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 الّثالثاء 10 أكتوبر 1967. في هذا الیوم ُبّثت للعاَلم صورة بغرض إثبات موت جیفارا، الذي ُقتل یوم األحد

 األخیر من هذا التّاریخ في مواجهٍة مسّلحة بین فصیلتین للجیش البولیفّي ومجموعة فدائیّین (ِغریّالز)

 وقعت في ّضفة نهر ریو غراندي الّشمالّیة، بالقرب من قریة نائیة في األدغال ُتدعى هیغوراس، والتي

 نالت الحًقا مكافأة الجائزة الُمعلنة للقبض على جیفارا. أّما صورة الجّثة، فالُتقطت في إسطبٍل في بلدة

  صغیرة ُتدعى فالي غراندي، حیث ُوضعت الجّثة على حّمالة ُرفعت على ِمْذَوٍد إسمنتّي.

 

 

 

 أصبح تشي جیفارا خالل العامین الّسابقین أسطوریا؛ ألّن أحًدا لم یستطع الجزم حول مكان تواجده أو تقدیم
2

ا على الّدوام. وفي بادئة بیانه األخیر، الذي أدلّة قاطعة بأْن قد رآه، لكّن وجوَده كان ُمستحَضًرا ومرجو 

 أرسله من قاعدة ِغریّال ما في مكان مجهوٍل إلى منّظمة تضامن القاّرات الّثالثة في هافانا؛ اقتبس تشي عن
3

  یخّط ِبرجر مقاله هذا على مرحلتین، األولى في أكتوبر 1967 والّثانیة في ینایر 1968، ویتوّقف في كال المرحلتین عند الّتغّیرات والّتحّوالت1

 المختلفة التي طرأت على صورة اإلمبریالّیة.
2

   لعام 1967.
  ضّمت منظمُّة تحالف نضاالت الّشعوب اآلسیوّیة واألفریقّیة دوَل أمریكا الّالتینّیة الحًقا؛ صدرت عن المنّظمة مجّلة Tricontinental حیث ُنشر3

 بیان جیفارا المذكور في أّول عدٍد لها.
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 شاعر القرن التّاسع عشر الّثورّي خوسیه مارتي قوَله: «لقد حاَن وقت [إشعال] التّنانیر وعلینا أّال نرى

 سوى الّضوء»،  وبإعالنه هذا الّضوء، أصبح جیفارا كما لو أّنه خفيٌّ ولكن موجوٌد في كّل مكان.

 

 هو مْیٌت اآلن. كانت نسبة احتماالت نجاته من الموت معاكسًة لقّوة أسطورته التي كان ال بّد لهم أن

حا، فإّن تشي األسطورة ا في بولیفیا، وهو ما یبدو مرجیسّمروها. «إذا كان إرنستو تشي جیفارا قد ُقتل حق 

 والّرجل یرقدان اآلَن مًعا تحت الّثرى»، عّقبت النّیویورك تایمز على موته.

 

 نحُن نجهل الُمالَبسات التي قادت إلى موت جیفارا، لكّن لنا أن نتصّور عقلّیة أولئك الذین وقعت جثّته بین

 أیدیهم. قاموا أّوًال بإخفائها، ثّم أظَهروها علًنا. ثّم واروها الّتراب في مكاٍن مجهول. ثّم أخَرجوها من القبر.

 ثّم أحَرقوها من بعد أن َبتروا أصابع الید؛ من أجل إثبات الُهوّیة الحًقا. ولعّل هذا یشیر إلى شكوكهم حول

 أّن من قتلوه لم یكن جیفارا بالفعل، أو لرّبما لم تكن لدیهم أيُّ شكوك، لكّنهم ببساطة هابوا الجّثة. أنا أرّجح

 االحتمال األخیر.

 

 كانت الغایُة وراَء نشر الّصورة في 10 أكتوبر حسَم نهایة األسطورة، ولكّن َوْقعها قد اختلف في نفس من

 رآها من النّاس؛ ما هو المعنى المنشود من وراء هذه الّصورة؟ وما الذي تعنیه اآلن على وجه الّضبط

یا الحذَر أن أفّسرها كما أراها من منظوري الّشخصّي. وبجالء؟ أسمح لنفسي متوخ 

 

 

 

 أجُد تماثًال بین هذه الّصورة الفوتوغرافّیة وبین لوحٍة لرامبرانت عنوانها «درس الّتشریح مع الّدكتور

 نیكوالس ُتولب»، حیث یّتخد الكولونیل البولیفّي ببّزته العسكرّیة الّنظیفة ومندیله الذي یغّطي أنفه موضَع

 الّدكتور، أّما الّرجالن إلى یمین الكولونیل فیحّدقان إلى الجّثة بانفعال ولكن دون اهتمام شخصّي، تماًما كما

 یحّدق الّدكتوران األكَثر قرًبا من دكتور ُتولب إلى جّثة الّتشریح في لوحة رامبرانت. رغم أّن عدد الّرجال

 



 في الّلوحة یفوُق عدد الّظاهرین في الّصورة الفوتوغرافّیة، إّال أّن هذا ال ینفي وجود أشخاص خارج مجال

 الّصورة الملتَقطة في إسطبل فالي غراندي، وُیالحظ َشَبٌه أیًضا في موضع الجّثة مقارنة باألشخاص

 المتحلّقین حولها، والّسكون المخیِّم في الّصورة والّلوحة.

 

 على هذا أّال یفاجئنا، فكلتا الّصورتین تؤّدیان نفس الوظیفة، أْي، َعْرٌض لجثٍّة یجري فحصها ومعاینتها. بل

 إّنهما تحاوالن صیاغة نموذج عن الموتى: األولى ُبغیة تقّدم الّطب، والثّانیة كتحذیر سیاسّي. نحن نعلم أّن

 آالف الّصور ُتلَتقط للموتى والقتلى، لكّن هدف التقاطها قّلما یكون قد ُمنهج لِتبیان شيٍء ما، فنرى أّن دكتور

 ُتولب یبّین الّنسیج العضلّي للیِد وما یشرحه ینطبق على أّي یٍد بشرّیة، والكولونیل الذي یغّطي أنفه بمندیٍل

 یبّین المصیر الّنهائّي للقائد الفدائّي «سّيء الّسمعة» باعتباره قدًرا حتمیا، ویقصد فیما ُیومئ إلیه أن ینطبَق

 على كّل مقاتِل ِغریّال (فدائّي) في هذه القاّرة [أمریكا الّالتینّیة].

 

 

 

 استعدُت في ذاكرتي صورًة أخرى وهي لوحة المسیح المیت لمانتینیا المتواجدة اآلن في صالة العرض
4

 بریرا في میالنو. ُیرى الجسد من نفس االرتفاع، ولكن من جهة باطن القدمین بدًال من زاویة جانبّیة للجسد

 الممتّد؛ تتماثل وضعّیة الیدین، وتنحني األصابع بحركة مطابقة. أّما قطعة القماش المنسدلة والتي تغّطي

 القسم الّسفلّي من الجسد فمتجعدٌّة وملقاٌة على نحو یشبه ما هو علیه البنطال األخضر الّزیتّي، المبتّل بالّدماء

 الّطرّیة، غیر المزّرر الذي یرتدیه جیفارا. الّرأس مرفوع بنفس الّزاویة. الفم فاتر الّتعبیر على الحالة ذاتها.

 لقد ُأغمضت عینا المسیح، ألنّنا نرى بجانبه نادَبین اثنین، أّما عینا جیفارا فمفتوحتان، ألْن ال نادبین حوَله:

 یصطّف هناك الكولونیل مع مندیله وُعنصر استخبارات أمریكّي وعدد من الجنود البولیفیّین وصحافّیون.

 مّرة أخرى، إّن وجه الّشبه لیس مدعاًة لالستغراب. ال نجد الكثیر من الّطرق لعرض المّیت المجرم في

 كفنه.
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    أندریا مانتینیا هو رّسام ونّقاش إیطالّي عاش في القرن الخامس عشر للمیالد.

 



 

 مع ذلك، یتجاوز الّتشابه هذه المّرة ما هو إیمائّي أو وظیفّي. إّن المشاعر التي رافقتني عندما باغتتني

 الّصورة في الّصفحة األولى لصحیفة المساء قریبٌة أشّد القرب – أقول هذا بافتراضي سلًفا ومستعیًنا بالخیال

 التّاریخّي - من رّدة الفعل التي قد تنتاب أّي مؤمن معاصر عند مصادفته للوحة مانتینیا. إّن صالحّیة

 الّصورة الفوتوغرافّیة قصیرة األجل نسبیا. عندما أعاین الّصورة اآلن، ال یسعني إّال أن أشّید مشاعري

 المتفّككة من جدید. جیفارا لم یكن المسیح. إذا حصل ورأیت لوحة مانتینیا مّرة ثانیة في میالنو، ال بّد أن

 یتمّثل لي جسد جیفارا في الّلوحة. ولكن هذا یعود إلى أّنه في بعض الحاالت االستثنائّیة ُتتّمم مأساُة موت

 إنساٍن معنى حیاته بأكملها وتجّسده ببالغة. ُأْدِرُك تماًما أّن هذه هي الحال بخصوص جیفارا، كما َأْدَرَك

 الّرسامون ذلك بخصوص المسیح في الماضي. هذا هو مقدار الّتجانس العاطفّي.

 

 إّن الخطأ الذي ارتكبه عدد كبیر من المعّقبین على موت جیفارا یكمن في اعتقادهم أّن شخصه اقتصر على

 تمثیل براعٍة عسكرّیة أو استراتیجّیة ثورّیة ما فحسب. لذلك نراهم یتحّدثون عن إخفاٍق وهزیمة. لست في

 ذلك المقام الذي یؤّهلني لتقییم أثر الفقدان الذي قد ُیلحقه موت جیفارا بالحركة الّثورّیة في أمریكا الجنوبّیة.

 ولكن دون أدنى شّك، مّثل جیفارا وسیمّثل ما هو أكبر من تفاصیل خططه؛ لقد مّثل قراًرا، مّثل نتیجًة.

 

را فقط. إّن الّظروف التي فهم جیفارا أّن حالة الّدنیا الّراهنة ال تطاق؛ فقد تحّول العالم إلى وضعه هذا مؤخ 

 عاش في ظّلها ثلثا البشر في الّسابق كانت مشابهة تقریًبا لما هي علیه اآلن. كان نطاق االستغالل

 واالستعباد بنفس الفداحة الّذي هو علیها اآلن. والمعاناة التي تنطوي علیها تلك الّظروف كانت مستشریة

 ودارجة بنفس المقدار، والحرمان كما اآلن جسیم. لم یكن الّسبب وراء حالة الّدنیا التي ال ُتطاق جهَل مدى

 الحقیقة الكاملة حول هذه الّظروف – حّتى من ِقَبل َمْن تكّبدوها. ال تكون الحقائق واضحة على الّدوام في

 الّظروف التي ُتنسب إلیها؛ قد تأتي الحقائق هذه متأّخرة. ُولدت هذه الفكرة مع الّنضال وحروب الّتحریر

 الوطنّیة. في ضوء الحقیقة الولیدة، تغّیر مفهوم اإلمبریالّیة. كانت وجهة الّنظر حیال مطالبها مختلفة.

 طالبت اإلمبریالّیة في الّسابق الحصول على مواَد خاٍم بثمن زهید، استغالل العّمال والحیازة على الّسوق

 العالمّیة؛ أّما الیوم فهي تطالب ببشرّیة ال قیمة لها.

 

 تراءى لجیفارا موته المتصوَّر أثناء صراعه الّثورّي ضّد اإلمبریالّیة.

  

با بها، بشرط أن یكون هذا - هتاف معركتنا - قد بلغ أذًنا صاغیة ویًدا أینما باغتتنا المنّیة، فلتكن ضیفة مرح 

 أخرى قد تمتّد لتستخدم أسلحتنا ورجاًال آخرین یكونون على ُأهبة االستعداد لترتیل الّترنیمة الجنائزّیة برفقة

  نشید الّرّشاش المتقّطع وصرخات معارك جدیدة نحو حرٍب ونصٍر. 5
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.Vietnam Must Not Stand Alone, New Left Review, London, no. 43, 1967  

 



 قّدم له موته المتصوَّر هذا معیاًرا یدرك من خالله كم كانت حیاته ستصبح غیر محتملٍة لو أّنه رضي

 بوضع العالم الذي ال ُیطاق وقبله على حالته الّراهنة، وكذلك جعله یدرُك ضرورة تغییر العالم، وبموجب

 تلك الّرخصة التي منحها له موته المتصوَّر، استطاع جیفارا أن یحیا بأنفٍة كما لو كانت من ضرورات

 العیش.

 

 إثر خبر موته، سمعُت أحدهم یقول «لقد كان رمًزا لما للّرجل الواحد من إمكانیّات»، لماذا ُیعّد هذا

، وتصّرف اعتباًرا لذلك.  صحیًحا؟ ألّنه أدرك ما ال ُیطاق بالّنسبة ألّي إنسان
6

 

 هذا المعیار [موته المتصوَّر] الذي وجد جیفارا نفَسه یعیش وفًقا له، أصبح فجأة أمًرا َشَغَل العالم وَطَمَس

 حیاته، فموته المتصوَّر أصبح واقعیا، وهذه الواقعیُّة هي ما تتمحور حوَله الّصورة الفوتوغرافّیة. لقد

 تالشت اإلمكانیّات، وحّل مكانها دٌم ورائحُة فورمول وحشراٌت وجراٌح مهملة على جسد لم ُیغتسل وبنطٌال

مة مثل مدینة ُقّوضت تعّمه الفوضى، كّلها تفاصیل حمیمة لجسد مستسلم في موته، تبدو اآلن ُمباحًة ومحط 

  وُسّویت باألرض.

 

 لقي جیفارا حتفه بین أعدائه، ومن المرّجح أن یكونوا قد عاملوه حیا بطریقة ال تختلف عن تلك التي عاملوا

 بها جثّته بعد موته. في ُمنتهاه، لم یجد جیفارا ما یدعمه سوى تلك القرارات والخیارات التي َسَلَكها في

 حیاته. بهذا تكتمل الّدائرة. سیكون من الّصفاقة الّسوقّیة أن نّدعي امتالَك أّي معرفة حول الّتجربة التي

 اختبرها جیفارا تلك الّلحظة أو لرّبما ذلك األبد، إّن جسده المجّرد من الحیاة كما ُتظهره تلك الّصورة هو

 الّتقریر الوحید بین أیدینا، ولكنّنا جمیًعا مخّولون لتتّبع واستنتاِج منطق األشیاء عند اكتمال الّدائرة، فالحقیقة

 تنصبُّ اآلن في اتٍّجاه معاكس، إْذ لم یعد موته المتصّور معیاًرا لضرورة تغییر وضع العالم غیر المحتمل،

 إّنما یقًظا لحقیقة موته الفعلّي، یجد اآلن في حیاته معیاًرا یعّلل خیاراته. اآلن فقط یصبح العالم كما َخِبَرُه

 محتمًال بالّنسبة له.

 

 َحدُس المنطق األخیر هذا [اكتمال الّدائرة]، هو أحد األشیاء التي تمّكن شخًصا ما أو مجموعًة ما من

 المحاربة والّنضال رغم الّضآلة الفاضحة إلمكانیّات الّنصر، إّنه أحد أسرار العامل األخالقّي، الذي تعادل

ته ثالثَة أضعاف قّوة الّسالح عندما یقف في مواجهته.  قوُّ

 

 ُتظهر الّصورة لحظًة ما، إّنها الّلحظة التي أصبح فیها جسد جیفارا الُملقى بطریقة مفتعلة، مجّرد غرٍض

 للبرهان، وهنا مكمُن رعبه، ولكْن ما الذي َیقصد هذا الغرض [الجّثة] أن یبرهن علیه؟ رعٍب كهذا؟ ال. إّنه

 في لحظِة الّرعب هذه، ُیقصد له أن ُیبرهن على ُهوّیة جیفارا، وبشكل مزعوم على عبثّیة الّثورة، واستناًدا

 إلى هذه الغایة بالّذات؛ فإّن هذه الّلحظة ال تزال قائمًة ولم ُتَتجاَوز بعد، فحیاة جیفارا وفكرة الّثورة أو حقیقة

6
.man ص األصلّي هيننّوه هنا أّن الكلمة التي ظهرت في الن  

 



 الّثورة َتستحضر فوًرا اإلجراءات التي سبقت هذه الّلحظة والتي ال تزال مستمّرة حّتى اآلن. لرّبما نستطیع
7

 أن نفترض نظریا أّن الّطریقة الوحیدة التي كان یمكن أن تتحّقق فیها غایة هؤالء الذین رتّبوا لهذه الّصورة

 وَفّوضوا اللتقاطها، هي الحفاظ بشكل مفتعل على وضع العالم كما كان علیه تلك الّلحظة، أي، إیقاف

 الحیاة. فقط باستخدام طریقة كهذه، یصبح إنكار المحتوى الذي قّدمه نموذُج جیفارا الحيُّ ممكًنا. إّن

 الّصورة كما هي علیه إّما أّال تعني شیًئا ألّن المشاهد ال یمتلك أدنى فكٍرة عّما تنطوي علیه، وإّما أن یكون

 معناها نافًیا أو ُمقیًِّدا لما تحاول أن تبرهن علیه.

 

 لقد قارنُت هذه الّصورة بلوحتین، ذلك ألّن اللِّوحات شّكلت قبل اختراع الّتصویر الفوتوغرافّي الوسیلَة

 البصریَّة الوحیدة لتوثیق كیف رأى الّناس ما رأوه. ولكّن تأثیر الّصورة یختلف بشّدة عن تأثیر الّلوحة؛

 فالّلوحة، أو تلك النّاجحة على األقّل، تشي باإلجراءات التي یستحضرها موضوُعها، ولذا یصبح بإمكاننا

 اعتباَر الّلوحة مكتملًة بذاتها إلى حّد ما.

 

 أّما فیما یتعّلق بهذه الّصورة الفوتوغرافّیة فإّما أن نتجاهلها أو ُنكمل معناها. إّن هذه الّصورة - على غرار

 ما بمقدور أّي صورة صامتة أن تفعل - تدعونا الّتخاذ قرار.

 

 أكتوبر 1967

 

 

[2] 

را في الّصحیفة إلى أن أتابع تأّمل موت ’تشي‘ جیفارا. دفعتني صورة فوتوغرافّیة أخرى ُنشرت مؤخ 

  

 حّتى نهایة القرن الثّامن عشر، كان ُیعتبر تصّور المرء لموته نتیجًة مباشرة مرّجحة ناجمة عن اختیاره

 لمسلك أفعاله ومعیاًرا لوالئه بصفته خادًما. وقد انطبقت هذه الحقیقة على أّي كان مهما كانت مكانته

ة ما  االجتماعّیة أو االمتیازات التي یحظى بها. بینه وبین ما یؤمن به من معاني، تكمن على الّدوام قوٌّ

 یربطه بها عالقٌة واحدة ممكنة وهي عالقة التّبعّیة أو االستعباد. نظریا، یمكن اعتبار هذه القوَّة  المصیَر

 المحتوم؛ وغالًبا ما یتّم تجسید هذا الجبروت من خالل الّرب أو الملك أو الّسّید.

  

 لذلك، فإّن الخیاَر الذي یّتخذه المرء (ذاك الخیار الذي ُتحّتم نتیجُته المرتقبة احتمالیَّة موته) غیُر تاّم ویثیر

 االستغراب. إّنه خیاٌر ُیمنُح لقّوة علیا من أجل نیل االعتراف [بوجوده].  یستطیع المرء الحكم على األمور

 فقط من خالل القضاء:  وأخیًرا، إّنه هو نفسه َمْن یتعّرض للمحاكمة. وفي مقابل هذه المسؤولّیة المحدودة

 یحصل على امتیازات، فتتنّوع الفوائد بین اعتراف الّسّید ببسالته لتشمل كذلك نعیم الفردوس. ومع ذلك،

 یقیم القرار األخیر والفائدة المثلى خارج حدود نفسه وحیاته. وبالتّالي، فإّن الموت، وقد یبدو جازًما في
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.processes الكلمة في الّنّص األصلّي هي  

 



 تعریف الّنهایة، هو وسیلٌة بالّنسبة له [صاحب القرار]، عبرٌة یخضع لها في سبیل [ترك] أثٍر ما؛ فالموت

 كُخْرم اإلبرة الذي َیِلُجُه كخیط رفیع. هذا ما هو علیه نمط بطولته.

  

 لقد أحدثت الّثورة الفرنسّیة تغییًرا في مفهوم البطولة. (فلیكن واضًحا أنّني ال أقصد أنواع بسالة بعینها:

 تكبُّد األلم أو الّتعذیب، والعزم على الهجوم أثناء التعّرض للنّار، وسرعة الحركة وخّفتها وصنع القرارات

 على أرض المعركة، والتّلقائّیة في تقدیم العون المتباَدل في ظّل الخطر – ُتحدَّد أنواع البسالة هذه من خالل

 الّتجربة الجسدّیة، ورّبما لم تطرأ علیها الكثیر من الّتغییرات مع مرور الوقت؛ أقصد فحسب ذلك الخیار

 الذي یسبق جمیع أنواع البسالة هذه). تقود الثُّورة الفرنسیُّة الملَك لمحاكمته وإدانته.

  

 في الخامسة والعشرین من عمره، یطرح سان جست في خطابه األّول في الجمعّیة أّن الَمَلكّیة جریمة،
8

 وهذا ألّن الملك یستولي على سیادة الّشعب بمفرده.

  

 إّنه لمن المستحیل توّلي الّسلطة ببراءة: جليٌّ هو الجنون الذي ینطوي علیه األمر. كّل ملك هو متمّرد

 وغاصب في آن.
9

 

 صحیح أّن سان جست یخدم – بتصّوره الخاّص - إرادة الّشعب العاّمة، ولكّنه اختار القیام بذلك بحریٍّة

 إلیمانه أّن الّشعب یجّسد  الّصواب  وأّن  جمهوریّتهم  تمّثل  الّنزاهة .

  

 هنالك ثالثة أنواع من األعمال الّشائنة ال یمكن للّنزاهة الجمهورّیة أن تقّدم لها الّتنازالت: األّول هو

الملوك: الّثاني هو خدمة الملوك: والّثالث هو إلقاء األسلحة بینما ال یزال هناك في مكان ما سیٌّد وعبد.
 
10

  

 لیس شائًعا في أیّامنا هذه أن یتصّور المرُء موَته بصفته معیاًرا یقیس به والءه باعتباره خادًما لسّید ما. إّن

 موته المتصّور هو على األرجح معیاُر توقه  للحریّة : دلٌیل على االعتقاد بتحّرره الفردّي.

  

 بعد مرور عشرین شهًرا على خطابه األّول، ُیمضي سان جست اللّیلة الّسابقة إلعدامه هو في الكتابة على

 منضدته. ال یقوم بأّي محاولة فّعالة لتخلیص نفسه؛ فقد كتب مسبًقا:

  

 تكون الّظروف قاسیة فقط أمام أولئك الذین تقهقروا مبتعدین عن القبر... أحتقر الّتراب الذي كّونني،

 هذا الّتراب الذي یخاطبكم: یستطیع أیا كان أن یطارد هذا الّتراب ویقضي علیه. ولكّنني أتحّدى أن

 ینازعني أحد على سلب ما منحته لنفسي، حیاًة مستقّلة في سماء القرون.
11

8
  الجمعّیة الوطنّیة لعام 1789.

9
  Saint-Just, Discours et rapports (Paris,1957)، ترجمها كاتب هذه المقالة عن الفرنسّیة إلى اإلنجلیزّیة.
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  نفس المصدر.
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  نفس المصدر.

 



 

 «ما منحته لنفسي». یقیم القرار األخیر اآلن في قرارة الّنفس ولكّن هذا لیس كلیا أو مطلًقا، إذ یبقى هناك

 بعض الغموض. لم یعد اهللا موجوًدا؛ ولكّن الكائن األسمى لروسو موجوٌد لكي یثیر البلبلة في المسألة
12

 بواسطة المجاز. یتیح المجاز للمرء أن یؤمن بمشاركته في المحاكمة التّاریخّیة لحیاته. «حیاة مستقلّة في

 الّسماء» هو ما تنطوي علیه المحاكمة التّاریخّیة. هذا بینما یحوم هناك شبح عهد سابق الوجود.

 

 حّتى عندما یصّرح سان جست عكس ذلك - في خطابه األخیر والجريء مدافًعا فیه عن روبسبیار وعن

 نفسه - یظّل الغموض:

 

 الّشهرة ضوضاء فارغة. دعونا نصغي بآذاننا إلى القرون التي مضت: لم نعد نسمع شیًئا؛ أولئك الذین

، في زمن آخر، لن یسمعوا شیًئا بعد اآلن. إّن الخیر هو ما یتوّجب  سیمّرون من بین جرار رمادنا
13

 علینا الّسعي إلیه، مهما كان الّثمن، مفّضلین في ذلك لقب البطل المیت على جبان على قید الحیاة.
14

 

 ولكْن في الحیاة، على عكس المسرح، ال یحظى البطل المیت بسماع ما ُینادى به. كثیًرا ما تكون منّصة

 الّثورة الّسیاسّیة ذات طابع مسرحّي ویعود ذلك إلى كونها نموذجّیة ُیقتدى بها. یشاهد العالم لكي یتعلّم.

 

 التفت إلینا المستبّدون في كّل مكان ألّننا كّنا نحاكم أحدهم؛ والیوم - مصحوبین بقدٍر أسعد - نتباحث

 حول تحّرر العالم، وبدورهم، یشاهدنا أناس األرض فهم حتًما إرادة األرض العظمى.
15

 

، في طریقة موت سان جست فنجده  مع ذلك، وعلى الّرغم من حقیقة هذا األمر، یكمن هناك مغزى، فلسفيٌّ

 محصوًرا في دوره على «المنّصة». (وقولي هذا ال ینتقص من بسالته).

 

 منذ الّثورة الفرنسّیة، عصِر البرجوازّیة، وبین القالئل الذین یتصّورون موتهم (ال حظوظهم) باعتباره

 نتیجًة طردیة نابعة من قراراتهم المبدئّیة، یتالشى هذا الّنوع من الغموض.

 

 تصبح المواجهُة شاملًة بین الّرجل الحّي والعالم كما یلقاه، ال شيء یفلت من [قبضة] هذه المواجهة، فال

 یمكن حّتى لمجّرد مبدأ أن یخرَج عنها. إّن الموت المتصوَّر لرجل ما هو معیاٌر لرفضه اإلذعاَن لما

 یواجهه، وخلف حدود هذا الّرفض، ال شيَء یوجد.

 

 كتب األناركّي الّروسّي فویناروفسكي، الذي ُقتل في إلقائه قنبلًة على األدمیرال دوباسوف ما یلي:

 

12
  جان جاك روسو  هو فیلسوف وكاتب ومحّلل سیاسّي سویسرّي أّثرت أفكاره الّسیاسّیة في الّثورة الفرنسّیة وفي تطویر االشتراكّیة ونمّو القومّیة.
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  المقصود urn، وهي الجرار التي ُیحفظ فیها رماد الموتى.

14
  نفس المصدر.

15
  نفس المصدر.

 



 دون ارتعاش أّیما عضلة في وجهي، دون نطق كلمة، علّي أن أصعد منّصة اإلعدام، ولن یكون هذا

فعًال عنیًفا أّتخذه بحق نفسي، بل سیأتي نتیجًة طبیعیة، على نحٍو مثالّي، لكّل ما مررت به خالل حیاتي.
 
16

 

 لقّد تراءى له موته على منّصة إعدام - وقد مات العدید من اإلرهابیّین الّروسیّین تماًما كما وصف - كما لو

 كانت هذه هي المیتة الّطبیعّیة لشخٍص عجوز. ما الذي یجعلُه قادًرا على تصّور موته؟ لن تكفینا الّتفسیرات

 الّسیكولوجّیة لإلجابة عن هذا الّسؤال. ذلك ألّن فویناروفیسكي َوَجَد العاَلم في روسیا - والذي ُیعتبر شامًال

 بما فیه الكفایة لیبدو شبیًها بالعالم بأسره غیَر ُمحتمل، ال على المستوى الّشخصّي كما یراه أّي منتِحر،

 ولكن وجده غیر محتمٍل في حّد ذاته. موته المتوّقع سیأتي نتیجًة طبیعّیة، على نحو مثاليّ  لكّل ما مّر به

 خالل حیاته في محاولته لتغییر العالم، ألّن التّنبؤ بما هو أقّل من ذلك سیعني أّنه احتمَل ما هو غیر محتمل.

 

 في مطلع القرن، هیّأ وضع األناركیّین الّروسیّین (ال نظریّتهم الّسیاسّیة) للوضع الّراهن بطرٍق عّدة. إّن

 فرًقا صغیًرا یكمن في «عالم روسیا» الذي یبدو شبیًها بالعالم الكّلّي. لقد كان هناك خارج حدود روسیا

 بالمعنى الّدقیق للقول، بدیًال، ولذا، ومن أجل تدمیر هذا البدیل وجعِل روسیا بحّد ذاتها عالًما، انجرَف العدید

 من األناركیّین نحو نوع من الوطنّیة الّروحانّیة.

 

 أّما الیوم فال یوجد بدیل. إّن العالَم ِوحدٌة منفردة، وقد أصبَح غیَر محتمٍل.

 

 ولكن هل سبق وكان محتمًال أكثر مّما هو علیه اآلن؟ لربما نتساءل، هل مضى وقت كانت فیه المعاناُة

لم واالستغالُل أقّل؟ ال توجد مفاضالت كهذه. ال بّد للمرء أن یدرك أّن صفة العالم غیر المحتملة هي  والظُّ

 إلى حدٍّ ما إنجاٌز تاریخّي. لم یكن العالم غیر محتمل حین كان اهللا ال یزال موجوًدا، وحین كان ال یزال

 هناك شبٌح لنظاٍم سابق الوجود، وحین كانت مسالُك العالم الّضخمة ال تزال مجهولًة، وحین كان ال یزال

 هناك من یؤمن بالفرق بین ما هو روحّي ومادّي (وهنا ال یزال العدید من النّاس یجدون حجًجا على اعتبار

 العالم محتمًال)، وحین كان ال یزال هناك من یؤمن بالّتفاوت الّطبیعي لصالح الّرجل.

 

حة من جنوب فیتنام في لحظِة یستجوبها جنديٌّ أمریكّي. تدفع ُصدَغها فوُّهة بندقّیة، ومن ُتظهر الّصورة فال 

ن الجلد النّاعم في وجهها فیبدو  الخلف تشّد قبضُة یٍد شعَرها، وإثر الّضغط الذي تحدثه فّوهة البندقّیة یتغضُّ

 كما لو شاخ قبل أوانه.

 

 لطالما رافقت المجازُر الحروَب، وُموِرَس فیها االستجواب تحت الّتعذیب على مدى قرون من الّزمان، إّال

 أّن المعنى الذي یمكن العثور علیه - حّتى ولو َعبر صورة فوتوغرافّیة - في حیاة هذه المرأة، وفي موتها

 المحتمل اآلن، یبقى جدیًدا.
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   أقتبس في روایة اإلنسان المتمّرد أللبیر كامي، 1963.

 



 

 سیحمل هذا المعنى كّل ما هو شخصّي، وخصوصّي، ومرئّي، وقابل للّتخیُّل: شكَل شعرها الَمفروق،

 وخدَّها المكدوم، وَشفتها الّسفلى المعقودة بعض الشيء، واْسَمها وجمیع الّدالالت التي یحرزها نسبًة لمن

 ینادیها به، وذكریاِت طفولتها، وشیمَة ُبغِضها للجندّي الذي یستجوبها، والِهبات الّتي ُولدت معها، وتفاصیَل

 جمیع مواقف الموت التي نجت منها حّتى اآلن، والنَّغمة التي تنادي بها اسم كّل من تحّب من النّاس،

 وتشخیَص أّي داٍء قد یصیبها ومسبّباته االجتماعّیة والمادّیة، و أّي شيء یعارض عقلها الحاذق، حّتى فّوهة

 المسّدس المصّوبة نحو ُصدغها. لكّنه أیًضا سیحمُل حقائق ُكبرى: ال عنف أشّد وال أكثر انتشاًرا أو

 استمراًرا كالذي ألحقتُه اإلمبریالّیة بباقي دول العالم، فإّن الحرب على فیتنام ُتستخدم لمحو مثال الّشعب

 المّتحد والمقاوم لهذا البطش والذي ینادي باستقاللیّته، وحقیقُة أّن الفیتنامیین یثبتون أّن أعظم قّوة إمبریالّیة

 ال تستطیع قهرهم، دلیٌل على تفّوق الموارد [البشرّیة] لشعب من 32 ملیون نسمة، بینما في أّي مكاٍن آخر،

 موارُد ألفّي ملیون شخص (التي ال تشمل فقط المادیّات والعمل، بل أّي حیاة أخرى) ُتهَدر، وُیساء
17

 استعمالها.

 

 ُیقال إّن على االستغالل أن یزول من هذا العالم، ولكّنه یستشري، ویستمّد، ویمتّد، وتطال یُده الهمجیُّة

 الجمیع، ویصبح أشّد وحشیة في دفاعه عن حّقه في االستغالل.

 

 دعونا نستوضح األمر: لیست الحرب على فیتنام ما هو غیَر محتمل، بل إنَّ فیتنام تؤّكد على وضع العالم

 الّراهن غیر المحتمل، وهذا الوضع بصورته هذه یقدُّم مثاًال للّشعب الذي یمنح األمل، ولقد أدرك جیفارا

 ذلك وسار وفًقا له؛ ال ُیعَتبر العالم غیر محتمل حّتى تبرَز إمكانّیة تغییره ویجري إنكار هذه اإلمكانّیة،

 فالُقوى االجتماعّیة القادرة على هذا الّتغییر - حّتى ولو بشروٍط عاّمة - ُمحددَّة، وقد اختار جیفارا أن یثبت

 نفسه من خالل هذه القوى، وبفعله هذا لم یكن قد خضع لما ُیعرف بقوانین التّاریخ وأحكامه، بل لطبیعة

 وجوده التّاریخّیة.

 

 لم یعد موُته المتصّور معیاًرا للتّبعّیة والّطاعة، وال لنهایة حتمّیة لتراجیدیا بطولّیة، فقد ُأغلق خرم إبرة

 الموت، ولم یعد هناك ما یمكن أن َیِلَجه، وال حّتى ُحكم تاریخّي لمستقبٍل (غیر معروف). بعدم مطالبته بما

 هو خارق، وبتحّركه وفًقا لما یدركه من أقصى إمكانیّات وعیه، یصبح موته المتصّور معیاًرا للّتكافؤ الذي

 أصبح من الممكن أن یتحّقق اآلن بین الّذات والعالم؛ إّنه معیاٌر اللتزام جیفارا الكامل واستقاللیّته التّاّمة.

 

 من المنطقّي افتراُض أنَّ رجًال مثل جیفارا بعد أن كان قد اّتخذ قراره، مّر بلحظاٍت أدرك خاللها هذه

 الحّرّیة، التي تختلف بجوهرها عن أّي حّرّیة أخرى.

 

17
  [عدد سّكان العالم في سنة 1968.]

 



 علینا أن نتذّكر هذا وأّال ننسى األلم، والّتضحیة، والمتاعب الهائلة التي لطالما كانت حاضرة. ففي رسالٍة

  أرسلها لذویه إبّان رحیله عن كوبا، كَتَب جیفارا:

 

 قّوة إرادتي المتجلّیة مع عزیمة الفّنان في داخلي ستدفُع بأرُجلي الواهنة وستْمأل رئتّي المنَهكتین لكي

  أمضي ُقُدًما.
18

 

 ینایر 1968

18
   إرنستو تشي جیفارا، Le Socialisme et l'homme (باریس: ماسبیرو، 1967)، ص 113 (ترجمة الكاتب).

 


