االســتهاك  إىل  األساســّية  الحاجــات 

االنضمــام إىل نمــط حيــاة عصــرّي. ويقــول جيجــك 

لخرباتنــا  التســليع املباشــر  هــو  اليــوم  نشــهده  مــا 

يعــد  لــم  الســوق  مــن  نشــريه  مــا  )الحياتّيــة(: 

بقــدر  امتاكهــا،  نريــد  مادّيــة(  )أشــياء  منتجــات 

الجنــس،  يف  ـخـربات  حياتّيــة”،  »ـخـربات  كونــه 

األكل، التواصل، استهاك ثقايف أو املشاركة يف 

نمــط حيــاة. فكــرة ميشــيل فوكــو عــن تحويــل ذات 

الفــرد ذاتهــا إىل »عمــل فّنــي” يحظــى هنــا بتأكيــد 

أنــا أشــري لياقتــي البدنيــة  غــر متوّقــع: )فمثــاً( 

عــن طريــق زيــارة نــاٍد لّلياقــة البدنيــة؛ أنــا أشــري 

للتأّمــل  دورات  بااللتحــاق يف  الروحّيــة  اســتناريت 

عــن  العامــة”  »شــخصّيتي  أشــري  أنــا  الروحــّي، 

طريــق الذهــاب ملطاعــم يرتادهــا أشــخاص أطمــح 

إليهــم. باالنتســاب 

إـغـراءات  ملقاومــة  جــدوى  مــن  هــل  والســؤال 

االســتهاك التــي تصنــع موتنــا وبؤســنا وباهتنــا؟ 

هــل مــن جــدوى لنكــون شــياطن ضــد االســتهاك 

العصــور  ونظــام  الفايســبوك  طوفــان  زمــن  يف 

نعيــش  بتنــا  الــدوالر،  عــن  انبثــق  الــذي  الجديــدة 

نشــعر  عــى ذلــك  نقــدر  لــم  وإذا  نســتهلك،  لــي 

الثقافــة  يف  حتــى  لإلقـصـاء،  نتـعـرض  أو  بموتنــا 

انجــّر الكّتــاب إىل مســتنقع االســتهاك، فالكثــر 

تتـحـول  لــم  إذا  بالبــؤس  يشــعرون  الكّتــاب  مــن 

كتبهم إىل سلعة، أو لم تلق مقاالتهم املزيد من 

املشــاهدات والايــكات يف زمــن الراتينــغ واإلنرنــت 

وأنســتغرام. والفايســبوك  والتويــر 

كاتب من لبنان
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االستهالك والهالك
صور من المجتمع العشوائي

باسم فـرات

ثقافة االستهالك، سمة العصر بال أدىن منازع، فقد توسعت قائمة الطلبات للفرد، حتى أصبح الجشع سمة األفراد واملجتمعات؛ 

ال الشــركات فقــط. الجشــع بمعنــاه الواســع؛ حــن تؤمــن أن اإلقبــال عــى هــذه الثقافــة حــق طبيعــي لــك. وإذا كانــت ثقافــة االســتهالك يف 

مــا يخــص أنواًعــا مــن املشــروبات الغازيــة والعصائــر وأنواًعــا مــن األطعمــة التــي ال يتــم اســتهالكها بإـفـراط؛ فهــذا أهــون الشــرور، قياًســا 

بثقافــة املعلوماتيــة التــي ال تقــف وراءهــا جهــات مختصــة، مثــل األدويــة وغرهــا، والتــي تــؤدي إىل اإلدمــان وتســبب أمراًضــا خطــرة.

مقال

أخطــر أنــواع االســتهاك هــو ذلــك النــوع  إن
بمظهــر  والظهــور  التباهــي  حــب  مــن 

املثقفــة  النخبــة  َتـــلوك  حــن  والعالــم،  املثقــف 

معلومات خطرة ظاهرها الدفاع عن مجموعة 

أو مجموعات سكانية، وباطنها إدامة الحروب 

والكراهيــة والبغـضـاء بــن البشــر بعامــة، وبــن 

أبـنـاء الوطــن أو املنطقــة بخاصــة. نعــم، أخطــر 

أنــواع االســتهاك حــن تقــود الدعايــات ووســائل 

اإلعام والتواصل االجتماعي النخب إىل ترديد 

ــا  معلومــات خاطئــة فيتلقفهــا النــاس األقــل حًظّ

و”الثقافيــة”  االجتماعيــة  واملكانــة  الشــهرة  يف 

ــا مــن النــاس  فيحيلونهــا إىل ثقافــة مقدســة؛ ظًنّ

وأن  االختصــاص  ذوي  مــن  قائليهــا  أن 

معلوماتهم التي رددوها دقيقة للغاية.

جنــي  تريــد  ـشـركات  لهــا  ق  ُتســِوّ معلومــات 

ـخـرات املنطقــة، فتشــيع  الطائلــة مــن  األمــوال 

الثقافــة  مــن  أنــواع  عــى  إعامهــا  يف  وتركــز 

أي  إشــاعتها،  يف  دوًرا  ويــؤدي  املثقــف  يتبناهــا 

ونقــد  تمحيــص  وبــا  عشــوائًيّا  اســتهاكها  يتــم 

املثقــف  فيتســاوى  لنواياهــا،  وتفكيــك  وتحليــل 

مــع الشــخص العــادي، بــل إن خطــورة املثقــف 

أكــرب بكثــر، ألن الفــرد ُيحّطــم حياتــه، وإن كان 

نــواة املجتمــع، لكــن أن يتـحـول املثقــف إىل  هــو 

مســتهلك لثقافــة التدمــر والـُهـــويات الضيقــة، 

فجريمتــه هنــا أنــه يقــوم بتدمــر مجتمعــات، ال 

نفســه فقــط. إنــه يســحب املجتمــع إىل الهاويــة.

النــاس  بفقــدان  ثقافــة االســتهاك  تتســبب  لــم 

ســطحية  ثقافــة  كرســت  بــل  فقــط،  لصحتهــم 

مهمــا  »املثقــف”  يتبناهــا  مغلوطــة  ومعلومــات 

كانت درجته العلمية -إاّل ما رحم َرّبي- ووعيه 

ومبـشـًرا؛  فاعــًا  ويكــون  فيهــا  ويُســهم  بهــا، 

املعــارض  واجهــة  تتصــدر  ألن  ســمحت  ثقافــة 

أنــواع  أردأ  التجاريــة  واملحــات  والحوانيــت 

املنتجــات، ويف الوقــت نفســه تتصــدر واجهــات 

القنــوات الفضائيــة ووســائل اإلعــام أردأ أنــواع 

النخب، ثقافية وسياسية ودينية عى السواء.

املعــريف،  والعمــق  العلــم  فيهــا  تراجــع  ثقافــة 

وأخاقيــات املثقــف املبنــي عــى البحــث والتدقيــق 

يف املعلومــة وصحتهــا؛ ومــن ثــم تفكيكهــا قبــل 

أن يتفــوه بهــا أو يكتبهــا؛ وتســاَوى فيهــا مــا هــو 

وإعانــات  األســواق،  واجهــات  يف  معــروض 

الصنــع،  ســيئة  الجــودة،  واطئــة  البضائــع 

قــد  وكان  منطقتنــا،  عمــوم  يف  والتعليــم 

صعــود  عقــود  بضعــة  قبــل  لــه  ــَد  وَمَهّ ســبقه 

املنطقــة،  بلــدان  قيــادة  إىل  جهلــة  دكتاتوريــن 

والنفــي  والجســدي  الروحــي  الـخـراب  ليعــّم 

أصبــح  حتــى  قاطبــة،  مجتمعاتنــا  والثقــايف 

األوبئــة  بهــذه  نتلــوث  ال  أن  الحقيقــي  الكفــاح 

التــي تاحقنــا. أوبئــة مثلمــا لّوثــت الهــواء كذلــك 

فعلــت مــع األجســاد والنفــوس والعـقـول عــى 

ســواء. حــّد 

تقاليــد  لدينــا  كانــت  وأكــر،  عاًمــا  ثاثــن  قبــل 

راسخة يف املجتمع، قبل أن تهجم علينا ثقافة 

االستهاك، ومعها ثورة التواصل االجتماعي؛ 

ومــن هــذه التقاليــد كان النــاس؛ مــن البســطاء 

عــرب  املجتمــع  إىل  يتحدثــون  حــن  والصفــوة؛ 

)قبــل  التلفــاز  أو  اإلذاعــة  أو  الصــوت  مـكـربات 

لهجاتهــم  مــن  يخففــون  الفضائيــات(  ظهــور 

ببعــض  يســتعينوا  أن  ويحاولــون  املحليــة، 

الجمــل العربيــة الفصيحــة، بمــا يجعــل املواطــن 

العربــي البســيط قــادًرا عــى فهــم مــا يتكلــم بــه 

كانــت  مهمــا  التلفــاز  أو  اإلذاعــة  عــرب  املواطــن 

لهجتــه ومــن أي بلــد عربــي كان. لكــن مــع تنامــي 

الحداثــة  ومفاهيــم  االســتهاك،  ثقافــة  شــيوع 

وما بعدها؛ صار بعض الناس -حتى الشعراء 

يف  مغرقــة  عاميــة  بلهجــة  يتحدثــون  واألدـبـاء- 

محليتهــا، وكذلــك مقدمــو الربامــج يف اإلذاعــات 

والفضائيــات.

مــن  متعــددة  بأنــواع  مجتمعاتنــا  تحفــل 

وبــذور  العرقســوس  مثــل  النافعــة  املشــروبات 

املشــروبات  مــن  وغرهــا  والكركديــه  الريحــان 

التــي يمكــن احتســاؤها بــاردة وبعضهــا ســاخنة، 

نركهــا  لكننــا  الحالتــن،  يف  يصلــح  وبعضهــا 

للمشــروبات  فريســة  أبناءنــا  وـنـرك  جميًعــا 

نتائــج  الغازيــة املدـمـرة للمناعــة، والتــي تعطــي 

كارثية مستقبًا. وكذا الحال يف مجال الثقافة؛ 

التي تســتحق أن نصرخ يف وجه حكوماتنا التي 

اللغــوي  التـنـوع  إدارة  يف  ذريًعــا  فشــًا  فشــلت 

بالغــة إلحــدى  إـسـاءات  وأـسـاءت  والعقائــدي، 

أهــم خصــال مجتمعاتنــا؛ أال وهــي التعايــش، 

وحكومــات  شــعوب  تجــارب  مــن  تســتفد  ولــم 

أو  عقائدًيّــا  أو  لغويًّــا  تذويــب املختلــف  حاولــت 

كليهمــا مًعــا، وكانــت النتيجــة الفشــل الذريــع 

واإلـقـرار  املفاوضــات  طاولــة  إىل  والجلــوس 

عــى  بــه،  واالهتمــام  بإدارتــه  والتفــن  بالتـنـوع 

َشــرَطي اإليمــان املطلــق بوحــدة اـلـراب الوطنــي 

واحرام اللغة الوطنية األوىل وعقيدة األغلبية.

عــن  بوجوهنــا  نشــيح  نفســه  الوقــت  يف  لكننــا 

آالف األمثال والوقائع التي تحتفظ بها الذاكرة 

وتعايشــها  مجتمعاتنــا  تكافــل  عــن  الجمعيــة 

عــى االســتمرار يف تجاهــل  وتســامحها، ونصــّر 

دراسة هذا التنوع وتفكيكه والوقوف عنده بما 

ُيقــّوي مــن أواصــر التعايــش والســلم األهــيل يف 

التـنـوع  أوطاننــا ويريهــا، عــرب التعريــف بثقافــة 

واإلســامية.  العربيــة  ثقافتنــا  رفــد  يف  ودوره 

منتـشـرة  ظاـهـرة  ثمــة  بــل  فقــط؛  هــذا  ليــس 

فضحتهــا وعّرتهــا وســائل التواصــل االجتماعــي، 

وتضــع  ومدـمـرة  ســطحية  اســتهاكية  ثقافــة 

حــن  واملجتمــع؛  املثقــف  بــن  خـطـرة  حواجــز 

يســتعن كثــر مــن »املثقفــن” أمــام أّي عمليــة 

مســتخدموها  ُيثبــت  جاـهـزة  بجمــل  إرهابيــة 

أنهــم صــورة أكــر بشــاعة مــن عســس األنظمــة 

ومــن  أنفســهم،  اإلرهابيــن  ومــن  الدكتاتوريــة 

ديــن  هــو  عــى ســبيل املثــال »هــذا  الجمــل  هــذه 

اإلســام  هــو  الداعــي  و”اإلســام  محمــد” 

الصحيــح”، و”اإلســام ديــن صحــراوي مناهــض 

مــن  تتقبلهــا  قــد  جمــل  والحضــارة”  للمدنيــة 

أشــخاص ال حــظ لهــم مــن الثقافــة بمفهومهــا 

يتلفظهــا  ُتقبــل حــن  لكنهــا ال  املتعــارف عليــه، 

شعراء وأدباء وكتاب وحملة دكتوراه بالتاريخ 

املــواد  مــن  ذلــك  وغــر  واألدب  اللغــة  وعلــم 

حاملهــا  عــى  ُتحّتــم  التــي  اإلنســانية  العلميــة 

وبالتاريــخ. وأصولهــا  باللغــة  تضلًعــا 

أحســن  لــو  عظيًمــا  دوًرا  األوىل  البيئــات  تــؤدي 

اســتخدامها يف كبــح جمــاح ثقافــة االســتهاك، 

وريــاض  األـسـرة  يف  تتمثــل  األوىل  والبيئــات 

تســتفيد  أن  يجــب  حيــث  واملدرســة،  األطفــال 

العلميــة  الطــرق  مــن  التعليميــة  املؤسســات 

نزعــة  خلــق  طريقــن:  يف  تســر  وأن  الحديثــة، 

االحتياجــات الضروريــة وذات املنفعــة الصحيــة 

النقــدي  التفكــر  ثقافــة  وزرع  واالقتصاديــة، 

ونزعــة التدقيــق املعــريف، أي التدقيــق يف مصــادر 

يف  ــا  مجانًيّ املتوـفـرة  املعلومــات  ســيل  وصحــة 

الشــبكة املعلوماتيــة ومــا تضّخــه وســائل اإلعــام 

االجتماعــي. والتواصــل 

تـحـرص  مكتبــة(  )أمينــة  مكتبــة  مدـيـرة  زوجتــي 

ويكيبيديــا  موســوعة  أن  طابهــا  تعليــم  عــى 

وسواها من املواقع ليست مواقع علمية آمنة، 

علميــة  ومعلومــة  طبيــة  وصفــة  أّي  وترفــض 

يف  البحــث  عــى  وتؤكــد  منهــا،  تــأيت  وتاريخيــة 

ومواقــع  العالــم  يف  األوىل  الجامعــات  مواقــع 

أي  الدوليــة،  َمة  الـــُمَحَكّ العلميــة  املجــات 

ألســاتذة  الرقيــة  بحــوث  تنشــر  التــي  املجــات 

الجامعــات، ويتمثــل تشــدد زوجتــي هــذا فيمــا 

ذـكـرت أعــاه ويف عــدم االنصـيـاع أمــام مغريــات 

وحرصهــا  االســتهاكية،  والثقافــة  اإلعانــات 

نــود  غذائيــة  مــادة  أّي  محتويــات  ـقـراءة  عــى 

تركهــا. مــن املحتويــات  تخلــو  ـشـراءها، وحــن 

عليــه  تكــون  أن  يجــب  الــذي  الوعــي  هــذا 

بصحتنــا  لننجــو  كافــة.  التعليميــة  املؤسســات 

اإلـسـراف  مــن  مجتمعاتنــا  وتنجــو  ومدخراتنــا 

التاريــخ  يف  الفتــاوى  وســيل  وامللبــس  امـلـأكل  يف 

ويك  والعقائــد،  والفقــه  والطــب  والسياســة 

مختصــون  جامعــات  أســاتذة  عندنــا  يظهــر  ال 

بالنقــد وعلــوم اللغــة وهــم يهرفــون بمثــل هــذا 

الكام »إن يف القرآن خطابن، خطاب مختص 

بالـعـرب، وآخــر مختــص باألمــم األخــرى، فأمــا 

الذي يخص العرب فهو حديث الله عن الجنة 

املخلديــن،  والولــدان  والقصــور  العــن  والحــور 

وأمــا املختــص باألمــم األخــرى فهــو حديــث اللــه 

والتعلــم”. العلــم  عــن 

كاتب من العراق
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اإلعالن وثقافة االستهالك
بصريات مدن ساكني الهامش

فيصل عبدالحسن

كلما حضرت محاضرة موضوعها ثقافة االستهالك أو قرأت كتاباً أو مقاالً عنها تذكرُت كيف كنت أدخل إىل الدار يف السبعينات القرن 

املايض كاللص وقد أخفيت كتاباً جديداً غايل الثمن تحت قمييص، خوفاً من تقريع أمي ووصفها يل بالتبذير.

مقال

والدي يرحمه الله ينصحني -بلطف-  كان
وهــي  العامــة،  املكتبــة  إىل  أذهــب  أن 

قريبــة مــن بيتنــا، مســافة شــارعن، ال أكــر لــي 

اقرأ أّي كتاب مجاناً. ولكن حّب االمتاك لدّي، 

للكتــب، جعلنــي ال أعبــأ بنصيحتــه  وخصوصــاً 

مــن  أكــر  الثانويــة  ـفـرة  خــال  وأجمــع  كـثـراً، 

ألف كتاب.

مــن  مــع  موفقــاً  بعــد ذلــك حــاً  لكننــي وجــدت 

إكرامــاً  وليــس  الـقـراءة،  محبــي  مــن  مثــيل  هــو 

لنصائــح أبــي أو تقريعــات أمــي بــل لضيــق ذات 

اليــد الــذي عانيتــه يف ذلــك الوقــت. وهــذا الحــل 

يتلخــص بتبــادل الكتــب بينــي وبــن أصدقــاء مــن 

أمثايل من محبي الكتاب. وهذا الحل لم ينجح 

كثراً معنا لوقت طويل، فرَوّجنا وقتها وصّية 

تـقـول »أحمــق مــن يعــر كتابــاً وأكــر حمقــاً مــن 

يعيــده!”.

وعدنا بعد ذلك لعادتنا السابقة -شراء الكتب- 

وقد ابتكرنا حياً جديدة لطمس معالم الشراء 

واإليهام بأنه كتاب قديم، استعرناه من صديق 

أو وجدنــاه مرميــاً عــى قارعــة الطريــق. ولــم يكــن 

يصدقنــا ال األب وال األم، وكانــا يســكتان رحمــة 

بنــا، وهمــا يدعــوان لنــا بالشــفاء مــن داء ـشـراء 

يمكــن  مصاريــف  األـسـرة  وتحميــل  الكتــب، 

مـشـاكل احتياجاتنــا  مــن  مشــكلة  بهــا  تحــَلّ  أن 

إنفاقهــا  ثــوب أو قرطاســية أو  الكـثـرة، كـشـراء 

يف أّي شــأن آخــر يفيدنــا خــال الســنة الدراســية، 

ويبــدو لهمــا معـقـوالً ونافعــاً.

رأسمالية متوحشة
كان ذلــك يف ســبعينات القــرن العشــرين زمــن 

ومــا  الســر،  يف  والعيــش  والطيبــة  القناعــة 

الراديــو  تلــك:  الســبعينات  يف  كان  مــا  أدراك 

واألســود،  باألبيــض  والتلفزيــون  الرانسســر، 

واألثــاث القديــم مــن تاريــخ ـعـرس أمــك وأبيــك، 

تبللــُه  بقطــن  الوالــدُة  تلمعــُه  جديــداً  ـيـزال  وال 

ســريرك،  وحتــى  الزيتــون،  زيــت  مــن  بقليــل 

الــذي وضعــوك فيــه يــوم والدتــك تــراه يســتخدم 

إلخوتــك بالتتابــع، وأنــت قــد تجــاوزت العاـشـرة 

عـمـرك. مــن 

املجتمعــات  يف  االســتهاك  ثقافــة  تنــاول  إن 

العربيــة يف دراســة أو بحــث أكاديمــّي أو مقــال 

قصر، قراءة أو كتابة، يذكرين بكل ما عشــناه 

ابتــكار  عــى  ومقــدرة  قناعــة  مــن  طفولتنــا  يف 

مــن  أـسـرنا  واحتياجــات  الحتياجاتنــا  الحـلـول 

دون أن نضطــر إىل الذهــاب إىل الســوق القتـنـاء 

األـسـرة. ميزانيــة  ترهــق  جديــدة  ســلعة 

إن ما نقرأه ونشاهده يومياً يف أسواقنا وأسرنا، 

هــي  حاجــات،  لـشـراء  أمــوال  مــن  ينفــق  ومــا 

عــن  نســتغني  أن  ويمكــن  بيوتنــا،  موجــودة يف 

قبــل  الكاتــب  إـسـراف يجعــل  هــذا  ـشـرائها وكل 

العديــد  عــن  ويحاســبها  نفســه  يســأل  القــارئ 

مــن املمارســات الخاطئــة، التــي مارســناها خــال 

واحــد. شــهر 

جــواالً  هاتفــاً  اشــريت  أنــك  فعــى ســبيل املثــال 

أكــر ذكاء ممــا كان لديــك، بينمــا هاتفــك الــذيك 

الســابق ال ـيـزال يعمــل بكـفـاءة، أو ـغـرت أثــاث 

مكتبك، وقديمك ال يزال جديداً، ولكن مودياً 

أكــر جــدة زهيــد الثمــن ُعــرض يف األســواق، فلــم 

يكــن مــن مهــرب لــك غــر الشــراء.

كـشـرائك  للمــال،  هــدراً  أكــر  هــو  مــا  وهنــاك 

دقــة،  أكــر  بازمــا  لتلفزيــون  جديــداً  موديــاً 

ســابق  بازمــا  تلفزيــون  مــن  للصــور  وتجســيماً 

اشــريته قبــل ســنتن، وال ـيـزال يعمــل بكـفـاءة 

عاليــة يف بيتــك، أو تبديلــك ســيارتك ولــم يمــض 

أن  أو  ســنتن،  أو  ســنة  ســوى  موديلهــا  عــى 

مــن  املابــس  مــن  جديــدة  موديــات  تشــري 

تلــك  مــن  ُمنتجــة  فقــط  ألنهــا  أجنبيــة  مــاركات 

لهــا. الحقيقيــة  الحاجــة  دون  مــن  املــاركات 

أن  العربيــة  الــدول  يف  للنظــر  الافــت  ومــن 

التلفزيــون واإلنرنــت واإلذاعــات املختلفــة تقــوم 

االســتهاك،  ثقافــة  إشــاعة  يف  جبــارة  بمهمــة 

والبـنـوك  الـشـركات  ذلــك  يف  وتشــارك 

وقبــل  ونهــاراً،  ليــاً  تنشــر  فهــي  واملؤسســات، 

والفطــر،  الضحــى  كعيــد  الدينيــة،  املناســبات 

وافتتــاح املــدارس يف كل ســنة دراســية جديــدة، 

الدخــل،  ملحــدودي  ميـسـرة  لقــروض  إعانــات 

فهــي تـقـرض مــن ليــس لديــه املــال لـشـراء كبــش 

العيــد، وأخــرى تقــرض لتبديــل أثــاث البيــت، أو 

إعان أخر لتبديل بانيو الحمام القديم بحمام 

وكل  املنــزل،  ديكــور  لتجديــد  أو  جاهــز،  آخــر 

ومــا  االســتهاك”  ثقافــة  ضمــن”  يدخــل  ذلــك 

تنشــده »الرأســمالية املتوحشــة” لخلــق جمهــور 

مســتهلك ملــا تنتجــه وتســّوقه يف دولنــا التــي هــي 

دول فـقـرة ولــم تــزل مســتويات دخــل أفرادهــا 

منخفضــة، وأغلبهــا يف حــدود الفقــر، وبعــض 

ـشـرائحها االجتماعيــة تعــاين مــن الفقــر املدقــع، 

ودخل الفرد اليومي فيها أقل من دوالر واحد.

الدقيقة الواحدة

الشركات الكبرة ووكاالتها يف الدول العربية، 

التــي وصلــت إىل زبائنهــا عــرب إعانــات التلفزيــون 

واإللكرونيــة،  الورقيــة  والصحافــة  والراديــو 

ابتكرت ما تسّميه ” اإلعان املتنقل” و” اإلعان 

الــدول  يف  واســعة  فـقـرة  لـشـرائح  البديــل” 

أو  التلفزيــون  يف  اإلعانــات  تتابــع  ال  العربيــة 

اإلذاعــة وال شــبكات اإلنرنــت، ومــن ابتكاراتهــا 

يف  والعشــوائّيات  فيــح  الَصّ مــدن  إىل  للوـصـول 

بالرغــم  ســكاناً  أكــر  هــي  والتــي  العربيــة  املــدن 

أن ميزتهــا  مــن فقرهــا وعــدم قدرتهــا املاليــة إال 

ويمكــن  عــدداً  أكــر  فيهــا  النــاس  أن  الرئيســية 

البضائــع  بـشـراء  ســكانها  مــن  كبــر  عــدد  إـغـراء 

بالتقســيط. بالدفــع 

والســبب يف ظهــور الطرائــق الجديــدة يف اإلعــان 

يســميه  مــا  معينــة  خدمــة  أو  مــا  بضاعــة  عــن 

املعلنــون باإلعــان املتنقــل واإلعــان البديــل، أن 

وسائل اإلعان يف التلفزيون واإلذاعة والجرائد 

املعلــن،  لــدى  مرغوبــة  غــر  صــارت  واإلنرنــت 

ألنهــا  أو  املطلــوب،  للزبــون  تصــل  ال  إمــا  فهــي 

صــارت غاليــة الثمــن عــى املعلــن، ولذلــك فهــو 

الكثــر. يختــار طرقــاً ال تكلفــه ماديــاً 

 ASUS لـشـركة  املــوزع  الوكيــل  ابتكــر  فقــد 

عــى  الكومبيوتــر املحـمـول  بأجـهـزة  املتخصصــة 

سبيل املثال، طريقة جديدة يف اإلعان بواسطة 

ملصقــة  يافطــات  تحمــل  هوائيــة”  »دراجــات 

ويقودهــا  الـشـركة،  منتوجــات  صــور  عليهــا 

شــباب ذهاباً ومجيئاً يف أحياء املدن العشــوائية 

والفـقـرة وأســواقها وملــدة ثمــاين ســاعات يوميــاً 

صباحــاً  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداء 

عـصـراً. والنصــف  الرابعــة  الســاعة  وحتــى 

قــال يل أحــد الدراجــن الشــباب يف إحــدى هــذه 

التــي أعمــل  للصحيفــة  تحقيــق يل  القوافــل يف 

ثــاث  مــن  تتكــون  لإلعــان  قافلــة  »كل  فيهــا 

دراجــات تحمــل أفيشــات –بوســرات- لإلعــان، 

ونتوقــف يف أمكنــة مزدحمــة، ليشــاهد اإلعــان 

أكرب عدد من الناس، ونجيب عى تساؤالتهم، 

فلدينــا عــروض للبيــع بالتقســيط املريــح”.

الطــرق،  تقاطعــات  يف  أحيانــاً  »ونقــف  وأكمــل 

ثــم نواصــل ـسـرنا، لنغطــي  ألخــذ راحــة قليلــة 

وكيــل  لنــا  حددهــا  املدينــة  يف  معينــة  مســافة 

عــن  فيهــا  نتوقــف  ســاعة  أيضــاً  ولنــا  التوزيــع، 

وأجرتنــا  الغــداء،  طعــام  لتنــاول  العمــل، 

دوالراً-  عشــر  -اثنــا  منــا  واحــد  لــكل  اليوميــة، 

ومــن يعمــل يف الوجبــة املســائية يــزداد أجــره إىل 

الضعــف”.
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أســلوب  ذو  »املديــر  كتــاب  مؤلفــي  أن  ويبــدو 

نتشــارد  بــا  كينيــث  د.  الواحــدة”  الدقيقــة 

باإلعــان  رأيهمــا  ســيغران  جونســان  وسبنســر 

الكتــاب،  الــذي اقرحــاه يف  الناجــح  التلفزـيـوين 

عــى  أن تحصــل  »إذا أردت  فيــه  يـقـوالن  حيــث 

أال  ينبغــي  ســيارة  ـشـراء  ألجــل  طويــل  ـقـرض 

األجــل!”. قـصـرة  ســيارة  تشــري 

أغنيات الراي
الزبــون  إىل  يصــل  يعــد  لــم  التلفزـيـوين  اإلعــان 

املطلــوب يف الكثــر مــن الــدول العربيــة، وصــار 

من الواجب الوصول إىل الزبائن املحتملن عرب 

طريــق مباشــر وبأجــر زهيــد، فقــد صــار اإلشــهار 

عرب التلفزيون مكلفاً للمعلن وغر اقتصادي، 

أن  بعــد  النــاس  يف  مؤـثـراً  يعــد  لــم  أنــه  كمــا 

دت قنوات العرض العاملية، وصار املواطن  َتَعَدّ

قنــوات  غــر  أخــرى  قنــوات  يف  يبحــث  العربــي 

بــاده. تلفزيــون 

ثــان، كســب  مثــال  اتصــاالت يف  ـشـركة  وارتــأت 

اتصاالتهــا  شــبكة  يف  املـشـركن  مــن  املزيــد 

بتســير قوافــل مــن الشــباب اليافعــن راجلــن، 

الـشـركة  بهــذه  خاصــة  مابــس  يرتــدون  وهــم 

يف  الصفيــح  أبــواب  ويطرقــون  األســواق،  يف 

يف  الطــرق  مفرقــات  وعنــد  العشــوائيات، 

ضواحــي املــدن الكبــرة، عارضــن عــى الســاكنن 

لاتصــاالت. بـشـركاتهم  االـشـراك  كارتــات 

يـقـول محمــد، وهــو أحــد العاملــن الشــباب يف 

إحدى هذه القوافل الراجلة »إن كل واحد من 

الثامنــة  مــن  كامــل  دوام  لـفـرة  يعمــل  زمائــه 

والنصــف وحتــى الرابعــة عصــراً بأجــرة مقطوعــة 

الـسـاكنن  عــى  للتأثــر  دوالرات  عـشـرة  قدرهــا 

لانـخـراط يف شــبكة ـشـركتنا لاتصــاالت”.

وكل كارت جديــد يبيعــه محمــد يعنــي منخرطــاً 

االتصــاالت  مــن  الشــبكة  هــذه  يف  جديــداً 

وتابــع   ،”SMS« رســائل  وخدمــة  الهاتفيــة، 

الزميــات والزمــاء،  مــع  »العمــل ممتــع  قائــاً 

ونحــن بالعمــر ذاتــه تقريبــاً، ونســكن يف املنطقــة 

بيننــا  املنافســة  فــإن  ذاتهــا، ولذلــك  العشــوائّية 

وهــذا  الزبائــن،  مــن  عــدد  أكــرب  لجــذب  قائمــة 

بالطبــع يدفعنــا لبــذل املزيــد مــن الجهــد  لكســب 

املنخرطــن”. مــن  املزيــد 

وعــى بعــد عــدة كيلوـمـرات مــن ذلــك املوقــع، 

مــن  آخــر  نوعــاً  نجــد  املدينــة،  وســط  مــن  قريبــاً 

اتصــاالت  لـشـركة  الثابــت  البشــري  اإلعــان 

أخرى، وهي جهة منافسة لشركتن مماثلتن 

فوقــه  ُثبتــت  كرفانــاً  أقامــت  تعمــان يف املدينــة 

تذيــع  ومكرفونــات  ضخمــة،  تســجبل  أجـهـزة 

كأغنيــة  الراقصــة،  الشــهرة،  اـلـراي  أغنيــات 

»يس اليف” للشاب خالد و”عيشة” و”ياالرايح” 

صحــرواي،  وفضيلــة  مامــي،  الشــاب  يغنيهــا 

الفرنســيات. املطربــات  مــن  آخــر  وعــدد 

مــن  تصــدر  واألغنيــات  املوســيقى  تلــك  وكل 

قريبــاً  لإلعــان  أقيــم  الــذي  الخشــبي،  الكرفــان 

مــن  عــدد  أكــرب  لجــذب  الرئيــي،  الســوق  مــن 

لاتصــاالت. شــبكتهم  يف  لانـخـراط  الزبائــن 

الشــابات  مــن  عــدد  الكشــك  عــى  ويشــرف 

خاصــة  مابــس  ارتــدوا  وقــد  والشــباب، 

عــن  املعلــن  وهــي  اللــون،  حـمـراء  بـشـركتهم 

خدماتها، وهم يف نشــاط دائم يســجلون زبائن 

ـشـركتهم. يف  كمـشـركن  جــددا 

مالبس الشيف
املنزليــة  األدوات  بيــع  ـشـركات  وكاء  أحــد 

الدعايــة  تكلفــة  يـقـول”إن  بالربــاط  الكهربائيــة 

عــى  عبئــاً  تصــر  عنــه  واإلعــان  للمنتــج، 

مجــرد  تقــدم  أو  املنتــج  تقــدم  التــي  الـشـركات 

الوحيــد  الدافــع  هــذا  ليــس  وبالطبــع  خدمــة، 

الــذي يحركنــا الـخـراع وســائل مبتـكـرة للدعايــة 

واإلعــان عمــا لدينــا مــن بضاعــة، بــل علينــا أيضــاً 

مراقبــة فعاليــة وســائلنا يف الدعايــة، وتصحيــح 

وســائلنا  ونجــاح  الوقــت،  طــوال  مســاراتها 

وخدماتنــا  منتجاتنــا  مبيعــات  مقاديــر  تحــدده 

. للمســتهلك”

وأضاف »ولدينا كذلك وسائل اإلنرنت لإلعان 

عن بضائعنا وخدماتنا، وهي يف الغالب مواقع 

إنرنــت مجانيــة، ومنهــا تبــُثّ مواقــع متخّصصــة 

بالنشاط التجاري الواسع والخدمات”.

ويكمل »مؤخراً منعت الحكومة اإلعانات عن 

القمــار، واليانصيــب يف جميــع إذاعــات وقنــوات 

البــث التلفــزي الخــاص والعــام. وصــدر تعديــل 

قانوين نشر يف الجريدة الرسمية منع هذا النوع 

مــن اإلعانات.. لــذا تركــزت جهــود املعلنــن عــى 

إعانــات  طبــع  عــى  اليانصيــب  مــن  الـنـوع  هــذا 

تــوزع باليــد يف بوابــة أماكــن اليانصيــب، وســط 

عــى  يــردد  مــن جمهــور خــاص  إقبــال محــدود 

هــم  وطبعــاً  اليانصيــب،  أوراق  ســحب  أمكنــة 

جديــدة  طرقــاً  ســيبتكرون  العاجــل  القريــب  يف 

لإلعــان يف غــر التلـفـزة واإلذاعــة، فالرأســمال 

هــذا  العامــل يف  لثقافــة االســتهاك،  وإشــاعته 

الحقــل لــن يستســلم. ســيقاوم ليعيــش وينمــو 

يف أحلــك الظــروف وأصعبهــا”.

هــي يف الحقيقــة »ثقافــة االســتهاك” التــي لــن 

وهــي  الضغــوط،  لشــتى  مرُوّجوهــا  يستســلم 

بالتايل ستفرض شروطها وستجعل الكثر من 

الناس ينفقون أكر من مداخيلهم، مما يؤدي 

القــدرة  عــدم  ويتبعهــا  االســتدانة،  إىل  بالتــايل 

إىل  بهــم  بالتــايل  ســيؤدي  ممــا  التســديد،  عــى 

أن يقعــوا تحــت طائلــة القانــون، وقــد ارتفعــت 

أعــداد املســجونن يف الكثــر مــن الــدول العربيــة 

بســبب عــدم قدرتهــم عــى تســديد ديونهــم.

الثقافــة التــي تدعــو إىل االســتهاك غــر املــرّبر أو 

الزائــد عــن الحاجــة هــي أحــد املتســببن يف الكثــر 

وارتـفـاع  والجرائــم  االجتماعيــة  املـشـاكل  مــن 

وانـحـراف  الفـقـرة  األســر  يف  الطــاق  حــاالت 

بطــرق  املــال  لكســب  الجريمــة،  نحــو  الكثريــن 

غــر  اســتهاكية  رغبــات  لتلبيــة  مشــروعة  غــر 

ضروريــة.

ســرى  العربيــة  املــدن  بعــض  يف  يتـجـول  ومــن 

الســريعة،  الوجبــات  ومطاعــم  املطاعــم، 

وهــي تقــدم نوعــاً آخــر مــن اإلعــان البديــل عــن 

بـعـرض  ذلــك  عــى  تعتمــد  فهــي  خدماتهــا، 

ليــاً يف  لوحــات دعائيــة كـبـرة الحجــم مضيئــة 

املطاعــم  أمــام  أو  العامــة  والســاحات  الباحــات 

مباـشـرة، إضافــة إىل طبــع إعانــات صـغـرة غــر 

مكلفــة يوزعهــا شــباب ارتــدوا »مابــس الشــيف” 

النــاس  انتبــاه  إلثــارة  الكــربى  املطاعــم  أمــام 

إعاناتهــم  يف  وضعــوا  وقــد  إليهــا.  وجذبهــم 

تقــدم للزبــون، وـحـرص  التــي  الوجبــات  أســعار 

مصممــو اإلعانــات عــى وضــع أســعار وجبــات 

مــن  عــدد  أكــرب  لجــذب  الثمــن  زهيــدة  شــعبية 

الزبائــن.

كاتب من العراق مقيم في المغرب
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العودة إلى اإلنسان العاري
ثقافة االستهالك الطفيلي تغزو العالم

عبدالناصر عيسوي

يقــوم الســلوك اإلنســاين الطبيعــي عــى اســتهالك مــا ينتفــع بــه اإلنـسـان، ومــا يشــعر باحتياجــه إليــه، حتــى لــو كان مــن بــاب الرفاهيــة 

واللعــب، لكــَنّ الرتويــج الــذي يعتمــد عــى املغالطــة يقــع يف فخــه األغنيــاء والفقــراء مًعــا. وهــو قــادر عــى اســتنزاف مــوارد األفــراد والــدول، 

حتــى لــو كانــت البضائــع املعروضــة ال نفــع لهــا، أو تــأيت بنتيجــة ســلبية عــى اإلنـسـان املســتهلك. فالرتويــج يقــوم عــى التضخيــم أكــر مــن 

تلبيــة الحاجــات اإلنســانية للبشــرية، وصــارت تقاليــده املبتـكـرة تقــوم عــى كيفيــة التأثــر عــى نقــاط الضعــف اإلنســاين، حيــث يســتطيع 

جــون إقـنـاع أـنـواع مــن البشــر بالرجــوع إىل عصــر اإلنـسـان العــاري. املُرِوّ

مقال

لعامــل الرويــج أن يجعــل اإلنســان  يمكن
يشــري مــا يخالــف الــذوق الرفيــع، 

الــذوق  مــن  أعــى  أنــه  فـكـرة  تمريــر  خــال  مــن 

الشخيص وأعى من متطلبات املجتمعات التي 

تراثنــا  ويحتفــظ  ضيقــة.  اختيــارات  ذات  تبــدو 

أجــل  مــن  تلفيقــه  يمكــن  مــا  ببعــض  األدبــي 

مــا  وأـقـرب  كاســدة،  ســلعة  بيــع  يف  املغالطــة 

يمكــن انطباقــه عــى مــا أريــد قولــه، عــى الرغــم 

مــن طرافتــه، هــو مــا رواه األصفهــاين يف »كتــاب 

واملُغّنــي  َــِيّ  امل الشــاعر  عــن   )3 )ج  األغــاين” 

أيــام  يف  كان  الــذي  الدارمــي،  ســعيد  الظريــف 

عمر بن عبدالعزيز، حيث روى األصفهاين »أن 

بُخُمــٍر،  املدينــة  قــدم  الكوفــة  أهــل  مــن  تاـجـًرا 

ــود منهــا، فلــم تنُفــق،  فباعهــا كَلّهــا وبقيــت الُسّ

وكان صديًقــا للدارمــي، فشــكا ذاك إليــه، وقــد 

كان نســك وـتـرك الغـنـاء وـقـول الشــعر، فقــال 

حتــى  لــك  ســأنفقها  فــإين  بذلــك،  تهتــم  ال  لــه: 

تبيعها أجمع. ثم قال:

قل للَمليحة يف الِخَماِر األسوِد

ماذا صنعِت براهٍب متعِبِّد

ر للصاِة ثياَبـُه قد كان َشـَمّ

حتى وقفِت له بباِب املسجِد

الكاتــب  ســنان  أيًضــا  فيــه  وغَنّــى  فيــه،  وغَنّــى 

ــي املــدين[، وـشـاع يف النــاس، فقالــوا: قــد  ]املغِنّ

نســكه.  عــن  ورجــع  الدارمــُيّ  َمَجــَن[  ]أْي:  فتــك 

خمــاًرا  ابتاعــت  إال  ظريفــٌة  املدينــة  يف  تبــَق  فلــم 

منهــا.  العراقــي  مــع  كان  مــا  نفــد  حتــى  أســود، 

فلمــا علــم بذلــك الدارمــُيّ رجــع إىل نســكه وـلـزم 

املســجد”.

تمتــد تلــك الحيــل إىل عصرنــا، حيــث يكفــي أن 

أو  املابــس  مــن  شــيًئا  الفنانــات  إحــدى  ترتــدي 

نفادهــا،  املطلــوب  الكميــة  لتنفــد  املجوـهـرات، 

حيــث تقــوم الظريفــات بإنجــاز ذلــك. لكــّن فنــون 

الدعايــة الجديــدة تتعــّدى الظريفــات وغرهــن، 

ألن الثمــن املدـفـوع يمكــن أن يجــرب خواطــر آالف 

ومــع ذلــك  الظريفــات،  بتلــك  البشــر املحيطــن 

فــإن مــن حقهــا أن ترتــدي أغــى املابــس وأكرهــا 

إثــارًة للبهجــة.

تكــن امـلـرأة وحدهــا مثــااًل لذلــك املســتهلك،  لــم 

يتخطــوا  أن  أجــل  مــن  الرجــال  اســتهاك  فــإن 

حواجــز الفحولــة والصابــة يمكــن أن يقيــم دوالً 

ُيقعدهــا. كاملــة أو 

بعــض  فيهــا  يل  وصــار  مــا،  دولــة  يف  كنــُت 

بــي  يــوم اتصــل  األصدـقـاء مــن املثقفــن، وذات 

أحــد األصدـقـاء ألكــون بجانبــه يف الســوق، ألنــه 

يعلم بأن الخضروات تأيت من مصر، فســألته: 

ـشـراء خضــروات أمــر يحـتـاج مســاعديت؟  وهــل 

ســريان  الســوق  يف  ـسـرت  شــائعة  أن  فعلمــت 

التــي  )الباميــا(،  بــأن  تفيــد  الهشــيم  يف  النــار 

مقويــة  )ملوخيــة(،  املـغـرب  أهــل  عنــد  ُتســمى 

الكيلوـجـرام  فصــار  الرجــال،  عنــد  للجنــس 

 42( مــن  أكــر  يســاوي  الشــائعة  هــذه  يــوم  يف 

قبــل  بيعــه،  املقــرر  مــن  أمركيــا(، وكان  دوالًرا 

الشــائعة، بأقــل مــن دوالريــن، يف حــن أنــه كان 

ربــع  بحــوايل  يـبـاع  رة،  املصــِدّ الدولــة  مصــر،  يف 

ـشـرائها يف  عــن  إثـنـاء صديقــي  فحاولــُت  دوالر. 

ذلك اليوم، ألن هذه الشائعة لم أعلم بها من 

فهــي مفيــدة كأغذيــة اإلنســان األخــرى،  قبــل، 

كمــا أنــه شــاب وينبغــي أن يعيــش حياتــه بشــكل 

طبيعــي، واطمأننــُت منــه أنــه لــن يذهــب، لكنــي 

عرفــُت منــه بعــد ذلــك أنــه ذهــب تحــت ضغــط 

بعــض كبــار الســن، فــا ينبغــي ملــن يف أعمارهــم 

مشــكاتهم. كلــه  الســوق  يعــرف  أن 

لقد اختفت الباميا من األسواق يف ذلك اليوم، 

ولــو كان كل صاحــب مشــكلة صحيــة قــد ذهــب 

إىل الطبيــب وأجــرى بعــض الفحوصــات الطبيــة 

لعــرف أســباب مشــكاته الصحيــة، وهــي أمــور 

ليست مخجلة وال تقلل من هيبة املصاب بها، 

طريــق  عــن  يــأيت  ـعـاج  مــن  ـمـرض  لــكل  بــد  فــا 

الطــب، ألن الطبيــب قــد يكتشــف أســباًبا أخــرى 

غــر مــا ينشــغل بــه املريــض. وكل ذلــك ال ينطبــق 

كل  حلــم  فــإن  فقــط،  العربيــة  شــعوبنا  عــى 

مشــتاق إىل تلــك القــوة الســاحرة، ســوف يتبــدد 

املخــدرات،  مــن  وكثــر  األدويــة  مــن  كثــر  أمــام 

ليصــر العالــم أمامــه أكــر بؤًســا، حيــث يتســرب 

إىل بعــض الثقافــات الشــعبية كثــر مــن األفــكار 

مســاعدة  يف  املخــدرات  بعــض  أهميــة  ـحـول 

اإلنسان عى أداء أفضل، بينما يحتاج اإلنسان 

والصحــة  العامــة،  الصحــة  إىل  األســاس  يف 

النفســية، والرابطــة القويــة بــن الزوجــن، قبــل 

أن يلجــأ إىل املصــر البائــس.

أدويــة  ببيــع  بالســماح  الــدول  بعــض  تقــوم 

األدويــة  تلــك  مادامــت  الجنــي،  الضعــف 

طبيــة، وتـبـاع يف  بإرشــادات  آمنــة، ومصحوبــة 

تســمح  ال  بينمــا  صيادلــة،  يملكهــا  صيدليــات 

أهــل  مــع  لنــا  دخــل  وال  بذلــك،  أخــرى  دول 

يرونــه  مــا  يقــررون  الذيــن  فهــم  االختصــاص، 

للشــائعات  املمنهــج  االســتغال  أمــا  صالًحــا. 

منتجــات  هنــاك  أن  وادـعـاء  الحقائــق  وقلــب 

ويّدعــي  الطــب،  مســتوى  فــوق  صــارت  طبيــة 

بحوًثــا  هنــاك  أن  الطفيــيل  املــال  رأس  أصحــاب 

وأثبتــت  العقاقــر  بعــض  عــى  أجريــت  علميــًة 

كفاءًة ونجاًحا منقطعي النظر، فذلك سلوك 

مشــن، ال يمكــن الســكوت عليــه، وال عــى تلــك 

اإلعانــات الطفيليــة التــي تمــأل الشــبكة الدوليــة 

االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  للمعلومــات 

دائًمــا  ونجدهــا  طبيــة،  رقابــة  بــا  تـبـاع  فإنهــا 

األجســام  كمــال  ألبطــال  بصــور  مصحوبــًة 

الصــورة  هــذه  أن  مــع  العظــام،  واملصارعــن 

الصحــة  قواعــد  ألبســط  مخالفــة  الذهنيــة 

العاقــات  تصــور  يمكــن  ال  حيــث  النفســية، 

لكنهــا  مصارعــة،  مبــاراة  أنهــا  عــى  اإلنســانية 

تحتاج إىل تفاهم عميق ومحبة وثقة وتلقائية.

يف  املعتــادة  األمــور  مــن  الوهــم  بيــع  صــار  لقــد 

أمــام  جاذبيــًة  أكــر  الرجــل  ليبــدو  حياتنــا، 

النـسـاء أكــر جاذبيــًة يف عيــون  النـسـاء، وتبــدو 

الرجــال، بــل يبــدو أصحــاب اإلعانــات الطفيليــة 

كأنهم أمناء، حيث ينصحون بعدم استعمال 

كاٍف  وهــذا  الزوجــن،  بــن  الجــذاب إال  العطــر 

لنفــاد براميــل العطــر املحملــة باألوهــام الكثــرة، 

بهــا. الشــعوب  أمــوال  واســتبدال 

نهايــات  الطفيليــون  لــك  يحــي  أن  يمكــن  ال 

أبطال األفام الجنسية، كيف انتهت أعمارهم 

النفســية والصحيــة قبــل األوان، ألنهــم أخــذوا 

واملخــدرات،  املنشــطات  مــن  كـبـرًة  كميــات 

عـشـرات  تعــب، وصــّوروا  بــأي  حتــى ال يحســوا 

األفام التي يبدون فيها كأنهم يغزون العالم. 

لــن يذكروهــا هــي أن مــن  التــي  ُــرة  والحقيقــة امل

يشــاهدهم النــاس، بــكل ســهولة وبصــورة تبــدو 

الشــوارع،  ويف  عــى األرصفــة  هــم اآلن  براقــة، 

وجـيـزة،  أشــهر  يف  قواهــم  نفــاد  عــى  يندمــون 

جديــدة،  أفــام  يف  الظهــور  يســتطيعوا  ولــن 

البشــر،  دـمـاء  مصاصــو  عليهــم  قــى  فقــد 

ليستطيعوا عرض تلك األفام، للحصول عى 

نسبة مشاهدة تتخّطى املاين، وعرض بعض 

الجديــدة  املنشــطات  مــن  أنــواع  عــن  اإلعانــات 

قــد  الــذي  أن  مــع  عنــوًة.  فاعليتهــا  أثبتــوا  التــي 

رأس  أصحــاب  أن  هــو  بالفعــل  فاعليتــه  ثبتــت 

الطفيــيل  التســويق  يمارســون  الطفيــيل  املــال 

البشــري  املــال  رأس  عــى  بهــا  يقضــون  بطــرق 

آالف  املســتهلك  اإلنســان  ليعــود  وثرواتــه، 

العــاري. اإلنســان  حيــث  الــوراء،  إىل  الســنن 

كاتب  من مصر
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األدب الفايسبوكي
فضاء الحرّية ومنهج االستهالك

محّمد صابر عبيد

نطــاق ممكــن وبأســهل الســبل  عــى أوســع  نشــر النصــوص األدبّيــة  تســهيل  أســهمت وســائل التواصــل الحديثــة )السوشــل ميديــا( يف 

وأيسرها وأسرعها، ويف الوقت الذي كان الكثر من األدباء فيه يعانون من النشر يف املجاّلت األدبّية والصفحات الثقافّية يف الصحف 

اليومّيــة واألســبوعّية ألســباب كـثـرة ومتنّوعــة، صــار بوســع أّي راغــب بنشــر نّصــه عــى حســابه عــى الفايســبوك أو األنســتغرام أو أّي 

وسيلة من وسائل التواصل االجتماعّي أن يفعَل ذلك كما يشاء، بال رقيب، وال حسيب، وال مسؤول أدبّي يقّرر صالحّية املاّدة للنشر 

مــن عدمهــا، وهــو مــا يوّفــر عامــَل الحريّــة املطلقــة يف النشــر، واتـسـاع حجــم االســتهالك النشــرّي بحســب عــدد األصدقــاء عــى الصفحــة 

الفايســبوكّية، وال شــّك يف أّن عامــَي الحريّــة واالســتهالك يمّثــالن صفحــًة بالغــَة األهمّيــة مــن صفحــات التطــّور نحــو األفضــل باتجــاه 

إشاعة الحريّة والديمقراطّية يف أوسع شريحة بشريّة عى مستوى العالم، لكّن هذه الحريَّة محاطٌة بشبكة هائلة من األخطار التي 

قــد تقّلــل مــن أهمّيــة هــذه الحريّــة وتحــّط مــن قيمتهــا االعتباريّــة التقليدّيــة املاكثــة يف األذهــان، بســبب طبيعــة املــاّدة التــي قــد تنطــوي عليهــا 

هــذه املنشــورات عــى صعيــد القيمــة األدبّيــة والفنّيــة والجمالّيــة واألخالقّيــة يف جوهرهــا وصلتهــا باملتلّقــي.

مقال

ســمتان  االستهالك واالستســهال 
جوهريّتان مركزيّتان يف 

األدب الفايســبويّك بوصفــه بضاعــًة ال تختلــف 

عن بقّية البضائع األخرى التي يعرضها السوق 

دائمــاً، وهاتــان الســمتان -نظريّــاً- همــا أبعــد مــا 

يكــون عــن عالــم األدب بمرجعّياتــه وخصائصــه 

وتمّثاته وعناصر تشكيله بالغة الدّقة والفنّية 

بــن  تقاطــع  أّول  هنــا  يحصــل  لــذا  واإلبــداع، 

الفـضـاء  هــذا  يتيحــه  الــذي  الحريّــة  نمــوذج 

االـفـرايّض املتــاح عــى نحــو شاســع وبــا حــدود، 

وطريقــة اســتثمار هــذه الحريّــة بمــا يجعــل منهــا 

مــن  صــورة  أفضــل  لتحقيــق  ناجعــًة  وســيلًة 

صورهــا الحتضــان املواهــب الحقيقّيــة وإطاقهــا 

أحيانــاً  ينتــج  مــا  وهــو  األدبــّي،  الفـضـاء  نحــو 

مفارقًة ذات طابع ســلبّي ال يمكن أن تؤّدي إىل 

نتائــَج مرضيــة عــى صعيــد األهــداف والغايــات 

تســتغّل  الــذي  الوقــت  يف  العليــا،  واملقاصــد 

إمكانــات  مــن  متــاٌح  هــو  مــا  كّل  فيــه  العوملــة 

وتقانــات وحيــل لخدمــة منهجهــا االنتهابــّي يف 

عــى  تعمــل  وهــي  االســتهاك،  ثقافــة  إشــاعة 

يف  منتجاتهــا  لتصريــف  كــربى  أســواق  صناعــة 

سياق استغفال العقول الهّشة الضعيفة التي 

ال تجيد سوى االستهاك.

فكــر  عليهــا  يشــتغل  التــي  االســتغفال  حركــة 

امليديــا  مخرجــات  اســتثمار  طريقــة  يف  العوملــة 

مــن  تنطلــق  أنواعهــا ونماذجهــا،  اختــاف  عــى 

بــؤرة اســتغال غيــاب الوعــي الفــردّي والجمعــّي 

وانحدار مســتوى التعليم يف مراحله كاّفة عند 

جمهور املستهلكن، ما يدفعهم نحو تقديس 

إىل  فضائهــم  يف  تحّولــْت  وقــد  هــذه املخرجــات 

يتعّبــدوَن طائعــَن مســتَلبَن يف  مــا يشــبه دينــاً 

محرابــه، مــا يجعــل هيمنــَة العوملــة طاغيــًة عــى 

بــا َحــول وال قــّوة. مقــّدرات الشــعوب 

باالنســياق وراء  تغــري  التــي  التداولّيــة  الـسـرعة 

أولئــَك  يتوّهــم  كمــا  والغايــات  األهــداف  تحّقــق 

الســائروَن وراء ـسـراب فـضـاء اـفـرايّض ال يشــبع 

العامــل  هــي  خــوف،  مــن  يغنــي  ـجـوع وال  مــن 

والطاعــة  الــذايّت  االنصـيـاع  يف  حســماً  األكــر 

العمـيـاء لجنــود السوشــل ميديــا املنتشــرين يف 

كّل حدب وصوب كالجراثيم املنتشرة عى بقايا 

الصحــون، وهــم يقــودوَن ـحـراكاً ال يهــدأ ألجــل 

فــرض أجنــدات تســويقّية ألفــكار وقيــم وتمّثــات 

املســتهلكن  جمهــور  عــى  ضاغطــة  وصيــغ 

عــى  تنطــوي  بطبيعتهــا  فالـسـرعة  الخانعــن، 

إـغـراء بالــغ يتناســب وهــوس املســتهلك بإشــباع 

آلــٌة  فهــي  لــذا  ممكنــة،  مــّدة  أقصــر  يف  رغباتــه 

تســحق مــا يعرضهــا وتحّولــه بزحفهــا الصاعــق 

الريــاح. تــذروه  هشــيم  إىل 

النصــوص حافلــٌة بــكّل أنــواع األغــاط اإلمائّيــة 

والثقافّيــة  واألســلوبّية  واللغويّــة  والنحويّــة 

بحيــث ال يوجــد غلــٌط عرفتــه البشــريّة إاّل وحــَطّ 

كغاسق إذا َوَقب عى هذه النصوص يك يهّدَم 

الكتابــة  لغــَة  تميــت  أخـطـاٌء  يشء،  كّل  فيهــا 

لتحّولهــا إىل لغــة أدىن مــن ســوقّية ال أثــَر فيهــا 

ألّي فكرة أو جمال أو رؤية يمكن تلّقيها، ومع 

بإعجابــه املتكــّرر وتعليقــه  يــديل  مــن  ثّمــة  ذلــك 

الــذي يشــيد بهــذا الفتــح األدبــّي الكتابــّي املبــن، 

فضــاً عــن ثقافــة الصــور الشــخصّية التــي ترافــق 

ـسـوئها  النصــوَص وتعمــل عــى مضاعفــة  هــذه 

يحصــل  وحــن  وســخافته،  خيالهــا  وضعــف 

الكاتب عى آالف اإلعجابات ومئات التعليقات 

يظــّن أّنــه صــاَر مشــهوراً ومهمــاً بمــا يدفعــه ملزيــد 

من هذه الّرهات، وبمرور الوقت يصبح نجماً 

فايسبوكّياً له جمهوٌر وعّشاٌق ومريدون ليكوَن 

مــا  يّهمــه  وال  االســتثناء،  وـغـره  القاعــدة  هــو 

يمكــن أن يـقـوَل عنــه أحــٌد مــن العارفــَن خــارَج 

أمــاَم  بــه  ويفخــر  يكتبــه  مــا  بــأّن  الفـضـاء  هــذا 

ـهـراًء  الجهلــة مــن معجبيــه ال يعــدو أن يكــوَن 

ـهـراء. يف 

التشــجيع املتطــّرف مــن أصدـقـاء الصفحــة عــى 

عــى  ينطــوي  والتعليــق  اإلعجــاب  مســتوى 

مــن  حالــة  تشــكيل  ســياق  يف  كـبـرة  خطــورة 

اإليهــام، تجعــل هــذا الكاتــَب املســَخ يعتقــد أّن 

مــا يكتبــه يحظــى بجمهــور غفــر مــن املعجبــن 

وصفــه  عــن  يتوّرعــون  ال  الذيــن  واملعّلقــن 

بالكاتــب الكبــر والعظيــم واملدهــش والخطــر، 

ليكتفــَي بذلــك التقويــم ويعــّده ميزانــاً لعظمتــه 

ـبـركات  إىل  ذلــك  بعــد  تحـتـاج  ال  التــي  الكتابّيــة 

أمامــه  فاملســاحة  والناشــرين،  واألدـبـاء  النّقــاد 

جمهــوٌر  ولــه  واإلبــداع،  للكتابــة  مطلقــٌة   ـحـّرٌة 

كبــٌر يتلّقــى مــا يســّطره بــا حواجــَز وال مصــّدات 

ذلــك  يكــوَن  إذن يك  تبّقــى  فمــاذا  وال رقابــات، 

الكاتــَب الكبــَر العظيــَم الــذي ال يشــّق لــه غبــاٌر، 

ساقطاً يف مستنقع الوهم با طائل ومستمتعاً 

بهذا الرخاء االحتفايّئ الوهمّي من لدن فصائل 

النتنــة. مائدتــه  ـحـوّل  تحّلــق  التــي  الذبــاب 

الـخـراب اللغــوّي والفنــّي والجمــايّل ومــا يتبعــه 

وتنحيــة  الذائقــة  إفســاد  مــن  معــه  ويرافــق 

لــم  قديمــًة  بضاعــًة  بوصفــه  بالكتــاب  االهتمــام 

عــى  الطاغيــة  الســمة  هــو  للعصــر  تصلــح  تعــْد 

الكتــاب  ســوَق  أّن  إذ  الكتابــة،  مــن  الـنـوع  هــذا 

تعــاين  بحيــث  مخيــف  عجــز  مــن  يشــكو  اآلن 

فــا  مــرّوع،  كســاد  مــن  الكتــب  بيــع  مكتبــات 

حتــى  كتــاب مهمــا كان مهّمــاً  أّي  يشــري  أحــَد 

بأبخس األثمان بعد أن كان الكتاب فيما مى 

الســلعَة األكــر رواجــاً لــدى الكثــر مــن املتعّلمــن 

والدارســن واملثقفــن وعّشــاق الـقـراءة، وكانــت 

شــّتى  يف  الثقافّيــة  والحــوارات  الـقـراءة  ثقافــة 

مجــاالت املعرفــة بالغــَة التــداول عــى أكــر مــن 

مســتوى وأكــر مــن صعيــد يف أغلــب الطبقــات 

االجتماعّيــة.

ســوق  لـضـرب  املضافــة  األســباب  مــن  ولعــّل 

الكتاب ما يوّفره اإلنرنت من كّم هائل ال نظَر 

لــه مــن الكتــب اإللكرونّيــة املتاحــة للتحميــل بــا 

ثمــن، مــا جعــَل الكتــاَب الورقــَيّ املطبــوَع معــزوالً 

وـقـراءًة  -اقتـنـاًء  االهتمــام  داـئـرة  عــن  تمامــاً 

للباحثــن  جــداً  ضّيقــة  حــدود  يف  إاّل  وتــداوالً- 

حيــازة  عــى  املدمنــن  الجاّديــن  الـقـّراء  وبقايــا 

الكتــاب الورقــّي واالحتـفـاء برائحــة ورقــه الزكّيــة 

وخيالهــا. املعرفــة  لذائقــة  املنعشــة 

مقاصدهــا  ونوعّيــة  تشــكيلها  بطبيعــة  العوملــة 



61 العدد 53 - يونيو/ حزيران 602019 aljadeedmagazine.com

وأهدافها االســراتيجّية تســهم يف إشــاعة ثقافة 

التجهيــل والتســطيح وقتــل الرغبــة يف تأســيس 

تقاليــَد لألشــياء كمــا كانــت تفعــل الكاســيكّية 

أنــواع  شــّتى  تـضـرب  وبذلــك  الراقيــة،  املثّقفــة 

إىل  تلتفــَت  أن  غــر  مــن  الصميــم  يف  الهويّــات 

وافتقــار  وتشــّتت  ضـيـاع  مــن  ذلــك  يؤّديــه  مــا 

ثقافــة  ومــا  اإلنســانّية،  الحقيقــة  جوهــر  يف 

بــدأب  تشــتغل  التــي  اآللّيــة  ســوى  االســتهاك 

ومقصدّيــة عــى تمثيــل هــذه الرؤيــة وتســكينها 

إذ تحّولــْت  بعــَد  لنشــاطها،  الفـضـاء املحــّدد  يف 

إىل قانــون مهيمــن عــى أكــر العـقـول املســّطحة 

التي ال تبحث سوى عن الغذاء السريع الجاهز 

معــاً. والبطــن  العقــل  ـجـوع  إلســكات 

ثقافــة اإللـغـاء واملحــو ودحــر كّل مــا هــو جمــايّل 

مفهــوم  جوهــَر  تمّثــل  ورؤيــوّي  وفكــرّي  وثقــايّف 

أخاقّياتــه،  وأدىن  صــوره  بأبشــع  االســتهاك 

عملّيــة  يف  يرّكــز  العوملــة  رأســمال  أّن  يبــدو  إذ 

تحويل اآلخر )الضحّية( إىل »سلعة” يك تذعَن 

لــه إذعانــاً مطلقــاً، وتنفتــَح أمــاَم هــذا الرأســمال 

للتّحكــم  املســاحات  أوســع  الوحــّي  العوملــّي 

بهــا واســتغالها واســتعمار ممكناتهــا وتســخر 

طاقاتها، يف السبيل نحو مضاعفة هيمنتها عى 

وتدويــر  وتســليعه  )الجمعــّي(  اآلخــر  مقــّدرات 

أجزائــه لتذويبــه يف رذاذ ماكنتهــا العماقــة بــا 

أدىن عامــة أخاقّيــة ممكنــة، وصــاَر هــذا األمــر 

مقبــوالً جــداً ال اعــراَض عليــه وكأّنــه قانــوٌن إلهــٌيّ 

ال مجاَل ملساءلته أو مناقشته أو مجّرد التفكر 

يف التمــّرد عليــه.

عــى  الحداثــة  بالغــة  العوملــة  ماكنــات  تعمــل 

إىل  واألدب  والفــّن  والثقافــة  الفكــر  تحويــل 

ومشــبعة  وجاـهـزة  ســريعة  كنـتـايك(  )وجبــات 

القاتلــة، تلتَقــط مــن رصيــف  الثاثّيــة  بالدهــون 

الشــارع ويمكــن تناولهــا )عــى املــايش( مــن دون 

رؤية أو تفكر أو تأّمل أو ذوق أو حتى مراجعة 

بحســب  فاألمــر  املحتــوى،  أو  للشــكل  بســيطة 

إعــام هــذه املاكنــات الضخمــة محســوٌم بــا أّي 

والنقــد،  واالـعـراض  واملـسـاءلة  للنظــر  حاجــة 

التــي هــي عبــارٌة عــن  فمــا تقّدمــه هــذه املاكنــات 

محروســاً  ســيكون  عمـيـاَء  كاـسـرة  وحــوش 

الــذي  وبــا )تاريــخ نفــاد(، عــى النحــو  ومحمّيــاً 

يكــون فيــه قابــاً للتــداول والتنــاول واالســتهاك 

دائماً من غر مضاعفات جانبّية محتملة، بما 

مســلوَب  أعمــى  )الضحّيــة(  املســتهلَك  يجعــل 

اإلرادة يتوّفر عى قناعة مطلقة بأّن ما يتداوله 

الدهــر، وال  أبــَد  لاســتخدام  يتناولــه صالــٌح  أو 

خــوَف مــن تأثراتــه الجانبّيــة فهــو خــٌر باملطلــق 

ــَة. البَتّ لــه  وال بديــَل 

والفكــرّي  الثقــايّف  العمــل  آلّيــات  اســتبدال 

عنهــا  بــدالً  جديــدة  آلّيــات  وإحــال  واألدبــّي 

تنتشــر يف  التــي  العوملّيــة  الفعالّيــات  ديــدن  هــو 

اتجاهــات مختلفــة وســياقات متجــّددة، ألجــل 

واملشــروعة  الطبيعّيــة  اإلنســانّية  الرغبــة  إماتــة 

بركــب  واللحــاق  واالبتــكار  والتطــّور  التقــّدم  يف 

األمــم املتحـضـرة، فالشــعوب العربّيــة أضحــت 

اليوَم شعوباً استهاكّيًة عى نحو مفجع تغّرد 

خــارَج ـسـرب الحضــارة الحديثــة، كأّنهــا تتـحـّرك 

خــارَج التاريــخ بحيــث يــؤول مصرهــا إىل غيــاب 

آخــَر  ـنـوع  مــن  فيــه الحتــال  تتـعـّرض  محتمــل 

تخّطــط لــه ماكنــة العوملــة الرهيبــة، حّتــى ليبــدو 

وكأَنّ أمــَر مقاومتهــا شــبه مســتحيل لـفـرط مــا 

بلغتــه مــن هيمنــة عــى ســوق العمــل بمختلــف 

وأصنافــه. قطاعاتــه 

واملدرســة  املجتمــع  واملثقــف  الفــرد  املثقــف  دور 

والفكريّــة  الثقافّيــة  واملؤسســات  والجامعــة 

يجــب  املطلوبــة  التنويــر  حركــة  يف  الطليعّيــة 

صــّد  بإلحــاح، ألجــل  يعرضهــا  مــا  يتحــّدى  أن 

تســليع  يف  تجتهــد  التــي  االســتهاك  موجــات 

اإلنســان وتقزيــم إنســانّيته لصالــح فــرض رؤيتهــا 

صعوبــة  مــن  الرغــم  وعــى  الجاّفــة،  العوملّيــة 

فــإّن محاولــَة دفــع حركــة  املَهّمــة واســتعصائها 

واجــب  مــن  أصبــَح  درجاتهــا  أقــى  إىل  التنويــر 

يمكــن  مــا  إنقــاذ  إىل  الســبيل  الفئــات، يف  هــذه 

يـقـول  كمــا  الزبــى  الســيل  بلــَغ  أن  بعــَد  إنقــاذه 

العوملــّي  فاإلعصــار  وإاّل  القديــم،  العربــّي  املََثــل 

الضــارب يف انتشــاره وهيمنتــه وطغيانــه يعصــف 

بثقافتنــا وتاريخنــا وراهننــا ومســتقبلنا عــى نحــو 

فاجع، وقد نتحّول يف القريب العاجل -إْن لم 

نكن قد تحّولنا فعاً- إىل قطيع من املستهلكن 

الســلطان. بتنابلــة  أشــبه  الســلبين 

كاتب من العراق
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األدب االستهالكي
نمط كتابة أم صيغة تلٍق

نهلة راحيل

الـ”اســتهاليك”؛ اســم منـسـوب إىل »اســتهالك”، ومصــدر الفعــل الســدايس »اســتهلك” الــذي يفيــد -كمــا ورد يف لـسـان الـعـرب- معــاين 

اإلنفــاق والنفــاد دون تحقيــق منفعــة مباشــرة للفــرد أو للمجتمــع، مــن هنــا أصبحــت الصفــة لصيقــة بــكل مــا يتــم إنتاجــه مــن ســلع، ماديــة 

وفكريــة، تفــي بحاجــات اإلنســان ورغباتــه املتزايــدة دون االهتمــام بجــودة مــا ُيقــدم أو بكيفيــة إنتاجــه، ثــم أصبحــت »االســتهالكية” كلمــة 

تشــر إىل أن املســتهلك/ املتلقــي هــو صاحــب القــرار وهــو الجهــة املســؤولة عــن تحديــد كل مــا هــو رائــج أو غــر رائــج يف األســواق.

مقال

تعريــف األدب االســتهايك بأنــه  يمكننا
»ذلــك النمــط مــن الكتابــة الــذي 

ومتطلبــات  الـقـراء  رغبــات  املـبـدع  فيــه  يراعــي 

»صيغــة  أيضــا  اعتبــاره  يمكننــا  كمــا  الســوق”، 

عــى  املتلقــي  يفرضهــا  األول  املقــام  يف  قرائيــة” 

خاصــا  تصــورا  قــدم  أن  بعــد  وكاتبــه،  النــص 

أو  القرائيــة  ذائقتــه  وفــق  اإلبداعيــة  لألنمــاط 

مــن  كثــر  يركــز -يف  قــد  الــذي  النقــدي  انتباهــه 

األحيان- عى املؤِلف أكر منه عى املؤَلف.

مــن هنــا يمكــن القــول إن »النزعــة االســتهاكية” 

)Consumerism( يف النــص األدبــي قــد ترتبــط 

إىل  يســعى  عندمــا  وذلــك  ذاتــه،  النــص  بكاتــب 

الســلطات  يكســر  جديــد  أدب  خلــق  محاولــة 

املعتــادة؛ اللغويــة أو االجتماعيــة، ويخــرج عــى 

األدبــي  للشــكل  الحاكمــة  النوعيــة  املحــددات 

عمومــا. وقــد يحكمــه يف ذلــك أـمـران: 

األول، هو الرغبة يف االنتشار السريع والشهرة 

النــص  يعــد  وحينهــا  املــادي،  والربــح  الواســعة 

ســلعة تجاريــة تخضــع آلليــات الســوق وذائقــة 

فتصبــح مفاهيــم  الجمهــور،  مــن  فئــة محــددة 

الســمات  مــن  واإلبهــار  والتســلية  املتعــة  مثــل 

العمــل. يف  واألصيلــة  التأسيســية 

والثاين: هــو الرغبــة يف كســر الشــكل الكاســيي 

التقليدي وتمّثل طرائق إبداعية مغايرة تنفصل 

عــن املرجعيــات الفكريــة لألجيــال الســابقة ومــا 

تمثلــه مــن ســلطة رقابيــة عــى شــباب املبدعــن، 

وحينهــا يعــد النــص ممارســة تجريبيــة تخضــع 

لقــدرات الكاتــب عــى االبتــكار الســردي وحريتــه 

فتصبــح  التقنيــات،  مــن  الجديــد  تجريــب  يف 

مفاهيم مثل ثقافة الصورة والعناوين الجاذبة 

األجنبيــة  اللغــات  وتوظيــف  األغلفــة  وتشــكيل 

وإعادة تمثل املقوالت الراثية، من االنشغات 

األدبيــة املـشـركة يف إبداعــات األجيــال الجديــدة 

مــن األدبــاء والتــي تســهم يف رواج العمــل واســم 

صاحبــه.

أمــا إذا انطلــق هــذا التحديــد مــن موقــع القــارئ، 

فــإن تســويق بعــض األعمــال األدبيــة تجاريــا قــد 

يكــون منوطــا بمـيـول القــارئ لبعــض النصــوص 

لهــا  يخلــق  ممــا  مؤلفيهــا،  اســم  عــى  القائمــة 

شــهرة زائفــة ويضفــي عليهــا بعــدا اســتهاكيا، 

فتتنافس عى قراءتها شريحة كبرة من القراء 

وتحصــد نســبة عاليــة مــن املبيعــات رغــم بســاطة 

الصــورة”  »ثقافــة  تــؤدي  وهنــا  األدبيــة.  قيمتهــا 

للمتلقــي،  الفنــي  التــذوق  تحديــد  يف  دورا 

وبالتايل يف دعمه لبعض النصوص دون غرها 

املؤلفــن  لبعــض  أو  املضمــون(،  ضآلــة  )رغــم 

فرتبــط  املوهبــة(،  تواضــع  )رغــم  غرهــم  دون 

التواصــل  وســائل  عــى  بانتشــاره  العمــل  رواج 

بأنواعهــا  البصريــة  والوســائط  االجتماعــي 

املختلفــة، وتكــون أحــكام القــارئ وســلطته عــى 

الســوق األدبيــة برمتهــا مــن املوجهــات املهيمنــة 

التــداويل. وطابعــه  النــص  بـنـاء  عــى 

كما أن انجذاب القارئ لبعض األنواع األدبية، 

كروايــات الخيــال العلمــي والروايــات البوليســية 

قــد  الرســائل والكتابــات اإليروتيكيــة،  وروايــات 

يفــرض عــى الكاتــب نفســه الكيفيــة التــي يصــوغ 

ويف  عليهــا،  يشــتغل  التــي  البنيــة  أو  نصــه  بهــا 

هــذه الحالــة يصبــح املتلقــي شــريكا يف العمليــة 

وناـشـره  النــص  منتــج  فرتبــط  اإلبداعيــة، 

بتحيزاتــه القرائيــة وأحكامــه القبليــة، وتنســاق 

وميولــه،  حاجاتــه  وراء  كلهــا  األدبيــة  الســوق 

اســتهاكية  معاملــة  الكتابــة  عمليــة  فتصبــح 

قائمــة عــى الـعـرض والطلــب، وتظهــر األعمــال 

األدبية االستهاكية التي تتماىش مع متطلبات 

وقوانينهــا. الســوق 

الفكــر  ســيطرة  إن  الـقـول  يمكــن  وأـخـرا، 

االســتهايك عــى قطــاع مــن األدبــاء أو الناشــرين 

أو الـقـراء، مــع غيــاب املشــاريع املعرفيــة الكــربى 

أهدافهــا،  ـحـول  ـهـؤالء  عـقـول  تجمــع  التــي 

جــورج  أســماه  ملــا  واضحــا  انعكاســا  ـجـاءت 

»تقــوم  التــي  الثقافيــة”،  بـ”الســيولة  لوكاتــش 

عــى املنطــق الســلعي والقيــم االســتهاكية التــي 

تغــري الجماهــر وتجذبهــم نحــو الشــراء”، وقــد 

نجحت تلك القيم يف اخراق األدب والفن بعد 

ســيطرتها عــى الســلع التجاريــة، حتــى لــم يعــد 

الدرس االقتصادي وحده هو املدخل الحقيقي 

لفهــم أبعــاد تلــك النزعــة االســتهاكية املســيطرة 

عــى األفــراد واملجتمعــات، إنمــا أصبــح التحليــل 

تفســرها  عــى  األقــدر  هــو  السوســيولوجي 

العلــوم  إىل  واضــح-  -بشــكل  اتجهــت  أن  بعــد 

وفرضــت  اإلبداعيــة  واإلنتاجــات  اإلنســانية 

عليهما مجموعة من املفاهيم والفرضيات التي 

تتعلق بأنماط تفضيل املتلقي ألنواع/ لنصوص 

بعينهــا. أدبيــة 

كاتبة من مصر
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أساطير المجتمع االستهالكي
في قبضة ألبرتو مورافيا

كمال بستاني

أراد الكاتــب اإليطــايل الشــهر ألرتــو مورافيــا، يف أعمالــه األدبيــة، التوفيــق بــن املســرح والروايــة، لــذا يمكــن عــّد رواياتــه مســرحياٍت خلــف 

قـنـاع الروايــة، ففيهــا دائمــاً القليــل مــن الشــخصيات، أربــع أو خمــس، كمــا أنهــا تقــوم عــى وحــدة أرسطوطاليســية بــن الزـمـان واملــكان. 

ويتضــح فيهــا تأثــر ديستوفســي مــن خــالل حواراتهــا. وقــد حــاول مورافيــا صياغــة أســلوبن، ســردي ودرامــي، يف قالــب واحــد. وتشــر 

ــرغ لكتابــة الروايــة والقصــة القـصـرة، ثــم عــاد ـمـرًة  ـسـرته إىل أنــه ـجـّرب العمــل املـسـرحي يف ـفـرتة مبـكـرة مــن حياتــه، ثــم ابتعــد عنــه ليتف

أخــرى إىل املســرح بعــد الـحـرب العامليــة الثانيــة، آمــالً يف أن يجــد املخــرج الــذي يمكــن أن يتحــاور معــه ويســتوعب أفــكاره. وأســس يف 

ســتينات القــرن العشــرين فرقــة مســرحية أطلــق عليهــا اســم »بوركوســبينو”، لكنــه وجــد بعــد فــرتة أن العمــل يف املســرح ال يضيــف شــيئًا 

إىل تجربتــه الســردية.

مقال

تٌرجم من مسرحيات ألربتو مورافيا  لم
ســوى  العربيــة  إىل  عـشـرة  االثنتــي 

ثاث، حسب علمنا، هي »بياترتيش تشنش”، 

»حفلة تنكرية”، كاهما ترجمة سعد أردش، 

و”ملــاذا يــا إيزيــدور؟” ترجمــة عزيــز الحاكــم. وقــد 

أنتجــت املســرحية الثانيــة فرقــة املســرح الحديــث 

التابعــة لــوزارة الثقافــة املصريــة بإـخـراج هشــام 

جمعة، وأنتجت الثالثة فرقة مسرح الصواري 

البحرينيــة بعنــوان »يــوم نموذجــي”، وقدمتهــا 

املســرح  ملهرجــان  عـشـرة  الخامســة  الــدورة  يف 

التجريبي يف القاهرة بإخراج إبراهيم خلفان.

أحــد  وهــو  »إيزيــدور؟”،  اســم  مورافيــا  أخــذ 

االســم  مــن  إيزيــدور؟”،  يــا  »ملــاذا  شــخصيات 

لوتريامــون،  الفرنــي  للشــاعر  الشــخيص 

»أناشــيد  الشــهر  الشــعري  الديــوان  صاحــب 

هــذا  اختيــار  أن  الحقــاً  وســرى  مالــدورور”، 

االســم ليــس مــن قبيــل الصدفــة، بــل لــه عاقــة 

أن  دون  مــن  للنــص،  الدالليــة  بالبنيــة  خفيــة 

مورافيــا. عنهــا  يفصــح 

الذع،  ســاخر  بأســلوب  املـسـرحية،  تفضــح 

الزائفــة  والقيــم  االســتهايك  املجتمــع  أســاطر 

الرأســمايل  العالــم  يف  البورجوازيــة  للطبقــة 

مــن خــال رؤيــة طليعيــة شــبيهة برؤيــة مســرح 

الــذي  املطــواع  الهــش،  املجتمــع  لهــذا  العبــث، 

واألوهــام،  باألكاذيــب  الحقائــق  عنــده  تختلــط 

القائــم  والتمييــز،  النقــد  عــى  القــدرة  الفاقــد 

عــى الزيــف وتقديــم الســلعة يف إطــار أـقـرب إىل 

والخــداع. التمثيــل 

املـسـرحي،  الحــوار  صياغــة  يف  مورافيــا،  وّظــف 

يـحـايك األســلوب نفســه الــذي تعتمــده  أســلوباً 

للمنتجــات  الرويــج  يف  اإلشــهار  وســائل 

االســتهاكية، لكنــه أضفــي عليــه طابعــاً غرائبيــاً 

واملكــر  التضليــل  أقنعــة  ليفضــح  وكاريكاتوريــاً 

واملوضــة  الســلع  إنـتـاج  ـشـركات  ترتديهــا  التــي 

إىل  وتحويلهــا  االســتهاك،  ثقافــة  إلشــاعة 

والخزعبــات. املظاهــر  تقــّدس  وأـعـراف  تقاليــد 

مزيّــن  صالــون  يف  املـسـرحي  الحــدث  يجــري 

باألثــاث املتشــابه. »إيزيــدور” شــاب يف التاســعة 

األربعــن،  يف  »بونــا”  أمــه  عـمـره،  مــن  عـشـرة 

وأبــوه »جيوســتو” يف الخمســن. كلهــم يرتــدون 

ثيابــاً شــبيهًة بثيــاب التماثيــل )املانيكانــات( التــي 

املتاجــر. واجهــات  يف  ُتـعـرض 

إىل  أن كل حــوارات األب واألم موجهــة  ورغــم 

الوقــت  طــوال  يظــل  فإنــه  »إيزيــدور”،  ابنهمــا 

ينصــت إليهمــا مــن دون أن ينطــق بكلمــة، لكنــه 

يف مقابــل ذلــك يقــوم بأشــياء كثــرة، كأن يحــك 

يرّتــب  أو  أذنيــه،  أو  أظاـفـره  ينظــف  أو  رأســه، 

شــعره، وفجــأًة يشــرع يف خلــع مابســه، بــدءاً 

بالـسـرة ثــم البنطــال فربطــة العنــق والقميــص 

بســرواله  ويحتفــظ  والحــذاء،  والجــوارب 

القصر. بعد ذلك يفتح حقيبة صغرة ويخرج 

منهــا حــذاًء فخمــاً وســرواالً مــن املخمــل املضلــع 

بنفــس  ذلــك  ويرتــدي  باليــاً،  وقميصــاً  وصــداراً 

بهــا مابســه. التــي خلــع  الطريقــة 

مظاهــر  عليــه  تطغــى  الــذي  الفـضـاء،  هــذا  يف 

املوضــة والســلع االســتهاكية، ثمــة شــرخ كبــر 

متمــرد  فهــو  وأبويــه،  »إيزيــدور”  االبــن  بــن 

يرفــض  لذلــك  بــه،  يحيــط  مــا  كل  عــى  وناقــم 

الــرد عليهمــا، ويريــد أن يغــادر املنــزل، غــر آبــه 

لهمــا  يقــّدم  بــأن  إليــه  وتضرعهمــا  بتوســاتهما 

وجــود  إىل  »إيزيــدور”  موقــف  ويشــر  تفـسـراً. 

قطيعة بن ثقافته وثقافة املجتمع االستهايك 

العكــس  عــى  فهمــا  أبــواه،  إليــه  يرمــز  الــذي 

أفضــل  باســتعمال  يكتفيــان  ال  تمامــاً  منــه 

املنتجــات، كمــا يـقـوالن، بــل يكّرســان حياتهمــا 

آلداب  االمتثــال  أجــل  مــن  ويعمــان  لهــا، 
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الســلوك، التــي تنــص عليهــا الصــور والشــعارات 

ألن  صريــح،  بشــكل  أو  ضمنيــاً  اإلشــهارية، 

باألمــان  يشــعر  لــن  الحديــث  العصــر  إنســان 

واالســتقرار، ولــن يتــذوق الجمــال أبــداً مــن دون 

اإلشهار الذي يتيح للبشرية أن تعيش تاريخها 

أـعـراف  يتبعــان  صــارا  لقــد  ثانيــة!  ـمـرة  الخــاص 

االســتهاك  ديانــة  هــي  وتعاليمهــا  زائفــة  ديانــة 

البورجــوازي بــدالً مــن الوصايــا العشــر التــي كانــا 

بهــا قديمــاً، وأخــذا يكّرســان حياتهمــا  يقتديــان 

للمســتحضرات، ويتصرفــان عــى وفــق املعايــر 

التي تمليها عليهما، ويعرفان عن طيب خاطر 

بأنهمــا يكدحــان لتعويــض الفضائــل العائليــة، 

الغذائيــة،  الصناعــة  بهــا  تنصحهمــا  التــي 

بالدعــارة والعنــف اللذيــن تمتدحهمــا الصناعــة 

الســيارات  صناعــة  ويقــّدران  الســينمائية، 

الـكـرايس  التهــور، وصناعــة  تقتنــي منهمــا  التــي 

بالكســل،  تغريهمــا  التــي  واألـسـّرة  واألرائــك 

إىل  تحولهمــا  التــي  العذبــة  الخمــور  وصناعــة 

كحولّيــن، وصناعــة التبــغ الـسـرطانية، ولــوازم 

موتهمــا. تشــتهي  التــي  الدفــن 

أبويــه  فــإن  املطبــق  »إيزيــدور”  صمــت  وبــإزاء 

نموذجــي  يــوم  بوصــف  اســتمالته  يحــاوالن 

يلخــص  يــوم  الحقيقــة  يف  وهــو  حياتهمــا،  يف 

الخاضــع  للمجتمــع  االســتهايك  الســلوك 

اإلشــهار  وأنمــاط  التضليليــة،  الـسـراتيجيته 

عــن  يكشــف  بأســلوب  لكــن  إليــه،  تدعــو  التــي 

تعرية مورافيا له وكشــفه لألســاطر التي يقوم 

الصبــاح  مــن  يبــدأ  الــذي  اليــوم  هــذا  يف  عليهــا. 

بســعادة  شــاعَرين  فرَحــن؛  األبــوان  يســتيقظ 

بنعومتــه  ســرير ال يضاهــى  لهمــا  وّفرهــا  كـبـرة 

ورخاوته وتماســكه اســمه »الســماء الســابعة”، 

الخفيــف  »بوالريــس«  بغـطـاء  مغّلــف  وهــو 

كريشة، والدافئ كموقد، وملحق به منامتان 

قطنيتان ناعمتان من طراز »املسرنم”، وجرس 

منّبــه يحمــل عامــة »زغــردة الشــيطان” غايــًة يف 

لـشـراء  جذبهمــا  الــذي  اإلشــهار  الجــودة. وكان 

هذا السرير يمثل فتاًة عاريًة تتفّسح برشاقة يف 

طبيعة شمالية وسط الدببة وأهايل اإلسكيمو، 

وحبيبــات  الجليديــة،  االنصداعــات  وبعــض 

»بوالريــس«. غـطـاء  كتفيهــا  وعــى  الثلــج، 

صغريــن،  كطفلــن  األبــوان،  يهــرع  وهكــذا 

ملتعــة  ويستســلمان  يتعريــان  ثــم  الحمــام،  إىل 

صابــون  رائعــن:  بمســتحضرين  االســتحمام 

»الــزن” وشــعاره املكتــوب بحــروف شــرقية عــى 

للــروح،  »الــزن  يـقـول  فوجــي  ـلـربكان  صــورة 

لكــن الــزن للجســد قبــل كل يشء”، ومعجــون 

األســنان »هروشــيما”، املعجــون النــووي الــذي 

وزرًة  يرتــدي  أســنان  طبيــب  ملصقــه  يف  يظهــر 

النافــذة، وأمامــه  عــى  بمرفقيــه  ويتــئ  بيـضـاء 

الــذري  االنفجــار  وســحابة  مـخـّرب،  ســهل 

الشهرة معلقة يف األفق، ويف مقدمة الصورة 

مــن  ملتــو  ثعبــان  منــه  ينبجــس  ضخــم  أنبــوب 

انتهائهمــا  وبعــد  الــوردي.  األســنان  معجــون 

مــن االســتحمام ترتــدي األم مابــس »مقصــورة 

الــوردي  األســود”  »التّبــان  مــن  العمــل” املكونــة 

املـخـّرم الــذي يحمــل عامــة »كوليــج”، وشــعاره 

ويتضمــن  املكشــوف”،  يســر  الــذي  »التّبــان 

إعانه اإلشــهاري رســماً كبراً لعانة أنثوية تبدو 

ترتــدي  ثــم  تّبــان »كوليــج”.  خــال  مــن  واضحــًة 

ـنـوع »طالــب داخــيل”،  آليــة مــن  رافعــة نهديــن 

وهــي تمتــد إىل األعــى، وتتيــح للنهــد أن ينفجــر 

عــرب فجــوة ســائبة، وأدىن حركــة تكفــي للتحــرر 

منهــا. ثــم الفســتان الصغــر »فســتان الجيــب”، 

فحذاء »الريح” الذي يمي وحده، كما يقول 

اإلشهار. أما األب فرتدي مابس »املدير” الذي 

العمــل. بنفــوذ مطلــق يف  يتمّتــع 

وحــن يخرجــان مــن املنــزل تنتظرهمــا ســيارة مــن 

»ســيارة  إنهــا  شــعارها  يـقـول  »يوفنتــوس«  ـنـوع 

مــن  بنزيــن  إىل  تحـتـاج  لكنهــا  العمــر”،  بربيــع 

الصنف املمتاز »أخيل” وشعاره الشهر »ضعوا 

مــن  ســلحفاًة يف مـحـرك ســيارتكم” مســتوحى 

الســلحفاة  إن  تـقـول  التــي  القديمــة  املغالطــة 

أبـنـاء »تيطــس«. أســرع مــن أســرع 

ولذلك يمضيان متألقن صوب محطة البنزين 

الســتهاك  يدعوهمــا  الــذي  لإلعــان  ليمتثــا 

بنزيــن »أخيــل”، وهنــاك يجــدان يف انتظارهمــا 

عمال املحطة الذين سينظفون زجاج السيارة، 

ويزودونهمــا باملــاء وزيــت الفرامــل والبنزيــن عــى 

الحــال  يف  يمضيــان  ثــم  الباليــه.  رقصــة  إيـقـاع 

»غرغنتويــا”  بضائــع  لـشـراء  املمتــاز  الســوق  إىل 

يـقـول »مــن  الــذي  اـلـرباق  الشــعار  الرائعــة ذات 

ذائــع  »القلعــة”  وزيــت  العلبــة”،  إىل  اـلـراب 

الصيــت بفضــل ذلــك امللصــق اللذيــذ الــذي تظهــر 

جنــود  يقتحمهــا  قروســطية  قلعــة  أـسـرار  فيــه 

جنــود  عنهــا  يدافــع  فيمــا  الســالم،  يتســلقون 

الزيــت الســاخن عــى العــدو،  آخــرون يفرغــون 

آالم  مــن  يصرخــوا  أن  عــوض  املنقّضــن  لكــن 

أصابعهــم  بأـطـراف  الزيــت  يتذوقــون  الحــروق 

القلعــة”. زيــت  إنــه  »أوه،  يهتفــون  وهــم 

يف  مورافيــا  يســتمر  الســخرية  هــذه  ـغـرار  عــى 

لـشـراء  املدينــة  داخــل  األبويــن  رحلــة  وصــف 

»جــن  مثــل  االســتهاكية  الحاجــات  مختلــف 

كمبرا”، وسباغتي »الحقيقة”، امتثاالً لشعار 

»مــا يصلــح للمعــدة يصلــح للدـمـاغ أيضــا”، ثــم 

املطبــخ  ينتظرهمــا  حيــث  املنــزل  إىل  عودتهمــا 

الــذي يزدحــم بمختلــف املنتجــات االســتهاكية، 

الصحــون،  غســل  طقــوس  مــن  يليــه  ومــا 

الكـحـول،  وتنــاول  التلفزيــون،  ومشــاهدة 

للمعايــر  االمتثــال  مــع  والجـمـاع،  والتدخــن، 

األخاقيــة التــي ترافــق املنتجــات املســتخدمة يف 

الطقــوس. تلــك 

يومهمــا  وصــف  مــن  األبــوان  ينتهــي  حــن 

النموذجــي البنهمــا يحــاوالن إقناعــه بأنهمــا لــم 

يقرفــا مــا يبعــث عــى الخجــل، وليــس ثمــة مــا 

يفتــح  لكــن »إيزيــدور”  يـسـّوغ مآخــذه عليهمــا، 

فمــه أـخـراً، وهــو يهــم بمغــادرة املنــزل، ليـقـول 

لهمــا كلمــًة واحــدة هــي: »اللعنــة”، وبهــا يختــم 

الواحــد،  الفصــل  ذات  مـسـرحيته  مورافيــا 

للوتريامــون  األول  االســم  اتخــذ  أنــه  فنســتنتج 

عنوانــاً لهــا ليوحــي إىل أن تمــّرد االبــن أـقـرب مــا 

بقــوة،  انتفــض  الــذي  الشــاعر  تمــّرد  إىل  يكــون 

يف شــعره وســلوكه، ضــد كل مــا يشــكل الحيــاة 

االجتماعية، أي ضد البشر، والحب، واألخاق 

البورجوازيــة التــي كانــت ســائدًة يف عصــره. وهــو 

تمــّرد مورافيــا نفســه، ونقضــه  تمــّرد يســتبطن 

وكشــفه  اإليطــايل،  البورجــوازي  للمجتمــع 

مــن  أـفـراده  ذوات  ينخــر  الــذي  الســوس  عــن 

الداخــل، وفضحــه للعالــم الرأســمايل بأســواقه 

أعمالــه  معظــم  يف  الجســد  ببضاعــة  املكتـنـزة 

للفاشــية  العلنيــة املناهضــة  ومواقفــه  األدبيــة، 

والعنصريــة  والتهميــش  والقمــع  واالســتغال 

ورســائله. مقاالتــه  تضمنتهــا  التــي 

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

مقال
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المسرح االستهالكي
العراق أنموذجًا

عواد علي

ُيعــّد املســرح االســتهاليك أردأ أنــواع املســرح التجــاري، شــأنه شــأن أّي اتجــار بالبضاعــة الرديئــة. وعــادًة مــا يســّوقه املشــتغلون فيــه باســم 

»املسرح الكوميدي” و”املسرح اليومي” و”املسرح الجماهري”، تسويغاً ملا يهدفون إىل تحقيقه وهو جني املال أوالً وأخراً. وانتقاصًا 

من هذا املسرح نعته الرافضون له بنعوت عديدة، منها »املسرح املبتذل”، »املسرح الوضيع«، »املسرح الهابط”، »املسرح الهزيل”، 

»املسرح التهريجي”، »مسرح اإلسفاف”، »مسرح السفاهة”. وهو مسرح يقوم عى نص يفتقر إىل أبسط مقومات الدراما، وإخراج 

كسيح، وأداء مسّطح يتعّكز عى اإلضحاك املفتعل، والتنكيت الفج، واأللفاظ السوقية، والعبارات النابية، والتهكم الذي ينطوي، 

أحيانًا، عى إساءة، ونزعة عنصرية مما يدخل يف باب »خطاب الكراهية”، مثل التهكم من أفراد أو فئات اجتماعية أو إثنيات معينة 

)الســود، أو قصــار القامــة، أو النــاس البســطاء… إلــخ(. وأحيانــًا يجــري إقـحـام أشــكال مــن الرقــص املاجــن والغنــاء يف بعــض العــروض 

هــذه العــروض إعالنــات يف القـنـوات  مــا يشــهر منتجــو  لجــذب الشــّبان والجمهــور الســاذج، بوصفهــم مســتهلكن مضمونــن. وغالبــاً 

التلفزيونيــة يختــارون لهــا مشــاهد تداعــب الغرائــز.

مقال

لهــذا  البعيــدة  األـصـول  نجــد  أن  يمكن
يف املـسـرحيات  مــن املســرح  النمــط 

اليونانيــون  عرفهــا  التــي  وامللهاويــة  الســاترية 

والرومــان، ثــم يف مـسـرحيات الفــارس )املهزلــة( 

القــرون  منــذ  أوروبــا  يف  ُتقــدم  كانــت  التــي 

أو  الكرنفــاالت،  مــن  كـجـزء  الوســطى، 

و”تهــدف  املوســمية،  الفولكلوريــة  االحتفــاالت 

تناحــر شــخصيات  عــى  إىل اإلضحــاك، وتقــوم 

يخدع بعضها بعضاً”، ثم يف مسرح الفودفيل 

القــرن  إبــان  البوليفــار  مســرح  ويف  بداياتــه،  يف 

التاســع عشــر )املعجم املســرحي، ماري إلياس، 

وحنان قصاب حسن، ص 334(.

األـمـريك  املـسـرحي  واملنظــر  الكاتــب  ويربــط 

بــن  الحــي”،  »املســرح  كتابــه  يف  رايــس،  إملــر 

الربــح وثقافــة  يــروم  الــذي  التجــاري  االســتثمار 

االســتهاك ومســرح »الفــارس« يف »بــرودوي”، 

مؤكداً أن الطابع الغالب يف املسرح املحرف يف 

أمركا هو طابع املؤسسة التي يمّولها أشخاص 

هم املستثمرون، واملديرون ممن يراودهم أمل 

أن  مــن  مفــّر  ال  لذلــك  الربــح.  تحقيــق  يف  كبــر 

ينتجهــا  مـسـرحيات  اختيــار  يف  الفيصــل  يكــون 

تســتحقه  ملــا  املنتــج  تقديــر  هــو  محــرف  مســرح 

هذه املسرحيات من أرباح، وهي مسرحيات ال 

تهتم كثراً بعناصر الدراما وبنائها وجمالياتها، 

أو  املواقــف  عــدد  زاد  كلمــا  إذ  باإلضحــاك،  بــل 

الشــخصيات املغرقــة يف الضحــك كان الـعـرض 

املسرحي أكر جذباً للجمهور الواسع، الباحث 

إدراراً  أكــر  ثــم  ومــن  والتســلية،  الرفيــه  عــن 

لألربــاح.

يســتغل  املســرح  هــذا  أن  رايــس  وياحــظ 

املســرحيات اســتغاالً اقتصادياً، وهو ما ُيعرف 

خـضـوع  يعنــي  وذلــك  باملـسـرحيات،  باالتجــار 

الســلعة  أن  وملبــدأ  للطلــب،  الـعـرض املـسـرحي 

يعتمــد  كمــا  الجيــدة.  الســلعة  تطــرد  الرديئــة 

املســتثمر،  املنتــج  تمويــل  عــى  األوىل  بالدرجــة 

وعــى فرقــة مـسـرحية ال تعتمــد عــى املعونــات 

مــن الجهــات الرســمية مثلمــا هــو حــال املســرح 

الوطنــي وفرقــه. ويؤكــد أصحــاب هــذا املســرح أن 

اإلجادة الفنية يف املسرح غالباً ما تعوق النجاح 

التجــاري.

ينتشــر هــذا النمــط مــن املســرح يف العديــد مــن 

الــدول العربيــة، ويُعــّد منافســاً قويــاً للمســرح 

واســعة  ـشـرائح  وعــي  ضعــف  بســبب  الجــاد، 

وفقــر  ذائقتهــا،  وضحالــة  الجمهــور،  مــن 

الرفيــه  وســائل  وشــحة  املـسـرحية،  ثقافتهــا 

يعيشــها  التــي  األزمــات  عــن  فضــاً  الراقيــة، 

بعــض املجتمعــات عــى أصعــدة كـثـرة، والتــي 

تدفــع هــذه الشــرائح إىل تفريــغ همومهــا وإيجــاد 

متنفس لها بأشكال تسلية مهما كانت مبتذلًة. 

ولعــل الـعـراق أبــرز نمــوذج لذلــك يف ثمانينــات 

القرن املايض، خال سنوات الحرب مع إيران، 

وبعد االحتال األمريك للبلد. لكن لألسف لم 

طــرف  مــن  معّمقــة  بدراســات  الظاـهـرة  تحــَض 

النّقاد والباحثن، بل اكتفى بعضهم بمقاالت 

قـصـرة يف الصحــف، تشــجبها وتعّدهــا إـسـاءًة 

الســتينات  يف  العراقــي  املســرح  حققــه  مــا  إىل 

والســبعينات مــن تجــارب إبداعيــة، وإىل مكانتــه 

العربــي. املرموقــة يف املســرح 

جــذوراً  العربــي  املســرح  مؤرخــي  بعــض  ويجــد 

للمســرح االســتهايك يف العــروض الهزليــة التــي 

)عيــد  بمصــر  األعيــاد  مواســم  يف  ُتقــدم  كانــت 

شــم النســيم(، وموســم الســياحة واالصطيــاف 

يف مــدن اإلســكندرية والســويس، يف عشــرينات 

القــرن املــايض عندمــا انتبــه املســتثمرون مــن ذوي 

ال  أربــاح  كســب  إمكانيــة  إىل  األمــوال  رؤوس 

بــأس بهــا مــن خــال توظيفهــا يف تلــك العــروض. 

كمــا تمكــن اإلشــارة إىل أـصـول لهــذا املســرح يف 

التمثيليات االرتجالية واالسكتشات والقفشات 

الســاخرة التــي كانــت ُتقــدم يف املاهــي واملقاهــي 

منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى خمسينات 

القــرن العشــرين.

المسرح االستهالكي في العراق
خاصــًة  الـعـراق،  يف  االســتهايك  املســرح  ظهــر 

حاجــة  مـسـّوغ  تحــت  بغــداد،  العاصمــة  يف 

مــن  للتخفيــف  الرفيــه،  مــن  ـنـوع  إىل  النــاس 

وطأة الحرب العراقية اإليرانية )-1980 1988( 

عليهــم، وشــيئاً فشــيئاً صــار هــذا املســرح مصــدراً 

خــال  مــن  أصحابــه  عــى  نــزل  ســريع  ـلـراء 

دفــع  ممــا  نســب جمهــوره،  االرتـفـاع املّطــرد يف 

املتواضعــة،  املواهــب  ذوي  مــن  باملـسـرحين، 

تقديــم  إىل  والنجوميــة،  باملــال  والطامعــن 

مســرحيات لــم يكــن شــعارها غــر االستســهال، 

وتعّجــل الوـصـول إىل ذلــك الهــدف. وباالنتقــال 

إىل عقــد التســعينات، الــذي شــهد حربــاً مهولــًة 

وحلفاؤهــا  األمركــة  املتحــدة  الواليــات  شــنتها 

ومــا  الكويــت،  مــن  العراقــي  الجيــش  إلـخـراج 

الحاجــة  مدّمــر،  أصبحــت  حصــار  مــن  تاهــا 

يف  إلحاحــا  أكــر  واالجتماعيــة  الســايكولوجية 

الفكــر  مــن  الخاليــة  املـسـرحيات  هــذه  طلــب 

يشء،  كل  عــى  بالضحــك  واملليئــة  واالبتــكار، 

والســخرية من أّي يشء، وســط خراب ال مثيل 

لــه طــال النفــوس قبــل الــرؤوس. وهكــذا، وجــد 

املســرح االســتهايك األرض الخصبــة التــي ينمــو 

التــي  فيهــا، وينتشــر حتــى وصــل عــدد املســارح 

تقــدم هــذا النمــوذج يوميــاً يف بغــداد وحدهــا إىل 

نحو 25 مسرحاً هي أقرب إىل الكباريهات منها 

إىل املســارح، خاصــًة مــع دـخـول نجــوم الغـنـاء 

لتقديــم وصــات  هــذه »الحفــات”  ممثلــن يف 

مثــل  وآخــر  »مـسـرحي”  مشــهد  بــن  غنائيــة 

)ـغـزالن، ســعدي الحــيل، عبــد فلــك, املهــا…”، 

ثــم دخــول الغجريــات مــن خــال فواصــل رقــص 

هــذا  أدى  وقــد  الواحــد.  الـعـرض  داخــل  طويلــة 

ملهــى  مجــّرد  إىل  فــن املســرح  تحويــل  إىل  كلــه 

)ُينظــر:  لــه!  قناعــاً  يســتعر شــكل املســرح  ليــيل 

بــن االســتهاك  »املســرح  كيطــان،  عبدالخالــق 

 21 اإلماراتيــة،  البيــان  صحيفــة  والتجريــب”، 

.)2000 مايــو 

وبعــد غيــاب دام أكــر مــن ســبع ســنوات، عقــب 

االســتهايك  املســرح  عــاد  األـمـريك،  االحتــال 

يـقـول  كمــا  وتـحـّول،  بغــداد،  يف  الواجهــة  إىل 

الكاتــب عبدالجبــار العتابــي، إىل ظاهــرة ضربــت 

املســرح  وهــو  الـعـراق  يف  مســرح  أهــم  قلــب 

الجــاد  للمســرح  رـمـزاً  ُيعــّد  الــذي  الوطنــي، 

يف  آخــر  مســرح  عــن  فضــاً  والهــادف،  وامللـتـزم 

لقــد  النجــاح(.  مســرح  )يقصــد  الرشــيد  شــارع 

يقــام  فســيحًة  ســاحًة  الوطنــي  املســرح  أصبــح 

عــى أطرافهــا الصخــب، وعــى صدرهــا يتعــاىل 

دخان اإلسفاف عرب الكلمات والسلوكيات التي 

تحــاول صنــع ضحــكات عــى شــفاه املشــاهدين، 
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»شــر  ســوى  معهــا  تحمــل  ال  صناعــة  لكنهــا 

البليــة مــا يضحــك”، فهــي ال تعــدو عــن كونهــا 

أو  الخشــبة،  عــى  يقــف  َمــن  عــى  ضحــكات 

»الفنانــون  املشــهداين،  طــه  الفنــان  قــال  مثلمــا 

الفنــان عبدالســتار  مجــرد قرقــوزات”. كمــا أكــد 

الســفاهة  أدخلــوا  الذيــن  ـهـؤالء  أن  البصــري 

ذنــب  بــل  ذنبهــم،  الذنــب  ليــس  الفكاهــة  يف 

يذهــب  الــذي  والجمهــور  واملســؤولن  املعنيــن 

شــعار  تحــت  رقيــب  بــا  يعملــون  فهــم  إليهــم، 

إذا لــم تســتح فافعــل مــا شــئت. ـهـؤالء ســفهوا 

يشء.  كل  ســفهوا  والتمثيــل،  والفــن  الثقافــة 

ثــورة  ثــورة أخاقيــة،  واملطلــوب اآلن، يف رأيــه، 

بالخــروج  الشــرفاء  الفنانــن  كل  مــن  ثقافيــة 

يتكلمــوا يف وســائل اإلعــام  بــأن  تظاـهـرات،  يف 

كافــة بصــوت عــال، وبــأن يصرخــوا يف وجــه هــذا 

النهج املنحط، ووجوه املسؤولن عنه، والذين 

يرّوجون له ويدعمونه مادياً )ُينظر: عبدالجبار 

العتابــي، »املســرح التجــاري عــاد بإســفاف أقــوى 

وتهريــج أخطــر”، صحيفــة إيــاف اإللكرونيــة، 

.)2011 أكتوبــر   27

حميــد  والفنــان  املـسـرحي  الكاتــب  ويــرى 

التجاريــة  األعمــال  أغلــب  أن  الشــطري  ـشـاكر 

زج  خــال  مــن  املســرح  إىل  أـسـاء  االســتهاكية 

يف  الغجريــات(  )يقصــد  الراقصــات  بعــض 

يف  نجمــات  أو  فنانــات  واعتبارهــن  عروضــه، 

الضيقــة  املابــس  يلبســن  وهــن  املســرح،  عالــم 

للحـيـاء  خادشــًة  كلمــات  ويقذفــن  والقـصـرة، 

بالقليلــة  ليســت  حفنــة  اســتهواء  أجــل  مــن 

تلــك  يقــوم مخرجــو  الشــباب املراهــق. كمــا  مــن 

العاهــات وقصــار  األعمــال باســتغال أصحــاب 

القامــة، والســخرية منهــم عــى خشــبة املســرح 

بأمــس  هــم  املــال  مــن  بحفنــه  إغرائهــم  بعــد 

أصبحــوا  بأنهــم  يوهمهــم  مــا  إليهــا،  الحاجــة 

»املســرح  الشــطري،  ـشـاكر  )حميــد  نجومــاً 

بالضحــك  القامــة  قصــار  واســتغال  التجــاري 

عى الذقون”، صحيفة الجماهر، 25 سبتمرب 

.)2016

كاتب من العراق مقيم في عمان

مشهد من مرسحية عرس الغجر

مشهد من مرسحية هال بالخميس
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الغنى المبتذل
فن يقول وداعًا للريشة واإلزميل

علي قاسم

يف مقــال لــه بمجلــة »ذا نيــو ريببلــك”، التــي تحظــى بمكانــة خاصــة بــن النخبــة السياســية والثقافيــة األمركيــة، وصفــه مــارك ســتيفنز 

الفنان جيف كونز بـ”فنان منحط لم يساعده نقص مخيلته إال يف تسخيف وطلينة )جعله إطاليًا( مواضيعه والبيئة التي يعمل فيها.. 

إنــه أحــد أولئــك الذيــن يخدمــون الغنــى املبتــذل”.

أمــا الناقــد مايــكل كميلـمـان فقــال عنــه، يف مقــال نشــر يف »نيويــورك تايمــز«، لديــه »تــوق مثــر للشــفقة يف تســويق النفــس وتجميلهــا يف 

إثــارة تعكــس أـسـوأ مــا يف الثمانينــات”. ووصــم أعمالــه بـ”املصطنعــة والرخيصــة والســاخرة دون خجــل”.

وكتــب روبــرت هيــوز عنــه بأنــه »صــورة مضخمــة ومغــرورة للنفــاق املتعلــق بالربــح. فهــو يعتقــد أنــه مايــكل أنجلــو، وليــس خجــوالً مــن قــول 

ذلــك. واألمــر األهــم هــو اعتقــاد جامعــي األعمــال الفنيــة، وخاصــة يف أمــركا، بذلــك أيضــاً”.

وصنــف هيــوز يف مقالــه الفـنـان بمرتبــة دون ســيوارد جونســون، واصفــا املقارنــة بينهمــا بمحاولــة مناقشــة »فضائــل ـبـراز كلــب مقابــل ـبـراز 

قطــة”.

مقال

أـمـريك  فنــان  عــن  تحدثــوا  النقادالثاثــة 
واحــد هــو جيــف كونــز، الــذي بيعــت 

منحوتة له بسعر ناهز 91 مليون دوالر، خال 

ـمـزاد أقامتــه دار »كريســتيز« خــال شــهر مايــو 

2019 يف نيويورك، سّجل خاله الرقم القيايس 

ألغى عمل لفّنان حّي.

يف  ممـيـزة  بمكانــة  الســابقون  النقــاد  ويحظــى 

عالــم النقــد الفنــي، فروـبـرت هيــوز قــدم لهيئــة 

التلفزيونيــة  السلســلة  الربيطانيــة  اإلذاعــة 

تـعـرض  والتــي  الجديــد”،  »صدمــة  الشــهرة 

التاريــخ. عــرب  الفــن  تطــور  عــن  ملحــات 

ووصفتــه صحيفــة »نيويــورك تايمــز« األمركيــة 

مســتوى  عــى  شــهرة  األكــر  الفنــي  الناقــد  بأنــه 

العالــم.

الــاذع  والنقــد  الســلبية  النـظـرة  هــذا  مقابــل 

للفنــان كونــز، هنــاك بــن النقــاد مــن أطنــب يف 

وصــف قدراتــه اإلبداعيــة، فقــد وصفــت الناقــدة 

إيمي ديمبي عمله بـ”كيان رائع.. نصب ضخم 

نــت”  »أرت.  يف  ســالتز  جــري  ووصفــه  ثابــت”. 

لألبصــار”. بـ”مبهــر 

وبالنســبة إىل أليكــس روتــر، رئيــس قســم فنــون 

مــا بعــد الـحـرب والفــّن املعاصــر يف »كريســتيز«، 

»تعــّد منحوتــة رابيــت أهــّم عمــل لجيــف كونــز«.

للصحفيــن  تصريحــات  يف  مؤكــدا  وتابــع 

»يمكنني حّتى القول إّنها أهم منحوتة صنعت 

العشــرين”. القــرن  مــن  الثــاين  النصــف  يف 

واملنحوتــة هــي تمثــال المــع يجســد أرنبــا ضخمــا 

بــا مامــح وجــه، ويمســك بجــزرة، وهــو الثــاين 

ضمــن مجموعــة مــن ثاثــة أعمــال أنجزهــا كونــز 

عــام 1986.

ويعّد هذا السعر القيايس رقما جديدا ُيحسب 

نقاشــات  أعمالــه  أثــارت  طاملــا  الــذي  لكونــز 

محمومة حول القيمة الفّنية والسوقية لتحفة 

ما، وذلك منذ أن برز نجمه يف ثمانينات القرن 

العشــرين.

يف  »كريســتيز«  نظّمتــه  الــذي  امـلـزاد  وخــال 

 »2 »بافالــو  لوحــة  أيضــا  بيعــت  نيويــورك، 

راوشــنربغ،  روـبـرت  األـمـريك  للرســام   ،)1964(

الــذي يعــّد مــن الــرّواد الطليعيــن يف تيــار »بــوب 

آرت” والذي تويّف سنة 2008. وحصدت لوحته 

هذه مبلغا قياسيا ألعماله وصل إىل حدود 89 

دوالر. مليــون 

ماذا حصل، هل هناك خطأ ما..

التناقــض  هــذا  دائمــا  لنــا  يقــدم  الفــن  تاريــخ 

يتفــق  لــم  الفنــي،  العمــل  تقييــم  يف  الصــارخ 

النقاد يوما عى تقييم فنان، وهناك الكثر من 

األمثلة التي يمكن أن تساق عى ذلك، األعمال 

االنطباعيــة يف بدايتهــا كانــت مرفوضــة، وكذلــك 

الوحشــية. أتـبـاع املدرســة  مــن  الفنانــن  أعمــال 

اليــوم يعتــرب رواد هــذه املدرســة هــم مــن أّســس 

يف  املتحـجـرة  التعليــم  أســاليب  ضــد  لثــورة 

هــري  مؤسســيها  أشــهر  ومــن  األكاديميــات، 

منهــم  الفنانــن  مــن  مجموعــة  ومعــه  ماتيــس 

فلمنــج،  وموريــس  دويف  وراؤول  رووه  جــورج 

وأكــدت هــذه الحركــة األلــوان الصارمــة، وأبــرزت 

املرســومة،  لألجســام  الخارجيــة  الحــدود 

وحّرفت يف املظهر الطبيعي لصالح االنفعاالت.

الجماليــة  الفنــي  العمــل  قيمــة  ـحـول  الجــدل 

أصبــح اليــوم مرفوضــا، فكلمــة جمــال مضللــة، 

ونحــن لــم نعــد نقــف أمــام العمــل الفنــي للحكــم 

عليــه جماليــا.

تسعون باملئة من زوار متحف اللوفر يف باريس 

الشــهر  الفنــان االيطــايل  لوحــة  يأتــون ملشــاهدة 
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ليوناردو دافني »املوناليزا”. خال عام 2018، 

وقــف أمامهــا أكــر مــن 9 مليــون شــخص حــاول 

معظمهــم التقــاط ســيلفي معهــا.

املضــاد  الزـجـاج  مــن  ســميك  ـلـوح  وتحــت 

يبلــغ  التــي  اللوحــة  تبــدو املونالـيـزا،  للرصــاص، 

قياسها 77 سنتيمرا طوال و53 سنتيمرا عرضا، 

الشــهر  االيطــايل  الفنــان  رســمها  تــم  والتــي 

ليونــاردو دافنــي عــام 1503، صـغـرة وضئيلــة 

هزليــة. بصــورة 

يتحرك أمام املوناليزا سائحون أثرياء، صينيون 

وأمركيــون ويابانيــون بــن حشــود مــن مختلــف 

الجنســيات. ولكــن قليــل مــن الزائريــن هــم الذيــن 

يكرثون لقضاء وقت يف التمعن يف الصورة عن 

قرب.

عـنـاء  أنفســهم  األشــخاص  مايــن  يكّلــف  ملــاذا 

يكرثــون  ال  فنــي  عمــل  لرؤيــة  ونفقاتــه  الســفر 

الجماليــة. لقيمتــه 

لنتخيــل أن املونالـيـزا عرضــت يف ـمـزاد علنــي، مــا 

ســيكون  بالتأكيــد  ســتحققه.  الــذي  الثمــن  هــو 

الكثــر تخيلــه، وليســت  مبلغــا ســيصعب عــى 

مبالغــة أن نـقـول إن املبلــغ ســيتجاوز ميزانيــات 

عديــدة. صـغـرة  دول 

دول يف حوض البحر األبيض املتوسط، تجتهد 

الــذي  األمــر  ســنويا،  ســائح  مليــون   9 لجــذب 

كـبـرة  قاعــة  يف  معلقــة  صـغـرة  لوحــة  تنـجـزه 

خلــف قفــص زجاجــي.. إنهــا ثــروة قوميــة فعــا.

الــذي  الشــاري  لــم تكشــف دار »كريســتيز« عــن 

دفــع هــذا الرقــم القيــايس القتنــاء العمــل، ولكــن 

قــام  فقــد  تايمــز«،  »نيويــورك  ووفقــا لصحيفــة 

الفنيــة، روـبـرت منوشــن، والــد  تاجــر األعمــال 

منوشــن،  ســتيفن  األـمـريك،  الخزانــة  وزيــر 

التمثــال. بـشـراء 

ورداً عــى ســؤال وجــه لجيــف حــول أهميــة كــون 

العمــل مشــهوراً، أجــاب »هنــاك فــرق بــن كونــه 

مشهوراً وكونه ذا مغزى. أهتم بمغزى عميل، 

بــأّي أمــر يغنــي حياتنــا ويجعلهــا أرحــب، غــر أين 

غــر مهتــم بالشــهرة مــن أجــل الشــهرة”.

الشــهرة،  إنهــا  يتحــدث جيــف..  عــن أي مغــزى 

التــي يســبغها تجــار الفــن عــى  القيمــة املضافــة 

الفنــي. العمــل 

املبلغ الضخم بالنسبة إىل تاجر األعمال الفنية 

والضجــة اإلعاميــة التــي رافقتــه همــا ـجـزء مــن 

مضافــة  فنيــة  قيمــة  لألســف،  تدعــو  وبصــورة 

والفنانــون  النقــاد  أمــا  األعمــال،  يدركهــا رجــال 

يصطفــون  الحشــود  بــن  يومــا  نجدهــم  فقــد 

كونــز  جيــف  مونالـيـزا  مــع  ســيلفي  اللتقــاط 

الجديــدة.

كاتب من سوريا مقيم في تونس

مقال
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قصائد من جزيرة مهجورة
)قصائد غير منشورة(

فوزي كريم

شعر

العزلُة وقريُنها

1

أقرُح العزلَة تسكُنها،

يف منأًى عن أهوائْك، 

واملوَت تعانُقه طيَّ ردائْك.

ُمحرساً من عِن رقيٍب

ال ُيحسن فهَم أدائْك.

أهواُء املرء وليدُة مجرًى ال يهدأْ،

والعزلُة ماُء غديْر،

يتآخى يف ُزرقته األحسُن واألردأْ،

والخّرُ والشريْر.

2
لو أنَّ املوَت اختلَس طريقاً

يف السرِّ اليْك، 

سيصُر عواًء أخرَس، أنياباً ومخالْب.

ولْي ال ُيصبَح بينكما مغلوٌب أو غالْب،

شّرع لرسوِل القدِر ذراعيْك .

3

ما أجمَل ذكرى من أحببَت، إذا ما ضعَت بغاباِت الذكرى،

من دوِن دليْل.

ما أوحَش هذا الجسَد الضيَِّق باملِحِن الكربى،

أو أرحَب موَتَك حن يصُر مجرَّتَك األخرى،

يف متَّسٍع ال يتناهى!

4

العزلُة ماُء غديْر،

يتأمُل فيها الرجُس فتنَته وزواَل شبابه.

واملوُت مناجاٌة للجسد،ِ تهْدهُده

وُتهّوُن من أتعابَه.
14/11/1996

أربعة تنويعاٍت وخاتمة 

فليقطْع كلٌّ منا دربا،

ويايش وقَع األقداْم

حتى ال يرَك أثراً فتاحُقه األياْم.

لكْن من صِحَب النفَس تزاحُمه اآلالْم!

ولذا فأنا حِذٌر من صحبِة نفي.

أدمنُت قناعاً منذ سنْن،

آلفُت األضداَد بتكويني،

وخرجُت.

ال أُقَرُن إال بالسحِب تشّتتها الريْح.

أو بكثيِب الرمل،

أو بالقديس عى حافِة أهوائه،

أو بالايشء، كيء يف ذاته.

أكتشُف النفَس، إذا جّردُت النفَس من التاريخ،

وبنيُت فناراً يف ليٍل ال فجَر له 

وأقمُت به،

فوزي كريمأنتظُر، بغر عزاٍء، ماال يأيت.
2019-1945
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قْد يقطُع أحٌد ما درباً وحده 

ويايش وقَع األقداْم،

حتى ال يرَك أثراً فتاحقه األياْم.

لكن يف منتصِف طريِق الاعودة 

سيواجه شكاً آخَر لانساْن

هو نصُف كيانه،

وهناك سيّتحدان، ويكتماْن.

26/9/1995

شاعر الغياب 
إنه شاعُر الغياِب

ومأوى الصمِت،

واملوِت،

والنداِء الغريِب.

يتحاىش فداحَة الَخطراِت الجوِف يف رأسه برأٍس عصيِب.

ويرى الليَل طّيًة يف عباءته السوداَء،

واألفَق سحنَة املسريِب.

وبه ما بدورِة الُفلِك من لحٍن خفّي،

ومن غناٍء طريِب.

بدويٌّ يعاشُر الوحَش،

إْن مدَّ ذراعاً حطَّ الُعقاُب،

وإن أصغى تداَعْت يف أذنه لغُة األساف!

يرُث الريَح والوساوَس تأتيه خفافاً، من كلَّ فجٍّ قريِب.

ويرى الشمَس مثَل ثقٍب يِهلُّ الرمُل منه 

عى الخاِء الرحيِب.

يتداعى أمامه الزمُن الرخُو: كثيباً موّلداً من كثيِب.

إنه شاعُر املهاوي،

وال يأنُس إال بجذوٍة يف املغيِب.
25/5/1998

يـا بـديـلي

أيها الشاحُب النحيُل،

يا بدييل،

يكفيك هذا القليُل،

من بقايا درٍب نحاوله وثباً،

وأفٍق نرتاُب فيما يقوُل.

سعُة الليِل يف ثيابي، وبيتي 

نفٌق عاثُر الخطى معقوُل.

كلما داهَم النزيُف دمايئ،

واحتواين جنُح الضحايا الثقيُل،

تراءى: كأنَّ نهرين حاّ يف حناياَي، واصطفاين النخيُل .

أيها الشاحُب الجميُل

أيها الشاحُب الجميُل .
1/6/1998

أنا وهو

كجبلْن،

والكاُم هّوٌة تفصُل بن قمتينا. مثُل قلعتْن،

أخاُهما الوباُء والحرُب، ويف كلينا 

تعبُث ريٌح. إنني أليُق به،

كما يليُق سّيٌد بموكبه.
13/7/91

البرابرة

إنهم يسرعوَن إىل ُملَتَقى الطعنات.

يبدأوَن املتاهَة من أوِل الخيِط،

واملوَت من حبِل سرّتهم.

يف بيارِقهم تتعّفُن هاماتُهم ،

وبها تستظّل بيوُض الفن.

تتناسُل ديداُنها،

، فتطفُح حاّفاُت أقدارهم. وتضجُّ

إنهم يسرعون!
13/7/91

في هذه المدينة النائية

أسأُل من وّحَد آمايل وأعطاها مذاَق الرمل،

من بعرين جريدًة مبلولًة عى رصيِف الليل،

من أوهمني براية الهارِب،

بالكاذِب،

َمْن؟

أسأُل: مْن وّحدين َمجرى با مأوي سوى البحر،

وَمْن فّرقني عى ِشعاِب الجبِل األجرِد قطعاناً،

ومْن ساومني عى ردايئ،

وعى ُفتاِت أهوايئ،

وَمْن بايعني 

خليفًة عى املتاهاِت؟

يحلُّ الليُل،

تأوي طرُق الاعودِة الباردُة األطراِف،

أستخرُج من عتمِة أدراجي قناعي 

وأويل هارباً،

يف هذه املدينة النائية…

أرى صديقاً يتحاشاين،

وأفراحاً عى عكازٍة تقطُع صحراَء من اإلسمنت،

طابوراً من األطفال، طابوَر ُدمًى عاريِة العظاِم.

يف مفرٍق أبصُر رّباً حائراً يدرك ماال نستطيع،

يكتفي بهيبة العارِف،

تّساقُط أوراُق خريٍف من بهاِء وجهه الصامِت، 

ال ينذُر،

ال يحّذُر.

انتشروا… انتشروا… 

ويف كياين تأخُذ الرعدُة مستودَعها،

يثقُلني املايضـ ـــ أنا املدينة الزائلةـ ـــ

ُيثقُلني الزخرُف يف تاجي، أنا الُفْضلُة يف محرقِة التاريِخـ  

كْم ُيثقُلني هذا القناُع!

كم ُترى يثقُلني القناُع!

كم ُيثقُلني…

يف هذه املدينة النائية.

5/3/1992

أعطني قوَت يومي 

أعطني قوَت يومي، 

ورغبَة أن أتجاوَز هذا الُحطاْم،

يف طريقي إليك.

، إين وحيٌد أمام عشايئ األخر  أيها الربُّ

أتتبع خيطاً من النمِل يمّتُد للقطعِة الباردة 

فوق مائديت من بقايا الكاْم.

وكما ُيدفُئ اللحُم برَد العظاْم

ُيديفء اللحُن سمعي، 

إذا أنا أصغيُت للنْبِض أو حركاِت الكواكْب .

، إين ضنٌن بدورِة هذي العقارْب أيها الربُّ

عى راحِة الكّف، إين ضنٌن بُركني،

ضنٌن بهذا الفراِغ الذي َيصُل الصمَت بالكلماْت.

كانت الشمُس تغرُب من بن هدبّي،

تمي إىل َمشرٍق آخر يف كياين،

تعيُد عى مْسمعي دورَة األرِض،

تكراَر دورتها يف ثباْت.

آه، ما أضيَق العيَش داخل بيتي، 

وما أوسَع الشرفاْت!

آه، من طائر يتاىش عى األفِق دوين.

آه، من قلِِّة الزاد، من ُبعد هذي الطريق.
31/3/1992

الخيـول

تخرُج من مستنقٍع آسِن،

من عتماِت الذهوْل.

تخرُج هذي الخيوْل،

حوافٌر ُيخفي صداها الراْب؛

خرساَء، أصداُف مآقيها 

مطفأٌة، شعُر نواصيها 

رعشُة أوىل لحظاِت الضباْب

يف الفجر. من يقرأُ ما فيها 

من ُنُذٍر للخراْب!

من َخَرٍس يف الليِل تأيت الخيوْل

وُتذِهُل الشاعَر عما يقوْل.

8/6/1992

شعر
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طبيعة صامتة

يف البيْت

فى، ماسورُة ماٍء تحَت ُزهراِت الدِّ

يعلوها الصدأ.

فى باٌب وراء الدِّ

ُيشغلُه ِظٌل مرتاٌب،

ُيحيص َقطراِت املاْء

يف الحوض اآلسن.

يف هذا البيْت

تنفرُد الشمُس، تفيُض حراشَف سمٍك ميْت،

فى وتلوُح زهراُت الدِّ

َحَلماٍت المرأٍة ُحبى

يف لحظة َطْلق.

فى، كم ُيعتُم هذا األخضُر يف ُغصِن الدِّ

فى ! كم ُتعتُم رائحُة الدِّ

والَدبُق املرُّ عى األزهاْر

كم ُيغوي تحَت الشمِس ُذباَب الداْر!
2/1/1993

الغارب

سيكون لنا، يوماً، أحفاْد

يَرثون َمامَحنا 

ويكون رواٌة، يقتسموَن مآثرَنا،

وبقايا َعَفٍن وَسماْد.

وسُتنصب شاهدٌة،

وسيكتُب شعراٌء ذكرانا فيها، من يدري؟

قد ندخُل مرآَة التاريِخ،

يحيُط بنا َعَسُس الخلفاء، فيهرُئ َقفانا 

من َفرِط الَجْلِد، وُنصبُح غلمانا 

للملك العادِل، َمن يدري؟

قد نْخفُق فوَق بحاِر الليِل قراصنًة،

قطاَع طريٍق يف األدغاْل،

أو نلطو فرئانا

يف حفِر النسياِن الرطبه!
1993

إلى القارئ

ستقرأُ شعري 

وتسكُن منعطفاً فيه وحدك،

تحيُطَك رائحٌة كاحراِق الثقاْب

وتجَفُل، حتى لتبدو كأَنَك يف حرٍة وارتياْب

من أمرَك:

من أي خرٍق يحلُّ الدخاُن،

ومن أّي مستودٍع للعذاْب؟

ستقرأ شعري، وتعرُف أن الكاَم يحّلُق مثل الطيوْر

جمياً معافى،

ولكّنه إذ يحّلُق، يرُك فوَق السطوْر

معانيه سودا،

وليَس له ما لنا من ماٍذ وملجأ.

سالومي

كما يرى النائُم يف جزيرٍة نائية،

رأيُت عزلتي عى طبْق

من فّضٍة، كرأِس مْعمداْن

والزمَن الراقَص حويل امرأًة

تشبه سالومي، وما املكاْن

إال ضريُح نْفيي.

فاقتلعي يا ريْح

جذري،

من قبضِة الطِن لْي أسريْح.

شاعر من العراق

القصائد من مجموعة االعمال الكاملة قيد النشر في دار »المتوسط« 

بميالنو

شعر

امل
 س

له
ريال

خ
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حوار

رفعت سّلم
حرية الشاعر

بينما يقرتب الشاعر املصري رفعت ساّلم من إتمام عقده السابع من العمر، ال تزال القصيدة تراوده وُتدمي قلبه »املُتخم باألوقات”، 

وترسم رحلته رغم تكبيل قدميه »بالخطى الضائعة”. ربما هي عينا الشاعر التي تستشرف الفجائع قبل حدوثها وترى النواقص عى 

حقيقتها فتميض لُتنذر عّل صوتها يصل إىل من يعي، لكنه غالًبا ما يرتد خائًبا، فّقل من يسمع النداء ويعي اإلنذار، قلة هم الغاوون 

الذين يتبعون غواية شاعرهم إىل النهاية ويصغون السمع إىل أّناته الواعية.

إحباطاٌت خاصة وعامة يقف أمامها الشاعر عاجًزا سوى عن الصراخ عّل صوته يصل إىل أحدهم، يظل يعدو ويصرخ ُمجابًها أوهامه 

وُمسائاًل أمانيه املوؤودة عن خيبات متتالية شّيدت صروحها املُرتفعة عى ُرفات حلم بعالم أكر إنسانية وعدالة، بوطن قادر عى أن 

ُينفض عن ذاته تاريخ القهر والظلم ليلتمع يف فضائه ُحلم الحريّة الذي يبدو ُمستحياًل يف كنف ذاكرة من الظالمية والتنكيل بُدعاة 

الكرامة والحريّة.

وإزاء كل ذلك يستمسك الشاعر بقصيدته، ُيسائلها عن األحالم املُنكسرة عى أرض الواقع الصلفة، عن ضعفه وضعفها إزاء مآالت 

واقع ُمخٍز، عن ماضيها وحاضرها وُمستقبلها يف ظل إحباطات ُمتتالية وُمتكررة، يستنهض قديمها من رقادها ليجعلها شريكة يف 

حاضره القايس، ويستنطق الراهن منها عن املُستقبل، عن بارقة أمل ما زال يحلم أن تتوّلد وتبقى.

تبدو قصيدة رفعت سالّم ُمتخمة بالعديد من االنكسارات واإلحباطات، تلك االنكسارات التي رافقت جياًل شّكلت وعيه باكًرا الهزيمة 

الحزيرانية املُنكرة، ووجد ذاته املُتهشمة إزاء واقع ال يستطيع أن يصر جزًءا منه، اغرتاٌب عن وطن بات ال يشبه أبناءه، كان راسًما 

ملالمح الخيبة التي ضجت بها القصيدة، خيبٌة تصاعدت وترتها عقًدا بعد اآلخر، وكانت الثورة املصرية قبل ثماين سنوات بارقة أمل 

ُسرعان ما انطفأت جذوتها ليلتحم الشاعر من جديد مع خيط انكساراته وآماله املُحّطمة.

مشواره  عن  الشعرية املصرية  يف  العشرين  القرن  سبعينات  لجيل  الشاعر املصري املُنتمي  يتحدث  »الجديد”  مع  الحوار  هذا  يف 

عى املياه”  الشياه  »أرعى  ديوانه األخر  )1987(، وصواًل إىل  الجميلة”  الفوىض  األول »وردة  ديوانه  من  بدًءا  الشعري  ومشروعه 

)2018(، ُمتطرقن للحديث عن الشعر  وآفاق التجديد يف القصيدة الحداثّية.

 

قلم التحرير

المياه”  في عملك الشعري األخير »أرعى الشياه على  الجديد: 
الصور  تتداخل  مغاير،  شعري  شكل  أركان  لتثبيت  سعٌي 

للشكل  ُمخالفًة  قسمين  في  المكتوب  النص  مع  والرسومات 

السائد، ُيمكن القول إن الشكل جاء ثوريًا، وهو في ذلك يتعاضد 

التي  القصيدة  مع  ما،  نحٍو  على  ويحمل رسالته  المضمون  مع 

تبحث عن خالص وتغيير ثوري، ال يقنع بجماليات زائفة أو مظاهر 

تطور قد تبدو أصيلة لكنها في حقيقتها خادعة.. كيف فكرت في 

هذا األمر؟ وإلى أّي مدى خططت لذلك التعاضد الذي يحضر في 

أعمال أخرى أيًضا؟

على  يطفو  »حَجر  عنوان  تحمل  لي  سابقة  تجربة  هناك  ساّلم: 
الماء”، هي التي افتتحت لي هذا األفق )2006-2008(. فأثناء الكتابة 

من  انطاًقا  الوامضة،  األفكار  بعض  لي  تخطر  ما  أحياًنا  الشعرية، 

الهموم واالنشغاالت اإلبداعية التي تسيطر علّي. وكان السؤال الملّح 

: كيف يمكن توسيع أفق الكتابة ليتسع لما لم يخطر على قلب  عليَّ

مع  وتشابكها  وتتاليها  وتزامنها  األصوات”  »تعدد  بعد  وماذا  بشر؟ 

بعضها البعض.

فأثناء كتابة مسودة »حجر يطفو..” قمت برسم شكٍل ما على قصاصة 

الرسم  أدس  أن  لي  يمكن  هل  السؤال:  ببالي  وخطر  جانبية..  ورق 

وسط الكتابة، على نحٍو ما؟ لَم.. ال؟ فألجرب. ولماذا ال تواتينا -نحن 

الشعراء- جرأة الرسم واللعب بالخطوط شأن الكلمات؟

وكلما مضيت في كتابة النص، ترّسخت الفكرة في رأسي؛ فليتسع 

أفق النص بأكثر مما هو عليه؛ وألمتلك الجرأة على إضافة »البصري”/
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التشكيلي إلى اللغوي في كل صفحة، ال كزينة أو حلية زائدة يمكن 

حذفها، بل كعنصر عضوي في بنية العمل، مثلما أضفت من قبل 

»الهوامش” في جميع صفحات »إشراقات رفعت ساّم”.

وبعد صدور »حَجر يطفو..” )2008(، وتأملي للتجربة، رضيت عنها 

بداخلي. لكني لم أتحمس لتكرارها في العمل التالي مباشرًة، »هكذا 

تكلم الكركدن” )2012(، ربما بحكم نفوري الغريزي من »التكرار” في 

ذاته. وصدر »هكذا تكلم الكركدن” في بنية مغايرة متعددة داخليًّا، 

لكن با رسوم. وكان عليَّ أن أنتظر إلى نهايات عام 2017 وبدايات العام 

الماضي )2018( ألكتب »أرعى الشياه على المياه”، با حرج من تأكيد 

وتطوير تجربة »حَجر يطفو..” التشكيلية.

اإلبداعي؛  العمل  في  »التعددية”  مبدأ  من  االنطاق  ظني-  -في  هو 

أن  البد  كان  الذي  واإليقاعات،  واللغات  تعددية األصوات/”األنوات” 

واحدة  بنية  في  واللغوي  البصري  اندماج  تعدديته-  -في  يستوعب 

»النمطية”  إلى  بالرضوخ  ممكًنا  ذلك  يكن  ولم  جامعة.  شاملة، 

السائدة، المستهلكة؛ بل بالبحث عن آفق آخر وأرض أخرى.

»حشر”  يمكن  فكيف  نهائية.  الصفحة  لكن  نهائي،  ال  فالشعر 

مثاً  ما فرض  المحدود؟ ذلك  في  الامحدود  النهائي؟  في  الانهائي 

احتال النصوص والرسوم لما نسميه »هوامش” الصفحة المحيطة 

بالنصوص كفراغ وهمي. ففي الحقيقة، ال فراغ في العالم. وال بد دائًما 

من توسيع اآلفاق والمساحات والطبوغرافيات لنقبض على أقصى ما 

يمكننا من »الانهائي” في »النهائي”. فالصفحات هي سجن الشعر. 

فكيف نمتلك الحرية في هذا السجن؟ تلك هي المشكلة.

الحلم المقدس
الجديد: »كانت األرض خربة وخالية، وعلى وجه الَغمر ظلمة، 
وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ‘ليكن نور’، فكان نور. 

النور والظلمة. ودعا  بين  الله  حسن. وفصل  النور  أن  الله  ورأى 

الله النور نهاًرا، والظلمة دعاها ليال. وكان 

الله  ودعا  واحدا.  يوما  صباح  وكان  مساء 

الُقدسّية  تلك   ..»2011 يناير   25 اليوم  هذا 

من  المصرية  الثورة  على  أضفيتها  التي 

خالل هذا التناص مع العهد القديم ُتنتهك 

مراًرا في الديوان، هنا ُجرح انتهاك ُقدسّية 

هذا  أعينهم.. هل  على  صنعها المصريون 

في  ُقِتل  مولود  ومرثية  نازف  ُجرح  الديوان 

مهده؟

 

وهناك  ما،  قدسيٌة  هناك  ساّلم: نعم، 
يصنعه  ما  هو  والُمقدس  الدموي.  انتهاكها 

اإلنسان في صعوده إلى الحلم؛ حلم شعب 

وتاريخ طويل من القهر والقمع واإلذالل، ربما 

يبدأ من العصور الفرعونية، إلى اآلن. وفي 25 يناير، أمسك الشعب 

الظلمات  وقوى  التاريخ  وواجه  العصّي،  التاريخي  بحلمه  المصري 

مواجهة  في  المجردة  اإلرادة  سوى  ساح  با  عاٍر،  بصدر  المختلفة 

ترسانة مدججة بأعتى األسلحة، لكن قوى الظلمات كانت – لألسف- 

أكثر حنكة وظامية وشراسة من براءة الجموع، وتضحياتهم الدامية 

المتواصلة حتى اآلن.

إنه الحلم المغدور الذي لن يبرح ذاكرة المصريين ووعيهم أبًدا. لكنه 

البراءة واألقنعة/ الحلم الذي عرَّى -في نفس الوقت- العالم وكسر 

األوهام الزائفة. فا خديعة بعد اآلن، وال غفران.

فهل انطفأ الحلم؟ ال أظن. هل تم وأده في المهد؟ ال أظن. فهو حلم 

في  ينطفئ  الوقت. وال  نفس  في  الوأد،  وعلى  التحقق،  على  عصي 

القلب الحلم.

أصوات اإلنسان
الملل  سأرعى  اللئيم؟  أيها  اآلن،  سترعى  »فماذا  الجديد: 
»أيتها  الخراب”،  األرض  في  اليوم،  أتكلم  من  »إلى  العظيم”، 

األحالم المغدورة. أيتها األوهام المقبورة. من فينا يطارد اآلخر؟”.. 

الشاعر  يأس  هو  هذا  هل  الشعري.  نصك  عبر  تتكرر  صرخات 

وشعوره بأن كلمته ال ُيسمع لها صدى؟ ما حدود تأثير الشاعر في 

أزمنة الخراب تلك؟

 

ساّلم: إنها أصوات األلم والعذاب اإلنساني، عبر التواريخ واألساطير 
ظلمات  من  قادمة  أصواٌت  الشخصي.  صوتي  ال  والراهنة،  الغابرة 

العصور الفرعونية، عابرًة إلى ظلمات الراهن، بكل وحشيته وفظاظته. 

هكذا صرخ مفكر ذات يوم »فرعوني”: »إلى َمن أتكلم اليوم؟”.. لتعبر 

صرخته األزمان والعصور إلى الراهن الخراب.

بليغ،  إنساني  شعور  ويشيع-  يبدو  مما  النقيض  -على  و”اليأس« 

المسَعى،  وخيبة  الحلم،  انكسار  يعكس 

وخواء العالم. هو »هشيم العالم” في الروح، 

الجارح  األليم  والوعي  القلب،  في  وغسقه 

باندحار الغناء واألمل في تغيير العالم. وهو 

ليس »ُسبة”؛ لكنه ربما يكون -أحياًنا- راحة، 

الموجعة،  األحام  تلك  من  مؤقتة،  ولو 

العصية، ذات األثمان الباهظة. فهو -في هذه 

وأحجار  العالم  عواصف  من  مأًوى  الحالة- 

سجيل التي تتهاطل فوق الرأس المهمومة.

فأنا -أقصد »األنا” الشعرية في النص- وريثة 

البرية  في  الصارخ  الفصيح،  المصري  الفاح 

الفرعوني  والشاعر  المستباح،  حقه  على 

حكماء  إلى  اليوم”،  أتكلم  »لمن  المتسائل 

إلى  الجديد،  العهد  وميراث  القديم  العهد 

المعري والمتنبي؛ وريثة  إلى  المعلقات  القرآن والمتصّوفة وشعراء 

الثورات المجهضة للشعب المصري على مر التاريخ، وجثمان طوبان 

باي المتأرجح مشنوًقا على باب زويلة لثاثة أيام، إلى ضحايا الغزوات 

األجنبية والمجازر المتوالية، إلى العجز الجارح عن مقاومة البطش 

القاهر الدموي..

أما صوت الشاعر فا يصل إال إلى طليعٍة ما، تملك الوعي والمقدرة 

خرائب  في  العاوي  البرية،  في  الصارخ  الصوت  هو  التأويل؛  على 

لم تخطر  آفاق غريبة مجهولة  العالم. وفي صراخه وعوائه، تومض 

بالبال. فَمن الذي يلتقط اإلشارة والبشارة؟ َمن..؟

أزمنة الشاعر
الجديد: تتنقل القصيدة بين فضاءات متعددة وقد تبدو متنافرة، 
التراث الشعري  من  الراهن،  الواقع  إلى  القديمة  من الحضارات 

القديم إلى شعراء الحداثة.. ما الذي أردت تحقيقه من خالل هذا 

هذا  في  والغرب،  الشرق  والحاضر،  الماضي  أزمنة  بين  الجمع 

الديوان؟

 

ساّلم: هي عندي وحدة الزمن اإلنساني، وحدة التواريخ واألساطير 
والطموحات  الموؤودة،  باألحام  اإلنساني،  بالعناء  المفعمة 

المكسورة، والرغبات المجهضة. ورغم ذلك، فليس بمقدور اإلنسان 

أن يكف عن الحلم والطموح والرغبة.

فالزمن ليس خطا أفقيًّا، قادًما من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل. 

الحاضر.  من  انطاًقا  قادم،  هو  ما  إلى  صاعًدا  ُسلًما  ليس  والتاريخ 

باإلرادة  أو  قلم،  بجرة  حذفه  يمكن  وال  الحاضر،  يسكن  فالماضي 

الفردية )ليت األمر كان بهذه البساطة!(. فنحن نعيش خليًطا عجيًبا -با 

انفصال- من األزمنة والتواريخ، فرعونية وجاهلية وإسامية ظامية 

إلخ؛ خليًطا مندمًجا، بصورة عجيبة، يسير على قدمين  وعثمانية.. 

مقاهينا  في  ويجلس  وحوارينا،  شوارعنا  في 

النارجيلة..  ويدخن  والقهوة  الشاي  يحتسي 

ال  التاريخ-  في  ثقافتنا  مسيرة  -في  فنحن 

في  ندور  نحن  نتجاوز..  ال  نعبر،  ال  نتخطى، 

حلقة ال تنتهي من األزمان )األفكار »التنويرية” 

هي  العربية  المجتمعات  على  المطروحة 

نفسها التي كانت مطروحة علينا أوائل القرن 

العشرين. ومنع كتاب »في الشعر الجاهلي” 

الماضي  القرن  عشرينات  في  حسين  لطه 

عام،  كل   الكتب  عشرات  منع  يقابله  أصبح 

وسجن الُكتاب باتهامات ملفقة متفاوتة(.

على  يقتصر  ال  اإلنساني  بالتحقق  والحلم 

ثقافتنا الموؤودة، بل هو قادم من شتى بقاع 

ارتهان  با  إنساني،  حلم  أغلى  فهو  األرض؛ 

بالجغرافيات والثقافات واللغات.

اختصاًرا  الشعري-  العمل  -في  الراهنة  اللحظة  تبدو  هكذا 

ألزمنة وتواريخ وجغرافيات إنسانية جارحة وموجعة، با فواصل 

وال حدود.

الكتابة الرائية
الجديد: تلجأ في هذا العمل إلى الهوامش الّمذّيلة لالستفاضة 
في تفاصيل بعض الُجمل الشعريّة.. كيف راودتك تلك الفكرة؟ 

وما الجماليات والضرورات التي تظّن أنها كانت الزمة لتحقيقها؟

 

الهوامش  فيها  أستخدم  التي  األولى  المرة  هي  ساّلم: ليست 
للنصوص؛ فهي أحد أعمدة »إشراقات رفعت ساّم” )1992(، وتحتل 

-في كل صفحة منها- ُثلث مساحة الصفحة. وقتها -وإلى اآلن- رأيت 

يكون  ما  وأحياًنا  هامش.  با  الثقافة-  وفي  الوجود،  -في  متن  ال  أن 

للهامش ثقل المتن أو مركزيته. فهو ليس بالضرورة »هامشيًّا”. وهو 

متعدد األدوار با نمطية؛ فقد يكون تفسيًرا، أو إيضاًحا، أو نقًدا، أو 

معارضًة، أو حتى سخرية مما ورد بالمتن. وهو -في جميع الحاالت- 

صوت مغاير، يترصد صوت المتن بالمشاكسة أو الشراسة أو التعميق 

أو اكتشاف الُبعد الغائب.

وفي عمل قائم على تعّدد األصوات، وتمايزها، وتضاربها، وتشابكها، 

ويتأمل  يراقب  خارجيًّا،  صوًتا  الشياه..”  »أرعى  -في  الهوامش  تمثل 

ى في مأساة الوجود اإلنساني:  األصوات األخرى المتفاعلة بحرقة وُحمَّ

ُيعلِّق ويسخر ويؤكد وينفي ويوضح ويعارض ويفسر.. إلخ.. با اندماج 

ربما في تلك المأساة الجارية.

بما  الجارية،  »المعمعة”  عن  الصوت  لهذا  نسبية  استقاليٌة  فثمة 

يسمح بنوع من »كسر اإليهام” و”التغريب”، من خال المباشرة أو 

السخرية أو المعارضة.. للمحافظة على درجة من يقظة الوعي. كأنه 

عدم  إلى  وينبهه  القارئ  ينكز  الذي  الصوت 

العاطفي  االنسياق  وعدم  الكلي،  االندماج 

تماًما، واالستسام لطوفان الصور المتوالية..

الوجه والصوت
الجديد: »أيها الفالح الفصيح، هوميروس، 
سيد  بيكاسو،  القيس،  امرؤ  المتنبي، 

رامبو،  الشنفري،  بيتهوفن،  درويش، 

محمود سعيد، بوشكين، محمود مختار، 

مايكوفسكي… إلخ إلخ؛ اهبطوا عن كاهلي 

بال  وبصيرتي،  ظلي،  ترتيب  ألعيد  قليالً، 

ضغينة، فقلبي متخم باألوقات، وأقدامي 

بالخطى الضائعة”.. هل هي ُتخمة  ُمكّبلة 

االمتالء بأصواتهم، ورغبٌة في التخلص من 

كلما مضيت في كتابة 
النص، ترّسخت الفكرة 

في رأسي؛ فليتسع أفق 
النص بأكثر مما هو عليه؛ 

وألمتلك الجرأة على 
إضافة »البصري”

هل انطفأ الحلم؟ ال أظن. 
هل تم وأده في المهد؟ 
ال أظن. فهو حلم عصي 

على التحقق، وعلى 
الوأد، في نفس الوقت. 
وال ينطفئ في القلب 

الحلم

حوار
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تعدد األصوات الشعريَّة المميزة لقصّيدتك؟

 

القادمة من  الصاخبة،  الصارخة،  بأصواته  الزمن  ساّلم: هي وطأة 
والجسد.  والروح  والوعي  الذاكرة  لتحتل  والتواريخ  الجغرافيات  كل 

وطأة أتمّنى لو كان بمقدوري أن أتخفف منها قلياً، ألمشي خفيًفا في 

زمني با أعباء باهظة، بما يفوق طاقتي المحدودة.

الوجوه  أكثر  فما  النسيان.  أو  النوم  فضيلة  تعرف  ال  الذاكرة  أن  كما 

واألصوات التي تتخم الذاكرة والوعي والبصيرة؛ ما أفدحها! وال يأتي 

الوجه با صوت، وال الصوت با وجه. هو فيضان ال ينتهي من الوجوه 

مختلطة  والسياقات،  والنصوص  واألحاديث  والكلمات  واألصوات 

الصحو  في  انتهاء،  با  انتهاء..  با  متضاربة،  متشاجرة  متداخلة 

والمنام.

شيء،  كل  من  نفسي/ذاكرتي  أُفرغ  أن  إمكانية  تمنيت  ما  أكثر  وما 

ال  أنني  المشكلة  لكن  سوء.  غير  من  بيضاء  صفرية،  ذاكرة  وأمتلك 

أعرف ما إذا كانت الحياة ممكنة بهذه الذاكرة الصفرية.. ألمشي في 

الدروب كطبل أجوف من صفيح..ال أدري.

المرأة الكلّية
الجديد: المرأة لها حضوٌر باذٌخ في أعمالك الشعرية بشكل عام، 
امرأة  فهي  اتساًعا؛  حضور أكثر  لها  األخير  الديوان  هذا  في  لكن 

بال أفول، امرأة من غمام، امرأة من عسل ولبن، المرأة الجهول، 

الُبعد  يبدو  ثم  الهباء.  امرأة  العاوية،  المرأة  الحريق،  المرأة 

اإليروتيكي هنا ُمتماًسا مع معنى التالشي في المرأة كأيقونة، وما 

يحمله ذلك التالشي من شعور بفداحة استالبها بعد ذلك.. هل 

تتفق مع ذلك؟

 

ساّلم: ربما تكون هي المرأة »الكلّية” التي تختصر الوجوه والحاالت 
كأنها  والمرايا،  والوجوه  األبعاد  متعددة  امرأة  للمرأة..  المتعددة 

-كما كتبُت في عمل سابق- »قبيلة من النساء في امرأة”. وهي ليست 

لة من تهويمات لغوية  »امرأة” الشعراء الرومنطقيين المثالية، المشكَّ

لكنها  بها من سلطان؛  الله  أنزل  ما  غابرة، وصفات مائكية  وباغة 

امرأة من لحم ودم، تختصر نساء العالمين. وحتى إن اتشحت برمزيٍة 

ما أحياًنا، فإن هذه الرمزية ال تلغي حضورها اإلنساني الجوهري، بل 

تضيف إليه.

ينطوي  أن  بد  فا  رومنطيقية،  تهويمات  من  امرأة  ليست  وألنها 

با  حب  هناك  فهل  بالضرورة؛  اإليروتيكي  الُبعد  على  حضورها 

إيروتيكا؟ هل هناك امرأة با إيروتيكا؟ فاإليروتيكي هو الُبعد الغائب 

متفرقة  إال شذرات  يمثل  ال  العربية، وحضوره  الشعرية  في مجمل 

متباعدة عبر العصور الشعرية، وصوالً إلى الشعرية العربية الراهنة. 

وربما احتاج »اإليروتيكي” في »أرعى الشياه..” ما هو أكثر  من نظرة 

عابرة؛ ألني أحس به أيًضا متعدًدا وليس واحًدا منفرد الداللة.

الصوت الصارخ
صوت  على  صحوت  »لقد  لي  قلت  لنا  سابق  حوار  في  الجديد: 
واحد منفرد يصرخ في برية الشعر ‘أال ُهبِّي بصحِنك فاصبِحيَنا’، 

أدبي’..  إلى  األعَمى  نَظر  الذي  ‘أنا  وأحياًنا  َنبِك..’،  ‘ِقَفا  وأحياًنا 

بنبرة  يهتف  الصوت  نفس  سمعُت  بصري،  امتلكُت  وحين 

معاصرة، حديثة، مشابهة ومغايرة في آن”.. هل يمكن القول إن 

تلك األصوات هي التي قادتك نحو عالم الِشعر المسحور؟ أم ثمة 

تجربة ذاتية وألم خاص قد أسمعك تلك األصوات برهافة الشاعر 

ليضمك إلى قبيلة الشعراء؟ وأّي التجارب الذاتية حّركت ُجرحك 

الشعري بضراوة؟

 ساّلم: ال أدري -حتى اآلن- ما الذي أفضى بي إلى الشعر. فلم يكن 

هو مسعاي األول في مرحلتي اإلعدادية، حين بدأت »الشخبطة” خارج 

يفلح  الرسم. ولم  »الشخبطة” تستهدف  المدرسية. كانت  الكراسات 

شراء أقام الفحم في فتح الطريق أمامي. بعدها، كانت »الشخبطة” 

وفي  لي.  مرضية  تكن  لم  المحاوالت  لكن  القصص.  كتابة  تستهدف 

الدورة الثالثة، كان الشعر، الذي فتح لي بابه العصي بعد معاناة أولى 

مع الكتابة »العمودية”.. الشعر ذو »األنا” المهيمنة، الساحقة، التي 

تختصر أصوات العالم المتضاربة في صوتها »المنفرد”.

لقد سعيت بنفسي إلى الشعر، با انتظار إللهام أو وحي، على عادة 

الرومنطيقيين. وحين التقينا، لم أكّف عن مساءلته )مساءلة الشعر 

في  أعمى،  قبول  با  مستنكرة،  جارحة،  مساءلًة  والراهن(  الماضي 

ا لند، بحًثا عن ترميم األفق الشعري، أو اكتشاف أفق  عاقة غريبة ندًّ

آخر مغاير لما سكنه الراحلون والمعاصرون. ربما هي الوحدة أو العزلة 

والمساءلة  التأمل  على  ساعدتني  ما  هي  الصغر  منذ  تسكنني  التي 

انكسار األحام واحًدا  با هوادة. وربما هو  كائًنا اجتماعيًّا(،  )فلسُت 

وراء اآلخر. ربما.. وربما.

النص المضاد
الجديد: إن كانت ثمة ذات شعرية مغدورة وعاجزة، فهناك في 
المقابل سعٌي مستمر المتالك قدرات خارقة متجاوزة للواقع. في 

العمل األخير تحضر اإلشارة إلى األنبياء لالقتباس من قوتهم، أو 

ربما قوة رسالتهم، وفي »حجر يطفو على الماء”، تقول »أخرق 

بعيد  ُحلم  أّي  فيكون”..  كن  للموج  أقول  الجبال  وأبلغ  األرض 

المنال يرجو الشاعر اإلمساك بناصيته؟

 

التراثية  تلك االقتباسات  لكن  المنال.  هو حلم عصّي  ساّلم: نعم، 
العابرة للقرون با  الثوابت  تنطوي على مساءلة، من نوٍع ما، لهذه 

غير  سياق  في  حضورها  خال  من  مساءلة؛ 

 – آني  يقين. حضور  أو  با كهنوت،  مقدس، 

إطاقيته  التراثي  الحضور  يسلب  النص-  في 

نسبي  إلى  فيحيله  النسبي،  على  وتعاليه 

قابل للمعارضة واستقبال عامات االستفهام 

والتعجب.

فالمنطلق مضاد ونفي للقمعية التي تمارسها 

اتجاه  في  والخيال،  العقل  على  النصوص 

أو  حمراء  خطوط  با  حرية  نحو  النقيض، 

ما  هي  حرية  نوع.  أّي  من  شائكة،  أساك 

مجهولة  الوعي  من  طبقات  عن  ستكشف 

وغائرة تحت تراب الزمان والمكان، ابتداًء من 

حرية الخيال.

فهذه الحرية هي ما تحّول الممكن بالقوة إلى 

غابرة  با خرافات وأساطير  المتناول،  في  بالفعل،  ممكن 

تمحق كينونة اإلنسان وطاقاته المنسية أو المهَدرة.

التبسيط المخّل
الجديد: دعني أناقش معك ما كتبه في وقت مبكر محمود أمين 
للهاوية”، عن اعتماد  لديوانك »هكذا قلت  العالم، في تعرضه 

الخبرة الشعرية لكثير من شعراء الحداثة على القراءات المعرفية 

أكثر من الخبرات اإلنسانية الحّية، وتأثير ذلك على غياب الفاعلية 

الجمالية الدالة في الشعر المعاصر.. كيف رأيت هذا الطرح في 

الحداثية  لتجاربك الشعرية األولى وللتجربة الشعرية  التعرض 

بشكل عام؟

 

في  المنتمية،  رؤيته  في  معه  أختلف  أن  -بالطبع-  ساّلم: لي 
»القراءات  بين  تفصل  التي  االشتراكية”،  »الواقعية  إلى  جوهرها، 

المعرفية” و”الخبرات الحية”، في نوع من المفاضلة الغريبة. ذلك 

امتداد للفصل القديم الغابر بين »الشكل” و”المضمون” في العمل 

فترة  خال  والعربية  المصرية  ثقافتنا  في  منه  عانينا  الذي  اإلبداعي 

الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

وظني أن النقد األدبي قد تخطى بكثير هذه األفكار التبسيطية، التي 

ر لها االستمرار بفعل تبسيطيتها، ومدرسيتها  األيديولوجية.  لم ُيقدَّ

»الواقعية  أنصار  لدى  النهج  هذا  نقد  في  مرة  من  أكثر  كتبت  وقد 

االشتراكية”، وعرفت من »العالم” أنه اطلع على بعض هذه الكتابات، 

»مسرح  عليَّ  اقترح  فحين  هذا،  ورغم  الواضح.  موقفي  ويعرف 

مناقشة عملي  الماضي،  القرن  تسعينات  في  بدار األوبرا،  الهناجر” 

اقتراح  مني  وطلبوا  للهاوية”،  قلت  »هكذا  آنذاك  الجديد  الشعري 

أسماء النقاد، كان من بين من اقترحت عليهم اسم »العالم” إضافة 

إلى الدكتور محمد عبدالمطلب والدكتور صاح فضل- ألسمع وجهة 

نظر جادة أعرف مسبًقا تعارضي معها، لكنها 

وجهة نظر لناقد هام ومرموق. والدراسة التي 

ما قدمه في  نظره هذه هي  فيها وجهة  قّدم 

الندوة.

المغامرة األولى
الجديد: بدا ديوانك األول »وردة الفوضى 
لقواعدك  تأسيس  كأنه   )1987( الجميلة” 

الذاتية في كتابة الشعر، جماليات فوضوية 

الغرابة.  جذور  من  باالنطالق  القصيدة 

»غرسناك في ُتربة الغرابة، سّلمناك أبواب 

الكلمة  سر  ووهبناك  األربعة،  الفصول 

الرمح، ومفتاح الكتابة، ونذرناك لشمس 

الفاجعة، كي ُتِعيد الُرعب للوطن األليف”.. 

حوار

أما صوت الشاعر فال 
يصل إال إلى طليعٍة ما، 
تملك الوعي والمقدرة 

على التأويل؛ هو الصوت 
الصارخ في البرية، 
العاوي في خرائب 

العالم
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لم  وأظنك  الشعر،  كتابة  في  الخاص  دستورك  كأنه  ذلك  يبدو 

تخرج عليه حتى اآلن.. هل تتفق معي؟

 

عام  قصائده  أقدم  كتبت  -الذي  الديوان  ذلك  في  ساّلم: هناك، 
هو  الشعري؛  النص  في  األصوات”  »تعدد  نحو  السعي  بدأ   1975-

نقطة االرتكاز الاواعية التي ساهمت في الوعي بالفكرة عندي: كيف 

العالم”  »أنوات  العالم”،  أن يحتوي »أصوات  الشعري  للنص  يمكن 

صوت/”أنا”  في  األصوات/”األنوات”  هذه  تندمج  أن  دون  الشعرية، 

نصوصه،  وتأمل  الديوان،  صدور  عند  نفسي  سألت  هكذا  الشاعر؟ 

واقترحت على نفسي فرضيات ظللت أراجعها لسنوات تالية، وأختبرها 

في األعمال الاحقة ابتداًء من »إشراقات رفعت ساّم”.

متمايزة؛  أصوات  ثاثة  على  تنطوي  شبين”  »منية  األولى  فالقصيدة 

وقصيدة »تنحدر صخور الوقت..” تنطوي على تعددية في األصوات، 

العتبة  هي  تلك  الوقت.  نفس  في  الواحد..  الصوت  مستويات  وفي 

لي، بما وصل -في تطور التجربة- إلى »أرعى الشياه على  والدستور األوَّ

المياه”.

الشاعر والجموع
دائم  اغتراب  في  قصائدك  في  الشاعرة  الذات  تبدو  الجديد: 
بين هذا وذاك  بفردوس أرضي، وما  عن الواقع وُحلم مستحيل 

تعيش اغترابها وموقفها المنعزل عن الجموع.. هل غّيرت الثورة 

المصرية من ذلك المنظور في شيء؟ وهل هذه الذات الشاعرة 

انعكاس لطبيعة فعالية المثقف في الزمن الحالّي؟

ساّلم: في الواقع، لم أشهد »جموًعا” إال في لحظات فارقة متباعدة: 
مظاهرات الجامعة التي شاركت فيها عام 1972، ثم ثورة يناير 2011؛ 

وبينهما 39 عاًما من القهر والقمع واالحتجاجات المتفاوتة العابرة.. 

با أّي »جموع«. فكيف كان يمكن التوافق مع واقع من هذا القبيل؟

لقد تفتحت عيناي على هزيمة 1967، ثم كنُت أحد معتقلي انتفاضة 

الجامعة )1972(، ثم قضيت ثاث سنوات وثاثة شهور في الخدمة 

الديني والفكري في زمن  العسكرية، وبعدها كان استشراء اإلرهاب 

المؤسسات  وتخريب  الدولة  أوصال  وتفكيك  ومبارك،  السادات 

للثقافة  العداء  وتيرة  وتزايد  األخرى،  وراء  واحدًة  وبيعها  اإلنتاجية 

بحيث  به أحًدا؛  الله  وعد  ما  الذي  األرضي  الجحيم  إنه  والمثقفين. 

مؤسساته  في  االنخراط  -دون  الواقع  هذا  عن  »االغتراب”  يصبح 

والمغايرة  والرفض  الاتواطؤ  تعلن  والحرية- فضيلة  للوعي  السالبة 

في الحد األدنى.

و”العسكر-  »اإلخوان”  براثن  في  وقوعها  -برغم  الثورة  كشفت  وقد 

المصري،  الشعب  أعماق  بالفعل  تغيرت  وقد  التغيير؛  إمكانية  عن 

ونظرته للحاكم )الذي لم يعد »مهيًبا”، وال مقدًسا(، إلى حد السخرية 

المهينة يوميًّا التي لم تكن لتخطر ببال، من قبل. فاإلمكانية موجودة 

»بالقوة” اآلن، وليس »بالفعل”.

فلم يعد للشاعر أن ينخرط في »جموع« غير موجودة، بل أن يكتشف 

ما يتخفى وراء السطح الزلق، أن يعرِّي األوهام والتواطؤات الكاذبة، 

أن يفضح كل فردوس زائف وأبنية المعة براقة آيلة لانهيار القادم، أن 

يشير إلى أفق لم ير أحٌد ومضاته التي تغطيها الغيوم.

الطفل األبدي
الجديد: إن كانت قصائدك ال تخلو من ُبعد سيرّي يتعانق فيها 
في  األكبر  التأثير  له  كان  المنبعين  فأي  بالعام،  الخاص  الهّم 

على  الطفل  عيني  وانفتاح  القرية  في  الطفولة  ذاكرة  قصيدتك؛ 

فترة  في  الُمكتسب  الوعي  أم  تعقيداته،  بكل  الشاسع  العالم 

ظهر  الذي  الوعي  وهو  واالجتماع،  السياسة  بقضايا  الشباب 

بوضوح في جماعة إضاءة 77 التي كنت واحًدا من مؤسسيها؟

فالوعي اإلبداعي  مًعا،  اندمجا ممتزجين  التأثيرين  أن  ساّلم: ظني 
الطفولة، با عشوائية أو  الكتابة- حدود ذاكرة  هو ما يرسم -لحظة 

مجانية. وذاكرة الطفولة هي ما وجهت الوعي إلى اتجاهات بعينها دون 

غيرها. وفي النص، ال يمكن الفصل والتمييز القاطع بين الجانبين؛ 

حيث يندغمان -في تصوري- في هيولى النص الكلي وعناصره الكثيرة.

منذ  القروي  الطفل  ذلك  على  العالم  طرحها  التي  األسئلة  أكثر  فما 

االستفهام  عامات  أكثر  وما  إجابة.  با  العشرين،  القرن  خمسينات 

التي انتصبت في الوعي إزاء اإلجابات والسياقات المحيطة، وما أفدح 

الحيرة واالرتباك على مدى الزمن.

ولم يحل الوعي النسبي الاحق من تأّزم المشكلة؛ فقد تعمقت األسئلة 

وتشابكت؛ أسئلة سامة مسمومة، ال تعرف الكتب والمحاضرات منها 

إال الهوامش، والمزيد من عامات االستفهام واالستغراب. وال يقين.

نعم، ال يقين. وتلك هي المشكلة الدائمة. فالسؤال هو محور العالم، 

ومبرر الوجود، ال القبول والرضوخ.

زمن الشعر
هذه  مع  تتفق  مدى  أّي  إلى  زمنها”..  تشبه  »القصيدة  الجديد: 
مزايا  وما  قصيدتك؟  على  ذلك  يتطابق  مدى  أّي  وإلى  العبارة؟ 

وعيوب ذلك؟ هل هو زمن طارد للشعر والشعراء، أم هي ثقافة 

َبد وتنفي ما ينفع الناس؟ غائبة ُتبقى الزَّ

ساّلم: وما الذي يحدد طبيعة الزمن؟ كيف نعرف ماهية هذا الزمن 
الذي نعيشه، فاعلين متفاعلين مفعولين فيه؟ فيبدو لي أن طبيعة 

هذا الزمن أو ذاك ال تنجلي إال بعد زمن! فالقادمون هم َمن سيعرفون 

طبيعة زمننا، متحّررين من وطأته، وأحامه وأوهامه؛ مثلما يمكن 

لنا اآلن الحديث عن زمن سابق، بدرجٍة ما من 

الموضوعية. وقتها، هم َمن سيعرفون ما إذا 

وبأّي  تشبه زمنها،  الشعرية  النصوص  كانت 

معنى، وفي أّي شيء.

نشهد  زمن  أنه  نرى  أن  فلنا  ذلك،  ورغم 

التفاهة،  وفرض  والقمع  القهر  سطوة  فيه 

غالبية  وتواطؤ  المرحلة،  ثقافة  باعتبارها 

المثقفين، وتكالبهم على االنتماء إلى حظيرة 

المتساقط  بالفتات  يحظون  )لعلهم  النظام 

االنتهاكات  على  والصمت  اللئام(،  موائد  من 

)اعتقال  الثقافة والمثقفون  لها  تتعرض  التي 

المثال،  على سبيل  بكاملها،  فرقة مسرحية 

وسجن كتاب وناشرين، … إلخ(.

تلك مامح أساسية لهذا الزمن. وال أدري ما 

مع  تتفاعل  األخيرة،  الشعرية، وخاصًة  أعمالي  كانت  إذا 

ذلك.

االنسالخ عن الجيل
الجديد: تنتمي إلى جيل سبعينات القرن العشرين في الشعرية 
فيه سمات شعرية مغايرة  فرد  المصرية، وهو جيل يحمل كل 

لآلخر. فهل ثمة شاعر منهم ترى أن تجربتك تتعانق معه أو تقترب 

منه بشكل أو بآخر؟ وإن كان ثمة نقيض لك وضد من هذا الجيل، 

فمن هو؟

ساّلم: انسلخُت إبداعيًّا من هذا الجيل مبكًرا. والتمايز الفادح بيني 
وبينهم شعريًّا يبدأ من »إشراقات رفعت ساّم” )1985-1992(. فهي، 

وما تاها من أعمال، ال عاقة لها بما كان وما يكتبه أبناء هذا الجيل 

من قصيدة. فهم -منذ البداية- يكتبون »قصائد” يجمعونها -في نهاية 

المطاف- في »ديوان”، شأن جميع الشعراء. أما ما عكفت عليه -حتى 

قصائد  با  الكلي،  الشعري”،  لـ”العمل  وكتابة  اكتشاف  فهو  اآلن- 

منفردة. وتلك حالة أخرى مغايرة تماًما، في اتجاه أفق آخر، مغاير 

تماًما في الكتابة الشعرية.. وهو ما أفضى بي -ضمن ما أفضى- إلى 

السنوات  -في  وأخيًرا  الشعري،  النص  في  األصوات”  »تعدد  فكرة 

األخيرة- المزج بين العناصر التشكيلية والعناصر اللغوية، على نحو 

ما جرى في »حجر يطفو على الماء”، وبعده »أرعى الشياه..”.

ورغم أنني أتابع  كتابات األصدقاء، ممن تبقوا على قيد اإلبداع من 

سياق  على  خارجة  متابعة  أنها  إال  الماضي،  القرن  سبعينات  جيل 

الثقافية  الضرورة  متابعة  فهي  التماس.  أو  والمقاربة  المقارنة، 

الشعرية، مثلما أتابع شعراء آخرين من خارج الجيل.

الحرية القصوى
الجديد: هل ثمة رقابة ذاتية تفرضها على نفسك أثناء الكتابة؟ 
وهل من طقوس استثنائية تتبعها كي تراود 

القصيدة وتستحضرها؟

 

ساّلم: َمن يقرأ أعمالي الشعرية، منذ »وردة 
ال  الشياه..”،  »أرعى  الجميلة” حتى  الفوضى 

بد أنه سيدرك أنها كتابة با أدنى رقابة، من 

التي  الوحيدة،  المطلقة  حريتي  هي  نوع.  أّي 

ال تعرف حسابات سوى الحسابات اإلبداعية 

بالمعنى المباشر والدقيق. أما تلك المحرمات 

والممنوعات، الدينية واألخاقية والسياسية.. 

لم  أنها  طالما  النصوص،  تعرفها  فا  إلخ، 

تخترق روحي وكينونتي.

الكتابة.  استثنائية الستدراج  من طقوس  وما 

هو -فحسب- التمسك الذهني بفكرة الكتابة، 

حوار

هل هناك حب بال 
إيروتيكا؟ هل هناك 
امرأة بال إيروتيكا؟ 

فاإليروتيكي هو الُبعد 
الغائب في مجمل 
الشعرية العربية، 

وحضوره ال يمثل إال 
شذرات متفرقة



93 العدد 53 - يونيو/ حزيران 922019 aljadeedmagazine.com

وكتابة  كالترجمة  األخرى،  الثقافية  االنشغاالت  من  نفسي  وإفراغ 

المقاالت، واالنشغاالت اليومية المستنزفة للطاقة. كأني أقول للكتابة 

»ها أنذا..”.. وبعد حين، تجيء، أحياًنا بعد عذاب االنتظار والمحاوالت 

األولية الفاشلة.. لكنها -في النهاية- تجيء.

الكتاب الشعري

إبداعي؛  بأكثر من حقل  الجديد: كيف جاء انفتاحك واهتمامك 
رسمتها  األخيرة  الشعرية  أعمالك  في  الرسومات  من  فالعديد 

الشعري  والمسرح  الشعر  في  نقدّية  كتابات  ولك  بنفسك، 

والتراث، فضاًل عن ترجماتك لكبار شعراء الحداثة مثل بوشكين 

وماياكوفسكي وبودلير وكفافيس؟

 

واٍع.  بشكل  تطورت  ثم  عفوي،  بشكل  األمور  سارت  ساّلم: هكذا 
فالترجمة -على سبيل المثال- لم تكن مقصودة. فقد ترجمت قصائد 

بوشكين -أولى ترجماتي- لتأّمل القصائد ودراستها بشكل أعمق، في 

زمن لم يكن هناك عمل شعري واحد مترجم له )فيما كانت أعماله 

»له”. وتحولت  ال  »عنه”،  نقرأ  كنا  قصصية(.  العربية  إلى  المترجمة 

الترجمة »الشخصية”-بعد كتابة مقدمة وإضاءات لألعام- إلى كتاب 

ُنشر في بيروت، في أول طبعة. هكذا انزلقت قدمي إلى مجال لم أفكر 

الكاملة ألربعة من  الشعرية  ترجمة األعمال  إلى حّد  فيه عن عمد.. 

مؤسسي الحداثة الشعرية في الثقافة العالمية.

أخرى،  آفاق  لفتح  الشعرية  التجربة  إليها  فاضطرتني  الرسوم،  أما 

واكتشاف إمكانيات مجهولة غير مسبوقة. ولم يكن األمر سهاً، لكنه 

-مع القلق والحيرة والعجز أحياًنا- كان ممتًعا. وقد رسمت من أجل 

»حجر يطفو على الماء” عشرات الرسوم، لم أنتق منها لمرافقة النص 

الشعري سوى أقل القليل.

لكني -مع »أرعى الشياه..”- كنت أكثر ثقة، بعد نجاح التجربة السابقة 

من وجهة نظري، وتاشى القلق، وبقيت المتعة أثناء الرسم، حتى 

من  أكثر  هو  ما  رسمت  وأيًضا  أريد.  ما  رسم  في  أحياًنا  الفشل  مع 

الصياغة  عند  األخيرة،  االختيار  حرية  دائًما  عندي  لتبقى  الحاجة، 

اإلخراجية للعمل.

المقال  منذ  أفكاري  وتحديد  ضبط  في  النقدية  الكتابات  وأسهمت 

األول -وكان عن ديوان »والنهر يلبس األقنعة” لعفيفي مطر، ونشر 

بمجلة إضاءة، في عددها الثاني- إلى حّد أنني قمت بإجازة من العمل 

الوظيفي دون راتب لمدة ثاث سنوات من أجل كتاب »بحًثا عن التراث 

العربي”، الذي كنت أخطط ليصبح مشروًعا »موسوعيًّا”. لكني توقفت 

بعد ما اعتبرته المقدمة »المنهجية” للمشروع، خوًفا على الشعر.

نزهة بين قصيدتين
عليك  بالترجمة  النشغالك  سلبي  تأثير  ثمة  كان  إن  الجديد: 
لتلك  اختيارك  اعتمد  شيء  أّي  وعلى  سيكون؟  فماذا  كشاعر، 

لترجمتها؟ وما مشاريعك القادمة على صعيد  األسماء تحديًدا 

الترجمة والشعر؟

 

ساّلم: ال يبدو لي أن هناك تأثيًرا سلبيًّا عليَّ كشاعر، من انشغالي 
بالترجمة. فبين عمل شعري وآخر كنت أقوم بالترجمة. وهي بالطبع 

أسهل بكثير عندي من كتابة الشعر. ولم يحدث أن أّجلُت عماً شعريًّا 

إلنهاء ترجمٍة ما. وفي أوقات الجفاف الشعري )وهو أمر وصل – ذات 

مرة- إلى ست سنوات كاملة(، كانت الترجمة هي الحل إلبقائي على 

صلة بالشعر، دون انقطاع كلي.

وفي النهاية، فالمنجز الشعري ال عاقة له بعدد األعمال المنشورة. 

وخاصًة  الحداثة،  شعر  الترجمة:  في  هدفي  حددت  البداية  ومنذ 

كبيًرا في  تلقى اهتماًما  تكن  لم  التي  الجانبية  العالمية  الثقافات  في 

مجال الترجمة، الروسية واليونانية، مثاً.. ألننا كنا نقرأ عن الشعراء 

وقيمتهم اإلبداعية، دون أن نجد عماً شعريًّا مترجًما ألحدهم. وحين 

كتاب  هناك  يكن  لم  وماياكوفسكي  وليرمونتوف  بوشكين  ترجمت 

شعري واحد أليٍّ منهم في اللغة العربية.. وربما إلى اآلن.

فإذا ما كنُت ابن الحداثة الشعرية العربية، فا بد أن تقع اختياراتي 

على مؤسسي الحداثة الشعرية في العالم، بعض آبائي الشعريين من 

أجل التواصل العميق مع تجارب شاهقة، جذرية، قريبة من القلب 

والروح والشعرية الحداثية العربية.

قوى  ضد  الحداثة  معركة  في  الوقت-  نفس  -في  مساهمة  وهي 

الظلمات الفكرية واألدبية المنتشرة والمهيمنة على الساحة العربية.

أجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل

حوار
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شيء يشبه االصطدام بباب زجاجي
عشر  قصائد

سامر أبوهواش

شعر

في عالم جديد

كنت وحيداً، قلياً أو تماماً، وكان العالم يحدث، كالعادة، 

بعد املقتلة الكربى، وبتنا جميعاً نعرف أننا نعيش اآلن يف عالم 

مختلف، مع النباتات نفسها وقد زادت قلياً، والحيوانات نفسها 

وقد نقصت قلياً، والهواء وقد بات مستحياً مثلما لطاملا توقعت 

الحيتان النبيلة وهي يف طريقها إىل االنتحار عى شواطئ مجهولة.

وصرنا نمي مثلما يجدر بنا أن نفعل يف هذا العالم الجديد، 

ومن وقت إىل آخر يحالفنا الحّظ ونعر عى كلمات ملونة 

كالحى، لكنها ليست كافية لوصف أكرب األشياء؛ كدسة قتى أو 

جبل؛ وال أصغر األشياء؛ جثة طفل أو طائر. فلم نعد نأبه لهذه 

األمور القديمة، وصرنا نقف تحت الدوش، نركب السيارات، 

نذهب يف عطات أو تأيت العطات إلينا، ونجلس يف الصباحات 

املبكرة، عراة تماماً من الكلمات، لكننا ال نقول ذلك، وال يف سّرنا 

حتى. وصرنا نلتقي عند تقاطعات الليل الكثرة، بأفواه حافية 

أدماها الصمت، ونحاول أن نتذكر شكل اللهاث، وما الذي يعنيه 

حقاً الوصول من هنا إىل صباح آخر لن نسمع فيه سوى أشباح 

أصواتنا النافقة وهي تحاول أن تتذكر.

مجرد حلم مزعج

العالم يواصل نفسه

مثلما يتوقف قطار يف محطة

مثلما يرجل رجل من القطار

مثلما تستوقفه فكرة غامضة فيظّن أنه ني شيئاً يف القطار، ثم 

يواصل السر غر عابئ بما قد يكون ضاع منه

مثلما يعاود رجل فتح النافذة لتدخل األصوات التي ظلت 

محبوسة طوال الليل يف الخارج

مثلما تتوقف املكنسة الكهربائية ثم تنطلق مجدداً بكل قوة كأنها 

اكتشفت أخراً الهدف من حياتها

مثلما تقرر امرأة أال تفكر يف حبيبها، فراه يتضاعف أمامها يف 

الهواء لكنها تظل مصرة عى أال تلفظ اسمه

مثلما يصمت صّرار الليل لربهة كأنه ممثل يتذكر سطره يف 

مسرحية ثم يعود إىل أول السطر

مثلما يصحو ميت يف منتصف الليل أو النهار، ينظر حوله يف 

العتمة الرابية، ال يرى شيئاً، فيعاود إغماض عينيه كأنه كان 

مجرد حلم مزعج.

أصوات ليلّية غامضة
 

أتخّيل امرأة مصابة بأرق مزمن، وكاألرنب يف »أليس يف باد 

العجائب” تتكّرر يف رأسها كلمة واحدة »الوقت.. الوقت.. 

الوقت”، لكنها ال تعرف ذلك، ألنها ال تسمع صوت رأسها، 

بل صوت املكان. املطر أيضاً ال يفّكر وال يسمع صوت رأسه. وال 

الشوارع. وال النوافذ. وال الظال التي تتحرك باستمرار عى شاشة 

التلفزيون أو خلف الستارة.

لكّن املرأة املصابة بأرق مزمن تتعب كثراً من هذه الحال، فتقّرر أن 

تصبح امرأة أخرى مصابة بأرق مزمن. واملرأة الثانية بدورها تتعب، 

فتصر امرأة ثالثة، وهكذا دواليك حتى تصبح الغرفة مليئة 

بالنساء املصابات بأرق مزمن، واللوايت تتكرر يف رؤوسهن كلمة 

واحدة »الوقت.. الوقت.. الوقت..”، لكنهن ال يعرفن ذلك.

شيئاً فشيئاً، يصبح املكان مزدحماً بالنساء املصابات بأرق مزمن 

و”الوقت” تصبح مطرقة تزداد ضخامة مع الوقت، ويمكن سماع 

دويها الهائل عندما يسقط أي يشء عى األرض، ولو كوب قهوة 

فارغ أو ملعقة أو ورقة بيضاء. والجميع يف املباين واألحياء املحيطة 

يسمعون الدوّي ويشعرون بهّزة خفيفة، لكنهم ال يعرفون أن 

ثمة امرأة مصابة بأرق مزمن تغسل األطباق يف مكان ما ويف رأسها 

تتكّرر كلمة واحدة طوال الوقت »الوقت.. الوقت.. الوقت”.

شيء يشبه االصطدام بباب زجاجي
 

ماذا لو أنني، يف هذه اللحظات، كنُت حزيناً دون أن أعرف؟ 

ماذا لو كنت حزيناً جداً. ماذا لو كنت، مثلما يقولون، »غارقاً يف 

الحزن”، ولم أنتبه لألمر، تماماً مثلما يرتدي املرء، سهواً، جوربن 

بلونن مختلفن، أو يمي  وشريط حذائه غر معقود، أو سّحابة 

بنطاله مفتوحة، أو مع بقعة قهوة بحجم طائر عى قميصه.

أحياناً أرى الناس يحملقون بي بطريقة غريبة، أو بطريقة توحي 

بأنهم يرون شيئاً غريباً، فأسارع إىل تفقد حذايئ، بنطايل، 

قمييص، شعري، أسناين، ابتسامتي.. أهرع إىل أول مرآة 

وأحّدق طوياً بوجهي، وغالباً ما أرى الشخص نفسه )مع بعض 

الفروقات البسيطة(، وأسأله إن كان عى ما يرام، ويؤكد يل أنه 

عى ما يرام. وأخرج مجدداً إىل العالم، غر منتبه إىل أن ثمة طائراً 

أزرق ضخماً يقف عى رأيس.

الناجون

يف معظم حوادث الطران، بعد مقتل جميع الركاب والطاقم 

املكّون من… إلخ، هناك قصة الراكب املحظوظ الذي تأخر عن 
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موعد الطائرة، والتي تشبه قصة الطفل أو الجرو الذي عر عليه 

حياً تحت األنقاض بعد أسبوع من انهيار املبنى، أو قصة املرأة التي 

كانت تقف عى الرصيف حن ارتطمت شاحنة بعمود إنارة يبعد 

سنتيمرات منها ولم يمسسها ضرر. هناك أيضاً قصة الشاب 

والفتاة اللذين يعشقان حضارة املايا واللذين سقطا عن جرف 

خال التقاطهما صورة سيلفي لقبلة فرنسية طال انتظارها بينهما 

وعر عى جثتيهما مهشمتن بعد بضعة أسابيع لكن الكامرا 

كانت سليمة تماماً. وهناك وقصة الصديقتن اللتن سافرتا من 

أملانيا إىل جبال أطلس وعر عى رأسيهما مقطوعن بعد أيام 

قليلة. وقصة الشاب الذي نام يف غرفة فندق فخم بلندن، بعد 

اطمئنانه إىل فوز فريقه بمباراة كرة القدم، حن خرج لص من 

الحمام وهشم رأسه بمطرقة. وهناك قصة الرجل الذي كان 

يقود سيارته ويدخن بشراهة ويستمع يف الراديو إىل قصة الطائرة 

التي سقطت، أو املبنى الذي انهار، أو الشاب الذي أفاق ذات ليلة 

يف غرفة فندق ولم يجد رأسه… إلخ، حن تلقى اتصاالً هاتفياً 

من أمه تخربه فيه أن جّدته ما زالت عى قيد الحياة، وأنهم 

سيحاولون إحضارها معهم إىل حفلة الشواء يف الحديقة يوم 

الجمعة املقبل، وأنها تتمنى من كّل قلبها أن يكون قد تمكن أخراً 

من اإلقاع عن التدخن.

أحيانًا دائمًا

أحياناً أفكر أن الناس جميعاً، يف القارات السبع، أو املدن السبع، 

أو الشوارع السبع.. إلخ، يتشابهون حّد التطابق يف لحظتي 

الصحو والنوم، بصرف النظر عن بعض فروقات التوقيت، 

ومستويات األلم، الحب، الشبق، الخوف، األرق.

مع ذلك، هناك فروقات بسيطة تكاد ال ترى بالعن املجردة. 

بعضهم يصحو مع مطرقة ال يعرف من أين أتت، وال يعرف عى 

أّي رأس سيستخدمها، ومتى؛ ربما اآلن.

بعضهم ينام يف مكان ورأسه ينام يف مكان آخر. معظم هؤالء 

يصحو ويف يده خارطة بيضاء تماماً إال من خط مستقيم يقطع 

الخارطة إىل نصفن. بعض هؤالء يصحو أيضاً ومعه مطرقة يف 

موضع الرأس، أو عى األقل فكرة واضحة عن طريقة مفيدة 

الستخدام املطرقة.

لن يساعد أحد الوقوف أمام امرأة )الجئة؟( ممددة عى رصيف 

يف شارع »الحمراء” ويف حضنها طفلة تنام بسكينة تامة كأنها ال 

تعرف شيئاً مما يحدث حولها. لكننا نعرف أن الطفلة تصحو أيضاً 

يف وقت ما، وتظّل تنظر كّل الوقت، وترى أمر مما ينبغي، وهذا 

يف حّد ذاته مدعاة لنوع غر مصّنف من الرعب؛ رعب ال يخّص 

الطفلة وال املرأة التي تنام الطفلة يف حضنها، وال الرجل الذي يقف 

اآلن ويتأمل املرأة والطفلة، غر متأكد من مشاعره حول املوضوع 

برمته.

بعضهم يصحو ويجد تلفزيوناً غر مطفأ مكان رأسه. يسمع 

خليطاً من األصوات؛ طفل يستطيع تقليد ببغاء؛ امرأة تستطيع 

تقليد سّلم والصعود عى هذا السلم يف آن معاً، تصفيق 

وصرخات إعجاب واستهجان. طائرات حربية تخرق األجواء، 

أناشيد حربية، أحدهم يغّني لصالح عبدالحّي، مقدمة نشرة 

أخبار ال تنتهي، إعان عن بنك مستعد لتبنيك أو أن يصبح الجّد 

الحنون ألطفالك الذين لم يولدوا بعد.

أحياناً أفّكر، أن كل ما يحدث بن صرختن، فائض عن الحاجة. 

هناك من يصحو وينام، وقد نمت له أغصان يابسة بدل األذرع 

واألرجل، وال يعرف ماذا يفعل، سوى أن يتأمل بأن يظهر طائر ما 

من مكان ما ويحّط عى كل هذه اليباس. وإن كان ال يعرف ماذا 

يمكن أن يحدث بعد ذلك.

كوابيس صباحية
 

أصطدم بالباب.

أعرف مكاين.

ماذا لو؟

ماذا لو لم؟

ماذا لو لم يكن؟

ماذا لو لم يكن هذا؟

السقف ينّقط عناكب شفافة كالضوء.

الضوء ليس شفافاً حقاً.

الضوء مخادع.

الستارة مخادعة أيضاً.

خلف الستارة جدار إسمنتي.

خلف الجدار اإلسمنتي جدار إسمنتي آخر.

خلف الجدار اإلسمنتي الثاين جدار إسمنتي ثالث.

خلف الشارع…

ماذا لو…

شعر

حسني جمعان
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عى التلفزيون فيلم هندي يلعب املصارعة الحّرة مع فيلم 

»وسرن”؛ يوسف شاهن يقول: سكوت هنصور.

عى إنستغرام مئة ألف رجل وامرأة يمارسون العادة السرية يف 

هذه اللحظات.

يف هذه اللحظات، ثمة مراهقة تنتحر يف مكان ما.

»لو مضيت يف هذه الطريق فسينتهي بك األمر مفّكراً يف أسباب 

تعاسة كل شخص عى الكوكب”، تقول سريس.

القميص الذي تحمله منذ نصف ساعة )كأنك تنتظر أن تلبسه 

لشخص آخر(، يلتفت وينظر إليك بعينن حزينتن:

»الشتاء قادم”، يقول لك »األفضل يا سيدي أن نغادر هذه 

القلعة”.

صدأ

الصدأ، يف حّد ذاته، وبوصفه مجرد صدأ، ليس موضوعاً مناسباً 

لقصيدة أو لوحة أو مقطوعة موسيقية، وال يمكن أن يكون 

موضوعاً مغرياً ملحادثة بن حبيبن أو صديقن أو حتى غريبن 

يف طائرة. يصعب أو ربما يستحيل أن تجد كتاباً، فيلماً وثائقياً، 

محاضرة جامعية أو نقاشاً مفتوحاً بن طلبة املدرسة حول الصدأ. 

لن تجده أيضاً يف طابع بريدي وال عى عملة ورقية أو معدنية 

وال يف بطاقة تذكارية. لكّن الصدأ موجود دوماً؛ عى الكريّس 

املهمل قرب باب املطبخ وقد وضع فوقه أصيص مرتجل من حاوية 

حليب. يف قضبان النافذة التي تعاقبت عليها أياد كثرة حتى لم 

تعد تذكر أو تبايل. يف األشياء الكثرة املرمّية داخل ُدرج لم يعد 

يفتح بسبب الصدأ الذي تراكم بداخله عى مّر السنن. حتى يف 

مغّلفات الرسائل املنسّية، يف شقوق الجدران القديمة، يف املابس 

البالية التي ال نعرف ملاذا ما زلنا نحتفظ بها يف الخزانة، ويف 

الخزانة نفسها، يجد الصدأ دوماً طريقة ليرك ملسته الواضحة. 

أحياناً، يتسلل الصدأ إىل األصابع، إىل األيدي، إىل الشفاه 

والعيون، وأحياناً يكفي أن تضع أذنك فوق قلب ما، لتسمع 

الصدأ، وهو يحفر، ببطء شديد، الحرف األول من اسمه.

 نادي األيدي المتعبة

الساعة عى الجدار تحّدق بي طوياً ثم تتثاءب وتغّط أخراً يف 

النوم.

عيناي تذهبان يف رحلة إىل غابة وتتزوجان شجرة قديمة وال 

ترجعان.

يداي تقوالن إنهما ستنضمان إىل نادي األيدي املتعبة الذي أعلن 

عن افتتاحه أخراً يف التلفزيون.

قدماي تمارسان هوايتهما املفضلة بتسلق جدران من صنع 

خيالهما فحسب.

رئتاي ما زالتا تحفران يف الكهف نفسه الذي قد يكون برئاً يف نهاية 

املطاف.

قلبي فقاعة ضخمة فوق سطوح مدينة مهجورة.

فمي يلفظ الهواء فحسب.

جندي ميت في عالم آخر

تصحو ذات يوم، مرهقاً سئماً، من نوم ال يشبه النوم، ودون أن 

تقّرر شيئاً، ودون أن تنظر إىل السماء التي اعتدت النظر إليها كل 

يوم، ودون أن تتساءل مجدداً عن اسم ذلك الطائر الذي يختبئ 

منذ شهور يف املكان نفسه، ويصدر يف هذا التوقيت املريب بالذات، 

ذلك الصوت الرتيب نفسه الذي يشبه الغناء، لكنه يف حقيقة 

األمر ليس إال صوت جندي ميت ينادي من خندق ما عى جندي 

ميت يف خندق آخر، ودون أن تقّرر فعل يشء، أو أن تتخذ موقفاً 

جديداً من أي يشء، تكتفي بالجلوس يف مكانك املعتاد، وتدع 

الّزمن يمّر، ويمّر، حتى يختفي تماماً، وتتخيل نفسك جالساً 

وحيداً عى مقعد يغوص يف الرمل، عى شاطئ بعيد ال يصل إليه 

أحد، وكل بضع ثوان تقفز سمكة من املاء، تنظر إليك وتهّز ذيلها 

يف الهواء، ثم تعاود الغوص مجدداً، وتغمرك السعادة حن 

تفكر أن هذه السمكة، وهذا الشاطئ، وذلك الرجل الجالس عى 

املقعد، كل هذا ربما يكون حقيقياً جداً، وربما يكون مجرد وهم 

بصري آخر، لكنك لست مضطراً اآلن إىل التعامل مع كل هذه 

التعقيدات الصباحية، فقط تشعل سيجارة أخرى وتسأل زوجتك 

أو أول شخص تراه عن اليوم والساعة منتظراً سماع صوت ذلك 

الجندي امليت وهو ينادي أمه أو حبيبته أو ربما جندياً آخر ميتاً يف 

عالم آخر.
شاعر من فلسطين مقيم في اإلمارات

شعر

حسني جمعان
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مدينة العجائب
شاعر عربي في نيويورك

فاروق يوسف 

يوميات

 أرشيل غوركي يرسم أمه
الحديــث.  العاملــي  الرســم  يف  ناقــص  يشء  هنــاك  لــكان  يرســمها  لــم  لــو 

استغرق أرشيل غوريك يف رسم صورة أمه عشر سنوات )1926 ـــ 1936(. 

إنهــا ليســت لوحــة كـبـرة وال معقــدة مــن جهــة مــا تحتويــه مــن تفاصيــل 

وليــس هنــاك مــن جهــد تقنــي خــارق فيهــا. غــر أن مــا تنطــوي عليــه تلــك 

اللوحــة )رأيتهــا معروضــة يف متحــف ويتنــي( مــن مزيــج هائــل مــن املشــاعر 

يجعلنــا نفهــم ســر ذلــك الزمــن الطويــل الــذي اســتغرقته عمليــة خلقهــا. 

عــام 1919 توفيــت أمــه ويف العــام التــايل وصــل غــوريك إىل أمــركا. األرمنــي 

الــذي لــم يعــش طويــا )1904 ــــ 1948( كان مغلقــا عــى حزنــه الشــخيص 

مثــل صنــدوق أســود. كان الســؤال املحــّر الــذي رافقــه هــو »كيــف يمكــن أن 

نرســم الحــزن خفيفــا مــن غــر أن نســتعمل الرســم للتعبــر عنــه بطريقــة 

أن  لعينيــه  يريــد  كان  ألنــه  لدموعــه  غــوريك  يستســلم  لــم  إيضاحيــة؟”. 

تظــا مفتوحتــن عــى ســعتهما عــى مــايض حياتــه القــادم مــن مســتقبل 

الرســم. أنقذتــه التعبريــة األمركيــة مــن الشــجن الواقعــي فرســم الصــورة 

التــي تجمعــه بأمــه كمــا لــو أنــه كان يحلــم. صــورة يتمنــى كل إنســان يراهــا 

أن يحــل محــل غــوريك لتكــون أمــه حاـضـرة مثــل ـخـزان عاطفــة ال تنفــد. 

لقــد تغــر أســلوب غــوريك يف الرســم بعــد تلــك اللوحــة فصــار ـجـزءا مــن 

التجريدية التعبرية وتغرت أساليب الرسامن األمركين الذين تهيأت 

لهم فرصة االنتشار حول العالم، غر أن قيمة تلك اللوحة لم تتغر بل 

ظلت يف صعود مستمر. حن رأيتها من بعيد سعدت ألين وجدت أخرا 

مــا يهــب زيــاريت ملتحــف ويتنــي يف مبنــاه الجديــد معنــى كنــت قــد فقدتــه 

بســبب رســوم إدوارد هوبــر اململــة بالنســبة إيّل. »هــو ذا الكنــز« كــدت أن 

أصــرخ. تجربــة الوقــوف أمــام تلــك اللوحــة تشــعر امـلـرء بســعادة َمــن يعــر 

عــى كنــز فجــأة ومــن غــر مقدمــات. صدمــة عاطفيــة تضربــه بهــدوء غــر 

أنهــا ال ـتـرك ـجـزءا مــن جســده بعيــدا عــن تأثرهــا. يف حـضـرة أم غــوريك 

يستعيد املرء أمه.  

2017/10/06 »يف مقهى الطابق األريض بمتحف ويتني”  

 

ماحظة

 

ال تزال رائحة حي الجزارين عالقة باملكان. لقد بني متحف ويتني الجديد 

عــى أنقــاض ذلــك الحــي. أن يكــون هنــاك دم فـكـرة ملهمــة بالنســبة إىل 

الفــن األمــريك. عاقــة يمكــن رؤيتهــا صريحــة يف أعمــال روبــرت راوشــنربغ.

مفتاح البيت
ليست آنية زهور

إنها يدي وقد تركتها عى املنضدة يف انتظار يدك

 

خطويت التي ألقيتها

هي قدمي التي نسيتها عى الرصيف

يف وقت سابق من حلمي

سلمتني العاصفة مفتاح البيت.

بوذي في الشارع
 من حولنا كاتدرائيات العصر الحديث

والوقت أعمى 

مطر خفيف عى املناضد

مطر يف الشجرة

يف املسافة بن ورقتن

تتكرر الصورة، ال تزال كتبها املدرسية تطر تحت أهدابي

والليل أزرق 

لن تظهر البقرة يف منعطف الشارع

جرسها وحده يرّن يف قلبي

 

ريفي يف منهاتن مثل حصاة يف حلوى 

بدال من مارلن

رأيت يف شارع برودوي بوذيا أنيقا يتسول 

يف الشارع 14 سوق للفاحن القادمن من املايض

كان النهار يضع ساقا عى ساق ويتسّى بعّد أصابع قدميه

حجر صغر التقطه ألترك عليه بصمة أصبع تذكر بي

أدفنه مثل قطة ميتة سرافقني مواؤها إىل السرير. 

»الغزالة التي تحمل زهرة األزل في حلقها”
الفتــي الــذي يـضـرب عــى الطبــل مثــل ســاحر أفريقــي. ذلــك الفتــي الــذي 
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يمي مثل سهم ال ظل له كاد يصدمني قبل أن يتوقف ناظرا إيّل بعينن 

يـقـول كلمــة. حينهــا  أن  غــر  مــن  عــن طريقــه فمــى  ابتعــدت  فارغتــن. 

قــررت أن أتبعــه ال ألفهــم شــيئا عنــه بــل ألنظــر إليــه وهــو يغــر طريقتــه يف 

الضــرب عــى الطبــل. حاملــا بجملــة موســيقية أخــرى مشــيت وراءه وهــو مــا 

لــم يتحقــق بعــد كيلومــر. حــن جلــس الفتــى عــى ســياج حجــري جلســت 

يــداه تضربــان عــى جهتــي الطبــل  إىل جانبــه فالتفــت إيّل فيمــا اســتمرت 

باإليقــاع نفســه وقــال »هــل رأيــت الغزالــة؟” قلــت »ال” ابتســم بحــزن وقــال 

»وأنا كذلك” غادرين مطمئنا. لن أتبعه.  

الغزالة تطل برأسها يف قطار األنفاق، بن ركبتن ناعمتن.

الغزالة التي عربت بحر الظلمات وحيدة عى قارب خشبي.

الغزالة ذرفتني مثل دمعة بعد أن نمُت يف عينيها.

أقف وحيدا يف انتظارها عى رصيف ال ينتظر فيه أحد أحدا.

 

2010/10/06  يف مقهى فرني بالشارع 14 

فاصلة موسيقى
هنــا جلــس غنســربغ وكتــب عــواءه. كان هنــاك رجــل يطعــم ســنجابا. كمــا 

لــو أنهمــا كانــا صديقــن منــذ األزل أو أن أحدهمــا ُخلــق مــن أجــل اآلخــر. 

يقف السنجاب عى السياج فيمّد الرجل له يده بقطعة طعام. يلتهمها 

الســنجاب مرحــا. مشــهد يتكــرر وقــد يكــون غنســربغ قــد رآه وهــو يكتــب 

عــواءه. الســنجاب هــو بطــل املشــهد. يطــل جــورج واشــنطن مــن تمثالــه. 

روحــه البيـضـاء ال تظهــر عــى األوراق النقديــة مثلمــا تظهــر يف حديقتــه. 

جلســت عــى مصطبــة وأنــا أفكــر باملــرأة الســوداء التــي جلســُت إىل جانبهــا 

يف قطــار األنفــاق. كانــت ـتـوين مريســون بالتأكيــد. صاحبــة نشــيد ســليمان 

الحاـئـزة عــى جاـئـزة نوبــل لــآداب. فعلــت مــا كان يفعلــه الســنجاب. لــم 

أنظــر إال إىل يدهــا. مريســون هــي يدهــا التــي تكتــب. يدهــا التــي تحلــم. يدهــا 

التــي ضجــت بالـغـرام. ال يشء يــأيت متأـخـرا. لــو أين قدمــت إىل نيويــورك 

قبل ثاثن سنة ملا التقيت مريسون. املربية الشبقة والريفية الحسناء.       

غنســربغ كتــب بلعابــه فيمــا كتبــت مريســون بأعصابهــا. الحقيقــة نفســها 

الجــدران الخشــنة وامللـسـاء. ال أحــد يمكنــه أن يمــي عــى  تجدهــا عــى 

ســّلم الجملــة نفســها أكــر مــن دقيقــة. ســيصل القطــار لُتلقــى مــن نوافــذه 

مئــات الســالم.

يف حديقــة واشــنطن تبــدو الســماء مطــرزة بالنجــوم األمركيــة يف وضــح 

ـبـرت  مائــدة جنــود  إىل  بعيــدة  بــاد  مــن  القراصنــة  زرقــة حملهــا  النهــار. 

الحــروب أطرافهــم الســفى. يضحــك ابــن الخيــاط وهــو هــري ميلــر ويقــول 

يل »حتــى الزرقــة تكــذب فهــي ليســت مــن الســماء”.

أجلــس عــى األرض يف ظــل شــجرة وأتنــاول طعامــي مكتفيــا بالنظــر إىل 

البقعــة  لــي أصــل إىل  التــي مشــيتها  الكيلوـمـرات  قدمــّي. كــم هــو عــدد 

التي ألهمت العالم عواءه؟ يف الجانب اآلخر من الشجرة العتيقة هناك 

عاشــقان أضاعــا الطريــق إىل جســديهما فصــارا يمشــيان مغمــي العيــون 

كمــا لــو أن الرائحــة كانــت تكفــي. وهــو مــا ســلمني إىل النــوم ألحلــم.

يوميات
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هل رأيت ماكا بقناع ضفدع ضاحك؟     

إنها الجملة التي تجمع القيامة بثغاء الخراف.

أما سقطت بك الطائرة وهبطت بمظلة إىل جزيرة ال تعرف اسمها؟

إنها الغيمة التي حملتني قبل أن أغمض عيني.

أال تزال تكلم نفسك كما لو كنَت حيا؟

إنها فكريت عن الخلود باعتباره مساحة للكام

لقد تسلل إيّل عواء غنسربغ فصرت أهذي.

لــَم ال أكتــب عــن ســامية حلبــي التــي التقيتهــا يف مرســمها وهــو يف الوقــت 

نفســه بيتهــا. فامـلـرأة التــي كتبــت عنهــا منــذ ســنوات هــي ـجـزء فالــت مــن 

تاريــخ هــذه املدينــة التــي ال ـتـزال تقيــم يف ذلــك العــواء.

»واشنطن بارك”

الحرية والسعادة
عليــك أن تتســلق ســّلما طويــا لتصــل إليهــا مــن غــر أن تلهــث. تصــل إىل 

وجههــا املتأمــل، املبتســم والصــايف، إىل شــعرها القطنــي الــذي ال يتوقــف 

تــروي الحكايــات بلغــة صامتــة، إىل  عنــد ســاعة بعينهــا، إىل يدهــا التــي 

رســومها التــي تطــوي الزمــن مثــل صفحــة كتــاب لتصــل إىل األبــد. هنــاك 

حيــث يبــدو الكــون أـقـرب إىل حقيقتــه الدائريــة. يفاجئنــي يف بيتهــا وهــو 

مرســمها ســقف عــال بمروحــة بثــاث ريــش وهــي ذكــرى محتهــا الســقوف 

العصرية املنخفضة وهناك منضدة من حولها كراس لضيوفها املتوقعن 

وكنــا ثاثــة. كتــب ولوحــات تنتمــي إىل مراحلهــا األســلوبية املتأـخـرة. هنــا 

أعــدت جلســتنا وكانــت يف انتظارنــا، قريبــا مــن البــاب كانــت تقــف ســيدة 

الرســم وســيدة البيــت معــا. لــم أكــن أرغــب يف أن أســألها عــن عاملهــا الفنــي 

وعن تاريخها الشخيص. ال ألين أعرفها وهو ما ال أدعيه بل ألنني لم أكن 

أرغــب إال يف النظــر إليهــا وهــي تقــدم رســومها بثقــة العــارف الــذي يـقـول 

مــا يريــد قولــه. املقدســية ســامية حلبــي )1936( هــي واحــدة مــن قلــة مــن 

الرســامن العــرب الذيــن يعرفــون مــاذا يفعلــون. لذلــك كان غــرض زيــاريت 

إليهــا بصريــا وليــس معرفيــا. رغبــت يف رؤيتهــا شــخصيا ورؤيــة رســومها 

بشــكل مباشــر. فالفلســطينية التــي أقامــت يف منهاتــن بنيويــورك أكــر مــن 

أربعــن ســنة يمكنهــا أن تكــون ســاحرة يف كل جملــة تقولهــا. كل جملهــا 

تشــبهها وقريبــة مــن أســلوبها يف الرســم، مقتضبــة ومشــذبة وبعيــدة عــن 

الكام الجاهز. فالفنانة هي ابنة خربة صنعها األلم الفلسطيني الذي ال 

يقبــل الكثــر مــن الهــذر.

مــا كان يهمنــي حقــا يف ذلــك اللـقـاء األول عــى األقــل أن أســتمع إىل عــدد 

من الجمل التي تتعلق بخاصة تجربتها الجمالية وهو ما كانت عميقة 

ومقتضبــة فيــه، فكلماتهــا ال تخــون طريقتهــا يف التفكــر، وهــي طريقــة 

عمليــة تســمي األشــياء بأســمائها مــن غــر مواربــة. وألين لــم أكــن قــد رأيــت 

رسومها مباشرة من قبل، رأيت صورا لتلك الرسوم، فقد تمكنت مني 

رسومها األصلية وأُخذت بها بل وسحرتني. أوال ألنني اكتشفت أن تلك 

التجريــد  الكبــار حــن يســتلهمون  الرســامون  مــا يفعلــه  الرســامة تفعــل 

مــن الطبيعــة كمــا هــو حــال بيــت موندريــان وفكتــور باســمور، وثانيــا ألنهــا 

تثــق بالفـكـرة التــي تعيــد التجريــد إىل أـصـول عامليــة مختلفــة منهــا أصولــه 

العربية. وهو ما يعني وفق تلك الفكرة أن التجربة األوروبية هي واحدة 

مــن تلــك األـصـول املتعــددة وليســت األصــل الوحيــد. »تجريــد” وكالعــادة 

يبــدو اســتعمال ذلــك املصطلــح املــدريس اخـتـزاال ينطــوي عــى الكثــر مــن 

الباهــة والرخــص واالستســهال. فعــن أّي تجريــد نتحــدث حــن يتعلــق 

كانــت رســومها  لذلــك  وســعيدة.  ـحـرة  اـمـرأة  إنهــا  حلبــي؟  برســوم  األمــر 

خاصــة لتجربــة مزدوجــة قوامهــا الحريــة والســعادة. فــإن كانــت تبــدو يف 

رســومها كَمــن يلعــب فــإن التمعــن يف النظــر إىل تلــك الرســوم ال بــد أن 

يقــود إىل النظــام اإليقاعــي املعقــد الــذي تســتند عليــه. حــن ترســم حلبــي 

فإنها تؤلف قطعا موسيقية تقوم عى معادالت رياضية ال تقبل الخطأ. 

معــادالت يف إمكانهــا أن تضمــن الوـصـول إىل نتائــج جماليــة تقــع ضمــن 

التــي  الجاذبيــة  ســر  يكمــن  بالضبــط  وهنــا  االحتمــاالت املفتوحــة.  نظريــة 

تتميــز بهــا الفــوىض البصريــة املنضبطــة التــي تقرحهــا رســوم حلبــي.

ما تطرحه الفنانة الفلسطينية التي سبق لها أن درست الفن يف العديد 

مــن الجامعــات األمركيــة مــن أفكار هــو تجســيد لنظريتهــا الجماليــة التــي 

ـتـزاوج بــن فهــم الطبيعــة باعتبارهــا مصــدرا روحيــا للجمــال وبــن ـمـزاج 

بشــري ال يقبــل التعريــف إال يف لحظــة انفعالــه. وهــو بالضبــط مــا تنطــوي 

عليــه رســومها التــي تغلــب املتعــة البصريــة عــى القواعــد التقنيــة الصارمــة 

التي تقف مثل حارس خفي.             

مع سامية حلبي يشعر املرء بالفخر. يف نيويورك، املدينة التي هي أشبه 

بقــارة هنــاك فنانــة عربيــة نجحــت يف أن تكــون ـجـزءا مــن املشــهد الفنــي يف 

أرقــى مســتوياته.
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حديث مع رسام في نيويورك بعد سقوط األبراج
 

»نهايتك أنت

َمن يختارها” قال الرسام

»انظر إىل هذه املدينة، يشرون املوت بخسا،

يف كل دقيقة ويبيعونه يف البورصة بأعى األسعار”.

كان واقفا عى حافة املتاهة

التي تنعكف نازلة عى ساسل مصعد، واسع للحمولة

ُسفا بإثني عشر طابقا إىل مرآب العمارة

»إنها معنا. الكلبة.

سمها األبدية أو سمها نداء الحتف.

لكل يشء حد، إن تجاوزته انطلقت عاصفة األخطاء

إنها حاشية عى صفحة الحاضر

خطواتها مهيأة لتبقى

حفرا واضحا يف الحجر

أرى إصبع رودان يف كل هذا

أراه واقفا يف بوابة الجحيم يشر إيّل

هوة ستنطلق منها وحوش املستقبل،

هناك حيث انهار برجان وُجّنت أمركا.

سركون بولص
»أمركا تحبني وأنا أحب أمركا”

 

يــزور العالــم الجديــد.  كتــب فرانــس كافــكا روايتــه »أـمـركا” مــن غــر أن 

بلــد خيــايل لــن تخونــه كتابــة خياليــة. رؤيــة نيويــورك مــن بعيــد أفضــل مــن 

املــي بــن جاداتهــا العريضــة. املشــهد الــذي يبــدو عــى يشء مــن التعقيــد 

هــو أكــر شــاعرية مــن الغــوص يف تفاصيلــه. رؤيــة الغابــة أجمــل مــن التيــه 

بن دروبها. نيويورك غابة. إن رأيتها من عى جسر بروكلن تبدو كما لو 

أنها نحتت من صخرة واحدة. زهرة بحجم كوكب. هي املجاز الذي يعرّب 

عن رغبة الهاربن من أوروبا يف أن يكونوا بشرا من نوع آخر. ضربة طبل 

تنذر بوالدة عالم لم تنبعث عناصره من األرض القديمة. هنا األرض غر 

األرض. اســتعار األمركيــون الجــدد كل يشء مــن مســاكنهم العتيقــة غــر 

أنهم منحوها بريقا يومض بمعجزتهم. كل يشء خارق. تحتاج نيويورك 

إىل أن ُتــرى مــن فــوق لــي تكــون موجــودة كمــا هــي. أمــا النظــر مــن أســفلها 

فهــو مــن اختصــاص حشــرات خائفــة. املســافة بــن اإلنســان والحشــرة تــكاد 

ُتطــوى مثلمــا هــي املســافة التــي تفصــل بــن اإلنســان والحيــوان يف أماكــن 

أخرى. تظل الحشرة من أرقى الكائنات وأكرها تعقيدا. ألم تتم اإلشارة 

إىل البعوضــة يف القــرآن الكريــم باعتبارهــا معجــزة؟

أـمـركا  أـمـركا.  »أنــا أحــب  عرضــه  بويــز  األملــاين جوزيــف  قــدم   1974 عــام 

تحبنــي” يف صالــة رونيــه بـلـوك بنيويــورك. ـحـّول بويــز قاعــة الـعـرض إىل 

قفــص يجمعــه بذئــب خمســة أيــام. بويــز الــذي يـكـره أـمـركا بســبب ـحـرب 

فيتنــام كان يحمــي جســده مــن الذئــب بغطــاء مــن اللبــاد. يكفــي كل ذلــك 

الشــعور بالخطــر لــي تكــون أـمـركا موجــودة. مزيــج مــن مشــاعر الخــوف 

والغضــب واالشــمئزاز والتحــدي والتعاطــف والغربــة واالحتـجـاج هــو مــا 

ينتهــي إليــه املتلقــي وهــو يــرى بأنفــاس متقطعــة ذلــك الـعـرض الجــريء. 

ال يشــكل األمــر مشــكلة بالنســبة إىل مدينــة نيويــورك فهــي لــن تتــآكل مثــل 

َــن لــم يرهــا. ذلــك الـنـوع مــن العــروض الحيــة  فاكهــة متعفنــة كمــا ُيخيــل مل

يكســب املدينــة حيــاة هــي األـقـرب إليهــا. تعيــش نيويــورك عــى النقائــض. 

ليــس الـ”هارـمـوين” عــادة نيويوركيــة.

»هبني شوكة عماقة ألبقر بها بطن العالم”

»هبني قلما أللطخ بحربه وجه العالم”

هبني بقرة ضاحكة ألسخر من الحليب الفرني”.   

إمبراطور من غير جسم
ثيابه عى الناصية وعينه مفتوحة مثل فوهة بندقية.

نظرتــه ال تقــع عــى يشء بعينــه، يضــرب طائرهــا بجناحــي مزاجــه قبعــات 

النســاء.

النـسـاء الجميــات، األنيقــات، النـضـرات، اللدنــات، الناـفـرات ال يشــكلن 

بالنسبة إىل اإلمرباطور ذريعة للنظر أو فكرة عن الجمال. عينه مفتوحة 

عــى أبــد ال ُيقيــم فيــه أحــد. إنــه ال يــرى أو أنــه يــرى املــكان الــذي ال يقيــم فيــه 

أحد.

ال يحـتـاج إىل أن يــرى مــا دام ال يرغــب يف أن يكــون متلصصــا. ذلــك ألن ال 

أحــد ـيـراه وهــو يســعى إىل الوـصـول إىل ثيابــه التــي لــم يمّســها أحــد.

بينــه وبــن تلــك الثيــاب حقائــب وقطــارات ومســافرون ومحطــات وأنهــار 

وأطـبـاء  ـمـاء ونفــط وخنــادق وأســواق  وآبــار  ومكتبــات وســواحل وشــقق 

وطباخــون  مشــوية  وأســماك  ومزامــر وكهنــة  وفواكــه  وأبــواق وحانــات 

وأـمـراء وراقصــات وحــواة وأـفـاع وقطــط وخاســيون وـقـاع ومنــزل أصفــر 

وتاهيتــي وغــداء عــى العشــب ويّمــه القمــر عــى البــاب وليــى ذات القبعــة 

ســليمان  امللــك  وخاتــم  ســامراء  وملويــة  حرامــي  واألربعــون  الحـمـراء 

وبلقيــس التــي كشــفت عــن ســاقيها وأصحــاب الكهــف وهــو واحــد منهــم 

وكان قد حمل أوراقهم النقدية إىل السوق. لقد وهبني غمزة من عينيه 

ففهمــت أن مــا رأيتــه لــن يتكــرر فهــو كائــن ُيــرى ـمـرة واحــدة يف العمــر. هــو 

املهــدي بأصابــع موشــومة بالحـنـاء. وهــو الخضــر الــذي نــي كراســته يف 

أبيــض مثــل قلبــه.  يأمــل يف الحـصـول عــى دفــر  ســوق العاديــات وصــار 

حــن خلــت الطريــق مــن الســابلة اـقـرب منــي غزالــه وقــال »لقــد صدتنــي 

فاحملنــي إىل البيــت” التفــت إليــه فلــم أره. أبصرتــه يف عينــي غزالــه وهــو 

يصــيل فكــدت أبــي.

 

2017/10/08  الجادة الخامسة

مطر في نيويورك
 

»هل أنت يهودي؟”

»ال”

»إذا طاب نهارك”.

يف شــرق منهاتــن، بعــد متحــف غوغنهايــم بعـشـرات األمتــار رأيتــه واقفــا 

ذلــك.  تـقـوالن  وقبعتــه  الســوداء  يهــودي. مابســه  أنــه  عرفــت  بخـضـوع. 

ســليمون كان هــو اآلخــر يهوديــا وـتـرك متحفــا هــو واحــد مــن أعظــم مبــاين 

نيويورك، صممه فرانك لويد رايت. بنى رايت زقورة مقلوبة فانتهى إىل 

فلســفة الشــكل الحلــزوين. يطيــب للبعــض أن يــرى ذلــك املبنــى باعتبــاره 

تواجــه  ـتـزال  ال  معـجـزة  ســليمون  اجــرح  لقــد  مقلوبــة.  ســامراء  ملويــة 

ســنرال بــارك بجمــال الفــن املجــاور. الجمــال الــذي هــو مــن صنــع البشــر. 

وصنــع رايــت فـكـرة معماريــة يشــعر امـلـرء أمامهــا كمــا لــو أنــه يمــي عــى 

ســور صــن جديــد. لــن يهتــم الكثــرون باملقتنيــات الفنيــة العظيمــة التــي 

يضمهــا املتحــف. فالبنايــة نفســها رائعــة فنيــة تســتحق تجربــة املــرور بهــا أن 

ينظــر إليهــا امـلـرء بســعادة.

 

»ولكنني يهودي بطريقة مختلفة”
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»ماذا تقصد؟”

»أنا مسلم. اإلسام يكمل اليهودية”

»اليهودية ال ينقصها يشء. هي الدين الكامل”.

 

هــو  يهــودي  أن كل  أتخيــل  أن  يمكننــي  نيويــورك. ال  نهــار ممطــر يف  إنــه 

سليمون. يف متحف غوغنهايم رأيت عددا من اللوحات كانت فريدة من 

نوعها. لوحات من سيزان وبراك وبيكاسو وهري روسو ومانيه ومونيه 

وتولــوز لوتريــك وديغــا وكلهــا تعــود إىل فجــر القــرن العشــرين.

لو أن سليمون كان حيا ألنقذ ذلك الشاب اليهودي من عجمته الدينية.

كان هناك مطر يف نيويورك.

ولكنــه مطــر خفيــف يمكــن املــي تحتــه مــن غــر مظلــة. ولكــن مــا معنــى 

املــي يف نيويــورك؟ يــوم لــكل شــارع. شــارع لــكل ســنة والحيــاة قـصـرة. 

ســيكون عــى امـلـرء أن يضيــع عـمـره يف ســنرال بــارك. متحــف غوغنهايــم 

صغــر يف مســاحته. غــر أن أثــره البصــري يثقــل املــرء بعاطفــة عاصفــة. إنــه 

ـهـرم العصــر الحديــث. الكثــر مــن الغمــوض يجلــب الكثــر مــن الرضــا. يف 

مدينــة شاســعة مثــل نيويــورك ال يثقــل املــرء ضمــره بضــرورة الفهــم الــذي 

قــد يكــون نوعــا مــن الغـبـاء.

معبد الروح
لــن أتركــه بيســر. فكرتــه تســكنني وهــي روح املدينــة العامليــة. مبنــى متحــف 

غوغنهايــم هــو عمــل فنــي. املبنــى نفســه مــن غــر متحــف ومــن غــر غيغــي 

الســريالية”  و”بابــا  الفرنســين  والســريالين  أرنســت  وماكــس  ســاملون 

فرانــك  الســوداء.  فكاهاتهــم  وفقاعــات  أفكارهــم  ورمــاد  بريتــون  أندريــه 

وزارة  بمبنــى  ممثــا  بغــداد  يف  عظيمــا  أـثـرا  لــه  ـتـرك  الــذي  رايــت  لويــت 

ـكـرادة مريــم وجــد  مــن جهــة  نهــر دجلــة  عــى  الواقــع  التخطيــط األحمــر 

فرصتــه لتنفيــذ مبنــى مســتلهما كمــا قيــل عمــارة مئذنــة ســامراء امللويــة 

مقلوبــة يف نيويــورك. اللعبــة املعماريــة تعصــف بــك مــن الخــارج غــر أن 

الدائــري  الداخــل هــو العصــف األكــرب. تتســلق الســّلم  لــك يف  مــا يحــدث 

العريــض لــرى روحــك تســبقك إىل مقــر اآللهــة. ال غنــى هنــا عــن التفكــر 

الديانــة.  مســيحي  ســنان  كان  ســنان.  ومهندســه املعمــاري  »املـتـوكل”  يف 

ســامراء حيــث يقــع ذلــك الصــرح املعمــاري العظيــم يف ـحـرب. عليــك أن 

تنــى ســامراء وإال ســتصاب باإلحبــاط. بنيــت املئذنــة عــام 852 فيمــا انتهــى 

وايــت مــن صرحــه عــام 1952. مــا كان رايــت متأكــدا منــه أن يســتعيد مــن 

ســالم  يتســلقون  وهــم  القدامــي  العراقيــن  عاطفــة  غوغنهايــم  خــال 

الزقــورات يف أور والــوركاء وعقرقــوف. لــم يكــن بعيــدا عــن التفكــر يف بــرج 

بابــل. ذلــك الصــرح الحقيقــي بمــا ال يتســع لــه الواقــع. نيويــورك هــي بــرج 

بابــل املعاصــر، هنــاك حيــث تمتــزج األلســن يحــل الهذيــان محــل اللغــة. 

لعبــة رايــت تقــوم عــى النظــر إىل اآللهــة مــن فــوق. كنــت واقفــا يف الســماء 

فيمــا كانــت اآللهــة تقــف هادئــة عــى األرض. لــم يكــن األمــر مريحــا وإن كان 

مدهشا. تبدو العبادة يف وضع كذلك فعا مستحيا. يسقط دعايئ كما 

لــو أنــه يذهــب إىل قــاع بــرئ. هنــاك الــوادي املقــدس وحشــود مــن الضائعــن 
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بــن دروب متاهتــه. لــم يقلــب رايــت املعادلــة املعماريــة وحدهــا بــل قلــب 

أيضا معادلة العبادة. هناك ما يتغر يف العادات. زائر متحف غوغنهايم 

لــن يبحــث عــن األعمــال الفنيــة. يلتقيهــا صدفــة فتغمــره ســعادة مضافــة. 

ســعادته الحقيقيــة تنبعــث مــن اســتغراقه يف التماهــي الحــي مــع املبنــى. 

تجربــة تـشـرك كل الحــواس يف تأليفهــا. يصعــد امـلـرء ليكتشــف بعــد أن 

تنقطــع أنفاســه أنــه قــد أخطــأ االتجــاه. تقــر قدمــاه بأنــه كان يصعــد فيمــا 

تعــرف عينــاه بيــأس أنــه كان يهبــط.

كان هنــاك مطــر يف الخــارج. ســنرال بــارك ليــس بعيــدا. ســامراء بعيــدة. 

ســماؤها تكتــظ بمطــر مــن رصــاص. اطمئنــوا ال يــزال املــؤّذن نائمــا. لــم يصــل 

الرصــاص إىل املئذنــة. ولكــن الجامــع الكبــر لــم يشــهد صــاة جماعــة منــذ 

زمن بعيد. أضحك من فكرة ســقوطي عموديا إىل حيث تقيم اآللهة. يف 

طفولتــي ارتقيــت ســالم امللويــة وكنــت قــد قــررت أن أحــيص عــدد درجاتهــا 

لــم يكــن يف إمــكاين أن أعــود إىل األســفل. لقــد  العــد.  غــر أننــي أخطــأت 

خـسـرت الرهــان وبســبب شــعوري املهــن بالخســارة خـسـرت الفرصــة يف 

تأمل السهوب التي كان سنان قد وضعها بن يدي. يف غوغنهايم قررت 

أن ال أرتكــب الخطــأ نفســه. لــم أتبــع خطــوايت بــل كانــت قدمــاي تتبعــاين. 

النظــر أوال. أنــا طائــر. ســأخلص لفكــرة رايــت عــن املــكان الــذي يلحــق كائناتــه 

بالطيــور. نحــن نطــر. يف ســامراء تطــر النــاس إىل الســماء لكــن بطريقــة 

مختلفــة. األرواح وحدهــا هنــاك تطــر فيمــا األجســاد تحــرق. أظــن أن هــذا 

املتحف وهو معبد الروح يهب الجسد تكريما خالصا حن يعلو به عى 

اآللهــة. اإلنســان هــو لقيــة رايــت املقدســة. اإلنســان هــو روحــه. مــن ـغـره ال 

قيمــة لتلــك الــروح. فــا معنــى لتحليــق الــروح حــن يحــرق الجســد. أتابــع 

ســوى  الفلوجــة  ليســت  بــادي.  تقيــم  األســفل  يف  تهبــط.  وهــي  دمعتــي 

منــه  فاحــت  تلــك املدينــة  عــى  مطــر رمــادي  ســقط  لقــد  تفصيــل صغــر. 

رائحــة البصــل. كانــت املدينــة مختــربا لتجريــب واحــدة مــن أحــدث القنابــل 

النووية. فكرت يف التوابل. هندي أنا. ال ينقصني سوى أن أضع أفعى يف 

ســلة وأدور بها يف الطرقات. 

امش أيها الكلب. إني أتبعك
إىل الحانة أيها الرفاق. ال يزال هناك يساريون.

إىل الطريق ال يزال هناك كّتاب خاسيون.

إىل املنفى ال تزال هناك منازل دافئة.

يضحك الكلب ألنه الوحيد الذي يشم رائحة الفضيحة.

أنجيــا ديفيــس وهــي رمــز التمــرد الســتيني )نســبة إىل القــرن العشــرين( 

ليســت ســوى معلمــة يف الجامعــة. لــو لــم يتــم اغتيالــه لــكان مارتــن لوثــر 

خــارج  الكلــب  يقــف  فيمــا  وأنــا.  ديفيــس وكينــغ  الحانــة.  يف  ثالثنــا  كينــغ 

إىل  ســيقودين  الحانــة  إىل  دليــيل  كان  الــذي  الكلــب  انتظارنــا.  يف  الحانــة 

محطة الفاييت سريت يف سوهو.     

أنفخ الهواء كما لو أن هناك ديكا يف صدري

يحـتـاج  الدمويــة بطريقــة مختلفــة.  الــدورة  تنظــم  أن  القلــب عليــك  أيهــا 

امـلـرء إىل دـمـاء أكــر تذهــب إىل القدمــن. ال أحــد يمكنــه أن يتكهــن بمــاذا 

القدمــان وهمــا تتبعــان خطــى كلــب وهمــي. الخرائــط عــى األرض  تفكــر 

غر الخرائط عى الورق. ما تكتشفه القدمان لن يكون سوى حرب سائل 

عــى الــورق. للغبــار عــى األرصفــة حكاياتــه املوجعــة. ولكــن الغبــار يعمــي 

وأنــا يف حاجــة إىل أن أرى. يحـتـاج امـلـرء يف هــذه املدينــة إىل أكــر مــن عينــن 

وأكــر مــن قدمــن وأنــف ال يشــّم وأذن بمصفــاة. يتكلــم الجميــع كمــا لــو 

أنهــم حرمــوا قرونــا مــن الــكام. لــن يكرهــك أحــد عــى اإلنصــات. لــن يلحــق 

بــك أحــد إذا مــا قــررت عــدم الوقــوف لــي تســتمع إىل خطيــب قلــب برميــا 

ووقــف فوقــه وصــار يطلــق هذياناتــه يف الهــواء. كان النهــار مشمســا بهــواء 

عذب. سيقان النساء رقيقة وهو سبب عظيم للمي. ولكن أين اختفى 

ذلك الكلب الذي كنت أتبعه؟ يف الليلة املاضية رأيته يف حلمي وهو يتبع 

قطــة تتبــع ظلهــا الــذي كان يكــرب ويصغــر أمــام عينيهــا مــن غــر أن تملــك 

سببا لذلك. حن رأى الكلب دراجة مركونة إىل جانب باب عمارة سحبها 

وقادهــا بعيــدا فيمــا اختفــت القطــة وظلهــا. كلــب يقــود دراجــة. لــم يكــن 

املشهد مثرا بالنسبة إىل العابرين. امرأة تحمل سلة أوقفته لتسأله عن 

مــكان الســوق. لــم ينبــح الكلــب خشــية أن يخيفهــا. أـسـرعت إىل امـلـرأة مــن 

أجــل تــايف الحــرج الــذي وقــع فيــه الكلــب. حــن اهتــدت امـلـرأة إىل املــكان 

الــذي تبحــث عنــه كان الكلــب قــد اختفــى. يمكنــك يف نيويــورك أن تســأل 

عن كلب يقود دراجة. ما من يشء يدعو إىل االستغراب يف هذه املدينة. 

الجمال ثري
تلك الجنات املفتوحة عى ترف ال يقع عى األرض إال محموال عى زرقة. 

مــن ضحكــة طفــل ونعومــة ســاقن  تهــب عواصفهــا  التــي  الجنــات  تلــك 

شــاعر. وشــهقة 

الـخـراف  أـجـراس  رنــن  عــى  غزالنهــا  بجوقــات  تمــي  الجنــات،  تلــك 

ئعــة. الضا

تلك الجنات، آبارها تغص بالتنهدات التي تتسلق أشجارا تصل نهاياتها 

إىل الغيوم.

ليس لخطوات قدمّي ظل. هناك نافذة مفتوحة تطلق قبلة فتاة نائمة.

2017/10/08 

شاعر من العراق مقيم في لندن

يوميات
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أربع قصائد
مريم حيدري

شعر

قبل العودة

جسدي الذي حملُت

ليبُلَغ

بَلَغ، وانفطر

جسُدك الذي حملُت،

َصمُت العبور من ريٍح إىل ريٍح

والعبوُر من فوِق الحافِة

ونجاِتها.

أصعُد لتوقَظني يف جبٍل

وتنادي:

»هذا قمييص،

وتلك يُد الروح!”

والجسُد، نجمٌة آيلة للغياب،

كالّلقاء.

أهذا منتصُف الطريِق،

وغايُة وهِم السالكَن الواقفَن عى عتبِة العام؟

أتلك يدي التي رميُتها نحوهم،

ولم
أشأْ

أن

تعود

إال ألرفَع اسَمك من بن األسماء

وأهبَط به،

فأنُظرَك من هنا
لتكوَن يل أخاً

كالله،

قبل صعوِده من سريِرنا

وكالسّلِم،
بعد أن صار صمتاً

لتكون لك قصُة الطريق

ويكوَن يل

طريٌق آخر؟

*

بَيٍد أتيَت بالّنهاِر،

وباأُلخرى، جئتني بمرآٌة مكسورٌة.

شعاع

يُده املشدودة بَحبِل الّريح، فكرٌة خاطئٌة عن القلق

وظاُله النابتُة بجسِد املرأِة، حياٌة ثانيٌة

اليوم

وهو يرك نهاَره ممّدداً يف الّشمِس والنبات

شعاٌع هزيٌل يف يِد األبديِة الداكنة

شعاٌع هزيٌل وحارق.

في المنتهى

1

يف املنتهى

وقفت األسماُء يف شمٍس

وكان اسُمَك بيَنها ذلك األلَف

وتلك اآليَة التي جلسْت عى درٍج

وكشفْت للظلِّ زواَلُه

وللزَّواِل قمَره الكبر.

2

وضَع الثوَب عى أرٍض

كما األلُم يوَضُع يف الرؤيا

وقال الجرُح للمرآة:
ألهذا نظرُت ملّياً

من نافذٍة

ورميُت صرختي يف َجبِلك

ووجدُتني يف ناٍر

كالّثوب؟

3

يف املنتهى

تقف األصواُت يف الظّل

وخطوُتَك، شمُسها السائرة..

يناديَك كلُّ صوٍت

ويهَلك

لعّلَك تقول: ال!

لعّلَك تقول: نعم، لم أقْف

إال

عى

ذلك الدرج!

موقف قبل الوصول

أمُسنا الذي ساَر واحرقْت خرقُته

وقف يف عاٍم

وقال: أهذا صيٌف تسرب يف الّريح

أم شتاٌء يسلك طريَق الشمس؟

ونظَر إىل عينِن مفتوحتِن ولم يُقل.

يوُمنا

يبوُح ويَصمُت

َيصمُت ويصرخ

يهّز يَده فتسقط الكلماُت
وحن ندنو لنقرأَ

يقُف

ويقول: »الجهُل، حجاُب الرؤيِة،

العلُم حجاُب الرؤية”( )١(

وينظر.

غُدنا

يرى.

١. ملحمد بن عبدالجبار النّفري
 شاعرة ومترجمة من إيران

ان
مع

 ج
ني

س
ح
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حطام المكان
أكرم قطريب

قص

)1(

إطاريــن  تضعهمــا يف  أن  مكانــن،  بــن  تصــح  كانــت املقارنــة  إن  أدري  ال 

وتبــدأ اكتشــاف أوجــه الشــبه واالختــاف بينهمــا. ثقــل الســاعات والروائــح 

امـلـرء.  لحتــف  امـلـريئ  غــر  االتجــاه  يف  تضغــط  كلهــا  واملعــدن  واألصــوات 

العالــق يف  الصــور  بألبــوم  أفعــل  مــاذا  لكــن  الحنــن  مــن  تخّلصــُت أـخـراً 

الدـمـاغ.

وهنا أحاول كتابة كل يشء بطريقة غر عاطفية قدر اإلمكان. أريد فقط 

أن أبــدأ يف الكتابــة وأن أجــد الفكــرة املائمــة لســرد األحــداث التــي رافقتنــي 

طيلــة هــذه الســنن. حتــى وأنــا أـهـرب مــن فـكـرة وداع األشــياء واألصدـقـاء 

والصــور يف إحــدى  مــع املجــات  غرفــة صـغـرة  تركتهــا يف  التــي  والكتــب 

املنطقــة  وأن  للقصــف  تعرضــت  أنهــا  مؤـخـراً  علمــت  دمشــق.  ضواحــي 

غــر آمنــة وليــس باســتطاعة أحــد أن يذهــب هنــاك ليطمــّن عــى البيــت. 

أظــن أننــي بحاجــة إىل آلــة كاتبــة قديمــة كالتــي كان يســتعملها الروائيــون 

والشعراء األجانب، آلة كاتبة عى طاولة بقرب سرير وحيد وصورة عى 

الجــدار ملارلــن مونــرو. صــورة باألبيــض واألســود مأخــوذة مــن فيلــم قديــم 

صامــت، أو مــن صفحــة كتــاب مهــرئ. ســتجعلني أبــدو أكــر واقعيــة مــع 

قليــل مــن ســينما الخيــال.

لرامبــو يك  ريــح”  مــن  بنعــال  الهائــل  »العابــر  كتــاب  هــو  إليــه  انتهيــت  مــا 

يعيننــي عــى تحمــل تلــك اآلالم الغامضــة. نــوع مــن ســند بوهيمــي إلخــراج 

مــا يتعــذر التعبــر عنــه.

أمام حطام األمكنة التي لن يبقى منها سوى عناء تذكر ما كانت عليه، 

والذهاب إىل الرفوف يف رحلة بحث عنها بن صفحات الكتب والجرائد. 

أرشيف العدم وظال وسيعة تقيم تحت غبار مى عليه الزمن. تصبح 

لألدراج أهمية ال يستهان بها ستستعن بها مراكز البحوث والجامعات 

واملتاحف يف عمليات بحثها بن الركام عن أثر ما.

هـجـريت إىل أـمـركا لــم تكــن حتميــة وحســب، بــل كان ال بــد منهــا. وإن لــم 

ثانيــة. مــع علمــي املســبق  بــد مــن وجهــات  فــكان ال  الوجهــة أـمـركا  تكــن 

بصعوبة ذلك ومرارته عيّل. ال ليء سوى أنني لست بالشجاعة الكافية 

التخــاذ ـقـرار مــن هــذا الـنـوع. ودراســتي الجامعيــة للقانــون لــم تؤمــن يل 

عمــاً أجابــه بــه ظــروف الحيــاة، وخيــار أن أصــر محاميــاً كان مســتبعداً 

يف بــاد ال تؤمــن بحقــوق أحــد، ومســتحقات البشــر مــن الحيــاة فيهــا أن 

يكونــوا دمــى وعرائــس وأحذيــة ومتاعــاً. ســأحاول أال أكــون عاطفيــاً، وأن 

أفصــل مــا أمكــن بــن الرهافــة والســأم.

أعتقــد أن الجغرافيــا خــداع بصــري متقــن. وإال كيــف يتـحـول جبــل صغــر 

يف منطقــة مــا إىل أســطورة، تحملــه معــك أينمــا تذهــب. مقهــى يف شــارع 

فرعــي مــن شــوارع العاصمــة، صفــر قطــار يف محطــة قديمــة، ســجن يف 

الصـحـراء ترتعــد فرائــيص ملجــرد ذكــر اســمه، حتــى وأنــا بعيــد عنــه آالف 

األميال وتفصل بيننا بحار ومحيطات، أو حانة ضيقة ال تتسع لطاولتن 

يف بــاب تومــا ســتظل رائحــة خشــبها املهــرئ تكســر نومــي يف الجهــة الثانيــة 

مــن العالــم.

ببعــض الكتــب والثيــاب غــادرت وعينــاي مفتوحتــان يف ردهــة املطــار عــى 

الرجال املنتشــرين فيها وهم يرصدون للذاهب وللقادم. يف هذه الحالة 

تســاوي الدقيقــة ليــاً بكاملــه. والخــوف ـمـاء ســيجري يف األعصــاب دون 

أن تلمحــه. وأبتســم ويبتســم قلبــي وأتظاهــر بقلــة الحيلــة وســأبدو عاـمـراً 

كأنهــا  البيــوت املتناـثـرة  ســأملح  الطاـئـرة  كــوة  ومــن  أطــر،  وأنــا  بالســعادة 

مقابــر مكتشــفة للتــو.

تركــُت ســوريا وأنــا أقــول لنفــي: هــل ســأحتمل فراقهــا. واحتمــال العــودة 

إليهــا كان شــديد الواقعيــة بالنســبة إيّل. حتــى شــقيقتي مازحتنــي حينهــا، 

بأننــي لــن أبقــى بعيــداً عــن البيــت أكــر مــن ثاثــة أشــهر.

فكرة الهجرة أثرة وغارقة يف القدم. فالطقس ومصادر العيش والحرية 

وغرـيـزة االكتشــاف والحــروب أيضــاً، فيهــا مــن اإلـغـراء مــا يدفــع امـلـرء إىل 

الهــرب خوفــاً مــن مصــر منتظــر وقــدر بائــس محتــم.

***
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 حــن انتقلــت مــن بلــديت وســط ســورية للدراســة يف العاصمــة وكان ذلــك 

أواســط الثمانينــات لــم أكــن واثقــاً مــن إمكانيــة خــوض هكــذا تجربــة، لكــن 

فكــرة مغــادرة األهــل كانــت إىل حــّد مــا شــيقة. حقيبــة صغــرة عــى الكتــف 

فيهــا بعــض الثيــاب القليلــة وأشــرطة كاســيت وكتــاب »موســم الهجــرة إىل 

الشــمال” للطيــب صالــح. محطــة الكرنــك تقــع وســط املدينــة والبــاص كان 

مكيفــاً ومريحــاً. تركــت البلــدة ورايئ بينمــا عــى جانبــي الطريــق ســتتمدد 

خفيفــة  ريــح  فيهــا  تـضـرب  قديمــة  عصــور  منــذ  هواهــا،  عــى  الطبيعــة 

وســخام األيــام الغابــر.

مراميــة  طفولتــي  يف  عرفتهــا  مثلمــا  مدينــة »حمــص”  تبــدو  الطريــق  يف 

ـتـزال نفــس  مــا  وـسـاكنة، وبــن حاراتهــا وشــوارعها املطليــة بدهــان فاتــح 

الوجــوه مرســومة بخيــط الشــفق. أصحابهــا يحملــون يومهــم مــع طـلـوع 

الشــمس يف طــرد بريــدي، يرمونــه يف الهــواء لكنــه ال يصــل إىل أّي مــكان.

ذكريــات قليلــة بقيــت معــي منــذ أن غادرتهــا مــع العائلــة ألســباب تتعلــق 

بطبيعة عمل والدي. اثنا عشر عاماً من طفولة هشة يف أزقة »الخالدية” 

بينمــا عشــبها مازالــت رائحتــه عالقــة يف يــدي إىل اآلن.

يختفــي  ال  حتــى  عينــّي  أغمــض  األرض.  جاذبيــة  تنعــدم  »الخالديــة”  يف 

الزمــن. والدقائــق تصــر قطعــة قمــاش مرســوم عليهــا كواكــب وشــموس 

ســرو. وأشــجار 

سأتركها ورايئ حتى حدود مدينة »النبك”حيث تتوزع اسراحات الطريق 

وثكنــات الجيــش والشــاحنات العســكرية الروســية القديمــة. أوتوـسـراد 

مفتــوح مــع قليــل مــن شــجر الصنوبــر الــربي عــى جانبيــه. ال أحــّب تذكــره. 

وكنــت أتمنــى لــو يتــم تحويلــه إىل جهــة ثانيــة لكــن هــذا لــن يتحقــق. مــكان 

عــى شــفر هاويــة. باتجــاه »ديــر عطيــة” والفتتهــا الشــهرة التــي يعرفهــا 

عــى مــا أظــن كل الســورين الذيــن يســافرون إىل دمشــق: »ابتســم أنــت 

يف ديــر عطيــة »، يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب. بعدهــا بقليــل وعــى هضبــة 

بجانب الطريق السريعة ينتصب تمثال حافظ األسد الضخم وهو يلّوح 

ثانيــة وكل دقيقــة وكل دهــر. تلويحــة  لســكان املدينــة وللمســافرين كل 

صامتــة رســمت البلــد بأـسـرار كـثـرة ولــن يكــون بمقــدار أحــد الـفـرار منهــا 

إال إىل الســجن أو إىل القــرب. يف الســجن ســرى الســجن تلــك التلويحــة، 

وسينام تحت ظلها، مرسومة عى الحيطان املسورة باألساك الشائكة. 

مــن  مصـنـوع  والهــواء  الشــاهدة.  عــى  حتــى  محفــورة  ســتكون  تلويحــة 

خشــب التوابيــت.

ســنعرب »معلــوال”، ســكانها مازالــوا يتكلمــون اللغــة اآلراميــة، ثــم »دومــا” 

فـ”حرســتا” إىل البوابــة الجنوبيــة، وهكــذا إىل منطقــة الربامكــة يف املحطــة 

كان بانتظــاري ابــن عمــي الــذي يســكن يف مخيــم فلســطن، ركبنــا بــاص 

حتــى  كامــاً  دـهـراً  الدقائــق  أحسســت  املخيــم،  باتجــاه  الداخــيل  النقــل 

وصلنــا. مــن املدخــل الــذي عــى يمــن »ســينما النجــوم” دلفنــا باتجــاه حــارة 
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ضيقة، مشينا أكر من ربع ساعة حتى وصلنا. كان البيت مظلما يف عز 

النهــار. وروائــح عفــن قديــم. شــخص يبــدو يف أواخــر األربعينــات مــن عمــره 

ممــدد عــى الكنبــة وهــو يتصفــح كتــاب »القانــون الـجـزايئ” ويدخــن حـمـرا 

قـصـرة، كان بانتظارنــا. لــم أكــن مبتهجــاً وأكــر مــن ذلــك كانــت صدمتــي 

كبــرة بــأن أحــط رحــايل يف هكــذا مــكان. لــم أتخيــل هــذا الجــزء مــن دمشــق 

عــى هــذه الدرجــة مــن البــؤس. شــوارع أشــبه باملتاريــس، ومــع ذلــك كان 

األطفال يمرحون بالغبار وهم يلعبون كرة القدم. يشطرونها بالضحك 

والزعيــق.

كل مــا أردتــه أن أخــرج مــن هــذا البيــت بــأّي طريقــة وبالتأكيــد ســأحاول 

جاهداً أن أختلق أعذاراً لذلك. يل عّم يسكن يف مزة جبل-منطقة الشيخ 

ســعد. اقرحــت أن نــزوره يف املـسـاء. حــن خرجنــا مــن املخيــم باتجــاه امـلـزة 

بدت السماء أكر سعة لكن رائحة املازوت املنبعثة من عوادم السيارات 

بالنصــر  تذـكـرك  مــكان  الجــدران يف كل  عــى  البوـسـرات  تخنقنــي.  تــكاد 

أرصفــة  يعــودوا.  ذهبــوا ولــم  شــهداء  وصــور  فلســطن  وطريــق  القريــب 

مزدحمة بالبضائع املهّربة من لبنان. شوارع ال تنام. رائحة الفافل املقيل 

والخبــز والشــاورما ترتفــع فــوق األبنيــة وتختلــط بموســيقى بليــغ حمــدي 

أخــرى  جهــة  مــن  صوتهــا  يــأيت  كلثــوم  وأم  حافــظ.  عبدالحليــم  وصــوت 

بعيــدة ثــم يتــاىش مــع الضجيــج.

حن عربنا دوار فلسطن باتجاه الزاهرة القديمة بدت السماء مسقوفة 

بالنجــوم وجــزء منهــا يرامــى وراء البيــوت العشــوائية. أحيــاء كاملــة بنيــت 

الزمــن إىل مصــّب ملخلفــات  مــع  أنهــار صـغـرة تحّولــت  ـقـرب  عــى عجــل 

يأخــذك  الــذي  الفرعــي  الشــارع  الصحــي، تحديــداً يف  القمامــة والصــرف 

باتجاه منطقة نهر عيشة. ناحية دوار كفر سوسة الفتة ضخمة ارتفعت 

فــوق أحــد األبنيــة الحكوميــة تحيــي رئيــس البــاد. داهمنــي التعــب فجــأة 

والحماس أيضاً. لم أستطع إخفاء ارتبايك من فكرة الدراسة طيلة هذه 

الســنوات يف مــكان ال ســكن يل فيــه، وعــيّل أن أتدبــر أمــري لوحــدي دون 

معونــة األهــل، فراتــب أبــي لــم يكــن يكفــي لســّد رمــق أســرة بهــذا الحجــم: 

صــورة  يف  البعــض  بعضهــم  مــع  فجــأة  أنفســهم  وجــدوا  أـفـراد  ثمانيــة 

فوتوغرافيــة اســمها »العائلــة »، صــورة باألبيــض واألســود تكـسـرت فيمــا 

بعــد مــع مــرور الزمــن وبقــي منهــا فقــط االبتســامات الخفيفــة املرســومة 

عــى وجــوه أصحابهــا.

عــى  مشــياً  اســتدرنا  ثــم  املواســاة  مشــفى  مقابــل  البــاص  مــن   نزلنــا 

األقدام. نسمة هواء خفيفة ستخفف عني قلياً. أملح دكاناً لبيع الكحول 

وبســطات الخضــار املغـسـولة ومحــات الدـجـاج املشــوي، فطلعــة الجبــل 

ابــن عمــي. والبيــت  وعــى قمتــه ســور مـضـاء. هــذا هــو ســجن امـلـزة أردف 

الســجن مباـشـرة. بإمكانــك  يقــع تحــت  إليــه  الذهــاب  الــذي نحــن بصــدد 

ســماع صــوت الحــراس يف الليــل. أخــربين أحدهــم فيمــا بعــد أنــه أفــرغ مــن 

السياســين. املســاجن 

رحــب بنــا عمــي. زوجتــه دمشــقية مــن امليــدان. عــى جــدران غرفــة الضيــوف 

اقــرح  الكــويف.  بالخــط  قرآنيــة  آليــات  لوحــات مذهبــة ومؤـطـرة  انتـشـرت 

غرفــة  الجامعيــة.  املدينــة  يف  الســكن  أمــر  أتدبــر  حتــى  بيتــه  يف  أبقــى  أن 

الضيوف متصلة ببلكون مغلق وله شباك وسيع تتوسطه صوفا تتحول 

إىل ســرير. رفــوف وخزانــة صـغـرة وبــاب أكريديــون يفصــل البلكــون عــن 

الداخــل. هــذا العــرض لــم أتوقعــه العتبــارات كثــرة تتعلــق بطبيعــة البيــت 

وعاداتــه الدينيــة. كان كرمــاً اســتثنائياً.

رويــداً.  رويــداً  الحــي  عــى  وســأتعّرف  الوقــت  لبعــض  هنــا  حيــايت  ســتبدأ 

أتــت  حتــى  بعــد.  فيمــا  روتينيــاً  ســيصر  الجامعــة  إىل  اليومــي  والذهــاب 

تشــابه  وبســبب  الجامعيــة  املدينــة  يف  األـخـرة  الســكن  قائمــة  معـجـزة 

األســماء بينــي وبــن أحــد الطــاب لــم أصــدق لوهلــة أننــي ســأحصل عــى 

ســرير يف غرفــة ـسـأكون فيهــا الطالــب رقــم 4. طرقــت البــاب ودخلــت، لــم 

التفتــت نحــوي،  التــي  الوجــوه  أجــد أّي ملمــح ســرور عــى أّي وجــه مــن 

وبــربود ملحــوظ أشــار أحدهــم إىل جهــة الســرير الــذي ســيكون خاصتــي، 

يف  محاـضـرايت  أللحــق  وغــادرت  املـغـربة  والبطانيــات  أـغـرايض  رميــت 

الجامعــة.

تنفســت هــواًء مختلفــاً ذلــك اليــوم. هشاشــة مــا تـضـرب أعماقــي، أحمــل 

كتابــاً ســميكاً، أتصفحــه وأســأل نفــي: كيــف ســأحفظ كل هــذا؟

يف مدخل الجامعة ألتقي صديقة يل من أيام الدراسة الثانوية، أخربتني 

وأنهــا  الحقــوق،  كليــة  هنــا يف  لتــدرس  الريــايض  ـتـرك املعهــد  قــررت  أنهــا 

تســكن يف بيــت خالتهــا ـقـرب شــيخ محــي الديــن.

نلتقي كل يوم ونقي بعض الوقت بن املحاضرات يف مقصف األزروين. 

رائحــة  وبينهــا.  بينــي  بعــد  فيمــا  إىل رمــاد  ســتتحول  عاصفــة  حــب  قصــة 

العطــر التــي عــى قميصهــا كانــت خيــط بيانــو يضــرب قلبــي. لــم أعــد أحــس 

بطعــم أي يشء أتذوقــه. أريــد فقــط أن أحبســها يف زجاجــة وآخذهــا معــي 

أينمــا أذهــب.

دون مواربة لم ألتمس لنفي عذراً وأنا أذهب إىل نهاية النهار بصحبتها. 

كل يشء فيهــا اســتحوذ عــيّل. أصبحــُت أســر لحظاتهــا أو باألحــرى ظــاً 

لدقائــق دقائــق يومهــا، ال أريــد أن أغيــب عنهــا لحظــة واحــدة.

 أنظر إىل البيوت والغرف املضاءة واملعتمة عى حّد سواء حيث املصابيح 

ستنطفئ وسيقف الزمن، ودقات الساعة ستغرق دون أن يلحظها أحد 

يف وسادات محشوة بالقطن. سأسكن تحت جلدها دون أن أكشف سر 

ذلــك. فرصــة اكتشــاف الحيــاة واملــوت معــاً، وســتمر الفـصـول والســنوات 

ونحن داخل هذه الغرفة نغرق حتى النهاية دون أن يكون لنا بعد ذلك 

ضرورة ملغادرتها.

فيلــم أريــده أن يكــون بطيئــاً قــدر اإلمــكان يك ال تذهــب عــى عجــل. ويك ال 

تختفــي صــور هــذا الطقــس الــذي لــم يغــادر مخيلتــي، سأســرق لهــا كــرزاً 

وتفاحاً وجبناً من الدكاكن التي بمقابل املدينة الجامعية. كان أصحاب 

هــذه الدكاكــن مــن بقايــا ـسـرايا الدـفـاع. ويف ـفـرة هــي مــن أســوأ ـفـرات 

تاريــخ ســوريا حيــث ال ســّكر وال مــوز وال طحــن وال محــارم وال بيــض وال 

ســردين.. كنــت ســتجد رفــوف هــذه الدكاكــن ممتلئــة بــكل مــا لــذ وطــاب 

وبالســعر الــذي يحددونــه. ومــع ذلــك أريــد لهــذه الغرفــة أن ترتفــع نحــو 

الغيــوم حتــى ال يرانــا الرجــال ذوو املامــح الجامــدة.

أريدهــا أن تبقــى معــي ســنوات طويلــة وعــى هــذه الحالــة دون أن تكــون 

هنــاك أّي ضــرورة للخــروج واملــي عــى الرصيــف لقـضـاء بعــض الوقــت. 

كان مجــرد حلــم يقظــة راودين طيلــة عاقتــي العاطفيــة بهــا إىل يــوم عــدت 

فيه من معسكر التدريب الجامعي يف منطقة الضمر. حينها قررت هي 

أن نبقــى أصدقــاء وحســب. أحسســت بــربودة تســري يف أطــرايف كلهــا. إنــه 

شــهر تمــوز واإلســفلت يــكاد يــذوب ويتبخــر أمــام عينــّي.

الشــهور  هــذه  كل  أن  مصــدق  غــر  الخشــبي وحــدي  عــى املقعــد  بقيــُت 

القليلــة لــم تكــن ســوى هبــاء وأضغــاث أحــام. وســأعلم أنهــا تعرفــت فيمــا 

بعــد عــى شــاب يــدرس الطــب، انتحــر فيمــا بعــد.

***
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بكتــب  قويــة يل  بــأّي صلــة  أشــعر  لــم  الجامعيــة  دراســتي  طيلــة ســنوات 

القانــون املكدســة والضخمــة، واالســتماع خــال املحاـضـرات لبعــض ـهـراء 

منصــة  عــى  أشــاهدها  كنــت  كاملــة  مأســاوية  عبــث  فـصـول  الدكاـتـرة. 

الجامعــة. يف إحــدى املحاضــرات لــم يتــورع دكتــور مــادة القانــون الرومــاين 

بمصارحتنــا ـمـرة أنــه طيلــة حياتــه كلهــا لــم يحــزن ســوى مرتــن: واحــدة 

حــن توفيــت والدتــه، والثانيــة حــن حصــل أحــد طابــه يف دورة ســابقة 

عــى 75 عامــة مــن أصــل 100. األعمــار املتفاوتــة يف الجامعــة كانــت تــدّب 

يف قلبــي الرعــب. لــم تكــن كليــة الحقــوق حقيقــًة ســوى مـقـربة جماعيــة، 

أو أشــبه بمغســل للمــوىت يتحينــون ســاعة الــوداع والرحيــل. ومــع انعــدام 

العائــيل  واالـقـراح  الحيــاة.  عــى  ومقبــاً  ســعيداً  أبــدو  كنــت  الشــغف 

هــذه  طيلــة  الصمــت  لزمــت  لذلــك  صائبــاً.  يكــن  لــم  الحقــوق  بدراســتي 

مفـتـوح. بقلــب  الحيــاة  الســنوات وعاركــُت 

عملــت عــدة أشــغال مــن وظيفــة حكوميــة: »مركــز للتجزئــة »يف املطــار ملــدة 

ثاثــة أشــهر فقــط ألســتقيل بعدهــا، ثــم أـهـرب بجلــدي منهــا إىل البلــدة 

ثــم امتهــان التدريــس يف الباديــة عــى حــدود البلعــاس. مدرســة ابتدائيــة 

كاملــة مؤلفــة مــن غرفتــن. كان أهــل قريــة »صلبــا” يخرجــون مــن بيوتهــم 

مــع  الربيــة  يف  القــدم  ـكـرة  يلعــب  وهــو  الجديــد  األســتاذ  عــى  ليتفرجــوا 

طابــه. خــال هــذه الـفـرة كنــُت منهمــكاً بـقـراءة »صالبــا” للكاتــب اـلـريك 

يلمــاز غــوين، وســأنتبه لتشــابه االســمن، اســم القريــة املبعــرة عــى التــال 

واســم الروايــة، وكانــت قريبــة جــداً مــن محطــة للبــرول.

بهــذا النحــو مضــت األيــام والشــهور عــى عجــل، ألعــود إىل دمشــق ـمـرة 

ثانية نهائياً وسأبحث عن عمل هناك يف حارات دمشق القديمة القريبة 

فــرن  اســمه  األـفـران وكان  الجابيــة”. وجــدُت ضالتــي يف أحــد  »بــاب  مــن 

»ستي ليى” يف منطقة السويقة. عملُت هناك بشكاراً لفرة طويلة حتى 

تخرجــت مــن الجامعــة.

تطلــب مّنــي صديقتــي األملانيــة كريســتينا مســاعدتها يف موـضـوع لهــا عــن 

الذهــاب  ثــم  بعضهــا  لرؤيــة  بجولــة  القيــام  إمكانيــة  دمشــق وعــن  أبــواب 

إىل مكتبــة املتحــف، وكان املــي أـمـراً طبيعيــاً، وتــم االتفــاق عــى أن نقــوم 

بزيــارة هــذه األماكــن عــى ثــاث أو أربــع مراحــل حســب الوقــت والطقــس.

ومن يومها سأعرف أن لدمشق ثمانية أبواب، وأّن دماً كثراً بقي تحت 

نـسـاء  وـصـراخ  تلمــس حجارتهــا ســتصغي لصليــل ســيوف  أن  أقواســها. 

وأطفــال وعويــل رجــال يذهبــون إىل مقصلــة التاريــخ بتــؤدة.

وســأتعّرف عى جزء من دمشــق، ودرس التاريخ هذا لن أنســاه. ســيبقى 

معي وتبقى قصاصات منه بن صفحات الّروايات والّدواوين التي كنُت 

أقرأها.

شــغيل يف الفــرن واملــي اليومــي بــن حــارات دمشــق القديمــة والتعــّرف 

عــى نــاس هــذه األماكــن جعلنــي أصغــي إىل اإليقاعــات األخــرى الغريبــة 

معــاً.  آن  يف  واملقـمـوع  املفتــون  الجســد  ســلطان  إىل  بعنايــة،  واملدروســة 

وأن  هنــاك  يذهــب  أن  عليــه  الحقيقــي  دمشــق  وجــه  يــرى  أن  أراد  مــن 

يـحـرس بالفـطـرة والنباهــة وـسـرعة البديهــة. فسيفـسـاء الزمــن وأقــواس 

صــوت  يف  ســتلمحها  والحيــاة  الحــروب  أســباب  وكّل  والهزيمــة  النصــر 

بائــع الخضــار وأصحــاب العربــات، أو تلــك اإليـمـاءات التــي تلمحهــا عــى 

وجــوه الّنــاس يف األســواق وجســارتهم عــى العيــش بهــذه القــّوة كل يــوم. 

ُتســَدُل ســتائر كـثـرة ومـكـربات الصــوت ترفــع نســبة الضجيــج، واألبنيــة 

املراصفــة تشــحب عنــد املســاء شــيئاً فشــيئاً، فيمــا بعــد ستســرق الســمع 

لألصــوات الخفيضــة اآلتيــة مــن نوافــذ البيــوت. اختُِزلــت املدينــة األمويــة يف 

ـعـرض تلفزـيـوين دائــم وشــروال ومسلســات عــن الزمــن العثمــاين وســفر 

برلــك واالســتعمار الفرنــي. ومــن ســوقها العتيــق تعبــق رائحــة الزنجبيــل 

والنعنــاع والفلفــل الحــار وأرداف النســاء. تحــّول العيــش فيهــا إىل عــادات 

منتظمة واقتنع عامة الّناس بما آلت إليه األمور، والذي كان لديه فرصة 

ملغــادرة البلــد لــم يتأخــر دقيقــه واحــدة. حتــى أصحــاب الدكاكــن والتجــار 

يف ســوق الحميديــة صــاروا يرطنــون ويتجادلــون مــع الزبائــن بلهجــة ريفيــة 

تــودداً للســلطة واملخاـبـرات. يتجّمــد الزمــن وليــس بوســع أي أحــد ســوى 

االنتظار تحت خيمة قانون الطوارئ أو إدمان الكحول والحشيش. أو أن 

تجــّن هائمــاً يف الليــل مــع الــكاب والقطــط الشــاردة. تــم اختطــاف اســمها 

وجدرانهــا وســاحاتها وحدائقهــا باليافطــات واألعــام والصــور التــي تســبح 

يف بحــر االحتفــاالت والعــروض الدائمــة حّتــى أنــه لــم يعــد هنالــك ضــرورة 

لدور السينما والتي بدورها ستتوقف عن العمل، وستبقى فقط صالتان 

أساســيتان. وكلمــا عربنــا تحــت الصــور الكبــرة للرئيــس تضحــك كريســتينا 

بصوت عال. تعرض وهي تتكلم بعربية مكسرة: ما هذا الهراء؟ أتجّمد 

يف مــكاين وأحــاول أن أبــدوا المباليــاً أمامهــا لكننــي ســألتفت وراءنــا ألتأكــد 

أن أحــد لــم يلحــظ أو يســمع شــيئاً.

بــاد لــم تكــن ســوى ســجن كبــر، انتهكــت بصمــت خــرايف. الخــوف ســيخّط 

أـثـراً لــن يمحــى. بقــي كمفــردة جافيــة. مصائــر بشــر ذهبــت طــّي النســيان 

ولــم يســتطع أحــد أن يســأل عنهــا. أـقـرأ عــن الســجن يف الكتــب والروايــات 

واألفــام التــي كانــت تــأيت مــن أمــركا الاتينيــة. لكننــي لــم أعلــم أننــي كنــُت 

مــن  ثكنــة  ســوى  تكــن  لــم  وبــاد  انفراديــة مفتوحــة.  جــدران  بــن  أعيــش 

الهـبـاء. مــن يومهــا لــم يخــرج الهلــع مــن قلبــي. لــم أدر أّن الكتــب لــم تكــن 

ومــع  الحيلــة.  وقلــة  الضعــف  العــري اإلنســاين.  هــذا  أمــام حقيقــة  شــيئاً 

ذلــك تشــق الطرقــات واألشــجار عــى أـطـراف الطــرق الســريعة. إذ بإمــكان 

الســجن أن يكــون جميــاً وســيكتب عنــه الشــعراء قصائــد مديــح مشــبهن 

إيــاه بالفــردوس متغزلــن بنهــر العاصمــة الــذي كان مكبــاً ملخلفاتهــا.

قص
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نمــي باتجــاه شــارع العابــد ثــم ندخــل مقهــى الروضــة. دخــان الراجيــل 

مكتظــاً  املقهــى  كان  الجــدران.  عــى  تســيل  املعســل  التفــاح  ورائحــة 

بالعراقيــن فأغلبهــم نــزح إىل ســورية إبــان ـحـرب الخليــج، تعرفــت عــى 

الرســام والشــاعر والصحــايف والســيايس  معظمهــم الحقــاً، وكان منهــم 

واملـسـرحي.. والــروايئ 

وأســماء كـثـرة ال حصــر لهــا جَلَســت هنــا. أصغــي إىل القصــص اآلتيــة مــن 

وبطــش  الـحـرب  مــن جحيــم  الهاربــن  لســان  عــى  النهريــن  بــن  مــا  بــاد 

كأنهــا  حكايــات  فيهــا.  وضياعهــم  الصـحـراء  وعبورهــم  العراقــي  النظــام 

منقولة من األساطر. ال أمل يف بلد بدر شاكر السياب وال بصيص ضوء.

جانب البحرة الصغرة شربنا القهوة وأخذنا حصة من الوقت لنسريح 

قلياً.

ســتخربين كريســتينا بأنهــا قــد تغــادر إىل أملانيــا قريبــاً. لــم تحجــز تذكرتهــا 

بعد، لكنها فعا ليست بصدد إكمال هذه السنة، فقط تريد أوالً إنهاء 

حلقــة البحــث، ومــن ثــم املغــادرة.

نفرق يف شارع الصالحية.

بعــد شــهر كامــل ســتزورين يف الفــرن قبــل ســفرها بيــوم واحــد، تضحــك 

وتصيــح مــن كــوة الزبائــن: صبــاح الخــر.

ســرّد أبــو هيثــم صاحــب الفــرن مــن أمــام النــار املتوهجــة: يــا صبــاح النــور 

والـخـرات، يــا أهــاً وســهاً.

أســتأذنه خمــس دقائــق ثــم يأخــذ مــكاين أحــد الشــغيلة. يف ناصيــة الشــارع 

لــم أجــد كلمــات مناســبة ســوى أن أقــدم لهــا رغيــف خبــز. كان أســرع وداع 

يف العالــم. وســتغادر هــي يف اليــوم التــايل عائــدة إىل برلــن حيــث لــن أراهــا 

بعــد ذلــك اليــوم.

***
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 أيضــاً يف شــارع املدرســة األرمنيــة ســيحدث يشء مــا، ســينجرف كل يشء 

ذلــك املســاء الكئيــب الغرامــي. أقصــد حانــة الفريــدي التــي أغلقــت بدورهــا. 

لــم أجــد أّي معنــى لــكل ذلــك ســوى أن شــيئاً اســتثنائياً كان يحــدث. رائحــة 

ما كانت تفوح ولم أكن أصدق أن جرافة ما تضرب بقوة دون أن نلحظ 

ذلك. مرة يف الليل رأيت املمثلة املصرية يسرى تخرج منها، أيام مهرجان 

دمشــق الســينمايئ. للحظــة تخّيلــُت نفــي أمّثــل معهــا دوراً مــن األدوار 

الســينمائية. تقابلنــا أمــام البــاب، ابتســمت يل ثــم غابــت وراء الســيارات.

مجــروح  إىل زمــن  تنتمــي  الطاولــة  عــى  الـبـرة املرصوفــة  حتــى زجاجــات 

الســياق. خــارج 

موظفــون  مقامــرون،  عاطفيــون،  ســكارى  املــدن،  أحزمــة  مــن  بشــر 

املحليــة،  الصحافــة  يف  يوميــة  أعمــدة  كّتــاب  متقاعــدون،  حكوميــون، 

نــر،  وقصيــدة  تفعيلــة  قصيــدة  شــعراء  درامــا،  كتــاب  كـحـول،  مدمنــو 

سينمائيون وممثلون، مفلسون وأغنياء وعابرو سبيل ستعرف تفاصيل 

حياتهــم مــن حديــث جانبــي معهــم. قصــص عجيبــة تخالهــا حدثــت عــى 

أمكنــة  ويف  وأطرافهــا  العاصمــة  يف  هنــا  حدثــت  لكنهــا  بعيــدة،  كواكــب 

أخرى. كأس عرق مع صحن الفستق قادرة أن تكسر حائط الباطون بن 

الكائنــات وســيخرج الــكام مــن تحــت الحجــارة والبــاط وشــغاف القلــب. 

آســر وحزيــن وســوريايل. مــكان 

 جوزيــف صاحــب الحانــة قــال يل ـمـرة إن صــدام حســن أيــام هربــه مــن 

العراق أقام يف دمشق وكان يحب أن يأيت إىل الحانة القديمة قرب جسر 

فيكتوريــا، وإن اســمه بقــي عــى دفــر املســتدينن. يحاســب جوزيــف زبائنــه 

بحسب عدد الزجاجات املرصوفة عى الطاولة، يعّدها ويحاسب بعدها 

الزبــون. ال يســجل شــيئاً عــى الفاتــورة حتــى يعلــن الزبــون اإلفــاس وأنــه 

ســيدفع يف املــرة القادمــة.

حاول أصحاب »املطعم الصحي” الذي يقع مقابل الحانة إغراء جوزيف 

بعــرض مبلــغ خــرايف عليــه يك يبيــع الحانــة ليتــم إلحاقهــا بسلســلة املطابــخ 

وأمامــه  األب  للرئيــس  صــورة  ُعلقــت  مدخلــه  عــى  للمطعــم،  التابعــة 

للضغــط  الواســطات  ببعــض  باذنجــان. حاولــوا االســتعانة  متّبــل  صحــن 

بهــذا االتجــاه باعتبــار أن الحانــة تقــع ـقـرب مدرســة خاصــة لألطفــال. يف 

النهايــة ســتغلق الحانــة، وســتتحول إىل مطبــخ ملحــق باملطعــم.

أحــد  عــى  املنتهيــة  غــر  املــدّرس  فاتــح  وطاوالتهــا ولوحــة  »الاترنــا”  أمــا 

الهاربــن  العراقيــن  مــن  اللحظــات ورفــاق األمــس  الجــدران، وهشاشــة 

والطاولــة املفتوحــة عــى ال يشء، ســوى ليــل دمشــق، كانــت قبلــة الضائــع 

وجهــة التائــه نحــو بــّر بعيــد مــا. أتذّكــر منهــا الظــال الّداكنــة والطــاوالت 

وشكل الكرايس والكّتاب الجدد القادمن من القرى واألقاليم، يحطون 

بعــد  فيمــا  إيّل،  بالنســبة  ســاحراً  صندوقــاً  كان  ـمـرة.  أول  فيــه  الرحــال 

ســيبيعه آل قصــاب حســن ألحــد محــديث النعمــة،

ثم يختفي كل يشء بعد إعادة ترميمه. الديكورات الجديدة للمكان لن 

تستهوي رواد املكان القدامى، ومدخله عبارة عن جسر صغر من البلور 

فــوق مــاء جاريــة مضــاءة. التقيــت بشــغيلة الاترنــا يف مقهــى الروضــة مــع 

ثــم  أصدـقـاء وكانــوا يف ـحـرة مــن أمرهــم وـحـزاىن. وّدعونــا واحــداً واحــداً 

ذهبــوا يف زحــام دمشــق يبحثــون عــن عمــل يف مــكان آخــر.

يف  يحــدث  طبيعــي  أمــر  أّي  مثــل  بــدا  ســوريا،  مــن  خروجــي  أصــدق  لــم 

قطعــة  مثــل  وانكـسـرت  انطــوت  وقياســاته  املــكان  أبعــاد  حتــى  الحيــاة، 

ســينمائية  تتــاىش. رافعــة  الجاذبيــة  الســماء  فــوق يف  قمــاش مخمليــة. 

تلتقــط الجغرافيــا بــدون الحــدود املرســومة يف الكتــب والخرائــط املعلقــة 

التــي عرفتهــا تعلقــاً مرضيــاً.  يف املــدارس والجامعــات. تعلقــت باألمكنــة 

األرصفة والحانات واملقاهي والشوارع والنساء واألشجار والوجوه كانت 

تعــرب أمامــي أكاد أتذكرهــا دون تلكــؤ. أتذكرهــا مثــل صــورة أبديــة غامضــة 

للزمــن الــذي تجمــد يف الثاجــة مــع اآليــس كريــم واللحمــة.

شاعر من سوريا مقيم في نيوجرسي/الواليات المتحدة
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في زيارة الحيران

نــوع  مــن  فــي دنيــا الطفولــة الســودالنية، ولكنهــا رحلــة  بمثابــة رحلــة  هــي  هنــا  الصــور المنشــورة 

فــي الســودان  يــروي قصــة حيــاة طلبــة الخــالوي  مــن مشــروع توثيقــي فوتوغرافــي  خــاص، وجــزء 

ويطلــق عليهــم »الحـيـران«، وهــي جمــع لكلمــة الـحـوار وهــو صغيــر الناقــة الــذي يتعلــق بهــا مــن 

مولده إلى فطامه، ويدل اإلســم على مدى العالقة بين الطلبة ومشــايخهم، حيث يجيء األباء 

بأبنائهــم  لتعلــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكريــم والفقــه والتجويــد فــي تلــك المــدارس التقليديــة 

أو مــا يســمى بالخــالوي حيــث كانــت أولــى المؤسســات التعليميــة فــي الســودان وانتـشـرت مــن ثــم 

فــي ارجــاء البــالد إلــى يومنــا هــذا

بتتبــع  .. وقمــت  15 ســنة  8 ســنوات إلــى  تـتـراوح أعمارهــم مابيــن  فــي المشــروع  طالبــًا   تناولــت 

جوانــب عديــدة فــي حياتهــم منهــا: اعتمادهــم علــى أنفســهم، والعالقــات اإلجتماعيــة فــي الخلــوة 

باإلضافــة  والترفيــه،  المــرح  ولحظــات  التعليمــي   الوقــت  وتنظيــم  والمعلميــن،  الطلبــة  بيــن 

األكاديميــة. للجوانــب 

وثقــت بواســطة عدســتي، لحظــة وـصـول الـحـوار وهــو يحمــل حقيبتــه الحديديــة الممتلئــة  بــكل 

لــدى  االمــور  أوليــاء  يرددهــا  شــهيرة  عبــارة  هنــاك  ان  الطريــف   . ويتعلــم  ســيقيم  حيــث  أغراضــه 

تسليمهم ولدهم للمقيم على التربية والتعليم: »يا شيخنا ليك اللحم ولينا العضم« أي أنهم 

يعطونــه تفويضــاً كامــاًل بــكل مــا يتعلــق بأمــور التربيــة والتوجيــه.

اول مــا يتعلمــه الحــوار الكتابــة والقــراءة مــن خــالل عمليــة التلقيــن كاًل حســب لوحــه والجــزء الــذي 

يقــوم بحفظــه، ثــم تتحــرك تلــك األنامــل لتخــط الكلمــات القرءانيــة علــى االلــواح الخشــبية بــأدوات 

والحبــر  والــدواة   القصــب،  مــن  المصنــوع  البــوص  كقلــم  المحيطــة  البيئــة  بهــا  جــادت  بســيطة 

المصنــع داخــل الخلــوة مــن خليــط الصمــغ العربــي والفحــم النباتــي 

حسن مصطفى
مصور فوتوغرافي من السودان مقيم في اإلمارات
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شخصية المتطرف في الرواية
صور من أربع روايات لفّواز حّداد

هيثم حسين

بــكّل مــا يـعـرتك فيــه مــن تناقضــات واختالفــات ونقائــض، تعالــج قضايــاه املســتجّدة،  تقــارب الروايــة الواقــع والتاريــخ، توّثــق لعصرهــا 

وتسعى لتأريخ تفاصيلها، تتّم معالجتها وتصويرها عر شخصيات تمّثل كّل طرف أو فكر وترمز إليه، حيث أّن الرواية تصبح بمثابة 

دراســة فكريــة وفلســفية واجتماعيــة نفســية وتاريخيــة لألحــداث والشــخصيات، وإن كان ذلــك كّلــه عــر الخيــال والتخييــل املبنيــن عــى 

الوقائــع والتواريــخ واملنطلقــن منهمــا.

مقال

الروايــات أّن التطــّرف ال يقتصــر عــى  تبرز 
جانــب حيــايّت أو ســلويّك بعينــه، بــل 

يتعــّدى إىل مختلــف مناحــي الحيــاة، وإن كان 

الخطابــات  يف  بالدينــّي  ألصــق  قــد  التطــّرف 

يتقّيــد  أو  ينحصــر  ال  لكّنــه  الراهنــة،  اإلعامّيــة 

به، بل هو انعكاس زاوية من زواياه املتشّعبة، 

وحالة من حاالته املتكاثرة يف الواقع.

ســتاراً  الديــن  يرفــع  الــذي  املتطــّرف  يتعامــى 

ســماع  عــن  أذنــه  يســّد  واقعــه،  عــن  وشــعاراً 

األصــوات املختلفــة عنــه، يخــى مــن التغيــر، 

الــذي  التغيــر  أّن  إذ  نشــدانه،  يزعــم  كان  وإن 

ينشــده يختلــف عــن ذاك الــذي يقــّض مضجعــه 

ويتـهـّرب منــه، ألّنــه يأمــل ويعمــل عــى توســيع 

رقعــة تطّرفــه يســتقطب أتباعــاً ودعــاة ومريديــن 

لفكر التطّرف الذي يسجنه يف ظلماته. املتطّرف 

يشــهر  الديــن،  يعــادي  الــذي  ذاك  النقيــض، 

حربــه  يف  حربــة  رأس  ليكــون  بــدوره  أســلحته 

الذرائــع  يعــدم اختــاق  ال  الديــن،  عــى  املعلنــة 

لتشــويه املختلفــن عنــه، وـتـراه صــورة مشــّوهة 

التغيــر  عــى  قدرتــه  يزعــم  الــذي  الفكــر  عــن 

والعصــري. الجديــد  ملواكبــة  ومرونتــه 

صراعات التاريخ والحاضر
هنــاك كثــرون مــن الروائّيــن صــّوروا شــخصيات 

خالهــم  مــن  نقلــوا  متطّرفــة،  بصــور  أبطالهــم 

معاـصـرة،  وأخــرى  تاريخيــة  وظواهــر  حــاالت 

دروب  عــى  عامــات  الشــخصيات  تلــك  كانــت 

التــي  القضايــا  عــى  والركيــز  واملعرفــة،  اإلنــارة 

والتنــاول. واملعالجــة  املقاربــة  مثــار  تكــون 

الروائّيــن  أبــرز  أحــد  حــّداد  فــّواز  الســورّي  يعــّد 

الذيــن صــّوروا عوالــم غنيــة مفعمــة  الســوريّن 

أو  هنــا  انتـمـاء  عــن  باحثــة  قلقــة،  بشــخصيات 

هناك، وتراه يف عّدة أعمال له يرّكز عى قضايا 

اإلرهــاب والتطــّرف واالـحـراب، وذلــك يف ســياق 

قضايــا أخــرى يعالجهــا بتدقيــق الحريــص عــى 

مجمــل التفاصيــل املحيطــة بهــا.

التــي  الشــخصيات  مــن  نمــاذج  عــى  باالّطــاع 

الروائيــة  أعمالــه  بعــض  يف  حــّداد  يرســمها 

املنشــورة مــا بــن 2017 و2018، يمكــن الوقــوف 

املنحــى  يف  التطــّرف  يف  غايــة  شــخصيات  عــى 

شــخصيات  مثــاً  ذلــك  مــن  فيــه،  توضــع  الــذي 

يف رواياتــه »عــزف منفــرد عــى البيانــو”، »جنــود 

اللــه”، »الســوريّون األعــداء”، »الشــاعر وجامــع 

الهوامــش”.

يف روايــة »عــزف منفــرد عــى البيانــو” يرســم فــّواز 

املتطــّرف  هنــاك  للتطــّرف،  شــّتى  صــوراً  حــّداد 

للنظــام،  التابــع  املتطــّرف  وهنــاك  العلمــايّن، 

الــذي يســود  مــن جوانــب التطــّرف  يمثــل جانبــاً 

العنــف  عــى  الناهضــة  اإلجراميــة  النظــام  بنيــة 

والقتــل. والتطــرف  والفســاد 

القلــج  فاتــح  املفكــر  األســتاذ  شــخصية  تكــون 

بتخبطاته واضطراباته وأوهامه ومخاوفه مثاالً 

للتطّرف الذي يّتخذ هيئة متحّضرة، مستعينة 

بالفكــر يف صراعهــا مــع الواقــع والتاريــخ. يوقــع 

الروايئ شخصية بطله يف مأزق ليمريئ التطّرف 

دفعــه  خــال  مــن  وذلــك  روحــه،  يف  الكامــن 

ليصبــح تحــت حمايــة أجـهـزة تابعــة للســلطة، 

النظــام،  مــن  متطــرف  لشــخصية  ومواجهتــه 

لــه. يكــون صــدى للتطــرف الســابق ونتيجــة 

املفكــر  إىل  ســّرياً  موفــداً  ســليم  الخبــر  يكــون 

العلمــاين، يحــاول االنـسـاخ عــن مــايض أـسـرته 

التي كانت ضحية بدورها، ويسعى إىل التكتم 

الجماعــات  ضحايــا  ألحــد  كابــن  حالتــه  عــن 

اإلســامّية التــي ســحلت أبــاه ســحاً عــى ـمـرأى 

ومسمع من الناس، ثّم دفنته بعد أن جمعت 

عظــام آخريــن معــه يف قــرب مشــرك، قيــل لــه إّنــه 

قــرب والــده.

يظــّل  ســليم  الخبــر  أّن  كيــف  الــروايئ  يــربز 

االنتقــام  إىل  يســعى  كـثـرة،  بعقــد  مســكوناً 

بشــّتى الســبل، يلــوذ بالتطــرف والعنــف والقتــل 

التــي  وشــخصياته  املــايض  مــن  للثــأر  واإلـجـرام 

اســتغال  يظهــر  كمــا  وقـهـره.  بيتمــه  تســببت 

النظــام لعقــد النــاس وتحويلهــم إىل وحــوش يف 

العدوانيــة. سياســاته  خدمــة 

التطــّرف  تصويــر  يكــون  اللــه”  روايــة »جنــود  يف 

شــخصيات،  عــّدة  عــرب  وذلــك  بقــوة،  حاـضـراً 

العلمــاين  التطــرف  مــن  أخــرى  حالــة  هنــاك 

إســاموّي  تطــرف  إىل  أفضــت  التــي  اليســاري 

ســابق،  تطــرف  عــى  رداً  يكــون  كأّنــه  مشــّوه، 

املـشـرك  يكــون  تمامــاً،  معاكســة  بطريــق  لكــن 

بينهمــا عــدم تقبــل اآلخــر، واعتبــاره عــدواً ينبغــي 

مختلــف. أنــه  ملجــرد  منــه  التخلــص 

صياغــة  إىل  املفضيــة  الدوافــع  حــّداد  ينبــش 

العلمــاين  اليســارّي  األب  املتطــرف،  شــخصية 

الــذي ال يســتطيع املحافظــة عــى أـسـرته، يفقــد 

ســامر  وابنــه  بمعاداتهــا،  يبــدأ  التــي  صديقتــه 

نســل  يســتكمل  الخطيئــة،  طفــل  يكــون  الــذي 

التطــّرف بصيغــة أشــّد عنفــاً ودمويــة ووحشــية، 

والــده  عــى  وضغائنــه  آالمــه  يحمــل  الــذي 

ومحيطه، ليتحّول إىل العنف ويستعن به يف 

املهــدورة. ذاتــه  عــن  بحثــه  يف  ورحلتــه  محنتــه 

يتــوّرط ســامر يف االنضمــام لتنظيــم »القاعــدة” 

يف الـعـراق، يتســّلم منصبــاً قياديــاً فيــه، يصبــح 

عبداللــه  باألمــر  يعــرف  أمرائهــا  مــن  أـمـراً 

الســوري، يدعــو إىل القتــل والعنــف وممارســة 

يســّميه  مــا  عــى  يـحـّرض  االنتحاريــة،  األعمــال 

بالجهاد ويدعو له، وتراه بحكم نشأته يف بيئة 

علمانية، مطلعاً عى املحاججات ومتمكناً من 

خوضهــا. يكــون إـفـراَز التطــّرف اليســارّي، يغــايل 

يف تطّرفــه، يضيــف إىل تطــّرف والــده الســابق، 

الســبل  يراهمــا  اللذيــن  والــدم  بالعنــف  يشــينه 

عــى  والــرّد  جماعتــه  مبــادئ  لنشــر  الوحيــدة 

األعــداء.

يصــّور حــّداد كيــف أن الفشــل األســري يقــود ابــن 

مفّكــر علمــاين يــدرس اإلرهــاب ويحــاول تشــريح 

نفســه،  اإلرهــاب  أحضــان  إىل  الفكريــة  بنــاه 

مصعــب  أبــو  يرافــق  قياديــاً،  إرهابيــاً  ليصبــح 

مهمــات  يــوّزع  كمــا  تنقاتــه،  يف  الزرقــاوي 

الفكــر  عــن  بــدور املحامــي  وينهــض  االنتحاريــن 

كمــا  والتديــن.  الديــن  بأقنعــة  املتقنــع  اإلرهابــي 

يصــور حــّداد صــورة مــن صــور التطــرف املســيحي 

خــال  مــن  وذلــك  اللــه”  »جنــود  يف  كذلــك 

شــخصية القســيس تومــاس بــاركيل ذي املــايض 

الداـئـرة  الـحـرب  أّن هــذه  بــاركيل يؤّكــد  املشــن، 

هــي حــرب مقّدســة، صليبّيــة، ويدعــو إىل إنقــاذ 

جنود الرّب والتطّوع ملحاربة جيوش الشيطان.

عنف وحي

حــّداد  يصــّور  األعــداء”  »الســوريون  روايتــه  يف 

يتبــّدى  الــذي  ســليمان  النقيــب  شــخصية 

فيــه  يســاهم  الــذي  الــكاريّث  الـخـراب  مهنــدس 
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عــى  النظــر  منقطــع  حقــداً  يحمــل  بقســطه، 

اآلخريــن، يحمــل حقــداً عــى ذاتــه كذلــك، كأّنــه 

بــذرة محبــة يف داخلــه،  عــى  العثــور  يمكنــه  ال 

ومشــّوهاً  كيانــه  يف  مســتوطناً  العــداء  يكــون 

لنفســّيته وروحــه التــي تكــون متســّممة بســموم 

القاتــل. الحقــد 

املعــارض  بخالــه  يــي  الــذي  الفاشــل  الطالــب 

لنبــذه  يهتــّم  وال  انقابــه،  بدايــات  يف  لألســد 

مــن قبــل أـسـرته، يســر وراء هوســه بالســلطة، 

كـثـراً  يحمــل  والتســّلط،  القتــل  شــهوة  تعميــه 

مــن العقــد النفســّية يف داخلــه، يكــون مشــّوهاً 

قلقــه  عــى  التعميــة  يحــاول  قراراتــه،  يف 

ووساوسه املرضّية بتقديم والئه املطلق لسّيده 

لديــه،  العدوانيــة  الــروح  تلــك  يســتغّل  الــذي 

وينقلــه مــن الجامعــة التــي يفشــل عــى مقاعــد 

دراســتها إىل صفــوف الجيــش ليمــارس دوره يف 

الوشايات والفن، ثّم لينقله إىل القصر ليكمل 

دوره املنــوط بــه. يتحــّول إىل وحــش بيــد النظــام، 

يبنــي نظامــه الوحــي الخــاّص بــه أيضــاً، يكــون 

حلقة من حلقات التطرف الدموية، ومخّططاً 

بــأدوات  يســتعن  والدمــار،  واإلرهــاب  للقتــل 

وبغضــه  العنيــف،  تطّرفــه  ليمــارس  إجراميــة 

جميعــاً. اآلخريــن  الســورين  عــى  الغريــب 

يقــوم  الــذي  بحقــده  مســموماً  ســليمان  يظهــر 

بتحويلــه إىل طاقــة عنفيــة هّدامــة، ينــّكل بجثــث 

األبرـيـاء، يلعــب دوراً يف املجــازر الطائفيــة التــي 

بدايــات  يف  الســورية  حمــاة  مدينــة  يف  وقعــت 

أحــد  وكان  العشــرين،  القــرن  يف  الثمانينــات 

التـحـّرك  عــى  للقـضـاء  حينهــا  النظــام  موفــدي 

البغيــض. الطائفــّي  للحكــم  الرافــض  الشــعبّي 

يكــون ســليمان متطّرفــاً يف والئــه لســّيده، يوقــن 

أّن وجــوده مرتبــط بــه بطريقــة ـشـرطية ال غنــى 

لــه  يكفــل  ســيده  تفانيــه يف خدمــة  وأّن  عنهــا، 

االستمرار يف دوره كمهندس للخراب ومحّرض 

مــن  بشــعاً  يكــون وجهــاً  التدمــر والقتــل،  عــى 

وجــوه الســلطة املتطرفــة.

هناك املتطرف اآلخر الباحث عن العدالة وسط 

ركام املــآيس والجرائــم املنســوبة إىل مجاهيــل، 

معلومــون  الفعليــن  املجرمــن  أن  حــن  يف 

بشــخصياتهم وهوياتهــم املعــربة عــن ضغائنهــم 

عدنــان  الطبيــب  يكــون  وأهلــه،  البلــد  تجــاه 

إىل  بالتـحـول  ـتـرىض  ال  التــي  الضحيــة  الراجــي 

جــاد، تمنعــه أخاقــه مــن التـحـول إىل قاتــل، 

أو التفكــر يف ذلــك، يؤثــر االســتمرار يف رســالته 

اإلنســانية كطبيــب، يختــار االنضــواء تحــت لــواء 

فيهــا. بقســطه  يســاهم  الثــورة عســاه 

املتشــّبث  الراجــي،  اآلخــر؛  الضحيــة  يكــون 

بالعدالــة املفرضــة، يتخذهــا دريئــة ليغّلــف مــا 

يتناهبــه مــن مشــاعر متناقضــة مــن خــوف وجــن 

وـكـره.. يحمــل جراحــه ويحــاول املكاـبـرة عليهــا، 

يزعم النظر إىل األمام، يف حن أّنه ينوء بأعباء 

املــايض القاتلــة التــي ال ـتـرىض أن تزايلــه.

خراب وتشويه
يف روايتــه األحــدث »الشــاعر وجامــع الهوامــش” 

يختار حّداد بطل الرواية شاعراً، يكون الشاعر 

مأمــون حامــاً لبــذور التطــّرف مــن جهــة الجــن 

والتحّســب والــرّدد والتبعيــة، يمــي يف املهمــة 

التــي تــّم تكليفــه بهــا إىل قريــة »مغربــال” ليقــف 

ويقــوم  فيهــا،  الدائــر  الـصـراع  حقيقــة  عــى 

بالســلطة  يســتقوي  ـتـراه  بدقــة.  بتشــريحه 

الوهميــة التــي يتــّم إشــعاره أّنــه تــّم منحــه إياهــا، 

يف حــن يشــعر يف قرارتــه أّنــه رســول الخــراب إىل 

الـخـراب ال غــر.

الجــن الســاكن يف أعمــاق الشــاعر مأمــون يبقيــه 

نزيــل رعبــه ممــا حولــه، يشــهد تحــوالت املنطقــة 

الساحلية هناك بعد سنوات من انطاق الثورة 

الســورية التــي تــّم تحويلهــا إىل ـحـرب، اســتعان 

مــن  عــدد  مــن  طائفّيــة  بعصابــات  النظــام  فيهــا 

عــى  للمحافظــة  الدمــوّي  مســعاه  يف  الــدول، 

نفســه، وتطبيقــه شــعار الحــرب الــكاريث املعــادي 

للبلــد وأهلــه: »األســد أو نحــرق”؛ الشــعار الــذي 

رفعــه أنصــاره يف بدايــة االحتجاجــات الســلمية، 

وكان إنــذاراً بــأّن النظــام لــن يتــوّرع عــن أّي فعــل 

للتشــّبث بالســلطة.

تطــّرف الشــاعر هــو تطــّرف الجبــان الباحــث عــن 

مــاذ آمــن وســط ـنـران مســتعرة، ال هــو بقــادر 

بقــادر  هــو  وال  لظاهــا،  مــن  نفســه  إنقــاذ  عــى 

عــى إطفائهــا لينعــم ببعــض الهــدوء املظنــون، 

وتنتقل تلك النران إىل داخله، تنهشه، تبقيه 

يف وضعية املتحّسب السائر يف حقول األلغام، 

يــدرك دوائــر الســلطة والنفــوذ ويحــاول تفــادي 

نفســه  إـبـراز  إىل  يســعى  كمــا  معهــا،  التصــادم 

ملتزماً بمهمة من السلطة العليا، مخففاً من 

حــدة جبنــه ومحــاوالً تجــاوز يأســه ومحنتــه.

يكــون الشــاعر كّشــاف املتطّرفــن املحيطــن بــه، 

هناك الشبيحة الذين يشّكلون عاملهم الخاّص 

قوانينهــم  يســنون  القانــون،  عــى  الخــارج 

الذيــن  املعّفشــون  وهنــاك  بهــم،  الخاصــة 

أمــوال  عــى  والســطو  اللصوصيــة  يمتهنــون 

الذيــن  الطائفيــون  املتطرفــون  وهنــاك  النــاس، 

يســعون إىل تأبيــد الســلطة الطائفيــة، والبحــث 

عن ذرائع للفتك باملعادين لهم، ويكون اللغو 

باألوهــام الطائفيــة ســمة مــن ســماتهم الشــائنة 

بدورهــا. املتطرفــة 

عــن  بعيــداً  متوازنــاً  يكــون  أن  الشــاعر  يحــاول 

تطــّرف  مســتنقع  يف  يغــرق  لكنــه  التطــرف، 

مختلف، فليس كّل تطّرف بالعنيف، إذ هناك 

وجــوه للتطــّرف يكــون فيهــا املتطــّرف هاربــاً مــن 

متوّهــم،  مــاذ  إىل  املعّمــم  املستشــري  العنــف 

تربـيـره  يف  كذلــك  باألوهــام  متشــّبثاً  ويكــون 

لهروبه من املواجهة، وعدم قدرته عى مواكبة 

بــدور املهــّدئ للعنــف أو  ليــربز  العنــف املواجــه، 

للتهدئــة.. ســبل  عــن  الباحــث 

يشــر فــّواز حــّداد، يف مــا يصــّور ويعالــج، إىل أّن 

املتطّرف، سواء كان ذاك التابع املتفاين يف والئه 

وطاعته لسيده أو ذلك الحاقد املتمادي يف غّله 

واحــد  لبــؤس  وجهــان  كاهمــا  اآلخريــن،  عــى 

وتشــّوه متعاظــم، كّل واحــد منهمــا لــن يرعــوي 

عــى  القـضـاء  أجــل  مــن  يمكــن  مــا  اـقـراف  عــن 

اآلخرين الذين يشّكلون مصدر إقاق له، يبقي 

متصاعــداً  متفاقمــاً  متفّعــاً  منهمــا حقــده  كّل 

حّتــى  للتهدئــة  طريــق  إىل  يســتدّل  ال  باّطــراد، 

يعّمــم كراهيتــه وجنونــه وتطرفــه، ورّبمــا تفلــح 

الروايــة يف التخفيــف مــن حــّدة هــذا التطــّرف مــن 

خــال تقديمــه بشــّتى تجلياتــه عــى أن تدفــع 

إىل االعتبــار منــه وتقليــم وحشــّيته املأســويّة.

كاتب من سوريا مقيم في لندن
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يقدم كتاب »استالُب الذات في السرد العربي المعاصر”، للناقدة واألكاديمية المصرية كاميليا 

عبدالفتاح، الصادر عن دار النابغة للطبع والنشر والتوزيع في مصر، دراسة تحليلية في نماذج من 

نصوص السيرة الذاتية والقصة والمسرح، اتفقت في تحريضها الفّني على حتمية البحث عن الخالص 

اإلنساني ماثال في اإلبداع واإليمان والحب، واإلصرار على حتمية وجود اإلنسان في مواجهة الوجود. 

وأعقَبت المؤلفة الدراسة التحليلية لهذه النصوص بوقفة نقدية تنظيرية حول المؤثرات االجتماعية في 

األدب، استعرضت فيها الجهوَد النقدية التي رصدْت هذه المؤثرات، بدءا من البدايات التاريخية للنظر 

في عالقة المجتمع باألدب، مع تركيز على الطرح الفلسفي الماركسي لتوفره على هذا الموضوع، مرورا 

بالنظرية السوسيونصية ونظرية االنعكاس ونظرية الجدلية االجتماعية. وختمتها برؤيتها الخاصة 

للعالقة بين القهر السياسي من جهة وبعض الظواهر الفنية مثل االستتار الداللي وتوظيف الرمز 

واالرتكاز على المعادل الموضوعي 
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تتصالُح  هل  قبيل  من  أسئلة  تتوالد  ثّم  ومن
مثل  سريعا  أمومتها  مع  الكاتبة  المرأة 

باقي النساء؟ أم هل نستسلم للنزعات الثقافية التي 

زرعت بداخلنا والقائلة إن دور المرأة األبدي والوحيد 

هو اإلنجاب: األمومة، أم ننتصر لمواهبنا المتفردة؟ 

هل نغّير أنفسنا كي يتغّير قدُر النساء ونغّير العالم 

معنا؟

األم المخفّية
ا، حتى من  متطلبات خاّصة جدًّ لها  األمومة وظيفة 

أجلها في بعض العصور ضّحِت األّم بصورتها لحساب 

الكتابة  أيًضا  المخفّية”.  بـ”األم  ُعِرف  ما  الطفل، وهو 

هواية هي األخرى لها متطلباتها وآلياتها التي تقتضي 

من  أسئلة  تتوارد  ثّم  ومن  التضحيات،  أحيان  في 

من أجل  الفداء  تكون األمومة هي كبش  قبيل: هل 

االستجابة إلغواء وشطط الكتابة؟

ر  فكرة الّصراع بين األمومة والكتابة واإلبداع، أو التنكُّ

للرحم مقابل العقل والمنطق، هي محور  الكتابْين، 

زاوية  من  صراع  ثمة  كان  وإن  التناول.  اختاف  على 

تكتب  هل  المرأة؟  تكتب  لمن  سؤال:  في  بارز  أخرى 

أدريان  الشاعرة  فحسب  لذاتها؟  تكتب  أم  لطفلها 

ريتش التي تستدعيها مرسال: الشعر يوجد حيث ال 

ا ألحد، حيث أوجد كنفسي”. أكون أمًّ

قّدمت التركّية أليف شفق تجربة األمومة في كتابها 

واألمومة  الكتابة  أسود:  حليب  ذاتية  بسيرة  األشبه 

درويش(،  محمد  ترجمة،  اآلداب،  )دار  والحريم” 

فقدمت صورة لحالة االكتئاب، التي تعتري المرأة بعد 

الوالدة، وهو ما انعكس على الكتابة، فغدا الحليب 

األبيض الناصع البياض أسوَد، وبالمثل قدمت إيمان 

عن  تلتئم:  »كيف  كتابها  في  مماثلة  تجربة  مرسال 

األمومة وأشباحها” )دار العين القاهرة(. وقد استهّلته 

 1909-( سوير  أّنا  البولندية  للشاعرة  شعري  بمقطع 

1984( تظهر فيه حالة الّصراع بين األّم وابنتها، وإن 

هو  بل  ملكية وال جندر وال أجيال،  ليس صراَع  كان 

صراع مرتبط بالوالدة كعملية بيولوجّية يشترك فيها 

باختيارات ما تخص وجوده  كائن عاش وتكّون وقام 

قبل لحظة الوالدة.

حيث  األمومة،  سرِد  إلى  أقرب  الكتابْين  في  الّسرد 

من  بدًءا  األمومة،  مع  تجربتها  كاتبة  كّل  تسرد 

إلى  وصوالً  رفض،  صورة  في  تبلورت  التي  مخاوفها 

تهتدي  الجديدة.  التجربة  هذه  مع  التامة  الُمعايشة 

أو  األمومة  عالم  في  طويلة  بعد رحلة  شفق 

تصل  بإبداعها،  وعاقته  المرأة  أدق  بمعنى 

التركي  الروائي  أقّرها  التي  النتيجة  ذات  إلى 

عندما  لها  قال  عندما  صفا  بيامي  الشهير 

للخلق  الّصحيحة  »الطريقة  إن  إليه  ذهبت 

المرأة، أّي امرأة هي َرحمها، ال  إلى  بالنسبة 

تقول  إلى هذا حيث  تنتهي  عقلها«. ومرسال 

في  ينطوي  ال  أمٌر  هو  ا وكاتبة  أُمًّ تكوني  »أن 

كان  وإن  ظاهر”.  تعارض  أّي  على  ذاته  حّد 

هناك َمن يرى أن هناك تعارًضا على نحو ما 

إحباطها ألنها  عن  عبّرت  فقد  ريتش،  عبّرت 

ال تستطيع أن تجد وقًتا لنفسها، حتى خالت 

مرسال وهي تستعرض حالتها الّصراعّية بين 

أنها تمنت أحياًنا  واجباتها ككتابة وأمومتها، 

من طفلها الذي هو جزء منها أن ينفصل عنها 

بعض الوقت.

شرخ األمومة
إمكانية  حول  وتساؤالتها  شفق  أليف  صراع 

الكتابة في ظل األجواء الجديدة، يتوازى مع 

فقط  ليس  مرسال،  إيمان  وتساؤالت  صراع 

لألمومة  المحّددة  المامح  عن  تبحث  وهي 

التي استقرت داخل المتن العام، ولكن كيف 

كيف  ويعارضه،  عليه  يخرج  ما  إلى  ننصت 

يمكن أن ُتدرك أن األمومة الموسومة باإليثار 

وعلى  األنانية  على  أيًضا  تنطوي  والتضحية 

بعض  في  تراها  بالذنب. وكيف  عميق  شعور 

أوجهها صراع وجود، توتًرا بين ذات وأخرى، 

وخبرة اتصال وانفصال، تتّم في أكثر من عتبة 

مثل الوالدة والفطام والموت.

ابق  السَّ خوفها  عن  تسرد  شفق  تجربة  في 

ثم  نفسه،  الزواج  من  الخوف  وهو  للوالدة، 

حالة الخوف من الحمل ذاته فيوم أن عرفت 

الكاتبة  المرأة  »ارتعبت  تقول  أنها حامل كما 

ما  نفق  في  الدخول  شدة  ومن  بداخلي”،  

بعد الوالدة ال تشعُر كيف كتبْت هذا الكتاب، 

تعترف  كما  المؤّكد  الوحيد  الشيء  لكن 

أسود وحبر  بحليب  الكتاب  هذا  كتبت  »أنني 

والتوهان  واألمومة  القص  من  مزيج  أبيض، 

واالكتئاب، مزيج قّطرته لعدة أشهر في درجة 

حرارة الغرفة”.

عندما  مرسال  إيمان  الّرعب  إحساس  خايل 

أنها  الفارق  كان  وإن  حملها،  من  تأّكدت 

تشعر  »فلم  هذا  ومع  إرادتها.  بكامل  أرادته 

من  »طوفان  عليه  سيطر  وإنما  بالفرح”، 

غير صالح  أن جسدي  والرعب من  المخاوف 

مصدرها  الخوف  المهمة”.  بهذه  للقيام 

والمخاطر  الحمل،  قبل  الشخصي  لتاريخها 

الممكنة التي قد يسببها هذا التاريخ الشخصي 

للجنين، هنا نحن مع نوع من الشعور بالذنب 

سابق لمشاعر األمومة. ما ضاعف اإلحساس 

األمومة وأشباحها 
 األم المخفّية بين أليف شفق وإيمان مرسال

ممدوح فّراج الّنابي

املعروف أن األمومَة فطرٌة إنسانّيٌة، عطاٌء وتماٍه بن ذاتن، حبٌّ ال 

محدود وغر مشروط. يف األصل األمومة محمّيٌة من الصراعات والتوتر، 

لكن أن تتحول األمومة إىل خطاب محاكمة ومساجلة يصل إىل حّد 

التوتر واالرتياب يف فعل األمومة، فهو ما أقدمت عليه الكاتبات عر آلية 

ِتها . الكتابة يف اختبار ملَِحِن األمومة وَمَشقَّ
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بالرعب أن الجسد با تاريخ طبّي.

تتجاوز أليف شفق التجربة الذاتّية الشخصّية، 

رحلتْين  تقديم  إلى  قلياً،  بها  مرَّت  التي 

واألخرى  األطفال  وادي  إلى  األولى  متوازيتْين 

إلى غابة الكتب، في وادي األطفال تلقي نظرة 

على األدوار الصانعة لحيواتنا، بدًءا بالنسوية 

ثم األمومة ثّم التأليف، وفي رحلة غابة الكتب 

الكاتبات  من  العديد  أعمال  في  بنا  ستطوف 

الماضيات والحاضرات شرقيات وغربّيات.

وبالمثل تأتي تجربة مرسال شاملة، وإن كانت 

انغلقت في البداية على الّذات، إلظهار مخاوف 

فتستدعي  الجديد،  الطارئ  من  الذات  هذه 

كما  األمومة،  عن  الكتابة  في  تجارب  إيمان 

وعاقتها  صالح،  سنية  الشاعرة  تجربة  في 

بابنتها التي كانت تراها تماهيا وليست انفصاالً 

البولندية  الّشاعرة  تجربة  كانت  ما  نحو  على 

أّنا سوير. أيًضا تستدعي تجربة الكاتب ج. م. 

كوستّلو”  »إليزابيث  روايته  خاّصة  كوتزي، 

الشهيرة  الكاتبة  ابن  جان  يرفض  حيث 

إليزابيث كوسِتّلو أن يقرأ ما تكتبه أمه، وهذا 

الرفض كان بسبب تجاهلها وانتقاًما من بابها 

الموصود في وجهه.

األمومة  نماذج  عند  االستدعاء  يتوقف  ال 

فقط، بل تتخذ من الصورة الفوتوغرافية دلياً 

وأيًضا  العاقة،  هذه  خفايا  لكشف  ملموًسا 

تتحايل بهذه الصورة على الفقد الذي شعرت 

تنويعات  تقّدم  ثّم  ومن  األم،  غياب  من  به 

منها؛  لألمومة  الغياب  هذا  على  مختلفة 

صورة األمومة )غير المرئية( التي تكشف عن 

تجعل  التي  التضحية  منها  متعددة  دالالت 

الطبقية  عن  أيًضا  الصورة،  في  مخفية  األم 

المتفشية؛ فالصورة التي تظهر بها المرأة من 

تلك  عن  داللتها  في  بالضرورة  تختلف  الهند 

التي تقدمها المرأة اآلتية من الصحراء. وهناك 

صورة األم األداة التي تصبح مجرد رمز للحظة 

لكارثة،  اجتماعي،  لصراع  بكاملها،  تاريخية 

كونها  عن  األداة  األم  تختلف  كلها. وال  لألمة 

ا ضحية هي األخرى. أمًّ

ذاتها  الحمل  فكرة  من  الخوف  توّحد مشاعر 

بين التجربتْين؛ فأليف شفق عندما اكتشفت 

أنها حامل ُصعقت فكما تقول »لم أشعر قط 

بأنني أريد أن أصير أما”، نفس الشيء يتكرر 

عند مرسال، وإن كان خوفها يتحّول إلى رفض 

المولود في  بيضة يشرخها  تكون  »أن  خشية 

عندما  استثنائية  لحظة  وفي  لحياته”  طريقه 

الخوف  مشاعر  تتكاتف  واقًعا  أمًرا  يصبح 

وكأن  لها،  المجهول  الّطبي  التاريخ  بسبب 

لحظة والدة شخص جديد تتطلب موت كائن 

بمثابة  باتاي  رآه جورج  الذي  آخر، وهو األمر 

الجانب الّساحر في مأساة الحياة، فمع أكثر 

يبدأ شرخ األمومة من  الحياة سحًرا  لحظات 

الداخل.

 مرجعية األمومة
لألمومة  السابقة  التجارب  استدعاء  فكرة 

وهي  شفق  فأليف  النصْين،  على  غالبة 

بالجدة  تلوذ  طفلها  مع  خطواتها  أولى  تبدأ 

ونصائحها. فتدخل إلى عالم األمومة بميراث 

الجّدة المغاير لثقافة شفق الحديثة والغربّية 

تتصل  األمومة  أجل  من  لكن  واحٍد،  آٍن  في 

الثقافتان على ما بينهما من نقاط اختاف. ثم 

تتخذ من تجارب كاتبات غربيات نموذًجا لها 

في عملية التكييف بين األمومة والكتابة، ومن 

الّشخصّية  التجارب  من  الكثير  تستحضر  ثّم 

بمثل  مررن  والمغرب،  المشرق  في  لنساء 

هذه التجارب كنوع من الدعم المعنوي لذاتها 

لتؤّكد  ثانية  وتارة  تارة،  المحنة  هذه  لتخّطي 

أن هذه النماذج ليست حكًرا على كاتبات من 

الشرق وفقط، وإنما هو اتجاه عام.

الجديدة  التجربة  إلى  فتنقاد  مرسال  أما 

كانت  حيث  أمومي،  بميراث  لة  محمَّ وهي 

يقودها  الماضي  وهذا  ابنة ألم،  الماضي  في 

المراوحة  المستقبل.  اتجاه  في  التفكير  إلى 

يصيبها  ا  أمًّ اآلن  وكونها  ألم  بنًتا  كونها  بين 

بالتوتر خشية تكرار تجربة الماضي، فالحاضر 

يستدعي مرجعية لتخّيل األمومة، مهما كانت 

صورة األمومة فيها؛ ُمسالمة أم عنيفة، دافئة 

لو  المأساة  لكن  أو مجنونة.  عاقلة  باردة،  أو 

أنك اكتشفت أن أمك قد ماتت قبل أن تكوني 

هذا  تجاربها؟  إلى  تلجأ  مرجعية  أو  ذاكرة 

الشعور بفقد المرجعية األمومية نظًرا لغياب 

كفقد  للفقد  مثيات  تستدعي  يجعلها  األب 

تضعها  الغربة  في  األمومة  فتجربة  الوطن، 

أمام محك وجودي؛ هل تجعل اإلنسان أكثر 

حرية أم أكثر ضياًعا في ممارسة دوره كأّم؟

النصْين،  في  واضح  النسوية  إلى  االحتكام 

النسوية  الدراسات  لكافة  تعود  شفق  فأليف 

والصين  وفرنسا  أميركا  في  الكاتبات  لتاريخ 

هؤالء  تجارب  بين  قارنت  أنها  كما  واليابان، 

سيلفيا  جنسياتهّن:  اختاف  على  الكاتبات 

وولف،  فيرجينيا  أوغلو،  أغا  أداليت  باث، 

قبل  وغيرهن،  نين  أناييس  سبارك،  مورييل 

إلى  تطرقت  وأيًضا  وبعدها،  الحمل  مرحلة 

حياة بعض زوجات الكّتاب مثل صوفيا زوجة 

نظرهن  وجهة  بين  وفرقت  تولوستوي  ليو 

النسوية”  و”الرؤية  »األمومة”  فكرة  بين 

التوازن  من  شيء  )feminist( لخلق 

الفضولي  الشاعر  أخت  فيروز  أو  العقاني؛ 

أن  إلى  األمر  نهاية  في  لتخلص  البغدادي، 

األنثى )تحديًدا( يتساوى لديها العقل والرحم 

التي  المقولة  وهي  واإلنجاب،  الحمل  في 

أدركتها مؤخًرا شفق بعد أن تجاوزت الثاثين 

التركّي  الّروائي  قبل  من  أّكد  ما  نحو  على 

الشهير بيامي صفا.

باألم  أليف  التصقت  شفق،  أليف  كتاب  في 

تفاصيل  وسردت  إليها،  النسب  طريق  عن 

هذا التخلي عن ذكورية األب، واالنسياق إلى 

تضحيات األم، وهو في حد ذاته اعتراف بمدى 

التضحية والمعاناة التي تكبّدتها األم، بعكس 

ما رأى بعض الكتاب أّن األمومة أنانية، نفس 

تلتصق  إيمان في كونها راحت  الشيء فعلته 

من  تستدعيها  التي أخذت  الصورة  عبر  باألم 

الذاّكرة عن أمها، عن طريق الفوتوغرافيا بما 

أن التصوير الفوتوغرافي فن رثائي، كما قالت 

سوزان سونتاج، فالتصقت بالصورة الوحيدة 

التي شاركت فيها األم.

األمومة  عن  سخّية  تجارب  قدمتا  الكاتبتان 

والعطاء والتضحيات التي قدمتها األم، لتنال 

بعيًدا عن أّي  الذي اسمه أمومة  الشرف  هذا 

تحيزات جندرية!

كاتب من مصر مقيم في تركيا
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الثقــة يف النفــس هــي أن تفتــح النفــس عــى مــا  إن
تعرب عنه فينا، وأن نعّرضها ملفاجآت الحياة، 

أســاليب  عكــس  عــى  نذهــب”،  »أن  أخــرى،  وبعبــارة 

عــى  يصــرون  الذيــن  املدربــن  أو  الشــخصية  التطويــر 

موضوًعــا  الفاســفة  يجعلهــا  ولــم  التمكــن.  أســاليب 

غــر  بشــكل  اقربــوا منهــا  قــد  لكنهــم  للدراســة،  معيًنــا 

مباشر. فالوجودية القائمة عى السارترية، عى سبيل 

فــرد  كل  بهــا  يتمتــع  التــي  الثقــة  إىل  تســتند  املثــال، 

يمتلــك  فــرد  كل  أن  عــى  نيتشــه فيؤكد  أمــا  بمفــرده، 

موضوعــا  ليــس  »هــذا  املؤلــف  يـقـول  أصليــة.  شــخصية 

إال  عنــه  الفاســفة  يتحــدث  »ال  إذ  معتــادا”،  فلســفيا 

بشكل غر مباشر”، مشيدا يف هذا الصدد بالفيلسوف 

يكــون   ربمــا  الــذي  إيمرســون  والــدو  رالــف  األمريــي 

الجــد  محمــل  عــى  أخــذ  الــذي  الوحيــد  الفيلســوف 

مقالــة  لــه  ـكـرس  والــذي  النفــس،  يف  الثقــة  موـضـوع 

قصرة سنة 1841.

يشــر املؤلف إىل أن »ما تســعى إليه الفلســفة هو إظهار 

جميــع  لــك  »يـقـول  ويضيــف  بالنفــس«،  الثقــة  أســس 

الثقــة يف  ترغــب يف اكتســاب  كنــت  إذا  النفــس:  علـمـاء 

نفسك، فما عليك إال أن تتصرف وتنتقل إىل األجرأة”، 

أن  ويظهــرون  العمــل،  عــى  الفاســفة  يؤكــد  حــن  يف 

يف  الثقــة  لبـنـاء  تدريــب  أرضيــة  مجــرد  ليــس  العمــل 

وللـقـاء  بالعالــم،  لالتـقـاء  فرصــة  ولكنهــا  النفــس، 

اآلخريــن، ومقابلتهــم”. آنــذاك تغــدو الفلســفة ممارســة 

للحيــاة ووســيلة للعيــش بشــكل جيــد وســعيد يف املقــام 

نظــري صــرف. األول وليســت مجــرد خطــاب 

هدية من اآلخرين
النفــس،  يف  الثقــة  فــإن  بيبــن  تشــارلز  إىل  بالنســبة 

وعــى عكــس مــا نعتقــد، تــأيت أوالً وقبــل كل يشء مــن 

اآلخريــن وعاقتنــا ببيئتنــا. ومــع ذلــك، »فإننــي أشــارك 

اتخــاذ  وممارســة  بالعمــل،  ينصحــون  عندمــا  املدربــن 

كان  كيفمــا  فالعمــل  الصـغـرة.  األشــياء  بشــأن  الـقـرار 

هــي  النفــس  يف  فالثقــة  الثقــة”،  كســب  عــى  يســاعد 

عملية جماعية وليست شخصية، يقول يف هذا اإلطار 

»أعتقد أن الثقة يف النفس محققة بالفعل يف العاقة 

نأخــذ  دعونــا  العالــم،  مــع  العاقــة  ويف  اآلخريــن  مــع 

كيــف  قلقــا جــدا )…(  عــى ســبيل املثــال: طفــا صـغـرا 

نريــد أن يثــق هــذا الرجــل الصغــر يف نفســه؟ إن الثقــة 

ويحبونــه،  يطمئنونــه،  ســوف  اآلخريــن.  مــن  ســتأتيه 

يفعلــون  إنهــم  النصيحــة،  لــه  ويقدمــون  ويحمونــه، 

شــيئن مختلفــن: أوالً، يضعونــه موضــع ثقــة، 

وثانيــا، يثقــون فيــه”. ففــي عصرنــا الحــايل الــذي 

يركز عى الفردية واألنا، نريد أن يعتقد الناس 

الخاصــة  مهاراتهــم  تطويــر  إىل  بحاجــة  أنهــم 

الستعادة الثقة يف النفس. لكن فوق كل يشء 

يــأيت  نحــن كائنــات عاقلــة. فالطفــل بمجــرد أن 

إىل العالــم يصبــح كائنــا تابعــا، يأخــذ الثقــة يف 

نفسه فقط شريطة الحصول أوالً عى الثقة يف 

املحيطن به. وكما قالت آن دوفورمانتيل وهي 

الثقــة  يف  نقــص  يوجــد  »ال  نفســية  محللــة 

بالنفــس، وعندمــا نفكــر يف أننــا نفتقــر إىل الثقــة 

يف أنفســنا، فــإن مــا ينقصنــا فعــاً هــو الثقــة يف 

اآلخريــن”.

إن أفضــل طريقــة لتحريــر الطفــل الصغــر مــن 

القلــق هــي حمايتــه وتأمينــه وحبــه. وهــذا يعنــي، 

هــي  التــي  الهديــة  تلــك  الداخــيل،  منحــه األمــن 

الوالــدان  يضعــه  ســوف  يشء.  كل  أســاس 

فيــه،  يثقــون  ثــم  الثقــة،  يف  تدريجــي  بشــكل 

يمكنهم أن يعطوه مهمات للقيام بها، وسواء 

أنجــح يف املهمــة املوكولــة إليــه أو فشــل فيجــب 

ويف  الثقــة.  اكتســاب  يف  يبــدأ  وهنــا  تشــجيعه، 

بعض األحيان، فإن األمر يتطلب مجرد معلم 

ملهــم وكل يشء ســيتغر. وباملثــل، فــإن إخبــار 

الطالــب الــذي حصــل عــى نتائــج ســيئة »أعطيــك 

ثاثــة أشــهر لتصويــب املســار وأنــا أثــق فيــك، وأنــا 

أعلــم أنــك ســتصل إىل ذلــك”، فــإن لذلــك وقعــا 

إيجابيــا نحــو تحقيــق األفضــل. ويقــرح تشــارلز 

إليــه  الــذي نفتقــر  ـحـول هــذا املــورد  بيبــن تأمــاً 

أحياًنــا يف حياتنــا. فبــدالً مــن التفكــر يف الثقــة يف 

النفــس كمســألة تتمحــور ـحـول الفــرد، يوســع 

الفيلســوف دائرة هذه القضية لتشــمل املقربن 

الثقــة  إن  واألصدـقـاء…  واملدرســن  اآلـبـاء  مــن 

والثقــة  اآلخــر،  يف  الثقــة  أيضــا  هــي  النفــس  يف 

هــذه  إن  الحيــاة.  يف  الثقــة  وأـخـرا  قدراتــه،  يف 

الداخــيل  األمــن  تطويــر  عــى  تعمــل  املصاحبــة 

يف  الـجـرأة  مــن  املزيــد  إىل  يفــي  ممــا  للفــرد 

حياتــه. ولكــن إذا كان بـنـاء هــذا األمــن الداخــيل 

غــر موجــود يف ســنواتنا األوىل، فإنــه يمكــن أن 

ثقــة اآلخريــن. يحــدث ذلــك الحًقــا بفضــل 

الحــاالت،  هــذه  مــن  ملجموعــة  املؤلــف  يـعـرض 

التــي  مادونــا  األمركيــة  املغنيــة  خصوصــا 

مبــاالة  ال  طفولتهــا:  يف  جمــة  صعوبــات  عانــت 

معلــم  أن  غــر  بالـسـرطان.  األم  ووفــاة  األب 

رقــص الباليــه شــجعها وبــّن لهــا مــدى تميزهــا 

النـظـرة  هــذه  والغـنـاء.  الرقــص  يف  وموهبتهــا 

ســوف تغــّر حياتهــا، ويف نهايــة ـعـرض الســنة، 

تكتشف الطالبة نفسها أمام جمهور مدهش، 

هــذه  إىل  باإلضافــة  الــروك.  نجمــة  ُولــدت  لقــد 

أخــرى  بقصــص  املؤلــف  يستشــهد  القصــة 

ملجموعــة مــن املشــاهر الذيــن حققــوا نجاحــات 

البيتلــز  الغنائيــة  املجموعــة  قبيــل  مــن  مبـهـرة 

الثقة في النفس
موضوع فلسفي

عبدالرحمن إكيدر

من أين تأيت الثقة يف النفس؟ ملاذا بعض الناس أكر ثقة من اآلخرين؟ 

هل هي مسألة مزاج أم هي ثمرة عمل عى النفس ؟ ما عالقة الثقة 

يف النفس مع الثقة يف اآلخرين، ومع الثقة يف الحياة نفسها ؟ هي 

أسئلة يحاول الفيلسوف املرز تشارلز بيبن الخوض فيها باالعتماد عى 

النصوص العظيمة يف الفلسفة والحكمة القديمة وعلم النفس، ولكن 

أيضا يف تجربة بعض الرياضين والفنانن أو حتى مجهويل الهوية، 

 la(”ليشرح لنا سر الثقة يف النفس يف كتابه »الثقة يف النفس: فلسفة

confiance en soi : une philosophie  الصادر عن دار النشر 

ألري Edition Allary سنة 2018(.
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ســاند، ولعــدد  جــورج  مثــل  الكتــاب  مــن  وعــدد 

مــن الرياضيــن كالشــقيقتن ويليامــز، ومتســلق 

ديكامــب. إريــك  الجبــال 

الثقة في الحياة
ال يقدم كتاب تشارلز سلسلة من الوصفات التي 

يجــب تطبيقهــا بحذافرهــا، وإنمــا نصائــح عمليــة 

ومــن خــال أمثلــة ملموســة تقودنــا إىل التأمــل، 

ثقــة  عــى  نحصــل  أن  يمكننــا  كيــف  لنــا  وُتظهــر 

أنفســنا، ومجابهــة تحديــات الحيــاة ومفاجآتهــا 

غر املتوقعة والتخلص من مخاوفنا وهواجسنا 

التــي تقيــد الطمــوح وتكبــح رغباتنــا. يقــول املؤلــف 

»إن الثقــة يف الحيــاة هــي الرهــان عــى املســتقبل، 

واإليمــان بالقــوة الخاّقــة للعمــل، والتعبــر عــن 

عــدم اليقــن بــدالً مــن الخــوف منــه…”. إن الثقــة 

»األنــا” قويــة  بــأن  الثقــة  تكمــن يف  النفــس ال  يف 

للغاية وخالية من أّي عيوب. بل عى العكس، 

فــإن الــذات التــي نتحــدث عنهــا هنــا هــي استســام 

ذايت لســر العالــم، ذلــك أن الثقــة يف النفــس هــي 

الثقــة يف الحيــاة.

ويف املقابــل فــإن الحكــم عــى النفــس نهائًيــا أمــر 

يسء بالنســبة إىل ثقة املرء يف نفســه. فقد تكون 

الفشــل  فمواجهــة  تحــى،  ال  فضائــل  للفشــل 

والحيــاة  محمــودة،  ـجـرأة  يعــد  بــه  والتصريــح 

أن  امـلـرء  عــى  لــذا  باملخاطــر،  محفوفــة  مغاـمـرة 

يثــق يف نفســه لتجربــة املغامــرة. ومــا عــى املــرء إال 

أن يفكر، عى صورة سارتر أو فرويد أو الكان أو 

رواقّيــي العصــور القديمــة بــأن الثقــة يف النفــس 

يف  ورغبتنــا  أنفســنا  معرفــة  عــى  أيًضــا  تعتمــد 

ســعينا للســر قدمــا يف هــذه الحيــاة.

»الثقة يف النفس: فلسفة” كتاب مثر للتفكر، 

أيًضــا  ولكــن  النفــس.  يف  الثقــة  ألـسـرار  منــر 

عــى  يســاعد  فهــو  لهــا.  فهمنــا  وطريقــة  للحيــاة 

يستكشــف  اإليجابيــة.  مــن املواقــف  الكثــر  إثــارة 

يف  الثقــة  ينابيــع  بيبــن  تشــارلز  الفيلســوف  فيــه 

النفس، متوسا بنصوص الفاسفة والحكماء 

الرياضيــن  وتجــارب  النفســين  واملحللــن 

والفنانــن، ليبــن لنــا كيــف نثــق يف قدراتنــا عــى 

ومشــاقها. الحيــاة  صعوبــات  مــن  الرغــم 
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أبورحمة يف مقدمة ترجمتها الصادرة  وتضيف
للدراســات  أروقــة  مؤسســة  عــن 

الفــن  طبيعــة  أن  يــرى  أغامبــن  أن  والنشــر  والرجمــة 

الفــن  أصبــح  تشــّوش.  قــد  املعاـصـرة  ثقافتنــا  يف  وعملــه 

ومــع  املظلــم”.  جانبــه  إال  منــه  نــرى  ال  »كوكبــا  بكلماتــه 

الفــن يف العصــور  الــذي لعبــه  الامــع  الــدور  نــور  خفــوت 

املبكرة، يرى أغامبن أن هدفه فهم كيف وملاذا َغُرب عنا 

يتوجــب علينــا فعلــه يك  الــذي  الفــن املشــرق، ومــا  وجــه 

نســتعيد إشــراقاته عــى عاملنــا املعاصــر. »ربمــا ال يشء أكــر 

إلحاحــا -إذا كنــا نريــد حقــا أن نتشــارك مشــكلة الفــن يف 

لنــا، مــن  الــذي يســمح  عصرنــاـ مــن تفكيــك الجماليــات، 

نثــر  أن  منــه،  مفروًغــا  أـمـًرا  عــادة  يعــد  مــا  إزالــة  خــال 

التساؤالت عن معنى الجماليات بوصفها علم اشتغاالت 

الفــن. والســؤال، مــع ذلــك، مــا إذا كان الوقــت قــد حــان 

ملثــل هــذا التفكيــك، أو بــدال مــن ذلــك مــا إذا كانــت نتيجــة 

هــذا الفعــل لــن تتســبب يف خســارة أّي أفــق ممكــن لفهــم 

عمل الفن وخلق هاوية أمامه ال يمكن عبورها إال بقفزة 

الخســارة  هــذه  مثــل  مجــرد  أن  »ربمــا  ويتابــع  جذريــة”. 

أردنــا  إذا  أكــر  إليهــا  نحـتـاج  مــا  هــي  الهاويــة  وهــذه 

الشتغاالت الفن أن تكتسب مكانتها األصلية مجددا”.

يــرى أغامبــن إن دخــول الفــن يف البعــد الجمــايل -وفهمــه 

بــدًءا مــن إحســاس املتفــرج- ليــس ظاهــرة بريئــة وطبيعيــة 

كمــا نعتقــد عــادة. ربمــا ال يشء أكــر إلحاًحــا -إذا كنــا نريــد 

تفكيــك  مــن  عصرنــا-  يف  الفــن  مشــكلة  نشــارك  أن  حًقــا 

يعــد  مــا  إزالــة  خــال  مــن  لنــا،  يســمح  الــذي  الجماليــات 

عــادة أـمـًرا مفروًغــا منــه، أن نثــر التســاؤالت عــن معنــى 

الجماليــات بوصفهــا علــم اشــتغاالت الفــن.

األربــع  الخصائــص  هــذه  مواجهــة  يف  أنــه  إىل  ويلفــت 

دون  الرضــا  »أي  الجمــايل  للحكــم  كهــدف  للجمــال 

مصلحــة، والعامليــة بقطــع النظــر عــن املفاهيــم، والغايــة 

يمكــن  ال  معيــار”،  بــدون  واملعياريــة  غايــة،  دون  مــن 

للـمـرء إال أن يفكــر فيمــا كتبــه نيتشــه يف جدلــه ضــد خطــأ 

امليتافيزيقــا املزمــن يف »غســق األوثــان”: »العامــات املميــزة 

التــي كانــت ُتعــد الجوهــر الحقيقــي لألشــياء هــي عامــات 

مميــزة لعــدم الوجــود، لاّشــيئية”. وعــى مــا يبــدو، أنــه يف 

كل ـمـرة يحــاول الحكــم الجمــايل تحديــد مــا هــو جميــل، 

فــإن مــا يحملــه بــن يديــه ليــس الجميــل ولكــن ظلــه، كمــا 

لــو كان موضوعــه الحقيقــي ليــس مــا هــو الفــن بــل مــا هــو 

الاّفــّن. الفــن ولكــن  ليــس  الفــن،  ليــس 

ويــرى أغامبــن أنــه إذا بدأنــا فقــط يف مراقبــة طريقــة عمــل 

آليــة الحكــم النقــدي فينــا، يجــب أن نعــرف، حتــى ضــد 

النقــدي  حكمنــا  يقرحــه  مــا  كل  أن  أنفســنا، 

للعمل الفني ينتمي بالضبط إىل هذا الظل. يف 

فعــل الحكــم الــذي يفصــل الفــن عــن غــر الفــن 

محتــوى  إىل  الاّفــّن  نـحـول  فإننــا  الاّفــّن،  أو 

نكــون  فقــط  الســلبي  القالــب  هــذا  ويف  الفــن، 

قادريــن عــى إعــادة اكتشــاف حقيقتــه. وعندمــا 

ننكــر أن العمــل فنــي فإننــا نعنــي أن لديــه كل 

العناصــر املاديــة لعمــل فنــي باســتثناء يشء مــا 

وهــو أمــر أســايس تعتمــد عليــه حياتــه، بنفــس 

الطريقــة التــي نـقـول بهــا إن الجثــة تمتلــك كل 

عناصــر الجســم الحــي، مــا عــدا يشء عــيًصّ عــى 

ومــع  حيــا.  كائنــا  منهــا  يجعــل  مــا  هــو  اإلدراك 

عمــل  أمــام  فعــا  أنفســنا  نجــد  عندمــا  ذلــك، 

الطــب  طالــب  مثــل  وعــي  دون  نتصــرف  فنــي، 

الجثــث  عــى  فقــط  التشــريح  علــم  درس  الــذي 

بــد  ال  النابضــة،  املريــض  أعـضـاء  يواجــه  حــن 

أن يعــود عقليــا إىل نموذجــه التشــريحي امليــت 

مــن أجــل توجيــه نفســه. وأيــا كان املعيــار الــذي 

حقيقــة  لقيــاس  النقــدي  الحكــم  يســتخدمه 

التاريخــي،  بعــده  اللغــوي،  -هيكلــه  العمــل 

وأصالــة الـخـربة التــي نشــأت، وهلــم ـجـرا- فإنــه 

ســيضع فقــط، يف مــكان الجســم الحــي، هيــكا 

وعمــل  امليتــة،  العناصــر  مــن  متطــاواًل  عظميــا 

كمــا  إلينــا،  بالنســبة  الواقــع  يف  ســيصبح  الفــن 

يـقـول هيجــل، الفاكهــة الجميلــة املقطوفــة مــن 

أمامنــا،  ودي  مصــر  وضعهــا  التــي  الشــجرة 

الفــرع  معهــا،  يعطينــا،  أن  ذلــك،  مــع  دون، 

الــذي يحملهــا أو الربــة التــي تغذيهــا أو املواســم 

املتـغـرة التــي ســاعدت عــى نضجهــا. إن مــا تــم 

نفيــه ُيعــاد للحكــم بوصفــه محتــواه الحقيقــي، 

ومــا تــم تأكيــده مغطــى بهــذا الظــل. إن تقديرنــا 

للفــن يبــدأ بالضــرورة مــع نســيان الفــن. وهكــذا، 

يواجهنا الحكم الجمايل بمفارقة محرجة ألداة 

العمــل  إلينــا يف معرفــة  بالنســبة  ال غنــى عنهــا 

لنــا  تســمح  أنهــا ال  فقــط  ليــس  الفنــي، ولكــن، 

الوقــت  ويف  أيضــا  ولكــن  حقيقتــه،  باـخـراق 

نفســه ألنهــا توجهنــا نحــو يشء آخــر غــر الفــن 

وُتمثل حقيقة الفن لنا بوصفه ال شيئاً خالصا 

وبســيطا.

ويقول إنه ضمن أفق إدراكنا الجمايل، ال يزال 

العمــل الفنــي خاضًعــا لـنـوع مــن قانــون تدهــور 

الطاقة: ال يمكن للمرء أن يعود إليها من حالة 

الفيزيــايئ  النظــام  كمــا  تمامــا  إنشــائها.  ُبَعْيــد 

املعزول عن الخارج يمكن أن ينتقل من الحالة 

»A” إىل الحالــة »B” ولكــن ال يمكــن أن يعــود 

ـمـرة أخــرى إىل حالتــه األصليــة، لذلــك بمجــرد 

أن ُينتج العمل الفني، ال توجد وسيلة للعودة 

إليــه عــن طريــق املســار العكــي للــذوق.

بقــدر  الجمــايل،  »الحكــم  أن  ويوضــح أغامبــن 

يســكنه،  الــذي  االنقســام  إـصـاح  يحــاول  مــا 

والــذي  القانــون،  هــذا  مــن  الهــروب  يمكنــه  ال 

الفنيــة.  الطاقــة  تدهــور  قانــون  عليــه  نطلــق  قــد 

يخضــع  أن  يجــب  مــا  يــوم  يف  النقــد  كان  وإذا 

عاـجـًزا  ســيكون  التــي  تهمتــه  فــإن  للمحاكمــة، 

عــى  أنــه،  هــي  حيالهــا  نفســه  عــن  الدـفـاع  عــن 

نقــد-ذايت  موقــف  اعتمــد  قــد  التحديــد،  وجــه 

غــر كاٍف، متجاهــًا الســؤال عــن أصلــه الخــاص 

ومعنــاه الخــاص. ومــع ذلــك، فــإن التاريــخ، كمــا 

منهــا،  الخــروج  يمكنــك  حافلــة  ليــس  ُيقــال، 

وهكــذا، رغــم هــذا الخطــأ األصــيل، ومهمــا كان 

التناقــض الــذي قــد نجــده، فقــد أصبــح الحكــم 

الجمــايل، يف الوقــت نفســه، العضــو األســايس 

إلدراكنــا الحــي للعمــل الفنــي. وقــد بلــغ األمــر 

رمــاد  مــن  يولــد  أن  لعلــم  يســمح  بحيــث  حــًدا 

الباغة وال يوجد، يف البناء الحايل، ما يعادله 

يف أّي زمــن آخــر. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد خلــق 

اإلنسان الفارغ
جورجيو أغامبين

البعد الجمالي في الفن ليس ظاهرة بريئة

محمد الحمامصي

تقدم الباحثة والناقدة الثقافية الفلسطينية د. أماين أبورحمة لكتاب 

املفكر اإليطايل جورجيو أغامبن »اإلنسان بال محتوى” بقراءة مضيئة 

ألفكار ورؤى أغامبن الحافلة بالتميز يف قراءاتها لألدب والفن، إذ تعد 

قراءات أغامبن الفريدة يف األدب والفلسفة القارية والفكر السيايس 

والدراسات الالهوتية والفن األكر ابتكاًرا يف عصرنا. مشرة إىل أن 

الكتاب إذ يحقق يف طبيعة الفن ووظيفته تحقيًقا غر محايد؛ ال يتورط 

يف التحقيق الجمايل ألجل التحقيق الجمايل كما أنه لم ُيكتب من 

منظور متعال عن تاريخ األفكار، بل يتجاوب مع ما يراه أغامبن الحالة 

املرعبة للفنون املعاصرة.
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حيــث  الحــدايث،  الناقــد  شــخصية  شــخصية، 

الحصريــة  ومهمتــه  لوجــوده  الوحيــد  الســبب 

هــذا  وتحمــل  الجمــايل.  الحكــم  ممارســة  هــي 

الشــخصية ضمــن نشــاطها التناقــض الغامــض 

ألصلهــا. أينمــا واجــه الناقــد الفــن، فإنــه يعيــده 

إىل نقيضه، مذيبا إياه يف الاّفّن؛ وأينما يمارس 

الاوجــود والظــل،  تأماتــه، فإنــه يجلــب معــه 

أخــرى  وســيلة  أّي  لديــه  يكــن  لــم  أنــه  لــو  كمــا 

لعبــادة الفــن ســوى االحتفــال مــن نــوع القــداس 

اإللــه  إنفرســوس،  لديوســوس  تكريمــا  األســود 

يتصفــح  أن  ألحــد  كان  إذا  لاّفــّن.  املقلــوب، 

الكتلــة هائلــة مــن كتابــات لونديســتس يف القــرن 

األكــر  إىل  غموضــا  األكــر  مــن  عشــر،  التاســع 

االعتبــار  كــّم  ياحــظ  حــن  امـلـرء  يفاجــأ  شــهرة، 

واملســاحة املمنوحــة ال للفنانــن الجيديــن وإّنمــا 

والســيئن”. للمتوســطن 

ويؤكــد أن »الحقيقــة األعــى للعمــل الفنــي هــي 

الــذي  الخالــص  الشــكيل  اإلبداعــي  املبــدأ  اآلن 

عــن أّي  فيــه، بشــكل مســتقل  يحقــق إمكاناتــه 

محتوى. وهذا يعني أن ما هو ضروري للمتفرج 

يف العمل الفني هو بالضبط ما هو مغرب عنه 

ومســلوب الجوهــر، يف حــن أن مــا ـيـراه بنفســه 

يف العمــل، أي املحتــوى الــذي يدركــه، لــم يعــد 

التعبــر  تجــد  التــي  الحقيقــة  بمثابــة  لــه  يبــدو 

الضروري يف العمل، بل بداًل من ذلك، اليء 

الذي يدركه تماما وبالفعل بوصفه ذاتا تفّكر، 

وبالتــايل فإنــه يمكــن أن يعتقــد نفســه قــادًرا عــى 

اســتنطاقه والتعبــر عنــه بصــورة ـشـرعية.

يمــر  النقــدي  الحكــم  أن  إىل  أغامبــن  ويشــر 

بانحســار أو كســوف، ولكــن مدتــه وعواقبــه ال 

يمكــن إال أن تكــون تخمينــات. واحــدة مــن هــذه 

-وليــس األكــر تشــاؤًما- هــو أنــه إذا لــم نبــدأ يف 

الحكــم  أســاس  عــن  وبقــوة،  اآلن،  نســأل  أن 

ســوف  نعرفهــا  كمــا  الفــن  فـكـرة  فــإن  النقــدي، 

جديــدة  فـكـرة  دون  أصابعنــا  بــن  مــن  تنزلــق 

تأخــذ مكانهــا عــى نحــو فّعــال. إال إذا عزمنــا عــى 

اســتخاص، مــن هــذه العتمــة املؤقتــة، الســؤال 

مــن  الجمــايل  الحكــم  فينيــق  حــرق  عــى  القــادر 

والســماح  القدمــن  أخمــص  إىل  اـلـرأس  قمــة 

بطريقــة أكــر أصالــة، وأكــر أوليــة، للتفكــر يف 

الفــن.

ويضيف »اآلن، إذا ما سألنا أنفسنا مرة أخرى، 

مــاذا عــن الفــن؟ مــاذا يعنــي أن الفــن يشــر إىل 

مــا هــو أبعــد منــه ؟ يمكننــا اإلجابــة ربمــا: الفــن 

مدـمـًرا  الــايشء  أصبــح  وقــد  يمــت ولكنــه،  لــم 

ُيبقــى نفســه عــى قيــد الحيــاة إىل األبــد.  ذاتــه، 

ومزدوًجــا  للمحتــوى،  ومفتـقـًرا  حــدود،  بــا 

حيــث  الجماليــات  أرض  يف  يتـجـول  مبــدأه،  يف 

الــايشء، يف صـحـراء مــن األشــكال واملحتويــات 

مــن  أبعــد  هــو  مــا  إىل  باســتمرار  توجهــه  التــي 

ويلغيهــا  يســتحضرها  التــي  الخاصــة  صورتــه 

فــورا يف محاولــة مســتحيلة للعثــور عــى يقينــه 

الخــاص. يمكــن لغســقه أن يســتمّر ألـطـول مــن 

يومــه كلــه، ألن موتــه هــو، عــى وجــه التحديــد، 

عــدم قدرتــه عــى املــوت، عــدم قدرتــه عــى قيــاس 

للعمــل.  الجوهــري  إىل األصــل  بالنســبة  نفســه 

القــوة  اآلن  هــي  محتــوى  دون  الفنيــة  الــذات 

الخالصــة للنفــي التــي تؤكــد يف كل مــكان وزمــان 

التــي  املطلقــة  الحريــة  بوصفهــا  فقــط  نفســها 

نفســها يف وعــي ذايت خالــص. ومثلمــا  تعكــس 

أن كل محتــوى يســر بمقتضاهــا، فــإن املســاحة 

امللموســة للعمــل تختفــي فيهــا، املســاحة التــي 

وجــد فيهــا كل مــن عمــل اإلنســان والعالــم ذات 

مــرة حقيقتهمــا يف صــورة اإللهــي املقــدس، وبهــا 

اعتــادت ســكنى اإلنســان عــى األرض أن تحــدد 

الخالــص  الــذايت  الدعــم  يف  مباـشـرة.  قيمتهــا 

مجــال  يصبــح  الشــكيل،  اإلبداعــي  للمبــدأ 

الفــن  ـخـربة  ويف  وينســحب،  مبهمــا  املقــدس، 

جذريــة،  الطــرق  بأكــر  واعيــا،  اإلنســان  يصبــح 

بالحدث الذي رآه هيجل بالفعل السمة األكر 

الــذي  الحــدث  الســعيد؛  غــر  للوعــي  أهميــة 

ميــت”. »اإللــه  نيتشــه  مجنــون  أعلنــه 

املتميــز  البعــد  ببســاطة  ليســت  الجماليــات  إن 

الغربــي  اإلنســان  حساســية  اّدخرتــه  الــذي 

األكــر  مكانــه  بوصفــه  الفنــي  للعمــل  املتطــورة 

مائمــة؛ بــل إنهــا مصــر الفــن نفســه يف العصــر 

الــذي ال يعــود اإلنســان فيــه قــادًرا، مــع التقاليــد 

املــايض  بــن  العثــور،  عــى  اآلن،  ُقطعــت  التــي 

واملســتقبل، عــى مســاحة الحاضــر، ويضيــع يف 

الــذي  التاريــخ،  مــاك  للتاريــخ.  الخطــي  الزمــن 

ومــاك  التقــدم،  عاصفــة  يف  أجنحتــه  علقــت 

املــايض  أنقــاض  يف  يحــدق  الــذي  الجماليــات، 

يجــد  لــم  وطاملــا  ينفصــان.  ال  بعــد الزمنــي،  يف 

بــن  الـصـراع  لتســوية  أخــرى  طريقــة  اإلنســان 

وبالتــايل  وجماعًيــا،  فردًيــا  والجديــد،  القديــم 

االستياء عى تاريخيته، يبدو من غر املحتمل 

تجاوز الجماليات التي لن تقتصر عى تضخيم 

يجتــازه. الــذي  االنقســام 

القانــون  يف  تعليمــه  أغامبــن  تلقــى  أن  يذكــر 

كتــب  حيــث  رومــا،  جامعــة  يف  والفلســفة 

أطروحة دكتوراه عن الفكر الســيايس لســيمون 

ويــل. ولــه عـشـرات املؤلفــات، دّرس يف جامعــة 

الدوليــة  والكليــة  فرونــا  وجامعــة  ماـشـراتا 

اإليطاليــة  ســفيززيرا  ديــا  وجامعــة  باريــس  يف 

وجامعــة إيــواف دي فينيزيــا واملدرســة الجديــدة 

حيــث  العليــا  األوروبيــة  واملدرســة  نيويــورك  يف 

ســبينوزا. بــاروخ  ـكـريس  يشــغل 

شاعر وكاتب من مصر
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يرى أغامبين أّن دخول 
الفن في البعد الجمالي 
-وفهمه بدًءا من إحساس 
المتفرج- ليس ظاهرة بريئة 
وطبيعية كما نعتقد عادة. 
ربما ال شيء أكثر إلحاًحا 

-إذا كنا نريد حًقا أن نشارك 
مشكلة الفن في عصرنا- 
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المختصر
عواد عيل

 أعراف الكتابة السرديّة
يرى الناقد والباحث العراقي عبدالله إبراهيم في كتابه »أعراف الكتابة 

السردية”، الصادر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 

ينبغي  السردية  النصوص  تأويل  من  يتمّكن  لكي  القارئ  أن  بيروت، 

على هذه األخيرة أن تراعي مجموعة من اللوائح السردية، ومن بينها 

االهتمام بالمرجعية الواقعية وبناء الشخصيات والتدقيق في رؤيتها 

للعالم االفتراضي الذي تعيش فيه. وينتقد إبراهيم بذلك نزعات كثيرة 

الواقع،  عن  النصوص  فصل  حاولت  حين  خاصة  الرواية،  عرفتها 

على خلفية أن القارئ إنما يحاول في النهاية أن يفهم عالمه بقرينة 

سردية. وحرص الكتاب على تشييد سياق حاضن لألفكار وترتيبها لدعم 

الهدف الذي يرمي إليه وهو وضع الئحة بأعراف الكتابة جرى اشتقاقها 

أهميتها  على  الداّلة  األقوال  بين  تراوحت  متنوعة  سردّية  مدّونة  من 

آراء اآلخرين  يمزج  تركيب  إلى  انتهى  لها. وبذلك  الداعمة  والنصوص 

بآراء مؤلف الكتاب.

سرديات بديلة
بديلة:  »سرديات  كتابه  في  الشحات  محمد  المصري  الناقد   يقترح 

أزمنة  دار  عن  منه  جديدة  طبعة  صدرت  الذي  ثقافية”،  مقاربات 

الكبرى  السرديات  أقاليم  نقض  إلى  تسعى  عربية  عّمان، سردية  في 

والحق  والعدل  والسام  والتنوير  التحرير  بشارة  حاملة  إلينا  الوافدة 

تهدف  مضادة  سردية  هي  السردية  هذه  أن  ويرى  والجمال.  والخير 

باألساس إلى تفكيك زيف مقوالت السرديات الكبرى وزعزعة مركزيتها 

أيديولوجياتها، وذلك عن طريق تحليل مجموعة من  والتشكيك في 

الخطابات واالستراتيجيات والحيل واألساليب الفنية أو الجمالية التي 

تجد تمثياتها النصية الدالة في قطاع عريض من النصوص المصرية 

والعربية الجديدة؛ والتي أخذت في التواتر مع العقد األخير من القرن 

العشرين وتزايدت ّحدة مع األلفية الجديدة.

السرد الروائي النسوي
يأتي كتاب »السرد الروائي النسوي: الحرية، الذات، الجسد” للناقد 

والشاعر المغربي عزيز العرباوي، الصادر عن دار دال للنشر والتوزيع 

المرأة  صورة  يحدد  فكري  بتحديد  تتعلق  رؤية  ضمن  دمشق،  في 

انطاقا  والتنوع،  بالتعدد  اتسمت  التي  العربية  النسوية  الرواية  في 

العقول واألذهان  ثابتة في  المرأة لم تعد فقط صورة نمطية  أن  من 

ما  له  مهمة  وثيمة  اإلبداعي  للقول  موضوعة  أصبحت  بل  واألفكار، 

يختص  أولها  فصول،  أربعة  على  الكتاب  ويتوزع  عليه.  ما  وعليه  له 

بمقاربة البدايات األولى لظهور الفكر النسوي والكتابة النسوية عامة، 

الثقافية  واألنساق  النسوي  الروائي  اإلبداع  عن  الحديث  إلى  وصوال 

والموضوعاتية التي كتبت فيها الروائية العربية، بينما يختص الفصل 

الثاني بموضوعة الحرية والثورة في الرواية النسوية العربية. ويقارب 

الفصل الثالث موضوع الذات األنثوية ومدى قدرة المرأة العربية على 

تجاوز أزماتها الذاتية والهوياتية التي تعيشها. 

الجسد  موضوع  فيتناول  الرابع  الفصل  أما 

ومدى احتفاء الكاتبة العربية به في رواياتها، 

بل وجعله البؤرة المهمة في استحضار قيمته 

وسلطته على اآلخر.

استالب الذات 
في السرد العربي المعاصر

السرد  في  الذات  »استاُب  كتاب  يقدم 

واألكاديمية  للناقدة  المعاصر”،  العربي 

دار  الصادر عن  كاميليا عبدالفتاح،  المصرية 

مصر،  في  والتوزيع  والنشر  للطبع  النابغة 

نصوص  من  نماذج  في  تحليلية  دراسة 

اتفقت  والمسرح،  والقصة  الذاتية  السيرة 

عن  البحث  حتمية  على  الفّني  تحريضها  في 

واإليمان  اإلبداع  في  ماثا  اإلنساني  الخاص 

والحب، واإلصرار على حتمية وجود اإلنسان 

المؤلفة  وأعقَبت  الوجود.  مواجهة  في 

بوقفة  النصوص  لهذه  التحليلية  الدراسة 

االجتماعية  المؤثرات  حول  تنظيرية  نقدية 

النقدية  الجهوَد  في األدب، استعرضت فيها 

التي رصدْت هذه المؤثرات، بدءا من البدايات 

التاريخية للنظر في عاقة المجتمع باألدب، 

الماركسي  الفلسفي  الطرح  على  تركيز  مع 

بالنظرية  مرورا  الموضوع،  هذا  على  لتوفره 

ونظرية  االنعكاس  ونظرية  السوسيونصية 

الجدلية االجتماعية. وختمتها برؤيتها الخاصة 

للعاقة بين القهر السياسي من جهة وبعض 

الظواهر الفنية مثل االستتار الداللي وتوظيف 

الرمز واالرتكاز على المعادل الموضوعي.

فتنة السرد
يحلل التاقد العراقي صالح هويدي في كتابه 

السرد  في  نقدية  مقاربات  السرد:  »فتنة 

الحكائي العربي”، الصادر عن معهد الشارقة 

للتراث، األسباب التي أدت إلى إغفال التراث 

أكثر  بالشعر  واالنشغال  العربي،  السردي 

من سواه، ويوضح أن بعضها يتصل بطبيعة 

الصبغة  ذات  والقصصية  الحكائية  المرويات 

عنصر  على  وانطوائها  الدينية  أو  الوعظية 

ذات  نصوصا  منها  يجعل  ما  وهو  التخييل، 

الدينية  الحديث والنصوص  لرواة  آلية مربكة 

ف للعظة، وبيان  والقصص واألخبار التي توَظّ

حدث  ما  وعواقب  القديمة،  األمم  أحوال 

مسّوغات  جانب  إلى  سواء،  حد  على  لها 

في  والتداخل  والبلبلة  االختاط  من  الخشية 

ما بين الحقلين: التخييلي المنفلت والتخييلي 

المروي، وال سيما أن القرآن الكريم قد تضمن 

ضربا من القصص الديني الوعظي الذي اتخذ 

قيمية  وضوابط  شروط  ذا  للهداية  خطابا  له 

مّما  وكثيرا  تتفق  ال  قد  محددة،  وعقدية 

حاولت  وسردية  حكائية  نصوص  من  وصلنا 

لتدخل  والضوابط،  السلطات  من  االنفات 

واالجتراء.  الفني  والنزق  العبث  من  مناطق 

ومن هنا، جاء حظر بعض القصاص والكهنة 

الذين كانوا يتعاطون النثر الشائع في عصر ما 

قبل اإلسام.

الرحلة من منظور السرديات 
األنثروبولوجية

الحجري  إبراهيم  المغربي  الباحث  يقارب 

الرحلة  والمعرفة:  »الخطاب  كتابه  في 

األنثروبولوجية”،  السرديات  منظور  من 

العربي  الثقافي  المركز  عن  مؤخرا  الصادر 

بين  العاقة  البيضاء،  بيروت والدار  في 

ابن  السرديات واألنثروبولوجيا، متخذا رحلة 

إلى جانب رحات مغربية  أنموذجا،  بطوطة 

ومن  محيطا،  متنا  بوصفها  وأندلسية أخرى 

أساسا  ومفاهيمه  األنثربولوجي  المنهج 

لتحليل الخطاب الرحلي. وقد توّقف الحجري 

بـالشخصية  تتصل  جوانب  على  تحليله  في 

عمل  ثم  والفضاء.  والتبئير  الحكي  وصيغ 

كّرسه  الذي  الثاني  الباب  في  توسيعها  على 

لمعرفة  الرحلة  صاحب  تحكم  التي  للرؤية 

لديه،  والقيم  التفكير  نسق  اشتغال  كيفية 

األبعاد  على  البحث  مجال  بذلك،  فاتحا، 

األنثروبولوجية للمتن الرحلي. حاول الحجري 

ومقاربات  بمفاهيم  السردية  النظرية  رفد 

المدونة  على  معتمدا  جديدة  منهجية 

إلى  أقرب  سرديا  متنا  بوصفها  الرحلية 

فروع  من  فرع  هو  الذي  اإلثنوغرافي  العمل 

األنثروبولوجيا.

سرديات النسوية
للناقدة  النسوية”،  »سرديات  كتاب  يسعى 

الصادر  براهمة،  سلمى  المغربية  والباحثة 

التمييز  إلى  السورية،  الحوار  دار  عن  حديثا 

النسوية،  والرواية  النسائية  الرواية  بين 

واعتبار هذه األخيرة واجهة للتحرر النسائي، 

الكتاب  يطرح  وهويتها.  األنوثة  قضايا  وطرح 

في  األنوثة  قضايا  تظهر  كيف  اآلتية:  األسئلة 

مستوى الثيمات في الرواية النسوية العربية؟ 

وطرق  الخطاب  مستوى  في  تتحقق  وكيف 

السردية”؟ وكيف  »الهوية  ومن خال  القول 

هذه  يجعل  ما  وقضايا؟  أطروحة  إلى  تترجم 

في  ثقافيا،  نصا  بوصفها  تسهم،  الرواية 

النظام  وإدانة  الذكورية،  المركزية  خلخلة 

في  والتشكيك  مؤسساته،  وبعض  األبوي 

التي رسخها عبر العصور عن  النمطية  صوره 

والمرأة على حد سواء؟ ولإلجابة عن  الرجل 

هذه األسئلة وغيرها ينطلق الكتاب من النقد 

سياقات  في  ظهر  نقدا  بوصفه  النسوي، 

عالمية فكرية ونقدية واجتماعية وأيديولوجية 

ومنها  المركزيات،  تفكيك  إلى  دعت  جديدة 

اهتمامه  الكتاب  يركز  كما  الذكورة.  مركزية 

على توسيع مدلول األدب بوصفه نصا ثقافيا 

على  قادرا  الخطابات األخرى-  وخطابا -ككل 

تمثل الصراعات االجتماعية والقضايا الثقافية 

واأليديولوجية- السياسية.

سرديات نجيب محفوظ
واللغة: تأمات  العربية  »الرواية  كتاب  يهتم 

للناقد  محفوظ”  نجيب  عند  السرد  لغة  في 

عن  حديثا  الصادر  عبيدالله،  محمد  األردني 

دار أزمنة في عمان، باللغة السردية للرواية. 

إنتاج  كتابه محاورة مع بعض  المؤلف  ويعّد 

قصصه  وبعض  الروائي،  محفوظ  نجيب 

باغة  في  وافر  بحظ  تسهم  التي  القصيرة 

الكتاب  يتألف  العريضة.  السردية  تجربته 

عامة  أضواء  أولها  يلقي  فصول،  ثاثة  من 

لمحفوظ،  الشاملة  الخريطة  على  كاشفة 

في  الكبرى  المعالم  بعض  رؤية  ويحاول 

ذلك  في  الثاني  الفصل  ويتأمل  تجربته. 

السرد،  ولغة  محفوظ  بين  الطويل  الشجار 

كتب
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كتب

حتى تمّخض عن تلك اللغة المطواعة التي 

تقع في »العامي الفصيح”، ويسّميها بعض 

الثالثة،  اللغة  أو  الوسطى،  اللغة  النقاد 

تعبيرا عن توّسطها بين العامية والفصحى، 

وتراكيبها،  نسيجها  في  فصحى  لغة  لكنها 

على  تقتصر  تكاد  فيها  العامية  واالستعارة 

تغّير  ال  االستعارة  هذه  ومثل  المفردات. 

المعّول  ألن  شيئا،  الفصاحة  حقيقة  من 

سنن  على  تجري  التي  التراكيب  هو  عليه 

الثالث  الفصل  ويختبر  ونظامها.  العربية 

المسألة اللغوية في رواية قصيرة لمحفوظ 

هي »حكاية با بداية وال نهاية”، التي برزت 

اللغوي،  التعدد  من  متنوعة  وجوه  فيها 

اللغة  لتنويع  الضرورية  الفنية  الطرق  ومن 

والتاعب بها إلنتاج عمل روائي ممتع مقروء.

من تجليات السرد المصري
القرن  يطمح كتاب »من تجليات السرد في 

المصري”،  المشهد  والعشرين:  الحادي 

الصادر  مازن،  عزة  المصرية  للباحثة 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  عن  مؤخرا 

سمات  من  جانب  تقديم  إلى  القاهرة،  في 

القرن  بداية  في  والقصصي  الروائي  السرد 

الحادي والعشرين، كما يتجلى في المشهد 

المصري، ويصبو إلى تحقيق قدر من المتعة 

النقد.  المتخصص في  غير  للقارئ  والفائدة 

األول  يقدم  قسمين،  إلى  الكتاب  ينقسم 

الكتاب  من  لعدد  روائية  نماذج  في  قراءة 

الراسخين مثل بهاء طاهر، حمدي أبوجليل، 

الشيخ،  أحمد  فشير،  شكري  عزالدين 

رضوى عاشور، عادل عصمت، عزة رشاد، 

محمد ناجي، نبيل نعوم، سهير المصادفة، 

الكّتاب  من  ومجموعة  البدري،  وهالة 

بمواهب  األولى  رواياتهم  تشي  الشبان، 

محمد  منهم  مبشرة،  وقدرات  راسخة 

ربيع، ناريمان الشاملي، دنيا كمال، الطاهر 

صفاء  حاذق،  عمر  خير،  محمد  شرقاوي، 

جرجس،  هدرا  الفخراني،  محمد  النجار، 

وليد عاءالدين، ومنصورة عزالدين. ويقدم 

لمجموعات  نقدية  مراجعات  الثاني  القسم 

القصة  كّتاب  كبار  لبعض  مختارة  قصصية 

طاهر،  بهاء  فؤاد،  سكينة  مثل  القصيرة 

أحمد الخميسي، محمود الورداني، محمد 

البساطي، مكاوي سعيد، ياسر عبداللطيف، 

وعزة  الكفراوي  سعيد  المخزنجي،  محمد 

رشاد. وأخرى لمجموعة من الكّتاب الشبان 

الدين،  سيف  سارة  خالد،  عاء  منهم 

منصورة عزالدين، إيمان عبدالرحيم، محمد 

نور، وحسن عبدالموجود. وقد  خير، سمر 

اتخذت هذه المراجعات ترتيبا زمنيا، خال 

إصدار  بأسبقية  يبدأ  الماضية،  عاما  الـ17 

العمل األدبي قيد القراءة والتحليل.

 فتنة السرد وحضور المسرود

يضم كتاب »فتنة السرد وحضور المسرود”، 

الصادر حديثا عن دار نينوى للدراسات والنشر 

والتوزيع في دمشق، عشر قراءات في رواية 

للروائي  الرغبة”  ضفاف  جسد..  »ظال 

العراقي سعد محمد رحيم، الذي رحل العام 

الماضي، وهو ال يزال في ذروة عطائه األدبي. 

وأكاديميون  نقاد  الكتاب  في  المساهمون 

التي اعتمدت مناهج  دراساتهم،  أجابوا في 

األسئلة  على  التحليل،  في  مختلفة  ورؤى 

واأللغاز التي طرحتها روايات الراحل رحيم، 

إضافة  تمّثلتها،  التي  الواقع  وإشكاليات 

زوايا  التشكيل والبناء واختيار  إلى جماليات 

النظر، على أمل أن تضع هذه الدراسات لبنة 

العراق.  في  النقد األدبي  في صرح  أساسية 

يقول محرر الكتاب سامان جليل إبراهيم في 

تقديمه »تتوفر في كل تقليد أدبي، عربي أو 

عالمي، فسحة ‘للجنون’ أو’للموت’ يسيطر 

‘الهوى’ سيطرة  أو  ‘الشغف’  نوع من  عليها 

وليس  والواقع…  التاريخ  سلطة  من  أقوى 

أو  الشغف  هذا  من  استثناء  العراقي  األدب 

الهوى، بل هو زاخر بالمواقف واأللغاز التي 

تشكل الهاجَس األخير، الذي يجذب الكاتب 

وكانت  التاريخي”.  ال  ‘الجسدي’  حتفه  إلى 

هذه استراتيجية سعد محمد رحيم األدبية، 

ترسم للواقع صورة مخيالية تقّرب الحقيقة 

من الوقوف ضد األخطاء والمظالم الجسدية 

الفكر  لمهمات  بقوة  وتنحاز  والنفسية، 

التنويري في العقانية والحرية والتقدم.

السردي  المتخيل  بين  الجسد 
والنسق الثقافي

السردي  المتخيل  بين  يقدم كتاب »الجسد 

واألكاديمي  للباحث  الثقافي”،  والنسق 

عن  مؤخرا  الصادر  علواني،  المصري أحمد 

في  نقدية  دراسة  مصر،  في  النابغة  دار 

الجديدة،  الروائية  النصوص  من  مجموعة 

خطابية  بنية  بوصفه  »الجسد”  فيها  يرصد 

ثقافية عامة قابلة للدرس والتحليل والفهم 

والتفسير المتعدد. ويركز الكتاب على دراسة 

في  ثقافية  أنساق  من  يحمله  وما  الجسد، 

الرواية الجديدة، ألن صلة الكاتب بما حوله 

من متغّيرات واقعية ومؤثرات ثقافية تركت 

في  الجسد  تشّكات  على  الواضح  أثرها 

ال  الجديد  السرد  فصار  الروائي،  الخطاب 

يرسم جسدا سرديا متخيا بقدر ما يعرض 

كيف  المؤلف  ويوضح  مرئيا.  ثقافيا  جسدا 

وتشّكاته  سلوكياته  في  الجسد  يخضع 

السردية للمرجعّيات والممارسات واألنساق 

مرجع  هي  الثقافة  فتصبح  الثقافية، 

الجسد  تعبيرات  تنوع  أن  بمعنى  الجسد، 

وتحوالته الداللية ما هي إال تحوالت ثقافية، 

المرئية  األشياء  عبر  الجسد  صياغة  أن  كما 

تأتي بمعايير ثقافية، وكأن ثقافة الجسد هي 

جسد الثقافة أو هما وجهان لعملة واحدة.

جماليات الخطاب السردي
السردي:  الخطاب  »جماليات  كتاب  يضم 

للقاص  المدافن’  ‘ألق  قصص  في  قراءات 

رشيد شباري”، الصادر حديثا عن منشورات 

نقدية  قراءات  ثماني  المغرب،  رونق 

تركز  المغاربة،  النقاد  من  عدد  بأقام 

المجموعة،  هذه  في  قضايا  جملة  على 

لسعيد  السردي”  المتخيل  »اشتغال  مثل 

السردي  الخطاب  »جماليات  موزون، 

أبجاو،  لشيماء  اإلنساني”  الوجود  وفلسفة 

المعتصم،  لعزالدين  الصوفي”  »البعد 

لرشيد  والاجدوى”  العبثية  النزعة  »مامح 

أمديون، »أسئلة الكتابة وحدود الشخصية 

أبوأسامة،  دخيسي  لمحمد  المبدعة” 

الموت”  لتيمة  والفلسفي  األدبي  »تقاطع 

المختصر

لعبدالله ستيتو، »ألق المدافن: دراسة تناظرية من العنوان إلى النص 

الموسع« لجامع هرباط، و”شعرية الضحك والسخرية” لعبدالكريم 

الفزني. وقد جاء في ظهر الغاف أن قصص المجموعة »مفتوحة على 

تأويات مختلفة، تطغى عليها االستعارة والترميز واإليحاء والسخرية 

والغموض والغرابة، تتخللها لمسة شعرية ومامح الفلسفة العبثية. 

كل هذا يدل داللة قوية على أن القاص رشيد شباري قادم إلى عالم 

القصة بأنامل واثقة وواعية بالهم اإلنساني والذاتي، مسكونة بالقلق 

الوجودي، تدعو المتلقي إلى المشاركة في بناء الداللة، وإعادة إنتاج 

النص إذ ال يعتبر القارئ مجرد مستهلك للنص بل مساهما في إنتاجه.

زي
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رسالة فلورنسا

المسرحي  والممثل  قضى المخرج 
غالبية  ماوري  غاوكو  اإليطالي 

الـ89 على خشبة المسرح، حيث  سني عمره 

دور  بأداء   ،1952 عام  في  مسيرته  انطلقت 

سميردياكوف، األخ األصغر في عائلة »اإلخوة 

الروسي  الكاتب  نصوص  آخر  كارامازوف”، 

العظيم فيودور دويستوفسكي.

العريق  پيرغوال«  »ال  مسرح  ماوري  ويصف 

الذي  بـ”المسرح  العرض  منه  انطلق  الذي 

أشعر معه بأقوى األواصر على اإلطاق”.

وباإلضافة إلى نص »اإلخوة كارامازوف«، فقد 

حمل غاوكو ماوري إلى الخشبة، من روايات 

و»الجريمة  »األبله«  من  كاّ  دوستويفسكي، 

والعقاب«. ويصف ما كتبه دوستويفسكي بأّنه 

وإليه  جمعاء،  اإلنسانية  طياته  في  »يختزن 

أدين بنجاحي األول الذي تحّقق في عام 1952، 

حيث أّديُت دور األخ الشاب سميردياكوف. أّما 

اآلن فأنا األب الرهيب فيدور پاڤلوڤيتس«.

وعن صعوبة أداء دور األب يقول ماوري ”لقد 

من  برأيي،  وهو،  عديدين.  آباء  أدوار  أّديت 

مثلي،  لشخص  بالذات  األدوار،  أصعب  بين 

معّلمون  لدّي  الحظ  لديه، ولحسن  أبناء  ال 

الواقع  دور األب في  أداء  دّربوني على  صغار 

شباباً  األكثر  زميلي  أبناء  أعتبر  إْذ  المعيش، 

روبيرتو ستورنو، كأحفادي، )طالما هو يبدو 

كما لو كان ابني بالتبّني(. وأعتقد بأّن اآلصرة 

لعبة  شاكلة  على  ُتبنى  أْن  ينبغي  األبناء  مع 

التخّفي ‘الُغميظة’ وذلك لغرض منح الحريّة 

لألبناء ليديروا اللحظة وأن يكبروا”.

عن  عبارة  كارامازوف«  »اإلخوة  عرض  وجاء 

بمسّمياٍت  البشرية  الكوميديا  من  مشاهد 

البشري  الكائن  إلى  يعيد  رائع  عمل  روسية، 

الُمْفِصَحِة عن  كينونته  استعادة  على  الجرأة 

إنسانيته.

رأفة دوستويفسكي
ال  »دوستويفسكي  بأن  ماوري  غاوكو  يقول 

ُيصدر أحكاماً على اإلطاق، إنه يروي الحياة 

ويفعل  سلبية،  األكثر  مظاهرها  في  حتى 

ذلك بقدر عاٍل من الرأفة والتعاطف مع ذلك 

الكائن، أي اإلنسان، بديعاً كان أم بشعاً. إنه 

الجمال  يمنحنا  الروح،  عن  ُيعّبر  كبير  شاعر 

والشعر حتى من قصة رهيبة، على أّي حال”.

الروائي  العمل  هو  كارامازوف«  و»اإلخوة 

بين  من  القّمة  ويُعّد  لدوستويفسكي  األخير 

األعمال  وأحد  أدبية،  أعمال  من  أنجز  ما 

بعده.  وما  عشر  التاسع  القرن  في  العظيمة 

عائلة  داخل  يدور  ما  تفاصيل  العمل  ويروي 

اليوم اإلخوة كرامازوف 
وغدا الملك لير

المخرج والممثل المسرحي اإليطالي 
المخضرم غالوكو ماوري يطوف إيطاليا 

برائعة دوستويفسكي

عرفان رشيد

ابتدأت فرقة »ماوري وستورنو« املسرحية اإليطالية من مدينة فلورنسا جولتها لعرض 

مسرحية »اإلخوة كارامازوف« املقتبسة من الرواية الشهرة بذات االسم للكاتب الرويس 

الكبر فيودور دوستويفسي الشهرة. وقام بإعدادها للمسرح املخرج واملمثل املخضرم 

غالوكو ماوري، بالتعاون مع مخرج العرض ماتيو تراسكو. وأدى ماوري بطولة العرض 

روبرتو ستورنو، الذي سبق ورافقه يف العديد من  إىل جانب رفيقه املسرحي الشاب 

دوستويفسي  روايات  من  املقتبسة  األعمال  وبالذات  طويلة،  سنن  منذ  العروض 

بريخت  وبرتولد   » لر  امللك  كـ»  شيكسبر  وأعمال  والعقاب«  و»الجريمة  كـ»األبله« 

كـ»پونتيال وتابع مايت«.

أفرادها،  بين  الدائرة  والصراعات  كارامازوف 

والتي تنضج في ظلها الظروف الُمفضية إلى 

من  يتبع ذلك  وما  فيودور،  العائلة  قتل رب 

شكوك ومحاكمة لابن البكر ديميتري، الذي 

ُيّتهم بقتل األب.

مجّلة  في  حلقات  شكل  على  الرواية  ُنِشَرْت 

»الميّساجيرو الروسي« ابتداًء من يناير 1879 

رحيل  قبل  ما  )أي   1880 عام  نهاية  وحتى 

الكاتب ببضعة شهور(. واْنَشّد جمهور القّراء 

ليّطلع  المجّلة  في  المتسلسلة  الرواية  إلى 

منها على التطورات التي تشهدها المؤامرات 

والدسائس التي حيكت وُتحاك في كنف تلك 

العائلة، وبدا انشداد الجمهور إلى تلك المجّلة 

بالضبط مثلما ينشّد الجمهور إلى المسلسات 

التلفزيونية في أيامنا هذه.

لوحة عظيمة
هذه،  قبل  »لمّرتين،  ماوري  غاوكو  يقول 

وقّدمنا  دوستويفسكي  مع  فرقتنا  تقاربت 

‘األبله’  أي  رواياته،  كبريات  من  اثنتين 

و’الجريمة والعقاب’. وقد شّكل دوستويفسكي 

إلى شكسبير وبريخت،  إلّي، إضافة  بالنسبة 

الكاتب الذي أسهم في تكويني كإنسان، وفي 

)شكسبير  الثاثة  وأسهم  كفّنان،  تشكيلي 

ودوستويفسكي وبريخت( بشكل جوهري في 

صقل مقدرتي على فهم الحياة”، ويُضيف »إّن 

أعمال هؤالء الثاثة الكبار ُتشّكل لوحة عظيمة 

لي أعمالهم،  البشريّة، وقد أوضحت  للروح 

بشكل ال يقبل اللبس، مقدار المسؤولية التي 

ينبغي أن يشعر بها اإلنسان تجاه البشر”.

نخرت  التي  هي  »الصراعات  ماوري  ويقول 

الخصام  وجاء  كارامازوف،  عائلة  لحمة 

التفاهم  نقاط  وغياب  والعنف  المتواصل 

إلى  سُيفضي  الذي  الحقد  أرضية  لُيشّيد 

الجريمة، وما نشهده في أيامنا هذه، لألسف 

مجتمعنا  بلغه  لما  نموذجاً  ُيقّدم  الشديد، 

من فقدان للقدرة على التفاهم وعلى التكافل 

والعون المشترك”.

ويُضيف »وحتى مشاعر الحّب نفسها تتعّرض 
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في  الامعقولة  الرغبة  نحو  َحْرٍف  إلى  دائماً 

العنف. هكذا هم اإلخوة كارامازوف.. لكن، هل 

نحن أيضاً على هذه الشاكلة؟”.

يكتب  ما  نسَغ  يستقي  دوستويفسكي  كان   ”

من األحداث اليومية التي كانت تقع في زمانه، 

الحياتّية  تجربته  من  أيضاً  يستقيها  وكان 

الشخصية والمؤلمة، من وفاة والده في وقت 

والذي  بالموت،  هو  عليه  الحكم  ومن  مبّكر، 

ُغّير إلى األشغال الشاّقة في سيبيريا، إضافة 

»فالموضوع  الشخصي  الديني  عذابه  إلى 

الموضوع  الرئيس لإلخوة كارامازوف هو ذات 

الذي عّذبه طوال حياته، سواء بشكل واٍع أو 

غيُر واٍع” يقول غاوكو ماوري.

أبعد من المسرح
 غاوكو ماوري، الذي ُيشكل اليوم أحد أعمدة 

المسرح العالمي، لم يقصر عمله على المسرح 

فحسب، بل أطّل أيضاً من الشاشة الكبيرة عبر 

عدد من األعمال الراسخة في الذهن كالفيلم 

»إيتشي  موريّتي  ناّني  الكبير  للمخرج  األول 

بومبو« ويقول »إن لقائي كل مساء في المسرح 

مع الجمهور هو غذاٌء ال غنى عنه بالنسبة إلّي، 

‘بروفوندو  في  لي  وفرها  التي  الشعبية  لكن 

»إيتشي  والد  ودور  آرجينتو  لداريو  روّسو’ 

بومبو” لناّني موريّتي كان مثيراً للدهشة حقاً، 

وبطبيعة الحال ال ينبغي أن نتناسى دوري في 

فيلم ‘الصين باتت قريبًة’ لماركو بيلّوكيو”.

التلفزيون  مع  ماوري  غاوكو  عاقة  أّما 

فضعيفة للغاية فهو ال يراه إالّ بشكل عابر، 

وأنا  ذلك  أفعل  أن  بإمكاني  »كيف  ويقول 

متواجد في المسرح طول الوقت”، ويُضيف 

التمثيليات  ببعض  شاركت  الماضي  في   ”

المسلسات،  توجد  واآلن  التلفزيونية، 

إيّاهما  يمنحك  اللذين  والعمق  الزخم  لكّن 

المسرح، ال ُيضاهيان على اإلطاق”.

وفي أفق غاوكو ماوري للعام المقبل، على 

لير، مع  الملك  ثالث مع  لقاٌء  الخشبة »ثمة 

هذا الشيخ العجوز، وأعتقد أّنه سيكون األخير 

فيما بيننا، ألّنني ال أعتقد بأنني سألتقيه لمرة 

رابعة بعد عشرين عاماً”، ويقول ماوري ذلك 

عجوز  عّم  وجه  على  تنطبع  عذبة  بابتسامة 

وطّيب القلب. ويختم حديثه معنا »الملك لير، 

ُيتيُح  الذي  على الخشبة، ُيشبه أحد األقارب 

دواخلهم  من  يستخرجوا  أن  العائلة  ألفراد 

جميع االنفعاالت الُمختزنة، لنكتشف الواقع 

الذي نعجز عن رؤيته، دون مساعدة من ذلك 

الممثل الذي يقف أمامنا”.

كاتب عراقي مقيم في إيطاليا
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باألنسنة  عرفت  التي  تلك الحركة 
 )transhumanisme( االنتقالية 

البيوتكنولوجية  العلوم  استعمال  إلى  تدعو 

والتقنيات الحديثة لتطوير القدرات الجسدية 

والذهنية لدى البشر، وَتعتبر أن بعض مامح 

البشري كاإلعاقة واأللم والشيخوخة  الوضع 

المصطلح  هذا  فيها.  مرغوب  غير  الموت  أو 

الذي يرمز له بـ »H+« أو »h+« صار يستعمل 

كمرادف لتحسين الوضع البشري، ورغم أن 

فإن   ،1957 عام  إلى  يعود  له  استعمال  أول 

داللته لم تتضح إلى في الثمانينات، عندما بدأ 

بعض خبراء الدراسات المستقبلية األميركان 

األنسنة  بحركة  يعرف  صار  ما  يهيكلون 

أن  يمكن  البشر  أن  ويتوقعون  االنتقالية، 

يتحولوا إلى كائنات ذات قدرات غير معهودة، 

اإلنسان  مع  بذلك  فيقطعون 

العاقل،)homo  sapiens( ليدشنوا مرحلة 

.)posthumains( ”ما بعد البشر«

 ،)homo deus( اإلله”  »اإلنسان  كتاب  في 

التاريخ  أستاذ  هراري  نوح  يوفال  يعتقد 

البيوتكنولوجية  الثورة  أن  القدس  بجامعة 

العاقل”  »اإلنسان  لوجود  حّدا  ستضع 

بـ”ما  تعّوضه  وسوف   ،)homo sapiens(

بـ”سايبورغ”  أشبه  كائن  أي  اإلنسان”،  بعد 

)cyborg(، ذلك الذي ابتكرته روايات الخيال 

مكونات  من  مزيج  وهو  االستباقية،  العلمي 

عضوية وبيو-ميكاترونية، قادر أن يعيش إلى 

العاقل”  »اإلنسان  أن  هراري  ويتوقع  األبد. 

إلى  الزمان  قرنين من  بعد نحو  ينتقل  سوف 

سواء  األلوهية،  من  قريب  أسمى،  مستوى 

الهندسة  أو  البيولوجية،  التحويرات  بفضل 

نصفها  سايبورغ  كائنات  خلق  أو  الوراثية 

وسوف  عضوي.  غير  اآلخر  ونصفها  عضوي 

بدء  منذ  بيولوجي  تطور  أكبر  ذلك  يكون 

الخليقة، ولكن سوف يكون إنسان المستقبل 

وهذا  الشمبانزي.  عن  اختاَفنا  عّنا  مختلفا 

وادي  فخبراء  العلمي،  الخيال  من  ليس 

األميركية،  التكنولوجيا  قطب  السيليكون، 

يعتقدون أن ذلك ممكن، ويمّر عبر حقن عدة 

تكون  اإلنسان  دم  في  الدقة  بالغة  روبوهات 

الخايا وإصاح كل خلل، أو  مهمتها تجديد 

الدقيقة  زرع حاسوب مع جملة من األدوات 

الحرب على الموت 
أو سعي اإلنسان إلى الخلود

أبوبكر العيادي

يقنع خراء الغرب برسم الخطط املستقبلية لتحسن األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية وغزو الفضاء وابتكار الوسائل  لم 

التقنية املتطورة وغرها من الفتوحات العلمية املذهلة، بل صاروا يتوقون إىل تحقيق ما لم يحققه كلكامش، ونعني به الخلود. كان 

مسعى امللك السومري يف الحصول عى العشبة األبدية أسطورة مغزاها أن الخلود لآللهة وحدها، وأن اإلنسان يمكن أن يبلغ الخلود 

بوسائل أخرى كالحكمة والعمل الصالح والبناء والتشييد، تماما كخرافات إكسر الحياة الدائمة، وينبوع الشباب وما إىل ذلك من 

حكايات تبّن كلها أن قدر اإلنسان أن يمر من ضعف إىل ضعف، من الوالدة إىل الشيخوخة، ثم ُيرّد إىل الرتاب، ولكن املساعي الحالية 

واقعية، وقد بدأ االشتغال عليها منذ أعوام يف كل من روسيا والواليات املتحدة األمركية، لجعل إنسان الغد مخلوقا ربانيا خالًدا، 

ونشأت حركة فكرية تتصور نهاية اإلنسان يف طوره الحايل، وظهور ما يسمونه »ما بعد اإلنسان” )post-humain( أو اإلنسان االنتقايل 

.)transhumain(

بل
تق

س
امل

ن 
سا

إن
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في جسم اإلنسان تشحنه بطاقات لم يعرفها 

البشر. ولكن ذلك سيكون ذا تكلفة باهظة لن 

يقدر عليها سوى األغنياء كما يقول هراري، ما 

الخلود سيكون من نصيب األغنياء  أن  يعني 

نهايتهم  الفقراء  يتجنب  لن  بينما  وحدهم، 

المحتومة.

الحركة  هذه  إن  القول  إلى  بعضهم  يذهب 

إلى  عهده  يرجع  فكري  تيار  ضمن  تندرج 

العصور القديمة، وملحمة كلكامش الباحث 

ينبوع  عن  البحث  مساعي  أو  الخلود،  عن 

وكل  المديدة،  الحياة  وإكسير  الشباب 

الجهود التي بذلت لمنع الشيخوخة والموت. 

تعود  أصولها  أن  اآلخر  بعضهم  يعتقد  فيما 

مع  األنوار  وفلسفة  األوروبية  النهضة  إلى 

الذي  فرانكلين  بنجامين  ثم  كوندورسي، 

داروين  وتشارلز  معلقة،  بحياة  يحلم  كان 

في  البشرية  تكون  أال  احتمال  طرح  الذي 

جديد.  طور  على  مقبلة  هي  بل  نهائي  طور 

وفي مطلع الستينات، طرح األميركي مارفن 

اإلدراك  علوم  في  المتخصص  مينسكي، 

بين  العاقة  مسألة  االصطناعي،  والذكاء 

وهي  االصطناعي،  والذكاء  البشري  الذكاء 

المركزية  الثيمات  من  ستكون  التي  العاقة 

اجتهادات  ظهرت  مثلما  االنتقالية،  لألنسنة 

أخرى هنا وهناك، ولكن بناة هذا التيار األوائل 

بلوس  كاليفورنيا  جامعة  في  يلتقون  كانوا 

أنجلوس، التي ستصبح المركز األساس لفكر 

األنسنة االنتقالية.

مقاربة  على  تقوم  الحركة  هذه  أن  الثابت 

تقييم  إلى  تسعى  االختصاصات  متعددة 

بفضل  اإلنسان  حدود  تجاوز  إمكانات 

سمح  فلطالما  التكنولوجية.  المستحدثات 

التطور التقني بتعزيز قدرات اإلنسان وإمكاناته 

من العجلة إلى السيطرة على الطاقة الذرية 

الفلسفي،  المستوى  على  بالمطبعة.  مرورا 

التي  اإلمكانية  تلك  إلى  الحداثة  انضافت 

اختاف  مع  ولكن  بالتقدم،  عليها  اصطلح 

االنتقالية،  باألنسنة  يتعلق  ما  في  جوهري 

بالتقنية أخذت منعرجا آخر مع  ألن العاقة 

التكنولوجيات الحديثة، لكونها أكثر قربا من 

البيولوجيا  بين  الجمع  ففي  اإلنسان.  جسد 

والرقمية زالت الحدود بين اإلنسان واألحداث 

في  يكون  بأن  لإلنسان  سمح  ما  العارضة، 

جماعيا،  أو  فرديا  معها،  وانسجام  تناغم 

علمية  أسئلة  طرح  ما  وهو  اإلنترنت.  عبر 

أصبح  أن  بعد  واجتماعية وأخاقية جديدة، 

اإلنسان قادرا على التدخل تقنيا على تطوره، 

أيضا  وإنما  فقط،  الفردي  المستوى  على  ال 

على مستوى النوع، فما عادت الغاية تعزيز 

إعادة  أضحت  بل  وإمكاناته،  اإلنسان  قدرات 

النسل،  تحسين  مفهوم  في  عقانيا  النظر 

التساؤل  التقنية تفرض علينا  ألن »التطورات 

عّما نريد أن نفعل بالكائن البشري ولماذا”، 

ولكن تلك المخاطر ال تشغل بال الحركة التي 

تتحلى بنوع من التفاؤل غير المسؤول.

أضف إلى ذلك أن هذا الَجَيشان األيديولوجي 

ونموه  السيليكون  وادي  باقتصاد  عاقة  له 

أرباب  احتفاء  مدى  رأينا  وقد  الصناعي، 

فيسبوك،  أبل،  )غوغل،   ”GAFA« »غافا”، 

أمازون( بطروحات هراري، واستقباله بحفاوة 

لاستفادة من رؤيته المستقبلية، وقد صاروا، 

بما كّدسوه من أموال طائلة في ظرف وجيز، 

الوجهة  وتوجيهه  العالم،  بسيادة  يحلمون 

بعض  أن  ولو  ريعية.  ألغراض  يريدون  التي 

ذلك،  يفندون  الحركة  هذه  إلى  المنتمين 

مؤسسة  صاحب  دوغراي  أوبري  فاإلنكليزي 

 SENS” )Strategies for”/»سانس«

 )Engineered Negligible Senescence

يؤكد أن الغاية ليست تحقيق الخلود، وإنما 

القضاء على األمراض التي ترافق الشيخوخة، 

تحتاج  كسيارة  اإلنسان  جسد  إلى  ينظر  فهو 

عمرها،  يدوم  كي  المستمرة  الصيانة  إلى 

وتكون دائما في وضع أحسن. أما الفيلسوف 

كتابه  في  يعتبر  فهو  هوتوا  جلبير  البلجيكي 

اإلنسان  بعد  ما  وأيديولوجيات  »الفلسفة 

سايبورغ  اإلنسان  أن  االنتقالية”  واألنسنة 

له  يسمح  ما  تقني،  كائن  هو  أي  بالطبع، 

وأن  الحيواني،  الوضع  من  اإلنسانية  بإخراج 

ألن  جنسنا  نحّسن  بأن  لنا  تسمح  التقنية 

الطبيعة لم تثبت على حال من األحوال. وفي 

رأيه أن القضاء على اآلالم والموت حق فردي 

ليست  الخلود  إدراك  رغبة  وأن  وجماعي، 

ثمرة ذاتية مفرطة، بل هي إعراب عن رغبتنا 

الطبيعية في البقاء.

الفلسفة  أستاذ  بينيي،  ميشيل  جان  كذلك 

ما  »غدا،  كتابه  في  تخيل  فقد  بالسوربون، 

بعد البشر” ما سوف يكون عليه اإلنسان في 

لن  األجيال  اصطدام  أن  وذكر  المستقبل، 

بدأنا  ظرف  في  نخشاه،  الذي  بالشكل  يكون 

فرضتها  التي  المعالم  على ضياع  فيه  نتعود 

وقد  القديمة،  المجتمعات  في  القرابة  بنى 

باتت في نظره بالية والغية.

ومعظمهم  الحركة،  هذه  أنصار  أن  أي 

ملحدون أو ماّدّيون، يتماهون مع األيديولوجيا 

األخاقية  الحدود  انتهاك  في  النيوليبرالية 

تهدف  التي  األيديولوجيا  تلك  التقليدية. 

األعراف  وتحرير  الفردية  الحقوق  تعزيز  إلى 

بشكل مستمر، كان من نتيجته تحلل القيم 

العميق،  المجتمعي  والتحول  التقليدية، 

الثقافية  األسس  من  عددا  تهدم  لكونها 

للمجتمعات التقليدية، دون تقدير العواقب. 

وهو ما أكده المجري مارك هونيادي، أستاذ 

بلوفان  الكاثوليكية  الجامعة  في  الفلسفة 

البلجيكية، فقد صّرح أن األنسنة االنتقالية لها 

عاقة وثيقة بالسوق، وتشجع على استهاك 

إلى  سعيها  وأن  والعقاقير،  التقنية  المواد 

الغاية  إنما  قدراته  وتطوير  اإلنسان  تحسين 

منه زيادة بيع التكنولوجيات المتطورة، فهي 

تهتم بالسوق ال باإلنسان، وتعمل على اقتحام 

مجاالت لم يسبق لها اقتحامها، أي الجسد. 

وفي رأيه أن يوتوبيا األنسنة االنتقالية تحرص 

حرصها  من  أكثر  االقتصادية  المصالح  على 

على اإلنسان وأوضاعه في شّتى األعمار.

راود  الذي  الخلود  حلم  إن  القول  وصفوة 

جديدة،  صياغة  هنا  يجد  القدم  منذ  البشر 

يعتقد واضعوها أن اإلنسان إذا ما انصهر في 

البيو-إعامية سوف يبلغ الخلود ويتساوى مع 

اآللهة.

في كتاب »المغامرة، الضَجر، الِجّد” الصادر 

عام 1963، كتب فاديمير ينكيليفيتش يقول 

فسوف  له،  حدود  ال  لإلنسان زمن  صار  »لو 

يبقى عقيما، ولن تلبث العملية أن تستسلم 

عبارة  تجّوًزا  عليها  يطلق  نباتية  سلبية  إلى 

‘خلود’. في هذا السياق، سيكون أبشع عذاب 

لإلنسان لو ُقضي عليه أن يعيش أبدا”.

كاتب من تونس مقيم في باريس

املغامرة، الضَجر، الِجّد

فالدميري ينكيليفيتش- أبشع عذاب لالٕنسان لو قيُض عليه أن يعيش أبدايوفال نوح هراري- االٕنسان سينتقل بعد قرنني اىٕل مستوى قريب من االٓلهةغدا، ما بعد البرش

جلبري هوتوا- الخلود إعراب عن رغبتنا الطبيعية يف البقاء مارك هونيا$ي- االٔنسنة االنتقالية تهتم بالسوق ال باالٕنسان أوبراي دو غراي- جسد االٕنسان كالسيارة التي تحتاج اىٕل صيانة دامٔية
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وقت صالح للحديث عن الثقافة. ليس هذا الوقت المناسب  كل 
السبب  االستهاك.  ثقافة  عن  االستهاك، وال  عن  للحديث 

بسيط. العالم اليوم غارق في كساد عظيم تراه في أّي ركن تزوره من 

أركان األرض. ربما سيكون من األجدى الكتابة عن ثقافة التقشف. هذه 

الكتابة ستكون الرد ربما على ثقافة االستهاك التي يرى فيها البعض 

نخرا للمجتمعات وقيمة استبدلت منظومات القيم السائدة على مدى 

قرون وعقود، بمنظومات إثارة وتحفيز ال تستهدف إال الربح.

منذ عام 2008، يعيش العالم أزمة اقتصادية. أنكر وجودها الزعماء 

العرب فكان الربيع العربي. تقّبل وجودها اآلخرون في الغرب، فكانت 

الثورة  منذ  عليه  والبناء  بناؤه  تم  لما  مرهقة  تصحيح  بمسيرة  أشبه 

الصناعية وإلى حّد يومنا هذا.

غيّرت  استهاك  ثقافة  عنها  لتنشأ  استهاك  ثورة  هناك  كانت  هل 

العالم وأوصلته إلى عصر التقشف والشعبوية؟ هذا سؤال أستطيع أن 

أطرحه، ولكني لست مهيأ للرد عليه. هذا سؤال يحتاج إلى متخصصين 

الغشاوة عن عيونهم )وقلوبهم(  اقتصاديين واجتماعيين ممن زالت 

لبحث ما حدث وكيف حدث. لكني أسّجل هنا بعض النقاط التي ينبغي 

أن نفكر بها، نحن العامة، في معرض اتهامنا لثقافة االستهاك.

بأيدي  المال  جرى  كلما  الوسطى.  الطبقة  بصعود  يرتبط  االستهاك 

الموظفين والعمال ممن تحسن دخلهم مع تقدم فرص العمل وتوسع 

آفاق الصناعة والتجارة، كلما تمّكن هؤالء من اإلنفاق على ما يريدونه. 

ال يمكن بالطبع لومهم. هذا مالهم وهم محقون فيما ينفقون. لماذا 

عليهم التقشف في إنفاقهم على أنفسهم وعوائلهم، في الوقت الذي 

تخّزن الحكومات األسلحة باهظة الكلفة، أو ينفق رجال الدين أموال 

الريع الوقفي على بناء قبب ذهبية لألضرحة والمساجد؟

التجارة.  عولمة  هنا  نقصد  ال  العولمة.  بواقع  يرتبط  االستهاك 

فالتجارة، مثلها مثل الدين، شيء معولم بالتعريف. ولكّن إحساسا 

اجتماعيا يسود العالم بالمساواة، أو الرغبة فيها، تنقله وسائل اإلعام 

المختلفة. القروّي الذي كان يعيش في عزلة أو الموظف الذي يعمل 

التي يشاهدها ابن أكبر مدينة  نائية، يشاهد نفس الشاشة  في بلدة 

لديهم  لماذا  نفسه،  المحروم  هنا سيسأل  ثراء.  وأكثرها  العالم  في 

هذا الشيء أو ذاك، أو تلك الخدمة، وأنا أفتقر لها؟ السلع بين يدي 

المحروم متعة كان يلهي نفسه عنها بالورع الديني والعفاف النفسي 

والتواصل،  اإلعام  عولمة  وخصوصا  العولمة،  بالمقسوم.  والرضا 

وضعت هذه األفكار على الرّف بما يتعلق باالستهاك. المحروم صار 

يقول أين حصتي. ومن ال تصل له حصته، يذهب إليها ماشيا أو سابحا 

كما نرى في الهجرات التي ال تتوقف بين عوالم الفقر وعالم الغنى. 

الشاهد أمواج البشر التي تلقي بنفسها في البحر المتوسط يوميا على 

أمل الوصول إلى سواحل أوروبا.

اليومية هو جزء من  التدوير  يزيد عن حاجة  بما  المابس  هل شراء 

وكم  تكفي  الداخلية  المابس  من  قطعة  كم  االستهاكية؟  الثقافة 

قميصا وكم بنطلونا؟ في الماضي يعمل المزارع في حقله والعامل في 

الورشة القريبة. ال يهّمه مابس بالية أو حتى متسخة. ابن عالم اليوم 

الكثير من المابس وأن يستخدم  يخرج للعمل ويحتاج أن يستبدل 

وسائط نقل وأن يجلس على مكتبه مهندما نظيفا. هل كثرة المابس 

هذه جزء من رغبته في االستهاك أم ضرورة؟

نستهلك  نحن  المحمول.  بالهاتف  االستهاكية  عاقتنا  مثا  خذ 

بشكل  الذكية،  الهواتف  عصر  دخولنا  مع  وخصوصا  الهواتف، 

استثنائي. لكن هل اقتناء هاتف جديد يتواكب مع القفزات التكنولوجية 

الكبيرة التي تحدث كل عامين أو ثاثة هو جزء من الثقافة االستهاكية 

أن  أم  االتصاالت،  وشركات  الهواتف  تصنيع  شركات  تنّميها  التي 

الهاتف الذكي جزء من حياة اإلنسان الحديث بكّل ما تعنيه الكلمة من 

معنى؟ كنا نستمر باالحتفاظ بهاتفنا المنزلي ذي القرص الدوار أو حتى 

األزرار الرقمية اإللكترونية لسنوات، ثم أبقينا هاتف نوكيا معنا ألكثر 

من معدل أعمار الهواتف الذكية. ولكن هذا عندما كان الهاتف هاتفا 

فقط. الكثير من شركات العالم المنتجة لألجهزة البصرية والصوتية 

االتصال،  وشركات  بل  الكتابة  وبرامج  والكمبيوترات  والمفكرات 

تشتكي من الهاتف الذكي. الهاتف الذكي جهاز تقشف ألنه يغنيك عن 

تجري  بل ويجعلك  التلفزيون والراديو والكمبيوتر والستيريو،  شراء 

تذكرة  وتحجز  األكل  وتطلب  األوبر  سيارة  وتطلب  مجانا  اتصاالتك 

من  اليوم  المحدثة طوال  المفضلة  كتابك وصحيفتك  الطائرة وتقرأ 

جهاز واحد بين يديك ومعك دائما. هل هذا وفرة أم تقشف؟

األمثلة التي يمكن أن تميز بين نزعة استهاكية أو أخرى تقشفية أكثر 

معايير  منظومة  إلى  بحاجة  أننا  األكيد  لكن  تحصى.  أو  تعد  أن  من 

مختلفة للحديث عّما يمكن وصفه استهاكيا وما هو ضرورة حياتية. 

كفاف  نتقبل  أن  بالضرورة  وليس  العصر  هذا  أبناء  نحن  بالنهاية 

العصور وِشّحها التي سبقت، مهما أعيد تقديمها بمغلفات أخاقية 

ودينية واجتماعية 

كاتب من العراق مقيم في لندن

ثقافة االستهالك 
أم منظومة معايير جديدة؟
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