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الحزب الشيوعي عشية الـ90

ابعد من القصور والخطأ
سعداهلل مزرعاني *
ب � �ع ��د ع � �ق � ��ود ات � �س � �م ��ت ب ��ال� �ن� �س ��خ وال �ت �ب �ع �ي ��ة
وامل �م��ارس��ات ال�ت�ع�س�ف�ي��ة (راف �ق �ت �ه��ا ،رغ ��م ذل��ك،
نضاالت وتضحيات جمة وقمع وم�ن��ع )...كان
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي
عام  .1968لقد شكل املؤتمر املذكور انتفاضة
على تغييب ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ومعها الشرعية
ال �ح ��زب �ي ��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة م� ��ن ص� �ف ��وف ال � �ح � ��زب ،ال
ً
املفروضة من «املركز» الوكيل في دمشق ممثال
آن��ذاك بالقيادة البكداشية ـ الستالينية .كانت
املؤتمرات في إجازة مفتوحة استمرت  25عامًا!
كان من أهداف املؤتمر النهوض بالحزب عبر:
اج ��راء م��راج�ع��ة نقدية لتوجهاته وسياساته
وم��واق �ف��ه .اج ��راء تحليل ك�ل��ي وش��ام��ل للواقع
اللبناني وصياغة برنامج لتغييره .اقرار نظام
داخلي يحدد قواعد عمل الهيئات مع توسيع
ه ��ام ��ش االن� �ت� �خ ��اب ب � ��دل ال �ت �ع �ي�ي�ن .ت�ص�ح�ي��ح
ال �ت��وج��ه ح �ي��ال ال �ق �ض��اي��ا ال �ق��وم �ي��ة (ال �ع��روب��ة
والوحدة وقضية فلسطني  )...والربط الجدلي
ما بني القومي واالجتماعي على نحو يخرج
ال �ح��زب م��ن امل�ف�ه��وم ال�ض�ي��ق ال ��ذي ق��ام��ت عليه
أول��وي�ت��ه ،وأدت ب��ه إل��ى ارت �ك��اب أخ�ط��اء وعزلة
وتهميش.
ّ
ت �ج �س��د ك� ��ل ذل � ��ك ،ت �ق��ري �ب��ًا ،ف ��ي اق � ��رار ب��رن��ام��ج
م��رح �ل��ي ي �ن �ط �ل��ق م ��ن واق � ��ع ل �ب �ن��ان وح ��اج ��ات
التغيير فيه« :حكم وطني ديموقراطي» يمهد
لالشتراكية .أي تم تجسيد االيديولوجية في
ّ
برنامج ذي مراحل ومحطات ،وليس تكرار أن
الشيوعية هي الحل على طريقة «االس�لام هو
الحل»!
شكل املؤتمر قفزة هائلة في مسار الحزب وفي
تحالفاته وفي تفعيل منظماته وقطاعاته وفي
عمله الفكري واالع�لام��ي والشبابي والنقابي
والجبهوي.
أع��اق��ت ال �ح��رب األه�ل�ي��ة ه��ذا امل �س��ار ،وأض��اف��ت
مجرياتها ونتائجها مشاكل جديدة :لقد ازداد
«التطييف» والتبعية ل�ل�خ��ارج .خضع لبنان
للوصاية فترة مماثلة لفترة ال�ح��رب االهلية.
سريعًا ،بعيد ذل��ك ،حصل ال��زل��زال السوفياتي
وان �ه��ار املعسكر االش �ت��راك��ي وم�ن�ظ��وم��ات��ه في
غضون أيام أو أشهر.
ّ
ش��ك��ل ذل ��ك وس � ��واه أس� ��اس أزم� ��ة ج ��دي��دة ذات
أبعاد فكرية وسياسية تنظيمية واجتماعية
وبنيوية.
ان�ط�ل�ق��ت ف��ي ال �ح��زب آن � ��ذاك (ُ )92 - 91ورش��ة
ت �ح �ل �ي��ل ون � �ق� ��اش وت �ف �ك �ي ��ر وت� ��دب � �ي� ��ر .ق ��دم ��ت
مساهمات ممتازة وم��راج�ع��ات واستنتاجات
جديدة .لكن ذلك لم يكن موضع اجماع.
ت�ب�ل��ورت ،م��ذ ذاك ،ث�لاث��ة ت �ي��ارات .ت�ي��ار ال�ي��أس
وال�ت�خ�ل��ي ،وت�ي��ار العاطفة والعصبية ،وتيار
التجديد ،ولو التدريجي ،بعد أن تعذر إحداث
التغيير املنشود دفعة واحدة.
ت �ع��اي��ش م �ن��ذ امل��ؤت �م��ر ال �ث��ام��ن ( )1999ت �ي��ارا
التجديد وامل�ح��اف�ظ��ة .اس�ت�ط��اع ت�ي��ار التجديد
إدخ� ��ال ت�غ�ي�ي��رات ذات ط��اب��ع أس��اس��ي بغرض
ب �ن��اء ال �ح��زب ـ �ـ امل��ؤس �س��ة :اس �ت �ح��داث مجلس
وط �ن ��ي ي ��رس ��م ال �س �ي��اس��ات وال ��رق ��اب ��ة ب � ��إدارة
مستقلة ،تعزيز دور املنظمات والقطاعات في
ن �ط��اق ع�م�ل�ه��ا وان �ت �خ��اب م�س��وؤل�ي�ه��ا م��ن قبل
اعضائها انفسهم ،جعل االنتداب للمؤتمر من
القاعدة مباشرة ،تحديد مهل تولي املسوؤلية،
تعزيز الرقابة املالية على املؤسسات واالنفاق
ض �م ��ن اط � ��ر وق � ��واع � ��د .ول� �ق ��د ك � ��ان األه� � � ��م ،ف��ي
امل� �ج ��ال ال �ب��رن��ام �ج��ي ،ت �ط��وي��ر ش �ع��ار «ال �ح �ك��م
ال��وط �ن��ي ال��دي �م��وق��راط��ي» إل ��ى ش �ع��ار «ال�ب��دي��ل
الديموقراطي للنظام الطائفي» (وهو ما تبناه
ال �ح��راك ال�ش�ب��اب��ي الشهير وال��واس��ع ف��ي ربيع
ع ��ام  .)2011وه ��و ب��دي��ل م�ت�ك��ام��ل ب�م��رت�ك��زات��ه
الوطنية والسياسية واالقتصادية والتربوية.
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وقد جرى تحديد قواه االجتماعية والسياسية
وضرورة إقامة الجبهة الضرورية للنضال من
ّ
أج �ل��ه .وح�ي��ث إن م�ع��رك��ة ال�ت�ح��رر ذات ج��وان��ب
متكاملة ف��ي حقولها ال��وط�ن�ي��ة واالجتماعية
والقومية ،فقد بذلت جهود في املجال العربي
وال��داخ �ل��ي إلق��ام��ة أط��ر ت �ع��اون وت�ن�س�ي��ق ،كما
ج��رى سعي الستئناف امل�ش��ارك��ة ف��ي املقاومة
ُ
ضد العدو وت��رج��م ذل��ك بخطوات وتضحيات
ومحاوالت.
أم�ا التيار «املحافظ» فقد ك�ان يعد ،عبر تكتل
غير ش��رع��ي ،لالنقالب على ك��ل ذل��ك« .تمسكن
كي يتمكن» .نظم حمالت مثابرة ضد التجديد
واالش��اع��ات ض��د رم ��وزه .أق��ام ع�لاق��ات داخلية
وخ ��ارج �ي ��ة س��ري��ة ل �ه��ذا ال� �غ ��رض .وه � ��و ،على
سبيل املثال ،تبنى نظرية أن انهيار املنظومة
السوفياتية إنما كان بفعل املؤامرة الخارجية
وليس ُ أيضًا بسبب الخلل الداخلي.
م��ا ان ن�ف��ذ االن �ق�لاب (س�م��اه ك��ذل��ك أح��د ال��رف��اق
الذين شاركوا فيه سابقًا) بعد املؤتمر التاسع
أواخ��ر ع��ام  ،2003حتى ب��دأت عملية متكاملة
لالرتداد على كل ما تقدم .جرى إلغاء املجلس
ال ��وط� �ن ��ي ،ودور ال �ه �ي �ئ��ات ول � �ج ��ان ال ��رق ��اب ��ة،
وال�خ�ط��ط وال �ب��رام��ج ال�س�ي��اس�ي��ة ،وال�ت�ح��ال�ف��ات
والصيغ الجبهوية.
ُ
واستعيض عن كل ذلك بخطابات األمني العام
وبمفردات وشعارات وممارسات ال تنطلق إال
م��ن العصبية ،وال تستهدف إال تعزيز موقع
ال �ت �ك �ت��ل امل �ه �ي �م��ن ف ��ي م ��ؤس� �س ��ات وم �ن �ظ �م��ات
الحزب.
ولقد تفاقم ه��ذا النهج بتداعيات «منطقية»:
تعطيل آل�ي��ات عمل ال�ح��زب .تقديم ال��والء على
ال �ك �ف��اءة وال �ك �ف��اح �ي��ة .ح �م��اي��ة ،ب ��ل وت�ش�ج�ي��ع،
االرت � �ك� ��اب� ��ات وال� �ت� �ف� �ل ��ت واالن � �ت � �ه� ��ازي� ��ة .ب� ��روز
م �م��ارس��ات وق �ح��ة ف��ي م �ج��ال االخ �ل��اق وس ��وء
االتمان وحماية ذلك من قبل القيادة .ممارسة
اره� ��اب م�ع�ن��وي ع�ب��ر االت �ه��ام��ات واالف� �ت ��راءات
وق � ��رارات ال�ف�ص��ل وال�ت�ه��دي��د ب�ه��ا ب�ع��د تعطيل
هيئات الرقابة.
أكثر من عانى من ذلك املنظمات الجماهيرية
وال �ن �ق��اب �ي��ة ،وال �ش �ب��اب �ي��ة خ �ص��وص��ًا .ف �ه��ذه قد
ت�ش�ت�ت��ت وت �ش ��رذم ��ت ،أو ض �م��رت إل ��ى ه�ي��اك��ل
خاوية وشكلية.
«ت � ��وج � ��ت» ال� �ك� �ت� �ل ��ة امل �ه �ي �م �ن��ة ع� �ل ��ى ال� �ق� �ي ��ادة
«انجازاتها» بالتمديد لنفسها وبتجاهل بنود
ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي ل�ل�ح��زب ف��ي اح �ت��رام امل��واع�ي��د
وامل��وج �ب��ات وبتعطيل «ال�ه�ي�ئ��ة ال��دس�ت��وري��ة»،
وه��ي املرجعية القضائية الشرعية الوحيدة
في الحزب.
ل�ق��د خ��رج ال �ح��زب ،بسبب ك��ل ذل��ك م��ن الحياة
ال �س �ي��اس �ي��ة .وي� �غ ��ادر ص �ف��وف��ه ،ق��رف��ًا أو ي��أس��ًا
املئات سنويًا .وتسود حياته الداخلية اشكال
من التعطيل واالنكفاء والترهل وع��دم املباالة
والصراخ والتوتر ،وال تجتمع اللجنة املركزية
بنصاب شرعي (؟) إال من أج��ل اتخاذ ق��رارات
الفصل.
ال ي ��ذك ��ر ال � �ح� ��زب ،اآلن ،إال ارت� �ب ��اط ��ًا ب��أزم �ت��ه
وتوتراته .وهو غائب إلى حد الشلل عن مهمته
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ب �ن��اء ب��دي��ل ان� �ق ��اذي ب �ع��د عجز
وتراجع طرفي الصراع التقليديني من ممثلي
البورجوازية الكبرى التابعة.
أزمة الحزب وكل حزب مشابه ،هي في املراوحة
ف��ي ال �ق��دي��م وش �ع��ارات��ه ال �ت��ي ل��م ي�ك��ن بعضها
مناسبًا للبنان حتى في مراحل التأسيس!
ال خ � ��روج م ��ن األزم� � ��ة إال م ��ن خ�ل��ال «ن �ف �ض��ة»
وان �ت �ف ��اض ��ة ،ي �ف �ض �ي��ان إل� ��ى إع� � ��ادة ت��أس �ي��س،
تطلق مشروعًا ث��وري��ًا ق��ادرًا على تقديم بديل
انقاذي للبنان :بديل يواصل ريادات وإنجازات
الشيوعيني والتقدميني اللبنانيني ويدفع بها
مجددًا نحو العمل واألمل!
* كاتب وسياسي لبناني
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ورأسمالية عـص
ستيف جوبز
ّ
أسعد أبو خليل *
ّ
سوريني (وم��ن الفريقني
ت��رى على «فايسبوك»
امل �ت �ع��ارض�ين) وع� ��رب ي �ض �ع��ون ص� ��ورة ستيف
ج ��وب ��ز ك �ص ��ورت �ه ��م األس� ��اس� � ّ�ي� ��ة .وف � � ��اة ج��وب��ز
أط�ل�ق��ت حملة م��ن ال��زه��و ب��ه وب��أص�ل��ه ال�س��وري
ّ
ّ
ّ
الشوفينية _
السورية
الوطنية
(البيولوجي).
ُ
ّ
وطنية جريدة «النهار» املحتضرة
على طريقة
ّ
العربية.
_ انتشت بخبر أص��ول ستيف جوبز
ل�ك��ن ه��ذا ال��زه��و ل�ي��س ل��ه م��ا ي �ب� ّ�ررهُ .ول ��د جوبز
ألب سوري اسمه عبد الفتاح الجندلي ،ودرس
ّ
ّ
انضم
األميركية في بيروت (حيث
في الجامعة
ّ
إل��ى ن��ادي «ال�ع��روة الوثقى» بعد تخرج جورج
حبش مباشرة) .أتى إلى أميركا إلكمال دراسته
ف��ي ال �ع �ل��وم ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة وس�ك�ن�س��ون،
ل�ك�ن��ه ألس �ب��اب م�ج�ه��ول��ة ل��م ي�س�ت�م� ّ�ر ف��ي العمل
لاّ
األك��ادي�م��ي ،وان�ص��رف إل��ى إدارة املطاعم .إ أن
ّ
ّ
الجندلي تخلى عن ابن (ستيف) وابنة له .السيد
ً
ال�ج�ن��دل��ي ل�ي��س م �ث�لا أع �ل��ى ف��ي األب � � ّ�و ّة .ت��رع��رع
س�ت�ي��ف ف��ي ك �ن��ف ع��ائ �ل��ة أم �ي��رك� ّ�ي��ة ت �ب��ن �ت��ه ،ول��م
ّ
األميركية (التي
يعلم عن أبيه شيئًا ،وال عن ّأمه
ّ
تخلى عنها الجندلي بعدما حاربت عائلتها كي
تبقى معه) إال بعد سنوات طويلة عندما عرف
�وي��ة أب�ي��ه ّ
ه� ّ
وأم ��ه ال�ب�ي��ول��وج� ّ�ي��ة .ل��م ي�ع� ِ�ن األص��ل
العربي لـ«ستيف جوبز» شيئًا له ،على ما روى
ّ
الرسمية عن الرجل
ولتر أيزكسون في سيرته
ُ
ّ
للعربية) .وحتى بعدما
(والكتاب ترجم طبعًا
توصل إلى معرفة ّ
ّ
هوية والده ،رفض ستيف أن
ّ
يلتقي ّ به ،ولم يجب عن كل رسائله اإللكترونية.
ل��م يمثل الجندلي م�ث��ال األب ال�ص��ال��ح لولديه.
فعلى أي أس��اس يزهو البعض بأصول ستيف
ّ
تعن له شيئًا؟
جوبز العربية وهي ّلم ِ
لكن ه��ذه ع��ادة لبنانية مقيتة أدرجتها تقليدًا
«النهار» حيث زهت لعقود (وال تزال في
جريدة ُ
سنواتها املحتضرة) بكل لبناني يرد اسمه في
ّ
لبنانيًا ،كما
اإلع�لام الغربي ّ(وأحيانًا ال ّ يكون ّ
اللبنانية» املنشقة« ،إل بي
زهت محطة «القوات ّ
سي» بإيليا قازان ،ظنًا منها أن الرجل من عائلة
ّ
ّ
النصابون واملحتالون
البيروتية .حتى
ق��ازان
ّ
وامل �ش �ع��وذون ال�ل�ب�ن��ان��ي��ون ف��ي ال �ع��ال��م ،ي�ن��ال��ون
ً
ّ
ّ
اللبنانية .لكن
القومية
وثناء في إع�لام
تقديرًا
لنرجع إلى جوبز.
إن عصر التكنولوجيا والكومبيوتر رفع مرتبة
األث��ري��اء إل��ى أنصاف اآللهة ألن امل��ال هو الدين
ال �ج��دي��د ف ��ي ال �ع �ص��ر م ��ا ب �ع��د ال �ح ��دي ��ث .ه�ن��اك
جيل من الشباب اليوم نشأ على تعظيم أثرياء
عالم اإلنترنت ،وخصوصًا ستيف جوبز وبيل
غ�ي�ت��س .ل�ك��ن م ��اذا ي �ع��رف ال� �ق � ّ�راء ع��ن ال��رج�ل�ين،
وع��ن غيرهما م��ن أص �ح��اب امل �ل �ي��ارات ف��ي عالم
الكومبيوتر؟ هناك كتاب اسمه «قراصنة وادي
السيليكون» ويحكي ّ
قصة صعود بيل غيتس
وستيف جوبز .ال��رج�لان ،خالفًا للشائع ،ليسا
م �خ �ت��رع�ي�ن .إذا ك� ��ان ل �ل��رج �ل�ين ع �ب �ق� ّ
�ري��ة ،ف�ه��ي
ت�ك�م��ن ف ��ي م �ج��ال األع� �م ��ال وال �ع�ل�اق ��ات ال �ع� ّ
�ام��ة
وق � �ّ�راءة ن��زع��ات ال �س��وق وال�ت�ص�م�ي��م ال �ت �ج��اري
الفني (في حالة جوبز فقط) .شركة «آبل» التي
ّأس �س �ه��ا س�ت�ي��ف ج��وب��ز س��رق��ت ط��رُي�ق��ة حديثة
الس�ت�ع�م��ال ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر ب��ال �ف��أرة امل� ّ
�وج �ه��ة من
ّ
شركة «زي��روك��س» التي احتفظت بالتقنية من
دون أن تعرف ّ
كيفية استعمالها وتسويقها ألن
ّ
الشركة كانت محدودة ج��دًا في مجال أعمالها
وإنتاجها.
ّ
وقصة صعود جوبز ّ
ّ
الرأسمالية الحديثة
قصة
ّ
ّ
ّ
التي لم تتحول إلى رأسمالية أكثر إنسانية عبر
ال�س�ن��وات .على العكس ،فقد ازدادت الفروقات
ّ
االج�ت�م��اع� ّ�ي��ة ب�ين ال�ط�ب�ق��ات ،وت�ق��ل�ص��ت الطبقة
ال��وس�ط��ى ،فيما ارت�ف��ع ع��دد أص�ح��اب امل�ل�ي��ارات
ال��ذي��ن ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى نسبة أك�ث��ر م��ن ال�ث��روة
ّ
ال��وط�ن� ّ�ي��ة .واالق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي ال�ف��ظ والظالم
(وال��ذي جلبه رفيق الحريري وف��ؤاد السنيورة
إلى لبنان) يعتمد على تقليص نسب الضرائب
ع�ل��ى أص �ح��اب ال� �ث ��روات ،ع�ل��ى ح �س��اب النفقات
ً
االج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ،وه ��ي أك �ث��ر ب �خ�ل�ا من
معظم ال��دول األوروب� ّ�ي��ة ،حتى الصغيرة منها
ّ
الخارجية،
(وهذا ينطبق أيضًا على املساعدات
حيث تمنح أميركا أقل نسبة من دخلها القومي
ّ
األوروبية).
ملساعدة الغير ،مقارنة بكندا والدول
االقتصاد األميركي مبني على خدمة أصحاب
املليارات الذين يسيطرون من خالل ّ
تبرعاتهم
نظام انتخابي يعطي سلطة ونفوذًا وقربًا
في ُ
م ��ن امل �ن �ت �خ��ب ل �ل �م �م� ّ�ول�ي�ن .وال ��دي �م ��وق ��راط � ّ�ي ��ات
امل� �ت� �ط � ّ�ورة ف ��ي ب �ع��ض دول أوروب� � � ��ا ال ت�س�م��ح
ب��األف�ض�ل� ّ�ي��ة ال �ت��ي يعطيها ال �ن �ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي
األميركي لألثرياء ،فهي تعمل بنظام التمويل
ّ
ّ
االنتخابية،
اإلعالنية
العام ال الخاص للحمالت
ّ
ً
حيث يتساوى ال�ث� ّ
�ري م��ع األق ��ل ث ��راء (ال مكان،
ّ
ّ
طبعًا ،للفقراء في الديموقراطيات الغربية.

ف�ل�ي�ق�ل��ع ع�ل�اء األس ��وان ��ي _ داع� ��ي دي�ك�ت��ات� ّ
�وري��ة
ال�س�ي�س��ي _ ع��ن إط �ل�اق ال �ش �ع��ار ال �ف ��ارغ ع��ن أن
ّ
ّ
«الديموقراطية ه��ي ال�ح��ل» ،وال��ذي ال يزيد في
ّ
الحكمة ع��ن ش�ع��ار «اإلس �ل�ام ه��و ال �ح��ل» ألن ال
ّ
الديموقراطية وال الدين يحالن معظم املشاكل
ّ
ّ
االق �ت �ص� ّ
�ادي��ة واالج �ت �م��اع��ي��ة وال�س�ي��اس��ي��ة التي
ّ
تنوء تحتها معظم املجتمعات اإلنسانية) .لو
ّ
اإلغريقي «بيريكليس»
طبقنا تعريف السياسي ُ
في خطبة ال��رث��اء الشهيرة امل��درج��ة في «تاريخ
ال� �ح ��روب ال�ب�ي�ل��وب��ون�ي�س� ّ�ي��ة» ل �ث��وك �ي��دي��دس ،ملا
ّ
َ
ديموقراطيًا ،ول��م تكن
اعتبر النظام األميركي
ّ
ّ
الديموقراطية أبدًا من نوايا اآلباء املؤسسني.
إن قصص ث��راء أصحاب شركات التكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة ت �ب �ه��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي
وت�س� ّ�وق للنظام االق�ت�ص��ادي األميركي ال��ذي ال
يسمح ب��ال�ت��روي��ج إال ل�لاس�ت�ث�ن��اءات ف��ي ح��االت
ال �ث��راء ال�ف��اح��ش ال�ح��دي��ث ،ال ل�ل�ح��االت ال�س��ائ��دة
م� ��ن ال� �ف� �ق ��ر وم � ��ن ال� �ن� �ض ��ال ال� �ي ��وم ��ي ف� ��ي دخ ��ل
محدود .النظام االقتصادي األميركي من أكثر
ّ
االقتصادية الحديثة ج��ورًا ،وهو يعتمد
النظم
ّ
ع�ل��ى أق ��ل نسبة م��ن اإلن �ف��اق ال �ع��ام ف��ي ال�ب��رام��ج
ّ
ّ
تفيد املجموع.
االقتصادية _
االجتماعية التيّ ُ
ّ
ّ
إن األنظمة االقتصادية األوروبية املتقدمة على
ً
النموذج األميركي (مثل فرنسا أو أسوج مثال)
ّ
تنتج ع ��ددًا أق ��ل بكثير م��ن أص �ح��اب امل�ل�ي��ارات،
ّ
ّ
لكنها تتمتع بمستوى من العدالة االجتماعية
لم يتوافر يومًا هنا .إن نجاح الجشع األميركي
يكمن ف��ي زرع فكرة خطيرة ف��ي أذه��ان الشعب
�ري ��ة ه ��ي ف ��ي ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا ح� ّ
األم� �ي ��رك ��ي :ال �ح � ّ
�ري��ة
تراكم الثروات ،وعندما تقرن هذه الفكرة بفكرة
ّ
يخيل للمواطن (واملواطنة)
«الحلم األميركي»
أن العمل ال��دؤوب ال ب� ّ�د أن ي� ّ
�ؤدي إل��ى «النجاح
االق � �ت � �ص ��ادي» _ أو م ��ا ي �س� ّ�م��ى ه �ن��ا «ق �ص��ص
النجاح» املحض .ويجهد املاليني هنا لسنوات
وع �ق��ود م��ن دون ت�ح�ق�ي��ق ال �ح �ل��م ،ل�ك��ن ال�ث�ق��اف��ة
ال �س��ائ��دة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ف��ن السينمائي ،ال
ّ
االستثنائية ،عن رجل كافح
تهتف إال للحاالت

