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1
ت�صدر االآخر كاأّنها على موعد مع التمّردات والنفجارات البهّية التي كانت حتد�ص بها 

وتعمل لها اأخواتها ال�صابقات : �سعر، اآفاق، مواقف، اإىل جانب زميالتها املجاّلت العربّية 
الأخرى التي كانت حتد�ص بها كذلك وتعمل لها.

كان زمن هذه املجاّلت جميعًا زمن القتناع باأّن حياة الإن�صان العربي ل تكتمل ول تاأخذ 
معناها الإن�صاين اإّل برف�ص الواقع العربي، يف خمتلف م�صتوياته، من اأجل تغيريه. كان 

اقتناعًا يف م�صتوى احلقيقة. ذلك اأّن هذا الواقع كان غارقًا، على جميع الأ�صعدة، يف نوع 
من التعّفن الآخذ يف حتويل احلياة اإىل مقربة متحّركة. ولقد اأدرك ال�صّبان وال�ّصابات 

العرب هذه احلقيقة، فتمّردوا وقادوا �صعلة التمّرد غري عابئني مبا يحدث حّتى لو كان املوت 
احل�صاد الوحيد.

وح�صد كثريون املوت. ننحني لهم حتّية واإعجابًا وامتنانًا. ونوا�صل م�صريتهم.

2
اأثبتت التجربة يف هذه البداية ما كان قائمًا، ممّوهًا : ال�صلطة عند العرب هي راأ�ص الف�صاد. 

وهي اأكرث من اأن تنح�صر يف كونها مظهرًا �صيا�صّيًا. اإّنها هو�ٌص يف بنية الذات. هو�ٌص حتّول 
اإىل مر�ص مرّكٍب خا�ّص، تتالقى فيه عوامل اأمرا�ٍص معدية كثرية يف طليعتها املال والّدين 

والواحدّية، على نحٍو قد ل يكون له مثيل يف تاريخ الإن�صان املعا�صر. ورمّبا اأ�صبح ا�صمه 

االآَخر
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جتّلياته، منذ بدايات القرن الع�صرين املن�صرم،  نعي�ص  الذي  املر�ص  اإّنه  العربّي’.  ‘املر�ص 
ا�صتمرارًا للقرون العربية املظلمة، والذي حّول احلياة العربّية اإىل عامل رهيب من امل�صّحات 

وامل�صت�صفيات ال�صيا�صّية-الجتماعّية. اإ�صافًة اإىل اأّنه حّول هذه احلياة اإىل بيوت-كهوف، 
وجامعات-�صجون، و�صوارع-مزارب؛ واإىل رجال-اأبواق ون�صاء-عباءات واأ�صّرة.

  3
بداأت احلركة، ولن تتوّقف. و�صوف تتهّدم هذه ال�صلطة -مفهومًا، وبنيًة، وممار�صًة. و�صوف 

يكون الإن�صان هو ال�صّيد، ولن تكون ال�صلطة يف هذه ال�صيادة، اإّل مهمة اإدارّية، واإّل و�صيلًة 
لل�صهر على حقوق النا�ص، وحرّياتهم. ولن تكون اإّل حربًا على الف�صاد، وعلى كّل ما يحول 

دون بهاء احلياة ـــ حّبًا، و�صعادًة، وعدالًة.

   4
الآخر ُمناٌخ، ونوافُذ، واآفاٌق. مفتوحٌة ومنذورٌة جلميع اخلاّلقني يف جميع امليادين. خ�صو�صًا 

ان. عندما نقول »ُمناٌخ«، نعني اأّن العوا�صَف، روؤيًة واإبداعًا، ميكن اأن تنفجر  بَّ لل�ّصابات وال�صُّ
فيها.

وعندما نقول »نوافذ«، و »اآفاق« نعني الآَخر الذي يكمن داخل الّذات، جزء ل يكتمل اإّل 
بالآَخر الذي يتحّرك خارجها، ول تكتفي هذه املجّلة يف اأن تكون مكانًا للمغامرة، واإّنا هي 

ْلب ُمهّماتها الإبداعّية. ومن هذه املغامرة يجئ  كذلك و�صٌط لتوليد املغامرات. املغامرة يف �صُ

هيئة الّتحرير
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ا�صُمها : اخلروج من الذاتّية املنغلقة، الواحدّية. وهو خروٌج ل ُتطيقه ثقافة ال�صلطة العربّية 
التي هي، منغلقة وواحدّية. 

وقد ل تفهم القول بهذا اخلروج. ذلَك اأّن املثّقف بهذه الثقافة ي�صلك ويفّكر كما لو اأّن 
ر�صالته هي اأن ُيثّقف ‘الآَخر’ : اأن يذّوبه يف �صوائله ‘الكيميائّية’، ل الآَخر-الإن�صان، وحده، 

بل اأي�صًا الآَخر-العامَل. ُتغّذيه يف ذلك عقيدة ‘الآِخرة’ -مبعنييها الغيبي والّدنيوي، حيث 
ل مكان يف هذا العامَل الآخر، لالآخر، اإّل اإذا ا�صتقال من ذاته. الأنا يف هذه الثقافة، ثقافة 

ال�صلطة العربّية، ل تكتفي بالهيمنة على الآخر، واإّنا تفر�ص عليه اأن ينفي ذاته.

وجمّلة االآَخر، اإذًا، هي للذات والآَخر معًا، من اأجل فكٍر اآَخر يف كتابٍة اأُخرى : كتابة تتنّف�ص 
هواء الّلغة العربّية فيما تتنّف�ص هواء الّلغات كّلها، وفيما، حتت�صن هواء الب�صر، كاأّنها 

الف�صاء.

هيئة الّتحرير

االآخر
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مازال التاأمل يف الركود العربي، ياأخذ وقتًا كبريًا من تفكري الذين كلفوا اأنف�صهم 
بهذه املهمة-التفكري.

مل تكن الأ�صئلة املطروحة على التاريخ من الدّقة التي من �صاأنها اأن تنجب اأجوبة 
دقيقة اأو  فهمًا اأدق لواقع احلال.

كان �صوؤال �صكيب اأر�صالن -الذي مازال الكثري يرّددونه حتى هذه اللحظة -: »ملاذا 
م الغرب وتخلَّفنا ؟« �صوؤاًل �صاذجًا جدًا. فالبحث عن علة تخّلفنا يف اكت�صاف عّلة تقّدم  تقدَّ
اأن  العّلة الداخلية، بل اإىل فر�ص عّلة التغريُّ من اخلارج . كما  اإىل اكت�صاف  الغرب ل يقود 
البحث يف اأر�صيف فال�صفة العرب وامل�صلمني يف الع�صر الو�صيط -مثلما فعل اأحفاد مارك�ص 
من اأهل العربية- عن اأجوبة حول التقّدم. ل يقل �صذاجة عن �صوؤال اأر�صالن، بل هو اإىل البله 
اأقرب. فكيف ميكن اأن تتحّول  مفاهيم ومقولت وتر�صيمات اأنتجها املا�صي ال�صحيق اإىل جهاز 

معرفة يف ف�ص عامل معي�ص ؟ 

ول�صت حمتاجًا لذكر اأ�صحاب ال�صلف. 

اإن ال�صوؤال الرئي�ص الذي غاب عن الذهن املفكر هو : ما الثقافة التي حالت دون 
ح�صور الذات يف عاملنا ومازالت حتّول ؟ 

اأحمد برقاوي

اأكرث من كوجيتو
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مل تكن العالقة بني الذات والتاريخ حا�صرة يف وعي العامل املعي�ص؛ ‘فالأنا’ مفهوٌم 
مرذوٌل يف ثقافتنا، وحيث اإنَّه مل يولد بعد، حال دون ولدة الذات بال�صرورة، لأن الذات هي 

تعنّي الأنا وقد �صار فاعاًل. 

ونحن، اإذ نطرح ال�صوؤال: ما الثقافة التي حالت دون ولدة الذات ؟ فاإّننا  نق�صد 
الذوات باجلمع يف حالة فعٍل تاريخي، ذوات حّرة تعي�ص حال املجازفة واملغامرة.

فر�صّيتي يف فهم غياب الذوات احلّرة الفاعلة التي تخو�ص املجازفة واملغامرة هي 
التي حتول دون  الوحيدة  الواحدة  الذات-املركز  ثقافة  ال�صائدة هي  العربية  الثقافة  الآتية: 

ولدة الذوات احلّرة.

كيف تاأتى لثقافة اأن ت�صتمر بو�صفها ثقافة الذات واحدة املركز ؟. 

�صاكلة حاكمه«،   على  الإله  ال�صرقيُّ  خلق  »اإنَّ  لهيغل:  ال�صهري  القول  قلنا  لو  ماذا 
وقلنا »اإن ال�صرقي قد خلق ال�صلطان على �صاكلة اإلهه« ؟ 

ذلك اأن ت�صّور الإله القوّي، اأو الآلهات، مرتبط تاريخيًا بت�صور قوة مطلقة اأو �صبه 
مطلقة بالقيا�ص اإىل قّوة الإن�صان. 

غري اأن النتقال من الآلهات اإىل الإله الواحد هو احلدث الأخطر يف تاريخ ال�صرق 
العربي وتاريخ ال�صعوب امل�صابهة. احلدث الذي اأنتج فكرة املُخلِّ�ص-الذات التي ت�صتمد قّوتها 

مبا�صرة من الأوحد هي ذات واحدة، وقولها ف�صل. 

اإنها الذات التي تقيم م�صافة كبرية جدًا بينها وبني الآخر. فالآخر هنا مل يعد ذاتًا 
اأبدًا، لأنه ل عَمَل له �صوى تنفيذ اإرادة املُخلِّ�ص الذي منحه الأحد وظيفة نقل اأوامره. 

ولقد �صارت الثقافة وفق اآلية اإنتاج، واإعادة اإنتاج الذات-املركز الأحد الذي يقف 
على راأ�ص ال�صلطة بكل اأ�صكالها بو�صفه حمتكرًا للقّوة. 

اأحمد برقاوي
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ولقد اأف�صى احتكار القّوة من الذات الوحيدة اإىل عدة نتائج مميزة للثقافة العربية.

الأفراد  ت�صكل طبقة اجتماعية. بل جمموعة من  لفئة ل  قّوة  ثقافة منح ف�صالت 
ي�صكلون فئة دائمة التغري باإرادة مانح هذه الف�صالت. 

 . بالقلم  بال�صيف، ومثقفني م�صلحني  املجموعة من موظفني م�صلحني  ت�صكل هذه 
ولكل من حّدي املجموعة وظيفة. فيما ينح�صر عمل املوظف امل�صّلح بال�صيف �صرب اجل�صد، 

يقوم املثقف امل�صلح بالقلم بتربير احتكار القّوة للّذات . 

فكل متّرد على احتكار القّوة مهما كانت درجته ونوعيته يوؤدي باأ�صحابه اإىل القمع 
بكل اأ�صكاله. 

غري اأن هذين النمطني من الفئة املمنوحة مُيّثالن ف�صالُت قّوة هي ُعر�صة ل�صلب 
هذه الف�صالت، وبالتايل، يظل احتكار القّوة قائمًا مهما كانت حاجة الّذات-املركز من منح 

ف�صالت قّوته ل�صتمرار احتكار القّوة.

اإنها ثقافة الإميان باحلقائق املطلقة الثاوية يف �صفحات الكتاب املقّد�ص. 

فهذه الثقافة تنتج اأمراءها دون اأن يكون قرار تن�صيب هوؤلء الأمراء من الّذات-
عرب  نف�صه  الإلــه  قــّوة  ف�صالت  ميتلكون  اأنهم  اإرادتهم  مبلء  قــّرروا  لأنهم  املركز-ال�صلطة. 
الإهاب  ذات  املطلقة  احلقيقة  ثقافة  تنتج  مل  به.  جاء  وما  الديني  املخلِّ�ص  اإىل  انت�صابهم 

الديني -مهما جرى فيها من تفّرعات- اإل حقائق مطلقة. 

اأم عرب ال�صراعات على  التاأويالت  ت عرب  اأَمتَّ الّدين الأ�صلي، �صواء  فان�صطارات 
ال�صلطة، اأم عرب اأثر الثقافات املحلية، ل تنتج حقائق ن�صبية، بل تظل قائمة يف حقل املطلق. 
ولهذا فاإن اأي انزياح من اأحد املنت�صبني اإليها -مع بقائه يف حقل ثقافتها واإيديولوجيتها- ل 

ينجب حقائق ن�صبية. 

اأكرث من كوجيتو
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والفني  الأدبي  اإىل �صلطة كابحة لالإبداع واخللق  يتحّول حّرا�ص احلقيقة املطلقة 
ل الأدب والفن والفل�صفة ثقافة القطائع ل ثقافة ال�صتمرار. اإذ حتّدد  والفل�صفي، حيث ُي�صكِّ
ثقافة ال�صتمرار عالمات الدروب التي يجب ال�صري عليها، وال�صوى الواجب معرفتها لقطع 

امل�صافات. 

وحني  املطلقة،  احلقيقة  وحّرا�ص  الّذات-املركزالوحيدة  بني  التفاق  يقوم  وحني 
حلّرا�ص  املّقد�ص  مينحها  التي  القّوة  لف�صالت  اإ�صافية  قّوة  ف�صالت  الّذات-ال�صلطة  متنح 

احلقيقة املطلقة، تت�صع ثقافة اخلوف . 

ملاذا متنح الّذات-املركز-الديكتاتور-احلاكم التوقراطي، ف�صالت  قّوة كائنات 
ل اأحد بقادر على اأن ي�صلبها وعيها بف�صالت القّوة التي مينحها اإياها انت�صابها لالإله ؟ 

اأنه يعمل على زيادة قّوته عرب اإ�صافة نط جديد من  متنحه هذا ل�صبب وحيد : 
القّوة -ف�صالت قّوة لالإله، واحليلولة دون اأن تتحّول ف�صالت قّوة اأمراء احلقيقة املطلقة اإىل 

قّوة �صالبة لقّوته. 

وملا كان احتكار القّوة يقود بال�صرورة اإىل احتكار احلّرية، فاإن الثقافة العربية هي 
ثقافة غياب حقل احلّرية، لأن ذات مركز-وحيد قد �صمنت ا�صتمرار احتكار احلرية.   

تاأ�صي�صًا على ذلك، فاإن املجتمع العربي قد خال من طبقة اأحرار، حتمي ذاتًا حّرة 
ت�صّد الطوق عن ال�صائد من ثقافة، وت�صعى اإىل التجاوز. 

وبالتايل،  حتّدد حقل املجازفة بو�صفها جمازفة فردّية يف غياب طبقة جمازفة، 
ي�صري من ال�صهل على ثقافة ال�صتمرار املعرّبة عن احتكار القّوة، النت�صار على ذاٍت معزولة 

قرّرت مبلء اإرادتها ووحدتها اأن تكون قوّية، وحّرة، وجمازفة.

وي�صُهل عليها اي�صًا الوقوف �صّدًا اأمام انت�صار الأنوار الفردّية . فغياب طبقة الأحرار 
ل يبقى اإل كتلة القطيع، وثقافة القطيع، التي هي ثقافة ال�صتمرار والثبات. 
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لقد عا�ص العرب حلظتني عابرتني من متّرد الوعي جزئيًا، ارتبطتا ب�صعف الذات-
املركز ال�صيا�صي والّديني، موؤقتًا . 

ا�صميها  العربية’ واأنــا  النه�صة  ‘ع�صر  جدًل  عليها  اأُطِلق  ما  هي  الأوىل  اللحظة 
املزعومة’. ‘النه�صة 

ففي املّرة الأوىل، حني �صعف املركز العثماين، و�صار ال�صلطان يبحث عن اأ�صباب 
الذي  والأوروبــي  تخلِّيًا بطيئًا من جهة،  �ُصلطته عنه  �صلطته يف ظل تخّلي ف�صالت  ا�صتمرار 
كة  الرجل املري�ص داخاًل بقّوة الفكرة وال�صلطة والبندقية؛ من جهة  ير�صم طريقة وراثته  ِلَتِ
اأخرى، يف هذه املّرة ذاتها، مل تعد الذات-املركز حتتكر القّوة واحلّرية. وبالتايل، �صاق حقل 
اإىل  ت�صع�صعها  وانت�صر  الذات-املركز  ت�صع�صعت  نف�صها  ا�صطنبول  قلب  ففي  القامع.  فعلها 

الأطراف جميعًا.

كان وايل م�صر الذي متّرد على املركز طمعًا باملركز، قد عاد اإىل حظرية الدولة 
اأوروبا -اإرادة  اأرادت  العثمانية را�صيًا ب�صلطة �صّيقة تاأخذ �صرعّيتها من الباب العايل، كما 
اك. فم�صر �صارت يف عداد تركة الرجل املري�ص، وكان م�صريها تركة  اآنذاك، وُمذَّ العامل 
اإنتاج اإمرباطورية ذات  اأن يتحّول اإىل ذاٍت �صرقية-مركز ُتعيد  فقط.  ولن ُي�صمح حِلاِكمها 
نط اآ�صيوي جديد ولو يف حدود اأ�صحاب العربية عرب احتكاره القّوة واحلرّية. ولي�ص غريبًا 

بعد ذلك اأن تقع م�صر حتت الحتالل الربيطاين. 

ولعمري !  اإنَّ فهم ‘النه�صة املزعومة’ ل ي�صتقيم اأبدًا دون وعي م�صري من اأرادوا 
اأنف�صهم فراعنًة، واإذا بهم يتحّولون اإىل مالكي ف�صالت قّوة من امل�صتعمر. ففي هذا ال�صرط 
التاريخي ن�صاأت اأفكار بع�ص النتلج�صنيا امل�صرّية التي ظهرت وتطّورت بو�صفها حاجة للدولة 

التي �صرعت بالولدة اأوًل، ونتيجة لحتالل ُعمد القرى مكانًة يف حياة الدولة نف�صها. 

الإ�صالمي’ اإىل  الديني  ‘الإ�صالح  يتحّول  ملاذا مل   : ال�صوؤال  وي�صبح اجلواب عن 
مذهب اإ�صالمي �صائد، �صهاًل.
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وانهزم علي عبد  �صيد قطب،  انت�صر  ملاذا   : التايل مهمًا  ال�صوؤال  ي�صبح  هاُهنا، 
الرازق يف معركة الوعي، وانهزم �صيد قطب وعبد الرازق معًا يف معركة ال�صلطة ال�صيا�صية ؟ 

غري  نحو  -على  ت�صّور  وقد  الديني  للم�صلح  ُملهمًا  الأوروبــي  التقّدم  كان  ًل،  اأوَّ
دقيق- اأن تقّدم اأوروبا ثمرة العلم والدميقراطية. ومل يخطر على باله يومًا اأن تقّدم العلم 
والدميقراطية  ثمرة تقّدم اأوروبا الربجوازية والفئات الو�صطى والق�صاء على احتكار القوة، 
بو�صفهما  والدميقراطّية  العلم  انت�صار  اإىل  اأدى  الذي  هو  الأحــرار  طبقات  انت�صار  اأن  اأي 

نطني لوعي جديد باحلياة. 

لقد ظل حممد عبده املمثل الأبرز لالإ�صالح الّديني )يف �صورته امل�صرّية( فردًا يف 
�صاحة التاريخ، ومل ت�صنده قّوة جمتمعية  جتعله جزءًا من م�صروعها ال�صيا�صي. 

ثانيًا، احتكر املُ�صتعِمُر، الذي راح يبني عامله الغربي بالتوزيع �صبه العادل للقّوة، 
القّوة، و�صار حاكمًا يف البلد املُ�صتعَمر. 

وكانت النتيجة فئة �صّباط اأحرار يعيدون اإنتاج احتكار القّوة من خالل ‘خُملِّ�ص’ 
ة، بني فئة الطبقات الأحرار وطبقة الذوات احلّرة، فرق كبري جدًا.  مل يعمر طوياًل -وثمَّ

ٍع �صريع للفئات الو�صطى  ‘الدولة’ اإىل تو�صُّ ولقد اأدت احلاجة ال�صرورية لتاأ�صي�ص 
التي ا�صتفادت من تلك املرحلة النتقالية التي حكمت فيها فئات مدينية عرب ا�صترياد النموذج 

الأوروبي،  من تنظيم نف�صها من جهة، ومن عالقتها بالدول امل�صتعمرة من جهة ثانية. 

مل تكن الفئات املثّقفة تتوافر على زاٍد حملي ي�صمح لها باأن تخلق خطابها اخلا�ص، 
رت  ك�صَّ الذي  القومي  ال�صوؤال  با�صتثناء  اخلا�صة،  اأ�صئلتها  وتطرح  اخلا�ص،  خطابها  وتبدع 

اأناط ال�ّصلطة ذات الطبيعة القهرية الأجوبَة عنه. 

يف اخلم�صينيات وال�صتينيات، راح الوعي الفل�صفي يعبُّ من م�صادره الأوروبية - 
وذلك كما قلنا- ب�صبب فقر الزاد الفل�صفي املحلي. 
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والربغ�صوين.  والتومائي  والو�صعي  واملارك�صي  الوجودي  الزاد  كان  ذلك،  نتيجة 
اأجل لقد ح�صر �صارتر، ولينني، ومور، والكويني، وبرغ�صون  وهم يلب�صون ‘العباءات العربية’ 

ويتجّولون يف اأروقة اجلامعات ودور الن�صر. و�صاعت التجمة والتاأليف املُتَجم.  

�صبيهًا.  لكنه ظل  والغرب.  ال�صبيه من رحم اجلامعة  العربي  الفيل�صوف  ولد  لقد 
وكانت املجتمعات ت�صري يف طريق ير�صمه ال�صّباط الأحرار وما �صابه ذلك دون اأن ي�صتمّروا 
اأحرارًا. اإنَّ الفيل�صوف العربي �صورة للواقع، بل اإن ال�صّباط الأحرار وجدوا اأنف�صهم ميتلكون 

ف�صالت قّوة من ذاِت مركٍز هَي وحدها احلّرة. 

مل يخ�ص الفيل�صوف ال�صبيه معاركه احلا�صمة مع الالهوت، مل يقتب من دائرة 
اخلطر، بل ظلَّ على حافة الفل�صفة. 

ه بالإحالت  من الطبيعي اأن يبقى الفيل�صوف ال�صبيه على حافة الفل�صفة، ُمثِقاًل ن�صَّ
التي يعتقد اأنها متنحه الهيبة الأكادميّية. اإحالت مل تكن اأكرث من تكرار الأ�صل. 

عقم  الفل�صفي،  الن�ص  وبخا�صة  ن�ص-  -اأي  الن�ص  ت�صغل  التي  الإحــالت  توؤكد 
التاريخ الإبداعي وعقل خطيب اجلامع، اإذ ل ميكن اأن ينجب الركود التاريخي يقظة ن�صطة 

دون قطع تاريخي. 

ف عن ال�صتمرار  وما اإن اعتقد اأنه قطع تاريخي  حتى  تنّحى جانبًا لي�ص لكي يتوقَّ
وح�صب، بل ِلُيف�صي اإىل النكو�ص التاريخي. 

و�صارترّية،  هيدجرّية،  اأم�صاج  مــن  اأكــرث  بوجوديته،  د  املُعقَّ ‘بدوّي’،  يكن  مل 
وبرغ�صونّية. اإنَّ  له اأكرث من مئة كتاب، ومع ذلك مل يكتب اإل الزمان الوجودي الذي مل ُيحِدث 

اأثرًا يف الوعي الفل�صفي، ل لعّلة فيه بل لغياب �صروط التفل�صف نف�صها. 

 واإذا كان �صرط التفل�صف اأن يكون الفيل�صوف حرًا، فهذا �صرط غري كاٍف واإن كان 
�صروريًا. فالفيل�صوف ُيبدع يف وينت�صر يف حقل احلرّية وعند الأحرار. 
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اأن  املرذول  الأمر  بل  املرذول،  بالأمر  التكاء على فال�صفة ح�صارة متقّدمة  لي�ص 
يظل الفيل�صوف الأ�صل اأريكة لالتكاء واأن يظل ال�صبيه متكئًا. 

ما الذي حمل عبد العزيز احلبابي على اأن ي�صتح�صر مونيه من اأجل �صخ�صانية 
اإ�صالمية؟ اإنها املحاولة امل�صتمرة للم�صاحلة بني الالهوت والفل�صفة يف تاريخ فل�صفة العامل 

الإ�صالمي. ول تختلف جّوانية عثمان اأمني عن ‘�صخ�صانّية’ احلبابي الإ�صالمّية. 

ولهذا �صّماها عقيدة، فل�صفة - عقيدة. ل�صنا هنا اإل اأمام تناق�ص فا�صح، لأنك اإذا 
قلت فل�صفة، فهذا يعني اأنك �صد العقيدة. والعك�ص �صحيح. 

‘اجلّواين’ عثمان اأمني اإىل القراآن، والإمام علي، والغزايل،  من هنا نفهم عودة 
وبرغ�صون، ويا�صربز. 

اإىل جتديد  امليتافيزيقا  خرافة  بعد  و�صل زكي جنيب حممود  اأي�صًا كيف  ونفهم 
العقالين،  ما�صينا  بني  والتوافق  ال�صلة  اإيجاد  يف  يكمن  الــذي  التجديد  يف  الغربي  الفكر 

ومتطّلبات حا�صرنا اإيجاد التوافق بني العقل والإميان. 

الإ�صالمي،  ال�صلف   ، ال�صلف  �صلطتي  من  التحرر  يجب  اأنه  اأعلن  الذي  اجلابري 
وال�صلف العربي، وجد نف�صه ي�صتحم يف ماء ال�صلف األف مرة . فاإذا هو داعية لعقالنية نقدّية 
تتاأ�ّص�ص على اأركان الفيل�صوف ابن ر�صد، الكالمي الظاهري ابن حزم، والفقيه ال�صاطبي اإىل 

جانب منكهات ب�صالرية، وفوكوّية، وغرام�صاوّية. 

كرا�صي  على  جال�صني  ال�صلف  وظل  ــدًا،  اأب لالآباء  حقيقية  قتٍل  عمليات  ن�صهد  مل 
التاثي  الفل�صفي  الوعي  ظاهرة  للده�صة  مدعاة  الأكرث  املفارقة  وكانت  ال�صلطاين،  العر�ص 

التي ظهرت بعد هزمية حزيران 1967. 

هزمية بكل املقايي�ص وعلى كافة ال�صعد. مل تغرّي الهزمية -اإطالقًا- من �صيطرة 
الوعي  اأجل عودة املخّل�ص املهزوم عرّب عن متكن  التظاهر من  اإن  الواحدية-ال�صطوّية. بل 
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القطيعي ، وبدا اأن الوعي ال�صعبوي العبودي �صار مر�صًا معتّدًا. 

فيما وىل املثّقف-الكاتب القومي واملارك�صي وجهه �صطر التاث العربي الفل�صفي 
يف القرون الو�صطى، وي�صاأله اإجابات عن اأ�صئلة احلا�صر، فعو�صًا عن اأن توؤدي الهزمية لقطيعة 
مع عهد الهزمية وال�صروط التي اأنتجتها، عاد التاثيون اإىل املعتزلة، والفارابي، وابن �صينا، 

واإخوان ال�صفا وخالن الوفا، وابن ر�صد، وابن باجة، وابن طفيل. 

ملاذا ؟ لأن هوؤلء التاثيني -وبكل �صذاجة- اعتقدوا اأن اأحد اأ�صباب الهزمية هو 
باأن يخلق  القرو�صطي كفيل  ال�صلة بتاثنا  اإعادة  اإن  وبالتايل،  ن�صيان التاث والقطع معه. 

وعيًا جديدًا للنهو�ص.   

من  اآنــذاك  النا�ص  و�صغلت  الدنيا  مالأت  التي  التاثّية  املوؤلفات  عناوين  لنتاأمل 
عابد  وال���راث،  نحن  �صكري؛  غايل  والثورة،  ال��راث  تيزيني؛  الثورة، طيب  اإىل  ال��راث 
اجلابري؛ الراث والتجديد، ح�صن حنفي؛ الراث يف �سوء العقل، حممد عمارة؛ النزعات 
املادية يف الفل�سفة العربية االإ�سالمية, ح�صني مروة.  لقد ظهرت هذه املوؤلفات وغريها خالل 

�صنوات ع�صر من 1970-1980 تقريبًا. 

ويبدو الهاج�ص الظاهر -مع ح�صن نّية املوؤلفني- التجديد والثورة. لقد لب�ص الوعي 
ظل  احلّي  الّديني  الوعي  فيما  مّيت،  وعي  اإىل  توّجه  حيث  وجتديدًا،  ثوريًا  اإهابًا  النكو�صي 
مبناأى عن التناول، كما اأن الوعي الإيديولوجي املهزوم ظن اأنه يعود لالنت�صار عرب �صلة ما 

مع فال�صفة ولهوتيي الع�صر الو�صيط.

مل ميّيز هوؤلء وعي احلرّية الالهوتي عند املعتزلة من حيث عالقة الإرادة الإلهية 
بالإرادة الب�صرية، وعي احلرّية يف �صورتها الفل�صفية من حيث حرّية الإن�صان من اأية �صلطة 

قامعة، �صيا�صّية، ثقافّية، دينّية. 

كان ح�صني مروة وطيب تيزيني بحثا بكل �صذاجة عن مادّية عند �صاحب تاأيي�س 
وعند  �صينا.  وابن  الفارابي  الوجود’ بذاته،  ‘واجب  و�صاحبي  الكندي.  لي�َس،  عن  االإي�سات 
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�صاحب ف�سل املقال مابني احلكمة وال�سريعة من ات�سال، ابن ر�صد. وكان عمارة يبحث عند 
اأ�صحاب الراأي يف مرتكب الكبرية عن احلرّية. 

كان هذا النكو�ص وعيًا متطابقًا مع هزمية كان من �صاأنها اأن توؤ�ص�ص لوعي متجاوز 
اأ�صا�صه ‘الأنا’ بو�صفه ذاتًا حرة فاعلة. بل اإن حقل احلرية قد �صاق بعد الهزمية، كما �صاق 
�صلطة  لينت�صب   . اليائ�صني  قلب  الثاوي يف  الإله  فانت�صر  للج�صد.  البيولوجي  الإ�صباع  حقل 

قامعة اإىل جانب �صلطة ‘ال�صلطان املركز’. 

وهكذا، اكتملت دائرة الركود التاريخي وحالت النكو�ص الفردّية لبع�ص متمّردي 
الأم�ص ، تالوؤمًا مع حالة النكو�ص الثقافية. 

الأفكار- ل�صك منده�ص من  وتاريخ  املجتمع،  التاريخي -تاريخ  بامل�صهد  واملتاأمل 
نوع غريب من القطع. فبدل اأن يح�صل القطع �صعودًا وجتاوزًا ، مت القطع نزوًل ونكو�صًا. 

ملرحلة  اأ�ّص�صت  النه�صة  فيما  اأعلى،  ملرحلة  توؤ�ّص�ص  اأن  مثاًل  النه�صة  �صيمة  فمن 
اأدنى. حتى اأن بع�ص املثقفني قد عادوا لبعث اأفكارها عّلها حتدث هّزة يف الوعي املجتاح من 

قبل الأ�صولّية.

وما كان م�صروعًا لفئات و�صطى �صاعدة من �صاأنه اأن يحّطم العامل القدمي بعالقاته 
وثقافته قد مات، وحل حمله نط من الأيديولوجيا املّيتة ونط من ال�صلطة التي تنتمي اإىل 

القرون الو�صطى يف بنيتها و�صلوكها.

وبع�ص الذين وقفوا على �صفاف الفل�صفة غادروا ال�صفاف اإىل الياب�صة خوفًا من 
دخول اليم.

يف واقع كهذا،  تنت�صب احلرّية هدفًا وغاية بو�صفها نط الوجود الذي تعلن فيها 
الأنا انت�صارها بتحّولها اإىل ذات فاعلة.

اأحمد برقاوي
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ينتقل  اأن  العبد  ي�صتطيع  فال  احلرّية.  لوعي  اأ�صا�صًا  العبودية  وعي  �صرط  ويغدو 
اإىل الفعل، اإل اإذا وعى اأنه عبد. ل ي�صتطيع اأن ي�صكل وعيه باحلرّية، اإل بوعي التخّل�ص من 

العبودية.

وبالتايل، فاإن الوعي يخو�ص معركته على اأكرث من ‘كوجيتو’؛كوجيتو: اأنا اأفكر اإذاً 
اأن��ا كائن. وعرب معركة  اأن��ا كائن، اأن��ا ذات اإذاً  اأن��ا كائن، اأن��ا حّر اإذاً  اأن��ا كائن، اأن��ا اأمت��ّرد اإذاً 
تخو�صها كل هذه الأناط من ‘الكوجيتو’، ينتقل الفيل�صوف من حافة الفل�صفة اإىل اأتونها ، 
من الإتكاء على الفيل�صوف الغربي بو�صفه اأريكة مريحة اإىل الطريان باأجنحة تتّقوى بالهّم 
اخلا�ص، الهّم الذي هو وهو فقط - الذات احلّرة، حيث يتحّول امل�صري اإىل م�صري حتّدده 

انت�صارات الفكر ، واحلرّية، والتمّرد بو�صفها جمازفة وجتاوزًا وقطعًا حقيقّيًا.

اأكرث من كوجيتو
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اأهناك فل�سفة عربية معا�سرة ؟

يف والدة الفل�سفة العربية الو�سطية : مبدوؤها ومنهجها

عندما دخل العرب امل�صلمون اإىل م�صر وال�صام، والعراق وفار�ص، واأطراف الهند 
ثقافاتها،  امل�صلمون  وواجه  بالإ�صالم.  البلدان  �صعوب هذه  دانت  والأندل�ص،  اإفريقيا  و�صمال 
ومتّثلوا اجلوانب النرّية واخلرّية فيها، ووّفقوا بني جوانب جّمة يف هذه الثقافات، وبني عقائد 
لدى  �صائدة  كانت  التي  اليونانية  الفل�صفة  على  اطلعوا  ثم  الأخالقية.  ومنظومته  الإ�صالم 
الأ�صا�صية يف هذه  امل�صامني  بني  ووفقوا  ال�صريان،  لدى  وب�صكل خا�ص  ال�صعوب  مثقفي هذه 
الفل�صفة )العقل ومنطق اأر�صطو، ومثالّية اأفالطون( وبني م�صمون الإ�صالم الروحي، ودعوته 
اإىل الأخذ بالنظر العقلي. ويف اإطار هذا التوفيق بني جوانب فكرّية متعّددة، ولدت الفل�صفة 
العربية الو�صطية؛ ولكن عملية التوفيق هذه، اعتمدت على اأمرين اثنني هما: املبداأ االأ�سا�س 
الكونّية،  روؤيتها  يف  وكانت  العقلي.  املنهج  ثم  العربي،  لالإن�صان  النف�صية  البنية  يف  الرا�صخ 
واإجابتها على امل�صائل امليتافيزيقّية املطروحة اآنذاك، ويف حّلها للم�صاكل احلياتّية الجتماعّية 

تعتمد على هذين الأمرين :

املبداأ االأ�سا�س 

واأق�صد به عالقة التمايز بني الالمتناهي، واملتناهي، وقد ولدت هذه العالقة عند 
العرب عرب جتربتهم يف عالقة ال�صحراء بال�صماء، حيث كانت تبدو لهم ال�صحراء متجان�صة 
وا�صعة، ولكنها متناهية حتتويها لنهائية ال�صماء، وعمقها بعيد الغور. وقد عرّب القراآن الكرمي 
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عن �صعور العربي هذا بقوله »ثم ارجع الب�صَر كرتني ينقلْب اإليك الب�صُر خا�صئًا وهو ح�صري.«

فاأينما توجه العربي يف �صحرائه تنعدم عنده روؤية التنوع، ول يجد اإل �صورة واحدة 
تتكّرر با�صتمرار هي امتداد ال�صحراء على نط واحد يف جميع اجلهات. وهي بالرغم من 
يخّيل  كان  واحد.  بتجان�ص  ال�صماوّية  القّبة  عليها  وتنحني  تعانقها  بالأفق،   تنتهي  ات�صاعها 
على  ال�صماوية  القبة  وانحناء  وال�صماء’  الأر�ــص  ‘وحدة  الأوىل،  للوهلة  ظاهريًا   ، للعربي 
�صحرائه كاأن يوحي له ب�صيء من العطف واحلنو. فعندما متطر ت�صوّد احلياة، ولكنه يكت�صف 
من  ب�صيء  هنا  ال�صماوّية  القّبة  له  وتوحي  واقعيًا،  انف�صالهما  الثانية  الوهلة  يف  بعد  فيما 
َر َمْوت،  املعاداة وعدم الهتمام به. فهي ل متطر،  وحينئذ يكون قد َحلَّ قحٌط وجدٌب، وَح�صَ
ويف احلالني كان يتبّدى له احتواء ال�صماء لالأر�ص، احتواء الالمتناهي للمتناهي. اإن جتربة 
العربي مع ال�صحراء وال�صماء يف الوحدة تارة، كانت تخلق يف ل وعيه فكرة قرب الالمتناهي 
منه، ويف النف�صال تارة اأخرى، كانت تخلق يف ل وعيه اأي�صًا فكرة بعد الالمتناهي عنه. وقد 
عرّب الإ�صالم فيما بعد، تعبريًا رائعًا يف تقدميه ت�صّورًا لالمتناهي )اهلل(. مل يكن غريبًا على 
ت�صّور العرب له. فاهلل-الالمتناهي هو البعيد الذي ل يح�صره مكان ول يحّده و�صف »�صبحان 
اهلل عما ي�صفون.« »ول يدركه غو�ص الفطن«. وهو القريب الروؤوف الودود »وهو اأقرب اإليكم 
من حبل الوريد.« »وما يكون من جنوى ثالثة اإل وهو رابعهم.« ويف راأيي، اأن الفل�صفة العربية 
الو�صيطة كانت تنو�ص بني امليل اإىل التوحيد بني طريف عالقة التمايز. هذه )الالمتناهي – 
املتناهي(، )اهلل-العامل(، )ال�صماء-الأر�ص( اأو امليل اإىل الف�صل بينهما. وقد حاول التاث 
املبداأ  من  تنطلق  للكون  كلّية  روؤى  يقدم  اأن  الطويل،  تاريخه  امتداد  على  العربي  الفل�صفي 
الأ�صا�ص، عالقة التمايز بني الالمتناهي واملتناهي، التمايز بني اهلل والعامل، ومما  يتفرع  عن 
هذه العالقة من عالقات متايز اأخرى. لقد كانت هذه العالقة ‘املبداأ الأ�صا�ص’، قطب الرحى 
البعد عنه.  اأو  اآراء الفال�صفة العرب، بدرجات متفاوتة من القرب منه  الذي تتحرك حوله 
لت هذه العالقة يف اأعماق البنية النف�صية للعربي، التي �صنعتها التجربة التاريخية  وقد تاأ�صّ
اإىل اهلل )الالمتناهي(  للو�صول  الّتعايل  العربي يف  الإن�صان  ل معها طموح  وتاأ�صّ املكان،  مع 
بتحقيق العالقة الروحية بينه وبينه، و�صارت عالقة التمايز هذه )الالمتناهي-املتناهي(. 
)اهلل-العامل( ت�صنع روؤيتنا للوجود يف عالقات متايز اأخرى مثل: الالمتناهي املطلق الثابت- 

املتناهي اجلزئي املتغرّي، )واخلالق، واملخلوق( و)الروح، واملادة(.

اأهناك فل�سفة عربية معا�سرة ؟
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املعتزلة،  بني  الفكري  ال�صّراع  يف  هــذه  التمايز  عالقة  لفهم  �صيغة  اأول  جتّلت 
الفال�صفة  تابع  بعد،  بالنقل’. وفيما  العقل  بالإن�صان’ و‘عالقة  ‘اهلل  والأ�صاعرة حول عالقة 
العربـ  من الكندي اإىل ابن ر�صدـ  النظر يف هذه العالقة وانتهوا اإىل التوفيق بني طرفيها، واإىل 
اأنَّ  ل تعار�ص بني حقائق الوحي التي بعثها اهلل )الالمتناهي( وبني حقائق العقل التي عرفها 
)الالمتناهي- التمايز  بني طريف عالقة  التقريب  اأو  التوفيق  )املتناهي( وحماولة  الإن�صان 

املتناهي(، )اهلل-العامل(، )اهلل-الإن�صان(؛ هي تعبري عن �صبوة الإن�صان اإىل اإلغاء الهوة بني 
اهلل والإن�صان عن طريق الو�صائط عند الفال�صفة، وعن طريق ال�صلوك واملجاهدة وتعايل الأنا 

اإىل اهلل عند ال�صوفّية.

واإىل جانب حماولة التوفيق اأو التقريب بني طريف عالقة التمايز )املبداأ الأ�صا�ص(، 
)بني(العقل  واحلــد�ــص،  املنطقي  النظر  )بــني(  الــتــوازن  اإقامة  اأو  للتوفيق  حمــاولت  جند 
والوجدان، )بني( املادة والروح. وهذه املحاولت التي جاءت يف الفل�صفة العربية الو�صطية، 
تعرّب عن ثنائية الالمتناهي واملتناهي القائمة يف �صميم الروح العربية. اإذ نالحظ اأنه اإىل 
والت�صّوف، وهما جمالن من جمالت  ال�صعر  العربي  ثقافة  العقلي، يوجد يف  النظر  جانب 
احلياة الثقافية ل يخ�صعان ل�صرامة املنطق والعقل. وقد متّثل العرب فل�صفة اأر�صطو العقلّية، 
تالئم  اأنها  لول  لتتم  كانت  ما  بينها  املزاوجة  وهذه  الوجدانّية،  واأفلوطني  اأفالطون  وفل�صفة 

ال�صعور املتاأ�صل يف البنية النف�صية للعربّي يف ميله اإىل التوفيق.

اإذن من عالقة التمايز )بني(الالمتناهي  لقد انطلقت الفل�صفة العربية الو�صيطة 
واملتناهي )التي �صميناها املبداأ االأ�سا�س(، ومن عالقات التمايز الأخرى املتفرعة عن ذلك والتي 

اأ�صرنا اإليها، وقد �صلك الفال�صفة العرب يف توفيقهم بني عالقات التمايز تلك املنهج العقلي.

املنهج العقلي 

يالحظ قارئ الفال�صفة العرب اأن املنهج العقلي هو الغالب على تفكريهم. ويتجلى 
ذلك يف عنايتهم مبنطق اأر�صطو، اإذ وجدوا فيه ما يّتفق مع دعوة القراآن اإىل النظر العقلي 
والت�صجيع عليه. فدر�صوا مبنهج عقلي كثريًا من امل�صائل امليتافيزيقية )م�صاألة واجب الوجود 
- اهلل - والربهان على وجوده، والوجود والعدم، وقدم العامل وحدوثه، وعالقة اهلل بالعامل. 

حممود خ�سرة
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والنف�ص وخلودها( وغري ذلك من امل�صائل.

و�صاأذكر على �صبيل املثال ل احل�صر اأ�صماء بع�ص الفال�صفة العرب الذين �صلكوا 
املنهج العقلي يف تفكريهم العام، ويف روؤيتهم مل�صاألة العالقة بني اهلل والعامل، والتوفيق بني 

الّدين والعقل.

فل�صفته  ي�صم  العقلي  النظر  اأن  العرب،  الأول عند  الفيل�صوف  الكندي،  جند عند 
بكاملها، فهو مييل اإىل اأن يجعل الريا�صيات اأم العلوم لأن املبادئ الفطرية )املعقولت الأوائل( 
مثل: الكل اأكرب من اجلزء. والكمّيتان امل�صاويتان لثالث مت�صاويتان فيما بينهما، واأ=اأ وهي 
هي نف�صها املعرّب عنها بقانون الهوّية. فهذه املبادئ هي عند الكندي ريا�صية، وبدون حت�صيل 
هذه املعقولت الأوائل، ل ميكن النتقال اإىل املعقولت الثواين املكت�صبة. والعلم عند الكندي 
هو علم الكم والكيف، والريا�صيات هي العلم الأكرث و�صوحًا الذي يتحقق فيه هذان الأمران. 
علم  ثم  وامل�صاحة(،  الهند�صة  )علم  الكيف  ثم  )احل�صاب(،  الكم  مو�صوعها  فالريا�صيات 
الكيفية املتحركة وق�صد به علم الفلك. لقد بنى الكندي احتامه للفل�صفة الإلهية على اأ�صا�ص 
عقلي، اإذ اإنَّ اأ�صرف الفل�صفة علم احلق الأول، الذي هو عّلة كل حق، وعلم العّلة اأ�صرف من 
اأ�صا�ص عقلي. فالفل�صفة  والفل�صفة على  الّدين  يوّفق بني  اأن  الكندي  املعلول. وقد حاول  علم 
هي علم احلق، والّدين علم احلق، ويف هذا يقول : »ماجاء به حممد )�صلى اهلل عليه و�صلم( 
موجود جميعًا باملقايي�ص العقلّية ل يدفعها اإل من ُحِرَم �صورة العقل واحتد ب�صورة اجلهل«. 
الفل�صفة  اأعــداء  يهاجم  هذا  وعلى  املنطقي.  القيا�ص  هو  الفل�صفة  مع  الّدين  اتفاق  واأ�صا�ص 
)اأعداء العقل( فيقول : »ينبغي األ ن�صتحي من ا�صتح�صان احلق واقتنائه من اأين اأتى... واإن 
اأتى من الأجنا�ص القا�صية عنا والأمم املباينة لنا.« ويهاجم رجال الّدين املعادين للفل�صفة 

املتاجرين بالّدين حر�صًا على كرا�صيهم وم�صاحلهم.

فهم  اأ�صا�ص  على  فل�صفّية  م�صطلحات  ــداع  اإب حــاول  فيل�صوف  اأول  هو  والكندي 
ماهّياتها، وعلى اأ�صا�ص القيا�ص العقلي يف اللغة العربية. فا�صتق من الأي�ص -وهو املوجود على 
الإجمال فعل اأّي�ص، وامل�صدر تاأيي�ص، وجمع اأي�ص هو اأي�صات )املوجودات( والّلي�ص هو العدم، 
وفعل اخللق الإلهي هو تاأيي�ص الأي�صات عن لي�ص، اأي خلق املوجودات من العدم. فالكندي اإذًا 

ينزع يف فل�صفته منزعًا عقليًا وا�صحًا.

اأهناك فل�سفة عربية معا�سرة ؟
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للمنطق.  الكربى  الأهمية  اإعطائه  يف  العقلي  النظر  فيتجلى  الفارابي  عند  ــا  اأمَّ
د الإن�صان نحو ال�صواب،  فيقول: املنطق هو جملة القوانني التي من �صاأنها اأن تقّوم العقل وت�صدِّ
نحو احلق. ويف نظرية الفي�ص- بغ�ص النظر عن خطاأها اأو �صوابها- جند الفارابي يوؤكد اأن 
الأكوان بجملتها حمكومة بالعقول الع�صرة التي تنظمها وتديرها؛ وهي كلها قد فا�صت عن 
اهلل واجب الوجود وهو العقل املح�ص. واآخر العقول التي فا�صت عنه هو العقل العا�صر الفعال 

الذي ي�صرف على العامل الأر�صي، وي�صميه الفارابي : »الروح الأمني« اأو »روح القد�ص«.

وعلى اأ�صا�ص نظرّية الفي�ص، وترّقي العقل الإن�صاين، يف�ّصر الفارابي نظرّية املعرفة 
والنبّوة، ويوّفق بني الّدين )الوحي( وبني الفل�صفة )العقل(. فالإن�صان يتقى يف ال�صعود من 
العقل الهيولين )العقل بالقّوة( اإىل العقل بامللكة )العقل بالفعل( اإىل العقل امل�صتفاد الذي 
يت�صل بالعقل الفعال عن طريق جهده يف اكت�صاب املعرفة وتنمية عقله حتى ي�صل اإىل عامل 
اإىل هذا  يحتاج  الّنبي، فال  اأما  الفعال.  العقل  املخزونة يف هذا  فيعرف احلقائق  الألوهية؛ 
التّقي املت�صاعد، بل يت�صل مبا�صرة بالعقل الفعال عن طريق املتخّيلة.  فالنّبي والفيل�صوف 
بني  الفارابي  يوفق  وهكذا  الفعال.  بالعقل  ات�صالهما  عرب  الواحدة،  احلقيقة  اإىل  ي�صالن 
اإليه  ال  تو�صَّ فيما  والفيل�صوف  الّنبي  بني  اختالف  ول  )العقل(  الفل�صفة  و  )الوحي(  الّدين 
اأي يف طريقة الو�صول اإىل  من حقائق، بل اخلالف هو يف طريقة الت�صال بالعقل الفعال، 

احلقيقة الواحدة.

وي�صري ابن �صينا  على خطى اأ�صتاذه الفارابي. فنجده اأي�صًا يعطي للمنطق اأهمية 
بالغة، ويطغى النظر العقلي على فل�صفته باأكملها، ل�صيما يف نظرية املعرفة، فهو ي�صري على 
اأر�صطو. فاملعرفة هي عملّية جتريد تبداأ من احل�ص الذي يجّرد عن الأ�صياء �صورها  خطى 
احل�صّية، ثم ت�صتد عملية التجريد مرورًا باخليال، ثم بالوهم، واأخريًا بالعقل، والعقل يقوم 

بتجريد املعاين اإىل نهايتها حتى ت�صبح جمردة عن املادة ولواحقها.

ويلجاأ ابن �صينا اإىل املنهج العقلي يف براهينه على امل�صائل امليتافيزيقية مثل وجود 
اهلل )واجب الوجود( ووجود النف�ص وخلودها، ويذهب مثل الفارابي اإىل اأن الأكوان حمكومة 
بالعقول الع�صرة، ول خالف بني النبي والفيل�صوف يف احلقيقة التي يتو�صالن اإليها، ول فرق 

بني حقيقة ال�صريعة وحقيقة العقل.
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واأما ابن ر�صد، فهو فيل�صوف العقالنّية بامتياز يف الفل�صفة العربية. وتبدو عقالنيته 
يف �صروحه على اأر�صطو. ويف جهده العقلي يف اإعادة النظر يف فهم الفارابي وابن �صينا لأر�صطو، 
يظهر اأن فهمه لأر�صطو خري من فهمهما له. وعلى �صوء فهمه لأر�صطو، بحث م�صاألة التوفيق 
بني ال�صريعة والفل�صفة بحثًا عقليًا، يف كتابيه: ف�سل املقال فيما بني احلكمة وال�سريعة من 
ومناهج االأدّلة يف عقائد املّلة. وعر�ص حججه املنطقّية يف الّتوفيق بينهما، وهي:  االت�سال 
توجب  التي  الكثرية  الكرمية  القراآنية  بالآيات  وا�صت�صهد  العقلي،  النظر  اأوجــب  قد  ال�صرع 
النظر العقلي الذي لي�ص بدعة، كما زعم فقهاء ع�صره؛ اإذ احتجوا عليه باأنه مل يكن يف �صدر 
الإ�صالم هذا النظر العقلي، اأو القيا�ص املنطقي. وردَّ ابن ر�صد باأن القيا�ص الفقهي مل يكن يف 
�صدر الإ�صالم، وكان فيما بعد، ومل يقل اأحد عنه بدعه، فلماذا �صح القيا�ص املنطقي هناك، 
ول ي�صح هنا، اأي يف الفل�صفة؛ واإن القراآن الكرمي يوجب النظر العقلي، والفل�صفة هي النظر 

العقلي يف امل�صائل امليتافيزيقية.

احلقيقة  �صحة  معيار  اأن  اإىل  الكندي،  اإليه  ذهب  ما  مثل  اإىل  ر�صد  ابن  ويذهب 
لة اإليها، لي�ص يف كون القائل بهما م�صاركًا لنا يف امللكة اأو غري م�صارك، بل  معيار  والأداة املو�صّ
�صحتهما هو �صروط توّفر ال�صحة ولو كان القائل بهما »ب�صحة احلقيقة واأداتها« غري م�صارك 
اللتزام  اأنَّ   بعد، وهو  �صيوؤكده ديكارت فيما  اإىل ما  ي�صري هنا  ابن ر�صد  وكاأن  املّلة.  لنا يف 

باحلقيقة ينبع من بداهتها، وو�صوحها، ومتّيزها.

فالعقل والوحي عنده م�صدران للمعرفة، وحقيقتهما واحدة. فاإذا كانت ال�صريعة 
تدعو اإىل النظر املوؤّدي اإىل احلق، فنعلم على �صبيل القطع اأن النظر الربهاين ل يوؤدي اإىل 

خمالفة ال�صرع. فاحلق ل يت�صاد احلق، بل يوافقه وي�صهد له.

يف  الطويلة  ال�صفحات  التهافت  تهافت  يف  يدبج  جنده  ال�صببّية،  من  موقفه  ويف 
من  مبداأ  لأنها  بدونها،  ي�صتقيم  ل  العامل  اأن  اإىل  ويخل�ص  لل�صببّية،  الغزايل  اإنكار  مناق�صه 

مبادئ العقل، ومن ُيبطل الأ�صباب ُيبطل العلم.

نقول بعد كل ما تقدم: اإذًا توجد  فل�صفة عربية و�صيطة، ويوجد لها مبداأ، ومنهج عقلي.
والآن يطرح ال�صوؤال : اإذا كانت هناك فل�صفة عربية و�صيطة، فلماذا ل توجد الآن فل�صفة عربية 
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معا�صرة تكون امتدادًا لها ويف الوقت عينه تتجاوزها مثلما هو احلال يف الفل�صفة الأوروبية 
املعا�صرة التي هي امتداد وا�صتمرار للفل�صفة اليونانية، وامل�صيحية الو�صيطة، وهي جتاوز لهما 
اأمور  اإىل جملة  اأقول : ل توجد لدى العرب فل�صفة معا�صرة ويرجع ذلك  يف الوقت نف�صه ؟ 

�صن�صري اإليها لحقًا.

ي اأقول، يف البداية، من باب املقارنة: اإن املعنيني ب�صناعة الفل�صفة من العرب  لكنِّ
املحدثني واملعا�صرين مل يفعلوا ما فعله الأوروبّيون. فقد اأقبل هوؤلء منذ ع�صر النه�صة، اأو 
قبله بقليل، على قراءة تراثهم اليوناين والالتيني امل�صيحي يف القرون الو�صطى قراءة نقدية 
وا اخلاطئ منه جانبًا )و�صعوه على  واعية، وعرفوا فيه ما هو خاطئ، وما هو �صائب، فنحُّ
ف( ومتثلوا اجلانب ال�صائب، و�صار لهم دليَل هداية وجزءًا من هويتهم،  حيث يندر اأن  الرَّ
جند فيل�صوفًا اأوروبيًا مرموقًا اإل وجند يف فل�صفته اأ�صداَء  ولو بعيدة لأفكار اأ�صالفه اليونان 
الأوىل  ال�صناعية  الثورة  ن�صوء  مع  تتافق  هذه   التمّثل  عملّية  وكانت  امل�صيحيني.  والالتني 
)ن�صوء البورجوازية(، وجتّلت عملّية متّثلهم هذه يف �صياغة روؤاهم امليتافيزيقية، ويف معرفة 
التي فر�صها عليهم تطّورهم احل�صاري  الت�صّورات اجلديدة  م�صاكلهم احلياتية على �صوء 
امل�صيحية  والفل�صفة  اليونانية  الفل�صفة  ت�صّورات  جتاوزهم  ويف  والتكنولوجي(  )العلمي 

الو�صيطة.

قراءة  الفل�صفي  تراثهم  يقراأوا  ومل  الأوروبيون،  فعله  ما  يفعلوا  فلم  العرب،  واأما 
من  التفل�صف  عملّية  يف  فلنبداأ  ؟  القراءة  هذه  ملاذا  قائل:  لنا  يقول  قد  وهنا  واعية.  نقدّية 
ال�صفر. اأو قد يقول اآخر: لقد مّتت قراءة تراثنا مبا فيه الكفاية، ول حاجة بنا جمّددًا اإىل 

هذه القراءة.

ونقول يف الرد : ل ُيقبل اأحد على فعل التفل�صف، وذهنه فارغ كليًا من مبداأ فل�صفي 
ما، اأو فارغ من الدراية ب�صريورة تاريخ الفل�صفة، واأقول ما قاله ديكارت: اإن من احلماقة اأن 
البيت  اأ�ص�ص  اأن ننق�ص  البيت القدمي، ومن احلماقة  اأن نعرف عيوب  بيتًا جديدًا قبل  نبني 

القدمي قبل اأن نعرف ه�صا�صة هذه الأ�ص�ص وعدم اإمكانية البناء عليها.

والعرب كما قلنا، مل يقراأوا تراثهم قراءة نقدّية، ومل ي�صلكوا فيها النظر العقلي 
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اإطار  الفل�صفة، حم�صورة يف  ون�صوء  الأول  الفعل احل�صاري  بعد  القراءة لحقًا  وبقيت هذه 
التعاليق، وكتابة احلوا�صي على  والتعليق على  والتعليق عليها،   ، روح  ال�صُّ اإعادة  ثم  روح   ال�صُّ
احلوا�صي.اأي اأنَّ  تلك القراءات كانت تكرارًا واجتارًا مل ت�صف حرفًا واحدًا اإىل ما �صبق، 
ومل متّيز بني املّيت يف تراثنا الذي يجب اأن ينحى )يو�صع على الرف( وبني ال�صائب احلّي 

الذي ميكن اأن يبنى عليه، وقد ترّتب على هذا :

اأواًل : مل ي�صتطع العرب الإ�صهام يف التطور احل�صاري الالحق، اإذ مل يقّدموا اأية 
اإ�صافة جديدة وال�صبب هو �صل�صلة النهيارات التي حدثت يف تاريخ الأمة )الغزو ال�صليبي، 
الغزو املغويل، ال�صتعمار العثماين، واأخريًا ال�صتعمار احلديث(. وهذه النهيارات املتالحقة  
اأجه�صت عملّية التاكم العلمي والثقايف، اأي مل ي�صف املفكرون العرب املحدثون واملعا�صرون 

�صيئًا جديدًا ي�صهم يف عملّية التاكم الثقايف والعلمي.

ويف راأيي، اأن الإبداع يف الفل�صفة والفن والأدب -واإن كان لكل اإبداع يف جمال من 
هذه املجالت خ�صو�صّيته املتفّردة- ي�صبه الإبداع يف العلم. فما يحدث يف العلم من قفزات 
وثورات، يحدث كذلك يف الفل�صفة والأدب  والفن.  فالن�صق العلمي ال�صائد يف مرحلة ما، هو 
جملة املبادئ واملفاهيم واملقولت املّت�صقة التي ت�صكل الإطار العام لحتواء ظواهر الطبيعة، 
وتف�صريها تف�صريًا عقلّيًا مقبوًل. وعندما يعجز هذا الن�صق عن احتواء ظواهر جديدة، اأي ل 
يف�صرها، ي�صبح هذا الن�صق �صائخًا، اأو بع�ص من جوانبه �صائخة، ويكون العلم يف اأزمة، تفر�ص 
نف�صها على العقل لإبداع حل لها. مّما يعني وجوب  البحث عن ن�صق جديد يحتوي الظواهر 
اجلديدة، اأو تعديل هذا الن�صق. لكنَّ الن�صق اجلديد لي�ص رف�صًا للن�صق القدمي بل احتواء له. 
اأقول : هذا الذي يحدث يف العلم يحدث �صبيهُه يف اإبداع الفل�صفة اأي يتغري الن�صق الفل�صفي 
القدمي، اأو يجب تعديله. والعرب -وقد تزايدت م�صاكلهم احلياتية ومل ي�صهموا يف عملّية التاكم 
موا ن�صقًا جديدًا لحتواء م�صاكلهم. املتجّددة، اأي مل يقدموا فل�صفة حديثة اأو معا�صرة- فلم ُيقدِّ

اأي فح�ص  ثانياً: ترّتب على تلك القراءة اخلاطئة عَدم  فح�ص املبداأ الأ�صا�ص، 
عالقة التمايز )بني( الالمتناهي واملتناهي )بني( اهلل والعامل، ول املبادئ التي تفّرعت عنه، 
العالقة )بني(النقل والعقل )وبني( ال�صريعة والفل�صفة وعلى اأي مدى ي�صح مبداأ التوفيق يف 

الع�صر الراهن.
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العالقات  التقريب بني طريف  الو�صيط يف  الع�صر  العرب يف  الفال�صفة  لقد جنح 
التي اأ�صرنا اإليها، اأو التوفيق بينها على اأ�صا�ص عقالين، وحّلوا امل�صاكل التي طرحها عليهم 
ع�صرهم.  فقد طرح ابن ر�صد، وهو فقيه وقا�ٍص، �صرورة تاأويل الن�صو�ص الّدينية ل�صالح 
الإن�صان اعتمادًا على جوهر الدين ال�صمح »يريد اهلل بكم الي�صر ول يريد بكم الع�صر.«  فوفق، 
تاأويل  على  يجروؤوا  مل  املعا�صرون  العرب  واملتفل�صفون  والعقل.  الدين  حقيقتي  بني  بذلك، 
ن�صو�ص الدين ل�صالح الإن�صان واملجتمع، ومن حاول منهم، فقد حاول بوجل وخجل. اأقول: 
مل  الذي  لكن  �صاحلًا،  يزال  ما  التمايز  عالقات  اأطــراف  بني  التقريب  اأو  التوفيق  مبداأ  اإن 
يعد �صاحلًا هو طريقة احلل للم�صكالت اجلديدة التي يطرحها الع�صر الراهن �صواء اأكانت 
ميتافيزيقية اأم اجتماعية حياتية. فالع�صر الراهن يطرح ما ي�صبه عالقات التمايز التي وّفق 
بينها الفال�صفة الأوائل، عالقة ‘العقائد الدينية بتطبيقات العلم التكنولوجّية’ وما جنم عنها 
وبني  والإ�صالم،  امل�صيحية  الأخالقية يف  القيم  ‘منظومة  بني  التمايز  اأو عالقة  م�صاكل،  من 

تطبيقات العلم التكنولوجّية’ التي �صّياأت الإن�صان وغّربته.

يفعله  مل  وهذا  جديدة،  وحلول  توفيق  اإىل  حتتاج  هذه  الراهنة  التمايز  فعالقات 
املفكرون املعا�صرون العرب، العاملون يف الفل�صفة. و�صحة مبداأ التوفيق تنبع من اأن امل�صيحية 
دا هذا املبداأ يف اأعمق خ�صو�صّيته وهو التوفيق بني ‘املادة والروح’ وما ُبني  والإ�صالم، قد اأكَّ

لة يف بنيتنا النف�صّية. عليه من منظومة اأخالقية متاأ�صّ

ثالثاً : غاب عن اأذهان املفكرين املعا�صرين موقف فال�صفتنا الأوائل من النظر 
ما  وهذا  رف�صها،  يف  املكابرة  وعدم  قبولها  اأي  للحقيقة،  وتقدي�صهم  له  واحتامهم  العقلي 
وجدناه بو�صوح عند الكندي وابن ر�صد. واحلقيقة الفل�صفية مثل احلقيقة العلمّية مقّد�صة، 
وهذه القد�صّية اأعطت فال�صفتنا الأوائل م�صروعية البحث عنها، ولكن هذه القد�صية مل تدخل 
هي  مبا  اأي  حقيقة،  هي  مبا  فيل�صوف(  م�صروع  )وهو  املتفل�صف  العربي  املثقف  وجدان  اإىل 
الجتماعية  بفعل ظروف احلياة  بل طغى على وجدانه  العقلي،  النظر  نتاج  �صدق، مبا هي 
اليومية القاهرة؛ اأنه �صار يرى معيار �صدق احلقيقة يف الفل�صفة، ويف غريها كرثة القائلني 
لنا غري ذلك. فقد  العقلي يقول  النظر  التي يجنيها منها. ولكن منهج  الفائدة  بها ومقدار 
‘ل’   : لها  اإنه احلقيقة، ولكن فردًا واحدًا منها يقول   : اأمر ما  باأ�صرها على  الب�صرية  جتمع 
وهذا الأمر الذي تظنونه  حقيقة اإنا هو  وهٌم و�صالل، ويقدم الرباهني  على  �صحة  ‘لئه’،
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احلقيقة  �صدق  معيار  اإن  كبرية.  و�ــصــاللت  اأوهـــام  على  طويلة  قــرونــًا  عا�صت  والب�صرية 
وقد�صّيتها هو، -كما يقول ديكارت- و�صوحها وبداهتها ومتّيزها وَعَدم  وجود تناق�ص داخلي 
اكت�صاف  منها،  جننيها  التي  الفائدة  هو  لي�ص  احلقيقة  �صدق  معيار  اأن  كما  منطوقها.   يف 
جمرة يف اأعماق الف�صاء الكوين، مثاًل، ل يغرّي �صيئًا من احلياة اليومية ل�صكان الأر�ص، ول 
يزيد من �صعر اخلبز اأو ينق�ص منه. كذلك هي احلال يف امل�صائل الفل�صفية. فاإذا كانت ماهّية 

اهلل اأ�صبق من وجوده اأم العك�ص، فلن يغري �صيئًا من حياة النا�ص يف مدينة ما يف العامل.

منها،  جننيها  التي  الفائدة  اأو  بها،  القائلني  كرثة  احلقيقة  معيار  نعترب  وعندما 
يف  احلقيقة  عن  البحث  يف  فطرته  نلغي  العقلي،  النظر  يف  الإن�صان  فطرة  نلغي  بهذا  فاإننا 
املجالني الفيزيقي وامليتافيزيقي. ويف هذا، مل يكن لغالبية املفكرين العرب املعا�صرين اأ�صوة  
باأ�صالفهم الفال�صفة يف القرن الو�صطى، اأولئك الذين بحثوا يف م�صائل ميتافيزيقية مثل: هل 
اهلل موجود ؟ وما �صفاته ؟ هل العامل قدمي اأم حمدث ؟ وهل الروح خالدة ؟ هل الوجود اأ�صبق 
اأم املاهية؟ وكان هاج�صهم يف البحث يف هذه امل�صائل: الو�صول اإىل احلقيقة، وكانوا يدركون 
اأن الو�صول اإليها لن يوؤثر يف حياة �صكان الب�صرة، اأو بغداد، اأو دم�صق، اأو القاهرة، اأو قرطبة، 
اأو مراك�ص يف ع�صور املعتزلة، والأ�صاعرة، والكندي، والفارابي، وابن �صينا، وابن ر�صد. ذلك 
البحث عن احلقيقة، ويف  اأهمّيته يف  العقلي  النظر  يعطوا  املعا�صرين مل  اأغلب مفكرينا  اأنَّ 
احتام هذه احلقيقة امل�صتنبطة منه. ومل يعطوه اأهميته يف الو�صول اإىل جوهر امل�صاكل التي 
التي �صادفت فال�صفتنا  امل�صاكل  تختلف عن  املعا�صرة، وهي م�صاكل  تطرحها علينا احلياة 
العقلي  للنظر  احتامنا  عدم  اإن  الآن.  لنا  املعا�صرة  الأخــرى  الأمم  م�صاكل  وعن  ــل،  الأوائ
وللحقيقة، عّطلنا عن فهم الكيفّية التي تنبني عليها عالقتنا مع الآخر، واأق�صد هنا تعاملنا 

مع الفل�صفة الأوروبية احلديثة واملعا�صرة.

العجز عن متثل فل�سفة االآخر وم�سطلحاتها

�صجينة  ول  مغلقة،  احلا�صر  اأو  املا�صي  يف  وثقافاتها  ال�صعوب  فل�صفات  تكن  مل 
موطنها، بل تهاجر كالطيور عابرة ال�صحارى واجلبال والبحار اإىل بلدان اأخرى. والفل�صفات 
الأوروبية احلديثة واملعا�صرة انتقلت اإلينا، وفر�صت وجودها على مفكرينا، ولكننا مل نح�صن 
التعامل معها. مما يفيدنا يف اأن ناأخذ منها ما ميكن اأن ين�صجم مع هويتنا، وي�صاعدنا على 
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حل م�صاكلنا وميكن اأن يوؤهلنا لإبداع فل�صفة عربية معا�صرة.

ولغته  فل�صفته  اإىل  والنظر  حقيقته  احــتام  علينا  يفر�ص  الآخــر  فل�صفة  نقل  اإن 
مبنظار العقل، وعلى �صوء واقع ن�صوئها زمانيًا ومكانيًا. ُثمَّ اإنَّ احتام حقيقة الآخر يحررنا 
ب و�صيطرة الأفكار امل�صبقة. وعالقتنا  من الأهواء والنزوات، ويحرر عقولنا من قيود التع�صّ
الآن مع الفل�صفة الأوروبية املعا�صرة ت�صبه اإىل حد كبري عالقتنا مع الفل�صفة اليونانية. ولكن 
هاتني العالقتني تختلفان يف كيفية تعاملنا مع كل منهما. فالتعامل لدى اأ�صالفنا الفال�صفة 
الأوائل مع الفل�صفة اليونانية يختلف عن تعامل مفكرينا ‘املتفل�صفني’ املعا�صرين مع الفل�صفة 
انتقاء  عملية  اأ�صند  فقد  املاأمون؛  اخلليفة  فعله  ما  للذاكرة  اأُعيد  وهنا  املعا�صرة.  الأوروبية 
الكتب من بالد الروم اإىل يوحنا بن حنني، وابن اأخيه حبي�ص بن احل�صن. وعلى الرغم من اأن 
النقل )التجمة( قد مّت عن ال�صريانية، ومقابلته اأحيانًا مع اليونانية ل�صمان �صّحة النقل. 
ولكن الأمر الهام هنا، اأن عملية النقل قد اأ�صندت اإىل �صيوخ اللغة واحلكمة. ومع ذلك -كما 
هو معروف- فقد كانت هناك اأخطاء يف ترجمة امل�صطلحات الفل�صفية )ل�صيما ال�صيا�صية 
بتجربة  مــّروا  الذين  لالإغريق  احل�صاري  املــوروث  عن  تعرّب  لأنها  والنف�صية(  والجتماعية 
ح�صارية تختلف عن جتربة العرب الذين ُنِقل اإليهم امل�صطلح الفل�صفي اليوناين. والآن، جند 
عندما  ال�صريانية،  عرب  العربية  اإىل  اليونانية  الفل�صفة  نقل  عن  جنمت  التي  الأخطاء  مثيَل 
اآثار الفال�صفة الأملان عرب الإنكليزية والفرن�صية اإىل العربية. ولهذا نعاين من عدم  تتجم 

الدّقة يف ترجمة الفل�صفة الأوروبية اإىل العربية.

يحدثنا اجلاحظ عن هذه امل�صكلة يف ع�صره وكاأنه يعي�ص معنا حيث ي�صري اإىل اأن 
التجمان ل يوؤدي اأبدًا ما قاله احلكيم على خ�صائ�ص معانيه وحقائق مذهبه، ول يقدر اأن 
يوفيها حقوقها. وكيف يقدر على ت�صليم معانيها والإخبار عن �صدقها، اإل اأن يكون يف معانيها 
مثل موؤلف الكتاب. وقول اجلاحظ هذا هو عني ما نقوله الآن : ي�صتحيل على التجمة اأن توؤدي 
الن�ص  واأنَّ  رديئة،  التجمة  اأن  يعني  فهذا  املتجم،  الن�ص  نفهم  ل  وعندما  الأ�صل.  ما يف 

املتجم ل يتطابق مع الأ�صل.

عن�صرًا  تكون  اأن  ميكن  التي  الأوروبية  الفل�صفة  ترجمة  من  الفائدة  نحقق  ولكي 
م�صاعدًا يف اإبداع فل�صفة عربية، يجب اأن تراعى يف التجمة الأمور الآتية :
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1 - يجب اأن يتقن املتجم اللغة التي ينقل عنها اإتقانًا كاماًل ي�صاوي درجة اإتقانه 
للغته الأم.

اإىل  الذي �صينقله  باملو�صوع  تامة وعميقة  اأن يكون املتجم على دراية  2 - يجب 
لغته الأم.

ال�صروط  وهــذه  اإليها.  �صيتجم  التي  الأم  لغته  يف  فقيهًا  املتجم  يكون  اأن   -  3
على درجة عالية من �صعوبة حتقيقها يف املتجم. ومع ذلك، نرى كمًا هائاًل من 
ن  لنا عن�صرًا م�صاعدًا  التجمات التي مل ت�صاعدنا على متّثل ثقافة الآخر،  ومل ُتكوِّ
اأي�صًا يف العجز عن جتديد  لإبداع فل�صفة عربية معا�صرة، وهذا يرتبط يف راأيي 

لغتنا وم�صطلحنا الفل�صفي. 

العجز عن جتديد اللغة وامل�سطلح الفل�سفي

مل يبدع العرب بعد فل�صفتهم الو�صيطة لغة فل�صفة جديدة، ول م�صطلحات فل�صفية 
جديدة. �صبب ذلك، اأنهم مل ي�صهموا يف بناء احل�صارة احلديثة. فالإبداع يف الفل�صفة يبداأ 
اأفكار تكونت لدينا  اأداة للتعبري عن  اإبداع امل�صطلح وجتديد اللغة، واللغة لي�صت جمرد  من 
اأو اختزنتها الذاكرة؛ بل هي جزء ل يتجزاأ من عملية التفكري نف�صها. كما اأنَّ اللغة رمز، اأو 
هي اأم الرموز. بها ا�صتطاع الإن�صان اأن ي�صبط الواقع واأ�صياءه يف اإطار منّظم من الكلمات 
والأ�صماء، كما ا�صتطاع اأن ينقذ الواقع من ال�صياع والفو�صى، واأن ُيحِكم �صيطرته على الواقع 
لالإن�صان،  ملكًا  ي�صبح  ال�صيء  على  يطلق  الذي  فال�صم  اأ�صيائه.  اأ�صماء  حتديد  خالل  من 
وت�صري اللغة و�صيلة حليازة ال�صيء. وعندما حتّولت اللغة من رمز منطوق »ت�صويت اأو تفّجر 
اإىل رمز مرئي  اأو من رمز م�صموع  لغة مكتوبة،  اإىل  اإىل رمز مكتوب،  الهواء يف احلنجرة« 
اإنَّ  واأ�صيائه.  للواقع  الإن�صان  تنامت حيازة  املرئي،  الرمز  مع  امل�صموع  الرمز  وتطابق  ثابت، 
اإىل  اللغة املنطوقة  اأوغاريت وبابل بتحويل  الب�صرية ما فعلته  اأعظم نقله ح�صارية يف تاريخ 
للتعبري  اللغة من رموزها  الكتابية(. وعندما زادت  الأبجدية )الرموز  اأي خلق  لغة مكتوبة، 
عن املفاهيم التي ت�صكل بذاتها ت�صورًا للحقيقة اأو الواقع، �صارت رموز اللغة ت�صارك يف توليد 
وا�صتخراج املفاهيم والأفكار، واملفاهيم املجّردة ت�صكل �صبكة الرموز التي يهدف الإن�صان من 

خاللها اإىل امتالك العامل نظرّيا وعملّيًا.
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اإذا كان الأمر كذلك،  فاإنَّ  من املفرو�ص على كل اأمة تريد اأن حتدث لذاتها نقلة 
الثقافية  اأي م�صطلحاتها  و�صبكة رموزها،  لغتها  اإىل تطوير  تلجاأ  اأن  الأدب،  اأو  الفل�صفة  يف 
)الفل�صفية والأدبية(. وهذا فعل مل يقم به العرب املعا�صرون، اأي اأنَّهم مل يبدعوا لغة جديدة 
د العرُب  اللغَة جتديدًا يعرّبون به  تكون مبثابة الأ�صا�ص لإبداع فل�صفة جديدة معا�صرة : مل ُيجدِّ
عن مفاهيم وم�صطلحات الع�صر. اإن الإبداع يف الفل�صفة يبداأ باإبداع املفاهيم وامل�صطلحات 
امل�صطلح  اأو عبيد  القدمي  الفل�صفي  امل�صطلح  اأ�صرى  زالوا  ما  الآن  والعرب حتى  الع�صرية، 

الأوروبي املعا�صر، فلم يعيدوا النظر يف اللغة الفل�صفية التي ي�صتعملونها.

بع�ص،  بع�صها من  واملعاين  الأ�صماء  وتخريج  ا�صتقاقها  بطريقة  العربية  اللغة  اإن 
اإبداع امل�صطلحات التي حتمل عمق املعاين الفل�صفية. وهي، بكرثة متادفاتها،  قادرة على 
بنرثها  عربت،  وقد  بينها.  والفوارق  الدقيقة  والنف�صّية  احل�صّية  املعاين  حتديد  على  قادرة 
لإثبات  الإن�صان  حتّدي  وعن  واآلمها،  ال�صحراوية  احلياة  م�صاعب  عن  الرائعني،  و�صعرها 
وجوده الذي تهّدده الطبيعة العمياء يف ظلمها. وعرّبت عن خبايا النف�ص الب�صرية يف اأمانيها، 
على  الطبيعة  تفر�صها  التي  للوح�صية  حتّديًا  والأخالقية  الروحية  القيم  اإثبات  كيفّية  وعن 

الإن�صان. وما كان لها ذلك، اإل لأنها امتلكت ثراًء عجيبًا ل ي�صاهيه ثراء اأية لغة يف العامل.

ولكنَّ العرب املعا�صرين، مل يجهدوا اأنف�صهم يف ما ميكن اأن ي�صتنبط من هذه اللغة 
لتعريب امل�صطلحات الفل�صفية الأوروبية ذات املعنى امل�صتك بني �صعوب الب�صرية بو�صف هذا 
املعنى معربًا عن الروح الإن�صاين ال�صامل. كما مل يجهدوا اأنف�صهم يف ما ميكن اأن ي�صتنبط من 
كتب علماء الل�صانيات العرب، اجلرجاين، والروماين، واخلليل بن اأحمد الفراهيدي، وعثمان 
بن جني وغريهم لإبداع نظرية عاملية يف فل�صفة اللغة )يف الهريمنيوطيقا، وال�صيمانطيقا، 

والفوناطيقا( على غرار املدار�ص الأوروبية املعا�صرة يف فل�صفة اللغة.

فقدان احلرّية الفكرّية

راأينا فيما �صبق، اأن النظر العقلي يوؤدي اإىل احتام احلقيقة، واحتام الآخر �صواء 
اإىل احلوار الفكري احلر. ولكن هذا مل  يوؤدي بال�صرورة  اأن  اأو بعيدًا عنا. ويجب  اأكان منا 
يحدث يف تاريخنا املا�صي ول احلا�صر، اإل يف حلظات قليلة منه ت�صبه الوم�صات التي عرّب 
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فيها الفال�صفة ال�صابقون عن روؤاهم الكونّية وحّلهم مل�صاكل جمتمعهم.

ومن املعروف يف تاريخنا اأن ال�صلطة كانت تفر�ص راأيها بالإرهاب، ومل تكن ت�صمح 
على الغالب بظهور اأفكار )فل�صفة( تخالف فكر ال�صلطة واإيديولوجيتها. ول �صري يف اأن يكون 
لل�صلطة فل�صفتها، ول مينع اأن يكون رجال ال�صلطة فال�صفة، فهذا جميل، وهذا ما كان يتمناه 
تفر�ص  اأن  هو  الكبري  اخلطاأ  لكن  ر�صد.  وابن  �صينا،  وابن  والفارابي،  واأر�صطو،  اأفالطون، 
ال�صلطة راأيها )فكرها( بال�صوط، اأو بال�صيف، اأو بال�صجن، اأو بالتجويع، اأو بالبندقية. فاحلوار 
اأي راأي يفر�ص علينا  ب، وبرف�ص  ُيلِزمنا برف�ص التع�صّ العقلي، وهو احلوار الفكري احلر، 
بالقّوة. ويلزمنا، كما يقول الإمام علي عليه ال�صالم، باأن »ل ناأخذ احلق بالرجال بل ناأخذ 

الرجال باحلق.«

ب يظن نف�صه  اأنه مالك للحقيقة املطلقة. ولهذا  ب للراأي يعني اأن املتع�صّ فالتع�صّ
فهو يلغي فكر الآخرين، وهذا الظن بامتالك احلقيقة املطلقة هو اخلطوة الأوىل يف طريق 
الديكتاتورية، اإذا ما تي�صر ل�صاحب هذا الراأي امتالك ال�صلطة ذات يوم. واملاأ�صاة الكربى 
ل  وبالطبع  والــراأي،  ال�صيف  يدها  كانت جتمع يف  ال�صلطة  اأن  والفل�صفي  الثقايف  تاريخنا  يف 
راأي غري راأيها. ففي كل اأنظمة احلكم الإ�صالمية يف الع�صور املا�صية )الأموّية، والعبا�صّية، 
واملرابطّية، والأيّوبّية، واململوكّية، والعثمانّية التكّية( كان املبداأ ال�صائد هو م�صادرة حرّيات 
املخالفني لل�صلطات يف الراأي. و�صلوك ال�صلطان هذا كان ي�صوغه مثقفو ال�صلطة  الذين كانوا 
باأنهم خارجون  واّتهامهم  والفكر،  الراأي  له يف  املخالفني  املفكرين  دماء  يجتهدون يف هدر 
احلر.  الفكري  احلوار  من  ح�صاري  اإرث  العرب  لدى  يتكّون  مل  ولهذا  الإلهية.  الإرادة  على 
ت�صويد  نف�صها عن طريق  تخليد  اإىل  دائمًا طاحمة  ال�صلطة  تكون  اأْن  اأي�صًا  الكربى  واملاأ�صاة 
نطيتها الثقافية وعقيدتها الإيديولوجّية. اإذ ترى اأن اخلروج عن نطيتها وعقيدتها يهدّدها 
بالنهيار. فيلجاأ ال�صلطان اإىل الف�صل بني عقيدته هو، وبني فكر املفكر، املخالف له بال�صيف 
والإرهاب، كما فعل ه�صام بن عبد امللك الأموي مع غيالن الدم�صقي القائل بالختيار، فقطع 
يديه ورجليه ول�صانه. اأو كما فعل خالد الق�صري الوايل الأموي يف الكوفة مع اجلعد بن درهم 
القائل بكالم اهلل، ف�صحى به يف عيد الأ�صحى اأمام امل�صلني بعد انتهاء ال�صالة. اأو كما فعل 
الوايل العبا�صي �صفيان بن معاوية وايل اأبي جعفر املن�صور يف الب�صرة مع ابن املقفع، فكان 
اأو كما  اأع�صائه.  ال�صواء من  اأع�صاءه ع�صوًا ع�صوًا وي�صويها، وابن املقنع ي�صم رائحة  يقطع 
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ورجليه  يديه  وقطعت  و�صلبته،  فجلدته،  احلالج  مع  املقتدر  العبا�صي  اخلليفة  �صلطة  فعلت 
ورقبته واأحرقت جثته. اأو كما فعل علي بن يو�صف بن تا�صفني، اإذ لحق اأ�صحاب النظر العقلي، 
واأحرق كتب الغزايل اإر�صاء للفقهاء حماة �صلطته. اأو كما فعل املوحدي املن�صور يعقوب اأبو 
يو�صف، فاأحرق كتب ابن ر�صد ونفاه، اإر�صاء للفقهاء ورجال الّدين. اأو كما فعل �صالح الدين 

الأّيوبي بقتل ال�صهروردي الفيل�صوف الإ�صراقي ال�صاب، اإر�صاًء لفقهاء حلب.

بها لآرائها، يجري  اإن هذا الذي جرى يف املا�صي من قهر ال�صلطة للمفكر وتع�صّ
الآن يف الع�صور احلديثة.  حتى اإنَّ املفكرين العرب املعا�صرين يفتقدون اأهم �صرط من �صروط 
الإبداع الفل�صفي وهو توفر احلرية. اإذ اإن فقدان احلوار العقلي احُلّر بني املفكرين، و�صيادة 
لل�صلطة،  املناوئ  الآخر  فكر  رف�ص  ب يف  التع�صّ اأن  لنا  يظهر  احلــوار،  الفكري يف  الإرهــاب 
بدون  قد مت  هنا  اأوالقبول  فالرف�ص  اخلــوف.  دافع  ال�صلطة حتت  لفكر  الآخــر  قبول هذا  اأو 

املحاكمة العقلّية، وكالهما يعطل الإبداع الفل�صفي.

اإرث ح�صاري يف ممار�صة  لراأيها، وعدم وجود  ال�صلطة والإذعــان  الرعب من  اإن 
بنيتنا  من  جــزءًا  �صار  قد  احلا�صر،  يف  والرعب  الإرهــاب  وا�صتمرار  املا�صي،  يف  احلرّية 
النف�صية، مما جعل املفكر املعا�صر، عندما يريد اأن يتفل�صف، يكتب وهو خائف، ويتاأول: كيف 
ميكن اأن تفهم ال�صلطة ما يكتبه، هل يزعجها اأم ير�صيها. وبهذا، يفقد  انطالقته على �صجّيته 
يف تعبريه عن اأفكاره، كما يريدها هو، اأي كما ميليها عليه عقله. وكل فكر ل يولد يف اإطار 
احلرّية ل يكون مقّدمة لالإبداع الفل�صفي ول خطوة اإليه. وحتت واقع الإرهاب الفكري هذا، 
حتاول ال�صلطة اأن ت�صمن نطيتها وعدم اخلروج على اإيديولوجيتها، ولهذا كانت تاأتي كتابات 
اأغلب املفكرين العرب املعا�صرين مت�صابهة، ونطّية، وفاقدة للتفّرد والإبداع، وبهذا انعدام 

الإبداع الفل�صفي.

املفكرين  فكر  ويف  )اإيديولوجيتها(  ال�صلطة  فكر  يف  النمطّية  �صيادة  اأدت  وقد 
الإبــداع  تعطيل  واإىل  البالدة،  اإىل  ــوؤدي  وامل للعقل،  املعادي  التقليد  �صيادة  اإىل  املعا�صرين 
ال�صعور بالّدونية  التقليد، -كما يخربنا ابن خلدون والفيل�صوف تارد- هو  الفل�صفي. وجوهر 
اأي�صًا يف  والتقليد  القاهر،  يقلد  واملقهور  الغالب،  يقلد  املغلوب  القوي.  الآخر  اأمام  غار  وال�صَّ
جوهره هو عبودية فكرية وعبودية لل�صلطة. ورف�صه اأو الثورة عليه هو حترر من ال�صلطتني معًا.
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�سيادة التقليد وموقفا الكرب والدونّية

لقد اأّدت �صيادة التقليد عند بع�ص مفكرينا املعا�صرين )املتفل�صفني( اإىل موقفني 
متناق�صني عطال معًا الإبداع الفل�صفي عند العرب.

التاث  تقدي�ص  اإىل  ويدعو  والــغــرور،  والكربياء  العجب  موقف   : االأول  امل��وق��ف 
واملظلمة  العقلّية،  الــنــرّية  جوانبه  بكل  الو�صطى،  الــقــرون  يف  العربي  والثقايف  الفل�صفي 
والفل�صفي اخلا�ص مع�صوم  العام،  تراثنا  اأن  اإىل وهم  ببع�صهم  التقليد  واأدى  الالعقالنّية، 
عن اخلطاأ. وقادهم هذا الوهم، اإىل تكرار الن�صخ الفكرية لالأ�صالف »تاأ�صيل الأ�صول« كما 
يقول املفكر وال�صاعر ال�صوري العاملي اأدوني�ص. وهذا التكرار، ناجم عن قناعة باأن ما جاء به 
ال�صلف يف ميدان الفل�صفة وغريه ل ميكن الإتيان باأجود منه.  وقد عّطلت �صيطرة هذا الوهم، 
عند كثري من مفكرينا، عن بذل اأية حماولة لالإبداع الفل�صفي يف الع�صور احلديثة واملعا�صرة. 
وحجة القائلني بهذا الوهم  اأننا جند عند الفال�صفة العرب كثريًا من الأفكار التي جاءت بها 
الفل�صفة الغربية احلديثة واملعا�صرة.  حيث جند جذور ال�صك عند ديكارت، ومفهوم ال�صببّية 
عند هيوم عند الغزايل. كما جِند اأ�صل فر�صية التطّور عند داروين بو�صوح عند الفارابي، 
واإخوان ال�صفا، وابن طفيل. والأفكار الجتماعية القت�صادية عن الدولة، والعقد الجتماعي 
عند فال�صفة الّتنوير الفرن�صيني والإنكليز )رو�صو، مونت�صكيو، هوبز، جون لوك( جندها عند 
ابن خلدون، واملقريزي. وقوانني العر�ص والطلب وتق�صيم العمل عند  ماك�ص فيرب، ومارك�ص، 
عند  واحلوا�ص  التجربة  على  واملعرفة  العلم  قيام  وفكرة  خلدون.  ابن  عند  اأي�صًا  جتدها 

التجريبّية الإنكليزية، جندها عند جابر بن حّيان، واإخوان ال�صفا... الخ.

بنا  ي�صتبد  اأن  يجوز  ل  ولكن  الكالم �صحيح،  بع�صًا من هذا  اإن   : نقول  اأن  ميكن 
الوهم، فنقوم باإ�صقاط الأفكار الفل�صفية الغربية احلديثة التي اأنتجتها روح الع�صور الأوروبية 
اأجل  باأنف�صنا ونكف عن اجلهد من  العربية، ونقف بطفولية �صاذجة معجبني  الفل�صفة  على 
الفل�صفة  الإفادة من  الفارغني، يرف�صون  الفل�صفي. فاأ�صحاب موقف الكرب والُعجب  الإبداع 
علينا،  ال�صيطرة  ت�صتهدف  الآخر  ثقافة  اإن  والأ�صالة.  الهوية  على  اخلوف  بحجة  الأوروبية 
وهوؤلء بغرورهم البالغ وتقدي�صهم للتاث بجملته، وللتاث الفل�صفي بخ�صو�صيته، يتعامون 
عن كل التحّولت التي جرت بعد الع�صور الو�صطى، ويرون اأن الإفادة من الفل�صفة الأوروبية 
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احلديثة هو اإهانة لهذا الغرور الفارغ. لكن ابن ر�صد يعلمنا -كما راأينا- اأننا، عندما نحتم 
�صخ�صية الآخر وحقيقته، فاإننا ُنغني بهذا �صخ�صيتنا وحقيقتنا. ول �صري  اإذا اأخذنا احلقيقة 
من اأقوام خمالفني لنا يف اجلن�ص والعقيدة، وهوؤلء الذين ت�صتبّد بهم عقدة الكرب والغرور 
اأبنائه  كاهل  يثقل  العربي  التاث  »اإن  الفرن�صي جاك بريك:  امل�صت�صرق  قول  عليهم  ي�صدق 
ويبهظهم«. ففي هذا التاث يجد العربي و�صيلة حلماية ذاته، ف�صعوره بروعة اللغة العربية، 
الأوروبــيــة،  احل�صارة  ميادين  اإىل  الدخول  عن  مينعه  كبح  عامل  له  ي�صكل  تراثه  وبعظمة 
وي�صرفه عن تعّلم لغات �صعوبها واآدابها، وقراءة فل�صفاتها املعا�صرة. وهوؤلء م�صابون بعقدة 
الكرب الفارغ كاأن على اأب�صارهم غ�صاوة، فال يرون �صريورة الوجود وحركته لأنهم ما زالوا 

يعي�صون يف التاريخ املا�صي.

الأول.  املوقف  نقي�ص  وهو  الدونّية،  عقدة  اأ�صحاب  موقف  هو   : الثاين  املوقف 
اأن �صبب تخّلفنا وعجزنا  واأ�صحابه مغرمون بالفل�صفة الأوروبية احلديثة واملعا�صرة، ويرون 
وهم  فيه حياة.  تنب�ص  تعد  الذي مل  املّيت  الــتاث  بهذا  هو مت�ّصكنا  الفل�صفي،  الإبــداع  عن 
يرف�صون التاث جملة ومعه التاث الفل�صفي، وكاأنهم يريدون ت�صفية احل�صاب معه �صاأنهم 
يف هذا �صاأن الولد العاق مع اأبيه ال�صيخ الذي بلغ من الكرب ِعتيا، مع هذا الأب الذي مل ي�صتطع 

اأن يحقق لهذا الولد العاق اأحالم املراهقة البعيدة عن منطق العقل.

لقد اأخذ فال�صفتنا فيما م�صى من الفل�صفة اليونانية، ومل ي�صعروا بعقدة الدونّية، 
بل كان لديهم �صعور طاغ باحتامها. والفارق كبري بني الحتام وعقدة الدونّية . فلم ي�صعروا 
هو  يحركهم  كان  هاج�صًا  لأن  بل  العامل،  من  لأجــزاء  فاحتني  كنا  لأننا  لي�ص  العقدة،  بهذه 
اأن ي�صلوا اإىل احلقيقة، واأن ي�صيفوا اإىل الفل�صفة اليونانية �صيئًا ما. وهذا �صاأن كل �صعوب 
الب�صرية، يف عالقاتها الثقافية اإذ يوؤثر بع�صها يف بع�ص، وثقافة الب�صرية مبا فيها الفل�صفة، 

قد اأ�صهمت فيها �صعوٌب متعددة، ولو من بعيد، اإ�صهامات متباينة.

واإذا كان الفل�صفة هي هذا اجلهد الفكري املتوّتر واملتوا�صل الذي متار�صه كل اأّمة 
يف كل زمان ومكان، والذي يتناول م�صكالت ميتافيزيقية مقلقة، وحياتية ملّحة تفر�صها طبيعة 
كل ع�صر، فاإن العوامل التي اأ�صرنا اإليها جمتمعة قد كبحت ذلك اجلهد عن الفعل، وخلقت 
وعن طرح  عليه،  نحن  ما  نتجاوز  اأن  التفكري يف  منعتنا عن  دائمة،  تكون  تكاد  فينا عطالة 
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احللول للم�صاكل التي نعانيها وتعانيها الب�صرية، واأ�صلمتنا اإىل النفعال وال�صكون والالمبالة. 
وامتنعت لدينا ولدة فل�صفة عربية حديثة اأو معا�صرة.

اخلامتة

والآن، ميكن اأن نطرح ال�صوؤال ب�صكل اآخر هو: هل ميكن للعرب على املدى القريب 
اأن يبدعوا فل�صفة عربية معا�صرة ؟ اأو هل نحن الآن بانتظار فل�صفة عربية معا�صرة ؟ اجلواب 

ل نعرف.  وهنا حت�صرين مقولتان :

املقولة االأوىل : للفيل�صوف الأملاين هيغل، وهي اأنَّ الفل�صفة مثل البومة ل حتّلق اإل  
فوق اخلرائب. قد يكون يف قول هيغل �صيء من ال�صّحة. فالفل�صفة الأملانية ولدت يف ع�صر 
متّزق اأملانيا اإىل ثالثمئة وخم�صني دويلة. والفل�صفة العربية الو�صيطة، مل تولد يف ع�صر الزهو 
العربي كما يقال )يف ع�صر الر�صيد واملاأمون(، بل ولدت يف ع�صور متاأخرة، اأي يف ع�صر 
فوق  بومة هيغل  الآن  حُتلِّق  ملاذا مل  ولكن  بغداد.  املركزية يف  الدولة  املن�صّقة عن  الدويالت 
خرائبنا ؟ فهل هناك خراب اأ�صد هوًل من هذا اخلراب الذي نعي�صه الآن ؟ واإذا �صّحت مقولة 
نعد  لأننا مل  الفل�صفة عظيمة- فوق خرائبنا،  بومته- مهما كانت  اأن ل حتّلق  فاأرجو  هيغل، 

نحتمل خرابًا اأكرث من هذا اخلراب الذي نعي�صه الآن.

املقولة الثانية : للفيل�صوف الت�صيكي املعا�صر هرني زيلني الذي يرى اأن الفل�صفة  
مّرت بثالث معقوليات هي : املعقولية االأوىل وميثلها اأر�صطو، وكل ما كتب بعده يف الفل�صفة 
العربية الو�صيطة ويف الفل�صفة امل�صيحية الالتينية، هو على هام�ص اأر�صطو. واملعقولية الثانية، 
وميّثلها ديكارت، الذي كانت فل�صفته مقّدمة لولدة الفل�صفة احلديثة. وكل ما كتب بعده كانت 
على هام�ص الديكارتية. اما املعقولية الثالثة التي ميّثلها هيغل، وكل الفل�صفات التي جاءت 
بعده، فهي على هام�ص فل�صفته. وُي�صتّم من هذه املقولة رائحة عن�صرية، كما قلت ل�صاحبها- 
وقد كان اأ�صتاذي- اأنت جعلت الفل�صفة تبداأ بالعرق الآري، وتنتهي  به، واأبعدت �صعوبًا بكاملها 
عن هذا الإبداع. فقال يل:  ا�صتقراأُت تاريخ الفل�صفة، وحكمُت على املا�صي، ومل اأحكم على 
من  اأو  اأفريقيا،  اأو  اآ�صيا،  من  فيل�صوف  ميّثلها  اأن  ميكن  الرابعة  املعقولية  وقال  امل�صتقبل، 

اأمريكا الالتينية.
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واإذا �صحت مقولة زيلني، فرنجو اأن ميّثل املعقولية الرابعة فيل�صوف من م�صر، اأو 
�صوريا، اأو لبنان، اأو العراق، اأو من اأي بلد عربي اآخر. هذا حلم، واحللم ل ي�صنع واقعًا، ولكنه 
وبعث  ال�صوى  فو�صع  التفل�صف.  العزمية على  فينا  ويبعث  الطريق،  لنا �صوى على  ي�صع  قد 
العزمية ميكن اأن يتخذا منطلقًا من القاعدة التي تقول : »العلم امل�صتقر كاجلهل امل�صتقر.« 
ري، لكنها تاأتي يف �صميم  فَّ وعلى الرغم من اأن هذه القاعدة قد و�صعها �صويف كبري هو النِّ
�صّيقة  روؤية  من  والرتقاء  عليه،  نحن  ما  اإىل جتاوز  تدعونا  اإذ  والفل�صفية،  الثقافية  حياتنا 
منظومتنا  منطلق  من  حّلها  ونحاول  الب�صرية،  وم�صاكل  م�صاكلنا  فيها  نرى  اأرحب  روؤية  اإىل 
الأخالقية يف موروثنا الثقايف وعلى �صوء املعرفة الإن�صانية الراهنة. اإنَّ عالج  هذه امل�صاكل 
ب�صمولية تامة وغري منف�صلة عن م�صاكل الإن�صانية املعا�صرة، ومثل هذه الروؤية قد متكننا من 
اإبداع فل�صفة عربية معا�صرة، وتفر�ص علينا اأن نعي�ص بعمق وفعل امل�صاكل الراهنة للب�صرية 
اأن الب�صرية تعي�ص الآن ثالث ثورات علمّية  ُبعد وبانفعال.واأق�صد بذلك،  اأن نعاي�صها عن  ل 
يف اآن واحد : ثورة غزو الف�صاء، وثورة هند�صة الوراثة، وثورة ال�صيربناتيكا واملعلوماتية.هذه 
الثورات قد حتُل بع�ص م�صاكل الإن�صانية، لكنها بالتاأكيد �صتخلق م�صاكل حياتية جديدة، ومن 
ر لنا اأن نبدع  املمكن اأن تخلق م�صائل ميتافيزيقية ل ي�صتطيع احد اأن يتنباأ بها الآن. واإذا ُقدِّ
فل�صفة جديدة ف�صوف يكون با�صتطاعتنا اأن ن�صهم يف حل م�صاكل الب�صرية الناجمة عن تطّور 

هذه الثورات الثالث وجناحها.

اإن اإبداع فل�صفة عربية معا�صرة ذات طابع متفّرد يرتبط يف راأيي با�صتلهام روح 
احل�صارة العربية التي ت�صرب جذورها يف اأعماق التاريخ البعيد والقريب، يف ح�صارة بابل، 

واآ�صور، والكنعانيني، واحل�صارة العربية الإ�صالمية.وهذه الروح تظاهرت: 

اأوًل : يف جهد اإن�صانها اإىل التقريب بني الالمتناهي واملتناهي، بني اهلل والإن�صان، 
ويف �صبوته اإىل اخللود الذي عرّب عنه يف الفن والأدب والفل�صفة.

وثانيًا : يف منظومة القيم الروحية والأخالقية التي جاء بها الإ�صالم وامل�صيحية، 
لت يف بنيتنا النف�صية. وامل�صيحية لي�صت تعبريًا عن روح احل�صارة الرومانية ول نتاجًا  وتاأ�صّ
لها، بل هي رف�ص لهذه الروح واحتجاج عليها. وال�صيد امل�صيح عليه ال�صالم هو ابن احل�صارة 

العربية، ابن �صوريا، ولي�ص ابن روما، ول باري�ص، ول وا�صنطن التي مل تكن قد ولدت بعد.

حممود خ�سرة
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واأخريًا، يجب تاأكيد اأن الإبداع يف الفل�صفة والأدب والفن ل ياأتي بح�صب خمطط 
مدرو�ص، مثلما نخطط لبناء �صخم على الورق. ثم نبداأ بتنفيذ هذا املخطط، فنح�صب كمّية 
احلديد، والإ�صمنت، واحلجارة، وندر�ص مو�صع الأعمدة، ومتانة الأ�ص�ص وال�صقوف واجلدران. 
ه اإذا هياأنا ظروفًا معّينة،  اإن الإبداع الفل�صفي ل ياأتي على هذا النحو. اأي ل ي�صح اأن نظن اأنَّ
عامة  وتثقيف  اجليل،  بتبية  وقمنا  اإليها  اأ�صرنا  التي  الفل�صفي  الإبــداع  معوقات  وتالفينا 
ال�صعب، ور�صد النفقات املالية من اأجل الإطالع على ثقافة الآخرين من خالل ترجمة التاث 

الإن�صاين لإحداث تراكم ثقايف وعلمي، ميكن اأن تولد فل�صفة على املدى القريب اأو البعيد.

نقول : اإن الإبداع يف الفل�صفة والأدب والفن، ل يكون على هذا النحو التخطيطي 
امليكانيكي. واإذا كنا نوؤكد اأن املعوقات التي اأ�صرنا اإليها تعطل الإبداع الفل�صفي، فاإن اإزالتها 
نحو  يكون على  والفن  والأدب  الفل�صفة  الإبــداع يف  اإن  الإبــداع.  اإىل هذا  بال�صرورة  توؤدي  ل 
بل هي خالقة  ميكانيكي،  نحو  تبدع على  ل  برغ�صون؛ فاحلياة  يقول  كما  تبدعه احلياة،  ما 
للتفّرد واجلّدة والطرافة. واملوروث الثقايف واخل�صائ�ص الروحية لالأمة، وما متثلته من تراث 
الإن�صانية يف جتربتها ت�صبه يف راأيي، الدفقة احليوّية الكامنة يف املادة. واإذا كنا ل ن�صتطيع اأن 
نتنباأ على اأي نحو، ويف اأي جهة وزمان ومكان �صتبدع هذه الدفقة �صكاًل من اأ�صكال احلياة. 
ولكن هذا ل يعفينا من العمل على اإزالة تلك املعوقات ول من اجلهد الفكري، ول من العمل 

على حتقيق كافة الظروف املمكنة لالإبداع الفل�صفي.

التي تهّدد  التزام بق�صايانا املقلقة  التي نحلم بولدتها ذات يوم هي  الفل�صفة  اإن 
الزمن  هذا  َرِحــم  من  ننجب  كي  املتوا�صل  العنيد  الفكري  اجلهد  اإنها  ووجودنا،  م�صرينا 
البخيل الهرم  زمنًا فتيًا �صابًا كرميًا. وعلى الرغم من احلزن الذي يعتينا لواقع الفل�صفة 
ولو  الأمــل،  من  ووم�صات  �صعيفة،  ولو  اإرها�صات  بوجود  اأنف�صنا  نوا�صي  فاإننا  العرب،  عند 
خاطفة، تلّمح ولو من بعيد اإىل اإمكانية ولدة فل�صفة عربية معا�صرة، مما يجعلني اأقول مع 

ذي الرمة :

األ يا ا�صلمي يا داَر ميَّ على البلى  فما زال منهاًل بجرعائك القطُر

اأهناك فل�سفة عربية معا�سرة ؟
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اخللفية التاريخّية الإ�سكالّية الفل�سفة يف الفكر املعا�سر

عندما كنا يف بداية طريقنا يف درا�صة تاريخ الفل�صفة، وجدنا اأنف�صنا اأمام اأ�صئلة :

هل اإن تعُلم الفل�صفة مي�صور لكل اإن�صان ؟ وهل �صحيح القول اإن الإن�صان يتفل�صف 
تبدو �صاذجة، يف  التي  الأ�صئلة،  اإن هذه  ؟  باملران واملمار�صة  الفل�صفة تكت�صب  بالطبع؟ وهل 
ال�صاذ  الو�صع  نعرف  اأن  التمييز بني  اإ�صكالّية  اإىل  ت�صتك�صف حقًا طريقنا  الكثريين 1،   نظر 
فكرنا  مطاوي  تخلو  هل  نت�صاءل:  نبقى  اأو  واملعا�صر؛  احلديث  العربي  الفكر  يف  للفيل�صوف 
فيه  تتوفر  من  لدينا  كان  واإذا  ؟  العامل  م�صتوى  على  حقيقي  منظر  فيل�صوف  من  املعا�صر 
�صرائط الفيل�صوف، فلماذا نحجم عن ت�صميته بالفيل�صوف، ونكتفي  بت�صميته مفكرا، و هي 
ت�صمية غام�صة ل تف�صح عن طبيعة الفكر الذي يعاجله اأي مفكر يف الآداب، اأو الجتماع، اأو 

الفنون، اأو العلوم الأخرى ؟ 

ومعنى هذا اأن العرب املعا�صرين يحجمون عن ت�صمية املفكر املتفل�صف بالفيل�صوف، 
على الرغم من اأنه جرت عاداتهم اأن ي�صّموا الطبيب طبيبًا، واملهند�ص مهند�ًص، وناظم ال�صعر 
نادر  و  ا�صتثنائي  �صخ�ص  اإزاء  اأنهم  ال�صامعني  نفو�ص  يف  يثري  فيل�صوف  ا�صم  فكاأن  �صاعرًا؛ 
عن  يف�صح  هنا،  الثقايف،  تخلفنا  اأن  اآخر  مبعنى  اأي   ،2 النا�ص  بني  وجــوده  ال�صهل  من  لي�ص 
من  اأكرث  احلجب  وظيفتها  الفال�صفة  ي�صكنها  التي  القلعة  حول  ال�صاخمة  »الأ�صوار  مقا�صد 
احلماية. اإنها حتجب الفال�صفة عن اأب�صار النا�ص، كما حتجب النا�ص عن الفال�صفة«3؛ وهذه 

عبد الأمري الأع�صم

ملاذا ال ي�ستيطع العرب اأن يقّدموا فيل�سوفا منّظ�رًا
على م�ستوى العامل ؟
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هي اإ�صكالّية الفرق بني ال�صرق والغرب، وعلى نحو اأخ�ص بني العرب والأوروبيني، يف التعامل 
مع الفكر الفل�صفي من جهة النتماء العقيدي. ففي الغرب ل يتّددون بت�صمية املفكر املنتج 
تنظيمها،  اأو حتليلها،اأو  وتف�صريها،  العقلّية  الق�صايا  املتاأمل يف  والباحث  الفل�صفية  لالأفكار 
فيل�صوفًا على اأ�صا�ص تاأهيله ملعرفة كل �صيء عن العامل؛ من دون ارتباط بني الفل�صفة والعقيدة، 
خ�صو�صًا بعد ع�صر الأنوار. بينما نالحظ اأن العرب ل يجروؤون على ت�صمية املفكر، مهما كان 
بالفيل�صوف من جهة اإبداعه العقلي الذي ي�صتطون �صدوره بال متا�ص مع النتماء العقيدي. 
ومن هنا، نالحظ اأن املفكر العربي ل ي�صتطيع اأن يفكر خارج الأطر الجتماعّية، لأن املركزّية 
العقيدّية والجتماعّية عند العرب هي التي حتكم طبيعة التفكري العقلي. ولي�ص معنى هذا اأن 
اأن احلرية 4 الفكرية عند العرب غري متكافئة  الفكر العربي  يت�صاوق مع الفكر احلر طاملا 
لي�ص هذا  واأينما حّلت.  الأ�صياء، كيفما كانت، وحيثما وجدت،  العقلي يف  النظر  مع �صروط 
العقيدي  املوروث  اإن  بل  العقل،  باأنها مقّيدة  العربية  اتهامًا لالأن�صنة  الذي نزعمه، ها هنا، 
اأن  لها  ينبغي  اأطر ل  العربي �صمن  العقل  التي ميار�صها  الكيفّية  الذي حّدد  الجتماعي هو 
املواقف  اإىل مدخل  بوا�صطته  الولوج  ن�صتطيع  الذي  املفتاح  تتناق�ص مع  املوروث.5 وهذا هو 
العربية ال�صلبّية املختلفة من الفيل�صوف من جهة اأنه يجب اأن ل ينحرف 6 عن اأقوال الفقهاء، 

ومنظـّري العقائد، ومن�ّصقي ال�صريعة، ومفكري املذاهب. 7

من هنا، اأقول : اإن الت�صّورات ال�صابقة، ينبغي اأن تر�صدنا اإىل البحث يف الأ�صول 
التاريخّية لهذه الإ�صكالّية، من جهة الزعم باأن الفكر الفل�صفي العربي احلديث واملعا�صر مل 
العربي  املوروث  اأن  اإىل  الإ�صارة  ي�صتوجب  الأمر  العربي. فهذا  امل�صتوى  8 على  ينتج فيل�صوفًا 
كما  الفل�صفة9،  و  الّدين  بني  الو�صل  �صراحة  يقّرروا  اأن  الإ�صالم،  يف  الفال�صفة  على  فر�ص 
ذهب فال�صفة امل�صرق و املغرب، من ال�صابقني على ابن ر�صد10 الذي اأكد �صراحة هذا الجتاه 
خ�صو�صًا عندما عنون كتابًا له بـ ف�سل املقال فيما  بني احلكمة و ال�سريعة من االت�سال.11 
وبناء عليه، نالحظ النمطّية نف�صها عند الفال�صفة الآخرين من اأ�صحاب الديانات الأخرى.12 
بعد  فعل،  كما  متامًا  العقيدة،  طريق  يف  بالفل�صفة  يدفعون  كانوا  جميعًا  الفال�صفة  فهوؤلء 
ذلك، اآباء الكني�صة الأوروبية 13 يف الع�صر الو�صيط، فكان �صدام عنيف  بني العقائد الوثوقّية 
القيا�ص  على  فال�صفة  يقّدم  اأن  ــوار  الأن ع�صر  يف  الأوروبــي  الفكر  ا�صتطاع  حتى  والفل�صفة 

اليوناين.   

�ّرا على م�ستوى العامل ؟ ملاذا ال ي�ستطيع العرب اأن يقّدموا فيل�سوفا منًظّ
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نحن ل نتّدد اليوم يف اأن نزعم اأن م�صكلة امل�صاكل عند الفال�صفة العرب امل�صلمني، 
مل  وثوقّية   بعقائد  ارتباطهم  اإىل  ترجع  اإنــا  الو�صطى،  الع�صور  يف  امل�صيحية  فال�صفة  و 
تظهرهم فال�صفة بحق دون النظر اإليهم من زوايا راديكالية دينّية مهما حاولنا اأن ننت�صر 
 14 احلديث.  الع�صر  حتى  الّديني  الفل�صفي  املــوروث  م�صارات  على  هيمنت  التي  لفل�صفاتهم 
ولي�ص من املظنون، هنا، اأن العقل العربي  ا�صتطاع اأن يقاب�ص الفل�صفة دون ربطها بالّدين اأو 
ال�صدور عنه يف احلكم، حتى و اإن اختلفا يف الق�صد والهدف. لذلك نحن بحاجة اإىل الّنظر 
يف املفا�صل التاريخّية التي حجبت عملّية ال�صتقالل الفل�صفي،15 فلم يتم دفع الفكر العربي 
احلديث اإىل التحّرر من التم�ّصك مببادئ عقيدّية وثوقّية ا�صتكمنت يف الوعي العربي، فظهرت 
متنافرة مع حركة التفل�صف يف الفكر املعا�صر، على نحو ناق�ص، كاأنها وليد غري تام اخللقة، 

فيه حياة لكنه لي�ص مبخلوق �صوّي.

وبناء على ما تقدم من عر�ص مزدوج باملع�صالت، والرتياب، وكذلك النف�صام يف 
�صخ�صية الإن�صان العربي عن ذاته، وجمتمعه، لهيمنة املوروث الديني الذي يبدو مزدوجًا بني 
الثقايف والتحّجر على  الراأي الآخر، والنفتاح  الفكر وم�صادرة  التقّدمّية والرجعّية، وحرّية 
اأو نق�صها. فالتاأ�صي�ص املعريف ل يقوم على عقالنية  املوروث، والنت�صار ملا يخالف العقيدة 
طاملا اأنها حمكومة باملذهبّية، والطائفّية، والعرقّية، وكل ما ل يقع حتت طائلة تف�صرينا، لأننا 
ن�صبح يف تيار مندفع اإىل وهم ل اأ�صل له. معنى هذا، اأّننا  باإزاء فو�صى معرفّية يف �صوء كل 
ما يتعّر�ص له الإن�صان العربي من ال�صلطات التي حتّدد فعالّياته، واأخطر هذه ال�صلطات هي 
موازنة  يف  يت�صاوق  نحو  على  النفتاح  يكون  حيثما  بالتفل�صف  نتحكم  به  الذي  العقل  �صلطة 

معرفّية تقوم على تزاوج عقلي بني التاث واملعا�صرة وامل�صتقبلّية.

ولعل اأبرز م�صاكلنا املعرفّية، من جهة اأن يكون لدينا القدرة على اإنتاج فيل�صوف، 
فل�صفي  مذهب  وله  فيل�صوف  باأنه  يزعم  باأن  ل�صاحبه  يبيح  الذي  الذاتي  العتداد  هذا  هو 
اأ�صال  لوجدناها  فل�صفية  اجتهادات  من  العرب  املتفل�صفون  قّدمه  فيما  بحثنا  فلو  له.  يرّوج 
�صاخمة؛  فل�صفية  ت�صاد عليها عمارة  اأن  اأر�صّية معرفّية �صلبة م�صتقلة، ميكن  اإىل  ت�صتند  ل 
لكننا على العك�ص وجدنا اأن كل ما تاأ�ص�ص من حماولت فل�صفّية عربّية معا�صرة، هي اتباعّية، 
وغري اأ�صيلة، تاأخذ من الغرب على نحو مكرور غري جُمٍد، ولذلك ظهرت يف الف�صاء الفل�صفي 

عبد االأمري االأع�سم
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على نحو ل روح فيها،  وتفتقد عنا�صر التاأ�صيل و الإبداع على م�صتوى العاملّية، فتبقى اأ�صرية 
املحلّية،  والإقليمّية، والقطرّية، فال يكتب لها النت�صار حتى على م�صتوى العامل العربي.  معنى 
ثانويني  ممثلني  بــاأدوار  قاموا  قد  وترجمًة،  وبحثًا  در�صًا  بالفل�صفة،  املعنيني  جند  اأننا  هذا، 
يف م�صرحّية الفل�صفة احلديثة واملعا�صرة، بل ل جند بينهم ممثاًل حقيقيًا لدور الفيل�صوف 
باملعنى الدقيق الذي يقا�ص عليه الفكر الفل�صفي العاملي، احلديث و املعا�صر.16 وبناء على ما 
تقّدم، نالحظ اأن الظروف املو�صوعّية لالإجنازات الفل�صفّية يف الفكر العربي املعا�صر، ميكن  

ح�صرها على النحو الآتي :

اأواًل : اإن م�صاحة الفكر العربي  تبدو حمدودة بقيا�ص التفاعل الثقايف بني الغرب 
وال�صرق لأ�صباب كثرية، اأبرزها: انهيار الدولة العربية على اأيدي املغول �صنة  1258 يف امل�صرق، 

وخ�صوع الأر�ص العربية لال�صتعمار الأوروبي بعد �صقوط غرناطة �صنة 1492 يف املغرب.

ثانياً : اإن فعالّيات الفال�صفة  العرب امل�صلمني، وكذلك امل�صيحينّي، واليهود وغريهم 
العربّية  الثقافة  الوثوقّية  يف موروث  العقائد  تتّخل�ص من موؤثرات  العربية، مل  الأر�ص  على 
الإ�صالمّية، فانقلب التفل�صف، هنا، اإىل �صروح على املتون الفل�صفّية يف الع�صور املتاأخرة حتى 

الع�صر احلديث يف القرن التا�صع ع�صر.

ولعل من م�صاغلنا، هاهنا، اأن نراجع هذه الإ�صكالّية، ونبحث يف اأ�صولها واأ�صبابها، 
املتفل�صفني  املفكرين  كتابات  اأن  توؤكد  التي  الفر�صّيات  يف  خلط  من  نالحظه  فيما  للف�صل 
العرب مل ترق اإىل م�صتوى التنظري الفل�صفي، ولي�ص ما قّدموه ما يثبت اأ�صالة فل�صفّية. ومن 

ذلك وقوعنا يف دائرتني خمتلفتني : 

الأوىل : مل ي�صتطع واحد من املفكرين العرب املتفل�صفني اأن يقدم لنا ك�صفًا دقيقًا 
لتاريخ الفل�صفة العربية، وبح�صب قول هيغل: اإن تاريخ الفل�صفة هو الفل�صفة.  

والثانية :  اأن اأحدًا من املفكرين العرب املتفل�صفني مل يكتب فكره على �صبيل اخللق 
والإبداع، واإنا جاءت اأعماله على �صبيل التقليد والإتباع.
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امل�ستغلون بالفل�سفة يف الفكر العربي احلديث و املعا�سر

اإن مراجعتنا مل�صح ببليوغرايف اأّويل 17  للمفكرين العرب املتفل�صفني النه�صويني 18 
منذ ع�صر النه�صة العربّية الأوىل يف القرن التا�صع ع�صر، اأو لهوؤلء الذين اأّدوا و يوؤّدون اأدوارًا 

بارزة يف النه�صة العربية الثانية، تبيح لنا تق�صيم هوؤلء واأولئك  على مرتبتني :

اأواًل : املرتبة الأوىل من النه�صويني، مل يكونوا قريبني للفل�صــفة بقدر ما كانوا من 
مثقفي النه�صة الأوىل، وقد  توّزعت كتاباتهم على عدة فروع من املعرفة، منها  الفل�صــفة.  

و ميكننا اأن نق�صمهم اىل 4 درجات :

قراءاتهم  من  انطباعاتهم  فيها  نقلوا  التي  فل�صفّية،  مقالت  كتبوا  مفكرون   .1
الأوروبية.19 

2. مفكرون األفوا كتبًا يف مو�صوعات فل�صفّية بتاأثري اإعجابهم بفال�صفة اأوروبيني.20
مل  لكنهم  الدكتوراه،  لنيل  علمية  ر�صائل  كتبوا  و  اأوروبــا،  يف  تعلموا  مفكرون   .3

ين�صروها، فظلت حبي�صة رفوف جامعاتهم.21
4 مفكرون كتبوا يف الفل�صفة، وحتولوا عنها اإىل فروع معرفية اأخرى.22  

بالفل�صفة  امل�صتغلني  الأكرث عددًا من  النه�صويني، وهم  الثانية من  : املرتبة  ثانياً 
�ص من اأ�صاتذة النه�صة الثانية ، فكانوا رّوادًا بحق يف الفكر الفل�صفي العربي  على نحو متخ�صّ

املعا�صر، وهم على اأربع درجات :

1. متفل�صفون غري اأكادمييني، وهوؤلء كانوا مفكرين مثقفني من طراز عال، فاألفوا 
كتبا ت�صّنف يف الفل�صفة، ولكنهم مل يرقوا اإىل التنظري على م�صتوى الفال�صفة.23

يف  الفل�صفة  يدّر�صون  الذين  من  الأعظم  الغالب  وهم  اأكادمييون،  متفل�صفون   .2
ما  بن�صر  واكتفوا  فل�صفّية،  م�صاريع  يقّدموا  مل  منهم  الأكرثين  ولكن  اجلامعات، 

اأجنزوا من ر�صائل املاج�صتري و اأطروحات الدكتوراه. 24
3. متفل�صفون متجمون، احتفوا تعريب الن�صو�ص الفل�صفّية الأوروبّية،  واختلفت 

اأدوارهم املتفاوتة، يف ترجماتهم التي ن�صروها بالعربية.25
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بني  تتباين  فل�صفّية  تاأ�صي�صات  وقّدموا  الفل�صفي،  التاأليف  احتفوا  متفل�صفون   .4
م�صروع و اآخر، ا�صتنادًا اإىل منطلقاتهم الأيديولوجّية.26

اأو  متقاربة،  اأو  مت�صابهة،  م�صتويات  على  يكن  مل  بالفل�صفة  ال�صتغال  هــذا  اإن 
مت�صاوية، بل تنّوع تنّوعًا �صديدًا يف قدرات امل�صتغلني ونتائج درا�صاتهم الفل�صفّية. ويف الأعم 
الأغلب نالحظ تفاوتًا بني كل نوع واآخر. و لي�ص من احلق القول اإن متفل�صفي النه�صة الأوىل 
كانوا على م�صتوى فل�صفي  واحد، بل كانوا من املّطلعني على الفل�صفة على نحو متناثر ل قيمة 
له لتقرير وجود فيل�صوف عربي منّظر ميكن و�صعه يف م�صتوى فيل�صوف حمتف.  معنى هذا، 
اأن موؤرخي 27 النه�صة الأوىل، كانوا غري دقيقني يف احلديث عن ال�صتيعاب الفل�صفي لرجال 
النه�صة الأوىل، لذلك اأ�صدروا اأحكامًا مغلوطة على بع�ص رجال تلك النه�صة باأنهم فال�صفة، 
ويف احلقيقة اأن اأعمالهم كانت ح�صيلة ثقافة فل�صفية عامة. وهذا كالم ل طائل حتته، ول 
قيمة له من جهة نقد البنية الداخلية لأعمالهم. فقد وجدنا رجال النه�صة الأوىل اتباعينّي 
للفكر الفل�صفي الأوروبي، اأوراف�صني له، ومل جند بينهم من اإ�صتطاع اأن يوؤ�ص�ص فكرًا حمتفًا 

من جهة الع�صرنة الأوروبية اأومن جهة التم�ّصك بالتاث.

ويف اجلانب الآخر، نالحظ متفل�صفي النه�صة الثانية، تعّمقت عندهم الدرا�صات 
الفل�صفّية، بخا�صة  الدرجات 1 و 2 و 3، على نحو ما وجدناه بني اأعالم الفكر الفل�صفي العربي 
املعا�صر، باحثني، وتدري�صينّي، ومتجمني. لكن مل يظهر بينهم فيل�صوفا منّظرًا على م�صتوى 
العربية، وح�صبهم قّدموا جهودًا ممتازة ل ينبغي اأن  ننكرها اأو نقلل من قيمتها.  ومن جهة 
اأخرى، ن�صعر بامل�صوؤولية التاريخّية عندما نركز بحثنا، هنا، على الدرجة 4 من رجال النه�صة 
الثانية، فهوؤلء هم الذين يبدون لنا با�صتحقاق رّوادًا لزدهار الفل�صفة،28 وهم على نوعني يف 

اإجنازاتهم الفل�صفّية : 

1. فال�صفة عرب، من احلق اأن نح�صبهم منظـّرين على م�صتوى عال من ال�صمول يف 
الإبداع الفل�صفي، لكنهم مل ي�صلوا للعاملية، لأن اجنازاتهم الفل�صفّية، على الرغم 
اأ�صيلة بني الفل�صفات املعروفة على م�صتوى  من قيمتها العالية، مل حت�صب فل�صفة 
العامل، ولأنها قامت على اأ�ص�ص الإتباع لفل�صفات اأوروبية بالعربية، فلم ت�صتطع اأن 

ترقى اإىل العاملية.29 
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2. فال�صفة عرب، من الواجب علينا اأن نعتف اأنهم قّدموا اأعماًل فل�صفّية  اجتهدوا 
يف �صياغتها على وفق تنظري ال�صتقالل الفل�صفي، ف�صّجلوا فيها قّوة يف الإبداع على 

نحو جديد، وهم على م�صتويني : 
اإل  العاملّية  الفل�صفية  القراءات  يف  اأ�صداء  لهم  جند  فلم  حمدود،  �صيق   : االأول 
مباكتبه هوؤلء من كتابات باللغات الأوروبية،  اأو بتدقيق باحثني اأوروبيني، هنا وهناك، ق�صدوا 

التعريف بهوؤلء العرب يف �صياق الفل�صفات الراهنة.30

الثاين : انت�صار م�صّنفات فال�صفة عرب باللـّغات الأوروبّية من اأ�صحاب امل�صروعات 
الفل�صفّية، وهوؤلء هم الذين نعّول عليهم باحلكم على اأ�صا�ص الفيل�صوف الذي  ميكن اأن يقّدمه 

العرب ليكون على م�صتوى العامل.31

اإ�سكالّية اأن العرب مل يقّدموا فيل�سوفا على م�ستوى العامل 

العربي  العامل  بالفل�صفة يف  امل�صتغلني  اأن اجتاهات  ما يجب مالحظته، هنا،  اأول 
والواقعيون،  والعقالنيون،  املثاليون،  فمنهم  الغرب،  يف  الفل�صفّية  الجتاهات  بتنّوع  تنّوعت 
والليرباليون،  والــرباغــمــاتــيــون،   واملارك�صيون،  والــوجــوديــون،  ــون،  ــادي وامل والتجريبيون، 
والو�صعيون. ومن وجه اآخر، جند اأن منهم من ح�صب على التومائية، والديكارتية، والكانطية، 
والهيغلية، بل وجدنا منهم من هو غربي اأو اإ�صالمي يف املنهج. وقد ظهرت منذ عهد قريب 
»لكن  العقل.  وفل�صفة  الأل�صنّية،  وفل�صفة  اللغة،  وفل�صفة  العلم،  كفل�صفة  معا�صرة  مذاهب 
مبقارنة مقاربة الفال�صفة احلديثني مع مقارنة اأ�صالفهم، وروؤية كيف تتجدد امل�صكالت ويعاد 
تف�صريها، رمبا ميكن لنا اأن نكون قادرين على تعميق فهمنا، واأن نبداأ يف متييز ما هو مهم 
مما هو �صطحي، كما نًيز الأمور ذات الأهمّية الباقية من الهواج�ص وال�صاللت الزائلة.«32  

الذي   العربي  الفيل�صوف  بخ�صو�ص  بحثنا  يف  اأمناء  نكون  لكي  اأننا،  هذا  ومعنى 
نطمح اأن يكون منّظرا على م�صتوى العامل، لبد من توّفر الوعي يف عقولنا لكي ندرك القيمة 
لها  تتعّر�ص  التي  ال�صخريات  و   ، اخلرافات  من  التّخل�ص  اإن  الفيل�صوف.  هذا  ملثل  العالية 
الفل�صفة يف جمتمعنا الذي ل يحتمها، بل يقرنها باأو�صاف متخلفة، وقد تخرج الألفاظ عن 
الّلياقة. ومن ذلك، ما ينقله نا�صيف ن�صار عن اأحمد بي�صون، كما مّر بنا، ب�صاأن الفال�صفة  

عبد االأمري االأع�سم



الآخر | �صيف 2011

50

املتواجدين يف قلعة م�صوّرة  فوق جبل يف جزيرة و�صط بحر حميط ، فيبعد النا�ص عنهم لأنهم 
على الياب�صة.33  

»اإن لوحة كهذه الّلوحة عن الفال�صفة بعيدة جدًا عن احلياة والرباءة. فهي ترمي 
اإىل خدمة نهج فكري حمّدد، اإحدى �صماته الرئي�صّية ا�صتبعاد الفل�صفة من دنيا العرب. فمن 
هم النا�ص الذين يت�صّورون الفال�صفة بهذا ال�صكل ؟ وما هو ن�صيب هذا الت�صّور من احلقيقة؟ 
وما اأ�صباب هذا الت�صّور ؟ وما نتائجه وطرق اإ�صالحه ؟ لو كان الن�ص الذي بني اأيدينا يرمي 
اإىل خدمة الفل�صفة، لواجه هذه الأ�صئلة مبا�صرة، وبجّدية ومو�صوعّية.ويذكر الن�ص 34 اأن بالد 
الغرب هي قبل �صواها بالد الفل�صفة.و لكن يف بالد الغرب، فئات كثرية ل ترى يف الفل�صفة 
قلعة، ول تتعامل مع الفال�صفة باعتبارهم �صكان قلعة. ويف احلقيقة، اإن اأهل الغرب ينظرون 
كبارًا  بينهم  فريون  والروائيني؛  والريا�صيني،  ال�صعراء،  اإىل  ينظرون  كما  الفال�صفة،  اإىل 
اأكرث  نبحث عن  اأن  علينا  املنزلة.  متو�صطي  اآخرين  و  و�صغارًا  وكبارًا غري عمالقة،  عمالقة 
الت�صّورات انطباقًا على الفل�صفة والفال�صفة، من وجهة الت�صنيف  واملنزلة، يف طبيعة وتاريخ 
الفعل الفل�صفي نف�صه، ل يف الت�صّورات والتخّيالت ال�صعبّية ال�صائعة، مع اأنها جزء مما ينبغي 
حول  تلتقي  وهكذا  املجتمع.  و  الثقافة  يف  الفل�صفة  منزلة  اإىل  �صاملة  نظرة  لتكوين  اعتباره 
�صورة قلعة الفل�صفة م�صالح القوى، اخلارجّية و الداخلّية، التي ل ترى لنف�صها م�صلحة يف 
اإقباًل على  الع�صور  اأكرث  العربّية.اإن ع�صرنا من  الثقافة  الفل�صفة و يف ازدهارها يف  رعاية 
الفل�صفة  وتنّوعًا يف البحث الفل�صفي. فما الداعي اإىل اختزال هذا التنّوع ]الفل�صفي[ وجعل 

حا�صر الفل�صفة يتمثـّل )اإىل مدى بعيد( مبوؤلفني لي�صوا فال�صفة باملعنى احل�صري ؟ «35

 : اإ�صكالية  بدر�ص  ال�صامل  املوقف  حتليل  اإىل  احلاجة  تكون  تقّدم،  ما  على  وبناء 
ملاذا مل يقدم العرب فيل�صوفًا منظـّرًا على م�صتوى العامل ؟هي الأخرى، اإ�صكالية ذات عالقة 
بالوعي الفل�صفي الذي يجب اأن يقتن بالعقل عند املفكر العربي، وهو يتاأمل امل�صائل الثالث 
التي ت�صغل فكر اأي فيل�صوف يف تاريخ الفل�صفة منذ اأفالطون و اأر�صطوطالي�ص اإىل يومنا هذا. 
وهذه امل�صائل هي : كيف جنيب �صوؤاًل عن ما هو الوجود ؟ وملاذا تكون املعرفة مع�صلة نحتاج 

اإىل البحث فيها ؟ وكم تتعلق مباحث القيم بالإن�صان، واملجتمع، والعامل ؟ 

فلو اأخذنا مو�صوع الوجود، جند اإن الفيل�صوف لن ي�صتطيع اأن يف�صل بني  الوعي 
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والعقل، لأن الوعي �صابق على العقل. ولي�ص من املقبول اأن نت�صّور اأن امل�صتغلني بالفل�صفة عنوا 
مببحث الوجود كما يجب، لأنهم مل ي�صتندوا يف عقالنّيتهم يف الوجود على وعيهم باملوجودات 
اأن  نالحظ  وهنا،  بالوعي.  العقل  ربطوا  الذين  والعقلينّي  ديكارت،  لفل�صفة  قراءتهم  ب�صبب 
»الوعي  جمرد وهم خادع د�ّصه ولوؤنا العنيد للمفردات الديكارتّية  العتيقة« كما يرى وليم 
ليونز.36  و بناء على ذلك ل يدرك املفكرون العرب »اأن فال�صفة العقل يف امل�صتقبل لن يعودوا 
الفيزيائّية.«37  غري  للمادة  والفذ  الفريد،  اجلوهر  باعتباره  للوعي  الديكارتي  التف�صري  اإىل 
اأنه  ُرّقيًا، على  الأكرث  الفل�صفي  »الوعي كان ي�صّور، يف تطّوره  اأنَّ   اآخر  بينما جند من وجه 
العلم  جمرد  يتجاوز  اأو  املادي  الوجود  فوق  ي�صمو  ]فهو[  الب�صرّية،  للخربة  متجاوز  م�صروع 
]وهي[ العمليات  التجريبي لأنه ت�صمن اكت�صاف احلقائق التي قامت على العملّيات النقّية، 

غري التجريبية للحجج والرباهني )= احلد�ص(.«38 

الأفكار  جعل  اإىل  احلديثني  الكتاب  بع�ص  ميل  »اأن  اإىل  الإ�صارة  هنا،  املفيد  من 
لكن  التحريفات اخلطرية.  اإىل  يوؤدي  اأن  املمكن  من  ال�صياق...  ]هذا[  من  خالية  الفل�صفية 
تظل حقيقة اأننا، لكي نفهم فيل�صوفًا، �صواء اأكان قدميًا اأم حديثًا، نحتاج اإىل اإخ�صاع اأفكاره 
من  بدًل  الفيل�صوف  مع  نتجادل  اأن  القول،  جاز  اإن  علينا،  اإن  املتوا�صل.  النقدي  لالمتحان 
اأن نت�صّرب اأفكاره �صلبيًا. وتتلّخ�ص مقاربة املو�صوع على هذا النحو، باأن ناأخذ ماأخذ اجلد 
اأّي اأنها تتقّدم  الإحلاح ال�صقراطي على اأن درا�صة الفل�صفة هي، يف جوهرها، عمل جديل : 
التي  امل�صائل  الكثري من  ال�صهل.اإن  بال�صرح  ل  امل�صاّدة،  واملحاجة  باملحاجة   ]اأي[  باحلوار، 
–]مثل[ معايري املعرفة الوافية، وطبيعة اجلوهر، وبنية العقل الب�صري–  عاجلها املفكرون 
املمّيزة   اخل�صائ�ص  اأهم  واإحــدى  اليوم.  ال�صديد  الفل�صفي  بالنقا�ص  حتظى  اأمــورًا  تزال  ما 
للم�صكالت الفل�صفّية، هي رف�صها اأن ت�صبح مهجورة، و قدرتها على الفتنة، واإثارة الأجيال 
تت�صمنها،  التي  الأفكار  تقومي  و  العقالين  للفكر  املتنّوعة  العنا�صر  تفّح�ص  ولدى  املتعاقبة. 

يتعذر، ول مراء، اأن نخطو خارج املحيط الثقايف و التاريخي الذي جند اأنف�صنا فيه الآن.«39

معنى هذا، اأن الفيل�صوف بحاجة اإىل ال�صدور عن  املعرفة باملعنى الذي يق�صده  
]اأي[ اأن  اأو الروح ...  اأو العقل  اأو الوعي  هيغل اإذ يقول : »ما ميّيز الب�صر ، بحق، هو الفكر 
التاريخ احلقيقي لالإن�صان ل يبداأ اإل مع ظهور الوعي.«40 واإذا كان الفكر الفل�صفي العربي، يف 
التقدير، ل يناق�ص م�صاألة الوعي و�صلته بالعقل على نحو وا�صح، فكيف جند من املمكن اأن 
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نهتمَّ مب�صاألة خطرية هي اأن »اأحد اأ�صباح الفل�صفة احلديثة للعقل هو الوعي ؟... و اأنَّ الوعي، 
]بالذات[، واأن  من ناحية اأخرى، يوجد فقط بو�صفه تيارًا خا�صًا من الوعي ل�صخ�ص معني 
حمتوياته الظاهراتّية )اخلا�صة بالظواهر( قابلة للمعرفة املبا�صرة فقط. اأي اأن الوعي ذاتي 
-اأو �صخ�صي- يف كل من �صكل الوجود الطريقة التي ميكن اأن يعرف بها. فالوعي، ]كما يرى 

ليونز بحق[41، يربك ت�صاوؤلتنا املو�صوعّية بذاتّيته احلقيقّية والفعلّية.«42

منفتحًا  يكن  مل  النه�صوي  العربي  الفل�صفي  الفكر  اأن  بجّدية  نالحظ  هنا،  من 
على الوعي والعقل من جهة الأفكار التي ينبغي اأن تاأتلف لتكوين فل�صفة حقيقّية؛ غري زائفة 
ُتعيقه   الذي  النه�صوي  »امل�صكل  نواجه   اأننا  دائما  ُنالحظ   بل  اأخالقّيًا.  ُمنتَحلة  اأو  معرفّيًا، 
اإلغاء م�صتمرة  اأننا جند عملية  النظم ال�صيا�صّية وقراءتها للتاث.«43 وياأتي يف هذا ال�صياق 
عند املفكرين العرب لبع�صهم البع�ص، »بل البع�ص الذي يرى نف�صه فيل�صوفًا واأنَّ غريه ]لي�ص[ 
اأننا »ل نعرف  اإىل  اليوم ...من يعتف بف�صل الغري، اإل يف القليل  اإل �صاحب لغو«،44 كما 

النادر، لأن الغري ل نحاوره، بل  نخاطب النا�ص عنه مبا ي�صتحق، وما ل ي�صتحق.«45

العربية،  ثقافتنا  يف  املعا�صر  الفيل�صوف  مو�صوع  نعالج  نحن  و  اأننا،  العجب  ومن 
اأحوال  : ملاذا نقبل  الأ�صئلة.  لكن »ال�صوؤال الكبري هنا، هو الآتي  نواجه جمموعة هائلة من 
الغرب، اأو ثقافة الغرب، بل كل ما يت�صل بالغرب...لأن �صدرنا العربي م�صغوط بو�صائل ل 
تنفتح على فهم ما هو غربي مبو�صوعّية، منها  اأن �صدورنا القومي عربي، و�صدورنا العقائدي 
اإ�صالمي، ونحن من العامل الثالث، وننتمي اإىل عرق خُمتِلف عن العرق الأوروبي...األ ُيوِقعنا  
عامة،   ال�صرق  در�ص  الغرب  اأن  وهي   التاريخّية،  احلقيقة  واإخفاء  التمويه،  يف  وذاك  هذا 
بالعربّية،  لها  اأعراق ل �صلة  اإىل  وينتمي  العقائدي م�صيحّيًا،  وكان �صدوره  والعرب خا�صة، 

فلماذا نعطي لغرينا احلقَّ يف در�صنا، ول حق لنا يف درا�صة هذا الغري ؟ «46

]الفل�صفي[ غري منّظم، و بطيء، وغري دقيق  م ، جند اأن عملنا  بناء على ما تقدَّ
على كل امل�صتويات حتى نبدو اتباعينّي اأكرث منا اإبداعينّي.47 و »منذ اأكرث من قرنني ون�صف 
من الزمان، نتجم التاث الغربي، ونعر�صه، ون�صرحه، ونف�صره دون اأن ناأخذ موقفًا �صريحًا 
وا�صحًا. وما زال موقفنا حتى الآن موقف الناقل.«48 لذلك َتداخَل يف فكرنا ا�صتنكاُر دائم ملا 

ميكن اأن يكون يف جيلنا فيل�صوف، اأّول و خ�صو�صًا بعد جيل الرّواد الذين فتحوا لنا 
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اأبواب الغتاب والتغريب، ليظهر الفيل�صوف الذي ي�صتطيع اأن يلغي قراءات الغري، 
و يقراأ التاث الأوروبــي من جديد، و يدر�ص معطياته من وجهة نظر الأنا الفاعلة، ويحّدد 
م�صارات الوعي الأوروبي وفق عقل الأنا التي تريد التغلغل يف حقائق تف�صيالت الآخر. لكن 
بيننا  يكون  اأن  بالفيل�صوف...وي�صت�صغرون  اأٍي منهم  ت�صمية  يرف�ص  هناك بني مفكرينا من 
الأنا غري قادرة على  اأن  اأو  بال�صرق،  لها  الفيل�صوف �صناعة غربّية ل عالقة  فال�صفة، وكاأن 
التفل�صف بامل�صتوى املطلوب من ما يقدمه الآخر.«49 و يبقى ال�صوؤال : »هل لدينا فال�صفة ؟«.50 
ر ماداَم هو  معنّيًا بفل�صفة الآخر، لكن  وهنا، جند اأحكام البع�ص الذي يرى اأنَّ الفيل�صوف متوفِّ
بع�صًا اآخر، »ينفي وجود الفيل�صوف  يف ع�صرنا الراهن...لأن م�صاحة الفكر العربي خالية من 

املفكر الذي ميكن و�صفه حقا بالفيل�صوف !«51 

عندنا  »ظهرت  الفيل�صوف،  �صخ�صّية  �صياغة  يف  النف�صام  لهذا  طبيعية  ونتيجة 
يف  ]الجتاهات[  بهذه  النا�ص  فان�صغل  والو�صعّية،  واجلّوانّية،  والرباغماتّية،  املارك�صّية، 
]حركة[ الفل�صفة العربّية املعا�صرة، حتى ]جاءت[ بعدها البنيوّية  والتفكيكّية والفو�صوّية...، 
وكّلها معطيات الإتباع للفكر الغربي، ولي�ص من اإبداع فكرنا العربي...]ومن هنا، نقول :[ اإن 
النفتاح على الآخر، لي�ص مبعنى تغريب الأنا، اأو اغتابها، ول ا�صتغرابها املعكو�ص ) = مقلوب 
نزال  ما  اإننا  املعا�صر.  فكرنا  م�صار  اإدراكه يف  علينا  �صتع�صٍ  مِبُ لي�ص  اأمر  فهذا  املفاهيم(،  
نت�صاءل كيف نتحّرر من الغرب ؟ وهل يعني حتريرنا اأن نرف�ص احل�صارة الغربّية ]والفل�صفة 
اأَّنَّ حتريرنا يعني   اأم   اأوًل، وعلى وجٍه خا�ص[ جملة و تف�صياًل، كما يريد ال�صلفيون ؟  منها 
والثقافّية،  الفكرّية،  امل�صالح  ت�صابك  الغرب يف عملّية  وبني  بيننا  الالزمة  ن�صع احلدود  اأن 
ال�صيا�صة،  يف  علينا  الغرب  هيمنة  عن  العقالين  با�صتقاللنا  املنادون  يريد  كما  والعلمّية، 
اإىل النف�صال عن م�صار  اأننا ل نحتاج  اأم  ؟  بالقّوة على جمتمعاتنا  وال�صيطرة  والقت�صاد، 
بح�صبانهم  والغتابّيون،  التغريبّيون  يزعم  كما  املعا�صر،  لأنه م�صدرنا احل�صاري  الغرب  

من �صناعة الغرب... �صمن اأ�صواره يف كل التفا�صيل ؟«52

وهنا، نالحظ يف ال�صراع بني الأنا والآخر، اأن »العيب فينا، لأننا نخاف، ونتدد، 
اأحكام  الآخــر، فن�صدر عن  تراث  وا�صتيعاب  الأنا  تراث  نخ�صى من كل جتديد يف  و  ونقّلد، 
]ل[ ي�صتطيع اأن  م�صّبقة ت�صورنا من كل ناحية، فال يعقل اأن يكون بيننا يف هذا الع�صر من 
فكيف  العربي(53،  اأو  الالتيني  )ولي�ص  العربي  ر�صد  ابن  قراءة  اإعادة  اإىل  دعوتنا  ي�صتوعب 
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�صيقبل معا�صرونا باأن يكتب اأحدنا54 عن اأزمة العقالنّية العربّية املعا�صرة«55، اأو دعوتنا اإىل 
»احلاجة اإىل كانط و فل�صفته يف الفكر الفل�صفي العربي املعا�صر.«56  

اأننا ما نزال نبحث يف كل ما لدينا من  النتيجة املنطقّية لكل هذا ال�صتخال�ص، 
ر   ت�صّورات على اأمل اأن جند، بني امل�صتغلني بالفل�صفة عندنا نحن العرب، ذلك الفيل�صوف املُنظِّ
الذي ُنقّدمه اإىل العامل، حتى لو كان، بالفر�صّية، اأديبًا، اأو فنانًا، اأو �صاعرًا، وخ�صو�صًا بعد 

عَدم اإثمار جهودنا خالل هذا البحث يف اأن جند الفيل�صوف املحتف، اأوًل وبالذات.57 

1 نحن ل�صنا ب�صدد عر�ص مواقف النا�ص من الفل�صفة، يف جمتمعاتنا العربّية، و ما يتعّر�ص له الإن�صان 
اإن هو حلـّل م�صاألة، اأو عقـّب على مو�صوع، اأو �صرح قوًل غام�صًا، اأو �صّرح باأمر يف�ّصر مو�صوعًا فكريًا، فيقال 
له: كفى فل�صفة، ملاذا تتفل�صف ؟ وما هذه الفل�صفة ؟ ولي�ص هذا بغريب على تخّلف النا�ص بخ�صو�ص الفل�صفة، 
والنظرة الّدونية التي ينظر اإليها املتفل�صف من قبل النا�ص.  وهنا، ينبغي مراجعة  نا�صيف ن�صار يف قوله : 
»رغم تنّبهي ال�صديد اإىل الأ�صباب، والعوامل، والأ�صكال التي جتعل ا�صتبعاد الفل�صفة، وال�صتقالل الفل�صفي، 
نهجًا وا�صع القبول يف الثقافة العربّية، فاإيّن ل اأزال اأكت�صف لهذا النهج تعبريات جديدة.« )اأنظر : التفكري و 

الهجرة, من الراث اإىل النه�سة الثانية، بريوت 2004، �ص 295(.
2 يت�صّور البع�ص مكان الفال�صفة بني النا�ص، فريون اأنه »يلوح الفال�صفة ل�صائر خلق اهلل، و كاأنهم �صكان 
قلعة �صاخمة الأ�صوار، م�صتقّرة فوق جبل تق�صر عن �صموه الأب�صار، يف و�صط بحر حميط.« هذه ال�صورة 
الكاريكاتورّية منقولة اأ�صاًل عن مقال لأحمد بي�صون )جريدة النهار، بريوت، 8 و 10 متوز/ يوليو 1991( 
يرّد عليه ن�صار يف مقال  الذي  لنا�صيف ن�صار )بريوت، 1986(  امللتزم  العقل  مطارحات  لكتاب  نقده  يف 
ن�صره يف جريدة احلياة ،)لندن ،29-30/ 10/ 1991، واأنظر كتابه التفكري والهجرة، �ص 295 و ما يليها، 

و بخا�صة �ص 296(.
3 التفكري و الهجرة ، �ص 297.

امل�ستقبل  جملة  الفل�صفة’،  وحرية  احلرية  فل�صفة  بني  مقاربة  احلرّية:  ‘اإ�صكالّية  الأع�صم،  4 يراجع: 
العربي ، بريوت 2009/1.

5 قارن بحثنا : الأع�صم و ال�صمري، ‘اأزمة العقل العربي املعا�صر، مقاربة  بني اإ�صكالّيات املوروث والوافد 
القاهرة،  امل�سرية، جامعة  الفل�سفية  للجمعية  الع�سرين  و  احلادية  الندوة  بحث يف  املعا�صر’،  فكرنا  يف 

11-13/كانون اأول- دي�صمرب / 2010.
الغزايل  يراجع  الّديني،  املوروث  يف  العقيدّية  الأ�صول  عن  الفل�صفة  خروج  هو  هنا  النحراف  6 مفهوم 
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)كتابه تهافت الفال�سفة، بريوت 1927( ا لذي » ق�صد ]فيه[ مّرة اإىل ذم الفل�صفة و حتقريها، وبيان اأنها 
ل توؤّدي اإل اإىل اأخطاء و تناق�صات ، و بذلك ي�صل اإىل �صرف النا�ص عنها، كما ق�صد مّرة اأخرى  اإىل تكفري 
الفال�صفة لينزع الثقة منهم، و ليحول بني النا�ص و الإقبال عليهم، واأحيانًا نراه يوؤكد عجز العقل عن الو�صول 
ويف هو الطريق الأخري املاأمون للو�صول اإليها؛ و اأحيانًا اأخرى يجنح اإىل املغالطة  للحقيقة، و اأن الإلهام الت�صّ
اإذ يرد على الفارابي و ابن �صينا موهمًا اأنه بذلك رّد على الفال�صفة جميعًا، كما قد يكتفي باجلدل دون بيان 
احلق يف م�صائل النزاع م�صرحًا باأن غر�صه هو بيان تهافت الفال�صفة ل بيان احلق يف امل�صاكل املختلف فيها« 
)اأنظر : مو�صى، حممد يو�صف ، بني الّدين و الفل�سفة يف راأي ابن ر�سد  و فال�سفة الع�سر الو�سيط، ط2، 

بريوت  1988،  �ص 1، فقرة 3(.
7 اإن الغزايل، بو�صفه  ممثال  لهوؤلء اأجمعني، هو الذي  »عمل حقا على هدم الفل�صفة، وعلى بيان تهافت 
الفال�صفة فيما ذهبوا اإليه من ناحية الّدين و ناحية الفل�صفة معا. » )قارن: مو�صى، املرجع ال�سابق، �ص 9، 
�ص 3-4 من اأ�صفل( .و قد ك�صفنا يف بحث لنا عن  نقد ابن خلدون للفل�صفة ، )�صمن اأعمال الندوة الدولية 
املقدمة  – مار�ص/ 2006( مبتابعته للغزايل يف  عن ابن خلدون يف بيت احلكمة التون�سي، 13-18/اآذار 

على نحو مثري للغرابة حقًا.
8 هكذا يذهب حممد عاطف العراقي  �صراحة  يف بع�ص كتبه اإىل اأن لي�ص هناك اأي فيل�صوف عربي من 

امل�صتغلني بالفل�صفة يف اجلامعات.
9 يراجع ما يقوله مو�صى )املرجع ال�سابق، �ص 8، فقرة 5 – �ص 9 �ص 1-2 من اأعلى( : حول الفال�صفة  
يف امل�صرق، واملغرب من ال�صابقني على ابن ر�صد، كيف اأح�ّصوا »احلاجة اإىل التوفيق بني العقل و الوحي، اأو بني 
الفل�صفة و الّدين، و كيف ا�صتّدت هذه احلاجة حتى �صارت م�صاألة حياة اأو موت للفال�صفة بعد حملة الغزايل 
التي كان لها اأثرها امل�صوؤوم، و كيف �صلك كل هوؤلء و اأولئك املفكرين الطريق اإىل تلك الغاية  التي هي غاية 
اجلميع، و ذلك ليتقّرر ال�صلم، و يتم التاآخي بني الفل�صفة و الّدين، في�صتطيع الفال�صفة اأن يعملوا يف هدوء 
و اأمن، و يعم النتفاع بجهودهم الفل�صفية يف �صبيل ك�صف احلقيقة التي يعرّب عنها كل من الّدين و الفل�صفة 

بطريقة خا�صة.« 
10 هذا ي�صمل ما ذهب اإليه الكندي،  و الفارابي، و ابن �صينا يف امل�صرق ) قارن : املرجع ال�سابق، �ص 49، 

54، 71( امتدادًا اإىل فال�صفة املغرب  كالبطليو�صي و ابن طفيل) اأي�صا ، 74،82(.
11 اأول ن�صرة للكتاب ، ميونيخ 1859، واأعيد طبعه مّرات عديدة، اأنظر الطبعة الكاثوليكية، بريوت  1961.

12 مثاًل : مو�صى بن ميمون، )اأنظر: مو�سى, بني الّدين والفل�سفة، �ص 94- 95، 120- 124(.
ال�سابق �ص  املرجع  : مو�صى،  اأنظر  الأكويني )  توما  و  الكبري،  األربت  و  و  برنارد،  اأبيالرد،   : 13 اأمثال 

.)129-127
14 اأنظر بحثنا : ‘مقدمة يف عقالنية اخلطاب الفل�صفي العربي املعا�صر’، �صمن كتاب الفكر الفل�سفي 
العربي املعا�سر، ] اأعمال ندوة ق�صم الدرا�صات الفل�صفية يف بيت احلكمة – حزيران / يونيو  1998[، �صل�صلة 

املائدة احلرة  )38(، من�صورات بيت احلكمة – بغداد 1999، �ص 11- 18.
15 قارن : ن�صار، طريق اال�ستقالل الفل�سفي، ط3، بريوت 1986.

16 ا�صتخال�ص ملا �صبق اأن قلناه قبل 12 عامًا، يف مقدمة كتاب الفكر الفل�سفي العربي املعا�سر، �ص 15–18.
17. يراجع مثاًل : كتاب الفل�سفة يف مائة عام ، من�صورات اجلامعة الأمريكية، بريوت 1962.

18 اإن النه�صة العربية مل تكن يف �صياق واحد منذ بدايتها حتى يومنا هذا ، فهي بال �صك على مرحلتني: 
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الأولـى.  النهـ�صة  هي  وهذه  الثانّية،  الكونّيـة  احلرب  نهاية  اىل  ع�صر  التا�صع  القرن  منت�صف  من  الأوىل/ 
والثانية/ من منت�صف القرن الع�صرين اإىل نهايته، و هذه هي النه�صة الثانية . و نحن نذهب اإىل ما يروج 
له نا�صيف ن�صار )اأنظر كتابه باب احلرية, اإنبثاق الوجود بالفعل، ط1، بريوت 2003( حيث نقراأ قوله :  
»يف اأن ال�صعوب العربّية حتتاج اإىل نه�صة ثانية« )اأي�ساً ، �ص 19 و ما يليها (، وقوله : »يف اأن مفهوم النه�صة 
العربّية الثانية ي�صتوعب ثنائّية التاث واملعا�صرة و يتجاوزها.« )اأي�سا، �ص 25 و ما يليها (، وقوله : »يف اأنه 
ل بد لتحقيق النه�صة العربّية الثانية من التعامل اخلالق مع العوملة.« )اأي�ساً ، �ص 31 و ما يليها(. و لكننا 
نخالف ال�صديق ن�صار يف م�صاألة احلدود الزمنّية للنه�صة الثانية؛ فهي براأينا بداأت بعد 1945 ، عندما بداأت 
احلركة الفل�صفّية تت�صاعد وتائرها بظهور العمالقة العرب من امل�صتغلني بالفل�صفة، و لي�ص تقديرنا للنه�صة 
الثانية بالقول اإنها » جتاوز لأزمة ح�صارّية �صاملة« الذي اعتمد عليه الأ�صتاذ ن�صار )اأنظر: املرجع ال�سابق 

.)23 ،
19 مثاًل : جمال الدين الأفغاين و حممد عبده .

20 مثاًل : اأنطون، فرح : ابن ر�سد و فل�سفته ، الإ�صكندرية 1903.
21 مثاًل : اأحمد لطفي ال�صيد و من�صور فهمي.

22 مثاًل : طه ح�صني الذي اأجنز اأطروحته للدكتوراه عن ابن خلدون، يف مونبيلييه بفرن�صا، �صنة 1917، 
و قد اأ�صتهر مفكرًا كبريًا يف تاريخ الأدب العربي، ثم عميدًا لالأدب العربي. وزكي مبارك الذي ح�صل على 
الدكتوراه  يف الفل�صفة باأطروحته  عن االأخالق عند الغزايل، �صنة 1924 من جامعة القاهرة ، لكنه حتّول 

اإىل الأدب، واأ�صتهر اأ�صتاذًا لالأدب اأكرث منه اأ�صتاذًا للفل�صفة.
23 مثاًل : عبا�ص حممود العقاد ، الذي كتب بع�ص الكتب الفل�صفّية، لكن احتافه التاأليف قاده اإىل ن�صر 

كتب يف مو�صوعات  خمتلفة دّلت على ثقافته املو�صوعّية ال�صاملة.
24 وهوؤلء ل ميكن اإح�صاوؤهم ، فهم اأع�صاء الهيئات التدري�صّية يف اأق�صام الفل�صفة باجلامعات العربية. 
اأمثال : طه عبد الرحمن، و حممد  اأن نذكر، هنا، الأ�صاتذة املربزين امل�صهورين يف وقتنا الراهن،  وميكن 
كمال  و  وقيدي،  حممد  و  حّمي�ص،  و�صامل  ال�صغري،  املجيد  عبد  و  بنعبدالعايل،  ال�صالم  عبد  و  امل�صباحي، 
اليعرب  اأبو  و  التيكي،  فتحي  )اجلزائر(؛  ق�صوم  عبدالرزاق  و  حمانة،  البخاري  )املغرب(؛  اللطيف  عبد 
املرزوقي، و عبد الرحمن التليلي، و عبد القادر ب�صتة )تون�ص(؛ اأمرية حلمي مطر، وحممد عاطف العراقي، 
و م�صطفى  لبيب، و حممد مهران، ومينى طريف اخلويل،  وزينب اخل�صريي، وم�صطفى  وحممد غالب، 
الن�صار، ورم�صان ب�صطاوي�صي )م�صر(؛ األبري ن�صري نادر، وميخائيل وجورج كتورة، ومو�صى وهبة،  وجريار 
جهامي ) لبنان (؛ بديع الك�صم، وخليل اأحمد خليل، وعبد احلميد ال�صالح، واأحمد برقاوي، و يو�صف �صالمة 
)�صورية(؛ عادل �صاهر، واأحمد ما�صي، و ه�صام غ�صيب، و �صحبان خليفات )الأردن(؛ يا�صني خليل، ومدين 

�صالح، و عرفان عبد احلميد، و ح�صام الآلو�صي )العراق(.
نازيل  الغفار مكاوي،  فوؤاد زكريا، عبد  الأهــواين،  فوؤاد  اأحمد  ريدة،  اأبو  الهادي  25 اأمثال: حممد عبد 

ا�صماعيل، عزمي اإ�صالم، اإمام عبد الفتاح اإمام، فوؤاد كامل، جورج طرابي�صي. 
26 اأمثال : م�صطفى عبد الرازق، حممود اخل�صريي، ابراهيم بيومي مدكور ،ثابت الفندي، يو�صف كرم، 

جميل �صليبا.
النهار، بريوت  دار  النه�سة، من�صورات  العربي احلديث يف ع�سر  الفكر  ،األربت،  : حوراين  27 يراجع 

.1968
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28 ابو العال عفيفي،  وعلي �صامي الن�صار، وفريد جرب، وعادل العوا، و�صكري عياد، وكمال احلاج،  وماجد 
فخري.

دنيا،  و�صليمان  ويوحنا قمري،  مو�صى،  يو�صف  الطويل، وحممد  وتوفيق  وخليل اجلر،  قا�صم،  29 حممود 
واأحمد حممود �صبحي، وكامل ال�صيبي، وحممد عمارة، وفهمي جدعان، وحممود اأمني العامل.

30 عثمان اأمني، و زكريا ابراهيم، وزكي جنيب حممود، وحممد عزيز احلبابي، و فريد جرب، و تي�صري 
�صيخ الأر�ص.

31. عبدالرحمن بدوي، وحم�صن مهدي، و عبداهلل العروي، ونا�صيف ن�صار، والطيب تيزيني، وحممد عابد 
اجلابري، وح�صن حنفي.

32 قارن : كوتنغهام، جون، العقالنية فل�سفة متجددة، من�صورات املركز  الإنائي احل�صاري، ترجمة 
حممود منقذ الها�صمي، ط1، حلب 1997 ، من كلمة املتجم، �ص 8.

33 راجع الن�ص فوق الهام�صني 3 و 4 .
34 املق�صود ، ن�ص اأحمد بي�صون ، راجع الهام�ص 3 ال�صابق.

35 ا�صتخال�ص لدفاع الأ�صتاذ ن�صار عن  اتهامات اأحمد بي�صون للفل�صفة ، )قارن : التفكري و الهجرة، 
�صفحات 298- 301(.

حترير  الع�سرين،  و  الواحد  القرن  يف  الفل�سفة  م�ستقبل  كتاب  العقل’ �صمن  ‘فل�صفة  بحثه  36 اأنظر 
اأوليفر ليمان، ترجمة م�صطفى حممود حممد، مراجعة رم�صان ب�صطاوي�صي، �صل�صلة عامل املعرفة، الكويت 

2004، �ص 245- 268. راجع �ص 258-257.
37 ليونز ، البحث ال�سابق، �ص 258، �ص 1-2 من اأ�صفل.

38 اأي�سا، �ص 257.
39 اأنظر : كوتنغهام ، العقالنية، �ص 21.

40 اأنظر اإمام عبد الفتاح اإمام، مقدمته لتجمته لكتاب هيغل : العقل يف التاريخ، ط 3، بريوت 2007، 
�ص 41-40.

عامل  والع�سرين،  الواحد  القرن  يف  الفل�سفة  م�ستقبل  كتاب  �صمن  العقل،  فل�صفة  عن  بحثه  41 اأنظر 
املعرفة، 301.

42 ليونز، املرجع ال�صابق، �ص 256.
43 اأنظر الآلو�صي، ح�صام ، يف بحثه : »نقد املذاهب الأخرى  من خالل املذهب التكاملي«، الذي ينقد روؤية 
املارك�صيني العرب للتاث الفل�صفي ال�صالمي )ويق�صد هنا الطيب تيزيني(، وروؤية  الب�صتمولوجيني العرب  
يف التاث واحلداثة للتاث الفل�صفي العربي )و يق�صد  هنا حممد عابد اجلابري(. والغريب ل يرى الآلو�صي 
اأن ما ي�صميه باملذهب التكاملي، وين�صبه اىل نف�صه، بدعوى الرد على الثنني ال�صابقني، اإنا هو روؤية غري 
نا�صجة لإقامة حجج م�صتندة على وعي فل�صفي  بامل�صكل التاثي اأو وفق العقل الفل�صفي بتف�صري هذا التم�صك 
بالتاث، فجاءت اأقواله غري منظمة ل معرفيًا ول منهجيًا. يراجع كتاب الفكر الفل�سفي العربي املعا�سر، 

�ص  309 – 413 ، وبخا�صة �ص  390 �ص 5- 6 من اأ�صفل.
44 يراجع بحثنا عن فل�صفة ح�صن حنفي يف ال�صتغراب ، »اإ�صهام يف حترير الأنا من اأ�صر الآخر و تنوير 
القاهرة 2009، �ص 85-  العدد 18،  ال�صنة 18،  الفل�سفية امل�سرية،  جملة اجلمعية  الأنا«،  الآخر مبعرفة 

128، و بخا�صة  �ص 87، �ص 7-8 من اأعلى.
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45 اأي�ساً، �ص 87، �ص 2-4 من اأعلى.. وقارن التفا�صيل �ص 86 – 88.
 46 اأي�سا، �ص 96 ، �ص 2 وما يليه.

47 اأي�سا، �ص 104، �ص 6-7 من اأ�صفل.
48 حنفي، ح�صن، ماذا يعني علم اال�ستغراب ؟، بريوت 2000، �ص 95-94.

49 اأنظر بحثنا يف جملة اجلمعية الفل�سفية امل�سرية، �ص 105، �ص 6 و ما يليه.
50 حنفي، ماذا يعني علم اال�ستغراب ؟، �ص 78. اإن ت�صاوؤل حنفي ، هنا ، يدلل على الطريقة النبهارية 
اإفال�ص  احتمالية  اإىل  يقود  اأن  وجوده ميكن  اإفتا�ص عدم  كاأن  و  املعا�صرة،  فل�صفتنا  الفيل�صوف يف  بوجود 

فل�صفي للفكر العربي املعا�صر. 
51 يراجع بحثنا يف املرجع ال�سابق، �ص 105.

52 اأي�سا، �ص 107، 108، 109.
53 اأنظر بحثنا : ‘ابن ر�صد املعا�صر – قراءة ت�صريحية للموروث  و الوافد من ابن ر�صد باعتباره فيل�صوف 
الع�صر’، جملة  كلية  االآداب/ االن�ساانيات و العلوم االجتماعية / جامعة القاهرة، جملد 67، العدد 4، 

اكتوبر 2007، �ص 207 – 235. فهناك قلنا : 
»اإن التطرف يف قراءة املوروث الر�صدي، تع�صبا له اأو عليه، ل يخدم حالنا الراهن يف واقعنا الفل�صفي 
العربي املعا�صر، لأن ا�صتمرار الربط بني ما كان من ابن ر�صد يف زمانه وع�صره، و ابن ر�صد الذي نراه 
يف هذا الع�صر، يجب اأن ل يغادر قلقنا الدائم مما يحدث من فو�صى املناهج الفل�صفية التي نالحظها 
بو�صوح عندما نقارن ما نحن عليه من فكر فل�صفي ي�صعى حثيثا ل�صريورة فل�صفة عربية معا�صرة، وما 
ماذا  حقيقية:  اأجوبة  اإىل  حتتاج  اأمامنا  الأ�صئلة  من  جمموعة  جند  عندما  الغرب  فل�صفات  من  جنده 
اأ�صاب الفل�صفة ؟ و كيف نتجت عنها اأفكار ل نحتمها ؟ و ملاذا ت�صدى لها فال�صفة مل يحتموا تاريخها 
الطويل ؟ و اأخريا، كيف نف�صر القطيعة التي حدثت بينها يف القرن الع�صرين و بني ما كانت عليه قبله، اأو 
ما �صياأتي بعد احلداثة يف القرن احلادي و الع�صرين ؟ وكاأن اهتمام امل�صتغلني بالفل�صفة يف الوطن العربي 
بابن ر�صد على النحو الذي راأيناه، و يف الجتاهات املختلفة يف التفا�صيل، بني موروثه و روؤى الع�صر له، 
يدل عندنا على اأن الدر�ص الفل�صفي ]الراهن[ يختبيء وراء ابن ر�صد املعا�صر، لأن اأ�صل الفل�صفة عندنا 
مفقود كاإبداع يعيد اإلينا  ثقتنا مبا نريد اأن نقول نحن اليوم، ل كما نت�صور اأقوالنا يف تف�صري ابن ر�صد 
و تاأويله على وفق معطيات الع�صر، التي كرث فيها الختالف اإىل حد اخلروج عن املاألوف، ل الئتالف 

الذي يقود اإىل فل�صفة عربية معا�صرة« )اأي�سا ، �ص 230- 231 (.
54 واأخريا اأجنزنا بحثنا : ‘اأزمة العقل العربي – مقاربة يف املوروث و الوافد يف الفكر العربي املعا�صر’، 
اأعمال الندوة احلادية و الع�سرين للجمعية الفل�سفية امل�سرية / جامعة القاهرة / 11-13 دي�صمرب 2010. 
وهناك ا�صتخل�صنا من نتائج بحثنا اأننا وجدنا الن�صف الثاين من القرن الع�صرين يعج ب�صخب  املوؤمترات 
يتم  وكيف  ؟  الفل�صفة  هذه  تكمن  واأيــن  ؟  فل�صفة  لدينا  كان  اذا  ما  لدرا�صة  النقا�صية  واحللقات  والندوات 

ا�صتثمارها ؟ ومتى تنتج فيل�صوفا على �صعيد التاأ�صيل مّرة اأو املعا�صرة مّرة اأخرى.
55 راجع ما قلناه يف خامتة بحثنا عن فل�صفة حنفي يف ال�صتغراب ، جملة اجلمعية الفل�سفية امل�سرية، 

�ص 126.
56 اأنظر بحثنا املذكور يف جملة الفل�سفة والع�سر، ت�صدر عن املجل�ص الأعلى للثقافة، القاهرة  2007، 
�ص 249 – 267. وهناك بّينا  احلاجة اىل فل�صفة كانط )اأي�ساً ، �ص  261 عود 2، 262 عمود 1 و 2(، واأكدنا 
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بالفل�صفة يف  امل�صتغلني  ...لأن  املتعالية،  فل�صفته  اإىل  و  نف�صه،  العربية اىل كانط  التداخل بني حاجة   « على 
العربية تاأثروا مبواقف ما بعد كانط يف التاث الغربي« ) اأي�ساً ، �ص 262 عمود 2، فقرة 2 (. وهذا يو�صح 

ملاذا العربية مل تفد من درا�صته يف تاأ�صي�ص فل�صفة عربية معا�صرة .
املتفل�صف  ال�صاعر  عن  املعّمقة  الفل�صفية  درا�صته  يف  �صاهر  لعادل  متميزة  حماولة  اأحــدث  57 تراجع 
املبدع اأدوني�ص، فهناك نالحظ ر�صانة الربط بني اأ�صعار اأدوني�ص واأفكاره وبني الفال�صفة على نحو نادر مثري 
لالإعجاب. ) يراجع : �صاهر، عادل، اأدوني�س اأو االإثم الهرياقليطي، دار التكوين للتاأليف والتجمة والن�صر، 

ط1، دم�صق 2011(.

عبد االأمري االأع�سم



الآخر | �صيف 2011

ثمة �صوؤال �صائع بني امل�صتغلني يف الثقافة العربية ومربك لهم. ول نعني بذلك اأنه 
اأهم  بني  واحد من  اأنه  نعني  ولكننا  البحث عن جواب،  عناء  ي�صتحق  الذي  الوحيد  ال�صوؤال 
اأخرى كونه  ناحية  ناحية، ومن  لها من  اإجابة  البحث عن  ال�صروع يف  التي لبد من  الأ�صئلة 
ال�صوؤال الرئي�ص اأو )ال�صوؤال الأم( الذي من �صاأن الإجابة عنه اأن تف�صي اإىل فتح املجال اأمام 

تقدمي اإجابات عن الأ�صئلة الأخرى املرتبطة به واملعتمدة عليه.

وال�صوؤال الذي ن�صري اإليه هنا، هو ال�صوؤال الفل�صفي الذي يدل وجوده على درجة من 
الن�صج العقلي والكتمال الثقايف لهذا الفرد اأو ذاك اأو لهذه الأمة اأو تلك. اإذ ل ميكن لل�صوؤال 
الفل�صفي الأ�صيل اأن يظهر اإل داخل بيئة ح�صارية وثقافية مالئمة. ومن هنا كان ح�صور هذا 
ال�صوؤال اأو غيابه كا�صفًا عن املدى الذي و�صل اإليه الن�صج العقلي لهذه اجلماعة الب�صرية اأو 

تلك.

فمن طبيعة الن�صاط الثقايف اأنَّ باإمكان املرء اأن ي�صتخل�ص الأ�صئلة والأجوبة التي 
متركز حولها الن�صاط الروحي لهذه اجلماعة اأو تلك. ومن َثمَّ نحدد اإن كان الهتمام املهيمن 
على هذه اجلماعة اهتمامًا فل�صفيًا اأو دينيًا  اأو �صيا�صيًا اأو �صوفيًا اإىل غري ذلك من الهتمامات 

الب�صرية الأ�صا�صية.

اأن طبيعة الأ�صئلة التي يطرحها الب�صر تتوقف على نوع البيئة الروحية التي  ومبا 
اأنتجوها بو�صفها حم�صلة ل�صتى اأنواع التفاعل فيما بينهم، فاإن من �صاأن الك�صف عن القواعد 
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الروحية الأ�صا�صية التي تتاأ�ص�ص عليها النتاجات الثقافية الأ�صد رقيًا لهذه الأمة اأو تلك، اأن 
ت�صعنا فورًا يف �صميم الوعي ذاته. اأّما ما يعنينا هنا ف�صورة الوعي وبنيته يف حركيته وجدليته 

التي اأبدعت هذا النتاج الثقايف والذي هو، بدوره، نتاج لها.

ذلك اأنَّ الوعي لي�ص نتاجًا لذاته فح�صب، بل هو حم�صلة لعوامل كثرية، مثلما اأنه 
-اأي الوعي- فاعل وموؤثر يف هذه العوامل كّلها. فالتاأثري املتبادل حقيقة ل�صك فيها، وبالتايل 
يتعني علينا -ب�صورة اأو باأخرى- تتبع حياة هذا الوعي ق�صد ا�صتخال�ص العنا�صر املاهوية يف 

تاريخه، وبق�صد ر�صم املراحل التاريخية احلقيقية لتطوره. 

ومبا اأن حياة الوعي حياة دائرية، اأي ترتبط بدايتها بنهايتها ، وتنعك�ص النهاية يف 
البداية، فاإن كل حديث عن بداية اأو نهاية لميكن اأن يكون مق�صده �صيئًا اآخر غري الت�صهيل 

والتقريب . 

ومن املمكن اأن نذكر اأن اأدوني�ص قد تنّبه اإىل اأهمية مثل هذا النوع من الدرا�صات 
اأننا، واإن كنا نتفق يف  ‘الثابت واملتحّول’. غري  يف ال�صبعينيات يف ر�صالته يف الدكتوراه حول 
البال  ت�صعبًا مما يخطر على  اأكرث  اإليه لأول وهلة  ن�صلكه  الذي  الطريق  الهدف، فرمبا كان 
من جهة، وي�صتند، من جهة اأخرى، اإىل مقدمات قد تكون خمتلفة عن تلك التي بنى عليها 

ل اإليها. اأدوني�ص النتائج التي تو�صّ

يتعني علينا، يف �صوء املالحظات ال�صابقة، النخراط يف حماولٍة  للك�صف عن تاريخ 
اإنَّ هذا  تاريخه. حتى  نقطة حتول كربى يف  الإ�صالم  اندماجه يف  كان  الذي  العربي  الوعي 
له،  مادة  الإ�صالم  يكن  مل  ما  خاٍو  وعي  اأنه  على  نف�صه  اإىل  ينظر  اأ�صبح  قد  العربي  الوعي 
اإذ اأعاد  اأنه جزء ل يتجزاأ من م�صمون هذا الوعي ذاته.   اأو ما مل ينظر اإىل الإ�صالم على 
الإ�صالم،من حيث هو �صريعة ودين، �صياغة الوعي العربي الذي كان �صائدًا قبل الإ�صالم. غري 
اأن هذه ال�صياغة اجلديدة مل ت�صل بالوعي العربي اإىل احلد الذي يف�صله انف�صاًل تامًا عن 
اأي امل�صمون الذي جنم وتكون يف ظل ال�صرائط التي تفر�صها ال�صحراء  م�صمونه العربي، 
ل.  لأنَّ اللحظة الأوىل يف تاريخ هذا الوعي قد تاأ�ص�صت انطالقًا من التفاعل  على البدو  الُرحَّ

العميق بني ال�صحراء و�صاكنيها.
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ومن املوؤكد اأن ال�صحراء اإقليم جغرايف يفر�ص على �صاكنيه �صروطًا  معّينة للحياة. 
غري اأن ال�صحراء مع ذلك لي�صت جمرد بيئة جغرافية. بل  كانت حافلة ب�صتى الأفكار والعقائد 
والأديان، ولي�ص بالوثنية وحدها. مما جعل الفر�صة متاحة اأمام هذا الوعي الذي ت�صكل حتت 
�صروط هي اأقرب اإىل اأن تو�صف باأنها �صروط احلياة البدوية. فكان بذلك نتاجًا لتفاعل معقد 
بني هذه ال�صروط كاّفًة، ف�صاًل عن عنا�صر كثرية غريها قد ل يكون من املمكن لنا اإح�صاوؤها  

يف هذه العجالة. 

وعلى الرغم من املهمة املعقدة التي جند اأنف�صنا مدعوين ملغامرة النهو�ص ببع�ص 
ال�صديد بني  اأن تنطلق من مالحظة القتان  العمل لبد  البدء يف هذا  فاإن نقطة  اأعبائها، 
العربي وبيئته باملعنى الوا�صع لكلمة البيئة، ولي�ص فقط باملعنى اجلغرايف الفقري لهذه الكلمة 

والعرب، على العموم، �صعب َتعود اأ�صوله اإىل ال�صحراء واإىل الأناط احلياتية التي 
تفر�صها ال�صحراء على قاطنيها. ومن ثم، لميكن فهم ال�صخ�صية العربية، ول ردودها على 
التحديات القدمية واجلديدة، من غري اأن ن�صع يف اعتبارنا هذه احلقيقة : حقيقة كون العرب 
�صعبًا من البدو يف الأ�صل. ومن املوؤكد اأن لنمط احلياة البدوية نتائجه على طرائق التفكري 

واأ�صاليب احلياة يف الوقت نف�صه. 

وقد فر�صت ال�صحراء على �صكانها من البدو حقائق اأكيدة ناجمة عن ندرة املوارد 
الطبيعية، ف�صاًل عن م�صقة العي�ص فيها،  وعن �صعوبة التوا�صل الب�صري داخلها، مما فر�ص 
على �صكانها نوعًا من العزلة والنكما�ص، فتحولت املجموعات الب�صرية فيها اإىل جمموعات 
�صغرية قليلة العدد ن�صبيًا. وجنم عن ذلك، اأن كانت احلياة القبلية نتيجة طبيعية ل�صعوبة 

التوا�صل فيما بني هذه املجتمعات ال�صحراوية .

وهكذا ت�صافرت عوامل خمتلفة -من بينها �صعوبة التوا�صل وندرة املوارد وحتّول 
القبائل اإىل ما ي�صبه اأن تكون كل منها كيانًا مكرو�صكوبيًا يكاد يكون معزوًل كل العزلة عن 
غريه من الكيانات- على اإنتاج نط احلياة البدوية داخل ال�صحراء العربية الذي هو مزيج 
للقبيلة  اجلغرافية  احلــدود  تخطي  اإىل  احلاجة  ومن  القبلية  للهوية  املتطرف  النتماء  من 
طلبًا ملا يف اأيدي القبائل الأخرى من الرثوة، فكانت ظاهرة الغزو عن�صرًا مكّمال -واإن كان 
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منها  اتخذت  التي  العربية  القبائل  على  ال�صحراء  فر�صتها  التي  العزلة  حلقيقة  مناق�صًا- 
وطنًا لها. 

�صعوبة  عن  الناجمة  العزلة  بني  حاد  تناق�ص  العربية  الذهنية  يف  جتّذر  وهكذا، 
الطبيعية  املــوارد  ندرة  ب�صبب  اإليه،  احلاجة  ورمبا  الغزو،  يف  والرغبة  الب�صر،  بني  التوا�صل 
ال�صرورية للحياة يف قلب هذه ال�صحراء املمتّدة يف كل اجتاه، والتي عزلت العرب -من حيث 
املبداأ- عن غريهم من ال�صعوب ف�صاًل عن كونها قد عزلت العرب عن بع�صهم داخل اإقليم 

جغرايف ل ميكن و�صفه باأنه بيئة �صاحلة للحياة الإن�صانية، مبعنى اأو باآخر. 

هذا التقابل بني الهوّية القبلية وبني الرغبة يف الغزو واحلاجة اإليه، جعل العربي 
يف  البدوّية  حلياته  �صروري  كليهما  مطلبني  بني  والتمزق  بالتناق�ص  ي�صعر  �صحرائه  داخل 
الأمر  ليغرّي من  العربية وترّحلها داخل ال�صحراء مل يكن  القبائل  تنّقل  اأن  �صحرائه. ذلك 
�صيئًا. فالرقعة اجلغرافية التي تنتّقل اإليها هذه القبيلة اأو تلك طلبًا لأ�صباب احلياة مل  تُكن 
ِلُتغريِّ من التناق�ص الأ�صلي، الذي جتّذر مبرور الزمن، بني احلاجة اإىل التقوقع داخل الهوية 

القبلية، و احلاجة اإىل ال�صتحواذ على اخلريات املادية التي كانت متاحة للقبائل الأخرى . 

وعلى الرغم من املحاولت التي بذلت لطم�ص البعد العدواين يف ظاهرة الغزو، من 
خالل اإقامة نوع من القتان بني البطولة والغزو -مع اإنهما قيمتان متناق�صتان من الناحية 
الأخالقية- فقد ظل العربي ي�صعر دومًا بعمق التناق�ص بينهما، وبحدة التمزق الناجم عن 
التي  الرغم من اجلهود  وعلى  الغزو.  اإىل  واحلاجة  القبلية  الهوية  بني  فيما  القائم  التقابل 
نوع  لإقامة  الأقل  اأو على  امل�صاحلة  نوع من  لإقامة  العربية داخل �صحرائها  القبائل  بذلتها 
من التوافق بني هذين ال�صدين، فاإن هذه اجلهود غالبًا ما انتهت اإىل اإخفاق �صبه تام نظرًا 
لكونهما ي�صكالن حاجة وجودية ل حلفظ اخل�صائ�ص الثقافية والأنرثوبولوجية لل�صخ�صية 

فح�صب، بل اأي�صًا حلفظ البقاء الذي  حتّتم  اأن يكون قاعدة لهذا الوجود ذاته .

ومن البنيِّ اأنه مل يكن لهذه القاعدة  اأن تقوم اإل على هذين البعدين املتناق�صني، 
اللذين مل يكن من املمكن للعربي داخل �صحرائه اأن ي�صتبعد اأحدهما. فقد  اكت�صف -ب�صورة 
�صعورية اأو ل�صعورية- اأن حفظ بقائه متوقف على االنق�سام امل�صتمر بني هذين ال�صدين، ومن 
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ثم بدت الت�صحية باأحدهما ت�صحية بالوجود نف�صه.

وعندما يتعلق الأمربحفظ البقاء، نكون يف قلب احلياة نف�صها. واحلياة، بكل ما 
تنطوي عليه من اأبعاد، اأي من رغباٍت، و�صهواٍت، وتطلعاٍت، وحبٍّ لل�صيادة والقوة ونفور من 
وبالتايل،   الإن�صان يف احلفاظ عليها.  التي يرغب  الأ�صا�صية  القيمة  والعبودية، هي  ال�صعف 
ثمة اقتان جوهري بني احلياة والوجود من ناحية، وبني اخلوف واملوت من ناحية اأخرى. وما 
ال اإىل حفظ احلياة وا�صتمرار البقاء اأو الوجود،  من �صك يف اأن الإن�صان، فردًا وجماعة، ميَّ
مما يدفع به اإىل �صلوك كل ما من �صاأنه اأن يحفظ عليه الوجود ويدفع عنه العدم. من هنا، 
ي�صبح اخلوف على احلياة هو املحّرك الأ�صا�صي لفاعلية الإن�صان التي ت�صتهدف حفظ بقائه 

ووجوده. 

الإيجابية  ال�صورة  هو  الذي  البقاء،  حفظ  باأن  الفتا�ص  ميكننا  املعنى،  بهذا 
للدفاع عن احلياة، كان م�صتندًا اإىل عن�صر اأعمق واأبعد غورًا يتمثل يف خوف الفرد واجلماعة، 
داخل ال�صحراء العربية، على وجودهما وحفظ بقائهما. ومن ثم، يكون اخلوف مبثابة البوؤرة 
حلظة  يف  العربي  الوعي  داخل  واملتناق�صات  الأ�صداد  �صائر  منها  تفّجرت  التي  الأ�صا�صية 
اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  تزل  مل  هذه،  اخلوف  حلظة  باأن  الفتا�ص  املمكن  ومن  تلك.  التاأ�صي�ص 
الأكرب يف �صياغة  الدور  لعبت  التي  والتناق�صات  الأ�صداد  وقاعدة خلفية ت�صدر عنها �صتى 
هذا الوعي، ويف حتديد ما�صيه وحا�صره وم�صتقبله. فما زال العربي يجد نف�صه مرتعدًا اأمام 
اهلل، واأمام ال�صلطة، واأمام التقاليد. وبكلمة واحدة، ترتِعد فرائ�ص الأنا  اأمام كل �صورة من 

�صور الآخرية، اأو حيال اأي تعنّي من تعّيناتها يف الفكر والواقع.  

اأما قيمة البطولة ذاتها فقد كانت مبثابة احلجاب الأيديولوجي الذي يوفر ت�صويغًا 
وبالتايل،  الغزو.  اإىل  ال�صيقة واحلاجة  القبلية  الهوية  التناق�ص بني  اأخالقيًا ل�صتمرار هذا 
انفكاك  ل  متكاملتني  �صورتني  البطولة-  -قيمة  الت�صويغية  الأخالقية  القيمة  هذه  اتخذت 
البطولة طاملا  القبيلة ووجودها وممتلكاتها �صورة من  الأخرى. فالدفاع عن  لإحداهما عن 
تغّنت بها الآداب التي كانت �صائدة يف احلياة العربية قبل الإ�صالم. كما اأن غزو القبيلة لغريها 
كان ال�صورة املتّممة لل�صورة الأوىل. و بدا ذلك جليًا فيما اأبداه العرب من احتام لأبطالهم 
ون�صائها.  و�صبي رجالها  وال�صتحواذ على ممتلكاتها  بع�صها  العربية على  القبائل  اإغارة  يف 
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وهكذا فاإن البطولة يف �صورتيها ال�صلبية -املتمثلة يف الدفاع عن القبيلة- والإيجابية، املتمثلة 
يف الهجوم على القبائل الأخرى وغزوها، قد ارتقت بها الذهنية العربية لتن�صئ منها قيمة 
اأخالقية، ولعبت دورًا كبريًا يف الدفاع عن التناق�ص القائم يف �صميم احلياة البدوية، لبل  
عن  حفظه والدفاع عنه من الناحية الأخالقية. وبهذا املعنى ميكننا النظر اإىل فكرة البطولة 
واإىل  اأبطالهم،  اإىل  العرب  نظر  يف  و�صائد  معروف  هو  عما  الختالف  كل  خمتلفة  بطريقة 
مفهومهم للبطولة، تلك النظرة املب�ّصطة التي توحد البطولة وال�صجاعة، و البطولة وا�صتعداد 
الفار�ص للموت والت�صحية بحياته يف �صبيل الكل الذي هو القبيلة التي ينتمي اإليها البطل اأو  
ال�صجاعة  بني  العميق  الرتباط  اإىل  ي�صري  والفرو�صية،  البطولة  بني  القتان  ولعل  الفار�ص. 
من ناحية، والقوة البدنية واملهارة احلربية من ناحية اأخرى. ويف احلالتني، �صتظل البطولة 
�صتارًا اأيديولوجيًا يخفي هذا التناق�ص القائم بني النتماء اإىل الهوية القبلية، و احلاجة اإىل 
الغزو اأو العدوان على الغري الذي تعّلم العربي البدوي من حياته يف ال�صحراء. اإنَّ التنازل عن 
اأحدهما م�صاٍو للفناء، على حني اأن اجلمع بينهما -على الرغم من �صعوبته ولعقالنيته- قد 
�صكل دومًا �صرطًا �صروريًا حلفظ البقاء وا�صتمرار حياة الفرد واجلماعة على حد �صواء؛ ل 
فرق يف ذلك بني اأن يكون الفرد فردًا عاديًا اأو بطاًل تعتف له القبيلة مبنزلة خا�صة ت�صمو 
به على غريه من الأفراد. وهذا ما يف�صر لنا الأقا�صي�ص التي تروي �صري الأبطال امل�صتخل�صة 
من النـزاعات واحلروب بني القبائل العربية داخل �صحرائها، تلك احلروب التي �صكلت اأحد 

ال�صروط ال�صرورية لبقاء العربي، فردًا وجماعة، على قيد احلياة . 

تبنّي مما قلناه حتى الآن اأن العربي البدوي مل يفكر يف حتقيق اأي نوع من التكيب 
بني ال�صدين الأ�صا�صيني اللذين �صكال، يف نظره، قاعدة حلفظ البقاء، بل اجّته ، بدًل من 
ذلك، اإىل �صرب من التمويه الأيديولوجي الال�صعوري الذي جعله ل ي�صعر حتى باحلاجة اإىل 
اأي م�صعى يبذله يف اجتاه التكيب بني هذين ال�صدين. ومن غري �صك، مل يكن تركيب هذين 
ال�صدين ممكنًا داخل �صروط  احلياة البدوية، بل مل يكن حتى جمرد التفكري يف التكيب 
اأمرًا ممكنًا. يعود ذلك اإىل �صبب رئي�ص يتمثل يف ا�صتحالة العثور ل على ما يركب بني ال�صدين 

فح�صب، واإنا اأي�صًا ا�صتحالة جمرد التوفيق بينهما توفيقًا يقوم على اجلمع والإ�صافة. 

لقد كان العربي البدوي ي�صت�صعر، ب�صورة ل�صعورية، مرارة هذا التمّزق وال�صقاء 
الناجم عن هذا التناق�ص، ولكنه مل يكن ميلك لهذا الأمر دفًعا. 

يو�سف �سالمة



الآخر | �صيف 2011

66

الروحي  والتمّزق  املاأ�صاوي  ال�صعور  مواجهة هذا  اإىل  كان م�صطرًا  اأنه  يعني  هذا 
طيلة  يكف  مل  ذلك،  مع  ولكنه  بقائه.  وحفظ  حياته  قاعدة  لكونهما  نظرًا  معهما  والتعاي�ص 
البدوي  العربي  حياة  طبع  الذي  التمزق  وذاك  التناق�ص  هذا  قهر  يف  التفكري  عن  تاريخه 
بطابعه العميق، واإن مل يكن دار�صو الأدب اجلاهلي قد جنحوا اإل نادرًا يف الك�صف عن هذا 

الطابع املاأ�صاوي حلياة العربي يف باديته. 

ومن هنا، ظل مطلب ل�صعوري يفر�ص نف�صه على الوعي العربي داخل تلك الظروف 
املعي�صية يتمثل يف التوفيق بني هذين ال�صدين، اأو اإن �صئت فقل، بني ال�صور الالمتناهية لهذه 
حلفظ  قاعدة  نف�صه  الوقت  يف  و�صكلت  العربي،  حياة  اختقت  التي  والتناق�صات  الأ�صداد 
بقائه يف كل الظروف تقريبًا. ولرمبا كان من املمكن رد اجلهود امل�صتمرة واملو�صولة للثقافة 
العربية والإ�صالمية يف كل اأطوارها اإىل التوفيق بني الأ�صداد واملتناق�صات اإىل هذه اللحظة 

املوؤ�ص�صة يف تاريخ الذهنية العربية كله على وجه التقريب . 

اإذ ميكن رد ال�صور املختلفة ملحاولت التوفيق بني الدين والفل�صفة، اأو بني العلم 
والفل�صفة، اأو بني العقل والنقل، اأو بني الثقافة اليونانية والثقافة الإ�صالمية اإىل هذه اللحظة 
املوؤ�ص�صة، اإىل حلظة التناق�ص الذي كان اجتماعيًا يف حياة العربي البدوي. ولكنه مل يلبث يف 
الأطوار الالحقة من حياة العرب اأن اتخذ �صورًا جديدة حتّول مطلب التوفيق مبقت�صاها، من 
كونه مطلبًا اجتماعيًا وحياتيًا يف حياة العرب قبل الإ�صالم اإىل مطلب ثقايف وح�صاري وذهني 
متثل يف الإح�صا�ص بالتناق�صات العميقة التي �صعر العرب بوجودها، فلجوؤوا اإىل التوفيق بني 
جوانبها املختلفة. ثم مل يلبث هذا التناق�ص اأن ظهر يف �صورة تناق�ص بني العقل والنقل، وهو 
ما ميكن العثور عليه داخل علم الكالم الإ�صالمي وداخل الفل�صفة الإ�صالمية. وكان التوفيق 
ثقايف   تناق�ص  اتخذ �صورة  اأن  يلبث  اإّنــه مل  ثم  اأخــرى.  الأخــري مرة  امللجاأ  الأ�صداد هو  بني 
اليونانية.  والثقافة  الإ�صالمية  الثقافة  بني  التناق�ص  الإطالق  على  �صوره  اأبرز  كان  وذهني 
وكان امللجاأ الأخري يف هذه املرة اأي�صًا هو التوفيق بني هاتني الثقافتني من جانب الفال�صفة، 
بينما بدا التوفيق بينهما اأمرًا م�صتحياًل من وجهة نظر اأ�صحاب املوؤ�ص�صة الدينية وامل�صيطرين 

عليها. 

اأو  الأ�صداد  هذه  من  واحد  نوذج  حتليل  على  التكيز  املجال،  هذا  يف  ح�صبنا، 
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التناق�صات، ونعني به الت�صاد بني الظاهر والباطن الذي ميكن النظر اإليه بو�صفه اللحظة 
الثانية املوؤ�ص�صة يف الوعي العربي ل�صائر الأ�صداد والتناق�صات التي �صكلت م�صمون هذا الوعي 
يف املراحل التاريخية الالحقة. ذلك اأن هذا الت�صاد اأو ذلك التناق�ص، هو اأهم تناق�ص داخلي 
عجزت الثقافة الإ�صالمية حتى اليوم عن العثور على اأي مركب يتجاوز احلدين املتناق�صني 
ال�صريعة  والباطن يف فهم  الظاهر  التناق�ص بني  اأعني  تناق�صًا؛  واأقل  اأ�صمل منهما  اإىل حد 
و�صرح مقا�صدها، اأو التناق�ص القائم بني التف�صري والتاأويل الذي فرق امل�صلمني واأ�صاع الفرقة 
الرغم من  على  واملت�صارعة  املتناق�صة  الأمم  ي�صبه  ما  اإىل  وق�صمهم  بل  اليوم،  بينهم حتى 

انتمائهم اإىل اأمة واحدة. 

الوعي  �صميم  يف  ماثاًل  ظل  كونه  من  اأهميته  الت�صاد  هذا  ي�صتمد  النهاية،  ويف 
اإنه مل يزايل هذا الوعي منذ ولدته وحتى اليوم، واأعني بذلك التناق�ص بني  الإ�صالمي، بل 
الظاهر والباطن. ويف �صوء النتائج التي ُيف�صي  بنا التحليل اإليها ن�صبح قادرين على النظر 
فيما كان من �صاأنه اأن ُيعيق ولدة ال�صوؤال الفل�صفي يف الثقافة العربية باملعنى الدقيق لكلمة 
فل�صفة بو�صفها ن�صاطًا روحيًا م�صتقاًل كل ال�صتقالل عن احلقول الأخرى، وخا�صة عن احلقل 

الأيديولوجي . 

تركيب مالئم بني حّديه،  اإىل  الو�صول  البدو عن  الذي عجز  التناق�ص  كان  واإذا 
التناق�ص  هذا  ماظهر  ف�ُصرعان  الغزو،  اإىل  واحلاجة  القبلية  الهوية  بني  التناق�ص  اأعني 
�صورة  املّرة  هذه  اتخذ  ولكنه  جدًا.  وجيزة  بفتة  النبي  وفاة  بعد  امل�صلمني  حياة  يف  نف�صه  
التقابل  التناق�ص وحدث  ال�صيا�صية. ووقع  ال�صلطة  النزاع على  اجتماعية جديدة هي �صورة 
عندما اأ�صر اأهل الظاهر على موقفهم من ال�صلطة ال�صيا�صية، ومت�ّصك اأهل الباطن هم اأي�صًا 
بفهمهم وت�صّورهم لل�صلطة ال�صيا�صية ولأولوياتهم حيالها. وقد عرب هذا التناق�ص ال�صيا�صي 
واخلالفات  الع�صكرية،  النزاعات  من  لمتناهية  تكون  تكاد  �صور  يف  ذاته  عن  الجتماعي 
اأقام عليها كل فريق  الدينية، وال�صراعات املذهبية، والحتجاجات الفل�صفية املتباينة التي 

حججه املوؤيدة ملا ذهب اإليه من راأي واختيار. 

النتيجة، اأن هذا التناق�ص الأول الذي ظهر داخل الإ�صالم -التناق�ص بني الظاهر 
واإن كان قد جنح يف  اأن الإ�صالم،  البدوية نف�صها، مبعنى  والباطن- قد وقع داخل الذهنية 
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تغيري كثري من العنا�صر يف حياة العرب، فاإنه مع ذلك مل ينجح اأبدًا يف تغيري الذهنية العربية 
التي تاأ�ص�صت وتاأ�صلت داخل احلياة البدوية التي اأ�صلت ثقافًة  وذهنيًة ما تزال حتى اليوم، 

هي الذهنية املتحكمة بعقولنا وطرائق تفكرينا نحن العرب. 

كل ما يف الأمر اأن التناق�ص الجتماعي الذي كان �صائدًا قبل الإ�صالم، قد اتخذ 
�صورة اجتماعية جديدة متّثلت يف التناق�ص حول ال�صلطة ال�صيا�صية، ويف افتعال الربهنة من 
تركيب  اقتاح  منهما يف  اأي  ينجح  اأن  ال�صلطة من غري  ال�صتحواذ على  اجلانبني على حق 

مالئم يرفع ال�صدين ويرتقي باحلياة اإىل �صورة اأف�صل.

وهكذا ظل العناد املتبادل هو العالقة الوحيدة املتحكمة وامل�صيطرة على ال�صدين، 
بل غابت كل �صور التفاعل بني الأ�صداد،وخا�صة ال�صور الإيجابية. وبدًل من ذلك، �صيطرت 
اأح�صن  يف  اأو،  واحلرب  بالقتال  انتهت  ما  غالبًا  لها  لح�صر  �صلبية  �صور  الت�صاد  هذا  على 
ب كل طرف لراأيه ومت�ّصك كل �صد مبوقفه. فكانت نتيجة ذلك اأن متت ترجمة  الأحوال، بتع�صُّ
التناق�ص الجتماعي الذي �صيطر على حياة العرب قبل الإ�صالم -التناق�ص بني الهوية القبلية 
واحلاجة اإىل الغزو- اإىل �صورة جديدة من التناق�ص الجتماعي هو التناق�ص حول ال�صلطة، 

فتحول التناق�ص نف�صه اأو اتخذ �صورة اجتماعية جديدة  هي ال�صورة ال�صيا�صية .

وكما اأن التناق�ص الجتماعي قبل الإ�صالم بني الهوية القبلية واحلاجة اإىل الغزو 
قد مت متويهه اأيديولوجيًا بفكرة البطولة التي ق�صد منها اأن تخلع طابعًا اأخالقيًا على هذا 
ممكن؛  غري  اأمــرًا  كان  الأ�ــصــداد  بني  املتبادل  العــتاف  اأن  عن  لنا  تك�صف  واأن  ال�صراع، 
كذلك هي احلال بالن�صبة اإىل التناق�ص اجلديد داخل الإ�صالم ذاته حول ال�صلطة ال�صيا�صية  
اأيديولوجي من مفهومي الظاهر والباطن. فوراء هذين املفهومني،  الذي ا�صتت وراء غطاٍء 
اختفى مفهومان اأ�صا�صيان هما الكفر والإميان. ومن وراء هذه العنا�صر جمتمعة برز �صراع 
عميق، �صراع احلياة واملوت على ال�صلطة ال�صيا�صية، �صراع ال�صتحواذ على مقدرات احلياة 

الجتماعية ل�صالح هذا الطرف اأو ذاك. 

لو  اإذ  والوقائع،  احلقائق  من  املفهومان  هــذان  ي�صته  ما  املدقق  على  يخفى  ول 
اكتفينا بالنظر اإليهما من حيث هما مفهومان ل اأكرث، لبدت لنا امل�صاألة م�صاألة نزاع كالمي 
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بني املتكلمني اأو، على الأكرث، م�صاألة نزاع فل�صفي بني اأنا�ص يرون اأنهم يحّققون فهمًا اأعمق 
للن�ص مبا ي�صفونه عليه من اأبعاد فل�صفية متعّمقة، واأفكار دينية مبتكرة . 

اأمر راجع  اأن تكون هذه الأبعاد قائمة يف الن�ص ذاته، وذلك  لي�ص من ال�صروري 
اإىل طبيعة التاأويل نف�صه، وبني اأنا�ص يتم�صكون بحرفّية الن�ص، بل ويغالون يف احلرفية حتى 

ليكادوا اأن يحذفوا الن�ص نف�صه من غري اأن ي�صتبقوا منه �صيئًا غري حروفه. 

ذلك وجه واحد من وجوه الغطاء الأيديولوجي الذي مثلته نزعتا الظاهر والباطن 
من حيث نهو�صهما بعبء وظيفة اأيديولوجية ُتْبِطن اأكرث مما ُتظِهر، وُتظِهر اأكرث مما تبطن. 
بل من املمكن القول اإن الظاهر نف�صه قد انطوى على باطن غري م�صّرح به، مثلما اأن الباطن 
ذاته قد انطوى على ظاهر عزف القائلون به عن الت�صريح به وحتويله اإىل ظاهر مفهوم ملن 

يريد الفهم. 

وبو�صعنا اأن نك�صف عن وظيفة اأيديولوجية اأخرى ل جناوزها اإىل غريها يف هذا 
املقام.ذلك اأن كالًّ من هذين املفهومني يحيل  اإىل �صرب من الحتقار املتبادل بني القائلني 
بالظاهر والقائلني بالباطن. فالقائلون بالظاهر يفخرون بو�صوح اأقوالهم وب�صاطة حججهم 
يف مقابل التواء األفاظ الباطنية ومتويه حججها وا�صتع�صاء كالمها على الفهم، مما ينجم 
للظاهر.  عميق  ازدراء  عن  الباطن  كلمة  تنم  املقابل،  ويف  واملق�صد.  النية  يف  التبا�ص  عنه 
يف  عميقة  فل�صفية  ب�صبغة  امل�صطبغ  الباطن  عمق  مقابل  يف  وفج  و�صاذج  ب�صيط  فالظاهر 

مقابل �صطحّية الظاهر وتفاهته. 

هكذا ظل التقابل بني هذين ال�صدين �صائدًا من غري اأن يفكر امل�صتبكون فيه حتى 
بغطاء اأيديولوجي ي�صت هذا التناق�ص ويخفف من غلوائه، ويكون من �صاأنه اأن يقيم نوعًا من 
واإن كانت  البادي حتى  الت�صاد  وراء  الوحدة  نوع من  اأي  ينتج  الذي ل  الأيديولوجي  التمويه 

وحدة زائفة. 

وعلى الرغم من اأن اأهل الظاهر والباطن قد عجزوا ل عن اإنتاج التكيب بني هذين 
احلّدين املتناق�صني فح�صب، واإنا عجزوا اأي�صًا عن جمرد التفكري يف التوفيق بينهما، فقد 
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ظلَّ هذا التناق�ص يعيد اإنتاج ذاته يف �صور جديدة لعل من اأهمها �صورة التناق�ص بني العامة 
واخلا�صة طوال التاريخ الإ�صالمي كله. ي�صاف اإىل ذلك جملة التناق�صات التي اأ�صرنا اإليها 
الثقافتني  اأو بني  ال�صريعة واحلقيقة  والتناق�ص بني  والنقل،  العقل  التناق�ص بني  فيما �صبق: 

اليونانية والإ�صالمية. 

واإذا ما دققنا يف طبيعة التناق�ص الرئي�ص، اأو التناق�ص الأم، الذي تتاأ�ص�ص عليه كل 
التناق�صات  التي ظهرت تاليًا يف احلياة الإ�صالمية  -اأعني التناق�ص بني الظاهر والباطن- 
ف�صنتبنّي اأن اأهل الظاهر واأهل الباطن قد كانوا ي�صتندون يف مواقفهم اإىل نظرية واحدة يف 
احلقيقة. وبالطبع، فاإن هذه النظرية الواحدة قد كانت مبثابة الفتا�ص امل�صبق اأو ال�صمني 
امل�صتكة بني اخل�صمني،  وهذه احلقيقة  والباطن.  الظاهر  بني  التقابل  عليه  يتاأ�ص�ص  الذي 
اأو هذا الفتا�ص امل�صبق الذي يتاأ�ص�ص عليه التقابل بني الظاهر والباطن، يتمّثل يف اأن كال 
وبالتايل،  تغيريها.  اإىل  �صبيل  ل  م�صتقرة  را�صخة  ثابتة  حقيقة  بوجود  ي�صلمان  اخل�صمني 
ت�صبح مهمة املتفل�صف -�صواء اأكان ظاهريًا اأم باطنيًا- اكت�صاف هذه احلقيقة. معنى ذلك 
اأن اأهل الظاهر والباطن يلتقون على اأر�ص واحدة من غري اأن يكونوا قادرين على اكت�صاف 
هذه الواقعة. والأر�ص امل�صتكة التي يلتقون عليها هي الت�صليم باأن حقيقة م�صتقلة عن الإرادة 
والعقل الإن�صانيني، واأن مهمة العقل اأو الفل�صفة تنح�صر يف اكت�صاف هذه احلقيقة وبلورتها 

وجعلها متميزة على الأقل بالن�صبة ملن يوؤمنون بها. 

قائمة  متقابالن،  �صدان  اأنهما  مع  والباطن،  الظاهر  حقيقة  اأ�صبحت  هكذا 
خارجهما، كما اأنهما اأ�صبحا يرتكزان -ب�صورة اأو باأخرى- على هذه احلقيقة الواحدة. اإذًا 
، التقابل بينهما والتناق�ص الذي يفرقهما هو تقابل ظاهري وادعاء وهمي قائم يف الأغلب 
اأو ي�صتمد حياته من �صوء فهم يجمع بني الطرفني اللذين مار�صاه من غري اأن يكونا على وعي 

باأنهما يتفقان اأكرث مما يختلفان. 

حقيقة  هناك  اأن  هي  بينهما  امل�صتكة   الــواحــدة  احلقيقة  لهذه  �صورة  اأول  اإنَّ 
اأو بالأحرى  اإليها،  اأن تهتدي  الفذة وحدها  للعقول  اأبدية لتطالها ال�صريورة، وميكن  اأزلية 
اأن تكت�صفها. وهنا ت�صبح مهمة الفيل�صوف منح�صرة يف ا�صتخدام العقل للو�صول اإىل هذه 
املوؤدية  اأن ين�صغل باكت�صاف الطرق  للعقل �صوى  اأخرى، ل تعود من مهمة  احلقيقة. وبعبارة 
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اإىل تلك القارة املجهولة بالن�صبة للعقل مع اأن اليقني بوجودها مطلق وقاطع. وهكذا تتعدد 
اأ�صاليب البحث عنها، وتتنوع املذاهب املوؤدية اإليها اأو التي يتم التعبري عن هذه احلقيقة من 
خاللها من غري اأن تكون احلقيقة ذاتها مو�صع اختالف اأو اأن تكون قابلة للتعدد والختالف 

من فيل�صوف لآخر اأو من عقل لآخر.

فاحلقيقة ثاوية من وراء كل �صيء على هيئة معطى م�صتقل كل ال�صتقالل عن الأنا 
الذي نبحث عنه. تتاءى احلقيقة للجميع، ولكن اجلميع جممعون على اأن ثمة �صيء ينبغي 
اإليه، ومن ثم التطابق معه تطابقًا تامًا. ومن هنا، �صاع تعريف اإ�صالمي للحقيقة،  الو�صول 
اإليها عند ابن ر�صد،  اأرقى �صورة و�صلت  اأي�صًا، حتى يف  وقبله علم الكالم، وتبّنته الفل�صفة 

وكان من قبل قد مت تبنّيه وقبوله يف اإطار التناق�ص القائم بني الظاهر والباطن .

‘تطابق ما يف الأذهان’ مع  اإىل  اأ�صبحت احلقيقة ت�صري  التعريف،  مبقت�صى هذا 
الأعيان’. يف  ‘ما 

  من الوا�صح هنا اأننا باإزاء ترجمة احلقيقة الدينية اإىل حقيقة فل�صفية. فاحلقيقة 
مع  اأو  الواقع  مع  القلوب  ما يف  تطابق  اإل  هو  ما  اأو احلقيقة،  اأن احلق،  اإىل  تذهب  الدينية 
ما يف الأعيان. وبعبارة اأخرى، تقرر احلقيقة الدينية اأن احلقيقة ل تزيد عن كونها تطابق 
الإميان مع الأعيان اأو انطباق احلقائق القلبية على احلقائق الواقعية. ونعني هنا بـ‘الواقعية’ 
اأن مهّمة الإميان  اأو الإميان، على حني  احلقيقة من حيث هي واقع له ا�صتقالله عن القلب 

احلق تنح�صر يف اأن يكون متطابقًا مع هذه احلقيقة، على الأقل مبقت�صى هذا الت�صّور. 

هكذا، يتبني لنا اأن احلقيقة الفل�صفية، كما ت�صورها امل�صلمون، ل تزيد عن كونها 
ومباحث  منطقية  واأغلفة  اأيديولوجية  بحجب  واإخفاوؤها  متويهها  مت  اأن  بعد  دينية  حقيقة 
طبيعية اأو نف�صّية اإىل غري ذلك من املباحث الفل�صفية املعروفة يف تاريخ الفل�صفة الإ�صالمية . 

اإل  عنها  البحث  ميثل  ول  عنها،  بحث  كل  على  �صابق  اأويل  معطى  احلقيقة  اإذًا، 
ثمة  القلب -ولي�ص  اأو  العقل  ي�صبح  اأن  املطاف،  نهاية  يفت�ص، يف  اإليها  الهتداء  نوعًا من 
فرق كبري بني الأمرين- اأ�صريًا لها وخا�صعًا ملقت�صياتها. وهكذا ي�صبح البحث عن احلقيقة 
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مكافئًا لهبوط العقل اإىل م�صتوى العامل الذي لبد اأن تكون احلقيقة ثاوية فيه.  فمهمة العقل  
-واحلال كذلك- الهبوط اأو النزول اإىل م�صتوى العامل املعطى والقائم والتطابق مع مقت�صياته 
هذا  يف  وجه،  اأح�صن  وعلى  بل  كاماًل،  بدورها  الإ�صالمية  الفل�صفة  قامت  ولقد  ومتطلباته. 
الجتاه. لقد ترجمت ‘العقل’ اإىل ‘قلب’ و ‘التفكري’ اإىل ‘اإميان’، وبعد ذلك �صلمت باأن مهمة 
العقل تنح�صر يف التطابق مع هذه احلقيقة التي اأنتجها الإميان اأ�صاًل، ومن َثمَّ  ر�صي العقل، 
عن طيب خاطر بالتحول من عقل ناقد اإىل عقل قابل اأو متقبل اأو را�ص اأو قانع، فتنازل العقل 

بذلك عن اأهم خ�صائ�صه، واأعني بذلك احلرية والنقد. 

وهنا، رمبا نكون قد قدمنا من املقدمات، واأ�ص�صنا من العتبارات ما يكفي لالإجابة 
عن ال�صوؤال الذي طرحناه يف بداية هذا البحث، وهو : ملاذا مل يتاأ�ص�ص �صوؤال فل�صفي جذري 
داخل الثقافة العربية الإ�صالمية ؟  وعلى الرغم من اأننا قد قدمنا اإجابتنا عن هذا ال�صوؤال 

ب�صورة �صمنية، فاإننا نحاول الآن اأن ن�صوغ هذه الإجابة ب�صورة اأكرث و�صوحًا. 

لقد حمل العقل الفل�صفي اأو -اإن �صئت فقل الوعي الفل�صفي- مزاعم الإميان الديني  
اأو، لنقل العقل الديني، على الرغم من كل تناق�ص ي�صوب تعبرينا الأخري على حممل اجلد. 
جنم عن ذلك تقاُعد العقل الفل�صفي ب�صورة مبكرة. اأو بالأحرى، �صلب نف�صه من حيث هو 
عقل، وحتّول، من ثم، اإىل ما ي�صبه اإىل اأن يكون عقاًل رومانطيقيًاً ذاتيًا غنائيًا يطرب لذكر 
حقائق الإميان وي�صّر بها.  وهذا بدًل من اأن ي�صلط طاقته النقدية على احلقيقة من حيث هي 
معطى، اأو بالأحرى على الوقائع من حيث هي معطى، ولو فعل العقل ذلك لدخل حينئٍذ يف 
مواجهة �صريحة مع عامله، ودخل يف نوع من املواجهة مع هذا العامل، الأمر الذي رمبا كان قد 
اأدى به اإىل اأن يفكك عامله ويعيد اإنتاجه على هيئة حقيقة من �صنعه ومن عمله هو. ذلك اأن 
العقل، لو فعل ذلك، لعك�ص حركته بالكامل، ولتغرّيت عالقته باملعطيات اأو بالعامل تغرّيًا تامًا. 
فالعقل عندما يفكك العامل ويعيد اإنتاجه، مبا يتطابق مع مقت�صيات العقل ومتطلباته، فاإنه 
بذلك يرتقي بالعامل اإىل م�صتوى ذاته بدًل من اأن يت�صع هو اإىل م�صتوى العامل. ونخال الفارق 

ح.  بني املنهجني والروؤيتني اأو�صح من اأن يو�صّ

وعندما اأبى العقل اإل اأن يحمل مزاعم الإميان على حممل اجلد -ونوؤكد اأن ذلك قد 
مت ب�صورة ل�صعورية- حتّول من وظيفته النقدية اإىل اأداء وظيفة اأخرى خمتلفة كل الختالف 
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عما هو قمني بالعقل اأن يكونه. ونعني بذلك، اأن العقل قد حتول من ال�صك والنقد، بو�صفهما 
م�صمونني جوهريني له، اإىل م�صمون اآخر خمتلف كل الختالف عن م�صمونه احلقيقي. هذا 
امل�صمون امل�صتعار هو ‘اليقني’ اأو ‘الإيقان’، وهي وظيفة العقل الديني اأو الإميان القلبي على 

الأ�صالة. 

بعد ذلك، هل ل�صوؤاٍل فل�صفي جذري منطلق من تقدير العقل لذاته اأن يكون ممكنًا ؟ 

لئن كان جوابنا بالنفي على هذا ال�صوؤال انطالقًا من جميع العتبارات ال�صابقة التي 
�صقناها اأعاله ، فاإن هذا ل مينع من اإ�صافة روؤية اأخرية من �صاأنها اأن تعزز اإجابتنا ال�صلبية 

هذه عن اأهم �صوؤال ميكن اأن يطرح على ب�صاط البحث داخل التاث العربي والإ�صالمي . 

لنتاأمل يف ظاهر ‘ال�صرح’ التي اتخذ منها كبار الفال�صفة امل�صلمني مهمة لهم. اإذ 
يبدو اأن كبار فال�صفة الإ�صالم قد نظروا اإىل الفل�صفة اليونانية على اأنها احلق ال�صريح الذي 
ل حق وراءه ول بعده. ومن هنا، يتاأتى لنا تف�صري الأهمية ال�صتثنائية التي ُحظي بها ال�صرح 
الإ�صالمي للفل�صفة اليونانية . لقد بدت هذه الفل�صفة لهم على اأنها علم نهائي اأو دين مطلق . 
ويف احلالتني، فاإن املرء ل ي�صتطيع اإل اأن يكون �صارحًا عندما ينظر اإىل الن�ص اليوناين على 
اليونانية  والفل�صفة  ال�صارح  العالقة بني  الذي يجعل  الأمر  املطلقة،  اأنه منطو على احلقيقة 
عالقة املف�ّصر بالن�ص املقّد�ص عند هذا احلد ليكون من املمكن لل�صوؤال الفل�صفي اأن يظهر 
متخذًا �صورة فل�صفية جذرية. بل عند هذا احلد ليعود من مربر اأو م�صوغ لوجود الفل�صفة اأو 
للتحدث عنها ب�صورة جدّية. ذلك لأن مهمة �صرح الن�ص اليوناين اأو �صرح الن�ص الإ�صالمي 
املقّد�ص ت�صبح متمّتعة بالأولوية املطلقة على كل ما عداها من املهام، ومن ثم، ي�صبح ال�صاغل 
الفل�صفي، يف �صوء ذلك، اأقل اأهمية، اأو اإن �صئت فقل، اأقل اإحلاحًا بالن�صبة للعقل الذي يعتقد 
-ولو �صمنًا- باأن احلقيقة معطاة له يف �صورة جاهزة، يف �صورة ن�ص فل�صفي يوناين، اأو يف 

�صورة ن�ص اإ�صالمي مقّد�ص.
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يحار املتاأمل يف تاريخ التفكري الفل�صفي، من حيث جتلياُتُه يف الثقافة العربية عرب 
ح�صورها املديد، عندما يواجه حقيقًة مريرًة �صارمًة األ وهي اأنَّ هذا التفكري عينه مل يكن 
ًة  اإبداعّيًا بل  اتباعّيًا، ومل يجِر يف جمال التحوُّل بل بقي يف هداأة الثبات. وهذا يدلُّ على اأنَّ اأمَّ
كاملًة، على امتداد وجودها التاريخي، مل تتمكن يف اأُفق ثقافتها من اأن تقّدم لالأمم الأخرى، 
مبتكرة.  فكريَّة  ملنظومٍة  خلقِه  مبعنى  اأي  اخلالق،  باملعنى  نظرّي  مفكر  اأيَّ  الإطــالق،  على 
ِقَبِل امل�صتغلني العرب، يف هذا الخت�صا�ص منذ  اأُ�صِهَم به يف ميدان الفل�صفة من  لأنَّ ُكلَّ ما 
ب بـ ‘فيل�صوف العرب’ –نظرًا لأنَّه، كما يوؤكد كثري من املوؤرخني،  الكندي)803-873 م( املُلقَّ
اأول عربي �صريح الن�صب ا�صطلع مبهمة البحث الفل�صفي. نقول: منذ الكندي و�صوًل اإىل يوم 
والتلفيقات،  والتعليقات،  ال�صروحات،  الفل�صفة:  ميدان  به يف  اأُ�صِهَم  ما  يتعدَّ  النا�ص هذا مل 
والتوفيقات، من حيث اإنَّها ُكلَّها  تعبري عن جتلي معنى اأو معاين الفل�صفة، يف الثقافة العربيَّة، 
الت  التاأمُّ املحكمة،  املناهج  مثل:  بو�صاطاٍت  تكتنف  فل�صفية  نظرة  تكوين  اأبدًا عن  ت�صفْر  مل 

ة ، وحقيقة الوجود.  العميقة، ال�صتب�صارات العبقريَّ

اأنَّ املتفل�صفني العرب ب�صكل عام ويف اأزمنٍة تاريخيٍة خمتلفة جتمعهم  ومردُّ ذلك 
اعتمادًا  اإل  التفل�صف  يف  روع  ال�صُّ على  يقدرون  ل  اأنَّهم  وهي  جــدًا،  غريبة  م�صتكة  ظاهرة 
اأو مواقف  ُل عليها يف اجتاح مذاهب  ُيَعوَّ ة  اأ�ص�ص نظريَّ تكون مبثابِة  �صابقة  على مرجعّياٍت 
ُ من خاللها م�صادر هذه املرجعياُت،  اآراء فل�صفية.  لو حاول الباحث اأن يبوئر بوؤرًا ُيعنيِّ اأو 
 ، ثمَّ ومن  مذاهبها.  اختالف  على  اليونانية  الفل�صفة  هي  فيها  املركزية  البوؤرة  اأنَّ  لكت�صف 
اليوم.   اإىل  الفل�صفي العربي عرب الزمن و�صوًل  التفكري  اأخرى يف  تاأثريات مرجعيات  توالت 

علي حممد ا�صرب

نقد االأ�س�س النظريَّة 
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الذي يكاد يكون  العربي  الفل�صفي  الإذعان  بلغت ذروتها يف  تاأثريات هذه املرجعيات نف�صها 
�صبه تاٍم للفل�صفة الأوربية احلديثة. لكْن َثّمة ُمفارقة تتعلَّق بجدلية التاأثري والتاأثُّر، وهي اأنَّ 
الفل�صفة العربية يف الع�صر الو�صيط ، من حيث تاأثُّرها اجلوهرّي بالفل�صفة اليونانية، نقلت 
وب�صكل خا�ص، من خالل ترجمة موؤلفات  الو�صيطة.  الأوربية  الفل�صفة  اإىل  التاأثُّر عينه  هذا 
فل�صفية عربية اإىل الالتينية لكلٍّ من الكندي )803-873 م(، والفارابي)873-950 م(، وابن 
�صينا)980-1198 م(. غري اأنَّ اأهم ما ياأتي يف هذا ال�صياق جتّلى يف ترجمة �صروحات ابن 
باإيعاز �صيا�صي  اأر�صطو حيث عكف ميخائيل ا�صكوت،  ر�صد )1126-1198 م( على موؤلفات 
على الأرجح، على ترجمة �صروحات ابن ر�صد املذكورة يف الفتة الواقعة بني 1235-1228 
بالرمو يف  الثاين يف  املقربني من بالط فريدريك  اأحد  نف�صه  ا�صكوت  م. وذلك عندما كان 
�صقلية. وهذا يعني لالأ�صف، اأنَّ تاأثري الفل�صفة العربية -اإذا جازت هذه الت�صمية- يف غريها 
مواجهٍة  وعن  �صميمّيٍة،  �صادر عن جتربٍة  عار�صًا غري  تاأثريًا  كان  الأخــرى،  الفل�صفات  من 

مبا�صرة مع الوجود. 

قة امل�صكلة احلقيقية للتفكري النظري يف الثقافة العربية؛  وهنا تظهر على وجه الدِّ
اأن  على  الإمكان  اأو  اجُلــراأة  اأو  القدرة  الفل�صفي مل ميتلك  اأو  النظري  التفكري  اأنَّ هذا  وهي 
،  بتطوير  يواجه الوجود انطالقًا من خ�صو�صيته احل�صارية وحدها، وعلى اأن يقوم، من َثمَّ
هذه املواجهة وينفتح بها على الآخرين حمققًا ح�صورًا ذا هوّيٍة اأ�صيلٍة. ول ريب يف اأنَّ ال�صعور 
بهذه امل�صكلة يقت�صي حتديدها بدقة. لذلك ل بّد من اأن يعود هذا التحديد اإىل بدايات ظهور 
التفكري الفل�صفي يف الثقافة العربّية.  وحيث اإنَّ  فهم كيفية ابتداء انبثاق التفل�صف يف هذه 
الثقافة، ُيف�صي اإىل اإلقاء �صوء �صاطع جدًا على بداية الفل�صفة العربية، وحيث اإنَّ اأَ البدايات 

كلها اأ�صرار، كما ُيقال، فاإنَّ الرجوع اإليها مغٍر اإىل حدٍّ بعيد.

ف  تعرُّ ال�صّر يف  التايل: ما  ال�صوؤال  اإجابة عن  البحث عن  الآن هو  الأمر  املهم يف 
العرب امل�صلمني على الفل�صفة، للمرة الأوىل وب�صكٍل حا�صٍم، بالرغم من اأنَّ وجودهم التاريخي 
ُة عن الوجود التاريخيِّ لل�صعب اليوناينِّ من حيث  بعيٌد كلَّ البعد من حيث �صريورُتُه الثقافيَّ
�صريورُتُه الثقافيُة. مبعنى اأنَّه كيف ا�صتطاعت الفل�صفة اليونانيُة وهي اإجناز ح�صاريٌّ عظيم  
لبالد اليونان اأن توؤثر هذا التاأثري الهائل يف الثقافة العربية بو�صفها ثقافة بعيدة، يف حقيقتها، 
ة الكربى يف ميدان التفكري النظري التاأملي الذي نراه عند  كل البعد عن التجارب ال�صميميَّ
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اأي  عن  كافًة مبعزل  للموجودات  مطلقة  علل  البحث عن  اإىل  وتهدف  اليونانيني؛  الفال�صفة 
�صرب من �صروب التفكري ال�صحري اأو الأ�صطوري اأو الغيبي اأو الديني. بينما جند اأنَّ الثقافة 

العربّية ما تزال، اإىل الآن، م�صوبة بهذِه ال�صروب من التفكري حتى بني كبار اأعالمها.

احلقيقة اأّن اجلواب عن هذا ال�صوؤال �صوف يكون مفاجئًا اإىل حدٍّ بعيد. فال�صبب 
ة كان اخلليفة العبا�صي املاأمون )786- الرئي�ص يف اإقحام الفل�صفة اليونانية يف الثقافة العربيَّ

833 م( الّذي كان، كما يروى عنه، �صغوفًا اإىل اأق�صى حّد بالفل�صفة. والواقع اأنَّ ما يقف وراء 
د  �ص املاأمون على اأن ُيعنى بالفل�صفة هو جُمرَّ مَلَِن العجب الُعجاب، لأنَّ ما حرَّ �صغف املاأمون 
د ُحلم. ومن حق القارئ هنا اأن ي�صتغرب اأو ي�صتح�صن اأو ي�صتهجن. املهم  جُمرَّ نعم،  ’ُحلم‘. 
ث اإليه.  اأنَّ املاأمون، كما يروي ابن الندمي يف الفهر�ست »راأى يف منامه كاأنَّ رجاًل مهيبًا يتحدَّ
َر به و�صاأله : ما احَل�َصن ؟  ه اأر�صطالي�ص)=اأر�صطو طالي�ص(. ف�صُّ ف�صاألُه عن نف�صه، فاأجاب اأنَّ
قال: ما َح�ُصَن يف العقل. و�صاأل ثمَّ ماذا قال : ما َح�ُصَن يف ال�صرع. و�صاأل ُثمَّ ماذا ؟ قال: ما 

 1 .» َح�ُصَن عند اجلمهور. و�صاأل ثم ماذا ؟ قال ُثمَّ ل ُثمَّ

واحلقيقة، اأنَّ هذا املنام كان دافعًا للماأمون كيما ي�صدر اأوامره من اأجل ترجمة 
الكُتب الفل�صفية، وب�صكل خا�ص كُتب اأر�صطو؛ ومل يكتِف املاأمون بذلك بل اأمر جهابذة املتجمني 
ناعمة احلم�صي،  امل�صيح بن  البطريق، واحلجاج بن مطر، وعبد  اأ�صهرهم: يحيى بن  ومن 
اإىل  وبالإ�صافة  البعلبكي.  لوقا  العبادي، وق�صطا بن  ا�صحاق  ويوحنا بن ما�صويه، وحنني بن 
اأجل  من  الروم  بالد  اإىل  بال�صفر  اخلربة  ذوي  من  اأ�صخا�صًا  املاأمون  كلَّف  وغريهم،  هوؤلء 
بكتب  لإمــداده  امللوك  بع�ص  يرا�صل  كان  نف�صه  املاأمون  اإنَّ  حتى  الفل�صفيَّة،  الكتب  اإح�صار 
الفل�صفة مقابل هدايا منه ير�صلها اإليهم. وكان فريق املتجمني اآنذاك يعمل مثل خلية النحل 
ب املاأمون منه امل�صتغلني بالفل�صفة واأحاط نف�صه  لك�صب ر�صى اخلليفة. وعالوًة على ذلك، قرَّ

بطائفة من احلكماء البلغاء املت�صلعني من العلوم النظرية.

 كانت توجد قبل املاأمون، من دون �صّك، اإرها�صات يف جمال ترجمة الفل�صفة، اإل 
اأنها كانت حمدودة جدًا، ل تكاد ُتذكر اإذا قي�صت مبا حدث يف حكم املاأمون من ُنقلة هائلة 
يف هذا املجال . والالفت هنا، اأنَّ خليفًة م�صلمًا ُقر�صّيًا ها�صمّيًا عّبا�صّيًا ياأمر بتجمة موؤلفات 
الفل�صفية،  اأر�صطو  موؤلفات  اأكرث تخ�صي�صًا  وب�صكل  يونانية،  فل�صفية  وب�صكل خا�ص  فل�صفية، 
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ب اإ�صكاًل كبريًا للعقلية الفقهية الإ�صالمية، لأنها  وهو يعلم من دون اأدنى �صك اأنها �صوف ت�صبِّ
العامل،  بِقَدم  يقول  كما هو معروف،  فاأر�صطو،  الإ�صالمي.  الدين  مع  تامًا  تناق�صًا  تتناق�ص 
ال�صوؤال  الكواكب.  وباألوهية  املــوت،  بعد  الأج�صاد  بعث  وبعدم  باجلزئيات،  اهلل  علم  وعدم 
املطروح اإذًا، هو كيف مُيكن خلليفة امل�صلمني اأن ُيدخل يف ثقافة فقهّية دينّية غيبيَّة مثل هذه 
الأفكار ؟ والأداة التي ا�صتخدمها يف عملّية الإدخال هذه هي اأي�صًا غري مقبولة على امل�صتوى 
املهمة،  باإجناز  املاأمون  كلَّفه  الذي  التجمة  فريق  الأداة،  بهذه  ونق�صد  الفقهي.  الإ�صالمي 
لأّن هذا الفريق كان يف غالبيته من الن�صارى؟ هل اجلواب عن هذا ال�صوؤال اأنَّ دافع املاأمون 
اأروع  : ما  اأن نقول  اإل  اإن كان هذا هكذا، فال ي�صعنا  د)ُحلم( ؟  للقيام بهذا الأمر هو جُمرَّ

األعيب الأقدار.

الآن �صار مبقدورنا اأن ن�صرع يف تبيان كيف تفاعل اأهل الفكر من الناطقني بلغة 
ل نقطة البدء يف ظهور  ال�صاد مع هذا التاث الفل�صفي اليوناين من حيث اإن هذا التفاعل ُي�صكِّ

الفل�صفة العربية.

لقد وجَد العرب امل�صلمون اأنف�صهم بعد ترجمة املوؤلفات الفل�صفية اليونانية اإىل اللغة 
العربية اإزاء تراث فل�صفي يرثي العقول بعظمته، هو التاث الفل�صفي اليوناين. واحلقيقة، اأنَّ 
اأو�صلوا الفل�صفة، يف الع�صور القدمية، اإىل ذروتها الق�صوى.  الفال�صفة اليونانيني كانوا قد 
د معنى التفكري الفل�صفي، وطبيعة مناهجه واأدواته، وكيفية  فر�صموا املعامل الأ�صا�صية التي حتدِّ
له، واملو�صوعات ال�صميمية التي يتناولها بالتحليل والبحث. ومُيكن اأن ُيقال : اإنَّ لليونانيني  ت�صكُّ
ق اإىل امليادين الفل�صفية كافًة، حمدثني  ق�صب ال�صبق اجلوهري املعتف به، من حيث التطرُّ
اأثرًا بالغًا مت�صاًل. فاأف�صى هذا الو�صُع اإىل انطباع الفل�صفة بطابع يوناينٍّ تام ل ت�صوبه �صائبة 
حيث  تدين الفل�صفات على تنّوعها يف كل ع�صٍر وم�صٍر للتجربة الفل�صفية اليونانية. من هذه 
الفل�صفات ما ُيدعى الفل�صفة العربية-الإ�صالميَّة. يرجع الف�صل،كما �صبق القول، اإىل اخلليفة 
العرب- �ص  اأ�صَّ القاعدة  هذه  على  الفل�صفة.  معنى  على  العرب  اإظهار  يف  املاأمون  العبا�صي 

امل�صلمون مهمة جديدة هي التفل�ُصف. وهذه املهمة مل تكن ممكنة لول اأنها وجدت اأنوذجًا 
تن�صج على منواله. ول َغْرَو اأنَّه قد ظهرت جمموعة من املتفل�صفني الذين اأثارتهم الق�صايا التي 
عاجلتها الفل�صفة اليونانية، وب�صكل خا�ص مبحث الإلهيات. »وكان الكندي اإمامهم الفكري يف 

هذه الت�صاوؤلت التي جعلتها ممكنة طريقته يف التفل�صف وا�صتخدام الن�ص اليوناين.«2
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ملعنى  الكندي  حتديد  كيفّية  هو  ال�صياق  هــذا  يف  اأهمية  املو�صوعات  اأكــرث  ومــن 
يف  املو�صوع  هذا  عند  العرب  فيل�صوف  وقف  اإذ  مطالبها.  اأو  وغاياتها  وحدودها  الفل�صفة 
ر�صالتِه املو�صومة بـ ر�سالة الكندي يف حدود االأ�سياء ور�سومها، وفيها يقدم الكندي للفل�صفة 
د امليزات ال�صميمّية للتفكري الفل�صفي كما ا�صتوعبه  �صتة تعريفات بالغة الأهمية، لأنها حُتدِّ
ها القدماء بعّدة حروف: )اأ( اإما من ا�صتقاق ا�صمها وهو حب احلكمة؛  العرب: الفل�صفة َحدَّ
وها  ب من ‘فال’ وهي ‘حمب’، ومن ‘�صوفيا’ وهي ‘احلكمة’. )ب( وحدُّ لأنَّ ‘فيل�صوف‘ هو مركَّ
اأي�صًا من جهة فعلها، فقالوا:اإن الفل�صفة هي الت�صبُّه باهلل تعاىل، بَقْدر طاقة الإن�صان. اأرادوا 
وها اأي�صًا من جهة فعلها، فقالوا: العناية باملوت،  اأن يكون الإن�صان كامل الف�صيلة. )ج( وحدُّ
واملوت عندهم موتان: طبيعي، وهو ترك النف�ص ا�صتعمال البدن، والثاين اإماتة ال�صهوات )د( 
وها اأي�صًا،  وها اأي�صًا من جهة الِعلَّة، فقالوا �صناعة ال�صناعات وحكمة احلكم )هـ( وحدُّ وحدُّ
فقالوا:الفل�صفة معرفة الإن�صان نف�صه )و( واأما ما ُيَحدُّ به عني الفل�صفة، فهو اأنَّ الفل�صفة علم 

اتها ومائيتها وعللها، بَقْدر طاقة الإن�صان.3 ة، اأنيَّ ة الكليَّ الأ�صياء الأبديَّ

ده الفال�صفة  ويبدو جليًا من هذه التعريفات، اأنَّ الكندي بقي �صمن املنحى الذي حدَّ
اليونانيون. فقد انحاز بحيزهم ومل يخرج على روؤيتهم يف فهمه ملعنى الفل�صفة، بل فهم مهمة 
ة التاريخيَّة اليونانية. لكن �صوف يتبنيَّ لنا اأّن الكندي، واإن كان قد  التفل�صف يف اأُفق املرجعيَّ
املعريف  الإبــداع  ل�صالح  لي�ص  لكن  النهج،  اليونان، قد حاَد عن هذا  نهج فال�صفة  �صار على 

اخلالق، بل ل�صالح الدين.  

وب�صكل خا�ص من جهة  اليونانيني  الفال�صفة  نهج   الكندي   ينهج  اأي حال،  وعلى 
الفل�صفة  »اأ�صرف  اأنَّ  متامًا-  اأر�صطو  راأى  -كما  الفل�صفيَّة.فريى  العلوم  مراتب  ت�صنيف 
واأعالها مرتبة الفل�صفة الأوىل، اأعني علم احلق الأول الذي هو علَّة كل حق، ولذلك يجب اأن 
يكون الفيل�صوف التام الأ�صرف هو املرء املحيط بهذا العلم الأ�صرف، لأنَّ علم العلة اأ�صرف 
ا اإنا نعلم كل واحد من املعلومات علمًا تامًا، اإذا نحن اأحطنا بعلم علته.« 4 من علم املعلول لأنَّ

د املهمة الأ�صلية للتفكري الفل�صفي على اأ�صا�ص اأنها عملّية  يظهر هنا، اأن الكندي َحدَّ
بحث عن عّلة مطلقة للموجودات كافة.لكن املهم، اأنَّه مل ي�صدر عن ثقافة معرفية عربية اأو 
دْت املهمة الأ�صا�صية للوعي الإن�صاين، وهي اأن يواجه الوجود من حيث اأن هذه  اإ�صالمية َحدَّ
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املهمة تقوم على البحث املنّظم عن علة مطلقة للوجود، واإنا اأخذ الكندي هذا الأمر مبا�صرًة 
عن الفل�صفة اليونانية وب�صكل خا�ص عن فل�صفة اأر�صطو. 

اأن التفكري الفل�صفي اليوناين مرَّ بتجارب معرفّية يف غاية التعقيد حتى  والواقع، 
متهم  دها اأر�صطو. لكن املتفل�صفني العرب، ويف مقدِّ ا�صتطاع اأن ي�صل اإىل فكرة الِعلَّة كما َحدَّ
واأقحموها يف ثقافة مل تخ�صع لتجربة  ة  اليونانيَّ الفل�صفية  التجربة  اأخذوا خال�صة  الكندي، 
املطلقة  املرجعيَّة  �صفة  اليوناين  الفل�صفي  الفكر  منح  ما  وهذا  متوا�صلة.   معرفية  تاريخية 
بالن�صبة للم�صتغلني بالفل�صفة من العرب وامل�صلمني. وهنا تتبني طبيعة التقليد يف العقل العربي. 
لكّن املفارقة هنا اأنَّ الكندي، واإن كان قد اأخذ عن الفل�صفة اليونانية الأ�ص�ص اجلوهرية التي 
د معنى التفكري الفل�صفي، �صرعان ما انقلب على الفل�صفة اليونانية، وب�صكل خا�ص على  حُتدِّ
الفل�صفة الأر�صطوطالي�صية، بالرغم من اأنَّ طريقته يف التفكري الفل�صفي ماأخوذة ب�صكل تام 

عن اأر�صطو نف�صه. 

بينهما،  التوفيق  ل ميكن  اأمرين  بني  ق  يوفِّ اأن  اأراد  الكندي  اأنَّ  اإىل  ذلك  يرجع  و 
من  اليونانية  والفل�صفة  جهة،  من  الإ�صالم  وتعاليم  وحي  على  القائم  الديني  الإميان  وهما 
الكندي  نزعة  تت�صح  والقراآن.  اأر�صطو  بني  التوفيق  اأراد   : نقول  واحدة  وبكلمة  اأخرى.  جهة 
َدث هو العامل بالن�صبة اإىل عّلة قدمية مطلقة هي اهلل،  التوفيقيَّة يف معر�ص اإثباتِه ملعلول حُمْ
اأمرها  العامل، وبالتايل، بنهائية الزمن، يقدم فل�صفة لي�صت يف حقيقة  وهو بقوله »بحدوث 
َدثة«.5 وهنا تظهر النزعة الدينية يف تفكري الكندي، وتبزغ  اأر�صطوطالي�صية ول اأفالطونية حُمْ
اإىل الوجود عالقة جّد خطرية بني الوعي الفل�صفي والإميان الديني. فت�صليم الكندي بخلق 
اهلل للعامل ينطلق من فكرة اأّن َاهلل هو �صاحب القدرة املطلقة. وبالتايل، يجب اأن يكون خالقًا 
الكندي يرف�ص  فاإّن  الِقَدم. وعليه،  العامل اهلل يف  ُي�صارك  العدم املح�ص حتى ل  للعامل عن 
الأفالك  فيه  العامل مبا  الكندي يخلق  راأي  اأر�صطو. واهلل يف  العامل ل كما فعل  بِقَدم  القول 
والف�صاد )=العامل  الكون  ي�صمى عامل  الذي  القمر  فلك  ما حتت  اإىل عامل  و�صوًل  والنجوم 
الأر�صي( الذي توجد فيه العنا�صر الأربعة )التاب، واملاء، والهواء، والنار(،وت�صوده التغايري 

وال�صتحالت. 

اأزلية  لإثبات  القدماء  الفال�صفة  بها  اأخــَذ  التي  لالأدلة  الكندي  جتاوز  اأنَّ  وَجليٌّ 
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العامل، يرجع اإىل نزعته  الدينية. وعليه، فالكندي، على الرغم من ت�صليمه باأنَّ علم الإلهيَّات 
ين�صد  بعينه  العلم  ومادام هذا  الأوىل )=امليتافيزيقا(،  الفل�صفة  ذروة  هو  الربوبيَّة  علم  اأو 
احلق اأو احلقيقة، كان يرى اأّنه ل ُبدَّ اأن يتالقى مع وحي الأنبياء. وهنا يقول : »يف علم الأ�صياء 
بحقائقها علم الربوبيَّة، وعلم الوحدانية، وعلم الف�صيلة. وجملة كل علم نافع، وال�صبيل اإليه، 
والبعد عن كل �صار والحتا�ص منه، واقتناء هذه جميعًا هو الذي اأتت به الر�صل ال�صادقة عن 
اهلل، جلَّ ثناوؤه«.6. وهنا يظهر بو�صوح اأن التفكري الفل�صفي العربي-الإ�صالمي، يف بداية تكوينه 
مع الكندي، كان ينو�ص بني الفل�صفة اليونانية والدين الإ�صالمي. ويف اأف�صل الأحوال كاَن هذا 
لها على املرجعية الدينّية اإذا كان املتفل�صف  التفكري يختار املرجعية الفل�صفية اليونانية ويف�صّ
ة  العربيَّ الثقافة  يف  الفل�صفي  التفكري  اأَن  اإىل  يوؤول  وهذا  بال�صجاعة.  متحليًا  مقدامًا  جريئًا 

-كما �صبق القول- ينو�ص بني مرجعيتني مل ي�صتطع اخلروج منهما نحو الإبداع احلقيقي.

واإذا كانت حالة الكندّي ت�صرُي اإىل اأنَّ املتفل�صف العربي امل�صلم كاَن يف حقيقته اأو 
يف حقيقة تفكريه اتباعيًا اإىل اأق�صى حّد، �صواء على م�صتوى حماكاة الن�ص الفل�صفي اليوناين 
�ص، فاإننا جند باملقابل حالة اأخرى ذات اأهمية  اأم على م�صتوى  الإذعان للن�ص الديني املقدَّ
فائقة يف تاريخ الفل�صفة العربية الإ�صالمّية )اإل اأنها لالأ�صف حالة مل تكتمل باملعنى التام(،  

هي حالُة اأبي ن�صٍر الفارابي )873-950 م(. 

كان الفارابي اأكرث وعيًا من الكندي يف فهم معنى الفل�صفة، وحتديد عالقته معها  
انطالقًا من خ�صو�صيته الثقافية. وهنا، جنده ي�صدر عن موقف يوؤكد فيه وحدة الفل�صفة؛ اأي  
ِم التجربة الفل�صفّية، ومل ينظر اإىل نف�صه بو�صفِه  اأنَّ املعلم الثاين نف�صه و�صع مبا�صرًة يف ِخ�صَ
غريبًا عن الفل�صفة التي - كما يرى- تتجاوز الأعراق والأم�صار والأزمنة. وعلى هذا الأ�صا�ص، 
يكون التفل�صف متاحًا لكل من يرتقي اإىل م�صتواه من النا�ص كافًة. وتاأ�صي�صًا على هذا الوعي 
» يرى الفارابي اأنَّ الفل�صفة واحدة بالرغم من اختالف مذاهبها، لأنها تتبّدل من زمان اإىل 
زمان، ومن مدر�صة اإىل مدر�صة، ومن معّلم اإىل اآخر، من غري اأن تتبدل غاياتها ومقا�صدها. 
واإذا كانت الفل�صفة واحدة، وجب على الفيل�صوف اأن يجمع بني الآراء املختلفة لالرتقاء منها 

اإىل قمة واحدة جتمع بينها، وهذه القمة هي احلقيقية«.7 

من  اأثولوجيا  كتاب  اأنَّ  اعتقد  فادح حني  يف خطاأ  وقَع  اأّنه  الفارابي  ُم�صكلة  لكن 
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تاأليف اأر�صطو. وكان قد ترجم هذا الكتاب اإىل اللغة العربية عبد امل�صيح بن ناعمة احلم�صي 
التا�صوعات  من  لأجزاء  و�صروح  تلخي�صات  احلقيقة  يف  هو  بينما  اأر�صطو،  اإىل  خطاأً  وَن�َصَبُه 
الرابعة واخلام�صة وال�صاد�صة لـ اأفلوطني. وعندما اطلَع الفارابي على هذا الكتاب ظنَّ اأنَّ اآراء 
اأفلوطني يف ما يتعّلق بـ »نظرية الفي�ص اأو ال�صدور« هي لأر�صطو، واأف�صى به هذا الظن اإىل 
تكوين روؤية مغلوطة مفادها اأنَّ اأفكار اأفلوطني يف كتاب اأثولوجيا هي لأر�صطو. يوؤول هذا، يف 
تاأليف  اأفالطون. ومن هنا، جاء  اأر�صطو وفل�صفة  اإىل ت�صابه كبري بني فل�صفة  راأي الفارابي، 
الفارابي لكتاب اجلمع بني راأيي احلكيمني اأفالطون واأر�سطو، الذي حاول فيه التوفيق بني 
فل�صفة ُكلٍّ من اأفالطون)427-347 ق.م( واأر�صطو)384-322 ق.م(، علمًا اأنَّ هذا التوفيق 
غري ممكن على الإطالق انطالقًا من الن�صو�ص الأ�صلّية، لكل من اأفالطون واأر�صطو، لذلك 
كان ال�صبب يف هذا التوفيق غرَي الدقيق هو خطاأ عبد امل�صيح بن ناعمة احلم�صي يف ن�صبة 
كتاب اأثولوجيا لأر�صطو، بينما هو يف احلقيقة لأفلوطني )205-270 م(. ومن املعروف اأنَّ َثمَّ 
ت�صابهًا بني فل�صفة اأفالطون وفل�صفة اأفلوطني، وهذا هو الذي دفع الفارابي اإىل الوقوع يف هذا 
اخلطاأ الذي اأ�صبَغ على املدر�صة امل�صائية العربية الإ�صالمّية طابعًا �صوفيًا اأفلوطينيًا يتناق�ص 

متام التناق�ص مع الطابع العلمي الذي تّت�صُم به املدر�صة امل�صائيُة اليونانية.

ومن هنا، ُيالَحظ اأنَّ تفكري الفارابي الفل�صفي تفكري �صببيٌّ اأو ِعلِّيٌّ يقوم على البحث 
عن املبادئ لينتهي اأخريًا اإىل مبداأ مطلق ونهائي لكل املوجودات، هو اهلل. فالتفكري الفل�صفي، 
يف راأيه،  يقوم على رد الأ�صباب اإىل �صبب اأوحد اأو على اإرجاع املبادئ اإىل مبداأ �صامل اأ�صا�صي 
بعملية  املوجودات  وجود  تف�صري  اأ�صا�ص  هو  نف�صه  املبداأ  وهذا  والنهائية.  املطلقة  الِعلَّة  هو 
اًل يف ذلك اآراء الأفالطونية املحدثة  ل« كما ي�صميه الفارابي، متو�صِّ �صدورها عن اهلل اأو »الأوَّ
اأي اآراء اأ�صاتيذ اأفلوطني وتالميذه، التي تقول بفي�ص الوجود عن اهلل. ولئن  اأخذ  الفارابي 
اإذ   اأر�صطو.   تعاليم  بالكثري من  اأي�صًا  ياأخذ  اأنَّه  اإل  اأفلوطني،  بها  قال  التي  الفي�ص  بنظرية 
ميزج يف تفكريه بطريقة منظمة بني منظومة العلم الأر�صطوطالي�صية والت�صوُّف الأفالطوين 
مات متعددة يف تكوينه، بدءًا، من اهلل  املُْحَدث؛ لينتهي اإىل ت�صكيل للوجود اأجمع، تت�صافر مقوِّ

الذي هو منبع الفي�ص، مرورًا بعامل الأفالك، وو�صوًل اإىل عاملنا الأر�صي. 

وداخل هذا التنظيم الكوين ت�صري عقالنية مرتبة بح�صب ت�صل�صل الفي�ص. ويكون 
بلوغ اإدراك هذه العقالنيَّة بفعل )العقل الفّعال(. وهنا ن�صل اإىل فكرة من اأخطر الأفكار يف 
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فالعقل  الفل�صفّي.  التفكري  تاريخ الفل�صفة العربّية-الإ�صالمّية األ وهي دور ‘العقل الفّعال’ يف 
ل املعقولت.  تعقُّ الإن�صاين قدرته على  العقل  ي�صتقي منه  للمعقولت  َيْنبوع  الفّعال هو مبثابة 
لكن الفارابي يق�صر هذا النوع من ال�صتقاء العقلي على من يكون من »اأهل الطبائع العظيمة 
الفائقة اإذا ات�صلت نف�صه بالعقل الفّعال - واإنا يبلغ ذلك باأن يح�صل له اأوًل العقل املنفعل. 
ثم يح�صل له بعد ذلك العقل الذي ُي�صّمى املُ�صتفاد، فبح�صول املُ�صتفاد يكون الت�صال بالعقل 

ال«.8 الفعَّ

لإدراك  �صْرف  تهيوؤ  هو  الــذي  العقل  املنفعل«،  بـ»العقل  هنا  الفارابي  ويق�صد 
ال من حيث معقولت  ِل الإن�صان للعقل الفعَّ املعقولت. اأما »العقل املُ�صتفاد«، فينجم عن َتعقُّ

ال«. ال، في�صري عقل الإن�صان م�صتفادًا من »العقل الفعَّ العقل الفعَّ

حم�صلة  لي�ص  الفل�صفي  التفكري  اأن  الكالم  هذا  عنه  ي�صفر  ما  اأنَّ  هنا  والغريب 
لتجربة وجودية عميقة تقوم على ال�صرب والك�صف وفتح الآفاق، بل هو نتائج التفكري الفل�صفي 
كافًة موجودة ب�صكل ُم�صّبق على هيئة معقولت يف »العقل الفّعال« وما على الفيل�صوف اإل اأن 

ال« ؟ يتوا�صل مع »العقل الفّعال« حتى يح�صل عليها. فما هو هذا »العقل الفعَّ

ال من الإن�صان منزلة ال�صم�ص من الب�صر. فكما  يقول الفارابي: »منزلة العقل الفعَّ
اأنَّ ال�صم�ص ُتعطي الب�صر ال�صوء في�صري املب�صر بال�صوء الذي ا�صتفاده من ال�صم�ص مب�صرًا 
ة ، وبذلك ال�صوء يب�صُر ال�صم�َص َنْف�َصها التي هي ال�صبب يف  بالفعل بعد اأن كان مب�صرًا بالقوَّ
ة مرئّية بالفعل، وي�صرُي  اأن اأب�صر بالفعل. وبال�صوء اأي�صًا، ت�صري الألوان التي هي مرئّية بالقوَّ
ال يفيد الإن�صان �صيئًا ير�صمه يف  قوته  ة ب�صرًا بالفعل. كذلك العقُل الفعَّ الب�صُر الذي هو بالقوَّ
الناطقة، منزلة ذلك ال�صيء من النف�ص الناطقة، منزلة ال�صوء من الب�صر. فبذلك ال�صيء 
ال، وبه ت�صري الأ�صياء التي هي معقولة بالقوة معقولًة بالفعل.  تعقل النف�ص الناطقة العقل الفعَّ
وبه ي�صري الإن�صان الذي هو عقل بالقوة عقاًل بالفعل والكمال اإىل اأن ي�صري يف قرب من رتبة 
ال، في�صري عقاًل بذاته بعد اأن مل يكن كذلك، ومعقوًل بذاته بعد اأن مل يكن كذلك،  العقل الفعَّ

وي�صر اإلهيًا بعد اأن كان هيولنيًا، وهذا هو فعل العقل الفّعال. ولهذا �ُصمَي العقل الفّعال«.9

الفّعال  العقل  ب�صدد  الأهمّية  غاية  يف  اعتقادًا  الفارابي  يعتقد  املقام  هذا  ويف 
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يتعّلق بوجود دور يف غاية الأهمية مناط به على م�صتوى »الوحي الديني« . فهو يوؤكد اأّن هذه 
»الإفا�صة الكائنة من العقل الفّعال اإىل العقل املنفعل باأن يتو�ّصط بينهما العقل املُ�صتفاد هو 
الوحي. ولأّن العقل الفّعال فائ�ص عن وجود ال�صبب الأول، فقد ميكن لأجل ذلك اأن ُيقال: اإّن 
الإن�صان هي  ورئا�صة هذا  الفّعال.  العقل  ط  بتو�صُّ الإن�صان  اإىل هذا  املوحي  هو  الأّول  ال�صبب 

الرئا�صة الأوىل«.10

والأمر املهم هنا هو اأّنه، ما دام باإمكان الفيل�صوف احلقيقي التوا�صل مع » العقل 
باإمكان  اأّن  يعني  �صابقًا،فهذا  الإ�صارة  متت  كما  الفارابي  وفَق  تدريجيًا  بالرتقاء   ، الفّعال« 
الفيل�صوف الذي ا�صتطاع اأن يتوا�صل مع » العقل الفّعال« اأن ي�صتقبل الوحي من »العقل الفّعال« 
اأ�صا�صًا عن اهلل تعاىل. ومن هنا، ا�صتنتج الكثريون من املتاأثرين بامل�صائية  الوحي  ال�صادر 
الفارابّية اأّن »العقل الفّعال« هو جربائيل املالك، كما ُيذكر يف الأديان حوَل اأّنه ناقل الوحي. 
هذا، اإىل اأنَّ درجة النّبوة هي درجة متاحة، من حيث ح�صولها، لكل اإن�صان من ذوي الطبائع 
وامتناع  النبّوة  ختم  فكرة  فاإّن  وبالتايل،  الفّعال«.  »العقل  مع  يتوا�صل  اأن  ي�صتطيع  الفائقة 

ظهورها، هي فكرة مرفو�صة يف راأي الفارابي بناًء على موقفه ال�صابق.

ُي�صاف اإىل ما �صبق اأن نظرية الفي�ص عند الفارابي، من حيث دللتها  على ِقَدم 
العامل، تتنافى مع راأي الكندي حول اأّن اهلل اأحدَث العامل عن عدم حم�ص.

وهنا، يظهر اأّن الفارابي ُيعار�ص تعاليم الأديان. حتى اإّن ابن طفيل يروي كالمًا 
النفو�ص  بقاء  الفا�سلة  امللَّة  كتاب  يف  اأثبَت  الفارابي  اأّن  اإىل  في�صري  الفارابي،  عن  �صائقًا 
ح يف ال�صيا�صة املدنّية باأنها  ال�صريرة بعد املوت يف اآلم ل نهاية لها بقاًء ل نهاية له. ثم �صرَّ
منحّلة و�صائرة اإىل العدم، واأّنه ل بقاء اإل للنفو�ص الفا�صلة الكاملة. ثم و�صف يف �صرح كتاب 
االأخالق �صيئًا من اأمر ال�صعادة الإن�صانية، واأنها اإنا تكون يف هذه احلياة التي يف هذه الدار. 
ثم قال ُعقَب ذلك كالمًا هذا معناه: »وكل ما يذكر غري هذا فهو هذيان وخرافات عجائز، 
فهذا قد اأياأ�ص اخللق جميعًا من رحمة اهلل، و�صرّي الفا�صل وال�صرير يف رتبة واحدة، اإذ جعل 
م�صري الكل اإىل العدم وهذه زلة ل تقال، وعرثة لي�ص بعدها جرب، وهذا ما �صّرح به من �صوء 
معتقده بالنبوة. واأنها بزعمه للقوة اخليالية خا�صّة، وتف�صيله الفل�صفة عليها. اإىل اأ�صياء لي�ص 

بنا حاجة اإىل اإيرادها«.11
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اجلــراأة  من  الكثري  امتلك  العربية  الثقافة  يف  ملتفل�صف  نوذجًا  نالحظ  وهنا، 
�صبب  منه.  اخلــروج  ي�صتطع  ومل   اليونانية،  الفل�صفة  فلك  دائــرًا يف  بقَي  اأّنــه  اإل  وال�صجاعة 
ذلك –كما نرى– اأّن الفل�صفة اليونانية كانت بالن�صبة له مرجعّية مطلقة ل ميكن تقدمي اأّية 

اإ�صافات جوهرية عليها.

واآيُة ذلك اأي�صًا اأن املعقولت الفل�صفّية بالن�صبة اإىل الفيل�صوف -يف راأي الفارابي-  
لة، وما ي�صمن ثباتها هو »العقل الفّعال«. هي معقولت ثابتة غري متحوِّ

انطالقًا من هذه املعطيات نف�صها جند اأّن فل�صفة ابن �صينا )980-1037( هي يف 
حقيقتها اإعادة ن�صخ لفل�صفة الفارابي. لأنَّ فل�صفة ال�صيخ الرئي�ص تقوم على التوفيق بني فل�صفة 
ة املُْحَدثة. فابن �صينا يقول بنظرية الفي�ص و�صدور املوجودات عن  اأر�صطو والآراء الأفالطونيَّ
ُل على منظومة العلم الأر�صطوطالي�صّية )املنطق  اهلل، وي�صع ن�صقًا ناظمًا لهذه النظرّية، وُيعوِّ
الفل�صفية ومناهجها،  العلوم  – ما بعد الطبيعة(، يف كيفّية حتديد مو�صوعات  الطبيعة   –

ويعطي اأهمّية بالغًة »للعقل الفّعال«.

وباجلملة، ميكن القول: اإن فل�صفة ابن �صينا تظهر وكاأنها تكرار لفل�صفة الفارابي، و 
حماولة كربى لتف�صري الوجود يف جملته اجلامعة على اأ�صا�ص ربط �صميمي عميق بني التعيُّنات 
ل هو اأ�ص  ة كافًة َبْدءًا من العامل الأر�صي، و�صوًل، اإىل عامل الأفالك، حيُث يكون التعقُّ الوجوديَّ
ح�صول الوجود. هذا التعّقل الذي ينقدح، بادئ الأمر، من اهلل اأو واجب الوجود لي�صري يف 
ما بعد يف الوجود اأجمع بو�صاطة الت�صل�صل التنازيل للعقول املفارقة. وهذه العقالنّية الوجودّية 
اء توا�صله مع »العقل الفّعال« الذي يقول عنه ابن �صينا  الهائلة تبلغ  وعي الفيل�صوف من جرَّ
ر اأنف�صنا«12. وكاأنَّ ابن �صينا هنا يفت�ص، ت�صبيهّيًا، اأنَّ الكون حمكوم بالعقل  اإنه هو »الذي ُيَدبِّ
الكلي الذي ينعك�ص يف مراآة العقل الإن�صاين. وميكن اأن ُيقال : اإّن الفيل�صوف هنا يرفع وعيُه 
م ابن �صينا جديدًا يف  اإىل م�صتوى معريف يعتقد اأن الوجود منّظم بفعله. وال�صوؤال هنا: هل قدَّ

�صياق تطور الفل�صفة العربية-الإ�صالمية ؟ واجلواب لالأ�صف هو : ‘ل’ قاطعة.

ل  ل للفل�صفة يف امل�صرق العرّبي، حال الإن�صان الذي ل ُيح�صِّ اإذًا، هذا هو حال املتاأمِّ
اأية معرفة جديدة باملعنى الك�صفي اخلاّلق الذي يقوم على ُطرق مبتكرة، وتاأمالت جديدة 
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ق اإليها من قبل. اإن ما وقف حائاًل دون حتقيق وجود فيل�صوف  تكتنه مو�صوعات مل يتم الُتطرُّ
اإىل  نظروا  العربي-الإ�صالمي  الــتاث  يف  الفال�صفة  اأّن  الإبداعي،  باملعنى  عربي-م�صلم، 
�صة. وبالتايل،  الفل�صفة اليونانية نظرة تقدي�ص ل تقل اأبدًا عن تقدي�ص املوؤمنني لكتبهم املقدَّ
كاأّنها  اليونانية، يف نظرهم،  الفل�صفة  ونتائج  واأفكار  للخروج على مناهج  اأية حماولة  كانت 
مروق اأو �صذوذ اأو جهل. لأّن معنى الفل�صفة يف منظورهم هو املعنى اأو املعاين اليونانية للفل�صفة 

دته فل�صفة اأر�صطو. وب�صكل خا�ص املعنى الذي حدَّ

واإذا كانت الفل�صفة يف امل�صرق العربي-الإ�صالمي على هذا النحو، فهل تكون على 
اأ�صواأ حاًل،  اإنها  خالف ذلك كما يزعم الزاعمون يف املغرب العربي-الإ�صالمي ؟ لالأ�صف، 
اأو  اأّن امليزة الوحيدة لفال�صفة،  اأ�صيل باملعنى الإبداعي. والواقع  اأي فيل�صوف  لأنها مل تنتج 
اليوناين.  الفل�صفي  بالن�ص  التزامًا  واأكرث  ِدقة،  اأكرث  �صّراح  اأّنهم  العربي،  املغرب  متفل�صفي 
ويالحظ اأي�صًا وجود نوع من التقليد اأو التكرار اأو التاأثر عند فال�صفة املغرب بفال�صفة امل�صرق 
يف ما يتعّلق بالتاأكيد ال�صديد على الأهمّية الفائقة »للعقل الفّعال« بو�صفه امل�صدَر الأوحَد اأو 

الَيْنبوع الرّث للتفكري الفل�صفي.

املهم يف الأمر، اأننا اإذا تاأملنا انبثاق التفكري الفل�صفي يف املغرب العربي، ف�صوف 
ال�صذرات  اأّن  ويبدو   .)1185 )تــويف  باجة  ابن  هو  �صابًا  مــاَت  فيل�صوف  مع  بــداأ  اأَنــه  جند 
ل يف الفل�صفة الأر�صطوطالي�صية. غري  واملوؤلفات القليلة التي تركها تدل على اأّن تفكريُه متاأ�صِّ
اأّنه طرح م�صكلة احلياة الجتماعية للفيل�صوف، اأي م�صكلة مواجهة التفكري  اأّن ميزته هي  
واآية  نف�صها.  الفل�صفة  طبيعة  من  اأ�صا�صي  كجزء  اإليها  وُنظر  الجتماعي،  للواقع  الفل�صفي 
ذلك اأّن الفيل�صوف اإن�صان غريب يف وطنه وبني اأبناء جلدته، وهو يعي�ص بني اأنا�صي هم اأ�صبه 
بالوحو�ص ال�صارية، لأنهم ل يقبلون وجود من يخرج على �صريعتهم. لذلك، يهيب ابن باجه 
والفارابي  الفا�سلة  املدينة  اأهل  اآراء  الفارابي  بكتاب  متاأثر  هنا  – وهو  الفا�صلة  باملدينة 
ر مبحاوره اأفالطون ال�سيا�سة امل�صماة خطاأً اجلمهورية- نقول : يهيب ابن باجة  بدوره متاأثِّ
فيوؤكد  ُي�صهب يف و�صفها،  ولذلك  للفيل�صوف.  الوطن احلقيقي  لأنها هي  الفا�صلة،  باملدينة 
اأّن »املدينة الفا�صلة الكاملة قد اأُعطي فيها كل اإن�صان اأف�صل ما هو معّد نحوه، واأنَّ اآراءها 
كلها �صادقة، واأّنه ل راأي كاذبًا فيها، واأّن كل عمل غريه فاإن كان فا�صاًل، فبالإ�صافة اإىل 
ف�صاد موجوٍد«13. ولكن املدينة الفا�صلة التي يتكلم عليها ابن باجة ل وجود لها اإل يف ذهنه، 
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اأن يحل هذه امل�صكلة مبا  لأّن ما هو متحّقق عامل مليء بال�صتالب. وهنا يحاول ابن باجة 
اأو  واحدًا  املفرد  كاَن  و�صواء  املفرد،  تدبري  يكون  اإنا  التدبري  »و�صواب   : »التدبري«  ي�صميه 
اأوطانهم  يف  الذين  هم  وهــوؤلء  مدينة،  اأو  اأمة  راأيهم  وعلى  يجتمع  مل  ما  واحــد،  من  اأكرث 
وبني اأترابهم وجريانهم، غرباء يف اأرائهم، قد �صافروا باأفكارهم اإىل مراتب اأخر هي لهم 

كالأوطان«.14

د، �صميميًا، اإن�صان خمتلف عن الآخرين، لأّنه ين�صد املعرفة  واملهم هنا، اأّن املتوحِّ
غايته  يحّقق  وبــذا  املعقول.  العامل  اإىل  والف�صاد  الكون  عامل  من  به  ترتقي  التي  الفل�صفية 
الق�صوى التي هي الت�صال »بالعقل الفّعال«. وهذا ما مييزه ب�صكل قاطع عن الب�صر الآخرين، 

في�صري اإن�صانًا اإلهيًا مبعنى الكلمة.

 للفيل�صوف، من حيث وعيه الفل�صفي، توجه نحو ال�صور الروحانية، لكن يف اأعلى 
الثاين  وال�صنف  امل�صتديرة،  الأج�صام  اأولها   : اأ�صناف  الروحانّية  »ال�صور  لأّن  لها،  مرتبة 
‘العقل الفّعال’ و‘العقل امل�صتفاد’، والثالث ‘املعقولت الهيولنية’، واملعاين املوجودة يف قوى 

النف�ص، وهي املوجودة يف احل�ص امل�صتك ويف قوة التخّيل ويف قوة الذكر«.15

ويف هذا ال�صياق، يق�صم ابن باجة الوعي الإن�صاين اإىل منازل ثالث، اأولها: املرتبة 
الهيولنية، ول  اإنا لهم املعقول مرتبطًا بال�صور  اجلمهورّية وهي املرتبة الطبيعية، وهوؤلء 
الثانية  املرتبة  العملية.  ال�صنائع  جميع  هذه  يف  ويدخل  ولها،  ومنها  وعنها  بها  اإل  يعلمونه 
هي املعرفة النظرية، وهي ذروة الطبيعة. اإل اأّن اجلمهور ينظرون اإىل املو�صوعات اأوًل واإىل 

املعقول ثانيًا ولأجل املو�صوعات. والثالثة مرتبة ال�صعداء الذين يرون ال�صيء بنف�صه«.16

»فالعقل  الذي معقوله هو هو عينه.  العقل  الذي هو  الفّعال«  »العقل  يظهر  وهنا، 
، اإذ قد خال من الإ�صافة التي تتنا�صب  يفهم منه ما ُيفهم من املعقول، وهو واحد غري متكرثِّ
الق�صوى  ال�صعادة  الآخــرة، وهو  والنظر من هذه اجلهة هو احلياة  الهيوىل.  ال�صور يف  بها 
دة، وعند ذلك ُي�صاهد ذلك امل�صهد العظيم«17. وي�صتعري ابن باجة اأ�صطورة  الإن�صانية املتوحِّ
الكهف من اأفالطون، ويوؤكد اأّن الذين يت�صلون »بالعقل الفّعال« هم »ال�ُصعداء فلي�ص لهم يف 

الإب�صار �صبيه، اإذ ي�صريون هم ال�صيء«.18
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م ابن باجة روؤية يف غاية اخلطورة ي�صوق مثاًل عليها،  في�صري اإىل اأنَّ اأر�صطو  وُيقدِّ
هو اأنوذج ملن ات�صل »بالعقل الفّعال« من الب�صر الإلهيني ال�صعداء، يقول ابن باجة : »فاأولئك، 
فيما  الفرق  يكون  كما  اإل  بوجه،  بينهم  فرق  ل  بالعدد  واحد  ال�صعداء،  و�صائر  اأر�صطو  وهم 
م )= اأحد فر�صان العرب( قد لب�َص درعًا وحمل  اأ�صربه مثاًل : لو اأّنه اأقبل اإلينا ربيعة بن مكدَّ
بي�صة حديد، واعتقل قناة و�صيفًا، فراأيناه يف هذا الزي، ثم غاب عن اأب�صارنا واأقبل وقد لب�ص 
جو�صنًا ويف راأ�صه اجللة امل�صنوعة من الري�ص، وقد عمل مزراقًا ودبو�صًا، ف�صبق اإىل الظن اأّنه 
م«19. ول َغْرَو اأّن ابن باجة يريد اأن يقول ها هنا : اإّن الفال�صفة يتكثفون  غري ربيعة بن مكدِّ
اأو يتمركزون يف وعي واحد متجان�ص يتجّلى الفرق بينهمفي اأ�صكالهم احل�صّية؛ اأما م�صمون 
الأهمية،  نتيجة يف غاية  اإىل  الفّعال«. وهذا يف�صي  »العقل  ثابت واحد ي�صمنه  وعيهم، فهو 
عقلي  جهد  عن  الناجم  البتكار  على  يقوم  وعيًا  لي�ص  �صميميًا،  الفل�صفي،  الوعي  اأّن  وهي 
»العقل  الذي هو   املعقولت،  الت�صال مب�صدر  يقوم على  ما  بَقْدر  املوجودات،  خالق ملعاين 
الفّعال«. حتى اإن كان هذا الت�صال بحاجة اإىل جهود جّبارة ل ُتقيَّ�ص اإل لأفراد قالئل من 
النوع الإن�صاين �صماهم ابن باجة بـ»الغرباء« ح�صب ا�صطالح ال�صوفية اأو »ال�صعداء« ح�صب 

ا�صطالح الفال�صفة.

ومن هنا، يتبنّي اأّن ابن باجة اعتقد، مثل الفارابي وابن �صينا، اأنَّ التفكري الفل�صفي 
ل يهدف اإىل اإبداع الأفكار، بل هدفه اجلوهري هو اإتباع العقل الفّعال. اأي اأّن احلقيقة ل تقوم 
ل املت�صائل، واإنا احلقيقة موجودة م�صبقًا يف العقل الفّعال  يف عمليات البحث والك�صف والتاأمُّ
ويكفي الت�صال معه للح�صول عليها. وعليه، احلقيقة ل توجد على هيئة بحث متقّدم يف �صكل 
الإمكان، بل  هي ثابتة مطلقة، ول قيمة لكيفّية البحث عنها من حيث اإنَّ  هذه الكيفّية  نف�صها 
ًا وتقوم على الت�صال مع  مبدعة لها. لأَن الكيفية التي توؤدي اإىل احل�صول عليها حُمّددة قبليَّ

»العقل الفّعال«.

بناًء على ما �صبق، ُيالَحُظ اأنَّ ابن باجة، بو�صفه من اأهم فال�صفة املغرب العرّبي-
الإ�صالمي، مل يخرج من احللقة املُْفرغة التي دار فيها فال�صفة امل�صرق.

وال�صوؤال املطروح الآن اإذا كان ابن باجة فيل�صوفًا مل تن�صج جتربته ب�صكٍل كاٍف، نظرًا 
ملوته باكرًا، فهل ا�صتطاع ابن ر�صد وهو اأعظم فال�صفة املغرب-العربي الإ�صالمي على الإطالق، 
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اأ�صالفه من الفال�صفة �َصْرقًا وَغْربًا ؟ واجلواب : ل.  اأن يتجّنب هذه الأخطاء التي وقع فيها 
ملاذا ؟ ال�صبب اأنَّ ابن ر�صد، العقالين املنطقي، موؤ�ص�ص العقل الربهاين يف الثقافة العربّية 
كما يزعم الكثريون، كاَن مقتنعًا اقتناعًا تامًا وم�صلمًا متامًا بدور »العقل الفّعال« حيُث و�صل 
نقا�صه حول هذا العقل اأعلى ذروة له  يف تاريخ الفل�صفة العربية -الإ�صالمية من حيث اإّن هذا 

العقل هو امل�صدر الأعمق للفكر الفل�صفي.

ومن هنا، ينطلق ابن ر�صد،  بادئ ذي َبْدء، من وجهة نظر اأر�صطوطالي�صية مفادها 
�صعيف  احليوان  -وهو  ا�ص  اخلفَّ ُقــدرة  ت�صبه  املعقولت  اإدراك  على  الإن�صان  عقل  قدرة  اأّن 
الأمور  اإدراك  عليه  ي�صّق  الإن�صاين  العقل  اأّن  يعني  وهذا  ال�صم�ص.  �صوء  روؤية  على  الب�صر- 
املعقولة؛ لكن هذا الو�صع ل يف�صي اإىل امتناع اإدراك املعقولت على عقل الإن�صان مثل امتناع 
ا�ص. »فاإنَّه لو كان ذلك كذلك، لكانت الطبيعة قد فعلت باطاًل باأن  روؤية ال�صم�ص على اخلفَّ
ت  لو �صريِّ الأ�صياء كما  ل�صيء من  لي�ص معقوًل  للغري  بالطبع  نف�صه معقول  �صرّيت ما هو يف 

ال�صم�ُص لي�صت ُمْدَركًة لب�صٍر من الأب�صار«.20 

اإىل: 1- عقل هيولين.  ُيق�صم  الإن�صاين  للعقل  العام  اأّن التكيب  ابن ر�صد  ويرى 
2- عقل بامللكة. 3- عقل م�صتفاد. وهنا يبني ابن ر�صد اأّن العقل الهيولين مرتبط مبو�صوعة  
اأ�صا�صية هي اأزلية النوع الإن�صاين. ولأّنه كذلك، »ف�صروري األ يكون العقل الهيولين متعريًا 
من املبادئ الطبيعية امل�صتكة بني كل ال�صنف الب�صري، اأي من الق�صايا الأوىل والت�صّورات 

الفريدة امل�صتكة بني اجلميع«.21 

ويوؤكد ابن ر�صد اأّن هذا »العقل الهيولين« خالد، ومن يقول باأّن هذا العقل فا�صد 
ل ي�صتطيع » اأن يجد اأي نوع طبيعي نقدر اأن نت�صل به بالعقول املفارقة. فالعقل يلزم اأن يكوَن 
رُة من الهيوىل«.22 وهذا يعني اأنه اإذا كان  املعقول على ُكل الأوجه وخا�صة يف الأ�صياء املُتحرِّ
ل ال�صور املفارقة للمادة،  العقل الهيولين فا�صدًا غري باٍق، فكيف ميكن له اأن ُي�صاهم يف تعقُّ
واأن يّتحد بها من حيث اأّن العقل يلزم اأن يكون املعقول على كل الأوجه، وهذا ُيف�صي اإىل خلود 
ال�صكندر  َثمَّ خالف بني  اأّن  اإىل  الإ�صارة  املقام،  ال�صروري، يف هذا  ومن  الهيولين.  العقل 
الأفرودي�صي )اأكرب �صراح اأر�صطو يف الع�صر اليوناين الروماين، عا�ص يف الربع الأخري من 
وثام�صطيو�ص  امليالدي من جهة(،  الثالث  القرن  الأول من  والربع  امليالد  بعد  الثاين  القرن 
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)وهو فيل�صوف و�صارح لأر�صطو وخطيب عا�ص يف القرن الرابع امليالدي من جهة اأخرى(.

يتعّلق هذا اخلالف املذكور »بالعقل الهيولين« حيث يذهب ال�صكندر الأفرودي�صي 
فهو  الفّعال«  »العقل  اأما  به.  مرتبط  لأنه  الإن�صان  بف�صاد  »فا�صد  الهيولين  »العقل  اأّن  اإىل 
اخلالد، لأّنه خارج الإن�صان. غري اأّن ثام�صطيو�ص يرى  اأّن العقل الهيولين اأزيل، وهو »كالعقل 
الفّعال« مفارق للمادة، اإل اأّن املعقولت املوجودة فيه كائنة فا�صدة، لكونها مرتبطة بال�صور 

اخليالية.

ويتمّثل موقف ابن ر�صد الدقيق يف اأّنه ينتقد الإ�صكندر الأفرودي�صي لقوله: اإّن العقل 
الهيولين لي�ص جوهرًا، ول �صفة من �صفات اجلوهر، واإّنا هو ا�صتعداد غري قائم يف مو�صوع. 
ق ابن ر�صد بني ال�صتعداد واملو�صوع الذي يقوم فيه ال�صتعداد. والعقل الهيولين هو  وهنا، ُيفرِّ
املو�صوع الذي يقوم فيه ال�صتعداد. لذلك، يجب اأن يكون اأزليًا وخالدًا مثل »العقل الفّعال«، 
وهو م�صتك بني اأفراد النوع الإن�صاين جميعًا، ون�صبته اإىل »العقل الفّعال« كن�صبة املادة اإىل 

ال�صورة. 

يوؤول هذا التف�صري بابن ر�صد اإىل القول: »اإّن القوة العاقلة يف الإن�صان فيها �صيء 
كائن فا�صد و�صيء اأزيل، فالعقل الهيولين اأزيل، اأما ال�صور اخليالية املنتزعة من الهيوىل، 

فهي كائنة فا�صدة«. 23

وباجلملة، يرى ابن ر�صد اأّن اأعلى ُذرى  التفكري الفل�صفي تكون من خالل ات�صال 
الفيل�صوف بالعقل الفّعال الذي يتيح هو نف�صه –اأي »العقل الفّعال«– هذا الأمر. »ولذلك ُيَظنُّ 
اأّن عقله ممكن لنا باأخرٍة، اأعني من حيث هو �صورة لنا، ويكون قد ح�صل لنا �صرورة معقول 
اأزيّل، اإذا كان، يف نف�صه، عقاًل، �صواء عقلناه نحن اأو مل نعقله، ل اأنَّ وجوده عقاًل من فعلنا 

كاحلال يف املعقولت الهيولنية. وهذه احلال هي التي تعرف بالحتاد والت�صال«24.

ومن الوا�صح هنا اأّن عبارة ابن ر�صد الآنفة: »ل اأّن وجوده عقاًل من فعلنا« تثبُت 
ب�صكل قاطع اأن ابن ر�صد، من حيث املبداأ، ن�صج على منوال اأ�صالفه من امل�صائني امل�صلمني، 

واعتقد مثلهم اأّن »العقل الفّعال« هو املرجعية املطلقة للفيل�صوف.
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وال�صوؤال امللحُّ املطروح: ما هو هذا »العقل الفّعال« وملاذا يحتّل هذه الأهمية البالغة 
يف الفل�صفة العربية-الإ�صالمية وخ�صو�صًا يف  فل�صفة ابن ر�صد ؟ يبدو اأن هذا »العقل الفّعال« 
ميتلك وجودًا مفارقًا، اأي وجودًا م�صتقاًل عن وجود املح�صو�صات، وهو مبثابة نظام عقلّي له 
دور يف تدبري  �صوؤون عامل الكون والف�صاد. والت�صال مع »العقل الفّعال« بالن�صبة اإىل الفيل�صوف 
يتطلب قدرة عقلية هائلة. واملفارقة هنا اأن »العقل الفّعال« هو عّلة القدرة العقلية نف�صها التي 
متّكن من الت�صال معه. لأن »العقل الفّعال« يحّرك الفيل�صوف نحوه حركة �صوقّية، مبعنى: 
اأن الفيل�صوف ي�صتاق اإىل هذا العقل كما ي�صتاق احلبيب اإىل حبيبته. والدافع الأ�صا�صي لهذا 
ال�صتياق اأن »العقل الفّعال« مبداأ لل�صنف الب�صري، لكن ل ي�صتطيع الت�صال معه اإل الفال�صفة 
اأن يحّركنا على جهة ما يحّرك  لنا قد يجب  الفّعال من جهة ما هو مفارق ومبداأ  »فالعقل 

العا�صق املع�صوق«.25

واحلقيقة، اأن »العقل الفّعال« يتخذ معنى عّوي�صًا. فهو اأ�صا�صًا عّلة العقل الإن�صاين، 
ل  ل ما يف القوة اخليالية اأي العقل الهيوليّن اإىل معقولت مبعنى اأّنه يحوِّ هذا اإىل كونه يحوِّ
ال�صور اخليالّية اإىل �صور عقلّية. وي�صّبه ابن ر�صد الن�صبة بني املعقولت التي بالقوة )ال�صورة 
اخليالّية( و»العقل الفّعال« بالن�صبة بني الألوان التي بالقّوة وال�صوء الذي يجعلها األوانًا بالفعل. 
ودليل ابن ر�صد على اأن »العقل الفّعال« فاعل للعقل الإن�صاين. اأّنه »اإنا كان واجبًا اأن يكون 

عقاًل اإذا كان ل ُيعطي الفاعل اإل �صبيه ما يف جوهره«.26

ل، اأي ل يعقل يف زمان ويتوقف يف اآخر؛ بل  و»العقل الفّعال« ل يتوّقف اأبدًا عن التعقُّ
ل. وهذا العقل الفّعال »اإذا فارق البدن فهو غري مائت �صرورة.  هو دائمًا واأبدًا يف و�صع التعقُّ
اإذا  الهيولين. لكن  العقل  اإىل  التي ها هنا عند ان�صمامه  يتعّقل املعقولت  وهو بعينه الذي 
فارق العقل العقل  الهيوليّن مل يقدر اأن يعقل �صيئًا مما هنا. ولذلك �صرنا ل نذكر بعد املوت 
جميع ما كنا علمناه حني ات�صاله بالبدن. فهو اإذا ات�صل بنا عقل املعقولت التي ها هنا واإذا 

فارقنا عقل ذاته«.27

ول غْرَو اأن هذا الكالم ي�صتتبع نتيجة جّد خطرية، وهي اأّنه ثمَّ عقل مفارق يحل 
له. ويف هذا  ذروة  اأعلى  الفل�صفي يف  العقل  عّلة  هو  عينه،  العقل  وهذا  الفيل�صوف.  وعي  يف 
الكالم نوع من وحدة الوجود العقلّية. ويذهب ابن ر�صد يف تاأكيد هذه الوحدة اإىل درجة الوجد 
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ال�صويّف، فيقول : »اأقرب �صيء من جوهرنا هو »العقل الفّعال«. ولذلك راأى قوم اأن ميكن اأن 
يت�صور ذاته على ُكنهها حتى نكون نحن هو ويعود املعلول هو نف�ص العلة«.28

اأجمع  الكون  يف  ي�صري  الفل�صفي  الوعي  اأّن  على  دامغ  دليل  العقلّي  د  التوحُّ وهذا 
بدءًا من العقول املُفارقة، و�صوًل اإىل عقل الفيل�صوف. وهذا الوعي يحكم الوجود، ويظهر يف  
الفيل�صوف بو�صفه املحل الأ�صيل حللول هذا الوعي، على امل�صتوى الإن�صاين. والواقع اأن هذه 
الروؤية لـ »العقل الفّعال« تره�ص ن�صبيًا مبا �صوف يذهب اإليه الفيل�صوف الأملاين هيغل حول اأن 

العقل يحكم العامل وي�صل اإىل اأعلى ذروة له يف الفيل�صوف.

التفكري  عملية  اأ�صا�ص  هو  ر�صد،  ابن  راأي  يف  الفّعال«،  »العقل  مع  الت�صال  اإذًا 
الفل�صفي. ول ريب اأن اإميان ابن ر�صد بهذا الت�صال عينه، ي�صفي على فل�صفته طابعًا �صوفيًا 
وا�صحًا مثله مثل الفارابي وابن �صينا، واأكيد اأن هذا الطابع ال�صويّف عينه ي�صبغ اآراء فال�صفة 
عرب الأندل�ص اأي�صًا. غري اأن اإرن�صت رينان يرى اإىل اأّن »ابن ر�صد اأقّل فال�صفة عرب الأندل�ص 
ت�صّوفًا، وقد اأعلن ب�صوت عال اأّنه ل ُيو�صل اإىل الت�صال اإل بالعلم )اأي الت�صال مع »العقل 
الفّعال«(؛ وعند ابن ر�صد اأن نقطة النمو الب�صري العليا لي�صت �صوى النقطة التي تبلغ ملكات 
حجاَب  بالتاأمل  الإن�صان  يخرق  عندما  اهلل  اإىل  ُل  وُيو�صَ قّوتها،  اأق�صى  اإىل  عندها  الإن�صان 
الأمور، ويجد نف�صه مواجهًا للحق الأعلى، ون�صك ال�صوفية باطٌل ل طائل فيه. وذلك، اأن غاية 
ُبلغْت اجلّنة مهما  الأ�صمى على احل�ّص. فمتى مّت هذا  النف�ص  الإن�صان هي ن�صُر ق�صم  حياة 
كان الدين الذي ُيْجَهُر به. بيد اأن هذه ال�صعادة نادرة مّدخرة للعظماء فقط، وهي ل ُتنال يف 
غري امل�صيب بدوام التاأمل مع المتناع عن غري النافع؛ وذلك من غري احتياج اإىل �صروريات 
دائمًا  ي�صرُي  الكمال  هذا  لأن  وذلك،  الوفاة.  عند  اإل  يذوقونها  ل  كثري  النا�ص  ومن  احلياة. 
تقريبًا على عك�ص الكمال البديّن. وكان من العبث اأن انتظر الفارابي هذه ال�صعادة العليا حتى 
اآخر اأيامه، ف�صّرح باأنها لي�صت �صوى وهم. بيد اأن قابلية الّت�صال لي�صت واحدة لدى جميع 

ل ال�صطفائّي املّجاين«.29 النا�ص، اأي اأّنه يوجد من هذه الناحية �صْرٌب من الف�صْ

ال�صويّف،  طابعها  ر�صد  ابن  فل�صفة  عن  ينزع  اأن  يحاول  رينان  اإرن�صت  كان  ولئن 
بو�صاطة  ر�صد  ابن  راأي  يف  يكون  الفّعال«   »العقل  مع  الت�صال  اأّن  على  تاأكيده  خالل  من 
اأن ابن ر�صد نف�صه  اإل   ، الت�صوُّف  اإخراج ابن ر�صد من دائرة  اإىل  »العلم«، هادفًا من ذلك 
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ويف واحٍد من اأكرث كتبه ن�صوجًا وهو تهافت التهافت يقول يف معر�ص مناق�صته مل�صكلة ِعلِم 
بجهة  املوجود  من  يتعلق  اهلل  فعلم  علمنا،  من  اأ�صرُف  علمُه  كان  فاإن  باملوجودات:«...  اهلل 
اأ�صرف من اجلهة التي يتعلق علمنا به. فللموجود اإذَا وجودان : وجود اأ�صرف، ووجود اأخ�ص. 
والوجود الأ�صرف هو علة الأخ�ص. وهذا هو معنى قول القدماء اأّن الباري �صبحانه وتعاىل هو 
املوجودات كّلها، وهو املنعم بها، والفاعل لها، ولذلك قال روؤ�صاء ال�صوفّية: »ل هو اإل هو«. 
ولكن هذا كله من علم الرا�صخني يف العلم، ول يجب اأن ُيكتب هذا ول اأن ُيكّلف النا�ص اعتقاد 
هذا، ولذلك، لي�ص هو من التعليم ال�صرعي. ومن اأثبته يف غري مو�صعه فقد ظلم، كما اأن كتمه 

عن اأهله فقد ظلم«.30    

وهنا يت�صح اأن ابن ر�صد كان موؤمنًا متامًا بوحدة الوجود �صواء على امل�صتوى العقلي 
اأو املادي، وهذه هي اأعلى درجة من درجات الت�صوُّف. وبذا يكون قد �صار على النهج الذي 
اختطه الفارابي قبله، وحتى لو مل يكن موؤمنًا اأو مقتنعًا بنظرية الفي�ص اأو ال�صدور الفارابّية. 

لكنه اأخذ نتائج هذه النظرية نف�صها ووقع �صحيًة اأو فري�صة يف �صباك »العقل الفّعال«.

نالحظ، بناء على ما �صبق، اأّن الوعي الفل�صفي يف الفل�صفة العربية-الإ�صالمية هو 
وعي يوناين اجلذور. اإذ كانت فل�صفة اأر�صطو، ب�صكل خا�ص مع تاأثريات اأفالطونية واأفالطونية 
دثة، اأ�صا�صًا لتكوين طبيعة هذا الوعي عينه. وهنا يظهر البعد التباعي يف الوعي الفل�صفي  حُمْ
العربي الإ�صالمي الذي انطلق من الفل�صفة اليونانية وظّل حم�صورًا يف اآفاقها، بينما بقيت 
مْت يف حّيز الفل�صفة اليونانية. وهذا يعني اأن التفكري الفل�صفي يف الثقافة  الإ�صافات التي ُقدِّ
انتقل  التوتر الداخلي الإيجابي فيها، واإنا  – الإ�صالمية مل يكن ناجمًا عن حركة  العربية 
اإليها بفعل التجمة. مما اأف�صى اإىل غياب اجلانب الإبداعي فيه. ولذلك، ميكن الو�صول اإىل 
نتيجة من هذا الو�صع وهي اأّن التفكري الفل�صفي يجب اأن يكون قائمًا على مواجهة جريئة مع 

الوجود بو�صاطة العقل. وعليه، ينبغي رف�ص املرجعيات املطلقة حتى يتحّقق الإبداع. 

للذات  يظل  اأن  يجب  اأنه  يكون مطلقًا، مبعنى  األ  يجب  بدوره  الرف�ص  ولكن هذا 
الفل�صفية  الذات  لكن  ال�صابقة.  التجارب  من  ال�صتفادة  اأفق  يف  الإبــداع  اإرادة  على  القدرة 
العربية-الإ�صالمية اأو ذات الفيل�صوف العربي-امل�صلم، كانت �صغوفة اإىل اأق�صى حد بالبحث 
عن علل والنتهاء يف النهاية اإىل العّلة املطلقة املقّد�صة وهي الإله الأر�صطوطالي�صي. فالإله 
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التي يتوّخاها وعي  الفيل�صوف العربي-امل�صلم،  الق�صوى  الغاية  اأر�صطو– هو  حّدده  –كما 
لة له. هذا اإىل اأن الفال�صفة العرب امل�صلمني اتخذوا  لي�صع الوجود يف جملته كنتيجة اأو حم�صّ
مواقف توفيقية بني الفل�صفة والدين جندها ب�صكل خا�ص عند الكندي حيث �صارت العالقة 
بني الفل�صفة والدين عالقة تكاملية بكل ب�صاطة. وعليه، جند اأن التفكري الفل�صفي يف الثقافة 
تتعار�ص   التفكري  هذا  اأنتجها  التي  الآراء  من  الكثري  اأن  ومع  بالدين.  مرهونًا  بقي  العربية 
وتتناق�ص مع الدين، اإل اأنها مل تكن ذات فعالّية وبقيت كلها يف اإطار �صبه �صّري، واإن بدْت 
هناك بع�ص التحّديات اجلريئة جندها عند الفارابي، مبعنى: اأن التفكري الفل�صفي يف الثقافة 
تتناق�ص  اآراء  در  اأنه ي�صْ بالرغم من  الدين  نف�صه يف مواجهة مع  اأن ي�صع  يقدر  العربية مل 

تناق�صًا تاّمًا مع الدين.

وعلى هذا الأ�صا�ص، يظهر كل الظهور اأّن العرب امل�صلمني ف�صلوا فل�صفيًا يف جتاوز 
احل�صارة  روح  تكوين  يف  اجلوهري  الأ�صا�ص  كان  الدين  لأّن  الدين؛  فر�صها  التي  احلــدود 
العربية-الإ�صالمية. وهنا يرى عبد الرحمن بدوي، وبحّق اأنَّ » الفل�صفة منافية لطبيعة الروح 
الإ�صالمية، لهذا مل ُيقّدر لهذه الروح اأن تنتج فل�صفة، بل ومل ت�صتطع اأن تفهم روح الفل�صفة 
اليونانّية، واأن تنفذ اإىل لبابها؛ واإّنا تعّلقت بظواهرها، ومل يكن عند واحد  من امل�صتغلني 
الفل�صفة  له�صموا هذه  واإل  ال�صحيح.  باملعنى  فل�صفية  روح  امل�صلمني  من  اليونانية  بالفل�صفة 
مل  اأو  ذلك  �صاءوا  جديدة،  فل�صفة  واأوجــدوا  فيها،  احلقيقي  الإنتاج  اإىل  واندفعوا  ومتثلوها 

ي�صاءوا«.31 

هذه هي ماأ�صاتنا الرهيبة، وهي اأننا حتى الآن مل نتمّكن من ابتكار اأية منظومة اأو 
ر املعرفة  والوجود والقيمة. مبعنى اأن حماولت التف�صري الفل�صفّية كافة  ن�صق فل�صفي �صامل يف�صِّ
يف هذه الجتاهات كانت قائمة على جتارب �صعوب اأخرى اأو ح�صارات اأخرى اأو ثقافات اأخرى.  
وهذا يعني، اأن التقليد هو ال�ّصمة الأ�صا�صية للتفكري الفل�صفي يف الثقافة العربية-الإ�صالمية. 
ولالأ�صف ال�صديد، مل تتمكن هذه الثقافة عينها حتى الآن من اأن تتخّل�ص من هذا التقليد، لأن 
التيارات الفل�صفية العربية املعا�صرة هي يف حقيقتها اإعادة ن�صخ للتيارات الفل�صفية الأوربية 
اإل جمموعة  لي�صوا  اأّنهم  املعا�صرة جند  العربية  الفل�صفة  اأعالم  اإىل  فاإذا نظرنا  املعا�صرة. 
الآن   العرب  من  بالفل�صفة  امل�صتغلني  بع�ص  اأن  اإىل  هذا  الأوربيني.  بالفال�صفة  املب�صرين  من 
يزعم اأن مهمة الفيل�صوف العربي اليوم هي التجمة – وُيالحظ اأي�صًا اأّن غالبية اإنتاجات 
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تاريخها،  امتداد  على  الغربية  الفل�صفة  تاريخ  تتمحور حول  الفل�صفة  اليوم يف جمال  العرب 
لغة  الأوربي، وعرب  الآخر  اإل عرب  فل�صفيًا  نف�صه  يثبت  اأن  ي�صتطيع  العربي ل  املتفل�صف  وكاأن 
هذا الآخر الأوربي. حّتى اإن هناك من ي�صكك بقدرة اللغة العربية على التفل�صف، ويعمل على 
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هناك حقائق يجب مواجهتها اإذا اأردنا اأن يكون لنا كلمة يف م�صرينا، تتجّدد بها 
عالقاتنا مع الغرب، بحيث تخرج من دائرة الهزائم التي مل ينقطع عن اإحلاقه بنا، منذ اأن 
بذلك  فطّوق  ال�صالح.  الرجاء  راأ�ص  طريق  عن  الهند  اإىل  الو�صول  يف  فا�صكودوغاما  جنح 

العامل الإ�صالمي على غفلة من اأهله.

اأّن نظام احلكم يف بالدنا مل يتغرّي تغرّيًا جوهريًا، منذ اآلف  اأوىل هذه احلقائق 
ال�صنني، اأي منذ ظهور الدولة القدمية يف فجر التاريخ، على �صفاف النيل ويف الوادي اخل�صيب. 
هذا النظام يقوم على ف�صل جذري ل عودة فيه بني املحكومني واحلّكام. وهو ف�صٌل ل ميكن 
وامل�صتي،  البائع  بني  كالعالقة  النا�ص  بني  الثنائية  العالقات  اإىل  برّده  دقيقًا  و�صفًا  و�صفه 
والطبيب واملري�ص، اأو حّتى بني الآمر واملطيع. فهذه العالقات اأ�صكال من الختالف تقع بني 

اأفراد مت�صاوين من حيث املبداأ وحتتمل تبادل الأدوار كاأن يقوى ال�صعيف وي�صعف القوي. 

اإليه فمبداأه الاّلم�صاواة. فالنا�ص يت�صّرفون كاأّنهم قد تنازلوا  اأّما الف�صل امل�صار 
تنازًل نهائّيًا عن حّقهم يف احلكم. فهم جميعًا م�صوؤولون فردًا فردًا اأمام احلاكم. اأّما هو فال 
ُي�ْصاأل. حّتى اإّن جمّرد التفكري يف حما�صبة )اأويل الأمر( يبدو تفكريًا متناق�صًا بل »مع�صية« 
-اإذا جاز يل اأن ا�صتخدم هنا الكلمة التي ختم بها �صاعرنا الكبري اأدوني�ص ق�صيدته املن�صورة 
ـ وهنا نلم�ص  موؤّخرًا يف جريدة القد�س العربي. 1 نعم، هذا التفكري يبدو مع�صية. لأّن احلاكمـ 
اأمام كائن  اأمام اخللق، بل  لي�ص  اأي  اإليه احلكم.  اأَوكل  اأمام من  ُي�صاأل  اإّنا  ــ  اأُخرى  حقيقة 
اأ�صمى توؤّكد وجوده الأديان، وحتق له وحده حما�صبته با�صم مبادئ العدالة واحلرية والإخاء 

م�صطفى �صفوان
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التي حتلم بها �صعوبنا منذ الأزل، واإن مل ت�صنع �صيئًا لتطبيقها تاركة هذا التطبيق للحاكم 
الذي يّتخذ بذلك �صكل املخّل�ص اأو املهدي املُنتظر دون اأن يتعّدى ن�صيبها التهليل له اأو مِلَْن 

اأزاحه، اأو الت�صويت له بالإجماع. مّما يعني ال�صيء نف�صه.

تلك كانت دائمًا وظيفة الأديان الكربى؛ ربط م�صروعية احلكم مببادئ الأخالق 
الكربى وبالنواهي مع ترك حق حما�صبة احلاكم للكائن الأ�صمى الذي ُت�َصّن با�صمه وحده هذه 
املبادئ، ومع ما يت�صّمنه هذا من جتريد ال�صعوب من هذا احلّق. رمّبا انفردت امل�صيحّية بني 
الأديان بكونها قد حتّولت على يد القدي�ص بول�ص اإىل عقيدة جاهد من اعتنقوها لتنظيمها يف 
�صكل موؤ�ّص�صة م�صتقلة عن الدولة، بل ُمناِه�صة لها. وبالتايل، مّتيز نف�صها عنها متّيز ال�صلطة 
الروحّية عن ال�صلطة الزمنّية. وظّل هذا التمييز قائمًا حّتى خالل الع�صور الو�صطى، حيث 
اأو حّق اّتخاذ القرار الأخري : هل ميلكه  كانت املناق�صات تن�صّب فقط على م�صاألة الأعلوّية 

البابا بو�صفه  ممّثل ال�صلطة الروحّية، اأو امللك باعتباره ممّثل ال�صلطة الزمنّية ؟

اأّما اإذا تركنا هذه احلالة، فالواقع هو اأّنه ما من دين خال كّلية من املناداة بكونه 
اإذا مل تكن لالإ�صالم كني�صة : فالدولة الإ�صالمّية ـ-وهذه حقيقة  اإذًا،  دينًا ودنيا. ول عجب 
اأّول من حكموا با�صم الإ�صالم قد  اأّن  اأدّل على ذلك من  الكني�صة. لي�ص  اأخرى- هي نف�صها 
ت�صّموا با�صم ‘اخللفاء’ اأي من خلفوا اهلل اأو ر�صوله ظاًل ملن اأرادوا منهما  على الأر�ص. فاإن 
انتقلنا اإىل الع�صر احلا�صر، يكفي اأن ننظر اإىل اململكة العربية ال�صعودّية التي ت�صّمي ملكها 
الأخري،  هذا  خدمة  يف  فّكر  فاإن  ال�صعب.  اأو  البلد  خادم  با�صم  ل  احلرمني’.  ‘خادم  با�صم 
فباحلر�ص اأّوًل على �صمان طاعته للفرو�ص... كي ُتكتب له اجلّنة ! فاإذا نظرنا اإىل الأقطار 
العربية الأخرى التي يبدو احلكم فيها حكمًا علمانّيًا، مل تكن �صدفًة اأن �صّمى علماء الدين 

فيها با�صم ‘علماء ال�صلطة’.  املهم الآن هو اأن نرى ما يتّتب على هذا النوع من احلكم.

اإذا �صّلمنا باأّن حّب القّوة عاطفة عارمة ل تعرف لنف�صها حّدًا ول تتقّيد مببداأ عدا 
مبداأ اخل�صوع ل�صلطانها واإن رجعت اإىل مبداأ اآخر فلكي ت�صّوغ به ع�صفها، فلن نده�ص لهذه 
الأر�ص  ت�صمل  �صلطانه حّتى  رقعة  تو�صيع  يكون  �صوف  الأّول  هّم احلاكم  اأّن  وهي:  احلقيقة  
قاطبة لو ا�صتطاع اإىل ذلك �صبياًل. ومنه كان ملوكنا القدماء وكان الأوائل من خلفائنا غزاًة، 
اأ�صحاَب فتوحات. فاإن مل ت�صمح طاقة البلد ول موازين القوى بتحقيق هذا الهدف بات هّم 

م�سطفى �سفوان
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احلاكم الأوحد هو الحتفاظ بزمام احلكم بحيث ل ينازعه فيه منازع. وهو ما يعني اأن حّبه 
للمحكوم لن يكون اإل بقدر ما يرى �صورة تعك�ص له من احلب والإعجاب والوفاء ما يدين هو 
ت�صمن  التي  الو�صائل  اإىل  اأوًل  يتجه  امل�صروط، ف�صوف  الاّلمتناهي غري  اأما حبه  لنف�صه.  به 
له متام ال�صيطرة على من وقعوا حتت اإمرته. فاإذا مل تتي�صر له هذه الو�صائل اإّل بف�صل قوة 
اأمر  وهو  بالولء،  القوة  لهذه  داَن  طريقه  عن  البلد  على  ال�صيطرة  يف  م�صلحة  لها  اأجنبية 
ت�صهد الدلئل عليه بيننا اليوم. فالكثريون من حّكامنا قد اأيدتهم الوليات املتحدة مثلما توؤيد 
اإ�صرائيل، ومن ثمة، اأخل�صوا لها اإخال�صًا اإن مل تثق بهم ثقتها بها لأنها ل تطمئن اإىل ثبات 
نظام احلكم اإل على اأ�صا�ص الدميوقراطية. يبقى اأن هذه الو�صائل التي تتلخ�ص يف الف�صاد 
والبط�ص -اإن مل نقل الإرهاب- ما كانت لتنجح لول خ�صوع النا�ص لها، وما كانوا يخ�صعون 
لول ن�صيانهم لفكرة احلرية نف�صها، اأو لول ياأ�صهم من القدرة على احل�صول عليها باأنف�صهم 

اإن تذكروها. فكيف يتاأتى هذا الن�صيان وهذا الياأ�ص ؟

م�صروعيته  لرتباط  بالاّلهوتي  و�صفه  ي�صتحق  الــذي  احلكم  من  النوع  هذا  اإن 
بالدين، ما كان ِلريى النور  لول املكانة التي يحتلها الأب يف النفو�ص. فرب الأ�صرة هو املثل 
الأول على م�صوؤول ل ُي�صاأل و�صلطة ل حُتا�َصب. هو املرجع الأخري، يبدو كاأن القانون �صيء من 
نع اإرادته ي�صدر بقرار منه ميليه كيفما ي�صاء، ولي�ص ك�صيء يتقّيد به هو نف�صه، ويحتكم  �صُ
اإليه عند تطبيقه. من هنا يبداأ احلب الاّلمتناهي لل�صلطة املطلقة التي ل حتتاج اإىل التذكري 
باأن حتقيقها على اأر�ص الواقع �صيء م�صتحيل، واأن ال�صبيل الوحيد اإىل حتقيقها اإنا يكمن يف 
الت�صبه به اأي بهذه ال�صورة الأوىل لالأب. اجلميع �صواء يف هذا احلب وهم به �صعداء : احلاكم 
ّح اأنه ي�صفهم على  َيّدعي اأنه قد حل حمّله واملحكومون ي�صارعون اإىل الت�صكل ب�صكله. ومنه �صَ
�صورته. فهو مثالهم الأعلى الذي تتحقق فيه وحدتهم بو�صفهم اأمة، واإل تبعرثوا اأفرادًا تنفي 
اإرادة كل منهم اإرادة الغري، كما تنفي اإرادته هو اإرادتهم اأجمعني. فهو حري�ص على اأَّل  يتفقوا 
على حتقيق اأّي هدف يتوخّونه بل هو حري�ص على األ يكون لهم اأي هدف م�صتك �صوى بناء 
الق�صور والتماثيل والأهرامات حر�صه على احلياة نف�صها. وهو اإذًا العدو ال�صاري ملا ُي�صمى يف 
ثقافات غري ثقافاتنا با�صم املجتمع املدين. لهذا عجزت الأمة عن كل ن�صاط يجعل للماليني 
الذين تتاألف منهم وجودًا يختلف عن وجود الرمال يف ال�صحراء. اأق�صى ما ي�صتطيعونه اإذا 
فا�ص غ�صبهم، هو النزول اإىل ال�صوارع دون اأن توؤدي مظاهراتهم اإل اإىل حرق بع�ص الأعالم 
بهم،  البط�ص  لن تتدد يف  �صلطة  يد  -دماوؤهم هم- على  الدماء  واإ�صالة  ‘العدو’  -اأعالم 
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املرور،  لإ�صارات  الإذعان  كان  ولو  املنّظم  العمل اجلماعي  على  كلَّ جتربة  لفقدانهم  وذلك 
م فيه قدرة قيادية اأّي منازعة حتى ل  ًل باأول، ت�صفية كل من تو�صَّ ولأن احلاكم قد توىل، اأوَّ
يرى النا�ص له بدياًل كما ل يرى هو بدياًل لنف�صه. فكل ما ي�صتطيعه اأفراد ال�صعب، هو الدخول 
مًا ملطالبهم واأقل ق�صوًة عليهم. هذا حلم ل  يف اخليال مرة اأخرى، اأي احللم بحاكم اأكرث تفهُّ
يقبل الت�صحيح مهما كّذبه الواقع، املرة بعد املرة، ما دام وجودهم كجماعة، مبعنى الأمة، 
م�صروطًا بوجود احلاكم الذي ينفرط عقدهم لوله، كما راأينا يف العراق حني �صقط ال�ّصّفاح 

دون اأن يحّل حمله بديل على الفور. 

تذكرها  ل  فكرة  احلرية  فكرة  كــون  عند  يقف  ل  الأمــر  ،اأنَّ  ذلــك  من  والأدهـــى 
نهاية  يف  هي،  بل  عليها.  احل�صول  عن  بالعجز  بال�صعور  م�صحوبًة  اإل  بالدنا  يف  اجلماهري 
الأمر، فكرة من�صّية اأ�صاًل. مبعنى اأن هذه اجلماهري ترى �صيئًا طبيعيًا اأن تتك احلكم للحاكم 
دون اأن تكون لها م�صاركة فيه. هذا الن�صيان بدا لأحد جمّددي الفل�صفة ال�صيا�صية يف الغرب، 
األ وهو اإيتيان  لبوي�صيه، يف كتابه عن العبودية املختارة 2 كاأن ظاهرة  ل ميلك العقل اإل اأن 
ي�صعر بالف�صيحة اإزائها لأن حمّبة احلرّية يف راأيه �صيء قد فطر عليه كل كائن حّي ! ولكن اإذا 
كان لبوي�صيه مل يجد �صرحًا لهذه الظاهرة، فالأنه مل يع�ص يف املنطقة التي ن�صاأت فيها الدولة 
اتبعتها هذه  التي  ال�صيا�صة  بالتحديد  اأق�صد  الن�صاأة،  والتي ل تزال تعاين من هذه  القدمية 
الدول يف مو�صوع الكتابة. هذا مو�صوع �صرحته �صرحًا مطوًل يف كتاب مل تقبل داٌر اأن تن�ُصَره 

يف م�صر فُن�ِصر خل�صًة يف عدد حمدود من الن�صخ. وعليه، اأكتفي هنا بذكر بع�ص نقاطه3.

هذا  ظهورها  كان  ـ-ومــا  الكتابة  ظهوَر  ظهوُرها  رافــق  التي  القدمية  الدولة  اإن 
ليت�صنى لول ذلك- قد حر�صت دائمًا، �صواء يف م�صر اأم  يف ما بني النهرين، على اأن تف�صل 
لغة الكتابة من حيث هي  لغة الدواوين والعلم والأدب، عن اللغة الدارجة اأو لغة الأم. اللغة 
الأوىل ُتعّد لغة ال�ّصلف، وهو ما ي�صفي عليها نوعًا من القدا�صة كما هو ال�صاأن مع كّل قدمي. 
العميقة  اأو  املعاين اجلليلة  لأداء  تليق ول ت�صلح  ل  التي  العاّمة  لغة  الأخرى  اللغة  ُتعّد  بينما 
التي جعلت لها لغة ال�صلف، وكاأن هذه مل تكن يومًا لغة حّية اأي عاّمية دارجة. ِلهذه ال�صيا�صة 
اأولها تروي�ص النا�ص على احتام ال�صلف مبا هم كذلك  اأهدافها.  نتائجها التي تتبني منها 
�صبقهم.  بها من  يدركون  نه�صة  التفكري يف  لي�صتحيل عليهم  لأنف�صهم حتى  وا�صت�صغارهم  
ونعلم اأن هذا الهدف هو بالتحديد ما يتوخاه امل�صتعمرون حني يفر�صون ا�صتخدام لغتهم يف 

م�سطفى �سفوان
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الدواوين والتعليم. النتيجة الثانية هي الف�صل بني الغالبية العظمى من اأفراد ال�صعب، وكل 
تثقيف ميكنهم من اليقظة من �صباتهم اأو من حلمهم ومن مراجعة اأحوالهم مراجعة نقدية، 

والّطالع على ما قد ُينقل اإليهم من الثقافات الأخرى.

اإىل طبقة من اخلا�صة يف  الكّتاب  الثالثة والأ�صد نكاية، فهي حتويل  النتيجة  اأما 
مقابلة العاّمة حيث ت�صت�صري  بينهم الرّنج�صية التي ل تخلو منها اأّية نخبة. ا�صت�صراء يجعل 
الكاتب ُيعَجب بفكره اأكرث مما يعمل على تثقيفه تثقيفًا �صحيحًا. تكفي للدللة على ذلك قلة 
واملجالت  ال�صحف  واحتكار  والن�صر  الطبع  دور  احتكار  اأن  العربية. �صحيح  اإىل  التجمات 
الأقطار  ما يتجم يف جميع  اأن  نرى  ولكن حني  العربية.  الدولة  �صيا�صة  يتجزاأ من  جزء ل 
العربية خالل �صنة قد ل يتعّدى ما يتجم خالل اأ�صبوع يف اأ�صبانيا، اأو بولونيا، اأو اليابان، ل 
يبقى جمال لل�صك يف اأن هناك خلاًل جذريًا يف تربيتنا الثقافية ويف �صيا�صتنا التعليمية التي 
مل ي�صع اأ�ص�صها املتعلمون اأنف�صهم، كما حدث يف اأوروبا حيث اأخذوا يف التجمع حلقات، ثم يف 

اإن�صاء اجلامعات منذ القرن الثاين ع�صر بل ر�صمتها الدولة منذ الأزل. 

هذه ماأ�صاة. لأن ما �صبق قوله ل يتك جماًل لالأمل يف اأن تعرف �صعوبها مفهومًا 
جديدًا للحكم يغرّي من اأو�صاعها. اإذا كان هناك اأمل، فهو اأن ين�صط كتابنا من اأجل العمل 
على تكوين جمتمع مديّن مع ما يت�صمنه ذلك من ترك النا�ص اأحرارًا يف تاأ�صي�ص اجلمعيات 
التي يرون �صرورة تاأ�صي�صها من اأجل الدفاع عن م�صاحلهم وق�صاياهم املادّية وغري املادية. 
اإن مثل هذا الن�صاط يتفق مع املناخ العام الذي ي�صود العامل اليوم، ول �صك يف اأنه �صوف يلقى 
تاأييدًا من جانب املنظمات العاملية غري احلكومية. اأّما حكوماتنا، فال �صك يف اأنها �صتحارب 
امل�صاواة  اأخذًا مببداأ  اإىل جانب الف�صحى  العامّية  اللغة  الن�صاط كما �صتحارب تدري�ص  هذا 
اأو جزء منهم  اأن تكون لإحداها قدا�صٌة ما. فهل �صيمار�ُص كّتابنا  بني اللغات الإن�صانية دون 

م�صوؤوليتهم اأم اأنهم �صيظلون جزءًا ل يتجزاأ من نظام لن يتحرروا منه مهما بكوا وتاأملوا ؟ 

1 ختم اأدوني�ص ق�صيدة ‘حتّية اإىل بغداد’ بقوله: »لت�صل، يا اأيها ال�صاعر، من يوقظ هذي الأر�ص/ غري 
املع�صية.« القد�س العربي، 1 ن�صيان، 2003 )املحّرر(.

 Etienne de la Boétie [1530-1563] Discours de la servitude volontaire, Gallimard, Paris, 2008. 2 )م(.
 Moustafa Safouan, : 3 ظهرت اأول ترجمة للكتاب باللغة الإنكليزية، تلتها  ترجمة بالفرن�صية

 Why Are the Arabs Not Free? The Politics of Writing, (Critical Quarterly, Blackwell Publishing, Oxford,
2007) & Pourquoi le monde Arabe n’est pas libre? Politique de l’écriture, (Denoël, Paris, 2008). (م)
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 Nietzsche )1900-1844( ث الفيل�صوُف الأملاين فريدريك نيت�صه ةٍ ، حتدَّ ذاَت مرَّ
بعيًدا عن  ُويبقيه  امَلاورائيَّات  ، يف  لقُرونٍ  الغربي،  الفكَر  ياأ�صُر  الذي ظل  الكبري  العائق  عن 
خت يف  ريورة واحلياة، قاِئاًل اإنُه الأخالُق ومنظومة القيم التي تر�صَّ النفتاح على عامل ال�صَّ
القوة  اإرادة  على  تاريخًيا  رت  انت�صَ �صة  ُموؤ�صَّ بو�صفها  امَل�صيحية  ا�صتعادتها  اأفالطونيٍة  �صورة 
ه نيت�صه، يفُ �صورٍة بديعة، ما عا�صُه الفكُر الغربي بقوله  وح املاأ�صاوية الإغريقية. وقد �صبَّ والرُّ
اإن الأخالَق مثلت �ِصري�صه Circé الفال�صفة. والكل يعلُم اأن ‘�صري�صه’ هذه، هي تلك املراأُة التي 
جاء ذكُرها يف الأودي�َصة الُهومريّية، وقد مَتثل عملها يف َم�صخ اأ�صدقاء اأولي�ص Ulysse بتحويلهم 
اإىل خنازير. هكذا راأى نيت�صه كيف اأن الفكَر الغربي وقع اأ�صرًيا يف يد الأخالق بو�صفها قيمًا 
احلياة  طم�ص  يف  اجتهدت  زاوية  من  والأ�صياء  العامل  اإىل  النظر  يف  مرجعية  خلفية  �صكلت 
ل نظَرُه عن نداءاِت احلياة  بواِتها اإىل الُقّوة والمِتالء. من هناُ م�ِصخ الفكُر الغربي وحوَّ و�صَ
العميقة، والإرادة، واخللق، والإبداع، والتجاوز ِلي�صقَط يف اأحبولة الن�صحاب من العامل، ومن 
ريورة ويتعلَق بالعوامل الوهمية. ونحن نعلم، جيدًا، اأن هذا النقد النيت�صوي كان  هدير ال�صَّ
التي  الكال�صيكية  الغرب  الغربي يف ظل حداثة  الفكر  اأزمــاِت  بع�ص  الك�صف عن  حا�صمًا يف 
�صهَدْت بداية اأفوِل املُتعاليات، وهجِر املعنى خمدَع املطلق و�صماَء الالهوت ليولد با�صتمرار، 

بعد ذلك، يف التاريخ.

اأردنا اأن ُنورد هذا املثال من الفكر الغربي، هنا، كي نفتَح النقا�ص على عوائق الفكر 
‘�صري�صه’ العربية  العربي املعا�صر، وكي نبحث يف بنيته العميقة ويف نظامِه الإب�صتيمي عن 

اأحمد دلباين

َمتى َينتهي ن�سيُد الَبجَعة ؟
ائدة �سذَراٌت من ماآزق الثقافِة العربيَّة ال�سَّ
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التي تبقيه اأ�صرًيا لل�صلل الذي يعرفُه اأمام حتّولت العامل و�صريوراِت املعرفة. اأردنا اأن نفتَح 
اأ�صابري املوروث الفكري والثقايف العربي على النقد، بغية ف�صح تراجع الوعي العربي اأمام 
�صدمي اللحظة؛ وبغية اإماطة اللثام عن َت�صرُنق هذا الفكر اأمام جلبة التاريخ و�صخب التجربة 
يف عامل ل يكفُّ عن التغري وطرح التحّديات. كما نود اأي�صًا اأن نتناول، يف �صوء جديد، ماآزق 
اآلة النقد  تبعده عن اجلذرّية املطلوبِة يف مقاربة الواقع وتفعيل  الفكر العربي املعا�صر التيُ 
واملُراجعة. فَمن هي ‘�صري�صه’ الفكر العربي واحلياة الثقافية والعقلية العربية عمومًا ؟ ما 
اأ�ُص�صها وحمّدداتها ؟ اأين يتجّلى امتداُدها يف احلياة العربية بكل مظاهرها ؟ ما العمُل من 
ل�صُروط  والتاأ�صي�ص  والعامل،  الوجود  اكتناِه  يف  املغامرة  وموا�صلة  اأ�ْصرَها،  من  اخلروج  اأجل 

الإبداع ؟

اخلروج  على  العمل  بداية  اأجل  من  اليوم،  �صرورية،  نراها  وغرُيها  الأ�صئلة  هذه 
اأن  الالزم  كان من  ورمبا  العربي.  للفكر  الأ�صا�صّية  ال�ّصمة  مُيثل  اأ�صبح  الذي  النحبا�ص  من 
ُيد�صن العقُل العربي والإ�صالمي، بذلك، عهدًا جديدًا يكتب ِ�صفَر ُخروجه من تاريخ امل�صاحلة 
العوامل القدمية، ونهاية ح�صا�صّيتها  اأبوكاليبتيكي جديٍد ي�صهد نهاية  اإىل تاريخ  مع التاجع 

ومقارباتها للعامل، ويقُف فيه على اأر�ٍص بكر اآن اأن متتلئ مبدافن الآلهة التيُ توؤثث حياتنا. 

2
َيح�ُصُن بنا اأن ن�صري، بادئ بدء، اإىل اأن حماولِت الفكر العربي احلديث اخلروَج 
من عطالة النظر ومن البطالة الروحية يف العامل املعا�صر قد انتهت اإىل ف�صل. مل يكن فكُرنا 
املقّد�صة يف حلظة  البداياِت والولدة  اإىل مالحم  ‘النه�صة’ اإل حنينًا ونو�صتاجليا  يف بداية 
الغتاب عن احلا�صر الذي حاد عن الالُهوت وَجعل فجر النا�ُصوت َينبلج عقالنية ً، و�صناعة 
وقّوةً ، وهيمنة عند الآخر الغربي. مل تكن عقالنّيتنا اإل انبهارًا بالآخر اأوم�صاحلة مع موتنا 
التاريخي، ونفخًا يف رماد ثقافتنا القدمية التي مل نعرث على و�صفٍة تعيد لها �صرارة احلياة من 
جديد. مل تكن، بعد ذلك، يوتوبيا ‘الثورة’ اإل بالغة ورنينًا يف �صحراء الالمعنى، ومل تكن 
»ال�صباحاُت التي تغني« اإل وهمًا، و�صرابًا، وانحداًرا اإىل جحيم ال�صتبداد وتدجني الإن�صان 
اأبدًا. ويف  ياأتي  لن  املُخّل�ص   Godot اأن غودو  ف�صيئًا،  �صيئًا  نعتقد،  ما جعلنا  الفكر؛  ذجِة  وَنْ
ِخ�صّم النهيار واخليبة ال�صاملة، نرانا اليوم، ُن�ِصيح باأوجهنا عن القدر العوملي اجلديد، وُنوؤثر 
�ص تعوي�صًا عن فقدان العالقة الهارُمونية باحلا�صر. هذا ح�صادنا يف  الزواج بالأبدّية واملُقدَّ

َمتى َينتهي ن�سيُد الَبجَعة ؟
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املاكر  احلديث  التاريخ  تراجيديا  على  اأطــلَّ  الــذي  وجُهنا  هــذا  املا�صي.  القرن 
العزلة  بفعل  اختنق  الذي  ال�صغري  بيتنا  خارج  املعنى  تخوَم  ُويو�ّصع  عنا،  بعيدًا  ي�صَنع  وهوُ 

والالفاعلية. 

دائمة  مراجعة  اإنه  النقد.   فاعلّية  على  يقوم  عمقه،  يف  الفكر،  باأن  ُن�صّلم  اإّننا 
بحثًا  والوجود  العامل  مفازة  يف  ينتهي  ل  ترحال  وهو  العامل.  مع  نقيمها  التيُ  للمرا�صالت 
التفكيُك الذي ل  اإل ذلك  اأ�صا�صًا، ما هو  اليوم،  الفكَر  اإن  عن حجر احلقيقِة املقّد�ص.  بل 
�صة احلقيقة ذاتها ونقد متظهراتها الفكرية والجتماعية وال�صيا�صية. اأمل  يتّدد يف نقد موؤ�صَّ
اأ�صكال �صحق الإن�صان، تتمُّ بو�صاطة  اأ�صكال ال�صتبداد والتحّنط يف املا�صوية، وكلُّ  تكن كلُّ 
احلقيقة مفهومة ً على اأنها نظرية تعلو على التاريخ الذي اأنتجها ؟  اأمل يكن العامُل يف منظور 
�ص  املُوؤ�صَّ املعنى  نظام  يف  العامل  بهُيوىل  للزج  معتقاًل  اأو  ‘غولغ’ كبرًيا  ي�صبه  احلقيقُة  هذه 
�صة احلقيقة، يف اأو�صاع كثرية، تواطوؤًا ُمعَلنًا مع قّوة النظام  على الواحدية ؟  اأمل تكن موؤ�صَّ
�صيكون  بالأ�صا�ص.  نقدية  فاعلية  الفكرية  الفاعلية  من  يجعل  ما  هذا  ؟   املعنى  قّوة  مع  ل 
املفكُر، بالتايل، هو ذلك الذي مُيّد يَده اإىل ثمار �صجرة ال�ّصر ُمنتهكا قدا�صة املعنى املوؤ�ص�ص 
م. �صيكون مغتبطًا وهوُ يعيد اكت�صاف ف�صيلِة ال�صقوط يف املنايف اجلميلِة حيُث بكارة  واملعمَّ

املعنى. 

ي�صّكل مداَر امل�صاءلت بالن�صبة للفكر العربي اليوم.  اأنُ  هذا حتديدًا ما قد يجب 
اجلــراأة   املا�صي-  القرن  ن�صِف  -طــول  ميتلك  مل  الفكر  هذا  اأن  نعتقُد  ونحن  ذلــك،  نقول 
بعيدًة عن  وُتبقيها  العربية  احلياِة  ت�صلُّ حركة  التي  الأ�ص�ص  نحو  الذهاب عميقًا  الكافية يف 
اأبجدياِته  اأن ميتلَك  العامل املعا�صر، ول  اأن يدخل  الفكُر  الفاعلّية والإبــداع. مل ي�صتطع هذا 
اأو ي�صهم يف تغيري وجهه. لقد ا�صتعا�ص عن املنظومات الفكرية التقليدية مبنظوماٍت فكرية 
وافدة، واأ�صهم بذلك يف تراُجع الذات العربية ويف جعلها ُمومَياء ل روح فيها. مل تكن فل�صفتنا 
اأن�صنًة ونقدًا لالأو�صاع التي اأنتجت الغتاب عن الواقع، واإنا تكنولوجيا جديدة اأْجهزت على 
بواِت الأوىل اإىل النعتاق. مل تكن حداثتنا  الإن�صان، وطم�َصت فيه منافذ احلرية وينابيع ال�صَّ
روحًاجديدة وعقاًل متحررًا من الو�صاية واملرجعيات املتعالية، بل  كانت حتديثًا �صكليًا واآلة 
مل ُتغرْي نظرَتنا اإىل ذاتنا واإىل العامل. ولكن كيف ح�صل ذلك يف العامل العربّي وهو يتاأهُب 
للتحرر من الأمربيالية، ويحلم بدخول م�صرح التاريخ الذي اأ�صبح ميداَن اإبداعٍ  و�صراع على 

اأحمد دلباين
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امتالك معنى الكينونة التاريخية للب�صر ؟ كيف وقع عقلنا وتفكرينا يف اآلة الرتهان ملا ي�صدُّ 
واكتفينا  الآ�صر  املجهوِل  مع  �صداقتنا  فقدنا  كيف  ؟  العميقة  احلياة  وو�صو�صاِت  املعنى  اآفاق 

باحلكمة والتعاليم والو�صايا املقّد�صة بكل اأ�صكالها ؟ 

3
املعا�صر  العربي  الفكر  اأعاقت  التي  الأزمــة  ت�صخي�ص  اإىل  ن�صُل  حتديدًا،  هنا، 
يقطُع  القدمية؛  العوامل  اأزمنة  عن  خمتلف  زمٍن  اإنتاَج  يعني  الذي  الإيجابي  احل�صور  عن 
مع حمدداتها ومع نظرتها اإىل العامل والأ�صياء. مل يكن الفكُر العربي املعا�صر نقًدا جذرّيًا 
مولية  وقطيعة معرفية مع ال�ّصائد، واإنا حلظة مَتثَل عمُلها يف اإعادة اإنتاج زمن الواحدية وال�صُّ
والأنظمة املغلقة. ذلك هو الزمن الثقايف الإيديولوجيُّ بامتياز. مل تكن احلداثة العربية، بذلك، 
انت�صارًا للحرية والإن�صان. كانت  انت�صارًا للمرجعيات ولأنظمة الواحدية الفكرية وال�صيا�صية 
الدولة  العربية )حداثة  للحداثة  اأتيح  القدمية. من هنا،  الدينية  الواحدية  التي حّلت حمل 
القدمية،  القمعية  البنية  املعا�صرة على  العلمانية  اجُلبة  اأن تخلَع  الإيديولوجي معًا(  والفكر 
بعيدًا عن روح احلداثة الفعلّية التي تعني انبثاق زمِن الإن�صان املُتخل�ص من الو�صاية، ومن 

زمن املطلق يف جميع مناحي احلياة – معرفةً  واجتماعًا و�صيا�صة. 

اخلا�صة  حلداثته  ُيوؤَ�ص�ص  مل  الذي  العربي  الفكر  �صلُل  راأينا،  يف  يكمن،  هذا  يف 
بو�صفها �صوؤاًل واأن�صنةً  ومغامرة يف املجهول، ل بو�صفها تورطًا يف اإنتاج منظوماِت الإخ�صاع 
وا�صتبدال اللوغو�ص العلماين باللوغو�ص الديني القدمي. اإن التفكيك اجلاري اليوم يف العامل 
َيجتهُد يف ف�صح البنياِت اخلفّية، لكل اأنظمة ال�صتبعاد والنبذ التي متار�ُصها منظوماٌت فكرية 
عي العمل على حترير الإن�صان من الغتاب. ورمبا بنيَّ التفكيُك الفعلي  ظلت، لزمن طويل، تدَّ
خلطابنا الفكري املعا�صر اأن جرثومة ال�صتبداد والروح القمعية، وح�صور املقّد�ص يف �صورة 
املرجعية املذهبية - ظلت كلها تنخُر حياتنا من الداخل وتف�صحها، وتبقيها اأ�صرية لالدعاء 
الفارغ الذي جعل من فكرنا املعا�صر بيانًا حداثيًا تقدمّيًا كما كنا نعتقد. قد نعرُث على املالمح 
ل  تو�صُّ �ُصبِل  املعا�صر وحّولتُه عن  العربيَّ  الفكَر  التي م�صخت  ‘�صري�صه’ العربية  الأوىل لوجه 
ف على اأزمة اأولي�ص العربي  احلداثة الفعلية يف التاأ�صي�ص ل�صروِط احلرية والإبداع. هنا، نتعرَّ
‘�صري�صه’  اأحابيل  يف  و�صقط  والنعتاق،  ال�صوء  جزر  اإىل  رحلته  موا�صلة  ي�صتطع  مل  الذي 
العربية – عنيُت بذلك بنيةَ  الفكر املرجعية والروح املذهبية والروؤية ال�صمولية القائمة على 
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اّدعاء احتكار احلقيقة. 

الذي  العميق  العربي  املعرفة  نظام  اأن  ذلــك،  من  انطالقًا  نقرر،  اأن  ن�صتطيع 
جيدًا،  مالحمها،  تبني  ميكن  ملحددات  خا�صعًا  ظل  والأ�صياء  للعامل  روؤيتنا  اإنتاج  يف  م  حتكَّ
ة والتعايل الن�صي للحقيقة. ذلك ما يك�صُف عنه فكرنا ال�صائد منذ اأكرث  يف �صيادِة املرجعيَّ
�صة  من ن�صف قرن، وهذا قبل اأن تنتف�ص بع�ُص �صوِر هذا الفكر على الأبوّية العقائدّية املكرَّ
التي مل تكن اإل ا�صتعادة لالأ�صولية التقليدية يف ثوب دنيوي. لقد كان فكرنا، بالتايل، ُيطل 
نظام  على  العثور  يف  يجتهد  وظل  النظرية،  علياء  من  التاريخ  تراجيديا  وعلى  العامل  على 
الأ�صياء والعامل مبتعًدا عن حركية الواقع الفعلي، وهو يكتبِ �صفرا جديدًا قّدر له اأنُ يد�ّصن 
انهيار زمن العقائديات املت�صلبة والإيديولوجيات ال�صمولّية. هكذا، خ�صر هذا الفكُر رهان 
النخراط يف العامل، ورهان فهمه، وا�صتيعاب اإيقاعه، متهيدا لتغيريه نحو الأف�صل كما ظل 
ي�صرف  يجعلهُ  الذي  اللوغو�صي  النزوع  هي  بالتايل،  فكر،  لكل  الكربى  امل�صكلة  اإن  يّدعي. 
على التاريخ منِ خْدرِ الكلمة الأوىل، دينّية كانت اأم علمانية/اإيديولوجية. املوقف واحد يف 
الأ�صولّية  موقف  اإنه  الفكر.  يحملها  التي  العامل  روؤية  م�صامني  عن  وهذا،مبعزل  احلالتني 
ي، ُوتوؤ�ّص�ص عليه مواقفها الفكرية وال�صيا�صّية وت�صّورها لعمل  التي ل حتيُد عن املرجع الن�صّ
املجتمع وقيِمِه وُمبادراتِه التاريخّية. رمبا هذا ما عا�صه الفكر العربي ب�صورتيه الذائعتني: 

واملارك�صية/ال�صتاكية. القومية 

ولكن ما موقُف فكر مماثٍل من ق�صايا احلرّيات، وحقوق الإن�صان، والدميقراطية 
واحتام ِ الختالف؟ ما موقفه من ق�صايا الإبداع، والنقد واملُ�صاءلِت الفكرية اجلذرية ؟ اأعتقد 
اأن هذا ال�صوؤال ل يحتاج اإىل عناء كبري من اأجل الإجابة ال�صافية. لقد ظل الفكُر الإيديولوجي 
منظومة نبٍذ وا�صتبعاد وانغالق اإزاء املختلف، وظل َمعينًا يهدر بكل �صنوف الإدانة والتخوين 
با�صم الوحدة؛ كما ظل �صيفًا مقد�ّصًا ُم�صلَّطًا  على �صبوات الإبداع واملغامرات الفكرية خارج 
�صلطة النموذج. من هنا، نفهم كيف كان الفكر امل�صتند اإىل البنية الواحدية وال�صمولية ي�صمر 
يف ذاته عنفًا رمزيًا ل ي�صتطيع اأنُ يتجمُه -�صلطويًا و�صيا�صيًا- اإل يف �صورة قمع وا�صطهاٍد 
�صية وقد ابتعدت عن كونها مغامرة يف اكتناه ليل  �ص. هذه، بالتايل، م�صكلة احلقيقة املوؤ�صَّ ُموؤ�صَّ

العامل والوجود.  
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مل ن�صهْد قتَل الأب يف ثقافتنا العربية احلديثة واملعا�صرة: هذا هو م�صكُل احلداثة 
الّرئي�ص عندنا. مل تعرف ثقافتنا ان�صالخًا من عوامل املَرجعيات املُتعالية عن التجربة، ومل 
ت�صهْد اأفول اللُوغو�ص، بل اأعادت اإنتاج زمن الأب الثقايف/الرمزي يف �صورة تلب�ُص زيَّ الع�صر. 
احلداثُة، جوهريا، اأن�صنة ٌ ل متذُهب؛ وهي تفكك للمطلق ل اإعادة اإنتاج له. اإنها ذلك الزمن 
احل�صاري الذي �صهد »عطلة الآلهة« كما يحب هيدغر Heidegger اأن ُيعرّب. اإنها ن�صيُد البدايات 
نريون  كلمة-  اإنها -يف  الفارغة.  ماوات  ال�صَّ وا�صمحالل  القدمية  العوامل  نهاية  اأعلنت  التي 
العامل  اإىل  فر  ال�صَّ البهّية يف  املغامرات  بداية عهد  و�صهد  الأبوّية  احتاق  نخَب  �صرب  الذي 
وقد اأ�صبح غابة تُو�صو�ص بال�صر من بعيد. مل نعرف احلداثة بو�صفها انقالبًا على ا�صتبداد 
البنيات املرجعية للفكر، ومل نفهمها بو�صفها انت�صارًا لالأنتوبو�ص الذي اأ�صبح مركَز الكون، 
ومرجَع القيم يف عامل تفتَّت فيه التعايل. مل ن�صهْد، مبعنى ما، يف ثقافتنا احلديثة واملعا�صرة 
ما ميكن اأن ُن�صّميه الثورة الكُوبرنيكية العربية يف جمال الأن�َصنة، بل اأَعدنا اإنتاَج زمن الو�صاية 

الالهوتية يف عباءٍة علمانية كما راأينا.  

بوابة  من  الع�صر  دخلنا  واإنــا  ة  اخلا�صَّ حداثتنا  ننتج  ملُ  اأننا  بالتايل،  نعتقُد، 
واملُمار�صة  الفكر  يف  املرجعي  املركز  و�صيادِة  القدمية  الروح  باأغالل  ُم�صفدين  ال�صتهالك 
على ال�صواء. ت�صهُد على ذلك خيباتنا يف حماولت حتديث جمتمعاتنا؛ وف�ُصلنا يف القطع مع 
بنيات التقليد واملا�صوية، ما جعلنا نحيُد عن تر�صيخ قيم التعّدد والختالف، والدميقراطية 
باملفهوم احل�صاري ال�صامل. رمبا كان هذا مداَر بع�ص �صور النقد اجلذري يف الفكر العربي 
ف�صح  يف  الرائدة  وحماولته  اأدوني�ص  حلظة  اإىل  حتديدًا،  يرجع،  الذي  املعا�صر  التفكيكي 
اإن »كل مذهبيٍة  اإذ  اآنفة الذكر.  بنياِت الهيمنة والنغالق يف منظومات فكرنا الإيديولوجية 
النظام  م�صتوى  يف  املعا�صرة،  حياتنا  كانت  وهــل  اأدوني�ص.  ُيعرّب  كما  باجلالدين«  ُحبلى 
التي  احلديثة  اإيديولوجياُتنا  كانت  هل  ؟  ذلك  غري  الفكري،  النظر  م�صتوى  ويف  ال�صيا�صي، 
تكن يف  اأمل  ؟  اأي�صًا  والإن�صاين غري ذلك  الجتماعي  وللتقدم  للتحرر  اعتمدناها مرجعياٍت 
جتلّياتها الأدبيِة وال�صيا�صّية ُم�صّوغا لال�صطهاد وقمع الراأي املخالف وتر�صيخ اأحادية الراأي 
تختلف، يف هذا، عن ممار�صات  وهل  ؟  �صنف  كل  باجلالدين من  كلها  اأمل حتبل  والنظر؟ 
الفكر الأ�صويل الديني القائم على ادعاء احتكار احلقيقة النهائية للعامل والأ�صياء، من اأجل 
ت�صويغ  الو�صاية واحلجر على العقل ؟ هذا، رمبا، ما يدعونا اإىل ا�صتح�صار نيت�صه من جديد 
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�صة مثلت ‘ميتافيزيقا اجلالد’ كما ُيعرب ب�صورة لفتة. مل  وهو َيعترُب امل�صيحية التاريخية موؤ�صَّ
َرِحمًا   اإل  اأي�صًا، طول  ن�صف القرن املا�صي  تكن حداثتنا القائمة على الفكر الإيديولوجي، 

حبلت باجلالدين الذين خنُقوا حياتنا و�َصحقوا الإن�صان.  

�صلكتُه حركة  الذي  امل�صاُر  اإىل احلداثة/التفكيك: ذلك هو  من احلداثة/النظام 
واإجنازاِتنا  الفكرية  م�صاريعنا  تــراجــُع  وهــي  املعا�صر،  العربي  فكرنا  يف  اجلــذري  النقد 
�صات املا�صي البائد. اإنها  ال�صيا�صية على درب حترير املجتمع العربي من الو�صاية ومن ُموؤ�صَّ
حركة النقد الذي اجتهد يف تعرية الالمفكر فيه يف خطاباتنا وممار�صاتنا، ويف ف�صح بنيات 
الفكر العميقة التي مل تتزحزح عن طابعها الديني/الالهوتي يف التعاطي مع الواقع والتاريخ 
اأن احلداثة، كما متثلتها ُنخبنا الثقافية وال�صيا�صّية، مل تكن  والإن�صان واحلقيقة. فقد تبنيَّ 
الت�صريُع  فيه  الإيديولوجية؛ ومت  العقل داخل زنزانة  اعتقاُل  اإل نظامًا معرفيًا مغلقًا متَّ فيه 
حقيقي.  اإبداع  كل  –�صرِط  املُوؤ�ص�ص  ال�صائِد  انتهاك  ومغامرات  والذاتّية،  احلرية  ل�صتقباح 
هذا ما جعل من حداثتنا انحرافًا بّينًا عن الأن�صنة الفعلية وتر�صيخّا ل�صلطة املرجع واملعيار؛ 
ومن  التجربة احلّية  انبثاقًا من  اأو  الوجود  بحثًا يف مفازة  ل  ن�صيًا  تاأ�صي�ًصا  وجعل احلقيقة 
تعرجات التاريخ التاجيدي وَم�صاماِته. هذا يعني، اأن ثقافتنا احلديثة واملعا�صرة مل تنظر 
فر الدائم يف متاهة العامل، بل عدَذْته   اإىل املعنى بو�صفه اأر�صا تقف عند تخوم ال�صوؤال وال�صَّ
عن  ويبتعدون  الولء  يقّدمون  من  لكل  الإيديولوجية  الثقافة  اآلهة  بها  اأو�صْت  موعودة  اأر�صًا 

خطيئة النقد.

خته احلداثة/النظام املغلق:  هنا مكمُن امل�صكل الرئي�ص يف نظام املعنى الذي ر�صَّ
كان املعنى �صابقًا ومل يكن لحقًا. اإن هذه البنية املعرفية العميقة ظلت َمِعينًا للف�صل الكبري 
قاتها. ولكن  الذي �صاَحب كل منظومة �صمولية تعتقُد اأنها اعتقلت العامل يف خطاطاتها وُم�صبَّ
للعقائديات  املُــدوي  ال�صقوط  �صهدت  التي  الأخــرية  العقود  منذ  باملر�صاد  كان  التاريخ  مكَر 
الكال�صيكية، وممار�صاتها التي �صحقت الإن�صان، وجعلته جرمًا �صغرًيا يدور يف فلِك امَلذهب 
بعيًدا عن  يكن  املُعا�صر مل  الطليعيَّ  العربيَّ  اأن فكرنا  اإىل  الإ�صارة  اإنا جتُب  الإيديولوجي. 
فاعلية التفكيك، وهو ما جنده ميتد من حلظة اأدوني�ص اإىل اآخر جتلّيات النقد الذي يحاول اأن 
يتجاوز حُمّددات احلداثة الكال�صيكية املذهبية املغلقة اإىل اآفاق احلداثة التي ت�صرُب الأ�ص�َص 

وتخلخل ُم�صلَّماِت ال�صائد املعريف واحل�صاري عمومًا. 
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ل يقوُم الفكر بو�صفه مرا�صالٍت مع �صدمي العامل و�صخب التاريخ اإل على فاعلية 
النقد: نقِد الأ�ص�ص التي تطفو عليها اأ�صكاُل الوعي ال�صائد، ونقد امل�صمرات التي تتحكم يف 
خطابات املعرفة وتوؤ�ص�ص للفعل. الفكر، بهذا املعنى، مراجعة دائمة لأنظمة املعنى يف الثقافة. 
هذا هو مدلوُل التفكيك الذي ا�صتطاع اأن ُيخّل�َص احلداثة العقلّية والفكرّية من التحّنط يف 
املذهبية والالتاريخية. اإنه احلداثة اجلديدة التي تعلن طرَح جلدها القدمي، والن�صالخ من 
حكاياتها التاأ�صي�صية، ومن يوتوبياتها املُنَهكة بفعل �صريورة التاريخ ومفاجاآته وماآزقه. ونحن 
رًا، اآلة النقد التفكيكي  نعلم اأن الفكَر العربّي الذي ن�صاأ يف كنف التمذُهب قد بداأ ُيجابه، ُموؤخَّ
يف حماولٍة للك�صف عن م�صبقاته ال�صمنية وعوائق انفتاحه على مهاوي التاريخ، وفاجعة انهيار 
املعنى القائم على املُ�صبَّق. لقد كان من الالزم عتُق املعنى من امل�صبق اجلاثم بفعل دوام نظام 
احلقيقة القائم على املرجعية الن�صية، وكان من الالزم اأي�صًا حتريُر اإرادة املعرفة من اإرادة 
العتقاد. اأو يف كلمة: كان يجب العمل على اأن ي�صبَح املعنى لحقًا ل �صابقًا كما �صوف يعرّب 

اأدوني�ص.

فعله  ملا  مُماثاًل  نقديًا  عماًل  العربية  الثقافة  تعرف  اأن  اآخــر،  مبعنى  يجب،  كان 
كان  الدوغماطيقي’.  ‘�ُصباته  من  الغربي  العقَل  يوقظ  وهو  الغربية  الثقافة  يف   Kant كانط 
بات العقائدي« كما ُيعرّب علي حرب-  داخل  باِت الإيديولوجي –اأو »ال�صُّ يجب اخُلروج من ال�صُّ
قات يف ثقافتنا العربية. ولكن هذا الأمر الذي  �صرانق نظام املعنى املغلق القائم على املُ�صبَّ
تزامن مع حلظته احل�صارية، ما زال م�صروعًا مفتوحًا وانتفا�صة نقدية ُت�صهر حراَب النقد 
وتعّرجات  املعنى  املعرفة وحتّولت  فتوحات  بعيدًا عن  وت�صرنقنا،  انغالقنا  وجه  اجلذري يف 
التاريخ. ما زال الفكُر العربي ال�صائد، مبعنى اآخر، غارقًا يف َخَدرِه اللذيذ واأقل جذرّية مما 
اإذ هو ل يذهُب عميقًا يف م�صاءلة الأ�صول، ول يتجراأ  هو مطلوب منه يف اللحظة الراهنة. 
على انتهاك املقّد�ص املنتع�ص اليوم بفعل النتكا�ص، ول يحاول القرَع على باب البدايات التي 
اأ�ص�صت لنظام احلقيقة، و�صلطة املعنى الرا�صخ يف ثقافتنا منذ قرون. اإنه فكٌر يت�صالُح اأحيانًا 
مع املعطى، ويحاول ترميَم ذاكرته ويهادن حلظة التاجع ال�صامل بالتحالف مع الأ�صوليات 
اجلديدة. هذا ما يجعل منه ان�صحابًا ُمعَلنًا من دائرة املهام النقدية اجلذرّية التي ل يكون 

الفكر ذا قيمة اإل انطالقًا منها.
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نقد  ة  َمهمَّ عن  َيحيد  اأن  اليوم،  العربية،  الثقافة  يف  الفكري  للنقد  ميكُن  كيف 
خلخلة  عن  بوجهه  ي�صيح  اأنُ  النقد  لهذا  ميكن  كيف  ؟  حتديدًا  منها  والدينّية   – الأ�صول 
هذا  يجتَح  األ  ميكن  كيف  ؟  عندنا  الرا�صخ  القمعي  املعنى  نظاُم  عليها  يقوم  التي  الأ�ُص�ص 
�صية،  املُوؤ�صَّ وجتلّياتها  الفكرية،  جذورها  يف  الواحديَّة  زنزانة  من  النعتاق  ف�صاءاِت  النقُد 
متهيدا لتحرير الطاقة الإن�صانية على الإبداع وجعِل املعنى انبجا�صًا من التجربة احلّية مع 
الوجود ؟ ملاذا ن�صقط دائمًا يف نَزعات الإ�صالح الفكري التي ُتطيل اأمَد املا�صي ُوتوؤَّمن لالأب 
الثقايف/الرمزي حياة جديدة بيننا ؟ هذه الأ�صئلة نراها حارقة اليوم وهي ُت�صكل اإحدى مهام 
احلداثة/التفكيك التي جتابه �صفاقة املرحلة على م�صتوى كوين اأي�صا، حيث يتم بعُث الآلهة 
جا ب�صيف التكنولوجيا. اإذ نعتقد اأنه باإمكان  يف كل مكان، وحيث ينفلت مارُد الالمعقول ُمتوَّ
الفكر العربي الطليعي اأن ُي�ْصهَم يف حركة النقد ال�صامل ا�صت�صرافًا لعامل ين�صلخ من اأ�صكال 
املُتبادل’ يف  ال�صتبعاد  ‘اأنظمة  و�صداُم  الثقافية  تنابذ اجلزر  التي ميثلها  التعايل اجلديدة 
اأوقيانو�ص احل�صارة الإن�صانية كما يحب اأن ُيعرب الربوفي�صور حممد اأركون. باإمكان هذا الفكر 
اأن ي�صتعيَد طفولة العامل، وبكارة املعنى، واأن ُيحاوَر الوجود بروح املغامرين الذين ُيوؤَخذون 

اهة املعنى يف اجلزر البعيدة.  بنداءات ندَّ

الثقيلة  والتاريخّية  ال�صو�صيو-ثقافّية،  العوامل  دور  اإغفاُل  بالطبع،  ميكننا،  ل 
التي يرزح حتت اإكراهاتها العقُل العربي والوعُي ال�صقيُّ ال�صائد عندنا. كثريًا ماتكون  هذه 
العوامل -كما يبني التاريخ- حا�صمة يف انت�صار الالمعقول، ويف انتعا�ص معنى القوة املُعرب 
عن الن�صحاب من العامل ومن مغامرة اكتناه املعنى يف ليل الوجود. هذا ما ح�صل تاريخيًا 
ا ظالله حتى عهد  عندما انت�صر -مبعنى ما- ‘العقُل الفقهي’ يف ح�صارتنا الكال�صيكية مادًّ
قريب بو�صفه ال�ّصمة املميزة ملواقفنا املبدئية من ق�صايا املعرفة، وبو�صفه نظامنا املرجعي يف 
م�صاألة القيم وروؤية العامل. لقد انت�صر هذا العقل لغياب احلركية ال�صرورية يف تاريخنا من 
اأجل توليد احلداثة وتثوير بنيات املجتمع البطريركي. وما ن�صهده اليوم هو اأي�صًا تراجٌع يقف 
على اأر�صية الف�صل التاريخي يف القطع مع املا�صي املُعاد اإنتاجه، اليوم، باعتباره قوة هيمنة 
رمزية واإيديولوجية على الف�صاء ال�صو�صيو-�صيا�صي. لكْن، على الرغم من وعينا بكل ذلك، 
فاإن هذا الأمَر يجُب األَّ ي�صّوغَ ، بالطبع، بقاَء نظام احلقيقة عندنا قائًما على البنية املرجعية 

والتعايل اللوغو�صي وا�صتبدادّيِة املعنى الواحد.
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ائدة، بهذا املعنى، َمِعينًا لالإبداع مبفهومه الوا�صع.  ل مُيِكن اأن ُت�صّكل الثقافُة ال�صَّ
اإنها ثقافة َت�صتبعُد الذاتية واحلرية من دائرة الفاعلية. ول ميكنها، بالتايل، اأن تعتَق �صبواِت 
الإبداع واخللق من اأ�صر نظام املعرفة التقليدي القائم على اأحادية املعنى وعلى �صيادة القيم 
ل�صلطة  اخلا�صعة  العربية  الثقافة  تقليدية  يف�صر  ما  هذا  التعايل.  ة  ُجبَّ عليها  ُخِلعت  التي 
النموذج واملعيار يف كل �صيء، وهذا ما يف�صر بقاءها موؤ�ص�صةً  تعيُد –بال كلل– اإنتاَج زمنها 
اأتيح لنا اأن نالحظ هذا  اخلا�ص املُحّنط كمومياء خارج تاريخ الإبداع الب�صري احلّي. رمبا 
الأمر يف ميدان ال�صعر بخا�صة. فعلى الرغم من ثورة احلداثة ال�صعرية العربية ـ منذ اأكرث من 
ن�صف قرن ـ اإل اأنها مل ت�صتطع اأن ُتخلخَل يف العمق، اإىل اليوم، البنيات العميقة للح�صا�صّية 
العربّية التقليدّية يف تلقي ال�صعر وتذّوقه. يكمن وراء ذلك، بالطبع، تاريٌخ كامٌل من اإ�صتيطيقا 
امل�صافهة، ومن �صيادة النموذج واملعيار املاُلزَمنْي، �صرورة، لكل ثقافة تريد حت�صني نف�صها 
�صد ما يتهددها من غرق يف فو�صى الالت�صكل. �صت�صبح الثقافة ال�صائدة، بهذا املعنى، ُتر�ًصا 
يحمي وجه العامل التقليدي الآيل لالنهيار من حراب النقد، وحراب ال�صعلكة الثقافية التي 
العوامل  اأنقا�ص  على  اجلديد  العامل  نع  �صُ مبادرِة  زمام  ا�صتالَم  تريد  جديدة  نخٌب  تقوُدها 

املُنَتهية.

ل ميكُن اأن تكوَن الثقافة العربّية الطليعّية اإل �َصفًرا يف عوامل البكارة: بكارِة العامل 
املعريف  ائد  ال�صَّ اأبجديات  عن  خروجًا  منها  يجعُل  ما  هذا  اإبداعيًا.  اللغة  وبكارة  معرفيًا، 
املت�صالح مع حلظته، وخروجًا عن ال�صعر الذي ل َيحيُد عن اأداء دور الفار�ص دون كي�صوت 
الفرو�صية.  تقاليد  جتاوز  عاملٍ   يف  الأوهــام  طواحنَي  ي�صارُع  ظل  والذي  زمنه  عن  املغتب 
اإن ما ميالأ حياتنا هو �صقوُط كل ما كنا نعت�صُم به، باعتباره طوَق جناٍة يف حميط التاريخ 
منيًا، يف فعل نو�صتاجليا  ُك، ولو �صِ الأهوج. ورغم حلظة النهيار ال�صامل، اإل اأننا ما زلنا َنتم�صَّ
خائبة بحديثنا الذي ل ينتهي عن الهوية وعن مركزنا ودورنا يف العامل. هذا جزٌء من ُبوؤ�ِصنا 
ا كان الأجدر بنا ونحن  ونحن َنتنُح على اأر�صفة البطالة احل�صارية يف العامل الراهن. ُرمبَّ
لبعث  التاريخ يف حماولٍة  وننفُخ يف رماد  العامل احلّي،  َم�صهِد  الن�صحاِب من  نعي�ُص ف�صائَل 
الآلهة القدمية - اأن ننتبَه اإىل اأن قدَر الثقافات التي تعِكُف على حرا�صِة معابدها القدمية، 
عن   اأبًدا مبعزلٍ  تبقى  لن  املُ�صمِحّلة، هو كقَدر طروادة:  ماوات  ال�صَّ الرَبكاِت من  وا�صتجداء 

َمكر التاريخ، وُمفاجاآته، واخَتاقاِته. 
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فُر يف عوامل البكارة ؟ هذا يقت�صي منا الن�صالخ، بالطبع، عن نظام املعرفة  ال�صَّ
قات وعتَق الفاعلية الإبداعية من �صلطِة  القدمي. ويقت�صي منا اأي�صًا حتريَر املعنى من املُ�صبَّ
النموذج وكل اأ�صكال الو�صاية. رمبا تكون هذه هي احلداثة الفعلية التي ل نت�صّورها اإل عملية 
ت�صبه ‘م�صح الطاولة’ tabola rassa  يف طبعٍة عربية ُت�صِدُل ال�ّصتاَر على تاريخ الرتهان يف بنيات 
مزية املا�صوية. �صيكوُن الإبداُع الفعليُّ خلقًا ومرا�صالٍت جديدة مع العامل والوجود  الهيمنة الرَّ
ملا  واإعادة نظر وخلخلة  فالإبداُع، جوهريًا، م�صاءلة  يتوقف.  الذي ل  الدائم  البحث  اأفق  يف 
رماد  الدللة من  لفينيق  وعتٌق  ال�صائدة،  الثقافة  ملوؤ�ص�صة  دائمة  اإنه مناه�صة  و�صاد.  ا�صتقرَّ 
املعاين املكر�صة. �صيكون ال�صعر، انطالقًا من ذلك، ثورة على الثقافة بو�صفها موؤ�ص�صة َ هيمنٍة 
طم�صت معها وجه الإن�صان حتت اأثقال التاريخ القمعي. �صيكوُن �َصفرًا اإىل العامل مُيّزق �صرانق 
اخَلدر الإيديولوجي، ويعلن طهارة اللغة من عالقاتها القدمية ومن نظام الدللة القدمي. لن 
يكون ال�صعر، بالتايل، غ�صَق الكالم و�صيخوخته و�صداه، بل فجرَه وبداياِته واأعياده التي تخلع 
�صوَء املعنى على ج�صد العامل املُعتم. لن يكون من�صَد الق�صر والناطق با�صم الإيديولوجيات 
�صعرنا  املرحلة، كما نالحظ يف معظم  ال�صو�صيولوجي، واحلنق على  ال�صغط  وليدِة  املدّمرة 
اليوم؛ واإنا �صيكون حتليقا يف بكارة العامل من خالل ا�صتغاله على اللغة وحماولته الدائمة 
يف تنظيفها من ذاكرتها، ومن موُروثها ال�صطالحي/الدليل لتعيَد تاأ�صي�َص عالقاٍت جديدة 

بني الدال واملدلول تتجاوز نظاَم اللغة القمعيَّ القدمي. 

ولي�ص  للعامل  وابتكاٌر  مغايرة  لغة  احلقيقي  ال�صعر  اأن  �صبق،  انطالقًا مما  نعتقد، 
جمرد و�صف له. اإنه ال�صفر يف متاهة العامل، وهو �صوؤاٌل مطروح دومًا على الثقافة من حيث 
هو ت�صوي�ٌص لنظام القيم املكّر�صة. اإنه عتق للعامل من نظام الدللة ال�صائد يف الثقافة القائمة 
بو�صفه خلقًا  العميق،  الكياين  باملعنى  الّلِعب،  مل�صروعية  تاأ�صي�ٌص  واملتعايل. وهو  ق  املُ�صبَّ على 
مغتبطًا وفاعلية ل تكل يف تدمري كل ق�صور الثقافة الرملية على �صاطئ املجهول والالنهاية. 
ُح عن املُغيَّب يف الذات بفعل منظومات الإخ�صاع  هذا ما يجعل منه فكرًا  ُي�صائل املكبوَت، وُيف�صِ
الجتماعي  العقل  �صنَم  بذلك،  فا�صحًا،  املقموع  بهمهّمات  يكتنز  �صوؤال  �صيكون  التاريخية. 
باعتباره موؤ�ص�صة قمعية هائلة. ونحن نعتقد اأن ف�صيحة بنياِت القمع الرا�صخة ل تكمن اإل يف 
قول اجَل�صد. من هنا، كان اجل�صُد حمرابًا لل�صعر احلقيقي، وكانت اخلطيئةُ  نُبّوَته يف قول 
الإن�صان ال�صامل الذي ظل مطُموًرا حتت اأكدا�ص التعاليم وقيم الإخ�صاع. ال�صعر، بهذا املعنى، 
خروٌج ُمعَلن من دائرة قيم الثقافة القمعّية، وهو فاعلية ج�صدانية جتنح اإىل مناه�صة الثقافة 
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القائمة على طالق الذات مع الوجود. اإنه �صبوات ل تهداأ وحنني عميق اإىل تلك 
ْكر  وال�صُّ والنخطاف،  الن�صوة  وِعرب  احلب،  فعل  عرب  والعاملِ  الإن�صان  بني  البدئية  الوحدة 
اأي�صًا، انت�صارًا  والرق�ص، وَحْمحَماِت الروح يف منايف الكينونة املُعذبة. هذا ما يجعل منه، 
للرغبة ودخول يف اإيقاع العامل وليل املعنى، حيث ل مكان للثنائيات التي مزقت الوعَي وجعلت 

ال�صماَء �صيدةً  على الأر�ص. 

ائمة. اإنه طفولتها ونزوُعها  الإيديولوجية نعا�ُص الثقافة. اأما ال�صعُر فهو يقظتَها الدَّ
ذلك  العليا-  ة  الك�صفيَّ ذرواتــِه  -يف  اإنه  الأ�صياء.  فجر  وعناق  البدايات  اقتاِف  اإىل  الدائم 
رمبا  العامل.  غابِة  يف  ي�صافَر  اأن  قبل  الن�صيان  نهر  من  �صباح،  كلَّ  ي�صرب،  الذي  الع�صفوُر 
نتذكر، هنا، ال�صاعر الفرن�صي العظيم �صان جون بري�ص Saint-John Perse -يوم ت�صُلِمه جائزة 
نوبل لالآداب- قائاًل: »�صيكوُن ال�صعر وليَد  الده�صة، نظري ما كانت الفل�صفة يف بداياتها عند 
فر اإىل العامل، واخلروج من ذاكرة  اليونان«. الده�صة ينبوٌع ل يكف عن الهدير بالدعوة اإىل ال�صَّ
املعنى امل�صتنفد. وال�صعر، هنا، هو ما َي�صقي ُعوَد الثقافة الذي جّف فيه ماُء التطّلِع وال�صبوِة 
العربية  ثقافتنا  اأن  علمنا  فاإذا  الوجودي.   المتالء  اإىل  وال�صبق  والروح  اجل�صد  اأعياد  اإىل 
ال�صائدة، اأ�صا�صًا، ثقافة يغلب عليها الطابع الإيديولوجي، اأمكننا اأن ندرك مدى حاجِتنا اإىل 
ال�صعر الذيُ يف�صح عن الَهوية الإن�صانية بكل اأبعادها، خارج خطاطات الإيديولوجية والفكر 
املذهبي ال�صائع؛ واأمكننا اأن ندرك اأي�صًا كيف اأننا نعي�ُص –ب�صبٍب من ذلك- على حافة الأفول 
الفعلي على  ورنا  الإن�صان وغياب ح�صُ اأمِد غياب  اإطالة  اإل على  نعمُل  الفاجع، ول  التاريخي 
العامل  قول  ي�صتعيَد حقوقُه يف  اأن  ذلك،  انطالقًا من  �صعرنا،  على  كان  ا  ُرمبَّ العامل.  م�صرح 
والإن�صان مبعزل عن البنية الثقافية العربية املهيمنة اأ�صكاًل من الأ�صولية، ومن الروؤى املذهبية 
ا كان عليه اأن يبداأ بتحرير العامل من  الإيديولوجية التي جعلت منه �صًدى ملعنى القّوة. ُرمبَّ
القراءات ال�صائدة، وحترير الوجود من مركزية اللوغو�ص الالهوتي الطابع، وحترير احلياة 
�صت للنبذ. ُرمبا كان على ال�صعر  من هيمنة الواحدّية وكل اأ�صكال التعايل واملركزّية التي اأ�صَّ
–انطالقًا من ذلك– اأن ُي�صِهَم يف َتد�صني تاريخٍ  جديٍد ُيولد معه العامُل املُوؤتِلف يف اختالفه. 

7
اإنَّ و�صعنا الثقايفَّ واحل�صاريَّ اليوم –بو�صفنا عربًا وُم�صلمني– ل مُيكن اأنُ يقراأ 
اإننا،  املُنتهية.  العوامل  ُمتحف  ودخوًل يف  التاريخ احلّي، ّ  كوميديا  ان�صحاًبا من  باعتباره  اإل 
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فعاًل، ل ُن�صهم يف �صنع وجه العامل، ول يف ابتكار دروب الآتي، لأننا مل جنعل من ثقافتنا َمعينا 
واإبــداع احلياة  والكرامة  اإىل احلرية  تطّلِعنا  الكوين عن  التعبري  اآفاق  لهوية جديدة جتتح 
يف األق املغامرة. مل جنعل من خ�صو�صيتنا حركّية تاأخذ �صكل �صجرٍة تنمو يف اجتاه ال�صوء 
والأعايل التي ت�صكنها الالنهاية. لقد كان لف�صلنا التاريخي يف احت�صان اإيقاع الع�صر وحتديث 
جمتمعاتنا وحياتنا، وكان ملُجَمل الأو�صاع التي عرفناها، بالطبع، اأن دفعت بنا -اأكرث فاأكرث- 
اإىل النغالق داخل اأ�صوار الذات التاريخية املوروثة، واإىل هجر ف�صائل املغامرة وقيم الإبداع 
والتطلع اإىل امل�صتقبل. مل نُعْد نتحدث عن احلداثة، والتجاوز، والإبداع، والختاق، بل عن 
دة بفعل عوملٍة كا�صحة مل حتقق نهايةً  �صعيدة للتاريخ. مل َتُعد هويتنا م�صروَع بناء  الهوّية املُهدَّ
للذات يف اأفق ِ التغرّي، ومل َتُعد �صمفونية ل تكتمل، بل اأ�صبحت رغبة انكما�ٍص اأمام ِتنني التاريخ 
املَُتعرث. هذا ما طَبع ثقافتنا احلالية بنو�صتاجليا البحث ال�صمني عن ح�صن الأِب املوؤ�ص�ص، 

دميي.  وعن التماهي مع �صوٍء اأ�صلي ينت�صُل الذاَت اخلائبة من هاوية التاريخ ال�صَّ

يعني التفكري يف هذا الجتاه ، بكل تاأكيد، امل�صاحلة ال�صمنية مع ال�صقوط املُدّوي 
لذاتنا احل�صارية املُنَهكِة وغري القادرة على جُمابهة العامل. بهذا تكون ثقافتنا ن�صيًدا للبجعة 
الهوية  اأحاديثنا عن  لكل  العام  ال�صياق  بالغناء عندماُ حتت�صر. هذا هو  يرتفُع �صوتها  التي 
القراءة  واإىل  الرمزية،  التاث  اأُبّوة  اإىل  َيرتوي  ل  الذي  �صبِقنا  اأ�صكال  ولكّل  واخل�صو�صية، 
التاريخ،  اأُبّوة  اأيتاًما من  بو�صفنا  اإل  نفكُر  نُعد  كاأننا مل  والتاريخ.  للعامل  ة  الدينية اخلال�صيَّ
قوط من فردو�صٍ  مفقود. �صيكوُن تفكرينا،  اأو بو�صفنا من ذرية اآدم نحِمل معنا  فاجعة ال�صُّ
بالتايل، توبة ورجوعًا عن خطيئِة املُغامرة، والإبداع وخطيئِة احت�صان التاريخ بو�صفه  زمَن 
اأ�صوليةً  ت�صفُح دَم الأ�صئلة الكيانية والوجودية  التغرّي وال�صريورة والتقدم. �صيكون تفكرينا 

على مذبح َمْر�صاِة الآباء.

لكن احلداثة الفعلية لي�صت زمن اآدم الذي َيدين بالطاعة الأبدية لالآلهة. اإنها زمُن 
�صارِق النار: بروميثيو�ص. اإنها زمُن الإن�صان املُتطّلع، اأبًدا، اإىل هتك ُحجِب العامل وُمطاردة 
ة  ال�صر وتاأ�صي�ص وجوده على املعرفة واحلرية والإبداع. احلداثة زمن الإن�صان املُنتف�ص على اأُبوَّ
الفعلّية  تكون احلداثة  بهذا  املحرمة.  ال�صجرة  ثمار  اإىل  اليد  واملغامر مبد  والآلهة،  املا�صي 
تاريخًا َيعبُق برائحة الإن�صان، ويكون الإبداع احلقيقي اأثرًا تفوُح منه رائحة الدم النافر من 
اأن  ن�صتطيع  املعنى.  على  و�صايَتها  التاريخية  القمع  منظوماِت  ينازُع  وهو  بروميثيو�ص،  كبد 
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�صرية  يف  ناذَجها  جِتُد  َتُعد  مل  �صبق-  مما  -انطالقًا  احلالية  العربية  الثقافة  اأن  نالحظ 
�ُص على ال�صوؤال، بل   نعت جمد الإن�صان، ومل َتُعد حَتتفي بالختاق، اأو تتاأ�صَّ بروميثيو�ص التي �صَ
اأ�صبحت ح�صرجةً  وتاأوًُّها يف دهاليز التاريخ. مل َتُعْد هذه الثقافة بحثًا عن اخلروج من ماآزق 
لَّبْت  ت�صَ املعنى وقد  يرقد  الغ�صق حيث  انزواء يف  واإنا  والعامل،  الوجوَد  الوعي يف جمابهته 
�صرايينُه واأُِحيل على التقاعد. واإذا كان بروميثيو�ص العربي، يف املا�صي، قد كتب ملحمتُه يف 
علكٍة بهيٍة ناو�صت �صلطة احلقيقة املحتكرة يف الف�صاء ال�صو�صيو-�صيا�صي، فاإنه اليوم  �صورة �صَ
ور نف�صُه، ومل ُيتح له اأن ُيد�صَن زمَن الإن�صان املُتخل�ص من �صطوِة الآلهة نظرَي  ما زال يوؤدي الدَّ

ما حدث يف الغرب احلديث. 

اإىل  تنت�صب،  التي  العربية  الثقافة  زمُن  ينتهي  متى  ؟  البجعة  ن�صيُد  ينتهي  متى 
اليوم، متثاَل ملحٍ  يف مفازة التاريخ الآهل بفي�ص الفتوحات، والنقالبات املعرفية واحل�صارية 
؟ متى ينتهي زمُن الثقافة/احل�صرجة، لتولَد الثقافة/الفاعلية احلّية - اإبداعًا وكينونة، و�صوؤاَل 
عي القدرة على و�صف  معنى وم�صري ٍ خارج زمِن الأب املُوؤ�ّص�ص ؟ لن نحاول هنا، بالطبع، اأن ندَّ
اإك�صري مالئم لنهيار عاملنا احل�صاري، اأو طالق ذاتنا مع التاريخ. ولكننا نعتقد، باملقابل، اأننا 
ن�صتطيع اأن نرف�َص ال�صائد واأن نثوَر عليه، واأن جْنهَر بكونه اأ�صبح ُم�صتنفًدا وغرَي قابل للحياة. 
ن�صتطيع اأن ن�صتعيَد ف�صيلة اقتاِف ال�صفر من جديد يف عوامل البكارة املعرفية والوجودية، 
اليوم يف كنف  اأمدها  ُي�صِوغها، ويطيل  التي جتد من  النهايات الفاجعة  اأزمنة  واخلروج من 
املوؤ�ّص�صة الدينّية وال�صيا�صّية، ويف كنف ذلك الزواج املقّد�ص بني ال�صلطة العربية والأ�صولية 
الدينية يف حلظة اخليبة العامة التي نعي�صها. لن يكون املخرُج اإل بوقوف فكرنا – كماُ يعرب 
باحية«. من جديٍد: ُيواجُه العامل بكًرا قبل اأن  Foucault على عتبة »املهام ال�صَّ مي�صال فوكو 
ع املعنى بو�صاح العامل ال�صائخ  ُتلقَي عليه الإيديولوجياُت والأ�صوليات عباءتها، وقبل اأن يتقنَّ
ُ  وراء  املُنَهك. ويواجُه التاريخ متحرًرا من قراءاِته ال�صائدة، وُمفككًا لعبة الهيمنة التي تت�َصتَّ
خطاباته وبياناته اخلال�صية. ويواجُه الذاَت خُملخاًل اأ�ُص�َصها وكا�صفًا عن تاريخيتها بو�صفها 

ماء، واإنا على الأر�ص.  موؤ�ص�صة تاريخّية ل جتد َمهَد ولدتها املقّد�صة يف ال�صَّ

8
الأوىل  البدايات  مهد  اإىل  املُ�صنية  رحلته  العربي  اأولي�ص  يوا�صَل  اأن  ميكُن  كيف 
د مباء ال�صعر لُيعيد ت�صمية عامِله، وابتكار  غائب حميمية؟ كيف ميكنه اأن يتعمَّ وموطِن اأكرث الرَّ
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يراجَع م�صاراِته، واأن يجتَح طرقًا جديدة اإىل الكينونة  اأنُ  ياأتي ؟ كيف له  اأفق ما  ذاته يف 
الأ�صيلة احلّرة ؟  

التي  ‘�صري�صه’  اأَ�ْصرِ  من  بالتخّل�ص  اإل  راأينا،  العربي، يف  لأولي�ص  يتاأتَّى ذلك  لن 
اإل  رمبا،  ذلك،  له  يتاأتى  لن  الكيانّية.  املغامرة  لهَب  روحه  واأخمدت يف  اأحابيلها  اأوقعته يف 
»بالّتهجري يف ُكل مْهمٍه« كماُ يعرب اأحُد املكتنزين �صهوة اإىل بطولٍة ُمطّهرٍة من فقر احلياة - 
اأبو الطيب املتنبي. لن يتاأتى له ذلك، اإل باخلروج عن نظام طاعة الآلهة واقتاِف اخلطيئة 
تاريخه  تنا�َصلْت يف  التي  ِة  التاأ�صي�صيَّ العامل من حكاياته  الأ�صلية من جديد: خطيئِة حترير 

مذهبياٍت مغلقة، واأنظمةَ  قمعٍ  وتدجني.

اأحمد دلباين
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االإ�سبع واالأحمق  1 

حّدثني �صاحبي العلمي الواقعي قال: تقول عرب الع�صر: يقول بع�صهم: ت�صري 
الإ�صبع اإىل القمر فينظر الأحمق اإىل الإ�صبع.

قلُت : تقّلل عرب الع�صر وبع�صهم من �صاأن الأحمق.
قال : تقّلل لتفع من �صاأن العاقل.

ل املعَتقل بالأ�صباب اخلارجة عنه. ومقابلة الأحمق  قلُت : بل بالأحرى لتفع من �صاأن املتعقِّ
بالعاقل ت�صييق على العقل وزّم له اإىل جمرد اأداة لل�صبط والرْبط.

قال : اأراك تدفع عن الأحمق وكاأنك ل تاأبه لنتظام القول وفقًا ملنطق مو�صوعه.
قلُت : يطربني قولك منطق مو�صوعه. اإىل ذلك، ل اآبه ول اأرى ملاذا يجب اأن ينتظم القول 

وفقًا للمو�صوع بدًل من اأن ينتظم املو�صوع وفقًا للقول. 
بنيتها  اأي مبعنى  القول،  الأ�صياء على جاري  املو�صوع ومنطق  : ل تكن جمحًفا. منطق  قال 

وقانون تركيبها وترابطها بع�صًا ببع�ص. األ تقوم املعرفة العلمية على ذلك ؟
قلُت : ل اأجادلك يف العلم، بل يف طريقة النظر.

قال تدفعني اإىل حيث ل اأجيد اللعب، لعّلك تريد اإرباكي على نحو ما كان يفعل جّدكم
�صقراط. فهل لك اأن تف�صح بب�صاطة عما تعني بالفرق بني الطريقة واملعرفة ؟

قلُت : ل جتزع. فاأنا ل�صت لأ�صتعيد �صقراط هنا بل لأقول اإن الأحمق الذي ينظر اإىل الإ�صبع 
اإليه ت�صري، نوع تفل�صف ل  اإىل ما  اإىل الإ�صبع، ل  اآخر؛ واإن النظر  امل�صرية عاقل من �صنف 
وملاذا  ؟  الإ�صبع وكيف هي  املعتقل مبو�صوع م�صتقل عنه. ما هي  املتعقل  للعلمي  طاقة عليه 

مو�صى وهبه

الَبْعط الفل�سفي بالعربي

»...اأت�صامح مع اأر�صطو الذي عّرف كل �صيء تقريبا، ومل يعّرف 
البْعط، لأنه كان، لالأ�صف، ل يتقن العربية. والبعط، لغة، الذبح، 

... وتقول العامة للدابة التي ذبحت وما زالت تتحرك يف غري 
اجتاه: الدابة تبعط. واأطلق البعط الفل�صفي على الأقاويل التي 
تبعط )تذبح( الفل�صفة لتبعط )حترك( هي يف اجّتاه اآخر.«  

اإىل ح�صن قبي�صي
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ت�صري اإىل القمر ؟ ومن الذي ي�صري بها ؟ تلك اأ�صئلة ينهم بها الفيل�صوف )وهو اأحمق من نوع 
ل. خا�ص باملنا�صبة( واأ�صئلة ل تهم العلمي املتعقِّ

قال : هذا �صرب من الكالم م�صتغَرب اإن مل اأقل م�صتغِرب. وها قد بداأت اأتلّم�ص اإىل اأين
تذهب بي. لعّلك تن�صّم اإىل جوقة الناعني علينا القدرة على التفل�صف، وتغفل اإنتاج

فال�صفتنا املعا�صرين الأحياء منهم والراحلني وهم مالأوا دنيانا و�صغلوا نا�صنا م�صرقًا
ومغربًا.

ًما وِجّدًيا- مل اأجد بني امل�صتغلني بالفل�صفة بالعربية اليوم من  قلت –وقد بدا �صاحبي متجهِّ
يطلق على نف�صه لقب فيل�صوف، اّللهم اإل م�صايرًة لرغبة اجلمهور الذي به حاجة اإىل مباهاة 
اأقل  اإن مل  امل�صرح  اأو مراوغًة م�صرحية خا�صعة ل�صنم  ال�صواء،  واملغلوبة على  الغالبة  الأمم 
ل�صنم ال�صوق. وما اأجده ويجده كّل متابع هو الإعالن عن احلاجة العربية اإىل الفل�صفة، عن 
احلّق العربي يف الختالف الفل�صفي، عن احلاجة اإىل فل�صفة لـ‘نا’ تتمّيز عن فل�صفة لـ‘هم’.
اأي ثّمة عندنا دعاة كرث للفل�صفة ولفل�صفة خم�صو�صة بهدف اخلدمة. عندنا عاقلون ومتعّقلون 

ولي�ص عندنا، ل اأب لك، حمقى.

العقل املِْعَول  2 

قال : تقّر معي على الأقل اأن لدينا عقالنيني اأو متعّقلني كما حتّب اأن تقول.
قلُت : لي�ص العقل حكرًا على اأحد دون اأحد اأو على اأّمة دون اأّمة. والعقالنيون والعقالء ميالأون 
ال�صاح عندنا بل يذهبون اإىل حّد تدبيج مطّولت يف العقل العربي، ونقد العقل العربي ونقد 

النقد. واخلالف لي�ص على العقل بل على ت�صييق جماله وق�صر دوره.
اأن قّلب دفاتره القدمية: ل يقت�صر العقل على مالحظة مو�صوعه فذاك  قال �صاحبي، بعد 
اأوان من اآونة املعرفة العلمية وح�صب. وثمة اأي�صًا حتليل املو�صوع واإعادة تركيبه. بل ثمة حفر 

يف الأعماق وا�صتنطاٍق لالآثار وف�صح للم�صكوت عنه.

قلُت : لكن كّل ذلك لي�ص فل�صفة بعد. جمّرد حنجلًة ولي�ص رق�صًا بعد.
قال : ما الذي يعيقنا عن الرق�ص اإذًا، وما العمل لرنق�ص مع الراق�صني ؟

قلُت : يعيق �صنمان، يحّولن جمرى التفكري بالعربية اإىل اأودية اأخرى.

مو�سى وهبه
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قال : اأية اأ�صنام واأية اأودية ؟ األ يكفينا ا�صتعارات ؟
اإن ثمة ر�صمني يتحكمان  لنقل  بنا، من املجاز وال�صتعارة.  العهد  : ل مفّر، وقد تقادم  قلُت 
بالأحرى  اأو  الفل�صفة.  ور�صم  الع�صر،  عند عرب  العقل  ر�صم  هما  اليوم،  بالعربية  بالتفكري 

ر�صم واحد بوجهني. 
اأداة  اأو  اآلة  مل يقل �صيئًا. فتابعُت : ل بد من اخلروج، بدءًا من �صنمية العقل، من ح�صبانه 
املعّينة من  الغاية  اإىل  للو�صول  بالعربية( ت�صلح فقط  املتعّقلني  اأحد كبار  يقول  )ِمْعَول كما 

خارجه: من ن�صاب غري ن�صابه، ن�صاب الإرادة اأو ال�صلطة اأو الذود عن القبيلة.
قال : اخلروج اإىل اأين ؟ األي�ص العمل هو الهدف من كل ن�صاط ذهني ب�صري؟ ثّم ما احلاجة 

اإىل �صيء ل ُينَتَفَع به ؟ 

قلت : لي�صت امل�صاألة هنا. اخلروج من ال�صنمية امل�صار اإليها تكون بالنطالق من العقل وحده، 
يعنّي  العقل  اأن  اأ�صف  ذاتها.  ذاته  اإىل  والإ�صارة  وي�صري.  يقّرر  الذي  هو  نف�صه.  �صّيد  وعّده 

نًا وحده بل تراه يدخل فيه وي�صّكله نوعًا من الت�صكيل. مو�صوعه ول يتكه متكوِّ
ا مبا ي�صّكل، ويبقى جّل عمله الو�صول اإىل غاية. لكاأنه  قال : الفرق �صئيل؛ يبقى العقل منهمًّ

مدفوع اىل التحرك بالإرادة.

قلُت : الفرق اأن العقل هو الذي يعنّي الإرادة يف اإقامة العلم باملو�صوع ، ول يتعنّي بها. 
 قال : هذا م�صلك واحد من امل�صالك املمكنة. ثّم اإن ت�صّور العقل كمراآة تعك�ص العامل ومو�صوع 

التعّقل لي�ص مقت�صرا على عرب الع�صر. واإل ما معنى املطابقة كدليل على ال�صواب ؟
قلُت : ل اأُنِكر ذلك. لكّنك تخلط امل�صائل والأوقات. عرب الع�صر تطلب النه�صة وتريد مباهاة 
الأمم الأخرى التي يقال عنها اإنها الغالبة. وعرب الع�صر تطلب احلداثة اإنا باأدوات قدمية. 
عقل احلداثة لي�ص مراآة عاك�صة. بل ملكة ن�ِصطة ل تعتف مبلكة اأعلى منها، بل تذهب اىل حّد 

وجوب اأن تتقدم �صائر امللكات منها بـ‘اأوراق اعتمادها’.

 قال : لي�ص الع�صر كّله كذلك. اأنظر اإىل هيدغر كيف حتّول من ال�صوؤال عن الكون اإىل الإ�صغاء 
لنداء الكون. األي�ص يف هذا ت�صويغ لعّد العقل ملكة ثانية اأو ثالثة ل اأوىل ؟

قلُت : هيدغر معاٍد للحداثة، بل يح�صب اأن الفل�صفة انتهت بعد اإن بلغت �صاأوها وتفّرعت علومًا 
يتكئ عليه  بل مع من  لي�صت مع هيدغر،  لكن م�صاألتي  الكون.  ون�صيان  املنطق  موؤ�ّص�صة على 
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ليطالب بالفل�صفة واحلداثة.
قال: لعّل عرب الع�صر تطلب حداثة من �صنف اآخر، وتريد فل�صفة غري هذه الفل�صفة ‘الغربية’ 

على قول هيدغر نف�صه.
قلُت : ل باأ�ص يف اأن ت�صت�صهد مبن تريد لُتمعن يف مراوغة املطلب. لكّن امل�صاألة اأنك ل ت�صتطيع 
النهو�ص باأدوات النكو�ص. وعرب الع�صر تريد النهو�ص لكنها تخطئ الهدف. فهي، مثاًل، اإذ 

تلوب بها احلاجة اإىل الفل�صفة تخطئ ر�صمها.

البعط الفل�سفي  3 

قال : اإذا كانت احلاجة العربية اإىل الفل�صفة تلوب بنا ونلوب بها كما تقول، فلماذا 
اإًذا ل زلنا نبعط �صوقًا اإىل الفل�صفة ول زالت تتمّنع علينا ؟ هل النق�ص يف مدركاتنا، اأم 

لعيب يف تكويننا اأم ل�صوؤ اأحوالنا الجتماعية وال�صيا�صية ؟

ينق�ص  ل  اأقول  و‘نا’(،  ‘ن’  قلُت : اإن كنت تق�صد عرب الع�صر ب�صمري اجلمع املتكلِّم )بـ 
عرب الع�صر مدركات وهي متاحة لكّل طالب ذي عقل ـ علمًا اأن لي�ص من اأّمة اأعقل من اأّمة. 
ولي�ص يف عرب الع�صر عيب تكويني ما، اإ�صافة اإىل اأن الكالم باجلمع على التكوين الذهني 
كالم دار�ص، لأن الفارق هنا ل يالحظ بني جماعة وجماعة بل بني فرد وفرد، ول ت�صري هنا 
متّنع  لأُرِجع  ول�صت  تقابلية.  ولي�صت  اإّياها  اجلماعة  داخل  الفروق  اإذ  الإح�صائية  املعادلت 
الفل�صفة اإىل تردي الو�صع الجتماعي اأو ال�صيا�صي ويل يف مثال عمانوئيل كنط ما ُيفِحم؛ فهو 

ظهر يف و�صع اأمة ممّزقة ومغلوبة على امرها قيا�صًا  اإىل �صائر اأمم ع�صره.

قال : اأين نبحث اإذًا عن اأ�صباب التمّنع؟ لّعلك تريد اأن تعيدين اإىل البحث يف العقل املبادر 
نف�صه. هل يعمل رهن اإ�صارة الإ�صبع اأم يحاول اأن يكون هو الإ�صبع، وامل�صري يف الآن نف�صه ؟ 
اأو يف الإجابة عما يوؤ�ص�ص البعط العربي باجتاه الفل�صفة ومينع حتّول هذا البعط اإىل حركة 

موؤّدية ؟

قلُت : هذا جزء من امل�صاألة. والأ�صا�ص متّنع قدوم الفيل�صوف. ميكن اأن ن�صعي يف اإيجاد األف 
عامِل يف خمتلف امليادين يف مهلة حمدودةـ  وقد ح�صل ذلك مّرة على الأقل عند عرب الع�صر. 
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اإل اأنه ل ميكن اأن ‘نو�صي’ على مبدع كبري واحد ول على فيل�صوف )واحد بال�صرورة اإذ ل 
يّت�صع الع�صر لأكرث من واحد(. الفيل�صوف ياأتي كامللك ل اأحد يعرف كيف ول متى.

فقاطعني �صاحبي وقال : وماذا نفعل هنا اإذًا، وما الّداعي لكّل هذا اللغو ؟
فتابعت وكاأنه مل يفعل، ول ياأتي من دون �صابق يب�ّصر به اأو يدعو اإليه. و»على الأحياء املنهّمني 

مثلنا اأن ميّهدوا الأر�ص لقدومه. ع�صى، اإن جاء، اأن ي�صتطيب الإقامة بيننا«.

قال : وكيف نّهد ملن ل نعرف ؟
قلُت : نقوم مبا ن�صطيع. نحّطم الأ�صنام املعيقة ونرفع العقبات الل�صانية.

اأما العقبات الل�صانية فالعمل جاٍر على قدم و�صاق لرفعها. فعرب الع�صر مقبلة على   : قال 
�صة للتجمة، وكاأن املاأمون قد ُبعث حّيا. التجمة الوا�صعة و�صوًل اإىل اإن�صاء منظمات خم�صّ
ب عليه ن�صبًا. مبعنى  قلُت : لتغّرنك العناوين. ل يدفع للمتِجم ثقل املتَجم ذهبًا بل ُين�صَ
اأن ثمة �صلطات ومراكز ت�صرف مبالغ حمتمة بهدف التجمة اإىل العربية. لكن الو�صطاء 
يختل�صون معظمها وي�صتاأجرون مبا تبّقى َفَعلة يعطونهم التجمة التي ي�صتحقون. وهكذا تخون 

املتجمات املطلوب منها لتتحّول اإىل عقبة ل�صانّية اإ�صافّية.
قال: لن اأدخل معك يف جدال مي�ّصك �صخ�صّيًا، ولننقل اإىل ما ت�صّميه الأ�صنام املُعيقة. 

قلُت: وال�صنم الأكرب ر�صم الفل�صفة عند عرب الع�صر.

الفل�سفة لي�ست خرباً عن العامل  4 

قال: وما الفل�صفة اإًذا ؟
قلُت : �صوؤالك م�صاألة فل�صفية قائمة بذاتها؛ اإذ قّلما جتدعند فيل�صوف واحد تعبريًا مطابًقا ملا 
جتده عند اآخر. لكن، اإذا ما ا�صتثنينا التاث الأر�صطي، ي�صري بالإمكان جمع اأقوال متقاربة 

اأو متكاملة.
قال: دعنا نَر ملاذا ت�صتثني التاث الأر�صطي.

قلُت : لأن اأر�صطو كان بالأحرى معّلمًا للفل�صفة وموؤّرخًا. والتعريف املتداول عنه:  »الفل�صفة 
اأحدثا  قد  الأوىل«،  والعلل  املبادئ  عن  »البحث  القائل:  والآخــر  كائن«   هو  مبا  الكائن  علم 
التبا�صًا كبريًا طوال األفي عام ب�صبب من ا�صتاك معنى العلم، اأو ب�صبب من الإ�صافات التي 

فر�صتها ظروف الكالم.

الَبْعط الفل�سفي بالعربي



الآخر | �صيف 2011

121

وبدًءا، لي�ص العلم مبفهوم اأر�صطو هو العلم مبعناه احلديث القائم على الفر�ص والتجريب. 
اأ�صف اأن عبارة ‘مبا هو’ اأو ‘من حيث هو’ اأو ‘من جهة’، لي�صت مو�صوع علم باملعنى املتعارف 
عليه اليوم، وعبارة حتتمل تاأوياًل متنّوعًا تبعًا لظروف املتفل�صف الذي ل يّت�صع وقته للتاأّمل اأو 
لرعاية ‘الده�صة’ التي بها يبداأ التفل�صف على حّد قول اأر�صطو نف�صه )وهو قول جرى اإهماله 

عند الورثة(.

اإىل ذلك، كان البحث عن املبادئ والعلل الأوىل يف ذهن اأر�صطو بحثًا عن احلقيقة، اأي بحثًا 
منّزهًا عن اأي غر�ص اآخر. ويكفي اأن نقراأ اإ�صافة ابن ر�صد، اأكرب �صارحّي املعّلم الأّول، لنفهم 
كيف مّت ت�صخري الن�صاط العقلي يف خدمة غر�ص اآخر. يقول ابن ر�صد: »فعل الفل�صفة لي�ص 

�صيئا اأكرث من النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة دللتها على ال�صانع«
لهذا ال�صبب ل يفيدنا الإرث الأر�صطي يف التقدم بحثًا عن حّل امل�صاألة. بل اإن من تابع املو�صوعية 
الأر�صطية من مثال هيغل قد �صّعب الأمر اأكرث حني عّد الفل�صفة علمًا بامتياز وعلمًا مطلقًا، 

واأنزل �صائر العلوم اإىل الهتمام باجلزئيات.
 قال �صاحبي، وقد بدا عليه النزعاج من هذا ال�صتطراد : لكن هيغل اأنهى الفل�صفة اأو ختمها 

اىل غري رجعة. 
قلُت : اىل حّد ما ل زلنا ندور يف الفلك الهيغلي. بدًءا من قولة مارك�ص القا�صية با�صتبدال 
مهمة تف�صري العامل مبهمة تغيريه. وها هو العامل ما زال يتغرّي من تلقائه وما زلنا نلهث يف 

حماولة تف�صريه.
قال : لكن اإن رفعَت الإرث الأر�صطي، ماذا يتبّقى لك من الفل�صفة ؟

قلُت : تبقى الفل�صفة وح�صب. ب�صرف النظر عن تاأريخها و تلخي�صها. ويتبني لنا ر�صم خمتلف 
لها. ر�صم ميييز بينها وبني العلم اأ�صاًل. فالفل�صفة لي�صت علمًا، بدءًا من ر�صمها عند اأفالطون 
و�صوًل اإىل ما يخرب عنها جيل دولوز، مرورًا بالده�صة الأر�صطية واإقامة احلد الفا�صل الكنطي.

قال : هل يّت�صع وقتنا لبع�ص تف�صيل ؟
قلُت : يف حماورة ال�صيا�صي ينّبه اأفالطون اإىل اأن الهدف من احلوار لي�ص علم ما هو ال�صيا�صي 
والعلوم،  الفل�صفة  النقدية، بني  كتبه  فا�صاًل، يف  ُيقيم كنط حّدا  و  التمّرن على اجلدل.  بل 
من حيث جمال الهتمام ومن حيث املهّمة املقتحة على كل من الن�صاطني الفارقني. ويقّرر 

هيدغر نف�صه اأن �صوؤال : ما العلم ؟ لي�ص �صوؤاًل علميًا.
و يعيد نيت�صه العلماء اإىل اخلدمة ويعلن ذاتية الفيل�صوف يف مواجهة النبهار بالعلم.
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واإذا كان برتراند را�صل ل يزال ي�صعى اإىل اإن�صاء »فل�صفة علمية«، وكان الو�صعيون املنطقيون 
ي�صعون التفل�صف يف خدمة القول العلمي؛ ويجب انتظار ترّهل القرن الع�صرين ليعود مي�صيل 
القول  على  متارين  �صوى  تكن  مل  احلفرّيات  تلك  اأن  ويعلن  الأمبريّية،  حفرّياته  من  فوكو 
الفل�صفي. ويت�صاءل: ما التفل�صف اإن مل يكن حماولة التفكري بطريقة اأخرى. والنتظار ليعلن 

جيل دولوز: اإن الفل�صفة اإبداع اأفاهيم.

واإذا ما انتبهنا اإىل اأن الأُ فهوم، عند دولوز، ل يعدو كونه اأفعول تفكري خا�ص، اأو حد�صًا رئي�صًا 
يعنّي جمال ا�صتغال اأفاعيل التفكري، ندرك اأن ر�صم الفل�صفة عند كبار املتفل�صفة يفرق اأ�صاًل 
عن ر�صم العلم، وعن ر�صم اأي ن�صاط ذهني اآخر. حتى لُيمكننا القول: لي�صت الفل�صفة علمًا من 
العلوم ولي�صت من ثّم تقانًة يف خدمة ن�صاط اآخر، اأو كما اأحب دائمًا ان اأقول لي�ست الفل�سفة 

خرباً عن العامل.

قال �صاحبي، وقد اأعياه طول النتظار: لكنك ما زلت تعّرف الفل�صفة بال�صلب، ومل تعلن لنا 
بعد ما هي الفل�صفة ؟

قلُت : لي�ص مدار القول هنا على ماذا  تكون الفل�صفة، بل على ما لي�صت هي. وجّل ما ميكنني 
الآن هو اأن اأ�صري اإىل الفل�صفة بو�صفها جمموعة الن�صو�ص التي و�صلت اإلينا من كبار الفال�صفة 
ومنها بالتحديد الفل�صفة الأوىل وما اأ�صماه بع�صهم: امليتافيزيقا، اأي ما يتعّدى الفيزيقا، عامل 
التجربة العلمية واليومية. واأن اأ�صري اىل الفيل�صوف بو�صفه ذاك الذي يحظى مبريدين خارج 

منطقة تداوله اللغوي.
قال : مبعنى اآخر تريد اأن تقول لي�ص لدى عرب الع�صر فل�صفة ول فال�صفة ؟

ُقلُت : بل جمّرد حاجة اإىل الفل�صفة وبعط باجتاهها.



قال : وما الَبْعط الفل�سفي ؟
معنى  تخطئ  لأنها  بال�صرورة  هدفها  تخطىء  حركة  الفل�صفة  عنوان  حتت  احلركة   : قلُت 
الفل�صفة اأو تقيم لها ر�صمًا اأملته ظروف خارجة عن العقل املفكر. فعرب الع�صر مثاًل تبعط 

باجتاه النه�صة. 
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وهي يف بعطها اأ�صبه بذلك املتعّقل الذي ميتثل لإ�صارة الإ�صبع وينظر حيث ت�صري. فال�صبع 
امل�صرية  تطرح ال�صوؤال: »كيف نبقى عربًا ون�صري معا�صرين يف اآن ؟«، اأو : 

» ملاذا تاأخر امل�صلمون وتقّدم غريهم« ؟ و الناظرون اإىل القمر ل زالوا يرّددون على م�صامعنا 
التداويل، واملطلوب  تتوافق مع حقلنا  نا، وترجمة  منذ قرن وبع�ص قرن: نريد حداثة تخ�صّ
فل�صفة »لنا« اأو تعليم طريق ال�صتقالل الفل�صفي، ومتييز النظرية الكونية ل�صتنباط ما ميّيز 

واقعنا املتمّيز اأ�صاًل.
مل يوجد اأحمق ليطرح اأ�صئلة اأخرى. من هذه الـ ‘نا’ التي عليها اأن تنه�ص ؟ وملاذا عليها اأن 

تنه�ص ؟ من الذي ي�صري بالإ�صبع ؟ وملاذا يتعنّي على املتعقل اأن يلتزم باخلدمة ؟
بل  الفال�صفة  فل�صفة  ت�صبه  ل  فل�صفة  الأ�صئلة.  تلك  زرعت  ما  الع�صر  لعرب  ل  يتح�صّ وهكذا 
�صيء اآخر، ل يطلب لذاته بل للمنفعة املرجوة منه. ففل�صفة الفال�صفة ل تنفع اأ�صاًل يف حتقيق 

مطالب لي�صت هي من يعّينها.
قال �صاحبي : وهذا الناجت املتاكم حتت عنوان الفل�صفة ماذا ن�صّميه ؟

اأو لي�ص فيه من جديد ؟
قلت : �صمة َفْلَذقة اإن �صئت، اأو حبَّ الراأي )فيلوذك�صا(. اأما جديده فاأباعيط.

قال : وما الأُبعوط ؟
قلت : لن�صطلح على اأنه ناجت اأُفعول البعط. لأن البعط ُيبدع اأباعيط ُتوهم اأنها تفيدك علمانًا 
يف حني تراها حترّيك وح�صب. فخذ مثاًل اأباعيط: اإ�صكالية وخطاب ومفهوم وكان يكون اإلخ...

قال : اإنها موهمة  لكن م�صلّية. األ ُيعجبك اأن ُنقّطَع الوقت ؟
قلت : نقّطع.

مو�سى وهبه
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من  اأعمق  كان  وطني.  الهجرة عن  اإىل  دفعني  الذي  ال�صبب  تعرف  اأّمــي  تكن  مل 
ظروف حياٍة حتيط بي. بل اأنا نف�صي، مل اأكن اآنذاك اأُدرك مدى اغتابي يف اأعماق نف�صي.

كنُت فتًى طائ�صًا عندما كتبت لها ق�صيدة هذا بع�ٌص منها :

اأّنى ت�صـــاء ولو بليــــل مْظـــلِم اأُّمي دعــيني للـريـاح تقــودنـــي  
ُعْمرًا اإىل �صـــرٍّ عجيب ُمْبـَهِم اإيّن ُخِلْقُت لكي اأطري بال هدى  
واأنا اإىل رف�ص انتمائي اأنتمي فدعي ملن رف�َص انتماًء َرْف�صه  

واليوم ل اأزال طائ�صًا. لكّنني مل اأُعْد فتًى.
فال اأزال اأبحث عن �صيء اآَخر.

ل اأزال اأتاآَخر*. واغتابي امل�صتمّر حتى اليوم لي�ص اغتاب مكان بل اغتاب روٍح هي الأُخرى 
تعي�ص حياتها بْحثًا عن �صكن اآَخر. وها اأنا اأقف اليوم وْجهًا لوجه مع ‘الآَخر’. 

كّل �صيء يتاآَخر ! كّل �صيء خا�صع ل�صلطة الآَخر. فالآَخر عّلمني اأّنه فعٌل م�صاِرٌع ل يتحّقق.
 هو طاقة خاّلقة تتوالد من ذاتها تاركًة اإّياها فارغًة جلننٍي اآَخر.

عّلمني الآخر اأّنه �صيغة جامعٌة للفرد، وفرٌد ي�صوغ اجلماعة ، وجْمعًا ُيَفْرِدُن ال�صيغ كّلها.

تاآَخرُت حّتى تاآخيت معه، فعّلمني لعبته اخلارجة عن القانون ولغته الهاربة من القواِعد .

‘اآَخر’. كلمة  من  * ‘اأتاآخر’ م�صتقة 

اآن الآن
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قال يل يومًا : اأنا حرّية احلرّية من ا�صمها. 
هو حدود املُمكن الهاربة من املُمكن. 
هو بيت ال�صّك والوجه الآَخر لليقني. 

هو ا�صٌم يّت�صع لكّل �صيء و�صفة تنطبق على كّل مو�صوف.
هو »لي�ص«، هو »غري«، هو »اأي�صًا«، هو »كّل«، وهو »اأّي«.

هو الثاين اإذا اأ�صرنا له من الأّول والأّول اإذا نظرنا اإليه من الثاين.
هو احتماٌل يحّلق بجناَحي املمكن و الاّل ممكن .

هو َمْن ي�صتطيع اجللو�ص يف كّل مكان، فيجعل من كّل مكان اأيَّ مكان.
�صاألته يومًا :

ُقْل يل اأّيها الآخر ملاذا كّلما خاطبتك اأ�صعر اأيّن اأبتهل، وكّلما حتّدثُت عنَك اأدخُل يف �صالٍة ل 
�صريعة فيها اإّل ما هو اآَخر.

اأراك يف اخلالف.
اأراك يف الختالف.

واأراك يف الفرق بينهما.
وعندما اأُحاور نف�صي اأقتب منك كثريًا. فاأراَك تهرب مني عندما اأ�صاأل ِلُتجيب وعندما اأُجيب 
ِلت�صاأل، فاأكت�صف اأيّن اأختبئ بينَك �صائاًل وبينَك جُميبًا. فهل ازدواجيُتَك بي هي ما يوّحدين 

اأم احّتادك هو ما يفّرقني ؟ فاأنا بذلك اأتاآَخر ويتاآخر حميطي كّله.
عندما ُي�صاب احلوار باخَلر�ص داخلي، ياأتي �صوتك من �صدى ل منبع له ليقول :

اأنا اأنَت قبل ثانية، واأنَت بعد ثانية، ول�صُت اأنَت.
اأم�صي عليها. فال  اأر�ص  ول  اأدخل منها،  اأبواب  ل  الوقت.  الزمن وحذاوؤه  ثوبه  �صراٌب  اأنا  ــــ 
اإّل بع�ٌص من  اإدراكك  اأنا عامَلٌ ول�ْصُت كونًا، وما عامَلُ  ر يفَّ امل�صتقبل.  يوؤثِّ ُيغرّيين املا�صي ول 

عامَلي.
ـــ احلوار معك اأّيها الآَخر، ُيْخرُجني من اأَناي فاأُ�صبُح م�ْصتمعًا لثنني اآَخرين كالهما لي�ص اأنَت 

ولي�ص اأنا. 
ويتحّول  به  العقل  يلهو  ملعبًا  اجلنون  ُي�صبح  يتحاوران  عندما  وملاذا  ؟  الآَخــران  هذان  َمْن 
الإدراك اإىل �صظايا مراآة تعك�ص الوعي اإَربًا اإَربًا يف كّل �صظّية منها عامَلٌ ل ينتهي من املعاين 

وال�صور ؟
ــ حّقًا. فاأنا ل اأملك وجهًا ! ولكي تراين اأ�صرق اأّي وجه ُي�صادفني، حَتى وجهَك. اأنا ما ُيغّلف 
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ج�صدك وُيبّطن نف�صك، ول�ْصُت اأْنَت.
اأنا �صطح لبيتك اإن كنَت داخله، و�صْقٌف له اإن كنَت خارجه. 

اأنا �صدى ال�صوت اإذا �صمعَت و�صوت ال�صدى اإذا نطقَت.
اأنا كالقمر! وجٌه مِلَن يدركني واآَخُر مِلَن يعيني.

اأنا قبُل وبعُد هناك ول�صُت الُهناك . 
اأنا احلقيقة ول�صُت الواِقع.

ــ وما الواقع اإذًا ؟
ــ هو اأنا عندما ُتدركني اأنَت !

ــ وكيف يل اأن اأُدركَك واأنا ل اأ�صتطيع الإم�صاك بَك. فكّلما حاولُت ت�صبح اآَخر.
ــ عليَك اأن ت�صبح اأنَت اآَخر فتتعّرف علّي. حّرر نف�صَك من اإدراكك. اخرج من قواِلب علمَك 

لتعوَم يف حميط معرفتي.
ــ اأَولي�ص علمي معرفة ؟

ــ كّل معرفة علم، ولي�ص كّل علم معرفة !
ــ وما الفرق ؟

ــ كالفرق بني معرفة العلم وعلم املعرفة، هل تعرف الفرق بني ما تعرف وما ل تعرف ؟ 
ــ الرغبة !

ــ كاّل. الرغبة هي الو�صل بينهما.
ــ وما الفرق اإذًا ؟

ــ الفرق !
ــ الفرق ؟

ــ نعم الفرق. فالفرق موجود بني كّل ما تعرفه.  و ل وجود له يف ما ل تعرف بل ما ل تعرف 
خارجه .هو جدران اأجزاء املطلق وغالف املطلق.
كالق�صىرة بني حّبات  الرّمانة و خارج كّل حّباتها.

د الآَخر، بالفرق.  ــ الفرق هو حدودك، فالآَخر ُيَحدِّ
ــ ها اأنَت تقتب من الإم�صاك بي. لكن اإن كان الفرق هو حدودي فهذا يعني اأيّن داخله. واإن 

كان الفرق يحّدد ما هو خارجه وما خارجه هو الآَخر، فهذا يعني اأيّن خارج حدودي.
ــ هل هذا يعني اأّنك اأنَت َمن ُيحّدد الفرق ؟

ــ اأمَل اأُقْل لَك اأن حُتّرر نف�صك من اإدراكك ملعرفتي، فاأنا الاّلمكان واإدراكك هو املكان.
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اأنَت تتعّلم بالإدراك والآَخر ُيعَرف بالوعي.
ــ والعقل ؟

ــ العقل فعٌل. العقل عملّية ولي�ص مكانًا. هو اآلّية َحْبك الوعي بالإدراك وربط املعرفة بالعلم. 
اآلّيٌة   يطري.  جناحيه  بني  وبالتوازي  يحّلق،  الأ�صفل  نحو  فبالدفع  ؛  الطريان  ي�صبه  فعٌل  هو 
كالتجذيف ! بدفع املاء نحو الوراء ينطلق اإىل الأمام، وبتوازي املجذافني يحافظ على �صالمة 
الجّتاه. هو ميزان له كّفتاُه : كّفة الوعي وكّفة الإدراك، ، فال ي�صلم احلكم اإّل بتكافوؤ الكّفتني.

اأّما بالإدراك وحده فال ت�صتطيع احلكم، كما ل ت�صتطيع اأن مت�صي بِرْجٍل واحدة. 
ــ وكيف نحّقق التكافوؤ بني الوعي والإدراك يف العقل ؟

ــ بالتاآخر. فالتاآخر هو التطّور، ول �صالمة لعقٍل بال تاآخر.
ــ الآَخر ما ل ُيدرك. والذات ل ُتْدَرك اإّل مبعرفة الآَخر.

ــ من خارج الإدراك ت�صتطيع اأن تعي الآَخر، من خارج الذات ت�صتطيع اأن تعي الذات. وكّل ما 
تعيه تدركه تلقائّيًا، ولي�ص كل ما تدركه تعيه تلقائّيًا.

ــ وكيف علّي اأن اأُدرك عن طريق الوعي ؟
ــ بالتاآخر عن طريق الثاين.عن طريق مثيلَك، عليك اأن توؤمن بثنائيتَك.

ــ الثاين ؟
ــ  نعم.كّل ثاٍن هو اآَخر. ولكّل ذات ثانيها، ن�صخة عنها. هي هي، لكّنها اأخرى. 

ــ هل هذا يعني اأّن مطلق الآَخر ثاٍن ؟
ــ نعم . مطَلق اآَخرَك هو مثيلَك، هو ثانيَك. فالثاين هو مطَلق الآَخر الفرد.

ــ يعني اأّن اآخري هو اأنا الثاين بَك ؟
ــ نعم. هو من يحاورَك فتظّن اأّن الآَخر يختبئ بينكما.

ــ وما الفرق بني اآَخِر غريي واآَخري اأنا ؟
الوعي ويتفّرقان يف  واآَخــرَك ميتزجان يف  فاآَخر غريك  اأو مثيلَك.  ثانيَك  تِع  اإن مل  ــ ل فرق 
الإدراك، وما عليك اإّل اأن تتعّلم اأن تفّرقهما يف الوعي، وهذا هو التاآخر. فمتى وعيَت ثانيَك 

وعيَت اآَخرك فتح�صل على الفرق بينه وبني اآَخر غريَك.
ــ وماذا عن الآَخر يف عاملي املُدرك ؟

ــ ت�صاألني عن الآخر الذي لي�ص اأنَت قبل اأن حت�صل مني على اأنَت الآَخر.
ــ لكي اأعرف من اأنا، اأحتاج اإىل معرفة الآَخر.

ــ ثانيَك هو معناك، وهو ما يجب احل�صول عليه. هو مدخلَك اإىل عامَل معرفة الآَخر، ومدخلك 
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اإىل معرفة العامل الآَخر، ومدخلَك اإىل عامل املعرفة الأخرى.
ــ يعني اأّن معنى ذاتي موجود يف عامل اآَخر ؟

�صكل  لها  فارغة  حجرة   ! فيه  ما  كّل  على  تطّل  �صرفة  لك  »عندي«  الآَخــر  العامَل  يف  نعم.  ــ 
هو  الوعي  عامل  في�صبح  ثانيَك  على  وح�صلَت  اآَخــرًا  اأ�صبحَت  بذاتَك  مالأتها  متى  ج�صدك، 

عاملَك الثاين، كما هو عامَل اإدراكَك عاملَك الأّول.
ــ حجرٌة لها �صكل ج�صدي ؟

ــ نعم كما هو ج�صدَك حجرة لك يف عامل اإدراكَك. اأنا حميط بال حدود. يفَّ لكّل اأّوٍل ثاٍن، ولكّل 
�صورة اأ�صل. فلكّل باحٍث عندي حجرته، ولها �صكل ج�صده، فارغة من الذات، متى امتالأت 
الأوىل.  بانطباقها على قيمتها املدركة  الذات على معناها، فت�صبح قيمتها مطلقة  ح�صلت 

فيغدو الباحث قادرًا على روؤية اأعماقي 
بب�صريته، فينفتح ال�صمري على عامل مليء باملعرفة احلقيقّية. وهنا يبني عالقاته مع غريه 

من �صّكاين.
ــ وكيف اأبني عالقة مع الآخر الذي مل يح�صل على ثانيه عندَك ؟

ــ عن طريق ُحُجراتهم الفارغة. فمتى تعّلمَت الوقوف على �صرفتَك يف عاملي ومالأت حجرة 
املدرك عن  عامله  للظهور يف  الكافية  الطاقة  على  قيمتها حت�صل  واكت�صبَت  بذاتَك،  معناك 

طريق ثانيٍة، اأي عن طريق �صرفته املجاورة ل�صرفتَك.
ــ بارٌد يا اأخي عاملَك هذا. وحدتي فيه متنعني من التفاعل مع غريي. فهنا يف عاملي الأّول، 
اأتلّم�ص بيدي �صدر حبيبتي ول احتاج لرحلة �صاّقة للو�صول اإىل اإح�صا�ص الدفء الرائع الذي 

ميالأ اإدراكي بوجودي. اأنا ل اأُ�صّدق اأّن هذه الأحا�صي�ص
ممكنة عن طريق �صرفاتك املظلمة الباردة !

ــ اأنَت على حّق. فعاملي بارٌد ومظلٌم لأّنه ل ُيدَرك بالإدراك بل ُيعرف بالوعي،
هو فارغ منكم. 

ولن ي�صبح دافئًا م�صيئًا اإّل عندما يعي كّل منكم الآَخر عن طريق ثانيه. فلو مل تكن حبيبتَك 
اآَخر ملا �صعرت بدفء اللم�صة وروعة الإح�صا�ص. فما بالَك لو �صاعفَت هذه الروعة عن طريق 
ثانيها، فالّلم�صة ت�صبح اأو�صح ودفوؤها اأعمق فتكون اثنتني؛ واحدة يف عاملك الأّول واأخرى يف 

عاملي فيّتخذ الواقع روعة احللم ويرقى الإح�صا�ص اإىل �صمّو ال�صعور.
ــ وهل يف التاآخر ي�صبح احللم واقعًا ؟

هو  الواقع  بعامل  احللم  عامل  مطابقة  وجهلكم يف  اآخــر.  واقع  هو  عاملي  فاحللم يف  طبعًا.  ــ 
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ماأ�صاتكم.
ــ وما الذي مينعنا من القيام بذلك ؟

ــ اأنتم يف اإدراككم كاملخلوقات البحرّية التي تظّن اأّن �صطح البحر هو نهاية الكون.
اأنتم داخله، ل ترون من  اإدراككم حو�ٌص جدرانه مرايا، املاء فيه من ماء املحيط خارجه، 
خالله �صوى ال�صور التي تعك�صها لكم جدرانه. فاملحيط خارج احلو�ص يبدو لكم عاملًا اآخر 
بينما هو عاملكم. عقولكم الك�صولة اكتفت بعاملها ال�صغري ف�صار ما لي�ص منها منبوذًا حّتى 
حتّول حو�صكم اإىل منفى ! وما حتتاجون اإليه هو التحال من و اإىل احلو�ص لتتعرفوا على 
والإح�صا�ص  وال�صّم  وال�صمع  الب�صر  اأنتم حمدودو  والعامل خارجه.  الفرق بني عامل احلو�ص 
وهذا يجعل من اإدراككم حجرة ل تعتفون مبا هو خارجها. حا�صرتكم عقولكم بني جدرانها 
فاآمنتم بواقع �صغري كالقرب واقتنعتم باأّن الكون كّله فيه. وجدمت اأّنكم اأ�صياده فتهّياأ لكم اأّن 
عقلكم عظيٌم واأ�صبتم بالتهاب الإدراك. ف�صارت املعرفة غريزة والوعي عقاًل باطنًا، و�صار 

ف�صاء ال�صمري الوا�صع ثقبًا �صغريًا.
فاختلطت عليكم النف�ص بالروح، واملغزى باملعنى، وال�صعور بالإح�صا�ص،والعلم باملعرفة و الوعي 
كلماتكم  املعنى منه، و�صارت  ال�صم رمزًا هرب  واأ�صبح  اأ�صلها،  ال�صورة  بالإدراك ففقدت 
اأدوات تزيد من �صاللكم، فاأنزلتم كتبًا قلتم اإّنها من ال�صماء، واختعتم ر�صاًل واأنبياء من 
وينتقم مثلكم. ويحّدد  واأجنبتم خالقًا لكم ب�صفات منكم، ف�صار يغ�صب مثلكم.  �صنعكم، 
ل اأّمة على اأخرى على اأذواقكم.  خدعتكم  اخلري بال�صّر مثلكم. ويعدل ل�صاحلكم فقط. ويف�صّ
عقولكم فرحتم تتقاذفون بالقيم كما ت�صاوؤون تغت�صبون املطلق وتبنون منه علمًا لكم، وتظّنون 
اأّن ما ي�صحركم فيه هو معرفة، بينما هو وهٌم مّتفق عليه، فن�صيتم اأّنكم جمّرد احتمال كغريكم 
من الحتمالت التي �صّكلت هذا الوجود. اأنتم اأ�صبحتم ماأ�صاة الأر�ص واملخلوقات عليها، ل 
اأعداء  اأّنكم  اليوم  تفهموا حّتى  ومل  قبحكم.  اإّل  ترون  ول  والأمرا�ص  القمامة  �صوى  تخّلفون 
اأطفالكم، وكّل ما تقومون به هو اأذًى لهم. فبف�صل غبائكم اكت�صفتم اأّنكم الأذكى. ولكنكم، 
يف احلقيقة، عبيد ملال لي�ص مالكم، واآلٍة اختعتموها، و�صوق ت�صتيقظون وتنامون فيها، وقيٍم 

ل وجود لها اإّل بفقدانها. وما ح�صارتكم �صوى خطر يحدق بغد �صغاركم.
ــ اأراَك اأّيها الآَخُر ل حتّب الإن�صان.

ــ وهل ُيَحّب من ل ُيِحّب نف�صه ؟ احلّب كالوعي ل يتحّقق اإّل بالتاآخر، والتاآخر تاآٍخ وتفاعل. هو 
الطريق الوحيد للمحّبة وال�صالم، والو�صيلة الوحيدة ملعرفة الذات وبنائها. فتاآخروا يا مع�صر 

النا�ص. ثقوا باآخركم حت�صل ذاتكم على الثقة بقيمتها.

اآن االآن
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ف،  عندما كنُت تلميذًا يف �صّف البكالوريا، �صمعُت اأُ�صتاذ الفل�صفة، وهو رُجل ُمثقَّ
وا�ِصع الِعلم، يقول : كانت الفل�صفة اخت�صا�ص الإ�صالم بعد اليونان، وهذا مو�صوع ل�صكَّ فيه. 
ا كان ينتاُبه القَلق من راأيه، لأنَّه اأ�صاف قائاًل: ل تكتبوا هذا يف امتحاناتكم الر�صمّية،  وُرمبَّ

ح م�صيحي ل ُي�صاركني الراأي. لأنَّكم قد تقعون على ُم�صحِّ

ما قاَله اأ�صتاذ الفل�صفة وَجد �صدًى عند اأ�صتاذ الأدب العربي امل�صيحي الذي اعتقد 
ا قامت بجهود  باأنَّ النه�صة العربية يف القرن التا�صع ع�صر، وحتى بداية القرن الع�صرين، اإنَّ
ه، بدافع القَلق على تالميذه، كان ُي�صيف كاأُ�صتاذ الفل�صفة :  رين امل�صيحيني. لكنَّ الكّتاب واملُفكِّ

ل تكتبوا هذا الراأي يف امتحاناتكم الر�صمّية.

منح  اإىل  واملُ�صِلمون  امل�صيحيُّون  الأ�صاتذة  عَمد  وقد  الفل�صفة.  �صّد  هنا  الأدب 
اع  نَّ ب العْلم و�صُ اأنف�صهم �صهادات ر�صا عن الذات، كانت الغاية منها طْرد الآخر من َرْتل ُطالَّ
احل�صارة  وك�صول  ال�صّف،  ك�صول  �صورة  يف  الآخر  اإبراز  يبتغي  فريق  كّل  اأنَّ  اأي  احل�صارة. 

العربية والعاملّية.

درب  وانتهاج  باآرائهم،  الإ�صداء  عَدم  اإىل  دعونا  الأ�صاتذة  اأنَّ  ذلك  من  والأهــمُّ 
احلَذر احلكيم. ومع حَذرنا هذا، كّنا جُنري امتحاناتنا الر�صمّية وقد جنحنا يف البكالوريا 
لأننا تقّيدنا بال�صروط الواجبة. وِبذا حافظ احلَذر على الراِبط الجتماعي على الرغم من 
�صوء النّية الوا�صح عند الطوائف يف توُجِه كلٍّ منها باجّتاه الأخرى. ومل يكن ل�صوء النّية من 

االآَخرّي�ة : الِوفاق الديانات
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هَدف غري زرع الرنج�صية الطائفية يف ثقافة البَلد.

مو�صوع  ويجعله  البلجيكي  على  يتهّكم  الذي  الفرن�صي  كمثل  الأ�صاتذة  هوؤلء  مَثل 
�ُصخريته. كذلك يجعل البلجيكي من الهولندي مو�صوَع �ُصخريته، وهُلّم جّرًا. فِلكلٍّ مّنا اآَخُره 
ِحك. وهذا الأمر ل ي�صوء اأحدًا اإل يف  الذي ُيفَت�ص اأنَّه خُمتِلف، والذي ُيثري ال�ُصخرية وال�صَّ
فتة الأزمات. فعندما ي�صخر الفرن�صي من جاره البلجيكي، يبقى هذا الأخري �صرورًة ع�صوّية 
ُمباَلغ  اإىل الفرن�صي مبالمح  اأنَّ البلجيكي مُيثِّل �صورًة تعود  ل. ذلك  يف تركيبِة نرج�صّيِة الأوَّ
الفرن�صي من  هة. وحينما ي�صحك  ُم�صوَّ ل متامًا حني نرى خيالنا يف مراآة  فيها مثلما يح�صُ
اأنَّ �صِحَكه عبارة عن  يعني  املُختِلف، وهذا  »اآَخــَره«  اأي�صًا  مُيثِّل  اأّنه  يعرف متامًا  البلجيكي، 
دائري  نحونا مب�صار  الُعرجون  فيعود  ُنخطئها  على طريدة  ال�صتايل  الُعرجون  رمي  عملّية 

لنا يف نهاية املطاف اإىل طريدة حُمتَملة. لُيحوِّ

لالآَخر مكاَنه يف  اأنَّ  ة  مرَّ كلِّ  و�صوف جِند يف  اأمثلة عديدة،  ن�صرب  اأن  ُو�صِعنا  يف 
ال�صئيل  الرنج�صي  الفارق  اإىل  حتتاج  املُت�صابهة  فال�صعوب  البَلد.  اأو  واملدينة  والقرية  احليِّ 
لأنف�صنا هوّية  ُنعطي  البلجيكي  م على  بالتَّهكُّ ‘ُهم’.  ‘اأنا’ والـ  الـ  بني  ر�ْصم احلدود  اأجل  من 
جماعّية، وِكيانًا خُمتِلفًا. لذا باإمكاننا القول اإنَّ الُبلدان املُتجاِورة وال�صعوب املُت�صابهة تتمّتع 

بدرجة عالية مبا مُيِكن ت�صميته بـ ‘�صوء نّيِة ُح�ْصِن اجِلوار’.

َرْكــب  من  الآخــر  طــرد  اإىل  امل�صيحي  اأو  املُ�صلم  الأ�صتاذ  يعَمد  القبيل،  هــذا  من 
رد هذه ل ُت�صيء عمليًا اإىل اأحد، لأنَّ هدفها دغدغة نرج�صّيِة النتماء  احل�صارة.  وعملّية الطَّ
اإىل  مّنا  كّل  ويفتِقر  لآخر،  اأو  ل�صبٍب  يِخفُّ احلَذر  بنا حني  ُيحّدق  اأنَّ اخلطر  الطائفي. غري 
ل الظنَّ اإىل يقني. يقنٌي باحُلكم الذي ُنطِلقه على  احلّد الأدنى من ال�صّك الذي يرف�ص اأن ُيحوِّ
ل ِلقابيل،  غري من اعتبارنا واعتبار الإله كما ح�صَ اأنف�صنا وعلى الآخرين، ُي�صِقطه اآَخُرنا ال�صَّ
ل كّل مّنا اإىل مالك كما ح�صل يف لبنان، ويف العراق، ويف خُمتّلف املناطق الأخرى ذات  ويتحوَّ

دة.  الطوائف والُفَرق املُتعدِّ

الآخر  الآخر ال�صغري، ويفقد هذا  املــراآة �صورة  الأزمــات احلــاّدة، تفقد  اأثناء  يف 
ا الآَخر ال�صبيه  َبه املُمِكن. اأمَّ بذلك كاّفة املالمح التي ت�صمح ِلكلٍّ مّنا اأن يِجد فيه بع�ص ال�صَّ
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�ص علينا الآخر  فهو الثمن الذي ندفعه من اأجل اإنقاذ اإن�صانّيتنا. فعندما نطم�ص ال�صَبه، ُينغِّ
ا�سي  م�سَّ عند  راق�سة  حفلة  ال�صهري  بولن�صكي  فيلم  هنا  ِلنتذّكر  وجــوده.  د  مُبجرَّ عي�صنا 
اأية  تعِك�ص  مراآة  من  ولي�ص  مرايا.  من  حيطانها  قاعة  يف  ماء  الدِّ ا�صو  م�صَّ يرق�ص  ماء.  الدِّ
ا�صو الدماء فيما بينهم يرق�صون فِرحني. وفجاأة يدخل القاعَة  �صورة للح�صور. لذا ظلَّ م�صَّ
من  ن  للتمكُّ القاعة  عبور  هدفهما  كان  ماء.  الدِّ ا�صي  م�صّ بــِزيِّ  َرين  ُمتنكِّ وتلميذه  الأ�صتاُذ 
ماء، ولكّنه مل يخدع املرايا التي عك�صت �صورتهما على  ا�صي الدِّ رهما م�صَّ الهروب. خَدع تنكُّ
اأن ُيخفي �صورته،  اإذًا ل ي�صتطيع الكائن احلّي  مراأى من اجلميع. وهنا انك�صفت اخلديعة. 
لِكنَّ ال�صورة غري مكتِملة، بل ينق�صها �صيٌء ل �صورَة له. لذلك  الب�صر.  وهنا تكُمن ماأ�صاة 
ى الفالو�ص )الق�صيب(. ّد الآَخر. هذا ال�صيء ُي�صمَّ فهو يتكنا يف حريٍة من اأمرنا، ويف ثورٍة �صِ

ا�صي  م�صَّ َرق�ص  ‘حفلة  يف  كانت  اإن  وخ�صو�صًا  الآَخرّية  مع  الت�صاُمح  قليل  الأنا 
ماء’ اأو يف حلبة �صراع الطوائف. فالطائفة اأو اجلماعة الراغبة يف احلفاظ على نظافتها  الدِّ
ل، من دون اأن تدري، اإىل ج�َصد من دون �صورة. لذا لي�ص ُم�صتغَربًا اأن  العرقّية اأو الدينية تتحوَّ
لها عن الآَخر. يف لبنان مثاًل، كان ي�صُعب على الُفرقاء،  نراها عاجزة عن ر�ْصم حدوٍد تف�صِ
الأمنّية.  توقيفهم على احلواجز  يِتمُّ  الذين  املُ�صافرين  هوّية  الأهلّية، حتديد  خالل احلرب 
د من انتمائهم الطائفي.  هم اإىل الك�صف عن الع�صو التنا�صلي للرجال من اأجل التاأكُّ فلجاأ بع�صُ

مّما يعني اأنَّهم وجدوا احلّل يف امتثال ُكلٍّ مّنا لـ ‘الَعْهد’.   

يحمل �صعب العهد القدمي اخِلتان بو�صفه عالمة تربط الإن�صان بالإله، والإله ب�َصعبه 
مها الإن�صاُن خِلالقه و�صيلًة يفي من خاللها ما  نيا التي ُيقدِّ املُختار. والنُّدبة هي الت�صحَية الدُّ

ين الذي نتوارثه، نحن الأحياء، عن الوالَدين. مزي، اأو الدَّ ين الرَّ يه بالدَّ مُيِكن اأن ُن�صمِّ

اخِلتان،  وَحْمل  الآَخرين.  مع  تعاُملنا  لأ�صلوب  ‘العهد’ حتديٌد  دخولنا  طريقة  يف 
ا هو �صيٌء خُمتِلف كلّيًا  مزي الذي يربطني كحيٍّ باحلياة، اإنَّ ين الرَّ بو�صفه و�صيلة لإيفاء الدَّ
عن عملّية حْمله كعالمة انتماء اإىل �صعٍب خُمتار. ثّمة ثالثة عهود، وكّل عْهد يجعل من �صعبه 
�صعبًا خُمتارًا. العهد اجلديد، مثاًل، جعل من الب�صر، ل ِمن اأُّمٍة واحدة وح�ْصب، ومن الأر�ص، 
اختار هذه  َمن  كّل  الذي فا�صت حمّبته على  الإله  ُرْكن  واحدة،  ولي�ص من منطقة جغرافية 

املحّبة. 
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من  ال�صابَقة  بالعهود  يعِتف  واخِلتام.  الإ�صالح  غايُته  ثالثًا  عهدًا  الإ�صالم  جاء 
جهة، ويرف�صها من جانٍب اآخر. يرف�صها لأنَّه يعترب اأنَّ يد الإن�صان عبثْت بها، وبالتايل فقدت 

م�صداقيَّتها.

هل مُيِكن لهذه العهود الثالثة اأن تتعاي�ص ب�صالم ؟ نعم ول يف الوقت نف�صه. نعم، اإذا 
ين الرمزي الذي يربط الإن�صان باإن�صانّيته كما الآخرين.  جعلنا من كّل عهٍد و�صيلًة لإيفاء الدَّ
ول، اإذا انطلقنا من مبداأ اأنَّ كّل عهد هو املقيا�ص، ونقطة الأ�صا�ص. ولئن كان الأمر كذلك، فال 
مفرَّ من �صراع العهود فيما بينها، ول �صّيما واأنَّ وجود كّل عهد مرهون باحلطِّ من َقْدر العهود 
ال�صابقة،  والالحقة اأي�صًا. اأنطِلق يف موقفي هذا من موقف فرويد يف كتابه مو�سى والتوحيد 
ق باليهود ل يتمّثل باعتقادهم  حيث يقول يف معر�ص �صرحه مِلُعاداة ال�صامّية، اإنَّ اخلطر املُحِدّ
له اعتقاد الآخرين باأنَّ اليهود هم هذا ال�صعب. وي�صتنتج فرويد  اأنَّهم �صعب اهلل املُختار، بل مُيثِّ

بالقول : »اأمام هذا الحتمال، �صيكون ا�صطهاد اليهود نتيجة لهذا العتقاد.«

ل مثاًل اإذا مل يعتقد الآخرون باعتقاد اليهود باأنَّ  اإل اأنَّ فرويد مل يُقل لنا ماذا يح�صُ
اهلل جعَلهم �صعَبه املُختار. 

خمتِلفة.  وظــروٍف  اآخــر،  �صياٍق  يف  اجلديد  العهد  اأتباع  على  امل�صاألة  هذه  ــرُت  اأَث
جعل  الرومانية،  الإمرباطورية  اأ�صقاع  يف  ينمو  امل�صيحّية،  اأي  اجلديد،  الدين  بداأ  فعندما 
النا�ص يتوّجهون اإىل امل�صيحّيني اجُلدد ُم�صتف�ِصرين عن اإلههم اجلديد. كانوا يطلبون منهم اأن 

ُيربِهنوا لهم اأنَّ اإلههم هذا اأقوى واأكرث جدارًة من الآلهة الرومانية. 

و�صعت هذه الأ�صئلة امل�صيحّيني يف َحريٍة من اأمرهم. فمن اأين لهم، بو�صفهم ب�صرًا، 
اأن ُيربهنوا على ما ل ي�صتطيعه اإل الإله ؟ كيف مُيِكن للمعرفة املحدودة اأن ُتعطي �صورة كاملة 

عن املعرفة غري املحدودة ؟ وبعبارٍة اأخرى، كيف للفاين اأن ُيِلمَّ مبا هو غرُي فاٍن ؟ 

هنا جاء ردُّ ترتوليانو�ص Tertullianus اأحد اأقدم اآباء الكني�صة الأوائل، لي�صع اأحد 
اأهّم اأُ�ص�ص الديانة امل�صيحية: حرّية الختيار. دعا ترتوليانو�ص امل�صيحّيني للَرّد على الآخرين 
الذين ُيطالبونهم بالرُبهان، بالَقول : »اأعتِقد واإن كان اعتقادي ُمنافيًا للعقل.«  وهذا يعني اأنَّ 
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الإميان لي�ص يف حاجٍة اإىل الرُبهان.

فما اأبعاُد هذا املوقف ؟

العلمي الذي �صيولد لحقًا مع  الفكر  اإرها�صات  الأ�صا�صية يف  اأبعاده  اأحد  د  يتج�صَّ
ديكارت. اإذ انطلق ترتوليانو�ص من الفكرة الآتية: اإذا كان الإن�صان غري قادر على الإحاطة 
مبا يعلمه الإله، فْليهتّم اإذًا مبا يعَلُمه هو كاإن�صان، وليتك �صاأن الإله لالإله. مُيِكن اأن ن�صتنتج 
من هذا املنطلق الب�صيط اأنَّ علم الإن�صان املحدود ل يتنافى، مِلُجّرد حمدودّيته، مع علم الإله 
ح الإله من ُكّل َمن  غري املحدود. فْلنتك الإن�صان يهتّم ب�صوؤون الإن�صان، و�صوؤون عامله، وْلرُنِ

عي معرفًة عند اهلل. يدَّ

بهذا املوقف، اأنقذ ترتوليانو�ص امل�صيحّية مّما ل ي�صتطيعه الب�صر، وبالتايل جعل، 
العتقاد اأمرًا �صخ�صيًا حم�صًا، يتحّمل مبوجبه كّل موؤمن م�صوؤولية اإميانه، وم�صوؤولية حدود 
ة الّدعاء مبعرفة ما ليعرفه الب�صر ؟ اأبدًا.  معرفته كاإن�صان. ولكْن  هل اأنقذ امل�صيحي من مغبَّ

انطلق  عندما  بول�ص  ي�ص  القدِّ ملوقف  نتيجًة  جاء  ب�صيط  �صبب  عند  هنا  �صاأتوّقف 
�ص للخُطاأ، وا�صتخل�ص من هذا اأنَّ ل�صمان للحقيقة اإل  من مبداأ اأنَّ الإن�صان، اأيًا كان، ُمعرَّ

الكني�صة. فاحلقيقة ترُكن يف الكني�صة، والكني�صة �صمان احلقيقة.

يف هذه النقطة، ي�صري الأمر عوي�صًا. ففي راأي القدي�ص بول�ص اأن امل�صيحينّي مُيِكن 
الأخطاء،  وتبقى احلقيقة مبناأًى عن هذه  فادحة،  اأخطاء  اأخطاء كثرية، وحتى  يرتكبوا  اأن 

لأّنها تركن يف الكني�صة، والكني�صة ل ُتخطئ. 

ر القّدي�ص بول�ص، حلظًة واحدًة، اأنَّ الكني�صة �صُت�صبح كنائ�َص ُمتحاِربة ؟  هل ت�صوَّ
ر ذلك فعاًل، فاأّية كني�صة من بني الكنائ�ص مُتثِّل احلقيقة ؟  واإذا كان قد ت�صوَّ

ر امل�صلمون الأوائل اأنَّ اجلامع �صُي�صبح  ه اإىل امل�صلمني. فهل ت�صوَّ ال�صوؤال نف�صه يوجَّ
روا  جوامَع ُمتحاِربة، كما جرى ويجري يف كثرٍي من البلدان الإ�صالمية ؟ واإذا كانوا قد ت�صوَّ
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ذلك، فاأين احلقيقة اإذًا ؟ هل ترُكن يف القراآن ؟ واإذا كانت يف القراآن، فاأّية قراءٍة يجب اأن 
ُتعَتمد ملعرفتها ؟ 

يف قراءتنا القراآَن، نرى اآياٍت ُت�صري اإىل العهد القدمي، واأُخرى اإىل العهد اجلديد. 
فهل العرب املُ�صِلمون هم �صعُب اهلل املُختار ؟ 

الآية  معنى  وما  عربيًا«،  ُقــراآنــًا  اأنزلناه  ــا  »اإّن اآيــة  معنى  فما  ل،  اجلــواب  كان  اإذا 
»وجعلناكم خري اأُّمة اأُخرَجت للنا�ص« ؟

اإنَّ  ِلتعاَرفوا،  وقبائل  �صعوٍب  من  خلقناُكم  »اإّنا  معنى  فما  نعم،  اجلواب  كان  واإذا 
اأكرمكم عند اهلل اأتقاُكم« ؟

لُبد  وهنا  جمعاء.  لالإن�صانية  اأُر�صلت  جماعّية  ر�صالة  كامل�صيحّية،  الإ�صالم،  اإنَّ 
من طرح ال�صوؤال الآتي : ما معنى »اأتقاُكم« ؟ هل يعني »اأتقاُكم يف الإ�صالم« اأم »اأتقاُكم يف 

الإميان« ؟ 

يف  »اأتقاُكم  املعنى  كان  فاإذا  ُم�صتحياًل.  اأو  مُمِكنًا  التعاُي�ص  يجعل  اجلواب  ح�ْصم 
الإميان«، فهذا يعني اأّن اجلواب خا�صع ملنطق كمنطق ترتوليانو�ص حني توّجه اإىل امل�صيحيني 
ه  بالقول : »اأعتِقد واإن كان اعتقادي غري منطقي«. مّما يعني اأي�صًا اأنَّ اهلل، اخلالق ـ وْلُت�صمِّ
الأديان مبا �صاءت ـ يقبل ‘ُثْلمًا’ يف حقيقة كماله. ولي�ص من املُمِكن تفادي هذا ‘الثلم’، ِل�صبٍب 
ينقلها  اأن  ي�صتطيع  ول  كاملًة،  باحلقيقة  ُيِلّم  اأن  مُيكن  اأي خملوق، ل  املخلوق،  اأنَّ  رئي�ص هو 
بحذافريها اإىل الب�صرية. على الب�صرية اإذًا اأن تتقّبل حقيقة ن�صبية. لأنَّ تقبُّلها ُينِقذها مّمن 
عي اأنَّه  دونها. وهنا تكمن ماأ�صاة الديانات. لأنَّ ثّمة دومًا من يبتغي، اأو يدَّ عون اأّنهم ُيج�صِّ يدَّ

د احلقيقة. ُيج�صِّ

ا�صتنادًا اإىل ذلك نقول اإنَّ قبول اهلل ِلُثلم يف كماله ي�صمح للِفكر باأن ينتِع�ص. غري 
�صمعنا  مّرة  من  فَكم  الفكر.  مع  �صراعه  ماثلٌة يف  احلا�صر،  الوقت  الإ�صالم، يف  ماأ�صاة  اأنَّ 
هون باأ�صواأ الأفكار زاِعمني اأّن كّل �صيء موجود يف الُقراآن، حتى  �صيوخًا، بعمائم عري�صة، يتفوَّ
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اإنَّ الكت�صافات العلمية يف الغرب ا�صُتخِل�صت من القراآن. اإذًا ثّمة َمن ُيجيد قراءة القراآن، 
ويجهل  ُقراآنًا،  ميِلك  فاملُ�صِلم  وعليه،  ُم�صلمني.  غري  الُقّراء’  ‘هوؤلء  اأنَّ  الأمــر  يف  والغريب 
اأُمّيًة. وقد يكون  الغالبية الُعظمى من امل�صلمني والعرب  القراءة. ول عَجب يف هذا مادامت 
ر. ذلك اأنَّ ال�صائد، يف الوقت الراهن، لي�ص حُماربة  الأمر اأخطر بكثرٍي مّما مُيكن اأن نت�صوَّ
عاء على الربهان، والوهم على الواقع، واليقني  الأُمّية، بل هيمنة الأُمّية على الِعْلم، هيمنة الدِّ

على املُحَتمل. 

اليقني راحة، بينما املُحتَمل م�صوؤولية. مُيِكن اأن ي�صري املُحتمل مُمِكنًا اإذا عرفنا 
يومَك  لأمور  تدبريك  بطريقة  امل�صتقَبل.  ّما،  حدٍّ  اإىل  هو،  واليوم  اليوم،  اأعباء  نتحّمل  كيف 
د غَدَك ب�صورٍة ّما. اليقنُي راحة لأنَّ امل�صوؤولية ل تقع على عاتق الفرد، بل هي �صاأٌن من  حُتدِّ
اأو حتِرمنا ب�صبب ذْنٍب اقتفناه ل ب�صبب م�صوؤولية  بُّنا ال�صماء فُتعطينا،  حُتِ  : �صوؤون ال�صماء 

مبا�صرة مل نتحّمْلها. لذلك ل اأحد م�صوؤول عما يقوم به يف العامَل العربي الإ�صالمي.

اإنَّ يف رّدة الإ�صالم احلالية العنيفة ُبرهانًا على �صعِفه، و�صيق �صُبله. لذلك نراه 
يت�صّلب اأمام الظواهر الثانوية نتيجة فقده لدوره يف املجالت الهاّمة. وعندما اأقول الإ�صالم، 

ل اأعنيه كدين وح�صب، بل ك�صعوب، وفكر، ودور يف احل�صارة العاملية الراهنة.

والر�صوم  والــرُبقــع،  احِلــجــاب،  الثانوّية:  الظواهر  تعاظمت  الِفكر،  �صاق  كّلما 
الكاريكاتورية، وتفجري النف�ص )الكاميكاز(، والنتحار اجلماعي، والنق�صام الداخلي كقيام 
ّنة �صّد ال�صيعة ... الخ. برزت هذه الظواهر الثانوية لتحتّل اجلزء الأكرب من حياتنا، ومن  ال�صُّ

اهتماماتنا، وُتن�صينا الهّم الأ�صا�صي. 

عندما كان الإ�صالم يف اأوج احل�صارة، فقدت الظواهر الثانوية قيمتها. فاأّي اأمري 
الأخطل  َقول  يقبل  اأن  على  قادر  اأنف�صهم-  اجلَهلة  كثرٌي من  ب  ُيلقِّ الإميان -كما  اأُمــراء  من 
اأعباء  اأن يتحّمل  اأمرُي.« واأّي اأمري قادر على  اأمرَي املوؤمنني عليَك  يف وقتنا احلا�صر : »كاأينِّ 
الأوائل عندما �صّجعوا التجمة، وا�صتقطبوا كثريًا  العلم كما فعل اخللفاء امل�صلمون  م�صرية 

ري ع�صورهم لتغدو اللغة العربية معهم ُلغة العامَل ؟ من ُمفكِّ
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باد عهد هوؤلء اخللفاء، ونحن الآن يف عهد اخللفاء اجلاهلني. فاجلْهل وَلٌه، والوَله 
ل يقبل التناق�ص. ومن هنا، يبدو جلّيًا اأنَّ الإ�صالم، اإ�صالم اجلَهلة، �صار عدوَّ الِعلم، وعدّو 
بالتقوُقع  للتحّدي  ا�صتجبنا  العلمّية،  التحّديات  اأمام  الع�صر  و�صَعنا  فكّلما  ر.  املُتطوِّ العامَل 
والرجوع اإىل الّدين ومظاهره املتخلِّفة. العلم لي�ص عدوَّ الدين، لكّن الدين ي�صري عدّو العلم 
عندما ُيحاول اأن يُرّد على حتدّيات الع�صر بالرجوع اإىل الدين. ومن َثمَّ ي�صقط الدين، كما 

ي�صقط امل�صلمون، يف نظر عامَلٍ يقبل التحّديات ويتحّمل َتِبعاتها.

جواب  القراآن  يف  لي�ص   : نقول  رين،  املُتحجِّ امل�صلمني  من  كثري  يعتقده  ملا  خالفًا 
اأمام  �صيجعلنا جُمرَبين، ونحن  ال�صحيحة  القناعة غري  ُكّل �صيء. فالنطالق من هذه  عن 
حتّديات الع�صر، على اللجوء دومًا اإىل القراآن، بينما العامَل يتقّدم بُخطى حثيثة. مّما �صُيلقي 
هذا  من  القراآن  نحمي  اأن  اإّذًا  علينا  يتعنيَّ  املُعا�صرة.  العلمية  امل�صرية  رة  موؤخِّ يف  حتمًا  بنا 
ر. لأنَّ القراآن يحيا عندما ن�صمح لأنف�صنا باأن نقراأه قراءًة حّية، قراءة مرتبطة  التفكري املُتحجِّ
بالواقع احلّي، اأعني واقعنا �صمن م�صرية العامَل يف كّل ع�صر. وما دام القراآن مُيّثل عالقتنا 
بال�صماء، وبالإميان، فال ينبغي اأن ن�صعه يف غري مو�صعه، اأي اأن ن�صتخدمه و�صيلة للرّد على 
ل اأعبائها يف  التحّديات املعا�صرة. التحّديات التي نعلم علم اليقني اأننا غري قادرين على حتمُّ

و�صعنا الراهن.

بداأ  وفرن�صا،  ُمباراة كرة قدم بني اجلزائر  اأثناء  اأنَّ اجلمهور اجلزائري،  ُيحكى 
ي  ي الفريق الفرن�صي، وفرن�صا من ورائه. وكان ي�صعر بن�صوة الن�صر قبل النتيجة، وُيغنِّ بتحدِّ
انهزم  النهاية  ويف  الفوتبول.«  لْعب  عّلمكم  و�صو  فوتبلنا،  »الفوتبول   : دًا  ُمردِّ فريقه  لت�صجيع 
فا�صتبدل  حما�صه.  يفقد  مل  ولكّنه  املُباراة  خ�ِصر  جمهوره.  اأمــل  وخيَّب  اجلزائري  الفريق 
دًا هذه املّرة : »البتول  اجلمهور، يف اأُغنيته، مو�صوع الفوتبول مبو�صوع اآخر، وتابع الغناء ُمردِّ
د : »القراآن ُقـراآننا، واذهبوا اإىل  نا البتول« ! فهل علينا، كّلما انهزمنا، اأن ُنردِّ ْ بتولنا، واأممَّ

اجلحيم !« 

احلقيقة  با�صم  دامــيــًا  �ــصــراعــًا  الــثــالث  الــديــانــات  تخو�ص  عــديــدة  قـــروٍن  منذ 
‘احلقيقة الواحدة الكاملة’. با�صم هذه احلقيقة، اأهلكت الديانات الثالث كثريًا من ال�صعوب 
واحل�صارات. يكفينا اأن نتذّكر احلروب ال�صليبية، وما جرى يف اأفريقيا، واأمريكا. فاأين هذه 
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احلقيقة، وَمن ميِلكها ؟ 

دة وعدائية  اإذا كانت هذه احلقيقة واحدًة وكاملة، فلماذا اأر�صل اهلل دياناٍت ُمتعدِّ
’  َلكفانا ديٌن واحد،  ها الآخر ؟ لو كانت ‘واحدة وكاملة ها بع�صَ مل تِكّف حلظة عن حُماربة بع�صِ
ُيبَعث للب�صر كّلهم مبختلف األوانهم و�صفاتهم. اّدعى بع�صهم اأنَّ الديانات جاءت واحدًة بعد 
اأبناَء  اأعيننا،  باأُّم  والآن، ونحن نرى  ال�صماوّية.  بالر�صائل  الب�صر كانت تعبث  يد  اأخرى، لأنَّ 
حًا وخامِتًا للر�صالة ال�صماوّية، يتحاربون فيما بينهم بُحّجة اأنَّ  الدين الثالث الذي جاء ُم�صحِّ
هناك من عَبث بروح الر�صالة. كم من م�صجٍد �َصُيحَرق اأو �َصُيهدم باأيدي م�صلمني يّدعون اأّنهم 

ُحماة الر�صالة كما نزلت اأو كما يجب اأن تكون ؟

ينبع هذا العنف، �صواء اأكان بني الديانات الثالث، اأم داخل كّل دين، من حقيقة 
�صة.  املُقدَّ الكُتب  اأن نقراأ  نلم�ص جوهر هذه احلقيقة، يكفي  اأن  انف�صام ذاِت اخلاِلق. وبغية 
د اهلل الكافرين وامل�صركني، اأكرث من ثالثمائة  اهلل غفوٌر بقدر ما هو ُمعاِقب. ففي القراآن، ُيهدِّ
مرة، مبا�صرًة اأو ب�صكل غري مبا�صر. وملاذا كان اهلل يف حاجٍة اإىل هذا العدد الكبري من األوان 
ُيثري  ما  التهديدات  واحد. بني هذه  تهديد  يكفيه  كان  ؟  �صيء  كّل  القادر على  وهو  التهديد، 
الت�صاوؤل، وخ�صو�صًا عندما ن�صمع مقولًة مفاُدها اأنَّ الكافرين �َصُيالقون عذابًا األيمًا. وهناك، 
من بني األوان العذاب، �صيناريو خا�ّص هو �َصْكب ر�صا�ص ذائب يف اآذانهم. هذا ال�صيناريو ل 
اإل �صيناريو ب�صر �صاديِّني، مثلما هي احلال يف الكُتب ال�صماوّية الأخرى التي  اأن يكون  مُيِكن 
�صاأتناول منها مو�صوَعني اأرى من خاللهما اأنَّ التوراة، كما الأناجيل، حافلة مبثل هذه ال�صاّدية.

والرومان،  اليونان  كاآلهة  مو�صى،  اإله  اأنَّ  و�صرنى  التوراة،  من  املثال  هذا  ِلناأخذ 
يتدّخل �صخ�صيًا يف اأُمور اأُّمته، وُي�صاركها همومها اليومية. تدفعه هذه امل�صاركة اإىل اأن يقوم، 
اكتفي  رادٍع. )وهنا، �صوف  ُظْلمًا، ومن دون  الأخرى  ال�صعوب  قْمع  اإىل  اأو جوبيتري،  كزيو�ص 
بتجمٍة �صخ�صّية، لعالقة لها بالتجمة الر�صمّية للتوراة اأو الأناجيل. لذا، من حّق القارئ 
�صاأكون  اأنني  املُِهّم  العربية.  العبارات  اختيار  اأو على  َحاحات،  ال�صِ اختيار  ُيوافقني على  اأّل 

اأقرب ما مُيِكن من املعنى(. 

اأمامك  »�صاأُر�صل   )27 الأعـــداد   :23 )الإ�صحاح  اخل���روج  �سفر  يف  مو�صى،  اإلــه  يقول 
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اأمامك. �صوف  تهُرب  و�صاأجعلها  ال�صعوب، حيث تدُخل،  كّل  الفو�صى عند  م  و�صاأُعمِّ عب،  الرُّ
اأُر�ِصل دبابري تطرد احلثيِّني والكنعانّيني من اأمامك. لاأطردهم من اأمامك يف �صنٍة واحدة، 
لئال ت�صري الأر�ص خِربة، فتكرُث عليك وحو�ص الربّية.  قلياًل قلياًل اأطردهم من اأمامك حتى 
اإنَّه �صيبعث  الإ�صحاح 23:الأعــداد 28( ما معناه،  ُمثمرة«. وي�صيف )�سفر اخلروج،  اأر�صًا  ترث 
َم خ�صومك. �صيذهب  مالكًا اأمام مو�صى ، ويخاطبه بالآتي : »�صاأ�صبح عدّو اأعدائَك، وخ�صْ

َمالكي اأمامك، و�صيقودك اإىل بالد الأموريِّني، واحلثيِّني، والكنعانّيني. و�صاأُبيدهم.«

اأَولي�َص الأمر كذلك يف �صرقنا الأو�صطي يف الوقت الراهن ؟ فاإله مو�صى ل ُي�صِفق 
اأبدًا على م�صري ال�صعوب الأخرى.  وقد كان زيو�ص، وجوبيت، قبَله ُيظهران احُلبَّ والعدوانية 
من دون رادع، لأنهما كانا الأقوى. لي�ص الأمر بجديٍد اإذًا. اإذ كانت ال�صعوب، وما تزال، تتناف�ص 
على الأر�ص، وكان اأقواها يطرد اأو ي�صتعِبد اأ�صعَفها، وبا�صم ال�صماء، يتحّكم مب�صري الب�صر. 
ر؛ فاإذا ح�صلت الأمور مب�صيئة اهلل، فال ذنب للب�صري  كان ذلك يِتمُّ من دون احلاجة اإىل ُمربِّ

ق هذه امل�صيئة .  الذي ُيحقِّ

دعِت امل�صيحّية اإىل املحّبة. املحّبة اأ�صا�ص العهد اجلديد : كلُّنا ب�صر خُمتار يف حمّبة 
امل�صيح. الكاثوليكية تعني ‘الَكون، العامَل اأجمع’، والإجنيل يعني ‘النباأ ال�صاّر’. لقد دعا العهد 
اإىل رف�ص العهد اخلا�ّص ب�صعٍب واحد، وباأر�ٍص واحدة، مثلما هي احلال يف الدين  اجلديد 

اليهودي. فهل جنا الإن�صان، اإثر ذلك، من �صرِّ الإن�صان ؟

كاّل. وهنا يبدو وجه اهلل الآَخر، الوجه ال�صارم يف الأناجيل التي ناأخذ منها الأمثلة 
الآتية، وهي من ترجمتي اأي�صًا :

اإجنيل لوقا )الإ�صحاح 12: الأعداد 49( : »جئُت لأرمي نارًا على الأر�ص، وكم اأوّد لو 
ت�صتِعل.« مُيكن لأي م�صيحي اأن يُرّد عليَّ هنا بالقول اإنَّ علينا اأن نفهم النار، يف هذا ال�صياق، 
مبعنى جمازي. ح�صنًا. ولكن كيف يجب اأن نفهم، يف هذه احلال، مقولة القّدي�ص مّتى الآتية 
اإليكم حاماًل ال�صالم، بل ال�صيف.« ومقوله  : )الإ�صحاح 10: الأعداد 34( »ل تعتقدوا اأين جئت 
الآتي: »اإذا جاءين اأحدكم من دون اأن يكره اأباه واأُّمه وزوجَته واأولَده واأ�صّقاءه و�صقيقاته، ومن 

دون اأن يكره حتى حياته، فال مُيكنه اأن يتبعني« )لوقا الإ�صحاح 14: الأعداد 26(.
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لقد كان ال�صيف والكراهية وراء كّل احلمالت التي نّظمتها الكني�صة �صّد ال�صعوب 
اإذًا ل رادع يردع  اأن كّل ما كان قبل حمّبة امل�صيح ل قيمَة له.  الأخرى. هذه الكراهية تعني 

اإرادة اإبادة الآخرين. وهذا ما ح�صل فعاًل يف القاّرة الأمريكّية الوا�صعة.

 النف�صام يف ذات اهلل بني اإله حكيٍم وُمت�صامح، واإله �صِر�ٍص ُمنتِقم، �صمح لالأديان 
عًة بوجه الإله القّهار. وكّلما حلَّ هذا الوجه حمّل  باأن تِلج من هذه الثغرة، وتتوّجه اأحيانًا ُمتقنِّ
الوجه الآخر، اأي حملَّ اإله املحّبة واخلال�ص، حتّول كلٌّ مّنا اإىل مالٍك َهالٍك ل تعرف ال�صفقة 
ْنب،  اإىل قلبه �صبياًل. وُرمّبا كان الأمر اأ�صواأ من ذلك. مثل هذا املالك ل يعتيه اأيُّ �صعور بالذَّ

بل على العك�ص، تاأخذه الن�صوة واحلُلم باجلّنة التي وعد اهلل املوؤمنني بها. 

ح�صل هذا ال�صراع يف كّل اأر�ٍص ول يزال. والآن َمن ميتلك القدرة على رْدع �ِصّنيٍّ 
فًا عن دعوته  اأو �صيعيٍّ يف هجمته على الآَخر ؟  ومن يقِدر كذلك على اأن يردع يهوديًا ُمتطرِّ

اإىل طرد كّل فل�صطيني من ‘اأر�ص امليعاد’ ؟

اأمعّنا النظر يف ما  اأ�صا�صي تتمحور حوله كّل ر�صالٍة �صماوّية. فاإذا نحن  ثّمة دالٌّ 
َدد، مثال العهد  يطفو على �صطح كّل دين، لوجدنا هذا الدال يف كّل جمال. لناأخذ، بهذا ال�صَّ
القدمي،  والعهد اجلديد. يكفي اأن يذهب املرء اإىل املتاحف والكنائ�ص لريى ال�صورة والر�صوم 
يف الأرجاء كاّفة. فالعهد اجلديد اأدخل ال�صورة وبنى عليها الإيديولوجّية امل�صيحّية كّلها. على 
حني اأّن العهد القدمي رف�ص ال�صورة، وبنى على قاعدة غيابها اإيديولوجّية اإله مو�صى الذي ل 

مُيِكن لأيٍّ مّنا اأن يت�صّوره اأو يلفظ ا�صمه.

والعهد  القدمي،  العهد  ما هو حمّط ِخالف بني  كّل  نرى  ؟  َور  ال�صُّ نرى يف  فمادا 
د، براءة مرمي �صّد خطيئة حّواء، وفدية امل�صيح من اأجل �صراء  اجلديد : �صورة الرّب املُج�صَّ

خطيئة الإن�صانية جمعاء ُمقابل �صعٍب واحد خُمتار.

يتهّكم  امل�صيحي  اأ�صمع  لالأديان.  ف  ت�صرُّ وكل  حديٍث  كّل  الــداّل  هذا  مثل  د  ُيحدِّ
ة اجلّنة ومُمار�صة اجلن�ص. اجلن�ص يف اجلّنة ُي�صِحك  على امل�صلم، واأّول ما �صوف ت�صمع ق�صّ
امل�صيحي، وُيثري �صخريته على امل�صلمني. كم حورّية مثاًل ؟ وكم امراأًة تزّوج النبي حُمّمد ؟ 
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وهُلّم جّرًا. ملاذا يتوّقف امل�صيحي عند هذا الأمر ؟ ِل�صبٍب ب�صيط هو اأنَّ عماد امل�صيحّية قائم 
على مبداأ رئي�ص هو براءة العذراء، وبراءة اأُّمها. فقد وِلد امل�صيح من م�صيئة الإله، اأي من دون 
مُمار�صة اجلن�ص. وهنا ينتج عن اجلن�ص والّلذة اجلن�صية �صوء تفاُهم بني الإ�صالم وامل�صيحّية.

م على  وباملُقابل، يكفيك اأن ت�صمع امل�صلم دقيقة واحدة، ِلتِجد اأْن ل مفّر من التهجُّ
الثالوث با�صم مبداأ ‘ل �صريك هلل’.

الثالث كاّلً  الديانات  ل  الذي يف�صِ اإّنا هو حّد كّل نقا�ص، احلّد  الأ�صا�صي  الداّل 
اأّن كالمك عبٌث ل جدوى  اأو برهان، و�صتِجد  منها عن الأخرى. ا�صتخِدم ما ترى من ُحّجة 
منه. يعود هذا اإىل �صبَبني. ال�صبب الأّول هو اأّنك ُتريد اأن تدح�ص الدالَّ بالربهان، وهذا يعني 
اأّنك تدكُّ قاعدة الدين ل اأكرث ول اأقّل. وال�صبب الثاين يتلّخ�ص بحقيقة اأّن ل اأحَد مُيِكن اأن 
يدح�ص الداّل باملدلول؛ لأّن الداّل ُيرِجع اإىل الداّل، واملدلول اإىل املدلول. الداّل واملدلول ل 
ه اإىل العقل،  يتابطان بعالقة مبا�صرة وُمت�صاوية. واإذا اأردنا اأن ندح�ص الداّل، فنحن ل نتوجَّ

ثنا وعدوانّيته. بل ن�صتثري �ُصخَط حُمدِّ

اأمام و�صٍع كهذا، ل اأمل يف لقاء الديانات. اللقاء الوحيد املُمِكن هو الرجوع اإىل 
مقولة ترتوليانو�ص »اأعتِقد ولو كان اعتقادي غري منطقي«. ل منِطق لالعتقاد كما ُيقّر الإ�صالم 

اأي�صًا : »لكم ديُنكم، ويل ديني«.

كيف لنا، ونحن نكتب مثل هذا املقال، اأن نبقى داخل حدود العقل، ولي�ص داخل 
حدود الإ�صالم ب�صورته التي اآل اإليها يف ع�صرنا ؟ اأجل ! لقد �صقط الفكر الإ�صالمي، ومل يبق 
منه اإل رّدات فعل عقيمة وُمت�صّددة وعدوانّية. وما كان من هذا مفّر. فحني ي�صقط الفكر، حِتّل 
ر، بو�صفنا ُم�صلمني،  حمّله العدوانية، واجلهل العدوايّن. وُنعيد ال�صوؤال : كيف مُيكننا اأن ُنفكِّ

من دون اأن يجعل مّنا تفكرُينا اأعداَء الإ�صالم وامل�صلمني، اأو على الأقّل اأعداء بع�صهم ؟ 

ع املُفّكرين. الفكر حليف الّدين،  يف املا�صي، احت�صن اإ�صالُم احل�صارِة الفكَر و�صجَّ
وخ�صو�صًا عندما يتخّلى الّدين عن اإجبار كّل موؤمن على النظر اإىل العامَل من زاويته ال�صّيقة 

كما هي حاُلنا الآن.
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ت�صاءل فرويد يومًا : ماذا �صنعنا لكي يح�صل لنا، نحن اليهود، ما ح�صل خالل 
�صنوات ال�صطهاد ؟ وال�صوؤال الذي يفِر�ص نف�صه على الإ�صالم والعرب هو الآتي : ماذا �صنعنا 

رة ؟  لكي نتقهقر، ونتقوقع، وُن�صتبَعد من ِعداد الأمَم املُتطوِّ

ي الذي يرفعه الع�صر يف وجهنا. األ اإنَّ اجلواب عن هذا ال�صوؤال جزٌء من التحدِّ
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َمْن هذِه املراأُة التي جتري، لِهثًة، لكي ُتنِقذ وَلدها يف �صحراء اجلزيرة العربية ؟

هاجر. هاجر املطرودة لأنَّها الأُوىل التي اأجنَبْت. 

تنفِتح ال�صتارُة على �صيخوخة اإبراهيم، وُعْقِم �صارة، وعلى وَعٍد اإلهي: »وتكوُن اأبًا 
ُعْقم  تتداَرك  اإل لحقًا لكي  التكوين، 17: 5(. ول تظهر هاجر  الأُمَم« )�سفر  مهوٍر من  جِلُ
م ج�َصدها اإىل اإبراهيم بو�صفها خادمة. لكّنها مُتَنع من التمتُّع باأُنوثتها  الزوجة. و�صوف ُيقدَّ
اللّذة،  عن  الناجتة  الأمومة  وب�صَبب  اإبراهيم،  مع  تقا�صَمْتها  التي  اللّذة  وِب�صَبب  واأُمومتها. 
ُتعاِقبها �صارة، على حني يقول اإبراهيم : »هي ذي جاريُتِك بني يديِك، فافعلي بها ما َيح�ُصُن 
يف عيَنيِك«. تهُرب هاجر بعيدًا عنها )التكوين، 16: 6(. ولكنَّ �ِصرعة بالد الرافدين لي�صت 
رها ِب�َصرطها كجارية، بل امَلالُك الذي ياأمرها بالعودة من حيُث اأتت. فتعود اإىل  هي التي ُتذكِّ
اِرية واْبنها، لأَنَّ ِاْبن هذه اجلارية ل َيِرُث مع  �صّيدتها التي �َصتطردها نهائيًا : » اْطُرْد هذِه اجْلَ

اْبني اإ�ْصحاق« )التكوين، 21: 10(. 

�ْصل والت�صمية(  �ص املُتمحِوُر حوَل الُبعُد الرمزي )عرْب ق�صية النَّ ُيحِدث الن�صُّ املوؤ�صِّ
قطيعًة وَتفاوتًا: البن ‘مل يُعد �ِصرَّ اأبيه’ )ابن عربي(، فهو قبل كلِّ �صيء ابن اجلارية. »باإ�صحاق 
ًة لأّنه َن�ْصُلك« )التكوين, 21: 12ـ13(. ُهنا،  ُيدعى لَك َن�ْصل. وابن اجلارية اأي�صًا �صاأجعُله اأُمَّ
ِق�ْصمة غريبة  لها من  يا  اإ�صحاق وحَده.  اإىل  ال�صم  نْقل  وَيوؤول  �صل.  النَّ الت�صمَية عن  ل  تنف�صِ

بالن�صبة للذرّية نف�صها !

»�صوف ُندِخل امليتافيزيقيا يف العقول عرْب اجِلْلد.« اأنطونني اآرتو، امل�سرح وَقريُنه*

حورّية عبد الواحد

اأُّماً كانت اأَم ِبنتاً ! 
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الوَلد  ًعا  وا�صِ ِلهاَجر،  واأعطاُهما  َماء  وِقربة  ُخبًزا  واأخذ  �صباًحا  اإبراهيم  ر  »َفبكَّ
على َكِتفها، و�صَرفها )التكوين، 21: 14(. عنوان ال�صحاح الذي يدلُّ على طرد هاجر هو: 
»اإ�صماعيل واإ�صحاق«. هكذا ُتطَرد الأُم حتى من عملّية َطْرِدها. ل�صيء �َصُيقال عن حياتها، اأو 
ْمل معامِل اأُنوثِتها. فهي  حراء. وميحو الرَّ ِقيل �صيء قليل. وهكذا تتال�صى هاَجر بني ُكثبان ال�صَّ

مل تِع�ص اإل ِلُتنِجب. 

يقول اإميل اأو�صتي E. Osty : اآَجْر، هاَجْر لال�صم روابط مع الهجريِّني، وهي قبائل 
ل. َجْذُر ا�صمها ه� ج ر. وجْذر لفظة َهَجَر يعني امَلْنفى. عربية ُرحَّ

تاّمًا  التوراتي، طْردًا  التي جِتد نف�صها منفّية من الن�ّص  �صوف ُتطَرد تلك املراأة، 
نا اإينَّ  َتها. ثّمة تلميٌح واحد هو هذه الآية: »ربَّ من الن�ّص القراآين الذي ل يذُكر ا�صَمها ول ق�صَّ
َتني. اأّما  ّيتي ِبواٍد غرِي ذي زرٍع« )القراآن، 14: 37(. وِبذا ت�صري املراأُة هاَجر مرَّ اأ�ْصكنُت ِمن ُذرِّ
ر فقد ُن�ِصَي. مل يخِدم اإل لالإجناب. ل �صيء �صوف ُيقال عن انتظارها  كامراأة،  اجل�َصد املُعت�صَ
د، عن الرنج�صّية املمحوقة. �صوف مُيحى بني ُكثبان  عن انفتاح اجل�َصد الذي �ُصرعان ما ُيو�صَ
اجلزيرة العربية. ثّمة ُنَتٌف هنا اأو هناك خارج الن�ّص. ما اإن تظهر حتى تختفي َكِمثل اللحظة. 
كان  فقد  واإذًا  اأثر.  ُكّل  لتمحو  تن�صِحب خلفها  ثوبها  اأذيال  تركت  اأّنها  وُيحكى  اأَثر.  َه�صا�صة 

ْربًا من العَبث.  البحُث عن ُمالقاتها �صَ

علينا، ونحن نبحث عن اأثر، اأن نعي�ص املنفى يف ُلغة ن�صٍّ اآخر، هو الن�صُّ التوراتي، 
�ص الذي  هم. الأمُّ ل ُتقيم حتى يف الكتاب املوؤ�صِّ حيث يلَمح العَرُب كِمثل ِظلٍّ اأُمَّ اإ�صماعيل، اأي اأُمَّ

مُته بو�صوح على ا�صتبعاد الأُنوثة اأو طْرِدها من عملية ت�صييِد الأ�صل. يدلُّ �صَ

�ص  املُخ�صَّ الن�ّص  يف  عاِبر،  ب�صكٍل  الأُمُّ  ُتلَمح  مثاًل،   االإ�س�المية  املو�س�وعة  يف 
اأُّم  فا واملروة. يبقى الّزمُن ُمعلَّقًا يف عتمة القَلق.  لإ�صـماعيل، وهي جتري يائ�صـًة بني ال�صَّ
وحيدٌة، يف �ِصّدٍة، تبحث عن َينبوٍع لإطفاء ظَماأ الطفل، لإنقاذ البن. »كم هو مرٌّ الطريق 
ما  ُذْعرًا.  الطائ�صَة  ُخطاها  ُيثِقل  الذي  الأمَلِ  مرارَة  ر  يتذكَّ احل�صى  حتى    1»! زمزم  اإىل 
املوت  على  ُي�صِرف  الطفل  اأنَّ  خ�صو�صًا  لها  لنهـاية  طريق    ! زمزم  اإىل  الطريق  اأطــول 

اإلهي.  بق�صاٍء 

اأُّماً كانت اأَم ِبنتاً ! 
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الأُذَنني  )َثْقُب  للجارية  �صارة  تعذيب  بالتف�صيل  ذكرْت  التي  العربية  لة  املُخيِّ ا  اأمَّ
الأب  لقاء  عند  فت  توقَّ فطاملا  اآخرين(  رجاًل  ُتغري  ل  لكي  واخِلتان  العبودية،  على  عالمًة 
الأب بعد عّدة �صنوات حني كانت هاجر قد فارقت احلياة  يعود  الكعبة. �صوف  والبن حول 
)ل�صيء �َصُيقال عن هاجر(، لكي َينُق�َص َختمه وا�صَمه. املراأة ُم�صتبَعدة من عملية البناء الذي 
خر، حتفر الأمُّ على احلجر اأَرَق نرج�صّيٍة  ه ب�صرٍح رمزّي. واإذ ينحُت الأب ا�صمه يف ال�صَّ ُي�صبَّ

جمروحة. 

ُيذَكر  ل  ؟  والفتتان  الرع�صة  عَرف  الذي  املُِحّب  اجل�َصد  هذا  من  يبقى  الذي  ما 
�صة هذا اجل�َصد ـ  َمت الكتابات املُقدَّ م. لقد حطَّ ٍه، ُمهَمٍل، حُمطَّ يف الن�صو�ص اإل َكج�َصٍد ُم�صوَّ
يحتها: »اأَذِلَك وْحٌي ؟« كما �صوف ت�صُرخ  َد هذه املراأة و�صَ ا َلُندِرُك اإدراكًا تاّمًا مترُّ املاّدة. واإنَّ

يف ق�صيدة اأدوني�ص.2   

لئن كان الدين »ي�صَمن للعقل التوقف يف ال�صببية اإىل ما ل نهاية« كما يقول بيار 
الأُنوثة  حمق  قاعدة  على  اإّل  الفراغ  �َصدِّ  عملية  ا�صتحالِة  �صبُب  فما    P. Legendre لوجاندر 
التي هي، يف  العملية  pulsionnelles لهذه  نَزوّية  اأّية قواِعد  ؟  املراأة  الناِزل يف ج�َصد  واجُلرح 
الواقع، عملّية ُقربانّية ؟ �صوف يكون لعودة الأب بعد عّدة �صنواٍت َنْبٌذ لزوجِة اإ�صماعيل الأوىل، 
وتقويٌة لـزواجه الثاين. حيث نقراأ يف ِق�س�س االأنبياء للثعالبي اأنَّ اإبراهيم ُيباِرك تلك التي 
ت�صييد  م�صار  يتغّذى، يف  واملراأة  الرُجل  بني  الف�صل اجلن�صي  اأنَّ  يعني  مّما  قدَمْيه3.  غ�َصلْت 
ي�صتطع  ومل  ثقافيًا.  ـ  اجتماعيًا  مرجعًا  �صي�صري   fantasmatique ُهوامّي  َتراُتٍب  من  الأ�صل، 
�صول اأن يجتثَّ اجلن�ص من ُتربة الهيمنة وال�صلطة. ُثمَّ اإنَّ العمل على الُبعد الرمزي ُين�ِصي  الرَّ

الأ�صل الَنـَزوّي  لالإ�صقاطات الدينية املُ�صتَمّد من املنابع الطفولية النف�صانّية.

اإذا كان الدين ميثل قطيعة  مع الأخالق، كما يقول  كريكيغارد، فما هذه الأخالق 
ه  اإنَّ املعنى.  اإمكانياِت  ُيجاوز  هذا   ؟  ُيحتَمل  ل  الذي  اجل�َصد  ُجــرَح  الأُنثى  ج�َصد  د  ُتكبِّ التي 
اأّي حافٍز يتطلَّب الأر�صيف التوحيدي هذا  حتطيم تامٌّ لأُ�ُص�ص الرنج�صية والهوّية. فمن اأجل 

�ّص النف�صي trauma ؟  الرَّ

ف ال�صحراء عن كونها  يف هذه التجربة الق�صوى تهجر ال�صتعارُة ال�صحراء. وتتوقَّ
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على  لّلغة،  �صرطًا  بو�صفه  الالمرئي  على  �صة،  املوؤ�صِّ الأر�ص  على  لالنفتاح  الأ�صطوري  املكان 
اأَثِر رْمٍل، وو�صو�صة ريح، على   �صًا للمعنى، على الرغبة وارت�صامها، على  الغياب بو�صفه موؤ�صِّ
�صحراء  والأَثر،  �ْصِم  الرَّ �صحراء  ال�صحراَء  َتُعْد  مل  والكتابة-الذاكرة.  الّنَف�س«4،  »قّيومّية 
الروابي والُكثبان، �صحراء اللون والِعظاءات، والنعكا�صات امل�صيئة، والغ�َصق بنغماته املُتعّددة. 

يف هذه التجربة الق�صوى، النُّجوُم الالمعة تهُجر ال�صحراء كما يهجرها ال�صوت املب�ّصر. 

ِل�صحراء هاَجر لوُن الَبيا�ص.

اللغُة  ر  تتذكَّ الَينبوع،  ترى   )Agar )اآَجر،  الذي يجعل هاَجر  التوراتي هو  امل�صدر 
الأخرى والن�ّص الآخر هذه القرابة الأل�صنية بني الروؤية واملراأة. ال�صم ‘مراأة’ والفعل ‘راأى’ 
ففي  الب�صر.  حاّدة  باأّنها  املــراأَة  ُتعّرف  فيها  التي  العربية  اللغة  نف�َصه يف  اجَلــْذَر  يتقا�َصماِن 
كانت  بينما  مانتينيه،  القادمة من  الأجنبية  لديوتيما  �ُصقراط  يقول  املاأُدبة، عندما  حُماورة 
اأفهم ما  اّفًا لكي  اأكون عرَّ اأن  ث عن هذه الآ�صرة املتينة بني احُلّب والإجناب: »اأمتنى  تتحدَّ
ة الب�صرّية هي القا�ِصم املُ�صتك بني املراأة  مُيِكن اأن يعنيه هذا«.  مُيكِننا القول اإنَّ هذه احِلدَّ
اف. ويقول جاك لكان »الك�صف عن املعنى الأكرث خفاًء، املُتعلِّق بالأ�صرار اخلفّية، كان  والعرَّ

مق�صورًا على الن�صاء«.

املحرقة   ال�صم�ص  حتت  ُمهَملًة  هاجر  و�صتكون  اأهمل.  تــَرك،  هاَجر،  يعني  هَجر: 
قها  جلزيرة العرب. وهذا معنى كلمة الهاٍجرة يف اللغة العربية. كانت جتري كاملجنونة مُيزِّ
الأمل اأمام ظماأ ولِدها املُتفاِقم. واحلال اأنَّ الهَذيان ُي�صّمى ُهْجرًا. واأخريًا تكت�ِصف ينبوع املاء، 
الأ�صطورة.  لتغذية  اللغة   اإطالق  اإّنها طريقة رائعة يف  الطفل.  �َصُيطفئ ظماأ  الذي  الهجري، 
العربي  الن�ص  وكاأنَّ  بها،  اأُنِزلت  التي  القا�صية  بالعقوبات  اإل  العَرب  ِل�سان  يحتفظ َ ل  كيف 
يفقد اأمام هاَجر كاِمَل قّوته الأ�صطورية ـ ال�صعرية. وملاذا يختار التوحيد الإ�صالمي من اأجل 
ُم�صتقَبِل اأ�صِله املراأَة املخلوعَة من مكانتها كامراأة ُم�صتهاة ومرغوبة ؟ وملاذا تتطلب عمليةَ  
تها، وحياتها. اإنَّ الالهوتيَّ َلَيقتاُت  �َصّد الفراغ، منفى املراأة، واجتياح حّقها يف ج�َصِدها، وُحريَّ

�صاء.  باأج�صاِد النِّ

فامل�صهد  وَحــدهــا.  الأ�ــصــطــورة  عنهما  تف�صح  ل  حّقها  وانتهاك  املـــراأة  حتطيم 

اأُّماً كانت اأَم ِبنتاً ! 
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الجتماعي لبداية التاأ�صي�ص الإ�صالمي ير�صم لوحًة يتافق فيها التاأ�صي�ص مع ا�صتعباد املراأة 
ومَتلُِّك ج�َصِدها ا�صتنادًا اإىل ق�صاٍء اإلهي. 

ج ؟«  تقول املراأة : ـ »يا ر�صول اهلل، األ َتتزوَّ
ُيجيب : ـ »بلى ؟«

بًا، واإْن �صئَت عذراَء«. ـ »اإْن �صئَت ثيِّ
فا�صَتْف�َصر قائاًل: ـ »َمن هي الثيِّب وَمن هي العذراء ؟«

ـ »�صودة وعائ�صة«.
5 ». ـ »فاذهبي فاْذكريهما عليَّ

كانت الأوىل اأرملًة. مات زوجها يف معركة املُ�صلمني الأوىل �صدَّ املُ�صركني، وكانت 
نو الأخبار على اأنَّه طلبها للزواج  خون، وكّتاب ال�صرية النبوّية، وُمَدوِّ الثانية عائ�صة. يّتفق املوؤرِّ

حني كان ُعُمرها �ِصتَّ �صنوات.

َفْلن�صمع روايتها : »جاء ر�صول اهلل بيتنا. فاجتمع اإليه رجاٌل من الأن�صار ون�صاء. 
ْت �صعري، وم�صحْت وجهي ب�صيٍء من ماء،  ي واأنا يف اأُرجوحٍة بني عذَقني. ثمَّ �صوَّ فجاءتني اأُمِّ
ثمَّ  نَف�صي،  بع�ُص  فاأنزلْتني، حتى ذهب  الباب، وقفت  اإذا كنُت عند  تقودين حتى  اأقبلت  ُثمَّ 
اأدخلتني ور�صول اهلل جال�ٌص على �صرير يف بيتنا. فاأجل�صتني يف ُحجره )...( كان عمري حينئٍذ 

ِت�صَع �صنوات.«6 

مُيِليها  التي  للقواعد  يخ�صع  اأنَّه  اأّي  الكبار.  له  ها  �صقَّ التي  القَنواِت  الطفل  ي�صِلك 
فها الباِلغ. ومن اأجل ذلك  روا اأن ُيعلِّموه اإّياه، وُيالِحظ ال�ِصرعة التي ُيعرِّ هوؤلء، ويتعلَّم ما قرَّ
د من املُُثل الُعليا ِلَوالَديه اللَذين ُيلِقيان على عاتقه اأمر حتقيقها  ي�صُعب عليه كثريًا اأن يتجرَّ

ة ما هو اأكرث مثالية من اأن يكوَن قريَب الر�صول ؟ دائمًا بطريقٍة اأو باأُخرى. وهل َثمَّ

وحتكي عائ�صُة اأي�صًا يف الأيام الأوىل لزواجها : »َقِدم ر�صول اهلل )�ص( من غزوة 
تبوك اأو خيرب، ويف �َصْهوتها �ِصْت، فهّبت الريح، فك�صفت ناحية ال�صت من بناٍت لعائ�صة ُلَعٍب، 

فقال: ما هذا يا عائ�صة ؟ قالت: بناتي ! )...( ف�صحك حتى راأيُت نواجذه.«7
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يكتب املحلل النف�صاين �صاندور فريانتزي S. Ferenczi 8: »باِلٌغ وطفل يتحاّبان، ِللطفل 
ُهوامات طفولّية  بريئة fantasmes ludiques، كاأن يلعب َدورًا اأمومّيًا اإزاء الباِلغ. قد يتَِّخذ اللِعُب 
ة، بينما يختِلف الأمُر عند الباِلغ«.  �صكاًل ُطفوليًا بريئًا، غري اأّنه يبقى دومًا يف م�صتوى املحبَّ
ِل َنٍط  اأو ِخ�صاء، لكّنه يِجد اأ�صَله يف تبدُّ ا الر�ّص النف�صي فلي�ص ناجمًا عن ُهوام اإغراء  اأمَّ
ُمعنيَّ مِل�صرٍي �صَبقي ُمرتِبط مب�صتوَيني ُمتنافَرين للجن�صانّية، اأي: الِفعل املُفِرط والعنيف لإثارة 
ر، الِفعل الذي ياأخذ بالتايل، ِتبعًا لبع�ص الظروف، قيمة اغت�صاٍب نف�صايّن. ينتج  جن�صية ُمبكِّ
ة من  عن هذا التحطيم انهياُر الأنا. ويتحّدث فريانتزي عن هّزة نف�صانّية Erchütterung املُ�صتقَّ
هل ومن دون  ن النهيار، وفقدان ال�صكل اخلا�ّص، والقبول ال�صَّ معنى ُحطام Scutt الذي يت�صمَّ
ُمقاومة ل�صكٍل ممنوح، »ككي�ص الطحني«. ل يّت�صل الأمر هنا مُبراَفعٍة تبغي اإثباَت براءٍة اأ�صلّية 
مالحظة  اجِلْن�صانيََّتني،  هاَتني  َتناُفر  مبالحظة  يتعلَّق  بل  وُهَوامًا(،  ِجن�صانّيًة  للطفل  )لأنَّ 
ه فريانتزي بـ »ا�صطراب  ة اأو جن�صانّية الطفل(. مّما ُي�صميِّ امل�صافة بني جن�صانية الباِلغ واملحبَّ
عة، �صدمًة �صاحقة ناجتة  اللغة« confusion de langue. وهو ا�صطراٌب ُي�صبِّب �صدمًة غرَي ُمتوقَّ
ر هنا بالثمار التي �ُصرعان ما ُت�صِبح نا�صجة  عن عَدم حت�صري يولِّد البت�صار املر�صّي. »ُنفكِّ
ي�صت�صِلم  دة.«9 حينئٍذ  ُمدوَّ ِلثَمرٍة  الباِكر  وبالن�صوج  ُع�صفور،  َي�ْصحُنها منقار  ولذيذة، حينما 

 .nourisson savant »الطفل مل�صرِيه املحتوم بو�صفه »ر�صيعًا عاملًا

واأحالمها  الطفولة  تفارق  التي مل  ال�صغرية  الطفلة  تنطق  �صوف  ال�صياق  يف هذا 
باملرجع الديني املوؤ�ص�ص للوحدانية الإ�صالمية بحكم الن�صوج املبكر،ً ، و�صت�صبح اأُمَّ املوؤمنني، 

وذاكرَة امل�صلمني.

عائ�صة.  عند  احلديث،  اإ�صناد  يف  �صَفهّي  تقليد  �صمن  الَعْنَعنة،10  �صل�صلة  ف  تتوقَّ
ر فيها الن�صيان. ذاكرة ميتدحها  ب، وذاكرٌة ل ُي�صيبها تَلف الزمن، ول يوؤثِّ فهي ِعْلم ل ين�صَ
َي الإن�صاُن اإن�صانًا لأنَّه ين�صى.«11 األ يقول  فون عن تكرار القول: »�ُصمِّ حتى اأولئك الذين ل يتوقَّ
لكي  امَلْحِو  لُبدَّ من  اإذ  ؟   )39 :13 وُيثِبُت« )القراآن،  ي�صاء  ما  اهلّل  ْبط: »ميحو  بال�صَّ الن�ص 
�صُّ النف�صّي ل مُيِكن اأن تقوم بهذه العملّية  َر فيها الرَّ اأثَّ تكوَن الذاكرُة ِكتابة. على اأنَّ ذاكرًة 
ُتنِكُر الأثَر  اأو  idéalisation هذه الذاكرة جتهُل  اأَْمثَلَة  اأنَّ  ِبالَكْبت. فهل  ى  ُت�صمَّ ال�صرورية التي 

مُت والإنكار ؟ م ِللَر�ّص النف�صي الذي ُي�صاِعفه ال�صَّ املُحطِّ
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ِعْلُمه،  هو  الذي  الوا�ِصع،  الديني  وِعلَمها  عائ�صة،  حيوية ذهن  ُيِحّب  الر�صول  كان 
وعندما يقول نا�صحًا امل�صلمني باأن ينهلوا من ِعلم هذه ‘احُلمرياء’ ]اأي حمراء ال�صعر[ هذه 

ْلِب العبارة. اإذ تغدو الطفلة جاهلة بقْدر ‘ما هو مطلوب منها اأن تكون.’ ُمفارقة حتى يف �صُ

خني، حتى الأكرث حداثًة  عن ت�صامح الر�صول اأمام عائ�صة وهي  يتكلم بع�ص املوؤرِّ
تلعب بُدماها. ويقولون هذا دليل على حمّبته لها. ل اأخفي اأين اأظل م�صلولة احلركة الفكرية 
ي واأظّل فاقدة ال�صوت اأمام عملية الأمَثلة التي  اأمام اإنكار ال�صدمة النف�صية والتحطيم الر�صّ

حتمي الأنا من ال�صعور بالكراهية والإح�صا�ص بالذنب.

َة اإمكانيِة تفكري.        �ص ُي�صِكُت اأيَّ الُبْعد املُقدَّ

تلك التي ت�صتدعي ذكرى البنت ال�صغرية وهي تلعب مع ُدماها اأمام النظرة الالهَية 
للزوج ـ الأب، حتكي ُحطاَم حياتها على نحِو ما نفعل ونحن ُنن�ِصد ق�صيدة ‘اأنا ابُن جال’ 12 
تتطاير  اأو  م  تتحطَّ التي  والأج�صاد  املقطوعة،  الروؤو�ص  كابو�ص  اللغة اجلميلة عن  ُتعربِّ  حيث 
د اأبياتًا �ِصعرية فائقة اجلمال ،نن�صِحب من اأنف�صنا اأو نغيب عنها، حتت  ا ُنردِّ اأ�صالَء. ونحن اإنَّ
عب، وحني ُيعربَّ عن التهديد بالت�صفَية ِب�ِصعٍر ُيراعي قواعد البحر والقافَية. ذلك  تاأثري الرُّ
اأنَّ الُعنف يغدو، عرْب اللغة،  لتنا، ُمت�صابكان، بل ُملتِحمان اإىل حّد  اأنَّ الُعنف واللغة، يف خُميِّ
نا مل نفّكر بعد يف هذه الثنائية: لغة ما قبل الإ�صالم اجلميلة، التي ت�صري َعرْب  �صًا. لكنَّ ُمقدَّ

�صة، ُتبِطُل اأّية قدرٍة على املقاومة، والتفكري.13 الإ�صالم ُمقّد�صًة، ولأنَّها ُمقدَّ

ت�صاوؤل. حيث  كّل  مّنا من  فون  املُثقَّ ب حتى  يتهرَّ ُمقد�ص،  بن�صٍّ  الأمر  يتعلَّق  حامَلا 
حتكي  ُهوامّية،  ب�صورة  فردو�صيًا  زمنًا  كتاب  اإىل  كتاٍب  من  رة  املُتكرِّ ال�صت�صهادات  حتكي 
لهوؤلء  اليومّية  الِق�صمة  هو  الُعنف  اأنَّ  واحلال  املا�صي.  عَظمة  اإىل  باحلنني  مطبوعًا  ُمعا�َصًا 
الن�صوة اللواتي ُكنَّ ُي�صاِرْكَن يف تفتُّح الإ�صالم. وكان م�صرح الأنوثة ي�صهد على التناُف�ص الأكرث 
هاته  جن�صيًا  ميتلك  الذي  ُجل  للرَّ واخل�صوع  الن�صاء،  بني  واحلقد  �صة،  املتوحِّ والعداوة  َهْوًل، 
رة. اإذ قال لها اأبوها الذي  الن�صوة. حتى حف�صة التي ارتبط با�صمها َجْمُع القراآن كانت حُمقَّ
�صي�صري اخلليفة الرا�صدي الثاين: »لي�ص لِك َجماُل زينب ول َحْظوُة عائ�صة. لقد عِلمُت اأنَّه ل 
َلة الرجولية وعن احتقار املراأة، واإن كانت   ُيِحبُِّك ولول اأنا َلطلَّقِك.« 14 هذا كالٌم ُيعربِّ عن ال�صِّ
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ل حياته من اأجل الدين اجلديد،  م زوُجها الأوَّ ابنُته من حلمه ودمه. وكان على �صودة، التي قدَّ
ِلكونها  ل ج�َصد عائ�صة. فهي،  ُيف�صِّ كان  الذي  الّرُجل  ثانية على ج�َصد  مّرًة  احِلداد  ُتعِلن  اأن 
م ليلَتها ِهَبًة للمراأة الأُخرى. اأو اأي�صًا،  دة بالطالق، لن تبقى اأُّمًا للموؤمنني اإل لأنَّها ُتقدِّ ُمهدَّ
ها بعد اأن ملح �صعرها وكِتَفْيها  اجلميلة زينب، اأجمل ن�صاء ُقري�ص التي وقع الر�صول هائمًا يف ُحبِّ
م  ي، َزيد املُ�صّمى »ابن حُمّمد.«  وعلى هذا، �صوف ُيحرَّ العاِريَتني. لكّنها كانت زوجة ابنه بالتبنِّ
التبّني يف الإ�صالم، ويعود زيد بن حُمّمد اإىل ا�صمه الأ�صلي زيد بن حارثة. ومنذئٍذ �صي�صري 
م. ِليجد الإ�صالم اأنَّه ُمتاِجٌع بالقيا�ص اإىل القانون الروماين. وهكذا طّلق زيٌد  الن�صُل َن�ْصَل الدَّ
زينَب اجلميلة التي ت�صري، هي اأي�صًا، زوجَة الر�صول واأمَّ املوؤمنني. اأّما عائ�صة، زوجة حبيب 
زينب  من  الر�صول  زواِج  ع�صّيَة  تقول  هي  وها  �صنة.  ع�صرة  اثنتي  اإل  ُعُمرها  يُكن  فلم  اهلل، 

اجلميلة املاأخوذة من ابنه بالتبّني: »كيف وجدَت زوجَتك ؟«

يروي ُكّتاب ال�صرية النبوية احلادثة من دون اإح�صا�ص . ُثمَّ ي�صمتون �صمتًا ُمطِبقًا. 
لِكْن ما طبيعة ال�صعور الذي يعتي امراأًة عندما يكون حبيُبها بني ِذراَعي امراأٍة اأُخرى ؟ هل 
َم والَهْجر ؟ ال�صورُة باِلغُة الُعنف  �ُص حّدة انف�صالها عنه ؟ هل يخفف اآلم التحطُّ ف املُقدَّ ُيخفِّ
والَق�صوة. فهاته  الن�صاء )ن�صاء الر�صول( فري�صُة الأَرِق، والَعْجِز، والَغيِظ على م�صرح يتخا�صْمن 
ْلَن على ِغرار اإن�صاِد ‘اأنا ابُن جال’، اآياٍت يوّقعن  فيه ويتمّزقَن من اأجل ُحبِّ رُجٍل، �صوف ُيرتِّ
د احُلَمرياء ال�صغرية، مع ذاكرتها املُدِه�صة:  . و�صوف ُتردِّ ، من خالِلها، قراَر موّتهنَّ باأنُف�ِصهنَّ
ر اأمام وح�صيِة الفعل.  اأَِهَي  »واإذا املووؤدُة �ُصئلْت  باأيِّ ذْنٍب ُقِتلْت« )القراآن، 81: 8-9(. تتحجَّ
َة  رة وهي على َقْيد احلياة،  تتلو ق�صّ يا ُترى َمووؤدٌة اأم »ر�صيعٌة عامِلة« ؟ احلقُّ اأنَّ عائ�صة املُتحجِّ

ُقربان،15 من دون اأن  تِعي اأنَّها هي نف�ُصها مو�صوَع ُقْربان.

«16 )القراآن، 4: 34(، الآية  مثلما �صوف تتلو: »واهجروُهنَّ يف امل�صاِجع وا�صربوُهنَّ
quantitatif de la souffrance الأمَل«  ـّية  »كمِّ فنَّ  �صوا  يوؤ�صِّ لكي  رون  املُف�صِّ عليها  ي�صتحوذ  التي 
و»ال�ُصلطة الفائقة« surpouvoir )ِبح�َصب َتعبرَيْي مي�صيل فوكو(. حيث يتبّنى الرجل، يف عملّية 
ت�صنيٍف للعقاب، ما يعّده اأكرب اأنواع العذاب. »ل ُيكلِّمها من غري اأن يَذر ِنكاحها وذلك عليها 

�صديد«، يقول الطربي الذي ُيكِمل »حتى ترِجع اإىل ما ُيِحّب.«17

و�صتتلو املُراِهقة اأي�صًا: »ن�صاوؤكم حْرٌث لكم، َفاأُْتوا َحْرثكم اأنَّى �ِصئُتم« )القراآن، 2: 223(.
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رين �صتتوقف  عند خُمتلف  جاءت هذه الآيُة لتحرمي اللواط، ولكن  تاأويالت املُف�صِّ
الو�صعّيات خالل العملية اجلن�صية. �صي�صبح هذا الأخري حماًل للنظر والتاأمل حيث يت�صابك 
ل الق�صيب   �ص. فالرُجل هو مُمتِلك املتعة، بينما تكتفي املراأة بتحمُّ اجلن�ص، وال�صلطة، واملُقدَّ

من دون اأّي اأثر للّذة.

بة، اإذًا  ما اأبعَدنا عن ملحمة جلجام�ص حيث تقول اإنانا: »َفْرِجي، هو اأََكَمتي املُتاأهِّ
من �صيحرثها يل ؟«

تها التي ُتعنيِّ الع�صو  الَبْوُن �صا�صٌع بني كالم امراأٍة تتحّدث عن رغبتها، بل عن �صهيَّ
اجلن�صي ِلالأُنثى يف عالقته بالرِحم، ون�صٍّ يجعل املراأَة ُم�صتَلبًة من كلِّ متعٍة بل غائبة عنها. 
الديني، من  ال�صرعي  املجال  املَُهيِمنة يف  وهي  الآية،  ل هذه  ُتوؤوِّ التي  الن�صو�ُص  بينما جتعل 

املراأة الطَرَف الأخر�ص يف العالقة اجلن�صّية. 

�ص لكي تكت�ِصب  فًا ُيلتَزم بِه من خالل �ِصْرعٍة تقوم على املُقدَّ تغدو اجلن�صانّية ت�صرُّ
اختالف  ل  حتــوَّ لقد  لطة.  ال�صُّ ِرهــان  هو  �صيا�صيًا،  ِرهانًا  اجلن�ص  ي�صري  وهكذا  تها.  �صرعيَّ
اجلن�ّصني اإىل اختالٍف مرتِبط بالهيمنة وبالرقابة على الع�صو اجلن�صي لالأُنثى.  ف�صاًل عن 
م القيا�صي  اأنَّ اجلن�ص ُي�صتخَدم، كما كان يقول فوكو، نقطة انطالٍق »لالأنظمة، ومبداأً للتحكُّ
régulations«.  وبذا ُتف�ِصح اجلن�صانية املجاَل ل�صيا�صٍة اأخالقية للجن�ص املَُهيِمن. فَتْفُقر �صعريُة 

ًل  لطان. وتتجه اآلّيات ال�صلطة اأوَّ اجلن�ص ل�صالح �صيا�صة اجلن�ص، التي هي �صكل �صيا�صي لل�صُّ
اإىل اجل�َصد ويختِلط القانون بالقمع، بينما ي�صري الن�َصُق الرمزيُّ امل�صتِنُد اإىل اإنكار الغريزي 
املُبا�صر الذي يجعل منه فرويد قاعدَة احل�صارة، اإنكارًا ملتعِة جن�ٍص واحد. وت�صبح العبودية 
ر هنا باأنَّ جمتمعاتنا  للنظام الرمزي خ�صوعًا لل�صيادة التي جِتد يف ال�صرعي اإطارًا لها )ُنذكِّ
ل تزال غري علمانّية(. نحن نتمثَّل هذا على َعَجل، وبالتايل نخلط بني القواعد الجتماعية 
العك�ص،  على  بل  الفرد،  رغبة  يقمع  ل  القانون  عليه  ين�صُّ  ما  اأنَّ  والقانون.  غري  الثقافية  ـ 
�ص ذاتّيَة  مو�صوع الكالم  la subjectivité du sujet de la parole. وباملقابل  ُينِتجها. فالقانون يوؤ�صِّ
�َصق ال�صمويل اأو بال�صمولية من حيث هي  يختِلط القانون، يف الن�ص الذي اأُحاِول و�صفه، بالنَّ

.)H. Arendt النفي املُطَلق للحرّية« )هّنا اآرندت«
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الأُّم: امراأٌة ـ حْرٌث ُتبِلغنا باأنَّ عملّية التناُقل تِتمُّ عن طريق َنْبذ املراأة من الن�صِّ 
تها. يا َله من ُعنٍف يتزامن مع اإطاللة الدين التوحيدي ! الدينّي الذي ميَحُق نرج�صيَّ

مة، ُثّم ُمراِهقة �صوف ُتبّلغ العلوَم الدينية ِباأمانٍة.  البنت: بنت ر�صيعة عامِلة ـ حُمطَّ
وحني مات زوُجها الر�صول، مل يُكن عمرها يتجاوز 18 �صنة. لذا �صوف ُتعربِّ َق�صوُتها الكامنُة 

عن نف�ِصها يف َموقعِة اجلَمل.

هٍة ومقدوٍح فيها  ُم�صوَّ َحْرٍث  ـ  اأُمٍّ  ِذراَعْي  ُوِلد بني  ِلَوْحي،  بالن�صبة  َلقَدر غريب  اإنَّه 
ًا من دون اأن ت�صري امراأة . كامراأة، ومات بني ِذراَعْي بنٍت �صوف ت�صري اأُمَّ

َغمرِة عذاباِت  ن�صاٍء يف  َن�َصُب  فهي  واقعًا،  اأم  اأَاأُ�صطورًة  بنتًا،  اأم  اأُّمًا  اأكانت  �صواٌء 
لطة وِحَيلها. وهذه لي�صت �ُصلطة ُدنيوّية وح�ْصب، بل �ُصلطة �صماٍء تتطلَّب، يف هذا الَت�صييِد  ال�صُّ
ل  ُيوؤوَّ . وما مُيِكن اأن يرت�ِصم كمظهر احتجاج  ، اأعني بَكَمُهنَّ ، وانقياَدهنَّ الرمزي، عبوديَتُهنَّ
على اأنَّه جتديف.  �صل�صلة ن�صاٍء ُيولدن ال�صعور بالغرابة املُقِلقة، اإىل درجة اأنني اأن�صى يف بع�ص 
الأحيان اأن يف ما وراء هذا ال�صقاء ، اأو اإىل  جانب �صقاِء البنت ال�صغرية، متعَة الطفل ال�صرّية. 

ُيعّد التفكري ب�صرط الأُنوثة يف هذه الُبلدان انحرافًا، انتهاكًا ي�صتِحقُّ الِعقاب. لذا ل 
. تِهنَّ ت�صتطيع الن�صاء اأن ُيجاِبْهَن حتى اأ�صباَب عبوديَّ

يحكي بورجي�ص اأنَّ ابن ُر�صد وجد نف�صه اأمام م�صكلة ذات طبيعة فل�صفية »ُمتعلِّقة 
غه ابن ُر�صد اأمام الأجيال: �صرح اأر�صطو.« 18 تِرد لفظتان يف كتاب  باملوؤلَّف ال�صخم الذي ُي�صوِّ
عر دون كَلل، ي�صتحيل ترجمتهما اأو درا�صتهما: »تراجيديا«، و«كوميديا«. وملَّا كان يجهل  فّن ال�سِّ
يقول  النهاية،  ويف  واللَّعن.  بالهجاء  والكوميديا  باملديح،  تراجيديا  ترَجم  فقد  امل�صرح،  فّن 
ابن ُر�صد ]يف حكاية بورجي�ص[ »تكرُث تراجيديات وكوميدّيات رائعة يف �صفحات القراآن ويف 

املُعلَّقات الع�ْصر.« 19 

�صوف يكتب اأُمربتو اإيّكو عن ترجمة ابن ُر�صد لن�ّص اأر�صطو.  ويبدو يل اأنَّ اخلطاأ 
اأو بفّن امل�صرح، بل كان متالئمًا مع  مل يُكن عائدًا فقط اإىل جهل اأبن ر�صد بلغة هومريو�ص 
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ُر الُفَقهاُء القراآن، انطالقًا من الُقراآن.  امل�صروع نف�صه: تف�صري موؤلَّفات اأر�صطو مثلما ُيف�صِّ

َل تاريخ العرب لكي ُندِرك املعنى احلقيقي للتاجيديا،  واحلال اأّنه كان يكفي اأن نتاأمَّ
�ص.  بو�صفها م�صرَح ِعْلِم نْفٍي مَر�صيٍّ للحياة اليومية حيث كان الِفكر اأُ�صحيًة على مذبح املُقدَّ
 :J. Paulhan ومن املُفيد اأن نتاأّمل هذا التاريخ يف �صوء ما يكتب اآرتو متوّجهًا اإىل جان بولن
»يجب اأن توؤَخذ كِلمة -الق�صوة-  مبعنى وا�ِصع، ولي�ص باملعنى املاّدي اجل�ِصع املُعطى لها عادة. 
وبذلك اأُطاِلب مُبقاطعة املعنى املُ�صتخَدم، والقطع النهائي مع البنية، وك�ْصر الَقْيد، والعودة 
د، والتطبيق  اأخريًا اإىل الأ�صول التاأثيلّية للغة... من وجهة نظر الروح، فالق�صوة تعني الت�صدُّ

والقرار الذي ل يرَحم، واحلْزم، واملُطَلق.«20

لو اّتبعنا خُمّطط اآرتو )ك�ْصر الَقْيد، واملُ�صّي اإىل ما وراء املعنى ال�صائع بغية الَغو�ص 
َفاللُّغة  ة.  ه�صَّ مُبفارقة  طدمنا  ل�صْ ليرَحم(،  الذي  والقرار  احلزم  بق�صد  اللغة،  جذور  يف 
العربية، ِلكوِنها ُلغَة جذور، تدفع اإىل التفكري بتعريف اآرتو هذه اللغة »املو�صوعية واملح�صو�صة« 
ها«21 كـ »معنى �صرقي للتعبري«. �َصّد الأع�صاء. فكلمة ‘قال’  التي »ُتفيد يف تثبيت الأع�صاء و�صدِّ
و‘الكالم’  ما يجرح.  اأو  يقُتل،  ما  اأي  ‘ِمْقَول’،  )الع�صو(  الل�صان  ’ و‘قَتل’.  ‘اأَحبَّ تعني  مثاًل 
املحلل  )كان  بعيدًا  الَقْذُف،  هو  واللفظ  ذاته.  اللفظة  ج�َصد  يف  ُمن�صو  فالَقْتل،  اجُلرح.  هو 
وت(. العملية الداّلة ُتعربِّ  َعة الفيزيائية لل�صَّ النف�صاين بيار ٍفديدا P. Fédida يتحّدث عن ال�صِّ
عن القْتل والُعْنف. لكنَّ الُعْنف ل يكمن يف قلب اللغة وح�ْصب، بل يف ج�َصد الكِلمة ذاته. ُعْنف 

منذ البدء لأنَّ الُعنفوان هو البداية.

»يف البدء كان الِفعل« )فرويد بعد غوته(. هذا الفعل هو قْتل الأب الذي ُيَعدُّ �صروريًا 
من اأجل اأن ُيحِدث البُن قطيعًة مع الأَْمَثلِة املُ�ْصتعِبدة. وِمَن املفيد لنا، هنا، اأن ناأخذ مالحظة 
فرويد، يف كتابه مو�سى والتوحيد عن غياب القتل يف الإ�صالم. فالإ�صالم ُيجاِبه هذا الغياب 
ر« )اأدوني�ص(22 تقوم تراجيديا ب�صرّية  بتحطيم الأب. واحلال اأنَّ ُمقاِبل ُلغة »النبثاق والتفجُّ
)بالتعاُر�ص مع الكوميديا الإلهّية( حيث اإنَّ اأمرًا ُمفاِرقًا ُيتِلُف امل�صادَر الأ�صطورية ال�صعرية 
للغة: تقول الآية الُقراآنية الأوىل: »ِاقراأْ !« داِعَيًة اإىل فكِّ رمِز احلرف، ناِفَيًة يف الوقت نف�صه 

لّذَة التفكري، وخَماِطره. 
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يخ�صع امل�صري الفردي، يف ِرهاناته ، للرهانات اجلماعية  التي ينتمي اإليها. فاملكان 
�ص له يجعل م�صريه غرَي قاِبٍل لالنف�صال عن امل�صري اجَلْمعي. فما �صاأُن الأُنوثِة عند  املُخ�صَّ
رجال هذه الثقافة الذين ُيجاِبهون �صورًة ِجدَّ خُمِزيٍة عن املراأة ؟ اأَولي�ص رْف�ُص الأُنوثة عند 
الرُجل م�صروطًا بهذه ال�صيغة حل�صور الأُنوثة على امل�صرَحني الديني، والجتماعي، وهذا منذ 

التاأ�صي�ص ؟

ر  وُتفكِّ اخلارجي،  للعامَل  احلقيقية  احلالة  تتمثَّل  اأن  ْف�ص  النَّ »على  فرويد:  يكتب 
ترافق  مع  لو  املُريح، بل احلقيقي حتى  املُمثَّل هو  يُعد  تغيريًا حقيقًا. مل  اإليها  اأن حتِمل  يف 
الإزعاج.«23 الإزعاج والإتالف هما الإمكانية الوحيدة لتحويل »تاريخ الأ�صطورة« اإىل »تاريخ ـ 
عَمل«، بح�صب تعبري املفكر الي�صوعي مي�صيل دو �صريتو M. de Certeau، ِللُمبا�صرة بـ »ُمراَجعٍة 

 .)Cailvallès طب« 24)كايفالي�ص ُم�صتِمّرة ِللَم�صامني من خالل التعميق وال�صَّ

ـة.  وهذا غري مُمِكن اإل اإذا َمَنْحنا اأنُف�َصنا حرّيَة التفكري. فال تفكرَي من دون ُحريَّ

Antonin Artaud, Le Théâtre et son double , Gallimard, Paris, 1964 *

ق يف ج�َصد امراأة، دار ال�صاقي 2006،  �ص 25. 1 اأدوني�ص، تاريخ يتمزَّ
2 املرجع نف�صه.

3 اأّي زوجة اإ�صماعيل الثانية. ذلك اأنَّ اإبراهيم �صاأل، حني عاد اإىل مّكة، عن بيت ابنه اإ�صماعيل، فدلُّوه، 
فاأتى اإىل باب داره، وطَرق الباب، فخرجت اإليه زوجة اإ�صماعيل ، ف�صاألها عن معي�صتهم، فقالت : نحن يف 
يق املعي�صة، فقال لها اإذا جاء زوُجِك فاأقرئيه ال�صالم وقويل له ُيغريِّ عتَبة بابه. فلما جاء  اأ�صواأ حال من �صِ
ج بغريها. فجاء  اإ�صماعيل اأخربته بالأمر، فقال لها : هذا اأبي وقد اأمرين اأن اأُفارَقِك، فاحلقي باأهِلك. ُثمَّ تزوَّ
اإبراهيم بيت ابنه ثانية و�صاأل الزوجة الثانية ال�صوؤال نف�َصه فقالت له : نحن بخري واحلمد هلل، فاأو�صاها اأن 
ُتقرئ اإ�صماعيل ال�صالم وتقول له اأن ُيثبِّت عتبة بابه. انظر: ق�ص�ص الأنبياء للثعالبي، دار الكُتب العلمية، 

بريوت، الطبعة الأوىل، �ص، 50. 
4 يعود التعبري »قيومّية الّنف�ص« la verticalité du souffle  اإىل التتجربة ال�صوفية عند ابن عربي. راجع:

Houriya Abdelouahed, La visualité du language, L’Harmattan, Paris, 1998.

اأُّماً كانت اأَم ِبنتاً ! 
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5 ن�صاء حول الر�صول، د. ب�ّصام حممد حمامي، دار دانية للطباعة والن�صر، دم�صق 1993، �ص 82.
6 اأم املوؤمنني تاأكل اأبناءها، نبيل فّيا�ص، بريوت 1999، �ص 22.

7 اأُّم املوؤمنني تاأكل اأبناءها، نبيل فّيا�ص، املكتبة الع�صرية، بريوت 2006، �ص 24.
Ferenczi S., ‘Confusion de langue entre les adultes et l’enfant’, in Psychanalyse IV, 1982, p. 130. 8

9 املرجع نف�صه، �ص 113.
ثنا فالن عن ُفالن ... وهكذا. 10 حدَّ

َي الإن�صان اإن�صانًا لأّنه  ا �ُصمٍّ 11 ينقل ابن منظور يف ل�صان العرب )مادة : ن�ِصَي( عن ابن عّبا�ص قوله »اإنَّ
ُعِهد اإليه فَن�ِصَي«.

12 مطلع ق�صيدة لل�صاعر �ُصحيم بن وثيم الرياحي ا�صتهلَّ  به احلّجاج بن يو�صف الثقفي خطبَته امل�صهورة 
د فيها �صْعب العراق، والبيت الكامل هو:  التي ُيهدِّ

‘اأنا ابُن جال وطاّلُع الثنايا متى اأ�صع العمامَة تعرفوين’
 Question soulevée, in Le regard d’Orphée, Fayard, 2009. 13

14 ن�صاء حول الر�صول، نف�صه، �ص 113.
15 �صواء اأكان هذا خياليًا اأم واقعيًا، فالأ�ص�ص الالواعية هي التي يجب اأن تلِفت النتباه.

 Admonestez celle dont vous فِعظوُهنًّ   ُن�صوزُهنَّ  تخافون  »والتي  الآية:  لهذه  ترجمته  ما�صون، يف  16 د. 
craignez l’infidélité، واحلال اأنَّ ُمفردة »ُن�صوز« تعني ال�صعور بالفوقّية الذي يعتي �صخ�صًا ّما. مل يُعد الُبعد 

الرنج�صي املروي �صوى ن�صوز جن�صي من اأّي نوٍع كان. انظر: حورية عبد الواحد، »هذا احلجاب الذي ُيخفي 
Topique, n° 110, juin 2010, pp. 183-193. : الغابة« يف

17 الطربي، جامع البيان، بريوت، من�صورات دار الفكر، املُجلَّدان 5 ـ 6، �ص 64، وقد اأورد الطربي، وهو 
«، »فاإن  ر �صورة الن�صاء، يف هذه ال�صفحة وما بعَدها، عّدَة روايات: »وا�صِربوُهنَّ ِلَيوؤْبَن اإىل الواجب عليِهنَّ ُيف�صِّ

هي قِبَلْت واإل هَجرها يف امل�صَجع ول ُيكلِّمها ...«.
J.-L. Borges, L’aleph, Gallimard, 1967, p. 118. 18

 Umberto Ecco, De l’arbre au labyrinthe, Grasset, 2010. 19
Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Gallimard, 1964, p. 157-158. 20

21 املرجع نف�صه، �ص 141.
22 اأدوني�ص، ديوان ال�صعر العربي )اجلزء الأول(، دار املدى للثقافة والن�صر، دم�صق 1996، �ص 15.

 S. Freud, ‘Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques’, In Résultats, idées, 23
problèmes, I, PUF, pp.-135-143.

M. de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, 1975, col. Folio,  p. 340.  24
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بوجٍه  عنه  ُيجيبون  الفّنانني  اأنَّ  افتا�ص  مع  عام،  بوجٍه   1 الآخرّية  �صوؤال  نطرح 
لالآخرّية.  ما  متثُّاًل  لدينا  اأنَّ  نعتِقد  كّنا  التجريد.  خطر  ُي�صبِّب  التعميم  لأنَّ  ؟  ملاذا  خا�ّص. 
ًة على الإدراك �صْرَط اأن  ية، وُمتباِعدة. لي�صت الآَخرّيُة ع�صيَّ ومع ذلك فلقاءاتنا بالآخر ُمتخفِّ
نر�صم حدودها. لكْن مل ي�صبق اأبدًا اأْن كانت احلدود اأ�صعب على الر�ْصم مّما هي عليه الآن 
ح بع�ص احلكايات الفل�صفية التي ُنوِردها يف ما ياأتي من هذا البحث. غالبًا،  كما �صوف ُتو�صِّ
َعها  َمو�صِ لها  اأنَّ  واحلاُل  اأف�صل.  ب�صورة  الغاية من هذا جتريَدها  ،وكانت  الآخرّية  ُمفِهَمت 
فهو  الوجود،  ُيغلِّف  غمو�ص  ة  ثمَّ كان  واإذا  واجتنابها.  ظهورها،  واأ�صكال  تها،  وزمنيَّ د،  املُحدَّ
ا ُنخطئ حركتها. اإذًا ليكفي  غمو�ص الآخرّية. وما ُدمنا ُن�صِقط الآخرّية كاأَنا اأعلى، فنخُن اإنَّ
اأن ُيطَرح �صوؤال الآخرّية بوجٍه عام. بل ينبغي اأ�صَكَلُته. لأّن الآخرّية هي امل�صكلة التي تبحث كلُّ 
ة، فَمادامت  لتها. وِلهذا اأهمّيٌة خا�صّ بة، اإن مل يُكن عن حلِّها، فعلى الأقّل عن َمْف�صَ اإرادة طيِّ
غرَي  دامت  وما  مفهومة،  وغري  ُمدَركة،  غري  دامت  وما  التجريد،  جحيم  يف  ُملقاًة  الآخرّية 
منظورنا  تتحّدى  وال�صطراب  احلرية  من  حاٍل  يف  ُتدِخلنا  فهَي  نا،  حوا�صِّ تركيب  من  نابعٍة 
ل بني علم الأخالق وعلم اجلمال. واإذا �صّلمنا باأن علم  َلة الو�صْ العقلي. ذلك اأنَّ الآخرّية �صِ
ُيغريِّ  املجموع  اأنَّ هذا  راأينا  واإذا  واأحا�صي�صنا،  ُمدَركاِتنا، وم�صاعرنا،  ُي�صّكل جمموَع  اجلمال 
اأخالقيتنا، و�ُصلوَكنا، فحينئٍذ ُندِرك، اإدراكًا عاّمًا على الأقّل، كيف ن�صري اآَخِرين. اإنَّ كيفّية 
وُعلماء  الأخالقّيني،  الُكّتاب  اأنَّ  ومعلوٌم  الت�صاوؤل.  مو�صع  هما  ومُمار�صتها  ال�صريورة  هذه 
قني فيها اأحيانًا. ولولهم مَلا َبَدونا  الالهوت، عّمقوا ُم�صكلتنا كما ينبغي. حتى اإّنهم كانوا املُحقِّ

ْوِن الآَخرّية ! 2  �صاَذجني يف بحْثنا عن �صبيٍل اأُخرى ِل�صَ

Philippe Sergeant فيليب �صرجان

م�ساألة االآَخرّية
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من  وا�صٌع  جمموٌع  ال�صوؤال  هذا  د  يوؤكِّ ؟  الآخرّية  �صوؤال  الفنية  املوؤلَّفات  تطرح  هل 
التاأّمالت جتمع بينها هذه املُ�صلَّمة: الآخرّية غري موجودة يف ذاتها. غري اأّنها يف غاية الواقعية. 
اليوم،  ُكّل ع�صر. ونحن،  اليونان وح�ْصب، بل يف  الُقدماء يعرفون هذا. طبعًا، لي�ص يف  كان 

مانزال نعرفه. وقد تكون هذه املعرفة اأ�صا�َص ُعزلِة الفّناّنني وحَداثِة اأعمالهم غري املُكتِملة.

لو ُوِجَدت الآخرّية يف ذاتها، فلن تكون اآخرّية، بل هوّية عينية. الهوّية العينية هي 
اأن يكوَن الكائُن ذاَته لكائنًا اآَخر. ولكْن، اإذا كانت الآخرّية غري موجودة يف ذاتها، فما �ِصرُّ 
كوِنها واقعّية ؟ لقد اأو�صح جيّل دولوز Deleuze هذه امل�صكلة من خالل متييز ُم�صتوَيني: م�صتوى 
ق.  كاملُتحقِّ واقعي  فهو  الواقعي.  مع  ليتعار�ص  الفتا�صي  ق.  املُتحقِّ وم�صتوى  الفتا�صي، 
والآخرّية  ته.  افتا�صيَّ َفَقَد  الفتا�صي،  ق  حتقَّ واإذا  ق.  املُتحقِّ مع  َفيتعاَر�ص  الفتا�صي  اأّما 
يف  تتال�صى  تتحّقق،  وحني  الفتا�صي.  امل�صتوى  على  فيه  تتجّلى  الذي  ال�صكل  وفق  واقعية 
لة يف التاريخ كالإعدام َحْرقًا، وحَماِرق املُبتَذلت، والفنِّ املُنَحّل. الآَخرّيُة اآِمنٌة  كوارث ُمتاأ�صِّ
وملّا كانت غري موجودة يف ذاتها، وَجب  ال�صريورة.  امل�صتوى الفتا�صي، على م�صتوى  على 

انون با�صتمرار يف الأعمال الفنّية.  دها الفنَّ اإيجاُدها. لذلك ُيجدِّ

ق، اإل َذَواتًا. ففي احلياة الجتماعية، ليوَجد اإل  نحُن لنلتقي، على م�صتوى املُتحقِّ
ْمَن عملّية ا�صتعباد. لمكاَن فيها لالآَخِرّية. فجوهر  اأ�صخا�ص يقفون �صدَّ اأ�صخا�ص اآخرين �صِ
ومل  اإظهار �صريورتها.  افتا�صّيتها،  اإظهار  هو  الآخرّية  اإنتاجها. وجوهر  الذاِت هو حتقيق 
اإل على �صكل جرائم، وقتل جماعي، وحماِرق. على  الّلُهمَّ  اآخرّية،  اأبدًا ذاتّيًة تالَقْت مع  نَر 
َمرِّ الع�صور، يحمي الفّنان، يف حداثته غري املُكتِملة، من هذه اللعنة. مع اأّنه يتحّملها يف كّل 

ع�صر. 

اأنَّه، باملعنى نف�صه تقريبًا، قِلق من الآفاق  الفّنان -اأو  اأدوني�ص من و�صع  لقد قِلق 
دها  التي تنفتح فيه- َحيُثما تكون الآخرّية يف خطر. وخ�صو�صًا يف فرن�صا التي ل تطرح، بتفرُّ
ي الفّن، يجب  اخلا�ّص، اإل �صوؤال الُهوّية. بغية ال�صتجابة لهذا القَلق الذي ي�صعر به اأقّل حُمبِّ
طرح ُم�صّلمة ثانية: الفّنان هو حاِر�ُص الآَخرّية. فاإْن كانت الآخرّية غري موجودة يف ذاتها واأّنها 
ي. فمع كلِّ ذاٍت  د هو العمل الفنِّ واقعية فعاًل، فال ُبدَّ من اأن توَجد يف مكاٍن ّما. ومكانها املُحدَّ
قة.  ُمتحقِّ غري  اعتباراٍت  يف  ته  افتا�صيَّ ان  الفنَّ ُيعاِر�ص  وتتال�صى،  قها  حتقُّ يف  نف�َصها  ُتعاِنق 
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ان  رة اإل ُمراَهنٌة ُم�صتحيلة. وما الفنَّ رة للذاتّية. وما املُعا�صَ نظرًا اإىل اأنَّ الآخرّية لي�صت ُمعا�صِ
ل عمَله اإىل »اأنا اآَخر«. ه اآَخُر. وُيغريِّ الذات التي تتاأمَّ ٍر اأبدًا ِلـ »ذات«، لـِ »هو عيُنه«. اإنَّ عا�صِ مِبُ

ومع ذلك، من املُفاَرقة اأّل ُيوَجد ال�صيء يف ذاته ويكون، يف الوقت نف�ِصه، واقعيًا. 
يبقى الغمو�ص قائمًا. اإذ ل ينطِلق تفكري يف الآخرّية من دون اأن ُيثري ُم�صكالٍت ُتقِلق جالَلة 
ة به للخروج من  الأَنوِيّة. لن نذهب بالتاأكيد اإىل حّد الّدعاء باأنَّ الفّنان ميتلك الكفاءة اخلا�صّ
الغياُب عن  ملاذا  اأمر،  يُكن من  ومهما  يتقا�صمونها.  والالهوتيُّون  فال�صوفيُّون  »اأناه«.  جمال 
حقل الذاتّية ؟ اإذا كانت الذاتية ُتظِهر حدود النهائية ـ باعتبار اأننا ُنوَلد ونوت واأنَّ برنامج 
ُل، ُثمَّ فجوات. يف هذه الفراغات، يذوب  د ـ تنبني ف�صحٌة رغمًا عنها، ُثمَّ فوا�صِ احلياة حُمدَّ
الر�ّصام،  اأّما  ال�صاعر على نف�صه ويغيب.  للمعنى حيث ينطوي  ُكوًى  الفراغات  »اأنا«. هذه  الـ 
ر الفوتوغرايف، وال�صينمائي، فيخُلق، كلٌّ على طريقته، وعلى م�صتواه اخلا�ص، ُف�صحاٍت  واملُ�صوِّ
ر يف اأخاديد املاّدة التي حتِب�ُصه قلياًل من الهواء النِقّي. من غري هذه الُف�ْصحات، قد نفتقر  ِلُيمرِّ
التهذيب هو  �ص.  التوحُّ يعني  والبتعاد كثريًا  يعني الختالط.  التهذيب: القتاب كثريًا  اإىل 
الإيقاع، الأ�صلوب الذي ي�صتقِبل الآخرّية يف َنط اأ�صلي هو َنط ال�صيافة: زخرفة ال�صيافة 

وننمتها حيث ُيقيم الآَخر، مع اأنَّه لي�ص اإلهًا، يف ت�صاُبكاِت الغياب واحل�صور.

وحيث اإنَّ ال�صيافَة تقود كلَّ �صيٍء اإىل ذاتها، وتقود اأقّل م�صكلة اإىل ق�صّيِة َم�ْصَكن، 
ول  ِنعمًة  ل  َتُعد  مل  فِهَي  لها،  امتدادًا  هايدغر  فل�صفة  ُتَعّد  التي  اجلغرافية،  ا�صتطالته  مع 
تعنيَّ  اإذا  لكْن  املُت�صابه.  بخطاِبهما  وامِللِّّية  الهوّياتّية  الوطنّيُة  درَعه  ل  ُت�صكِّ ُخداع  اإّنها  حظًا. 
على الآَخرّية األ تلتقي بالذاتية اأبدًا، كما نعتِقد ـ واإل �صارت املحرقة حتمّية حتى يف احلياة 
ل  ق ُكلُّ ذاٍت، مع ذلك، داخل هوّيتها العينية، فكيف ُنف�صِ العا�صقة ـ واإذا كان يِجب اأن تتحقِّ
روابط الآخرية بالذاتية، وخ�صو�صًا اأنَّهما وجهان لواقٍع واحد، واأنَّ اإحداهما تتال�صى اإْن ِهَي 

ُعِزلت عن الأخرى ؟

قراءَة  ُيعيد  -وهو   Jouffroy جوفروا   اآلن  كتب  فحني  الفّنان.  اإ�صكالية  هي  هذه 
دانتي- ق�صيدة Trans-Paradis-Express ‘ُعبور الفردو�ص ال�صريع’، )هذه الق�صيدة العظيمة 
 ،4  Transsibérien لق�صيدة  املُذِهل  ال�صدى  هي  والتي  الإعالمّية،  اجلماعات  اأهمَلْتها  التي 
نفاُه  ال�صديق )فرجيل( من اجلحيم حيث  ينت�ِصل  لأنَّه  تفكريه  ْلِب  �صُ الآخر يف  فكرة  كانت 
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ال�صاعر الإيطايل العظيم. اإذًا كيف جنروؤ على القول،  بعد خم�صمائة عام، مع الوجوديِّني، 
اإنَّ اجلحيم هو الآَخرون،  هـذا ما اعتقدوه، من دون �صّك، يف �ُصخرَيتهم ال�صوداء ؟ اإنَّ اأوروبا 
من  لنهاية  ما  اإىل  تياأ�ص  التي  لل�صعر  املُ�صاّدة  هذه  بالتايل،  هي،  والإعالمية،  العبودية، 

الآخرّية البازغة.

اإذًا لنفِت�ص افتا�صني: الآخرّية ل توَجد يف ذاتها. والفّنانون هم ُحّرا�ص الآخرّية. 
ر هَذين الفتا�صني �ِصتُّ حكايات فل�صفية، بو�صفها نوعًا من التمهيد. ل�صيء  مُيِكن اأن ُتطوِّ
ُمتخيَّل يف حكاية. فَمن يحكي ؟ ِطفل. �صريورٌة ـ ِطفٌل.5 كان نيت�صه يعرف هذا. ِاْمَنع طفاًل من 
ْف عن اأن ينمو، عن اأن يكرب. يِجفُّ روحيًا.  َفكلُّ عملّيِة حكي  اللِعب، امنعه من احلكي، يتوقَّ

عملّيٌة حيوّية. اإّنها ال�صريورة التي بها ت�صري الهوّية العينية اآَخَر.

عًا تاريخيًا يدخل بني �صريَكني، �صريك الهوّية الذي  هاكم الآن كيف اأنَّ رق�صًا موقَّ
ُيريد اأن ُيعاِنق الآخرّية، و�صريك الآخرّية الذي عليه اأن ُيقاِوم �صغوط الذاتّية، يدور يف انتقاٍل 

َر حركته على طريقة خُمرٍج �صينمائي. ع�صوائي. ودولوز،  اأطَّ

ومو�صوِعه.  وعيي  بني  التمييز  هو  الأ�صا�صي  الأثر  الآَخــر.  ح�صور  اآثار  اإىل  »ِلَنُعد 
واحلــدود  واخللفّيات،  بالإمكانيات،  العامَل  اأمــالأَ  اأَْن  ــر.  الآَخ ِبنية  من  التمييز  هذا  ينحِدر 
اًل،  اًل اإمكانية عامَلٍ ُمرِعب حني ما اأزال غرَي مرعوب، اأو ُم�صجِّ الغام�صة، والتحوُّلت، - ُم�صجِّ
على العك�ص، اإمكانية عامَلٍ ُمَطْمِئن حني ُيرِعُبني العامَلُ حّقًا، - ُمغلِّفًا باملظاهر نف�صها العامَل 
نًا يف العامَل كثريًا من النتفاخات  رًا ب�صورة اأُخرى متامًا - ُمكوِّ ذاته الذي ميكث اأمامي ُمطوَّ

التي حتتوي عوامِلَ مُمِكنة: هو ذا الآَخر.6

»ُكْنُت«، يف  بال�صرورة يف  الآخر بحيث يتال�صى وعيي  ف  منذ ذلك احلني، يت�صرَّ
ما�ٍص مل يُعد ُمتطاِبقًا مع املو�صوع. قبل اأن يظهر الآَخر، كان هناك، مثاًل، العامَلُ املَُطمِئن. 
اآخر غري الأ�صياء التي كّونت  اأنا �صيئًا  اأكون  وحني ينبثق الآَخر، ُيعربِّ عن عامَلٍ ُمرِعب. فال 
اإل من عامَلٍ ما�ٍص، هو بالتحديد العامَل الذي يجعُله الآَخر  اأناَي  ن  حياتي املا�صَية، ول يتكوَّ
اأنَّها  كّلها  املعرفة  نظريات  وخطيئة  ما�ٍص.  عامَلٌ  فاأنا  مُمِكنًا،  عامَلًا  الآَخر  كان  لئن  مي�صي. 

ن اإل َعرْب تال�صي الآَخر.« رة الذات واملو�صوع، على حني اأن اأحدهما ل يتكوَّ َت�صِتط ُمعا�صَ
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رين ِلالآَخر. تلك هي �صيغة جان جاك رو�صو النادرة: ال�صيء الذي  ل�صنا اأبدًا ُمعا�صِ
دَّ ذاته، وهو غري مفهوم اإذ ينتج، بني ال�صخ�ص  ، لكّنه يرّتد �صِ ِقْيل مرًة واحدة يف ع�صٍر ُمعنيَّ
واملُر�َصل اإليه، حَدٌث، عمٌل يغدو من دون ُمر�َصل اإليه ومن دون مو�صوع. لي�ص مفهومًا كما كان 
ٍة واحدة. مّرة اأُوىل. فقط، الأنا  يتمّنى رو�صو. فقد كان ُيريد اأن ير�ُصم اأناه، اأناه احلقيقي. ملرَّ
هوّية عينية. الهوّية العينية هي ما ُيفيد اأنَّ رو�صو ل مُيِكن اأن يكون اإل ذاَته. غري اأنَّ الفيل�صوف 
يرغب يف اأن ترى َمدام دو فاران�ص رو�صو احلقيقي، ذاك الذي ُتخفيه ُهوّيُته ال�صاحبة. يف كّل 
ُثل اأمامها، يفقد املقدرة على الكالم. َمدام دو فاران�ص تنظر اإليه، بينما يتال�صى »اأنا«  ة مَيْ مرَّ
رو�صو يف عامَلٍ ما�ٍص، يف »كنُت« تدفُنه وحتِب�صه يف �صريورٍة عا�صقة. اإنَّ ما ل مُيِكن اأن نقوله، 
يجب اأن نكُتَبه. َبْيَد اأن الكتابَة قرْبُ الكالم. هذا هو التقليد املُتَّبع، على الأقّل منذ اأفالطون. 
هو  ا  اإنَّ احلّي،  منبعه  من  فاران�ص  دو  َمدام  تنطقه  اأن  يجب  الذي  الكالم  الأ�صلي،  الكالم 
ث به مع ال�صعب ـ وهنا تكُمن عَظمة م�صروع رو�صو  كالٌم مفقود. والكالم الذي يجب اأن تتحدَّ
ة حتى ُيعربِّ عن  ـ لن يكون مفهومًا. ُيقِفله قرْب الكتابة. ينبغي اأن ميوت رو�صو يف ذاته اخلا�صّ
.  على م�صتوى الذاتية، كان رو�صو يريد حتقيق اأناه،  نف�صه. املُ�صتوى بكامله هو الذي يتغريَّ
ل يف الرغبة العا�ِصقة.  وكانت َمدام دو فاران�ص ُتغِرقه يف املا�صي وُتفنيه: هذا هو املوت الأوَّ
ة اخلطرية، بال�صتمناء الذي  على هذا امل�صتوى، رو�صو حمكوم، حتى يف ال�صيخوخة، بالَتِتمَّ
اأجاد الفيل�صوف ديريدا درا�صَة وظيفته الكينونّية يف عمل الفيل�صوف.  وقد يكون ال�صتمناء 
بنية كلِّ هوّيٍة عينية. ُيغريِّ رو�صو ُخّطته.  هاهو الآن على م�صتوى الفتا�صي حيث مُيِكن اأن 
ته. لِكْن ِب�َصْرط. وهذا هو موته الثاين. فهو، لكونه غائبًا، �صوف يبلغ قلب َمدام  تتجلَّى اآَخريَّ
دو فارين�ص.  والعمل املكتوب يك�ِصف بهاَء غياِب الذات.  ويف هذه احلال، مار�صيل دو�صـان. 
قٌّ يف َقوله: املُ�صاِهد هو الذي ي�صنع اللوحة، اأي الآَخر. لكن َمن الآَخر ؟ َمدام  Duchamp حُمِ

ي وحَده هو حاِر�ُص الآخرّية. ا العمُل الفنِّ فارين�ص ؟ رو�صو ؟ ل هذِه ول ذاك. اإنَّ

ت�صهر  اأن  دون  مــن  ــة  والآخــرّي الهوّية  بــني  العالقات  تتمف�صل  اأن  مُيــِكــن  كيف 
الناحية  فمن  ال�صوؤال.  هذا  عن  جُتيب  اأن  باأكمِلها  هيغل  فل�صفة  غاية  كانت  ؟  ُم�صتوَيْيهما 
ق الفتا�صي لأّنه يفقد افتا�صّيته. لكنَّ هيغل، يف الواقع، راأى  اأن يتحقَّ النظرّية، ل مُيِكن 
ل  متامًا اأنَّ الهوّية العينية والآَخرّية وجهان لرغبة واحدة، ِلهذه املحَرقة 7، لهذا اللهيِب املُتاأ�صِّ
يف التاريخ الذي يبداأ من ال�صرق، مع انبالِج نور ال�صم�ص، وينتهي باأر�ص غربية يف نار غروبها. 
ة، يف موؤلَّف رو�صو، موٌت ُم�صاَعف  رقٍة حمكّيٍة هنا، وعلى املوؤلَّف اأن ُيطفئها. وثمَّ ة حَمْ هذه ق�صَّ
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ورو�صو،  َتني.  مرَّ يقتل  ذاته  يف  فاحل�صور  والآخرّية.  العينية  الهوّية  بني  العالقات  ل  مُيف�صِ
اأن تتخلَّى هذه بدورها، عن هوّيتها العينّية.  ل اإىل َمدام دو فاران�ص من دون  الغائب، لي�صِ
اإذًا العمل املكتوب هو الذي اكت�َصب ج�َصدًا 8 من الآَخر يف الغياب املُ�صاَعف مِلَدام دو فاران�ص 
ولرو�صو. اإنَّ للت�صحية العا�صقة هذا الثَمن: املوؤلَّف، واملوؤلَّف فقط، يحتفظ بالرغبة اخلاِل�صة 
اء، ُنْحِيي هذه الرغبة. على حني اأنَّ الأمر خُمتِلف عند  يف الآخر. ونحن الآَخرين، نحُن الُقرَّ
َبقي، عند  هيغل. فالفّنان ُيجاِبه، هذه املّرة، اقت�صادًا �صخمًا للرغبة. مل يُكن القت�صاد ال�صَّ
رو�صو، اإل بنية الهوّية العينية. لكنَّ هيغل يقوم بعك�ص ما قام به رو�صو. فبينما ُيريد هذا الأخري 
اأن ير�ُصم هوّيته العينية، ول يلتقي، نظرياً، اإل اآَخرّية تغيب، عملّياً، ُيريد هيغل اأن ير�صم على 

م�صتوى التاأريخ 9، نظرياً، اآَخرّية تذوب، عملّياً، يف مبداأ الهوّية. 

اإل من  للواقع معنى  10. لأنَّ لي�ص  الِظّل  الواقع وُيالِحق  اأن يتخّلى عن  الفّنان  قَدُر 
خالل الِظّل الذي ير�صُمه كلُّ موؤلٍَّف والذي ي�صهد على الواقعي باإحيائه. لكْن يف موؤلَّف هيغل، 
فون  اأدلبريت  احليوّي.  ه  َهمِّ بح�َصب  ُيبِدع  فّناٍن  كلُّ  يختفي.   والِظلُّ  املحَرقة،  هي  ال�صم�ص 
�صامي�صو Von Chamisso .11 ير�صم الإن�صان الذي فَقد ظّله. وبرو�صت ير�صم �ِصرَّ �صدوم يف ظّل 

فَتيات يف ربيع العمر. وهيغل، كاإيكار، يحرق اأجنحة الروح املطَلق. 

�ص  قوَّ ِظلَّني:  معامِل  هيغل  ير�ُصم  ؟  الــروح  فينومينولوجيا  يف  ل  يح�صُ الــذي  ما 
بداِفع  ُيحيطان  باإحكام،  َلني  ُمَتمْف�صِ والتحويل،  فالتقوي�ص   .umgestalten ل  وحوَّ  ،aufhebung

َبني معركًة ُكربى كان ينبغي اأن تكتِمل يف الثورة الفرن�صية. كم  الهوية العينية والآَخرّية ُم�صبِّ
لوا، مثلما فعل د.  انني مايزالون اليوم هيغلّيني ؟ اأريد اأن اأقول كم من بينهم لن يتو�صَّ من الفنَّ
هـ. لوران�ص D.H Lawrence ، اإىل حتطيم قوقعة �صلبّيتهم املُزدوجة لكي ينفتحوا على الأُفق ؟

اإذًا ما الذي ح�صل يف فينومينولوجيا الروح التي مل يُعد مُمِكنًا اأن تدخل يف الفّن 
ر ؟  املُعا�صِ

فهو  العينية.  الهوّية  وحــول  الآخــرّيــة  حول  يــدور  الــذي  الــروح  حركُة  هو  التحويُل 
مُيكننا  ذاُته.  اخللوُد  بها  هما  ُيغريِّ التي  بال�صورة  يحميهما  لكي  اجلّذابة  تقاطيعهما  ير�ُصم 
اأن ُنتِجم لفظة umgestalten بالتحويل. حتويل الهوية اإىل اآَخرّية. وحتويل الآخرّية اإىل هوّية. 
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ر ِل�صالٍم كويّن. لتعني لفظة  امل�صروع مثايل. واملعركة لن تَقع ـ لأنها �صتكون رهيبة ـ اإل لُتح�صِّ
umgestalten اإل »الدَوران حوَل« 12. وهي »تدور حوَل« لكي ُتعطي، من جملة ما ُيعَطى، �صكاًل 

حول  يدور  كما  العينية،  الهوّية  حول  يدور  ا  اإنَّ فهيغل  الروح.  ِلفينومينولوجيا  اأي  للموؤلَّف، 
اف متامًا. الآخرّية، وذلَك ِليمنح ُكاًل منهما �صكاًل، مثلما يفعل اخلزَّ

هل قام هيغل، على طريقة بوتاِد�ْص Butadès الذي كان، كما يحكي بلينيو�ص الأكرب، 
ل�صال، بقوَلبة �صكل الآخرّية  ل من اكت�صف فنَّ قولبة اأ�صكال من ال�صَّ وهو ي�صتخدم الُتاب، اأوَّ
ل�صال بالنار ؟ وهنا امل�صكلة حتديدًا. يقول  ل�صال ؟ ُثمَّ ُي�صوى ال�صَّ والهوّية العينية من ال�صَّ
بلينيو�ص: ح�صل هذا يف كورنثا، وبوتاِد�ص َمِدين باختاعه لبنته، متاما كهيغل الذي َيدين 
ها ابنَته الروحّية. كانت بنت بوتاِد�ص عا�صقًة �صاّبًا على و�َصك  يف جَدله لأنتيغونا التي كان َيُعدُّ
الرحيل اإىل بالد اأجنبّية. فاأتتها فكرة اأن تر�صم ِظّل هذا الوجه املاألوف الذي كان يغدو غريبًا 
ل�صال َعلى الّر�صم، و�صنع منه �صكاًل  اإذ ُي�صِقطه �صوء فانو�ص على اجِلدار. فاأل�صق اأبوها ال�صَّ
الآخرّية  �صل�صاَل  �صوى  اأنَّه  غري  اآخر  �صيئًا  هيغل  فعل  وهل  ليق�صو.  النار  على  و�صواه  نافرًا 
الذي ُيطيل ر�ْصم الهوّية العينية يف حركة »الدوران حوَل« ؟  عندئٍذ �صري�ُصم ظاًل اآخر ِلكي 
ُيعطي عمله �صكاًل، هو �صكل التقوي�ص. وُبغية الهروب من النار التي يتداعى �صل�صاُل الآخرّية 
حي ر�ْصُم الهوية العينّية، يبتِدع هيغل حركًة ترتكز على ِحْفظ امَلْمحّو.  حتت لهيبها بينما ميَّ
الإيجابي كما يحُدث يف تظهري �صورٍة.  ير�صم  فال�صلبيُّ  الت�صوير:  تقنية  ُم�صتقاة من  حركة 
الآخرّية هي اإذًا �صلبيُّ التاأريخ الذي منه ينبثق الروح يف ذاته، كانبثاق الهوية العينية يف عملية 
ر مع ذلك، ول تعود حتكي اإل نهاية التاريخ،  �صريورتها حتى تتثبَّت على فيلم �صريورٍة تتحجَّ
احلركة  بهذه  كلُّها  الفّن  و�صتتبط حداثة  ال�صريورة.  هيغل حركة  اأخطاأَ  لقد  الفّن.  وموت 
املحرقة  من  حتميهم  التي  الظالل  موؤلَّفاتهم  يف  الفّنانون  يكت�ِصف  مل  اإذا  واليوم  املُخَطاأة. 
الهيغلية، ف�صوف يعي�صون من جديد حمارق املُبتَذلت، والإعدام حرقًا، واللعنة الأفالطونية 

التي تطردهم من املدينة املُثلى.

اأّن العْبد،  َتني. �صحيح  َقْتَل الآَخر 13 مرَّ ة ال�صيادة والعبودية،  اأنتج هيغل، مع ق�صّ
ُله.  مع عملية التحويل، »يدور حول« ال�سيِّد، وُيتِعبه ب�صبب �ُصغله الذي ُيغريِّ الطبيعة التي ُتكبِّ
د  َد الطبيعة. وياأخذ ال�صيِّ د اإل يف حاٍل من الإدمان. ي�صري العْبد �صيِّ الو�صط يتغريَّ ول يعود ال�صيِّ
مكان العْبد. تباَدل ال�صخ�صان دوَرهما على التوايل. ل�صيء اأكرث من هذا. رغبة العتاف 
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تها. لأنَّ هذا غري مُمِكن،  غه العتاُف بذاٍت يف اآَخريَّ ٌل يف التاريخ ُي�صوِّ الهيغلي عجٌز ُمتاأ�صِ
الآخرّية  لذلك ل جِتد  د.  ال�صيِّ الآَخر مثلما كان  قاتُل  العْبد  كلَّ ذاٍت هوّيٌة عينّية.  اأنَّ  بُحكم 
د ول عْبد«،  ق، والزمن، والتاريخ. فهل اقتبنا، حني ُقلنا »ل �صيِّ نف�َصها اأبدًا على �صعيد املُتحقِّ
اإنَّ جوهر الآخرية هي  14 ؟  العقل راكبًا على ح�صان  الآَخرّية، حتى ونحن نرى قنطور  من 
كما يف  الثورة  ر يف  ُمتجذِّ لالنفي،  الإثباَت،  لأنَّ  اإثباتها.  ينبغي  ا  اإنَّ ذاتها.  لتوَجد يف  اأنَّها 
 ontologique ق. وهذه وظيفته الكينونّية العدالة. الـ »ُهَو« لي�ص يف حاجٍة لإثباِت ذاته. فهو يتحقَّ
والبيولوجية. غري اأنَّ على الآخرّية اأن ُتثِبَت ذاتها على م�صتواها اخلا�ص. هذا امل�صتوى يجب 
اأن ُيَعّد، واأن ينبني عرب اللِعب احُلّر ملَلكات الروح، لي�ص كما يعني كانط، بل كما يعني األفريد 

�ص خلطر التال�صي الو�صيك وامللمو�ص.  َلة 15. واإل تعرَّ جاّري A. Jarry: اأّي ِعْلم ُحلوٍل ُمتخيَّ

 ،ek-stasis صة للخروج من الذات� اأَجنَز مي�صيل دو مونتينيو Montaigne احلركة املوؤ�صِّ
كفعل يرتكز على اخلروج من الكائنّية: »اأنا ل اأر�صم الوجود. بل اأر�صم امَلْعرب«. مل يتوّقف هذا 
املعرب، بدءًا مبونتينيو وانتهاًء ِبهرني مي�صو Michaux، عن الرت�صام والتخّفي. واملق�صود هنا 
يًا بدءًا باللحظة  فقط العبور من الهوية العينية اإىل الآخرّية، العبور الذي ُجِعل ممكنًا حوا�صِّ
ُمتعاٍل  هو  ما  اإىل  الرجوع  دون  من  ذاتها،  من  قيمتها  الوجودية  التجربة  فيها  تكت�صب  التي 
ة.  عليها. اإجماًل، يقول مونتينيو اإنَّ الأ�صياء غري كائنة. بل ت�صنع نف�صها. ولهذه العملّية ُخطَّ
�س يف  خّطة البحث. والبحث هو نوع من مُمار�صة املُمِكنات. فعندما يوؤلِّف مي�صو كتابه متوحِّ
اآ�سيا، يكتب عن كّل ُلغة ُتتعِتع بطبيعتها. كلُّ ُلغة ُتتعِتع لأنَّ لي�ص لها اأيَّ رابط مع الأ�صياء التي 
اأو بالأحرى هي ُحدوث ُم�صتِمّر. هذا على الرغم من  ُتعربِّ عنها. فاللغة يف �صريورة دائمة. 
ة البحث، فذلك لأنَّ فيها دومًا  ْرُه َبْعُد، وما مَل تُكْنه اأبدًا. اإذا لءمتها خطَّ اأنها ت�صتِبق ما مل َت�صِ
اآَخرّيِة مُمِكٍن ّما. مثاًل، قد تكون اللغة وِعرة. ومي�صو ير�صد، وهو على ظهر ِحمار،  م�صدر 
نتوءات هذه الأحجار الكرمية يف ُلغات ال�صرق. لي�ص الآخر ن�صخة عن الذات. بل هو جتاُوزها 
النك�صاري fractal. هو كثافتها. وهو غالبًا انبجا�ُصها. فمع كّل عالمة، نعرف اأنَّ وجود الأ�صياء 
 ،poïen َخْلقًا �ِصعريًا  ى حينًا  ُت�صمَّ اإل حتوُّلت. حتوُّلٌت  وْهم. فلي�ص هناك وجود. لي�ص هناك 
ة الوعي. وعلى الرغم  وطورًا تقنّيًة  tecknê. وهي، يف احلاَلني، اآَخرّية العامَل التي ترت�صم يف ُقبَّ
من هذا، لي�ص املعرب من الهوية العينية اإىل الآخرّية حت�صيل حا�صل. لأنَّ حتوُّل العامَل هو دومًا 
ا كان من الأف�صل اأّل ُنوَلد ؟ لكنَّ هذا ال�صوؤال ي�صيع  اأمَلُ الطفولة و�صريورتها. اأَنقوُل اإذًا: ُرمبَّ

لها.  يف غمو�ص الهوّية وعالقاتها بالآَخر التي ُنحاول اأن ُنف�سِ
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ّبريو  �صارل  ُمِريديه. و�صار عند  اأف�صَل  الذهبي،  الع�صر  الآخرّية، يف  �صوؤال  وَجد 
Perrault حكايًة �صعبية. لي�ص فقط مع كتابه املُواَزنة بني الُقدماء واملُحَدثني. على الرغم من 

اأننا جِند يف هذه اخل�صومة بني القدماء واملُحَدثني، بطريقٍة ّما، ماّدًة �ِصعرّية ما تزال تدعو 
ق. هل كان ينبغي تقليد الُقدماء  اإىل التفكري بالف�صل بني امل�صتوى الفتا�صي وامل�صتوى املُتحقِّ
؟ كان ع�صر لوي�ص الرابع ع�صر يوحي بطريقة اأُخرى ر�َصَمها ّبريو حلظَة كان اأخوه، املُهند�ص 
املعماري، يبتِدع فكرة �صّف الأعمدة يف مبنى الأوب�صرفاتوار. اإّن حكايات ّبريو ُف�صحات. تقتح 
اأناطًا اأ�صلّية عاطفية كي ل تبتعد عن ال�صلطة املركزّية. ولن نفهم اأبدًا ممّرات ‘لونوتر’ من 
ات ‘لونوتر’  دون حكاية عقلة االإ�سَبع Petit Poucet. فِلكي ي�صلك �صعُب لوي�ص الرابع ع�صر ممرَّ
التي توؤّدي اإىل جاللته، عليه اأن ُيدِرك اأّنه اإذا ن�صر احل�صى مثلما فعل عقلة االإ�سَبع، فلن 
ة ليلى والذئب تدعو ال�صعب اإىل  ل اأبدًا اإىل جوهره اخلا�ّص. لكن يف الوقت نف�صه، ق�صّ ي�صِ
الحتاز. ثّمة اآَخران كبريان: املاألوف من جهة، وال�صطراب والتباُعد الذي مي�صي اإىل املِلك 
م حكاية الِقّط ذو احلذاء املقيا�ص املُدِه�ص الذي مُيكن  لوي�ص الرابع ع�صر من جهٍة ثانية. وُتقدِّ
ن معه تربوّية ُمعّينة يف الع�صر الذهبي  نيا بجاللته. هذا على نحٍو تتكوَّ د الطبقة الدُّ اأن يوحِّ
ي الإغريقي. اإنَّها عبقرية ّبريو الذي �صيجعل من الكوخ  الذي مل يُعد يِجد نوذجه عند املُربِّ

الن�صخَة املبتورة ِللق�صر. 

ثّمة اأي�صًا َمعرٌب بني تاريَخني: ميكال جنلو الذي مات �صنَة ولدِة �صك�صبري 1564. 
اإّنه تاريُخ موٍت وولدة.

ر اآدم  بعد دوناتيللو Donatello، كان ميكال جنلو وحَده، يف قْلب امل�صيحية، َمْن �صوَّ
ِب�ُصّرة. فحني ُوِلد اآدم من امراأة، كان اهلل قد مات، و�صوف يتمّكن �صك�صبري، لحقًا، من اأن 
اأ�صباح  و�صك�صبري  جنلو،  وميكال  ّبريو،  ير�صم  بعد،  فيما  الأ�صباح.  كِتيه  الطويل  ِتْيَهنا  ر  ُيف�صِّ
ة، قال  الآخرّية التي ي�صتاأنف والت ديزين W. Disney تقاطيعها. اإنَّ الأ�صياء ُمعّقدة. فذات مرَّ
على  تنطبق  كاليفورنيا  م�صابح  اأ�صكال  اإنَّ  Piotr Kowalski، يف حديث،  كوفال�صكي  بيوتر  يل 
تقاطيع ال�صورة الظلّية ِل يف حكاية البي�صاء كالثلج  واإنَّ منحوتات هان�ص اآرب Hans Arp كانت 

قد ا�صتوحت هذه الأعرا�ص املُ�صاِبهة. 

ل  وثّمة لوحة ‘ل�ص مينينا�ص’ )الو�صيفات(17. يف هذا العمل الفّني، مل يجمع متف�صُ
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الهوية العينية والآخرّية اأبدًا هذا القْدر من التاأثريات التي �صُيعيد مانيه Manet توزيعها لحقًا 
رة. ق يف لمقروئّيتنا املُعا�صِ حتى ميتِزج ُم�صتَويا الفتا�صي واملُتحقِّ

نَي 19. يف البداية، هناك  ة توتٌُّر بني تّياَرين فكريَّ ثّمة بورـ روايال Port-Royal 18. وثمَّ
ا هو نهاية عامَل يِرُثه  توما�ص هوب�ص Hobbes ويف النهاية ليبنتز Leibniz.  لكنَّ ما ُنِح�ّصه، اإنَّ

اّنون. يف عام 1564 ميوت اهلل، ومنذئٍذ ما تزال الآلهُة متوت. الفنَّ

اأي   Bruno برونو  وجيوردانو   Copernic كوبرنيكو�ص�ص  و   Galilée غاليليو  اأي�صًا  ثّمة 
 .Spinoza �صبينوزا  ثّمة هدوء  ُمبَدع.  مَتثُِّل عامَلٍ  الذكّية عن  الكاآبة  تتخلى فيها  التي  اللحظة 
ة �صخ�صان �صيتجابهان )ديكارت وبا�صكال(، من دون اأن يفهم اأحُدهما الآخر اأبدًا،  كذلك ثمَّ
ًا غام�صًا، حيث ُلعبة النور والِظّل، التي خّف�صها رامربانت Rembrandt. ِعّدة  تاِرَكني بينهما حدَّ
ب الهوية العينية والآخرّية اإىل حّد اأننا ل نعود نعرف اإذا كانت العقالنية هي التي  مّرات، ُتقرِّ
تنتمي اإىل املا�صي كـ »اأنا«، اأو اإذا كان هذا �صريورة تتمظهر بجنون كـ »اآَخر«. تبلغ الآخرّية، 
امل�صرحية  العاّمة،  التيارات  تتالقى خالَله مع ذلك  اأَْوَجها يف ع�صٍر  وبا�صكال،  بني ديكارت 
ق الذات، اأكرث من اأّي  واملعمارّية للفكر، وتّتِجه �صوب وحدة الزمان، واملكان، واحلَدث. فُتحقِّ
وقٍت م�صى، ُقدرَتها على الإنتاج. اأّما الع�صر الذهبي فال يحتاج اإىل امل�صتوى الفتا�صي. ففي 
عًا، كانت �صورة ال�صاعر يف القرن ال�صابع  م خاللها الأنا الديكارتي ُمقنَّ اللحظة التي كان يتقدَّ
ع�صر هي الغائبة الُكربى. اإذ يحرق لوي�ص الرابع ع�صر �صورَة الآخرّية. مع اأن الفّنانني يظلُّون 
امة هذه الوحدة الُعليا لوعي  مة، با�صتثناء ال�صاعر الذي يختفي، بو�صفه ُملَهمًا، يف دوَّ يف املُقدِّ
الذات حيث ل مُيِكن اأن يكون الآَخر، بح�صب مي�صيل فوكو Foucault، اإل م�صجونًا. فهل يكون 
ال�صاعر يف عمِله، بو�صفه �صورًة لالآخرّية،  ال�ِصعرّية ؟ وهل يحِب�ص  ِرباَط الأخالق  العقالينُّ 
جنوَن العامَل ؟ هل يك�ِصف دومًا ما هو غائب ِبُعمٍق كبرٍي يف كلٍّ مّنا ؟ واإذا اأمكن اأن نر�ُصم غيابًا، 
�ْصِرحه، اإذا اأمكن اأن ننحه َنطًا اأ�صليًا بنوافذه العمياء ووحداته اجلوهرية،  اإذا اأمكن اأن ُنَ
Mallarmé. لينفكُّ يحفره  اأفق �صتيفان مالرميه  واإذا كانت املو�صيقى قريبة جدًا منه، فاإنَّ 

على الرغم من ذلك: »اأَبوح بزهرٍة، وبذا، اأبوح بتلك الغائبة عن ُكّل باقة.« 

با�صكال، اأكرث الفال�صفة ا�صتعانة بالبالغة، وديكارت اأكرثهم راديكالية، مل يتخلَّيا 
عن الواقع. الواقع هو الآخرّية مع عباراتها املجنونة التي ُتذيب كلَّ الأل�صنة يف ِل�صاٍن اأجنبي 
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اأّن  عرف  لقد  با�صكال.  يخ�صُّ  مبا  هذا  يف   Lautréamont لوتريامون  ي�صّك  مل  �ِصْعرًا.  ندعوه 
جنوَن  كانت  املطَلق،  اخلطر  كانت  با�صكال،  منذ  اأو  با�صكال،  نظر  يف  ال�صعرية،  ال�صريورة 
الب�صر، وحُلم الب�صرية الذي يجب تالِفيه. مل يُكن با�صكال ُيريد هذا احلُلم من غري اهلل، لأنه 
يف نظره حُلم غري عظيم. هذا احلُلم �صوف ُيعطي لحقًا اجل�َسد من دون اأع�ساء لأنطونان 
اآرتو Artaud: الأمل الهائل الذي على ال�صعراء اأن يتخلَّ�صوا منه. لقد كان ديكارت ب�صريًا حني 
اأحبَّ امراأًة حولء. اإذ �صبَّب حَوُله العقالين ثورًة مفهومّية بني القريب والبعيد، ثورًة عنيفًة 
ُعنَف الثورة التي �صيقوم بها �صيزان Cézanne. وهو يبغي اأن ير�ُصم �صو�صًا طبيعيًا. اإنَّ ُحبَّ 
امراأة َحولء يعني ت�صوي�ص الروؤية الواقعّية. يعني اقتياد امل�صتوى الفتا�صي وامل�صتوى الواقعي 

ب حيث يغدو متثُّل الآَخر خروجًا على الُعرف ُي�صِكر الذات.  اإىل نوٍع من التقعُّر والتحدُّ

يف  تقعيده  متَّ  ٍع  و�صْ اإىل  با�صتمرار  �صُنختَزل  َلُكّنا   ،20 ير�ُصم  اأن  �صيزان  عرف  لو 
ولو  والبعيد.  للقريب  والغريب،  للماألوف  العامَل، ويف متثُّالتنا  اأحببنا  التي بح�َصبها  التقاليد 
ِول حينًا على امل�صتوى الفتا�صي، وطورًا  مل ينفعل ديكارت يف اأعماق ذاته بتاأثري امراأة حُتْ
رًا. ي�صّك دولوز  ّن، جنونًا ُمفكِّ ر« فكرًة جُتَ ق، مَلا جعَل من عبارته »اأنا اأُفكِّ على امل�صتوى املُتحقِّ
يف اأن يكون ديكارت رائد فكرة »الأنا، اآَخر«. ويقول ديكارت، حتى لو اأنَّ اهلل عبقرية ماِكرة، 
اأنا موجود. حتى لو كنُت  اإذًا  باأّنه يخدعني.  ر  اأُفكِّ اأن  اأّنه يخدعني، فال عَجب من  لو  وحتى 
املجنون  ديكارت،  راأي  ففي  موجود.  اأنا  اإذًا  جمنون.  باأنني  ر  اأُفكِّ اأن  يف  عجب  ول  جمنونًا. 
ه اإليه،  ّن، تتوجَّ ر. والعقل ُيَجّن. واإذا �صكَت ال�صاِعر، يف ذلك الع�صر، فالأنِّ العقالنية جُتَ ُيفكِّ
يه. ال�صاعر يغيب يف القرن ال�صابع ع�صر لأنَّه ينعِزل يف مكانه اخلا�ّص. مركب  من دون اأن ُت�صمِّ
�ُصعراء  اليوم  يحكيها  الأودي�صة،  هذه  العقل.  هَذيان  بتك  اإهماُله  يجب  الذي  هو  املجانني 
رْتها  اأر�ص فل�صطني هي التي دمَّ اأنَّ  اأنهم َحكوها. ويح�صل  اأو  اأدوني�ص وحممود دروي�ص  مثل 

العقالنية الهاِذَية لوحدٍة غربية ُمنحلَّة اإىل الأبد. 

ر ديكارت اإطالقًا بـ »الأنا«. بل فّكر مبا كان َيُهوله اأكرث من اأّي �صيء اآخر:  مل ُيفكِّ
ف العقالنية �صكاًل اأعلى للياأ�ص، اأنَّ  باآَخرّية الـ »اأنا«. اإذ فِهَم، يف ياأ�ٍص عقالينٍّ �صامل، بو�صْ
ر. �صيكون  اجلنون َنْب�ُص الكوجيتو، خَفقاُن دِمه. اأّما با�صكال فلن يقبل اأبدًا هذا اجلنون املُفكِّ
العقل  يجهُله  الذي  القلب  اأنَّ هذا  القلب. غري  ب�صوت  الديكارتي  الأنا  م هذا  ُيحطِّ اأن  عليه 
�صيكون اأي�صًا دعوًة اإىل الآخرّية التي �صُي�صاعف �صداها ال�صاعر الربتغايل فريناندو بي�صوا
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Pessoa. مثاًل مع �صناعة املرايا التي حتمل ا�صَمه. ماذا يقول با�صكال ؟: »ما هو الأنا ؟ رجل 

يقف اأمام النافذة لكي يرى املاّرة، واإذا مررت من هناك، فهل اأ�صتطيع القول اإنَّه وقف هناك 
ِلرياين ؟ ل؛ لأنَّه ل ُيفّكر يفَّ على نحو خا�ّص؛ لكنَّ الذي ُيِحّب اأحدًا ب�صبب جماِله، هل ُيِحبُّه 
ف عن  حّقًا ؟ ل: لأنَّ اجُلْدري التي تقتل اجلمال من دون اأن تقُتل ال�صخ�ص، ُتف�صي اإىل اأن يتوقَّ
ه. واإذا ما اأُحِبْبُت من اأجل احُلكم الذي اأُ�صِدره، من اأجل ذاكرتي، فهل ُيَحبُّ مني اأناَي ؟  ُحبِّ
ل، لأنَّني مُيِكن اأن اأفقد هاَتني املزيََّتني من دون اأن اأفقد ذاتي. اأين هذا الأنا اإذًا ؟ اإذا مل يكن 
يف اجل�َصد، ول يف الروح ؟ وكيف ُيَحبُّ اجل�َصد اأو الروح، اإذا مل يُكن من اأجل هاَتني املزيََّتني 
دة، مع  ن الأنا، لأنهما فاِنَيتان ؟ هل ُنِحّب ماهّية �صخ�ص ب�صورة جُمرَّ اللَتني لي�صتا َقطُّ ما ُيكوِّ
بع�ص املزايا الكائنة فيه ؟ هذا م�صتحيل وغري �صحيح.  اإذًا نحن ل ُنِحّب اأحدًا اأبدًا، بل ُنِحّب 

مزايا وح�ْصب.« 21  

ِم�صخًا غريبًا  اأحد، غدا  ل  ال�صاعر �صورَة  الفرن�صي، غدا  ال�صابع ع�صر  القرن  يف 
جنلو  كيف  نعرف  ل  ِم�صخًا  والعقل،  اجلنون  بني  والهوّية،  الآخرّية  بني  م�صاجرٌة  َمْفَهَمْته 
ه: ُوِلد الِفْكر املُرِبك الذي يجعل من نف�صه عقَل اجلنون؛ و�صوف تعرُب اأ�صماوؤه الع�صوَر  غمو�صَ
رة. ودومًا هوّية عينية ت�صَرع  كّلها. الآخر دومًا هو من يتكّلم يف هوّية عينّية خر�صاء وُمتحجِّ
جنون الآَخر. فال اأحد، منذ عولي�ص حتى بي�صوا، يتحّمل ال�صريورة ال�صعرية. ومع ذلك، فهي 
ل  Celan، عدَّ اأجل بول �صيالن  ال�سبولت 22 من  Adorno. يف  اأدورنو  حتدث. حتى بعد تيودور 
»جي�ص  للهوّية:  العميقة  النظرات  اأمام  لالآخرّية  الظلّية  ال�صورة  معامِل  ر�ْصم  ديريدا  جاك 
نهر،  اأي�صًا  تعني  )�صبولت  النهر  باجتياز  الهرب  من  اجلنود  ومِلَْنع  الأفراميِّني؛  هزم  يفتاح 
لكن لي�ص هنا بال�صرورة �صَبب هذا اخِليار(، ُطِلَب من كلٍّ ُجندّي اأن يقول �صبولت. واحلال 
اأنَّ الأفراميِّني كانوا معروفني بعدم ُقدرتهم على لفظ ال�ِصـ le schi يف �صبولت التي �ُصرعاَن ما 
ت�صري عندهم كلمة ل مُيِكن ُنطُقها. كانوا يلفظون �صبولت، وعلى هذا احلّد غري املرئي بني �ِصـ 
و�ِصـ، كانوا يتخلُّون عن احلرا�صة جُماِزفني بحياتهم.« تتولَّد هذه املخاطرة باحلياة كّلما تالقى 

ق. امل�صتوى الفتا�صي وامل�صتوى املُتحقِّ

بها مبداأُ الهوّية. وال�صاعر بول �صيالن �صاِمُن الآخرّية  قت الآخرّية، خرَّ »ُكّلما حتقَّ
على امل�صتوى الفتا�صي. متامًا مثلما كان ال�صاعر لوقريط�ص �صاِمن اجلزء الرابع من النف�ص 
للت�صمَية، وغري  القاِبل  وبني غري  للت�صمَية«.  القابل  بـ »غري  يه  ُي�صمِّ اأبيقور  اأ�صتاذه  كان  الذي 
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اأعلنها تييبولو   Pulcinella مثلما  للَّفظ، ترت�صم �صورة ال�صاعر يف التواءات بولت�صنياّل  القاِبل 
ُدهما: التواءات  Tiepolo. يف فجِر عامَلٍ هو يف وقٍت واحد مْهُد اآَخرّيتنا وهوّيتنا املُّتِحدَتني، وحَلْ

ل ُت�صّمى ول ُتلَفظ. اإنَّ ال�صاعر يف ملتقى الُقوى كلِّها. و�صوف ُي�صيف ديريدا: ن�صتطيع بف�صله 
اء، باملعنَيني اللَذين ُتفيدهما كلمة اقت�صام: من  اء وال�صرَّ ف نف�َصنا يف ذاتنا، يف ال�صرَّ اأن نتعرَّ
جهة بغية القت�صام والتحاُلف، ولكْن، من جهٍة اأُخرى، ُبغيَة اجلانب الآخر لالقت�صام، جانب 

ْبذ، ُبغيَة رف�ص الآخر، رف�ص عبوره اأو حياته.« النَّ

امَلْعرب  هذا  َي�ُصّد  الذي  ما  لكْن  احلياة.  اإىل  العبور  �صوؤال  هو  الآخرّية  �صوؤال  اإذًا 
ومل  ل،  حا�صِ حت�صيَل  التيوقراطية  فيها  تُعد  مل  حلظة  اإىل  العودة  �صّك،  دون  من  ينبغي،  ؟ 
تُعد الر�صتقراطية تقتح تناُوبًا على ال�صلطة. كانت الربوبيات Les théodicées تقتح بع�ص 
ل  المتيازات التي مل ينقطع يف ظلِّها احلوار بني الأحياء والأموات. كانت الر�صتقراطية ُتف�صِّ
اأن ت�صت�صري الآخرين بدورها. لكن حني حلَّت الدميوقراطية، التي ُيقال اإّنها اإغريقية، توّقف 
�صًا اأو �ِصّريًا، ومن ناحية اأخرى، كانت الكتابُة تو�ِصك على  الكالم، من ناحية، عن اأن يكون ُمقدَّ
النت�صار. وقد واجه اأفالطون هذه امل�صكلة. امل�صكلة هي م�صكلة الآخرّية، اأو كيفية اللتفاف 
حولها. فمن خالل الدميوقراطية فَر�ص الغرُب اأنظمَته ال�صتعمارية والديكتاتورّية. اأفالطون 
ف ال�صيء يف ذاته. اأي الهوّية العينّية. وما كانت الفكرة ِلَتخُطر يف ذهنه اأبدًا ـ  ُيريد اأن ُيعرِّ
وما معنى فكرة، اإن مل تُكن تعريفًا ؟ ـ لول اأّنها اأقلقْته. كان يرى فيها ما مل َتُعد التيوقراطية 
عامَلَني  ل  يف�صِ اأن  الرائعة  ِفكرُته  كانت  اإعطاَءه.  ت�صتطيع  الر�صتقراطية  تُعد  وما مل  حتِمُله، 
من  كنوٍع  الب�صر،  من  �صيٌء  مي�صي  وحيث  الزلزال،  من  كنوٍع  الآلهة،  من  �صيٌء  يبقى  حيث 
التحذير. ولول احتقاُره العميق للدميقراطية، مَلا حّقق هذا التقا�ُصم حيث ل مكان للب�صر ول 

لالآلهة. فلي�ص ثّمة عند اأفالطون اإل طاِمعون.

نحن ندفع ثَمن توزيع الأنظمة ال�صيا�صية وكذلك ثمن اإمكانيات ال�صتعباد املُغِرقة 
يف الِقَدم. الدميقراطية هي مايكوُن �صعٌب يف ذاته. ب�صيادة. غري اأنَّ راأيًا واحدًا ل مُيِكن اأن 
الِن اآَخرّية ال�صعب.  . ل�صّك اأنَّ التيوقراطية وامليثولوجيا كانتا ُتكبِّ يكون هويًة عينّية. لأّنه يتغريَّ
لكّن اأفالطون كان يتمّنى اأن يعِك�ص ال�صعب الإغريقي ال�صيَء يف ذاته، ال�صيء العام: العدالة، 
واجَلمال، واخلري، الخ. كان مُيِكن اأن تكون الر�صتقراطية و�َصطًا عادًل. لكْن َبني ماذا وماذا ؟ 
ماذا كان ي�صتطيع اأفالطون اأن يفعل َبني ربوبّيات واآراء عاّمة ؟ كانت امليتافيزيقيا هي احلّل. 
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وقد ظلَّ نيت�صه مغمومًا منها على الرغم من اأنَّه مل يكن هناك خيار يف احلقل املفهومي الذي 
كان ينفتح على الغرب.

ان من املدينة املُثلى عند اأفالطون ؟ لأّنهما ل ي�صتجيبان  ملاذا ُطِرد ال�صاعر والفنَّ
ي  مِلعيار التيوقراطية، ول مِلعيار الدميقراطية، ول مِلعيار الر�صتقراطية. فكلُّ اإبداع هو نقٌد �ِصرِّ
الهوية  راٌع �صدَّ  ال�صيا�صية امل�صيطرة على نطاٍق وا�ِصع. والآخرّية هي بال�صرورة �صِ لالأنظمة 
الفتا�صي  م�صتوى  بني  ق  ُيفرِّ اأن  يجب  دمويًا،  ليكون  لكي  راع،  ال�صِّ هذا  اأنَّ  غري  العينية. 

ق. وم�صتوى املُتحقِّ

ع ال�صيء يف  دًا. ومن اأجل هذا قَلب امل�صتويات. و�صَ كان اأفالطون يعِرف ذلك جيِّ
ذاته، اأي الهوية العينية، يف امل�صتوى الفتا�صي، يف �صماء الأفكار. وجعل من الطبيعة اآَخرّيًة، 
اأراد  الـ »لَكينونة«. وقد  نوٍع من  اإىل  اإىل هالِكها،  ق،  املُتحقِّ امل�صتوى  بال�صرورة، على  ت�صعى 
ق، كانت  التحقُّ اإىل  هة  املوجَّ الآخرّية. فالآخرّية  ر  ُيحرِّ اأفالطون لكي  اأن يقِلب مذهب  نيت�صه 
تدخل، مع اأفالطون، يف تراُدٍف مع الهمجّي. كانت الآخرّية حمرومة من اللغة بُحكم اأنَّ �صماء 

ْرها. منذ ذلك احلني، كان العامَل كلُّه، خارج املُدن الإغريقية، يتلعَثم.  الأفكار مل ُتنوِّ

عامَلٍ  من  املُقتَطعة  فّية  والتع�صُّ اجلزئية  للتمثُّالت  مكانًا  الدميقراطية  اأ�صبحت 
ال�صعب  اأن  لنفِر�ص  الإجماع:  مذهب  اإىل  دومــًا  النـزوع  ي�صتِمرُّ  ذاتــه،  الوقت  ويف  يتجاَن�ص. 
ال�صتقامة  مبداأ  ُيهيِمن  الثانية،  الأغلبّية. ويف احلال  مبداأ  ُيهيِمن  الأوىل،  مُمثَّل. يف احلال 
ينه�ص  �صعب  قيام  اأي  ال�صتقامة،  اختار  قد  كدو�صتويف�صكي،  اأفالطون،  وكان   .orthodoxie

باإجماٍع وب�صوٍت واحد. فال�صتقامة تتطّلب اأن يكون ال�صيء يف ذاته، اأي الهوية العينية، مثاًل 
العدالة، واجلمال، واخلري، وال�صَرف، ما هو عيُنه ولي�ص اآَخر بالن�صبة لل�صعب، بالن�صبة للثقافة 
ال�صبب،  لهذا  التمثُّل.  عْجُز  بال�صرورة  هي  ال�صروط،  هذه  يف  الدميقراطية،  �صمولّيتها.  يف 
التيوقراطية نظاٌم ممتاز لتوحيد ال�صعب مع الهوية العينّية: فال�صورة التي ميلكها عن ذاته 
.simulacre ها. بينما الدميقراطية متيل اإىل اخُلداع على �صكل جوهرالأيقون 23 لمُيِكن تقوي�صُ

الدينّية: كّل  لي�ص بني اجلوهر واخلداع من ت�صويٍة مُمِكنة. فهذا �صيولِّد احلروب 
ففي حماورة  الختالف.  بهذا  اأفالطون  وقد حَد�ص  ُخداع.  اآخرّية  وُكّل  عينّية جوهر.  هوّيٍة 
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جورجيا�س، يختِلق �صخ�صّية ال�صف�صطائي كاليكلي�ص Calliclès التي هي، يف وقٍت واحد، جوهُر 
ال�صف�صطائي و�صورُته اخلاِدعة. اإنَّه �صخ�صية خُميفة، فجاأًة ُي�صغي بانتباٍه اإىل �ُصقراط لكي 
ُيجيبه تقريبًا بالآتي: تكلَّم، يا �صقراط، تكلَّم. ناِوْلني امِلْلح ! وماذا ن�صتطيع اأن نفعل مع اإن�صان 
ُدخان  �صا�صة  وراء  تتبّدد  اأو  العينية  لهوّيته  ه  املُ�صوِّ اجلوهر  ر�ْصم  يف  نظره  يف  اللغة  تت�صلَّب 

اآَخرّيته ؟

�صوف يِتمُّ التعبري عن جوهر امل�صكلة بعد اأفالطون ِبِجْيل. 

يقفز  فالآخر  التاريخية.  املُفارقة  لقانون  خا�صعة  الآخرّية  الآتي.  هو  افتا�صي   
َمن كرونو�ص. الآَخر ُيالقي ذاَته بالتاأكيد لكّنه  َمن، خارج زَمِن اإلِه الزَّ ي، خارج الزَّ كحيواٍن برِّ
ُيالقيها دومًا يف زمن غري زمن الت�صل�صل التاريخي. ونحن نوؤلِّف احلكايات عن الآخر. نحن، 

باخت�صار، نخِتعه. يف ال�صّراء وال�صّراء. 

الت�صل�صل  يف  لالآخرّية  مكان  فال  لالفتا�ص.  الثاين  الوجه  هو  هذا  ؟  ملاذا  لكْن 
الزمني، يف احلياة الجتماعية. ول اأحد يف عامَل الإنتاج، يف عامَل امل�صروع راأى اآَخرّية ت�صَرع 
د متامًا، جُمّرد من كل خ�صائ�ص اآَخرّيته، يبداأ العمل،  يف العمل. اإذ هناك دومًا كائن، حُمدَّ
ويخ�صع لكائٍن اآخر. ويف جمال العمل، تت�صّور الآخرّية نف�صها غيابيًا. بل �صنم�صي اإىل  اأبعد 
من ذلك لنقول اإنَّ الآخرّية دومًا َعْيب. اإنَّها �صورة ِكب�ص الفداء. �صورة املنبوذ. �صورة ال�ِصّري. 
ن ُهوامًا fantasme جماعيًا جِنده يف اأحالمنا،  ن هذا حكاية ُخرافّية. ُيكوِّ �صورة املُهاِجر. ُيكوِّ

جِنُده يف كوابي�صنا، ويف موؤلَّفاتنا.

اإذًا ما جوهر الآخرّية ؟ جوهُرها اأّنها ت�صكننا. من اأجل عملية هي عملية املُحاكاة
Mimesis. بعد اأفالطون بجيل، اأو بجيٍل تقريبًا، ُتعَزى اإىل اأر�صطو ـ ُم�صَتعار فكرٌة عن الآخرّية. 

نة  ُمدوَّ هي  نــة.   ُمــدوَّ من  ُم�صتّلة  وهي   .»30 »امل�صكلة  بـ  ُتدعى  ُم�صكلًة  املجهول  هذا  يطرح 
املُعا�صة  القناعَة  عة،  ُمتوقَّ غري  ب�صورة  يتقا�صمون،  ف�صيولوجيِّني  جتَمع  كانت  التي  اأبقراط24 
يّتِخذ  فاعتمادًا على اجل�َصد  املُغامرة.  التوحيديُّون هذه  ن�ِصَي  وحَده.  بها اجل�َصد  ر  ُيفكِّ التي 
الروح هيئَته وحالَته الثوريََّتني. فال روح من دون الأج�صاد، وعلى الأج�صاد اأن تتالقى. مُيِكن اأن 
رة، اأو ُخنثى. اإّنا ينبغي اأن تتالقى لكي ُتبِدع  تكون الأج�صاُد ثقيلًة، اأو خفيفة، اأو موؤّنثًة، اأو ُمذكَّ
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ها ِبَبع�صها الآخر، ُتبِدع نور الروحّي. يعود ف�صل كتابة ُمقّدمة  ِفْكرًا. واإذ حتتكُّ الأج�صاد بع�صُ
امل�سكلة 30 اإىل جاكي ّبيجو Pigeaud، وذلك عام 1989. فماذا جاء فيها ؟:

ويف   .’30 ‘امل�صكلة  ُتــوِردهــا  التي  الن�صاطات  ُجملة  من  واحــدًا  اإل  عر  ال�صِّ »لي�ص 
عر، وتقليد هذا التفكري  ِلها، ومن اأنَّ التفكري بال�صِّ عر اأ�صُل تاأمُّ د من اأّنّ ال�صِّ احلقيقة، اأنا ُمتاأكِّ
حُلم  الذي يغدو كاأّنه قابل للتعميم، ي�صمل ن�صاطات الإن�صان كّلها. )...( ‘امل�صكلة 30’ هي 
اأو بالأحرى، كما قد ُيقال الآن، عن القدرة على الإبداع. تقول لنا هذه  يقظة  عن الإبداع، 
املُ�صكلة اإنَّ الإبداعية داِفٌع لنا لكي ن�صرَي اآَخر، لكي ن�صري الآَخرين ُكلَّهم. ينبغي تقريب هذا 
الكائن  اإىل  ال�صعر  َفنُّ  ينتمي  كذلك:  لنا  يقول  الذي  لأر�صطو،  عر  ال�سِّ فّن  كتاب  من  الن�ّص 
ب�صهولة،  يتَقوَلبون  املوهوبني  لأنَّ  manikoû؛  املجنون  اإىل  اأو   euphyoûs املوهوب جّدًا بطبيعته 
ٌل بطريقَتني لي�صري املرء اآَخر.  اأُخرى، الأمر ُمّت�صِ واملجانني يخرجون من ذواتهم. وبعبارة 
مُيِكنه اأن يكون موهوبًا بالطبيعة ِلَيتقوَلب ويجعل من نف�صه خُمتِلفًا؛ اأو اأَن اجلنون، اأي اخلروج 
الكائن  الغتاب.  بال�صبط،  ملا هو،  اآَخَر �صاحِلًة  املرء  اأن ي�صري  الذات، يجعل حقيقة  من 
املوهوب مُيكنه اأن ُيحاكي، والكائن املجنون ينعِك�ص خارج ذاته ومُيكنه بالتايل اأن ياأخذ كلَّ 
اأو�صاع الآخرين، وهذه طريقٌة اأُخرى للُمحاكاة. لي�ص الآَخر الذي ن�صريه، هكذا، عَدمًا، بل 
هو �صخ�صّية. و‘امل�صكلة 30’، اإن اأمكننا القول، ُتلغي الختالف بني »املوهوب ِجّدًا« واملجنون. 
املوهوب جّدًا  الكائن  بني  اختالف  َيُعد من  )...( مل  نف�صه.  امل�صتوى  بالتحديد يف  ت�صُعهما 
اإذًا يكون املرء ذاَته بُعمق وُمبِدعًا حني  الدَرجة.  اإل اختالفًا يف  واملجنون، فما بينهما لي�ص 
يكون اآَخَر، حني يقبل اأن ي�صرَي اآَخر؛ وهكذا مُيكنه اأن ُيحاكي ال�صخ�صّيات جميعها، والكائنات 

كاّفًة.« 

اإنَّ الآخرّية  األفني واأربعمائة �صنة، ل يقول لوتريامون �صيئًا اآخر. عندما قلنا  بعد 
ل توجد يف ذاتها، كّنا ُنريد اأن نقول: ملّا كانت غري موجودة يف ذاتها، وجب َخْلُقها. الآخرّية 
دة، وعلى نحٍو خا�ص،  تخُلق ذاتها، ولذلك فهي حُمَتمة. وهي، يف الأحوال كاّفة، ُمهاَنة، وُمهدَّ
�صتازي�ص، حركة  ـ  ِاْكـ  الآخرّية هي حركة  بانتظام.  ر  ُتدمَّ التاريخ حيث  اأر�ص  مطروحة على 
التي  النطوائية  اأ�صرار  الــذات،  تك�ِصف  حني  العينية،  الهوية  تك�ِصف  الذات:حني  من  خروج 

حتِب�صها يف مملكة »اأناها«، ت�صري اآَخر. اإنَّه ال�صاعر رامبو 25. 
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راٍع مع الآخرّية. لأنَّ ُمراِدَف الآخرّية ُيعربِّ عن  يتجنَّب هذا اخلروُج من الذات كلَّ �صِ
نف�ِصه بال�صيافة: ب�صَبب خروجي من ذاتي، اأ�صتقِبل الآَخر. واإل اأُفنيه. �صاأقِتب من احِلداد، 
ق، كما يقول ليبنتز، مُمِكَنني  ومن احِلداد فقط، في�صري امل�صتوى الفتا�صي وامل�صتوى املُتحقِّ

معًا 26.

مـاذا كـان يقول جيـرار دو نيـرفال Nerval  لألك�صندر دو ما�ص  Dumas عند خَمرج 
حْب�صه ب�صبب اجلنون ؟ : اأنا ! لقد خرِبُت احلياة بكّل اأ�صكالها. وحاملا اعتقدُت باأنني اأدركُت 
اأو  اأو �صاحرًا،  اأو مِلكًا،  اأمريًا،  اأينِّ كنُت  ت�صاوى يف نظري  ال�صابقة جميعًا،  �صل�صلة كينوناتي 
جنّيًا اأو حتى اإلهًا. كانت ال�صل�صلة قد حتّطمت وكانت ُت�صري اإىل ال�صاعات على اأّنها دقائق. لو 
جنحُت يف تركيز ذكرياتي يف حُتفٍة فنّية، َلكانت هذه التُّحفة حُلَم �صيبيون  Scipion 27، وروؤيا 

تا�ّص Le Tasse اأو الكوميديا الإلهّية لدانتي.

كن اأن يك�ِصف يف حُتفِته اأوريليا 28،  نريفال، قبل اآرتور رامبو، هو ذاك الذي كان مُيِ
الهبوط اإىل اجلحيم الذي يقود من الهوّية الذاتية اإىل الآخرّية. ذاك الذي يكُتب حتت �صورته 
التحوُّلت  كّل  موؤلِّف  اأي�صًا  هو  الآَخــر«  »اأنا   Gervais ِجرفيه  ار  احلفَّ نّفذها  التي  ال�صخ�صّية 
راع  اأو َفْرج ُيعاِر�صان اأجنا�صًا ُهوياتّية يف ال�صِ اجلن�صّية. مل يُعد هناك، بعد نريفال ق�صيٌب 
الأََنوّي. اإنَّ ُلغزًا خُميفًا بطريقة اأخرى، كاللغز الذي طرحه اأبو الَهول على اأوديب وفيما بعد 
على التحليل النف�صي، ينفِتح مع الآخرّية الرنفالّية. ثَمُن ذلك هو اجلنون. فكّل ُذرّية اآندرو�ص 
Andros ، اأي ُذرّية امليتافيزيقيا وعلم الالهوت هي التي ُتتَلف يف خملوق هو كّل �صيء، ماعدا 

ث عن الباندورا Pandora 29 وعّما يقول عنها يف احلّد القاطع لو�صوحه:  الوْهم. اأريد اأن اأحتدَّ
»عرفتم، يا اأ�صدقائي !، الباندورا اجلميلة مل�صرح البندقية. ل�صكَّ اأنها تركت لكم، كما تركت 
حجرة  ُلْغُز  احلقيقة،  يف  عليها  عليها،  ينطِبق  اأن  ميِكن  ــا  ُرمبَّ  ! وعذبة  قا�صية  ذكرياٍت  يل، 
ول  �صاّبًا،  ول  بْنتًا،  ول  ُخنثى،  ول  اأُنثى،  ول  َذكــرًا،  لي�ص  يُّ على احلّل: خملوق  الع�صِ بولونيا 
عجوزًا، ول طاهرًا، ول حُمت�ِصمًا، بل هذا كّله جمتِمعًا.«. فعبارة »هذا كّله جُمتِمعًا« هي التي 
يجب التفكري فيها لإدراك املعرب من الهوية العينّية اإىل الآخرّية. لكْن يجب تهيئة املعرب لهذا 
الُكّل الكبري لالآخرّية. تلَزم حالة و�صيطة. مكان انتقايل. فالقول »كّل هذا جُمتِمعًا« ا�صتقراء 
ت�صع  التي  الأُنثوية  الآخرّية  مالمح  مه  ُترقِّ نرفال  فموؤلَّف  تدرُّج.  نرفال،  عند  وهو،  �ِصعري، 
ر »بنات النار«، و»�صيلفي«، و»اأوريليا«، و«اآدريني«، و»املراأة  حّدًا لإرهاب ُذرّية اآندرو�ص: حُت�صِّ
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كلُّه  »هذا  بـ  التفكري  يجب  حيث  الباندورا  حتويل  و»اآجنيليك«،  الزهرة«،  و»كوكب  النعجة«، 
وّياتّي. يف ر�صالٍة  جُمتِمعًا«  يف ما وراء تق�صيم الأجنا�ص: حينما يولِّد الآخَر اخلروُج من الأنا الُهُ
ّية كتَبها نرفال قبل انتحاره، وهي ر�صالة لي�صت موّجهة اإىل اأحد، نرى جّيدًا كيف يِتّم  مَر�صِ
اإذا  اإل فيما بعد، هذا  الباندورا  التبلُّر عرْب  الأُنثوية. ول يحدث  الآخرّية  اإىل  اآندرو�ص  عبور 
حدث يومًا. اإنها الر�صالة امل�صهورة املكتوبة بتاريخ 2 كانون الثاين/يناير عام 1853 -وهذا 
ة النز Lanz  للكاتب الأملاين جورج بوخرن- َفرِنفال وبوخرن ُي�صّكالن  تاريخ ُيعادل تاريخ ق�صّ
كوكبًة. ُيظّن اأّن نرفال كان ُيخاِطب ال�صيدة دو �صوملز Mme de Solms . فَمـن تكون هذه ال�صّيدة 
؟ هي اأمرية يف الع�صرين من عُمرها، حفيدة لو�صيان بونابرت، �صقيق الإمرباطور الكبري. هل 
خ بيار بوتيفي�ص Petitfils اأن عالقة  كان نرفال قد عرفها �صابقًا اأو حتى التقاها ؟ يجِزم املوؤرِّ
املُرا�َصلة بينهما اأكيدة. مع اأنَّ نرفال، قبل اأن ميوت من الربد، والفقر، وقبل اأن ي�صُنق نف�َصه، 
ُتعطيني  ل  اخلري،  فاعلة  »عزيزتي  ال�ِصّري:   العاِبر  هي  واملــراأة  يبتِدعها،  اآَخرّية  اإىل  يكُتب 
الكتاب اجلميل الذي وعدِتني باأنه �صيكون هدّيتي يف بداية العام؛ فقد كنت اأرغب منذ زمٍن 
طويل، يف هذه املُجلَّدات الرائعة الَفخمة، يف هذه الطبعة الوحيدة. لكّنها غالية جّدًا ولديَّ 
�صيء اأف�صل اأقتحه عليك: ِفْعل خري. اأرى اأنِك تهتّزين فَرحًا، اأنت التي متلكني قلبًا عُطوفًا 
للغاية ! ح�َصنًا ! اإليِك، يا �صديقتي اجلميلة، ما ي�صغُله خالل اأُ�صبوٍع كامل ! �صارع �صان ـ جاك، 
ـ الأُب، والأُّم، و�صبعة  ـ بوؤ�ص ل ا�صم له  بوؤ�ٍص ُمرِعب  ن يف  رقم 7، يف الطابق اخلاِم�ص، يتعفَّ
ا تبداأ الآخرّية مع هذه  اأولد، من دون عَمل، من دون ِدفء، من دون ُخبز، من دون �صوء.« اإنَّ

عرية.  الب�صاطة ال�صِّ

من  واحــدٌة  اأم�ِص  هنا  اإىل  َحَملْتني  اجلــوع.  من  َتني  ميِّ ِن�صف  الأولد  من  ــدان  »وَل
املُ�صاَدفات التي غالبًا ما تقودين. اأعطيُتهم كّل ما اأمِلك، ِمعطفي واأربعني �صنتيمًا. يا َلْلبوؤ�ص 
لة  دًة عظيمة، حورّية، مِلكة يف ال�صابعة ع�صرة، �صتاأتي اإىل كوخهم حممَّ ! ُثمَّ قلُت لهم اإن �صيِّ

باللريات الذهبية، والأغطية، واخلبز الذي �َصُتعطيه لالأطفال.«

الكرمية،  بالأحجار  وعدُتهم  اأنني  حقًا  اأعتقد  جمنون.  اإىل  نظرَتهم  اإيلَّ  »نظروا 
لو   ! اآه  ويبُكون.  يبت�ِصمون  بداأوا  لكّنهم  وْعدي متامًا،  يفهموا  البوؤ�صاء مل  وهوؤلء  واجلواهر، 
بظهور  يعتقدون  �صتجعالِنهم  اللتني  الَعْذبَتني  الوا�صعَتني  بعيَنيِك  اإذًا،  اأ�صِرعي  هّيا   ! راأيِتهم 

قي ما وعَدهم به �صاِعُرِك امل�صكني، با�صمِك.« َمالٍك، وحقِّ
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ة َمْعرب اخلروج من الذات اإىل الآخرّية. ة الآخرّية؛ ق�صّ هنا تبداأ ق�صّ

كانت  التي  فرنكًا  الثمانني  العام،  بداية  هدّية  ثمن  اخلــريِّ  العمل  لهذا  »ِامنِحي 
�َصُتكلِّفها الرائعة الفنية التي مل اأُعد اأريد التفكري فيها، وها اأنا اأُ�صِرع اإىل املعَبد وعند اخلوري 
فريديرو  لأ�صتي اأثاَث اأمري رو�صّي يف ُعطلة. �صيكون هذا جمياًل، �صوف تَرْين ! �صوف تَرْين ! 
�صوف تنبِهرين. �صاأُ�صِرع للبحث عند ال�صاعر برياجنيه. اإىل اللقاء اأّيتها املِلكة ال�صغرية، اإىل 
ة من هو اأفقر  اللقاء قريبًا، يف �َصِقيفة بوؤَ�صائنا. بوؤَ�صاوؤنا ! اأنا َفخوٌر بكتابة هذه الكِلمات. اإذًا ثمَّ
واق الثاين، الباب الذي اإىل الي�صار.«  مّنيـ  يف العامَل ! ل َتْن�َصي الرقم. يف الطابق اخلام�ص، الرُّ

كما يف ُكل حكايات الآخرّية، ل نعلم اإن كانت احلورّية ال�صغرية قد اأتْت. لِكنَّ نهاية 
د اأن الباندورا هي التي ُتعِلن عن نف�صها:  الر�صالة حُتدِّ

»وداعًا اأيُّها العزيز، العزيزة 30، اأّيتها العْذبة، ياحامية املحزونني ! الناِعم الناِعمة، 
العْذبة جدًا، والناعمة جدًا، قليلة التفاُخر، بالغة اللُّطف، الب�صي ف�صتانك ذا الذيل الطويل، 
باأمرية عظيمة،  كال�صم�ص،  وا�صحًا  وعدُتهم، وعدًا  لقد   ! العايل  الكعب  ذا  ِحذاَءِك  وَاْنتِعلي 

ُتها تفوق اأقوى اأقوياء الأر�ص.« ُقوَّ

ويقول نيت�صه: 

»كّل اأ�صماء التاريخ، هي اأنا.«
كيف يخرج نيت�صه من الهوية العينّية؟

التي  الق�صايا  اإل  اأُهاِجم  ل  اأوًل،  مبادئ.  اأربعة  يف  تتلّخ�ص  احلرب  »مُمار�صتي 
اأعِرف اأنها �صتكون ظافرة، ـ وعند احلاجة، اأنتظر اأن ت�صري ظافرة. ثانيًا : ل اأُهاجم ق�صّية 
�ص للخَطر  اإل حيث اأعَلُم اأنني ل اأِجد اأيَّ حليف، حيث اأكون معزوًل، حيث اأكون وحيدًا يف التعرُّ
�صني للخطر: هاهنا مقيا�ص العمل امل�صتقيم.  ... فلم اأْخُط اأبدًا اأمام العاّمة اأّية خطوٍة مل ُتعرِّ
ثالثًا : يف هجماتي، ل اأحقد اأبدًا على الأ�صخا�ص ... رابعًا: ل اأُهاجم اإل اأ�صياء ُي�صتبَعد عنها 

راع يخ�صُّ �صخ�صًا )...( اأيُّ �صِ
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ثالث  نيت�صه  ذها  نفَّ فقد  الوْجد  حركة  اأّما  والآخرّية.  العينية  الهوّية  ت�صاُلح  اإّنه 
ات. يف املّرة الأوىل، خرج باملعرفة البهيجة من م�صتوى كرونو�ص �صاحكًا. فال�صِحك هو  مرَّ
النطباع  ال�صِحك هو  والنتائج.  الأ�صباب  والَت�صل�ُصالت بني  الروابط  م  التي حُتطِّ ة  القوَّ هذه 
الآَخرّية، �صريورة  ز  ُترمِّ اأُطِلقْت  نيت�صه. �صربة حّظ كانت قد  للُم�صادفة يف عمل   31 الزائل 
مًا لأنها تتولَّد على الرغم من الذات. وغالبًا غ�صبًا عنها. اإنَّ  ها ُمقدَّ ل ن�صتطيع اأن نتب�صرَّ
ا يبداأ عندما نتلك املقدرة  وره. والِفكُر اإنَّ لل�صِحك ُعْنَف العا�صفة. فهو ُيخِرج الزمَن عن حِمْ
ُت�صيب  اآفًة جلدية  يبقى  الزمن،  ُمت�َصْل�ِصاًل يف  الإن�صان  اأنف�ُصنا. مادام  وعلى  ال�صِحك،  على 
حيث  املُعلَّق  الزمن  هذا   ،33 ال�صائر  الزمن  م�صتوى  من  خرج  الثانية  املــّرة  ويف   .32 الأر�ــص 
املا�صي وامل�صتقبل مراآتان تعِك�ص اإحداهما الأُخرى. وقد رق�ص نيت�صه يف هذه النعكا�صات، يف 
هذه املظاهر. الرق�ص هو امل�صار احللزوين للَعْود الأبدّي. الوْهم الأخري هو اأْن يعِك�ص املا�صي 
املُ�صتقبَل. والتقْهقر الأخري هو اأْن ُيقَراأَ املُ�صتقَبل يف املا�صي. نيت�صه يرق�ص لأنَّ ما يعود اإّنا هو 
الآَخرّية يف حالتها اخلال�صة. ل�صيء �صيكون كال�صاِبق. ل�صيء �صيكون كالالِحق. الـ«َيحُدث«   
ف باملا�صي ول باملُ�صتقبل. الرق�ص هو النطباع الزائل ِلْلـ«َيْحُدث«.   وحَده ُيرِق�ص ما ل ُي�صرَّ

واأخريًا خرج نيت�صه مّرة ثالثة من م�صتوى كريو�ص. اأ�صقطه كريو�ُصه حرفيًا خاِرج 
ذاته، اأي اأ�صقطه تالقي الالُم�صتِقّر باللحظة املُنا�ِصبة. هذا التالقي هو اللعبة الُعليا ل�صريورته 

ـ طفاًل. نيت�صه يلعب. والّلِعب هو النطباع الزائل ل�صريورتنا ـ طفاًل. 

نيت�صه،  للتفكري عند  نة  املُكوِّ العنا�صَر  واللِعب فقط  والرق�ص،  ال�صِحُك،  ُي�صّكل  ل 
عابُة، من حيث هي الآخرّية اخلاِل�صة، ا�صَمه الآَخر. ن الدُّ بل املاّدة الع�صوية للِفكر الذي ُتكوِّ

ًة  ماذا يقول دولوز ؟ : »ينفتح الأنا الذائب على �صل�صلة من الأدوار، لأّنه ُيطِلق قوَّ
الأج�صاد  عرْبَ  الآخرين،  كل  يختق  الذي  ذاته،  يف  الالُمت�صاوي  ذاته،  يف  الختالَف  ت�صمل 
يف  اآخر  ومَتلٌُّك  فكرتي،  يف  اأُخــرى  وفكرة  نَف�صي،  يف  اآخر  نَف�ٌص  دومًا  فثّمة  وفيها.  دة،  املُتعدِّ
روِب َتع�صريي.34 فكلُّ فكرٍة حقيقّية ُعدوان. واأن  طون يف �صُ مَتلُّكي، األف �صيء واألف كائٍن ُمتورِّ
ر �صيء اآخر داِخَلنا يف عدواٍن هو عدواُن  ٍر، اأن اأكون اآخَر، واأن ُيفكِّ يكون كلُّ �صيء ِجدَّ ُمتع�صِّ

الِفكر، يف َتعّدٍد هو تعّدد الأج�صاد، يف ُعنٍف هو ُعنف اللغة، فهذه هي الر�صالُة البهيجة.«
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1 ي�صمل ُم�صطَلح الآخرية قواعد التعاُمل بِرْفق ولباقة مع الآَخر وجتنُّب اإزعاجه )املتجم(.
منهجَهم،  يحِتم  واملوؤلِّف  باهلل،  الأنا  عالقة  خالل  من  امل�صكلة  هذه  قوا  عمَّ الالهوتيِّني  اأنَّ  2 املق�صود 
ون الآخرية )كالفّن الذي ليرتِهن بالعامَل، بل يخُلقه(.  وقد  ولذلك ي�صتطيع اأن يبحث عن �صبيل اأُخرى ِل�صَ

ل تِبعات هذه ال�صذاجة )م(. ه بف�صلهم يتحمَّ يبدو �صاَذجًا يف �َصعِيه، ولكنَّ
 7 يف  حرقوا  حيث  فلورن�صا  يف  �صافونارول  الراهب  اأتباع  بِه  قام  ما  اإىل  اإ�صارة   :bûchers des vanités 3
ًا  �صباط/فرباير �صنة 1497، اآلف الأ�صياء التي وجدوا اأنها ُتغِري الإن�صان وتدفعه اإىل اخلطيئة وجتعُله ُمتكربِّ

رات التجميل )م(. كالكُتب، واملرايا، والأثواب الفخمة، وُم�صتح�صَ
 ،1913 �صنة  ن�َصرها  )1887ـ1961(،   Cendrars �صاندرار�ص  بليز  ال�صوي�صري  لل�صاعر  الق�صيدة   4 هذه 
 La Prose du transsibérien et de la petite: »وعنوانها الكامل »نرث العابر ل�صيبرييا وجيهان الفرن�صية ال�صغرية

 Jehanne de France)م(.

5 املُ�صطَلح لنيت�صه الذي يق�صد من خالله اأّن الأنا ي�صري بريئًا باخلروج من كيانه �صوب الآَخر، ول يعود 
الطفل الذي كاَنه.

6 اأي هذا كلُّه لي�ص اأنا، بل الآَخر الذي اأنظر اإليه. وجتدر الإ�صارة اإىل اأنَّ هذا الن�ّص ُم�صَتقى من كتاب 
منطق املعنى logique du sens  جِليّل دولوز )م(.

un brûle-tout 7 : هذا هو امل�صطَلح الذي ا�صتخدمه ديريدا يف حتليله لفل�صفة هيغل، ومعناه احلريف هو 
‘املحَرقة’ )م(.

8 التعبري ُم�صتَقى مّما جاء يف اإجنيل يوحّنا، 1: 14 »والكِلمة �صاَر ج�َصدًا« )م(.
9 يف اللغة الأملانية كِلمتا »تاأريخ« Gechichtschreibung و»تاريخ«  geschichte،  ُيتِجمهما الفرن�صيُّون بكِلمة 
ُيكَتب حرُفها �صغريًا  التي  الكِلمة  تدلُّ  بينما  تاأريخ،  للدللة على   Histoire ل كبريًا   الأوَّ ُيكتب حرُفها  واحدة 

histoire على تاريخ )م(.

دها الأفكار املُثلى للخري  10 هذه اإ�صارة اإىل  نظرية اأفالطون الذي يرى اأنَّ الواقع ظلِّ للحقيقة التي جُت�صِّ
واحلّق واجَلمال )م(.

ة  11 اأدلبريت فون �صامي�صو )1781 ـ 1838( �صاعر رومانطيقي اأملاين ُوِلد يف فرن�صا، كتب ال�صعر والق�صّ
ته امل�صهورة  »بيت �صليميل العجيبة« التي حتكي عن رُجٍل  مع اأّنه كان عامِل نبات. واملوؤلِّف ُي�صري هنا اإىل ق�صّ

باع ظلَّه )م(.
اف حني يدور حول  tourner autour 12: ُيقاِرن املوؤّلِّف من خالل حركة ‘الدوَران حول’ بني ما يفعله اخلزَّ
ال�صل�صال لُيعطيه �صكاًل، وحركة الروح الذي يدور حول الهوية العينية والآخرية لُيعطيهما �صكاًل. وامل�صكلة 
النار، فيق�صو ويفقد طراوته. وبناء على  ِلُيعطيه �صكاًل، ثمَّ ي�صويه يف  ُيدير ال�صل�صال الطري  اف  اأنَّ اخلزَّ
ل م�صكلة اأنَّ  لنا اأنَّ ال�صل�صال هو الآَخر، والنار هي الهوية العينية، فما الذي يح�صل ؟ حت�صُ هذا، اإذا تخيَّ
ة الفل�صفية يف الفقرة الالحقة  رًا قا�صيًا كما ُتفيد الق�صّ الهوّية العينية ُتفِقد الآَخر ح�صا�صّيته، وجتعله ُمتحجِّ

)م(. 
13 َقْتًل الآَخر altrucide : لفظة من ابتداع دولوز )م(.

14 اإ�صارة اإىل اجُلملة التي قاَلها هيغل )وكان عُمره ع�صرين عامًا( حني راأى نابوليون على ِح�صانه : »راأيت 
د يف راأيه الإن�صان واحليوان، كقنطور�ص الأ�صطورة الإغريقية  العْقَل راِكبًا على ح�صان«، اأّي اأنَّ نابوليون ُيج�صِّ

ُفه الأعلى اإن�صان، وِن�صفه الأ�صفل ِح�صان. و�صوؤال املوؤلِّف هنا َي�ِصي با�صتحالة ذلك )م(. الذي ِن�صْ
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اه pataphysique، اأّي ‘ِعْلم حلول  science des solutions 15 هذا �صرح للم�صطلح الذي اجتحه جاّري و�صمَّ
لة’ )م(. ُمتخيَّ

16 ا�صمه الكامل دوناتو دي نيكول ودي بيّتو باردي  Donato di Niccolò di Betto Bardi )م(.
Les Ménines 17 : اللوحة امل�صهورة للفّنان الإ�صباين دييغو فيالثكيز الذي ر�صمها �صنة 1656 )م(.

ل اإىل مدر�صة ازدهرت يف القرن ال�صابع  هبانية ُثمَّ حتوَّ ق فيه احلياة الرُّ 18 بور ـ روايال : َدْيركانت ُتطبَّ
ع�صر يف جوِّ احلمّية الذي اأعقب فتة احلروب الدينّية. وقد ارتبطت بهذه املدر�صة اأ�صماء �صخ�صّيات م�صهورة 

هي ُجزء من تاريخه كالأُّم اأجنيليك اآرنو، وُق�ّص �صان �صريان )م(. 
19 مُيثِّل هَذين التيَّارين كلٌّ من هوبز )الذي يرى اأنَّ الإن�صان ذئب بالن�صبة لالإن�صان، اأي اأَن الهوية العينّية 
تفِت�ص الآَخرّية(، وليبنتز )الذي يرى اأنَّ وْعينا نافذة على العامَل، غري اأنَّها نافذة عمياء لتعِرف من العامَل 
اإل �صيئًا �صغريًا هو الهوّية العينية monade، لكن هذه النافذة حتتوي، يف احلقيقة، جوهر العامَل كّله من دون 

اأن تعِرف ذلك( )م(.
20 ذلك اأنَّ �صيزان قَطع مع قواِعد الفّن الكال�صيكي ومل يعرف الر�ْصم بح�َصبها، فاختار منهجًا اآخر لوله 

لظللنا حبي�ِصي املعايري الكال�صيكية يف تذوُّق الفنَّ وحمّبة العامَل )م(.
Blaise Pascal, Pensées, éditions Brunschwig, Paris 1938, p. 323  21 )م(.

ة التي تدور حول لفظ كِلمة ‘�صبولت’ ُم�صتقاة من العهد القدمي، �ِصفر الُق�صاة 12 )م(. 22 الق�صّ
اأقرب اإىل ح�صور ال�صيء وجوهره، وال�صيميالكر هو ال�صوء الذي يطبع على  اأبيقور  23 الإيقون بح�صب 
والـ  ال�صيء  جوهر  د  ُيج�صِّ الذي  الإيقون  ُيعاِر�ص  فكان  اأفالطون  اأّما  الَعني.  راأْته  �صيء  اآخِر  �صورَة  ال�صَبكية 

simulacre الذي مُيثِّل الَكِذب واخلداع )م(.

�صكلة، وقد اخت�صَّ اأر�صطوـ  املُ�صَتعار بامل�صكلة رقم 30  نة بحوث عديدة يخت�صُّ كّل بحث مِبُ 24 يف هذه املدوَّ
ن ق�صية الإن�صان العبقري والكاآبة )م(.  التي تت�صمَّ

25 اأي قول رامبو »اأنا، هو الآخر« )م(.
ة اآدم الذي اأخطاأ حني اأكل التّفاحة، وكان  26 ي�صرح ليبنتز فكرة احلَدثني املُمكَنني معًا من خالل ق�صّ
بالتباُدل  ومُمِكنة  قائمة  عوامِل  عّدة  ذهِنه  يف  كان  اإذ  ُيخطئ  اأن  له  ُيريد  يُكن  مل  واهلل  ُيخطئ،  اأّل  مُيِكن 
monadologie. وبالتايل، خطاأ اآدم واإمكانية األ ُيخطئ عامَلان مُمِكنان يف ذهن اهلل. لكّنهما يف الواقع التاريخي 

غري مُمكَنني لأنَّ اآَدم اأكّل التّفاحة، ومتَّ احلَدث )م(. 
27 يرد حُلم �صيبيون، يف اجلزء الرابع من كتاب اجلمهورية ل�صي�صرون، وفيه يرى الإفريقي �صيبيون واِلده 

ئًا بن�صر الإغريق يف حربهم عليها )م(. يف املنام، وُي�صري له اإىل قرطاجة متنبِّ
ق وبنفاذ ب�صرية  ف فيه ا�صطراباته العقلية باأ�صلوٍب �صيِّ Aurélia 28 : من موؤّلفات نريفال الهاّمة لأّنه ي�صِ

)م(.
29 ن�ّص جِلريار دو نريفال يحكي عن خملوق اأُ�صطوري ا�صمه باندورا يوجد يف مدينة بولونيا يف اإيطاليا. 
اًل قْباًل. وجتدر الإ�صارة  وهو لي�ص ذكرًا ول اأُنثى، ول ُخنثى، ولّكنه ُيبلِّر ويجمع ذلك كّله، اأي كّل ماكان ُمنف�صِ
La mort d’Andros, édi-  هنا اإىل اأنَّ موؤلِّف هذا البحث، فيليب �صرجان، ُيحلِّل هذا كلَّه يف كتابه موت اآندرو�ص

.tions La Découverte, Paris, 2006 )م(. 

ر واملوؤّنث معًا يف هذا املو�صع، كما ُينادى كذلك  ى باملُذكَّ 30 لأنَّ الباندورا كائٌن لي�ص ذَكرًا ول اأُنثى، ُي�صمَّ
يف قوله الناِعم الناِعمة  mignonne, mignon. وللتفريق بني ال�صم وال�صفة جعل الكاتب كِلمتي ‘ناعم’ الدالة 

فيليب �سرجان
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على ال�صم باحلرف الكبري، بينما جعلهما باحلرف ال�صغري للدللة على ال�صفة )م(.
la sculpture éphémère 31 : ماينطِبع على حَدقة الَعني موؤّقتًا )م(.

ي اإىل مفهوم العَدمية  32 املق�صود اأنَّ الأر�ص مري�صة جلديًا، ولي�ص هذا املر�ص اإل الإن�صان. مّما ُيف�صِ
الذي يقول ل ِللحياة على الأر�ص )م(. 

ُيَعّد ب�صريورته الدائمة خاِرج الزمن  aïon الذي  chronos والزمن ال�صائر  33 ُيعاِر�ص دولوز بني الزمن 
)م(.

التورُّط يف  دولوز. حلظة  الروح عند  الثانية من حلظات  اللحظة  اإىل  اإ�صارة   :complication 30 التع�صري 
رح explication )م(. الفتا�ص implication، وحلظة التع�صري التي ت�صتلزم حلظة ال�صَّ

م�ساألة االآَخرّية
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كمال ُباّلطه 

عني االآخر و�سورة الذات 
حول لوحة من اأعمال هاين ُزعرب1

يف �صنة 2009، فاز هاين زعرب مبنحة رينوار، و�ُصنحت له فر�صة ق�صاء ثمانية 
النطباعي  اأبدع  حيث  رينوار  زوجة  فيها  ُولدت  التي  القرية  اإي�صوا،  يف  مقيم  كفنان  اأ�صهر 
الفرن�صي كثريًا من لوحاته يف حمتف حديقة البيت الذي ا�صتاه هناك �صنة 1895.  ثّمة 
اليوم، يف مقربة هذه القرية، مثوى رينوار الأخري وحوَله قبوُر زوجته، واأولده الثالثة بيار، 

وجان، وكلود.

 �صّمت هيئة التحكيم، التي زّكت زعرب للح�صول على املنحة، ُكالًّ من �صويف رينوار 
ام، وليونيل بي�صارو، ابن حفيد كاميل بي�صارو، ومايا بيكا�صو،  الر�صَّ ابنة حفيدة  دوان، وهي 
مْت املنحة عرب جمعية رينوار التي اأن�صاأها  اإيفاجنيلني  ابنة فنان القرن الع�صرين.  وقد ُقدِّ
وكلود رينوار )ابن بيار( �صنة 1986، من اأجل احلفاظ على تراث املعلم الكبري. وكان الفنان 

الغّزاوي اأوّل فنان عربّي يح�صل على هذه املنحة.

اأما قرية اإي�صوا، التي تقع يف اإقليم �صامباين يف �صمال �صرقي فرن�صا، فاإنها تهجُع  
يف واد يتاخم نهر اأور�ص، اأحد روافد نهر ال�صني.  ا�صُتهر هذا الإقليم، على مدى اأكرث من اأربعة 
قرون،  باإنتاج خمور عالية اجلودة، وخا�صة نبيذ �صاردوين،  وبينو نوار، عالوة على ال�صامبانيا 
النهر، على مرمى  للفنان فيطالن على  ُقّدما  اللذان  اأما مكان الإقامة واملحتف  الفاخرة. 

حجر من منزِل رينوار القدمي، الذي �صيحّول، بعد حني، اإىل ُمتَحٍف خا�ّص.

رّحب كلٌّ من هاين و�صابرين بحما�ص �صديد بفر�صة اإقامة موؤقتة يف قرية رينوار، 
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الباري�صية ومكان عمله ت�صيقان تدريجيًا عليهما منذ ولدة  اأخذت �صّقتهما  اأن  وخا�صة بعد 
منطقة  يف  ن�صاأ  قد  كان  الذي  هاين،  اأّن  ذلك  �صنتني.  الآن  عُمره  �صار  الذي  قد�صي  ابنهما 
هي  من املناطق الأكرث ازدحامًا  �ُصّكانيًا يف العامل، وبعد ق�صاء ثالث �صنوات )تعلم خاللها  
التي عّجت  الفرن�صية  العا�صمة  والتعاي�ص �صمن كوزموبولية  قيد احلياة  البقاء على  �صروط 
بهدوء  للعمل  نادرة  فر�صة  منحته  اإي�صوا  قرية  اأنَّ  وجد  الإثنيات(،  فيها  وتعّددت  بالنا�ص، 
ل  والتحّدي،  التغيري  مغامرة يف  الفر�صة من  به هذه  وعدت  ما  ذلك  اإىل  ُي�صاف  وتوا�صل. 

�صيما واأنَّها القرية التقليدية ب�صكانها الأ�صليني الذين ل يتعدى عددهم  700 �صخ�ص. 

ونظرًا ملعرفة هاين و�صابرين املحدودة باللغة الفرن�صية، فاإّنهما، اإذ كانا ي�صتاءان 
اأحيانًا من بع�ص ت�صّرفات الباري�صيني العامة، التي كانا ي�صادفانها  يف ات�صالتهما اليومية، 
فقد رّحبا باإقامة بني اأهل الريف بعيدًا عن �صكان املدينة الكبرية. ومل يطراأ على بال اأي منهما 
اأنه، بالإ�صافة اإىل عدم متكنهما من اللغة الفرن�صية، فاإن اأيام ال�صتاء الأق�صر هناك، واأ�صُهر 
اإقامتهما  مكان  اإىل  ينتمي  الذي  املتجان�ص  املجتمع  عن  عزلتهما  من  �صتزيد  الطويلة  الثلج 
املوؤقت. فبعد اأن اعتادا على حياة منعزلة ن�صبيًا يف العا�صمة الفرن�صية، فقد كان توا�صلهما 

مع اأهل القرية يقّل�ص عالقاتهما اخلارجية اإىل احلّد الأدنى.

اللوحات  اأثرًا ممّيزًا يف  التي تركت  النائية،  القرية  ما فاقَم عزلة هاين يف هذه 
التي اأنتجها اأثناء اإقامته هناك، كان الغياب الق�صري ل�صابرين وولدهما. فمنذ و�صولها اإىل 
فرن�صا، ا�صطرت �صابرين اإىل اأن تعود كل �صتة اأ�صهر اإىل الوطن، وذلك لكونها من مواليد 
اإذ مل ُيعتف  مدينة القد�ص. فهي ككل عرب املدينة الذين انحدروا من عائالت مقد�صية، 
القدمية  املدينة  على  اإ�صرائيل  ا�صتولت  اأن  منذ  فيها  ُولدوا  التي  املدينة  كمواطنني يف  بهم  
العرب   الأ�صليني من  البلد  اأهل  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ت  �صنة 1967. وهكذا عدَّ و�صواحيها 
اإل.  ‘مقيمني دائمني’. وبالتايل، ُمنحوا بطاقات هوية  حُتّدد و�صعهم كمقيمني لي�ص  د  جمرَّ
اأغلبية يهودية يف  اأبدًا عن منا�صرة  تتوقف  الإ�صرائيلية مل  الدميغرافية  ال�صيا�صات  اأن  ومبا 
نني، فقد ا�صتخدمت ال�صلطات الإ�صرائيلية كافة اأنواع احلجج والذرائع   القد�ص، على مرِّ ال�صِّ
ن من �صحب بطاقات الهوية هذه، بينما قامت، يف الوقت نف�صه، مب�صادرة املزيد  لكي تتمكَّ
بـ‘القد�ص  من الأرا�صي يف احلدود البلدية التي تو�ّصعت يومًا بعد يوم على امتداد ما �ُصّمي 
حاها،  الكربى’. وهكذا وجد اأكرث من اأربعة اآلف عربي من القد�ص اأنف�صهم، بني ع�صّيٍة و�صُ

عني االآخر و�سورة الذات
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وفقدان  هويتها  بطاقة  �صحب  تتجنب  �صابرين،لكي  ت  فا�صطرَّ راأ�صهم.   م�صقط  يف  غرباء 
حقها يف املواطنة يف مدينتها الأم بحجة اإقامتها يف اخلارج، اإىل اأن تقوم بتلك الرحلة اإىل 
قد�صي  ولدة  ومنذ  اأ�صرتها.  مع  �صهرين  مّرة،  كل  يف  تق�صي،  حيث  العام  يف  مرتني  الوطن 

اأخذت ت�صطحب الطفل معها.

ا هاين، الباقي وحيدًا يف اإي�صوا اأثناء اأ�صهر ال�صتاء الأكرث اكفهرارًا، حيث كانت  اأمَّ
الوافر  الوقت  اكت�صب  اأحد، فقد  اإىل  بكلمة  اأن ينطق  باأكملها من دون  الق�صرية  الأيام  مترُّ 
للتاأمل يف جتربة كيانه كغريِب دخيل يف حميطه الفرن�صي. ويف احلال بداأت تاأمالته تتح�ص�ص 

د التعبريي يف لوحاته. طريقها نحو التج�صُّ

على مدى عدد من الأ�صابيع، بعد  مغادرة �صابرين وقد�صي، عمل هاين ُزعرب على 
  ’ لوحة كبرية ل تنتمي ل اإىل متوالية ‘�صتاندباي’ ال�صابقة ول اإىل متوالية ‘در�ص يف الطريان
اللوحة عن  ولقد ك�صفت هذه  رينوار.  اإقامته يف قرية  اأثناء  اأُنتج معظُمها  والتي  تلتها،  التي 
ممّيزات فريدة خا�صة بها، خا�ص بوا�صطتها الفنان عراكه مع و�صعه احلياتي. على حني اأنَّ 
مو�صوعها الفني طرَح اأ�صئلة وجودية طاملا عّذبتُه منذ اأن بداأ ي�صعر بوجوده كدخيل يف املجتمع 

ن اأحب.  املحيط به حيث انقطع عّما اأَِلف، وعمَّ

يف  اأّرقته  التي  الأ�صئلة  جل ّ فاإن  فيه،  نف�صه  وجد  الذي  العام  املناخ  هذا  ونتيجة 
تلك الفتة كانت تدور، دون وعي منه، حول مو�صوع الذات والآخر. مل ترتبط الأ�صئلة هذه 
ال�صابقة،  اللوحات  يف  ذلك  يتجلى  كما  اجلمعي،  والآخــر  ذاته  بني  التبادلية  بال�صيولة  املرة 
ق بها الوعي بالذات عرب اأَعنُي  ولكنها ركزت، بدًل من ذلك، على الكيفية التي مُيِكن اأن يتحقَّ

الآخرين، كما بنّي بول ريكور2.

لفنان  بالن�صبة  نادرة  كانت  فقد  اأفقي،  �صكل  تاألفت �صمن  ،التي  اللوحة  اأما هذه 
طاملا متّيزت كافة اأحجام لوحاته ال�صابقة بال�صكل العامودي.  وهي متّثل �صورة رجل جل�ص 
عاريًا يف ظلمٍة حالكة اأحاطت به من كل جهة.  اكت�صى ف�صاء اللوحة بكثافة عارمة من ال�صواد 
التي اأحرزها الفنان بو�صاطة  طبقات من الزفت. وبخالف �صكل الرجل اجلال�ص يف لوحات   
الذي حجب كافة  الزفت  �صواد  اأي�صًا  فيها  هيمن  التي  كّلها،  متوالية ‘�صتاندباي’ ال�صابقة 

كمال ُباّلطه



الآخر | �صيف 2011

184

واإن  اللوحة اجلديدة،  ُيالَحظ يف هذه  املتوالية،  لوحات  الرجل اجلال�ص يف كل من  ق�صمات 
ُغمر املكان فيها بوح�صة الليل نف�صه، اأن وجه الرجل ظهر، هذه املّرة، جليًا حتت م�صحة من 
ًا ل�صوٍء مو�صعّي  باهر ي�صمح لنا اأن نتبنّي  بيا�ص طب�صوري، بحيث بدا الوجه وكاأنه تعّر�ص َتوَّ

من خالله ق�صمات الرجل بو�صوح،  الق�َصمات التي حتدد مالمح الفنان.

ظلمة  يف  ن�صت�صف،  الوجه،  غمر  الذي  ال�صوء  من  ت�صّرب  غائم  ومي�ص  وبو�صاطة 
ان العاري الذي بدا جال�صًا يف خلوته، وقد انخف�ص راأ�صه اإىل الأمام  املكان، انحناءة ج�صد الفنَّ
حتى و�صل م�صتوى ركبتيه.  وفيما مت�ّصكت كلُّ يٍد من يديه باإحدى الركبتني، ك�صفت الفتحة 
اأحمر كاد  باإ�صعاع �صوء  اأنه ا�صتحم  اأما ذراعه الأمين، فيبدو  التلقائية ل�صاقيه عن ع�صوه. 
انعكا�صه اأن يت�صّبه بنغمة �صوء لر�صد درجة حرارة ج�صده. وثمة، من فوق الراأ�ص، تدىّل جهاز 
بت اأمام الوجه على  ميكانيكي يحمل ثالثة كامريات فيديو �صبيهة بكامريات املراقبة التي ُركِّ
ارتفاعات خمتلفة كما لو اأن هدفها اأْن ُتراِقب  حركات اجل�صد من زوايا خمتلفة. وهكذا، يبدو 
اأنه يف اللحظة التي و�صل فيها اجلال�ص اإىل تلك الو�صعية من انحناءته املنخف�صة، انفجر يف 

وجهه ال�صعاع اخلاطف من نور فال�ص اأوتوماتيكي.

ُيرى اجلال�ص، من منظور امل�صاهد، مبالمح الفنان وكاأنه ُمْنحٍن اإىل الأ�صفل على 
حني اأنَّه  ينظر اإىل الأعلى، نحونا. ويبدو يف هذه الو�صعية كما لو اأنه بوغت يف حلظة حميمّية 
خا�صة به وهو يف احلّمام . كما توحي حركة اجل�صد هذه وكاأنها الُتقطت حلظة �صماعه فجاأًة  
اأن �صك بح�صور غريمتوّقع ل�صخ�ص خلف بابه املغلق،  اأنَّه، بعد  اأو  وْقع خطوات يف اخلارج. 
انحنى متدنيًا اإىل الأمام يف هذه الو�صعية لكي يدّقق عرب �صق يف ال�صتائر اأو عرب ثقب مفتاح 
مّنا  بال�صوؤال: من  اللوحة  تواجهنا  ُتقاِبل نظرُته نظرتنا. وهكذا،  تفّح�صه هذا   الباب. ويف 
ينظر اإىل الآخر يف الواقع،  ومن الذي قد ينتابه ال�صعور باحلرج يف نهاية الأمر-اإذا كان ل بدَّ 

من احلرج ؟- اأَُهَو املُ�صاِهد اأم املُ�صاَهد؟

رنا اللحظُة الهاربة التي يقب�ُص عليها هاين زعرب يف هذه اللوحة ب�صكل لواع،  ُتذكِّ
املثال، حاملا  ففي هذا  الآخر.«  اإىل  »النظرة  لـمو�صوع  �صارتر يف حتليله  اأورده  الذي  باملثال 
يدرك �صاحب العني املتج�ص�صة خلف ثقب املفتاح اأن مو�صوع النظر ينظر بدوره اإىل الناظر 

3.honte »املراقب، ُيعاُد اإيقاظ الوعي بالذات مرافقًا مِلا يدعوه �صارتر الح�صا�ص بـ»العيب
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هاين زعرب
 بدون عنوان، 2009  
)120 × 100 �صم.(
Association Renoir, Essoyes
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حماولته  ففي  ديريدا.   قدمه  اآخر  مبثال  م�صابه،  �صياق  يف  اأي�صًا،  اللوحة  وُتذّكر 
لالإجابة على ال�صوؤال: »من اأنا ؟«، افتتَح الفيل�صوف الفرن�صي كالمه بو�صف اإح�صا�صه بـ »احلياء«  
pudeur الذي �صعر به يف اأحد الأيام حلظة خروجه من حتت الدو�ص، ووجد اأن قطته تنظر 

اإليه يف العراء.4

ح الوعي بالذات، الذي جاء ا�صتجابًة لنظرة الآخر، كيف  يف  املثالني كليهما،ُيو�صِ
اأن يتغلبا على  اأن الرا�صد الذاتي يف مثال �صارتر، ومو�صوع الر�صد يف مثال ديريدا، ميكن 
»العيب« اأو على »احلياء« عند اإدراك اأن الآخر، �صواء اأكان اإن�صانًا اأم حيوانًا، يتقا�صم اأر�صيات 
تت�صاوى عليها الذات بالآخر؛ وبالتايل، يوؤدي تبادل النظرات اإىل توليد عالقة ُمتباَدلة  بني 

الواحد والآخر. 

اأما هذه اللوحة التي اأبدعها هاين زعرب يف اإي�صوا، فهي لوحته الأوىل التي تت�صم 
بكامل خ�صائ�ص ما ُعرف بال�صورة الذاتية؛ اإذ مّثلت تفا�صيلها ما خّل�صه ديريدا يف و�صفه 
ع.«5 لكن الفنان العربي  لل�صورة الذاتية autoportrait بقوله اإنَّها �صورة »ذاٍت، ومو�صوع، وموقِّ
عها هو نف�ُصه، فقد اأ�صماها  »بال عنوان.«  لو اأنه اأ�صماها  الذي جعل من ذاته مو�صوع لوحة وقَّ
نوعها  �صاد  التي طاملا  لّلوحة  التقليدي  الُعرف  ‘�صورة ذاتية’ لأدَرجها ذلك �صمن ت�صنيف 
َن�صَد  اأبدًا. فما كان قد  د هذا  ِليق�صِ ان، على ما يبدو،  يف تاريخ الفن الغربي. وما كان الفنَّ
ا هو م�صاألة اأكرث تعقيدًا اأّرقته طوياًل وهامت يف خمّيلته. اأعني اإدراكه الفطري  التعبريعنه اإنَّ
باأنه الآخر النموذجي يف اإي�صوا حيث اكت�صف اأن جمتمع القرية باأ�صرها كان يراقب ذهابه، 

واإيابه، ودقائق الأمور يف حياته اخلا�صة.

يف  الفال�ص  ب�صوء  اأبرقت  التي  الفيديو  كامريات  -اأي  الر�صد  جهاز  فاإّن  وهكذا 
وجه الفنان من غزة- هو مبثابة اإ�صارة مفتاحية ُتدخل بعدًا رمزيًا م�صتعارًا من العامل الذي 
ح، من  ُيلمِّ ان  الفنَّ اأنَّ  يبدو  اإذ  وقد�صي.  �صابرين  اأي  اآنذاك،  فيه،  اأحّباوؤه  تواجد  اأن  �صادف 
خالل ال�صكل ال�صبابي لقلب مبّقع بالأحمر يعوم يف الف�صاء -بني جهاز املراقبة الأمين ووجه 
الفنان- ومن خالل قلٍب ثاٍن ُبّقع بالأبي�ص والأخ�صر، ويظهر يف الواجهة الأمامية لّلوحة وهو 
يغطي نهاية �صاقه اليمنى، اإىل �صلة بني عامل اإي�صوا املحيط، وعامل املدينة الذي �صهد ولدة 

�صريكته يف احلياة، هذه املدينة التي يحمل ابُنه ِا�صمها.
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القد�ص  ملدينة  القدمية  البلدة  داخــل  كّلها،  وال�صاحات  والأزقــة،  ال�صوارع،  ففي 
ملراقبة  الفيديو  كامريات  من  موؤلفة  ر�صد  اأجهزة  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ن�صبت  العربية، 
حتّركات اأهل املدينة كاّفًة، على مدار ال�صاعة.  ويف ظلمة الليل، ُت�صعل الأ�صواء الكهربائية 
وبذلك  الباهر.  بال�صوء  القدمية   والقناطر  ــدران  اجل وتتقد  املعامل،  لتو�صيح  ال�صاطعة 
ال�صرقي  اأن �صقط اجلزء  اأ�صوارها. فمنذ  اإىل �صجن داخل  العرب  املقد�صيني  َل مدينة  تَتحوَّ
�صة لنظام  من مدينتهم حتت ال�صيطرة الإ�صرائيلية، خ�صعت اأحياوؤهم برّمتها للعني املُتج�صِّ
املراقبة بالكامريات. وفيما ظهرت ملء العني ع�صراُت احلواجز الع�صكرية ونقاط التقتي�ص، 
على طول ال�صفة الغربية وعر�صها، وعند معابر قطاع غزة املحا�صر وخَماِرجه، يبقى اأرفع 
الفنان  اإح�صا�ص  كان  حيث  اإي�صوا،  ويف  مرئيني.  غري  القدمية  القد�ص  ملدينة  مراقبة  جنود 
العربي باأنَّ اأهايل القرية ُيراقبونه على نحٍو دائم، مّثلت هذه املراقبة اخلفية �صكاًل م�صابهًا  

ِلل�صجن الذي يديره مراقبون لمرئيون.

�صي املُتخّيل يف اللوحة   ل ُبدَّ لنا، لكي ُندرك طبيعة العالقة بني جهاز املراقبة الَتج�صُّ
ونظام العقاب الذي اأن�صاأته اإ�صرائيل على اأر�ص الواقع،  من العودة اإىل الدرا�صة الثاقبة التي 
و�صعها مي�صيل فوكو يف  حتليله  ملو�صوع مرئية وخفاء ناظري ال�صجن. فبح�صب فوكو، لي�ص 
اأقل وح�صية  املرئيني  ال�صجن غري  ناظري  قبل  ال�صجناء من  يواجهه  الذي  بالعقاب  التهديد 
من ذاك الذي يواجهه ال�صجناء من نظراء وحّرا�ص ال�صجن املرئيني. وينطلق فوكو، لإي�صاح 
هذه النقطة، من فكرة ال�صجن الذي ُعرف منذ اأواخر القرن الثامن ع�صر يف بريطانيا با�صم 
البانورامي  املنظر  معنى  بني  مقاطعها  جمعت  التي  الكلمة  هذه   ،Panopticon ‘بانوبتيكون’ 
العام ومفهوم الفح�ص الب�صري الدقيق. وقد مّت الت�صّور املعماري لهذا ال�صجن كبناء دائري 
يتو�صطه برج مراقبة مركزي. وي�صمل زنزانات انفرادية بنافذة واحدة تطل على الربج. هكذا 
الربج قادرًا على  بينما يكون م�صرف واحد يف  الآخر  ال�صجناء بع�صهم عن بع�صهم  ل  ُيف�صَ
مراقبة ما يجري داخل الزنزانة. وبح�صب فوكو اأي�صًا، مت تاأ�صي�ص عالقة ال�صيطرة على توتر 
فعلى  وهكذا  ذلك«  من  التحقق  من  ن  يتمكَّ اأن  دون  »مرئيًا  بكونه  وعيه  عن  الناجت  ال�صجني 
ال�صجني »األ يعرف اأبدًا اإن كان ُينظر اإليه يف اأية حلظة ... ]ولكن املهم[ هو اأن يدرك متام 

الإدراك باأنه، على الدوام، مو�صوع النظر.«6

‘ال�صجني’  و�صع  تتلّم�ص  اأن  العامة،  الو�صعية  هذه  �صياق  امل�صاهد، يف  لعني  مُيِكن 

كمال ُباّلطه
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املُراقب يف لوحة هاين زعرب اخلارجة عن ُعرف ال�صورة الذاتية وقواعدها. على حني يبدو 
�صاحبها من خالل تفا�صيلها وكاأنه يخاطب ُم�صاِهده، من دون كلمات، بقوله: »ميكن اأن اأكون 
مو�صوع نظرتك كما ميكن اأن تكون مو�صوع نظرتي. اأما لقاء نظرتينا فهو ما يجعل ُكلَّ واحٍد  
مّنا واعيًا باأنا الآخر. والآن، بعد اأن جعلتني نظرتك واعيًا باآخرّيتي، اأدرك اأنني ل اأ�صتطيع 
اأن اأكون قادرًا اأبدًا على روؤيتك من حيث تراين. ولكن عرب انك�صايَف العاري، اأقّدم نف�صي لَك 
ك�صخ�ص لي�ص لديه ما يخفيه. فاأن ُترى من اأي مكان يف العامل اخلارجي هو جزٌء من كونك 
و�صَعْتني  الذي  ال�صجن  الر�صم احلرية من  وهكذا مينحني  فيه.  م�صتجيبًا  مو�صوعًا  ُمعَترَبًا 

عيُنك فيه.«

�صكره  يعرّب عن  اأن  الفنان  توّخى  اإي�صوا،  اإقامة هاين زعرب يف  مّدة  انتهْت  حني 
اأّية  اأع�صاء جمل�ص اجلمعية فر�صة اختيار  ا�صت�صافته، فمنح  التي  وتقديره  جلمعية رينوار 
لوحة ي�صاوؤونها من اللوحات التي اأجنزها خالل اإقامته. وبعد ا�صتعرا�ص كاِمَل الأعمال التي 

راأت النور يف قرية رينوار، اأجمع اأع�صاء املجل�ص على اختيار لوحة »بدون عنوان.«

يف   2006 عام  ا�صت�صافته  منذ   باري�ص   يف  يقيم  غزة.  قطاع   ، رفح  يف    1976 مواليد  من  زعرب  1 هاين 
املر�صم الفل�صطيني التابع للمدينة العاملية للفنون اجلميلة هناك. اقُتب�ص هذا الن�ص من اأحد ف�صول درا�صة باللغة 

Between Exits: Paintings by Hani Zurob  الإنكليزية حول اأعمال الفنان التي �صتن�صر حتت عنوان
 Paul Ricœur, Philosphie de la volonté: Le volontaire et l’involontaire (Points, Paris 2009)  و  Soi-même comme 2

un autre (Points, 1996).

 Jean Paul Sartre, L’être et le néant (Gallimard, 1976) p. 259-260. 3
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, ed. Marie-Louise Mallet (Galilée, Paris, 2006) p.15-793. 4

 Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle: l’autoportrait et d’autres ruines, (Réunion des Musées Nationaux, 5
 Paris, 1995).

Michel Foucault, Surveiller et punir, (Gallimard, 1998). 6
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ال�صور  بني  جتمع  التي  املتوالية  هــذه  عنوان 
الجنليزية  للعبارة   اخت�صار  هو  والن�ص  الفوتوغرافية 
اخت�صار  العنوان  اختيار   .’Gaza Houses, 2008 - 2009‘
الأحــرف  كــون  اإىل  واإ�ــصــافــة  الأوىل.  بالدرجة  ب�صري 
هذا  فــاإن  العمل،  ملو�صوع  تلخي�صًا   ،GH0809 والأرقـــام 
الخت�صار �صبيٌه اأي�صًا مبا قد ميثل ال�صم التجاري ملكتب 
خمت�صر  �صرح  كل  يظهر  لذا،  �صعاره.  اأو  وهمي  عقاري 
البيت،  ذلك  �صور  مبحاذاة  امل�صّور  البيت  خل�صائ�ص 
العقارية  ال�صركة  لــدى  الإعـــالين  الن�ص  يظهر  مثلما 

م�صحوبًا بال�صور يف اإعالناتها التجارية. 

لقد مّت التفكري يف هذا امل�صروع اأثناء، اأو بعد، 
الحتالل  جي�ص  �صّنها  التي  احلــرب  من  ق�صرية  فــتة 
الإ�صرائيلي على غزة نهايَة عام 2008 وبداية عام 2009، 
الفل�صطينيني،  املدنيني  من  كبري  عــدد  �صحيتها  راح  و 
بالبيوت  كبري  دمــار  حلــق  فيما  الأطــفــال،  مــن  اأغلبهم 

واملن�صاآت.

تي�صري البطنيجي 

غّزة : البيت 

نخبة من لوحات املتوالية
GH0809، 2011، )35 × 27 �صم.(

بيانايل البندقية، 2011
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التدمري الذي حلق بالبيوت يعنيني بوجٍه خا�ّص يف هذا العمل. ذلك اأنَّ ن�صبة كبرية 
اأحدهم من بناء  من �صكان غزة، كما هو معروف، تعي�ص حتت خط الفقر. وعندما يتمكن 
بيت، فاإنه ي�صع فيه كامل مدخراته ومدخرات اأ�صرته وكاأنه الإجناز الأهم يف حياتهم. حتى 
اإنَّ كثريًا من هذه البيوت ي�صكنها اأ�صحابها قبل اأن تكون الأعمال فيها قد انتهت متامًا )اأي 
قبل عملية الت�صطيب( يعود ذلك اإىل اأي كرثة عدد اأفراد الأ�صرة، واإىل احلاجة امللّحة اإىل 

ف�صاء، وخ�صو�صًا اإىل عدم قدرة �صاحب البيت، من الناحية املادّية، على ت�صطيب البناء. 
لقد عمدت �صلطة الحتالل الإ�صرائيلي، منذ البداية، اإىل تدمري البيوت كنوع من 
العقاب اجلماعي للفل�صطينيني. لأّن يف ذلك تدمريًا لذاكرة �صاكنيها وت�صريدهم اأي�صًا، وفيه، 

بالتايل، اإرباك مل�صار حياتهم. 
تبادرت اإىل ذهني فكرة عر�ص البيوت املدّمرة يف غزة بنف�ص الطريقة التي تعِر�ص 
بوا�صطتها مكاتب العقار بيوتًا و�صققًا للبيع اأو لالإيجار. فقد لحظُت، واأنا اأمّر اأمام واجهات 
عنها  ببيانات  مرفقة  البيوت،  لهذه  �صور  ُتعَر�ص  ما  غالبًا   ــه  اأنَّ باري�ص،  يف  العقار  مكاتب 
البيت من مرافق عامة وغري هذا من  الغرف، قرب  الطوابق، عدد  الكلية، عدد  )امل�صاحة 

املعلومات اجلذابة(.
اإىل ال�صحايف  اأْوَكلُت  العام 2006، فقد  اإىل غزة منذ  الو�صول  اأ�صتطيع  ِلكوين ل 
اأو  اأمر ت�صوير بيوٍت ومباٍن �صكنّية دّمرتها احلرب. ولكن بطريقة توثيقية  �صامي العجرمي 
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‘حمايدة’، مع جمع البيانات اخلا�صة بهذه البيوت، لتافق ال�صور، على نحو م�صابه للطريقة 
التي تتبعها املكاتب العقارية يف عر�ص اأو و�صف البيوت. وقد متكّنا يف النهاية من جمع اأكرث 
من 150 �صورة ومعلومات  عن ثالثة وثالثني بيتًا، بع�صها مدّمر متامّا، وبع�صها مدّمر جزئيًا، 

وبع�صها الآخر حلقت به اأ�صرار خمتلفة.

تتناول  التي  اأعمايل  دائمًا يف  احلال  هو  كما  املو�صوع  معاجلة  هو  هنا  يهّمني  ما 
الو�صع يف فل�صطني. اإذ تختلف طريقتي عّما اعتدنا عليه يف  و�صائل الإعالم، وذلك من خالل 
التجاري،  الإعالن  قربه من  اأو  تذكريه  اليومية، من حيث  م�صَتمد من احلياة  اإطار ب�صري 
ولكن مع تغيري املحتوى. فبدًل من اأن يرى م�صاهد العمل بيوتًا جميلة وجاهزة لل�صكن ، يرى  
دعوة  وامل�صمون،  ال�صكل  بني  التناق�ص  هذا  يف  فهناك،  ال�صقوط.  اإىل  اآيلة  اأو  مدّمرة  بيوًتا 
للُمَتَلّقي اإىل تاأمل هذا الواقع بعيدًا عن ال�صورة ال�صحفية النمطية واملبتذلة التي ت�صكل غالبًا 
امل�صدر الأ�صا�صي ملعلوماته، وتكّون فكرته عن هذا املو�صوع. وهنا يكمن الفرق بني هذا العمل 

وبني ما ميكن اأن يقّدمه تقرير �صحفي عن تدمري البيوت يف غزة.

اإن اأعمايل، اأكرث من كونها تعبريًا عن مو�صوع اأو حالة بعينها، بحٌث يف طرق التقدمي 
اأو التمثيل représentation نف�صه با�صتخدام ال�صورة، من خالل اختبار اأ�صكال وتقنيات جديدة 
اأَكان  �صواٌء  املاألوف،  لتخّطي  وذلك  اأ�صاًل،  اأ�صكال موجودة   réappropriation اإعادة متلك  اأو 

�صورة �صحفية، اأم توثيقية اأم ‘فنّية’.
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لي�صت هذه املّرة الأوىل التي اأجلاأ فيها اإىل  ال�صتعارة اأو ا�صتخدام اأ�صكال ماألوفة، 
اأو مبعاٍن خمتلفة.  ثم حتميلها مبحتوى  ومن  الفن،  تاريخ  اأم  يف  اليومية،  احلياة  �صواء يف 
والذي    Watchtowers ’مراقبة ‘اأبراج  عنوانه  الــذي   ال�صابقة  اأعمايل  اأحد  يف  جلــاأت،  فقد 
بريند  الزوجني  طريقة  اإىل  الغربية،  ال�صفة  يف  اإ�صرائيلية  ع�صكرية  لأبــراج  �صورًا  يعر�ص 
منذ  اأوروبــا،  ال�صناعية يف  املواقع  ت�صوير  التوثيقية يف   Bernd & Hilla Becherبي�صر وهيال 
يف  ا�صتخدماها  التي  املعايري  نف�ص  ذلك  يف  متبعًا  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينيات  نهاية 
الب�صري،  العن�صر  ال�صورة من  خلّو  املواجهة،  التماثل،  والأبي�ص،  )الأ�صود  اإجناز �صورهما 
رين الأملانيني،  لأن  الخ(. قد يعتقد امل�صاهد، للوهلة الأوىل، اأنه اأمام اأحد اأعمال َهَذين املُ�صوِّ
بع�ص الأبراج الع�صكرية ت�صبه اإىل حدٍّ كبري بع�ص جمموعات �صور الزوجني بي�صر، وخ�صو�صًا 
لكي  األهمتني  التي  الأ�صباب  اأحد  ال�صكل )وهذا  ال�صطوانية  املياه  ت�صّور خّزانات  التي  تلك 
اأبداأ بهذا امل�صروع(. ولكن عندما يقتب امل�صاهد اأكرث من هذه ال�صور، يكت�صف واقعًا اآخرًا 
َوري تفتقر، نوعًا ما، اإىل الرباعة والدقة التي اعتدنا عليها يف اأعمال  متامًا. وخ�صو�صًا اأنَّ �صُ
ر فل�صطيني غري حُمِتف، ويف ظروف غري عادية، واأحيانًا  الزوجني بي�صر. اإذ التقطها ُم�صوِّ

ث عن معّدات الت�صوير املتوا�صعة. غاية يف اخلطورة. ولن اأحتدَّ

الآخر | ربيع 2011
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متهيد
ُوِلد  ُمت�صابٌك، وم�صّو�ص.  تاريخ  اإنَّه  يكُتبه.  َمن  الفّن’ ينتظر  ‘موت  تاريخ  يزال  ما 
اجلاهزة  الأ�صياء  فن  يف  د  وجت�صَّ بودلري،  كتابات  يف  ر  وتطوَّ ِلهيغل،  اجلمال  علم  كتاب  يف 
readymades1 التي ا�صتح�صرها مار�صيل دو�صان Duchamp، ويف املُزاحات الت�صكيلية ذات اللون 

الأحادي التي �صّورها اآلفون�ص اآليه Allais، ومتّثلت جمازيًا يف لوحة املُربَّع االأ�سود لكازميري 
ماليفيت�ص Malevitch، كما نادت فيما بعد بجمالية الفراغ يف اأعمال اأيف كالن Klein ويف الفنِّ 
  2 No Future punk ‘موت الفن’ ذروته مع حركة  art conceptuel. وقد بلغ مو�صوع  املفاهيمي 
والتي    Debord دوبور  كتبها غي  التي  الق�صيدة اجلنائزية  رة يف  املُعا�صِ تبلورت معاملها  التي 

اأعلن فيها نهاية الأوهام يف الغرب ، واأفول زمن الن�صالت املثالية يف القرن الع�صرين.

1832, علم اجلمال الذي يوَلد على االأنقا�س الرومانطيقية للفّن واجلمال  .I

ها ُهنا، ويف املقام الأّول، تفِر�ص �صورة الو�صاية الهيغلّية نف�صها. ففي كتابه علم 
اجلمال، يتناول هيغل مو�صوع الفّن )فّن ع�صِره( بو�صفه »�صيئًا م�صى«. ويكتب قائاًل »مل نُعد 
ل العمل الفنّي، وقد �صار َموِقُفنا من اإبداعاِت الفّن اأكرث فتورًا ومدعاًة للتفكري.  يف اأيامنا ُنبجِّ
ق اإ�صباع احلاجات الروحية التي كانت تبحث عنها �صعوٌب وع�صوٌر بائدة،  مل َيُعِد الفّن ُيحقِّ
هذه احلاجات التي مل توجد اإل يف الفّن ]...[، ويف مثل هذه الظروف، باتت الغاية ال�صامية 
واإذا   .]...[ وحياَته  حقيقَته  نظرنا،  يف  الفن،  َفَقَد  ال�صبب  ولهذا  املا�صي.  من  �صيٌء  للفن 
�ص  ع للتفحُّ ا�صتثنينا ما ُيثريه العمل الفّني فينا اليوم ، فاإنه لي�ص اإّل ُحْكمًا، ذلك لأننا ُنخ�صِ

Bernard Marcadé  برنار ماركاديه

ف عن االنتهاء   هذه النهاية التي ال تتوقَّ
ل, وَقْفلة َعْر�ٌس من َخْم�سِة ُف�سول, وثالثة فوا�سِ
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النقدّي م�صموَنه و�صكَله وُمالءمة اأحِدهما لالآخر.«3 

َعرْب  وبالتايل،  الِفكر،  عرْب  اإل  �صاميًا،  يكون  اأن  ِللفّن  مُيِكن  ل  هيغل،  نظر  ويف 
الفل�صفة. َفِمَن الآن و�صاعدًا )اأي منذ �صنة 1832(، مل يُعد الزمن زمَن الفنِّ واجَلمال، بل 
اأ�صبح زَمن ِعلم اجلمال )التفكري يف الفّن(، وزَمن املتاِحف )احِلفاظ على الفّن(. ولقد طال 
احلديث عن هذا الو�صع. ومعلوٌم اأنَّ العديد من مواقف احلداثة، كما �صوف نرى، َمِدينٌة كثريًا 
لهذا الو�صع ذاته الذي عا�صر الرومانطيقية. ففي نظر هيغل، »الفن الرومانطيقي يدعو اإىل 

ال�صخرية التي ُتذيب كلَّ م�صمون«. 

األفون�ص اأّليه: قتال زنوج يف كهف خالل الليل )األبوم برميو-اأفريال�صك(،1897

1865, انحطاط الفّن   .II

ل�صَت  اأنــت  حــال،  كّل  »على  قائاًل  مانيه  اإىل  بودلري  يكتب  حني  عامًا  ثالثني  بعد 
احلا�صم  ام  الر�صَّ اإ�صهاَم  اإىل  ُمبَهمة،  ب�صورٍة  ال�صاعر،  ُي�صري  ك«4،  فنِّ انحطاط  يف  الأّول  اإّل 
للمو�صوع  الر�صم من خ�صوعه  اإىل تخلي�ص فّن  ُمكَرهًا،  يف احلداثة. وبالفعل، �صعى مانيه، 
امل�صّور. ففي الواقع اأنَّ ف�صيحة لوحة اأوملبيا 5، ف�صيحُة فنِّ ر�صٍم ل ُيرِجع، من الآن و�صاعدًا، 
اإّل اإىل نف�ِصه. اأي اأنَّه ما عاَد ُيرِجع اإىل »ُفْح�ِص« ُموِم�ص وهي تنُظر ِبُزهوٍّ اإىل املُ�صاِهد، بل اإىل 

ماركاديه برنار 
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�ْصم ذاته« . )هذا، بطبيعة احلال، اأكرث تعقيدًا، لأنَّ هذه اللوحة »فاح�صة« ب�صكل  »ُفْح�ِص فنِّ الرَّ
ة.  ُم�صاَعف: فاِح�صٌة مو�صوعًا وِطرازًا(.  ومع ذلك، ُيتابع الفّن، بدءًا من مانيه، حياًة خا�صّ

فاف التجريد الذي انقطع النقطاع الكلّي  عن الواقع اخلارجي. و�صوف يقودنا هذا اإىل �صِ

III.  1913، عملية فّن االأ�سياء اجلاهزة : مفهوم الال َفنِّّي عن العامَل  

كان مار�صيل دو�صان ُمعجب منذ �صباه اأمّيا اإعجاب بكل من ماك�ص �صترينر وبول 
اأو  فّنانًا  بو�صفه  لي�ص  الدقيقة،  والتعريفات  املقولت  تخوم  على  حياَته  بنى  وقد  لفــارغ.6 
انًا ُم�صاّدًا antiartiste، بل بو�صفه ل -فّنان anartiste ، هذه الكِلمة  فو�صويًا، ول حتى بو�صفه فنَّ
قًا دون تباه ببطالته  ، وهاويًا دائمًا »ِللحّق  املُحَدثة 7 التي ا�صتعملها غالبًا.  وِلكون دو�صان ُمطبِّ
يف الك�َصل« 8، مل يتواَن عن اأن ُيدِرج طرائق الكون والوجود هذه ب�صرعة يف �صميم فنِّ َعْي�ِصه 

وتفكريه. 

اأما فّن اجلاهز الذي تتاألَّق هالُته »يف ُرفوف اخلردوات املُتكا�ِصلة« فهو، على هذا 
ات اأْن تُتَك الأمور ت�صري  ال�صعيد، اخُلال�صة الأ�صا�صّية ِلفكر يجمع ف�صائل عمل ل�صيء وملذَّ
يف  مالرميه  جتربة  دو�صان،  مفهوم  يف  اجلاهزة،  الأ�صياء  فّن  يدفع  وبالتايل  حاِلها.  على 
كانت  بطريقة  عرية  ال�صِّ جتربَته  مالرميه  يعي�ص  حيث  هنا  الُق�صوى.  نهايتها  اإىل  الَعطالة  
َتنْي  ق حتليل ال�صعر اإىل هذه النقطة، ُهوَّ ما تزال نف�صية اإذ يقول »لالأ�صف �صادفُت، واأنا اأُعمِّ
تبعثاِن يفَّ الياأ�ص«. وُيالحظ دو�صان بب�صاطة، ومن دون اأّي تاأثُّر، اإمكانية التخلُّ�ص من الفن. 
رته : »هل  اجة هوائية على من�صدة ُمنخِف�صة، كتب يف ُمفكِّ ب عجَلة درَّ فمنذ 1913، حني ن�صَ

يَّة ؟«. مُيِكن اأن ن�صنع اأعماًل غري فنِّ

ذلك يف  مع  ُيدِخله  ل  دو�صان،  نظر  املاألوف، يف  تف�صيله  مكان  من  �صيٍء  نْقَل  اإنَّ 
جمال الطرب اجلمايل واإذا كان ثّمة »ق�صد اختيار الأ�صياء اجلاهزة واعتبارها فّنًا«، فهو 
م ُكلَّ حماولِة متاُثل وَت�صنيف، اأّي كّل عالقة باملعنى واملرِجع. ويف حديٍث  متامًا ق�صد اأن ُيحطِّ
]ال�صيء[ من  اقتالع  املُِهم يف نظري هو  ال�صيء  ا�صتعاد فيه و�صف عمله، قال دو�صان »كان 
جماله العملي اأو ال�صتعمايل، ونقله اإىل جماٍل ... فارٍغ متامًا، واإذا �صئُتم، فارغ من كّل �صيء، 

فارغ اإىل درجة ال�صَبه باخلَدر الكاِمل...« 9

ف عن االنتهاء هذه النهاية التي ال تتوقَّ



الآخر | �صيف 2011

197

الفكر  ُتَبْننُي  التي  املُتناق�صات  اإذابة  عملية  ع  ُم�صرِّ هو  اجلاهز  فّن  فاإن  هكذا،  اأو 
اجلمايل عادًة : معنى/ل معنى، فّن/ل فّن، ذوٌق رفيع/ذوٌق رديء ... وي�صيف دو�صان، »مل 
يُكِن الختياُر بهذه ال�صهولة، اختياُر �صيٍء ]...[ ل ينبغي فقط اأن يروقكم جماليًا، بل ل ينبغي 
اأّل يروقكم جماليًا، اأعني العك�ص : اأّي الذوق الرديء بَدل الذوق الرفيع، وهذا هو ال�صيء نف�صه، 
اإنَّهما �صيئان  اأيُّ اختالٍف بني الذوق الرفيع والذوق الرديء ...  األي�ص كذلك ؟ فلي�ص هناك 
َقِلْيال الأهمية يف نظري ]...[ اأحدهما كما الآخر«.10  ُثمَّ اإنَّ فّن اجلاهز ُينهي مفهوم امل�صوؤولّية. 
»كان هذا موجودًا، ول�صُت اأنا من اأَوَجده. ولهذا اأعِر�ص ِدَفاعي، واأرف�ص م�صوؤولّيتي.«11  واإذ 
ي�صخر دو�صان من طبيعة اخلالق يف الفنان وحريته الزائفة يف الختيار، يذهب اإىل حّد القول 
اإننا ل نختار فّن اجلاهز بل فّن اجلاهز هو الذي يختارنا 12. لأنَّ هذه الإ�صارة العاِبثة بالتقاليد 
طريقة يف »َنْزِع ُقد�صّية الفّنان«، وهي ‘تنتِق�ص من مكانته يف املجتمع.«13 ومن هنا نفهم كيف 
دًا من خالل ذلك اأنَّ الأمر  ع دو�صان على جِمَرفة الثلج   ‘من دو�صان’ ولي�ص ‘دو�صان’، موؤكِّ ُيوقِّ
ّح، بعملّية اإدراج ونْقل ل تنطوي  ل حقًا بالتملُّك عن طريق التحويل، بل يتعلَّق، على الأ�صَ ل يّت�صِ
ن مُبوِجب »احلّق يف الك�َصل« اأيَّ جهد.   على اأّيِة موهبة، ول على اأّية مهارة، وباخت�صار، ل تت�صمَّ

فكرة  فاإن  وبالتايل،  تعريف.  كلَّ  فُينِهي  اجلاهز،  فن  يف  الال�صيء’  ‘مفهوم  اأما 
فه.  )يقول دو�صان »يف تلك اللحظة، كنت م�صغوًل  ُتعرِّ اأن  الواقع حتى  ت�صتطيع يف  ‘املوعد’ ل 
مًا، اأو بالإعالن، يف ال�صاعة كذا، �صاأفعل هذا ... مل اأفعْله اأبدًا.  بفكرة القيام ب�صيء ّما ُمقدَّ
على كل حال ، كان �صُي�صايقني كثريًا.« 14 وحيث اإنَّ فّن اجلاهز دالٌّ فارغ من املعنى، فهو ُينهي 
اأي�صًا قابلية الروؤية. �صحيح اأّنه، يف الأ�صل، غري مق�صود ليكون معرو�صًا، وبالتايل ِلُيعدَّ  عماًل 
. وبهذا املعنى، اإذا كان من طبيعٍة عابثٍة بالتقاليد، فهذه الإ�صارة ل تنبع  فنيًا يدعو للتاأملً 
مع ذلك من م�صرحية . »مل يكن ثّمة مهزلة  بُحكم اأنَّ اأحدًا مل يُكن يهتمُّ بها ! مل يكن هناك 
جمهور ... ]...[ مل ُتعَر�ص للجمهور. ]...[ جمموع تلك الأ�صياء ]كان ُمنَتجًا[ يف جوٍّ مل يكن 
ًا !« 15القانون الأ�صا�صي التلقائي للُم�صتهَلك يجعله ميّر مرورًا غرَي ملحوظ.  فيه اجلمهور مدعوَّ
ن�صتوعب  بعيوننا  بب�صاطة.  هنا،  موجود  هو  ِبُعْمق.  ُي�صاَهد  اأن  ينبغي  »ل  دو�صان،  وي�صيف 
تاّمًا.]على �صبيل  ل اختفاًء  التاأمُّ اإذ تختفي فكرُة  نتاأّمل لوحة.  ُله مثلما  نتاأمَّ لكّننا ل  وجوده. 
َ اجّتاهه.«16 ه غريَّ املثال[ ُنالِحظ بب�صاطة اأنَّ هذا قَف�ص قوارير ، اأو اأّنه كان قَف�َص قوارير لكنَّ

ل اإىل عَمل فّني )كانت  على الرغم من اأنَّ اأقّل عَمل اأو حركة مِلار�صيل دو�صان يتحوَّ

ماركاديه برنار 
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ت كذلك لحقًا(، فقد  اأعماًل فنّية، لكّنها ُعدَّ فنون الأ�صياء اجلاهزة ما تزال غري معدودة 
يًا بالتدريج فكرَة ماك�ص �صترينر التي  بقي مار�صيل دو�صان وفّيًا ملوقفه بو�صفه »ل-فّنان«، ُمتبنِّ
�صُت ق�صيَّتي على ل�صيء.«  َته(بقوله : »اأَ�صَّ قّدمها يف كتابه  L’unique et sa Propriété)الفريد وخا�صَّ

د ُمالحظات كتبها دو�صان  ُقَبيل موته اأهمية هذا املوقف وَثباَته.  وحُتدِّ

ٌر  »اأعتقد اأنَّ كلمة فّن، كما م�صطلح فّن، هي وهم ٌ َح�ْصوّي tautologique. فالفنُّ خُمدِّ
جتمٍع ُمتَخم ل يهتمُّ اإل بنف�ِصه.  ول ينبغي  مولِّد لل�صموم ، هو كذروة جماع جمالية  خا�صة مِبُ
حتى الكالم عن فّن -ُم�صاّد. بل ينبغي الإعالن عن اإفال�ِص كِلمة فّن وُم�صطلح فّن ل�صتبداله 
بامل�صطلح ال�صلبي ل- فّن ُبغية ت�صهيل احلديث. وعلى العك�ص، فاإن الفرد الذي ا�صمه فّنان 
ع  )ِلعَدِم وجوِد نعٍت اآَخر( ُوجد، ويوَجد، و�صوف يتواجد  دائمًا، لكن بعدد حمدود جدًا، ُيجمَّ

على �صكل مدار�ص فنية، وفتات يف تاريخ الفّن الذي هو اأي�صًا ُبطالن.«17

1915, َعلَُم ال�سلبّيِة االأ�ْسود   .IV

يف 30 �صهر كانون الأّول/ دي�صمرب من عام 1915، ِاْفُتِتح يف مدينة بتوغراد، يف 
يك�صف كازميري  ُم�صتقبلي عنوانه 0،10. فيه  اآخر معِر�ص   ، ال�صيدة دوبيت�صينا  قاعة عر�ص 
ُمربَّع  امل�صهورة  اللوحة  بينها  ومن   ،suprématistes التفوُّقية  اأعماَله  مّرة،  لأّول  ماليفيت�ص، 
اأ�سود على اأر�سّية بي�ساء، وهي لوحة ٌ زيتية على ِقما�ص بطول 9، 79 �صم وعر�ص 9، 79 �صم 
ُيعِلن ماليفيت�ص  املعِر�ص،  ُقِرئ مبنا�صبة  الزوايا(. ويف من�صوٍر  ُرباعي  الأ�صل،  )ُعنوانها، يف 
»جتلَّيُت يف   : التفوُّقّية  فكرته  الأوىل  للمّرة  �صائغًا  اجلمالّية  مع احلركات  اجلذرّية  قطيعته 
ْفر �صوَب الإبداع، اأي �صوَب التفوُّقّية، �صوَب الواقعية  ْفر الأ�صكال، وم�صيُت اإىل ما وراَء ال�صِّ �صِ
ع لي�ص �صكاًل �ِصْبه واٍع. اإنَّه  الت�صكيلية اجلديدة، �صوَب الإبداع الذي ل مو�صوع له. ]...[ فاملُربَّ

اإبداُع العقل احَلْد�صي. اإنَّه وْجُه الفنِّ اجلديد. املُربَّع هو ِطفٌل ُمدلَّل َمِليٌء باحلياة.«18

العامل.  اإىل  لوحًة، فهو رمُز وجهة نظر  ملاليفيت�ص  االأ���س��ود  ��ع  املُ��ربَّ ف�صاًل عن كون 
ا هي اإن�صاُء روؤًى وبناءاُت عامَلٍ دقيَقٌة متام  ان، »اإنَّ د الفنَّ »فاملُربَّعات التفوُّقّية الثالثة«، كما ُيحدِّ
ُع الأ�صود  ة. ]...[. ففي احلياة اليومية، اأخذت هذه املُربَّعات معنى اإ�صافيًا : اإذ ُيَعدُّ املُربَّ الدقَّ

ُع الأبي�ص عالمَة احلركة اخلاِل�صة.«  ُع الأحمر عالمَة الثورة، واملُربَّ عالمَة القت�صاد، واملُربَّ
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ْعب اأن نتغا�صى عن �صَبح العَلم الأ�صود للفو�صويِّني الذي يوَجد بني �صطور  من ال�صَّ
الفّن’، والقت�صاد يف نظر  عار لروؤية ماليفيت�ص القت�صادّية  )‘الُبعد اخلاِم�ص يف  ال�صِّ هذا 
ل  ي ح�صرًا(،  ُي�صجِّ ز بالتايل عن القت�صاد املادِّ ا هو اقت�صاد حياٍة وِفكر، ُمتميِّ ماليفيت�ص اإنَّ
عـَلم  هـو  الفـو�صى  »عـَلم  مــرّددًا:   1918 �صنة  الفو�سوية  ل�صحيفة  كتَبها  مقالت  ة  عدَّ يف 

نا’.« ‘اأنا- 

»الفردّية  د  ُمتوقِّ ن  ُيكوِّ فهو  املُطَلق«19،  »�ِصعار  ملاليفيت�ص  الأ�صود  ع  املُربَّ اإنَّ  وحيث 
الثوري  �ِصَمُة اخلال�ص  الذي هو  ال�صويّف  التقليد  َد  ُمتوقِّ ، وكذلك  للحرية  املِحبة  اجلماعّية« 
ا يحتِفُل الأَ�ْصوُد احتفاًل َمهيبًا بجنازاِت عامَلِ التمثُّل اأجمالّيًة كانت اأم �صيا�صّية.  الرو�صّي. اإنَّ
اأَخفى وجوهه  اأن  َفُهنا دَخَل مُمثِّل العامَل بعد  د، ينتهي م�صهدنا،  ال�صواد، كما ُيحدِّ »يف هذا 

دة، لأنَّ لي�ص له وجٌه اأ�صلي.«20 املُتعدِّ

على  لت،  حتوَّ فقد  مرئية،  غرَي  طويل  لوقٍت  بقيت  التي  التفوُّقية،  الإيقونة  ــا  اأمَّ
الفّن  اإىل  راينهارت  اآد  الأمرييكي[  ]الفنان  فمن  اجلمايّل.  ل  للتاأ�صُّ �ِصعار  اإىل  الزمن،  مرِّ 
اًل يف نهاية القرن الع�صرين، كلٌّ على طريقته.  يه الفّنانون الأكرث تاأ�صُّ امَلفاهيمي، �صوف ُيحيِّ
لهذه  وال�صيا�صيَّ  اجلمايلَّ  الُبْعَد  ر  ُيطوِّ �صوف  الذي  هو  ديبور  غي  اأنَّ  فيه  ريَب  ل  ا  مِمَّ لِكنَّ 
�صنة 1952  اأ�صدره  والذي  َور  ال�صُ فيلمه اخلايل من  فًا. ففي  تطرُّ الأكرث  بالطريقة  اللوحة، 
وعنوانه Hurlements en faveur de Sade  )�صرخات توؤّيد دو �صاد(، تتالَحُق اأ�صوات، من دون 
اأن يظهر �صيٌء على ال�صا�صِة البي�صاء، ُثمَّ يقطعها �صمٌت طويٌل اإىل حدٍّ ّما، تظلُّ ال�صا�صُة، يف 

» مات الفّن،
 عا�صت اآلة تاتلني الفنيَّة،« 
  1920
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اأثنائه، �صوداَء متاماً.« 21 

ا...«  1958, »لن يكون من �سيٍء يف املكان  اإال املكان , الّلُهمَّ اإالّ كوكبة من النجوم , ُرمبَّ   .V

من   : الغربيَّني  لتنا  وخُميِّ فكرنا  تاريخ  َيعرُباِن  مفهوماِن  »فراغ«  والـ  »ل�صيء«،  الـ 
الت�صاوؤل امليتافيزيقي لاليبنتز Leibniz )»ملاذا يوَجد �صيٌء، ول يوجد بالأحرى ل�صيء«(، اإىل 
ايكار   وميت   ،  Boehme بووم  ال�صلبي )جاكوب  الالهوت  رها علم  التي طوَّ »العَدم«  اإ�صكالت 
 ،Carroll ولوي�ص كارول ،Sterne (، و�صوًل اإىل الأبعاد الأدبية والهزلية )لوران�ص �صترينEckart

ل معِر�ص فارغ يف تاريخ الفّن، على الأقّل معر�ص  واآلفون�ص اآّليه. واإىل اإيف كالن تعود اإقامة اأوَّ
Iris Clert، رقم 3 يف  ايري�ص كلري  اأقيم يف قاعة عْر�ص  الذي  ني�صان/اأبريل من عام 1958 
الّلون22، يف  الأحادي  »اإيف«  يعِر�ص  اأُ�صبوَعني، مل  باري�ص. فخالل  اجلميلة يف  الفنون  �صارع 
الواقع، �صيئًا اآَخر غري ف�صاء قاعة العر�ص الذي ُتِرك فاِرغًا بعد اأن دَهن ُجدراَنها، بعناية، 

بالّلون الأبي�ص.  

ام، حامل احُلزام الأ�صود من املرتبة الرابعة يف اجليدو«،  ان الر�صَّ اإيف كالن، »الفنَّ
كما كان ُيِحّب اأن ينعت نف�َصه، هو رُجل احلركات الق�صوى. فبني عاَمْي 1947 و 1948 اأبدع 
نة من �صوت فريد وُمتوا�صل يف انب�صاطه، ا�صُتغِنَي عن ا�صتهالله  �صيمفونية »الّلون الواحد متكوِّ
من.«23 وبعد اأن عَر�ص  وار، والتوق  للح�صا�صّية خارج الزَّ وعن نهايته، مّما ُيولِّد اإح�صا�صًا بالدُّ
لوحاٍت خمتلفة الألوان جاء كل منها باأحادية  اللَّون ، يختار، بدءًا من عام 1957، اأن ير�ُصم 
د األوان تزييني«( بو�صاطة  لوحات مقت�صرة باأكملها على اللون الأزرق )لالبتعاد عن اأّي »تعدُّ
اأثناء ت�صميمها.24 هذه  ٍة يف  نف�صيٍة خا�صّ اأّية حالة  يتخلَّ�ص من  باأن  له  ي�صمح  ِمدحاة، مّما 
التجربة جتعله يكت�ِصف، مع ذلك، اأنَّ لوحاته لي�صت »اإل »رماد« فّنـ ]ـه[«. اإذًا، بدءًا من تلك 
َورّية  ال�صُ »احل�صا�صية  تو�صيح  اإىل  كلّيًا   ين�صِرف  اأن  يف  املنطق،  من  ب�صيٍء  فّكر،  اللحظة، 

الكائنة يف املادة اخلام« بهدف التو�صل اإىل َروحنة  عمِله الفّني وحتريره من مادّيته.  

�ص لـ »جتاُوز اإ�صكال الفّن.«25  معر�ص الفراغ يف قاعة اإيري�ص كلري هو الفعل املوؤ�صِّ
نًا، اأي »مناخًا  ت�صكيليًا حقيقيًا يغدو ، ب�صبب  ًا ُمعيَّ ر اإيف كالن اأن يخُلق جوَّ بب، ُيقرِّ ولهذا ال�صَّ
حقيقيته ذاتها، غرَي َمرئي.«26 وبالتايل �صوف تكون اللوحات غائبًة عن ف�صاء املعِر�ص، و�صوف 
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يقوم الفّنان بتبيي�ص ُجدران القاعة.27 لكنَّ الأزرق )»اللون العظيم«، وهذا هو ال�صعار اجلديد 
للفّنان( هو الذي �صوف ُيهيِمن يف اخلارج. »بهذه الطريقة، �صوف ي�صري الأزرق املح�صو�ص 
واملرئّي يف اخلاِرج، خاِرج القاعة، يف ال�صارع، بينما �صوف تكون لمادّية الأزرق يف الداخل. 

نا َنُغو�ص فيه.« 28 ن، غري اأنَّ وهكذا ل ُيرى الف�صاُء املُلوَّ

ن اإيف كالن، مع هذا املعر�ص، »مرحلَته الزرقاء« التي �صوف جِتد �صعوَدها  ُيد�صِّ
مع »وثوبه يف الفراغ« يف معِر�ص عام 1960. يندرج هذا الِفكر يف يوتوبيا، قريبة من يوتوبيا 
 ،29)De Stijl �صتيل  دي  وحركة  التفوُّقية،  )طليعة  الع�صرين  القرن  يف  التاريخيِّني  الطليعيِّني 
الفّن، يف ما  وراء  الأ�صا�صّية. »يف ما  ته  وُملَهمة، ل ماديَّ ي، بطريقة غنائّية  ُي�صفِّ الذي  لكّنه 
ر اإيف كالن، على طريقته،  وراء احل�صا�صّية، يف احلياة، اأُريد اأن اأم�صي يف الفراغ.«30 هنا ُيطوِّ
عب، ب�صدد معِر�ص قاعة  اإيري�ص كلري، اأّل ناأتي على  جتربة مالرميه يف العطالة ومن ال�صّ
ِذْكر مقولة »لن يكون من �صيٍء يف املكان اإّل املكان، الّلهمَّ اإل كوكبة من النجوم، ُرمّبا« وعلى 

ر املُ�صاَدفَة اأبدا.«31  َقول مالرميه »ل مُيِكن للُمجاَزفِة اأن ُتدمِّ

1977. نهاية الفّن اإزاء  نهاية االأوهام   .VI

اأّلفه �صنة  جمتمع الُفرجة واال�ستعرا�س الذي  كان غي دوبور، يف كتابه امل�صهور 
ل طموح اجلمعية العاملّية للو�صعيني l’internationale situationniste التي اأ�صهم يف  1967، ُي�صكِّ
قه؛ واأرادت ال�صوريالية  تاأ�صي�صها �صنة 1957 : »اأرادت الدادائّية اأن ُتلغي الفّن من دون اأن ُتقِّ
تقيق الفّن من دون اأن ُتلغيه. اإذ بنيَّ املوقف النقدي الذي اّتخذه اأع�صاء اجلمعية منذ ذلك 
ذاتها.«32  الفّن  جت��اُوز  لعملية  َلني  املُنف�صِ الوجهان غري  الفّن وحتقيقه هما  اإلغاء  اأنَّ  احلني 
ا مل يكن قْلب  لِكنَّ هذا الطموح وَجد نف�َصه، على مرِّ الأيام ُمرَهقًا »ِبفعل �صغط  الزمن«. فلمَّ
ق اإىل ذلك احلني، بو�صف ذلك �صرطًا �صروريًا  »جمتمع ال�صتعرا�ص وال�صتهالك« قد حتقَّ
لتجاُوز الفّن، اأُجرِبَ دوبور على املوافقة ب�صيء من الأ�صى  على واقع احلال. وكان فيلم ندور 
اأخرجه  in girum imus nocte et consumimmur igni 33 الذي  عبثاً يف الظالم وتلتِهمنا النار 

بدءًا من عام 1977، ثمرَة انق�صاِع الوهم، وخيبِة الأمل. 

دوبور   غي  يح�صر   ،1977 عام  اأّول/دي�صمرب  كانون   22 يف  خة  موؤرَّ مالحظة  يف 

ماركاديه برنار 
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َور  ال�صُّ كلُّه )مب�صاعدة  »الفيلم  الأخري.  فيلمه  �صيعتربه  الذي  ال�صاد�ص  الفيلم  هذا  ِرهانات 
وفيه  املــاء  مو�صوع  على  مبني  بالفيلم(  اخلا�ص  »التعليق«  ن�ّص  يف  ذلك  قبل  لكن  اأي�صًا، 
Li Po، وعمر اخليَّام، وهريقليط�ص،  ّبو  �صيء )يل  كّل  َجَريان  وا عن  ب�صعراء عربَّ ي�صت�صهد  
وبو�صويه Bossuet، و�ِصلي Shelley(، �ُصعراء تكلَّموا جميعًا عن املاء الذي هو الزمن. ثّمة، يف 
ديه  �صان جرمان  وحّي  الثورة،  اإنَّها   : اللحظة  اأَلِق  اأي مو�صوع  النار،  ثانوية، مو�صوع  مرتبة 
بريه الباري�صي ، وال�صباب، واحُلّب، والرغبة يف ليل العامَل هذا، والنفي يف ليله، وال�صيطان، 
»ُم�صاِفرين  بو�صفهم  َمبهوِرين  النا�ص  �صيموت  حيث  املُنَجزة«  غري  و»امل�صروعات  واملعركة، 
ون«؛. ويبقى َّ ماء الزمن  هو الذي ُي�صِعل النار وُيطفئها. وهكذا رغم هجومهم البطويل  مَي�صُ

غِرق ال�صباب ... يف مياه الع�صر اجلارفة.«34 

اإن احلركة التي و�صفها دوبور حركٌة َجِليَّة. فاملاء هو ال�صخ�صّية املركزية للفيلم، 
�ص اأ�صا�صًا جلريان الزمن35  والنار هي ال�صخ�صّية الثانوّية. ويف الواقع، فاإنَّ هذا الفيلم خُم�صَّ
دد جتنُّب  احلتمي الذي ل يرَحم. النار، ُمرادف الطوفان الثورّي لل�صباب، ل مُيكنها بهذا ال�صَّ
لهذا  الأ�صا�صية  ال�صورة  هي  والدائرة  متامًا.  تغَرق  اأن  واحــدة،  بكِلمة  اأي  املاء،  يبتِلعها  اأن 
ز، بدءًا من  العَمل بحيث جاء  عنوان الفيلم نف�صه ُجملة ُتقراأ طْردًا وعْك�صًا palindrome لُتمِّ
الذي ل خمَرج  ر  ُيتِجم هذا احلا�صِ كان  »ل�صيء  ال�صوداوّية.  املوؤلِّف  فكرَة  الفيلم،  مة  ُمقدِّ
منه، ول هدوء فيه كالكلمات الالتينية للعنوان  التي تعود بكاملها على نف�ِصها، لكونها مبنّية 
حْرفًا حْرفًا كمتاهٍة ل ن�صتطيع اخلروج منها، اإىل حِد اأّنها ُتطاِبق بباِلغ الكمال �صكَل ال�صياع 
وم�صمونه : in girum imus nocte et consumimmur igni ندور عَبثًا يف الظالم وتلتِهمنا النار. 
اإثبات عجرفة نريون  منًا،  اإثباُت حالة »غنائّيةٌّ وذاتّية«  للمجرى الكاِرثّي للعامَل، و�صِ الفيلم 
هذا  و�َصط  رُت  �صِ ماذا  »واأنا  جَديّل.  انقالٍب  ل�صاِلح  نف�صه  عن  ُيعربِّ  الذي  بالنار،  احلاِرق 
نظرًا  عِملُت على ح�صوِله،  اإنني  القول  مُيِكن  والذي  اأِجده �صروريًا،  الذي   ، الكارثي  الغَرق 
ِل�صّحة اأنَّني امتنعُت، بالتاأكيد، عن العمل يف اأيِّ �صيء اآخر ؟« لأنَّ دوبور انتفع من هذا الغَرق 
ِة نبوءته النقدية.  حَّ )الجتماعّي، والبيئّي، وال�صيا�صّي، واجلمايل(. وهو يقراأ فيه انعكا�َص �صِ
ان. لأّن امِليزة التي ي�صتخِل�صها من ذلك هي من دون �صّك ِميزة جمالية.  هنا نعرُث على الفنَّ
الدَوران عَبثًا هو، باملعنى الدقيق، قرب �صينمائي، نوٌع من ‘َنْخب جنائزّي’ 36 يرفعه يف ماأمته.  
وجهة  من  اأي�صًا،  ي  الفنِّ لكْن  ال�صيا�صي،  موؤلَّفه  عــاّدًا  اخلا�ّص،  بتقريظه  فيه  دوبو  غي  يقوم 
ل  يَف فيلمًا اإىل اآلف الأفالم اأيًا كانت، اأُف�صِّ نظر الأجيال القادمة. »هكذا اإذًا، بَدل اأن اأُ�صِ
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اأن اأعِر�ص هنا �صبب عدم اإقدامي على �صيٍء كهذا. يعود ذلك اإىل اأيّن ا�صتبدلُت املُغامرات 
ر  �صِ مو�صوٍع هاّم هو: اأنا ذاتي.«37 هذا املوؤلَّف، املُعا�صِ ال�صطحية التي ت�صردها ال�صينما بتفحُّ
التي  الأُوىل  الكِلمات  وهذه هي  للجمهور،  تناُزل  »اأي  م  ُيقدِّ ل  الذي   ،no future punk حلركة 
ُلِفَظت ب�صوٍت بطيٍء وكئيب، ينبني على خرائب عامَلٍ وفنٍّ اآيل اإىل الزوال. »ل اأُريد اأن اأحتفظ 
ا با�صتثناِء م�صهد ت�صويٍر يف لقطة معاك�صة للعامَل الوحيد  ب�صيٍء من ُلغِة هذا الفّن البايل، ُرمبَّ
يء  الذي �صاَهده، وتتبُِّع ت�صوير الأفكار العابرة لزمٍن ُمعنيَّ وكاأنها نوع من ال�صفر. اأجل، اأُهنِّ
ْرف اأن ي�صكو منه اأولئك الذين  نف�صي اأيّن �صنعُت فيلمًا من اأ�صياَء ل قيمة لها؛ واأَِجد من الظُّ

تركوا الأمور ت�صنع من حياتهم كّلها �صيئًا ل قيمة له.«38

َقْفلة
من الواجب اأن نّتِفق : اأقمنا يف نهاية الفّن بارتياٍح اإىل حدٍّ ّما، لأنَّ هذه النهاية ل 
تها اأي�صًا.  فال �صيء اأكرث  ف عن النتهاء كانتهاء احلازوقة ، عانقناها  يف ُجبنها، ولذَّ تتوقَّ
ل اليوم اإىل ن�صيان ما هو  نا ن�صِ بهاًء و�ُصخرَيًة، يف الوقت نف�صه، من م�صهد النهاية، اإىل حدِّ اأنَّ
خليٌق باإعالنه، اأي نهاية امل�صهد. كلُّ �صيء مي�صي كما لو اأننا كّنا ُمرَغمني على اإرجاء املحتوم 
النهاية، بقدر ما نهاب  ا�صتمرار  بقائنا حتت �صطوة  ِبَقْدر  ُمعلَّقًا،  الالنهاية، على تركه  اإىل 

ق�صوة  هذه النهاية. 

ل ميكن لنا اأن نتهم غي دوبور بالرخاوة الثقافية والأخالقية، ففي فيلمه الأخري 
ه للحظات الغروب، ملياه فيني�صيا، وبافتتانه  الذي كان ُيريد اأن يكون اآخر فيلم مُمِكن، يبوح ِبُحبِّ

   Sex Pistols No future 1977  

ماركاديه برنار 
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ى اأّل تنتهي . بحمولت الُفر�صان التي ُيتمنَّ

 يف بداية القرن الواحد والع�صرين هذه، خرجنا من العهد املُتفائل يف نقد التمثُّل 
يف  عّم  االــذي  الطوعي  الن�صال  اأنَّ  ذلك  معًا.  واملُ�صِحك  املُبكي  التكرار،  نظام  يف  ِلنغو�ص 
�صبعيناِت القرن املا�صي، وهو الهجني والدخيل على الذرائعية الأنغلو�صك�صونّية وعلى بنيوّية 
الآداب  اأنقا�ص  على  الإن�صانية  العلوم  اإ�صادة  بغطر�صٍة  اأعــاد  قد  كان   ، الو�صعية  الفل�صفة 
»موت  وعن  الفْرد«،  »موت  عن  اإل  حينئٍذ  نتكلَّم  نُكن  )ومل  الإن�صانية  والفل�صفة  الكال�صيكية 
املوؤلِّف«، الخ.(. ويبدو اأن هذا التفاوؤل قد ق�صى حياته وانتهى. فاملُُثل الُعليا، واأحالم ال�صفافية 
ال�صيا�صية والجتماعية، انهارت، واحدًا بعد الآخر، اأمام امتحان الواقع القا�صي. و�صوف تبقى 
لًة  ُم�صجِّ  ،No Future Punk املمثلة بحركة  البانك  باإيقاع مو�صيقى  ال�صبعينات مطبوعة  نهاية 
اأمام هذا الطريق امل�صدود لنهاية  اإزاء التفاوؤل املُغتِبط للعامَل الغربي القدمي.  مًا  حذرًا ُمعمَّ
اإذا ا�صتبعدنا املقاومة ال�صاذجة واليائ�صة معًا )على  ـ  القرن الع�صرين، ثّمة، اليوم، موقفان 
هذان  اأما  ـ   البداهة  بهذه   )Zizek زيزيك  �صالفوج  و    Badiouِ باديو  األن  الفال�صفة  طريقة 
ني واأحيانًا ُمت�صاِبَكني : من جهة، الهروب يف احلنني اإىل املا�صي،  املوقفان فريت�صمان ُمتناِق�صَ
اأُخرى  ، والديني طبعًا، و من جهٍة  التعبريية، والبدائية، والت�صوُّر املفاهيمي  اإحياء  واإعادة 
الفّعال يف  لكنَّ  الأُفــول(.  ُع�صوِر  �صفق  )النغما�ص يف   املوقف  ِلهذا  ال�صوداوي  الطابع  اأخذ 
م القيود الأخالقية،  ة التكرار التي ل مفّر منها. فمع حتطُّ ا هو خا�صّ احلاَلني، مع ذلك، اإنَّ
والجتماعية، واجلمالّية، يعود كّل �صيء، الأف�صل كما الأ�صواأ، اإىل الفو�صى الأكرث و�صوحًا. 
يف هذه الفو�صى، التي يجب َفْهُمها فوق ذلَك بو�صفها ارتباكًا، يتجلَّى منطٌق ل يرَحم : لي�ص 
بط مما مل  بال�صَّ ينبِثق  ر  يتكرَّ لأنَّ »ما  لل�سيء نف�سه،  تكرارًا  نتناوله،  اأيِّ وجٍه  التكرار، من 
ه لالآخر  ر رف�صُ ر اإل �صيئًا واحدًا : احل�صور الذي يتعذَّ يُكن« )جاك لكان(. فالتكرار ل ُيكرِّ
ر فيها الغرب، وبناها )منذ اليونان القدمية(،  يف �صميم الهوية. هذه الهوّية، التي طاملا فكَّ
جِتد نف�صها اليوم من�صوفًة من الداخل. والعامَل، يف ع�صر العوملة، »غريَّ قاعدته« بال�صرورة. 
ول ريب يف اأنَّ الِقَيم الغربية، مبا فيها الِقَيم اجلمالّية، ق�صت ُعُمَرها وانتهْت. وماذا اإذا مل 
ف عن النتهاء« اإل ا�صتهالًل، اإل عالمَة نذير جمالية، حلدود  تُكن »هذه النهاية التي ل تتوقَّ

العامَل الغربي ؟ 

ف عن االنتهاء هذه النهاية التي ال تتوقَّ
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ها مار�صيل دو�صان اأعماًل فنّية  ْنع« اأو املُ�صتهَلكة التي َيُعدُّ 1 تعني ت�صمية فن اجلاهز »الأ�صياء ُم�صَبقة ال�صُّ
ُمنطِلقًا من مقولة اأنَّ الفّن موجود يف كّل مكان حتى يف رفوف اخلردوات، وكّل اإن�صان فّنان. كانت غايته دعوًة 
اإىل رف�ص كّل ما هو ُم�صطَلٌح عليه يف نظرية الفّن، وبالتايل اإىل تقوي�ص اأُ�ص�ص الإبداع الفّني ال�صائدة ُبغية 
اإل  اإرجاع الفّن اإىل جذوره الأوىل، اإىل بدائّيته ونقائه. فالنظريات اجلمالية الكال�صيكية يف نظره مل تكن 
قاذوراٍت تاريخية ينبغي التخلُّ�ص منها. ومن هنا اّت�صَمت اأعماله بنوٍع من الإثارة الغريبة التي ُو�صفت اأحيانًا 
الفّن  ُنقاد  يربطها  )التي  الروؤية  هذه  تركت  وقد   .1917 �صنة  عَر�صها  التي  »امَلبولة«  وخ�صو�صًا  زة،  باملُقزِّ
بعد احلداثة.  الطليعي، واحلداثة، وما  الفّن  اأ�صداءها يف حركة �صباب 1968 يف فرن�صا، ويف  بالدادائية( 

)املتجم( 

2 التجمة احلرفية لهذا ال�صعار : »ل ُم�صتقبل ِلعدمي القيمة«. ومن املعروف اأَن البانك حركة حداثية يف 
عة عن الروك، ُعِرفت خالل ال�صبعينات يف الوليات املُتحدة، ُثمَّ انت�صرت يف اململكة املُتحدة  املو�صيقى املُتفرِّ
واأُ�صتاليا. وهي تدعو اأي�صًا اإىل الثورة �صّد املبادئ ال�صائدة، ومن ُفرِقها التي ا�صُتهرت يف اجنلتا ال�صك�ص 
املَلكي،  املجتمع، يف ظّل احلكم  اأنَّ  املُّتحدة«مبعنى  للملكة  »لُم�صتقبل  �صعار  رفعت  التي   sex pistols بي�صتولز 

ك اجلماعي)م(.   فا�ِصد ول مُيِكن اإ�صالحه اإل بالتحرُّ
ل، الق�صم 1§. 3. 3 هيغل، علم اجلمال، املدخل، الف�صل الأوَّ

4 ر�صالة من بودلري اإىل مانيه، بتاريخ 11 اأّيار/مايو 1865.
5 متّثل هذه اللوحة التي ر�صمها مانيه عام 1863، �صورة فيكتورين مور التي ُعرفت كعاهرة يف املجتمع 
الباري�صي للفنان، وقد ا�صتلقت عارية على فرا�صها يف الو�صعية املماثلة التي �صور فيها تيتزيانو لوحة »فينو�ص 
اأوربينو« اإل اأننا نرى املراأة هنا وهي تتجاهل باقة الزهور من اأحد زبائنها الآتية بها خادمتها ال�صوداء ، كي 

تركز نظرتها بكل اعتزاز ووقار   على امل�صاهد. توجد اللوحة يف ُمتَحف اأور�صيه يف باري�ص )م(.
 Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1880. 6

7 جتُدر الإ�صارة هنا اإىل احتمال اأن يكون ا�صتحداث كِلمة anartiste َمقي�صًا على كلمة anarchiste  التي تعني 
الفو�صوّي واملتمّرد على النظام القائم )م(.

8 يبدو اأن ما ي�صّمونه الإيطاليني farniente اأو ما �صّمي يف فرن�صا »احلق يف الك�صل« مرتبط مطلبه بالثورة 
ال�صناعية وما رافقها، يف ظّل العمل الدائب، من ُمطالبة بحقوق عديدة كحقِّ احلرّية، والعمل )م(. 

  Entretien de M. Duchamp avec Jean Neyens [RTBF, 1965] retranscrit in ‘Will go Underground’, Fin n°  9
 5, Galerie Pierre Brullé, Juin 2000, p. 17.

 Neyens, p. 17. 10
Entretiens de M. Duchamp avec Pierre Cabanne, Paris, Belfond, 1967, p. 81. 11

Entretien de M. Duchamp avec F. Roberts. 12
F. Roberts. 13

Cabanne, p. 82. 14
  Neyens, p. 18. 15

 Philippe Collin, Marcel Duchamp parle des Ready-Mades [1976], Paris, l’Échoppe, 1998, p, 14. 16
 Bernard Marcadé, Marcel  : انظر  فيالدلفيا.  يف  الفّن  ُمتَحف  حمفوظات  من�صور،  غري  17 خمطوط 

ماركاديه برنار 
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Duchamp, La vie à credit, Flamarion, Paris, 2007, p. 450.

 K. Malévitch, De Cézanne au Suprématisme, Editions L’Age d’Homme, 1974, p.67 & p.122. 18
Denys Riout, La peinture monochrome, Editions Jacqueline Chambon, 1996, p. 50. 19

K. Malévitch, La lumière et la couleur, Editions L’Age d’Homme, p. 100. 20
Alice Debord, Autour des films (Documents), Gaumont vidéo, 2005. 21

22 اأخذ اإيف كالن هذا اللقب مبنا�صبة معِر�صه يف  قاعة كوليت األيندي �صنة 1957.
  Yves Klein, Le dépassement de la problématique  de l’art [1959], repris in Le dépassement de la 23

problématique de l’art et autres écrits, École Nationale Supérieure des beaux-arts, Paris, 2003, p. 82.

 Expositions de la galerie Apollinaire (Milan) et Colette Allendy (Paris). 24 املعار�ص يف
 Klein, p. 80. 25

 p. 84. 26 امل�صدر ال�صابق
27 »اإذ اأَدَهُن اجلدران بالأبي�ص، ل اأُريد من ذلك فقط نقاء الأمكنة، بل اإنَّني اأي�صًا، وعلى الأخ�ّص، اأُريد، 
من خالل هذا الفعل وهذه احلركة، اأن اأجعل منها موؤّقتًا ف�صاَء عمٍل واإبداع، وبكلمة واحدة، اأن اأجعل منها 

َم�ْصغلي«. املرجع نف�صه، �ص 86.    
28 املرجع نف�صه، �ص 90 

التي  الفنية  الأعمال  يف  اجلديد  بالأ�صلوب  وُعرفت   ،1917 �صنة  هولندا  يف  �صت  تاأ�صَّ فنّية  29 مدر�صة 
عر�صتها بني عاَمي 1917 و 1931 )م(.

 Yves Klein, cité par Denys Riout in ‘Exaspération 1958’ in Vides, une rétrospective, Centre Pompidou, 30
  Kunsthalle Bern, éditions JRP/Ringier-Centre Georges Pompidou, 2009, p. 37.

. Jamais un coup de dés n’abolira le hasard 31
 Guy Debord, La Société du spectacle [1967], § 191; Guy Debord, Œuvres, Gallimard, 2006, p. 848 32

اعر فرجيل. 33 عنوان الفيلم هو ت�صمني ِلَبيٍت كامل لل�صَّ
 Debord, Œuvres, pp. 1410-1411. 34

  pp. 1397-1398 : ‘La sensation de l’écoulement du temps a toujours été pour moi très vive,.35   امل�صدر ال�صابق
 et j’ai été attiré par elle, comme, comme d’autres sont attirés par le vide ou par l’eau.’  

36 يف عام 1873، يكتب مالرميه ق�صيدة »َنْخب جنائزي«، مهداة اإىل ذكرى تيوفيل غوتييه، امل�صدر ال�صابق 
p. 1332.  

    p. 1332 .37 امل�صدر ال�صابق
  p. 1349 .38 امل�صدر ال�صابق

ف عن االنتهاء هذه النهاية التي ال تتوقَّ
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جانو والطريق اإىل ‘البيت’

جانو  ا�صطرت  عمرها،  من  اخلام�صة  يف 
غوثي )Jeanno Gaussi( واأ�صرتها اإىل مغادرة بلدها 
اأفغان�صتان. ومل يقّي�ص لها الرجوع اإىل كابول اإل عام 
الفنية  اأعمالها  يف  اأثرها  �صي�صتمر  زيارة  يف   ،2007
متعّددة الو�صائط : الفيلم واأعمال الفيديو التي بداأت 
التكيبية.  والأعــمــال  بالفوتوغرافيا  مــرورًا  معها، 
وكاأنها  الفنانة،  عمل  يف  ال�ّصر  كلمة  هي  ‘الأ�صياء’ 
تغادر  مل  لطفلة  اخلــا�ــص  الــزمــن  لقيا�ص  عــالمــات 
ت�صهد  جلماعات  العام  والزمن  الأفغانية،  طفولتها 
مواكبته  اأو حتى  مواجهته  تعجز عن  تغيريّيًا  ع�صفًا 

بحد اأدنى من التوزان.
اأمكنة  يف  موؤقتة  باإقامات  اأعمالها  تقتن 
حميمة  ومتعلقات  بـاأ�صياء  فّنها،  فيها  توؤثث  بعيدة 
تخ�ص هذه الأمكنة، و�صرعان ما تغادرها نحو اأعمال 
اجلن�صية  وحتمل  برلني  يف  تعي�ص  الآن  هي  جديدة. 
التجوال  لها  يتاح  الأملــاين  ال�صفر  وبجواز  الأملانية، 
واحلــروب  الإ�صتعمار  من  بعد  يتخّل�ص  مل  عــامل   يف 
والأ�صوليات املختلفة، هو حتديدًا العامل الذي تنحدر 
منه.  بـ ‘ُهوّية’ الآخر يتاح للفّنانة املنفّية التجوال يف 
الآخرّية  الُهوّية  وبهذه  فّنًا.  املُ�ْصتعادة  ُهوّيتها  اأر�ص 
متّكنت من و�صول القد�ص املحتلة، وحدث اأن التقينا 

جنوان دروي�ص

َدَقة من املحيط, رقم 8، مومباي، 2008-2005 �سَ
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يف م�صاء عربي وكّنا اأربعة جتمعنا 
لغة لي�صت لغة اأي مّنا: مقد�صي املولد والن�صاأة 
عربت  اأملانية  واأفغانية  اأملانيني،  والدين  من 
احلدود حمجوبة بجن�صيتها الغربية، ولبنانية 
املحتلة  الأر�ــص  دخــول  من  متكنت  اأمريكية 
بطم�ص ق�صم من هويتها على احلدود، وكاتب 

هذه ال�صطور.
يف واحد من بيوت البلدة القدمية 
داخل ال�صور، اأنتجت جانو بيتي احللو بيتي, 
القد�س وهو عبارة عن عملني : فيديو بعنوان 
ث���الث ف��ت��اف��ي��ت م��ن ال��ق��د���س، وكــتــاب فّني 
م��ن ط��ري��ق خ���ان ال��زي��ت )اأجنــزتــه  بعنوان 
مُينى  اللبنانية  زميلتها  مــع  ــال�ــصــتاك  ب
يوؤر�صف  كاماًل  جــردًا  يقّدم  والــذي  �صالل( 
واأ�صيائه. عملها هذا،  البيت  جميع متعلقات 
لذاكرة  و�ــصــّفــاف  خافت  تطريز  مثل  يبدو 
عنف  اأعـــزل-  -بجمال  تواجه  فل�صطينينة 
يف  التنقيب  وي�صبح  ال�صتعمارية.  اللحظة 
البا�صالري-  -باملفهوم  ــز  احلــيِّ جماليات 

املكان  ت�صميد  حتاول  جراحّية  بعملّية  اأ�صبه 
بطاقة احللم التي ميتليء بها العمل الفني. 
‘البيت’عند جانو لي�ص جمرد ا�صتعارة فنّية، 
�صائلة  بل هو رحم هائل من حيوات ما�صية 
‘البيت’  بحثها يف  لنهائية.  زمن حيوات  يف 
ففي  لنهائيًا.  يبدو  املف�صلة-  -ا�صتعارتها 
الأردنية،  �صطنا  قرية  يف  فّنية  اإقامة  اأثناء 
نراها تنفّذ عملني : بيتي احللو بيتي, �سطنا 
اآخــر  تركيبيًا  وعــمــاًل  �ــصــالل(،  مينى  )مــع 
امللونة.  ال�سغرية  البدوية  خيمتي  بعنوان 
الإقــامــة  مكان  حتويل  العملني  يف  وتوا�صل 
الذاكرة.  ي�صتح�صر  فّني  عمل  اإىل  املوؤقت 
ا�صتعادة فح�صب،  لي�صت  والذاكرة يف عملها 
الفني  كتابها  يف  كما  قــراءة  اإعـــادة  هي  بل 
ب��ني ال�����س��ط��ور الــذي اأجنــزتــه يف برلني مع 
عمل  وهو  بوكوين.  نيكول�ص  الأملــاين  زميلها 
مبا  كتاب  �صطور  ق�ص  خــالل  -مــن  يقتح 
ي�صبه اأباجورات النوافذ- قراءًة اأخرى لعمل 

الرحالة الأملاين األك�صندر فون همبولدت.

َدَقة من املحيط, رقم 12)فوق(، رقم 14 )حتت(، �سَ
مومباي، 2008-2005
همبولدت, بني ال�سطور، كتاب فني، برلني، 2008

جانو والطريق اإىل ‘البيت’
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مفاتيح  مــن  الــكــثــري  جنــد  اأنــنــا  �صحيح   
اأعمالها الفنية، يف جتربة القتالع املبكر من ‘الأر�ص 
الأم’ والتوطن يف ‘الأر�ص الغريبة’ . لكننا ل نعرث على 
مفاهيم نو�صتاجلية هنا بقدر ما نعرث على ُم�صاءلت 
باقّي، هو وعُي املنفيِّ -مثقفًا  وجودية ُينتجها وعٌي طِّ
املتلّقي  عني  لكن  �صعيد.  اإدوارد  و�صفه  كما  وفنانًا- 
جانو  فاأعمال  الــدوام.  على  متيّقظة  تكون  اأن  ينبغي 
كثريًا  ما توحي بب�صاطة خادعة ت�صتمدها من املواد 
التي ت�صتعملها: خملفات بال�صتيكية ، دمى متوكة، 
متعّلقات بيتية، اأدوات مطبخية، اأقم�صة رائقة الألوان 
�صفر  حقيبة  يف  كال�صرير  مطوّية  الر�صومات  حميمة 
من  وغــريهــا  مالب�ص  طفولية،  اأ�ــصــكــال   ، مفتوحة 
النزلق وراء قراءة  ال�صهل  وبالتايل، من  ‘الأ�صياء’. 
ل تالم�ص الفرادة الفنية وتعّدد الطبقات والإحالت 
يف م�صاريع الفنانة التي بداأت اأعمالها تثري الهتمام 

يف العامل الفّني.  
اأعمالها،  وذاتية يف  ما هي حميمة  وبقدر 
فاإنها منفتحة على اأعمال الآخرين وحيواتهم: زمالء 
من  واأ�ــصــالف  م�صاريعها،  بع�ص  يف  معهم  تت�صارك 
تتبع  كاأنا  ال�صويف  الغناء  وقـــّوايل  ورحــالــة  مغنني 
لتكيب  ن�صغي  وحني  اأ�صواتهم.  يف  اللوعة  اإ�صداء 
املغّني  عن  العمل-  قيد  فيلم  م�صروع  -مــن  �صوتي 
حــادث  يف  �صابًا  ُقتل  ــذي  ال ظاهر  اأحــمــد  الأفــغــاين 
اليومية  احلياة  من  �صوتية  مقاطع  وب�صماع  غام�ص، 
لكابول، فاإنها -وبا�صتبدال ال�صورة بال�صوت- تدلنا، 
باإحلاح طفلة، على ما ل ن�صتطيع �صماعه اأو روؤيته يف 

واقع تتحّجر فيه احل�صا�صّيات.  
املفخخة،  الب�صاطة  من  قدر  اأعمالها  يف 
وخ�صو�صًا حني تتناول موا�صيع تبدو لأول وهلة نوعًا 
الذهنية  ق�صور  ُتظهر  جانو   لكن  ‘الكيت�ص’،  من 

طة، فيما تعزز ف�صاءها الإن�صاين بتحد نبيل.   املَُنمِّ
بيتي احللو بيتي, رقم 4 )فوق(، رقم 3 )الو�صط(، القد�ص، 2010

بيتي احللو بيتي, رقم 5, �صطنا، 2010
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َدقة من البحر  ويف عملها الفوتوغرايف �سَ
�صاطيء  على  البحر  يقذفها  ملوجودات  �صورًا  تلتقط 
ف�صالت  بحرية،  اأعــ�ــصــاب  طــائــر،  ري�صة  مــومــبــاي. 
ب�صرية - تكّون عالقة مع النحت الرهيف للمياه على 
العني  عن  ُتخفى  قد  ية  ح�صِّ تداعيات  ال�صاطئ.  رمل 

غري املتاأنية.
يف  يتوقف،  ل  بحث  غــوثــي  جــانــو  اأعــمــال 
و�صّفاف يف عبور  والذاكرة وكل ما هو حميم  الهوية 
الإن�صان، بني ثقافات خمتلفة يف طريقه اإىل ‘البيت’.

�صور من العمل التكيبي
خيمتي البدوية ال�سغرية امللونة، �صطنا، 2009
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ُوِلْدُت غريقا212ً
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1
عّلمونا ن�صيد اأطفال العامل

وو�صعوا على روؤو�صنا حمامة
كّل هذا

لكي ي�صحك العامل
مّنا بحبور اأ�صّد

ما اأروعنا ما اأروعنا.

2
دعونا، ولو ملّرة واحدة

نحُلُم بالنت�صارات،
اإّنها كاأّول �صفارة

ا�صتتها اأّمي وماتت
�صباح العيد.

3
واحلزن قارب يحتق

اجلنون جمذاف
يف بحر من كراميل الدم

فاحت املدّر�ص

ُوِلْدُت غريقاً
1977 ـ 1978
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لأّن البكاء قارب
على دمعة واحدة يبحر

انظر كيف يتكّون البحر
كرة �صغرية

مِلَ ترجتف اأّيها الوغد ؟

4
ُوِلْدُت غريقًا

اأتعبني حّب هذا الوطن
لأّن البكاء قارٌب

قارٌب ومثقوٌب ووطن
اجذف اجذف به اأّيها القلب

اإىل اآخر الزمن.

5
يا زورقي ال�صغري

حريتي
اأبحر اأبحر بي

على بحر الرمال.

6
مّر على بيدرنا قمر

قمر ا�صطناعّي لو تدري
اأخذ �صورًا قالوا

جلميع عجول املنطقة
قلت.

ُوِلْدُت غريقاً
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7
الثور الأعمى

يف الليل الأ�صود
يقراأ كتابًا لليعقوبي

وقد نق�ص مباء الذهب.

8
تعالوا نعبد جديًا
قرونه من ذهب

قالوا نبحث عن امللح اأّوًل
انظروا كيف حتّرك القطار.

9
املفت�صون الكبار �صنعوا الّلغز

عّلقوه باجللد جلدي اأنا
انظروا  : ال�صرطة

كيف ت�صنع التاريخ.

10
كّلهم يطالبون بجّثتي

قفوا حلظة
مهما �صنعتم لأجلي

لن اأعود مّرة ثانية
قلُت لن اأعود. 

11
يف اأم�صية عيد اجلالء

كان ني�صان يتنّف�ص ب�صعوبة

فاحت املدّر�س
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ل�صّدة اأَرج اأزهار ال�صو�صن
والعيون الكبرية لأربعة خيول

تطري على �صفوح جبل احل�ّص
كان الذئب الأّول يقف بجالل

يتاأملنا با�صمًا
فلم نطلق الر�صا�ص

لأنه مواطن حّر
و�صربت اخليول حوافرها

الأر�ص بجذل
عم م�صاًء اأّيها املواطن.

12
اأّيها املحارب

اثبت يف ال�صبب والطبقة والتفقيط
ل جتادل

�صلفًا اأُعِطينا جميع احللول
وحرمنا من اأي التبا�ص.



اأّيها املحارب
يف الرداء امل�صتعار

تركع اأمام مذبح اهلل
يف مذبح جميع الآلهة

مع جميع املرتزقة البي�ص
من هندكو�ص اإىل اأنغول



اأّيها املحارب
يف الريب والتعاون

وبا�صم جميع املوتى

ُوِلْدُت غريقاً
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ل هذا تابوتك تف�صّ
اخلع حذاءك اأّوًل

قف بدّقة
ابت�صم اإن �صئت

لأّنك اأنت اهلل
وقد اأخاف ذاته با�صمه

اأّيها املحارب
يف الريب وال�صلبية والع�صور املجّوفة

منخلعًا كالأيقونة امل�صروقة تقف
وقال الكاهن : ل نكران ل نكران

ا�صمع اأّيها العبد :
يف التَّ�صور واحل�صور

اأباركك بال كينونة م�صبقة
اإىل حقول الغول اإىل حقول الغول

واأنِت حّومي حّومي يا روحي التعبانة. حّومي.

13
ل زلت اأرى

النقاط ال�صوداء ذاتها رق�صًا على عمودك الفقري 67 ــ 77 وفا�صلة.

14
�صتحل الآلهة ول بّد حاملة معها تعاويذها كالأرغفة.

15
هذا العقل وقد تكّوم قتياًل

وراء حدود الظّن
اأنظر

هل راأيت قتياًل يبكي ؟

فاحت املدّر�س
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16
حّتى الأ�صجار حزينة يف بالدي

ملاذا ل حتزن اأنَت ؟
اأنت مت�صي بال حديقة

بال كلمة.

17
العامل كلب، جرو

اأّما عيناك
عينا مالك

مات البارحة يف جيبي. 

18
اخلع حذاءك

تكتب �صعرًا
ل تخلعه

تكتب نرثًا
كّل املالئكة بال اأحذية.

19
اأّما اأنا

اأ�صنع اأحذيتي من جلدي
لأيّن اأم�صيت بال م�صافة.

20
ولأيّن ُوِلْدُت بال اأمنية

واأطعمت كتاب الت�صريع
اأنا واجُلرذ واإلهي

ُوِلْدُت غريقاً



الآخر | �صيف 2011

219

نخلق اأبعادًا يف العتمة
نخّطط م�صاريع ململكة على البحر.

21
اأنَت اأّيها اجلبل العتيق

عتيق دهري وجبل
متمّرد على جميع الأرغفة

ما هو برناجمك اليوم ؟
اأنا�صيد وابتهالت ؟

انظر لقد انتف�ص امل�صنوق
انزل.

22
اأنَت ثابت اجلنان

معّطر بالّتهام
تثٌل ملهر املوت مُمْ

كحكمة الدولة النهائية
ملاذا ابتدعت نف�صك اأّيها القرد

اأّيها القرد التع�ص اأّيها القرد التع�ص.

23
دعني اأرى

رمّبا جميع العتبارات املفت�صة
يف عينيك

والآن ارفع يديك
دعني اأرى

رمّبا جميع العتبارات املفت�صة
يف قلبك.

فاحت املدّر�س
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24
حزيٌن كاللوؤلوؤة

حزيٌن وم�صيء ولوؤلوؤة
جتّنحت بري�ص الأوز العراقي

تدحرج
خممورًا بالدناءة هذه املّرة

يف ماخور جميع الآلهة.

25
قال امل�صيح جلميع الأنبياء

حتملون موا�صري حديد
تطلق اآهات ال�صحارى القاهرة

قفي عني ال�صم�ص
حتوم وحتوم

حقيقة بال عداوة.
بال رحمة

وعرب تخوم الظّن.

26
انزلقت من برج اجلْدي

اأنا متثال �صغري من حجر ال�صّوان
اأنحني كّل �صباح اأمام برج امليزان
متثايل ال�صغري مي�صي يف كّل فجر

مي�صي ول يعود.
اإذًا هذه هي بطاقتي

يحملها طائر اأبي�ص دونه يدان  تت�صافحان
هكذا ببالدة وَبَلٍه

لقد ح�صرت ح�صرًا

ُوِلْدُت غريقاً
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ل�صتمع الّنبوءة من جديد
من فوهة ما�صورة

لأّن يف عني ال�صم�ص
حتوم حقيقة

بال عداوة
بال رحمة

ووراء حدود الظّن
ل ل�صيء اإّل لأّنني انزلقت

من برج اجَلْدي
فاأنا متثال �صغري

من حجر ال�صّوان
مي�صي بي متثايل كّل �صباح

ول يعود بي اأبدًا.

27
قال الويل :

بدّقة   اأنت اأي�صًا اهلل
لأّنه الربوبية والتعاون

�صتكون ملوتانا مقابر �صرعّية
لكم اأق�صم بجميع موتى الرمال

فالأحذية ال�صوداء
مطمورة هناك .

28
بال نكران

اأّيها العبد يف الت�صّور
اأنت يف الريب وال�صلبّية والع�صور

اأيقونة  اأيقونة.

فاحت املدّر�س
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كّل هذا لأّن اأبجديتي من الطريقة
ولأيّن بال عزاء

اأفل�صف املاء وال�صماء
للحظة اأر�صم وجه اهلل

لقد اأخافني كثريًا
ولأين اأحّب �صرطته

اأقول لكم
�صرطة مكتبة جامعية.

وا�صمه ؟ منقو�ص على اجللد
هذا بالتاأكيد

الطابع ال�صتاتيجي لتكتي.

29
ها هو ال�صيء

الذي ا�صمه
والذي كنت ت�صميه

لزج كالدولة.

30
لن اأزحف

اإىل اآخر دوائر املتاهة
لقد حتجرت احلركات

فما اأطول فاتورتك يا رب !

31
وهذا الأ�صى املثقوب

قل يل
هل انت يف ال�صورة ؟

ُوِلْدُت غريقاً
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32
اأتعبتني اأتعبتني

اإذًا خذ هذا ال�صيء
الذي ت�صر على انه الغد

فما اأطول فاتورتك يا رب.

33
يف ت�صرين

ويف اخلنادق الأمامية
كان يطلق النار

ويف فمه ق�صة ح�صاد
رفع عينيه

ور�صم نافذة بي�صاء
على جبهة ال�صماء

منها تدلت �صفرية ف�صة
ف�صعد اجلندي

ويف فمه ق�صة ح�صاد
هابطًا ال�صالمل احلديدية

دخل النافذة
ومل يعد.

34
قلت يل :  اإذًا تعال ن�صنع ال�صيء

ن�صنع زمنًا
ُقلت : لن يهتّز ذلك ال�صيء يف الذاكرة

ُقلت : يف الذاكرة التي �صتكون
واحزناه لقد جتّمد ال�صيء.

فاحت املدّر�س
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35
اأر�ص الوطن

فرا�ص وثري
عليه تتمّدد الف�صيلة

قال القدي�ص
نعم الف�صيلة بالذات

اأيها القدي�ص. 
الطاهر اأيها القدي�ص الطاهر

لقد ا�صتاأمنكم قال
خالعًا �صرواله ببطٍء �صديد.

36
بكى

ودومًا اأ�صقط جميع احللول
عليك واختقك متوهجًا نعم هكذا

ما اأبرد املا�صورة ال�صوداء
نعم بال�صطورة

هكذا دفعة واحدة
لأنه ؟

لأنه حرمت من اأي التبا�ص
اأي وغد  اأي وغد اأنا.

37
اأّيها امل�صتبدلون مبا �صياأتي

اأّيها امل�صتبدل مبا �صياأتي حترك
نع جميع ال�صعارات حلمك من �صُ

األ ترى كم تتوهج ؟

ُوِلْدُت غريقاً
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انحدر معي يف الأجوبة ال�صحيحة
اآه ما اأروعك.

لقد اأعطيت جميع احللول دفعة واحدة.

38
يف هذا ال�صقام املت�صارع

مت�صارع ك�صريان الغروب
يف العني الباكية

يف تفاوت الأزمان
يف التجربة والآخرين

انظر انظر كيف يهتز اخلزي كبريق
يف الروؤية واحللم

لأنك يف مهمة
وبا�صم الب�صر

التوقيع :
اجلالد.

39
معلوًل

معلوًلً يا ‘حّوار’ الزمن القدمي *
من يد ابن اهلل املثقوبة

�صقطت اإيل
يف اأب�صط عبارة

على مدار ‘فلك اليوما’ اأر�صمك **.

* حّوار : اللون الأبي�ص. ** فلك اليوما : ال�صم�ص.

فاحت املدّر�س
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�ساعر يتقدم يف احلرية وال�سّن

I. وهم

توهمُت اأنني تعّلمت الكثري: 
ق�صيُت يف الأحالم العديد من الأعماْر

وجنيُت من الأوهام الكثرَي من اخليبات. 
َفَعلُت ما مل يكن بو�صعَي اأْن اأفعله : 

اأزحُت اجلباَل من مكانها، و�صرّيُت القطاراِت
يف بطنها. 

ومثلما ير�صى امللوك عن اخل�صوع مل�صيئتهم، 
كنُت مكتفيًا، 

 . و�صمريي يحّلق كالع�صفور بعيدًا ويعوُد اإيلَّ

لكنَّ الذي فاتني اأن اأتعلَّمُه
هو اأعظُم �صيٍء فاتني اأن اأتعلَّمُه : 

اأن اأقوَل، 
يف اللحظة املنا�صبة

ملن اأحّبْ : 
اأنا 

اأحبك !

عادل حممود
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II. مدنّية

تكّرر الليُل كثريًا، 
يف هذه املدينِة الفخورة املمّلة. 

ما من األِف �صنٍة مترُّ حتت اأقوا�صها، 
فوَق اأ�صوارها، يف اأزّقة روحها.. 

اإل لتقوَل لنا، بخّط احل�صارة العري�ص : 
]اأنتْم �صعوٌب موؤلفٌة من بقايا الأمل[

مللُت، 
يف هذه املدينِة الفخورة املمّلِة، 

من وقفِة البازي على �صاٍق واحدة 
على املفتقات يف خط التجارِة والربا. 

اأتفرج على كل اأطنان الغرباء.
 واأريد

اأريد اأن اأعوَد اإىل ليايل ال�صمت 
اإىل الأ�صجار
اإىل ال�صخور

اإىل توتي الربّي
ويف مكاٍن ق�صيٍّ لئٍق باحل�صرات

اأذرُف نف�صي
كالندْم.

III. قلعة 

كاأنا ال�صخوُر التي األَّفِت، منُذ قروٍن، 
»الأعماَل الكاملَة« للجدران العتيقة، 

َنْت بيو�َص التاريخ والن�صيان، يف قلعٍة َح�صَ

عادل حممود
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كاأّنا القلعُة بداأت تنهاْر. 

مل يفاجئني
بل مل يكن يعنيني م�صهُد ال�صقوط العفنّي

حجرًا وراَء حجر
ول َتف�ّصُخ اجلدران

اأو �صريُر اأجوبِة التاريخ على اجلدران
فهذه القلعُة مل تكْن بيتًا لأحِد غرَي �صالجقِة الع�صور.

 
ومل حتِم اأحدًا من ال�صكان املذعوريَن يف حلظِة الغزو 
الرببريِّ خارجَها

ومل تك بيتًا للحكمة.. اأو حلماقة ال�صجعان
)كانت للج�صعنَي وحدهم(

�صرُت اأفكر، كلما مررُت بها على �صفة النهر القدمي
اأفكر، واأنا �صاهُد تف�صخها وتعفنها وترميم عّفِتها

اأفّكر: متى هذه القلعُة العظيمُة العظمى.. الأكذوبُة
متى... تكمُل هذا النهيار ؟

IV. يباب

الأماكُن املغلقة 
الأبواُب املغلقة 

النوافُذ املغلقة...
كلُّها مفتوحٌة على �صرفات الحتمالْت. 

بعد ع�صرة اأعوام مّرْت على �صرفات املطر، 
ويف طريقها اأخذت ع�ّصاقًا اإىل النهايات...

كّلها، بعد ع�صرين غبارًا يف الدقيقة... هي نف�ُصها 

�ساعر يتقدم يف احلرية وال�سّن
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الأماكُن
والأبواُب
والنوافُذ

كّلها مغلقٌة ومفتوحٌة على الحتمالْت. 

مّرت ع�صرة اأعواٍم اأخرى 
والحتماُل الأ�صواأُ كان: 

ثّمة اأيٍد من املا�صي، مل ي�صتجب اأحٌد
لدّقاِتها امللحاحِة على : 

الأماكِن املغلقة 
والأبواِب املغلقِة

والنوافذ املغلقْة. 
لكن.. وبنظرٍة واحدٍة من عامل نف�ِص الآثار: كان هناك ثّمة كتابٌة

من غبار، يف مكان ما من غبار، كتابٌة معلقٌة يف لوحٍة من غبار
]هذا املكاُن مغلٌق لإ�صالِح... الزمْن[.

V. ال�َسَفر

يف املم�صى...
بعد مفتاٍح وباٍب وخطوتني، 

اأجُد احلقائَب الغريبَة م�صفوفًة، 
واأنا ل�صُت راحاًل، اأو على اأهبِة الرحيل. 

كاأنني �صاألُت اأحَدهْم يف العتم: 
من الذي �صي�صافُر اليوم ؟ 
و�صاألُت اأحَدهم يف العتم: 

ما الذي حتتويه احلقائْب ؟ 
انتظرُت اأجوبَة ال�صمْت...

عادل حممود
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فعرفُت، بعد اأن �صاألُت امل�صافَر الأبديَّ يف داخلي، 
اأن احلقائَب يل. 

واأنني ا�صتيُتها بالأم�ص. 
واأنني مالأُتها بالنوايا اليوم. 

واأنني

ن�صفي الأعلى م�صافر
ون�صفي الآخر )اإقامُتُه ارجتفْت(...

غريٌب اأبديٌّ
على 
اأهبة 

ال�صفر !

VI. الظل 

لن يتعرث هذا الفتى... اأبدًا !
راأيته منذ اآلف ال�صنني، 

عندما حّطمْت، يف ف�صيٍة غابرٍة، 
ال�صم�ُص �صّباكها العايل...

راأيتُه مي�صي حافيًا على زجاج الكوْن. 
راأيتُه، بعد اآلف ال�صنني، 

�صارحًا يف غيمٍة فوقه، 
وهي مت�صي اإىل مطبخها لتعدَّ اأرغفَة ال�صباح، 

راأيُته يغفو على �صريِر املوْج. 
واليوَم

اأراُه اليوَم يفّت�ُص، مثَل خبرِي انقرا�ِص الكائناْت، 
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يفّت�ُص، يف اأجفان وردٍة، 
عن نحلٍة تاهْت يف جماهيِل الرحيْق. 

لن يتعرّثَ هذا الفتى اأبدًا... اإنه الظّل ال�صديْق !

VII. اخلمي�س

دافٌئ هذا النهار
كاأنُه يخ�ّص انتماَءِك

اإىل �صعاِع الكوْن. 
من اخل�صر

اإىل اأعلى َكَرزٍة
يف �صماِل ابت�صامتْك

تقّدرين الأياَم بالنكهاِت امل�صيئِة. 
َفَمْن ي�صتطيُع اأن ُينكَر عليِك اأّياَم »اخلمي�ْص« ؟

م�صادفًة، يف رواق ال�صجريات
على مرتفٍع كنهِد الكوْن

اأتيُت قاطفًا جواَب زهرٍة برّيٍة
ومل َيْعنني �صوؤاُل الغابات.

فانتبهنا اإىل م�صافاِت الكالْم. 

ومثل حّينِي اكت�صفا 
الفوراَن الذكيُّ للرغباِت

م�صينا »اخلمي�َص« باأكملِه. 
من ذا يفّرقنا، َبْعَدها ؟ 
اإنه جواُب الزهرِة الربّية

�صماَل ابت�صامتْك. 
ل �صوؤال الغابات.. !

عادل حممود
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دافئ هذا النهار !

VIII. الغياب

ا�صطفاُق اأجنحِة الغياِب لياًل
يوقُظ املدينَة، ويك�صُر �صّباّكها
العايل. 

ال�صنونو يغر�ُص منقاَرُه يف الزجاِج
ِق،  املع�صَّ

ونحُن نائموَن على و�صادٍة
مملوءٍة بالريح. 
من الذي اأتى ؟ 

ماذا ُيريُد؟ 
ل ُيجيُب اأحٌد على ا�صطفاق اأجنحة الغياْب. 

هي اأجنحٌة يف املدينِة
لياًل

ا�صطفَقْت. 
وحتَت ُزجاِجها العايل

انك�صَر ال�صنونو.

IX. الوحدة

م�صاَء هذا اليوِم
�صاأكوُن وحدي. 

تعايَلْ اإيلَّ
ِل اجل�صديِّ اأفرغي َجَر�َص التنمُّ
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واْدُخلي املمرَّ اإىل الذهوْل. 
�صاأكتُب ُقْبلًة بحجِم كتاٍب

على �صاِقِك الُيمنى، 
ولأنَّك جائعٌة

�صاأطهو لِك ِقْدرًا من الرعْد
وقلياًل من الربق املزعَفْر

د الَفذِّ ُر اخلمَر لِك من زمِن التعدُّ واأح�صِ
لآلهٍة ُقدامى.

انتبهي، م�صاَء هذا اليوْم..
�صاأكوُن وحدي.

X. الغائب

ُدّلني عليَك، واأنت غائٌب
وُكْن اإىل جوارَي...

فاأنا ُعْزلتَك النائمْة.
ل َتُقْل اأيَن اأنَت ؟ 

بل كيَف هو �صكُل �صفتيَك الآَن. 
كيف تغمُز للفجر اأن ُيعيَد َنْف�َصُه

واإىل غيمِة ال�صباح
كيف ُتقّلُم منظَر الأ�صجاِر يف الندى. 

اأريدَك الآَن.

XI. العودة 

يذهُب ال�صعُر اأحيانًا اإىل �صائٍغ

عادل حممود
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ويقوُل له : اأريُد اأْن يعوَد
َخامَتي اإىل اأ�صِلِه..

مثلما كاَن يف يِد الهنديِّ !
يذهُب ال�صعُر اإىل �صفاف البحريِة

ّفِة :  ويقوُل، كما لو اأّنُه خُمِتُع ال�صّ
اأريُد فرا�صًة و�صمعًة فوَق �صطِح

البحريِة
ُثمَّ اأريُد.. الظالْم !

يذهُب ال�صعُر اإىل احلرِب..
اإىل ما بعَد الهدوِء املريِب ملْدَفٍع

ُمْهَمٍل...
ويحاوُل اأن يْعجَن الأ�صياَء فطريًة

مِلَا لي�ص ندمًا.. وهو الَنَدْم !

يذهُب ال�صعُر اإىل كلِّ �صيٍء..
اإىل كلِّ مكاٍن.. 

اإىل كلِّ ما لي�َص وطنًا اأ�صلّيًا 
ثم يعوُد

لكي ي�صَنَع
فكرَة ذاَك الوطْن.

 

XII. رق�س

طوَل ال�صهرة 
كانْت تبحث، بني اأكدا�ص

املو�صيقى، عن �صريط، يرّق�ص الفوران 
الذهبيَّ لل�صدوِر يف عزِّ انتباهاِت اجَل�َصْد.
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قلنا لها، 
�صعي اأيَّ �صوت 

اأيَّ مو�صيقى 
اأيَّ �صيٍء

فنحن جاهزون للرق�ص يف حفلة 
ال�صيطان، ويف ذكراه املجيدة، وجاهزون 

لأّي �صيء.

اأخريًا...
اندلَع ال�صوُت : 

كان »فال�َص الوداع«. 
ومل 

يرق�ْص
اأحْد !

XIII. ع�ساٌء اأخري

�صاأزيح هذا ال�صرير قلياًل
اأتقّرب منِك
ويف الليل...

حيث ي�صفق الليل على مغادرين 
ينع�صون يف الطريق

�صاأمد يدي. 
وحيثما كان هناك ِم�ْصَبٌك لتتيب جماِلِك

�صاأفّكُه باأ�صناين !

قد تتظاهرين بالنوم. 

عادل حممود
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لأنك حزينة من ع�صاء الأم�ص...
كان على طاولة من خ�صب اللغة 

اللغِة الفاّرِة من عزلة الإن�صان يف الغابات. 
كان ع�صاوؤنا مرتبكًا... ونحن اأ�صبه بالغرباء

كان ع�صاوؤنا يقود الكالم من ُعُنٍق

�صالت عليه اأزمنٌة واأفئدة، حيثما ُوِجَدْت. 
كان ع�صاوؤنا باردًا. 

حلُمه واأ�صماكُه، وبحرُه، وانتباهُه
البطيء يف كاأ�ِص النبيذ. 

كنا عاجزين فخورين !
م�صافٌة اأخرى...

ويزرُع الرايَة فوق عظامنا...
جي�ُص الَنَدْم !

قد يوؤملك اأول اللذة، 
حيُث تنّبه موطن الذكريات ال�صغري، 

على �صفة يف اأ�صفل... النهْد. 
فانتبهت ع�صافرُي ال�صياج. 

قد متيلني نحوي : 
الوجُه اإياه... ا�صتدارُة الذكاء يف ابت�صامة

النائم اجلميل... عنٌي يرفُّ على اأجفانها �صوُء
القبوِل الأويّل بال�صلح، يف وثيقِة اللم�ص... قد

تهبُّ رائحة الغ�صيل النظيف، ورائحة التنّهِد فيه. 
واأنا...

اأنا اأكمُل فكَّ اأزرار طال�صِمنا الباقيات. 
اأقراأ بني اأ�صطر البيا�ص النبيل ال�صهيِّ
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يف ج�صد اأعّرفُه )دائمًا( باأنه، وحَدُه، 
املر�ّصُح للخلود. 

لكنني انتبهت اأخريًا
حني مل�صٌة من �صَغٍف مل جتد مكانًا

انتبهُت: 
مل يكْن اأحد هناك

]عندما اأزحت �صريري قلياًل اأتقّرب منك[
مل اأجْد اأحدًا يف

ظالم ذاك ال�صرير.

XIV. �ساعر يتقدم يف احلرية وال�سّن

1
اأجل�ُص وحيدًا، كالعادة، 

على كر�صيٍّ اأمام الفجر. 
الكر�صي من خ�صب الزيتون 

واأمامي طاولة من �صجر التني 
وبني اأ�صابعي ري�صٌة من بومتنا التي ع�ص�صْت

يف زاوية املا�صي. 
اأكتُب على ورٍق اأ�صفَر من دلبتنا العظمى، 

اأ�صجل كل خ�صائر هذا اليوم: 
ل حبَّ على �صفاف النهر. ل �صرير لهذه الرغبات. 

القهوة اندلقت، َفَمَحْت كلَّ اأحرِف الكتابِة. حقُل
اأرجوان اآ�صف... يزخرف هذا الفجر. 
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2
لكي تر�صم �صورة ل�صخ�صٍ �صعيْد

ْع، اأوًل، يَدك اليمنى على �صدره.. ثم  �صَ
ق�ِص الأميال التي م�صاها حوَل الكرة الأر�صيِة

بحثًا عن حب. ثم ار�صم ما ت�صاء، باأي لوٍن ت�صاء
اأنت حّر

افعل باحلقيقِة ما ت�صاء !

3
يف اخلم�صني :  

اأدرَك الوردَة
تعّرَف على مرتفعات البهاء

اآتيًة اإليه يف املنحدرات
يف اخلم�صني: تقب�ُص ذروُته على �صرخِة الليل الطويل.

4
يف ال�صتني : 

اأمام �صخرٍة عليا...
زرقاُء ع�ص�ص فيها النحُل

ي�صعد نحو الل�صعاْت.
ويقطع ب�صكني الهواء العزيرِة

�صهَد الأيام !

5
يف ال�صبعني : 

يلُثم جدراَن ال�صوء
مك�صورًا، يف �صباح عميق، 

على ظلٍّ اآمن. 
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يقّبل ماء النهر. يرعى قطعان الأ�صجار العائدة 
من َغ�َصٍق راق�ْص...

ويف ذروِة وقت ما يتفقد ما ل يعرف من اأدوات 
العزلِة... �صاعت بني وريقاِت الأزهار. 

6
يف الت�صعني : 

كالأّيل يفّلي قرنيه. 
جبٌل يحكُّ له ممرَّ التنّمل يف الرئتني 

ووعول ترمُح يف ال�صوء
فكرُته... حني مالْت لتنام على قيلولتها

غّطاها
بحرير �صباها !

7
مائٌة

قرن كامل عدَّ اأ�صابَعُه فوق املعزوفات 
قرن يطوي كلَّ عالمات الناي. 

قرن دموٌي، �صعرٌي، اأبديٌّ

وفر�صاة من �َصْعر �صائب
دواة من خلطة األوان الدنيا 

كتبْت فوق جدار الكهِف الأوْل، لالإن�صان الأول : 

»اأطلقني...
يا اأهلل !«

عادل حممود
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XV. عاريٌة كمجاٍز م�سبوه

مل يكن لدي وقت
فاأنا ل اأملك منه �صوى الرمل

يف خ�صاِئرنا ع�ّص�صْت اأ�صدافه، 
وم�صى اإىل البحر تاريٌخ يراوغني، 

لكي ل اأعرف، يف زورق امل�صاء البعيِد، 
هوّيَة الراحلني. 

مل يكن لدي وقٌت...
لكي اأبحَث مثل اأعمى قدمِي الب�صريِة

وهالكُه قاَب حفرتني اأو اأدنى، 
لكي اأبحَث يف كومِة الكوِن الفتا�صيِّ

عن... »جمالك« !

اكت�صفُت، واأنا اأقراأ مثل ذئٍب يف اخلياْل، 
اأن اجلمال نور مقد�ص، حيثما ابتذله فائ�ُص الرغبِة. 

واأنني اأ�صيُل فيه، كما يفعل املاُء من جبل ثلجي. 
ُه... لفقِد ال�صالت البالغية الأوىل بني  اكت�صفُت اأنه ل ُي�صبَّ

العنا�صِر : 
لي�ص �صم�صًا، ول قمرًا، ول �صمعًة، ول وردًة

اأو جنمًة... اأو ما ل يقال فيه. 
لي�ص جمالك مما ُيقارن بال�صيء، يف كمال التنا�صق البديِع، 

بل هو الأعلى...
وكلُّ �صيٍء يقا�ُص به، لكي َيْثُبَت اأنه قريب

من بالغة الت�صبيه، وجماِز ال�صعراء. 

جمالك فو�صى
هو �صوء داخلنا...

�ساعر يتقدم يف احلرية وال�سّن
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هو كالمنا عنه...
لياقٌة بدنيٌة من اأجل ال�صراع مع اخللود اجلميل، 

حني للذكورة، ذوُقها، ولالأنوثة، يف الفو�صى
التي حُتِدُثها الأثواُب، حني يكون ثوب املراأِة ُعريها...

لالأنوثِة
هذا اخللود النبيل. 

ال�صوُء... عالمٌة على »املقد�ص« فيك 
نزوُع البقاء على هذه الأر�ص... باأي ثمٍن. 

الفجر، بقهوته، كاأنه ال�صباح الأخري
نكهُة البزوِغ على �صجرياٍت ملعْت فتنُتها...

لأنها مبّللٌة من ذاكرة الأم�ص. عالمٌة على »املدّن�ص« فيك. 

فكرٌة اأنِت
لولك ما عرفنا كيف ُي�ْصَتقُّ من احلليب ال�صوْق...

ال�صوق املتطرف، املغامُر، الوحيد الذي يتيُح
لنا ذهَب البقاء على الوعد: باأنك قد متّرين من هنا. 

لولك مل تلْد اأغنيٌة عّلقها على اأ�صفاره
اأيُّ كائن، اأيُّ تائٍه، اأي عزيز اأذّلُه غمو�ُص

ما يريده منك، 
لولِك اأيُّ �صاعٍر، مل يجد، يف مرتفعات البهاء،..

رغيَفه اخل�صو�صي، لكي ي�صبح مو�صيقيًا، 
ي�صحذ يوَمه الآتي، على مدخل الناي البعيد. 

�صياأتون جميعًا اإليك؛ �صحايا وهٍم، و�صهداُء نوٍر. 
هواُة، وحمتفون، وحمقى. م�صافرون عادوا. 

وتائبون، جائعون للغفران. مذنبون اآملون تكراَر
ياأ�صهم. 

عادل حممود
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�صياأتي اإليك �صوفيون يبحثون عن �صروح ملعنى املعاين، 
�صياأتي اإليك م�صتاقون، وح�صُب. �صياأتون اإليك اأفواجًا اأفواجًا. 

وهناك يف اأعايل اخليال امل�صّع، �صتكونني عارية كالع�صور
احلديثة، ت�صمعنَي هديَر الزماِن يف اأفواههم. 

وهم يهتفون، كما يفعل الرعاُع يف ع�صور الزعامات القدمية: 
اأيتها الب�صري الأخرُي اجلميل، على هذه الأر�ص، 

»نحن نحبك« »نحن نحبك« »نحن نحبك« !

�ساعر يتقدم يف احلرية وال�سّن
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اأريج حّمود

تقراأُ الهواَء باملقلوب

خاويًة بامتالئي
 اأنف�ُص عن وقتي برَد الأحرِف

 واأعانُق ظلِّي
 وها اأنا اأ�صَهُق بنهاياتي.



اأ�صعُد �ُصلَّمي نزوًل اإىل اأوَّيل
ُلني. ول اأ�صِ



ظلِّي يقوُد َنحوي
رفه. واأ�صابعي ُتورُق ب�صَ



اأ�صئلٌة ُت�صِعُلني احتمالٍت
فاأنطفئ.



يت�صلَّى،
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وَء ُر ال�صَّ يق�صِّ
يرميِه لالأحالٍم لهثة

هذا ما يفعُلُه الوقُت
هاُر ُمطفاأ ! والنَّ



َبَكْت،
اهتزَّ لوُن الهواء

ي ظلَّها من �صيحمُل عنِّ
حنَي يتعُب الهواء ؟



وقٌت ل َي�صُع اإل الُبهَتان
ل يعِرُف اأن يغريََّ �صكلُه

لريتدي املعنى،
كيف ِلهاتني اليدين اأن جُت�صَّا َج�صَد اجلدوى ؟
كيَف لهما اأن َيخيَطا ما متزَّق من ثوِب املدى ؟

واملدى يفتُح فمُه للغبار
وميطُر �صجرًا

واملوُت يحر�ُص اأحالَمنا
واأحالُمنا خناجُر تلهو بج�صدنا

وهاهو الأمُل من بعيد يديُر ظهره لنا
وي�صحك !



لتن�صي....
�َصتنَكِم�ُص امل�صافة

ويفرُّ الوقُت من روحي املثقوبِة باإبرِة ظلِِّك

تقراأُ الهواَء باملقلوب
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كلَّما حدَّقِت يف يقنِي َلهفتِك.



اأنا اأمامي
بكامِل اأناي

ي واأ�صرُِّع روحي واأم�صي ُن عدمي واأنقا�صِ اأحت�صِ
ل فكرٌة ت�صُقُط عنِّي   فاأ�صقْط

ول غايٌة تغويني     فاأ�صْل
ميلوؤين اخَلواء.

ل مدًى يحُجبني
ل �صم�َص جترُحني

ل ظلَّ يطفُئني
ل كوَن يحدُّين
َكوين: معناي

اأتغلغُل فيه اأ�صاُب بالأَلق
اأتناق�ُص فيه اأ�صاُب بالَوَهج
واأوا�صُل فيه ا�صتهاَء اخلطْر

واأكتفي بي
اأ�صرُي كنحلٍة فوَق دروِب اللغة
اأبتكُر فيها ماًء يتو�صَّاأ بعرقي

واأترُك للغيِب اأن يتعبَّدين كيفما �صاء
جمرًى، معنًى،  اأو �صالة

واأترُك ملعناي اأن يوا�صَل ال�صَّرَك بي لأوا�صَل اليقنَي بي
واأترُك لالأكواِن اأن تت�صظَّى بي لأوا�صَل اخللَق بي

وما همَّني بعُد

اإن طاَل عمري �صوؤاًل

اأريج حّمود
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اأو اإن دلََّك املوُت بج�صدي �صهوَة الفكِر
على �صدِر الكالم

فنمُت
و

َنام.



حنَي �صرّدَت حلظًة عّني 
�صاَع بع�صي مّني

همُت اأبحُث،اأفكُّ اأزراَر وجدي
 فوجّدُتَك يفَّ تقبُِّل بع�صي.



راأيُت ظلَِّك ي�صرُي حافيًا بنَي ال�صجر
 فارتديُت عباءَة الريح
 ورحُت اأداعُب الورق.



ماذا �صيقراأُ بعُد علينا هذا الوقت ؟ 
ومباذا يحُلُمنا الآن ؟ 

كلماٌت تتمتُم
فيما تزرُِّر حروَفها وتنتِعُل املعنى.



ملاذا تبَي�صُّ احلروُف كلَّما عانقُتها ؟ 
غيمٌة ت�صاأُل جواَبها.



تقراأُ الهواَء باملقلوب
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نهٌر مري�ٌص
 م�صاٌب بالنتباه؛

 منُذ �صطريِن مل يكلِّم ح�صاه !
قلبُه ي�صيُق، ي�صيق

ُه امل�صادفُة  حّتى تكاَد اأْن تعرُبَ
 من دوِن انتباه.



كلمٌة جمروحٌة؛ 
تثقُب رئَة النهار 

تروي بعط�ِصها ماَء اللهفِة 
وهي الآَن مت�صي يفَّ �صافرَة املجاز.



كان الهواُء جال�صًا على ركبتيها ك�صالة
 يتنّف�ُص غباَر طلِعَها ويقي�ُص بعطِرها 

عمَق املعنى...
 اأذكُر اأي�صًا

 اأنَّ حجرًا تلعثَم،
 ولفَّ بربيِقها دمَعُه اّلذي �صاَل

ها،  وبلََّل قمي�صَ
بّلَل حّتى 

خاطَر ذاَك اللون !



مل تعْد تكلُِّم اأحدًا، 
منُذ ب�صعِة حروف

 منُذ اأن مرَّ الّطريُق م�صرعًا وقطَع ظلَّها؛

اأريج حّمود



الآخر | �صيف 2011

248

�صارْت تقراأُ الهواَء باملقلوب
 وحَتِني �صقَف اأفكاِرها

 كلَّما مرَّت نلٌة وتعرثَّت بفراِغها.



يف حلب يزداُد عمري 190كم
ويقلُّ كتاْب

كيَف يا متنبي نقوُل »حلٌب ق�صُدنا«
وما هي الآَن �صوى بقعِة حجاٍب على وجِه الزمان ؟ 

وملاذا ي�صيُق اّللوُن هنا كلَّما اّت�َصَعت رئُة ال�صوء ؟ 
كيَف يا متنبي �َصُنْحِيي من جديٍد يف هذه املدينِة 

�صهوَتها،
�صهوَتنا للموت ؟

اآِه يا متنبي ما اأطيَب اأن نرتاَح قي جلِة 
ذاَك املوج.



حريانًة ت�صاأُلني الرِّيُح :
-يف مارع-

كيَف اأبني وردًة ؟
اأُجيُبني مت�صاِئلًة :

كيَف اأقوُل الده�صة ؟

تقراأُ الهواَء باملقلوب
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دّمر حبيب

مدينة اأخرى

I. قبل اأن يتاآكل الغياب

1
ي�صعون يف فم الر�صيع 

�صيئا فارغا ي�صبه حلمة الثدي
في�صمت الر�صيع دون اأن يدري 

اأنه يرتوي من لعابه.
اأبناء حوا�ّصهم 

ي�صعون الفراغ املنا�صب 
يف الفراغ املنا�صب.

2
اإنها مدينة اأخرى 

بحر اآخر 
حياة اأخرى 

واأنا الآخر اأي�صا 
اأنهدم ب�صحبة الأ�صياء التي لي�صت اأخرى.

عيني املفتوحة بئر ترجم الظماآن باحلجارة 
اأغم�صتها لأرى الكون على حقيقته 
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لأرى كون عتمي ال�صخ�صي 
اقتلعت لّبها ثم اأغم�صتها 

من يدخل الآن ؟
من يحفظ يل ما اأرى ؟

من يلحق بي ؟
من يلحق بي ؟

اأريد عالقة اأكرث عمقا بني الفري�صة واملفت�ص
اأنه�ص اأح�صاء احلوت الذي ابتعلني 

ل اأمل�ص الأر�ص بقدمي 
الأر�ص وجوه .

عندما اأدخل كهفا 
ل اأحمل بيدي م�صباحا اأو قنديال 

اأحاول اأن يكون يل جناح خفا�ص
جا�صو�ص على م�صاعري
يف قلبي اأكرث من قلب 

لذلك قد اأ�صتطيع اأن اأحب امراأة واحدة. 

3
- اأرمي ثمرة يف الهواء عاليا 

واأتخّيل غ�صنا :
الغيمة البعيدة تبدو عمودّية

ل لأن الأر�ص كروّية ،بل لأن ماءها يحنيها.
ولل�صبب ذاته
انتظاري  اأفقّي.

- ت�صقط الثمرة.

مدينة اأخرى



الآخر | �صيف 2011

251

بالربق اأم بالثمار 
�صاأحمي ظّلك يا حبيبتي 

- ويقول حبيبتي !
مل يبق من ورقة العمر غ�صن بيا�ص 

ليحط الطائر 
تي منك يا حبيبتي  �صاأعطيك ح�صّ

- ويقول حبيبتي ! 
)ويخرج اجلنني بالقّوة( 

/تعّلمن من اأجّنتهن اأن ال�ّصهم اخلارج من اجل�صد 
اأ�صّد قتال من ال�ّصهم القادم لختاقه ./

انتظرتك يف بطنك يا حبيبتي
ورحت اأرّجف فيك �صوقك اإيّل

برئة من وراء الختناق
نفخت على جدرانك املراثي

لتتعرقي دمعي
برئة خ�صراء

احتقت .. اأحرقتك يا حبيبتي.
اأنا ال�صهم اجل�صد 

من يلحق بي ؟

II. نظرات من املقعد اخللفي

اأ
على طريق الأطفال 

كل �صيء منعطف.

دّمر حبيب
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ب
حتى النفايات

عندما نرميها حتت �صجرة
تبتكر بداية اأخرى لنف�صها

يف فكر جديد عنها .

ج
ماء ال�صالل يغم�ص عيونه يف الف�صاء

كمن يعي�ص قبلته الأوىل :
ترى 

ما الفرق بني ال�صجيج الذي اأعرفه
وال�صجيج الذي اأ�صنعه ؟

د
كيف اأقنع الراعي باأن يقّدم خروفا للذئب

مادامت الع�صا يف يده ؟
اأتراه يفعلها عندما مي�صك الناي ؟

ه�
كيف اأ�صعر بوجع اخل�صب

واملطرقة تبحث عن اأفكارها يف راأ�صي ؟

و
الأنبياء كلهم اآباء الرب

ل تخف .. ل تخف يا ي�صوع اإن كنت ابنه.

ز
ماذا يعني الثلج ل�صخ�ص و�صل للتو اإىل دم�صق قادما من رو�صيا اأو مّريخيا ؟

مدينة اأخرى
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وماذا يعني املطر لغريق �صوف يخرج بعد قليل من اأفكار البحر ؟

ح
ري�صة واحدة بقيت يف القف�ص

ُتبِكم ع�صفورها يف الغابة

ل حرية مع الذكريات.

ط
اأرمي حجر الرند

فيجيء واقفا على اإحدى زواياه
حتى احلظ ال�صيئ ل اأح�صل عليه ب�صهولة !

اأحّدق بني عينّي 
ما اأو�صع العامل !

ي
اأحرقتني النار بتهمة الإقالع عن التدخني.

ك
عيني ل ترم�ص يف وجه ما ي�صيء 

لكنها مطمئنة ل�صيق كل �صيء 
كما الريح حتت الورقة املت�صاقطة
 حتمي نف�صها من اّت�صاع ال�صماء.

ل
يف كون الذكريات

حتى املقابر لها مّد وجزر.

دّمر حبيب
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م
املاء الذي يف جوف الثمرة 

هو اأي�صا �صوف تقتله حريته.

ال
الأ�صجار التي امتلكت القدرة على الطريان

حملت الأر�ص معها .

اأعرف �صجرة احتقت من تلقاء نف�صها
كانت البومة تنام كل ليلة بني �صلوعها

قبل اأن تّدعي النبّوة وياأكلها الفاأر.

اأعرف �صجرة اأدخلت غ�صنا من النافذة
لتداعب ع�صفورا يف قف�ص.
�صجرة الزيتون اأمام �صرفتي 

مييل جذعها باجتاه املارة
وجذرها باجتاه عيني.

يف الإن�صان حرّية ما يقّيده
ل حرّيته.

III. قهقهة متّيز بني تواأمني

حياتي التي كانت تتغريُّ ب�صربة حظ اأو 
ب�صربة �صم�ص 

�صارت ُتغريُّها عبارٌة �صغرية على هاتفي املتنّقل

مدينة اأخرى
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»ر�صالة جديدة.«



نع على عاّلقة �صّيئة ال�صّ
ثيابي التي عّلقتها قبل النوم

ترتقب غفوتي لكي تعود اإىل املحالت التجارية
التي رمبا اأ�صبحت مطاعم اأو مراكز لبيع اخل�صار.

كرهت ثيابي رائحتي ال�صخ�صية
والآن ترحل باحثة عن اأ�صدقاء الرائحة العاّمة.

اأتثاءب مك�صوفا
اأنا القهقهة التي متّيز بني تواأمني.



عندما اأنظر اإىل تلك البيوت املت�صابهة
ل اأفّكر بغري الزلزال.



�صاأعّلم اأبنائي ال�صهيل.



كالقنبلة
اأحمل موتي يف اأح�صائي
و موت غريي يف موتي.



القهوة ل طعم لها هذا ال�صباح

ل رائحة لها

دّمر حبيب
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حتى الفناجني ل خطوط فيها ول م�صتقبل ..
رمبا كنت اأبحث عن عامل اأف�صل
رمبا كنت اأبحث عن هذا العامل.



التنف�ص ال�صطناعي يعيد للقلب خفقاته الطبيعية

فمي على فتحة يف �صاعة احلائط

اإنها بداية امل�صاء

الفرق بيننا حلظة واحدة

نفخت .. نفخت

حتى �صارت �صاعة احلائط بندقية
وانت�صف الليل يف قلبي.



اإ�صبعي الو�صطى بكل ثقلها الدليل واملعريف
وبكل وظائفها العتيادية منها وال�صتثنائية

وبكل نزعتها ال�صتك�صافية
املظلومة لغويا
التي بال ا�صم 

تن�صم الآن اإىل
�صّف البطالة يف الكون 

جنبا اإىل جنب
قرب عر�ص اهلل.

مدينة اأخرى
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VI. متقاعد

اأ
مل اأعد اأنظر اإىل ال�صم�ص، فالأر�ص حارة حتت قدمّي

اأقف على ال�صاطئ 
بني موطن املاء وموطن الدم 

ورائي املدينة تهرب اإىل التاريخ
اأمامي البحر ميوج بعك�ص �صواطئه.

واأنا بينهما م�صمار يدّقُه احلنني يف الذاكرة.

مل يتغري �صيء .. تغرّي كل �صيء
كان البحُر ماًء ماحلا .. �صار البحُر ملحا مبلال.

ب
عندما طاروا

عرفوا املطبات الهوائية
عندما �صاروا

عرفوا املطبات الأر�صية 
لكن ملاذا

اأ�صعر مبطبات حادة الآن
واأنا واقف يف مكاين ؟

تفكر اأ�صابعي بالكتابة فتكتب دون اأن تفكر.
ج�صدي عبء على عيني

عيني عبء على ب�صري.
يا اأ�صوُد يا قناعتي الب�صرية 

اأريد اأن اأعي�ص بال حوا�صي القليلة 
لأظّن باأنني اأعرف مكان القلم

ثم اأظن باأنني األتقطه

دّمر حبيب
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ثم اأظن باأنني 
اأكتب هذه الكلمات.

V. ببطء كاأ�سنان االأطفال

ع�صلة الندم تنمو وتكرب لدي
رغم اأنني نادرا ما اأ�صتخدمها

وعيني ت�صمر بعد كل امراأة جميلة.



�صوتك يذكرين بال�صوكول البي�صاء 
 تلك امل�صنوعة من �صيب طفولتنا.



اأنظر اإليك

تتمايلني كتلويحة غ�صن خائف

يف غياب الريح

حيث بني الأع�صاب

بثقة تبي�ُص الأفعى

فكرة ال�صيد.



مدينة اأخرى
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يا حبيبتي

مل يبق منك �صوى غ�صن

مازالت تنهره الع�صافري 

لكّن الع�صل الذي كان على فمك يوما

مازال ي�صنُع النحل.



فانو�ص البحر ل ي�صيء

لكنه يحرق .

نحل البحر الذي مل اأره يوما

نحل البحر الذي مل يخلق بعد

ع�صله ينتظره

يف عني حبيبتي.



املراأة التي تلّوح يل

تختفي يدها قبل اختفاء بقية ج�صدها

دّمر حبيب
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حيث اأجد عزائي يف الأ�صياء التي لتهمني 

الأ�صياء التي ن�صيتها.



يف اللحظات التي كانت منا�صبة لر�صقك باملاء

كنت عط�صانا

اأد�ّص لك الندم يف ع�صري الربتقال.



ما�صّي الذي هدرته حتت حلافك

مل يعد يتنف�ص

غباري على امل�صابيح

غباري على �صم�ص يوم اخلمي�ص

ي�صخر من التوقيت ال�صيفي لفنجان القهوة

ها اأنا قد كربت يف انتظارك ببطء 
كاأ�صنان الأطفال

ول�صوف تلد يل امراأة غريك
طفلًة ت�صبهك.

مدينة اأخرى
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فادي عّزام

يف مدح اخل�سارة

1
نحتاُج اعتيادها   

 الكفَّ عن ردعها    
 الحتفال بها، ب�صمت راهٍب بوذيّ    

 و قلب َزْعَفَراين   
 ل نطلب ثمنا لها: كالتعاطف وما �صابه    

كالبكاء و»ما �صال«
 ن�صرُب نَخْبَها، لتبقى يانعة.   

ونذوقها بال نهم
ونتلوها �صعرا ب�صبع قراءات.   

اخل�صارُة تتاألُق يف احلاناِت   
 وقبلَ ن�صاعة اخليانةِ    
 وعلى حافة الق�صيدة    

ُر وجٌه األيٌف، و�صَط َوْح�َصٍة �َصاِدَرة  .  وعندما َيْح�صِ

2
 اخل�صارُة ت�صاوي بني الب�صر    
 تـثِلُم ُقُلوَبُهم بطهارٍة عادلة    
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 ُتق�صق�ُص اأحقاَدهم    
 ُتوِقظهُم من اأفيون اْعِتَقاِدِهم.    

 وترَفُعهم ملَقامِ الَعاِرِفني.    
 فال اإْعالناٌت ترّوُج الربحَ    

 ول اأعداٌء َيَودوَن التفوَق على َخا�ِصر اأَ�صيلْ    
 اخل�صارُة اقتاٌب، ممَّا �َصاَهم اجلميع يف البتعاِد عنه.    

3
 اخل�صارُة ل تقبُل الِق�ْصَمة    

 الربُح يفعُل ذلك    

 اخل�صارُة ل ُتعو�ص    
 الربُح يتقُن ذلَك    

 اخل�صارُة امتالء الذات   
 الربُح اإفال�صها    

 اخل�صارةُ خياُر ال�صفر املُف�صلْ    
 الربُح يع�صُق الأ�صفار    

 اخل�صارة اإْلَفٌة مل ُتكت�صْف بعد.    
 الربُح �صبُب ذلك    

 اخل�صارُة تفكُّ الرتباط  مبا يلت�صق    
 الربح ي�صدُّ اخِلَناقْ    

 اخل�صارُة اأُنْثىَ    
 الربُح َذَكرْ    

يف مدح اخل�سارة
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يف اخل�صارة يوؤجَُّل اليوُم والعمُل والعمُر اإىل الغد    

الربح.... ُلَهاث.   

4
اخلا�صرون اأ�صدقاء الريح   

 يجوبون الظالم بقلوب من الف�صفور    
 واأجنحة على الظهر    

 يوزعون على املدينة ُلْقياهم    
 ويعزفون باأقدامهم حلن الُعَلِب الَفاِرغة    

 يحتفلون بّفْقِد زّر من القمي�ص    
 وي�صربون من اأجل اأي �صيء ويف كل وقت    

 ل يتقنون طالوة الوعِظ    
 ول يقولون �صكرًا لأحد    

 يهيلون التاب على الأحياء    
 و يتلذذون ب�صّم الهواء    

 وحكِّ الفخذ من اجليب»املخزوق«    
 و�صرب املياه من الينابيع    

 بينما يتفرج عليهم الآخرون    
 ويقتلهم الظماأ.    

    5 
ْيها      تراهم َي�ْصَعون لأَقا�صِ

 الربُح ل ميلُك القدرَة على الفداحة    
اخل�صارة، فقط.

فادي عّزام
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تلك هي �سوريتي 

خربطٌة متعمدٌة  لكل �صيء 
مفتاٌح خلزينة مفل�صة 

»عكرتة« على �صكِل خفِة دم 
قوائم اأربع، وغ�صاوة حاملة 

ور�صة عمل لتخريب ما يتم اإجنازه
اأحافري مكد�صة يف ن�صو�ص مقد�صة 

"فيوزات"معطوبة 
عطالة معجوقة بالفو�صى

زيق اأ�صود على �صورة �صاب مل يبلغ اخلام�صَة والع�صرين 
�صورٌة دامعة لطفلني يهوديني، �صويت عائلتهما يف الهولوك�صت 

حٌب بطعم اللحم املحروق وجٌب يت�صع لكل الذئاب.
زنخة ل �صك يف م�صدرها 

ترّحٌم على البدايات الأثرية وزمن م�صى 
حفل باذخ من �صفلة ال�صعراء وال�صهداء والقد�صيني و)بولي�ص( نازل تبوي�ص يف »اخلليقة«

قلم بيك اأزرق 
فيلد ع�صكري 

بطانية جلد النمر 
دفت عائلة وبونات مازوت  

التواء كعب و�صراخ ثقيل لالأمل يحتمل 
تلك هي بالدي. 

كان ي�صريًا اأن نتك الباب مفتوحًا 
ونتفرغ  للقبلة  

اأن ل نخاف من اأحد 
اأن نتكلم منذ ال�صباح حتى ال�صباح التايل عن اأ�صياء مفربكة 

اأن ن�صتحم معا يف البانيو الأزرق 

يف مدح اخل�سارة
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و َنَتَن�ّصَف حتت هّبات احلنني و�صوء نائ�ص ونحتفل بتقطيع الوقت حتى تعود الكهرباء  
واأن ندخن حتى اأعقاب ال�صجائر التي اأتلفناها لياًل 

كان ي�صريًا اأن يعّزينا قاتلنا باأنه اأبقانا اأحياء 
كان ي�صريًا اأن ن�صاهَد كل �صيء وكاأنه ل يعنينا. 

تلك هي معجزتي 

خياناٌت مرهقة لنهايات اأكيدة 
جواز �صفر وحُلمة وطنية 
قديُد جثث واإكليل موتى 

رف�ص تام و)قوًل واحدًا( من�صوٌب عمدًا 
�صرب مربح واأن�صوطة عبث 

حذاء مبخو�ص ونقعة وحل 
اأخبار عاجلة وم�صرية موؤجلة
خاطر مك�صور ل يجرب اأبدًا 

وقلب مبخو�ص ل يرتقه �صيء 
نرج�صية اأودى بها حادث �صري. 

تلك هي نهاياتي 

خيبة اإثر خيبة 
امراأة اإثَر اأخرى

 L و�صٌم على �صكل حرف
»نلية« ملونة اجل�صد يف �صقيع العمر 

»�صحارة« موز فارغة لتذكارات تثري ال�صحك اأكرث من احلنني 
و�صندوق �صغري فيه اأقراط كثرية 

ثالث عمليات كورتاج 
و�صيدات ت�صكعن يف حفلة خيال على قد احلال 

فادي عّزام
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يرافقهن اأرخميد�ص بجلبة ت�صدرها قواريره امل�صتطرقة 
رحيل اأكيد وكلما »اكتملنا انتهينا.« 

تلك هن ع�سيقاتي 

كان ي�صريًا عليه اأن يفوت باحليط، احليط نف�صه 
كان واجبًا عليه �صتم ال�صاعة التي التقينا بها )11،30(  

كان لهم اأن يتكوا الدويلعة هربًا من اأجرة �صاحب البيت 
واآخر مي�صي يف )قد�صيا( كقدي�ص 

ملعون يلملم يف )جرمانا( رائحة من غابوا 
مهوو�ٌص مي�صُط �صعرها باأ�صنانه 

و�صحية تفربك الع�صاء من بقايا غداء اأول اأم�ص 
مقبو�ص قلبه يفرك يديه كلما قرع اجلر�ص.

وماأزومة تع�ص �صفتيها كلما �صرخ اأين كنت؟ 
ومرعوب ينتظر قتلها بعد اأن يتاأكد من خيانتها الأكيدة التي �صتاأتي بعد اأحد ع�صر عامًا 

ومرغوبة ظلت تتدلل، حتى داهمها الياأ�ص و�صنونه 
�صويفٌّ يلتقط مالب�صها الداخلية، لريى هل بها �صهوة اإثر عودتها من باب توما 

وهي حت�صي علبة )كوندمه( وتن�صى كم مرة فعالها 
اأوغاد ال�صام الأجمل 

طائفيون بالفطرة 
د�صمون ل يه�صمون ب�صهولة 

حاملون اأكرث من نوم طويل 
رائعون يثريون امل�صيئة 

هاربون من قراهم 
قارئو مئة كتاب ل اأكرث 
حافظو الدر�ص جيدا. 

هوؤالء هم اأ�سدقائي 

يف مدح اخل�سارة
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كني�صة ال�صيدة وزيوتها ال�صافية 
جامع اأبي الدرداء على خا�صرة القلعة املهدمة 

اأرمن ويزيدية، زرد�صتيون وملحدون 
مت�صولو الإميان وماأذنة ابن عربي 

حمزة بن علي ومولي العقل 
فخامة املر�صد وربه املنيع املح�صن عن ال�صتيمة

وجه القمر و»�صلفون« مع َقرفة نبيذ
كالزيون وحيادرة 

�صابئة ومهوو�صون بالطواوي�ص 
ت�صامح ريا�ص التك 

وبقايا جثة فرج اهلل احللو 
رغبة احلالج ونقاء ال�صهروردي 

رماد و �صحار جثة غيالن الدم�صقي 
تعاليم اآغا خان ودراوي�ص يدورون يف فلك �صاحة املرجة 

حج مربوك و�ُصكٌر مربور وجرح م�صكور
تلك هي ديانتي. 

طفولة نا�صعة �صاغها �صليمان العي�صى 
نَظام منظٌَّم وعرّيف وا�صي ي�صجل الأ�صماء على ورقة تودي مبن فيها 

جمالت للجدار 
اختفاء كلمة ل وا�صتبدالها بكال

اقتاف املعرفة من اأ�صاتذة خُموزقني بالفطرة 
عقوبات لأطفال تليق بفريق مالكمة  

حوافز على �صكل �صعار يغرز يف ال�صدر 
روَّاد وطالئع 

�صرقة حقول بطيخ واأ�صجار دراق 
برد والكثري منه 

»طبابيع جلي« وبنطال واحد لأربع �صنني 

فادي عّزام
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�صباط، رف�ص �صاري البال�صتيك اكتاءه  
نزق وخوف وتبول لاإرادي 

م�صارعة حرة وحلم بقب�صة )كريي فانريك( 
تل�ص�ص وخمرية وق�صل ه�ص ي�صتعل كلما �صمعنا عن اليون�صيف. 

تلك هي طفولتي 
تلك هي �سوريتي.

  
بني لندن وال�سويداء

ال�صويداء :
الربد ينخر العظم والروح ويفرغ الكالم من جهاته

ثمة تقم�ص يف كل �صيء، تراه من ‘عني الزمان’ *
عني �صاحرة تطل بها على الغيب وتتماهي مع ح�ص بالفتنة لدرجة النحاء.

يف ال�صويداء:
تتدثر املدينة ‘بالتناويح’، تتقن ابتكار امللل ول اأحد يحزر نّية ال�صمت كيف  �صيوؤول دمًا 

لزجًا بعد قليل اأو رحياًل طوياًل.
رائحة النتظار، تزكم روح املدينة وتثري �صهوة تق�صري الوقت

دبق ال�صاعات املت�صابهة دبيب ثقيل بليد وممغوط، انتظار خلال�ص دامع وهالك م�صبع 
بالفقد واأروح اأنفقها معظم اأبنائها يف حارات طربق وحتت ج�صر الكول وغابات ‘فنزويال’ 

وخليج العرب.
املحلي و‘�صورية ن�صر’ ‘كود’  ‘كود’ لتعريف  املجيدة  ال�صويداء  نعيم’ عاهرة  ‘فحبقة 

للوطن.**

* عني الزمان مقام ديني معروف يف ال�صويداء. ** حبقة نعيم و�صورية ن�صر عاهرتا ال�صويداء الأ�صهر، تن�صج 
عنهما الطرائف واحلكايات وعلمتان فارقتنا يف روح املدينة املحافظة.

يف مدح اخل�سارة
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ابن ال�صويداء:
ل يعرف عن احلدود اخلم�صة واحلاكم وال�صادات الغائبني وبيارقهم امللونة وموله العقل 
اأكرث من معرفته عن املطاعم وتن�صيب ‘الأفخاخ’ وابتكار امللل ودح�صه بتقنيات الدبكة 

وقتل ال�صقيقة التي تتجراأ باخلروج من جغرافية ال�صطوات.
مواثيق وحجج مكتوبة بدور الك�صف، جمعها احلاكم باأمره، خمزونة حتت الأهرامات 

العظيمة، �صتقراأ كنتائج البكالوريا لأهل اخلري الفائزين

ال�صويداء:
قرية كبرية جتاوزًا اأ�صبحت حمافظة ‘جدا’ منفتحة مبقدار ما ي�صمح به النتظار ومغلقة 

كباب حل�ص * ل يفتح اإل من الداخل.

ال�صويداء:
قدا�صة ال�صهوة، اأفانني العيب، ارجتال احلياة، فطنة العرق، �ُصْكٌر و�صكَّر وحكايات متاهت مع 

التقية، اخلوف من املذبحة القادمة، لن جتد ‘�صزوفرينيا’ جمعية اأكرث من ‘�صاحة ال�صري.’

يف ال�صويداء:
�صينما ‘�صرايا’ توقفت عن العمل منذ ع�صرين عامًا، لكن ل يخلو اأ�صبوع من فلم عن احلب 

على الطريقة املحلية، اأبطاله من راوغ الفراغ وامتالأ بلوثة احلب
حب مدجج باخل�صارة يحتاج ج�صارة من نوع خا�ص، النا�ص يقتفون الزمن باحلب 
والأمنيات وف�صائح احلب تدور يف �صباحات ال�صويداء و�صبحياتها، ل ميّر �صباح يف 

ال�صويداء دون ف�صيحة حب، الف�صيحة تكرع مع كا�صات ‘املتة’ واحلب يوا�صل كيَّ قلوب 
فتيانها ودمغ غ�صار عيون بناتها، عيون مفتوحة بات�صاع على ال�صغف واملوت والرغبات.

مدينة يتقدد فيها اجل�صد، وينفتح فيه ال�صر، متوُر بها النهايات، با�صطراب هادئ، ل �صيء 
يغري اأو يتغري، ثبات مبهم الهوية، ما�صٍ ل اأحد يتقن ا�صتعماله فريجتل يف الأعرا�ص على 

�صكل اأغاين وتهاين و�صبابات.

* باب احلل�ص : باب روماين قدمي م�صنوع من البازلت الثقيل ل ميكن فتحه من اخلارج ولو بقذيفة مدفع، وميكن 

لطفل �صغري اأن يفتحه باأ�صابعه من الداخل.

فادي عّزام
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ال�صويداء: ِحَداٌء وِحداد، تكور اإىل الداخل، اأحكام م�صبقة، حمكومة بالأمل، م�صبوهة يف 
اخلريطة، متوكة للقدر، مبتورة عّما يحوطها، مرفوعة ب�صمٍة و�صمٍة ورائحُة احلبق، 

مفرودة يديها ملعانقة الرحيل.
يلهو بها الفراغ، ويلتهمها الإنكار والعمر فيها �صاحة وافرة لكل اأنواع النتظار.

لندن:
هذا اأنا بال رتو�ص تذكر

بال اأحد يعرفني اأو اإحد )ى( ت�صتدل علي
ل اأ�صعر باأين حر، ول غري ذلك

ل�صت وحيدًا لأقر�ص ال�صعر، ول بالكثري لأرا�صل اأ�صدقائي.

اأجول املكان على �صكل اإمياءة بال معامل
طائعًا متامًا وم�صدوهًا كفزاعة مك�صوفة

هذا اأنا مهما تغريت الأماكن
تبقى ‘املربعات’ * اأعلى ما اأ�صبو

وال�صويداء اأق�صى ما اأ�صل

هذا اأنا برفقة امراأة من ‘فيني�صيا’
نت�صاكل يف �صوارع لندن

نقرف�ص للمراقبة املارة يف ‘البكاديللي’
نحت�صي ‘املوهيتا’ يف بار كوبي

ندخن املرجوانا ون�صحك بال �صبب
وبدل ‘ب�صحتك’ تقول يل : ‘�صالوتاه’

* املربعات: ا�صم يطلق على اأعلى بناء يف قريتي ‘تعارة.’

يف مدح اخل�سارة
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ها اأنا اأ�صيع يف املتو
اأرتكب احلماقات نف�صها.

ومهما تغريت و�صيلة النقل
واأ�صماء املدن

وروائح الن�صاء
وطريقة الحتفال

ووجوه رواد البارات
تبقى ‘املربعات’ اأعلى ما اأ�صبو.

وال�صويداء اأق�صى ما اأ�صل.

�سوريا يا حبيبتي

اأن ياأتي امل�صاء لنعرف اأن رحلتنا انتهت’ يكفي  ‘كان 
اأفرغنا موؤونتنا من الق�صائد و قناين النبيذ وال�صتائم

عند منعطف الأ�صف م�صينا بال حكة يف ال�صمري
ول اأمل مغرور بغد اأف�صل.

م�صينا فقط
خفيفني كاأوراق يف مهب خريف �صخيف

مدججني بكل الأوان املنا�صب للرحيل
ثلٌة من الرفاق، نتقا�صم.. من التبغ قطنته ومن ال�صغف فتنته ومن البقاء األفته ور�صوته 

وبقايا دخان اخل�صائر الطازجة تطري على عواهنها
وم�صينا اإىل حيث ل اأحد يعباأ باملارين �صريعًا

وامل�ّصائني واحلزانى وم�صاريع ال�صعراء اأو القادمني من جهة املجازر ال�صامتة.
تركنا ‘اآدم حامت’ يف مقهى ‘الرو�صة’ ي�صتقبل الوافدين من اأر�ص الرافدين باآلمه الباذخة، 

وحلقنا زوغان نظراته وُحروقه امل�صوية يف فرن الوطن.
تركنا منعطفًا كاماًل، يف اآخره من ينتظرنا لنجلب عّدة ال�صهرة ونغني دون هوادة

و�صلكنا طريق املطار با�صتقامة العابد.

فادي عّزام
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تركنا كل احلقائب دون تو�صيب والأبواب دون ت�صكري واحلكايات دون تتمات وا�صحة 
لأننا نود اأن نعود يومًا ونكمل كل �صيء

دفعة واجدة اأو دفقة طائ�صة
تركنا دم�صق ت�صلع اأزرار قم�صاننا وتخلع اأكتافنا وتركلنا مبهارة احلبيبة اخلائنة.

وتعطينا بو�صلة معطوبة ل ت�صري اإل لقا�صيون.
تركنا البالد واحلبيبات والهواء وظالل

وم�صينا كان همنا اأن ننجو من املوت �صجرًا.
بال اأمل نروج له

بال اأعداء لنعقد معهم �صالمًا �صافاًل.
ول اآثام وا�صحة

فقط م�صينا يف عبور �صيق بني اآ�صفني
فال الغربة قبلت اعتذارنا

ول دم�صق �صمعت كم مرة اعتذرنا من حليبها.
اأعطينا ما هلل لالآخرين واأبقينا ما لقي�صر معنا

غدرتنا الو�صايا كما يليق بع�صاق اأدمنوا اخل�صارة
كان علينا اأن نكتب ن�صو�صًا عن احلداثة كيما يقراأنا املح�صوون يف اأنفاق احتاد الكتاب 

ويجدوا من ي�صتموه.
كان علينا اأن نبي�ص ونربخ ونبقبق، كي نقنع ال�صادة اأننا مدجنون

كان علينا اأن نلعن من ماتوا منا وهم يظنون اإّننا على الدرب ل�صالكون
كان علينا اأن نحب وجه يو�صع بن نون وهو ميرغ ج�صد اأريحا يف روث فر�صانه

كان علينا اأن نختار بني ف�صيلني، واحد ملتٍح واأخر مرت�ٍص ونن�صى الوطن.
كان علينا اأن نغ�صل اأقدام مغت�صبينا ونتك الدماء على املالءة وندعو اهلل اأن ينتقم من 

اأعداء الوطن.
كان علينا اأن ندو�ص رقاب الأقرباء والأوفياء وال�صهداء وكل ق�صائد ال�صعراء الذين تغنوا 

بالوطن وماتوا من ال�صجن.
كان علينا اأن نطيق ال�صفيق ونتقن الت�صفيق وال�صفري والزعيق لكل من اأودى بنا بال وطن.
كان علينا اأن نكون ما نحن به هاربني، �صالني، هائمني، من�صيني، خائبني خائفني، طاعنني 

يف الغياب حني يح�صر وجه النذل ويغيب الوطن.

يف مدح اخل�سارة
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كان علينا اأن ن�صتل ما تبقى من حكايات اجل�صد و�صروات ال�صباح وجلخ النهايات على 
برداخ القلب ونراقب خراب الدورة الدموية يف ج�صد الوطن.

كان علينا اأن ننجز احلياة  ق�صرًا، ونقطعها َرحْمًا ونفارقها ظالًل ونكتفي ب�صم حفالت 
ال�صواء على ج�صد الوطن.

كان علينا اأن ل نكون يف كل �صيء اإل بامل�صريات والإح�صاءات واملزادات التي تبيع الوطن
كان علينا اأن ن�صتم الوطن لنجد مكانًا نتكاثر فيه ب�صمت اخلراف اأو نوؤمن بحكمة اجلزار 

ملّا ي�صحي بنا يف الأعياد واحلروب وال�صاحات حني يجن الوطن.
كان علينا الكثري اأن نفعله ومل...

اأن ن�صاأله ومل
اأن نقتله ومل
اأن نكتبه ومل
اأن نغريِّه ومل
اأن نلمَّه ومل

اأن ندفنه ومل
اأن نن�صاه ومل

كان علينا اأن نرق�ص يف عر�ص الدم ومل
لأننا م�صينا غري عابئني بالوطن

لنتقن الفتك بحياتنا خارجه ونخرجه من خارطة اجلهات ونحن ن�صكر دون هوادة ونغني 
ب�صوت خمنوق م�صروخ ممطوط، من �صميم القلب املعطوب

�صوريا يا حبيبتي اأعدِت يل حريتي.. اأعدِت يل.

فادي عّزام
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ماذا تعرف ؟

تعرفني..؟
تعرف زمرة دمي

لون �صعري الذي ل يتغري
حجم �صدري، ومقا�ص قدمي

وعدد اأ�صناين املنخو�صة
واأ�صكال ف�صاتيني الطويلة الفا�صحة.

تعرف عطري
ومتّيز رائحة عرقي.

تعرف �صكل �صّرتي بخرزتها الف�صية،
ولون ج�صدي

وتعرف جيدا زغبه املنت�صر.
تعرف كل ذلك..ولكن

ماذا عن العميق العميق
الذي ل يعنيه اأن تعرف كل ذلك ؟

العامل كما هو

اإميان الإبراهيم
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موتي باكرا

كّلما مّر على طاحونة القرية
قطف يل

نبتة �صغرية ت�صبه جدتي،
هام�صا :

كي ل ت�صيخي، موتي باكرا.

زح��ف

كل ملعقة زيت اأطلي بها ك�صرة خبز
متنحني لون يديك على ج�صدي.



اأراقب امليزان.
ترجح كفتك
يهتز �صعفي



اأزحف على �صدرك
اأفقد قّدي�صتي
اأك�صب دفاأك.

رائحة الوا�سي

بقدر ما اأنا قادرة على قراءة ج�صده
اأنا عاجزة عن اأن اأكونه.

اأغ�صل ج�صدي،

اإميان االإبراهيم
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اأدعكه جيدا،
اأت�صمم اإبطّي ونهدّي.

كيف اأقتل رائحتي اللعينة ـــ
رائحته ؟

تتناهى اإيلَّ عربداته:
هكذا اأ�صي بك.

�سواي

اأدلق زجاجة عطري كلها
على فرا�ص مرّتب.

يف هبوب رياح مغوية
اأت�صاحق مع الفرا�ص

اإىل اأن ميت�صني عطره.
كل الرجال الذين عرفتهم
ما تركوا يل �صيئا...�صواي.

حّطابة حلم

عرفت اأخريا
كيف اأ�صون رهافتي
عرفت كيف اأكون

حطابة حلم خ�صبي.

العامل كما هو
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�سعاع

كل خيط
اأربطه اإىل غ�صن �صجرة

�صيكون �صعاعا
يدل اإىل طريق اأجهله.

ف�سول

ال�صيف :
�صر�صف بارد وحنون
ينزلق على ج�صدي.

اخلريف:
عطر يلطخ تويجات وردة

ب�صرا�صة اأحبها
ال�صتاء:

حّمى الوحدة على بالط بارد.
الربيع:�صيء

لاأعرفه اأبدا.

نار القدي�سة

ال�صالة التي قاموا اإليها
مل متنحني �صوى اخلوف

من قيامة �صيحت�صد فيها الب�صر
الذين يتدافعون كي يلتقوا اإلها

اإميان االإبراهيم
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رمبا يحن عليهم
بقطعة من اجلنة

واأنا �صاأكون مدا�صهم.


كّل عاهرات الكون
�صيدخلن اجلّنة

بعفو اإلهي
اأّما اأنا

ف�صاأبقى قّدي�صة نقّية
اأ�صناها الزحف
فاختارت النار.

وجبة املا�سي

لون يدّي يعرفني جّيدا
وعرقي الأزرق

مل يلّوث �صوى ثيابي الّزرقاء
بعدي..بب�صع �صماوات

�صاأكون نواة اهلل الأخرية.


ربع قرن اآخر
واأمّزق �صوري اجلميلة

اأطحن بع�ص القرفة وحّب الهال عليها
واأمّرن ل�صاين على لعق املا�صي

مهما كان لذعا.

العامل كما هو
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العامل كما هو

ل�صعني ثقب مبلل
يف جدار ظننته اأنا

يا اإلهي..
انظر

راقبني جّيدا
هااأنا اأهتز

واأريد اأن اأغويك الآن.


لأر�صي اجلرداء
�صوت جميل يحّولني اإىل غابة

حتلم بالدخول اإليها
وحو�ص اأحّبها.
اأغم�ص عينّي

اأفتحهما :
العامل كما هو.

اإميان االإبراهيم
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اآخُر اأوبرا �سراعيَّة يف بريوت

اأمارجــي )رامي يون�ص(

.I

]تلَك املولِّداُت املُده�صة[؛ 
الأفُق معقوٌف كِمخَلب 

ال�صَّخرُة كغ�صروٍف ناتئ امِلحَور 
القمُر كعظمِة َوِرٍك لِمعة 

الغيمُة كقحٍف عاٍر-، 
اإْن هي اإلَّ اختزاُل املُطَلق اإىل ج�صِدها 

اأو ُمكاثرُة ج�صِدها حتَّى املُطَلق،
فيما وراء الُكرِة ال�صَّاحبِة واملهجورة 
حيُث يطوُف اجللُد الب�صريُّ البائ�ص.

 
.II

، ينخُر وحدَة  ]اأيُّ َجَر�ٍص، اأيُّ قيثاٍر ُمَعمٍَّد ِبَبوٍل ذهبيٍّ
الغريب، فتتجنَُّح اآلُة املثلَّث، وترفُعني[؛

قويل، اأيَّتها احلبَّاراُت امل�صيئُة التي تاأكُل �صدغي، كيف 
اأرفع النَّ�صيَد املناقبيَّ لأجِل املوِج اجلائ�ِص، بينما ُيخلي 

الليُل جنوَمه من ال�صُّرَِّة الأرجوانيَِّة لل�صَّفق ؟
وٍّ مدروٍز بكواكَب وح�صيَّة، هذا  -اأيُّ مو�صيقى، اأيُّ حَتَ

ال�صَّفري ال�صَّاعد من عظِم الظُّْنُبوب حتَّى احلنَجَرة، 
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)مفروكًا باحَلَجِر البهيِّ املَُغذَّى يف اأمومِة النُّحا�ص(؛ 
مع كلِّ �صكَِّة قدٍم على ُقرُمِز الأر�ِص احلائل ؟-

املباي�ُص، فوَق الرَّاأ�ِص البحريِّ املتَف�صِفر بالفنارات، 
فواني�ٌص ل حُت�صى؛ 

واملركُب يختلُج كنطفٍة تهمُّ اأن تندفق؛ 
يا َللُر�صوِّ املرقَّ�ص ! خِمطاُف الغريِب على ثدِي احلبيبة، 

]مق�صوٌر ب�صم�ِص املرافئ[؛ 
�صراُعُه على هالِل العانة، ]مك�صوٌّ ب�صداأ املنفى[؛ 

اآه ! ج�صُدِك، لكاأنَُّه، حتَت ُحلِم امِلالحِة الأنقى، 
جنمٌة مهبليَُّة التَّفتُّح؛ 

ج�صدي، لكاأنَُّه، قمٌر ُمْغِلم.

.III

]اأوه، بيبلو�ص ! »بيَت الكتاب«، 
ُط َنِغٌل، ُمهجٌَّن بت�صالِب دمعي  هذا املتو�سِّ

مع ما ينحدُر من ِمْبَولِتها[؛ 
هكذا، اجل�صُد الذي هو خفَّتي على ال�صَّيء، ي�صتلقي 

الآَن حتَت ت�صاُفِد اخلر�صنِة العايل؛ 
]ُمَعدًَّا لإبرة النُّوتيِّ، كذلك[-، 

هكذا اأ�صتلقي،
كمركٍب منخوٍر يف حو�ِص اإ�صالِح ال�صُّفن؛ 

اأ�صمُع من وراء البحار اجل�صَر املزوََّد بعالَّقِة مفاتيح 
ب�صكِل اجلمجمة تعلُن اإغالَق اجل�صر؛ 
فيما ينفتُح ج�صٌر بنَي األوهاٍت فا�ِصدة 

يف الهيكِل املقلوِب بنَي الكتَفني. 
)�صريُر الزِّجْناِر ُي�صَمع، كاأنَّه نواٌح ب�صريٌّ بعيد(؛ 
انفالُق الأعمدِة يف �صاحِة النَّجمة م�صموٌع اأي�صًا: 

اإذ تنف�ِصُخ ُمعرَّاًة

اأمارج��ي 



الآخر | �صيف 2011

282

]كنبٍت زنبقيٍّ على اجَلَمد[ ]ك�صقَّاِق املاء على 
اللطائف[ : واأنا الذي هناَك، 

ُم�صاًء ب�صرِّ الزَّهرِة البظريَِّة الُكربى، 
راأ�صًا منتفخًا يف الثَّمرة وَجذرًا متالألئًا يف الَقَدم، 

اأمدُّ، كمثِل َزحَّاٍف ُخرايفٍّ عظيٍم، خُماطيِّ احَلر�صف، 
ل�صانًا اأزرق �صاطعًا للتعاِق املدينة. 

.IV

]اأوه، برييتو�ص ! »بيَت الكلمة = بيَت الأجرا�ص«،
هل اأُخرِبِت اأنَّ رننَي اأجرا�ِصِك ناق�ٌص، اأنِت 

يا �ساغرادا فاميليا ال�صَّرِق املنحوتَة بانفالِت الكائن، 
واأنَّ اأحجاَرِك مداراٌت للعنِي 

تدوُِّرها اأدواَر الأُُكِر كلِّها، يف َفورِة الوقِت املَُزنَبق[ ؟- 
لكنَّ الآَن اأواُن الت�ِصلُّو اأْن مُيوَِّج قو�َص �صهوِتك: 

ها اأنَّ ال�صَّماَل يف ارت�صاِع اجلنوب،
ها اأنَّ اجلنوَب يف ارت�صاِع ال�صَّمال،

ال�صَّرُق والغرُب يف ِحالبٍة تثنويٍَّة لِحمة،
ال�صُّفُل والُعْلُو يف اغت�صاِب احللمة: ]جيودي�صيا ُمبَهمة[،
نديٌَّة حتت الغدد اللبنيَِّة بطعِم الَفوَق�ص اأنياُب ال�صَّماء؛ 

َدِبٌق، كذلك ُهنا، اخلطُم الأر�صيُّ الرَّاِمح-، 
اآه، لينفجْر برُق ال�صي�صاء؛ ليلمْع �صحاُء الزَّوبعِة 

الولديَّة؛ هذا اإقماٌر يطلُع من ُبركِة الَفْرِج، ياأخُذ ُن�ْصَغه 
من جربارٍة واِحدة، ليبدو اأ�صدَّ ُخ�صرًة من كلوِة ح�صاٍن 

ميٍت؛ 
نحُن، ل اإ�صما�ص بيننا، بل اإعتاٌم يجيُء 

من اجل�صم املُطبَِّق الذَّكر، ُيدرُك اجل�صَم املُطبَِّق 
الأنثى؛ ذلَك اأنَّ الُبَيي�صَة اخلارجَة من دورِة 

الكاتوبليبا�س عليِك عاريٌة، عاريٌة ولِهبة،
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لأجِل ال�ّصمراِخ القرمزيِّ الدَّاخِل دورَة احلوت 
ِك �صاعَة الغروب[  ]وا�صعًا تاَج حي�صِ

اأنِت التي با�صمِك وحِدك، قد ُحلَّ رمُز النُّطفِة املُحجَّبة، 
يا برييتو�ص!

)يرجَتُّ من حتتي، الثَّوُر املُقلَن�ُص باأكواِز الق�صيدة(.

.V

]لن اأدَع قلبي يرتع�ص اأكرث برتبِة اخلوَّا�صات[؛ 
املغيُب الأقلُّ اتِّ�صاعًا من جوِف ُقرَّا�صٍة عذراء يق�صُم 

ُحمَّا�َص النَّحيِب املَُجمَجِم بال�صِّفاحات البحريَّة. املالَُّح 
نف�ُصه، ُيقرِط�ُص الغيَم، ُدْرَزًة ُدْرَزة، فوَق احَليزوِم 
املوؤجَِّج بر�صاِب جوبيت. ]الأ�صرعُة ُمتاأوِّجاٌت[-، 

مٌَّر بعواِء حيتاٍن تنفُق على �صفَِّة الغ�صق!  ال�صَّوُء خُمَ
واملر�صاُة فاحتٌة �صاَقيها جَلمهَرِة الأ�صياء املُْلِقحة. 

املالَُّح نف�ُصه، ُيَقطِرُن الرِّيَح، ُنْقَرًة ُنْقرة، على اجلوؤجوؤ 
املوطوِء بحائ�ِص الزُّهَرة. ]الأ�صرعُة متاأوِّجاٌت[-،

لكلِّ �صيَّاٍد ليليٍّ 
م�صكاٌة تخرُج من َنْخروِب ع�صل؛ ]= لْمَبارا[؛

وراَءها يا ُنثاَر الطَّري املَُقنرَب، 
بحثًا عن بذرِة املوِج ال�صَّليقيَِّة املُحرَّمة؛ 

حيُث ُتقتَفى يف الليِل ال�صَّارُة املُطَفاأُة التي ُتغوي؛ 

اآه ! وجُهَك املجرو�ُص بغرانيِت النُّجوِم اأيُّها الرَّ�صول ! 
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اأيُّها املنفيُّ امللُك على بحِر تطويباٍت كبرية؛ 
 

يف الُلوِج الُعلويِّ املنوَِّر بُقطرٍب اإباحيٍّ ومَّا�ص، �صوَف 
تقوُل لكم العنُي املعلَّقُة على اآخِر الَبكرات ماذا ترى؛ 

واحللقوُم املُحلَّى بَدَب�ص القارو�ِص الف�صِّيِّ، هناَك 
حيُث ي�صتحلُب ال�صَّاطُئ غناَء الرب�ِص واملارون، يف َتَهوُّم 

الدَّورِة القمريَّة على املاء، �صوف يغنِّي لكم... 
 

اآه، ل اأر�ص بعَد هذا اللُّجِّ-،
)اأفٌق بال نهاية، ُيلَمُح من م�صتقيِم املُ�َصدِّدة(.

.VI

]هَو ذا ليٌل اآخر ُمنذٌر بُزمَِّج املاء-، 
القمُر على اأ�صابِع الرَّجِل الرَبنا�سيِّ رطٌب ومالٌح، 

لُه ملم�ُص امَل�صَعِب البطنيِّ ل�صرطاِن احَلدوة[؛ 
�صيٌء اآَخر: لُي�صَغ اإىل ال�صَّاحِة املَُكوَكبة اإيَّاها-

كيَف ت�صرُب غناَء املوم�صات املتو�صِّطيَّات، 
اإذ يفتتحَن الآَن َقدا�صَة الكون ]من ِجَنوى اإىل ُجَبيل[، 

بال�صَّوِت املم�صوِح ب�صومِر البحِر الأبي�ِص املُنِع�ص، 
املَُطعَِّم كذلك، باحَلْدِم الزَّهريِّ جلن�ِص الُبَليحاء، 
نقيًَّا ُم�صفًَّى، من طبقاِت احُلكِم الإلهيِّ املُخبَّل-،

اآه ! ]الالتي ينفخَن النَّ�صيَد يف فخَّارِة الأر�ص[، هل 
اأنَّ اإلهًا م�صَّ بجناِحِه الأخ�صر خوا�صرهنَّ املرفئيَّة 

د ؟  فت�صرَّدن اإكرامًا لت�صُِّخ الرَّجِل يف املرا�صِ
هذا املولوُد يف اأق�صى ذروِة بارنا�سو، حتَت تاٍج غري 

، ليمنَح الأطواَف واحلوامَل بركَة اأْبهاء مق�صَّمة،  مرئيٍّ
وَمناٍف مت�صاوية، بَعزِم نور�ٍص يف ِختاِم ال�صََّبق- 

هذا الو�صيُّ على ِمنقا�ِص الغيم، معمداُن الربِق، 

اآخُر اأوبرا �سراعيَّة يف بريوت



الآخر | �صيف 2011

285

املهموُم بالقو�ِص والوزَّال والتَّ�صدُّع ال�صِّرِّيِّ للُّحاءات، 
نا�صُل �ُصاللٍت ت�صَهُل خارَج بحِر التَّمثيل، َخ�صَّاُب 

ِمالحاٍت ورديٍَّة كمثِل طواوي�ص بي�صاء حتَت ال�صَّفق-
هذا الذي يعرُف الغناَء الزَّواجيَّ للحبَّار امللزميِّ، 

ويعرُف اأن يحدَِّث بلغِة ال�صَّيِء الأ�صمل، يعلُن �صيادًة 
ُمطَلقة على الأجنحِة جمعاء، وي�صتعمُد برَج ال�صَّاعِة يف 

مركِز الَكوَكبِة التي ت�صرب غناَء املوم�صات-، 

)وكاَن ُقطُر�ٌص ينخ�ُص خا�صرته بزهرِة عوِد ال�صَّليب(. 

.VII

]تاأجٌُّم نقيٌّ برائحة الُبطم، ُيَحرِّ�ُص اإبَط الَفجر[؛ 
واأنا الغريُب املدنِّ�ُص �صريَرِك املركبيَّ املثلََّث الياطِر، 

بجي�ٍص من الب�صرو�ص والزَّندر وجراِد البحر، اأوقظِك 
الآَن باأغنيِة La Canzone del Sol ِلُلوت�سو باتِّي�ستي من 
َحنجرتي املغزوَّة بَحزاز ِهياِجِك الفائت، واهبًا اإيَّاِك 

غبطَة اأن يكون ال�صَّوُء الوثنيُّ لقبَِّة جبينك يف ظلِّ 
الُو�صَلِة الرُّومانيَّة البهيَّة بني رقبتي والكتف، َبينا يدي 

امللتفَُّة من حتِت عنِقك بب�صارِة الَعقَفِة الإلهيَّة التي 
لتمثال النَّبيِّ داوؤود، تغطِّي كمثل فرا�صٍة �صفراء كبرية 

]من نوع بودالرييو مثاًل[ ثدَيِك الأمين، فيما اليُد 
الأخرى مفتاٌح ينبُِّه الثنيات الدَّقيقة لثمرِة البوقي�صيا 

اتري  امللتب�صة ب�صرَِّتك؛ فمي املنفرج ُيدوُِّر �صهوَة ال�سَّ
يف قوقعِة اأذنك؛ )وربلُة �صاقِك الُيمنى جرَُّة نبيٍذ 

تو�سكاينٍّ يندلُق فوَق ركبتي(؛ اأع�صاوؤنا معًا نورٌة هرِّيٌَّة 
ُخنثى-، اآه ! وللزَّغِب بني ُفرجِة فخذيِك عطُر الأخيون؛ 

�َصعُرِك الذي ن�صُفُه حتَت راأ�صي، ي�صوُِّعني بعائلِة 
احلرَّاقيَّات- ل، اآه- اأنِت ل، اأبقي جنمَة البحِر، كفَِّك، 
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ع ! ميكُن لأح�صنِة البحِر البي�ِص خلَف  على هذا املو�صِ
�صفتيِك اأن ترفَو الآَن ما غرََّزْته بالأم�ِص منِّي؛  ]قلُت 

ل، �صوف اأقيُِّد يديِك ثانيًة اإن حاولِت مل�َص ظهري[-،  
عمَّا قليٍل، تنتهي الأغنية، ومي�صي املُطوِّف. ل تفوهي 

ب�صيٍء. يالل�صَّمِت املحلوج املَُفرَّط املُنقَّى- حتَّى اأينِّ 
لأ�صمُع عينيِك مت�صغان الف�صاء ب�صوٍت طاحٍن كحنِك 
بقرة. اآه- اأنِت، اأيَّتها املُ�صطجعُة يف  رغواِت ج�صِدك؛ 

حَلَمُتِك املُروِّلة كزهرِة كعِب ثلٍج نديٍَّة على �صدري، 
ا�صغطيها اأكرث؛ ابعجيها حتَّى تف�صَّ عن لبِّ البنف�َصج؛ 

)وليكْن ل�صاُنِك ُطحلبًا مباركًا على ثندوؤِة املُبِحر(؛ 
ت�صاألني: »هل اأنَت اإله ؟ دعني اأمل�ص ظهَرك؛ اأيُّ �صرٍّ 

لديَك هناك ؟«–   ]... �صوف اأع�صُب عينيِك اإن 
حاولِت[؛ ها ! اأ�صمُع املدينَة يف التَّحليقِة البكِر ملُرزِة 

ال�صَّواطئ؛ واأعرُف؛ عمَّا قليٍل، تنتهي الأغنيُة، ومي�صي 
املُطوِّف. 

واإذ ين�صحُب اخللنُج الالجُئ يف ارتخاءاِت الأنثى، 
�صفٌن جديدٌة ت�صفُر من كلِّ الأنحاء-، 

جاآجئها تتمطَّى على الع�صِو اجلن�صيِّ للفجر؛ 
وقياِدُمها ُتربُق يف جبنِي املنفى؛

ِك اأنِت من دبِق اخَليميَّات، وطعِم  تزامنًا مع خال�صِ
الإ�صفيدج، وعبِق الطَّري املُ�َصرَبل برذاذ اجُلزر 

البعيدة- 
ُجمعًا يف الُعري الرُّوماينِّ جل�صدي الزَّيتيِّ املذهَّب، 

الذي ر�صوُُّه: ]اإطماٌث �صخيٌّ على املرافئ[، 
و�صعوُدُه: ]اإحباٌل كامٌل على الِبحار[؛

ب؛  املحلوِم مبناراٍت تتو�صَُّل اأن ُتغَت�صَ
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وكذا، راأ�صي يلتفُت بعيدًا عنِك، نحَو �صواحَل جتري يف 
وحدِة الأرديز الورديِّ املُع�صَِّر بالعقيق والأوبال-، نقيَّ 

الظَّهِر اأماَم عينيِك املو�صدَتني بورِق اخلبَّازى، وبطِنِك 
الالهِث كمثِل ِمدَخٍة كبرية؛ 

َبينا اأفرُد الآَن، من النَّاحيِة الأكرث ذكوريًَّة لظهِري، 
جناَحني اأزرقني يف �صم�ِص الأبديَّة 

)واأقتفيِك، اآه يا زعقَة الغاق، يا ُمدبِّرَة املجرى(.

.VIII

]موٌج ُزَحليُّ اللون اآنئٍذ، 
ميتدُّ حتَت الإ�صبع امل�صريِة ملرزباِن البحر[؛ 

ال�صَّوء ُين�ِصُغ يف النَّهِد املُحمَّر خلنزيرِة اخللجان؛ 
َمن ل تزال متنُح َفرجها على الرِّمال ويف موؤخِّرِة 

ال�صُّفن؛ واملُبحر يهيِّئ ذَكَره املنقوع بال�صَّبث املهيِّج 
نُّ تيو�ُص الرِّيح، مع اجَلَلِم  للرَّحيل- وحوَل �َصعِره جُتَ

املهاجر. ]ليتو�ص: �صخرٌة للموت اأو لحتياز الأجنحة[، 
هنا فوَق الدُّخان املنقوِب بزوٍج من ال�صُّفرد، عاليًا 
على البحِر املُكَتَنِف بو�صيفاته ال�صُّود، اآكالِت حلِم 
الُهدُهد على مائدِة الأفق. )ال�صَّماُء نف�ُصها بع�صر 

حلماٍت جميدات(-، واملدينُة ُمتَنمِّلٌة حتَت ال�صُّوِط 
الأحديِّ العظيم، تتاجُع يف النَّواقي�ص املُدلَّة كبوغات 

�َصعفة اخل�صيِة املرُبق�صة. اآه! امراأٌة اآنئٍذ؛ ُعريانٌة يف 
قعِر احَليزوم، تقلُِّم حرا�صَف ذيِلها، وُتراِجُع ح�صابات 

الَفَلك، بني رفوف الأ�صماِك املثلَّجة، لأجِل حبٍّ يف 
عر�ص البحر. يقينًا، �صينزُل املُبحُر اإليها حاملا يجيُء 

الليل باإر�صاليَّته من النُّجوِم والبوارِج الفولذيَّة، 
و�صيكرُِّر املُمار�صَة مرَّاٍت قبَل اأن يرميها، مع اأوَِّل بوٍق 
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، يف املاء. اآه! غدًا غدًا، اأفعاُل حبٍّ ل حُت�صى،  ذهبيٍّ
م�صابيح جمَّة يرجُّها زبانيُة باخو�ص، �صوٌء، دٌم على 

ال�صَّوء، �صرخاٌت، قياثُر وطبول، عبٌق جن�صيٌّ ِحرِّيٌف، 
ورق�ٌص، رق�ٌص..... على امتداد اأر�صفة املرافئ، 

ويف اأحوا�ِص اأرخبيالٍت ُمقفرة، وعنَد مزارِع ا�صتيالِد 
الأ�صياء ال�صَّابحة واملجنَّحة-،



)اآه، غدًا غدًا؛ اإليِك 
يا اآخر منارٍة يف الأر�ص، يا مدفني الرُبجي(.
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اأ�صامة اإ�صرب

يف �سحراء املدينة

I. �سم�سك حني تطغى

اآه من �صم�صك حني تطغى
مّني حنَي اأفّكر بِك

من الدروب واملنازل

خاليًة منك.

يف داخلي �صجرٌة
حفيُف اأوراقها هم�ُص �صفتيك فوق عنقي

حريُر اأهدابِك على جبيني.

من اأنا �صوى الليل مطوِّقًا قامتك عازًل كّل ما يخطفك من بهجة احل�صور 
وعيناي، عيناي ل معنى لهما اإل وهما تقطفان عناقيد امل�صاهد عن دوايل العبور.

من اأنا �صوى بّحة يف �صوتك عاليًة يف عذوبة الق�صبة بني �صفتني
يف خ�صوع الأوتار لأ�صابع ال�صاحر

من اأنا �صوى ذلك اجلال�ص على كر�ّصي
ينتظر دومًا اأن تاأتي الكلمات كي ينتقي منها حلّيًا ل�صهرتك
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كي يحتفي بك وينهي الزمن كاأ�صًا كاأ�صًا ول يثمله �صوى �صكنك يف اأنفا�صه
�صوى علّوك يف اأح�صائه.

يا قلبي
اأيهّا الطبل الذي يقرع عليه الزمن 

يف عر�ص املوت
يا قلبي 

ل اأراك تنب�ص يف هذه املدينة
األّعلك تفّكر

بـاأخرى
تليق بالنب�ص ؟

الليلة يف ق�صابني
�صمٌت يف �صجر

الأ�صيل
�صوتك يف الهاتف.

طريق اإىل بالد اأخرى
وحني رحل ح�صورك

نحو اأر�ص اأخرى
قلت : اراأيف  بي اأيتها ال�صحراء

ل�صُت وحيدًا اإىل هذا احلّد
رغم اأنني ه�صٌّ واأنك�صر

رغم اأنني طارئ على حلظتي.

نعومة يديك
خ�صرك النحيل

الب�صرة املتمّوجة باملجاهيل، خريطتي، يف ا�صتك�صاف جلدك
وللكاأ�ص معك

يف �سحراء املدينة
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اأوتار
اأ�صابع

بيانو
للكـاأ�ص معك 

طعٌم
�صّلم اإىل الده�صة

اإىل اكت�صافك من جديد
اأيها الوله اجلديد املتغلغل 

يّف.
اأنا من يكت�صفك يف الن�صاء كلهّن

يوّتر قو�ص احلب ويطلُق �صهم الت�صرد.

II. بِك ومعِك

ال�صاعة معّلقة على احلائط
الزمُن م�صلوٌب.

كم اأودُّ 
 اأن اأغرز م�صامري يف يديه وقدميه

كي اأطيل متعتي الآن
بِك ومعِك

فيما ج�صدي معّلٌق على ُجرٍف
فيما معِك وبِك

تظلُّ العقارُب جامدًة
يظلُّ الزمن م�صلوبًا

يظلُّ اجل�صد على حاّفة اجلرِف
ويظلُّ العناُق �صفينة النجاة.

ومعِك وبِك

اأ�سامة اإ�سرب
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لي�ص لنا اإل اأن ننمو
يف حديقة الهجر

حيُث الزمن حّطاٌب
فيما ج�صدانا ُموقدان

اأكرث توهجًا 
يف حلظة ذروات النبيذ

وذروات احلب.

III. �سبعة اأيام يف ا�سطنبول 

كان ج�صدي �صراعًا ل�صفينة الفو�صى
مزارًا للعا�صقات

وكانت املوائد حتتفي ب�صروق اجل�صد
يف مدينة جديدة.

قلب
ل تنب�ُص اإّل يف املدن الغريبة

قلب
ل ينب�ُص اإّل يف الرحيل ؟

على �صاطئك اأيتها املدينة املدينة
على ج�صور ت�صل بني الغرب وال�صرق

جتّمعت اأ�صالئي و�صّكلْت ج�صدًا جديدًا.
بعد �صبعة اأيام يف ا�صطنبول

خطر يل اأن اأغرّي ا�صمي
اأن اأختلط باحل�صد واأتبّدد على املفارق متحّوًل اإىل ذرة اأخرى

يف ن�صيٍج حتيكه امل�صادفات.

يف �سحراء املدينة
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�صبعة اأيام
الأرُق �صيُف الليايل الدائم

ي�صرُب ويطلُب املزيد
كان ندميًا اآخر

مل تكن له مالمح امراأة من بور�صا
ول مالمح �صرك�صّية من ا�صطنبول

ول تلك التي و�صو�صت يف اأذيّن
حرارة من باطن براكني اجل�صد

ول مالمح التي غمرتني باإ�صراقة وجٍه،
بابت�صامٍة، ب�صوٍت،
تلك التي قلُت لها:

�صيئان ي�صافران معي
�صوتِك، واملالمُح التي تو�ّصُع الأفق

وتعيد توزيع احلدائق.

�صبعُة اأيام يف ا�صطنبول
وكل يوم ت�صرُق �صم�ُص وجٍه 

تقودين يف املدينة.

�صفن تخرج من املرافئ حمّملة بالب�صر
ورود تتفّتُح من اأجل الب�صر

اأ�صوار تتهّدم بني الب�صر
�صدور ت�صنع ف�صاء العناق.

تن�صُج و�صادة للفر
تدعو النهار كي يجل�ص اإىل املائدة وي�صكر

حيث تتحّلق الأ�صجار حولنا كي متنح ظّلها
حيث تتوّرد وجناُت الب�صر بدٍم م�صتك.

اأ�سامة اإ�سرب
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�صبعة اأيام يف ا�صطنبول
وثمة من يقول:

من اأجل نهدي ا�صطنبول ثوبها املالئم
�صربنا حتى الثمالة وت�صّردنا مع كالبها.

اكتفينا باملبيت يف اأنفاق املع�صية
واأكلنا خبز املوت.

�صبعُة اأّيام يف ا�صطنبول
ومل يكن بني يدي قيثارة لأعزف لك
يا من و�صعتني كحقيبة يف البا�ص.

ومل يكن يف قلبي نب�ص لأمنحك منه 
يا من ترجمت اأدغال ج�صدي.

IV. حلظة �سعيدة 

ما الذي ي�صنُع حلظًة �صعيدًة ؟
نعي�ص

كما لو اأننا �صّيادون ق�صاة
على �صواطئ ياأ�صنا

نرمي ال�صباك
عّل حلظًة مكتنزًة ترتع�ص

عّل تيهًا يعلُق
وحني ل يخرج اإل ما يعيدنا اإىل ال�صيد

نظّل ن�صاأل اأنف�صنا:
ما الذي ي�صنُع حلظًة �صعيدة ؟

يف �سحراء املدينة
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V. �سوء املقيم

اأجاور الأ�صياء
اأمتاهى معها يف احلي الذي اأ�صكن فيه

اأ�صعر األ قيمة يل 
اأن وجهي من�صرف اإىل ال�صحوب

اأو اإىل غ�صب مكبوت يهّرب مالحمه 
وحني اأنظر من النافذة اأرى �صوء النهار
يجّر خيوطه املنهكة على الأ�صياء املغرّبة

اأملح �صحنته
تن�صج الوجوه

الدروب
القلوب 

والبنايات
�صحنة �صوء مري�ص

يتعّر�ص واهنًا على الأ�صياء
حاملًا باأن يغور فيها.

VI. �سوء املهاجر

النوافذ التي يجاورها مغلقة. حني ميرُّ قرب الأبواب ترّن الأقفال يف راأ�صه.
قرَب نهٍر تتف�ّصخ جثته وتتناثر على ال�صفاف حتفر الغربة يف ج�صده كهفًا. كبالد �صربها 

زلزال، ك�صحراء ل يتوّقف عنف الريح فيها ترت�صم حياته.
 ثقيل ظلك اأيتها الأ�صياء املاألوفة ول توق اإىل هناك، اإىل النقطة التي جتذب يف البعيد 

املجهول. يتاجُع كلَّ حلظة ويقول لنف�صه: ابق هنا.رمبا تتعذر الولدة اإىل حني. رمبا تنبعث 
كما لو اأن باطن الأر�ص ينبج�ص فجاأة يف لغة جديدة.

نوافُذ روحِه مغلقٌة. ج�صده خزانة اأ�صياء تالفة. ويف داخل الأ�صوار وخارجها دويٌّ ثاقٌب 
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لب�صر ير�صعون اأثداء البنادق. يلتهمون القنابل كما لو اأنها تّفاح وبرتقال. ال�صكاكني التي يف 
اأيديهم تقّطع اأو�صال الفجر. 

ي�صمع اأ�صواتًا ترّدد: اأيها املهاجر يف اأر�صك، اأيها احلامل باملوجة وال�صوء والثمار املتدلية 
فوق اأفواه اجلميع. يا من قطّعت مدية احلروب �صرايينه ون�صجت منها اأكفان اجل�صد 

امللفوف باملواعظ.
ي�صتيقظ يف ال�صباح. يحزم احلقيبة ويخرج اإىل ال�صارع حيث النهار �صريع هو الآخر فوق 

جثث القتلى التي تبدو كجوارح جاثمة على حلمه بالهروب.

VII. هي الريح

هي ذي الريح تقود حياتي
ماذا اأفعل بورود اللحظات الذابلة ؟

ماذا اأفعل بنف�صي نائيًا عنك يا �صاطئ ولدتي ؟
انك�صاري حتت ثقل الزمن

 ل ُيطلع نبتة يف التاب
ل ي�صرّي جناحني يف الهواء.

هي ذي الريح تعّلمني اأ�صول الكاآبة
هي ذي الريح تدّون اآثاري يف املحو.

�صوء وحيد يومئ اإىل جهتي
�صوء وحيد يا �صهول الليمون والقبور

الوردة التي تذبل على غ�صنها
هدية الريح حلياتي.
ا�صتيقْظ اأيها الفجر

 تلّم�ْص طريقك اإىل هذه ال�صهول
هنا، يف الطرف الآخر من املرتفعات الواطئة،

غري بعيد عن املتو�ّصط الذي يلمع حتت �صم�ص الظهرية
كما لو اأن لل�صم�ص دروبًا على املياه 

يف �سحراء املدينة
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هنا حدثت ولدة مل يي�ّصر لها الزمن اأن تكت�صف طريقها
مل تدفئها الأ�صاطري

ومل تنق�ص ال�صخور حلظاتها الأوىل.
على �صاطئك يا بحر الولدات املُجه�صة

تنطفئ منارات القلوب
ت�صلُّ ال�صفُن وحتتار اأين تر�صو

وتيئ�ص احلقول من انتظار املطر.
ا�صتيقْظ اأيها الفجر

لتلمح وجهي
�صاحبًا مثلك يف هذه التخوم

وعند اأقدام ال�صواطئ ال�صخرية
لينق�ص �صوءك حكمته على رمال تتالعب بها اأ�صابع املوج

ويدّون �صريتي.
ل ال�صوء الذي ياأتي منك يعّرفني

ول الظلمات التي تت�صابك عليك
لكاأنني هارب منذ اآلف ال�صنني

لهاث املوج يف اأنفا�صي
وفّخار الأزمنة يتطاير حول ج�صدي.

اأدرُك اأن حياتي جذر �صائع يف هذه ال�صهول
اأحالمي تو�ّصع الأودية، احلقول، اجلبال وترفع ال�صجر كي ي�صل اإىل الغيوم

اأدرُك اأن البيوت تخزن الأمل كما لو اأنه قمح وزيت
اأدرُك اأن القلوب التي ل تخفق مغّيبة يف ال�صدور

واأن الريح تقود حيات ي يف هذه ال�صهول.

VIII. احلديقة العابرة

�صباح يبعث ر�صائل ملغومة

اأ�سامة اإ�سرب
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يتاجر باأع�صاء الأطفال
وال�صم�ص التي تتوالد يف نف�صها

تو�ّصع �صحراء اخلوف
ف�صاء ميتزج بالرمل وي�صكن يف ال�صراب

جليد يف مفا�صل العامل
اأ�صعر به واأنا اأ�صري يف �صوق احلميدية

اأكدا�ص الثياب والب�صر
ل تبعُث يّف الدفء

اجلدران والأبواب القدمية
متنحني اإح�صا�ص الق�صبان

ولكّن وجهك الذي يعرُب
يف الأزقة ال�صّيقة

ينقذ ال�صباح من موته
واملدينة من جدرانها

وحني اأقتب منك
واأنت تتاأّملني العقود والأقراط والأ�صاور

اأ�صع يدّي على كتفيك
واأهم�ص يف اأذنيك

اأيتها العابرة
يف �صوق احلميدية

واأقول: كل هذه الطرق التي ل تقود اإيّل
تن�صج �صباكًا لوجهك

اأو ت�صلي الفخاخ
و�صار ال�صباح اأكرث دفئًا حني مل تغ�صبي

حني بكل جراأة تلّقيت هم�صي
وبكل جراأة ذهبت معي

اإىل الفرا�ص العابر يف ال�صواحي
وهناك يا امراأة ال�صباح النقي

يف �سحراء املدينة
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هناك �صار ال�صوء املتعّرق
وال�صرخات املورقة

حديقة عابرة
يف �صحراء املدينة.

IX. كّل تلك ال�سنني

اأ�صعر بثقل كل تلك ال�صنني
كما لو اأين اأحمل �صماء حجرية على كتفّي

كما لو اأن يل قرنني يحمالن الكوكب ول يقدران على رميه
كل تلك ال�صنني املنفوخة بالهواء امليت

والتي تعّفنت جثثها على طرقات مدن ل تتباهى اإل بجدرانها
وخلف تلك اجلدران

تعّر�ص الهموم اأو تتكّد�ص
وتاأخذ �صكل �صرخات مكبوتة اأو انحناءات

اأو تظل تقدم �صرائبها للمرايا
اأ�صعر بثقل كل تلك ال�صنني
بثقل كل الغبار الذي تعجز 

حتى الريح عن نقله
والذي يلّون الأ�صياء

ب�صحنة مدينة مهجورة منذ اآلف ال�صنني.
تدّب الأ�صواء

يف الليل املتامي
حتاول اأن تعرث على مو�صع 

تدّب الأ�صوات يف ال�صمت املتامي
حتاول اأن تنرب كلمة

تدّب الرغبات يف الفرا�ص القاحل
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حتاول اأن تعانق ولو طيفًا
هذا ما كان يحدث يف تلك ال�صنني

التي تثقل كتفّي
كما لو اأنها �صخرة ملتحمة بهما

على امتداد الرحم ال�صخرية
ل�صاطئ املتو�ّصط. 

X. بني االأ�سابع واالأزرار

بني الأ�صابع والأزرار
فراغ ُينتهك، ُيغت�صُب كّل حلظة

بني الأ�صابع والأزرار
جمازر ل حُت�صى 

�صّد �صعوب ل مرئية.

بني الأ�صابع والأزرار
يعي�صون

يتخّيلون ف�صحة الأمل
ويتّبون يف اأقفا�ص ذواتهم.

بني الأ�صابع والأزرار
متّرين 

بني الإ�صبع والزناد تكربين
ويف الدم املت�صّرب من ج�صد ال�صحية

تت�صّكل مراآتِك.

على حبل الغ�صيل ثيابك املبللة
تنتظر حرارة �صحرية  كي جتّففها

يف �سحراء املدينة
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يف مدينة تعلو فيها الرطوبة اإىل العنق.
على حبل الغ�صيل

تتخّيل نف�صك متدّليًا
تن�ّصف حياتك ال�صابقة.

لك حياتك
يل حياتي

وبينهما �صحارى 
حتى لو �صقط املطر

لن ت�صتعل النار اخل�صراء فيها.

على امتداد م�صافاتك
املتوّغلة يّف

على امتداد نارك
التي توقظني من ع�صري اجلليدي

يف مدينة دم�صق
اأرحل اأرحل
بال توقف ؟

كاأّن ملله �صياجه الأبدّي
يف ف�صحة اأّيامه املتقّلبة

اأو اأيامه املتدحرجة على �صفوح املهاوي.

يغتبط بزئريك اأّيها اجل�صد
يا اأ�صَد اللحظة العابرة.

اأمرح معك وبك اأّيتها الغرائز
مبزيد من الع�صيان.

اأ�سامة اإ�سرب
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لك مّني وعٌد
اأن اأظّل اأ�صتهيك

اأن يظّل ج�صدي متقدًا بني يديك
جمرًا ل ينطفئ

حار�صًا لنار الرغبة.

اقطفيني 
ثم بقبلتك

اأ�صعدي الن�صغ يف اللحاء
كي اأتفّتح زهرة جديدة لفمك، قاطفي

يف موا�صم الرغبات كّلها.

وليكْن
�صاأظّل م�صّردًا يف املدينة

كي �صاأظّل يف الأمكنة التي تعربينها
رمبا �صدفة

�صاأظّل اأمدح خ�صال ج�صدك العاري
ل ذاك الذي ي�صري يف ال�صوراع

بل ذاك الذي يتقّلب فوق ج�صدي.

لل�صجرة ح�صور ميلوؤين باخل�صب
مُيطُر علّي حلظات رائعة
لل�صجرة غيوم تظّل فوقي 

ل اأعرف معها حلظات ظامئة.

وحني تزّنرك الأ�صجار اأيتها اجلبال
حني ت�صعرين بدغدغتها على خوا�صرك

يف �سحراء املدينة
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األ ت�صعرين مبزيد من ال�صموخ ؟

حني ُتلب�صِك اجلبال ف�صتانًا من اخل�صرة
األ ترق�صني اأيّتها اجلبال

وتكون ال�صماء حلبة لك
واملو�صيقا نب�ص اأنهار يف عروقك ؟

حني تنظرين اإىل الأ�صفل اأيتها اجلبال
وتلمحني حزام اخل�صرة على خا�صرتك

األ تولدين يف حلم الأطفال ؟

حياتي هنا قف�ٌص اآخر
اأ�صعر اأن الأعوام

طفٌح جلدّي
اأّن طعم الأ�صياء

فٌم مقفل.

اآه كم حياتي ل معنى لهم
كم تتبّدد وتنك�صر وتخ�صر

كّل يوم اآفاقًا ل�صغفها
اأهذا لأن هذا املكان يخون نف�صه ؟

اأ�سامة اإ�سرب
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اأالن جوفروا اأحد اآخر الوجوه ال�سعرّية والفكرّية الكربى التي ن�سطت يف فرن�سا 
خالل الن�سف الثاين من القرن الع�سرين. �ساهٌد قّيم وفريد على اأبرز االأحداث 
ال�سعرّية والفنّية التي عرفتها تلك احلقبة, عاي�سها عن قرب, يف عالقاٍت وثيقة 
اأندريه بروتون   الفاعلة يف ذلك احلني:  ال�سخ�سيات الفكرّية والفنّية  اأهم  مع 
Breton وجمموعته ال�سوريالية, ولكن اأي�ساً هرني مي�سوMichaux وجورج باتاي 

م�ساره  يف  نتاأّمل  عندما  ح�سراً.  ال  متثياًل   ,Aragon اأراغون  ولوي   ,Bataille

من  )اأكرث  الغزير  والنقدي  االإبداعي  اإنتاجه  طبيعة  يف  اأو  الطويل,  العمودي 
120 كتاب ومئات املقاالت( نتبنّي ب�سرعة مدى اأهمّيته, وبالتايل, مدى االإهمال 
هذه  من  بع�ٍس  ولتبديد  طويلة.  فرٍة  منذ  بلده  يف  له  يتعّر�س  الذي  اجلائر 
العتمة التي تيط به واال�ستنارة به, التقيناه يف منزله الباري�سي, وطرحنا عليه 
اأ�سئلة حول اأبرز حمطات حياته, وحول جتربته ال�سعرية, والروائية والنقدية 

اخلا�سة.

ُولد جوفروا يف باري�س عام 1928. يف الثامنة من عمره انطلقت عالقته باللغة 
للحرب  االأوىل  ال�سرارات  املجّردة,  وبالعني  م�سادفًة,  �ساهد  حني  والكتابة, 
االأهلية االأ�سبانية )1936(. فقّرر خّط ما �ساهده على دفٍر �سغري كي يتمّكن 
فيما بعد من �سرده على رفقائه يف املدر�سة. خالل احلرب العاملية الثانية, جلاأ 
مع والدته اإىل قرية يف مقاطعة جورا الفرن�سية حيث قراأ كثرياً وبداأ بالر�سم. 
لكن خيار الكتابة تبلور داخله على اأثر قراءته اأندريه بروتون الذي التقى به 
باحلركة  االأخري,  هذا  من  وبدعوة  فوراً,  فالتحق   1946, عام  اأي�ساً  م�سادفًة 
ال�سوريالية ون�سط ب�سكٍل الفت داخلها حتى عام 1948, حني طرده بروتون, مع 
Rodansky, و�ساران  Brauner, و�ستاني�سال�س رودان�سكي  اأ�سدقائه فيكتور براونر 
ومن  ق’.  املفرِّ ‘عملهم  ب�سبب   ,Tarnaud تارنو  وكلود   ,Alexandrian األك�سندريان 
هذه التجربة الغنّية, على رغم ق�سرها, انبثق م�ساره الفريد وامل�سدود دائماً بني 

االنتماء اإىل مو�سيقى العامل

حواٌر  مع ال�صاعر والناقد الفرن�صي 
 Alain Jouffroy  اأالن جوفروا

اأجراه وترجمه وقّدم له
اأنطوان جوكي
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جتربة العمل اجلماعي, وجتربة اال�ستقاللية ال�سعرية. وهي حالًة حّددها فيما 
بعد مبفهوم ‘الفردية الثورية’ اأو ‘جمتمع الكتابة ال�سّري’.

هكذا, يف موازاٍة مع كتابة ال�سعر والرواية, مار�س جوفروا يف اخلم�سينات النقد 
ال�سهريتني, وبرهن على  العني  و  فنون  بانتظام يف جملتي  اأي�ساً, فكتب  الفّني 
باري�س.  يف  والفنية  ال�سعرية  ال�ساحتني  على  مهّماً  ح�سوراً  له  حققت  مهارات 
لكن يجب انتظار بداية ال�ستينات, كي مينحنا, على اأثر انتحار �سديقه ال�ساعر 
زوجته  ابنة  ومقتل   ,1959 عام   Duprey دوبريه  بيار  جان  الفرن�سي  والفنان 
االأوىل يف العام ذاته, تاأّماًل ب�سرياً حول »لعنة« ال�سعر وماأ�ساته الوجودية, وكي 
امليدان, ولكن  الطليعي بف�سل قيمة كتاباته يف هذا  الفن  تاأثريه داخل  يتثّبت 
اأي�ساً بف�سل �سبكة �سداقاته الوا�سعة مع اأبرز وجوه الفن يف القرن الع�سرين, 
Ray, وكثريين  راي  ومان   ,Matta ماّتا  واألربتو   ,Duchamp دو�سان  مثل مر�سيل 
غريهم. ويف تلك الفرة, اأقدم مع مواطنه ال�ساعر جان جاك لوِبل Lebel على 
امل�سادة’ �سّككت  ‘املحاكمة  عنوان  تت  مهّمة  جماعّية  فنّية  تظاهرات  تنظيم 
كبار بحجم جاك  وفنانون  �سعراء  فيها  و�سارك  �سلطة  اأو  ُحكٍم  اأي  مب�سداقّية 
بريفري Prévert, واأوكتافيو باث Paz, ومي�سو؛ كما عّرف يف فرن�سا بفناين ‘البوب 
حولهم  و�سع  الذين   ’Beat Generation البيت  ‘جيل  وب�سعراء   ’Pop Art اآرت 
انطولوجيا مرجعّية �سدرت عام 1965. وبعد ت�ساحله مع بروتون ب�سعة اأ�سهر 
قبل وفاة هذا االأخري, �ساهم يف جعل ال�سعر ال�سوريايل  �سهل املنال عرب اإعادة 
‘غاليمار’ التي  دار  ‘�سعر’ ال�سهرية لدى  �سل�سلة  اأبرز وجوهه يف  ن�سر دواوين 

اأ�ّس�سها عام 1966.

خالل اأحداث اأيار 1968, قام جوفروا بن�ساٍط كبري داخل ‘اّتاد الكّتاب’ الذي 
اأ�ّس�سه مع ال�ساعر جان بيار فاي Faye, وهذا ما اأغلق يف وجهه اأبواب اأهل الفكر 
يف باري�س ورّد اإليه ا�ستقالليته, فتقّرب من اأراغون الذي فتح له جمّلته الآداب 
الفرن�صية, ودافع عن فناين ‘الت�سوير ال�سردي’, ون�سر عدداً من ال�سعراء ال�سّبان 
بولتو,  )مي�سال  الكهربائي’  ‘البيان  ك�سعراء  اأهمّيتهم,  ب�سرعة  جتّلت  الذين 
و�سريج  بايي,  كري�ستوف  )جان  البارد’  ‘البيان  و�سعراء  مي�ساجيي(  وماتيو 

�سوترو, واأندريه فلِر(.

غاية  يف  اأبحاثاً  ومنحنا  وال�سعرية,  الفّنية  ن�سو�سه  اأبرز  كتب  ال�سبعينات,  يف 
حياته  اأحداث  من  م�ستمّدة  ورواية   ,)1975( الثورّية  الفردّية  مثل  االأهمية 
د؛ الرواية املعي�صة )1978(, اإىل جانب م�ساركته  ومكتوبة باأ�سلوٍب ابتكاري جمدِّ
والقرن   Opus International اأبرزها  مهّمة  وفنّية  �سعرّية,  جمالٍت  تاأ�سي�س  يف 
على  وفكره  عمله  على  مهّمة  قطيعة  طراأت  الثمانينات,  مطلع  ويف  الع�صرين. 

االن جوفروا
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اأثر لقائه التدريجي لكن املّتِقد بح�سارات ال�سرق االأق�سى. فبني عاَمي 1983 
له  فاأُتيحت  طوكيو,  يف  الفرن�سّية  ال�سفارة  يف  ثقافياً  م�ست�ساراً  ُعنّي  و1958, 
هاج�س  وعّزز  البوذي,   Zen ال‘زن’  مبذهب  القدمي  ف�سوله  لتنمية  الفر�سة 

فعالّية اللغة لديه بهاج�س العالقة غري االفرا�سّية بالواقع.

ولدى عودته اإىل فرن�سا, تعّر�س الإهماٍل جائر داخل املحيط الفكري الباري�سي 
على رغم تاأ�سي�سه ‘النادي’ )1987-1989( مع فيليك�س غواّتاري Guattari الذي 
»التجّمع«.  مفهوم  جتديد  م�سروع  حول  والكّتاب  الفنانني  ع�سرات  اإليه  ان�سم 
الت�سعينات, الأ�سلوب عمٍل  التاأ�سي�س, يف بداية  لكن هذا االإهمال مل مينعه من 
جديد يقع على حدود املُل�سق واملونتاج, ومن تكثيف فكره �سمن تاأّمٍل �سعري 
اأ�سداًء قوّية لدى  Rimbaud يالقي منذ فرة  ورامبو   Nietzsche لنيت�سه  وريث 

بع�س ال�سعراء الفرن�سينّي ال�سّبان.

الوثيقة  الفريد, ويف عالقاته  اأّواًل يف م�ساره  تكمن  اأهمية جوفروا  اأن  �سحيٌح 
قيمة  غالباً  يحجب  ذلك  لكن  بارزة,  كثرية  وفنّية  و�سعرّية  فكرّية  وجوٍه  مع 
كتابته ال�سعرية التي تعرب مادة الكلمات لت�سرب ما مل يتم �سربه بعد, اأي تلك 
اخترب  وفعاًل,  الناب�س.  احلياة  قلب  يف  فاغر  كثقٍب  ت�سّع  التي  ليٍل  من  النواة 
ال�ساعر الكتابة يف البداية كاإرادة انتحار, قبل اأن يذهب بها يف اجتاهاٍت مثرية 
خمتلفة. ف�سّكل فعلها, بالن�سبة اإليه, ما ي�سرب املوت وي�سمح باالإفالت منه, كما 
د  �سّكل االإبرة التي تنغرز يف الوعي ال�ساعر, كي تت�ساقط الكلمات كوابٍل من الرَبَ
اأناه. ويف كتابته, رف�س  اأريان الذي يقود َمن يكتب خارج متاهة  امل�سّع, وخيط 
الكامل من  العري  املعروفة متطّلباً  االأ�سكال  الثمانينات,  بداية  جوفروا, حتى 
العنف وال�سرعة الإخراج الفكر من غطائه اللغوي, و�سهر  اللغة , وم�ستخدماً 
جميع التناق�سات �سمن ثورٍة فردية دائمة, قبل اأن تغرّي اإقامته يف اليابان هذه 
الكتابة, ال يف تطّلبها بل يف �سكلها, ويف الو�سائل التي تلجاأ اإليها لبلوغ غر�سها, 
املوجودة, لكن �سمن  االأ�سكال  على  وانفتاحاً  واأكرث مرونًة  توّتراً,  اأقل  فت�سبح 

ا�ستثمار �سخ�سي لهذه االأخرية.

واملتاأّمل يف هذه الكتابة, ي�ست�سف ب�سرعة عنفاً ال ينبع فقط من حاجٍة ال�ساعر 
ويف  والعامل.  املجتمع  عنف  هو  خارجي,  اآخر,  عنٍف  من  بل  داخلي,  ٍر  تفجُّ اإىل 
هذا ال�سياق, ت�سّكل هذه الكتابة اأي�ساً فعاًل قتالياً, ودفاعياً ي�ستمّد �سرعيته من 
ممار�سته فقط وال تركن ق�سيته اإال اإليه؛ فعٌل �سروري اإذاً, ال خياري, والو�سيلة 

الوحيدة لتجّنب االنحدار مبمار�سة الكتابة اإىل مرتبة الوظيفة.

النتماء  اإىل مو�صيقى العامل
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والأن الفنون الت�سكيلية هي اأي�ساً, مثل الكتابة, و�سيلة ملعرفة االإن�سان يف �سريورة 
تّوله الدائم, ر�سد ال�ساعر لها جزءاً مهماً من وقته وتاأّمالته؛ ونقول ‘ال�ساعر’ 
الأن جوفروا رف�س طول حياته �سفة ناقد فّني, وراأى اأن ما كتبه يف هذا امليدان 
ال يندرج, مثل �سعره, اإال يف �سياق مغامرته كاإن�سان. و�سعّية فريدة �سمحت له 
اأن يكون اأحد اأكرث النقاد حد�ساً وب�سريًة ون�ساطاً, والناقد االأكرث انفتاحاً على 
جميع االأ�سكال والتّيارات التي عربت الفن منذ عام 1950 حتى اليوم. وفعاًل, 
اأ�سياء  اأي  فنّية,  اأعمااًل  بو�سفها  ال  لالأعمال  تاأّمله  يف  جوفروا  عبقرّية  تكمن 
جامدة وغري موؤذية, بل »كُعقد قوى مزلٍزلة« تقف خلف غنى اإدراكنا الب�سري 
البداية )1947-1955(, مع  �سعى يف  املنطلق,  االأمام. ومن هذا  اإىل  بنا  وتدفع 
املجموعة التي كانت تيط بالفنان فيكتور براونر, اإىل اإعادة ابتكار ال�سوريالّية  
�ُسُبل جتاوزها, من منطلق �سرورة تخّطي روح  البحث مبوازاة ذلك عن  واإىل 
تلك احلقبة واأ�سكالها ومقاومة جتربة املوت واالنتحار الطاغية عليها؛ قبل اأن 
يتقّدم فيما بعد اإىل نقطٍة تقع ما وراء اأي هاج�س جمايل, يتحّول فيها الفن اإىل 
و�سيلة ت�ستهدف ح�سراً ا�ستك�ساف املجهول, وتتطّلب من الفنان اأن ي�سع نف�سه 
املمكنة,  التناق�سات  اأن يعي�س وُيحِدث جميع  الهدف. وبالتايل,  يف خدمة هذا 

واأن يرف�س, يف الوقت ذاته, طغيان اأي جمالية تّدعي التجديد على عمله.



يف �سن الثامنة, كنَت مع والدتك واأخيك يف عطلة يف �سمال اأ�سبانيا حني اندلعت 
الكلمات  فيه  دّونت  �سغرياً  دفراً  والدتك  االأ�سبانية. منحتك  االأهلية  احلرب 
تت  يح�سل  ك��ان  مبا  مرتبطة  وغريها,  ‘فو�سى’,  ‘ثورة’,   : عليك  اجلديدة 
اأنظارك. هل ميكننا اأن نحّدد بداياتك يف الكتابة اأثناء تلك املرحلة ؟ وهل لعبت 

هذه التجربة دوراً يف ميلك اإىل الفكر والن�ساط الثوري والفو�سوي ؟

نعم، اإنها بداية الطريق، واإن مل اأكن اأعي اأين �صاأ�صبح كاتبًا فيما بعد. كل اإن�صان 
يف  الأول  اخليط  ت�صّكل  الأ�صبانّية  الأهلّية  احلرب  املراجع.  من  رمزّية  �صبكة  لنف�صه  يخلق 
‘ثورة’ التي  ككلمة  اجلوهرّية،  الأ�صياء  من  اكت�صفُت جمموعة  اأيام،  ب�صعة  فخالل  �صبكتي. 
من  و�صفري  لالأطفال.  لعبة  اأي  من  اأقوى  ب�صكٍل  فورًا  وجذبتني  اأجنبية  بلغٍة  هناك  �صمعتها 
زاروز اإىل �صان �صيبا�صتيان حيث القن�صلية الفرن�صية، على منت قطاٍر مزدحم بامل�صافرين، 
كان م�صدر اإثارة كبرية يل، يف حني اأن جميع امل�صافرين كانوا يف حالة رعٍب ل تو�صف. ويف 
�صان �صيبا�صتيان، �صعرُت فورًا باإعجاٍب كبري باملقاتلني الفو�صويني وال�صيوعيني، وبقرٍف من 

االن جوفروا
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الفرن�صيني البورجوازيني اجلبناء الذين كانوا يف عداد امل�صافرين معنا. باخت�صار، ا�صتنتجُت 
بفتٍة ق�صرية جدًا ُجْب بع�ص الرا�صدين، و�صجاعة بع�صهم الآخر وتكاتفهم وكرمهم، وميل 
الإعالم اإىل الكذب وحتريف احلقائق، و�صذاجة معظم النا�ص. نعم، احلرب الأهلّية الأ�صبانّية 
قادتني ب�صرعة اإىل �صبيل ال�صعر. فكل ما ع�صته، وما كتبته منذ ذلك احلني، ينخرط �صمن 
هذا املنظور الأّول، منظور ثورة معي�صة يومًا بعد يوم وي�صّكل ال�صعر واحلياة فيها �صيئًا واحدًا.

يف �سن الرابعة ع�سرة, كنَت تبتكر وتتقّم�س �سخ�سّياٍت خيالّية خالل تنّقالتك يف 
القطار لتم�سية الوقت. اأال ميكننا اأن نرى يف ذلك عالمة �سابقة على موهبتك 

الروائية اأي�ساً وبداية ‘الرواية املعي�سة’, اأي تويل احلياة اإىل رواية ؟

املالحظة �صحيحة. لكني اأوّد هنا اأن اأ�صري اإىل جّدي )والد اأّمي( الذي كان رجاًل 
بلدان  كثب  عن  وعرف  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  �صافر  املدنية  البحرية  يف  و�صابطًا  مثّقفًا، 
ال�صرق الأق�صى، وجميع مرافئ البحر املتو�ّصط. ولذلك، مل يكن لديه اأي حكم م�صّبق على اأي 
�صعٍب اأو جماعة، بل كان يحتم ويقّدر جيدًا خمتلف الثقافات ويتحّدث عن كّل منها مبعرفة 

و�صغٍف كبرَيين، عند كل فر�صة، مما جعلني اأحلم غالبًا بجميع هذه الأ�صفار.

ما الكتب االأوىل التي قراأتها وكان لها اأثٌر بالٌغ عليك؟

اعرافات جان جاك رو�ّصو Rousseau، ويوميات �صتاندال Stendhal، واأندريه جيد، 
Valéry، وجميع هذه الكتب هي �صرَي ذاتية لعبت دورًا حمّددًا يف  و�سّيد تي�ست لبول فالريي 

توّجهي فيما بعد نحو هذا النوع الأدبي الذي ُيعرف بـ‘الرواية املعي�صة’.

الأنهم  الثانوية  ال�سفوف  يف  اأ�ساتذتك  اأي�ساً  تّيي  ن�سو�سك,  من  العديد  يف 
هياأوك باكراً كي ت�سبح ناقداً ورا�سداً. كيف ؟

فعاًل، ُحظيُت باأ�صاتذة رائعني يف تلك الفتة، كاأ�صتاذ اللغة الأملانية الذي دفعني 
اإىل قراءة ريلكه قبل قراءتي رامبو، اأو اأ�صتاذ اللغة الفرن�صّية الذي �صرح لنا باكرًا مفاهيم 
ال�صوريالّية ، وكان يطلب منا اأن نكتب كما لو اأننا يف القرن الرابع ع�صر، اأي باللغة الفرن�صّية 
القدمية. ومبا اأنني كنُت قد قراأُت ن�صو�صًا كثرية بهذه اللغة، كنُت اأنال دائمًا اأف�صل عالمة يف 
هذه املادة بف�صل موهبتي يف التقليد. يف اأحد الأيام، �صاألنا هذا املعّلم اإن كنا نعرف �صيئًا ما 
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عن  ال�صوريالّية . ومبا اأننا كنا جنهل حتى وجودها، اأم�صك بعلبة كربيت ثم قذفها على مكتبه 
التكّهن به. هذا املكان هو امل�صادفة لأنه  العلبة يف مكاٍن يتعّذر  »اأنظروا، لقد وقعت  قائاًل: 
يتعّذر ح�صاب اأين �صتقع العلبة م�صّبقًا. اإنها قاعدة ال�صوريالّية.« وقد اأحدث ذلك �صدمة كبرية 
تلعب دورًا كبريًا يف حياة كل  اأن امل�صادفة  اأنني كنُت قد لحظُت  واأّجج ف�صويل. ومبا  علّي 
�صخ�ص من خالل مغامراتي يف القطار، ت�صاءلُت باكرًا حول اإمكانّية اأن تكون امل�صادفة قانونًا 
�صّريًا متلي ب�صكٍل ما قدر الإن�صان. ومنذ ذلك احلني، بداأُت مبراقبة جتّلياتها. اإذًا، قبل اأن 
األتقي باأندريه بروتون، كنُت ُمَهّيـئـًا  لفهم ما كان يق�صد بعبارة ‘امل�صادفة املو�صوعية’. وكان 
يل اأ�صتاذ اآخر رائع ذو نزعة وجودّية م�صيحّية، مثل غابرييل مر�صيل Marcel. ا�صتمعُت اإليه 
باهتماٍم كبري وهو يف�ّصر لنا اختالف احل�صارات. اأود هنا الإ�صارة اأي�صًا اإىل �صديقتي الأوىل، 
لو�ص هوكنان، التي كانت قد در�صت الفل�صفة الهندية يف الهند، وكانت متلك كتبًا كثرية حول 
مذهب البوذية قراأتها يف �صن الثامنة ع�صرة، اأي قبل اأن يدفعني هرني مي�صو فيما بعد اإىل 
قراءة ن�صو�ص البوذية التيبيتية. وقد اأّثرت هذه الكتب يّف ب�صكٍل بالغ، خ�صو�صًا م�صاألة اأن 
الفكر يدور حول مركٍز فارغ، يف حني اأن الغرب مييل اإىل اعتقاد مناق�ص. دور الفراغ فتنني، 
تظهر  التي  اللغة  داخل  واأخــرى.  كلمة  وبني  كلمة  كل  وجــوده حول  بعد مالحظتي  خ�صو�صًا 
 ،De Saussure ب�صكٍل مليء ومتما�صك، ثّمة فراغ كبري. ويف النهاية، در�صُت فردينان دو �صو�ّصور
اأي اللغة بو�صفها بنية. باخت�صار، �صمحت يل جميع هذه املعارف املبكرة بالتفكري بطريقٍة 

خمتلفة عن رفقائي.    

مواجهتك والدك التي تعود اإىل تلك املرحلة جعلتك اأي�ساً م�ستّقاًل واأكرث حّرية 
من اأي وقٍت م�سى...

ح�صلت هذه املواجهة حني كنُت يف الثامنة ع�صرة من عمري. لكن قبل ذلك، كنُت 
والده كان جمّرد دركي يف اجلزائر. ويف  اأن  العلم  به. كان حماميًا لمعًا، مع  معجبًا كثريًا 
البداية، تواجهُت مع هذا اجلد الذي كان عن�صريًا وي�صّمي العرب »جرذانًا« ويفتخر مباآثره يف 
اجلزائر، اأي حرق القرى عند اقل حركة متّرد �صّد ال�صلطة الفرن�صّية. يا للفظاعة ! بعد ذلك، 
جاء دور والدي الذي تعاون خالل احلرب العاملّية الثانية مع الأملان لأ�صباب اقت�صادّية، وغري 
اأملانيا كانت  اأن  اأملانية لعتقاده  اأوروبية بقيادة  اأملان، وحلم بقاّرة  �صيا�صّية. كان لديه زبائن 
الإطالق.  يكن هتلرّيًا على  لكنه مل  الأوروبية حولها.  الدول  اأكرب عدد من  قادرة على جمع 
فع�صيقته كانت يهودّية، كما اأنه �صاعد الكثري من اليهود على الفرار من النازيني عرب تاأمينه 
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لهم هوّيات مزّورة. وبعد احلرب، �صهد معظم هوؤلء ل�صاحله اأثناء حماكمته. اإذًا، مواجهتي 
لوالدي مل تكن بدافع اإهانته اأو احلط من قيمته بل لدفعه اإىل اإدراك ا�صتقاللّيتي وقبولها. 
يل  قال  املو�صوع،  هذا  وحــول  بعد.  فيما  بنف�صي  ثقتي  كبري  ب�صكٍل  عــّزز  ذلك  يف  وجناحي 
مي�صو:»الإن�صان الذي ينت�صر على والده ميكنه اأن ينت�صر على كل �صيء.« اأريد الإ�صارة هنا 
اإىل اأمٍر مهم، وهو اأين مل ‘اأقتل’ والدي باملعنى الفرويدي، بل واجهته كما يجب. ‘قتل الأب’ 
اليوم،  واإىل حد  اآبــاًء لآخرين.  نكون  اأن  اإىل  لي�ص احلل لأن ذلك يدفعنا من حيث ل ندري 

جنحُت يف هذا المتحان ال�صعب، اأي اأن ل اأكون اأبًا اإل لذاتي.

بعنوان  ق�سيدة طويلة  كتبَت  قد  كنَت   ,1946 عام  بروتون  باأندريه  لقائك  قبل 
بروتون  ن�سرها  �سوريايل   طابع  ذات  ق�سرية  ق�سائد  جمموعة  ثم  ‘الزمن’, 
عام 1947 يف جملة نيون. هل كان لديك اإّط��الع على الكتابة االآلية حني كتبَت 

هذه الق�سائد اأم اأنها م�سادفة مو�سوعية اأخرى ؟

م�صادفة مو�صوعّية و�صافية. قبل لقائي بروتون بفتة ق�صرية كنُت قد قراأُت فقط 
كتابه نادجا  وهو لي�ص ديوانًا �صعريًا ول عالقة له بالكتابة الآلية.

باخت�سار, كيف التقيَت بروتون واأين ؟

م�صادفًة اأي�صًا، داخل فندق ‘انكلتا’ يف منطقة الفيني�صتري الفرن�صية حيث نزلُت 
مع والَدّي واأخي. خالل تناولنا وجبات الغذاء والع�صاء يف مطعم الفندق، لحظنا يف كل مّرة 
 ،Lautréamont على الطاولة املجاورة رجاًل يتحّدث اإىل زوجته وابنته عن رامبو ، ولوتريامون
واملاركي دو �صاد Sade. ويف اإحدى املّرات، ت�صاجر والَداّي حوله، فاعتقد اأبي اأنه فنان فا�صل 
جماله.  ومدحت  كبريًا  فنانًا  فيه  اأمي  راأت  بينما  غنية،  اأمريكية  امــراأة  ح�صاب  على  يعي�ص 
كي  النكليزية  كانت جتيد  اإن  و�صاألتها  بروتون،  زوجة  اإليزا،  من  تقّدمُت  �صجارهما  وخالل 
بال�صخب  مليئة  ق�صة  »احلياة   : ماكِبت  م�صرحّية  يف  ال�صهرية  �صك�صبري  جملة  يل  تتجم 
والحتدام يرويها اأبله«. وبعد الغذاء، �صاألُت مدير الفندق عن ا�صم هذا الرجل. وحني عرفُت 
عقُت لأنني، كما �صبق اأن اأ�صرُت، كنُت قد قراأُت كتابه نادجا قبل ب�صعة اأ�صابيع فقط  من هو �صُ
وافُتتنُت به. وقد دفعتني هذه امل�صادفة املو�صوعية اإىل انتظاره اأمام غرفته املجاورة لغرفتي 
اأي�صًا للتحّدث معه، وهذا ما ح�صل، اإذ دعاين بروتون اإىل زيارته يف غرفته كل يوم، على مدى 
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اأ�صبوع، حيث طرح علّي اأ�صئلة كثرية حول مو�صوعات خمتلفة قبل اأن يعطيني يف اآخر الأ�صبوع 
عنوانه، ورقم هاتفه يف باري�ص، ويلّح علّي بحرارٍة كبرية كي اآتي لزيارته.

ما الذي طبعك يف �سخ�سية بروتون عند الوهلة االأوىل ؟    

القدمية،  الطريقة  على  مهيبًا  لالآخرين،  الحتام  �صديد  بروتون  كان  �صحرها. 
وكان يف �صلوكه نوٌع من الأر�صتقراطية. خالل لقاءاتنا الأوىل، طرح علّي اأ�صئلًة كثرية، وهو 
ما يعك�ص اهتمامًا خا�صًا بالآخر املجهول. لقد دعاين ب�صرعة اإىل مقهى �صاحة ‘بالن�ص’ يف 
باري�ص حيث كان يجتمع ال�صوريالّيون يوميًا. يف البداية، حاولت التهّرب من ذلك لتف�صيلي 
املذكور.  املقهى  اإىل  للح�صور  برقّية  يل  اأر�صل  الأيــام،  اأحد  يف  لكن  معه.  الفردية  اللقاءات 
ونظرًا اإىل م�صمون الربقّية ونربتها، اعتقدُت اأنه يعّد بالتاأكيد ثورة اجتماعّية اأو �صيا�صّية اأو 
�صًا ملعرفة اإن  �صيئًا مهمًا من هذا القبيل. فاأتيُت اإىل املوعد. ويف الواقع، كان الجتماع خم�صّ
كان ال�صاعر مالكوم دو �صازال de Chazal �صوريالّيًا اأم ل، وبالتايل، اإن كان ي�صتحق اأن ين�صم 
اإىل احلركة   ال�صوريالّية. كانت القرارت توؤخذ بالأغلبية وكان بروتون يقبل بها حتى حني كان 
ياأتي الت�صويت خمالفًا لراأيه. وهذا يناق�ص الفكرة ال�صائعة عنه باأنه كان يفر�ص وجهة نظره 
اإىل  �صازال  دو  ان�صمام  اليوم جاء �صد  الت�صويت يف ذلك  اأن  والدليل، هو  على جمموعته، 
احلركة  ال�صوريالية  لأنه، على رغم اأهمّيته ال�صعرّية الكبرية، م�صيحي موؤمن، وهذا الإميان 
ل يتوافق مع املاّدية التاريخّية والثورّية. ومع اأن بروتون �صّوت ل�صاحله، لكنه وافق على نتيجة 
الت�صويت. �صاركُت يف اجتماعات احلركة ال�صوّريالية على مدى عاٍم قبل اأن اأمّل من خ�صوع 

ل التّدد على حمتف الفنان فيكتور براونر.   الآخرين لإرادة بروتون واأف�صّ

ا�ستخدمَت اأجمل العبارات واأق�ساها يف حديثك عن بروتون داخل كتاب يف ظل 
‘الديفريان�س’(. كيف تف�ّسر هذا التناق�س  النريان : حوارات حول التمّرد )دار 

املالحظ اأي�ساً لدى معظم الذين تقّربوا من بروتون يف فرٍة ما ؟

التناق�ص هو يف �صخ�صّية بروتون نف�صها. لقد كان اأكرث تناق�صًا مما يّظن. فعلى 
تي حّبه الكبريتني كانتا مع بائعتي هوى : نادجا،  �صبيل املثال، كان �صّد البغاء، يف حني اأن ق�صّ

و�صوزان موزار

ما كانت �سفاته احلميدة ؟
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للقاء  الدائم  وا�صتعداده  ملحّدثه،  الــدوار  جتلب  كانت  التي  العالّية  اإ�صغائه  قيمة 
الآخرين املجهولني، م�صادفًة اأو ق�صدًا. ولعل ذلك يعود اإىل ملله من تاأييد اأع�صاء جمموعته 

جميع قراراته واأفكاره. مل يكن اأحد يجروؤ على اأن يقول له ‘كال’ اأو اأن يناق�صه.

لعل ذلك يعود اإىل �سخ�سّيته القوّية املغناطي�سّية. فلقد قلَت قبل قليل اأنه كان 
 ! ق��رارات��ه  �سد  اأحياناً  ت�سّوت  كانت  التي  االأغلبّية  اأم��ام  وينحني  دميقراطّياً, 

التناق�س اإذاً لي�س يف �سخ�سية بروتون فح�سب...

اأبعد حدود. فعلى  لقد كان الثنني معًا: دميقراطيًا ويف الوقت نف�صه نظاميًا اإىل 
ل، اأنا وبع�ص ال�صوريالينّي الآخرين، زيارة براونر يف  �صبيل املثال، مل يكن يقبل فكرة اأن نف�صّ

حمتفه على الجتماعات اليومية ملجموعته.  

اأين تكمن عبقرّية بروتون يف نظرك ؟

كان قادرًا على اكت�صاف قيمة �صيٍء مهَمل اأو حمتَقر قبل اأي �صخ�صٍ اآخر، كما كان 
يتمّتع بح�ّص احلقيقة والأ�صالة بعيدًا عن »الكذب بطريقٍة �صحيحة« الذي حتّدث عنه اأراغون، 
كان  البتة.  غام�صًا  اأو  مبهمًا  بروتون  يكن  مل  احلقائق.  بع�ص  لإخفاء  الكذب  يف  التفّن  اأي 
ي�صعى اإىل الو�صوح واإىل العي�ص داخل ‘منزل من زجاج’، اأي يف �صفافية مطلقة. وميكننا اأن 
نقول اأن ‘منزله’ كان �صفافًا واإن بقيت بع�ص الأماكن املعتمة فيه. من جهة اأخرى، �صعى اإىل 
  Apollinaire جتاوز كل ما �صبقه بدون اأي عودة اإىل الوراء. فعلى الرغم من ولعه ب�صعر اأبولينار
و�صخ�صه، مل يحاول اإطالقًا الكتابة مثله لقتناعه ب�صرورة اأن نكون حديثني ب�صكٍل مطلق، اأي 

وفقًا اإىل حقبتنا، كما دعا رامبو.

ت��ق��ول يف ال��ك��ت��اب امل��ذك��ور اأع���اله : »ب��ط��ردن��ا, اأن���ا واأ���س��دق��ائ��ي فيكتور ب��راون��ر, 
احلركة  م��ن  األك�سندريان,  و���س��اران  ت��ارن��و,  وك��ل��ود  رودان�����س��ك��ي,  و�ستاني�سال�س 
ال�سوريالّية يف نهاية عام 1948, اقرف بروتون, الذي كان قد طرد الفنان ماّتا 
 ».Artaud واأرتو Desnos قبل ذلك بقليل, اأكرب خطاأ منذ طرده روبري دي�سنو�س

ملاذا ؟

لأنه مل يكن ُيدرك ما ح�صل فعاًل مع ماّتا واأر�صيل غوركي. لقد طرد ماّتا دون اأن 
ي�صتمع اإليه ودون اأن مينحه الفر�صة ل�صرح موقفه. ماّتا كان يف نيويورك، وال�صبب الذي طرده 
‘انحطاط اأخالقي وفكري’، لأنه اأقام عالقة غرامّية مع زوجة اأر�صيل  بروتون من اأجله هو 
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غوركي، وهو اأمٌر دفع بهذا الأخري اإىل النتحار؛ يف حني اأن احلقيقة هي اأن زوجة غوركي، هي 
التي هربت وجلاأت اإىل ماّتا ،لأن غوركي كان ي�صربها. دو�صان الذي كان يعي�ص يف نيويورك 
قال لربوتون اأنه اأخطاأ يف حكمه على ماّتا. اآنذاك وقفنا، اأنا وبراونر، وتارنو واألك�صندريان، 
مع ماّتا، وهذا ما دفع بروتون اإىل طردنا اأي�صًا. لكن عام 1952، التقيته م�صادفًة يف ال�صارع، 
وكنُت مع زوجتي، فاقتب مّنا وقّبل يد زوجتي )كما كان يفعل مع جميع الن�صاء( ثم قال يل 

باإحراٍج وا�صح اأنه اأخطاأ يف حكمه على ماّتا.

اإذاً كانت لديه ال�سهامة يف...

العتاف بخطاأه. نعم. الفنان كايزلر الذي كان يغار من ماّتا، هو الذي �صّمم راأ�ص 
بروتون ومنحه فكرة خاطئة عّما ح�صل فعاًل.

هل بروتون �ساعر, مفّكر اأم روؤيوي ؟

فات غري مت�صاربة. وحني اأقول روؤيوي، ل اأق�صد اأنه كانت  الثالثة معًا. هذه ال�صّ
تنتابه روؤى �صوفّية، بل اأنه كان قادرًا على التنّبوؤ باأ�صياٍء قبل حدوثها، كتاريخ 1939 الذي راأى 

فيه بداية حلرب عاملية جديدة.

هل ال�سوريالّية �سعٌر؟ وما قيمة هذا ال�سعر ؟

نعم، وهي �صعٌر جمدِّد. قبل بروتون، مل ي�صتخدم اأحد الآلية كتقنّية كتابّية. لكن، 
بالن�صبة اإليه، ا�صتخدمها رامبو، خ�صو�صًا يف ديوان االإ�سراقات، لعدم اإمكانّية تف�صري بع�ص 
لدي  لكن  التقنّية. يف نظري، رمبا هو حمّق،  بغري هذه  فيه  ال�صاطعة واجلديدة  التداعيات 
د بع�ص املحفورات التي كان ي�صرقها من املكتبات،  فر�صّية اأخرى مفادها اأن رامبو كان ين�صّ
الواحدة فوق الأخرى، على لوٍح زجاجي ثم ي�صتوحي من امل�صادفات الناجتة من تقاطعات 

هذه الت�صاميم لت�صكيل مدٍن خيالّية انطالقًا من عنا�صر واقعّية.

هل ال�سوريالّية  فن ؟ وما قيمة هذا الفن الذي مل يتبع دائماً �سبل االآلّية ؟

يف البداية، مل يعتقد بروتون اأن الآلّية ميكن تطبيقها يف ميدان الفن بل يف ميدان 
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هذا  اأن  يالحظ  لكي   Masson ما�ّصون  باأندريه  لقائه  انتظار  ويجب  غري.  ل  وال�صعر،  الأدب 
الأخري كان يحقق ر�صومه بهذه التقنّية، فبداأ بالتكلم على �صوريالّية ب�صرّية ا�صتنتجها اأي�صًا 
يف  بروتون  �صبقوا  الفنانون  اإذًا،  عفوّية.  بعرب�صات  تتمّيز  الذي   Miró مريو  خوان  ر�صوم  يف 

تطبيق الآلية داخل فّنهم دون اأن يتاأّثروا بنظرّيته يف البداية.

كتقنية  االآل��ي��ة  ي�ستخدموا  مل  الذين  ال�سوريالينّي  الفنانني  من  الكثري  ثّمة 
ر�سمية.

.Magritte نعم، مثل رونيه ماغريت

.Dali اأو �سلفادور دايل

دايل مار�ص الر�صم الآيل.

خلف  يقف  ال��ذي  هو   paranoïa critique النقدي  التاأويلي  ال��ذه��ان  منهج  لكن 
معظم لوحاته.

نعم، لكن يف كتابه الأّول، حتّدث عن غزو الال معقول الذي يندرج �صمن نظرّية 
بروتون. اأهمّية ال�صوريالّية يف الفن هي غياب اأي اأ�صلوب م�صتك. تالقي الفنانون ال�صوريالّيون 

كان قائمًا على تقا�صم قَيٍم م�صتكة ومتابعة الأهداف نف�صها.

التي  القَيم  اح��رام  من  متّكنت  وه��ل  ث��ورّي��ة؟  �سيا�سّية  حركة  ال�سوريالّية  هل 
رفعتها ؟

نعم. تاريخ ال�صوريالّية  يعّج باملواقف ال�صيا�صّية الثورية. فقد حاربت هذه احلركة 
ال�صمالّية،  اأفريقيا  ا�صتعمار  وجه  يف  ووقفت  الربجوازية،  والقَيم  الراأ�صمالية  ثابت  ب�صكٍل 
 Souvarine ونا�صلت �صد البريوقراطّية، وف�صحت حماكمات �صتالني بف�صل موري�ص �صوفارين
الذي كان اأّول َمن ك�صف اأن �صيوعّية �صتالني كذبة اأو خدعة. لكنها اأخطاأت يف اأحد خياراتها. 
فربوتون اعتقد اأن تروت�صكي كان اأف�صل من �صتالني، بينما احلقيقة هي اأن الثنني كانا من 
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طينة واحدة. حني التقيت باأراغون فيما بعد �صاألته: لو اأن تروت�صكي انت�صر على �صتالني، هل 
كان قدر الحتاد ال�صوفياتي خمتلفًا؟ فاأجابني بالنفي، لكنه اأقّر باأن تروت�صكي كان قد قتل 

عددًا اأقّل من الكّتاب.

ما قيمة �سهادة اأراغون يف هذا املو�سوع, وهو الذي بقي يف جلنة احلزب ال�سيوعي 
جان  ال�ساعر  مع  اأطلقَت   ,1960 عام  اخلم�سينات؟  نهاية  حتى  ل�ستالني  املوؤّيد 
جاك ل��وِبل اقراحاً على �سكل بيان لقلب القَيم ال�سائدة, تت عنوان ‘املحاكمة 
امل�ساّدة’. وقد راأى بع�سهم يف هذا البيان, ويف التظاهرات التي واكبت تقدميه 
ر لها. اأما من مبالغة يف تقييم وقع  عماًل ا�ستبق مطالب ثورة اأيار 1968 وح�سّ

هذا البيان ؟

حمل البيان العنوان التايل :‘حول حقوق الإن�صان يف الت�صّرف بنف�صه’، ومن خالله 
نف�صهم  الأفراد  على  يجب  باخت�صار،  جماعّية.  حّرية  خللق  الفردّية  الإبداع  بحّرية  طالبنا 
ال�صتيالء على حّرية �صخ�صّية لتعزيز فكرة ثورة اجتماعّية ممكنة. اإنها بداية نظريتي حول 

الثورّية’. ‘الفردّية 

يف  م�ستهدفاً  كان  بروتون  اأن  لنا  يت�سح  النارّية,  لوِبل  ت�سريحات  نقراأ  عندما 
املفّكرين,  اأك��رب عدد من  اإىل  جمع  اأي�ساً  امل�سادة’ التي هدفت  ‘املحاكمة  هذه 
وال�سعراء, والفنانني �سمن منظوٍر جديد يقود اإىل التمّرد على االأخالق, واإىل 

ا�ستقاللية فردّية اأكرب لكل فنان.

بروتون هو الذي �صعر باأنه م�صتهدف يف هذا البيان، وباأن الغاية من هذا الأخري هو 
ال�صتهزاء من ن�صاطه ال�صيا�صي والأدبي. فكتبُت له ر�صالة طويلة اأجبُت فيها بالنفي، وباأنني 
ل اأ�صتهدف ببياين  ال�صوريالّية  ب�صكٍل خا�ص، بل بالعك�ص كنُت مقتنعًا باأن هذه احلركة لعبت 
دورًا اإيجابيًا، لكنها �صّحت بال�صتقاللّية الفردّية ل�صالح نظاٍم �صروري، يف راأي موؤّ�ص�صها، 
لن�صاٍط جماعي. كّرر بروتون اخلطاأ نف�صه الذي ح�صل داخل الثورة الفرن�صّية لتطبيقه فكرة 
اأن َمن لي�ص معي فهو �صّدي، يف حني اأنه ميكن اأن نكون على اختالف مع �صكٍل اآخر من الفكر 
�صخ�ٌص  اأنا  الفكرتني.  م�صاحلة  يجب  نظري،  يف  عمله.  نلغي  اأو  ن�صطهده  اأن  دون  الثوري 
وجبهة   ،Tel Quel اأراغون هوجمُت على جبهتني: جبهة جملة  بداأُت مبعا�صرة  ُم�صلح. حني 

.Bonnet مارغريت بويّن
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التح�سري  م��ن��ك, وت�سريحاته خ��الل  ���س��راوة وع��دائ��ي��ة  اأك���رث  ك��ان  ل��وِب��ل  لكن 
بروتون, عالوة  بو�سوح  ت�ستهدف  كانت  بيانكما  اإط��الق  واك��ب  ال��ذي  للمعر�س 
على اأن ت�سمية ‘املحاكمة امل�ساّدة’ هدفها االإ�سارة اإىل املحاكمات التي اأجراها كّل 

من بروتون و�ستالني. األي�س جائراً اأن ن�سع بروتون و�ستالني يف اخلانة ذاتها ؟

الأمر كان اأو�صع من ذلك بكثري. وبالتايل، مل نتعّر�ص فقط لربوتون، اأو �صتالني. 
ومن اخلطاأ العتقاد باأننا قارّنا بروتون  ب�صتالني.

الرّد على اأي حماكمات مبحاكمة م�سادة, اأال يعني القيام بال�سيء نف�سه ما وراء 
االأهداف املق�سودة ؟

التي  وللن�صاطات  لبياننا  �صلبّية  اجتماعّية  نتيجة  اأي  انعدام  يف  يكمن  الختالف 
اأكرب عدد ممكن من الوجوه  اأحدًا. بالعك�ص، حاولنا جمع  اأو نقتل  اأننا مل نطرد  اإذ  واكبته، 
الفكرّية، والفنّية، وال�صعرّية، واملو�صيقّية، ومتّكنا من جذب اأكرث من ثمانني مبدعًا مل ينتموا 

اإىل احلركة ال�صوريالّية  بينهم اأ�صماء بحجم بريفري ، ومي�صو، واأوكتافيو باث.

ب�سعة اأ�سهر قبل وفاة بروتون, ت�ساحلَت معه واأ�سهمَت يف ن�سر ال�سعر ال�سوريايّل  
يف �سل�سلة ‘�سعر’ التي اأ�ّس�ستها لدى دار ‘غاليمار’ العريقة, بدءاً بكتاب احلقول 
يعك�س  ما  وه��ذا   ,Soupault �سوبو  فيليب  مع  بروتون  خّط�ّه  ال��ذي  املغناطي�صية 

انعدام اأي اختالٍف جوهري بينك وبينه.

على فتة  الن�صري  برناجمي  هياأُت  املذكورة  ال�صل�صلة  تاأ�صي�صي  لدى  هذا �صحيح. 
عاَمني، برنامج ت�صّمن كتب لربوتون، واأراغون، و�صوريالينّي اآخرين، بينها الكتاب الذي تذكره...

هل كان غري معروف اإىل هذا احلد ؟

ل، كان معروفًا جدًا لكنه كان قد وقع يف طي الن�صيان. لهذا، اأردُت اأن يكون اأّول 
ن�ّص اأن�صره يف هذه ال�صل�صلة. الهدف الأول من هذه ال�صل�صلة كان )ول يزال( اإي�صال ال�صعر 
احلديث اإىل ال�صبان وال�صابات الذين مل يكن مبقدورهم �صراء الن�صو�ص املن�صورة يف �صل�صلة 
اإىل اأن كلود غاليمار مل يكن  اأ�صري  اأن  اأوّد  ‘غاليمار’.  لل�صعراء لدى دار  �صة  ‘بالن�ص’ املخ�صّ
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يعتقد اأن ال�صعر ميكن اأن ُيباع ب�صكٍل وا�صع. فقمُت بدرا�صة اأر�صلتها اإليه، وبّينُت له فيها اأن 
ثمن الكتاب يف �صل�صلة ‘بالن�ص’ مرتفع جدًا، واأننا اإذا حّولنا جميع الكتب ال�صعرية احلديثة 
اأو�صع  ‘غاليمار’ حقوق ن�صرها اإىل كتب َجْيب نتمكن من بيعها ب�صكٍل  املهمة التي متلك دار 

ونقوم مبهمة نبيلة جتاه اجليل ال�صاب. وهذا ما ح�صل.

ماذا تبّقى من ال�سوريالّية اليوم ؟

كل اإجنازاتها تقريبًا، اأي الكتب والأعمال الفنّية والأفكار؛ ولكن اأي�صًا الدرا�صات 
التي ُو�صعت حول ال�صوريالينّي . تاريخ ال�صوريالّية  غني اإىل حّد مل تكتمل بعد مقاربته. فعلى 
�صبيل املثال، ل توجد اأي درا�صة حول دور بع�ص الوجوه  ال�صوريالّية  الكبرية اأو املقّربة من هذه 
احلركة، مثل مالكوم دو �صازال كي ل اأ�صّمي غريه. ال�صيء الوحيد الذي األوم بروتون عليه هو 

انحرافه نحو العلوم الباطنّية يف الفتة الأخرية من حياته.

التاأثريات

نظراً اإىل ت�سكيل الفيل�سوف نيت�سه مرجعاً رئي�سياً لك, متيل يف فكرك اإىل جورج 
باتاي اأكرث منك اإىل بروتون. ففي اأحد كتبك تقول : »جتاوز ال�سوريالّية  ميّر 

بباتاي, بالتجربة الداخلّية واكت�ساف الذات«...

هذا �صحيح، لأن فكر باتاي منبثق من نيت�صه ولي�ص من هيجيل، فيل�صوف بروتون 
ل. لطاملا قابلنا باتاي وبروتون، كمجموعة Tel Quel التي رفعت اأفكار الأول نقي�صًا لأفكار  املف�صّ
الثاين، ويف ذلك �صوء فهٍم كبري لالثنني اللذين يكّن كل واحٍد لالآخر اإعجابًا كبريًا. ثّمة لدى 
باتاي جتربة داخلية اأعمق واأكرث ماأ�صاوّية من جتربة بروتون الذي األغى الُبعد املاأ�صاوي يف 
باتاي  اأما  الأ�صطورة.  بوا�صطة  بها  ال�صمّو  واإىل  الداخلية  نزاعاته  ت�صفية  اإىل  و�صعى  فكره، 

فتاأمّل من غياب الأ�صطورة. 

يف كتابه Acéphale، متّكن من ت�صييد اأ�صطورة، لكنها اأ�صطورة ماأ�صاوّية، الرجل بال 
راأ�ص الذي مي�صك �صيفًا ويتحّلى بق�صوة كبرية. يف نظري، مل ي�صتطع اأحد اأن يعرّب مثل باتاي 
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التناق�صات الأكرث عمقًا الكامنة يف الإن�صان، خ�صو�صًا حني تكون مربوطة بالإيرو�صية  عن 
واملقّد�ص واملوت. مل ي�صتطع اأحد التعبري مثله عن التواطوؤ الثابت بني القانون، وخرق القانون، 
بني املمنوع وانتهاكه، بني الرغبة والفزع، بني املتعة الكبرية والقلق، وبني زوال الب�صر وتوقهم 
اإىل البقاء وال�صتمرارية واخللود. مي�صال لريي�ص Leiris قارب بعبقرية هذه امل�صاألة يف كتاب 
فل�صفّيًا،  ُبعدًا  والأدبــي  ال�صعري  ُبعدها  على  باتاي  ي�صيف  اأن  قبل  الثريان،  م��راآة م�سارعة 
خ�صو�صًا يف مقّدمة كتابه االإيرو�سية الذي ُيعلن فيه برنامج اإدراكه املعّقد واملتناق�ص للذهن 
الب�صري. وما زلُت اأتذّكر اجلملة التالية من هذه املقدمة : »الذهن الب�صري معّر�ص لإيعازات 
مده�صة. يخاف من ذاته ب�صكٍل ثابت. �صلوكه الإيرو�صي يرعبه، كالقّدي�صة التي تتجّنب بفزٍع 

الرجل ال�صهواين جاهلًة وحدة �صغفيهما.« 

با�سالر   غا�ستون  فيل�سوفني:  حما�سرات  بانتظام  تابعَت  ال�سوربون,  جامعة  يف 
...Ponty وِمرلو بونتي Bachelard

العنا�صر  كتبه حول  بال�صعر وجميع  مفتونًا  كان  با�صالر  مت�صاربني.   كانا وجهني 
)الهواء، املاء، النار، الياب�صة( هي تف�صريات  ل�صت�صهاداٍت �صعرية خمتلفة.  ثقافته ال�صعرية 
كان  ال�صت�صهادات  هذه  خالل  ومن  غيب.  عن  كثرية  ق�صائد  يعرف  كان  اإذ  خميفة،  كانت 
قادرًا على اأن يرجتل خطابًا �صخ�صيًا �صاحرًا. لقد دعاين عّدة مّرات اإىل منزله الذي كان 

مليئًا بالكتب وجمّردًا من اأي لوحة فنية.  واأقّر باأنني ا�صتفدُت كثريًا من حواراتي معه...

يف االأ�سا�س, كان �ساعي بريد.

نعم، �صاعي بريد تعّلم على ذاته، و�صّيد لنف�صه ثقافة من النادر اأن جند مثياًل لها. 
اأما ِمرلو بونتي فلم اأعرفه عن كثب. كان متباعدًا وباردًا. اكت�صفته عن طريق قراءتي ملجلة 
االأزمنة احلديثة حيث كان يكتب بانتظام ويوؤدي اأي�صًا دور امل�صت�صار جلان بول �صارتر. لكنني 
كنُت اأرى اختالفًا كبريًا بني الثنني. كتب مرلو بونتي كتابًا حول ‘املرئي’ اأثارين اإىل اأبعد حد 

لأن املرئي بالن�صبة اإيّل مل يكن فقط العامل اخلارجي بل اأي�صًا فن الر�صم.

بعد طردك من جمموعة بروتون, تعّرفت على هرني مي�سو الذي اأخرجك من 
عزلتك و�ساعدك على ن�سر بع�س ق�سائدك. ما الذي طبعك يف هذا العمالق, 
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�سخ�سا  وكتابة ؟

مي�صو، يف نظري، هو اأحد اأبرز وجوه التمّرد يف القرن الع�صرين، ول معادل لفكره 
يعجبني  ما  خطاب.  اأي  خارج  القطيعة،  على  قدرته  بف�صل  بلغه  الذي  الراديكايل  ال�صعري 
اأنه كان منعزًل طوعيًا  اإىل كل ما يقع خارج عامله. �صحيح  يف �صخ�صه هو ف�صوله بالن�صبة 
ومل يرغب يف النخراط داخل اأي جمموعة، لكنه كان عليمًا بكل �صيء تقريبًا. بروتون الذي 
كان يكّن له اإعجابًا كبريًا حاول مرارًا جذبه اإىل داخل جمموعته، لكنه رف�ص دائمًا. ملاذا؟ 
كليًا  م�صتقاًل  �صخ�صًا  كان  جمموعة.  اأي  �صمن  بالعمل  يوؤمن  يكن  مل  لكنه  عدائيًا  يكن  مل 
يعي�ص وحده، لكنه كان ي�صتعلم عن كل �صيء، ويقراأ جميع اأنواع املجالت: تاريخ، وجغرافيا، 
وت�صوير فوتوغرايف... كان مكتبه مليئًا بهذه املجالت. باخت�صار، كان مفتونًا ومنفتحًا ب�صكٍل 
الأق�صى. وقد  وال�صرق  الالتينية،  اأمريكا  كبري على جميع احل�صارات، خ�صو�صًا ح�صارات 
اأي�صًا من درا�صته العميقة للحيوانات و�صلوكها،  اأ�صفاره الكثرية ولكن  ا�صتفادت كتاباته من 
لها، وهو ما مل يكن يفعله  �صة  تاأّملها داخل احلدائق املخ�صّ اإذ كان مي�صي وقتًا طوياًل يف 

بروتون.

�سحيح, لكن بروتون كانت لديه اهتمامات اأخرى ال تقل اأهمية, كاكت�ساف قيمة 
اأ�سياٍء مهَملة من قبل اجلميع داخل اأ�سواق اخلردوات.

يف  ثقافيًا  م�صت�صارًا  ُعّينُت  حني  حد.  اأبعد  اإىل  اأ�صياًل  كان  مي�صو  �صحيح.  هذا 
ال�صفارة الفرن�صّية يف اليابان، دعوُته اإىل هذا البلد الذي عرفه قبل احلرب العاملية الثانية 
فرف�ص قائاًل يل : »لقد تفّوهُت بكالٍم �صيء حول هذا ال�صعب النظامي باإفراط واأ�صعر الآن 
باأ�صٍف �صديد لأين بالغُت يف ما قلته. وبالتايل، ل رغبة يل يف العودة لأن ذلك �صي�صطّرين اإىل 
العتذار عن انتقاداتي التي مل تكن يف حمّلها«. ويف احلقيقة، قال مي�صو اأ�صياء كثرية �صحيحة 
ال�صيا�صي والع�صكري، من جهة، والتقليد  حول يابان ما قبل احلرب لكنه خلط بني النظام 
الياباين، من جهٍة اأخرى. ل ميكننا اأن ننظر اإىل املجتمع الياباين فقط من خالل الت�صّلط 
الع�صكري الذي مّيز حقبة حمّددة من تاريخه. وخالل حياته وبعد وفاته، بقي مي�صو بالن�صبة 
اإيّل، نوعًا من امللجاأ الداخلي، ومرجعًا رئي�صيًا على م�صتوى امل�صافة التي ل بد من املحافظة 
عليها مع الآخرين، وال�صتقاللية املطلقة؛ ولكن اأي�صًا على م�صتوى الف�صول الذي ل حدود له 

والنفتاح على كل �صيء.

االن جوفروا
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ب����دوره ع��ل��ى ن�سر بع�س ق�سائدك  ���س��اع��دك  ال���ذي  اأي�����س��اً  ���س��ارت��ر  ل��ق��د ع��رف��َت 
جان  ال�ساعر  �سديقك  وحول   Beat Generation ’البيت ‘جيل  حول  ون�سو�سك 
اأهمّيته,  بيار دوبري. ما الذي تفظه من لقاءاتك العديدة معه, واأين تكمن 

يف نظرك ؟

تعّرفُت على �صارتر لأننا كّنا نتّدد على املطعم ذاته يف باري�ص، قرب منزيل. ويف 
اإحدى املّرات، األقيُت عليه ال�صالم فدعاين فورًا اإىل اجللو�ص على طاولته واىل التحّدث معه 
ومع �صيمون دو بوفوار Beauvoir التي كانت حا�صرة اأي�صًا ولطيفة للغاية معي. وحني علم ماذا 

اأفعل يف احلياة، اقتح علّي اأن اأ�صارك يف جملته االأزمنة احلديثة.

قيل الكثري من االأ�سياء ال�سيئة حوله اأبرزها اأن فكره هو جمّرد وجودّية اأملانّية 
لكن ‘ب�سل�سة فرن�سّية’.

املثال،  �صبيل  فعلى  النزعة.  ال�صلبي  لفكره  مّياٍل  كنُت غري  واإن  به  مبالغ  قوٌل  اإنه 
اأرف�ص كليًا توّجهه الفكري الذي يهدف اإىل اإ�صعارنا جميعًا بالذنب من منطلق طبيعتنا كب�صر 

�صّيئني ومّيالني اإىل ال�صر.

ال�سعر وال�سعراء

يف ديوانك ال�سعري Trans-Paradis-Express, ُت�سقط ال�ساعر يف منت�سف اجلحيم, 
جحيم دانتي Dante ولكن اأي�ساً جحيم حياتك اليومّية  حيث �سداقة ال�سعراء 

كانت غالباً �سرورية لك. عّمن تتحّدث تديداً ؟

فلو  اجلي�ص.  يف  كما  متامًا  بع�صًا،  لبع�صهم  �صرورّيون  ال�صعراء  جميع  اأن  اأعتقد 
اعتربنا اأن اجلرنالت فقط هم اجلنود اجلّيدون  ملا كان هنالك جي�ص. كل �صخ�ص �صروري 
ولي�ص  انفتاحًا،  الأكرث  بالعقول  التقليد  هذا  تغذية  يجب  دومًا.  ومتجدِّد  حي  تقليٍد  لت�صكيل 
الذين  الأ�صخا�ص  اأرتاب عادًة من  اأنا  ال�صغرية.  املوهبة  بعباقرة. يجب احتام  بال�صرورة 
اأنا ب�صدد قراءته حاليًا، وقد فوجئُت بتفاهات،  Goethe مثاًل.  ُيعتربون كعباقرة، مثل غوته 
وحماقات هذا الرجل الذي ل يعك�ص �صوى جمتمعه بدون اأي ح�صٍّ نقدي. فكر غوته توافقٌي 
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ب�صكٍل كّلي، ويتماثل مع التقليد، اأي عك�ص ما ح�صل بعده يف اأملانيا، مع هولدرلني اأّوًل ثم مع 
جميع وجوه الثورة الرومنطيقية، وخ�صو�صًا نوفالي�ص الذي كان عبقريًا يف عّدة ميادين.

وماذا عن واقعك اليومي حيث �سداقة ال�سعراء كانت غالباً �سرورّية لك ؟ هل 
كان جحيمّياً ؟

انق�صامات  فقر،  برّمتها:  حلقبتني  اليومي  الواقع  بل  اليومي  واقعي  فقط  لي�ص 
اجتماعّية، قوانني �صّيئة كانت ُت�صوَّت �صد الأجانب، كما يح�صل اليوم... ال�صاعر يثور على 
كل هذا لأنه يف املركز وبعيدًا يف الوقت ذاته. وبف�صل هذه امل�صافة الذي يحافظ عليها من 

داخل مركزّيته، ميكنه اأن يرى الأ�صياء ب�صكٍل اأف�صل من الآخرين.

احل��ّي  ع��ن  ���س��ورًة  اأن��ه مينحنا  اإىل  ت�سري  ال�ساعر,  ل��دور  يف معر�س ت��دي��دك 
اأو  ���س��ع��راء م��ل��ع��ون��ون, م��ن��ت��ح��رون  ت��ق��ول : »ث��ّم��ة  ال�����س��ي��اق,  امل�ستحيل. ويف ه���ذا 
اإىل حّد فر�س  ف�سلهم مدوياً  وكان  ف�سلوا  الزمن  انتحاريون, منذ قرنني من 
ا�ستماعنا اإليهم اأكرث من غريهم.«  كيف ميكن الف�سل اأن يتحّول اإىل انت�سار ؟

ميكننا مثاًل اأن نقول اأن جريار دو نرفال Nerval ف�صل لعدم متّكنه من ك�صب رزقه 
اإل بف�صل مقالت مدفوعة ب�صكٍل �صّيء كان يكتبها حول امل�صرح. كان مي�صي وقته بحثًا عن 
اأقدم فيه على النتحار، مل يكن يف جيبه قر�ٌص واحد. انتحر  ماٍل ل�صّد رمقه. واليوم الذي 
ما  وهذا  ‘تخّيالت’،  الغام�صة  ال�صهرية  مو�ّصحته  كتب  قد  كان  ذلك  قبل  لكن  ياأ�صًا.  نرفال 
لي�ص جمّرد لعب  ال�صاعر  ملعون.  كبري  ك�صاعٍر  ب�صرعة  ا�صتهر  اإذ  انت�صار،  اإىل  موته  حّول 
ماهر بالكلمات، وموؤّلف رقيق جلمٍل تتناغم داخلها األواٌن، واأ�صكال واأ�صياء غريبة؛ بل �صخ�ٌص 
يذهب اإىل حيث يجب الذهاب )وغالبًا بعيدًا جدًا داخل العتمة( لل�صعور بتلك الطاقة وجعلها 
ملمو�صة لالآخرين. بعدم رف�صه جتربة العدم يتقّدم ال�صاعر على الآخرين ومينحهم خال�صة 
من  تفلت  املوت،  من  تخرج  ال�صعرية  الكلمة  انتحاره.  اأحيانًا  الثمن  كان  واإن  التجربة،  هذه 
املوت، وباإفالتها منه ت�صتطيع اأن تبّث احلياة يف الكتابة وتنع�صها بطريقٍة غري متوّقعة، كما 

ت�صتطيع اأن تغرّي حياتنا.

هل من هذا املنطلق دافعَت خالل ال�ستينات يف فرن�سا عن �سعراء ‘جيل البيت’ ؟
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نعم. كان هوؤلء ال�صعراء �صّيئي ال�صمعة يف البداية، خ�صو�صًا يف الوليات املتحدة. 
كانوا مبعظمهم مثلينّي ومدمنني على املخّدرات وملحدين، اأي غرباء عن اأغلبّية الأمريكيني 
اآنذاك. واأنا اهتممُت بهم، ودافعُت عنهم من منطلق كونهم متمّردين اأي�صًا. لقد �صاحلوين 
مع اأمريكا، ودفعوين اإىل مالحظة اأن بلدًا طاغيًا ومتدّينًا جدًا ميكن اأن ينتج �صعراء م�صتقّلني 

واأحرار يرغبون يف حترير الآخرين.

اأهمية هوؤالء ال�سعراء, ال تكمن فقط يف اأفكارهم, ومواقفهم التحّررية, بل اأي�ساً 
 Burroughs دة لكتابتهم. اأفّكر خ�سو�ساً هنا يف ويليام بورو�س يف التقنّيات املجدِّ

...cut up وتقنّية التقطيع

فعاًل. ميكننا اإدراجهم على هذا امل�صتوى يف �صياق الدادائيني وال�صوريالينّي. فكل 
ال�صعري،  جميء  يف  داخله  الإيقاعات  ت�صاهم  �صمعّيًا  مناخًا  حُتّل  ق�صائدهم  من  ق�صيدة 
وذلك بوا�صطة النربة، اأو الت�صديد على احلروف، اأو التالُعب بطبقات ال�صوت. ق�صائدهم 
هي اإذًا، على �صكل توليفات مو�صيقّية تتك حّرية كبرية ملوؤّديها ، وت�صمح باإ�صافة ارجتالت 
مو�صيقّية من اجلاز عليها. انتف�ص غين�صربغ Ginsberg ورفاقه ب�صرعة على ال�صعر ال�صايف، 
التي  ال�صم�ص  �صعلة  واحــدٍة،  و�صعلٌة  واحد  واندفاٍع  واحد  كاأقنوٍم  واحلياة  ال�صعر  واعتربوا 
اأي ف�صل ال�صعر  اإل بواحدة ل نغفرها لل�صعراء،  اأن نّتهمهم بجميع اجلرائم  جتمع. ميكننا 

عن حياة �صاحبه.

اأما تقنّية التقطيع، فال عالقة لها باملل�صق ال�صوريايل. اإنها تقنّية كتابّية اعتباطّية، 
وجمّردة من اأي قاعدة، وبالتايل، تقتب من روح الدادائية لكن بطريقٍة جديدة. �صعراء ‘جيل 
البيت’ مل ُيعرفوا يف فرن�صا اإل انطالقًا من عام 1965، بف�صل الأنطولوجيا التي اأ�صدرُتها مع 
جان جاك لوِبل حول �صعرهم )دار ‘دونويل’( وكتبُت مقّدمتها. لكن عالقتي بهم تعود اإىل عام 
1959 الذي تعّرفُت فيه على بورو�ص، وغين�صربغ، وكور�صو Corso. وقد �صاركُتهم تلك النظرة 
تاأويلها  وعملّية  الآلية،  الر�صالة  ا�صتقبال  عملّية  متزامنتني:  عملّيتني  كنتيجة  الق�صيدة  اإىل 
الفورّية. تعّمقي بال�صعر الأمريكي الذي ظهر بعد احلرب العاملية الثانية عّزز يّف التوّجه الذي 
كنُت قد �صلكته يف كتابتي اآنذاك، اأي كتابة �صفهية ومو�صيقية يف حالة ثورٍة دائمة، ت�صع الآلية 

يف خدمة تعزمٍي عاطفي وتربط بو�صوح حّرية امل�صمون بحّرية ال�صكل املعتمد. 
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مبدعي  ‘اأممية  حركة  داخ��ل  ورف��اق��ه   Debord دوب��ور  بغي  عالقتك  كانت  كيف 
االأو�ساع’ الذين �ساركتهم االأحالم االنقالبية ذاتها يف ال�ستينّيات ؟

يف البداية، قراأُت جمّلة دوبور بانتظام لهتمامي البالغ مب�صمونها. ومبا اأننا كنا 
�صئيلة،  بكلفة  ناأكل  اأن  باإمكاننا  كان  حيث  املتوا�صعة  املطاعم  ذاتها،  الأماكن  على  نتّدد 
التقينا مرارًا. لكني كنُت اأحافظ على م�صافة معّينة منه لأنني كنُت اأعرف اأن باإمكانه اأن يكون 
عنيفًا ومطَلق التحّيز لأفكاره. لقد ورث من بروتون تلك ال�صرامة التي ل تعرف ال�صفقة والتي 
قادته غالبًا اإىل خما�صمة اأ�صدقائه. لكني كنُت مقّربًا جدًا من �صاعٍر اآخر يف هذه احلركة 
هو فرن�صوا دوفرين Dufrêne الذي دعوته بانتظام اإىل قراءة ق�صائده خالل الن�صاطات التي 

كنُت انّظمها.

لكن, على م�ستوى االأفكار, مل يكن هنالك اختالف بينك وبني دوبور ؟

هذا �صحيح. ت�صاركنا يف الثورة ذاتها والرغبة ذاتها يف الإفالت من زمٍن متحّجر 
ويف حماربة حقبٍة وعامٍل ل �صيء ي�صوغهما، كما ت�صاركنا يف املراجع ذاتها، اأي لوتريامون، 
ُيعا�ص،  اأن  بد  ل  الفن  باأن  ذاته  والقتناع   ،Cravan كرافان  واأرتور   ،Machiavelli وماكيافيلي 
وُيخترب داخل احلياة نف�صها. اأوّد هنا اأن اأ�صري اإىل م�صاألة مهّمة، وهي اأين مل اأكن اأعي يف البداية 
اأن دوبور هو الذي ابتكر فكرة ‘حتويل الن�صو�ص’ détournement des textes. فكتابه املجتمع 
لوتريامون  حّول  كما  متامًا   ، مارك�ص  خّطها  التي   1944 خمطوطات  لـ  حتويل  هو  امل�سهدي 
الآخرين.  عك�ص  تفكرٍي  كمنهج  التحويل   .Pascal وبا�صكال   Vauvenargues لفوفنارغ  ُجَماٍلً 
مبدعو الأو�صاع حّدثوا ال�صينما اأي�صًا، مع اإيزيدور اإيزو Isou، با�صتخدامهم ال�صورة املغّب�صة، 

واملونتاج الذي ل يحتم اأي ت�صل�صل، ودّمروا جميع الأنواع الكال�صيكّية لل�صينما التقليدّية.

يف ال�ستينات دائماً, كانت لك عالقاٍت متينة بوجوه جملة Tel Quel فيليب �سولز  
Roche... لكنك مل تتعاون معهم يف هذه  ف��اي, دوين رو���س   بيار  Sollers, ج��ان 

املجلة. ما نقاط توافقك, ونقاط اختالفك مع هذه املجموعة ؟

تعّرفُت على �صولر، وفاي، ورو�ص م�صادفًة، بوا�صطة �صديقي موري�ص رو�ص. وقد 
جذبني التواطوؤ اجلميل بني هوؤلء الثالثة املبني على معطى واحد كنُت اأجهله هو الأدب. فاأنا 
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وتناق�صًا مع  راديكالية  الأكرث  واملثالّية  الرومنطيقّية،  اأي�صًا من  ولكن  ال�صوريالّية،  اآٍت من  
الفكر املارك�صي البحت الذي �صّكل العمود الفقري لفكر هذه املجموعة. ل اأرى يف املارك�صّية 
الكتابة  اإىل  النظر  يف  يومًا  اأرغــب  مل  اأين  ومبا  نف�صه.  العمل  لدرا�صة  جّيدة  عمل  اأداة  اإل 
ثّمة  لكن  الأداة.  هذه  ا�صتخدام  اإىل  يومًا  اأمل  مل  فاإين  ‘كعمٍل’،  وال�صعر  والر�صم  والقراءة 
عبقرّية لدى َمن يحاول اإدخال بع�ص املفاهيم املارك�صّية على هذه امليادين؛ وهذا ما اأعجبني 
واكت�صفُت  �صولر،  اأو  فاي  لدى  الثابت  الأدبي  بالهاج�ص  اأُعجبُت  كما   Tel Quel جمموعة  يف 
معهما اأن الأدب ميكن اأن يتحّول اإىل �صغف، واأن هذا ال�صغف ميكن اأن يوؤّدي اإىل املبالغات 
العاطفية نف�صها التي نراها يف ال�صغف ال�صيا�صي اأو ال�صعري. يف بع�ص الأحيان، كنُت اأ�صعر 
معهم مبناٍخ من التطّلب ي�صبه املناخ الذي كان �صائدًا داخل احلركة ال�صوريالّية . لكن هذا 
التّطلب مل يدفعهم يومًا اإىل القيام باأفعاٍل تخالف م�صلحتهم الجتماعّية. وب�صرعة انحرفوا 
اأكرث فاأكرث اإىل الي�صار. اإذ حتت تاأثري فاي الذي كان يتقّدم على �صولر يف فهم املارك�صية، 
انحرف هذا الأخري ب�صكٍل راديكايل يف اجتاه احلزب ال�صيوعي، فبقيُت قريبًا من فاي نظرًا 
اإىل موقفه املتباين من هذا احلزب، وابتعدُت عن �صولر ب�صبب مزايداته الكالمّية ثم تطّوره 
الالحق يف اجتاه املاوية، مما دفعه اإىل اإدانة احلزب ال�صيوعي واأراغون، واإنكار ت�صريحاته 

خالل اأيار 68. 

يف بداية ال�سبعينات, ن�سرًت ودافعَت يف جملة الآداب الفرن�صّية التي كان يديرها 
اأراغ��ون عن �سعراء �سّبان تبنّي ب�سرعة اأنهم كانوا من اأهم وجوه تلك احلقبة, 
مي�ّساجي  وماتيو   ,Bulteau بولتو  )مي�سال  الكهربائي’  ‘البيان  �سعراء  واأق�سد 
Messager( و�سعراء ‘البيان البارد’ )جان كري�ستوف باّيي Bailly, و�سريج �سوترو  

Sautreau, واأندريه فلر Velter(. كيف تّدد اإ�سهامات املجموعتني ؟

�صعراء ‘البيان الكهربائي’ طرحوا اإدخال الطاقة الكهرطي�صية داخل اللغة، بن�صبة 
جناٍح متفاوتة، ومتّتعوا بطاقٍة عنيفة على التدمري. لكن هدفهم، وفقًا لبولتو، هو بلوغ  لغٍة 
كّلية،  تدّمر وت�صّيد يف اآٍن واحد. يف نظري، الثورة ‘الكهربائية’ هي اأهم من الثورة ‘الباردة’ 
موهبة  ‘الباردين’  ال�صعراء  اأكرث  كان  �صوترو  فاعلية.  واأقــل  كال�صيكية  اأكرث  يل  تبدو  التي 
اأبرزها ن�ص عاي�صة  و�صوبو،  بروتون  فلت عّدة ن�صو�ص، على طريقة  وّقع مع  وقد  وابتكارًا، 
الذي اأ�صقطا فيه ‘اأنا’ خا�صة، تختلف مرارًا مع تطّور الن�ص، وبالتايل، ل هوية ثابتة لها، اأو 

بالأحرى لها هوّيات متعّددة.
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بعد ا�ستنتاجك عدم قدرة املجتمعات على تغيري العامل من خالل ثوراٍت جماعّية 
االإدراك,  على  ال�سعرية  القدرات  قرنني, جعلَت من  على مدى  ف�سلت جميعها 
اأخرى,  بعبارة  االإن�سان احلقيقّية.  ثورة  ارتكاز  نقطة  واللغة  االأ�سكال  وجتديد 

طرحَت فكرة ‘الفردية الثورية’ يف كتاٍب معروف يحمل هذا اال�سم.

والفرد  اجلماعة  اإىل  النظر  اإمكانية  عدم  هو  الكتاب  هذا  يف  اإظهاره  اأردُت  ما 
ني. لقد كان ذلك خطاأً فادحًا فيما م�صى. يجب على اجلماعة دعم الفرد والعك�ص  كنقي�صَ
�صحيح. يجب اأن تكون العالقة بني الطرَفني متبادلة ومتوازنة مبعنى اأن ل يطغى فرٌد على 
جماعة، الأمر الذي يقود اإىل تعبُّد الزعيم؛ واأن ل تطغى اجلماعة على اأي فرد، الأمر الذي 
يقود اإىل ال�صتالينية التي هي �صيوعية زائفة. هذا جوهر فكر بابوف Babeuf الذي ابتكر من 
عبارة ‘اخلري العام’ bien commun كلمة ‘�صيوعية’ communisme. هدف املجتمع، وفقًا للمادة 
فرن�صا  يف  الد�صتور  تغيري  مت   ،1795 عام  لكن  العام’.  ‘اخلري  هو   ،1793 قانون  من  الأوىل 
اأ�صل بورجوازي  ب�صطب هذه املاّدة. يقف خلف الثورة الفرن�صية عباقرة، لكنهم جميعًا من 

با�صتثناء بابوف الذي كان من الطبقة الكادحة.

الفردّية الثورّية تعني اإذًا عدم اإخ�صاع الفرد اإىل �صيء اآخر �صوى اإرادته اخلا�صة 
يف جتاوز نف�صه والعامل. الأنا والهوية قطبان �صروريان لنبثاق هذه الفردية. حتى القليل من 
جنون العظمة ميكن اأن ي�صّكل قاعدة لها، �صريطة اأن يعرف هذا اجلنون كيف ينفتح على كل 
ما هو اآخر. اأنا اأحذر دائمًا من اأولئك الذين ل ي�صعون داخل الآخرين، اإل اإىل العثور بطريقٍة 
نرج�صّية على اأناهم احلالّية اأو ال�صابقة. هوؤلء ل يتقّدمون، ول ُيغرّيون �صيئًا يف ذاتهم اأو يف 
لالأنا من  الثابت  التحويل  اإرادة  هنا: يف  هو  الثورّية  الفردّية  �صّر  العامل.  وطبعًا يف  حياتهم 

خالل جتربة اكت�صاف جميع الآخرين. 

حتى  ال�ستاليني  ال�سوفياتي  النظام  من  االإيجابي  اأراغ��ون  موقف  تف�ّسر  كيف 
نهاية اخلم�سينات ؟

ال�صيا�صّية  اللجنة  يف  اأقلّية  متثيل  ل  ف�صّ اإذ  اجلميع.  من  اأذكــى  كان  اأراغــون  لعل 
للحزب ال�صيوعي الفرن�صي على خدمة م�صالح الراأ�صمالية، وحاول من داخل احلزب تغيري 
الأ�صياء. يف موؤمتر 1966، جنح يف مترير فكرٍة مهّمة:‘ل رقابة على الفن’. اإنها ثورٌة فردّية 
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داخل جماعة من الأفراد. وثّمة �صبب اآخر لبقاء اأراغون على موقفه املذكور يتمّثل برغبته يف 
حماية ليلي بريك التي كانت ع�صوًا يف �صعبة املخابرات الرو�صّية. ومع ذلك، كانت مهّددة من 
�صتالني ب�صبب اأ�صولها اليهودّية. اأراغون جنح يف اإنقاذ حياتها وحياة اأختها. اأمنيته ال�صّرية 
كانت اأن يت�صالح مع بروتون، ولذلك اأر�صل بيار ديك�ص للقاء بروتون يف هذا املو�صوع. لكن 
هذا الأخري رف�ص امل�صاحلة قائاًل : »ثّمة دٌم كثري بيننا«، يف اإ�صارة منه اإىل جمازر �صتالني. 

اأفهم موقف بروتون طبعًا، لكني اأفهم اأي�صًا موقف اأراغون.

كيف تّدد موقع ال�سعر اليوم يف جمتمعنا ؟وكيف تنظر اإىل م�ستقبله واإىل دور 
ال�ساعر ؟

اإنه �صوؤاٌل وا�صع ت�صعب الإجابة عليه، لكنه �صوؤاٌل جوهري نظرًا اإىل هذه ال�صعوبة 
بالذات. من بني الأ�صئلة التي تبقى بال اأجوبة مقنعة، اإنه اأكرث �صوؤال يهّمني لأنه يحفر داخلنا 
ب�صكٍل  اأنف�صنا  الت�صاوؤل حول  اإىل  ن�صّميه هّوة تدفعنا  اأن  الذي ميكن  العميق  الثقب  نوعًا من 

جوهري كل يوم.

متّيز  التي  امللكة  م��ا  االآخ��ري��ن؟  االأ�سخا�س  اإىل  بالن�سبة  ال�ساعر  ت��ّدد  كيف 
ال�ساعر كفرٍد خا�س ؟

 : رامبو  يقول  تاريخهم.  الب�صر يف  لعبها  التي  الأدوار  اأقدم  اأحد  هو  ال�صاعر  دور 
»�صتكون �صاعرًا »vates eris« يف اإحدى ق�صائده الأوىل التي كتبها باللغة الالتينّية. وبالتايل، 
فال�صاعر رجل حتدٍّ يتمّرد باكرًا على م�صقط راأ�صه وعائلته، ويخاطر يف البقاء وحيدًا، ويعرف 
اإنه الفا�صل �صلفًا. هذا هو دور ال�صاعر طاملا لديه دور داخل املجتمع: اأن مينح وجهًا  ذلك. 
لذلك احلّي امل�صتحيل. اإنه اإيكار Icarus بجناحني يذوبان ب�صهولة حتت اأ�صعة ال�صم�ص؛ �صخ�ٌص 
يغو�ص داخل الفراغ، ويفاَجاأ كل يوم لأنه ل يزال على قيد احلياة، وقادٌر على ال�صمع، والنظر، 
واللم�ص، وال�صري. بالن�صبة اإىل هذا الإن�صان، كل يوم يعي�صه هو انت�صار. وحني يتجاوز الثمانني 

مثلي، ميكنه اأن يقول اأنه جتاوز الكثري من العقبات. ويف ذلك لغٌز يتعّذر �صربه.

تعربه اجتاهاٌت  ال��ذي  راأي��ك يف م�سهده  وم��ا  اليوم  الفرن�سي  ال�سعر  يقف  اأي��ن 
لون ؟ كثرية خمتلفة؟ ومن هم �سعراوؤك املف�سّ
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اأتابع عن قرب كتابات �صعراٍء �صّبان غري معروفني كفاية.

هل تق�سد حركة Avant-poste ؟

نعم، مثل بابلو دوران Duran املبتكر على م�صتوى ال�صكل الطباعي للق�صيدة وطريقة 
َعبو  مالك  اأو  وا�صع،  ب�صكٍل  الفراغ(  )اأو  البيا�ص  ي�صتخدم  والذي  ال�صفحة  على  ت�صميمها 
ل يتجلى فيها عمٌل جّبار على اللغة، وحّرية كبرية يف  Abou الذي انطلق يف رواية بعنوان توُّ

ا�صتخدام الكلمات وقواعد النحو، و�صامويل دودوي Dudouit  الذي اأنهى موؤّخرًا بحثًا �صخمًا 
حويل.

ما الذي يجعل منهم جمموعة, اأو ما هي ممّيزاتهم ؟

ل ميكن اأن ننظر اإليهم بو�صفهم جمموعًة. الأمر يتعّلق بتجاذٍب اختياري يقّربهم 
anti- م�صاّدة  جمموعة  اإنهم  ثابتة.  عالقاٍت  وتنمية  برعاية  لهم  وي�صمح  بع�صًا  بع�صهم  من 

.groupe

لعّل �سخ�سك هو قا�سمهم امل�سرك ؟

اأنا اأحد قوا�صمهم امل�صتكة واأتابع بانتباه ما يكتبونه.

اأين وكيف تّدد جتربتك ال�سعرية على �سوء امل�سهد ال�سعري احلديث واملعا�سر 
يف فرن�سا ؟

ككائٍن  ال�صاعر  وانفتاح  الكلمات،  انفتاح  فيه  ي�صّكل  معي�ص  �صعٍر  اإىل  مياًل  اأغّذي 
ب�صري م�صروعًا حياتيًا واحدًا. ال�صاعر اإذًا، يف نظري، هو رجل )اأو امراأة( اإ�صغاء وحركة، 
ولي�ص بال�صرورة رجل كتابة. هل يتوّجب على ال�صاعر اأن يكتب ؟ نعم، يف حال �صاعده ذلك على 
الإ�صغاء وال�صفر واملعرفة ب�صكٍل اأف�صل، واإل ما اأهمية الكتابة ؟ اأنتظر من ال�صعر �صيئًا اآخر 
غري الأفق املحدود جدًا جلميع الق�صائد التي تقوم على ر�صف الكلمات بطماأنينة وبطريقة 
مّتقنة. ال�صعر هو اأّوًل رهاٌن ُيعا�ص، جمازفة داخل الف�صاء القيِّم الوحيد، ف�صاء حياة ال�صاعر 
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بالذات. لي�ص ال�صاعر اأديبًا بل هو م�صباٌح يف ليل املعنى، ناقٌد دوره –اإن كان لديه دور– فتح 
الأبواب يف اأي مكان وقبل اأي �صيء داخل ذاته لبلوغ اأو اإثارة ده�صة الكينونة. يعمل ال�صاعر اأوًل 
على الإفالت من النغالق، وعلى عبور جميع ال�صبكات املقِيّدة )�صبكات املجتمع، ولكن اأي�صًا 
�صبكات فكره و�صبكات انعدام فكره(، وعلى جتّنب الفخاخ. ولذلك ل بد له من ‘�صتاتيجّية 
اأر�ص، جنده ل يفّكر فقط يف تغيري منهج  اأّي  اإىل  اأنه ل ولن ينتمي  اأر�صّية’. فكي ل ين�صى 
كتابته، بل اأي�صًا �صلوكه وا�صتاتيجّية حياته. مترير ال�صعر امَلعي�ص قبل ال�صعر املكتوب ل مُيّثل 
بالن�صبة اإيّل فر�صة بقاٍء بني ُفَر�ص خمتلفة، بل الفر�صة الوحيدة. بدون ال�صعر امَلعي�ص يف كل 
مكان تقتب ق�صائد ال�صاعر اأكرث فاأكرث من ذلك املر�ص القاتل الذي هو الّديانة الطاغّية يف 
ع�صرنا، اأي ميتافيزيقيا الأحادّية solipsisme. فقط حني نعي�صه قبل اأن نكتبه، ي�صبح ال�صعر 

ال�صرط الأّول لتغيرٍي غري متوّقع و�صعيد حلياتنا.

نلحظها  التي  نف�سها  بالديناميكّية  اليوم  الفرن�سي  ال�سعر  يت�سف  هل  براأيك, 
خالل مرحلة الطالئع يف القرن املا�سي ؟

اإحدى  حيوّية.  اأو  حياة  اأقل  اأنه  يعني  ل  �صهرة،  واأقــّل  م�صتتًا،  ال�صعر  يكون  حني 
وظائف ال�صعر هي اأن يعي�ص خمفيًا، يف مركز البعيد.

اأقّل  ال�سعر  الذي يجعل  اليوم هو  ال�سعرية  اأو احلركات  املجموعات  انعدام  هل 
املعا�سرين الذي  ال�سعراء  اإىل خطاب عدد كبري من  اأن االأم��ر يعود  اأم  مرئّية, 

اأ�سحى اأكرث التبا�ساً وع�سري الفهم واالإدراك ؟

ُيباع  ال�صعر  اأن  لو  ال�صبب.  هو  وهذا  ُمربٍح’،  غري  ‘ال�صعر  بعنوان  ق�صيدة  كتبُت 
ب�صهولة حل�صد مقالٍت كثرية. ل يتكّلم ال�صحافيون اإل عن الكتب التي لقت جناحًا. ومبا 
اأن ال�صعر �صبه خفي، يهملونه كما لو اأنه غري موجود. يف ال�صتينات، قمنا، اأنا و�صديقي بايي، 
بتحقيٍق حول ال�صوؤال التايل: ملاذا ال�صعر يف زمِن نق�صٍ ؟ ولحظنا اأنه حتى زمن النق�ص ل 
مينح ال�صاعر دورًا اأ�صا�صيًا. حالة ال�صعر هي نف�صها يف جميع احلقب التاريخّية واأمره يتعّلق 
بع�صًا،  بع�صهم  على  يتعّرفون  كيف  يعرفون  منعزلني  باأفراٍد  اأو  �صغرية،  مبجموعات  دائمًا 
ومنعت  التجارّية،  الرقابة  نت  اإذا  اإل  م�صتمر،  الأمر  وهذا  الختياري.  التجاذب  بوا�صطة 

ال�صعراء من ن�صر دواوينهم.
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هل عبارة Avant-poste م�ستوحاة من عبارة Avant-garde ؟

.postmodernisme ’نعم، لكنها ت�صّكك اأي�صًا يف تركيبتها مبفهوم ‘ما بعد احلداثة

اأننا اليوم يف مرحلة ت�سُلح ت�سميتها  ما راأيك يف هذا املفهوم ؟ هل توافق على 
بهذه الطريقة؟ هل من املمكن تخّطي احلداثة ؟

اإنها عبارة م�صتعارة من فن الهند�صة، رفعتها حركة هند�صّية تقوم على التقليد، 
وال�صت�صهاد مبهند�صني قدماء اأُعيد حتديثهم. باخت�صار، اإنه نظام جديد جلمع الأ�صكال مع 
العودة دائمًا اإىل مراجع من املا�صي. لكني ل اأوافق طبعًا على تركيبة العبارة، وعلى املعنى 
الذي ت�صرّيه اليوم. رامبو قال يف ف�سل يف اجلحيم : »يجب اأن نكون حديثني ب�صكٍل ُمطَلق«؛ 
وهو قول ل ميكن جتاوزه لأن احلداثة احلقيقّية تفر�ص التجديد، وبالتايل اأي جتديد ل ميكنه 

اأن يقع اإل �صمنها.

لون االآخرون يف فرن�سا ؟ َمن هم �سعراوؤك املف�سّ

اإمييه �صيزار Césaire، ومالكوم دو �صازال، واإدوار غلي�صان Glissant الذي يكتب نرثًا 
جديدًا رائعًا وم�صرّيًا لفكٍر �صعري فريد.

جوفروا  ُيظهرها  التي  احل��ّرة  احلّرية  »هنالك   : عنك  ق��ال  فرن�سي  ناقد  ثمة 
خ�سو�ساً يف تطّور ق�سائده الثابت.« كيف ت�سف هذا التطّور ؟

زّينه  الذي  للنقي�س  ن�سيٌد  للغاية، كما يف ديوان  البداية، كان �صعري ب�صريًا  يف 
رونيه ماغريت بر�صوٍم رائعة. ففي هذه الق�صائد، ا�صتخدمُت تقنّية فريدة تقوم على ال�صغط 
hypnagogiques التي تت�صّكل من جّراء ذلك  باأ�صابعي على جفنّي وت�صجيل ال�صور النعا�صّية 
يف الذهن. وتدريجيًا، بداأُت بالعمل على اللغة، كما يف ديوان م�سار الذي خلطُت فيه امل�صموع 
باملرئي، مع التكيز على العن�صر ال�صمعي بطريقٍة اأخذت كل ق�صيدة فيه �صكاًل �صبه مو�صيقي 
بف�صل ا�صتخداٍم غزير لل�صجع واملجان�صات ال�صوتّية. اأما الق�صيدة الأخرية التي فرغُت تّوًا 
اأبنّي فيها  اآٍن واحد؛  ‘�صارية اأخرية’، فتتكز على تالعٍب ت�صّوري، و�صمعي يف  من كتابتها، 
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كيف اأن الكلمات ت�صدي داخل بع�صها بع�صًا، فت�صّكل �صبكة معنى م�صتقلة عن اللغة النرثية.

يف مقّدمته لالأنطولوجيا التي �سدرت لك تت عنوان اإنه احلا�صر دائما )دار 
Onfray : »ن�سيد جوفروا ينتمي اإىل  اأونفري  الباحث مي�سال  ‘غاليمار’(, يقول 
اأفعال وكلمات, �سور وانطباعات, انفعاالت وق�س�س,  مو�سيقى العامل: ت�ساُدم 
اأماكن واأ�سخا�س. هنا الفعل الثوري, هناك الفعل ال�سوريايل , وهنالك الفعل 
هذا  على  ت��واف��ق  ه��ل  االأ���س��دق��اء.«  كوكبة  ين�سى  اأن  ب���دون  ال��ك��ب��ري,   ال�سعري 

الو�سف ؟

اإنها ح�صيلة جّيدة ل�صعري.

راأي��ك يف  �سعرك, ما  مهّماً يف  دوراً  ال�سمعي  العن�سر  يلعب  اأ�سرَت,  اأن  �سبق  كما 
ال�سعر الذي يعّرف عن نف�سه بهذا العن�سر ؟

فرن�صوا دوفرين هو الذي انطلق يف هذا النوع ال�صعري املهم. ومع اأن اإيزيدور اإيزو، 
الذي  لكن دوفرين هو  بيانه احلــْريف.  ‘الكتابة’ يف  اأفق هذه  ب�صذاجة كبرية  الذي حّدد  هو 
�صاخرة  بطريقٍة  التجارّية  والعالمات  ال�صعارات،  ق�صائده  يف  ا�صتخدامه  عرب  بقوة  طّورها 
تقوم على التالُعب بعنا�صرها ال�صمعّية. وبذلك، ُتعد اإجنازاته امتدادًا لالختبارات الدادئية 
Huelsenbeck. طبعًا ثّمة �صعراء اآخرون ن�صطوا يف هذا  Tzara وهوال�صنبك  التي قادها تزارا 
املجال يف الفتة ذاتها، واإن بطرٍق خمتلفة، مثل برنار هايد�صيك Heidsiek الذي ارتكز اأكرث 

على التقنّيات ال�صمعّية، واأكّن له وملن تبعه الحتام كله.

تغّذى �سعرك اأي�ساً من اأ�سفارك الكثرية على م�ستوى م�سمونه. وعلى امل�ستوى 
ال�سكلي ؟

حني كتبُت ديوان Trans-Paradis-Express ا�صتخدمُت ال�صكل الذي اعتمده دانتي، 
اآخــر،  زمــٍن  على  لتطبيقه  ال�صكل  لهذا  دانتي  مفهوم  وحــّولــُت   ،tercet الثالثي  املقطع  اأي 

احلا�صر.

وماذا عن �سعر ال�سرق االأق�سى الذي تعرفه جّيداً ؟
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كتبُت ق�صائد هايكو، لكنها لي�صت اأف�صل ما كتبته يف ميدان ال�صعر. من ال�صعب 
اليابانينّي وذهنّيتهم. باملقابل،  اليابانّية املرتبطة بقّوة بثقافة  جدًا تقليد الأ�صكال ال�صعرّية 
ويقارب  �صيء،  كل  عن  يتحّدث  لأنه  ال�صيني،  ال�صعر  من  ال�صعرية  كتابتي  يف  اأكرث  اأقــتب 
جميع جوانب احلياة. لكن جتربتي الطويلة كاأجنبي يف اليابان، وداخل اللغة اليابانّية، كانت 
حا�صمة على م�صتوى تنفُّ�ص ممار�صتي ال�صعرّية يف بداية الثمانينات. فا�صتقراري يف هذا البلد 
ملحقًاً ثقافيًا يف ال�صفارة الفرن�صّية، واختباري غرابة  لغته وعاداته علّي دفعاين نحو دروٍب 
اأخرجني اليابان من  اأخرى،  اأخرى غري تلك التي اختربتها حتى ال�صقم يف الغرب. بعبارٍة 
اأدور فيها يف فرن�صا عرب توجيهي نحو ما يح�صل، وينب�ص حتت الكلمات  املتاهة التي كنُت 
وخلف اللغة.  وفّجر يّف �صمتًا اأقوى من اأي لغة، وحّرر فراغًا ل ي�صعنا اأمامه �صوى ال�صحك 
اأو ال�صمت. وهذا ما دفعني اإىل الكتابة من جديد ، وبطريقٍة اأخرى تاأخذ ال�صمت يف عني 
العتبار، لي�ص فقط كمكان ولدة الكلمات. باخت�صار، مّدين اليابان بطاقٍة جديدة  واأخرجني 
من ذاتي، وجّردين من وجودي ال�صابق. وقد �صمح يل ذلك مبالقاة ذاتي وم�صاحلتها فيما 

وراء اأي هوّية مغلقة.

يف  ق��ل��َت   ,1977 ع��ام  فمنذ  لليابان.  اكت�سافك  ت�سبق  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ب�سريتك 
وزعزعة  ال���وزارات,  من  ط��رده  ال�سعر,  مقارعة  »يجب  ذاتي’:  ‘نقد  ق�سيدتك 

م�سنقة الكلمات هذه, �سجرة الت�سّدق الكالمي«...

يخنقون  الذين  ال�صعراء  وعن  الثقافة،  وزارات  عن  ال�صعر  اإبعاد  من  بد  ل  نعم. 
اأي�صًا يف  م�صتهدفة  البالغة  منوي.  ك�صائٍل  قذفها  من  بدًل  املعيارّية،  كتاباتهم  الكلمات يف 

هذا القول.

وحتى يف ‘ق�سيدة عمودية’ )1958(, تقول: »ال�سعر هو قذف اآين حلمٍم نارّية, 
بال مواربة وال قّفازات«. ن�ست�سف يف هذا القول تعظيماً لعفويٍة تذّكرنا باالآلية 

ال�سوريالّية.

نعم، لكن العفوية التي اأدافع عنها هي موّجهة، وبالتايل غري �صوريالّية.

يف هذه الق�سيدة تقول اأي�ساً : »مل اأعد اأُطيق فكر احلديث, ونوامي�سه حيث يتم 
خنق الفكر.«
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تابعون  دائمًا  ثمة  انتهاكها.  اأو  جتاوزها  يتم  حتى  للحداثة  قواعد  نحدِّد  اأن  ما 
يكتبون وفقًا لزي الع�صر، اأق�صدهم بهذا القول. لكني ل اأن�صى اأن احل�صول على جرنالت 

جّيدة يتطّلب الكثري من اجلنود الرديئني.

دائماً يف الق�سيدة نف�سها, تقول : »ج�سدي ي�سر النور الذي ُولد فيه ذهني.« هل 
ثّمة ُبعٌد ميتافيزيقي يف هذا القول, اأم اأنا خمطئ ؟

ال�صتباك  نقاط  بن�صاط  يتعّلق  واأنــه  ماّدية،  م�صاألة  هو  الفكر  اأن  اعتقدُت  لطاملا 
اإل  ي�صتخدم  اأن  على  القدرة  ميلك  ل  الإن�صان  اأن  فــتة  منذ  ونعرف  الــدمــاغ.  يف  الع�صبي 
اأن ال�صر يكمن هنا. الفكر هو نوٌع من ال�صريورة  اأعتقد  جزًءا �صئياًل من خالياه الع�صبية. 
الكهرطي�صية اخلا�صة بالدماغ، وبالتايل ي�صري بطاقة كهربائية. وهذا ما حّثني على  املدافعة 
عن ‘ال�صعر الكهربائي’، اإذ وجد اأربابه كلمة ت�صري اإىل �صريورة تداعيات الدماغ، لي�ص فقط 
خالل احللم، ولكن اأي�صًا خالل اليقظة. نعرث لدى ال�صخ�ص الذي يحاول اأن يكتب ق�صيدة 
نف�ص ال�صريورة الذهنّية اخلا�صة باحللم. والق�صائد اجلّيدة هي اأحالم يقظة نهارّية. اأنا ل 
اأعتقد بفكرة التعايل، بل باحل�صورّية، وباأن الذهن حا�صٌر يف املاّدة. ل �صيء يفّرق �صلوكنا عن 
�صلوك احليوانات. حتى الفيلة حتتفل باأمواتها. اإذًا من الغريب اأن نفّرق الإن�صان عن احليوان.

لكنك ت�سري يف قولك اإىل ح�سور نوٍر اأو برٍق ي�سعى االإن�سان خلفه...

ن�صعى اإىل التقاطه، نعم، كالربق اأو ال�صاعقة التي هي ظاهرة كهربائية اأي�صًا !

‘نقد ذاتي’, تقول : »النقد هو ال�سكل االأكرث حياًة لالهتمام الذي  يف ق�سيدة 
نر�سده الهتمام االآخرين.« ما راأيك بالنقد الذي مُياَر�س اليوم يف فرن�سا ؟ هل 

هو مب�ستوى النقد الذي مور�س خالل مرحلة الطالئع ال�سعرّية والفنّية ؟

كال، معك حق. الأزمة لي�صت يف ال�صعر. لقد بداأت مع مالرمي Mallarmé وتطّورت 
حتى ولدة  ال�صوريالّية حيث  تعّززت اإىل حد اخترب ال�صعر فيه موته بو�صع نف�صه مو�صع  ت�صاوؤل 
يف �صياق بقائه اأو جتديده. لي�ص م�صادفًة انتحار الكثري من ال�صعراء. كانت جتربة م�صَتكة. 
اأنا �صخ�صيًا كتبُت يف �صن الثامنة ع�صرة ق�صيدة بعنوان ‘مديح النتحار’، قبل اأن اأجتاوز تلك 

املرحلة.
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هل اأن خو�س ال�سعراء اأنف�سهم غمار النّقد خالل تلك املرحلة هو الذي يف�ّسر 
غناها على هذا امل�ستوى ؟

نعم، لأن ال�صعراء هم اأف�صل النّقاد، اإن يف الأدب اأو يف الفن. اأعطيك مثاًل واحدًا: 
.Giacometti حول األربتو جياكوميتي Bonnefoy كتاب اإيف بونفوا

الذين  ال�سعري  امل��ي��دان  يف  النظرّيات   وا�سعي  من  مثري  �سلبي  موقف  لديك 
ت�سّبههم بالرقابة.

الع�صبي،  بواقعها  الكتابة  جتربة  العتبار  بعني  ياأخذ  ل  الكتابة  ‘علم’ حول  كل 
والفيزيولوجي، واملادي، هو جمّرد تنظري �صقيم با�صم العلم. القول اجلديد الذي مل ي�صمعه 
اأحٌد بعد ينبع من فكٍر غري مربَمج ومن قدرته على ال�صتقبال. يجب علينا اإذًا البحث عن 
تلك النقطة التي يبداأ فيها فكٌر جديد ببثِّ عالماٍت، على عتبة الختيار والتدقيق. النظرّية 
تتقاطع مع الرقابة، لأنها تعر�ص حالًة متحّركة يتّم اإيقافها بفعل هذا العر�ص، واإن ُو�صفت 
�صمن حركتها. فحيث تتوقف النظرّية لت�صرح، يعرب ال�صعر ويقلب الأو�صاع. النظرّية لي�صت 
يبقى  النقدّية،  الكتابة  فيه  مبا  الكتابة،  يف  حد�صي  موتها.  داخل  اللغة  جتّمد  �صورة  �صوى 
ُبعدًا  اآخر، فيمنح حياتي بالتاأكيد  اإرث �صخ�صٍ  ياأتيني من  اأنه  لو  غريزيًا اإىل حد يبدو كما 
ميكنني اأن اأ�صتخل�ص منه نظرّيات. لكني جتّنبُت دائمًا ذلك ومل اأكتب اإل انطالقًا من اأفكاٍر 
حتتّية رف�صُت دائمًا �صوغها بدقة على رغم متّلكي القدرة على ذلك. �صّكلت الأفكار داخلي 

دائمًا جزءًا من لوعٍي فكري ل اأ�صعى اإىل تف�صري ر�صائله.

امليادين  التي فّجرت احلدود بني خمتلف  والفنّية  ال�سعرّية  بالطالئع  مقارنًة 
واإىل  ال���وراء  اإىل  ع��ودة  ف��رة  منذ  ن�ساهد  �ساملة,  جم��الت  واأ���س��درت  الفنّية, 
‘فنون  د:  ل��ل��م��ج��الت املخت�سة مب���ي���داٍن حم����دَّ ال��ك��ا���س��ح  ال��ظ��ه��ور  ال��ت��ق��وق��ع م��ع 

ت�سكيلية’, ‘ت�سوير فوتوغرايف’, ‘�سعر’...

لها  نهاية  ل  اخت�صا�صات  �صكل  على  العلوم  تطّور  اإىل  ال�صبب  ويعود  حق.  معك 
وبطريقٍة م�صتقلة عن الأدب والفن. وما ن�صاهده اليوم هو تاأثري هذا التطّور حتى على هذين 
امليدانني. اأين�صتاين هو العامِل الوحيد الذي حاول جمع املعارف العلمّية، وتفجري احلدود التي 

تف�صل بينها. ينق�صنا اليوم اأين�صتاين جديد.
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الرواية املعي�سة

كيف تّدد كتابتك الروائية وتطّورها مقارنًة بكتابتك ال�سعرّية ؟

الذاتية،  �صريتي  م�صتقاة من  روايات  ثّمة  الأخرى.  الواحدة عن  رواياتي،  تختلف 
واأخرى ت�صري فقط وفقًا لقواعد �صكلّية. يف كل رواية، حاولُت اختبار تقنّية روائّية جديدة، 
لطريقة  وفقًا  وتختلف  بع�صًا  بع�صها  ُت�صبه  ل  رواياتي  ال�صعرّية.  جمموعاتي  يف  كما  متامًا 
اأنا قادٌر على رواية الق�صة نف�صها بُطُرٍق خمتلفة، ولهذا تراين اأحّب  تفكريي يف كل حقبة. 

جامي�ص جوي�ص Joyce، فكل ف�صل من كتاب عولي�ص  مكتوب بطريقٍة فريدة.

هل ثّمة رابط بني كتابتك الروائّية وكتابتك ال�سعرّية؟ هل هو ال�سرد املَعي�س؟ 
املاّدة )اأحداث واقعّية, وخيالّية, ا�ست�سهادات, اأقوال, ر�سائل, الخ.( ؟

نعم، اإنها املاّدة ذاتها.

ينتمي  الذي   l’autofiction ’الذاتية ‘اخلرافة  د  املجدِّ الروائي  النوع  بلغَت  كيف 
اإليه كتاب الرواية املعي�سة؟ وهل توافق على عبارة ‘اخلرافة الذاتية’؟

منها  وا�صتوحى  برواياتي  اأُعِجب  الذي   Forest فوري�صت  فيليب  ابتكرها  العبارة 
تعريفه بهذا النوع الروائي الذي ل عالقة له بال�صرية الذاتّية املحوَّلة اإىل رواية، بل بخرافٍة 
ت�صتمد الكثري من وقائعها من �صرية كاتبها. وفيها، يك�صف الراوي نف�صه ويحاول حما�صرة 
اأمام وقائعه املختلفة دائمًا يفقد هوّيته اخلا�صة ويكت�صف تعّدديته. يف الرواية  هوّيته. لكن 
الُبعد  يت�صارب  ل  ملخّيلته،  وفقًا  للعي�ص  جهد  رجٍل  م�صار  ت�صكيل  فيها  اأعيد  التي  املعي�صة 
يلغي  م�صتك  م�صروٍع  �صمن  ينخرطان  بل  الذاتّية،  ال�صرية  وهاج�ص  البديهي،  الروائي 
امل�صافة العتباطّية التي تف�صل عادًة بينهما. ومبا اأن املخّيلة هي املعنى ال�صّري الذي وّجه 
حياتي، بقيُت يف هذه الرواية وفيًا لنف�صي حني قراأُت مراحل م�صاري لي�ص كما ح�صلت بل 

كما بدت يل.

»الرواية االأكرث   : الرواية نقراأها داخلها, حني تقول  اأف�سل مدافعة عن هذه 
ك�سفاً التي ميكن الإن�ساٍن اأن يكتبها لي�ست �سوى رواية حياته اخلا�سة«...
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عن  لالإجابة  ابتكرته  الذي  ال�صكل  اإىل  اأي�صًا  يعود  الرواية  هذه  جناح  لكن  نعم، 
مفارقات خطابي، فال اأنا ول القارئ نعرف جيدًا طبيعة الأحداث امل�صرودة: واقعّية ، اأم اأعيد 

ابتكارها، وداخل اأي ف�صاٍء نتقّدم، ف�صاء الإ�صتيهام، اأم ف�صاء الذاكرة ؟

.Biffures بع�س النّقاد يربطون م�ساألية هذا النوع الروائي بكتاب مي�سال لريي�س

منه  واأطلب  خمطوطاتي  اأ�صّلمه  كنُت  به.  كثريًا  وتــاأّثــرُت  �صديقي،  كان  لريي�ص 
احلقيقة  تطلُّب  جيدًا  حّددُت  اأي�صًا،  بف�صله  مالحظاته.  من  كثريًا  ا�صتفدُت  وقد  انتقادي. 
الغايل الثمن الذي ورثه من  ال�صوريالّية، ومل يتمّكن من اإظهاره اإل خارجها. يف نظري، من 
�صيء  اآخر. كل  اأدبي  فّني- يقف خلف ولدة عمٍل  -اأو  اأدبي  اأي عمٍل  العبث حماولة حتديد 
الذي  اأن كتاب لريي�ص  نفّكر  اأن  لي�ص خطاأ  ويتخّيل. ومع ذلك،  يت�صوَّر  يختلط يف ذهن من 

تذكره لعب دورًا حمّددًا يف ولدة ‘الرواية املعي�صة’.

وكتابات   , رو�سو  جاك  جان  اعرافات  اأي�ساً  نذكر  اأن  ميكننا  ال�سياق,  هذا  ويف 
حميمة ل�ستاندال.

ل �صتاندال على اأي كاتب اآخر من القرن  هذا �صحيح. ال�صبب الذي يجعلني اأف�صّ
اأو  اأو راآه  اإف�صاحه باأ�صلوٍب مبا�صر عما �صمعه  التا�صع ع�صر، مبا فيه رامبو ولوتريامون، هو 
ا�صتنتجه. اأعرف �صتاندال بطريقٍة حميمة كما لن اأعرف اإطالقًا رامبو، على رغم الر�صائل 
ل بروتون على جميع ال�صوريالينّي . ففي كتابّي  نادجا  التي كتبها من هّرار. ولل�صبب نف�صه اأف�صّ
واالأواين امل�ستطَرقة، يقارب من اأقرب م�صافة ممكنة حياته احلقيقّية. اإذًا، اإنه تطّور تدريجي 
قادين اإىل ‘الرواية املعي�صة’. ويف الفتة التي كتبُتها كنُت اأعاين من اأزمٍة داخلّية. كنُت اأتاأمّل 
من تناق�صاتي قبل اأن األحظ اأن التناق�صات هي عن�صر مكّون واإيجابي يف �صخ�صية اأي كائٍن 
ب�صري. وهذا ما دفعني اإىل القيام مبدح التناق�ص يف هذه الرواية، واإىل عدم حماولة اإخفاء 
جتّلياته الكثرية داخلها. الأ�صخا�ص الذين يحاولون اإخفاء تناق�صاتهم حتت قناع اأخالقي، 
‘وحدة  ويّدعون التما�صك املنطقي يف اأفعالهم واأقوالهم، ويتدّثرون داخل جمٍل رّنانة حول 
ال�صخ�صية’، لن ميكنهم اأبدًا منع العدو الذي يف داخلهم من تكذيب كل ما يوؤّكدونه علنًا. 
توّلد  التي  هي  العملية  وهذه  نف�صه.  عن  ولالنف�صال  لالن�صقاق  قابل  الــذّرة،  مثل  الفرد، 
طاقة فكره اخلا�ص. لكن يجب اأن ي�صتنتج ذلك بنف�صه ويعتف به كي ت�صبح الثورة ممكنة 

داخله.  
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فن وفّنانون

ناقد فّني, ومكت�ِسف مواهب فنّية كثرية, وموؤ�ّس�س جمموعات فنّية  اأي�ساً  اأنَت 
مهّمة. كيف اأتيَت اإىل الفن الت�سكيلي؟ هل بوا�سطة الفنانني ال�سوريالينّي ؟

يف �صّن الرابعة ع�صرة، �صكنُت مع اأمي واأخي يف بلدة فرن�صّية، وحتديدًا يف فندٍق 
�صغري يدعى ‘طرف العامل’ لكونه يقع على �صاطئ �صخري منحرف يعّج بالثعابني. ويف هذا 
املوقع، حققُت لوحَتني يظهر فيهما الفندق واجلرف، ا�صتاهما مني �صاحب الفندق. واأتذّكر 
اأن اأّمي قالت يل اآنذاك : »ل باأ�ص اأن ترغب يف الكتابة، لكنك تبيع لوحاتك يف الرابعة ع�صرة 
»هذا   : اأجبتها  فقط  داخلي  التناق�ص  وحل�ّص  ر�ّصامًا.«  تكون  اأن  هو  قدرك  اإذًا  عمرك.  من 
ل الكتابة.« ويف املدر�صة، كنُت الأّول يف ماّدة  اأف�صّ ممكن. �صاأر�صم من حنٍي اإىل اآخر، لكني 
الر�صم، كما يف ماّدة اللغة الفرن�صّية. اإذًا، هذا ال�صتعداد للر�صم �صّهل دخويل فيما بعد ميدان 
الفن. يف تلك الفتة، مل يكن هنالك كتب كثرية حول فن الر�صم ومل نكن نعلم جيدًا َمن هم 
الفنانون املحّدثون. كانت هنالك رقابة �صارمة من قبل نظام في�صي الذي مل يكن ينظر اإىل 
هوؤلء الفنانني بعنٍي را�صية. لكني عرثُت على كتاٍب �صغري حول فان غوغ �صحرين فتًة طويلة. 
وحني قدمُت اإىل باري�ص، مبا�صرًة بعد احلرب، تابعُت درو�صًا يف الر�صم، بت�صجيع من اأّمي، اإىل 
اأن التقيُت بربوتون عام 1946 يف منزله حيث اكت�صفُت جميع اللوحات التي كان قد جمعها من 
فنانني مثل بيكا�صو، خوان مريو، اإيف تانغي Tanguy  ماك�ص اأرن�صت Ernst... فكانت �صدمة 
مّكنتني من  نظرتي،  ثورًة يف  واأحدث  الت�صكيلي  الفن  باب  فتح يل  الذي  بروتون هو  كبرية. 
بلوغ �صيٍء اآخر غري ما كنا نعتقده كواقٍع وحيد. بف�صله، التقيُت بكثري من الفنانني، وحتديدًا 
باأولئك الذين اأ�صبحوا ب�صرعة اأ�صدقاء حميمني، اكت�صفُت معهم كل ما كنُت اأحلم مبعرفته 

حول الفن احلديث، مثل فيكتور براونر، وجياكوميتي وماّتا.

لعب براونر دوراً مهماً يف حياتك, عالوًة على ال�سداقة العميقة التي ربطتكما.

براونر �صمح يل باأن اأولد لذاتي، وباأن اأخرج من ‘املعنى اخلاطئ’ لالأنا واأ�صّرعه 
وهذه  ‘هناك’ )1949(،  بعنوان  الفنان  لهذا  لوحة  بطن  ُولد يف  داخلي  الآخر  الآخــر.  على 
م�صاألة تختلف كليًا عن والدتي من بطن اأمي. بف�صل هذه اللوحة، خرجُت من ذاتي وانت�صرُت 
غري  داخلي  اآخر  وعٌي  وانبثق  بروتون،  نظر  يف  تتهدّدين،  كانت  التي  النطوائّية  امليول  على 
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وعيي. اجلانب الروؤيوي هو اأكرث ما طبعني يف �صخ�صّية بروانر وعمله. علينا اأن ل نن�صى اأنه 
اأجنز يف اأحد الأيام �صورة ذاتيةً  يظهر فيه اأعَور، وذلك، قبل فتة ق�صرية من فقدان عينه 
ما  اأكرث  لكن  جملتني،  اأو  بجملة  اخت�صارها  ميكن  ل  براونر  اأهمّية   ! م�صوؤوم  حادث  ب�صبب 
يثريين فيه هو تعبريه من خالل جميع اأعماله عن ‘اأنا’ حميمّية تنجح، داخل عامٍل عبثي، يف 

التعّلق بُبعٍد �صحري للوجود.

»الكالم يخرج من املوت, يفلت منه, وبذلك ي�ستطيع اأن يبّث احلياة يف الكتابة 
عن  ن��اجت  لك  ق��وٌل  حياتنا.«  تغيري  ي�ستطيع  كما  متوّقع,  غري  ب�سكٍل  وينع�سها 
اختبارك بني عاَمي 1948 و1950. جتربة ال�سمت واالنطواء على الذات, وعن 
جتاوزك لهذه احلالة عرب ت�سّبثك اآنذاك باأ�سدقائك الذين كان كالمهم حركة, 
ن�ساط, جنحة... مثل ماّتا تديداً الذي فتح, بفنه و�سخ�سّيته ال�سعرّية وكرمه, 

اأمامك اآفاقاً جديدة.

فعاًل. عالوًة على م�صاعدتي على جتاوز هذه املرحلة ال�صعبة بفتحه م�صاريع كثرية 
اأمامي غرّيت نط حياتي وتفكريي، كان ماّتا �صاعرًا حقيقيًا، قادرًا ب�صهولة ومهارة مذهلتني 
الكاتب.  قراأُت هذا  بف�صله،  بذهنّيته من جامي�ص جوي�ص.  يقتب  بالكلمات،  التالعب  على 
وكان ماّتا اأي�صًا الفنان املفّكر الذي قال لنا كل �صيء عن الإن�صان، �صجني هواج�صه ونزواته 
اجلن�صّية، ونظاٍم قمعي اأر�صاه بيده، عن الإن�صان املرتَهن للبريوقراطية، الإن�صان-الآلة الذي 
يذهب يف  وفاتن  ذكاٌء خميف  ماّتا  وال�صراخ.  والهلع  املقاومة  على  فيه  نزوة احلياة  تدفعه 
اأ�صطورًة  �صّكل  فريدة،  ميتافيزيقية  بطريقة  وثوري  الأبعاد،  متعّدد  وفكٌر  جميع الجتاهات، 
حّية بالن�صبة اإيّل قبل اأن اأتعّرف عليه، واأ�صتنتج بنف�صي اأنه مب�صتوى اأ�صطورته. اأوّد اأن اأ�صري 
هنا اإىل م�صاألة مهّمة، وهي اأين ل اأدين لهوؤلء الفنانني بفّنهم، بقدر ما اأدين لهم مبعرفتهم 

الكبرية، اإذ كانوا ين�صحونني بقراءة كتٍب كثرية، ويناق�صونني يف كل �صيء.

وماذا عن عالقتك مبر�سيل دو�سان ؟

تعّرفُت عليه فيما بعد، يف نيويورك عام 1954، عن طريق روبر لوِبل، منِجز اأّول 
�صرية حوله. دو�صان رجل حار، وودود، وطريف على رغم ثقافته الكبرية، بخالف ما يقوله 
بع�صهم عنه. كّنا ن�صعر اأمامه مبعرفته املخيفة للفن على رغم مواقفه الراديكالية املعروفة 
حول هذا املو�صوع. التقيُت به مرارًا يف باري�ص واأ�صبحنا �صديَقني نتحدث يف كل �صيء. لكني 
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مل اأعا�صره  مثل بروانر اأو ماّتا.

يف معر�س ا�ستح�سار التاأثريات الفنية التي خ�سعَت لها, ال ميكننا عدم التوقف 
اإقامتك االأوىل يف روما  عند فناين النه�سة الذين اكت�سفتهم يف ايطاليا, منذ 
عام 1952, وترى اأنهم »ال يزالون اأمامنا و)اأن��ه( يجب على فكرنا الّلحاق بهم 

بعك�س الزمن, يف م�ستقبل كل فكر«...

فعاًل. فحني دعاين ماّتا اإىل روما عام 1952، عّرفني على تاجر فن من الأثرياء 
الكبار دفع فورًا يل، وبطلب من ماّتا، ثمن ن�ّص كان علّي اأن اأكتبه كمقّدمة لكاتالوغ معر�ص 
ماّتا يف روما. وهذا ما �صمح يل بزيارة جميع املتاحف يف املدن الإيطالّية. وخالل تنقالتي، 
در�صُت، ودّونُت مالحظاٍت كثرية حول جميع فناين النه�صة الإيطالية، واأدركُت اأن احلداثة 
اأدركُت كيف تختلط مغامرَتي  ل تبداأ يف بداية القرن الع�صرين، بل يف ع�صر النه�صة، كما 
فن الر�صم والتاريخ بال�صعر. بعبارٍة اأخرى، اكت�صفُت طريقًةٌ اأخرى يف احلياة، ويف اأن نكون 
فيها  اللوحات، مبا  قراءة  تعّلمُت  روما،  لكن يف  �صتاندال،  اأكن يف حقبة  اأين مل  ومع  ذاتنا. 
 ،Raffaello اأو رافايّلو    ،Novelli نوفيّلي  اأدري بوجودها، كلوحات غا�صتوين  اأكن  التي مل  تلك 
اأو ميكالأجنلو Michelangelo. ومن روما اأخذُت اآنذاك البا�ص لزيارة جيوّتو Giotto، ثم بيريو 
 ،Tiziano وتيت�صيانو ،Tintoretto قبل اأن اأمّر على تينتوريّتو ،Della Francesca ديال فران�صي�صكا

كما لو اأين معا�صرهم. 

اأدّون  ن�صاء؛  جمّمع  انــه  اأحــٍد  عن  ُيقال  كما  مــدن،  جمّمع  اإيطاليا  يف  اأ�صبحُت 
املحوري  الــدور  يف  اأي  اآخــر،  اإىل  فناٍن  من  املختلفة  الر�صم  تقنيات  يف  واأتاأّمل  مالحظات، 
للفرد يف الت�صييد املثايل للعامل. خالل �صبعة اأو ثمانية اأ�صابيع، ثّورُت حياتي وحلمي، وطريقة 
تكّلمي، ونربة �صوتي، وبالتايل فكري. التغيري كان بحجم الختالف الفا�صح بني مناخ باري�ص 
اإقامتي الأوىل يف  اإيطاليا الهنيء، والفرح والإحتفائي.  الرمادي القامت بعد احلرب، ومناخ 
اإيطاليا مل تفتح فكري فقط ب�صكٍل وا�صع على فن الر�صم والتاريخ، بل قلبت كليًا نظرتي اإىل 
جمياًل  يكون  اأن  وميكنه  وقاتاًل؛  كارثيًا  بال�صرورة  لي�ص  الواقع  اأن  اأدرك  وجعلتني  املمكن، 

و�صعيدًا، متامًا مثل لوحات النه�صة.

فنانني  مع   Les Objecteurs ’املعر�سني‘ جمموعة  اأ�ّس�ست  ال�سّتينات,  بداية  يف 
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Raynault,واأرمان  رينو  بيار  وج��ان   ,Pommerolle بومرول  دانييل  مثل  ثورينّي 
Armand, ودانييل �سبوري Spoerri, واإريك ديتمان Dietman, وتيت�سومي كودو. 

نعم. ‘معت�صون’ على العامل كما هو، لي�ص فقط باملعنى ال�صيا�صي اأو الع�صكري، بل 
اأي�صًا ك�صانعي اأ�صياء  تتمتع ب�صحنة اعتا�صية على العامل، وذلك انطالقًا من اأ�صياء موجودة 
اأ�صاًل يتم حتويلها اإىل اأ�صياء اأخرى. رميون كونو Queneau �صّجعني يف هذا الجتاه ملالحظته 
اأي�صًا يف هذه الأ�صياء-القطع ُبعدًا اعتا�صيًا حتى على فن الر�صم. اأوّد اأن اأتوقف فقط عند 
مثل تيت�صومي كودو الذي عا�ص �صدمة القنبلتني النوويتني على هريو�صيما، وناغازاكي، وعرّب 
 Ionesco يوني�صكو   Beckett بيكيت  فعل  كما  بطريقٍة طريفة،  املاأ�صاوي  اأعماله عن  من خالل 
واأداموف Adamov يف ‘م�صرح العبث’. اأكرب فنان ثوري يف القرن الع�صرين لي�ص، يف نظري، 
بيكا�صو اأو فرن�صي�ص بايكون Bacon بل كودو الذي التقيُت به يف باري�ص منذ ا�صتقراره يف هذه 
ذلك،  من  الفل�صفة’ وا�صتخل�ص  ‘عجز  اأعلن  َمن  اأّول  وكان  ال�صتينات.  بداية  عند  املدينة، 
بكل  تنّباأ  ال�صكلي،  امل�صتوى  على  وجمدِّدة  جريئة  فباأعماٍل  بفكاهٍة �صوداء، ‘فل�صفة العجز’. 
تاأثري  تنامي  اآلة،  اإىل  الب�صري  الكائن  التكنولوجيا املميت، حتويل  البيئة، خطر  تلّوث  �صيء: 
ي�صتخدم  كيف  لالمربيالّية، عرف  مناه�ص  فو�صوّي  �صاموراي  كان مبثابة  الإعالم.  و�صائل 
العقالنّية  يف  �صّكك  ما  بقدر  ال�صرقّية،  احلكمة  يف  و�صّكك  باملقلوب،  ال�صنتوّية  الطقو�ص 
ب�صري  وهٍم  ت�صييد  يف  ت�صتك  املاّدية،  فيها  مبا  املعتقدات،  جميع  اإليه،  فبالن�صبة  الغربّية. 
�صامل. اأعماله حتمل �صكل كتل ومكّعبات، ومنحوتات، ولوحات م�صتخرجة من العدم وجم�صِّدة 
اأبي�ص يف مواجهة �صوداوية جميع املجتمعات. مع كودو، بلغ التمّرد، وفكر التمّرد،  له: عدٌم 

ومتّرد الفكر، قّمًة مل يبلغها اأحد منذ وفاته.

اإ�سارتك اإىل فرن�سي�س بايكون, يف معر�س حديثك عن كودو, �سائبة بدّقة, فهو 
اأي�ساً اأحد اأنقى وجوه التمّرد الكّلي على الو�سع الب�سري, اإذ نظر اإىل هذا الو�سع 
كف�ساٍء اعتقايل ال بد من التحّرر منه, وعرف يف فّنه كيف ي�سّيد ا�ستعارة قوّية, 
وموؤّثرة حول االإن�سان املاأخوذ يف دّوار العنف, واملتعاِرك مع هواج�سه الوجودّية. 

كيف تعّرفَت على هذا الفنان وما راأيك به ؟

التقيُت به عام 1971 على اأثر طلبه مني كتابة مقدمة كاتالوغ معر�صه ال�صتعادي 
الأّول يف ‘الق�صر الكبري’ يف باري�ص. ثم  قمُت بزيارته يف لندن حيث تنّزهنا، وحتّدثنا مطّوًل. 
كان يجيد اللغة الفرن�صّية بدّقة، ويعرف جّيدًا مي�صال لريي�ص، ورامبو، ولوتريامون، واأبوليرن، 
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و�صارتر، وكامو Camus، وتاريخ احلركة  ال�صوريالّية  برّمته. مثّقٌف كبري ومهّذب. كان �صليعًا 
اأي�صًا يف تاريخ فرن�صا، خ�صو�صًا ع�صر الأنوار، ودور النوادي يف باري�ص، قبل الثورة الفرن�صّية 
ويف اأثنائها. وهي تختلف، يف نظره، عن نوادي لندن الأر�صتقراطّية، واملثلّية. وعلى امل�صتوى 
ل بيكا�صو على جميع الفنانني، فتماثل به ومتّكن، يف راأيي، من مقارعته وحتى  الفني كان يف�صّ

من جتاوزه، واإن مل تكن املناف�صة هاج�صه.

اجلديدة’ الذين  ‘الواقعية  فناين  و�سّجعت  اأي�ساً  ن�سطَت  الفرة,  تلك  خالل 
متّيزوا اأي�ساً ب�سلوٍك ثوري عنيف.

نقده  الذي ميّر  دوفِرن  فرن�صوا  ال�صاعر  املجموعة هي  الأبرز يف هذه  ال�صخ�صية 
Villeglé، كان ماأخوذًا كليًا  Hains وفيّلوغلي  اللغة. دوفِرن، مثل رفيقيه هينز  للمجتمع بنقد 
اأن  راأوا  والثالثة  اأراد حتطيم ق�صبانه.  للفكر  يعي�صها ك�صجٍن  التي كان  اللغة  تفّجر  مب�صاألة 
املل�صقات املمّزقة على جدران املدينة من قبل ماّرة جمهولني نوٌع من يومياٍت حّية للمدينة 
اأو جلدها احلقيقي. ومن هذا املنطلق، كانوا يقتطعون جزءًا من هذه املل�صقات ما اأن ي�صبح 
حا�صرًا يف نظرهم، ويتمّلكونه كعمٍل فني لهم تتاكب داخله �صوٌر ممزقة خمتلفة تقود اإىل 
نوٍع من ال�صدمي الب�صري وتخّلف يف تراكبها �صعرّية متوّح�صة وعفوّية يلعب ال�صدفوي فيها 

دورًا فاعاًل. ومن خالل خيار املل�صقات املمّزقة وخيار اإطارها، ت�صبح النظرة هي املُبِدع.

منذ  احلديث  الفن  ولدة  يف  ووجوهها  الفو�صوّية،  دور  اإىل  اأ�صري  اأن  هنا  اأود 
النطباعيني، وحتى قبل ذلك. ل اأحد اإىل حد اليوم حاول اإيفاء هذا املو�صوع حّقه يف البحث، 
فيه  انت�صرت  الذي  الوحيد  امليدان  اإنه  الفو�صويني.  بدون  حديث  فن  من  ما  اأنه  العلم  مع 
الفو�صوية التي ميكننا اأن نحدد بدايتها قبل �صقراط واأفالطون، مع �صاعر يوناين متمّرد على 
و�صعه كعبد يدعى اأر�صيلوك  Archiloque. اأنا متاأّكد اأن اأحدًا من جّتار الفن وجمّمعيه مل ي�صمع 

باأر�صيلوك، ومع ذلك فهو اأّول �صرارة متّرد يف الغرب.

اأ�سئلة عامة

تاأثري هذه  هو  ما  بالبوذّية.  االأق�سى, وتديداً  بال�سرق  متلك معرفة عميقة 
املعرفة على روؤيتك للعامل ؟

النتماء  اإىل مو�صيقى العامل
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قرابٌة اأكرب مع الأ�صياء؛ ول اأق�صد فقط اأ�صياء الطبيعة بل جميع الأ�صياء. اأنا اإحيائٌي 
ب�صكٍل ما. اأعتقد اأن لكل �صيء نوعًا من الروح: روح الكاأ�ص، روح الطاولة، روح الكر�صي... ثّمة 

�صيٌء غام�ص يف ح�صور الأ�صياء نف�صها.  

ترف�س مبداأ الهوّية التي تبدو لك م�سبوهة ومقيِّدة...

الهوّية الب�صيطة الوحيدة املغلقة التي ل تناق�ص فيها م�صتحيلة. اأنا اأوؤمن بالهوّية 
املتعّددة. عبارة رامبو :»اأنا هي اآخر« لي�صت �صيغة ميتافيزيقية، اأو حكمة حتّلق فوق احلياة 
تطبيقّية،  حقيقة  ملمار�صة  دّفة  بل  الأنــا،  لت�صويغ  ن�صتخدمه  ا�صت�صهاد  اأو  جنون  اأو  كطل�صم، 
وللتوّجه باملركب نحو عر�ص البحر، وملغادرة داخلنا نحو اخلارج املطَلق. مفهوم الهوّية يتفتت 
اأي�صًا داخلنا ما اأن تعرّب خمّيلتنا عن نف�صها، وتلعب دورها التخريبي. اخليال يخرج قطار اأي 
هوّية عن �صّكته، ويغرّي بذلك اإحدى حقائقنا الأ�صا�صّية الأوىل. ل ميكن للفريد اأن يكون ملك 

ذاته ل�صبٍب وحيد هو انفتاحه على خياٍل يتجاوزه ول ينتمي اإىل اأحد.

اأجل ثورة عاملية, عفوية, تتقاطر من  ما زلَت اإىل حد اليوم توؤمن وتعمل من 
جميع اجلهات وُت�سِقط جميع ال�سلطات املوجودة. ما حظوظ مثل هذه الثورة يف 

عامل اليوم الذي ‘انت�سرت فيه �سناعة ال�سياحة على الثقافة’؟

اأحيانًا اأ�صحك من نف�صي ومن الطوباوّية التي تقوم على اإرادة تغيري النا�ص بفعل 
اأن ي�صبح عالمة جراأٍة و�صجاعة جديدتني: جراأة  ال�صحك  اأفكاٍر �صخ�صّية. لكن على هذا 
مع  ال�صوريالّية  �صحر  بعي�صي  عربها.  التي  الأحداث  بجميع  مبا�صرًة  مو�صول  فكٍر  و�صجاعة 
بروتون و�صّده، و�صحر ال�صيوعّية مع اأراغون و�صّده، اأّدعي باأين اقتبُت من �صيٍء مل يلم�صه 
يحّلها  اأن  بدون  تناق�صاتهم  عن  ويتّفع  تاريخهم؛  يف  اأبدًا  ال�صيوعّيون  ول  ال�صوريالّيون،  ل 
بطريقٍة �صحرية: ا�صت�صعار م�صتقبل ل اأحد ميكنه التكّهن به، وميكن اعتبار اأحداث اأيار 68 
جمّرد فاحتة ا�صتيهامّية له. كل ما �صعرُت به يف حياتي الأكرث حميمّية يرتبط بهذا ال�صعور 
الذي متحو ال�صوريالّية، وال�صيوعّية فيه، الواحدة الأخرى ليحّل مكانهما �صيٌء مل ي�صغه اأحد 
بعد؛ لكن يدرك عدٌد كبري من الأفراد اليوم �صرورته الطارئة. ل ميكن الفرد الثوري اأن ُي�صهم 
يف ابتكار �صكٍل جديد من الثورة، اإل مبقدار قدرته على �صرب البداهات الأّولية وتفجريها. 
ما يزال هنالك الكثريون الذين ي�صّدون اأفق هذا الفكر. وبالتايل، ل اأعلم متى �صتح�صل هذه 
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الثورة. لكني ل اأرى اأي حّل اآخر لتغيري ال�صلطة والو�صع املاأ�صاوي القائم. هذا م�صتحيل. وقوع 
ثورة �صاملة ميكن اأن يغرّي حياة الب�صرية جمعاء. لكن هذا غري ممكن اإل اإذا اتفقت غالبية 
الب�صرّية،  تاريخ  اإىل  بالن�صبة  لكن  الوقت.  بع�ص  ياأخذ  قد  وهذا  الدول.  املواطنني يف جميع 

بع�ص الوقت هو م�صاألة ن�صبّية.

ت�ست�سهد باأحداث اأيار 68 كفاتة لهذه الثورة. لكن ماذا عن الثورة الفرن�سّية 
التي تعرف تاريخها واأحداثها جّيداً؟ اأال ميكن اعتبارها اخلطوة االأوىل يف هذا 

االجتاه ؟

و1871  و1848   1830 واأحــداث  الكبار  الفرن�صية  الثورة  رجالت  بع�ص  رغم  على 
امَلَلكّية’ La Restauration خانقًة  ‘اإعادة  و1936 و1968، ما برحت فرن�صا تعي�ص حتت نظام 
بتميم  اإل  الفرن�صّية  البورجوازية  تفّكر  مل   ،1794 عام  منذ  الأخــرى.  ِتلَو  الواحدة  ثوراتها 

�صلطتها وتثبيتها.

َدي��ن,  اأي  رة فعاًل من  الرهان يف حياٍة حم��رَّ امل��وت حّياً, ه��ذا هو  تقول : »عبور 
من اأية �سلطة ومن اأية حتمّية.« وهذا العبور تطّلب منك الذهاب �سخ�سّياً اإىل 
املوت, والتحديق به من الداخل, كما يتجلى ذلك يف الكتابة التي مار�سَتها منذ 
البداية, وقادتك اإىل تلك املواجهة باكراً. كيف تتعامل اليوم مع حقيقة املوت 

وقد تخّطيت الثمانني من العمر ؟

اإنه �صراٌع ثابت. ل بد من اإرادٍة قوّية جدًا يف احلياة لإبعاد حدود املوت و�صبحه. 
واأظن اأين اأمتّتع بهذه الإرادة، كما اأعتقد اأن اإرادة القّوة التي حتّدث عنها نيت�صه ل تعني �صيئًا 
اآخر �صوى اإرادة احلياة وال�صتمرارّية. الرهيب هو لي�ص املوت، بالن�صبة اإيّل، اإنه و�صع العامل 
احلايل الذي مل يعد له اأي ديكور، وم�صهده فارغ، ونحن م�صغولون بهذا الفراغ. فقد حل حمل 
نعد  اأرجائه. مل  يتوه فكرنا يف  وقاحل، ومهجور،  �صا�صع،  الغا�صبة ف�صاٌء  اأو  الهادئة،  الآلهة 
نعرف اأين نحن، واأي وجهة اأخذنا. نقاط ا�صتدللنا الوحيدة هي نقاط ه�ّصة، ووقتّية، نبتكرها 
ورة الأدق التي ميكننا اأن ن�صّكلها  حلظًة بلحظٍة وفقًا لتقّدمنا داخل الليل. ولعل املوت هو ال�صّ
ال�صجرة،  اأن تقع من  حول و�صعنا احلايل، هنا والآن. املوت هو فينا، مثل ثمرٍة على و�صك 

لكنها ل تقع طاملا اأننا نوا�صل العتقاد باأننا على قيد احلياة.
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تزّوجَت عدة مّرات, واأحببَت ن�ساء كثريات. ما الدور الذي لعبته املراأة يف حياتك؟

اأكرث خ�صوبًة، وتعليمًا، ومفاجاأًة من  اللواتي عرفتهّن يف حياتي كان  الن�صاء  دور 
دور الرجال. وبالتايل، اأكرث ثورّية. اأحّب املراأة ملا هي عليه، اأي ملجّرد اأنها لي�صت رجاًل. ثّمة 
�صيٌء فيها يجعلها تفلت من تفاهة الرجل. هنالك َمن يقول:‘اّتقوا �صّر الن�صاء’. اأما اأنا فاأقول 
اأن ل �صر يف الن�صاء على الإطالق، واأ�صواأهّن تبدو يف نظري اأف�صل من جميع الرجال الذين 
يعتقدون اأنهم ميتلكون ل اأدري ماذا ! املراأة تنتمي اإىل العامل العلوّي، اإىل الواقع. وحني تكون 

جهّنمية، تكون ذلك بطريقة متفّوقة على الرجل.

ِبَ تختلف املراأة عن الرجل ؟

يف نظري، تختلف املراأة عن الرجل يف بلورتها تطّلبات تدفع الرجل اإىل اإعادة فتح 
اأناه ال�صائعة. وكاإجابة عن ال�صوؤال ال�صابق، منحتني الن�صاء اللواتي اأحببتهّن ال�صعور باأين 
قادٌر على كل �صيء؛ باأن ل اأهمّية حقيقّية لأي م�صكلة )مالية اأو من اأي نوٍع اآخر(، باأن اأي 
ف�صل يحمل بذور فر�صٍة جمهولة، وباأن معرفة الذات ل ميكن اأن متاَر�ص اإل �صمن ا�صتقاللية 
نظن اأننا ندفع غاليًا ثمنها بينما كلفتها احلقيقّية، هي اأقل بكثري من اخل�صوع. ومن خالل 
جميع الن�صاء اللواتي اأحببتهن، لعلي مل اأ�صع اإل اإىل اأن اأحّب احلياة والعامل ب�صكٍل اأف�صل. 
يتعّذر  مر�ٌص  اإنه  لها.  حدود  ل  ثابت،  ب�صكل  وجديد  اآخــر،  �صيٍء  حب  احلب،  على  قدرتي 
اإم�صاك نف�صه عن الرغبة يف كل ما يحيط به،  ال�صفاء منه، مر�ص الإن�صان الذي ل ميكنه 

وعن حبه.

اأمّيز, ما يربطني  اأن  اأردُت يوماً  اأمّيز, وال  : »مل  اأي�ساً  امل��راأة  تقول يف مو�سوع 
اأقوالها  كانت  ومهما  امل���راأة,  قالت  مهما  امل���راأة.  بجنون  يربطني  وم��ا  بالثورة, 

رجعّية, تمل يف ذاتها انقالب العامل القائم, انقالبه داخل حرّيٍة اأخرى«...

اأكرث  ن�صاٌء  فثّمة  تتغرّي.  الأمور  بداأت  واإن  اليوم هو عامل ذكوري،  نعم، لأن عاملنا 
فاأكرث يف ال�صلطة. لكن غالبًا، وب�صبب عدوى ال�صلطة نف�صها، ت�صبح هذه الن�صوة اأكرث فاأكرث 

ذكورّية. التغيري حمّتم واإن اأتى ببطء.
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هل تواطوؤك مع املراأة �سببه اأنك بنف�سك امراأٌة, كما يفر�س اأحد النّقاد ؟

مَل ل ؟ هذا يذّكرين بقول بيكا�صو التايل : »اأنا امراأة. كل فنان هو امراأة، وامراأة 
مثلّية.« اأنا اأوافق على هذا القول، لأنه علينا، كي نكون كاملني، املوازنة بني اجلانب الذكوري، 

واجلانب الأنثوي احلا�صَرين يف كلٍّ منا. 

نالحظ خالل ال�سنوات الع�سر االأخرية اهتماماً الفتاً يف فرن�سا مبنطقة املتو�سط 
لل�سعر, وم�سروع  اإذ ثمة مهرجانان متو�سطّيان  �سيا�سة.  �سعراً, وثقافة, وحتى 
االنطولوجيا  ج��ان��ب  اإىل  متو�سطّية,  ثقافّية  وجم���الت  ل�����س��ارك��وزي,  �سيا�سي 
ال�سخمة التي �سدرت حديثاً لدى دار ‘غاليمار’ تت عنوان �سعراء املتو�سط . 

ما الذي ُيف�سر, يف نظرك, هذا االهتمام املفاجئ ؟

ُقدم  قدمي  بالإغريق  وافتتاننا  املتو�صط،  على  فاليونان  جديدًا.  لي�ص  الهتمام 
التاريخ. املتو�صط هو جزٌء من ثقافتي، واإن مل اأُوَلد على �صفافه.  

ما راأيك بال�سعر الذي ُيكتب على �سفاف املتو�سط ؟

قيمة ال�صعراء املتو�صطّيون تكمن يف قدرتهم الفريدة  على تركيز الفكرة والتعبري 
عنها ب�صكٍل مكثف ومقت�صب. منذ هومريو�ص، ال�صعر حا�صر على �صفاف املتو�ّصط. كما لو اأن 
قدرهما م�صتٌك. خذ مثاًل كلمة ‘متو�صط’ باللغة الفرن�صّية التي تتاألف من الكلمات التالية: 
méditer، terre و né، اأي ‘التاأمل يف اأر�ص الولدة’؛ وهو ما يجعل من هذه املنطقة مهدًا جلميع 

الف�صاء  يف  ‘التاأمل   : التايل  املعنى  مينحها  مما   ،année كلمة  اأي�صًا  تت�صمن  لكن  ال�صعوب. 
والزمن’، وهي وظيفة ال�صاعر !

ما مدى معرفتك بالعامل العربي و�سعرائه وكيف تنظر اإىل هذه املنطقة ؟

لقد زرُت معظم البلدان العربية يف منا�صبات خمتلفة: حما�صرات، قراءات �صعرّية، 
�صياحة... املحزن يف هذه املنطقة هو اجلمود ال�صيا�صي، وعدم ف�صل املدين عن الديني. لكن 
الثورة املدنّية انطلقت والأمل كبري. ما يحدث يف تون�ص، وم�صر اليوم، لي�ص �صوى البداية. 

النتماء  اإىل مو�صيقى العامل
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فبظرف �صنوات قليلة �صتنهار معظم الأنظمٌة العربية. وهذا اأمٌر مطمئن. امل�صكلة تكمن يف 
عدم توّفر قائد �صيا�صي فاِتن للجماهري charismatique. لكن ال�صعوب العربية ا�صتيقظت وهذا 

هو املهم.

ما مدى اطالعك على ال�سعر العربي ؟

اأدوني�ص،  اأعرف كتابات  اأعرف جيدًا كتابات جورج حنني، وجوي�ص من�صور، كما 
الدين،  خري  وحممد  اللعبي،  اللطيف  عبد  �صّمت  التي  املغربية  اأن��ف��ا���س  جمموعة  و�صعر 
واآخرين. املثري يف هوؤلء ال�صعراء هو فرادة خطابهم ال�صعري، ون�صجه الذي يعود بدون �صك 

اإىل اأ�صفارهم الغزيرة، ومعرفتهم احلميمة بثقافة الآخر الغريب.

مقارنًة ب�سعراء �سفة املتو�سط الغربّية, كيف تنظر اإىل ال�سعراء العرب ؟

 تبقى الكتابة ال�صعرّية العربّية اأقل اختبارًا، واأكرث غنائية، لقتابها جدًا من املثال 
اأ�صكاٍل اختبارّية جديدة. ثمة احتام للقراآن، حتى  القراآين، وعدم جتروؤها على ا�صتخدام 
اإذ ما يزال  ِقَبل ال�صعراء العرب غري املوؤمنني، ي�صل عملّية حتديث ال�صعر �صكاًل ونربًة.  من 

ال�صعر العربي مفخمًا باإفراط. لعل الأجيال ال�صابة �صتكون اأكرث وقاحة وجراأة.

واأنَت قلَت.

االن جوفروا
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وم�صّورة امل�ساركون �صاعرة  االإبراهيم:  اإميان 
يف  وتقيم  الكويت،  مواليد  من  �صورية 
�سعر  جملة  يف  ق�صائدها  ُن�صرت  حلب. 
وج�سد  العمانية،  ونزوى  امل�صرية، 
اللبنانية والرافد الإماراتية، ويف العديد 
العربية. و�صدر لها ديوان  من ال�صحف 

واحد بعنوان وحيد قرن )2010(. 

ن�صر  لدار  مديرًا  يعمل  اأ�سرب:  اأ�سامة 
هيئة  ع�صو  وهو  الدم�صقية،  بدايات 
الدواوين  له  �صدرت  فكر.  حترير جملة 
التالية: �سا�سات التاريخ )1994( ميثاق 
املنفى  فوق  تتكرر   ،)1995( املوج 
)2004(، حيث ال يعي�س )2007(. وهو 
كتابًا  ع�صرين  من  اأكرث  ُمتِجم  كذلك 
املري�س  بينها  الإنكليزية، من  اللغة  عن 
االإنكليزي، و �سبح اأنيل ملايكل اأونداجتي، 
لربتراند  والعلم  الدين  بني  وال�سراع 
ليتمان. لآلن  اآين�ستاين  واأحالم  ر�صل، 

يف   باحث  اأ�سرب:  حممد  علي 
الدكتوراه  ر�صالة  على  يعمل  الفل�صفة 
املوؤلفات  من  عدد  له  الفل�صفة.  يف 
 ،)2004( ومف�ّسروه  الوجود   : منها 
للعدم  االأنطولوجي  التحليل 
الفل�سفي  الوعي  ماهية   ،)2006(
املقالت  من  العديد  ن�صر  كما   ،)2010(
الفل�صفة يف خمتلف  والأبحاث يف جمال 
العربية. والدوريات  وال�صحف  املجالت 

مواليد  من  االأع�سم:  االأمري  عبد 
يف  فل�صفة  دكتوراه  على  ح�صل  بغداد 
جامعة كامربدج )1972(، وهو املوؤ�ص�ص 
الفل�صفي  لالحتاد  الفخري  والرئي�ص 
الفل�صفة  يف  باحث  واأ�صتاذ  العربي 
تاريخ  موؤلفاته  ت�صمل  دم�صق.  بجامعة 
وكتابة   ،)1975( امللحد  الروندي  ابن 
 ،)2002( العربية  الفل�سفة  تاريخ 
العرب  للفال�سفة  منطقية  ور�سائل 
الفل�سفية  وامل�سطلحات   ،)2009(

للفيل�سوف االأمدي )2009(. 

من  �صاعر  يون�ص(:  )رامي  اأمارجي 
مواليد الالذقية. در�ص الًتوا�صل الثقايف 
يف جامعتي كاتانيا وبريودجا يف اإيطاليا. 
وح�صل عام 2001، على اجلائزة الأوىل 
لالأدباء   18 اآذار  مهرجان  يف  لل�صعر 
 )2008( ن  بعنوان  ديوان  له  ال�صباب. 
اجل�سد-الن�س  بريودجا:  بعنوان  واآخر 
مالحات  قريبًا  له  و�صي�صدر   ،)2009(

اأفكار  الإيطالية  عن  ترجم  اأيرو�سية. 
 .)2009( ليوباردي  جاكومو  لل�صاعر 
الكاملة  ال�صعرية  الآثار  ترجمة  واأنهى 

لدينو كامبانا.

طولكرم،  مواليد  من  برقاوي:  اأحمد 
جامعة  يف  الفل�صفة  دكتوراه  على  ح�صل 
لينينغراد )1977(. يعمل اأ�صتاذًا للفكر 
العربي املعا�صر يف جامعة دم�صق. ت�صمل 
االأيديولوجيا  بني  العرب  موؤلفاته: 
الوهم  واأ�سرى   ،)1995( والتاريخ 
العربي  ال�سيا�سي  والفكر   ،)1996(

.)2005(

ت�صكيلي من  فنان  البطنيجي:  تي�سري 
يعي�ص  فرن�صا،  يف  در�ص  غزة.  مواليد 
معار�ص  اأقيمت  باري�ص.  يف  ويعمل 
من  نخبة  ويف  فل�صطني  يف  لأعماله 
خمتلف  يف  الفنية  الف�صاءات  اأهم 
املتحدة.  الوليات  ويف  الأوروبية  املدن 
يف  البيانايل  معار�ص  يف  �صارك  كما 
ال�صكندرية)2001(، وهافانا )2003(، 
وال�صارقة )2007( وا�صطنبول )2011(، 

والبندقية )2003، 2009، 2011(.

كمال ُباّلطه: فنان ت�صكيلي من مواليد 
توجد  فرن�صا.  يف  ويعمل  يعي�ص  القد�ص 
املتحف  جمموعات  �صمن  الفنية  اأعماله 
العربي  العامل  معهد  بلندن،  الربيطاين 
بباري�ص، املتحف الإ�صالمي لق�صر احلمراء 
احلديث  العربي  الفن  ومتحف  بغرناطه، 
بالدوحة. ت�صمل موؤلفاته، ا�ستح�سار املكان: 
املعا�سر  الفل�سطيني  الفن  يف  درا�سة 
 Belonging and وبالنكليزية   )2000(
 Globalisation: Critical Essays in
 Contemporary Art and Culture
Palestinian Art from 1850 و ,(2008) 

  to the Present (2009).

بريوت.  مواليد  من  جوكي:  اأنطوان 
ن�صر   .1990 منذ  باري�ص  يف  يعي�ص 
كما  ثقافية،  اأعالم  مع  عديدة  حوارات 
من  خمتارات  الفرن�صية  اإىل  ترجم 
 Le يف.  ظهرت  املعا�صر  العربي  ال�صعر 
 Poème palestinien (2008), Le texte
 de l’absence et autres poèmes
 (2010), La Lampe de la discorde

يف  الثقافية  ال�صوؤون  يف  يكتب   .(2010)
من  وهو  وامل�ستقبل  احلياة  �صحيفتي 
‘اأ�صوات حّية’  ال�صعري  املهرجان  اأركان 

يف فرن�صا.
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مواليد  من  �صوري  �صاعر  حبيب:  دّمر 
�صعرية  ن�صو�ص  له  �صدرت  الالذقية 
لوال  الهروب  اأ�سهل  ما  عنوان  حتت 
االأبواب املفتوحة )2010( وهو يف �صدد 

ن�صر كتاب ثان من الن�صو�ص ال�صعرية.

نظري حمد: حملل نف�صاين من مواليد 
يف  ويقيم  يعمل  اللبنانية  بّراليا�ص  قرية 
باري�ص منذ ح�صوله على دكتواره الدولة 
 Destins : يف علم النف�ص. ت�صمل موؤلفاته
فران�صواز  )مع   d’enfants (1995)
 La langue et la frontière دولتو(، 
 (2003), Malaise dans la famille

  (2005) Adoption et parenté (2007),
 Parole بعنــوان  ثالثيــة  الأدب  ويف 
 du Levant (1996), Adam devant

Homme (2000).

اأريج حّمود: من مواليد قرية حري�صون 
التابعة لريف مدينة طرطو�ص ال�صورية. 
ابتدائية  تعمل حاليًا مدّر�صة يف مدر�صة 
ق�صائد   ن�صرت جمموعة  ريف حلب.  يف 
وهي  االأدبي،  واملوقف  فكر  جملتي  يف 

ب�صدد اإعداد ديوانها الأول للن�صر.

الفل�صفة،  يف  دكتور  خ�سرة:  حممود 
العربية  للفل�صفة  اأ�صتاذاأ  ويعمل 
اأهم  من  دم�صق.  جامعة  يف  والت�صّوف 
ن�صر  اجلمايل.  الفكر  تاريخ  موؤلفاته 
الفل�صفة،  العديد من الأبحاث يف جمال 
جمالت  يف  اجلمال،  وعلم  والت�صوف، 

ودوريات عربية.

وحمرِّر  وكاتب  �صاعر  دروي�س:  جنوان 
اآخرها  اإ�صدارات،  عدة  له  القد�ص،  من 
-حمرِّر-)دار  االأر�س  �سّرة  من  ر�سائل 

الفيل 2011(.

مواليد  من  كاتب  دلباين:  اأحمد 
يعمل  اجلزائر.  جنوب  ب�صكرة  مدينة 
ماأدبة  موؤلفاته  ت�صمل  للفل�صفة.  اأ�صتاذًا 
 ،)2006( وتاأمالت  �سذراٌت   : املتاهة 
يف  تكتمل:  مل  التي  وال�سمفونية 
وانفجار  االنتكا�س  اأركيولوجيا 
التحّول:  مقاُم   ،)2007( االأ�سولّيات 
االأدوني�سي  املنت  على  حفرية  هوام�س 
اخراُق  اخلروج:  �ِسفُر   ،)2009(
الثقافة  يف  االإيديولوجي  بات  ال�سُّ

العربية )2010(.

وقا�ّص،  فيل�صوف،  �سرجان:  فيليب 

ويعّلم  باري�ص  يعي�ص يف  فرن�صي.  و�صاعر 
الأوروبية  املدر�صة  يف  اجلمال  فل�صفة 
مدينة  يف  ال�صورة  لدرا�صة  الُعليا 
 Passagers  : موؤلفاته  ت�صمل  اأنغولم. 
 clandestins (2003), Deleuze,
 Derrida : du danger de penser
 (2009), Nietzsche - De l’humour à

(l’éternel retour (2010).

من  جامعي  اأ�صتاذ  �سالمة:  يو�سف 
مواليد حيفا. ح�صل على دكتوراه فل�صفة يف 
جامعة القاهرة )1985(. وهو الآن اأ�صتاذ 
الفل�صفة احلديثة يف جامعة دم�صق. ت�صمل 
التحرير  خلطاب  الفل�سفية  موؤلفاته: 
اأمني )2002(، واملنطق عند  عند قا�سم 
اإدموند ه�سرل )2002(، والوعي الديني 
اليوتوبيا:  اإىل  ال�سلب  ومن   ،)2006(

درا�سة يف هيجل وماركيوز )2007(.

نف�صاين.  حملل  �سفوان:  م�سطفى 
ويعمل  يعي�ص  الإ�صكندرية.  مواليد  من 
التحق  حيث   1949 عام  منذ  باري�ص  يف 
بدرا�صة علم النف�ص حتت اإ�صراف جاك 
 Le  : بالفرن�صية  موؤلفاته  ت�صمل  لكان. 
 transfert et le désir de l’analyste
 (1988), La parole et la mort (1996),
 Lacaniana: Les séminaires de
 Jacques Lacan, 1964-1979 (2005),
 Pourquoi le monde Arabe n’est pas

 libre ? (2008).

مواليد  من  الواحد:  عبد  حورية 
املغرب. تقيم يف باري�ص منذ عام 1981. 
يف  حما�صرة  اأ�صتاذة  من�صب  ت�صغل 
باري�ص  بجامعة  الإن�صانية  العلوم  كلية 
كمحّللة  اخلا�ص  عملها  جانب  اإىل   ،7
متفرقة  درا�صات  لها  ُن�ِصرت  نف�صانية. 
�صدرت  كما  متخ�صِّ�صة.  دوريات  يف 
واملراآة  اللغة  لكتابها  العربية  التجمة 
 : بالفرن�صية  موؤلَّفاتها  من   .)2006(
 La visualité du langage (1998), Le

وترجمت   regard d’Orphée (2009)
 : اأدوني�ص  �صعر  من  الفرن�صية  اإىل 
يف  يتمّزق  تاريخ  و  الكتاب-1)2007(، 
من  وخمتارات   ،)2008( امراأة  ج�سد 

ال�سعر العربي القدمي )مع اأدوني�ص(. 

مواليد  من  �صوري  كاتب  عّزام:  فادي 
ال�صويداء. يقيم يف دبي ويعمل ك�صحايف 
�صدرت  ن�صو�ص  جمموعة  له  م�صتقل. 
وله   .)2010( تتانّيات  عنوان  حتت 

رواية حتت الطبع بعنوان �سرمدة.

فرن�صي،  فّني  ناقد  ماركاديه:  برنار 
علم  واأ�صتاذ  م�صتقل،  معار�ص  ومنّظـّم 
الفنون  مدر�صة  الفن يف  وتاريخ  اجلمال 
الوطنية العليا يف باري�ص. ت�صمل موؤلفاته 
 Féminin-Masculin, Le sexe de l’art
 (1995), Marcel Duchamp, la vie à
crédit (2007), 53 oeuvres qui (m’)

 ébranlèrent le monde : Une lecture
 intempestive de l’art du XXe siècle

.(2009)

من  وروائي  �صاعر  حممود:  عادل 
منذ  دم�صق  يف  يقيم  الالذقية.  مواليد 
ال�صعرية  دواوينه  �صملت   .1965 عام 
ا�ستعارة مكان )2000(، وحزن مع�سوم 
رمّبا  اإىل  وانتبه   ،)2003( اخلطاأ  عن 
اإىل االأبد ويوم  )2008(. حازت روايته 
الثقافية  دبي  جائزة  على   )2009(
الأوىل. من موؤلفاته النرثية �سمري املتكلم 
 .)2009( الغرباء  وبريد   )2000(

فنان   )1999-1922( املدّر�س:  فاحت 
اأ�صتاذًا  عمل  حلب.  مواليد  من  ت�صكيلي 
دم�صق،  جامعة  يف  العليا  للدرا�صات 
الوطن  يف  لأعماله  معار�ص  واأقيمت 
واأملانيا،  وفرن�صا،  اإيطاليا،  ويف  العربي 
ورو�صيا، وكوريا اجلنوبية، والربازيل. له 
النعناع  عود  بعنوان  ق�ص�صية  جمموعة 
)1957( وديوانان �ِصعريان هما : القمر 
والزمن   )1962( الغرب  �ساطئ  على 

ال�سيء )1990(. 

مو�سى وهبه: من مواليد لبنان. ح�صل 
على دكتوراه الدولة يف الآداب يف جامعة 
احلديثة  الفل�صفة  دّر�ص  ال�صوربون. 
ر�صائل  على  وي�صرف  واملعا�صرة، 
اإىل  فل�صفية  ترجمات  وعلى  دكتوراه، 
ما  نيت�صه:  فريديريك  �صملت   العربية 
)1995( كما ترجم  وراء اخلري وال�سر 
ال�سيا�سة  لبيكا:  جورج  العربية  اإىل 
بامل�صاركة  خلدون،  ابن  عند  والدين 
نقد العقل  )1980(، وعمانوئيل كانط: 
املح�س )1988(، ودافيد هيوم: مبحث 
واإدموند  الب�سرية )2008(  الفاهمة  يف 

هو�صرل: مباحث منطقية )2010(.

امل�ساركون
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   ُيرجى اتِّباع ال�صروط  ومراعاة القواعد التالية يف الن�صو�ص 
للمجلة. املر�صلة    

1  ينبغي اأن ُتخ�صَّ�ص الن�صو�ص ملجلة االآخر، واأل تكون من�صورة 
�صابقًا، اأو معّدة للن�صر يف دورية اأخرى.

2  ُير�صل الن�ص م�صفوفًا اإليكتونيًا يف برنامج  وورد، وُيرفق مع 
املذكور  باملرا�سالت  العنوان اخلا�ص  اإىل  الألكتونية  الر�صالة 

يف ال�صفحة الأوىل من املجلة.   
كلمة،   3000 حواىل  للمقال  الو�َصطي  احلجم  يكون  اأن  ل  3  ُيف�صّ
ا�صتثنائية  اإل يف حالت  اأق�صى،  كلمة كحد  يتعدى 6000  واأل 

ُيّتفق عليها ُم�صبقًا. 
4  ُيرجى جتّنب ت�صميم �صف املقال، بل العتماد يف كافة اأق�صامه 

على ا�صتخدام قيا�ص واحد ونط مفرد من اخلط. 
5  الرجاء عدم ا�صتخدام و�صيلة التقيم الأوتوماتيكي للحوا�صي 
املراجع  اأرقام  كتابة  واعتماد  وورد،  برنامج  �صمن  املتي�ّصرة 

داخل املقال بقيا�ص حرف املقال نف�صه. 
6  ُيرجى الدّقة يف توثيق م�صمون احلوا�صي والهوام�ص.

يف  ولي�ص  املقال،  اآخر  يف  املرّقمة  واملالحظات  املراجع  ع  7  ُتو�صَ
وُكنية  ا�صم  الآتي:  التتيب  اأ�صفل كل �صفحة منه، وذلك وفق 
املوؤلِّف، عنوان املرجع )باخلّط العري�س فقط(، دار الن�صر، 

مكان و�صنة الن�صر، الطبعة، رقم ال�صفحة.
ع عبارة : املرجع نف�صه، يتبعه  8  اإذا تكرَّر املرجع مبا�صرًة، تو�صَ

رقم ال�صفحة. 
ع كنية املوؤلف فقط، يتبعها عنوان  9  اإذا تكرَّر املرجع لحقًا، تو�صَ

املرجع باخلط العري�س، يتبعه رقم ال�صفحة.
املرجو عدم ا�صتخدام  احلرف املائل  وا�صتبداله  باخلط   10

         العري�س حيث يقت�صي الأمر.          
مقال  بعنوان  ال�صغري‘...’ لالإحاطة  املنفرد  القو�ص  11  ُي�صتخدم 
مثاَل، بينما ُي�صتخَدم هاللن �صغريان »...« لل�صواهد املبا�صرة. 

دليل لُكّتاب املجلَّة
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12  ُي�صتخدم القو�صان امل�صتطيالن ]..ٍ.[ فقط عند اإ�صافة كلمات 
اإ�صافة  حال  يف  اأو  ال�صت�صهاد،  �صمن  مبا�صرة  مقتب�صة  غري 
 ... نقاط  ثالث  وُت�صاف  ال�صت�صهاد.  ن�ص  �صمن  مالحظة 

فقط لالإ�صارة اإىل غياب كلمات من ال�صت�صهاد.
ُت�صتخدم  ُمعِت�صة،  ُجملة  لتحديد  اأو  كلمتني  بني  13  للربط 

 .)Shift-J( عو�صًا عن اأداة تطويل احلرف) - ( ال�صَّْرطة
14  يف حال انتهاء مقطع �صعري يف اآخر ال�صفحة، املرجو اإ�صافة  

هذه الإ�صارة ) # ( لتحديد مكان الفراغ بعَد املقطع.
الفنان  للموؤلف/اأو  الثقافية  ال�صرية  مع  املر�صل  الن�ص  15  ُيرَفق 
الإقامة  مكان  الولدة،  مكان  ت�صمل  كلمة(   60 و   30 )بني 
وبالن�صبة  منها.  كل  �صدور  وتاريخ  املوؤلفات  عناوين  والعمل، 
للفنان الت�صكيلي ُتدَرج لئحة املعار�ص الفنية، ومكان اإقامتها، 

وتاريخها. 
الفنان،  اأو  للموؤلِّف  �صخ�صية  ب�صورة  املر�صل  الن�ص  16  ُيلحق 

.Tiff, 300 dpi, 15 cm : ويجب اأن يكون قيا�صها الرقمي
17  يف حال ا�صطحاب �صور ملّونة خا�صة باملقال، يرجى اأن تكون 
  Tiff, 400 dpi, : اأو�صاف كل �صورة وقيا�صها الرقمي كالتايل

  .CMYK, 27 cm

والأبي�ص،  بالأ�صود  اأو  ملّونة  فنّية  �صور  ا�صطحاب  حال  18  يف 
يتحّمل املوؤلف م�صوؤولية احل�صول على حق ن�صرها قبل تاريخ 
ظهورها يف املجلة، كما ُيرجى اأن ترّقم كل �صورة على حدة. 
اأما �صروحات ال�صور فت�صل مع الن�ص على �صفحة م�صتقلة. 
يت�صّمن �صرح  اأن  بد  ال�صور لأعمال فنية، ل  ويف حال كانت 
الفني  العمل  عنوان  يليه  الفنان،  ا�صم   : التايل  ال�صورة 
)باخلط العري�س(، �صنة اإنتاج العمل، املادة امل�صتخدمة يف 
حتقيقه، حجم العمل، ذكر ِا�صم الطرف املالك للعمل اأو ا�صم 

املوؤ�ص�صة املانحة حق ن�صر �صورة العمل.



  



جانو غوثي : فوق ال�سماء, رقم 5, اخلليل, 2010

جانو والطريق اإىل ‘البيت’
210 -207




