ٌمثل عام  8102الذكرى السنوٌة الثمانٌن لما تُدعى "لٌلة البلور" ،وهً اللٌلة التً ا ُرتكبت فٌها مذابح وأعمال عنف فً
 01نوفمبر .0392
وترجع  28عا ًما للوراء لتذكرنا بٌوم  01ماٌو  0399الذي حرلت فٌه الكُتب فً برلٌن ،والح ًما فً أماكن أخرى مثل
ماٌنتس ٌوم ٌ 89ونٌو من نفس العام.
وصف سٌباستٌان هافنر فً ذكرٌاته التً نُشرت بعد وفاته ماهٌة المسرح السٌاسً األدبً وكٌف كان ٌبدو فً سنوات حكم
النظام االشتراكً الوننً النايي االستبدادي" 4لصة ألمانً"4
بالتأكٌد لم تغفل هذه الذكرٌات عن توجٌه عتابًا لنا بسبب ما بدر منا من
افتمارنا للخبرة فً التعامل مع خشٌتنا للموت والشعور بالولوع تحت رحمة
لوة أعظم ال حول لنا وال لوة أمامها ،فلم نجد مالذًا إال فً لدرة البشر على
العٌش فً ٌوتوبٌا خٌالٌة ال نسمح ألحد بأن ٌيعجنا فٌها ونحن نتنعم بها.
أعتمد أن يوجٌن شابٌن لبل مائة عام كانا لٌتمكنا من فعل شًء أفضل من ذلن
 ولتكن مثالً لٌلة حب تجمعهما ،ولكنها كانت محفوفة بالمخانر والضٌاع .فلمنتمكن من فعل شًء محدد ،لذا ذهبنا إلى المسرح ألنه كان مسمو ًحا به ولم
ٌعترض أح ٌد نرٌمنا 4أوالً ألننا كنا سنفعل ذلن على أٌة حال ،ثانًٌا حتى نشتت
أذهاننا لدر اإلمكان عن التفكٌر فً كل ما هو سًء وميعج .لد ٌبدو ذلن بدم
بارد وعالمة على عدم الخوف ،ولكنه ربما ٌكون عالمة على ضعف معٌن
فً الشعور وتبٌن أننا لم نصل ولتها إلى نمنة الذروة فً الحالة الشعورٌة،
حتى إن كنا ال نعرف سوى المعاناة .إن جاي لً التعمٌم فً هذا الممام ،فإن
ث جدٌد فً ألمانٌا هو غٌاب الفاعل عن أداء الفعل ،والشهٌد للبكاء على ما فمده ،وأن
من أكثر األشٌاء شؤ ًما فً ولوع حد ٍ
ٌبدو كل شًء على هٌئة نصف مخدر مميوج بمادة مشاعر مخففة فً ممابل فعل فاحش؛ وأن تُرتكب جرائم بدافع مياجً
من ألعوبة نفل سخٌفة دون حساب عوالبها ،وأن ٌُمبل التذلل وٌُرضخ للموت المعنوي باعتبارها حالة صغٌرة َعارضة،
وأن الموت بالتعذٌب النفسً ما هو إال "سوء حظ" .ولد تم مكافأتنا فً هذا الٌوم على كسلنا وخمولنا ،وذلن ألنه الصدفة
لادتنا إلى اكتشاف سرادٌب الموتى وكان ذلن المغامرة الثانٌة الرائعة فً هذا المساء .وذهبنا إلى المكان العام الوحٌد فً
ألمانٌا حٌث ٌوجد شكل من أشكال المعارضة والشجاعة والفكاهة واألنالة .فً الصباح شاهدت بنفسً كٌف انهارت
المحكمة اإلللٌمٌة العلٌا فً بروسٌا ،بتمالٌدها التً تمتد إلى عدة لرون مضت ،بنرٌمة ال تُحسد علٌها أمام النايٌٌن .ومسا ًء
كنت أشاهد كٌف كان ٌحاول عدد للٌل من ممثلً المسارح الصغٌرة فً برلٌن أن ٌحافظوا على الشرف بكل عية ورشالة
ودون الولوع تحت تأثٌر التمالٌد المدٌمة .فسمنت المحكمة اإلللٌمٌة العلٌا .وظلت سرادٌب الموتى كما هً.
نظرا ألن الحفاظ
الرجل الذي حمل لواء مجموعة من الممثلٌن ولادهم إلى النصر ً -
عا من أنواع
على الثبات واالستمرار فً ظل بنش لوة عظمة تهدد بالمتل ٌُعد نو ً
ً
ممٌيا ومه ًما دون شن فً
دورا
النصر  -هذا الرجل كان فٌرنر فٌنن ،فمد كان له
ً
تسنٌر تارٌخ الراٌخ الثالث  -ولد كان أحد األدوار الشرفٌة المهمة .لم ٌكن ٌبدو مثل
البنل ،ولكنه كاد أن ٌصبح بنالً ،ولكن سبمه بشكل غٌر مرغوب إلى الظفر بهذا
مغوارا.
سا
اللمب .حٌث إنه لم ٌكن ممثالً ثورًٌا ،ولم ٌكن
مستهيءا ً الذعا ً ،ولم ٌكن فار ً
ً
ِ

بل كان ٌحمل فً داخله السلم والحب والود .فمد كانت نكاته لنٌفة ورالصة ومحلمة؛ وكانت أداته الرئٌسٌة تكمن فً
ايدواجٌة المعانً واللعب باأللفاظ ،وهو الشًء الذي أصبح بار ًعا فٌه تدرٌجًٌا بمرور الولت .واخترع شٌئًا ٌُسمى "النكتة
الخفٌة" ولد كان ٌحاول تسخٌر نالاته وإمكاناته فً جعل نكاته دائ ًما خفٌة .ولكنه لم ٌستنع إخفاء نهجه ونرٌمة تفكٌره.
وفً النهاٌة ظل مالذًا للحب والود والسكٌنة فً بل ٍد كانت هذه الصفات فٌها فً لائمة اإلبادة .وفً الحب والود والسكٌنة
التً كان ٌتبناهم كانت تكمن شجاعة حمٌمٌة صلبة تظهر على شكل "نكات خفٌة" .فمد كان ٌملن الشجاعة فً التحدث عن
حمٌمة النايٌٌن  -وذلن فً للب ألمانٌا! وكان ٌتحدث فً جلساته دائ ًما عن المعتمالت وتفتٌش المنايل ،والملك العام،
والكذب العام؛ فمد كانت سخرٌته من هذا كله تأتً فً صورة خفٌة وشجٌة وحيٌنة ومع ذلن كان عياؤه لوًٌا وغٌر
اعتٌادي.
وربما كانت لٌلة ٌوم  90مارس  0399لٌلته الكبرى .فً تلن اللٌلة كان المنيل مكت ً
ظا بأشخاص كانوا فً الٌوم الذي تلً
جمهورا ٌضحن بهذا الشكل .فمد
أر فٌها
ً
هذه اللٌلة مثل أُناس ٌُحملمون فً هاوٌة كبٌرة .فجعلهم فٌنن ٌضحكون بصورة لم َ
مثٌرا للشفمة ،وكان بمثابة تح ٍد جدٌد ُولد من رحم هذا الضحن وخ َّلف وراءه التخدٌر والٌأس واإلحبان،
كان الضحن
ً
وساعد الخنر المحدق بهؤالء األشخاص على تأجٌج شعلة هذا الضحن  -ألم ٌكن األمر أشبه بمعجية أن كتٌبة العاصفة
ت منذ فترة نوٌلة
النايٌة ( )SAلم تأ ِ
للمنيل العتمال كل من فٌه؟! ربما كنا
سنستكمل ضحكنا فً هذه اللٌلة على
خشبة

مسرح

"السٌارة

الخضراء"

(باأللمانٌة .)Grüner Wagen 4لمد كنا
نتأرجح على أوتار الخنر والخوف.

