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ال َآخر

1
ت�صدر الآخر ك�أ ّنها على موعد مع التم ّردات واالنفجارات البه ّية التي كانت حتد�س بها
وتعمل لها �أخواتها ال�سابقات � :شعر� ،آفاق ،مواقف� ،إىل جانب زميالتها املجلاّ ت العرب ّية
الأخرى التي كانت حتد�س بها كذلك وتعمل لها.
كان زمن هذه املجلاّ ت جميع ًا زمن االقتناع ب�أنّ حياة الإن�سان العربي ال تكتمل وال ت�أخذ
معناها الإن�ساين �إ ّال برف�ض الواقع العربي ،يف خمتلف م�ستوياته ،من �أجل تغيريه .كان
اقتناع ًا يف م�ستوى احلقيقة .ذلك �أنّ هذا الواقع كان غارق ًا ،على جميع الأ�صعدة ،يف نوع
من التع ّفن الآخذ يف حتويل احلياة �إىل مقربة متح ّركة .ولقد �أدرك ال�ش ّبان ّ
وال�شابات
العرب هذه احلقيقة ،فتم ّردوا وقادوا �شعلة التم ّرد غري عابئني مبا يحدث حتّى لو كان املوت
احل�صاد الوحيد.
وح�صد كثريون املوت .ننحني لهم حت ّية و�إعجاب ًا وامتنان ًا .ونوا�صل م�سريتهم.
2
�أثبتت التجربة يف هذه البداية ما كان قائم ًا ،مم ّوه ًا  :ال�سلطة عند العرب هي ر�أ�س الف�ساد.
هو�س حت ّول
هو�س يف بنية الذاتٌ .
وهي �أكرث من �أن تنح�صر يف كونها مظهر ًا �سيا�س ّي ًا� .إ ّنها ٌ
أمرا�ض معدية كثرية يف طليعتها املال وال ّدين
خا�ص ،تتالقى فيه عوامل � ٍ
�إىل مر�ض مر ّك ٍب ّ
والواحد ّية ،على نح ٍو قد ال يكون له مثيل يف تاريخ الإن�سان املعا�صر .وربمّ ا �أ�صبح ا�سمه
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هيئة ال ّتحرير

العربي’ .إ� ّنه املر�ض الذي نعي�ش جت ّلياته ،منذ بدايات القرن الع�شرين املن�صرم،
‘املر�ض
ّ
امل�صحات
ا�ستمرار ًا للقرون العربية املظلمة ،والذي ح ّول احلياة العرب ّية �إىل عامل رهيب من
ّ
وامل�ست�شفيات ال�سيا�س ّية-االجتماع ّية� .إ�ضاف ًة �إىل �أ ّنه ح ّول هذه احلياة �إىل بيوت-كهوف،
وجامعات�-سجون ،و�شوارع-مزارب؛ و�إىل رجال�-أبواق ون�ساء-عباءات و�أ�س ّرة.
3
بد�أت احلركة ،ولن تتو ّقف .و�سوف تته ّدم هذه ال�سلطة -مفهوم ًا ،وبني ًة ،وممار�س ًة .و�سوف
يكون الإن�سان هو ال�س ّيد ،ولن تكون ال�سلطة يف هذه ال�سيادة� ،إ ّال مهمة �إدار ّية ،و�إ ّال و�سيل ًة
لل�سهر على حقوق النا�س ،وحر ّياتهم .ولن تكون �إ ّال حرب ًا على الف�ساد ،وعلى ك ّل ما يحول
دون بهاء احلياة ـ ـ ح ّب ًا ،و�سعاد ًة ،وعدال ًة.
4
ُ
ونوافذ ،و�آفا ٌق .مفتوح ٌة ومنذور ٌة جلميع اخل ّالقني يف جميع امليادين .خ�صو�ص ًا
الآخر ُمنا ٌخ،
لل�شابات ُّ
ّ
َ
العوا�صف ،ر�ؤي ًة و�إبداع ًا ،ميكن �أن تنفجر
وال�ش َّبان .عندما نقول « ُمنا ٌخ» ،نعني �أنّ
فيها.
وعندما نقول «نوافذ» ،و «�آفاق» نعني ال َآخر الذي يكمن داخل ال ّذات ،جزء ال يكتمل �إ ّال
بال َآخر الذي يتح ّرك خارجها ،وال تكتفي هذه املج ّلة يف �أن تكون مكان ًا للمغامرة ،و� مّإنا هي
كذلك ٌ
و�سط لتوليد املغامرات .املغامرة يف ُ�ص ْلب ُمه ّماتها الإبداع ّية .ومن هذه املغامرة يجئ
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الآخر

ا�س ُمها  :اخلروج من الذات ّية املنغلقة ،الواحد ّية .وهو خرو ٌج ال ُتطيقه ثقافة ال�سلطة العرب ّية
التي هي ،منغلقة وواحد ّية.
وقد ال تفهم القول بهذا اخلروجَ .
ذلك �أنّ املث ّقف بهذه الثقافة ي�سلك ويف ّكر كما لو �أنّ
ر�سالته هي �أن ُيث ّقف ‘ال َآخر’ � :أن يذ ّوبه يف �سوائله ‘الكيميائ ّية’ ،ال ال َآخر-الإن�سان ،وحده،
بل �أي�ض ًا ال َآخر-العا َملُ .تغ ّذيه يف ذلك عقيدة ‘ال ِآخرة’ -مبعنييها الغيبي وال ّدنيوي ،حيث
ال مكان يف هذا العالمَ الآخر ،للآخر� ،إ ّال �إذا ا�ستقال من ذاته .الأنا يف هذه الثقافة ،ثقافة
ال�سلطة العرب ّية ،ال تكتفي بالهيمنة على الآخر ،و� مّإنا تفر�ض عليه �أن ينفي ذاته.
فكر � َآخر يف كتاب ٍة �أُخرى  :كتابة تتن ّف�س
وجم ّلة ال َآخر� ،إذ ًا ،هي للذات وال َآخر مع ًا ،من �أجل ٍ
هواء ال ّلغة العرب ّية فيما تتن ّف�س هواء ال ّلغات ك ّلها ،وفيما ،حتت�ضن هواء الب�شر ،ك�أ ّنها
الف�ضاء.

هيئة ال ّتحرير
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�أحمد برقاوي

�أكرث من كوجيتو

مازال الت�أمل يف الركود العربي ،ي�أخذ وقت ًا كبري ًا من تفكري الذين كلفوا �أنف�سهم
بهذه املهمة-التفكري.
مل تكن الأ�سئلة املطروحة على التاريخ من الد ّقة التي من �ش�أنها �أن تنجب �أجوبة
دقيقة �أو فهم ًا �أدق لواقع احلال.
كان �س�ؤال �شكيب �أر�سالن -الذي مازال الكثري ير ّددونه حتى هذه اللحظة « :-ملاذا
تق َّدم الغرب وتخ َّلفنا ؟» �س�ؤا ًال �ساذج ًا جد ًا .فالبحث عن علة تخ ّلفنا يف اكت�شاف ع ّلة تق ّدم
الغرب ال يقود �إىل اكت�شاف الع ّلة الداخلية ،بل �إىل فر�ض ع ّلة التغيرُّ من اخلارج  .كما �أن
البحث يف �أر�شيف فال�سفة العرب وامل�سلمني يف الع�صر الو�سيط -مثلما فعل �أحفاد مارك�س
من �أهل العربية -عن �أجوبة حول التق ّدم .ال يقل �سذاجة عن �س�ؤال �أر�سالن ،بل هو �إىل البله
�أقرب .فكيف ميكن �أن تتح ّول مفاهيم ومقوالت وتر�سيمات �أنتجها املا�ضي ال�سحيق �إىل جهاز
معرفة يف ف�ض عامل معي�ش ؟
ول�ست حمتاج ًا لذكر �أ�صحاب ال�سلف.
�إن ال�س�ؤال الرئي�س الذي غاب عن الذهن املفكر هو  :ما الثقافة التي حالت دون
ح�ضور الذات يف عاملنا ومازالت حت ّول ؟
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�أحمد برقاوي

مل تكن العالقة بني الذات والتاريخ حا�ضرة يف وعي العامل املعي�ش؛ ‘فالأنا’ مفهو ٌم
مرذو ٌل يف ثقافتنا ,وحيث إ� َّنه مل يولد بعد ،حال دون والدة الذات بال�ضرورة ،لأن الذات هي
تعينّ الأنا وقد �صار فاع ًال.
ونحن� ،إذ نطرح ال�س�ؤال :ما الثقافة التي حالت دون والدة الذات ؟ ف إ� ّننا نق�صد
فعل تاريخي ،ذوات ح ّرة تعي�ش حال املجازفة واملغامرة.
الذوات باجلمع يف حالة ٍ
فر�ض ّيتي يف فهم غياب الذوات احل ّرة الفاعلة التي تخو�ض املجازفة واملغامرة هي
الآتية :الثقافة العربية ال�سائدة هي ثقافة الذات-املركز الواحدة الوحيدة التي حتول دون
والدة الذوات احل ّرة.
كيف ت�أتى لثقافة �أن ت�ستمر بو�صفها ثقافة الذات واحدة املركز ؟.
ال�شرقي خلق الإله على �شاكلة حاكمه»،
ماذا لو قلنا القول ال�شهري لهيغل�« :إنَّ
ُّ
وقلنا «�إن ال�شرقي قد خلق ال�سلطان على �شاكلة �إلهه» ؟
القوي� ،أو الآلهات ،مرتبط تاريخي ًا بت�صور قوة مطلقة �أو �شبه
ذلك �أن ت�ص ّور الإله ّ
مطلقة بالقيا�س �إىل ق ّوة الإن�سان.
غري �أن االنتقال من الآلهات �إىل الإله الواحد هو احلدث الأخطر يف تاريخ ال�شرق
العربي وتاريخ ال�شعوب امل�شابهة .احلدث الذي �أنتج فكرة املُخ ِّل�ص-الذات التي ت�ستمد ق ّوتها
مبا�شرة من الأوحد هي ذات واحدة ،وقولها ف�صل.
�إنها الذات التي تقيم م�سافة كبرية جد ًا بينها وبني الآخر .فالآخر هنا مل يعد ذات ًا
�أبد ًا ،لأنه ال ع َم َل له �سوى تنفيذ �إرادة املُخ ِّل�ص الذي منحه الأحد وظيفة نقل �أوامره.
ولقد �سارت الثقافة وفق �آلية �إنتاج ،و�إعادة �إنتاج الذات-املركز الأحد الذي يقف
على ر�أ�س ال�سلطة بكل �أ�شكالها بو�صفه حمتكر ًا للق ّوة.
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�أكرث من كوجيتو

ولقد �أف�ضى احتكار الق ّوة من الذات الوحيدة �إىل عدة نتائج مميزة للثقافة العربية.
ثقافة منح ف�ضالت ق ّوة لفئة ال ت�شكل طبقة اجتماعية .بل جمموعة من الأفراد
ي�شكلون فئة دائمة التغري ب�إرادة مانح هذه الف�ضالت.
ت�شكل هذه املجموعة من موظفني م�سلحني بال�سيف ،ومثقفني م�سلحني بالقلم .
ولكل من ح ّدي املجموعة وظيفة .فيما ينح�صر عمل املوظف امل�س ّلح بال�سيف �ضرب اجل�سد،
يقوم املثقف امل�سلح بالقلم بتربير احتكار الق ّوة لل ّذات .
فكل مت ّرد على احتكار الق ّوة مهما كانت درجته ونوعيته ي�ؤدي ب�أ�صحابه �إىل القمع
بكل �أ�شكاله.
غري �أن هذين النمطني من الفئة املمنوحة يمُ ّثالن ف�ضالتُ ق ّوة هي ُعر�ضة ل�سلب
هذه الف�ضالت ،وبالتايل ،يظل احتكار الق ّوة قائم ًا مهما كانت حاجة ال ّذات-املركز من منح
ف�ضالت ق ّوته ال�ستمرار احتكار الق ّوة.
�إنها ثقافة الإميان باحلقائق املطلقة الثاوية يف �صفحات الكتاب املق ّد�س.
فهذه الثقافة تنتج �أمراءها دون �أن يكون قرار تن�صيب ه�ؤالء الأمراء من ال ّذات-
املركز-ال�سلطة .لأنهم ق�� ّرروا مبلء �إرادتهم �أنهم ميتلكون ف�ضالت ق�� ّوة الإل��ه نف�سه عرب
انت�سابهم �إىل املخ ِّل�ص الديني وما جاء به .مل تنتج ثقافة احلقيقة املطلقة ذات الإهاب
الديني -مهما جرى فيها من تف ّرعات� -إال حقائق مطلقة.
فان�شطارات ال ّدين الأ�صلي� ،سواء أَ� َّمتت عرب الت�أويالت �أم عرب ال�صراعات على
ال�سلطة� ،أم عرب �أثر الثقافات املحلية ،ال تنتج حقائق ن�سبية ،بل تظل قائمة يف حقل املطلق.
ولهذا ف�إن �أي انزياح من �أحد املنت�سبني �إليها -مع بقائه يف حقل ثقافتها و�إيديولوجيتها -ال
ينجب حقائق ن�سبية.
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يتح ّول ح ّرا�س احلقيقة املطلقة �إىل �سلطة كابحة للإبداع واخللق الأدبي والفني
والفل�سفي ,حيث ُي�ش ِّكل الأدب والفن والفل�سفة ثقافة القطائع ال ثقافة اال�ستمرار� .إذ حت ّدد
ثقافة اال�ستمرار عالمات الدروب التي يجب ال�سري عليها ،وال�صوى الواجب معرفتها لقطع
امل�سافات.
وحني يقوم االتفاق بني ال ّذات-املركزالوحيدة وح ّرا�س احلقيقة املطلقة ،وحني
متنح ال ّذات-ال�سلطة ف�ضالت ق ّوة �إ�ضافية لف�ضالت الق ّوة التي مينحها امل ّقد�س حل ّرا�س
احلقيقة املطلقة ،تت�سع ثقافة اخلوف .
ملاذا متنح ال ّذات-املركز-الديكتاتور-احلاكم االتوقراطي ،ف�ضالت ق ّوة كائنات
ال �أحد بقادر على �أن ي�سلبها وعيها بف�ضالت الق ّوة التي مينحها �إياها انت�سابها للإله ؟
متنحه هذا ل�سبب وحيد � :أنه يعمل على زيادة ق ّوته عرب �إ�ضافة منط جديد من
الق ّوة -ف�ضالت ق ّوة للإله ،واحليلولة دون �أن تتح ّول ف�ضالت ق ّوة �أمراء احلقيقة املطلقة �إىل
ق ّوة �سالبة لق ّوته.
وملا كان احتكار الق ّوة يقود بال�ضرورة �إىل احتكار احل ّرية ،ف�إن الثقافة العربية هي
ثقافة غياب حقل احل ّرية ،لأن ذات مركز-وحيد قد �ضمنت ا�ستمرار احتكار احلرية.
ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،ف�إن املجتمع العربي قد خال من طبقة �أحرار ،حتمي ذات ًا ح ّرة
ت�ش ّد الطوق عن ال�سائد من ثقافة ،وت�سعى �إىل التجاوز.
حت ّدد حقل املجازفة بو�صفها جمازفة فرد ّية يف غياب طبقة جمازفة ،وبالتايل،
ي�صري من ال�سهل على ثقافة اال�ستمرار املعبرّ ة عن احتكار الق ّوة ،االنت�صار على ٍ
ذات معزولة
قر ّرت مبلء �إرادتها ووحدتها �أن تكون قو ّية ،وح ّرة ،وجمازفة.
وي�س ُهل عليها اي�ض ًا الوقوف �س ّد ًا �أمام انت�شار الأنوار الفرد ّية  .فغياب طبقة الأحرار
ال يبقى �إال كتلة القطيع ،وثقافة القطيع ،التي هي ثقافة اال�ستمرار والثبات.
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لقد عا�ش العرب حلظتني عابرتني من مت ّرد الوعي جزئي ًا ،ارتبطتا ب�ضعف الذات-
املركز ال�سيا�سي وال ّديني ،م�ؤقت ًا .
اللحظة الأوىل هي ما �أُط ِلق عليها جد ًال ‘ع�صر النه�ضة العربية’ و�أن��ا ا�سميها
‘النه�ضة املزعومة’.
ففي امل ّرة الأوىل ،حني �ضعف املركز العثماين ،و�صار ال�سلطان يبحث عن �أ�سباب
ا�ستمرار �سلطته يف ظل تخ ّلي ف�ضالت ُ�سلطته عنه تخ ِّلي ًا بطيئ ًا من جهة ،والأوروب��ي الذي
ير�سم طريقة وراثته ِل رَ ِتكة الرجل املري�ض داخ ًال بق ّوة الفكرة وال�سلطة والبندقية؛ من جهة
�أخرى ،يف هذه امل ّرة ذاتها ،مل تعد الذات-املركز حتتكر الق ّوة واحل ّرية .وبالتايل� ،ضاق حقل
فعلها القامع .ففي قلب ا�سطنبول نف�سها ت�ضع�ضعت الذات-املركز وانت�شر ت�ضع�ضعها �إىل
الأطراف جميع ًا.
كان وايل م�صر الذي مت ّرد على املركز طمع ًا باملركز ،قد عاد �إىل حظرية الدولة
العثمانية را�ضي ًا ب�سلطة �ض ّيقة ت�أخذ �شرع ّيتها من الباب العايل ،كما �أرادت �أوروبا �-إرادة
العامل �آنذاك ،و ُم َّذاك .فم�صر �صارت يف عداد تركة الرجل املري�ض ،وكان م�صريها تركة
ذات �شرقية-مركز ُتعيد �إنتاج �إمرباطورية ذات
فقط .ولن ُي�سمح لحِ ِاكمها �أن يتح ّول �إىل ٍ
منط �آ�سيوي جديد ولو يف حدود �أ�صحاب العربية عرب احتكاره الق ّوة واحلر ّية .ولي�س غريب ًا
بعد ذلك �أن تقع م�صر حتت االحتالل الربيطاين.
ولعمري ! �إنَّ فهم ‘النه�ضة املزعومة’ ال ي�ستقيم �أبد ًا دون وعي م�صري من �أرادوا
�أنف�سهم فراعن ًة ،و�إذا بهم يتح ّولون �إىل مالكي ف�ضالت ق ّوة من امل�ستعمر .ففي هذا ال�شرط
التاريخي ن�ش�أت �أفكار بع�ض االنتلج�سنيا امل�صر ّية التي ظهرت وتط ّورت بو�صفها حاجة للدولة
التي �شرعت بالوالدة �أو ًال ،ونتيجة الحتالل ُعمد القرى مكان ًة يف حياة الدولة نف�سها.
وي�صبح اجلواب عن ال�س�ؤال  :ملاذا مل يتح ّول ‘الإ�صالح الديني الإ�سالمي’ �إىل
مذهب �إ�سالمي �سائد� ،سه ًال.
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هاهُ نا ،ي�صبح ال�س�ؤال التايل مهم ًا  :ملاذا انت�صر �سيد قطب ،وانهزم علي عبد
الرازق يف معركة الوعي ،وانهزم �سيد قطب وعبد الرازق مع ًا يف معركة ال�سلطة ال�سيا�سية ؟
أ� َّو ًال ،كان التق ّدم الأوروب��ي ُملهم ًا للم�صلح الديني وقد ت�ص ّور -على نحو غري
دقيق� -أن تق ّدم �أوروبا ثمرة العلم والدميقراطية .ومل يخطر على باله يوم ًا �أن تق ّدم العلم
والدميقراطية ثمرة تق ّدم �أوروبا الربجوازية والفئات الو�سطى والق�ضاء على احتكار القوة،
�أي �أن انت�صار طبقات الأح��رار هو الذي �أدى �إىل انت�صار العلم والدميقراط ّية بو�صفهما
منطني لوعي جديد باحلياة.
لقد ظل حممد عبده املمثل الأبرز للإ�صالح ال ّديني (يف �صورته امل�صر ّية) فرد ًا يف
�ساحة التاريخ ،ومل ت�سنده ق ّوة جمتمعية جتعله جزء ًا من م�شروعها ال�سيا�سي.
ثاني ًا ،احتكر املُ�ستعمِ ُر ،الذي راح يبني عامله الغربي بالتوزيع �شبه العادل للق ّوة،
الق ّوة ،و�صار حاكم ًا يف البلد املُ�ستع َمر.
وكانت النتيجة فئة �ض ّباط �أحرار يعيدون �إنتاج احتكار الق ّوة من خالل ‘مخُ ِّل�ص’
مل يعمر طوي ًال -وث َّمة ،بني فئة الطبقات الأحرار وطبقة الذوات احل ّرة ،فرق كبري جد ًا.
تو�س ٍع �سريع للفئات الو�سطى
ولقد �أدت احلاجة ال�ضرورية لت�أ�سي�س ‘الدولة’ �إىل ُّ
التي ا�ستفادت من تلك املرحلة االنتقالية التي حكمت فيها فئات مدينية عرب ا�سترياد النموذج
الأوروبي ،من تنظيم نف�سها من جهة ،ومن عالقتها بالدول امل�ستعمرة من جهة ثانية.
زاد حملي ي�سمح لها ب�أن تخلق خطابها اخلا�ص،
مل تكن الفئات املث ّقفة تتوافر على ٍ
ك�سرت
وتبدع خطابها اخلا�ص ،وتطرح �أ�سئلتها اخلا�صة ،با�ستثناء ال�س�ؤال القومي الذي َّ
ال�سلطة ذات الطبيعة القهرية الأجوب َة عنه.
�أمناط ّ
يعب من م�صادره الأوروبية -
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،راح الوعي الفل�سفي ُّ
وذلك كما قلنا -ب�سبب فقر الزاد الفل�سفي املحلي.
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نتيجة ذلك ،كان الزاد الوجودي واملارك�سي والو�ضعي والتومائي والربغ�سوين.
�أجل لقد ح�ضر �سارتر ،ولينني ،ومور ،واالكويني ،وبرغ�سون وهم يلب�سون ‘العباءات العربية’
رتجم.
ويتج ّولون يف �أروقة اجلامعات ودور الن�شر .و�شاعت الرتجمة والت�أليف املُ َ
لقد ولد الفيل�سوف العربي ال�شبيه من رحم اجلامعة والغرب .لكنه ظل �شبيه ًا.
وكانت املجتمعات ت�سري يف طريق ير�سمه ال�ض ّباط الأحرار وما �شابه ذلك دون �أن ي�ستم ّروا
�أحرار ًا� .إنَّ الفيل�سوف العربي �صورة للواقع ،بل �إن ال�ض ّباط الأحرار وجدوا �أنف�سهم ميتلكون
هي وحدها احل ّرة.
ف�ضالت ق ّوة من ِ
ذات ٍ
مركز َ
مل يخ�ض الفيل�سوف ال�شبيه معاركه احلا�سمة مع الالهوت ،مل يقرتب من دائرة
اخلطر ،بل ظ َّل على حافة الفل�سفة.
ن�صه بالإحاالت
من الطبيعي �أن يبقى الفيل�سوف ال�شبيه على حافة الفل�سفةُ ،مث ِق ًال َّ
التي يعتقد �أنها متنحه الهيبة الأكادمي ّية� .إحاالت مل تكن �أكرث من تكرار الأ�صل.
ت�ؤكد الإح��االت التي ت�شغل الن�ص �-أي ن�ص -وبخا�صة الن�ص الفل�سفي ،عقم
التاريخ الإبداعي وعقل خطيب اجلامع� ،إذ ال ميكن �أن ينجب الركود التاريخي يقظة ن�شطة
دون قطع تاريخي.
تنحى جانب ًا لي�س لكي يتو َّقف عن اال�ستمرار
وما �إن اعتقد �أنه قطع تاريخي حتى ّ
وح�سب ،بل ِل ُيف�ضي �إىل النكو�ص التاريخي.
‘بدوي’ ،املُع َّقد بوجوديته� ،أك�ثر م��ن �أم�شاج هيدجر ّية ،و�سارتر ّية،
مل يكن
ّ
حدث
وبرغ�سون ّية� .إنَّ له �أكرث من مئة كتاب ،ومع ذلك مل يكتب �إال الزمان الوجودي الذي مل ُي ِ
�أثر ًا يف الوعي الفل�سفي ،ال لع ّلة فيه بل لغياب �شروط التفل�سف نف�سها.
كاف و�إن كان
و�إذا كان �شرط التفل�سف �أن يكون الفيل�سوف حر ًا ،فهذا �شرط غري ٍ
�ضروري ًا .فالفيل�سوف ُيبدع يف وينت�شر يف حقل احلر ّية وعند الأحرار.
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لي�س االتكاء على فال�سفة ح�ضارة متق ّدمة بالأمر املرذول ،بل الأمر املرذول �أن
يظل الفيل�سوف الأ�صل �أريكة لالتكاء و�أن يظل ال�شبيه متكئ ًا.
ما الذي حمل عبد العزيز احلبابي على �أن ي�ستح�ضر مونيه من �أجل �شخ�صانية
�إ�سالمية؟ �إنها املحاولة امل�ستمرة للم�صاحلة بني الالهوت والفل�سفة يف تاريخ فل�سفة العامل
الإ�سالمي .وال تختلف ج ّوانية عثمان �أمني عن ‘�شخ�صان ّية’ احلبابي الإ�سالم ّية.
ولهذا �س ّماها عقيدة ،فل�سفة  -عقيدة .ل�سنا هنا �إال �أمام تناق�ض فا�ضح ،لأنك �إذا
قلت فل�سفة ،فهذا يعني �أنك �ضد العقيدة .والعك�س �صحيح.
من هنا نفهم عودة ‘اجل ّواين’ عثمان �أمني �إىل القر�آن ،والإمام علي ،والغزايل،
وبرغ�سون ،ويا�سربز.
ونفهم �أي�ض ًا كيف و�صل زكي جنيب حممود بعد خرافة امليتافيزيقا �إىل جتديد
الفكر الغربي يف التجديد ال��ذي يكمن يف �إيجاد ال�صلة والتوافق بني ما�ضينا العقالين،
ومتط ّلبات حا�ضرنا �إيجاد التوافق بني العقل والإميان.
اجلابري الذي �أعلن �أنه يجب التحرر من �سلطتي ال�سلف  ،ال�سلف الإ�سالمي،
وال�سلف العربي ,وجد نف�سه ي�ستحم يف ماء ال�سلف �ألف مرة  .ف�إذا هو داعية لعقالنية نقد ّية
تت� ّأ�س�س على �أركان الفيل�سوف ابن ر�شد ،الكالمي الظاهري ابن حزم ،والفقيه ال�شاطبي �إىل
جانب منكهات ب�شالرية ,وفوكو ّية ,وغرام�شاو ّية.
قتل حقيقية للآباء �أب��د ًا ،وظل ال�سلف جال�سني على كرا�سي
مل ن�شهد عمليات ٍ
العر�ش ال�سلطاين ،وكانت املفارقة الأكرث مدعاة للده�شة ظاهرة الوعي الفل�سفي الرتاثي
التي ظهرت بعد هزمية حزيران .1967
هزمية بكل املقايي�س وعلى كافة ال�صعد .مل تغيرّ الهزمية �-إطالق ًا -من �سيطرة
الواحدية-ال�سطو ّية .بل �إن التظاهر من �أجل عودة املخ ّل�ص املهزوم عبرّ عن متكن الوعي
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القطيعي  ،وبدا �أن الوعي ال�شعبوي العبودي �صار مر�ض ًا معت ّد ًا.
فيما وىل املث ّقف-الكاتب القومي واملارك�سي وجهه �شطر الرتاث العربي الفل�سفي
يف القرون الو�سطى ،وي�س�أله �إجابات عن �أ�سئلة احلا�ضر ،فعو�ض ًا عن �أن ت�ؤدي الهزمية لقطيعة
مع عهد الهزمية وال�شروط التي �أنتجتها ،عاد الرتاثيون �إىل املعتزلة ،والفارابي ،وابن �سينا،
و�إخوان ال�صفا وخالن الوفا ،وابن ر�شد ،وابن باجة ،وابن طفيل.
ملاذا ؟ لأن ه�ؤالء الرتاثيني -وبكل �سذاجة -اعتقدوا �أن �أحد �أ�سباب الهزمية هو
ن�سيان الرتاث والقطع معه .وبالتايل� ،إن �إعادة ال�صلة برتاثنا القرو�سطي كفيل ب�أن يخلق
وعي ًا جديد ًا للنهو�ض.
لنت�أمل عناوين امل�ؤلفات الرتاث ّية التي ملأت الدنيا و�شغلت النا�س آ�ن��ذاك من
ال�تراث �إىل الثورة ,طيب تيزيني؛ ال�تراث والثورة ,غايل �شكري؛ نحن وال�ت�راث ,عابد
اجلابري؛ الرتاث والتجديد ,ح�سن حنفي؛ الرتاث يف �ضوء العقل ,حممد عمارة؛ النزعات
املادية يف الفل�سفة العربية الإ�سالمية ,ح�سني مروة .لقد ظهرت هذه امل�ؤلفات وغريها خالل
�سنوات ع�شر من  1980-1970تقريب ًا.
ويبدو الهاج�س الظاهر -مع ح�سن ن ّية امل�ؤلفني -التجديد والثورة .لقد لب�س الوعي
احلي ظل
النكو�صي �إهاب ًا ثوري ًا وجتديد ًا ،حيث ّ
توجه �إىل وعي م ّيت ،فيما الوعي ال ّديني ّ
مبن�أى عن التناول ،كما �أن الوعي الإيديولوجي املهزوم ظن �أنه يعود لالنت�صار عرب �صلة ما
مع فال�سفة والهوتيي الع�صر الو�سيط.
مل مي ّيز ه�ؤالء وعي احلر ّية الالهوتي عند املعتزلة من حيث عالقة الإرادة الإلهية
بالإرادة الب�شرية ،وعي احلر ّية يف �صورتها الفل�سفية من حيث حر ّية الإن�سان من �أية �سلطة
قامعة� ،سيا�س ّية ،ثقاف ّية ،دين ّية.
كان ح�سني مروة وطيب تيزيني بحثا بكل �سذاجة عن ماد ّية عند �صاحب ت�أيي�س
لي�س ,الكندي .و�صاحبي ‘واجب الوجود’ بذاته ،الفارابي وابن �سينا .وعند
الإي�سات عن َ
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�صاحب ف�صل املقال مابني احلكمة وال�شريعة من ات�صال ,ابن ر�شد .وكان عمارة يبحث عند
�أ�صحاب الر�أي يف مرتكب الكبرية عن احلر ّية.
كان هذا النكو�ص وعي ًا متطابق ًا مع هزمية كان من �ش�أنها �أن ت�ؤ�س�س لوعي متجاوز
�أ�سا�سه ‘الأنا’ بو�صفه ذات ًا حرة فاعلة .بل �إن حقل احلرية قد �ضاق بعد الهزمية ،كما �ضاق
حقل الإ�شباع البيولوجي للج�سد .فانت�صر الإله الثاوي يف قلب اليائ�سني  .لينت�صب �سلطة
قامعة �إىل جانب �سلطة ‘ال�سلطان املركز’.
وهكذا ،اكتملت دائرة الركود التاريخي وحاالت النكو�ص الفرد ّية لبع�ض متم ّردي
الأم�س  ،تال�ؤم ًا مع حالة النكو�ص الثقافية.
واملت�أمل بامل�شهد التاريخي -تاريخ املجتمع ،وتاريخ الأفكار -ال�شك منده�ش من
نوع غريب من القطع .فبدل �أن يح�صل القطع �صعود ًا وجتاوز ًا  ،مت القطع نزو ًال ونكو�ص ًا.
فمن �شيمة النه�ضة مث ًال �أن ت� ّؤ�س�س ملرحلة �أعلى ،فيما النه�ضة � ّأ�س�ست ملرحلة
�أدنى .حتى �أن بع�ض املثقفني قد عادوا لبعث �أفكارها ع ّلها حتدث هزّة يف الوعي املجتاح من
قبل الأ�صول ّية.
وما كان م�شروع ًا لفئات و�سطى �صاعدة من �ش�أنه �أن ّ
يحطم العامل القدمي بعالقاته
وثقافته قد مات ،وحل حمله منط من الأيديولوجيا امل ّيتة ومنط من ال�سلطة التي تنتمي �إىل
القرون الو�سطى يف بنيتها و�سلوكها.
وبع�ض الذين وقفوا على �ضفاف الفل�سفة غادروا ال�ضفاف �إىل الياب�سة خوف ًا من
دخول اليم.
يف واقع كهذا ،تنت�صب احلر ّية هدف ًا وغاية بو�صفها منط الوجود الذي تعلن فيها
الأنا انت�صارها بتح ّولها �إىل ذات فاعلة.
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ويغدو �شرط وعي العبودية �أ�سا�س ًا لوعي احلر ّية .فال ي�ستطيع العبد �أن ينتقل
�إىل الفعل� ،إال �إذا وعى �أنه عبد .ال ي�ستطيع �أن ي�شكل وعيه باحلر ّية� ،إال بوعي التخ ّل�ص من
العبودية.
وبالتايل ،ف�إن الوعي يخو�ض معركته على �أكرث من ‘كوجيتو’؛كوجيتو� :أنا �أفكر �إذاً
�أن��ا كائن� ،أن��ا �أمت � ّرد �إذاً أ�ن��ا كائن� ،أن��ا ح ّر �إذاً �أن��ا كائن ،أ�ن��ا ذات �إذاً أ�ن��ا كائن .وعرب معركة
تخو�ضها كل هذه الأمناط من ‘الكوجيتو’ ،ينتقل الفيل�سوف من حافة الفل�سفة �إىل �أتونها ،
بالهم
من الإتكاء على الفيل�سوف الغربي بو�صفه �أريكة مريحة �إىل الطريان ب�أجنحة تت ّقوى ّ
الهم الذي هو وهو فقط  -الذات احل ّرة ،حيث يتح ّول امل�صري �إىل م�صري حت ّدده
اخلا�صّ ،
انت�صارات الفكر  ،واحلر ّية ،والتم ّرد بو�صفها جمازفة وجتاوز ًا وقطع ًا حقيق ّي ًا.
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يف والدة الفل�سفة العربية الو�سطية  :مبد�ؤها ومنهجها
عندما دخل العرب امل�سلمون �إىل م�صر وال�شام ،والعراق وفار�س ،و�أطراف الهند
و�شمال �إفريقيا والأندل�س ،دانت �شعوب هذه البلدان بالإ�سالم .وواجه امل�سلمون ثقافاتها،
ومت ّثلوا اجلوانب النيرّ ة واخليرّ ة فيها ،وو ّفقوا بني جوانب ج ّمة يف هذه الثقافات ،وبني عقائد
الإ�سالم ومنظومته الأخالقية .ثم اطلعوا على الفل�سفة اليونانية التي كانت �سائدة لدى
مثقفي هذه ال�شعوب وب�شكل خا�ص لدى ال�سريان ،ووفقوا بني امل�ضامني الأ�سا�سية يف هذه
الفل�سفة (العقل ومنطق �أر�سطو ،ومثال ّية �أفالطون) وبني م�ضمون الإ�سالم الروحي ،ودعوته
�إىل الأخذ بالنظر العقلي .ويف �إطار هذا التوفيق بني جوانب فكر ّية متع ّددة ،ولدت الفل�سفة
العربية الو�سطية؛ ولكن عملية التوفيق هذه ،اعتمدت على �أمرين اثنني هما :املبد�أ الأ�سا�س
الرا�سخ يف البنية النف�سية للإن�سان العربي ،ثم املنهج العقلي .وكانت يف ر�ؤيتها الكون ّية،
و�إجابتها على امل�سائل امليتافيزيق ّية املطروحة �آنذاك ،ويف ح ّلها للم�شاكل احليات ّية االجتماع ّية
تعتمد على هذين الأمرين :
املبد�أ الأ�سا�س
و�أق�صد به عالقة التمايز بني الالمتناهي ،واملتناهي ،وقد ولدت هذه العالقة عند
العرب عرب جتربتهم يف عالقة ال�صحراء بال�سماء ،حيث كانت تبدو لهم ال�صحراء متجان�سة
وا�سعة ،ولكنها متناهية حتتويها النهائية ال�سماء ،وعمقها بعيد الغور .وقد عبرّ القر�آن الكرمي
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ينقلب �إليك الب�ص ُر خا�سئ ًا وهو ح�سري».
عن �شعور العربي هذا بقوله «ثم ارجع الب�ص َر كرتني ْ
ف�أينما توجه العربي يف �صحرائه تنعدم عنده ر�ؤية التنوع ،وال يجد �إال �صورة واحدة
تتك ّرر با�ستمرار هي امتداد ال�صحراء على منط واحد يف جميع اجلهات .وهي بالرغم من
ات�ساعها تنتهي بالأفق ،تعانقها وتنحني عليها الق ّبة ال�سماو ّية بتجان�س واحد .كان يخ ّيل
للعربي  ،ظاهري ًا للوهلة الأوىل‘ ،وحدة الأر���ض وال�سماء’ وانحناء القبة ال�سماوية على
�صحرائه ك�أن يوحي له ب�شيء من العطف واحلنو .فعندما متطر ت�سو ّد احلياة ،ولكنه يكت�شف
فيما بعد يف الوهلة الثانية انف�صالهما واقعي ًا ،وتوحي له الق ّبة ال�سماو ّية هنا ب�شيء من
املعاداة وعدم االهتمام به .فهي ال متطر ،وحينئذ يكون قد َح َّل ٌ
وح َ�ض َر َم ْوت،
قحط
ٌ
وجدبَ ،
ويف احلالني كان يتب ّدى له احتواء ال�سماء للأر�ض ،احتواء الالمتناهي للمتناهي� .إن جتربة
العربي مع ال�صحراء وال�سماء يف الوحدة تارة ،كانت تخلق يف ال وعيه فكرة قرب الالمتناهي
منه ،ويف االنف�صال تارة �أخرى ،كانت تخلق يف ال وعيه �أي�ض ًا فكرة بعد الالمتناهي عنه .وقد
عبرّ الإ�سالم فيما بعد ،تعبري ًا رائع ًا يف تقدميه ت�ص ّور ًا لالمتناهي (اهلل) .مل يكن غريب ًا على
ت�ص ّور العرب له .فاهلل-الالمتناهي هو البعيد الذي ال يح�صره مكان وال يح ّده و�صف «�سبحان
اهلل عما ي�صفون« ».وال يدركه غو�ص الفطن» .وهو القريب الر�ؤوف الودود «وهو �أقرب �إليكم
من حبل الوريد« ».وما يكون من جنوى ثالثة �إال وهو رابعهم ».ويف ر�أيي� ،أن الفل�سفة العربية
الو�سيطة كانت تنو�س بني امليل �إىل التوحيد بني طريف عالقة التمايز .هذه (الالمتناهي –
املتناهي)( ,اهلل-العامل)( ،ال�سماء-الأر�ض) �أو امليل �إىل الف�صل بينهما .وقد حاول الرتاث
الفل�سفي العربي على امتداد تاريخه الطويل� ،أن يقدم ر�ؤى كل ّية للكون تنطلق من املبد�أ
الأ�سا�س ،عالقة التمايز بني الالمتناهي واملتناهي ،التمايز بني اهلل والعامل ،ومما يتفرع عن
هذه العالقة من عالقات متايز �أخرى .لقد كانت هذه العالقة ‘املبد أ� الأ�سا�س’ ،قطب الرحى
الذي تتحرك حوله �آراء الفال�سفة العرب ،بدرجات متفاوتة من القرب منه �أو البعد عنه.
وقد ت� ّأ�صلت هذه العالقة يف �أعماق البنية النف�سية للعربي ،التي �صنعتها التجربة التاريخية
مع املكان ،وت� ّأ�صل معها طموح الإن�سان العربي يف التّعايل للو�صول �إىل اهلل (الالمتناهي)
بتحقيق العالقة الروحية بينه وبينه ،و�صارت عالقة التمايز هذه (الالمتناهي-املتناهي).
(اهلل-العامل) ت�صنع ر�ؤيتنا للوجود يف عالقات متايز �أخرى مثل :الالمتناهي املطلق الثابت-
املتناهي اجلزئي املتغيرّ ( ،واخلالق ،واملخلوق) و(الروح ،واملادة).
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جت ّلت �أول �صيغة لفهم عالقة التمايز ه��ذه يف ال�ص ّراع الفكري بني املعتزلة،
والأ�شاعرة حول عالقة ‘اهلل بالإن�سان’ و‘عالقة العقل بالنقل’ .وفيما بعد ،تابع الفال�سفة
العرب ـ من الكندي �إىل ابن ر�شد ـ النظر يف هذه العالقة وانتهوا �إىل التوفيق بني طرفيها ،و�إىل
�أنَّ ال تعار�ض بني حقائق الوحي التي بعثها اهلل (الالمتناهي) وبني حقائق العقل التي عرفها
الإن�سان (املتناهي) وحماولة التوفيق �أو التقريب بني طريف عالقة التمايز (الالمتناهي-
املتناهي)( ،اهلل-العامل)( ،اهلل-الإن�سان)؛ هي تعبري عن �صبوة الإن�سان �إىل �إلغاء الهوة بني
اهلل والإن�سان عن طريق الو�سائط عند الفال�سفة ،وعن طريق ال�سلوك واملجاهدة وتعايل الأنا
�إىل اهلل عند ال�صوف ّية.
و�إىل جانب حماولة التوفيق �أو التقريب بني طريف عالقة التمايز (املبد�أ الأ�سا�س)،
جند حم��اوالت للتوفيق �أو �إقامة ال��ت��وازن (ب�ين) النظر املنطقي واحل��د���س( ,بني)العقل
والوجدان( ,بني) املادة والروح .وهذه املحاوالت التي جاءت يف الفل�سفة العربية الو�سطية،
تعبرّ عن ثنائية الالمتناهي واملتناهي القائمة يف �صميم الروح العربية� .إذ نالحظ �أنه �إىل
جانب النظر العقلي ،يوجد يف ثقافة العربي ال�شعر والت�ص ّوف ،وهما جماالن من جماالت
احلياة الثقافية ال يخ�ضعان ل�صرامة املنطق والعقل .وقد مت ّثل العرب فل�سفة �أر�سطو العقل ّية،
وفل�سفة �أفالطون و�أفلوطني الوجدان ّية ،وهذه املزاوجة بينها ما كانت لتتم لوال �أنها تالئم
للعربي يف ميله �إىل التوفيق.
ال�شعور املت�أ�صل يف البنية النف�سية
ّ
لقد انطلقت الفل�سفة العربية الو�سيطة �إذن من عالقة التمايز (بني)الالمتناهي
واملتناهي (التي �سميناها املبد�أ الأ�سا�س) ،ومن عالقات التمايز الأخرى املتفرعة عن ذلك والتي
�أ�شرنا �إليها ،وقد �سلك الفال�سفة العرب يف توفيقهم بني عالقات التمايز تلك املنهج العقلي.
املنهج العقلي
يالحظ قارئ الفال�سفة العرب �أن املنهج العقلي هو الغالب على تفكريهم .ويتجلى
ذلك يف عنايتهم مبنطق �أر�سطو� ،إذ وجدوا فيه ما يتّفق مع دعوة القر�آن �إىل النظر العقلي
والت�شجيع عليه .فدر�سوا مبنهج عقلي كثري ًا من امل�سائل امليتافيزيقية (م�س�ألة واجب الوجود
 -اهلل  -والربهان على وجوده ،والوجود والعدم ،وقدم العامل وحدوثه ،وعالقة اهلل بالعامل.
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والنف�س وخلودها) وغري ذلك من امل�سائل.
و�س�أذكر على �سبيل املثال ال احل�صر �أ�سماء بع�ض الفال�سفة العرب الذين �سلكوا
املنهج العقلي يف تفكريهم العام ،ويف ر�ؤيتهم مل�س�ألة العالقة بني اهلل والعامل ،والتوفيق بني
ال ّدين والعقل.
جند عند الكندي ،الفيل�سوف الأول عند العرب� ،أن النظر العقلي ي�سم فل�سفته
بكاملها ،فهو مييل �إىل �أن يجعل الريا�ضيات �أم العلوم لأن املبادئ الفطرية (املعقوالت الأوائل)
مثل :الكل �أكرب من اجلزء .والكم ّيتان امل�ساويتان لثالث مت�ساويتان فيما بينهما ،و�أ=�أ وهي
هي نف�سها املعبرّ عنها بقانون الهو ّية .فهذه املبادئ هي عند الكندي ريا�ضية ،وبدون حت�صيل
هذه املعقوالت الأوائل ،ال ميكن االنتقال �إىل املعقوالت الثواين املكت�سبة .والعلم عند الكندي
هو علم الكم والكيف ،والريا�ضيات هي العلم الأكرث و�ضوح ًا الذي يتحقق فيه هذان الأمران.
فالريا�ضيات مو�ضوعها الكم (احل�ساب) ،ثم الكيف (علم الهند�سة وامل�ساحة) ،ثم علم
الكيفية املتحركة وق�صد به علم الفلك .لقد بنى الكندي احرتامه للفل�سفة الإلهية على �أ�سا�س
عقلي� ،إذ �إنَّ �أ�شرف الفل�سفة علم احلق الأول ،الذي هو ع ّلة كل حق ،وعلم الع ّلة �أ�شرف من
علم املعلول .وقد حاول الكندي �أن يو ّفق بني ال ّدين والفل�سفة على �أ�سا�س عقلي .فالفل�سفة
هي علم احلق ،وال ّدين علم احلق ،ويف هذا يقول « :ماجاء به حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
موجود جميع ًا باملقايي�س العقل ّية ال يدفعها �إال من ُح ِر َم �صورة العقل واحتد ب�صورة اجلهل».
و�أ�سا�س اتفاق ال ّدين مع الفل�سفة هو القيا�س املنطقي .وعلى هذا يهاجم أ�ع��داء الفل�سفة
(�أعداء العقل) فيقول « :ينبغي �أال ن�ستحي من ا�ستح�سان احلق واقتنائه من �أين �أتى ...و�إن
�أتى من الأجنا�س القا�صية عنا والأمم املباينة لنا ».ويهاجم رجال ال ّدين املعادين للفل�سفة
املتاجرين بال ّدين حر�ص ًا على كرا�سيهم وم�صاحلهم.
والكندي هو �أول فيل�سوف ح��اول �إب��داع م�صطلحات فل�سف ّية على �أ�سا�س فهم
ماه ّياتها ،وعلى �أ�سا�س القيا�س العقلي يف اللغة العربية .فا�شتق من الأي�س -وهو املوجود على
الإجمال فعل �أ ّي�س ،وامل�صدر ت�أيي�س ،وجمع �أي�س هو �أي�سات (املوجودات) وال ّلي�س هو العدم،
وفعل اخللق الإلهي هو ت�أيي�س الأي�سات عن لي�س� ،أي خلق املوجودات من العدم .فالكندي �إذ ًا
ينزع يف فل�سفته منزع ًا عقلي ًا وا�ضح ًا.
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�أ َّم��ا عند الفارابي فيتجلى النظر العقلي يف �إعطائه الأهمية الكربى للمنطق.
فيقول :املنطق هو جملة القوانني التي من �ش�أنها �أن تق ّوم العقل وت�سدِّ د الإن�سان نحو ال�صواب،
نحو احلق .ويف نظرية الفي�ض -بغ�ض النظر عن خط�أها �أو �صوابها -جند الفارابي ي�ؤكد �أن
الأكوان بجملتها حمكومة بالعقول الع�شرة التي تنظمها وتديرها؛ وهي كلها قد فا�ضت عن
اهلل واجب الوجود وهو العقل املح�ض .و�آخر العقول التي فا�ضت عنه هو العقل العا�شر الفعال
الذي ي�شرف على العامل الأر�ضي ،وي�سميه الفارابي « :الروح الأمني» �أو «روح القد�س».
يف�سر الفارابي نظر ّية املعرفة
وعلى �أ�سا�س نظر ّية الفي�ض ،وتر ّقي العقل الإن�ساينّ ،
والنب ّوة ،ويو ّفق بني ال ّدين (الوحي) وبني الفل�سفة (العقل) .فالإن�سان يرتقى يف ال�صعود من
العقل الهيوالين (العقل بالق ّوة) �إىل العقل بامللكة (العقل بالفعل) �إىل العقل امل�ستفاد الذي
يت�صل بالعقل الفعال عن طريق جهده يف اكت�ساب املعرفة وتنمية عقله حتى ي�صل �إىل عامل
الألوهية؛ فيعرف احلقائق املخزونة يف هذا العقل الفعال� .أما ال ّنبي ،فال يحتاج �إىل هذا
الرت ّقي املت�صاعد ،بل يت�صل مبا�شرة بالعقل الفعال عن طريق املتخ ّيلة .فالن ّبي والفيل�سوف
ي�صالن �إىل احلقيقة الواحدة ،عرب ات�صالهما بالعقل الفعال .وهكذا يوفق الفارابي بني
تو�صال �إليه
ال ّدين (الوحي) و الفل�سفة (العقل) وال اختالف بني ال ّنبي والفيل�سوف فيما َّ
من حقائق ،بل اخلالف هو يف طريقة االت�صال بالعقل الفعال� ،أي يف طريقة الو�صول �إىل
احلقيقة الواحدة.
وي�سري ابن �سينا على خطى �أ�ستاذه الفارابي .فنجده �أي�ض ًا يعطي للمنطق �أهمية
بالغة ،ويطغى النظر العقلي على فل�سفته ب�أكملها ،ال�سيما يف نظرية املعرفة ،فهو ي�سري على
خطى �أر�سطو .فاملعرفة هي عمل ّية جتريد تبد�أ من احل�س الذي يج ّرد عن الأ�شياء �صورها
احل�س ّية ،ثم ت�شتد عملية التجريد مرور ًا باخليال ،ثم بالوهم ،و�أخري ًا بالعقل ،والعقل يقوم
بتجريد املعاين �إىل نهايتها حتى ت�صبح جمردة عن املادة ولواحقها.
ويلج�أ ابن �سينا �إىل املنهج العقلي يف براهينه على امل�سائل امليتافيزيقية مثل وجود
اهلل (واجب الوجود) ووجود النف�س وخلودها ،ويذهب مثل الفارابي �إىل �أن الأكوان حمكومة
بالعقول الع�شرة ،وال خالف بني النبي والفيل�سوف يف احلقيقة التي يتو�صالن �إليها ،وال فرق
بني حقيقة ال�شريعة وحقيقة العقل.
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و�أما ابن ر�شد ،فهو فيل�سوف العقالن ّية بامتياز يف الفل�سفة العربية .وتبدو عقالنيته
يف �شروحه على �أر�سطو .ويف جهده العقلي يف �إعادة النظر يف فهم الفارابي وابن �سينا لأر�سطو،
يظهر �أن فهمه لأر�سطو خري من فهمهما له .وعلى �ضوء فهمه لأر�سطو ،بحث م�س�ألة التوفيق
بني ال�شريعة والفل�سفة بحث ًا عقلي ًا ،يف كتابيه :ف�صل املقال فيما بني احلكمة وال�شريعة من
االت�صال ومناهج الأد ّلة يف عقائد امل ّلة .وعر�ض حججه املنطق ّية يف التّوفيق بينهما ،وهي:
ال�شرع قد �أوج��ب النظر العقلي ،وا�ست�شهد بالآيات القر�آنية الكرمية الكثرية التي توجب
النظر العقلي الذي لي�س بدعة ،كما زعم فقهاء ع�صره؛ �إذ احتجوا عليه ب�أنه مل يكن يف �صدر
الإ�سالم هذا النظر العقلي� ،أو القيا�س املنطقي .ور َّد ابن ر�شد ب�أن القيا�س الفقهي مل يكن يف
�صدر الإ�سالم ،وكان فيما بعد ،ومل يقل �أحد عنه بدعه ،فلماذا �صح القيا�س املنطقي هناك،
وال ي�صح هنا� ،أي يف الفل�سفة؛ و�إن القر�آن الكرمي يوجب النظر العقلي ،والفل�سفة هي النظر
العقلي يف امل�سائل امليتافيزيقية.
ويذهب ابن ر�شد �إىل مثل ما ذهب �إليه الكندي� ،إىل �أن معيار �صحة احلقيقة
املو�صلة �إليها ،لي�س يف كون القائل بهما م�شارك ًا لنا يف امللكة �أو غري م�شارك ،بل معيار
والأداة ّ
�صحتهما هو �شروط تو ّفر ال�صحة ولو كان القائل بهما «ب�صحة احلقيقة و�أداتها» غري م�شارك
لنا يف امل ّلة .وك�أن ابن ر�شد ي�شري هنا �إىل ما �سي�ؤكده ديكارت فيما بعد ،وهو �أنَّ االلتزام
باحلقيقة ينبع من بداهتها ،وو�ضوحها ،ومت ّيزها.
فالعقل والوحي عنده م�صدران للمعرفة ،وحقيقتهما واحدة .ف�إذا كانت ال�شريعة
تدعو �إىل النظر امل�ؤ ّدي �إىل احلق ،فنعلم على �سبيل القطع �أن النظر الربهاين ال ي�ؤدي �إىل
خمالفة ال�شرع .فاحلق ال يت�ضاد احلق ،بل يوافقه وي�شهد له.
ويف موقفه من ال�سبب ّية ،جنده يدبج يف تهافت التهافت ال�صفحات الطويلة يف
مناق�شه �إنكار الغزايل لل�سبب ّية ،ويخل�ص �إىل �أن العامل ال ي�ستقيم بدونها ،لأنها مبد أ� من
مبادئ العقل ،ومن ُيبطل الأ�سباب ُيبطل العلم.
نقول بعد كل ما تقدم� :إذ ًا توجد فل�سفة عربية و�سيطة ،ويوجد لها مبد�أ ،ومنهج عقلي.
والآن يطرح ال�س�ؤال � :إذا كانت هناك فل�سفة عربية و�سيطة ،فلماذا ال توجد الآن فل�سفة عربية
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معا�صرة تكون امتداد ًا لها ويف الوقت عينه تتجاوزها مثلما هو احلال يف الفل�سفة الأوروبية
املعا�صرة التي هي امتداد وا�ستمرار للفل�سفة اليونانية ،وامل�سيحية الو�سيطة ،وهي جتاوز لهما
يف الوقت نف�سه ؟ �أقول  :ال توجد لدى العرب فل�سفة معا�صرة ويرجع ذلك �إىل جملة �أمور
�سن�شري �إليها الحق ًا.
لك ِّني �أقول ،يف البداية ،من باب املقارنة� :إن املعنيني ب�صناعة الفل�سفة من العرب
املحدثني واملعا�صرين مل يفعلوا ما فعله الأوروب ّيون .فقد �أقبل ه�ؤالء منذ ع�صر النه�ضة� ،أو
قبله بقليل ،على قراءة تراثهم اليوناين والالتيني امل�سيحي يف القرون الو�سطى قراءة نقدية
فنحوا اخلاطئ منه جانب ًا (و�ضعوه على
واعية ،وعرفوا فيه ما هو خاطئ ،وما هو �صائبُّ ،
ال َّرف) ومتثلوا اجلانب ال�صائب ،و�صار لهم َ
دليل هداية وجزء ًا من هويتهم ،حيث يندر �أن
جند فيل�سوف ًا �أوروبي ًا مرموق ًا �إال وجند يف فل�سفته �أ�صدا َء ولو بعيدة لأفكار �أ�سالفه اليونان
والالتني امل�سيحيني .وكانت عمل ّية التم ّثل هذه ترتافق مع ن�شوء الثورة ال�صناعية الأوىل
(ن�شوء البورجوازية) ،وجت ّلت عمل ّية مت ّثلهم هذه يف �صياغة ر�ؤاهم امليتافيزيقية ،ويف معرفة
م�شاكلهم احلياتية على �ضوء الت�ص ّورات اجلديدة التي فر�ضها عليهم تط ّورهم احل�ضاري
(العلمي والتكنولوجي) ويف جتاوزهم ت�ص ّورات الفل�سفة اليونانية والفل�سفة امل�سيحية
الو�سيطة.
و�أما العرب ،فلم يفعلوا ما فعله الأوروبيون ،ومل يقر�أوا تراثهم الفل�سفي قراءة
نقد ّية واعية .وهنا قد يقول لنا قائل :ملاذا هذه القراءة ؟ فلنبد�أ يف عمل ّية التفل�سف من
ال�صفر� .أو قد يقول �آخر :لقد ّمتت قراءة تراثنا مبا فيه الكفاية ،وال حاجة بنا جم ّدد ًا �إىل
هذه القراءة.
ونقول يف الرد  :ال ُيقبل �أحد على فعل التفل�سف ،وذهنه فارغ كلي ًا من مبد أ� فل�سفي
ما� ،أو فارغ من الدراية ب�سريورة تاريخ الفل�سفة ،و�أقول ما قاله ديكارت� :إن من احلماقة �أن
نبني بيت ًا جديد ًا قبل �أن نعرف عيوب البيت القدمي ،ومن احلماقة �أن ننق�ض �أ�س�س البيت
القدمي قبل �أن نعرف ه�شا�شة هذه الأ�س�س وعدم �إمكانية البناء عليها.
والعرب كما قلنا ،مل يقر�أوا تراثهم قراءة نقد ّية ،ومل ي�سلكوا فيها النظر العقلي
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وبقيت هذه القراءة الحق ًا بعد الفعل احل�ضاري الأول ون�شوء الفل�سفة ،حم�صورة يف �إطار
ُّ
ال�شروح ثم �إعادة ُّ
ال�شروح  ،والتعليق عليها ،والتعليق على التعاليق ،وكتابة احلوا�شي على
احلوا�شي�.أي �أنَّ تلك القراءات كانت تكرار ًا واجرتار ًا مل ت�ضف حرف ًا واحد ًا �إىل ما �سبق،
احلي
ومل مت ّيز بني امل ّيت يف تراثنا الذي يجب �أن ينحى (يو�ضع على الرف) وبني ال�صائب ّ
الذي ميكن �أن يبنى عليه ،وقد ترتّب على هذا :
�أو ًال  :مل ي�ستطع العرب الإ�سهام يف التطور احل�ضاري الالحق� ،إذ مل يق ّدموا �أية
�إ�ضافة جديدة وال�سبب هو �سل�سلة االنهيارات التي حدثت يف تاريخ الأمة (الغزو ال�صليبي،
الغزو املغويل ،اال�ستعمار العثماين ،و�أخري ًا اال�ستعمار احلديث) .وهذه االنهيارات املتالحقة
�أجه�ضت عمل ّية الرتاكم العلمي والثقايف� ،أي مل ي�ضف املفكرون العرب املحدثون واملعا�صرون
�شيئ ًا جديد ًا ي�سهم يف عمل ّية الرتاكم الثقايف والعلمي.
ويف ر�أيي� ،أن الإبداع يف الفل�سفة والفن والأدب -و�إن كان لكل �إبداع يف جمال من
هذه املجاالت خ�صو�ص ّيته املتف ّردة -ي�شبه الإبداع يف العلم .فما يحدث يف العلم من قفزات
وثورات ،يحدث كذلك يف الفل�سفة والأدب والفن .فالن�سق العلمي ال�سائد يف مرحلة ما ،هو
جملة املبادئ واملفاهيم واملقوالت املتّ�سقة التي ت�شكل الإطار العام الحتواء ظواهر الطبيعة،
وتف�سريها تف�سري ًا عقل ّي ًا مقبو ًال .وعندما يعجز هذا الن�سق عن احتواء ظواهر جديدة� ،أي ال
يف�سرها ،ي�صبح هذا الن�سق �شائخ ًا� ،أو بع�ض من جوانبه �شائخة ،ويكون العلم يف �أزمة ،تفر�ض
مما يعني وجوب البحث عن ن�سق جديد يحتوي الظواهر
نف�سها على العقل لإبداع حل لهاّ .
اجلديدة� ،أو تعديل هذا الن�سق .لكنَّ الن�سق اجلديد لي�س رف�ض ًا للن�سق القدمي بل احتواء له.
�أقول  :هذا الذي يحدث يف العلم يحدث �شبيه ُه يف �إبداع الفل�سفة �أي يتغري الن�سق الفل�سفي
القدمي� ،أو يجب تعديله .والعرب -وقد تزايدت م�شاكلهم احلياتية ومل ي�سهموا يف عمل ّية الرتاكم
املتج ّددة� ،أي مل يقدموا فل�سفة حديثة �أو معا�صرة -فلم ُيقدِّ موا ن�سق ًا جديد ًا الحتواء م�شاكلهم.
عدم فح�ص املبد أ� الأ�سا�س� ،أي فح�ص
ثانياً :ترتّب على تلك القراءة اخلاطئة َ
عالقة التمايز (بني) الالمتناهي واملتناهي (بني) اهلل والعامل ,وال املبادئ التي تف ّرعت عنه،
العالقة (بني)النقل والعقل (وبني) ال�شريعة والفل�سفة وعلى �أي مدى ي�صح مبد أ� التوفيق يف
الع�صر الراهن.
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لقد جنح الفال�سفة العرب يف الع�صر الو�سيط يف التقريب بني طريف العالقات
التي �أ�شرنا �إليها� ،أو التوفيق بينها على �أ�سا�س عقالين ،وح ّلوا امل�شاكل التي طرحها عليهم
وقا�ض� ،ضرورة ت�أويل الن�صو�ص ال ّدينية ل�صالح
ع�صرهم .فقد طرح ابن ر�شد ،وهو فقيه ٍ
الإن�سان اعتماد ًا على جوهر الدين ال�سمح «يريد اهلل بكم الي�سر وال يريد بكم الع�سر ».فوفق،
بذلك ،بني حقيقتي الدين والعقل .واملتفل�سفون العرب املعا�صرون مل يجر�ؤوا على ت�أويل
ن�صو�ص الدين ل�صالح الإن�سان واملجتمع ،ومن حاول منهم ،فقد حاول بوجل وخجل� .أقول:
�إن مبد أ� التوفيق �أو التقريب بني �أط��راف عالقات التمايز ما يزال �صاحل ًا ،لكن الذي مل
يعد �صاحل ًا هو طريقة احلل للم�شكالت اجلديدة التي يطرحها الع�صر الراهن �سواء �أكانت
ميتافيزيقية �أم اجتماعية حياتية .فالع�صر الراهن يطرح ما ي�شبه عالقات التمايز التي و ّفق
بينها الفال�سفة الأوائل ،عالقة ‘العقائد الدينية بتطبيقات العلم التكنولوج ّية’ وما جنم عنها
من م�شاكل� ،أو عالقة التمايز بني ‘منظومة القيم الأخالقية يف امل�سيحية والإ�سالم ،وبني
تطبيقات العلم التكنولوج ّية’ التي �ش ّي�أت الإن�سان وغ ّربته.
فعالقات التمايز الراهنة هذه حتتاج �إىل توفيق وحلول جديدة ،وهذا مل يفعله
املفكرون املعا�صرون العرب ،العاملون يف الفل�سفة .و�صحة مبد�أ التوفيق تنبع من �أن امل�سيحية
والإ�سالم ،قد �أ َّكدا هذا املبد�أ يف �أعمق خ�صو�ص ّيته وهو التوفيق بني ‘املادة والروح’ وما ُبني
عليه من منظومة �أخالقية مت� ّأ�صلة يف بنيتنا النف�س ّية.
ثالثاً  :غاب عن �أذهان املفكرين املعا�صرين موقف فال�سفتنا الأوائل من النظر
العقلي واحرتامهم له وتقدي�سهم للحقيقة� ،أي قبولها وعدم املكابرة يف رف�ضها ،وهذا ما
وجدناه بو�ضوح عند الكندي وابن ر�شد .واحلقيقة الفل�سفية مثل احلقيقة العلم ّية مق ّد�سة،
وهذه القد�س ّية �أعطت فال�سفتنا الأوائل م�شروعية البحث عنها ،ولكن هذه القد�سية مل تدخل
�إىل وجدان املثقف العربي املتفل�سف (وهو م�شروع فيل�سوف) مبا هي حقيقة� ،أي مبا هي
�صدق ،مبا هي نتاج النظر العقلي ،بل طغى على وجدانه بفعل ظروف احلياة االجتماعية
اليومية القاهرة؛ �أنه �صار يرى معيار �صدق احلقيقة يف الفل�سفة ،ويف غريها كرثة القائلني
بها ومقدار الفائدة التي يجنيها منها .ولكن منهج النظر العقلي يقول لنا غري ذلك .فقد
جتمع الب�شرية ب�أ�سرها على �أمر ما � :إنه احلقيقة ،ولكن فرد ًا واحد ًا منها يقول لها ‘ :ال’
وهذا الأمر الذي تظنونه حقيقة �إمنا هو وه ٌم و�ضالل ،ويقدم الرباهني على �صحة ‘الئه’،
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والب�شرية عا�شت ق��رون�� ًا طويلة على �أوه���ام و���ض�لاالت كبرية� .إن معيار �صدق احلقيقة
وع َدم وجود تناق�ض داخلي
وقد�س ّيتها هو- ،كما يقول ديكارت -و�ضوحها وبداهتها ومت ّيزها َ
يف منطوقها .كما �أن معيار �صدق احلقيقة لي�س هو الفائدة التي جننيها منها ،اكت�شاف
جمرة يف �أعماق الف�ضاء الكوين ،مث ًال ،ال يغيرّ �شيئ ًا من احلياة اليومية ل�سكان الأر�ض ،وال
يزيد من �سعر اخلبز �أو ينق�ص منه .كذلك هي احلال يف امل�سائل الفل�سفية .ف�إذا كانت ماه ّية
اهلل �أ�سبق من وجوده �أم العك�س ،فلن يغري �شيئ ًا من حياة النا�س يف مدينة ما يف العامل.
وعندما نعترب معيار احلقيقة كرثة القائلني بها� ،أو الفائدة التي جننيها منها،
ف�إننا بهذا نلغي فطرة الإن�سان يف النظر العقلي ،نلغي فطرته يف البحث عن احلقيقة يف
املجالني الفيزيقي وامليتافيزيقي .ويف هذا ،مل يكن لغالبية املفكرين العرب املعا�صرين �أ�سوة
ب�أ�سالفهم الفال�سفة يف القرن الو�سطى� ،أولئك الذين بحثوا يف م�سائل ميتافيزيقية مثل :هل
اهلل موجود ؟ وما �صفاته ؟ هل العامل قدمي �أم حمدث ؟ وهل الروح خالدة ؟ هل الوجود �أ�سبق
�أم املاهية؟ وكان هاج�سهم يف البحث يف هذه امل�سائل :الو�صول �إىل احلقيقة ،وكانوا يدركون
�أن الو�صول �إليها لن ي�ؤثر يف حياة �سكان الب�صرة� ،أو بغداد� ،أو دم�شق� ،أو القاهرة� ،أو قرطبة،
�أو مراك�ش يف ع�صور املعتزلة ،والأ�شاعرة ،والكندي ،والفارابي ،وابن �سينا ،وابن ر�شد .ذلك
�أنَّ �أغلب مفكرينا املعا�صرين مل يعطوا النظر العقلي �أهم ّيته يف البحث عن احلقيقة ،ويف
احرتام هذه احلقيقة امل�ستنبطة منه .ومل يعطوه �أهميته يف الو�صول �إىل جوهر امل�شاكل التي
تطرحها علينا احلياة املعا�صرة ،وهي م�شاكل تختلف عن امل�شاكل التي �صادفت فال�سفتنا
الأوائ��ل ،وعن م�شاكل الأمم الأخ��رى املعا�صرة لنا الآن� .إن عدم احرتامنا للنظر العقلي
وللحقيقةّ ،
عطلنا عن فهم الكيف ّية التي تنبني عليها عالقتنا مع الآخر ،و�أق�صد هنا تعاملنا
مع الفل�سفة الأوروبية احلديثة واملعا�صرة.
العجز عن متثل فل�سفة الآخر وم�صطلحاتها
مل تكن فل�سفات ال�شعوب وثقافاتها يف املا�ضي �أو احلا�ضر مغلقة ،وال �سجينة
موطنها ،بل تهاجر كالطيور عابرة ال�صحارى واجلبال والبحار �إىل بلدان �أخرى .والفل�سفات
الأوروبية احلديثة واملعا�صرة انتقلت �إلينا ،وفر�ضت وجودها على مفكرينا ،ولكننا مل نح�سن
التعامل معها .مما يفيدنا يف �أن ن�أخذ منها ما ميكن �أن ين�سجم مع هويتنا ،وي�ساعدنا على
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حل م�شاكلنا وميكن �أن ي�ؤهلنا لإبداع فل�سفة عربية معا�صرة.
�إن نقل فل�سفة الآخ��ر يفر�ض علينا اح�ترام حقيقته والنظر �إىل فل�سفته ولغته
مبنظار العقل ،وعلى �ضوء واقع ن�شوئها زماني ًا ومكاني ًاُ .ث َّم �إنَّ احرتام حقيقة الآخر يحررنا
التع�صب و�سيطرة الأفكار امل�سبقة .وعالقتنا
من الأهواء والنزوات ،ويحرر عقولنا من قيود ّ
الآن مع الفل�سفة الأوروبية املعا�صرة ت�شبه �إىل حد كبري عالقتنا مع الفل�سفة اليونانية .ولكن
هاتني العالقتني تختلفان يف كيفية تعاملنا مع كل منهما .فالتعامل لدى �أ�سالفنا الفال�سفة
الأوائل مع الفل�سفة اليونانية يختلف عن تعامل مفكرينا ‘املتفل�سفني’ املعا�صرين مع الفل�سفة
الأوروبية املعا�صرة .وهنا �أُعيد للذاكرة ما فعله اخلليفة امل�أمون؛ فقد �أ�سند عملية انتقاء
الكتب من بالد الروم �إىل يوحنا بن حنني ،وابن �أخيه حبي�ش بن احل�سن .وعلى الرغم من �أن
�صحة النقل.
النقل (الرتجمة) قد ّمت عن ال�سريانية ،ومقابلته �أحيان ًا مع اليونانية ل�ضمان ّ
ولكن الأمر الهام هنا� ،أن عملية النقل قد �أ�سندت �إىل �شيوخ اللغة واحلكمة .ومع ذلك -كما
هو معروف -فقد كانت هناك �أخطاء يف ترجمة امل�صطلحات الفل�سفية (ال�سيما ال�سيا�سية
واالجتماعية والنف�سية) لأنها تعبرّ عن امل��وروث احل�ضاري للإغريق الذين م�� ّروا بتجربة
ح�ضارية تختلف عن جتربة العرب الذين ُن ِقل �إليهم امل�صطلح الفل�سفي اليوناين .والآن ،جند
َ
مثيل الأخطاء التي جنمت عن نقل الفل�سفة اليونانية �إىل العربية عرب ال�سريانية ،عندما
ترتجم �آثار الفال�سفة الأملان عرب الإنكليزية والفرن�سية �إىل العربية .ولهذا نعاين من عدم
الد ّقة يف ترجمة الفل�سفة الأوروبية �إىل العربية.
يحدثنا اجلاحظ عن هذه امل�شكلة يف ع�صره وك�أنه يعي�ش معنا حيث ي�شري �إىل �أن
الرتجمان ال ي�ؤدي �أبد ًا ما قاله احلكيم على خ�صائ�ص معانيه وحقائق مذهبه ،وال يقدر �أن
يوفيها حقوقها .وكيف يقدر على ت�سليم معانيها والإخبار عن �صدقها� ،إال �أن يكون يف معانيها
مثل م�ؤلف الكتاب .وقول اجلاحظ هذا هو عني ما نقوله الآن  :ي�ستحيل على الرتجمة �أن ت�ؤدي
ما يف الأ�صل .وعندما ال نفهم الن�ص املرتجم ،فهذا يعني �أن الرتجمة رديئة ،و�أنَّ الن�ص
املرتجم ال يتطابق مع الأ�صل.
ولكي نحقق الفائدة من ترجمة الفل�سفة الأوروبية التي ميكن �أن تكون عن�صر ًا
م�ساعد ًا يف �إبداع فل�سفة عربية ،يجب �أن تراعى يف الرتجمة الأمور الآتية :
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 - 1يجب �أن يتقن املرتجم اللغة التي ينقل عنها �إتقان ًا كام ًال ي�ساوي درجة �إتقانه
للغته الأم.
 - 2يجب �أن يكون املرتجم على دراية تامة وعميقة باملو�ضوع الذي �سينقله �إىل
لغته الأم.
� - 3أن يكون املرتجم فقيه ًا يف لغته الأم التي �سيرتجم �إليها .وه��ذه ال�شروط
على درجة عالية من �صعوبة حتقيقها يف املرتجم .ومع ذلك ،نرى كم ًا هائ ًال من
الرتجمات التي مل ت�ساعدنا على مت ّثل ثقافة الآخر ،ومل ُتك ِّون لنا عن�صر ًا م�ساعد ًا
لإبداع فل�سفة عربية معا�صرة ،وهذا يرتبط يف ر�أيي �أي�ض ًا يف العجز عن جتديد
لغتنا وم�صطلحنا الفل�سفي.
العجز عن جتديد اللغة وامل�صطلح الفل�سفي
مل يبدع العرب بعد فل�سفتهم الو�سيطة لغة فل�سفة جديدة ،وال م�صطلحات فل�سفية
جديدة� .سبب ذلك� ،أنهم مل ي�سهموا يف بناء احل�ضارة احلديثة .فالإبداع يف الفل�سفة يبد أ�
من �إبداع امل�صطلح وجتديد اللغة ،واللغة لي�ست جمرد �أداة للتعبري عن �أفكار تكونت لدينا
�أو اختزنتها الذاكرة؛ بل هي جزء ال يتجز أ� من عملية التفكري نف�سها .كما �أنَّ اللغة رمز� ،أو
هي �أم الرموز .بها ا�ستطاع الإن�سان �أن ي�ضبط الواقع و�أ�شياءه يف �إطار ّ
منظم من الكلمات
حكم �سيطرته على الواقع
والأ�سماء ،كما ا�ستطاع �أن ينقذ الواقع من ال�ضياع والفو�ضى ،و�أن ُي ِ
من خالل حتديد �أ�سماء �أ�شيائه .فاال�سم الذي يطلق على ال�شيء ي�صبح ملك ًا للإن�سان،
تفجر
وت�صري اللغة و�سيلة حليازة ال�شيء .وعندما حت ّولت اللغة من رمز منطوق «ت�صويت �أو ّ
الهواء يف احلنجرة» �إىل رمز مكتوب� ،إىل لغة مكتوبة� ،أو من رمز م�سموع �إىل رمز مرئي
ثابت ،وتطابق الرمز امل�سموع مع الرمز املرئي ،تنامت حيازة الإن�سان للواقع و�أ�شيائه� .إنَّ
�أعظم نقله ح�ضارية يف تاريخ الب�شرية ما فعلته �أوغاريت وبابل بتحويل اللغة املنطوقة �إىل
لغة مكتوبة� ،أي خلق الأبجدية (الرموز الكتابية) .وعندما زادت اللغة من رموزها للتعبري
عن املفاهيم التي ت�شكل بذاتها ت�صور ًا للحقيقة �أو الواقع� ،صارت رموز اللغة ت�شارك يف توليد
وا�ستخراج املفاهيم والأفكار ،واملفاهيم املج ّردة ت�شكل �شبكة الرموز التي يهدف الإن�سان من
خاللها �إىل امتالك العامل نظر ّيا وعمل ّي ًا.
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�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إنَّ من املفرو�ض على كل �أمة تريد �أن حتدث لذاتها نقلة
يف الفل�سفة �أو الأدب� ،أن تلج أ� �إىل تطوير لغتها و�شبكة رموزها� ،أي م�صطلحاتها الثقافية
(الفل�سفية والأدبية) .وهذا فعل مل يقم به العرب املعا�صرون� ،أي �أ َّنهم مل يبدعوا لغة جديدة
العرب اللغ َة جتديد ًا يعبرّ ون به
تكون مبثابة الأ�سا�س لإبداع فل�سفة جديدة معا�صرة  :مل ُيجدِّ د ُ
عن مفاهيم وم�صطلحات الع�صر� .إن الإبداع يف الفل�سفة يبد�أ ب�إبداع املفاهيم وامل�صطلحات
الع�صرية ،والعرب حتى الآن ما زالوا �أ�سرى امل�صطلح الفل�سفي القدمي �أو عبيد امل�صطلح
الأوروبي املعا�صر ،فلم يعيدوا النظر يف اللغة الفل�سفية التي ي�ستعملونها.
�إن اللغة العربية بطريقة ا�شتقاقها وتخريج الأ�سماء واملعاين بع�ضها من بع�ض،
قادرة على �إبداع امل�صطلحات التي حتمل عمق املعاين الفل�سفية .وهي ،بكرثة مرتادفاتها،
قادرة على حتديد املعاين احل�س ّية والنف�س ّية الدقيقة والفوارق بينها .وقد عربت ،بنرثها
و�شعرها الرائعني ،عن م�صاعب احلياة ال�صحراوية و�آالمها ،وعن حت ّدي الإن�سان لإثبات
وجوده الذي ته ّدده الطبيعة العمياء يف ظلمها .وعبرّ ت عن خبايا النف�س الب�شرية يف �أمانيها،
وعن كيف ّية �إثبات القيم الروحية والأخالقية حت ّدي ًا للوح�شية التي تفر�ضها الطبيعة على
الإن�سان .وما كان لها ذلك� ،إال لأنها امتلكت ثرا ًء عجيب ًا ال ي�ضاهيه ثراء �أية لغة يف العامل.
ولكنَّ العرب املعا�صرين ،مل يجهدوا �أنف�سهم يف ما ميكن �أن ي�ستنبط من هذه اللغة
لتعريب امل�صطلحات الفل�سفية الأوروبية ذات املعنى امل�شرتك بني �شعوب الب�شرية بو�صف هذا
املعنى معرب ًا عن الروح الإن�ساين ال�شامل .كما مل يجهدوا �أنف�سهم يف ما ميكن �أن ي�ستنبط من
كتب علماء الل�سانيات العرب ،اجلرجاين ،والروماين ،واخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،وعثمان
بن جني وغريهم لإبداع نظرية عاملية يف فل�سفة اللغة (يف الهريمنيوطيقا ،وال�سيمانطيقا،
والفوناطيقا) على غرار املدار�س الأوروبية املعا�صرة يف فل�سفة اللغة.
فقدان احلر ّية الفكر ّية
ر�أينا فيما �سبق� ،أن النظر العقلي ي�ؤدي �إىل احرتام احلقيقة ،واحرتام الآخر �سواء
�أكان منا �أو بعيد ًا عنا .ويجب �أن ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل احلوار الفكري احلر .ولكن هذا مل
يحدث يف تاريخنا املا�ضي وال احلا�ضر� ،إال يف حلظات قليلة منه ت�شبه الوم�ضات التي عبرّ
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فيها الفال�سفة ال�سابقون عن ر�ؤاهم الكون ّية وح ّلهم مل�شاكل جمتمعهم.
ومن املعروف يف تاريخنا �أن ال�سلطة كانت تفر�ض ر�أيها بالإرهاب ،ومل تكن ت�سمح
على الغالب بظهور �أفكار (فل�سفة) تخالف فكر ال�سلطة و�إيديولوجيتها .وال �ضري يف �أن يكون
لل�سلطة فل�سفتها ،وال مينع �أن يكون رجال ال�سلطة فال�سفة ،فهذا جميل ،وهذا ما كان يتمناه
�أفالطون ،و�أر�سطو ،والفارابي ،وابن �سينا ،وابن ر�شد .لكن اخلط أ� الكبري هو �أن تفر�ض
ال�سلطة ر�أيها (فكرها) بال�سوط� ،أو بال�سيف� ،أو بال�سجن� ،أو بالتجويع� ،أو بالبندقية .فاحلوار
التع�صب ،وبرف�ض �أي ر�أي يفر�ض علينا
العقلي ،وهو احلوار الفكري احلرُ ،ي ِلزمنا برف�ض
ّ
بالق ّوة .ويلزمنا ،كما يقول الإمام علي عليه ال�سالم ،ب�أن «ال ن�أخذ احلق بالرجال بل ن�أخذ
الرجال باحلق».
فالتع�صب للر�أي يعني �أن
املتع�صب يظن نف�سه �أنه مالك للحقيقة املطلقة .ولهذا
ّ
ّ
فهو يلغي فكر الآخرين ،وهذا الظن بامتالك احلقيقة املطلقة هو اخلطوة الأوىل يف طريق
الديكتاتورية� ،إذا ما تي�سر ل�صاحب هذا الر�أي امتالك ال�سلطة ذات يوم .وامل�أ�ساة الكربى
يف تاريخنا الثقايف والفل�سفي �أن ال�سلطة كانت جتمع يف يدها ال�سيف وال��ر�أي ،وبالطبع ال
ر�أي غري ر�أيها .ففي كل �أنظمة احلكم الإ�سالمية يف الع�صور املا�ضية (الأمو ّية ،والعبا�س ّية،
واملرابط ّية ،والأي ّوب ّية ،واململوك ّية ،والعثمان ّية الرتك ّية) كان املبد أ� ال�سائد هو م�صادرة حر ّيات
املخالفني لل�سلطات يف الر�أي .و�سلوك ال�سلطان هذا كان ي�سوغه مثقفو ال�سلطة الذين كانوا
يجتهدون يف هدر دماء املفكرين املخالفني له يف الر�أي والفكر ،واتّهامهم ب�أنهم خارجون
على الإرادة الإلهية .ولهذا مل يتك ّون لدى العرب �إرث ح�ضاري من احلوار الفكري احلر.
وامل�أ�ساة الكربى �أي�ض ًا �أنْ تكون ال�سلطة دائم ًا طاحمة �إىل تخليد نف�سها عن طريق ت�سويد
منطيتها الثقافية وعقيدتها الإيديولوج ّية� .إذ ترى �أن اخلروج عن منطيتها وعقيدتها يهد ّدها
باالنهيار .فيلج�أ ال�سلطان �إىل الف�صل بني عقيدته هو ،وبني فكر املفكر ،املخالف له بال�سيف
والإرهاب ،كما فعل ه�شام بن عبد امللك الأموي مع غيالن الدم�شقي القائل باالختيار ،فقطع
يديه ورجليه ول�سانه� .أو كما فعل خالد الق�سري الوايل الأموي يف الكوفة مع اجلعد بن درهم
القائل بكالم اهلل ،ف�ضحى به يف عيد الأ�ضحى �أمام امل�صلني بعد انتهاء ال�صالة� .أو كما فعل
الوايل العبا�سي �سفيان بن معاوية وايل �أبي جعفر املن�صور يف الب�صرة مع ابن املقفع ،فكان
يقطع �أع�ضاءه ع�ضو ًا ع�ضو ًا وي�شويها ،وابن املقنع ي�شم رائحة ال�شواء من �أع�ضائه� .أو كما
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فعلت �سلطة اخلليفة العبا�سي املقتدر مع احلالج فجلدته ،و�صلبته ،وقطعت يديه ورجليه
ورقبته و�أحرقت جثته� .أو كما فعل علي بن يو�سف بن تا�شفني� ،إذ الحق �أ�صحاب النظر العقلي،
و�أحرق كتب الغزايل �إر�ضاء للفقهاء حماة �سلطته� .أو كما فعل املوحدي املن�صور يعقوب �أبو
يو�سف ،ف�أحرق كتب ابن ر�شد ونفاه� ،إر�ضاء للفقهاء ورجال ال ّدين� .أو كما فعل �صالح الدين
الأ ّيوبي بقتل ال�سهروردي الفيل�سوف الإ�شراقي ال�شاب� ،إر�ضا ًء لفقهاء حلب.
وتع�صبها لآرائها ،يجري
�إن هذا الذي جرى يف املا�ضي من قهر ال�سلطة للمفكر ّ
الآن يف الع�صور احلديثة .حتى �إنَّ املفكرين العرب املعا�صرين يفتقدون �أهم �شرط من �شروط
الإبداع الفل�سفي وهو توفر احلرية� .إذ �إن فقدان احلوار العقلي ا ُ
حل ّر بني املفكرين ،و�سيادة
التع�صب يف رف�ض فكر الآخر املناوئ لل�سلطة،
الإره��اب الفكري يف احل��وار ،يظهر لنا �أن
ّ
�أو قبول هذا الآخ��ر لفكر ال�سلطة حتت دافع اخل��وف .فالرف�ض �أوالقبول هنا قد مت بدون
املحاكمة العقل ّية ،وكالهما يعطل الإبداع الفل�سفي.
�إن الرعب من ال�سلطة والإذع��ان لر�أيها ،وعدم وجود �إرث ح�ضاري يف ممار�سة
احلر ّية يف املا�ضي ،وا�ستمرار الإره��اب والرعب يف احلا�ضر ،قد �صار ج��زء ًا من بنيتنا
النف�سية ،مما جعل املفكر املعا�صر ،عندما يريد �أن يتفل�سف ،يكتب وهو خائف ،ويت�أول :كيف
ميكن �أن تفهم ال�سلطة ما يكتبه ،هل يزعجها �أم ير�ضيها .وبهذا ،يفقد انطالقته على �سج ّيته
يف تعبريه عن �أفكاره ،كما يريدها هو� ،أي كما ميليها عليه عقله .وكل فكر ال يولد يف �إطار
احلر ّية ال يكون مق ّدمة للإبداع الفل�سفي وال خطوة �إليه .وحتت واقع الإرهاب الفكري هذا،
حتاول ال�سلطة �أن ت�ضمن منطيتها وعدم اخلروج على �إيديولوجيتها ،ولهذا كانت ت�أتي كتابات
�أغلب املفكرين العرب املعا�صرين مت�شابهة ،ومنط ّية ،وفاقدة للتف ّرد والإبداع ،وبهذا انعدام
الإبداع الفل�سفي.
وقد �أدت �سيادة النمط ّية يف فكر ال�سلطة (�إيديولوجيتها) ويف فكر املفكرين
املعا�صرين �إىل �سيادة التقليد املعادي للعقل ،وامل���ؤدي �إىل البالدة ،و�إىل تعطيل الإب��داع
الفل�سفي .وجوهر التقليد- ،كما يخربنا ابن خلدون والفيل�سوف تارد -هو ال�شعور بال ّدونية
وال�صغار �أمام الآخر القوي .املغلوب يقلد الغالب ،واملقهور يقلد القاهر ،والتقليد �أي�ض ًا يف
َّ
جوهره هو عبودية فكرية وعبودية لل�سلطة .ورف�ضه �أو الثورة عليه هو حترر من ال�سلطتني مع ًا.
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�سيادة التقليد وموقفا الكرب والدون ّية
لقد أ� ّدت �سيادة التقليد عند بع�ض مفكرينا املعا�صرين (املتفل�سفني) �إىل موقفني
متناق�ضني عطال مع ًا الإبداع الفل�سفي عند العرب.
امل��وق��ف الأول  :موقف العجب والكربياء وال��غ��رور ،ويدعو �إىل تقدي�س الرتاث
الفل�سفي والثقايف العربي يف ال��ق��رون الو�سطى ،بكل جوانبه ال��ن�ّيررّ ة العقل ّية ،واملظلمة
الالعقالن ّية ،و�أدى التقليد ببع�ضهم �إىل وهم �أن تراثنا العام ،والفل�سفي اخلا�ص مع�صوم
عن اخلط�أ .وقادهم هذا الوهم� ،إىل تكرار الن�سخ الفكرية للأ�سالف «ت�أ�صيل الأ�صول» كما
يقول املفكر وال�شاعر ال�سوري العاملي �أدوني�س .وهذا التكرار ،ناجم عن قناعة ب�أن ما جاء به
ال�سلف يف ميدان الفل�سفة وغريه ال ميكن الإتيان ب�أجود منه .وقد ّ
عطلت �سيطرة هذا الوهم،
عند كثري من مفكرينا ،عن بذل �أية حماولة للإبداع الفل�سفي يف الع�صور احلديثة واملعا�صرة.
وحجة القائلني بهذا الوهم �أننا جند عند الفال�سفة العرب كثري ًا من الأفكار التي جاءت بها
الفل�سفة الغربية احلديثة واملعا�صرة .حيث جند جذور ال�شك عند ديكارت ،ومفهوم ال�سبب ّية
جند �أ�صل فر�ضية التط ّور عند داروين بو�ضوح عند الفارابي،
عند هيوم عند الغزايل .كما ِ
و�إخوان ال�صفا ،وابن طفيل .والأفكار االجتماعية االقت�صادية عن الدولة ،والعقد االجتماعي
عند فال�سفة التّنوير الفرن�سيني والإنكليز (رو�سو ،مونت�سكيو ،هوبز ،جون لوك) جندها عند
ابن خلدون ،واملقريزي .وقوانني العر�ض والطلب وتق�سيم العمل عند ماك�س فيرب ،ومارك�س،
جتدها �أي�ض ًا عند ابن خلدون .وفكرة قيام العلم واملعرفة على التجربة واحلوا�س عند
التجريب ّية الإنكليزية ،جندها عند جابر بن ح ّيان ،و�إخوان ال�صفا ...الخ.
ميكن �أن نقول � :إن بع�ض ًا من هذا الكالم �صحيح ،ولكن ال يجوز �أن ي�ستبد بنا
الوهم ،فنقوم ب�إ�سقاط الأفكار الفل�سفية الغربية احلديثة التي �أنتجتها روح الع�صور الأوروبية
على الفل�سفة العربية ،ونقف بطفولية �ساذجة معجبني ب�أنف�سنا ونكف عن اجلهد من �أجل
الإبداع الفل�سفي .ف�أ�صحاب موقف الكرب وال ُعجب الفارغني ،يرف�ضون الإفادة من الفل�سفة
الأوروبية بحجة اخلوف على الهوية والأ�صالة� .إن ثقافة الآخر ت�ستهدف ال�سيطرة علينا،
وه�ؤالء بغرورهم البالغ وتقدي�سهم للرتاث بجملته ،وللرتاث الفل�سفي بخ�صو�صيته ،يتعامون
عن كل التح ّوالت التي جرت بعد الع�صور الو�سطى ،ويرون �أن الإفادة من الفل�سفة الأوروبية
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احلديثة هو �إهانة لهذا الغرور الفارغ .لكن ابن ر�شد يعلمنا -كما ر�أينا� -أننا ،عندما نحرتم
�شخ�صية الآخر وحقيقته ،ف�إننا ُنغني بهذا �شخ�صيتنا وحقيقتنا .وال �ضري �إذا �أخذنا احلقيقة
من �أقوام خمالفني لنا يف اجلن�س والعقيدة ،وه�ؤالء الذين ت�ستب ّد بهم عقدة الكرب والغرور
ي�صدق عليهم قول امل�ست�شرق الفرن�سي جاك بريك�« :إن الرتاث العربي يثقل كاهل �أبنائه
ويبهظهم» .ففي هذا الرتاث يجد العربي و�سيلة حلماية ذاته ،ف�شعوره بروعة اللغة العربية،
وبعظمة تراثه ي�شكل له عامل كبح مينعه عن الدخول �إىل ميادين احل�ضارة الأوروب��ي��ة،
وي�صرفه عن تع ّلم لغات �شعوبها و�آدابها ،وقراءة فل�سفاتها املعا�صرة .وه�ؤالء م�صابون بعقدة
الكرب الفارغ ك�أن على �أب�صارهم غ�شاوة ،فال يرون �صريورة الوجود وحركته لأنهم ما زالوا
يعي�شون يف التاريخ املا�ضي.
املوقف الثاين  :هو موقف �أ�صحاب عقدة الدون ّية ،وهو نقي�ض املوقف الأول.
و�أ�صحابه مغرمون بالفل�سفة الأوروبية احلديثة واملعا�صرة ،ويرون �أن �سبب تخ ّلفنا وعجزنا
مت�سكنا بهذا ال�تراث امل ّيت الذي مل تعد تنب�ض فيه حياة .وهم
عن الإب��داع الفل�سفي ،هو ّ
يرف�ضون الرتاث جملة ومعه الرتاث الفل�سفي ،وك�أنهم يريدون ت�صفية احل�ساب معه �ش�أنهم
يف هذا �ش�أن الولد العاق مع �أبيه ال�شيخ الذي بلغ من الكرب ِعتيا ،مع هذا الأب الذي مل ي�ستطع
�أن يحقق لهذا الولد العاق �أحالم املراهقة البعيدة عن منطق العقل.
لقد �أخذ فال�سفتنا فيما م�ضى من الفل�سفة اليونانية ،ومل ي�شعروا بعقدة الدون ّية،
بل كان لديهم �شعور طاغ باحرتامها .والفارق كبري بني االحرتام وعقدة الدون ّية  .فلم ي�شعروا
بهذه العقدة ،لي�س لأننا كنا فاحتني لأج��زاء من العامل ،بل لأن هاج�س ًا كان يحركهم هو
�أن ي�صلوا �إىل احلقيقة ،و�أن ي�ضيفوا �إىل الفل�سفة اليونانية �شيئ ًا ما .وهذا �ش�أن كل �شعوب
الب�شرية ،يف عالقاتها الثقافية �إذ ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ض ،وثقافة الب�شرية مبا فيها الفل�سفة،
�شعوب متعددة ،ولو من بعيد� ،إ�سهامات متباينة.
قد �أ�سهمت فيها
ٌ
و�إذا كان الفل�سفة هي هذا اجلهد الفكري املتوتّر واملتوا�صل الذي متار�سه كل �أ ّمة
ملحة تفر�ضها طبيعة
يف كل زمان ومكان ،والذي يتناول م�شكالت ميتافيزيقية مقلقة ،وحياتية ّ
كل ع�صر ،ف�إن العوامل التي �أ�شرنا �إليها جمتمعة قد كبحت ذلك اجلهد عن الفعل ،وخلقت
فينا عطالة تكاد تكون دائمة ،منعتنا عن التفكري يف �أن نتجاوز ما نحن عليه ،وعن طرح
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احللول للم�شاكل التي نعانيها وتعانيها الب�شرية ،و�أ�سلمتنا �إىل االنفعال وال�سكون والالمباالة.
وامتنعت لدينا والدة فل�سفة عربية حديثة �أو معا�صرة.
اخلامتة
والآن ،ميكن �أن نطرح ال�س�ؤال ب�شكل �آخر هو :هل ميكن للعرب على املدى القريب
�أن يبدعوا فل�سفة عربية معا�صرة ؟ �أو هل نحن الآن بانتظار فل�سفة عربية معا�صرة ؟ اجلواب
ال نعرف .وهنا حت�ضرين مقولتان :
املقولة الأوىل  :للفيل�سوف الأملاين هيغل ،وهي �أنَّ الفل�سفة مثل البومة ال حت ّلق �إال
فوق اخلرائب .قد يكون يف قول هيغل �شيء من
ال�صحة .فالفل�سفة الأملانية ولدت يف ع�صر
ّ
متزّق �أملانيا �إىل ثالثمئة وخم�سني دويلة .والفل�سفة العربية الو�سيطة ،مل تولد يف ع�صر الزهو
العربي كما يقال (يف ع�صر الر�شيد وامل�أمون) ،بل ولدت يف ع�صور مت�أخرة� ،أي يف ع�صر
الدويالت املن�ش ّقة عن الدولة املركزية يف بغداد .ولكن ملاذا مل تحُ ِّلق الآن بومة هيغل فوق
�صحت مقولة
خرائبنا ؟ فهل هناك خراب �أ�شد هو ًال من هذا اخلراب الذي نعي�شه الآن ؟ و�إذا ّ
هيغل ،ف�أرجو �أن ال حت ّلق بومته -مهما كانت الفل�سفة عظيمة -فوق خرائبنا ،لأننا مل نعد
نحتمل خراب ًا �أكرث من هذا اخلراب الذي نعي�شه الآن.
املقولة الثانية  :للفيل�سوف الت�شيكي املعا�صر هرني زيلني الذي يرى �أن الفل�سفة
م ّرت بثالث معقوليات هي  :املعقولية الأوىل وميثلها �أر�سطو ،وكل ما كتب بعده يف الفل�سفة
العربية الو�سيطة ويف الفل�سفة امل�سيحية الالتينية ،هو على هام�ش �أر�سطو .واملعقولية الثانية،
ومي ّثلها ديكارت ،الذي كانت فل�سفته مق ّدمة لوالدة الفل�سفة احلديثة .وكل ما كتب بعده كانت
على هام�ش الديكارتية .اما املعقولية الثالثة التي مي ّثلها هيغل ،وكل الفل�سفات التي جاءت
�شتم من هذه املقولة رائحة عن�صرية ،كما قلت ل�صاحبها-
بعده ،فهي على هام�ش فل�سفته .و ُي ّ
وقد كان �أ�ستاذي� -أنت جعلت الفل�سفة تبد أ� بالعرق الآري ،وتنتهي به ،و�أبعدت �شعوب ًا بكاملها
عن هذا الإبداع .فقال يل :ا�ستقر�أتُ تاريخ الفل�سفة ،وحكمتُ على املا�ضي ،ومل �أحكم على
امل�ستقبل ،وقال املعقولية الرابعة ميكن �أن مي ّثلها فيل�سوف من �آ�سيا� ،أو �أفريقيا� ،أو من
�أمريكا الالتينية.
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و�إذا �صحت مقولة زيلني ،فرنجو �أن مي ّثل املعقولية الرابعة فيل�سوف من م�صر� ،أو
�سوريا� ،أو لبنان� ،أو العراق� ،أو من �أي بلد عربي �آخر .هذا حلم ،واحللم ال ي�صنع واقع ًا ،ولكنه
قد ي�ضع لنا �صوى على الطريق ،ويبعث فينا العزمية على التفل�سف .فو�ضع ال�صوى وبعث
العزمية ميكن �أن يتخذا منطلق ًا من القاعدة التي تقول « :العلم امل�ستقر كاجلهل امل�ستقر».
وعلى الرغم من �أن هذه القاعدة قد و�ضعها �صويف كبري هو ال ِّن َّفري ،لكنها ت�أتي يف �صميم
حياتنا الثقافية والفل�سفية� ،إذ تدعونا �إىل جتاوز ما نحن عليه ،واالرتقاء من ر�ؤية �ض ّيقة
�إىل ر�ؤية �أرحب نرى فيها م�شاكلنا وم�شاكل الب�شرية ،ونحاول ح ّلها من منطلق منظومتنا
الأخالقية يف موروثنا الثقايف وعلى �ضوء املعرفة الإن�سانية الراهنة� .إنَّ عالج هذه امل�شاكل
ب�شمولية تامة وغري منف�صلة عن م�شاكل الإن�سانية املعا�صرة ،ومثل هذه الر�ؤية قد متكننا من
�إبداع فل�سفة عربية معا�صرة ،وتفر�ض علينا �أن نعي�ش بعمق وفعل امل�شاكل الراهنة للب�شرية
ال �أن نعاي�شها عن ُبعد وبانفعال.و�أق�صد بذلك� ،أن الب�شرية تعي�ش الآن ثالث ثورات علم ّية
يف �آن واحد  :ثورة غزو الف�ضاء ،وثورة هند�سة الوراثة ،وثورة ال�سيربناتيكا واملعلوماتية.هذه
الثورات قد حت ُل بع�ض م�شاكل الإن�سانية ،لكنها بالت�أكيد �ستخلق م�شاكل حياتية جديدة ،ومن
املمكن �أن تخلق م�سائل ميتافيزيقية ال ي�ستطيع احد �أن يتنب�أ بها الآن .و�إذا ُقدِّ ر لنا �أن نبدع
فل�سفة جديدة ف�سوف يكون با�ستطاعتنا �أن ن�سهم يف حل م�شاكل الب�شرية الناجمة عن تط ّور
هذه الثورات الثالث وجناحها.
�إن �إبداع فل�سفة عربية معا�صرة ذات طابع متف ّرد يرتبط يف ر�أيي با�ستلهام روح
احل�ضارة العربية التي ت�ضرب جذورها يف �أعماق التاريخ البعيد والقريب ،يف ح�ضارة بابل،
و�آ�شور ،والكنعانيني ،واحل�ضارة العربية الإ�سالمية.وهذه الروح تظاهرت:
�أو ًال  :يف جهد �إن�سانها �إىل التقريب بني الالمتناهي واملتناهي ،بني اهلل والإن�سان،
ويف �صبوته �إىل اخللود الذي عبرّ عنه يف الفن والأدب والفل�سفة.
وثاني ًا  :يف منظومة القيم الروحية والأخالقية التي جاء بها الإ�سالم وامل�سيحية،
وت� ّأ�صلت يف بنيتنا النف�سية .وامل�سيحية لي�ست تعبري ًا عن روح احل�ضارة الرومانية وال نتاج ًا
لها ،بل هي رف�ض لهذه الروح واحتجاج عليها .وال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم هو ابن احل�ضارة
العربية ،ابن �سوريا ،ولي�س ابن روما ،وال باري�س ،وال وا�شنطن التي مل تكن قد ولدت بعد.
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و�أخري ًا ،يجب ت�أكيد �أن الإبداع يف الفل�سفة والأدب والفن ال ي�أتي بح�سب خمطط
مدرو�س ،مثلما نخطط لبناء �ضخم على الورق .ثم نبد�أ بتنفيذ هذا املخطط ،فنح�سب كم ّية
احلديد ،والإ�سمنت ،واحلجارة ،وندر�س مو�ضع الأعمدة ،ومتانة الأ�س�س وال�سقوف واجلدران.
�إن الإبداع الفل�سفي ال ي�أتي على هذا النحو� .أي ال ي�صح �أن نظن �أ َّنه �إذا هي�أنا ظروف ًا مع ّينة،
وتالفينا معوقات الإب��داع الفل�سفي التي �أ�شرنا �إليها وقمنا برتبية اجليل ،وتثقيف عامة
ال�شعب ،ور�صد النفقات املالية من �أجل الإطالع على ثقافة الآخرين من خالل ترجمة الرتاث
الإن�ساين لإحداث تراكم ثقايف وعلمي ،ميكن �أن تولد فل�سفة على املدى القريب �أو البعيد.
نقول � :إن الإبداع يف الفل�سفة والأدب والفن ،ال يكون على هذا النحو التخطيطي
امليكانيكي .و�إذا كنا ن�ؤكد �أن املعوقات التي �أ�شرنا �إليها تعطل الإبداع الفل�سفي ،ف�إن �إزالتها
ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل هذا الإب��داع� .إن الإب��داع يف الفل�سفة والأدب والفن يكون على نحو
ما تبدعه احلياة ،كما يقول برغ�سون؛ فاحلياة ال تبدع على نحو ميكانيكي ،بل هي خالقة
للتف ّرد واجل ّدة والطرافة .واملوروث الثقايف واخل�صائ�ص الروحية للأمة ،وما متثلته من تراث
الإن�سانية يف جتربتها ت�شبه يف ر�أيي ،الدفقة احليو ّية الكامنة يف املادة .و�إذا كنا ال ن�ستطيع �أن
نتنب أ� على �أي نحو ،ويف �أي جهة وزمان ومكان �ستبدع هذه الدفقة �شك ًال من �أ�شكال احلياة.
ولكن هذا ال يعفينا من العمل على �إزالة تلك املعوقات وال من اجلهد الفكري ،وال من العمل
على حتقيق كافة الظروف املمكنة للإبداع الفل�سفي.
�إن الفل�سفة التي نحلم بوالدتها ذات يوم هي التزام بق�ضايانا املقلقة التي ته ّدد
م�صرينا ووجودنا� ،إنها اجلهد الفكري العنيد املتوا�صل كي ننجب من َر ِح��م هذا الزمن
البخيل الهرم زمن ًا فتي ًا �شاب ًا كرمي ًا .وعلى الرغم من احلزن الذي يعرتينا لواقع الفل�سفة
عند العرب ،ف�إننا نوا�سي �أنف�سنا بوجود �إرها�صات ولو �ضعيفة ،ووم�ضات من الأم��ل ،ولو
خاطفة ،تل ّمح ولو من بعيد �إىل �إمكانية والدة فل�سفة عربية معا�صرة ،مما يجعلني �أقول مع
ذي الرمة :
مي على البلى   فما زال منه ًال بجرعائك القط ُر
�أال يا ا�سلمي يا دا َر َّ
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ملاذا ال ي�ستيطع العرب �أن يقدّموا فيل�سوفا ّ
منظـرًا
على م�ستوى العامل ؟

اخللفية التاريخ ّية لإ�شكال ّية الفل�سفة يف الفكر املعا�صر
عندما كنا يف بداية طريقنا يف درا�سة تاريخ الفل�سفة ،وجدنا �أنف�سنا �أمام �أ�سئلة :
هل �إن تع ُلم الفل�سفة مي�سور لكل �إن�سان ؟ وهل �صحيح القول �إن الإن�سان يتفل�سف
بالطبع؟ وهل الفل�سفة تكت�سب باملران واملمار�سة ؟ �إن هذه الأ�سئلة ،التي تبدو �ساذجة ،يف
نظر الكثريين  ،1ت�ستك�شف حق ًا طريقنا �إىل �إ�شكال ّية التمييز بني �أن نعرف الو�ضع ال�شاذ
للفيل�سوف يف الفكر العربي احلديث واملعا�صر؛ �أو نبقى نت�ساءل :هل تخلو مطاوي فكرنا
املعا�صر من فيل�سوف منظر حقيقي على م�ستوى العامل ؟ و�إذا كان لدينا من تتوفر فيه
�شرائط الفيل�سوف ،فلماذا نحجم عن ت�سميته بالفيل�سوف ،ونكتفي بت�سميته مفكرا ،و هي
ت�سمية غام�ضة ال تف�صح عن طبيعة الفكر الذي يعاجله �أي مفكر يف الآداب� ،أو االجتماع� ،أو
الفنون� ،أو العلوم الأخرى ؟
ومعنى هذا �أن العرب املعا�صرين يحجمون عن ت�سمية املفكر املتفل�سف بالفيل�سوف،
مهند�س ،وناظم ال�شعر
على الرغم من �أنه جرت عاداتهم �أن ي�س ّموا الطبيب طبيب ًا ،واملهند�س
ً
�شاعر ًا؛ فك�أن ا�سم فيل�سوف يثري يف نفو�س ال�سامعني �أنهم �إزاء �شخ�ص ا�ستثنائي و نادر
لي�س من ال�سهل وج��وده بني النا�س � ،2أي مبعنى �آخر �أن تخلفنا الثقايف ،هنا ،يف�صح عن
مقا�صد «الأ�سوار ال�شاخمة حول القلعة التي ي�سكنها الفال�سفة وظيفتها احلجب �أكرث من
احلماية� .إنها حتجب الفال�سفة عن �أب�صار النا�س ،كما حتجب النا�س عن الفال�سفة»3؛ وهذه
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هي �إ�شكال ّية الفرق بني ال�شرق والغرب ،وعلى نحو �أخ�ص بني العرب والأوروبيني ،يف التعامل
مع الفكر الفل�سفي من جهة االنتماء العقيدي .ففي الغرب ال يرت ّددون بت�سمية املفكر املنتج
للأفكار الفل�سفية والباحث املت�أمل يف الق�ضايا العقل ّية وتف�سريها� ،أو حتليلها�،أو تنظيمها،
فيل�سوف ًا على �أ�سا�س ت�أهيله ملعرفة كل �شيء عن العامل؛ من دون ارتباط بني الفل�سفة والعقيدة،
خ�صو�ص ًا بعد ع�صر الأنوار .بينما نالحظ �أن العرب ال يجر�ؤون على ت�سمية املفكر ،مهما كان
بالفيل�سوف من جهة �إبداعه العقلي الذي ي�شرتطون �صدوره بال متا�س مع االنتماء العقيدي.
ومن هنا ،نالحظ �أن املفكر العربي ال ي�ستطيع �أن يفكر خارج الأطر االجتماع ّية ،لأن املركز ّية
العقيد ّية واالجتماع ّية عند العرب هي التي حتكم طبيعة التفكري العقلي .ولي�س معنى هذا �أن
الفكر العربي يت�ساوق مع الفكر احلر طاملا �أن احلرية  4الفكرية عند العرب غري متكافئة
مع �شروط النظر العقلي يف الأ�شياء ،كيفما كانت ،وحيثما وجدت ،و�أينما ح ّلت .لي�س هذا
الذي نزعمه ،ها هنا ،اتهام ًا للأن�سنة العربية ب�أنها مق ّيدة العقل ،بل �إن املوروث العقيدي
االجتماعي هو الذي ح ّدد الكيف ّية التي ميار�سها العقل العربي �ضمن �أطر ال ينبغي لها �أن
تتناق�ض مع املوروث 5.وهذا هو املفتاح الذي ن�ستطيع الولوج بوا�سطته �إىل مدخل املواقف
العربية ال�سلب ّية املختلفة من الفيل�سوف من جهة �أنه يجب �أن ال ينحرف  6عن �أقوال الفقهاء،
7
ومن�سقي ال�شريعة ،ومفكري املذاهب.
ومنظـّري العقائدّ ،
من هنا� ،أقول � :إن الت�ص ّورات ال�سابقة ،ينبغي �أن تر�شدنا �إىل البحث يف الأ�صول
التاريخ ّية لهذه الإ�شكال ّية ،من جهة الزعم ب�أن الفكر الفل�سفي العربي احلديث واملعا�صر مل
ينتج فيل�سوف ًا  8على امل�ستوى العربي .فهذا الأمر ي�ستوجب الإ�شارة �إىل �أن املوروث العربي
فر�ض على الفال�سفة يف الإ�سالم� ،أن يق ّرروا �صراحة الو�صل بني ال ّدين و الفل�سفة ،9كما
ذهب فال�سفة امل�شرق و املغرب ،من ال�سابقني على ابن ر�شد 10الذي �أكد �صراحة هذا االجتاه
11
خ�صو�ص ًا عندما عنون كتاب ًا له بـ ف�صل املقال فيما بني احلكمة و ال�شريعة من االت�صال.
12
وبناء عليه ،نالحظ النمط ّية نف�سها عند الفال�سفة الآخرين من �أ�صحاب الديانات الأخرى.
فه�ؤالء الفال�سفة جميع ًا كانوا يدفعون بالفل�سفة يف طريق العقيدة ،متام ًا كما فعل ،بعد
ذلك� ،آباء الكني�سة الأوروبية  13يف الع�صر الو�سيط ،فكان �صدام عنيف بني العقائد الوثوق ّية
والفل�سفة حتى ا�ستطاع الفكر الأوروب��ي يف ع�صر الأن��وار �أن يق ّدم فال�سفة على القيا�س
اليوناين.
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نحن ال نرت ّدد اليوم يف �أن نزعم �أن م�شكلة امل�شاكل عند الفال�سفة العرب امل�سلمني،
و فال�سفة امل�سيحية يف الع�صور الو�سطى� ،إمن��ا ترجع �إىل ارتباطهم بعقائد وثوق ّية مل
تظهرهم فال�سفة بحق دون النظر �إليهم من زوايا راديكالية دين ّية مهما حاولنا �أن ننت�صر
14
لفل�سفاتهم التي هيمنت على م�سارات امل��وروث الفل�سفي ال ّديني حتى الع�صر احلديث.
ولي�س من املظنون ،هنا� ،أن العقل العربي ا�ستطاع �أن يقاب�س الفل�سفة دون ربطها بال ّدين �أو
ال�صدور عنه يف احلكم ،حتى و �إن اختلفا يف الق�صد والهدف .لذلك نحن بحاجة �إىل ال ّنظر
يف املفا�صل التاريخ ّية التي حجبت عمل ّية اال�ستقالل الفل�سفي 15,فلم يتم دفع الفكر العربي
التم�سك مببادئ عقيد ّية وثوق ّية ا�ستكمنت يف الوعي العربي ،فظهرت
احلديث �إىل التح ّرر من ّ
متنافرة مع حركة التفل�سف يف الفكر املعا�صر ،على نحو ناق�ص ،ك�أنها وليد غري تام اخللقة،
�سوي.
فيه حياة لكنه لي�س مبخلوق ّ
وبناء على ما تقدم من عر�ض مزدوج باملع�ضالت ،واالرتياب ،وكذلك االنف�صام يف
�شخ�صية الإن�سان العربي عن ذاته ،وجمتمعه ،لهيمنة املوروث الديني الذي يبدو مزدوج ًا بني
التق ّدم ّية والرجع ّية ،وحر ّية الفكر وم�صادرة الر�أي الآخر ،واالنفتاح الثقايف
والتحجر على
ّ
املوروث ،واالنت�صار ملا يخالف العقيدة �أو نق�ضها .فالت�أ�سي�س املعريف ال يقوم على عقالنية
طاملا �أنها حمكومة باملذهب ّية ،والطائف ّية ،والعرق ّية ،وكل ما ال يقع حتت طائلة تف�سرينا ،لأننا
ن�سبح يف تيار مندفع �إىل وهم ال �أ�صل له .معنى هذا� ،أ ّننا ب�إزاء فو�ضى معرف ّية يف �ضوء كل
ما يتع ّر�ض له الإن�سان العربي من ال�سلطات التي حت ّدد فعال ّياته ،و�أخطر هذه ال�سلطات هي
�سلطة العقل الذي به نتحكم بالتفل�سف حيثما يكون االنفتاح على نحو يت�ساوق يف موازنة
معرف ّية تقوم على تزاوج عقلي بني الرتاث واملعا�صرة وامل�ستقبل ّية.
ولعل �أبرز م�شاكلنا املعرف ّية ،من جهة �أن يكون لدينا القدرة على �إنتاج فيل�سوف،
هو هذا االعتداد الذاتي الذي يبيح ل�صاحبه ب�أن يزعم ب�أنه فيل�سوف وله مذهب فل�سفي
ير ّوج له .فلو بحثنا فيما ق ّدمه املتفل�سفون العرب من اجتهادات فل�سفية لوجدناها �أ�صال
ال ت�ستند �إىل �أر�ض ّية معرف ّية �صلبة م�ستقلة ،ميكن �أن ت�شاد عليها عمارة فل�سفية �شاخمة؛
لكننا على العك�س وجدنا �أن كل ما ت�أ�س�س من حماوالت فل�سف ّية عرب ّية معا�صرة ،هي اتباع ّية،
وغري �أ�صيلة ،ت�أخذ من الغرب على نحو مكرور غري مجُ ٍد ،ولذلك ظهرت يف الف�ضاء الفل�سفي

الآخر | �صيف 2011

45

46

ملاذا ال ي�ستطيع العرب �أن يقدّموا فيل�سوفا ًّ
منظـّرا على م�ستوى العامل ؟

على نحو ال روح فيها ،وتفتقد عنا�صر الت�أ�صيل و الإبداع على م�ستوى العامل ّية ،فتبقى �أ�سرية
املحل ّية ،والإقليم ّية ،والقطر ّية ،فال يكتب لها االنت�شار حتى على م�ستوى العامل العربي .معنى
هذا� ،أننا جند املعنيني بالفل�سفة ،در�س ًا وبحث ًا وترجم ًة ،قد قاموا ب���أدوار ممثلني ثانويني
يف م�سرح ّية الفل�سفة احلديثة واملعا�صرة ،بل ال جند بينهم ممث ًال حقيقي ًا لدور الفيل�سوف
باملعنى الدقيق الذي يقا�س عليه الفكر الفل�سفي العاملي ،احلديث و املعا�صر 16.وبناء على ما
تق ّدم ،نالحظ �أن الظروف املو�ضوع ّية للإجنازات الفل�سف ّية يف الفكر العربي املعا�صر ،ميكن
ح�صرها على النحو الآتي :
�أو ًال � :إن م�ساحة الفكر العربي تبدو حمدودة بقيا�س التفاعل الثقايف بني الغرب
وال�شرق لأ�سباب كثرية� ،أبرزها :انهيار الدولة العربية على �أيدي املغول �سنة  1258يف امل�شرق،
وخ�ضوع الأر�ض العربية لال�ستعمار الأوروبي بعد �سقوط غرناطة �سنة  1492يف املغرب.
ثانياً � :إن فعال ّيات الفال�سفة العرب امل�سلمني ،وكذلك امل�سيحيينّ  ،واليهود وغريهم
على الأر�ض العربية ،مل ّ
تتخل�ص من م�ؤثرات العقائد الوثوق ّية يف موروث الثقافة العرب ّية
الإ�سالم ّية ،فانقلب التفل�سف ،هنا� ،إىل �شروح على املتون الفل�سف ّية يف الع�صور املت�أخرة حتى
الع�صر احلديث يف القرن التا�سع ع�شر.
ولعل من م�شاغلنا ،هاهنا� ،أن نراجع هذه الإ�شكال ّية ،ونبحث يف �أ�صولها و�أ�سبابها،
للف�صل فيما نالحظه من خلط يف الفر�ض ّيات التي ت�ؤكد �أن كتابات املفكرين املتفل�سفني
العرب مل ترق �إىل م�ستوى التنظري الفل�سفي ،ولي�س ما ق ّدموه ما يثبت �أ�صالة فل�سف ّية .ومن
ذلك وقوعنا يف دائرتني خمتلفتني :
الأوىل  :مل ي�ستطع واحد من املفكرين العرب املتفل�سفني �أن يقدم لنا ك�شف ًا دقيق ًا
لتاريخ الفل�سفة العربية ،وبح�سب قول هيغل� :إن تاريخ الفل�سفة هو الفل�سفة.
والثانية � :أن �أحد ًا من املفكرين العرب املتفل�سفني مل يكتب فكره على �سبيل اخللق
والإبداع ،و�إمنا جاءت �أعماله على �سبيل التقليد والإتباع.
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امل�شتغلون بالفل�سفة يف الفكر العربي احلديث و املعا�صر
�إن مراجعتنا مل�سح ببليوغرايف �أ ّويل  17للمفكرين العرب املتفل�سفني النه�ضويني
منذ ع�صر النه�ضة العرب ّية الأوىل يف القرن التا�سع ع�شر� ،أو له�ؤالء الذين �أ ّدوا و ي�ؤ ّدون �أدوار ًا
بارزة يف النه�ضة العربية الثانية ،تبيح لنا تق�سيم ه�ؤالء و�أولئك على مرتبتني :

18

�أو ًال  :املرتبة الأوىل من النه�ضويني ،مل يكونوا قريبني للفل�ســفة بقدر ما كانوا من
مثقفي النه�ضة الأوىل ،وقد تو ّزعت كتاباتهم على عدة فروع من املعرفة ،منها الفل�ســفة.
و ميكننا �أن نق�سمهم اىل  4درجات :
 .1مفكرون كتبوا مقاالت فل�سف ّية ،التي نقلوا فيها انطباعاتهم من قراءاتهم
19
الأوروبية.
20
 .2مفكرون �ألفوا كتب ًا يف مو�ضوعات فل�سف ّية بت�أثري �إعجابهم بفال�سفة �أوروبيني.
 .3مفكرون تعلموا يف �أوروب��ا ،و كتبوا ر�سائل علمية لنيل الدكتوراه ،لكنهم مل
21
ين�شروها ،فظلت حبي�سة رفوف جامعاتهم.
22
 4مفكرون كتبوا يف الفل�سفة ،وحتولوا عنها �إىل فروع معرفية �أخرى.
ثانياً  :املرتبة الثانية من النه�ضويني ،وهم الأكرث عدد ًا من امل�شتغلني بالفل�سفة
على نحو
متخ�ص�ص من �أ�ساتذة النه�ضة الثانية  ،فكانوا ر ّواد ًا بحق يف الفكر الفل�سفي العربي
ّ
املعا�صر ،وهم على �أربع درجات :
 .1متفل�سفون غري �أكادمييني ،وه�ؤالء كانوا مفكرين مثقفني من طراز عال ،ف�ألفوا
23
كتبا ت�ص ّنف يف الفل�سفة ،ولكنهم مل يرقوا �إىل التنظري على م�ستوى الفال�سفة.
 .2متفل�سفون �أكادمييون ،وهم الغالب الأعظم من الذين يد ّر�سون الفل�سفة يف
اجلامعات ،ولكن الأكرثين منهم مل يق ّدموا م�شاريع فل�سف ّية ،واكتفوا بن�شر ما
24
�أجنزوا من ر�سائل املاج�ستري و �أطروحات الدكتوراه.
 .3متفل�سفون مرتجمون ،احرتفوا تعريب الن�صو�ص الفل�سف ّية الأوروب ّية ،واختلفت
25
�أدوارهم املتفاوتة ،يف ترجماتهم التي ن�شروها بالعربية.
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 .4متفل�سفون احرتفوا الت�أليف الفل�سفي ،وق ّدموا ت�أ�سي�سات فل�سف ّية تتباين بني
26
م�شروع و �آخر ،ا�ستناد ًا �إىل منطلقاتهم الأيديولوج ّية.
�إن ه��ذا اال�شتغال بالفل�سفة مل يكن على م�ستويات مت�شابهة� ،أو متقاربة� ،أو
مت�ساوية ،بل تن ّوع تن ّوع ًا �شديد ًا يف قدرات امل�شتغلني ونتائج درا�ساتهم الفل�سف ّية .ويف الأعم
الأغلب نالحظ تفاوت ًا بني كل نوع و�آخر .و لي�س من احلق القول �إن متفل�سفي النه�ضة الأوىل
كانوا على م�ستوى فل�سفي واحد ،بل كانوا من ّ
املطلعني على الفل�سفة على نحو متناثر ال قيمة
له لتقرير وجود فيل�سوف عربي ّ
منظر ميكن و�ضعه يف م�ستوى فيل�سوف حمرتف .معنى هذا،
�أن م�ؤرخي  27النه�ضة الأوىل ،كانوا غري دقيقني يف احلديث عن اال�ستيعاب الفل�سفي لرجال
النه�ضة الأوىل ،لذلك �أ�صدروا �أحكام ًا مغلوطة على بع�ض رجال تلك النه�ضة ب�أنهم فال�سفة،
ويف احلقيقة �أن �أعمالهم كانت ح�صيلة ثقافة فل�سفية عامة .وهذا كالم ال طائل حتته ،وال
قيمة له من جهة نقد البنية الداخلية لأعمالهم .فقد وجدنا رجال النه�ضة الأوىل اتباعيينّ
للفكر الفل�سفي الأوروبي� ،أوراف�ضني له ،ومل جند بينهم من �إ�ستطاع �أن ي�ؤ�س�س فكر ًا حمرتف ًا
التم�سك بالرتاث.
من جهة الع�صرنة الأوروبية �أومن جهة ّ
ويف اجلانب الآخر ،نالحظ متفل�سفي النه�ضة الثانية ،تع ّمقت عندهم الدرا�سات
الفل�سف ّية ،بخا�صة الدرجات  1و  2و  ،3على نحو ما وجدناه بني �أعالم الفكر الفل�سفي العربي
املعا�صر ،باحثني ،وتدري�سيينّ  ،ومرتجمني .لكن مل يظهر بينهم فيل�سوفا ّ
منظر ًا على م�ستوى
العربية ،وح�سبهم ق ّدموا جهود ًا ممتازة ال ينبغي �أن ننكرها �أو نقلل من قيمتها .ومن جهة
�أخرى ،ن�شعر بامل�س�ؤولية التاريخ ّية عندما نركز بحثنا ،هنا ،على الدرجة  4من رجال النه�ضة
الثانية ،فه�ؤالء هم الذين يبدون لنا با�ستحقاق ر ّواد ًا الزدهار الفل�سفة 28,وهم على نوعني يف
�إجنازاتهم الفل�سف ّية :
 .1فال�سفة عرب ،من احلق �أن نح�سبهم منظـّرين على م�ستوى عال من ال�شمول يف
الإبداع الفل�سفي ،لكنهم مل ي�صلوا للعاملية ،لأن اجنازاتهم الفل�سف ّية ،على الرغم
من قيمتها العالية ،مل حت�سب فل�سفة �أ�صيلة بني الفل�سفات املعروفة على م�ستوى
العامل ،ولأنها قامت على �أ�س�س الإتباع لفل�سفات �أوروبية بالعربية ،فلم ت�ستطع �أن
29
ترقى �إىل العاملية.
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 .2فال�سفة عرب ،من الواجب علينا �أن نعرتف �أنهم ق ّدموا �أعما ًال فل�سف ّية اجتهدوا
ف�سجلوا فيها ق ّوة يف الإبداع على
يف �صياغتها على وفق تنظري اال�ستقالل الفل�سفيّ ،
نحو جديد ،وهم على م�ستويني :
الأول � :ضيق حمدود ،فلم جند لهم �أ�صداء يف القراءات الفل�سفية العامل ّية �إال
مباكتبه ه�ؤالء من كتابات باللغات الأوروبية� ،أو بتدقيق باحثني �أوروبيني ،هنا وهناك ،ق�صدوا
30
التعريف به�ؤالء العرب يف �سياق الفل�سفات الراهنة.
الثاين  :انت�شار م�ص ّنفات فال�سفة عرب باللـّغات الأوروب ّية من �أ�صحاب امل�شروعات
الفل�سف ّية ،وه�ؤالء هم الذين نع ّول عليهم باحلكم على �أ�سا�س الفيل�سوف الذي ميكن �أن يق ّدمه
31
العرب ليكون على م�ستوى العامل.
�إ�شكال ّية �أن العرب مل يقدّموا فيل�سوفا على م�ستوى العامل
�أول ما يجب مالحظته ،هنا� ،أن اجتاهات امل�شتغلني بالفل�سفة يف العامل العربي
تن ّوعت بتن ّوع االجتاهات الفل�سف ّية يف الغرب ،فمنهم املثاليون ،والعقالنيون ،والواقعيون،
والتجريبيون ،وامل��ادي��ون ،وال��وج��ودي��ون ،واملارك�سيون ،وال�براغ��م��ات��ي��ون ،والليرباليون،
والو�ضعيون .ومن وجه �آخر ،جند �أن منهم من ح�سب على التومائية ،والديكارتية ،والكانطية،
والهيغلية ،بل وجدنا منهم من هو غربي �أو �إ�سالمي يف املنهج .وقد ظهرت منذ عهد قريب
مذاهب معا�صرة كفل�سفة العلم ،وفل�سفة اللغة ،وفل�سفة الأل�سن ّية ،وفل�سفة العقل« .لكن
مبقارنة مقاربة الفال�سفة احلديثني مع مقارنة �أ�سالفهم ،ور�ؤية كيف تتجدد امل�شكالت ويعاد
تف�سريها ،رمبا ميكن لنا �أن نكون قادرين على تعميق فهمنا ،و�أن نبد�أ يف متييز ما هو مهم
32
مما هو �سطحي ،كما من ًيز الأمور ذات الأهم ّية الباقية من الهواج�س وال�ضالالت الزائلة».
ومعنى هذا �أننا ،لكي نكون �أمناء يف بحثنا بخ�صو�ص الفيل�سوف العربي الذي
نطمح �أن يكون ّ
منظرا على م�ستوى العامل ،البد من تو ّفر الوعي يف عقولنا لكي ندرك القيمة
العالية ملثل هذا الفيل�سوف� .إن ّ
التخل�ص من اخلرافات  ،و ال�سخريات التي تتع ّر�ض لها
الفل�سفة يف جمتمعنا الذي ال يحرتمها ،بل يقرنها ب�أو�صاف متخلفة ،وقد تخرج الألفاظ عن
ال ّلياقة .ومن ذلك ،ما ينقله نا�صيف ن�صار عن �أحمد بي�ضون ،كما م ّر بنا ،ب�ش�أن الفال�سفة
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املتواجدين يف قلعة م�سو ّرة فوق جبل يف جزيرة و�سط بحر حميط  ،فيبعد النا�س عنهم لأنهم
33
على الياب�سة.
«�إن لوحة كهذه ال ّلوحة عن الفال�سفة بعيدة جد ًا عن احلياة والرباءة .فهي ترمي
�إىل خدمة نهج فكري حم ّدد� ،إحدى �سماته الرئي�س ّية ا�ستبعاد الفل�سفة من دنيا العرب .فمن
هم النا�س الذين يت�ص ّورون الفال�سفة بهذا ال�شكل ؟ وما هو ن�صيب هذا الت�ص ّور من احلقيقة؟
وما �أ�سباب هذا الت�ص ّور ؟ وما نتائجه وطرق �إ�صالحه ؟ لو كان الن�ص الذي بني �أيدينا يرمي
�إىل خدمة الفل�سفة ،لواجه هذه الأ�سئلة مبا�شرة ،وبج ّدية ومو�ضوع ّية.ويذكر الن�ص � 34أن بالد
الغرب هي قبل �سواها بالد الفل�سفة.و لكن يف بالد الغرب ،فئات كثرية ال ترى يف الفل�سفة
قلعة ،وال تتعامل مع الفال�سفة باعتبارهم �سكان قلعة .ويف احلقيقة� ،إن �أهل الغرب ينظرون
�إىل الفال�سفة ،كما ينظرون �إىل ال�شعراء ،والريا�ضيني ،والروائيني؛ فريون بينهم كبار ًا
عمالقة وكبار ًا غري عمالقة ،و�صغار ًا و �آخرين متو�سطي املنزلة .علينا �أن نبحث عن �أكرث
الت�ص ّورات انطباق ًا على الفل�سفة والفال�سفة ،من وجهة الت�صنيف واملنزلة ،يف طبيعة وتاريخ
الفعل الفل�سفي نف�سه ،ال يف الت�ص ّورات والتخ ّيالت ال�شعب ّية ال�شائعة ،مع �أنها جزء مما ينبغي
اعتباره لتكوين نظرة �شاملة �إىل منزلة الفل�سفة يف الثقافة و املجتمع .وهكذا تلتقي حول
�صورة قلعة الفل�سفة م�صالح القوى ،اخلارج ّية و الداخل ّية ،التي ال ترى لنف�سها م�صلحة يف
رعاية الفل�سفة و يف ازدهارها يف الثقافة العرب ّية�.إن ع�صرنا من �أكرث الع�صور �إقبا ًال على
الفل�سفة وتن ّوع ًا يف البحث الفل�سفي .فما الداعي �إىل اختزال هذا التن ّوع [الفل�سفي] وجعل
35
حا�ضر الفل�سفة يتمثـّل (�إىل مدى بعيد) مب�ؤلفني لي�سوا فال�سفة باملعنى احل�صري ؟ »
وبناء على ما تق ّدم ،تكون احلاجة �إىل حتليل املوقف ال�شامل بدر�س �إ�شكالية :
ملاذا مل يقدم العرب فيل�سوف ًا منظـّر ًا على م�ستوى العامل ؟هي الأخرى� ،إ�شكالية ذات عالقة
بالوعي الفل�سفي الذي يجب �أن يقرتن بالعقل عند املفكر العربي ،وهو يت�أمل امل�سائل الثالث
التي ت�شغل فكر �أي فيل�سوف يف تاريخ الفل�سفة منذ �أفالطون و �أر�سطوطالي�س �إىل يومنا هذا.
وهذه امل�سائل هي  :كيف جنيب �س�ؤا ًال عن ما هو الوجود ؟ وملاذا تكون املعرفة مع�ضلة نحتاج
�إىل البحث فيها ؟ وكم تتعلق مباحث القيم بالإن�سان ،واملجتمع ،والعامل ؟
فلو �أخذنا مو�ضوع الوجود ،جند �إن الفيل�سوف لن ي�ستطيع �أن يف�صل بني الوعي
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والعقل ،لأن الوعي �سابق على العقل .ولي�س من املقبول �أن نت�ص ّور �أن امل�شتغلني بالفل�سفة عنوا
مببحث الوجود كما يجب ،لأنهم مل ي�ستندوا يف عقالن ّيتهم يف الوجود على وعيهم باملوجودات
ب�سبب قراءتهم لفل�سفة ديكارت ،والعقليينّ الذين ربطوا العقل بالوعي .وهنا ،نالحظ �أن
د�سه وال�ؤنا العنيد للمفردات الديكارت ّية العتيقة» كما يرى وليم
«الوعي جمرد وهم خادع ّ
ليونز 36.و بناء على ذلك ال يدرك املفكرون العرب «�أن فال�سفة العقل يف امل�ستقبل لن يعودوا
37
�إىل التف�سري الديكارتي للوعي باعتباره اجلوهر الفريد ،والفذ للمادة غري الفيزيائ ّية».
بينما جند من وجه �آخر �أنَّ «الوعي كان ي�ص ّور ،يف تط ّوره الفل�سفي الأكرث ُر ّقي ًا ،على �أنه
م�شروع متجاوز للخربة الب�شر ّية[ ،فهو] ي�سمو فوق الوجود املادي �أو يتجاوز جمرد العلم
التجريبي لأنه ت�ضمن اكت�شاف احلقائق التي قامت على العمل ّيات النق ّية[ ،وهي] العمليات
38
غري التجريبية للحجج والرباهني (= احلد�س)».
من املفيد هنا ،الإ�شارة �إىل «�أن ميل بع�ض الكتاب احلديثني �إىل جعل الأفكار
الفل�سفية خالية من [هذا] ال�سياق ...من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل التحريفات اخلطرية .لكن
تظل حقيقة �أننا ،لكي نفهم فيل�سوف ًا� ،سواء �أكان قدمي ًا �أم حديث ًا ،نحتاج �إىل �إخ�ضاع �أفكاره
لالمتحان النقدي املتوا�صل� .إن علينا� ،إن جاز القول� ،أن نتجادل مع الفيل�سوف بد ًال من
�أن نت�ش ّرب �أفكاره �سلبي ًاّ .
وتتلخ�ص مقاربة املو�ضوع على هذا النحو ،ب�أن ن�أخذ م�أخذ اجلد
الإحلاح ال�سقراطي على �أن درا�سة الفل�سفة هي ،يف جوهرها ،عمل جديل ّ � :أي �أنها تتق ّدم
باحلوار�[ ،أي] باملحاجة واملحاجة امل�ضا ّدة ،ال بال�شرح ال�سهل�.إن الكثري من امل�سائل التي
عاجلها املفكرون –[مثل] معايري املعرفة الوافية ،وطبيعة اجلوهر ،وبنية العقل الب�شري–
ما تزال �أم��ور ًا حتظى بالنقا�ش الفل�سفي ال�شديد اليوم .و�إح��دى �أهم اخل�صائ�ص املم ّيزة
للم�شكالت الفل�سف ّية ،هي رف�ضها �أن ت�صبح مهجورة ،و قدرتها على الفتنة ،و�إثارة الأجيال
تفح�ص العنا�صر املتن ّوعة للفكر العقالين و تقومي الأفكار التي تت�ضمنها،
املتعاقبة .ولدى ّ
39
يتعذر ،وال مراء� ،أن نخطو خارج املحيط الثقايف و التاريخي الذي جند �أنف�سنا فيه الآن».
معنى هذا� ،أن الفيل�سوف بحاجة �إىل ال�صدور عن املعرفة باملعنى الذي يق�صده
هيغل �إذ يقول « :ما مي ّيز الب�شر  ،بحق ،هو الفكر �أو الوعي �أو العقل �أو الروح �[ ...أي] �أن
التاريخ احلقيقي للإن�سان ال يبد أ� �إال مع ظهور الوعي 40».و�إذا كان الفكر الفل�سفي العربي ،يف
التقدير ،ال يناق�ش م�س�ألة الوعي و�صلته بالعقل على نحو وا�ضح ،فكيف جند من املمكن �أن
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نهتم مب�س�ألة خطرية هي �أن «�أحد �أ�شباح الفل�سفة احلديثة للعقل هو الوعي ؟ ...و �أنَّ الوعي،
َّ
من ناحية �أخرى ،يوجد فقط بو�صفه تيار ًا خا�ص ًا من الوعي ل�شخ�ص معني [بالذات] ،و�أن
حمتوياته الظاهرات ّية (اخلا�صة بالظواهر) قابلة للمعرفة املبا�شرة فقط� .أي �أن الوعي ذاتي
�أو �شخ�صي -يف كل من �شكل الوجود الطريقة التي ميكن �أن يعرف بها .فالوعي[ ،كما يرى42
ليونز بحق] ،41يربك ت�سا�ؤالتنا املو�ضوع ّية بذات ّيته احلقيق ّية والفعل ّية».
من هنا ،نالحظ بج ّدية �أن الفكر الفل�سفي العربي النه�ضوي مل يكن منفتح ًا
على الوعي والعقل من جهة الأفكار التي ينبغي �أن ت�أتلف لتكوين فل�سفة حقيق ّية؛ غري زائفة
نتحلة �أخالق ّي ًا .بل ُنالحظ دائما �أننا نواجه «امل�شكل النه�ضوي الذي ُتعيقه
معرف ّي ًا� ،أو ُم َ
النظم ال�سيا�س ّية وقراءتها للرتاث 43».وي�أتي يف هذا ال�سياق �أننا جند عملية �إلغاء م�ستمرة
عند املفكرين العرب لبع�ضهم البع�ض« ،بل البع�ض الذي يرى نف�سه فيل�سوف ًا و�أنَّ غريه [لي�س]
�إال �صاحب لغو» 44,كما �أننا «ال نعرف �إىل اليوم ...من يعرتف بف�ضل الغري� ،إال يف القليل
45
النادر ،لأن الغري ال نحاوره ،بل نخاطب النا�س عنه مبا ي�ستحق ،وما ال ي�ستحق».
ومن العجب �أننا ،و نحن نعالج مو�ضوع الفيل�سوف املعا�صر يف ثقافتنا العربية،
نواجه جمموعة هائلة من الأ�سئلة .لكن «ال�س�ؤال الكبري هنا ،هو الآتي  :ملاذا نقبل �أحوال
الغرب� ،أو ثقافة الغرب ،بل كل ما يت�صل بالغرب...لأن �صدرنا العربي م�ضغوط بو�سائل ال
تنفتح على فهم ما هو غربي مبو�ضوع ّية ،منها �أن �صدورنا القومي عربي ،و�صدورنا العقائدي
�إ�سالمي ،ونحن من العامل الثالث ،وننتمي �إىل عرق مخُ ت ِلف عن العرق الأوروبي�...أال ُيو ِقعنا
هذا وذاك يف التمويه ،و�إخفاء احلقيقة التاريخ ّية ،وهي �أن الغرب در�س ال�شرق عامة،
والعرب خا�صة ،وكان �صدوره العقائدي م�سيح ّي ًا ،وينتمي �إىل �أعراق ال �صلة لها بالعرب ّية،
46
فلماذا نعطي لغرينا احلقَّ يف در�سنا ،وال حق لنا يف درا�سة هذا الغري ؟ »
بناء على ما تق َّدم  ،جند �أن عملنا [الفل�سفي] غري ّ
منظم ،و بطيء ،وغري دقيق
على كل امل�ستويات حتى نبدو اتباعيينّ �أكرث منا �إبداعيينّ  47.و «منذ �أكرث من قرنني ون�صف
من الزمان ،نرتجم الرتاث الغربي ،ونعر�ضه ،ون�شرحه ،ونف�سره دون �أن ن�أخذ موقف ًا �صريح ًا
وا�ضح ًا .وما زال موقفنا حتى الآن موقف الناقل 48».لذلك ت َ
َداخل يف فكرنا ا�ستنكا ُر دائم ملا
ميكن �أن يكون يف جيلنا فيل�سوف� ،أ ّوال و خ�صو�ص ًا بعد جيل الر ّواد الذين فتحوا لنا
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�أبواب االغرتاب والتغريب ،ليظهر الفيل�سوف الذي ي�ستطيع �أن يلغي قراءات الغري،
و يقر أ� الرتاث الأوروب��ي من جديد ،و يدر�س معطياته من وجهة نظر الأنا الفاعلة ،ويح ّدد
م�سارات الوعي الأوروبي وفق عقل الأنا التي تريد التغلغل يف حقائق تف�صيالت الآخر .لكن
هناك بني مفكرينا من يرف�ض ت�سمية � ٍأي منهم بالفيل�سوف...وي�ست�صغرون �أن يكون بيننا
فال�سفة ،وك�أن الفيل�سوف �صناعة غرب ّية ال عالقة لها بال�شرق� ،أو �أن الأنا غري قادرة على
50
التفل�سف بامل�ستوى املطلوب من ما يقدمه الآخر 49».و يبقى ال�س�ؤال « :هل لدينا فال�سفة ؟».
مادام هو معن ّي ًا بفل�سفة الآخر ،لكن
وهنا ،جند �أحكام البع�ض الذي يرى �أنَّ الفيل�سوف متو ِّفر َ
بع�ض ًا �آخر« ،ينفي وجود الفيل�سوف يف ع�صرنا الراهن...لأن م�ساحة الفكر العربي خالية من
51
املفكر الذي ميكن و�صفه حقا بالفيل�سوف !»
ونتيجة طبيعية لهذا االنف�صام يف �صياغة �شخ�ص ّية الفيل�سوف« ،ظهرت عندنا
املارك�س ّية ،والرباغمات ّية ،واجل ّوان ّية ،والو�ضع ّية ،فان�شغل النا�س بهذه [االجتاهات] يف
[حركة] الفل�سفة العرب ّية املعا�صرة ،حتى [جاءت] بعدها البنيو ّية والتفكيك ّية والفو�ضو ّية،...
وك ّلها معطيات الإتباع للفكر الغربي ،ولي�س من �إبداع فكرنا العربي[...ومن هنا ،نقول � ]:إن
االنفتاح على الآخر ،لي�س مبعنى تغريب الأنا� ،أو اغرتابها ،وال ا�ستغرابها املعكو�س ( = مقلوب
�ستع�ص علينا �إدراكه يف م�سار فكرنا املعا�صر� .إننا ما نزال
املفاهيم) ،فهذا �أمر لي�س بمِ ُ ٍ
نت�ساءل كيف نتح ّرر من الغرب ؟ وهل يعني حتريرنا �أن نرف�ض احل�ضارة الغرب ّية [والفل�سفة
وجه خا�ص] جملة و تف�صي ًال ،كما يريد ال�سلفيون ؟ �أم �أَّنَّ حتريرنا يعني
منها �أو ًال ،وعلى ٍ
�أن ن�ضع احلدود الالزمة بيننا وبني الغرب يف عمل ّية ت�شابك امل�صالح الفكر ّية ،والثقاف ّية،
والعلم ّية ،كما يريد املنادون با�ستقاللنا العقالين عن هيمنة الغرب علينا يف ال�سيا�سة،
واالقت�صاد ،وال�سيطرة بالق ّوة على جمتمعاتنا ؟ �أم �أننا ال نحتاج �إىل االنف�صال عن م�سار
الغرب لأنه م�صدرنا احل�ضاري املعا�صر ،كما يزعم التغريب ّيون واالغرتاب ّيون ،بح�سبانهم
52
من �صناعة الغرب� ...ضمن �أ�سواره يف كل التفا�صيل ؟»
وهنا ،نالحظ يف ال�صراع بني الأنا والآخر� ،أن «العيب فينا ،لأننا نخاف ،ونرتدد،
ونق ّلد ،و نخ�شى من كل جتديد يف تراث الأنا وا�ستيعاب تراث الآخ��ر ،فن�صدر عن �أحكام
م�س ّبقة ت�سورنا من كل ناحية ،فال يعقل �أن يكون بيننا يف هذا الع�صر من [ال] ي�ستطيع �أن
ي�ستوعب دعوتنا �إىل �إعادة قراءة ابن ر�شد العربي (ولي�س الالتيني �أو العربي) ،53فكيف
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�سيقبل معا�صرونا ب�أن يكتب �أحدنا 54عن �أزمة العقالن ّية العرب ّية املعا�صرة»� ،55أو دعوتنا �إىل
56
«احلاجة �إىل كانط و فل�سفته يف الفكر الفل�سفي العربي املعا�صر».
النتيجة املنطق ّية لكل هذا اال�ستخال�ص� ،أننا ما نزال نبحث يف كل ما لدينا من
ت�ص ّورات على �أمل �أن جند ،بني امل�شتغلني بالفل�سفة عندنا نحن العرب ،ذلك الفيل�سوف املُ ِّ
نظر
الذي ُنق ّدمه �إىل العامل ،حتى لو كان ،بالفر�ض ّية� ،أديب ًا� ،أو فنان ًا� ،أو �شاعر ًا ،وخ�صو�ص ًا بعد
57
عدم �إثمار جهودنا خالل هذا البحث يف �أن جند الفيل�سوف املحرتف� ،أو ًال وبالذات.
َ

 1نحن ل�سنا ب�صدد عر�ض مواقف النا�س من الفل�سفة ،يف جمتمعاتنا العرب ّية ،و ما يتع ّر�ض له الإن�سان
يف�سر مو�ضوع ًا فكري ًا ،فيقال
�إن هو حلـّل م�س�ألة� ،أو عقـّب على مو�ضوع� ،أو �شرح قو ًال غام�ض ًا� ،أو �ص ّرح ب�أمر ّ
له :كفى فل�سفة ،ملاذا تتفل�سف ؟ وما هذه الفل�سفة ؟ ولي�س هذا بغريب على تخ ّلف النا�س بخ�صو�ص الفل�سفة،
والنظرة الدّونية التي ينظر �إليها املتفل�سف من قبل النا�س .وهنا ،ينبغي مراجعة نا�صيف ن�صار يف قوله :
«رغم تن ّبهي ال�شديد �إىل الأ�سباب ،والعوامل ،والأ�شكال التي جتعل ا�ستبعاد الفل�سفة ،واال�ستقالل الفل�سفي،
نهج ًا وا�سع القبول يف الثقافة العرب ّية ،ف�إنيّ ال �أزال �أكت�شف لهذا النهج تعبريات جديدة�( ».أنظر  :التفكري و
الهجرة ،من الرتاث �إىل النه�ضة الثانية ،بريوت � ،2004ص .)295
 2يت�ص ّور البع�ض مكان الفال�سفة بني النا�س ،فريون �أنه «يلوح الفال�سفة ل�سائر خلق اهلل ،و ك�أنهم �سكان
قلعة �شاخمة الأ�سوار ،م�ستق ّرة فوق جبل تق�صر عن �سموه الأب�صار ،يف و�سط بحر حميط ».هذه ال�صورة
الكاريكاتور ّية منقولة �أ�ص ًال عن مقال لأحمد بي�ضون (جريدة النهار ،بريوت 8 ،و  10متوز /يوليو )1991
يف نقده لكتاب مطارحات العقل امللتزم لنا�صيف ن�صار (بريوت )1986 ،الذي ير ّد عليه ن�صار يف مقال
ن�شره يف جريدة احلياة (،لندن  ،1991 /10 /30-29،و�أنظر كتابه التفكري والهجرة� ،ص  295و ما يليها،
و بخا�صة �ص .)296
 3التفكري و الهجرة � ،ص .297
 4يراجع :الأع�سم�‘ ،إ�شكال ّية احلر ّية :مقاربة بني فل�سفة احلرية وحرية الفل�سفة’ ،جملة امل�ستقبل
العربي  ،بريوت .2009/1
 5قارن بحثنا  :الأع�سم و ال�شمري�‘ ،أزمة العقل العربي املعا�صر ،مقاربة بني �إ�شكال ّيات املوروث والوافد
يف فكرنا املعا�صر’ ،بحث يف الندوة احلادية و الع�شرين للجمعية الفل�سفية امل�صرية ،جامعة القاهرة،
/13-11كانون �أول -دي�سمرب .2010 /
 6مفهوم االنحراف هنا هو خروج الفل�سفة عن الأ�صول العقيد ّية يف املوروث الدّيني ،يراجع الغزايل
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(كتابه تهافت الفال�سفة ،بريوت  )1927ا لذي « ق�صد [فيه] م ّرة �إىل ذم الفل�سفة و حتقريها ،وبيان �أنها
ال ت ؤ�دّي �إال �إىل �أخطاء و تناق�ضات  ،و بذلك ي�صل �إىل �صرف النا�س عنها ،كما ق�صد م ّرة �أخرى �إىل تكفري
الفال�سفة لينزع الثقة منهم ،و ليحول بني النا�س و الإقبال عليهم ،و�أحيان ًا نراه ي�ؤكد عجز العقل عن الو�صول
الت�صويف هو الطريق الأخري امل�أمون للو�صول �إليها؛ و �أحيان ًا �أخرى يجنح �إىل املغالطة
للحقيقة ،و �أن الإلهام ّ
ً
ً
�إذ يرد على الفارابي و ابن �سينا موهما �أنه بذلك ر ّد على الفال�سفة جميعا ،كما قد يكتفي باجلدل دون بيان
احلق يف م�سائل النزاع م�صرح ًا ب�أن غر�ضه هو بيان تهافت الفال�سفة ال بيان احلق يف امل�شاكل املختلف فيها»
(�أنظر  :مو�سى ،حممد يو�سف  ،بني الدّين و الفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد و فال�سفة الع�صر الو�سيط ،ط،2
بريوت � ،1988ص  ،1فقرة .)3
�  7إن الغزايل ،بو�صفه ممثال له�ؤالء �أجمعني ،هو الذي «عمل حقا على هدم الفل�سفة ،وعلى بيان تهافت
الفال�سفة فيما ذهبوا �إليه من ناحية الدّين و ناحية الفل�سفة معا( « .قارن :مو�سى ،املرجع ال�سابق� ،ص ،9
�س  4-3من �أ�سفل) .و قد ك�شفنا يف بحث لنا عن نقد ابن خلدون للفل�سفة �( ،ضمن �أعمال الندوة الدولية
عن ابن خلدون يف بيت احلكمة التون�سي�/18-13 ،آذار – مار�س )2006 /مبتابعته للغزايل يف املقدمة
على نحو مثري للغرابة حق ًا.
 8هكذا يذهب حممد عاطف العراقي �صراحة يف بع�ض كتبه �إىل �أن لي�س هناك �أي فيل�سوف عربي من
امل�شتغلني بالفل�سفة يف اجلامعات.
 9يراجع ما يقوله مو�سى (املرجع ال�سابق� ،ص  ،8فقرة � – 5ص � 9س  2-1من �أعلى)  :حول الفال�سفة
أح�سوا «احلاجة �إىل التوفيق بني العقل و الوحي� ،أو بني
يف امل�شرق ،واملغرب من ال�سابقني على ابن ر�شد ،كيف � ّ
الفل�سفة و الدّين ،و كيف ا�شتدّت هذه احلاجة حتى �صارت م�س�ألة حياة �أو موت للفال�سفة بعد حملة الغزايل
التي كان لها �أثرها امل�ش�ؤوم ،و كيف �سلك كل ه�ؤالء و �أولئك املفكرين الطريق �إىل تلك الغاية التي هي غاية
اجلميع ،و ذلك ليتق ّرر ال�سلم ،و يتم الت�آخي بني الفل�سفة و الدّين ،في�ستطيع الفال�سفة �أن يعملوا يف هدوء
و �أمن ،و يعم االنتفاع بجهودهم الفل�سفية يف �سبيل ك�شف احلقيقة التي يعبرّ عنها كل من الدّين و الفل�سفة
بطريقة خا�صة».
 10هذا ي�شمل ما ذهب �إليه الكندي ،و الفارابي ،و ابن �سينا يف امل�شرق ( قارن  :املرجع ال�سابق� ،ص ،49
 )71 ،54امتداد ًا �إىل فال�سفة املغرب كالبطليو�سي و ابن طفيل( �أي�ضا .)74،82 ،
�  11أول ن�شرة للكتاب  ،ميونيخ  ،1859و�أعيد طبعه م ّرات عديدة� ،أنظر الطبعة الكاثوليكية ،بريوت .1961
 12مث ًال  :مو�سى بن ميمون�( ،أنظر :مو�سى ،بني الدّين والفل�سفة� ،ص .)124 -120 ،95 -94
�  13أمثال � :أبيالرد ،و برنارد ،و �ألربت الكبري ،و توما الأكويني ( �أنظر  :مو�سى ،املرجع ال�سابق �ص
.)129-127
�  14أنظر بحثنا ‘ :مقدمة يف عقالنية اخلطاب الفل�سفي العربي املعا�صر’� ،ضمن كتاب الفكر الفل�سفي
العربي املعا�صر� [ ،أعمال ندوة ق�سم الدرا�سات الفل�سفية يف بيت احلكمة – حزيران  /يونيو � ،]1998سل�سلة
املائدة احلرة ( ،)38من�شورات بيت احلكمة – بغداد � ،1999ص .18 -11
 15قارن  :ن�صار ،طريق اال�ستقالل الفل�سفي ،ط ،3بريوت .1986
 16ا�ستخال�ص ملا �سبق �أن قلناه قبل  12عام ًا ،يف مقدمة كتاب الفكر الفل�سفي العربي املعا�صر� ،ص .18–15
 .17يراجع مث ًال  :كتاب الفل�سفة يف مائة عام  ،من�شورات اجلامعة الأمريكية ،بريوت .1962
�  18إن النه�ضة العربية مل تكن يف �سياق واحد منذ بدايتها حتى يومنا هذا  ،فهي بال �شك على مرحلتني:

الآخر | �صيف 2011

55

56

ملاذا ال ي�ستطيع العرب �أن يقدّموا فيل�سوفا ًّ
منظـّرا على م�ستوى العامل ؟

الأوىل /من منت�صف القرن التا�سع ع�شر اىل نهاية احلرب الكون ّيـة الثان ّية ،وهذه هي النهـ�ضة الأولـى.
والثانية /من منت�صف القرن الع�شرين �إىل نهايته ،و هذه هي النه�ضة الثانية  .و نحن نذهب �إىل ما يروج
له نا�صيف ن�صار (�أنظر كتابه باب احلرية� ،إنبثاق الوجود بالفعل ،ط ،1بريوت  )2003حيث نقر�أ قوله :
«يف �أن ال�شعوب العرب ّية حتتاج �إىل نه�ضة ثانية» (�أي�ضاً � ،ص  19و ما يليها ) ،وقوله « :يف �أن مفهوم النه�ضة
العرب ّية الثانية ي�ستوعب ثنائ ّية الرتاث واملعا�صرة و يتجاوزها�( ».أي�ضا� ،ص  25و ما يليها ) ،وقوله « :يف �أنه
ال بد لتحقيق النه�ضة العرب ّية الثانية من التعامل اخلالق مع العوملة�( ».أي�ضاً � ،ص  31و ما يليها) .و لكننا
نخالف ال�صديق ن�صار يف م�س�ألة احلدود الزمن ّية للنه�ضة الثانية؛ فهي بر�أينا بد�أت بعد  ، 1945عندما بد�أت
احلركة الفل�سف ّية تت�صاعد وتائرها بظهور العمالقة العرب من امل�شتغلني بالفل�سفة ،و لي�س تقديرنا للنه�ضة
الثانية بالقول �إنها « جتاوز لأزمة ح�ضار ّية �شاملة» الذي اعتمد عليه الأ�ستاذ ن�صار (�أنظر :املرجع ال�سابق
.)23 ،
ً
 19مثال  :جمال الدين الأفغاين و حممد عبده .
 20مث ًال � :أنطون ,فرح  :ابن ر�شد و فل�سفته  ،الإ�سكندرية .1903
 21مث ًال � :أحمد لطفي ال�سيد و من�صور فهمي.
 22مث ًال  :طه ح�سني الذي �أجنز �أطروحته للدكتوراه عن ابن خلدون ،يف مونبيلييه بفرن�سا� ،سنة ،1917
و قد �أ�شتهر مفكر ًا كبري ًا يف تاريخ الأدب العربي ،ثم عميد ًا للأدب العربي .وزكي مبارك الذي ح�صل على
الدكتوراه يف الفل�سفة ب�أطروحته عن الأخالق عند الغزايل� ،سنة  1924من جامعة القاهرة  ،لكنه حت ّول
�إىل الأدب ،و�أ�شتهر �أ�ستاذ ًا للأدب �أكرث منه �أ�ستاذ ًا للفل�سفة.
 23مث ًال  :عبا�س حممود العقاد  ،الذي كتب بع�ض الكتب الفل�سف ّية ،لكن احرتافه الت�أليف قاده �إىل ن�شر
كتب يف مو�ضوعات خمتلفة د ّلت على ثقافته املو�سوع ّية ال�شاملة.
 24وه�ؤالء ال ميكن �إح�صا�ؤهم  ،فهم �أع�ضاء الهيئات التدري�س ّية يف �أق�سام الفل�سفة باجلامعات العربية.
وميكن �أن نذكر ،هنا ،الأ�ساتذة املربزين امل�شهورين يف وقتنا الراهن� ،أمثال  :طه عبد الرحمن ،و حممد
امل�صباحي ،و عبد ال�سالم بنعبدالعايل ،و عبد املجيد ال�صغري ،و�سامل ح ّمي�ش ،و حممد وقيدي ،و كمال
عبد اللطيف (املغرب)؛ البخاري حمانة ،و عبدالرزاق ق�سوم (اجلزائر)؛ فتحي الرتيكي ،و �أبو اليعرب
املرزوقي ،و عبد الرحمن التليلي ،و عبد القادر ب�شتة (تون�س)؛ �أمرية حلمي مطر ،وحممد عاطف العراقي،
وحممد غالب ،وزينب اخل�ضريي ،وم�صطفى لبيب ،و حممد مهران ،ومينى طريف اخلويل ،و م�صطفى
الن�شار ،ورم�ضان ب�سطاوي�سي (م�صر)؛ �ألبري ن�صري نادر ،وميخائيل وجورج كتورة ،ومو�سى وهبة ،وجريار
جهامي ( لبنان )؛ بديع الك�سم ،وخليل �أحمد خليل ،وعبد احلميد ال�صالح ،و�أحمد برقاوي ،و يو�سف �سالمة
(�سورية)؛ عادل �ضاهر ،و�أحمد ما�ضي ،و ه�شام غ�صيب ،و �سحبان خليفات (الأردن)؛ يا�سني خليل ،ومدين
�صالح ،و عرفان عبد احلميد ،و ح�سام الآلو�سي (العراق).
�  25أمثال :حممد عبد الهادي �أبو ريدة� ،أحمد ف�ؤاد الأه��واين ،ف�ؤاد زكريا ،عبد الغفار مكاوي ،نازيل
ا�سماعيل ،عزمي �إ�سالم� ،إمام عبد الفتاح �إمام ،ف�ؤاد كامل ،جورج طرابي�شي.
�  26أمثال  :م�صطفى عبد الرازق ،حممود اخل�ضريي ،ابراهيم بيومي مدكور ،ثابت الفندي ،يو�سف كرم،
جميل �صليبا.
 27يراجع  :حوراين �،ألربت ،الفكر العربي احلديث يف ع�صر النه�ضة ،من�شورات دار النهار ،بريوت
.1968
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 28ابو العال عفيفي ،وعلي �سامي الن�شار ،وفريد جرب ،وعادل العوا ،و�شكري عياد ،وكمال احلاج ،وماجد
فخري.
 29حممود قا�سم ،وخليل اجلر ،وتوفيق الطويل ،وحممد يو�سف مو�سى ،ويوحنا قمري ،و�سليمان دنيا،
و�أحمد حممود �صبحي ،وكامل ال�شيبي ،وحممد عمارة ،وفهمي جدعان ،وحممود �أمني العامل.
 30عثمان �أمني ،و زكريا ابراهيم ،وزكي جنيب حممود ،وحممد عزيز احلبابي ،و فريد جرب ،و تي�سري
�شيخ الأر�ض.
 .31عبدالرحمن بدوي ،وحم�سن مهدي ،و عبداهلل العروي ،ونا�صيف ن�صار ،والطيب تيزيني ،وحممد عابد
اجلابري ،وح�سن حنفي.
 32قارن  :كوتنغهام ،جون ،العقالنية فل�سفة متجددة ،من�شورات املركز الإمنائي احل�ضاري ،ترجمة
حممود منقذ الها�شمي ،ط ،1حلب  ، 1997من كلمة املرتجم� ،ص .8
 33راجع الن�ص فوق الهام�شني  3و . 4
 34املق�صود  ،ن�ص �أحمد بي�ضون  ،راجع الهام�ش  3ال�سابق.
 35ا�ستخال�ص لدفاع الأ�ستاذ ن�صار عن اتهامات �أحمد بي�ضون للفل�سفة ( ،قارن  :التفكري و الهجرة،
�صفحات .)301 -298
�  36أنظر بحثه ‘فل�سفة العقل’ �ضمن كتاب م�ستقبل الفل�سفة يف القرن الواحد و الع�شرين ،حترير
�أوليفر ليمان ،ترجمة م�صطفى حممود حممد ،مراجعة رم�ضان ب�سطاوي�سي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت
� ،2004ص  .268 -245راجع �ص .258-257
 37ليونز  ،البحث ال�سابق� ،ص � ،258س  2-1من �أ�سفل.
� 38أي�ضا� ،ص .257
�  39أنظر  :كوتنغهام  ،العقالنية� ،ص .21
�  40أنظر �إمام عبد الفتاح �إمام ،مقدمته لرتجمته لكتاب هيغل  :العقل يف التاريخ ،ط  ،3بريوت ،2007
�ص .41-40
�  41أنظر بحثه عن فل�سفة العقل� ،ضمن كتاب م�ستقبل الفل�سفة يف القرن الواحد والع�شرين ،عامل
املعرفة.301 ،
 42ليونز ،املرجع ال�سابق� ،ص .256
�  43أنظر الآلو�سي ،ح�سام  ،يف بحثه « :نقد املذاهب الأخرى من خالل املذهب التكاملي» ،الذي ينقد ر�ؤية
املارك�سيني العرب للرتاث الفل�سفي اال�سالمي (ويق�صد هنا الطيب تيزيني) ،ور�ؤية االب�ستمولوجيني العرب
يف الرتاث واحلداثة للرتاث الفل�سفي العربي (و يق�صد هنا حممد عابد اجلابري) .والغريب ال يرى الآلو�سي
�أن ما ي�سميه باملذهب التكاملي ،وين�سبه اىل نف�سه ،بدعوى الرد على االثنني ال�سابقني� ،إمنا هو ر�ؤية غري
نا�ضجة لإقامة حجج م�ستندة على وعي فل�سفي بامل�شكل الرتاثي �أو وفق العقل الفل�سفي بتف�سري هذا التم�سك
بالرتاث ،فجاءت �أقواله غري منظمة ال معرفي ًا وال منهجي ًا .يراجع كتاب الفكر الفل�سفي العربي املعا�صر،
�ص  ، 413 – 309وبخا�صة �ص � 390س  6 -5من �أ�سفل.
 44يراجع بحثنا عن فل�سفة ح�سن حنفي يف اال�ستغراب �« ،إ�سهام يف حترير الأنا من �أ�سر الآخر و تنوير
الآخر مبعرفة الأنا» ،جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية ،ال�سنة  ،18العدد  ،18القاهرة � ،2009ص -85
 ،128و بخا�صة �ص � ،87س  8-7من �أعلى.
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� 45أي�ضاً� ،ص � ،87س  4-2من �أعلى ..وقارن التفا�صيل �ص .88 – 86
� 46أي�ضا� ،ص � ، 96س  2وما يليه.
� 47أي�ضا� ،ص � ،104س  7-6من �أ�سفل.
 48حنفي ،ح�سن ،ماذا يعني علم اال�ستغراب ؟ ،بريوت � ،2000ص .95-94
�  49أنظر بحثنا يف جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية� ،ص � ،105س  6و ما يليه.
 50حنفي ،ماذا يعني علم اال�ستغراب ؟� ،ص � .78إن ت�سا�ؤل حنفي  ،هنا  ،يدلل على الطريقة االنبهارية
بوجود الفيل�سوف يف فل�سفتنا املعا�صرة ،و ك�أن �إفرتا�ض عدم وجوده ميكن �أن يقود �إىل احتمالية �إفال�س
فل�سفي للفكر العربي املعا�صر.
 51يراجع بحثنا يف املرجع ال�سابق� ،ص .105
� 52أي�ضا� ،ص .109 ،108 ،107
�  53أنظر بحثنا ‘ :ابن ر�شد املعا�صر – قراءة ت�شريحية للموروث و الوافد من ابن ر�شد باعتباره فيل�سوف
الع�صر’ ،جملة كلية الآداب /االن�ساانيات و العلوم االجتماعية  /جامعة القاهرة ،جملد  ،67العدد ،4
اكتوبر � ،2007ص  .235 – 207فهناك قلنا :
«�إن التطرف يف قراءة املوروث الر�شدي ،تع�صبا له �أو عليه ،ال يخدم حالنا الراهن يف واقعنا الفل�سفي
العربي املعا�صر ،لأن ا�ستمرار الربط بني ما كان من ابن ر�شد يف زمانه وع�صره ،و ابن ر�شد الذي نراه
يف هذا الع�صر ،يجب �أن ال يغادر قلقنا الدائم مما يحدث من فو�ضى املناهج الفل�سفية التي نالحظها
بو�ضوح عندما نقارن ما نحن عليه من فكر فل�سفي ي�سعى حثيثا ل�صريورة فل�سفة عربية معا�صرة ،وما
جنده من فل�سفات الغرب عندما جند جمموعة من الأ�سئلة �أمامنا حتتاج �إىل �أجوبة حقيقية :ماذا
�أ�صاب الفل�سفة ؟ و كيف نتجت عنها �أفكار ال نحرتمها ؟ و ملاذا ت�صدى لها فال�سفة مل يحرتموا تاريخها
الطويل ؟ و �أخريا ،كيف نف�سر القطيعة التي حدثت بينها يف القرن الع�شرين و بني ما كانت عليه قبله� ،أو
ما �سي�أتي بعد احلداثة يف القرن احلادي و الع�شرين ؟ وك�أن اهتمام امل�شتغلني بالفل�سفة يف الوطن العربي
بابن ر�شد على النحو الذي ر�أيناه ،و يف االجتاهات املختلفة يف التفا�صيل ،بني موروثه و ر�ؤى الع�صر له،
يدل عندنا على �أن الدر�س الفل�سفي [الراهن] يختبيء وراء ابن ر�شد املعا�صر ،لأن �أ�صل الفل�سفة عندنا
مفقود ك�إبداع يعيد �إلينا ثقتنا مبا نريد �أن نقول نحن اليوم ،ال كما نت�صور �أقوالنا يف تف�سري ابن ر�شد
و ت�أويله على وفق معطيات الع�صر ،التي كرث فيها االختالف �إىل حد اخلروج عن امل�ألوف ،ال االئتالف
الذي يقود �إىل فل�سفة عربية معا�صرة» (�أي�ضا � ،ص .) 231 -230
 54و�أخريا �أجنزنا بحثنا �‘ :أزمة العقل العربي – مقاربة يف املوروث و الوافد يف الفكر العربي املعا�صر’،
�أعمال الندوة احلادية و الع�شرين للجمعية الفل�سفية امل�صرية  /جامعة القاهرة  13-11 /دي�سمرب .2010
وهناك ا�ستخل�صنا من نتائج بحثنا �أننا وجدنا الن�صف الثاين من القرن الع�شرين يعج ب�صخب امل�ؤمترات
والندوات واحللقات النقا�شية لدرا�سة ما اذا كان لدينا فل�سفة ؟ و�أي��ن تكمن هذه الفل�سفة ؟ وكيف يتم
ا�ستثمارها ؟ ومتى تنتج فيل�سوفا على �صعيد الت�أ�صيل م ّرة �أو املعا�صرة م ّرة �أخرى.
 55راجع ما قلناه يف خامتة بحثنا عن فل�سفة حنفي يف اال�ستغراب  ،جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
�ص .126
�  56أنظر بحثنا املذكور يف جملة الفل�سفة والع�صر ،ت�صدر عن املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة ،2007
�ص  .267 – 249وهناك ب ّينا احلاجة اىل فل�سفة كانط (�أي�ضاً � ،ص  261عود  262 ،2عمود  1و  ،)2و�أكدنا
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على « التداخل بني حاجة العربية اىل كانط نف�سه ،و �إىل فل�سفته املتعالية... ،لأن امل�شتغلني بالفل�سفة يف
العربية ت�أثروا مبواقف ما بعد كانط يف الرتاث الغربي» ( �أي�ضاً � ،ص  262عمود  ,2فقرة  .) 2وهذا يو�ضح
ملاذا العربية مل تفد من درا�سته يف ت�أ�سي�س فل�سفة عربية معا�صرة .
 57تراجع �أح��دث حماولة متميزة لعادل �ضاهر يف درا�سته الفل�سفية املع ّمقة عن ال�شاعر املتفل�سف
املبدع �أدوني�س ،فهناك نالحظ ر�صانة الربط بني �أ�شعار �أدوني�س و�أفكاره وبني الفال�سفة على نحو نادر مثري
للإعجاب ( .يراجع � :ضاهر ،عادل� ،أدوني�س �أو الإثم الهرياقليطي ،دار التكوين للت�أليف والرتجمة والن�شر،
ط ،1دم�شق .)2011
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يو�سف �سالمة

هل ثمة �س�ؤال فل�سفي جذري
يف الثقافة العربية الإ�سالمية ؟

ثمة �س�ؤال �شائع بني امل�شتغلني يف الثقافة العربية ومربك لهم .وال نعني بذلك �أنه
ال�س�ؤال الوحيد الذي ي�ستحق عناء البحث عن جواب ،ولكننا نعني �أنه واحد من بني �أهم
الأ�سئلة التي البد من ال�شروع يف البحث عن �إجابة لها من ناحية ،ومن ناحية �أخرى كونه
ال�س�ؤال الرئي�س �أو (ال�س�ؤال الأم) الذي من �ش�أن الإجابة عنه �أن تف�ضي �إىل فتح املجال �أمام
تقدمي �إجابات عن الأ�سئلة الأخرى املرتبطة به واملعتمدة عليه.
وال�س�ؤال الذي ن�شري �إليه هنا ،هو ال�س�ؤال الفل�سفي الذي يدل وجوده على درجة من
الن�ضج العقلي واالكتمال الثقايف لهذا الفرد �أو ذاك �أو لهذه الأمة �أو تلك� .إذ ال ميكن لل�س�ؤال
الفل�سفي الأ�صيل �أن يظهر �إال داخل بيئة ح�ضارية وثقافية مالئمة .ومن هنا كان ح�ضور هذا
ال�س�ؤال �أو غيابه كا�شف ًا عن املدى الذي و�صل �إليه الن�ضج العقلي لهذه اجلماعة الب�شرية �أو
تلك.
فمن طبيعة الن�شاط الثقايف �أنَّ ب�إمكان املرء �أن ي�ستخل�ص الأ�سئلة والأجوبة التي
متركز حولها الن�شاط الروحي لهذه اجلماعة �أو تلك .ومن َث َّم نحدد �إن كان االهتمام املهيمن
على هذه اجلماعة اهتمام ًا فل�سفي ًا �أو ديني ًا �أو �سيا�سي ًا �أو �صوفي ًا �إىل غري ذلك من االهتمامات
الب�شرية الأ�سا�سية.
ومبا �أن طبيعة الأ�سئلة التي يطرحها الب�شر تتوقف على نوع البيئة الروحية التي
�أنتجوها بو�صفها حم�صلة ل�شتى �أنواع التفاعل فيما بينهم ،ف�إن من �ش�أن الك�شف عن القواعد
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الروحية الأ�سا�سية التي تت�أ�س�س عليها النتاجات الثقافية الأ�شد رقي ًا لهذه الأمة �أو تلك� ,أن
ت�ضعنا فور ًا يف �صميم الوعي ذاته .أ� ّما ما يعنينا هنا ف�صورة الوعي وبنيته يف حركيته وجدليته
التي �أبدعت هذا النتاج الثقايف والذي هو ،بدوره ،نتاج لها.
ذلك �أنَّ الوعي لي�س نتاج ًا لذاته فح�سب ،بل هو حم�صلة لعوامل كثرية ،مثلما �أنه
�أي الوعي -فاعل وم�ؤثر يف هذه العوامل ك ّلها .فالت�أثري املتبادل حقيقة ال�شك فيها ،وبالتايليتعني علينا -ب�صورة �أو ب�أخرى -تتبع حياة هذا الوعي ق�صد ا�ستخال�ص العنا�صر املاهوية يف
تاريخه ،وبق�صد ر�سم املراحل التاريخية احلقيقية لتطوره.
ومبا �أن حياة الوعي حياة دائرية� ،أي ترتبط بدايتها بنهايتها  ،وتنعك�س النهاية يف
البداية ،ف�إن كل حديث عن بداية �أو نهاية الميكن �أن يكون مق�صده �شيئ ًا �آخر غري الت�سهيل
والتقريب .
ومن املمكن �أن نذكر �أن �أدوني�س قد تن ّبه �إىل �أهمية مثل هذا النوع من الدرا�سات
يف ال�سبعينيات يف ر�سالته يف الدكتوراه حول ‘الثابت واملتح ّول’ .غري �أننا ،و�إن كنا نتفق يف
الهدف ،فرمبا كان الطريق الذي ن�سلكه �إليه لأول وهلة �أكرث ت�شعب ًا مما يخطر على البال
من جهة ،وي�ستند ،من جهة �أخرى� ،إىل مقدمات قد تكون خمتلفة عن تلك التي بنى عليها
تو�صل �إليها.
�أدوني�س النتائج التي ّ
يتعني علينا ،يف �ضوء املالحظات ال�سابقة ،االنخراط يف حماول ٍة للك�شف عن تاريخ
الوعي العربي الذي كان اندماجه يف الإ�سالم نقطة حتول كربى يف تاريخه .حتى �إنَّ هذا
الوعي العربي قد �أ�صبح ينظر �إىل نف�سه على �أنه وعي خا ٍو ما مل يكن الإ�سالم مادة له،
�أو ما مل ينظر �إىل الإ�سالم على �أنه جزء ال يتجز�أ من م�ضمون هذا الوعي ذاته� .إذ �أعاد
الإ�سالم،من حيث هو �شريعة ودين� ،صياغة الوعي العربي الذي كان �سائد ًا قبل الإ�سالم .غري
�أن هذه ال�صياغة اجلديدة مل ت�صل بالوعي العربي �إىل احلد الذي يف�صله انف�صا ًال تام ًا عن
م�ضمونه العربي� ،أي امل�ضمون الذي جنم وتكون يف ظل ال�شرائط التي تفر�ضها ال�صحراء
على البدو ال ُر َّحل .لأنَّ اللحظة الأوىل يف تاريخ هذا الوعي قد ت�أ�س�ست انطالق ًا من التفاعل
العميق بني ال�صحراء و�ساكنيها.
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ومن امل�ؤكد �أن ال�صحراء �إقليم جغرايف يفر�ض على �ساكنيه �شروط ًا مع ّينة للحياة.
غري �أن ال�صحراء مع ذلك لي�ست جمرد بيئة جغرافية .بل كانت حافلة ب�شتى الأفكار والعقائد
والأديان ،ولي�س بالوثنية وحدها .مما جعل الفر�صة متاحة �أمام هذا الوعي الذي ت�شكل حتت
�شروط هي �أقرب �إىل �أن تو�صف ب�أنها �شروط احلياة البدوية .فكان بذلك نتاج ًا لتفاعل معقد
بني هذه ال�شروط كا ّف ًة ،ف�ض ًال عن عنا�صر كثرية غريها قد ال يكون من املمكن لنا �إح�صا�ؤها
يف هذه العجالة.
وعلى الرغم من املهمة املعقدة التي جند �أنف�سنا مدعوين ملغامرة النهو�ض ببع�ض
�أعبائها ،ف�إن نقطة البدء يف هذا العمل البد �أن تنطلق من مالحظة االقرتان ال�شديد بني
العربي وبيئته باملعنى الوا�سع لكلمة البيئة ،ولي�س فقط باملعنى اجلغرايف الفقري لهذه الكلمة
والعرب ،على العموم� ،شعب تَعود �أ�صوله �إىل ال�صحراء و�إىل الأمناط احلياتية التي
تفر�ضها ال�صحراء على قاطنيها .ومن ثم ,الميكن فهم ال�شخ�صية العربية ،وال ردودها على
التحديات القدمية واجلديدة ،من غري �أن ن�ضع يف اعتبارنا هذه احلقيقة  :حقيقة كون العرب
�شعب ًا من البدو يف الأ�صل .ومن امل�ؤكد �أن لنمط احلياة البدوية نتائجه على طرائق التفكري
و�أ�ساليب احلياة يف الوقت نف�سه.
وقد فر�ضت ال�صحراء على �سكانها من البدو حقائق �أكيدة ناجمة عن ندرة املوارد
الطبيعية ،ف�ض ًال عن م�شقة العي�ش فيها ،وعن �صعوبة التوا�صل الب�شري داخلها ،مما فر�ض
على �سكانها نوع ًا من العزلة واالنكما�ش ،فتحولت املجموعات الب�شرية فيها �إىل جمموعات
�صغرية قليلة العدد ن�سبي ًا .وجنم عن ذلك� ,أن كانت احلياة القبلية نتيجة طبيعية ل�صعوبة
التوا�صل فيما بني هذه املجتمعات ال�صحراوية .
وهكذا ت�ضافرت عوامل خمتلفة -من بينها �صعوبة التوا�صل وندرة املوارد وحت ّول
القبائل �إىل ما ي�شبه �أن تكون كل منها كيان ًا مكرو�سكوبي ًا يكاد يكون معزو ًال كل العزلة عن
غريه من الكيانات -على �إنتاج منط احلياة البدوية داخل ال�صحراء العربية الذي هو مزيج
من االنتماء املتطرف للهوية القبلية ومن احلاجة �إىل تخطي احل��دود اجلغرافية للقبيلة
طلب ًا ملا يف �أيدي القبائل الأخرى من الرثوة ،فكانت ظاهرة الغزو عن�صر ًا مك ّمال -و�إن كان
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مناق�ض ًا -حلقيقة العزلة التي فر�ضتها ال�صحراء على القبائل العربية التي اتخذت منها
وطن ًا لها.
وهكذا ,جت ّذر يف الذهنية العربية تناق�ض حاد بني العزلة الناجمة عن �صعوبة
التوا�صل بني الب�شر ،والرغبة يف الغزو ،ورمبا احلاجة �إليه ،ب�سبب ندرة امل��وارد الطبيعية
ال�ضرورية للحياة يف قلب هذه ال�صحراء املمت ّدة يف كل اجتاه ،والتي عزلت العرب -من حيث
املبد�أ -عن غريهم من ال�شعوب ف�ض ًال عن كونها قد عزلت العرب عن بع�ضهم داخل �إقليم
جغرايف ال ميكن و�صفه ب�أنه بيئة �صاحلة للحياة الإن�سانية ،مبعنى �أو ب�آخر.
هذا التقابل بني الهو ّية القبلية وبني الرغبة يف الغزو واحلاجة �إليه ,جعل العربي
داخل �صحرائه ي�شعر بالتناق�ض والتمزق بني مطلبني كليهما �ضروري حلياته البدو ّية يف
وترحلها داخل ال�صحراء مل يكن ليغيرّ من الأمر
�صحرائه .ذلك �أن تن ّقل القبائل العربية ّ
�شيئ ًا .فالرقعة اجلغرافية التي تنت ّقل �إليها هذه القبيلة �أو تلك طلب ًا لأ�سباب احلياة مل ت ُكن
ِل ُتغيرِّ من التناق�ض الأ�صلي ،الذي جت ّذر مبرور الزمن ،بني احلاجة �إىل التقوقع داخل الهوية
القبلية ,و احلاجة �إىل اال�ستحواذ على اخلريات املادية التي كانت متاحة للقبائل الأخرى .
وعلى الرغم من املحاوالت التي بذلت لطم�س البعد العدواين يف ظاهرة الغزو ،من
خالل �إقامة نوع من االقرتان بني البطولة والغزو -مع �إنهما قيمتان متناق�ضتان من الناحية
الأخالقية -فقد ظل العربي ي�شعر دوم ًا بعمق التناق�ض بينهما ،وبحدة التمزق الناجم عن
التقابل القائم فيما بني الهوية القبلية واحلاجة �إىل الغزو .وعلى الرغم من اجلهود التي
بذلتها القبائل العربية داخل �صحرائها لإقامة نوع من امل�صاحلة �أو على الأقل لإقامة نوع
من التوافق بني هذين ال�ضدين ،ف�إن هذه اجلهود غالب ًا ما انتهت �إىل �إخفاق �شبه تام نظر ًا
لكونهما ي�شكالن حاجة وجودية ال حلفظ اخل�صائ�ص الثقافية والأنرثوبولوجية لل�شخ�صية
فح�سب ،بل �أي�ض ًا حلفظ البقاء الذي حتتّم �أن يكون قاعدة لهذا الوجود ذاته .
ومن البينِّ �أنه مل يكن لهذه القاعدة �أن تقوم �إال على هذين البعدين املتناق�ضني،
اللذين مل يكن من املمكن للعربي داخل �صحرائه �أن ي�ستبعد �أحدهما .فقد اكت�شف -ب�صورة
�شعورية �أو ال�شعورية� -أن حفظ بقائه متوقف على االنق�سام امل�ستمر بني هذين ال�ضدين ،ومن
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ثم بدت الت�ضحية ب�أحدهما ت�ضحية بالوجود نف�سه.
وعندما يتعلق الأمربحفظ البقاء ،نكون يف قلب احلياة نف�سها .واحلياة ،بكل ما
وحب لل�سيادة والقوة ونفور من
و�شهوات،
رغبات،
تنطوي عليه من �أبعاد� ،أي من
ٍ
ٍ
ٍ
وتطلعاتٍّ ،
ال�ضعف والعبودية ،هي القيمة الأ�سا�سية التي يرغب الإن�سان يف احلفاظ عليها .وبالتايل،
ثمة اقرتان جوهري بني احلياة والوجود من ناحية ،وبني اخلوف واملوت من ناحية �أخرى .وما
من �شك يف �أن الإن�سان ،فرد ًا وجماعة ،م َّيال �إىل حفظ احلياة وا�ستمرار البقاء �أو الوجود،
مما يدفع به �إىل �سلوك كل ما من �ش�أنه �أن يحفظ عليه الوجود ويدفع عنه العدم .من هنا,
ي�صبح اخلوف على احلياة هو املح ّرك الأ�سا�سي لفاعلية الإن�سان التي ت�ستهدف حفظ بقائه
ووجوده.
بهذا املعنى ،ميكننا االفرتا�ض ب�أن حفظ البقاء ،الذي هو ال�صورة الإيجابية
للدفاع عن احلياة ،كان م�ستند ًا �إىل عن�صر �أعمق و�أبعد غور ًا يتمثل يف خوف الفرد واجلماعة،
داخل ال�صحراء العربية ،على وجودهما وحفظ بقائهما .ومن ثم ,يكون اخلوف مبثابة الب�ؤرة
تفجرت منها �سائر الأ�ضداد واملتناق�ضات داخل الوعي العربي يف حلظة
الأ�سا�سية التي ّ
الت�أ�سي�س تلك .ومن املمكن االفرتا�ض ب�أن حلظة اخلوف هذه ,مل تزل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
وقاعدة خلفية ت�صدر عنها �شتى الأ�ضداد والتناق�ضات التي لعبت الدور الأكرب يف �صياغة
هذا الوعي ,ويف حتديد ما�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله .فما زال العربي يجد نف�سه مرتعد ًا �أمام
اهلل ,و�أمام ال�سلطة ,و�أمام التقاليد .وبكلمة واحدة ،ترت ِعد فرائ�ص الأنا �أمام كل �صورة من
�صور الآخرية� ،أو حيال �أي تعينّ من تع ّيناتها يف الفكر والواقع.
�أما قيمة البطولة ذاتها فقد كانت مبثابة احلجاب الأيديولوجي الذي يوفر ت�سويغ ًا
�أخالقي ًا ال�ستمرار هذا التناق�ض بني الهوية القبلية ال�ضيقة واحلاجة �إىل الغزو .وبالتايل،
اتخذت هذه القيمة الأخالقية الت�سويغية -قيمة البطولة� -صورتني متكاملتني ال انفكاك
لإحداهما عن الأخرى .فالدفاع عن القبيلة ووجودها وممتلكاتها �صورة من البطولة طاملا
تغ ّنت بها الآداب التي كانت �سائدة يف احلياة العربية قبل الإ�سالم .كما �أن غزو القبيلة لغريها
كان ال�صورة املت ّممة لل�صورة الأوىل .و بدا ذلك جلي ًا فيما �أبداه العرب من احرتام لأبطالهم
يف �إغارة القبائل العربية على بع�ضها واال�ستحواذ على ممتلكاتها و�سبي رجالها ون�سائها.

الآخر | �صيف 2011

يو�سف �سالمة

وهكذا ف�إن البطولة يف �صورتيها ال�سلبية -املتمثلة يف الدفاع عن القبيلة -والإيجابية ،املتمثلة
يف الهجوم على القبائل الأخرى وغزوها ،قد ارتقت بها الذهنية العربية لتن�شئ منها قيمة
�أخالقية ،ولعبت دور ًا كبري ًا يف الدفاع عن التناق�ض القائم يف �صميم احلياة البدوية ،البل
عن حفظه والدفاع عنه من الناحية الأخالقية .وبهذا املعنى ميكننا النظر �إىل فكرة البطولة
بطريقة خمتلفة كل االختالف عما هو معروف و�سائد يف نظر العرب �إىل �أبطالهم ،و�إىل
املب�سطة التي توحد البطولة وال�شجاعة ،و البطولة وا�ستعداد
مفهومهم للبطولة ،تلك النظرة ّ
الفار�س للموت والت�ضحية بحياته يف �سبيل الكل الذي هو القبيلة التي ينتمي �إليها البطل �أو
الفار�س .ولعل االقرتان بني البطولة والفرو�سية ,ي�شري �إىل االرتباط العميق بني ال�شجاعة
من ناحية ،والقوة البدنية واملهارة احلربية من ناحية �أخرى .ويف احلالتني� ،ستظل البطولة
�ستار ًا �أيديولوجي ًا يخفي هذا التناق�ض القائم بني االنتماء �إىل الهوية القبلية ,و احلاجة �إىل
الغزو �أو العدوان على الغري الذي تع ّلم العربي البدوي من حياته يف ال�صحراء� .إنَّ التنازل عن
�أحدهما م�سا ٍو للفناء ،على حني �أن اجلمع بينهما -على الرغم من �صعوبته والعقالنيته -قد
�شكل دوم ًا �شرط ًا �ضروري ًا حلفظ البقاء وا�ستمرار حياة الفرد واجلماعة على حد �سواء؛ ال
فرق يف ذلك بني �أن يكون الفرد فرد ًا عادي ًا �أو بط ًال تعرتف له القبيلة مبنزلة خا�صة ت�سمو
به على غريه من الأفراد .وهذا ما يف�سر لنا الأقا�صي�ص التي تروي �سري الأبطال امل�ستخل�صة
من النـزاعات واحلروب بني القبائل العربية داخل �صحرائها ،تلك احلروب التي �شكلت �أحد
ال�شروط ال�ضرورية لبقاء العربي ،فرد ًا وجماعة ،على قيد احلياة .
تبينّ مما قلناه حتى الآن �أن العربي البدوي مل يفكر يف حتقيق �أي نوع من الرتكيب
بني ال�ضدين الأ�سا�سيني اللذين �شكال ،يف نظره ،قاعدة حلفظ البقاء ،بل اتجّ ه  ،بد ًال من
ذلك� ،إىل �ضرب من التمويه الأيديولوجي الال�شعوري الذي جعله ال ي�شعر حتى باحلاجة �إىل
�أي م�سعى يبذله يف اجتاه الرتكيب بني هذين ال�ضدين .ومن غري �شك ،مل يكن تركيب هذين
ال�ضدين ممكن ًا داخل �شروط احلياة البدوية ،بل مل يكن حتى جمرد التفكري يف الرتكيب
�أمر ًا ممكن ًا .يعود ذلك �إىل �سبب رئي�س يتمثل يف ا�ستحالة العثور ال على ما يركب بني ال�ضدين
فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا ا�ستحالة جمرد التوفيق بينهما توفيق ًا يقوم على اجلمع والإ�ضافة.
لقد كان العربي البدوي ي�ست�شعر ،ب�صورة ال�شعورية ،مرارة هذا التمزّق وال�شقاء
الناجم عن هذا التناق�ض ،ولكنه مل يكن ميلك لهذا الأمر دف ًعا.
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هذا يعني �أنه كان م�ضطر ًا �إىل مواجهة هذا ال�شعور امل�أ�ساوي والتمزّق الروحي
والتعاي�ش معهما نظر ًا لكونهما قاعدة حياته وحفظ بقائه .ولكنه مع ذلك ،مل يكف طيلة
تاريخه عن التفكري يف قهر هذا التناق�ض وذاك التمزق الذي طبع حياة العربي البدوي
بطابعه العميق ،و�إن مل يكن دار�سو الأدب اجلاهلي قد جنحوا �إال نادر ًا يف الك�شف عن هذا
الطابع امل�أ�ساوي حلياة العربي يف باديته.
ومن هنا ,ظل مطلب ال�شعوري يفر�ض نف�سه على الوعي العربي داخل تلك الظروف
املعي�شية يتمثل يف التوفيق بني هذين ال�ضدين� ،أو �إن �شئت فقل ،بني ال�صور الالمتناهية لهذه
الأ�ضداد والتناق�ضات التي اخرتقت حياة العربي ,و�شكلت يف الوقت نف�سه قاعدة حلفظ
بقائه يف كل الظروف تقريب ًا .ولرمبا كان من املمكن رد اجلهود امل�ستمرة واملو�صولة للثقافة
العربية والإ�سالمية يف كل �أطوارها �إىل التوفيق بني الأ�ضداد واملتناق�ضات �إىل هذه اللحظة
امل�ؤ�س�سة يف تاريخ الذهنية العربية كله على وجه التقريب .
�إذ ميكن رد ال�صور املختلفة ملحاوالت التوفيق بني الدين والفل�سفة� ,أو بني العلم
والفل�سفة� ,أو بني العقل والنقل� ,أو بني الثقافة اليونانية والثقافة الإ�سالمية �إىل هذه اللحظة
امل�ؤ�س�سة� ،إىل حلظة التناق�ض الذي كان اجتماعي ًا يف حياة العربي البدوي .ولكنه مل يلبث يف
الأطوار الالحقة من حياة العرب �أن اتخذ �صور ًا جديدة حت ّول مطلب التوفيق مبقت�ضاها ,من
كونه مطلب ًا اجتماعي ًا وحياتي ًا يف حياة العرب قبل الإ�سالم �إىل مطلب ثقايف وح�ضاري وذهني
متثل يف الإح�سا�س بالتناق�ضات العميقة التي �شعر العرب بوجودها ,فلج�ؤوا �إىل التوفيق بني
جوانبها املختلفة .ثم مل يلبث هذا التناق�ض �أن ظهر يف �صورة تناق�ض بني العقل والنقل ،وهو
ما ميكن العثور عليه داخل علم الكالم الإ�سالمي وداخل الفل�سفة الإ�سالمية .وكان التوفيق
بني الأ�ضداد هو امللج أ� الأخ�ير مرة أ�خ��رى .ثم إ� ّن��ه مل يلبث �أن اتخذ �صورة تناق�ض ثقايف
وذهني كان �أبرز �صوره على الإطالق التناق�ض بني الثقافة الإ�سالمية والثقافة اليونانية.
وكان امللج�أ الأخري يف هذه املرة �أي�ض ًا هو التوفيق بني هاتني الثقافتني من جانب الفال�سفة،
بينما بدا التوفيق بينهما �أمر ًا م�ستحي ًال من وجهة نظر �أ�صحاب امل�ؤ�س�سة الدينية وامل�سيطرين
عليها.
ح�سبنا ،يف هذا املجال ،الرتكيز على حتليل منوذج واحد من هذه الأ�ضداد �أو
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التناق�ضات ،ونعني به الت�ضاد بني الظاهر والباطن الذي ميكن النظر �إليه بو�صفه اللحظة
الثانية امل�ؤ�س�سة يف الوعي العربي ل�سائر الأ�ضداد والتناق�ضات التي �شكلت م�ضمون هذا الوعي
يف املراحل التاريخية الالحقة .ذلك �أن هذا الت�ضاد �أو ذلك التناق�ض ,هو �أهم تناق�ض داخلي
عجزت الثقافة الإ�سالمية حتى اليوم عن العثور على �أي مركب يتجاوز احلدين املتناق�ضني
�إىل حد �أ�شمل منهما و�أقل تناق�ض ًا؛ �أعني التناق�ض بني الظاهر والباطن يف فهم ال�شريعة
و�شرح مقا�صدها� ،أو التناق�ض القائم بني التف�سري والت�أويل الذي فرق امل�سلمني و�أ�شاع الفرقة
بينهم حتى اليوم ،بل وق�سمهم �إىل ما ي�شبه الأمم املتناق�ضة واملت�صارعة على الرغم من
انتمائهم �إىل �أمة واحدة.
ويف النهاية ,ي�ستمد هذا الت�ضاد �أهميته من كونه ظل ماث ًال يف �صميم الوعي
الإ�سالمي ،بل �إنه مل يزايل هذا الوعي منذ والدته وحتى اليوم ،و�أعني بذلك التناق�ض بني
الظاهر والباطن .ويف �ضوء النتائج التي ُيف�ضي بنا التحليل �إليها ن�صبح قادرين على النظر
فيما كان من �ش�أنه �أن ُيعيق والدة ال�س�ؤال الفل�سفي يف الثقافة العربية باملعنى الدقيق لكلمة
فل�سفة بو�صفها ن�شاط ًا روحي ًا م�ستق ًال كل اال�ستقالل عن احلقول الأخرى ،وخا�صة عن احلقل
الأيديولوجي .
و�إذا كان التناق�ض الذي عجز البدو عن الو�صول �إىل تركيب مالئم بني ح ّديه،
ف�سرعان ماظهر هذا التناق�ض
�أعني التناق�ض بني الهوية القبلية واحلاجة �إىل الغزوُ ،
نف�سه يف حياة امل�سلمني بعد وفاة النبي بفرتة وجيزة جد ًا .ولكنه اتخذ هذه امل ّرة �صورة
اجتماعية جديدة هي �صورة النزاع على ال�سلطة ال�سيا�سية .ووقع التناق�ض وحدث التقابل
ومت�سك �أهل الباطن هم �أي�ض ًا
عندما �أ�صر �أهل الظاهر على موقفهم من ال�سلطة ال�سيا�سيةّ ،
بفهمهم وت�ص ّورهم لل�سلطة ال�سيا�سية ولأولوياتهم حيالها .وقد عرب هذا التناق�ض ال�سيا�سي
االجتماعي عن ذاته يف �صور تكاد تكون المتناهية من النزاعات الع�سكرية ,واخلالفات
الدينية ,وال�صراعات املذهبية ,واالحتجاجات الفل�سفية املتباينة التي �أقام عليها كل فريق
حججه امل�ؤيدة ملا ذهب �إليه من ر�أي واختيار.
النتيجة� ,أن هذا التناق�ض الأول الذي ظهر داخل الإ�سالم -التناق�ض بني الظاهر
والباطن -قد وقع داخل الذهنية البدوية نف�سها ،مبعنى �أن الإ�سالم ،و�إن كان قد جنح يف
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تغيري كثري من العنا�صر يف حياة العرب ،ف�إنه مع ذلك مل ينجح �أبد ًا يف تغيري الذهنية العربية
التي ت�أ�س�ست وت�أ�صلت داخل احلياة البدوية التي �أ�صلت ثقاف ًة وذهني ًة ما تزال حتى اليوم,
هي الذهنية املتحكمة بعقولنا وطرائق تفكرينا نحن العرب.
كل ما يف الأمر �أن التناق�ض االجتماعي الذي كان �سائد ًا قبل الإ�سالم ،قد اتخذ
�صورة اجتماعية جديدة مت ّثلت يف التناق�ض حول ال�سلطة ال�سيا�سية ،ويف افتعال الربهنة من
اجلانبني على حق اال�ستحواذ على ال�سلطة من غري �أن ينجح �أي منهما يف اقرتاح تركيب
مالئم يرفع ال�ضدين ويرتقي باحلياة �إىل �صورة �أف�ضل.
وهكذا ظل العناد املتبادل هو العالقة الوحيدة املتحكمة وامل�سيطرة على ال�ضدين،
بل غابت كل �صور التفاعل بني الأ�ضداد,وخا�صة ال�صور الإيجابية .وبد ًال من ذلك� ,سيطرت
على هذا الت�ضاد �صور �سلبية الح�صر لها غالب ًا ما انتهت بالقتال واحلرب �أو ،يف �أح�سن
ومت�سك كل �ضد مبوقفه .فكانت نتيجة ذلك �أن متت ترجمة
الأحوالُّ ،
بتع�صب كل طرف لر�أيه ّ
التناق�ض االجتماعي الذي �سيطر على حياة العرب قبل الإ�سالم -التناق�ض بني الهوية القبلية
واحلاجة �إىل الغزو� -إىل �صورة جديدة من التناق�ض االجتماعي هو التناق�ض حول ال�سلطة،
فتحول التناق�ض نف�سه �أو اتخذ �صورة اجتماعية جديدة هي ال�صورة ال�سيا�سية .
وكما �أن التناق�ض االجتماعي قبل الإ�سالم بني الهوية القبلية واحلاجة �إىل الغزو
قد مت متويهه �أيديولوجي ًا بفكرة البطولة التي ق�صد منها �أن تخلع طابع ًا �أخالقي ًا على هذا
ال�صراع ،و�أن تك�شف لنا عن �أن االع�تراف املتبادل بني الأ���ض��داد كان �أم��ر ًا غري ممكن؛
كذلك هي احلال بالن�سبة �إىل التناق�ض اجلديد داخل الإ�سالم ذاته حول ال�سلطة ال�سيا�سية
الذي ا�سترت وراء غطاءٍ �أيديولوجي من مفهومي الظاهر والباطن .فوراء هذين املفهومني،
اختفى مفهومان �أ�سا�سيان هما الكفر والإميان .ومن وراء هذه العنا�صر جمتمعة برز �صراع
عميق� ،صراع احلياة واملوت على ال�سلطة ال�سيا�سية� ،صراع اال�ستحواذ على مقدرات احلياة
االجتماعية ل�صالح هذا الطرف �أو ذاك.
وال يخفى على املدقق ما ي�سرته ه��ذان املفهومان من احلقائق والوقائع� ،إذ لو
اكتفينا بالنظر �إليهما من حيث هما مفهومان ال �أكرث ،لبدت لنا امل�س�ألة م�س�ألة نزاع كالمي
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بني املتكلمني �أو ،على الأكرث ،م�س�ألة نزاع فل�سفي بني �أنا�س يرون �أنهم يح ّققون فهم ًا �أعمق
للن�ص مبا ي�ضفونه عليه من �أبعاد فل�سفية متع ّمقة ،و�أفكار دينية مبتكرة .
لي�س من ال�ضروري �أن تكون هذه الأبعاد قائمة يف الن�ص ذاته ،وذلك �أمر راجع
�إىل طبيعة الت�أويل نف�سه ،وبني �أنا�س يتم�سكون بحرف ّية الن�ص ،بل ويغالون يف احلرفية حتى
ليكادوا �أن يحذفوا الن�ص نف�سه من غري �أن ي�ستبقوا منه �شيئ ًا غري حروفه.
ذلك وجه واحد من وجوه الغطاء الأيديولوجي الذي مثلته نزعتا الظاهر والباطن
ظهر �أكرث مما تبطن.
ظهر ،و ُت ِ
من حيث نهو�ضهما بعبء وظيفة �أيديولوجية ُت ْب ِطن �أكرث مما ُت ِ
بل من املمكن القول �إن الظاهر نف�سه قد انطوى على باطن غري م�ص ّرح به ،مثلما �أن الباطن
ذاته قد انطوى على ظاهر عزف القائلون به عن الت�صريح به وحتويله �إىل ظاهر مفهوم ملن
يريد الفهم.
وبو�سعنا �أن نك�شف عن وظيفة �أيديولوجية �أخرى ال جناوزها �إىل غريها يف هذا
املقام.ذلك �أن ك ًّال من هذين املفهومني يحيل �إىل �ضرب من االحتقار املتبادل بني القائلني
بالظاهر والقائلني بالباطن .فالقائلون بالظاهر يفخرون بو�ضوح �أقوالهم وب�ساطة حججهم
يف مقابل التواء �ألفاظ الباطنية ومتويه حججها وا�ستع�صاء كالمها على الفهم ،مما ينجم
عنه التبا�س يف النية واملق�صد .ويف املقابل ,تنم كلمة الباطن عن ازدراء عميق للظاهر.
فالظاهر ب�سيط و�ساذج وفج يف مقابل عمق الباطن امل�صطبغ ب�صبغة فل�سفية عميقة يف
مقابل �سطح ّية الظاهر وتفاهته.
هكذا ظل التقابل بني هذين ال�ضدين �سائد ًا من غري �أن يفكر امل�شتبكون فيه حتى
بغطاء �أيديولوجي ي�سرت هذا التناق�ض ويخفف من غلوائه ،ويكون من �ش�أنه �أن يقيم نوع ًا من
التمويه الأيديولوجي الذي ال ينتج �أي نوع من الوحدة وراء الت�ضاد البادي حتى و�إن كانت
وحدة زائفة.
وعلى الرغم من �أن �أهل الظاهر والباطن قد عجزوا ال عن �إنتاج الرتكيب بني هذين
احل ّدين املتناق�ضني فح�سب ،و�إمنا عجزوا �أي�ض ًا عن جمرد التفكري يف التوفيق بينهما ،فقد
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َّ
ظل هذا التناق�ض يعيد �إنتاج ذاته يف �صور جديدة لعل من �أهمها �صورة التناق�ض بني العامة
واخلا�صة طوال التاريخ الإ�سالمي كله .ي�ضاف �إىل ذلك جملة التناق�ضات التي �أ�شرنا �إليها
فيما �سبق :التناق�ض بني العقل والنقل ،والتناق�ض بني ال�شريعة واحلقيقة �أو بني الثقافتني
اليونانية والإ�سالمية.
و�إذا ما دققنا يف طبيعة التناق�ض الرئي�س� ،أو التناق�ض الأم ،الذي تت�أ�س�س عليه كل
التناق�ضات التي ظهرت تالي ًا يف احلياة الإ�سالمية �-أعني التناق�ض بني الظاهر والباطن-
ف�سنتبينّ �أن �أهل الظاهر و�أهل الباطن قد كانوا ي�ستندون يف مواقفهم �إىل نظرية واحدة يف
احلقيقة .وبالطبع ،ف�إن هذه النظرية الواحدة قد كانت مبثابة االفرتا�ض امل�سبق �أو ال�ضمني
الذي يت�أ�س�س عليه التقابل بني الظاهر والباطن .وهذه احلقيقة امل�شرتكة بني اخل�صمني،
�أو هذا االفرتا�ض امل�سبق الذي يت�أ�س�س عليه التقابل بني الظاهر والباطن ،يتم ّثل يف �أن كال
اخل�صمني ي�سلمان بوجود حقيقة ثابتة را�سخة م�ستقرة ال �سبيل �إىل تغيريها .وبالتايل،
ت�صبح مهمة املتفل�سف �-سواء �أكان ظاهري ًا �أم باطني ًا -اكت�شاف هذه احلقيقة .معنى ذلك
�أن �أهل الظاهر والباطن يلتقون على �أر�ض واحدة من غري �أن يكونوا قادرين على اكت�شاف
هذه الواقعة .والأر�ض امل�شرتكة التي يلتقون عليها هي الت�سليم ب�أن حقيقة م�ستقلة عن الإرادة
والعقل الإن�سانيني ،و�أن مهمة العقل �أو الفل�سفة تنح�صر يف اكت�شاف هذه احلقيقة وبلورتها
وجعلها متميزة على الأقل بالن�سبة ملن ي�ؤمنون بها.
هكذا �أ�صبحت حقيقة الظاهر والباطن ،مع �أنهما �ضدان متقابالن ،قائمة
خارجهما ،كما �أنهما �أ�صبحا يرتكزان -ب�صورة �أو ب�أخرى -على هذه احلقيقة الواحدة� .إذ ًا
 ،التقابل بينهما والتناق�ض الذي يفرقهما هو تقابل ظاهري وادعاء وهمي قائم يف الأغلب
�أو ي�ستمد حياته من �سوء فهم يجمع بني الطرفني اللذين مار�ساه من غري �أن يكونا على وعي
ب�أنهما يتفقان �أكرث مما يختلفان.
�إنَّ �أول �صورة لهذه احلقيقة ال��واح��دة امل�شرتكة بينهما هي �أن هناك حقيقة
�أزلية �أبدية التطالها ال�صريورة ،وميكن للعقول الفذة وحدها �أن تهتدي �إليها� ،أو بالأحرى
�أن تكت�شفها .وهنا ت�صبح مهمة الفيل�سوف منح�صرة يف ا�ستخدام العقل للو�صول �إىل هذه
احلقيقة .وبعبارة �أخرى ،ال تعود من مهمة للعقل �سوى �أن ين�شغل باكت�شاف الطرق امل�ؤدية
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�إىل تلك القارة املجهولة بالن�سبة للعقل مع �أن اليقني بوجودها مطلق وقاطع .وهكذا تتعدد
�أ�ساليب البحث عنها ،وتتنوع املذاهب امل�ؤدية �إليها �أو التي يتم التعبري عن هذه احلقيقة من
خاللها من غري �أن تكون احلقيقة ذاتها مو�ضع اختالف �أو �أن تكون قابلة للتعدد واالختالف
من فيل�سوف لآخر �أو من عقل لآخر.
فاحلقيقة ثاوية من وراء كل �شيء على هيئة معطى م�ستقل كل اال�ستقالل عن الأنا
الذي نبحث عنه .ترتاءى احلقيقة للجميع ،ولكن اجلميع جممعون على �أن ثمة �شيء ينبغي
الو�صول �إليه ،ومن ثم التطابق معه تطابق ًا تام ًا .ومن هنا� ,شاع تعريف �إ�سالمي للحقيقة،
وقبله علم الكالم ،وتب ّنته الفل�سفة �أي�ض ًا ،حتى يف �أرقى �صورة و�صلت �إليها عند ابن ر�شد،
وكان من قبل قد مت تبن ّيه وقبوله يف �إطار التناق�ض القائم بني الظاهر والباطن .
مبقت�ضى هذا التعريف� ،أ�صبحت احلقيقة ت�شري �إىل ‘تطابق ما يف الأذهان’ مع
‘ما يف الأعيان’.
من الوا�ضح هنا �أننا ب�إزاء ترجمة احلقيقة الدينية �إىل حقيقة فل�سفية .فاحلقيقة
الدينية تذهب �إىل �أن احلق� ،أو احلقيقة ،ما هو �إال تطابق ما يف القلوب مع الواقع �أو مع
ما يف الأعيان .وبعبارة �أخرى ،تقرر احلقيقة الدينية �أن احلقيقة ال تزيد عن كونها تطابق
الإميان مع الأعيان �أو انطباق احلقائق القلبية على احلقائق الواقعية .ونعني هنا بـ‘الواقعية’
احلقيقة من حيث هي واقع له ا�ستقالله عن القلب �أو الإميان ،على حني �أن مه ّمة الإميان
احلق تنح�صر يف �أن يكون متطابق ًا مع هذه احلقيقة ،على الأقل مبقت�ضى هذا الت�ص ّور.
هكذا ،يتبني لنا �أن احلقيقة الفل�سفية ،كما ت�صورها امل�سلمون ،ال تزيد عن كونها
حقيقة دينية بعد �أن مت متويهها و�إخفا�ؤها بحجب �أيديولوجية و�أغلفة منطقية ومباحث
طبيعية �أو نف�س ّية �إىل غري ذلك من املباحث الفل�سفية املعروفة يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية .
�إذ ًا ،احلقيقة معطى �أويل �سابق على كل بحث عنها ،وال ميثل البحث عنها �إال
نوع ًا من االهتداء �إليها يفرت�ض ،يف نهاية املطاف� ،أن ي�صبح العقل �أو القلب -ولي�س ثمة
فرق كبري بني الأمرين� -أ�سري ًا لها وخا�ضع ًا ملقت�ضياتها .وهكذا ي�صبح البحث عن احلقيقة
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مكافئ ًا لهبوط العقل �إىل م�ستوى العامل الذي البد �أن تكون احلقيقة ثاوية فيه .فمهمة العقل
واحلال كذلك -الهبوط �أو النزول �إىل م�ستوى العامل املعطى والقائم والتطابق مع مقت�ضياتهومتطلباته .ولقد قامت الفل�سفة الإ�سالمية بدورها كام ًال ،بل وعلى �أح�سن وجه ،يف هذا
االجتاه .لقد ترجمت ‘العقل’ �إىل ‘قلب’ و ‘التفكري’ �إىل ‘�إميان’ ،وبعد ذلك �سلمت ب�أن مهمة
العقل تنح�صر يف التطابق مع هذه احلقيقة التي �أنتجها الإميان �أ�ص ًال ،ومن َث َّم ر�ضي العقل،
عن طيب خاطر بالتحول من عقل ناقد �إىل عقل قابل �أو متقبل �أو را�ض �أو قانع ،فتنازل العقل
بذلك عن �أهم خ�صائ�صه ،و�أعني بذلك احلرية والنقد.
وهنا ،رمبا نكون قد قدمنا من املقدمات ،و�أ�س�سنا من االعتبارات ما يكفي للإجابة
عن ال�س�ؤال الذي طرحناه يف بداية هذا البحث ،وهو  :ملاذا مل يت�أ�س�س �س�ؤال فل�سفي جذري
داخل الثقافة العربية الإ�سالمية ؟ وعلى الرغم من �أننا قد قدمنا �إجابتنا عن هذا ال�س�ؤال
ب�صورة �ضمنية ،ف�إننا نحاول الآن �أن ن�صوغ هذه الإجابة ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا.
لقد حمل العقل الفل�سفي �أو �-إن �شئت فقل الوعي الفل�سفي -مزاعم الإميان الديني
�أو ،لنقل العقل الديني ،على الرغم من كل تناق�ض ي�شوب تعبرينا الأخري على حممل اجلد.
تقاعد العقل الفل�سفي ب�صورة مبكرة� .أو بالأحرى� ,سلب نف�سه من حيث هو
جنم عن ذلك ُ
عقل ،وحت ّول ،من ثم� ،إىل ما ي�شبه �إىل �أن يكون عق ًال رومانطيقي ًا ذاتي ًا غنائي ًا يطرب لذكر
حقائق الإميان وي�س ّر بها .وهذا بد ًال من �أن ي�سلط طاقته النقدية على احلقيقة من حيث هي
حينئذ يف
معطى� ،أو بالأحرى على الوقائع من حيث هي معطى ،ولو فعل العقل ذلك لدخل
ٍ
مواجهة �صريحة مع عامله ،ودخل يف نوع من املواجهة مع هذا العامل ،الأمر الذي رمبا كان قد
�أدى به �إىل �أن يفكك عامله ويعيد �إنتاجه على هيئة حقيقة من �صنعه ومن عمله هو .ذلك �أن
العقل ،لو فعل ذلك ،لعك�س حركته بالكامل ،ولتغيرّ ت عالقته باملعطيات �أو بالعامل تغيرّ ًا تام ًا.
فالعقل عندما يفكك العامل ويعيد �إنتاجه ،مبا يتطابق مع مقت�ضيات العقل ومتطلباته ،ف�إنه
بذلك يرتقي بالعامل �إىل م�ستوى ذاته بد ًال من �أن يت�ضع هو �إىل م�ستوى العامل .ونخال الفارق
بني املنهجني والر�ؤيتني �أو�ضح من �أن ّ
يو�ضح.
وعندما �أبى العقل �إال �أن يحمل مزاعم الإميان على حممل اجلد -ون�ؤكد �أن ذلك قد
مت ب�صورة ال�شعورية -حت ّول من وظيفته النقدية �إىل �أداء وظيفة �أخرى خمتلفة كل االختالف
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عما هو قمني بالعقل �أن يكونه .ونعني بذلك� ,أن العقل قد حتول من ال�شك والنقد ،بو�صفهما
م�ضمونني جوهريني له� ،إىل م�ضمون �آخر خمتلف كل االختالف عن م�ضمونه احلقيقي .هذا
امل�ضمون امل�ستعار هو ‘اليقني’ �أو ‘الإيقان’ ،وهي وظيفة العقل الديني �أو الإميان القلبي على
الأ�صالة.
بعد ذلك ،هل ل�س� ٍؤال فل�سفي جذري منطلق من تقدير العقل لذاته �أن يكون ممكن ًا ؟
لئن كان جوابنا بالنفي على هذا ال�س�ؤال انطالق ًا من جميع االعتبارات ال�سابقة التي
�سقناها �أعاله  ،ف�إن هذا ال مينع من �إ�ضافة ر�ؤية �أخرية من �ش�أنها �أن تعزز �إجابتنا ال�سلبية
هذه عن �أهم �س�ؤال ميكن �أن يطرح على ب�ساط البحث داخل الرتاث العربي والإ�سالمي .
لنت�أمل يف ظاهر ‘ال�شرح’ التي اتخذ منها كبار الفال�سفة امل�سلمني مهمة لهم� .إذ
يبدو �أن كبار فال�سفة الإ�سالم قد نظروا �إىل الفل�سفة اليونانية على �أنها احلق ال�صريح الذي
ال حق وراءه وال بعده .ومن هنا ,يت�أتى لنا تف�سري الأهمية اال�ستثنائية التي ُحظي بها ال�شرح
الإ�سالمي للفل�سفة اليونانية  .لقد بدت هذه الفل�سفة لهم على �أنها علم نهائي �أو دين مطلق .
ويف احلالتني ,ف�إن املرء ال ي�ستطيع �إال �أن يكون �شارح ًا عندما ينظر �إىل الن�ص اليوناين على
�أنه منطو على احلقيقة املطلقة ،الأمر الذي يجعل العالقة بني ال�شارح والفل�سفة اليونانية
املف�سر بالن�ص املق ّد�س عند هذا احلد اليكون من املمكن لل�س�ؤال الفل�سفي �أن يظهر
عالقة ّ
متخذ ًا �صورة فل�سفية جذرية .بل عند هذا احلد اليعود من مربر �أو م�سوغ لوجود الفل�سفة �أو
للتحدث عنها ب�صورة جد ّية .ذلك لأن مهمة �شرح الن�ص اليوناين �أو �شرح الن�ص الإ�سالمي
املق ّد�س ت�صبح متمتّعة بالأولوية املطلقة على كل ما عداها من املهام ،ومن ثم ,ي�صبح ال�شاغل
الفل�سفي ،يف �ضوء ذلك� ،أقل �أهمية� ،أو �إن �شئت فقل� ،أقل �إحلاح ًا بالن�سبة للعقل الذي يعتقد
ولو �ضمن ًا -ب�أن احلقيقة معطاة له يف �صورة جاهزة ،يف �صورة ن�ص فل�سفي يوناين� ،أو يف�صورة ن�ص �إ�سالمي مق ّد�س.
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نقد الأ�س�س النظر َّية
للتفكري الفل�سفي يف الثقافة العرب ّية-الإ�سالمية

يحار املت�أمل يف تاريخ التفكري الفل�سفي ،من حيث جتليا ُت ُه يف الثقافة العربية عرب
ح�ضورها املديد ،عندما يواجه حقيق ًة مرير ًة �صارم ًة �أال وهي �أنَّ هذا التفكري عينه مل يكن
يجر يف جمال التح ُّول بل بقي يف هد�أة الثبات .وهذا يد ُّل على �أنَّ �أ َّم ًة
�إبداع ّي ًا بل اتباع ّي ًا ،ومل ِ
كامل ًة ،على امتداد وجودها التاريخي ،مل تتمكن يف أُ�فق ثقافتها من �أن تق ّدم للأمم الأخرى،
نظري باملعنى اخلالق� ،أي مبعنى خلق ِه ملنظوم ٍة فكر َّية مبتكرة.
على الإط�لاقَّ � ،أي مفكر
ّ
�سه َم به يف ميدان الفل�سفة من ِق َب ِل امل�شتغلني العرب ،يف هذا االخت�صا�ص منذ
لأنَّ ُك َّل ما �أُ ِ
الكندي( 873-803م) املُل َّقب بـ ‘فيل�سوف العرب’ –نظر ًا لأ َّنه ،كما ي�ؤكد كثري من امل�ؤرخني،
�أول عربي �صريح الن�سب ا�ضطلع مبهمة البحث الفل�سفي .نقول :منذ الكندي و�صو ًال �إىل يوم
�سه َم به يف ميدان الفل�سفة :ال�شروحات ،والتعليقات ،والتلفيقات،
النا�س هذا مل يتع َّد ما �أُ ِ
والتوفيقات ،من حيث إ� َّنها ُك َّلها تعبري عن جتلي معنى �أو معاين الفل�سفة ،يف الثقافة العرب َّية،
بو�ساطات مثل :املناهج املحكمة ،الت�أ ُّمالت
مل ت�سف ْر �أبد ًا عن تكوين نظرة فل�سفية تكتنف
ٍ
العميقة ،اال�ستب�صارات العبقر َّية  ،وحقيقة الوجود.
ومر ُّد ذلك �أنَّ املتفل�سفني العرب ب�شكل عام ويف �أزمن ٍة تاريخي ٍة خمتلفة جتمعهم
ظاهرة م�شرتكة غريبة ج��د ًا ،وهي أ� َّنهم ال يقدرون على ُّ
ال�شروع يف التفل�سف �إال اعتماد ًا
على مرجع ّي ٍات �سابقة تكون مبثاب ِة �أ�س�س نظر َّية ُي َع َّو ُل عليها يف اجرتاح مذاهب �أو مواقف
�أو �آراء فل�سفية .لو حاول الباحث �أن يبوئر ب�ؤر ًا ُيعينِّ ُ من خاللها م�صادر هذه املرجعياتُ ،
الكت�شف �أنَّ الب�ؤرة املركزية فيها هي الفل�سفة اليونانية على اختالف مذاهبها .ومن َّثم،
توالت ت�أثريات مرجعيات �أخرى يف التفكري الفل�سفي العربي عرب الزمن و�صو ًال �إىل اليوم.
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ت�أثريات هذه املرجعيات نف�سها بلغت ذروتها يف الإذعان الفل�سفي العربي الذي يكاد يكون
تام للفل�سفة الأوربية احلديثة .لكنْ َث ّمة ُمفارقة تتع َّلق بجدلية الت�أثري والت أ� ُّثر ،وهي �أنَّ
�شبه ٍ
اجلوهري بالفل�سفة اليونانية ،نقلت
الفل�سفة العربية يف الع�صر الو�سيط  ،من حيث ت�أ ُّثرها
ّ
هذا الت�أ ُّثر عينه �إىل الفل�سفة الأوربية الو�سيطة .وب�شكل خا�ص ،من خالل ترجمة م�ؤلفات
فل�سفية عربية �إىل الالتينية ٍّ
لكل من الكندي ( 873-803م) ،والفارابي( 950-873م) ،وابن
�سينا( 1198-980م) .غري �أنَّ �أهم ما ي�أتي يف هذا ال�سياق جت ّلى يف ترجمة �شروحات ابن
ر�شد ( 1198-1126م) على م�ؤلفات �أر�سطو حيث عكف ميخائيل ا�سكوت ،ب�إيعاز �سيا�سي
على الأرجح ،على ترجمة �شروحات ابن ر�شد املذكورة يف الفرتة الواقعة بني 1235-1228
م .وذلك عندما كان ا�سكوت نف�سه �أحد املقربني من بالط فريدريك الثاين يف بالرمو يف
�صقلية .وهذا يعني للأ�سف� ،أنَّ ت�أثري الفل�سفة العربية �-إذا جازت هذه الت�سمية -يف غريها
من الفل�سفات الأخ��رى ،كان ت�أثري ًا عار�ض ًا غري �صادر عن جترب ٍة �صميم ّي ٍة ،وعن مواجه ٍة
مبا�شرة مع الوجود.
وهنا تظهر على وجه الدِّ قة امل�شكلة احلقيقية للتفكري النظري يف الثقافة العربية؛
وهي �أنَّ هذا التفكري النظري �أو الفل�سفي مل ميتلك القدرة �أو ا ُ
جل��ر�أة �أو الإمكان على �أن
يواجه الوجود انطالق ًا من خ�صو�صيته احل�ضارية وحدها ،وعلى �أن يقوم ،من َث َّم ،بتطوير
هذه املواجهة وينفتح بها على الآخرين حمقق ًا ح�ضور ًا ذا هو ّي ٍة �أ�صيل ٍة .وال ريب يف �أنَّ ال�شعور
بهذه امل�شكلة يقت�ضي حتديدها بدقة .لذلك ال ب ّد من �أن يعود هذا التحديد �إىل بدايات ظهور
التفكري الفل�سفي يف الثقافة العرب ّية .وحيث �إنَّ فهم كيفية ابتداء انبثاق التفل�سف يف هذه
الثقافةُ ،يف�ضي �إىل �إلقاء �ضوء �ساطع جد ًا على بداية الفل�سفة العربية ،وحيث �إنَّ �أَ البدايات
مغر �إىل حدٍّ بعيد.
كلها �أ�سرار ،كما ُيقال ،ف�إنَّ الرجوع �إليها ٍ
املهم يف الأمر الآن هو البحث عن �إجابة عن ال�س�ؤال التايل :ما ال�س ّر يف تع ُّرف
حا�سم ،بالرغم من �أنَّ وجودهم التاريخي
وب�شكل
العرب امل�سلمني على الفل�سفة ،للمرة الأوىل
ٍ
ٍ
التاريخي لل�شعب اليونا ِّ
ين من حيث
بعي ٌد ك َّل البعد من حيث �صريور ُت ُه الثقاف َّي ُة عن الوجود
ِّ
ح�ضاري عظيم
�صريور ُت ُه الثقافي ُة .مبعنى �أ َّنه كيف ا�ستطاعت الفل�سفة اليوناني ُة وهي �إجناز
ٌّ
لبالد اليونان �أن ت�ؤثر هذا الت�أثري الهائل يف الثقافة العربية بو�صفها ثقافة بعيدة ،يف حقيقتها،
كل البعد عن التجارب ال�صميم َّية الكربى يف ميدان التفكري النظري الت�أملي الذي نراه عند
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الفال�سفة اليونانيني؛ وتهدف �إىل البحث عن علل مطلقة للموجودات كاف ًة مبعزل عن �أي
�ضرب من �ضروب التفكري ال�سحري �أو الأ�سطوري �أو الغيبي �أو الديني .بينما جند �أنَّ الثقافة
العرب ّية ما تزال� ،إىل الآن ،م�شوبة بهذ ِه ال�ضروب من التفكري حتى بني كبار �أعالمها.
احلقيقة �أنّ اجلواب عن هذا ال�س�ؤال �سوف يكون مفاجئ ًا �إىل حدٍّ بعيد .فال�سبب
الرئي�س يف �إقحام الفل�سفة اليونانية يف الثقافة العرب َّية كان اخلليفة العبا�سي امل�أمون (-786
 833م) ال ّذي كان ،كما يروى عنه� ،شغوف ًا �إىل �أق�صى ح ّد بالفل�سفة .والواقع �أنَّ ما يقف وراء
�شغف امل�أمون لمَ ِنَ العجب ال ُعجاب ،لأنَّ ما ح َّر�ض امل�أمون على �أن ُيعنى بالفل�سفة هو مجُ َّرد
’حلم‘ .نعم ،مجُ َّرد ُحلم .ومن حق القارئ هنا �أن ي�ستغرب �أو ي�ستح�سن �أو ي�ستهجن .املهم
ُ
�أنَّ امل�أمون ،كما يروي ابن الندمي يف الفهر�ست «ر�أى يف منامه ك�أنَّ رج ًال مهيب ًا يتح َّدث �إليه.
ف�س َر به و�س�أله  :ما َ
احل َ�سن ؟
ف�س�أل ُه عن نف�سه ،ف�أجاب �أ َّنه �أر�سطالي�س(=�أر�سطو طالي�س)ُّ .
قال :ما َح ُ�سنَ يف العقل .و�س�أل َّثم ماذا قال  :ما َح ُ�سنَ يف ال�شرع .و�س�أل ُث َّم ماذا ؟ قال :ما
1
َح ُ�سنَ عند اجلمهور .و�س�أل ثم ماذا ؟ قال ُث َّم ال ُث َّم».
واحلقيقة� ،أنَّ هذا املنام كان دافع ًا للم�أمون كيما ي�صدر �أوامره من �أجل ترجمة
يكتف امل�أمون بذلك بل �أمر جهابذة املرتجمني
الكتُب الفل�سفية ،وب�شكل خا�ص كتُب �أر�سطو؛ ومل ِ
ومن �أ�شهرهم :يحيى بن البطريق ،واحلجاج بن مطر ،وعبد امل�سيح بن ناعمة احلم�صي،
ويوحنا بن ما�سويه ،وحنني بن ا�سحاق العبادي ،وق�سطا بن لوقا البعلبكي .وبالإ�ضافة �إىل
ه�ؤالء وغريهم ،ك َّلف امل�أمون �أ�شخا�ص ًا من ذوي اخلربة بال�سفر �إىل بالد الروم من �أجل
�إح�ضار الكتب الفل�سف َّية ،حتى �إنَّ امل�أمون نف�سه كان يرا�سل بع�ض امللوك لإم��داده بكتب
الفل�سفة مقابل هدايا منه ير�سلها �إليهم .وكان فريق املرتجمني �آنذاك يعمل مثل خلية النحل
لك�سب ر�ضى اخلليفة .وعالو ًة على ذلك ،ق َّرب امل�أمون منه امل�شتغلني بالفل�سفة و�أحاط نف�سه
بطائفة من احلكماء البلغاء املت�ضلعني من العلوم النظرية.
كانت توجد قبل امل�أمون ،من دون ّ
�شك� ،إرها�صات يف جمال ترجمة الفل�سفة� ،إال
�أنها كانت حمدودة جد ًا ،ال تكاد ُتذكر �إذا قي�ست مبا حدث يف حكم امل�أمون من ُنقلة هائلة
يف هذا املجال  .والالفت هنا� ،أنَّ خليف ًة م�سلم ًا ُقر�ش ّي ًا ها�شم ّي ًا ع ّبا�س ّي ًا ي�أمر برتجمة م�ؤلفات
فل�سفية ،وب�شكل خا�ص فل�سفية يونانية ،وب�شكل �أكرث تخ�صي�ص ًا م�ؤلفات �أر�سطو الفل�سفية،
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وهو يعلم من دون �أدنى �شك �أنها �سوف ت�س ِّبب �إ�شكا ًال كبري ًا للعقلية الفقهية الإ�سالمية ،لأنها
تتناق�ض تناق�ض ًا تام ًا مع الدين الإ�سالمي .ف�أر�سطو ،كما هو معروف ،يقول ب ِق َدم العامل،
وعدم علم اهلل باجلزئيات ،وبعدم بعث الأج�ساد بعد امل��وت ،وب�ألوهية الكواكب .ال�س�ؤال
املطروح �إذ ًا ،هو كيف يمُ كن خلليفة امل�سلمني �أن ُيدخل يف ثقافة فقه ّية دين ّية غيب َّية مثل هذه
الأفكار ؟ والأداة التي ا�ستخدمها يف عمل ّية الإدخال هذه هي �أي�ض ًا غري مقبولة على امل�ستوى
الإ�سالمي الفقهي .ونق�صد بهذه الأداة ،فريق الرتجمة الذي ك َّلفه امل�أمون ب�إجناز املهمة،
لأنّ هذا الفريق كان يف غالبيته من الن�صارى؟ هل اجلواب عن هذا ال�س�ؤال �أنَّ دافع امل�أمون
د(حلم) ؟ �إن كان هذا هكذا ،فال ي�سعنا �إال �أن نقول  :ما �أروع
للقيام بهذا الأمر هو مجُ َّر ُ
�أالعيب الأقدار.
الآن �صار مبقدورنا �أن ن�شرع يف تبيان كيف تفاعل �أهل الفكر من الناطقني بلغة
ال�ضاد مع هذا الرتاث الفل�سفي اليوناين من حيث �إن هذا التفاعل ُي�ش ِّكل نقطة البدء يف ظهور
الفل�سفة العربية.
وجد العرب امل�سلمون �أنف�سهم بعد ترجمة امل�ؤلفات الفل�سفية اليونانية �إىل اللغة
لقد َ
العربية �إزاء تراث فل�سفي يرثي العقول بعظمته ،هو الرتاث الفل�سفي اليوناين .واحلقيقة� ،أنَّ
الفال�سفة اليونانيني كانوا قد �أو�صلوا الفل�سفة ،يف الع�صور القدمية� ،إىل ذروتها الق�صوى.
فر�سموا املعامل الأ�سا�سية التي حتدِّ د معنى التفكري الفل�سفي ،وطبيعة مناهجه و�أدواته ،وكيفية
ت�ش ُّكله ،واملو�ضوعات ال�صميمية التي يتناولها بالتحليل والبحث .ويمُ كن �أن ُيقال � :إنَّ لليونانيني
ق�صب ال�سبق اجلوهري املعرتف به ،من حيث التط ُّرق �إىل امليادين الفل�سفية كاف ًة ،حمدثني
�أثر ًا بالغ ًا مت�ص ًال .ف�أف�ضى هذا الو�ض ُع �إىل انطباع الفل�سفة بطابع يونا ٍّ
ين تام ال ت�شوبه �شائبة
ع�صر
وم�صر للتجربة الفل�سفية اليونانية .من هذه
ٍ
حيث تدين الفل�سفات على تن ّوعها يف كل ٍ
الفل�سفات ما ُيدعى الفل�سفة العربية-الإ�سالم َّية .يرجع الف�ضل،كما �سبق القول� ،إىل اخلليفة
العبا�سي امل�أمون يف �إظهار العرب على معنى الفل�سفة .على هذه القاعدة � َّأ�س�س العرب-
التفل�سف .وهذه املهمة مل تكن ممكنة لوال �أنها وجدت �أمنوذج ًا
امل�سلمون مهمة جديدة هي
ُ
تن�سج على منواله .وال َغ ْر َو �أ َّنه قد ظهرت جمموعة من املتفل�سفني الذين �أثارتهم الق�ضايا التي
عاجلتها الفل�سفة اليونانية ،وب�شكل خا�ص مبحث الإلهيات« .وكان الكندي �إمامهم الفكري يف
2
هذه الت�سا�ؤالت التي جعلتها ممكنة طريقته يف التفل�سف وا�ستخدام الن�ص اليوناين».
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وم��ن �أك�ثر املو�ضوعات �أهمية يف ه��ذا ال�سياق هو كيف ّية حتديد الكندي ملعنى
الفل�سفة وحدودها وغاياتها �أو مطالبها� .إذ وقف فيل�سوف العرب عند هذا املو�ضوع يف
ر�سالت ِه املو�سومة بـ ر�سالة الكندي يف حدود الأ�شياء ور�سومها ،وفيها يقدم الكندي للفل�سفة
�ستة تعريفات بالغة الأهمية ،لأنها تحُ دِّ د امليزات ال�صميم ّية للتفكري الفل�سفي كما ا�ستوعبه
العرب :الفل�سفة َح َّدها القدماء بع ّدة حروف�( :أ) �إما من ا�شتقاق ا�سمها وهو حب احلكمة؛
لأنَّ ‘فيل�سوف‘ هو مر َّكب من ‘فال’ وهي ‘حمب’ ،ومن ‘�صوفيا’ وهي ‘احلكمة’( .ب) وح ُّدوها
�أي�ض ًا من جهة فعلها ،فقالوا�:إن الفل�سفة هي الت�ش ُّبه باهلل تعاىل ،ب َق ْدر طاقة الإن�سان� .أرادوا
�أن يكون الإن�سان كامل الف�ضيلة( .ج) وح ُّدوها �أي�ض ًا من جهة فعلها ،فقالوا :العناية باملوت،
واملوت عندهم موتان :طبيعي ،وهو ترك النف�س ا�ستعمال البدن ،والثاين �إماتة ال�شهوات (د)
وح ُّدوها �أي�ض ًا من جهة ال ِع َّلة ،فقالوا �صناعة ال�صناعات وحكمة احلكم (هـ) وح ُّدوها �أي�ض ًا،
فقالوا:الفل�سفة معرفة الإن�سان نف�سه (و) و�أما ما ُي َح ُّد به عني الفل�سفة ،فهو �أنَّ الفل�سفة علم
3
الأ�شياء الأبد َّية الكل َّية� ،أن َّياتها ومائيتها وعللها ،ب َق ْدر طاقة الإن�سان.
ويبدو جلي ًا من هذه التعريفات� ،أنَّ الكندي بقي �ضمن املنحى الذي ح َّدده الفال�سفة
اليونانيون .فقد انحاز بحيزهم ومل يخرج على ر�ؤيتهم يف فهمه ملعنى الفل�سفة ،بل فهم مهمة
التفل�سف يف �أ ُفق املرجع َّية التاريخ َّية اليونانية .لكن �سوف يتبينَّ لنا �أنّ الكندي ،و�إن كان قد
�سار على نهج فال�سفة اليونان ،قد حا َد عن هذا النهج ،لكن لي�س ل�صالح الإب��داع املعريف
اخلالق ،بل ل�صالح الدين.
وعلى �أي حال ،ينهج الكندي نهج الفال�سفة اليونانيني وب�شكل خا�ص من جهة
ت�صنيف مراتب العلوم الفل�سف َّية.فريى -كما ر�أى �أر�سطو متام ًا� -أنَّ «�أ�شرف الفل�سفة
و�أعالها مرتبة الفل�سفة الأوىل� ،أعني علم احلق الأول الذي هو ع َّلة كل حق ،ولذلك يجب �أن
يكون الفيل�سوف التام الأ�شرف هو املرء املحيط بهذا العلم الأ�شرف ،لأنَّ علم العلة �أ�شرف
4
من علم املعلول لأ َّنا �إمنا نعلم كل واحد من املعلومات علم ًا تام ًا� ،إذا نحن �أحطنا بعلم علته».
يظهر هنا� ،أن الكندي َح َّدد املهمة الأ�صلية للتفكري الفل�سفي على �أ�سا�س �أنها عمل ّية
بحث عن ع ّلة مطلقة للموجودات كافة.لكن املهم ،أ� َّنه مل ي�صدر عن ثقافة معرفية عربية �أو
دت املهمة الأ�سا�سية للوعي الإن�ساين ،وهي �أن يواجه الوجود من حيث �أن هذه
�إ�سالمية َح َّد ْ
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املهمة تقوم على البحث ّ
املنظم عن علة مطلقة للوجود ،و�إمنا �أخذ الكندي هذا الأمر مبا�شر ًة
عن الفل�سفة اليونانية وب�شكل خا�ص عن فل�سفة �أر�سطو.
والواقع� ،أن التفكري الفل�سفي اليوناين م َّر بتجارب معرف ّية يف غاية التعقيد حتى
ا�ستطاع �أن ي�صل �إىل فكرة ال ِع َّلة كما َح َّددها �أر�سطو .لكن املتفل�سفني العرب ،ويف مقدِّ متهم
الكندي� ،أخذوا خال�صة التجربة الفل�سفية اليونان َّية و�أقحموها يف ثقافة مل تخ�ضع لتجربة
تاريخية معرفية متوا�صلة .وهذا ما منح الفكر الفل�سفي اليوناين �صفة املرجع َّية املطلقة
بالن�سبة للم�شتغلني بالفل�سفة من العرب وامل�سلمني .وهنا تتبني طبيعة التقليد يف العقل العربي.
لكنّ املفارقة هنا �أنَّ الكندي ،و�إن كان قد �أخذ عن الفل�سفة اليونانية الأ�س�س اجلوهرية التي
تحُ دِّ د معنى التفكري الفل�سفي� ،سرعان ما انقلب على الفل�سفة اليونانية ،وب�شكل خا�ص على
الفل�سفة الأر�سطوطالي�سية ،بالرغم من �أنَّ طريقته يف التفكري الفل�سفي م�أخوذة ب�شكل تام
عن �أر�سطو نف�سه.
و يرجع ذلك �إىل �أنَّ الكندي �أراد �أن يو ِّفق بني �أمرين ال ميكن التوفيق بينهما،
وهما الإميان الديني القائم على وحي وتعاليم الإ�سالم من جهة ،والفل�سفة اليونانية من
جهة �أخرى .وبكلمة واحدة نقول � :أراد التوفيق بني �أر�سطو والقر�آن .تت�ضح نزعة الكندي
التوفيق َّية يف معر�ض �إثبات ِه ملعلول محُ ْ َدث هو العامل بالن�سبة �إىل ع ّلة قدمية مطلقة هي اهلل،
وهو بقوله «بحدوث العامل ،وبالتايل ،بنهائية الزمن ،يقدم فل�سفة لي�ست يف حقيقة �أمرها
�أر�سطوطالي�سية وال �أفالطونية محُ ْ َدثة» 5.وهنا تظهر النزعة الدينية يف تفكري الكندي ،وتبزغ
�إىل الوجود عالقة ج ّد خطرية بني الوعي الفل�سفي والإميان الديني .فت�سليم الكندي بخلق
اهلل للعامل ينطلق من فكرة �أنّ َاهلل هو �صاحب القدرة املطلقة .وبالتايل ،يجب �أن يكون خالق ًا
للعامل عن العدم املح�ض حتى ال ُي�شارك العامل اهلل يف ال ِق َدم .وعليه ،ف�إنّ الكندي يرف�ض
القول ب ِق َدم العامل ال كما فعل �أر�سطو .واهلل يف ر�أي الكندي يخلق العامل مبا فيه الأفالك
والنجوم و�صو ًال �إىل عامل ما حتت فلك القمر الذي ي�سمى عامل الكون والف�ساد (=العامل
الأر�ضي) الذي توجد فيه العنا�صر الأربعة (الرتاب ،واملاء ،والهواء ،والنار)،وت�سوده التغايري
واال�ستحاالت.
وج ٌّلي �أنَّ جتاوز الكندي للأدلة التي �أخ َ��ذ بها الفال�سفة القدماء لإثبات �أزلية
َ
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العامل ،يرجع �إىل نزعته الدينية .وعليه ،فالكندي ،على الرغم من ت�سليمه ب�أنَّ علم الإله َّيات
�أو علم الربوب َّية هو ذروة الفل�سفة الأوىل (=امليتافيزيقا) ،ومادام هذا العلم بعينه ين�شد
احلق �أو احلقيقة ،كان يرى أ� ّنه ال ُب َّد �أن يتالقى مع وحي الأنبياء .وهنا يقول « :يف علم الأ�شياء
بحقائقها علم الربوب َّية ،وعلم الوحدانية ،وعلم الف�ضيلة .وجملة كل علم نافع ،وال�سبيل �إليه،
والبعد عن كل �ضار واالحرتا�س منه ،واقتناء هذه جميع ًا هو الذي �أتت به الر�سل ال�صادقة عن
اهلل ،ج َّل ثنا�ؤه» .6.وهنا يظهر بو�ضوح �أن التفكري الفل�سفي العربي-الإ�سالمي ،يف بداية تكوينه
مع الكندي ،كان ينو�س بني الفل�سفة اليونانية والدين الإ�سالمي .ويف �أف�ضل الأحوال كانَ هذا
التفكري يختار املرجعية الفل�سفية اليونانية ّ
ويف�ضلها على املرجعية الدين ّية �إذا كان املتفل�سف
جريئ ًا مقدام ًا متحلي ًا بال�شجاعة .وهذا ي�ؤول �إىل �أنَ التفكري الفل�سفي يف الثقافة العرب َّية
كما �سبق القول -ينو�س بني مرجعيتني مل ي�ستطع اخلروج منهما نحو الإبداع احلقيقي.الكندي ت�ش ُري �إىل �أنَّ املتفل�سف العربي امل�سلم كانَ يف حقيقته �أو
و�إذا كانت حالة
ّ
يف حقيقة تفكريه اتباعي ًا �إىل �أق�صى ح ّد� ،سواء على م�ستوى حماكاة الن�ص الفل�سفي اليوناين
�أم على م�ستوى الإذعان للن�ص الديني املق َّد�س ،ف�إننا جند باملقابل حالة �أخرى ذات �أهمية
فائقة يف تاريخ الفل�سفة العربية الإ�سالم ّية (�إال �أنها للأ�سف حالة مل تكتمل باملعنى التام)،
ن�صر الفارابي ( 950-873م).
هي حال ُة �أبي ٍ
كان الفارابي �أكرث وعي ًا من الكندي يف فهم معنى الفل�سفة ،وحتديد عالقته معها
انطالق ًا من خ�صو�صيته الثقافية .وهنا ،جنده ي�صدر عن موقف ي�ؤكد فيه وحدة الفل�سفة؛ �أي
�أنَّ املعلم الثاين نف�سه و�ضع مبا�شر ًة يف ِخ َ�ض ِم التجربة الفل�سف ّية ،ومل ينظر �إىل نف�سه بو�صف ِه
غريب ًا عن الفل�سفة التي  -كما يرى -تتجاوز الأعراق والأم�صار والأزمنة .وعلى هذا الأ�سا�س،
يكون التفل�سف متاح ًا لكل من يرتقي �إىل م�ستواه من النا�س كاف ًة .وت�أ�سي�س ًا على هذا الوعي
« يرى الفارابي �أنَّ الفل�سفة واحدة بالرغم من اختالف مذاهبها ،لأنها تتب ّدل من زمان �إىل
زمان ،ومن مدر�سة �إىل مدر�سة ،ومن مع ّلم �إىل �آخر ،من غري �أن تتبدل غاياتها ومقا�صدها.
و�إذا كانت الفل�سفة واحدة ،وجب على الفيل�سوف �أن يجمع بني الآراء املختلفة لالرتقاء منها
7
�إىل قمة واحدة جتمع بينها ،وهذه القمة هي احلقيقية».
لكن ُم�شكلة الفارابي أ� ّنه وق َع يف خط�أ فادح حني اعتقد �أنَّ كتاب �أثولوجيا من
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ت�أليف �أر�سطو .وكان قد ترجم هذا الكتاب �إىل اللغة العربية عبد امل�سيح بن ناعمة احلم�صي
و َن َ�س َب ُه خط�أً �إىل �أر�سطو ،بينما هو يف احلقيقة تلخي�صات و�شروح لأجزاء من التا�سوعات
الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة لـ �أفلوطني .وعندما اطل َع الفارابي على هذا الكتاب ظنَّ �أنَّ �آراء
�أفلوطني يف ما يتع ّلق بـ «نظرية الفي�ض �أو ال�صدور» هي لأر�سطو ،و�أف�ضى به هذا الظن �إىل
تكوين ر�ؤية مغلوطة مفادها �أنَّ �أفكار �أفلوطني يف كتاب �أثولوجيا هي لأر�سطو .ي�ؤول هذا ،يف
ر�أي الفارابي� ،إىل ت�شابه كبري بني فل�سفة �أر�سطو وفل�سفة �أفالطون .ومن هنا ،جاء ت�أليف
الفارابي لكتاب اجلمع بني ر�أيي احلكيمني �أفالطون و�أر�سطو ،الذي حاول فيه التوفيق بني
فل�سفة ُك ٍّل من �أفالطون( 347-427ق.م) و�أر�سطو( 322-384ق.م) ،علم ًا �أنَّ هذا التوفيق
غري ممكن على الإطالق انطالق ًا من الن�صو�ص الأ�صل ّية ،لكل من �أفالطون و�أر�سطو ،لذلك
كان ال�سبب يف هذا التوفيق غ َري الدقيق هو خط�أ عبد امل�سيح بن ناعمة احلم�صي يف ن�سبة
كتاب �أثولوجيا لأر�سطو ،بينما هو يف احلقيقة لأفلوطني ( 270-205م) .ومن املعروف �أنَّ َث َّم
ت�شابه ًا بني فل�سفة �أفالطون وفل�سفة �أفلوطني ،وهذا هو الذي دفع الفارابي �إىل الوقوع يف هذا
اخلط�أ الذي �أ�سب َغ على املدر�سة امل�شائية العربية الإ�سالم ّية طابع ًا �صوفي ًا �أفلوطيني ًا يتناق�ض
ّ�سم به املدر�سة امل�شائي ُة اليونانية.
متام التناق�ض مع الطابع العلمي الذي تت ُ
�سببي �أو ِع ِّل ٌّي يقوم على البحث
ومن هناُ ،ي َ
الحظ �أنَّ تفكري الفارابي الفل�سفي تفكري ٌّ
عن املبادئ لينتهي �أخري ًا �إىل مبد أ� مطلق ونهائي لكل املوجودات ،هو اهلل .فالتفكري الفل�سفي،
يف ر�أيه ،يقوم على رد الأ�سباب �إىل �سبب �أوحد �أو على �إرجاع املبادئ �إىل مبد�أ �شامل �أ�سا�سي
هو ال ِع َّلة املطلقة والنهائية .وهذا املبد�أ نف�سه هو �أ�سا�س تف�سري وجود املوجودات بعملية
متو�س ًال يف ذلك �آراء الأفالطونية املحدثة
�صدورها عن اهلل �أو «الأ َّول» كما ي�سميه الفارابيِّ ،
�أي �آراء �أ�ساتيذ �أفلوطني وتالميذه ،التي تقول بفي�ض الوجود عن اهلل .ولئن �أخذ الفارابي
بنظرية الفي�ض التي قال بها �أفلوطني� ،إال أ� َّنه ي�أخذ �أي�ض ًا بالكثري من تعاليم �أر�سطو� .إذ
ميزج يف تفكريه بطريقة منظمة بني منظومة العلم الأر�سطوطالي�سية والت�ص ُّوف الأفالطوين
املُ ْح َدث؛ لينتهي �إىل ت�شكيل للوجود �أجمع ،تت�ضافر مق ِّومات متعددة يف تكوينه ،بدء ًا ،من اهلل
الذي هو منبع الفي�ض ،مرور ًا بعامل الأفالك ،وو�صو ًال �إىل عاملنا الأر�ضي.
وداخل هذا التنظيم الكوين ت�سري عقالنية مرتبة بح�سب ت�سل�سل الفي�ض .ويكون
بلوغ �إدراك هذه العقالن َّية بفعل (العقل الف ّعال) .وهنا ن�صل �إىل فكرة من �أخطر الأفكار يف
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الفل�سفي .فالعقل
تاريخ الفل�سفة العرب ّية-الإ�سالم ّية �أال وهي دور ‘العقل الف ّعال’ يف التفكري
ّ
الف ّعال هو مبثابة َي ْنبوع للمعقوالت ي�ستقي منه العقل الإن�ساين قدرته على تع ُّقل املعقوالت.
لكن الفارابي يق�صر هذا النوع من اال�ستقاء العقلي على من يكون من «�أهل الطبائع العظيمة
الفائقة �إذا ات�صلت نف�سه بالعقل الف ّعال  -و�إمنا يبلغ ذلك ب�أن يح�صل له �أو ًال العقل املنفعل.
ثم يح�صل له بعد ذلك العقل الذي ُي�س ّمى املُ�ستفاد ،فبح�صول املُ�ستفاد يكون االت�صال بالعقل
8
الف َّعال».
ويق�صد الفارابي هنا بـ«العقل املنفعل» ،العقل ال��ذي هو تهي�ؤ �ص ْرف لإدراك
املعقوالت� .أما «العقل املُ�ستفاد» ،فينجم عن تَع ُّق ِل الإن�سان للعقل الف َّعال من حيث معقوالت
العقل الف َّعال ،في�صري عقل الإن�سان م�ستفاد ًا من «العقل الف َّعال».
والغريب هنا �أنَّ ما ي�سفر عنه هذا الكالم �أن التفكري الفل�سفي لي�س حم�صلة
لتجربة وجودية عميقة تقوم على ال�سرب والك�شف وفتح الآفاق ،بل هو نتائج التفكري الفل�سفي
كاف ًة موجودة ب�شكل ُم�س ّبق على هيئة معقوالت يف «العقل الف ّعال» وما على الفيل�سوف �إال �أن
يتوا�صل مع «العقل الف ّعال» حتى يح�صل عليها .فما هو هذا «العقل الف َّعال» ؟
يقول الفارابي« :منزلة العقل الف َّعال من الإن�سان منزلة ال�شم�س من الب�صر .فكما
�أنَّ ال�شم�س ُتعطي الب�صر ال�ضوء في�صري املب�صر بال�ضوء الذي ا�ستفاده من ال�شم�س مب�صر ًا
ال�شم�س َنف َْ�سها التي هي ال�سبب يف
بالفعل بعد �أن كان مب�صر ًا بالق َّوة  ،وبذلك ال�ضوء يب�ص ُر
َ
�أن �أب�صر بالفعل .وبال�ضوء �أي�ض ًا ،ت�صري الألوان التي هي مرئ ّية بالق َّوة مرئ ّية بالفعل ،وي�ص ُري
الب�ص ُر الذي هو بالق َّوة ب�صر ًا بالفعل .كذلك ُ
العقل الف َّعال يفيد الإن�سان �شيئ ًا ير�سمه يف قوته
الناطقة ،منزلة ذلك ال�شيء من النف�س الناطقة ،منزلة ال�ضوء من الب�صر .فبذلك ال�شيء
تعقل النف�س الناطقة العقل الف َّعال ،وبه ت�صري الأ�شياء التي هي معقولة بالقوة معقول ًة بالفعل.
وبه ي�صري الإن�سان الذي هو عقل بالقوة عق ًال بالفعل والكمال �إىل �أن ي�صري يف قرب من رتبة
العقل الف َّعال ،في�صري عق ًال بذاته بعد �أن مل يكن كذلك ،ومعقو ًال بذاته بعد �أن مل يكن كذلك،
9
مي العقل الف ّعال».
وي�صر �إلهي ًا بعد �أن كان هيوالني ًا ،وهذا هو فعل العقل الف ّعال .ولهذا ُ�س َ
ويف هذا املقام يعتقد الفارابي اعتقاد ًا يف غاية الأهم ّية ب�صدد العقل الف ّعال
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يتع ّلق بوجود دور يف غاية الأهمية مناط به على م�ستوى «الوحي الديني»  .فهو ي�ؤكد �أنّ هذه
يتو�سط بينهما العقل املُ�ستفاد هو
«الإفا�ضة الكائنة من العقل الف ّعال �إىل العقل املنفعل ب�أن ّ
الوحي .ولأنّ العقل الف ّعال فائ�ض عن وجود ال�سبب الأول ،فقد ميكن لأجل ذلك �أن ُيقال� :إنّ
بتو�سط العقل الف ّعال .ورئا�سة هذا الإن�سان هي
ال�سبب الأ ّول هو املوحي �إىل هذا الإن�سان ُّ
10
الرئا�سة الأوىل».
والأمر املهم هنا هو أ� ّنه ،ما دام ب�إمكان الفيل�سوف احلقيقي التوا�صل مع « العقل
الف ّعال»  ،باالرتقاء تدريجي ًا وفقَ الفارابي كما متت الإ�شارة �سابق ًا،فهذا يعني �أنّ ب�إمكان
الفيل�سوف الذي ا�ستطاع �أن يتوا�صل مع « العقل الف ّعال» �أن ي�ستقبل الوحي من «العقل الف ّعال»
الوحي ال�صادر �أ�سا�س ًا عن اهلل تعاىل .ومن هنا ،ا�ستنتج الكثريون من املت�أثرين بامل�شائية
الفاراب ّية �أنّ «العقل الف ّعال» هو جربائيل املالك ،كما ُيذكر يف الأديان َ
حول أ� ّنه ناقل الوحي.
هذا� ،إىل �أنَّ درجة الن ّبوة هي درجة متاحة ،من حيث ح�صولها ،لكل �إن�سان من ذوي الطبائع
الفائقة ي�ستطيع �أن يتوا�صل مع «العقل الف ّعال» .وبالتايل ،ف�إنّ فكرة ختم النب ّوة وامتناع
ظهورها ،هي فكرة مرفو�ضة يف ر�أي الفارابي بنا ًء على موقفه ال�سابق.
ُي�ضاف �إىل ما �سبق �أن نظرية الفي�ض عند الفارابي ،من حيث داللتها على ِق َدم
العامل ،تتنافى مع ر�أي الكندي حول �أنّ اهلل � َ
أحدث العامل عن عدم حم�ض.
وهنا ،يظهر �أنّ الفارابي ُيعار�ض تعاليم الأديان .حتى �إنّ ابن طفيل يروي كالم ًا
أثبت يف كتاب امل َّلة الفا�ضلة بقاء النفو�س
�شائق ًا عن الفارابي ،في�شري �إىل �أنّ الفارابي � َ
ال�شريرة بعد املوت يف �آالم ال نهاية لها بقا ًء ال نهاية له .ثم �ص َّرح يف ال�سيا�سة املدن ّية ب�أنها
منح ّلة و�صائرة �إىل العدم ،و�أ ّنه ال بقاء �إال للنفو�س الفا�ضلة الكاملة .ثم و�صف يف �شرح كتاب
الأخالق �شيئ ًا من �أمر ال�سعادة الإن�سانية ،و�أنها �إمنا تكون يف هذه احلياة التي يف هذه الدار.
قب ذلك كالم ًا هذا معناه« :وكل ما يذكر غري هذا فهو هذيان وخرافات عجائز،
ثم قال ُع َ
فهذا قد �أي�أ�س اخللق جميع ًا من رحمة اهلل ،و�صيرّ الفا�ضل وال�شرير يف رتبة واحدة� ،إذ جعل
م�صري الكل �إىل العدم وهذه زلة ال تقال ،وعرثة لي�س بعدها جرب ،وهذا ما �ص ّرح به من �سوء
معتقده بالنبوة .و�أنها بزعمه للقوة اخليالية خا�ص ّة ،وتف�ضيله الفل�سفة عليها� .إىل �أ�شياء لي�س
11
بنا حاجة �إىل �إيرادها».
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وهنا ،نالحظ منوذج ًا ملتفل�سف يف الثقافة العربية امتلك الكثري من اجل��ر�أة
بقي دائ��ر ًا يف فلك الفل�سفة اليونانية ،ومل ي�ستطع اخل��روج منه� .سبب
وال�شجاعة �إال �أ ّن��ه َ
ذلك –كما نرى– �أنّ الفل�سفة اليونانية كانت بالن�سبة له مرجع ّية مطلقة ال ميكن تقدمي �أ ّية
�إ�ضافات جوهرية عليها.
و�آي ُة ذلك �أي�ض ًا �أن املعقوالت الفل�سف ّية بالن�سبة �إىل الفيل�سوف -يف ر�أي الفارابي-
هي معقوالت ثابتة غري متح ِّولة ،وما ي�ضمن ثباتها هو «العقل الف ّعال».
انطالق ًا من هذه املعطيات نف�سها جند �أنّ فل�سفة ابن �سينا ( )1037-980هي يف
حقيقتها �إعادة ن�سخ لفل�سفة الفارابي .لأنَّ فل�سفة ال�شيخ الرئي�س تقوم على التوفيق بني فل�سفة
�أر�سطو والآراء الأفالطون َّية املُ ْح َدثة .فابن �سينا يقول بنظرية الفي�ض و�صدور املوجودات عن
اهلل ،وي�ضع ن�سق ًا ناظم ًا لهذه النظر ّية ،و ُيع ِّو ُل على منظومة العلم الأر�سطوطالي�س ّية (املنطق
– الطبيعة – ما بعد الطبيعة) ،يف كيف ّية حتديد مو�ضوعات العلوم الفل�سفية ومناهجها،
ويعطي �أهم ّية بالغ ًة «للعقل الف ّعال».
وباجلملة ،ميكن القول� :إن فل�سفة ابن �سينا تظهر وك�أنها تكرار لفل�سفة الفارابي ،و
حماولة كربى لتف�سري الوجود يف جملته اجلامعة على �أ�سا�س ربط �صميمي عميق بني التع ُّينات
الوجود َّية كاف ًة َب ْدء ًا من العامل الأر�ضي ،و�صو ًال� ،إىل عامل الأفالك ،حيثُ يكون التع ُّقل هو �أ�س
ح�صول الوجود .هذا التع ّقل الذي ينقدح ،بادئ الأمر ،من اهلل �أو واجب الوجود لي�سري يف
ما بعد يف الوجود �أجمع بو�ساطة الت�سل�سل التنازيل للعقول املفارقة .وهذه العقالن ّية الوجود ّية
الهائلة تبلغ وعي الفيل�سوف من ج َّراء توا�صله مع «العقل الف ّعال» الذي يقول عنه ابن �سينا
�إنه هو «الذي ُي َد ِّبر �أنف�سنا» .12وك�أنَّ ابن �سينا هنا يفرت�ض ،ت�شبيه ّي ًا� ،أنَّ الكون حمكوم بالعقل
الكلي الذي ينعك�س يف مر�آة العقل الإن�ساين .وميكن �أن ُيقال � :إنّ الفيل�سوف هنا يرفع وعي ُه
�إىل م�ستوى معريف يعتقد �أن الوجود ّ
منظم بفعله .وال�س�ؤال هنا :هل ق َّدم ابن �سينا جديد ًا يف
�سياق تطور الفل�سفة العربية-الإ�سالمية ؟ واجلواب للأ�سف هو ‘ :ال’ قاطعة.
ح�صل
�إذ ًا ،هذا هو حال املت� ِّأمل للفل�سفة يف امل�شرق العر ّبي ،حال الإن�سان الذي ال ُي ِّ
�أية معرفة جديدة باملعنى الك�شفي اخل ّالق الذي يقوم على ُطرق مبتكرة ،وت�أمالت جديدة
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تكتنه مو�ضوعات مل يتم التُط ُّرق �إليها من قبل� .إن ما وقف حائ ًال دون حتقيق وجود فيل�سوف
عربي-م�سلم ،باملعنى الإبداعي� ،أنّ الفال�سفة يف ال�تراث العربي-الإ�سالمي نظروا �إىل
الفل�سفة اليونانية نظرة تقدي�س ال تقل �أبد ًا عن تقدي�س امل�ؤمنني لكتبهم املق َّد�سة .وبالتايل،
كانت �أية حماولة للخروج على مناهج و�أفكار ونتائج الفل�سفة اليونانية ،يف نظرهم ،ك�أ ّنها
مروق �أو �شذوذ �أو جهل .لأنّ معنى الفل�سفة يف منظورهم هو املعنى �أو املعاين اليونانية للفل�سفة
وب�شكل خا�ص املعنى الذي ح َّددته فل�سفة �أر�سطو.
و�إذا كانت الفل�سفة يف امل�شرق العربي-الإ�سالمي على هذا النحو ،فهل تكون على
خالف ذلك كما يزعم الزاعمون يف املغرب العربي-الإ�سالمي ؟ للأ�سف� ،إنها �أ�سو أ� حا ًال،
لأنها مل تنتج �أي فيل�سوف �أ�صيل باملعنى الإبداعي .والواقع �أنّ امليزة الوحيدة لفال�سفة� ،أو
متفل�سفي املغرب العربي� ،أ ّنهم �ش ّراح �أكرث ِدقة ،و�أكرث التزام ًا بالن�ص الفل�سفي اليوناين.
ويالحظ �أي�ض ًا وجود نوع من التقليد �أو التكرار �أو الت�أثر عند فال�سفة املغرب بفال�سفة امل�شرق
أوحد �أو
يف ما يتع ّلق بالت�أكيد ال�شديد على الأهم ّية الفائقة «للعقل الف ّعال» بو�صفه امل�صد َر ال َ
ال َي ْنبوع ال ّرث للتفكري الفل�سفي.
املهم يف الأمر� ،أننا �إذا ت�أملنا انبثاق التفكري الفل�سفي يف املغرب العربي ،ف�سوف
جند �أ َن��ه ب��د أ� مع فيل�سوف م��اتَ �شاب ًا هو ابن باجة (ت��ويف  .)1185ويبدو �أنّ ال�شذرات
وامل�ؤلفات القليلة التي تركها تدل على �أنّ تفكري ُه مت� ِّأ�صل يف الفل�سفة الأر�سطوطالي�سية .غري
�أنّ ميزته هي أ� ّنه طرح م�شكلة احلياة االجتماعية للفيل�سوف� ،أي م�شكلة مواجهة التفكري
الفل�سفي للواقع االجتماعي ،و ُنظر �إليها كجزء �أ�سا�سي من طبيعة الفل�سفة نف�سها .و�آية
ذلك �أنّ الفيل�سوف �إن�سان غريب يف وطنه وبني �أبناء جلدته ،وهو يعي�ش بني �أنا�سي هم �أ�شبه
بالوحو�ش ال�ضارية ،لأنهم ال يقبلون وجود من يخرج على �شريعتهم .لذلك ،يهيب ابن باجه
باملدينة الفا�ضلة – وهو هنا مت�أثر بكتاب الفارابي �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة والفارابي
بدوره مت�أ ِّثر مبحاوره �أفالطون ال�سيا�سة امل�سماة خط�أً اجلمهورية -نقول  :يهيب ابن باجة
باملدينة الفا�ضلة ،لأنها هي الوطن احلقيقي للفيل�سوف .ولذلك ُي�سهب يف و�صفها ،في�ؤكد
�أنّ «املدينة الفا�ضلة الكاملة قد �أُعطي فيها كل �إن�سان �أف�ضل ما هو مع ّد نحوه ،و�أنَّ �آراءها
كلها �صادقة ،و�أ ّنه ال ر�أي كاذب ًا فيها ،و�أنّ كل عمل غريه ف�إن كان فا�ض ًال ،فبالإ�ضافة �إىل
موجود» .13ولكن املدينة الفا�ضلة التي يتكلم عليها ابن باجة ال وجود لها �إال يف ذهنه،
ف�ساد
ٍ
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لأنّ ما هو متح ّقق عامل مليء باال�ستالب .وهنا يحاول ابن باجة �أن يحل هذه امل�شكلة مبا
ي�سميه «التدبري» « :و�صواب التدبري �إمنا يكون تدبري املفرد ،و�سواء كانَ املفرد واحد ًا �أو
�أكرث من واح��د ،ما مل يجتمع وعلى ر�أيهم �أمة �أو مدينة ،وه���ؤالء هم الذين يف �أوطانهم
وبني �أترابهم وجريانهم ،غرباء يف �أرائهم ،قد �سافروا ب�أفكارهم �إىل مراتب �أخر هي لهم
14
كالأوطان».
املتوحد� ،صميمي ًا� ،إن�سان خمتلف عن الآخرين ،لأ ّنه ين�شد املعرفة
واملهم هنا� ،أنّ
ِّ
الفل�سفية التي ترتقي به من عامل الكون والف�ساد �إىل العامل املعقول .وب��ذا يح ّقق غايته
الق�صوى التي هي االت�صال «بالعقل الف ّعال» .وهذا ما مييزه ب�شكل قاطع عن الب�شر الآخرين،
في�صري �إن�سان ًا �إلهي ًا مبعنى الكلمة.
للفيل�سوف ،من حيث وعيه الفل�سفي ،توجه نحو ال�صور الروحانية ،لكن يف �أعلى
مرتبة لها ،لأنّ «ال�صور الروحان ّية �أ�صناف � :أولها الأج�سام امل�ستديرة ،وال�صنف الثاين
‘العقل الف ّعال’ و‘العقل امل�ستفاد’ ،والثالث ‘املعقوالت الهيوالنية’ ،واملعاين املوجودة يف قوى
15
النف�س ،وهي املوجودة يف احل�س امل�شرتك ويف قوة التخ ّيل ويف قوة الذكر».
ويف هذا ال�سياق ،يق�سم ابن باجة الوعي الإن�ساين �إىل منازل ثالث� ،أولها :املرتبة
اجلمهور ّية وهي املرتبة الطبيعية ،وه�ؤالء �إمنا لهم املعقول مرتبط ًا بال�صور الهيوالنية ،وال
يعلمونه �إال بها وعنها ومنها ولها ،ويدخل يف هذه جميع ال�صنائع العملية .املرتبة الثانية
هي املعرفة النظرية ،وهي ذروة الطبيعة� .إال �أنّ اجلمهور ينظرون �إىل املو�ضوعات �أو ًال و�إىل
16
املعقول ثاني ًا ولأجل املو�ضوعات .والثالثة مرتبة ال�سعداء الذين يرون ال�شيء بنف�سه».
وهنا ،يظهر «العقل الف ّعال» الذي هو العقل الذي معقوله هو هو عينه« .فالعقل
يفهم منه ما ُيفهم من املعقول ،وهو واحد غري متكثرِّ � ،إذ قد خال من الإ�ضافة التي تتنا�سب
بها ال�صور يف الهيوىل .والنظر من هذه اجلهة هو احلياة الآخ��رة ،وهو ال�سعادة الق�صوى
املتوحدة ،وعند ذلك ُي�شاهد ذلك امل�شهد العظيم» .17وي�ستعري ابن باجة �أ�سطورة
الإن�سانية ِّ
«ال�سعداء فلي�س لهم يف
الكهف من �أفالطون ،وي�ؤكد �أنّ الذين يت�صلون «بالعقل الف ّعال» هم ُ
18
الإب�صار �شبيه� ،إذ ي�صريون هم ال�شيء».
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و ُيقدِّ م ابن باجة ر�ؤية يف غاية اخلطورة ي�سوق مثا ًال عليها ،في�شري �إىل �أنَّ �أر�سطو
هو �أمنوذج ملن ات�صل «بالعقل الف ّعال» من الب�شر الإلهيني ال�سعداء ،يقول ابن باجة « :ف�أولئك،
وهم �أر�سطو و�سائر ال�سعداء ،واحد بالعدد ال فرق بينهم بوجه� ،إال كما يكون الفرق فيما
لب�س درع ًا وحمل
�أ�ضربه مث ًال  :لو �أ ّنه �أقبل �إلينا ربيعة بن مك َّدم (= �أحد فر�سان العرب) قد َ
بي�ضة حديد ،واعتقل قناة و�سيف ًا ،فر�أيناه يف هذا الزي ،ثم غاب عن �أب�صارنا و�أقبل وقد لب�س
جو�شن ًا ويف ر�أ�سه اجللة امل�صنوعة من الري�ش ،وقد عمل مزراق ًا ودبو�س ًا ،ف�سبق �إىل الظن �أ ّنه
غري ربيعة بن مكدِّ م» .19وال َغ ْر َو �أنّ ابن باجة يريد �أن يقول ها هنا � :إنّ الفال�سفة يتكثفون
�أو يتمركزون يف وعي واحد متجان�س يتج ّلى الفرق بينهمفي �أ�شكالهم احل�س ّية؛ �أما م�ضمون
وعيهم ،فهو ثابت واحد ي�ضمنه «العقل الف ّعال» .وهذا يف�ضي �إىل نتيجة يف غاية الأهمية،
وهي �أنّ الوعي الفل�سفي� ،صميمي ًا ،لي�س وعي ًا يقوم على االبتكار الناجم عن جهد عقلي
خالق ملعاين املوجودات ،ب َق ْدر ما يقوم على االت�صال مب�صدر املعقوالت ،الذي هو «العقل
الف ّعال» .حتى �إن كان هذا االت�صال بحاجة �إىل جهود ج ّبارة ال ُتق َّي�ض �إال لأفراد قالئل من
النوع الإن�ساين �سماهم ابن باجة بـ«الغرباء» ح�سب ا�صطالح ال�صوفية �أو «ال�سعداء» ح�سب
ا�صطالح الفال�سفة.
ومن هنا ،يتبينّ �أنّ ابن باجة اعتقد ،مثل الفارابي وابن �سينا� ،أنَّ التفكري الفل�سفي
ال يهدف �إىل �إبداع الأفكار ،بل هدفه اجلوهري هو �إتباع العقل الف ّعال� .أي �أنّ احلقيقة ال تقوم
يف عمليات البحث والك�شف والت أ� ُّمل املت�سائل ،و�إمنا احلقيقة موجودة م�سبق ًا يف العقل الف ّعال
ويكفي االت�صال معه للح�صول عليها .وعليه ،احلقيقة ال توجد على هيئة بحث متق ّدم يف �شكل
الإمكان ،بل هي ثابتة مطلقة ،وال قيمة لكيف ّية البحث عنها من حيث �إنَّ هذه الكيف ّية نف�سها
مبدعة لها .لأنَ الكيفية التي ت�ؤدي �إىل احل�صول عليها محُ ّددة قبل َّي ًا وتقوم على االت�صال مع
«العقل الف ّعال».
الح ُظ �أنَّ ابن باجة ،بو�صفه من �أهم فال�سفة املغرب العر ّبي-
بنا ًء على ما �سبقُ ،ي َ
الإ�سالمي ،مل يخرج من احللقة املُفْرغة التي دار فيها فال�سفة امل�شرق.
كاف ،نظر ًا
ب�شكل ٍ
وال�س�ؤال املطروح الآن �إذا كان ابن باجة فيل�سوف ًا مل تن�ضج جتربته ٍ
ملوته باكر ًا ،فهل ا�ستطاع ابن ر�شد وهو �أعظم فال�سفة املغرب-العربي الإ�سالمي على الإطالق،
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�أن يتج ّنب هذه الأخطاء التي وقع فيها �أ�سالفه من الفال�سفة َ�ش ْرق ًا َ
وغ ْرب ًا ؟ واجلواب  :ال.
ملاذا ؟ ال�سبب �أنَّ ابن ر�شد ،العقالين املنطقي ،م�ؤ�س�س العقل الربهاين يف الثقافة العرب ّية
كما يزعم الكثريون ،كانَ مقتنع ًا اقتناع ًا تام ًا وم�سلم ًا متام ًا بدور «العقل الف ّعال» حيثُ و�صل
نقا�شه حول هذا العقل �أعلى ذروة له يف تاريخ الفل�سفة العربية -الإ�سالمية من حيث �إنّ هذا
العقل هو امل�صدر الأعمق للفكر الفل�سفي.
ومن هنا ،ينطلق ابن ر�شد ،بادئ ذي َب ْدء ،من وجهة نظر �أر�سطوطالي�سية مفادها
�أنّ قدرة عقل الإن�سان على �إدراك املعقوالت ت�شبه ُق��درة اخل َّفا�ش -وهو احليوان �ضعيف
الب�صر -على ر�ؤية �ضوء ال�شم�س .وهذا يعني �أنّ العقل الإن�ساين ي�شقّ عليه �إدراك الأمور
املعقولة؛ لكن هذا الو�ضع ال يف�ضي �إىل امتناع �إدراك املعقوالت على عقل الإن�سان مثل امتناع
ر�ؤية ال�شم�س على اخل َّفا�ش« .ف إ� َّنه لو كان ذلك كذلك ،لكانت الطبيعة قد فعلت باط ًال ب�أن
�صيرّ ت ما هو يف نف�سه معقول بالطبع للغري لي�س معقو ًال ل�شيء من الأ�شياء كما لو �صيرِّ ت
20
لب�صر من الأب�صار».
ال�شم�س لي�ست ُم ْد َرك ًة ٍ
ُ
ويرى ابن ر�شد �أنّ الرتكيب العام للعقل الإن�ساين ُيق�سم �إىل -1 :عقل هيوالين.
 -2عقل بامللكة -3 .عقل م�ستفاد .وهنا يبني ابن ر�شد �أنّ العقل الهيوالين مرتبط مبو�ضوعة
�أ�سا�سية هي �أزلية النوع الإن�ساين .ولأ ّنه كذلك« ،ف�ضروري �أال يكون العقل الهيوالين متعري ًا
من املبادئ الطبيعية امل�شرتكة بني كل ال�صنف الب�شري� ،أي من الق�ضايا الأوىل والت�ص ّورات
21
الفريدة امل�شرتكة بني اجلميع».
وي�ؤكد ابن ر�شد �أنّ هذا «العقل الهيوالين» خالد ،ومن يقول ب�أنّ هذا العقل فا�سد
ال ي�ستطيع « �أن يجد �أي نوع طبيعي نقدر �أن نت�صل به بالعقول املفارقة .فالعقل يلزم �أن يكونَ
املعقول على ُكل الأوجه وخا�صة يف الأ�شياء املُتح ِّرر ُة من الهيوىل» 22.وهذا يعني �أنه �إذا كان
باق ،فكيف ميكن له �أن ُي�ساهم يف تع ُّقل ال�صور املفارقة للمادة،
العقل الهيوالين فا�سد ًا غري ٍ
و�أن يتّحد بها من حيث �أنّ العقل يلزم �أن يكون املعقول على كل الأوجه ،وهذا ُيف�ضي �إىل خلود
العقل الهيوالين .ومن ال�ضروري ،يف هذا املقام ،الإ�شارة �إىل �أنّ َث َّم خالف بني اال�سكندر
الأفرودي�سي (�أكرب �شراح �أر�سطو يف الع�صر اليوناين الروماين ،عا�ش يف الربع الأخري من
القرن الثاين بعد امليالد والربع الأول من القرن الثالث امليالدي من جهة) ،وثام�سطيو�س
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(وهو فيل�سوف و�شارح لأر�سطو وخطيب عا�ش يف القرن الرابع امليالدي من جهة �أخرى).
يتع ّلق هذا اخلالف املذكور «بالعقل الهيوالين» حيث يذهب اال�سكندر الأفرودي�سي
�إىل �أنّ «العقل الهيوالين «فا�سد بف�ساد الإن�سان لأنه مرتبط به� .أما «العقل الف ّعال» فهو
اخلالد ،لأ ّنه خارج الإن�سان .غري �أنّ ثام�سطيو�س يرى �أنّ العقل الهيوالين �أزيل ،وهو «كالعقل
الف ّعال» مفارق للمادة� ،إال �أنّ املعقوالت املوجودة فيه كائنة فا�سدة ،لكونها مرتبطة بال�صور
اخليالية.
ويتم ّثل موقف ابن ر�شد الدقيق يف أ� ّنه ينتقد الإ�سكندر الأفرودي�سي لقوله� :إنّ العقل
الهيوالين لي�س جوهر ًا ،وال �صفة من �صفات اجلوهر ،و� مّإنا هو ا�ستعداد غري قائم يف مو�ضوع.
وهناُ ،يف ِّرق ابن ر�شد بني اال�ستعداد واملو�ضوع الذي يقوم فيه اال�ستعداد .والعقل الهيوالين هو
املو�ضوع الذي يقوم فيه اال�ستعداد .لذلك ،يجب �أن يكون �أزلي ًا وخالد ًا مثل «العقل الف ّعال»،
وهو م�شرتك بني �أفراد النوع الإن�ساين جميع ًا ،ون�سبته �إىل «العقل الف ّعال» كن�سبة املادة �إىل
ال�صورة.
ي�ؤول هذا التف�سري بابن ر�شد �إىل القول�« :إنّ القوة العاقلة يف الإن�سان فيها �شيء
كائن فا�سد و�شيء �أزيل ،فالعقل الهيوالين �أزيل� ،أما ال�صور اخليالية املنتزعة من الهيوىل،
23
فهي كائنة فا�سدة».
وباجلملة ،يرى ابن ر�شد �أنّ �أعلى ُذرى التفكري الفل�سفي تكون من خالل ات�صال
الفيل�سوف بالعقل الف ّعال الذي يتيح هو نف�سه –�أي «العقل الف ّعال»– هذا الأمر« .ولذلك ُي َظنُّ
�أنّ عقله ممكن لنا ب�أخر ٍة� ،أعني من حيث هو �صورة لنا ،ويكون قد ح�صل لنا �ضرورة معقول
�أز ّ
يل� ،إذا كان ،يف نف�سه ،عق ًال� ،سواء عقلناه نحن �أو مل نعقله ،ال �أنَّ وجوده عق ًال من فعلنا
كاحلال يف املعقوالت الهيوالنية .وهذه احلال هي التي تعرف باالحتاد واالت�صال».24
ومن الوا�ضح هنا �أنّ عبارة ابن ر�شد الآنفة« :ال �أنّ وجوده عق ًال من فعلنا» تثبتُ
ب�شكل قاطع �أن ابن ر�شد ،من حيث املبد�أ ،ن�سج على منوال �أ�سالفه من امل�شائني امل�سلمني،
واعتقد مثلهم �أنّ «العقل الف ّعال» هو املرجعية املطلقة للفيل�سوف.

الآخر | �صيف 2011

89

90

نقد الأ�س�س النظر َّية للتفكري الفل�سفي يف الثقافة العرب ّية-الإ�سالمية

وال�س�ؤال املل ُّح املطروح :ما هو هذا «العقل الف ّعال» وملاذا يحت ّل هذه الأهمية البالغة
يف الفل�سفة العربية-الإ�سالمية وخ�صو�ص ًا يف فل�سفة ابن ر�شد ؟ يبدو �أن هذا «العقل الف ّعال»
عقلي له
ميتلك وجود ًا مفارق ًا� ،أي وجود ًا م�ستق ًال عن وجود املح�سو�سات ،وهو مبثابة نظام ّ
دور يف تدبري �ش�ؤون عامل الكون والف�ساد .واالت�صال مع «العقل الف ّعال» بالن�سبة �إىل الفيل�سوف
يتطلب قدرة عقلية هائلة .واملفارقة هنا �أن «العقل الف ّعال» هو ع ّلة القدرة العقلية نف�سها التي
مت ّكن من االت�صال معه .لأن «العقل الف ّعال» يح ّرك الفيل�سوف نحوه حركة �شوق ّية ،مبعنى:
�أن الفيل�سوف ي�شتاق �إىل هذا العقل كما ي�شتاق احلبيب �إىل حبيبته .والدافع الأ�سا�سي لهذا
اال�شتياق �أن «العقل الف ّعال» مبد أ� لل�صنف الب�شري ،لكن ال ي�ستطيع االت�صال معه �إال الفال�سفة
«فالعقل الف ّعال من جهة ما هو مفارق ومبد أ� لنا قد يجب �أن يح ّركنا على جهة ما يح ّرك
25
العا�شق املع�شوق».
واحلقيقة� ،أن «العقل الف ّعال» يتخذ معنى ع ّوي�ص ًا .فهو �أ�سا�س ًا ع ّلة العقل الإن�ساين،
هذا �إىل كونه يح ِّول ما يف القوة اخليالية �أي العقل الهيوال ّ
ين �إىل معقوالت مبعنى أ� ّنه يح ِّول
ال�صور اخليال ّية �إىل �صور عقل ّية .وي�ش ّبه ابن ر�شد الن�سبة بني املعقوالت التي بالقوة (ال�صورة
اخليال ّية) و«العقل الف ّعال» بالن�سبة بني الألوان التي بالق ّوة وال�ضوء الذي يجعلها �ألوان ًا بالفعل.
ودليل ابن ر�شد على �أن «العقل الف ّعال» فاعل للعقل الإن�ساين� .أ ّنه «�إمنا كان واجب ًا �أن يكون
26
عق ًال �إذا كان ال ُيعطي الفاعل �إال �شبيه ما يف جوهره».
و«العقل الف ّعال» ال يتو ّقف �أبد ًا عن التع ُّقل� ،أي ال يعقل يف زمان ويتوقف يف �آخر؛ بل
هو دائم ًا و�أبد ًا يف و�ضع التع ُّقل .وهذا العقل الف ّعال «�إذا فارق البدن فهو غري مائت �ضرورة.
وهو بعينه الذي يتع ّقل املعقوالت التي ها هنا عند ان�ضمامه �إىل العقل الهيوالين .لكن �إذا
فارق العقل العقل الهيوال ّ
ين مل يقدر �أن يعقل �شيئ ًا مما هنا .ولذلك �صرنا ال نذكر بعد املوت
جميع ما كنا علمناه حني ات�صاله بالبدن .فهو �إذا ات�صل بنا عقل املعقوالت التي ها هنا و�إذا
27
فارقنا عقل ذاته».
وال غ ْر َو �أن هذا الكالم ي�ستتبع نتيجة ج ّد خطرية ،وهي �أ ّنه َّثم عقل مفارق يحل
يف وعي الفيل�سوف .وهذا العقل عينه ،هو ع ّلة العقل الفل�سفي يف �أعلى ذروة له .ويف هذا
الكالم نوع من وحدة الوجود العقل ّية .ويذهب ابن ر�شد يف ت�أكيد هذه الوحدة �إىل درجة الوجد
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ال�صو ّيف ،فيقول �« :أقرب �شيء من جوهرنا هو «العقل الف ّعال» .ولذلك ر�أى قوم �أن ميكن �أن
28
يت�صور ذاته على ُكنهها حتى نكون نحن هو ويعود املعلول هو نف�س العلة».
العقلي دليل دامغ على �أنّ الوعي الفل�سفي ي�سري يف الكون �أجمع
التوحد
وهذا ُّ
ّ
بدء ًا من العقول املُفارقة ،و�صو ًال �إىل عقل الفيل�سوف .وهذا الوعي يحكم الوجود ،ويظهر يف
الفيل�سوف بو�صفه املحل الأ�صيل حللول هذا الوعي ،على امل�ستوى الإن�ساين .والواقع �أن هذه
الر�ؤية لـ «العقل الف ّعال» تره�ص ن�سبي ًا مبا �سوف يذهب �إليه الفيل�سوف الأملاين هيغل حول �أن
العقل يحكم العامل وي�صل �إىل �أعلى ذروة له يف الفيل�سوف.
�إذ ًا االت�صال مع «العقل الف ّعال» ،يف ر�أي ابن ر�شد ،هو �أ�سا�س عملية التفكري
الفل�سفي .وال ريب �أن �إميان ابن ر�شد بهذا االت�صال عينه ،ي�ضفي على فل�سفته طابع ًا �صوفي ًا
وا�ضح ًا مثله مثل الفارابي وابن �سينا ،و�أكيد �أن هذا الطابع ال�صو ّيف عينه ي�سبغ �آراء فال�سفة
عرب الأندل�س �أي�ض ًا .غري �أن �إرن�ست رينان يرى �إىل �أنّ «ابن ر�شد �أق ّل فال�سفة عرب الأندل�س
ت�ص ّوف ًا ،وقد �أعلن ب�صوت عال أ� ّنه ال ُيو�صل �إىل االت�صال �إال بالعلم (�أي االت�صال مع «العقل
الف ّعال»)؛ وعند ابن ر�شد �أن نقطة النمو الب�شري العليا لي�ست �سوى النقطة التي تبلغ ملكات
حجاب
و�ص ُل �إىل اهلل عندما يخرق الإن�سان بالت�أمل
َ
الإن�سان عندها �إىل �أق�صى ق ّوتها ،و ُي َ
الأمور ،ويجد نف�سه مواجه ًا للحق الأعلى ،ون�سك ال�صوفية باط ٌل ال طائل فيه .وذلك� ،أن غاية
لغت اجل ّنة مهما
احل�س .فمتى ّمت هذا ُب ْ
حياة الإن�سان هي ن�ص ُر ق�سم النف�س الأ�سمى على ّ
كان الدين الذي ُي ْج َه ُر به .بيد �أن هذه ال�سعادة نادرة م ّدخرة للعظماء فقط ،وهي ال ُتنال يف
غري امل�شيب بدوام الت�أمل مع االمتناع عن غري النافع؛ وذلك من غري احتياج �إىل �ضروريات
احلياة .ومن النا�س كثري ال يذوقونها �إال عند الوفاة .وذلك ،لأن هذا الكمال ي�س ُري دائم ًا
تقريب ًا على عك�س الكمال البد ّ
ين .وكان من العبث �أن انتظر الفارابي هذه ال�سعادة العليا حتى
�آخر �أيامه ،ف�ص ّرح ب�أنها لي�ست �سوى وهم .بيد �أن قابلية االتّ�صال لي�ست واحدة لدى جميع
29
النا�س� ،أي أ� ّنه يوجد من هذه الناحية �ض ْر ٌب من ْ
املجاين».
الف�ضل
اال�صطفائي ّ
ّ
ولئن كان �إرن�ست رينان يحاول �أن ينزع عن فل�سفة ابن ر�شد طابعها ال�صو ّيف،
من خالل ت�أكيده على �أنّ االت�صال مع «العقل الف ّعال» يكون يف ر�أي ابن ر�شد بو�ساطة
«العلم» ،هادف ًا من ذلك �إىل �إخراج ابن ر�شد من دائرة الت�ص ُّوف � ،إال �أن ابن ر�شد نف�سه

الآخر | �صيف 2011

91

92

نقد الأ�س�س النظر َّية للتفكري الفل�سفي يف الثقافة العرب ّية-الإ�سالمية

واحد من �أكرث كتبه ن�ضوج ًا وهو تهافت التهافت يقول يف معر�ض مناق�شته مل�شكلة ِع ِلم
ويف ٍ
اهلل باملوجودات ...»:ف�إن كان علم ُه � ُ
أ�شرف من علمنا ،فعلم اهلل يتعلق من املوجود بجهة
�أ�شرف من اجلهة التي يتعلق علمنا به .فللموجود �إذ َا وجودان  :وجود �أ�شرف ،ووجود �أخ�س.
والوجود الأ�شرف هو علة الأخ�س .وهذا هو معنى قول القدماء �أنّ الباري �سبحانه وتعاىل هو
املوجودات ك ّلها ،وهو املنعم بها ،والفاعل لها ،ولذلك قال ر�ؤ�ساء ال�صوف ّية« :ال هو �إال هو».
ولكن هذا كله من علم الرا�سخني يف العلم ،وال يجب �أن ُيكتب هذا وال �أن ُيك ّلف النا�س اعتقاد
هذا ،ولذلك ،لي�س هو من التعليم ال�شرعي .ومن �أثبته يف غري مو�ضعه فقد ظلم ،كما �أن كتمه
30
عن �أهله فقد ظلم».
وهنا يت�ضح �أن ابن ر�شد كان م�ؤمن ًا متام ًا بوحدة الوجود �سواء على امل�ستوى العقلي
�أو املادي ،وهذه هي �أعلى درجة من درجات الت�ص ُّوف .وبذا يكون قد �سار على النهج الذي
اختطه الفارابي قبله ،وحتى لو مل يكن م�ؤمن ًا �أو مقتنع ًا بنظرية الفي�ض �أو ال�صدور الفاراب ّية.
لكنه �أخذ نتائج هذه النظرية نف�سها ووقع �ضحي ًة �أو فري�سة يف �شباك «العقل الف ّعال».
نالحظ ،بناء على ما �سبق� ،أنّ الوعي الفل�سفي يف الفل�سفة العربية-الإ�سالمية هو
وعي يوناين اجلذور� .إذ كانت فل�سفة �أر�سطو ،ب�شكل خا�ص مع ت�أثريات �أفالطونية و�أفالطونية
محُ ْ دثة� ،أ�سا�س ًا لتكوين طبيعة هذا الوعي عينه .وهنا يظهر البعد االتباعي يف الوعي الفل�سفي
العربي الإ�سالمي الذي انطلق من الفل�سفة اليونانية وظ ّل حم�صور ًا يف �آفاقها ،بينما بقيت
مت يف ح ّيز الفل�سفة اليونانية .وهذا يعني �أن التفكري الفل�سفي يف الثقافة
الإ�ضافات التي ُقدِّ ْ
العربية – الإ�سالمية مل يكن ناجم ًا عن حركة التوتر الداخلي الإيجابي فيها ،و�إمنا انتقل
�إليها بفعل الرتجمة .مما �أف�ضى �إىل غياب اجلانب الإبداعي فيه .ولذلك ،ميكن الو�صول �إىل
نتيجة من هذا الو�ضع وهي �أنّ التفكري الفل�سفي يجب �أن يكون قائم ًا على مواجهة جريئة مع
الوجود بو�ساطة العقل .وعليه ،ينبغي رف�ض املرجعيات املطلقة حتى يتح ّقق الإبداع.
ولكن هذا الرف�ض بدوره يجب �أال يكون مطلق ًا ،مبعنى �أنه يجب �أن يظل للذات
القدرة على �إرادة الإب��داع يف �أفق اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة .لكن الذات الفل�سفية
العربية-الإ�سالمية �أو ذات الفيل�سوف العربي-امل�سلم ،كانت �شغوفة �إىل �أق�صى حد بالبحث
عن علل واالنتهاء يف النهاية �إىل الع ّلة املطلقة املق ّد�سة وهي الإله الأر�سطوطالي�سي .فالإله
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–كما ح ّدده �أر�سطو– هو الغاية الق�صوى التي ّ
يتوخاها وعي الفيل�سوف العربي-امل�سلم،
حم�صلة له .هذا �إىل �أن الفال�سفة العرب امل�سلمني اتخذوا
لي�ضع الوجود يف جملته كنتيجة �أو ّ
مواقف توفيقية بني الفل�سفة والدين جندها ب�شكل خا�ص عند الكندي حيث �صارت العالقة
بني الفل�سفة والدين عالقة تكاملية بكل ب�ساطة .وعليه ،جند �أن التفكري الفل�سفي يف الثقافة
العربية بقي مرهون ًا بالدين .ومع �أن الكثري من الآراء التي �أنتجها هذا التفكري تتعار�ض
بدت
وتتناق�ض مع الدين� ،إال �أنها مل تكن ذات فعال ّية وبقيت كلها يف �إطار �شبه �س ّري ،و�إن ْ
هناك بع�ض التح ّديات اجلريئة جندها عند الفارابي ،مبعنى� :أن التفكري الفل�سفي يف الثقافة
ي�صدر �آراء تتناق�ض
العربية مل يقدر �أن ي�ضع نف�سه يف مواجهة مع الدين بالرغم من �أنه ْ
تناق�ض ًا تا ّم ًا مع الدين.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يظهر كل الظهور �أنّ العرب امل�سلمني ف�شلوا فل�سفي ًا يف جتاوز
احل��دود التي فر�ضها الدين؛ لأنّ الدين كان الأ�سا�س اجلوهري يف تكوين روح احل�ضارة
العربية-الإ�سالمية .وهنا يرى عبد الرحمن بدوي ،وبحقّ �أنَّ « الفل�سفة منافية لطبيعة الروح
الإ�سالمية ،لهذا مل ُيق ّدر لهذه الروح �أن تنتج فل�سفة ،بل ومل ت�ستطع �أن تفهم روح الفل�سفة
اليونان ّية ،و�أن تنفذ �إىل لبابها؛ و� مّإنا تع ّلقت بظواهرها ،ومل يكن عند واحد من امل�شتغلني
بالفل�سفة اليونانية من امل�سلمني روح فل�سفية باملعنى ال�صحيح .و�إال له�ضموا هذه الفل�سفة
ومتثلوها واندفعوا �إىل الإنتاج احلقيقي فيها ،و�أوج��دوا فل�سفة جديدة� ،شاءوا ذلك �أو مل
31
ي�شاءوا».
هذه هي م�أ�ساتنا الرهيبة ،وهي �أننا حتى الآن مل نتم ّكن من ابتكار �أية منظومة �أو
يف�سر املعرفة والوجود والقيمة .مبعنى �أن حماوالت التف�سري الفل�سف ّية كافة
ن�سق فل�سفي �شامل ِّ
يف هذه االجتاهات كانت قائمة على جتارب �شعوب �أخرى �أو ح�ضارات �أخرى �أو ثقافات �أخرى.
ال�سمة الأ�سا�سية للتفكري الفل�سفي يف الثقافة العربية-الإ�سالمية.
وهذا يعني� ،أن التقليد هو ّ
وللأ�سف ال�شديد ،مل تتمكن هذه الثقافة عينها حتى الآن من �أن تتخ ّل�ص من هذا التقليد ،لأن
التيارات الفل�سفية العربية املعا�صرة هي يف حقيقتها �إعادة ن�سخ للتيارات الفل�سفية الأوربية
املعا�صرة .ف�إذا نظرنا �إىل �أعالم الفل�سفة العربية املعا�صرة جند أ� ّنهم لي�سوا �إال جمموعة
من املب�شرين بالفال�سفة الأوربيني .هذا �إىل �أن بع�ض امل�شتغلني بالفل�سفة من العرب الآن
يزعم �أن مهمة الفيل�سوف العربي اليوم هي الرتجمة – و ُيالحظ �أي�ض ًا �أنّ غالبية �إنتاجات
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العرب اليوم يف جمال الفل�سفة تتمحور حول تاريخ الفل�سفة الغربية على امتداد تاريخها،
وك�أن املتفل�سف العربي ال ي�ستطيع �أن يثبت نف�سه فل�سفي ًا �إال عرب الآخر الأوربي ،وعرب لغة
هذا الآخر الأوربي .حتّى �إن هناك من ي�شكك بقدرة اللغة العربية على التفل�سف ،ويعمل على
�إدخال م�صطلحات �أجنبية فيها ،لأنها عاجزة عن ك�شف حقائق الأ�شياء� ،أو لأنها ال حتمل
�إمكانات معرفية ت�سمح بح�صول عمل ّية التفكري الفل�سفي .ولكن هناك مقولة �صوف ّية عميقة
قدمية تقول�‘ :إنّ الع ّلة يف الناظر ولي�س يف املنظور’.

 1ابن الندمي ،الفهر�ست� ،ضبطه و�شرحه وع ّلق عليه وقدم له :يو�سف علي الطويل ،دار الكتب العلمية،
بريوت� ،2002 ،ص.397:
َّ
�  2أولريي ،دي ال�سي ،الفكر العربي ومركزه يف التاريخ ،نقله �إىل العربية وعلق عليه :ا�سماعيل البيطار،
دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،الطبعة الأوىل� ،1972 ،ص.120 :
 3الكندي ،ر�سالة الكندي يف حدود الأ�شياء ور�سومها� ،ضمن :ر�سائل الكندي الفل�سف ّية ،حقَّقها
و�أخرجها :حممد عبد الهادي �أبو ريدة ،دار الفكر العربي ،القاهرة� ،1950 ،ص.173 – 172 :
 4الكندي ،امل�صدر نف�سه � ،ص.99–98 :
 5ليبريا� ،آالن دي ،فل�سفة الع�صر الو�سيط ،ترجمة :م�صطفى ماهر ،دار �شرقيات ،القاهرة� ،199 ،ص:
.132
 6الكندي ،امل�صدر نف�سه � ،ص.132 :
� 7صليبا ،جميل ،تاريخ الفل�سفة العربية ،دار الكاتب اللبناين ،بريوت ،الطبعة الثانية� ،1973 ،ص.143 :
 8الفارابي ،كتاب ال�سيا�سة املدنية امللقب مببادئ املوجودات ،ح ّققه وق َّدم له وع َّلق عليه :فوزي مرتي
جنار ،دار امل�شرق ،بريوت ،طبعة ثانية� ،1993 ،ص.79 :
 9الفارابي ،امل�صدر نف�سه � ،ص.36-35 :
 10الفارابي ،امل�صدر نف�سه � ،ص. 80-79 :
� 11صليبا ،امل�صدر نف�سه� ،ص.139-138 :
َ
 12ابن �سينا ،كتاب النجاة يف احلكمة املنطقية والطبيعية والإلهية ،نقَّحه وق َّدم له :ماجد فخري،
من�شورات دار الآفاق اجلديدة ،بريوت� ،1985 ،ص.314 :
َ
املتوحد� ،ضمن :ر�سائل ابن باجة الإلهية ح ّققها وق َّدم لها :ماجد فخري ،دار
 13ابن باجة ،تدبري
ِّ
النهار ،بريوت� ،1986 ،ص.41 :
 14ابن باجة ،امل�صدر نف�سه� ،ص.43 :
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 15ابن باجة ،امل�صدر نف�سه� ،ص.49 :
 16ابن باجة ،ر�سالة ات�صال العقل بالإن�سان� ،ضمن امل�صدر نف�سه� ،ص.167 :
 17ابن باجة ،امل�صدر نف�سه � ،ص.170 :
 18ابن باجة ،امل�صدر نف�سه � ،ص.169-168 :
 19ابن باجة ،امل�صدر نف�سه� ،ص.170 :
 20ابن ر�شد ،تف�سري ما بعد الطبيعة ،حتقيق :موري�س بويج ،دار امل�شرق ،بريوت� ،1973 ،ص.8 :
 21ابن ر�شد ،ال�شرح الكبري لكتاب النف�س ،نقله من الالتينية �إىل العربية� :إبراهيم الغربي ،املجمع
التون�سي للعلوم والآداب والفنون ،بيت احلكمة ،تون�س� ،1988 ،ص.244 :
 22ابن ر�شد ،ال�شرح الكبري� ،ص.291 :
� 23صليبا ،امل�صدر نف�سه � ،ص.500 :
 24ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب النف�س مع ر�سالة االت�صال (هل يت�صل العقل الهيوالين بالعقل الف ّعال وهو
ُملتب�س اجل�سم) ،حتقيق� :أحمد ف�ؤاد الأهواين ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة� ،1950 ،ص.121 :
 25ابن ر�شد ،تف�سري ما بعد الطبيعة� ،ص.1612 :
 26ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب النف�س ،حتقيق وتعليق :الفرد ل .عربي ،مراجعة :حم�سن مهدي ،دار
الكتب ،القاهرة� ،1994 ،ص.13 :
 27ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب النف�س.
 28ابن ر�شد ،ر�سالة ما بعد الطبيعة ،تقدمي و�ضبط وتعليق :جريار جيهامي – رفيق العجم ،دار الفكر
اللبناين ،بريوت� ،1994 ،ص.156 :
�  29إرن�ست رينان ،ابن ر�شد والر�شدية ،نقله �إىل العربية :عادل زعيرت ،القاهرة� ،1957 ،ص.157- 156 :
 30ابن ر�شد ،تهافت التهافت ،القاهرة� ،1964 ،ص.705-703 :
 31عبد الرحمن بدوي ،الرتاث اليوناين يف احل�ضارة الإ�سالمية ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة،
� ،1946ص :ز من ت�صدير الكتاب.
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هناك حقائق يجب مواجهتها �إذا �أردنا �أن يكون لنا كلمة يف م�صرينا ،تتج ّدد بها
عالقاتنا مع الغرب ،بحيث تخرج من دائرة الهزائم التي مل ينقطع عن �إحلاقه بنا ،منذ �أن
جنح فا�سكودوغاما يف الو�صول �إىل الهند عن طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح .فط ّوق بذلك
العامل الإ�سالمي على غفلة من �أهله.
�أوىل هذه احلقائق �أنّ نظام احلكم يف بالدنا مل يتغيرّ تغيرّ ًا جوهري ًا ،منذ �آالف
ال�سنني� ،أي منذ ظهور الدولة القدمية يف فجر التاريخ ،على �ضفاف النيل ويف الوادي اخل�صيب.
هذا النظام يقوم على ف�صل جذري ال عودة فيه بني املحكومني واحل ّكام .وهو ف�ص ٌل ال ميكن
و�صفه و�صف ًا دقيق ًا بر ّده �إىل العالقات الثنائية بني النا�س كالعالقة بني البائع وامل�شرتي،
والطبيب واملري�ض� ،أو حتّى بني الآمر واملطيع .فهذه العالقات �أ�شكال من االختالف تقع بني
�أفراد مت�ساوين من حيث املبد أ� وحتتمل تبادل الأدوار ك�أن يقوى ال�ضعيف وي�ضعف القوي.
أ� ّما الف�صل امل�شار �إليه فمبد�أه ال ّالم�ساواة .فالنا�س يت�ص ّرفون ك أ� ّنهم قد تنازلوا
تناز ًال نهائ ّي ًا عن ح ّقهم يف احلكم .فهم جميع ًا م�س�ؤولون فرد ًا فرد ًا �أمام احلاكم .أ� ّما هو فال
ُي ْ�س�أل .حتّى �إنّ جم ّرد التفكري يف حما�سبة (�أويل الأمر) يبدو تفكري ًا متناق�ض ًا بل «مع�صية»
�إذا جاز يل �أن ا�ستخدم هنا الكلمة التي ختم بها �شاعرنا الكبري �أدوني�س ق�صيدته املن�شورةم� ّؤخر ًا يف جريدة القد�س العربي 1 .نعم ،هذا التفكري يبدو مع�صية .لأنّ احلاكم ـ وهنا نلم�س
حقيقة �أُخرى ـ � مّإنا ُي�س�أل �أمام من �أ َوكل �إليه احلكم� .أي لي�س �أمام اخللق ،بل �أمام كائن
�أ�سمى ت�ؤ ّكد وجوده الأديان ،وحتق له وحده حما�سبته با�سم مبادئ العدالة واحلرية والإخاء
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التي حتلم بها �شعوبنا منذ الأزل ،و�إن مل ت�صنع �شيئ ًا لتطبيقها تاركة هذا التطبيق للحاكم
الذي يتّخذ بذلك �شكل املخ ّل�ص �أو املهدي املُنتظر دون �أن يتع ّدى ن�صيبها التهليل له �أو لمِ َنْ
مما يعني ال�شيء نف�سه.
�أزاحه� ،أو الت�صويت له بالإجماعّ .
تلك كانت دائم ًا وظيفة الأديان الكربى؛ ربط م�شروعية احلكم مببادئ الأخالق
الكربى وبالنواهي مع ترك حق حما�سبة احلاكم للكائن الأ�سمى الذي ُت َ�سنّ با�سمه وحده هذه
املبادئ ،ومع ما يت�ض ّمنه هذا من جتريد ال�شعوب من هذا احلقّ  .ربمّ ا انفردت امل�سيح ّية بني
الأديان بكونها قد حت ّولت على يد القدي�س بول�س �إىل عقيدة جاهد من اعتنقوها لتنظيمها يف
ناه�ضة لها .وبالتايلّ ،متيز نف�سها عنها مت ّيز ال�سلطة
�شكل م� ّؤ�س�سة م�ستقلة عن الدولة ،بل ُم ِ
الروح ّية عن ال�سلطة الزمن ّية .وظ ّل هذا التمييز قائم ًا حتّى خالل الع�صور الو�سطى ،حيث
تن�صب فقط على م�س�ألة الأعلو ّية �أو حقّ اتّخاذ القرار الأخري  :هل ميلكه
كانت املناق�شات
ّ
البابا بو�صفه مم ّثل ال�سلطة الروح ّية� ،أو امللك باعتباره مم ّثل ال�سلطة الزمن ّية ؟
�أ ّما �إذا تركنا هذه احلالة ،فالواقع هو أ� ّنه ما من دين خال ك ّلية من املناداة بكونه
دين ًا ودنيا .وال عجب �إذ ًا� ،إذا مل تكن للإ�سالم كني�سة  :فالدولة الإ�سالم ّية ـ-وهذه حقيقة
�أخرى -هي نف�سها الكني�سة .لي�س � ّ
أدل على ذلك من �أنّ �أ ّول من حكموا با�سم الإ�سالم قد
ت�س ّموا با�سم ‘اخللفاء’ �أي من خلفوا اهلل �أو ر�سوله ظ ًال ملن �أرادوا منهما على الأر�ض .ف�إن
انتقلنا �إىل الع�صر احلا�ضر ،يكفي �أن ننظر �إىل اململكة العربية ال�سعود ّية التي ت�س ّمي ملكها
با�سم ‘خادم احلرمني’ .ال با�سم خادم البلد �أو ال�شعب .ف�إن ف ّكر يف خدمة هذا الأخري،
فباحلر�ص �أ ّو ًال على �ضمان طاعته للفرو�ض ...كي ُتكتب له اجل ّنة ! ف�إذا نظرنا �إىل الأقطار
العربية الأخرى التي يبدو احلكم فيها حكم ًا علمان ّي ًا ،مل تكن �صدف ًة �أن �س ّمى علماء الدين
فيها با�سم ‘علماء ال�سلطة’ .املهم الآن هو �أن نرى ما يرتتّب على هذا النوع من احلكم.
حب الق ّوة عاطفة عارمة ال تعرف لنف�سها ح ّد ًا وال تتق ّيد مببد أ� عدا
�إذا �س ّلمنا ب�أنّ ّ
مبد أ� اخل�ضوع ل�سلطانها و�إن رجعت �إىل مبد�أ �آخر فلكي ت�س ّوغ به ع�سفها ،فلن نده�ش لهذه
هم احلاكم الأ ّول �سوف يكون تو�سيع رقعة �سلطانه حتّى ت�شمل الأر�ض
احلقيقة وهي� :أنّ ّ
قاطبة لو ا�ستطاع �إىل ذلك �سبي ًال .ومنه كان ملوكنا القدماء وكان الأوائل من خلفائنا غزا ًة،
هم
�
َ
أ�صحاب فتوحات .ف�إن مل ت�سمح طاقة البلد وال موازين القوى بتحقيق هذا الهدف بات ّ
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احلاكم الأوحد هو االحتفاظ بزمام احلكم بحيث ال ينازعه فيه منازع .وهو ما يعني �أن ح ّبه
للمحكوم لن يكون �إال بقدر ما يرى �صورة تعك�س له من احلب والإعجاب والوفاء ما يدين هو
به لنف�سه� .أما حبه ال ّالمتناهي غري امل�شروط ،ف�سوف يتجه �أو ًال �إىل الو�سائل التي ت�ضمن
له متام ال�سيطرة على من وقعوا حتت �إمرته .ف�إذا مل تتي�سر له هذه الو�سائل �إ ّال بف�ضل قوة
�أجنبية لها م�صلحة يف ال�سيطرة على البلد عن طريقه دانَ لهذه القوة بالوالء ،وهو �أمر
ت�شهد الدالئل عليه بيننا اليوم .فالكثريون من ح ّكامنا قد �أيدتهم الواليات املتحدة مثلما ت�ؤيد
�إ�سرائيل ،ومن ثمة� ،أخل�صوا لها �إخال�ص ًا �إن مل تثق بهم ثقتها بها لأنها ال تطمئن �إىل ثبات
نظام احلكم �إال على �أ�سا�س الدميوقراطية .يبقى �أن هذه الو�سائل التي تتلخ�ص يف الف�ساد
والبط�ش �-إن مل نقل الإرهاب -ما كانت لتنجح لوال خ�ضوع النا�س لها ،وما كانوا يخ�ضعون
لوال ن�سيانهم لفكرة احلرية نف�سها� ،أو لوال ي�أ�سهم من القدرة على احل�صول عليها ب�أنف�سهم
�إن تذكروها .فكيف يت�أتى هذا الن�سيان وهذا الي�أ�س ؟
�إن هذا النوع من احلكم ال��ذي ي�ستحق و�صفه باللاّ هوتي الرتباط م�شروعيته
بالدين ،ما كان ِلريى النور لوال املكانة التي يحتلها الأب يف النفو�س .فرب الأ�سرة هو املثل
ا�سب .هو املرجع الأخري ،يبدو ك�أن القانون �شيء من
الأول على م�س�ؤول ال ُي�س�أل و�سلطة ال تحُ َ
ُ�صنع �إرادته ي�صدر بقرار منه ميليه كيفما ي�شاء ،ولي�س ك�شيء يتق ّيد به هو نف�سه ،ويحتكم
�إليه عند تطبيقه .من هنا يبد أ� احلب ال ّالمتناهي لل�سلطة املطلقة التي ال حتتاج �إىل التذكري
ب�أن حتقيقها على �أر�ض الواقع �شيء م�ستحيل ،و�أن ال�سبيل الوحيد �إىل حتقيقها �إمنا يكمن يف
الت�شبه به �أي بهذه ال�صورة الأوىل للأب .اجلميع �سواء يف هذا احلب وهم به �سعداء  :احلاكم
َي ّدعي �أنه قد حل حم ّله واملحكومون ي�سارعون �إىل الت�شكل ب�شكله .ومنه َ�ص ّح �أنه ي�صفهم على
�صورته .فهو مثالهم الأعلى الذي تتحقق فيه وحدتهم بو�صفهم �أمة ،و�إال تبعرثوا �أفراد ًا تنفي
�إرادة كل منهم �إرادة الغري ،كما تنفي �إرادته هو �إرادتهم �أجمعني .فهو حري�ص على �أَ ّال يتفقوا
على حتقيق � ّأي هدف يتوخ ّونه بل هو حري�ص على �أال يكون لهم �أي هدف م�شرتك �سوى بناء
الق�صور والتماثيل والأهرامات حر�صه على احلياة نف�سها .وهو �إذ ًا العدو ال�ضاري ملا ُي�سمى يف
ثقافات غري ثقافاتنا با�سم املجتمع املدين .لهذا عجزت الأمة عن كل ن�شاط يجعل للماليني
الذين تت�ألف منهم وجود ًا يختلف عن وجود الرمال يف ال�صحراء� .أق�صى ما ي�ستطيعونه �إذا
فا�ض غ�ضبهم ،هو النزول �إىل ال�شوارع دون �أن ت�ؤدي مظاهراتهم �إال �إىل حرق بع�ض الأعالم
�-أعالم ‘العدو’ و�إ�سالة الدماء -دما�ؤهم هم -على يد �سلطة لن ترتدد يف البط�ش بهم،
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كل جتربة على العمل اجلماعي ّ
وذلك لفقدانهم َّ
املنظم ولو كان الإذعان لإ�شارات املرور،
تو�سم فيه قدرة قيادية � ّأي منازعة حتى ال
ولأن احلاكم قد توىل� ،أ َّو ًال ب�أول ،ت�صفية كل من َّ
يرى النا�س له بدي ًال كما ال يرى هو بدي ًال لنف�سه .فكل ما ي�ستطيعه �أفراد ال�شعب ،هو الدخول
يف اخليال مرة �أخرى� ،أي احللم بحاكم �أكرث تف ُّهم ًا ملطالبهم و�أقل ق�سو ًة عليهم .هذا حلم ال
يقبل الت�صحيح مهما ك ّذبه الواقع ،املرة بعد املرة ،ما دام وجودهم كجماعة ،مبعنى الأمة،
ال�س ّفاح
م�شروط ًا بوجود احلاكم الذي ينفرط عقدهم لواله ،كما ر�أينا يف العراق حني �سقط ّ
دون �أن يح ّل حمله بديل على الفور.
والأده���ى من ذل��ك �،أنَّ الأم��ر ال يقف عند ك��ون فكرة احلرية فكرة ال تذكرها
اجلماهري يف بالدنا �إال م�صحوب ًة بال�شعور بالعجز عن احل�صول عليها .بل هي ،يف نهاية
الأمر ،فكرة من�س ّية �أ�ص ًال .مبعنى �أن هذه اجلماهري ترى �شيئ ًا طبيعي ًا �أن ترتك احلكم للحاكم
دون �أن تكون لها م�شاركة فيه .هذا الن�سيان بدا لأحد جم ّددي الفل�سفة ال�سيا�سية يف الغرب،
�أال وهو �إيتيان البوي�سيه ،يف كتابه عن العبودية املختارة  2ك�أن ظاهرة ال ميلك العقل �إال �أن
حي ! ولكن �إذا
ي�شعر بالف�ضيحة �إزائها لأن حم ّبة احلر ّية يف ر�أيه �شيء قد فطر عليه كل كائن ّ
كان البوي�سيه مل يجد �شرح ًا لهذه الظاهرة ،فلأنه مل يع�ش يف املنطقة التي ن�ش�أت فيها الدولة
القدمية والتي ال تزال تعاين من هذه الن�ش�أة� ،أق�صد بالتحديد ال�سيا�سة التي اتبعتها هذه
الدول يف مو�ضوع الكتابة .هذا مو�ضوع �شرحته �شرح ًا مطو ًال يف كتاب مل تقبل دا ٌر �أن ُ
تن�ش َره
يف م�صر ف ُن ِ�شر خل�س ًة يف عدد حمدود من الن�سخ .وعليه� ،أكتفي هنا بذكر بع�ض نقاطه.3
�إن الدولة القدمية التي راف��ق ظهو ُرها ظهو َر الكتابة ـ-وم��ا كان ظهورها هذا
ليت�سنى لوال ذلك -قد حر�صت دائم ًا� ،سواء يف م�صر �أم يف ما بني النهرين ،على �أن تف�صل
لغة الكتابة من حيث هي لغة الدواوين والعلم والأدب ،عن اللغة الدارجة �أو لغة الأم .اللغة
ال�سلف ،وهو ما ي�ضفي عليها نوع ًا من القدا�سة كما هو ال�ش�أن مع ك ّل قدمي.
الأوىل ُتع ّد لغة ّ
بينما ُتع ّد اللغة الأخرى لغة العا ّمة التي ال تليق وال ت�صلح لأداء املعاين اجلليلة �أو العميقة
التي جعلت لها لغة ال�سلف ،وك�أن هذه مل تكن يوم ًا لغة ح ّية �أي عا ّمية دارجةِ .لهذه ال�سيا�سة
نتائجها التي تتبني منها �أهدافها� .أولها تروي�ض النا�س على احرتام ال�سلف مبا هم كذلك
وا�ست�صغارهم لأنف�سهم حتى لي�ستحيل عليهم التفكري يف نه�ضة يدركون بها من �سبقهم.
ونعلم �أن هذا الهدف هو بالتحديد ما يتوخاه امل�ستعمرون حني يفر�ضون ا�ستخدام لغتهم يف
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الدواوين والتعليم .النتيجة الثانية هي الف�صل بني الغالبية العظمى من �أفراد ال�شعب ،وكل
تثقيف ميكنهم من اليقظة من �سباتهم �أو من حلمهم ومن مراجعة �أحوالهم مراجعة نقدية،
ّ
واالطالع على ما قد ُينقل �إليهم من الثقافات الأخرى.
�أما النتيجة الثالثة والأ�شد نكاية ،فهي حتويل الكتّاب �إىل طبقة من اخلا�صة يف
مقابلة العا ّمة حيث ت�ست�شري بينهم النرّ ج�سية التي ال تخلو منها �أ ّية نخبة .ا�ست�شراء يجعل
عجب بفكره �أكرث مما يعمل على تثقيفه تثقيف ًا �صحيح ًا .تكفي للداللة على ذلك قلة
الكاتب ُي َ
الرتجمات �إىل العربية� .صحيح �أن احتكار دور الطبع والن�شر واحتكار ال�صحف واملجالت
جزء ال يتجز أ� من �سيا�سة الدولة العربية .ولكن حني نرى �أن ما يرتجم يف جميع الأقطار
العربية خالل �سنة قد ال يتع ّدى ما يرتجم خالل �أ�سبوع يف �أ�سبانيا� ،أو بولونيا� ،أو اليابان ،ال
يبقى جمال لل�شك يف �أن هناك خل ًال جذري ًا يف تربيتنا الثقافية ويف �سيا�ستنا التعليمية التي
مل ي�ضع �أ�س�سها املتعلمون �أنف�سهم ،كما حدث يف �أوروبا حيث �أخذوا يف التجمع حلقات ،ثم يف
�إن�شاء اجلامعات منذ القرن الثاين ع�شر بل ر�سمتها الدولة منذ الأزل.
هذه م�أ�ساة .لأن ما �سبق قوله ال يرتك جما ًال للأمل يف �أن تعرف �شعوبها مفهوم ًا
جديد ًا للحكم يغيرّ من �أو�ضاعها� .إذا كان هناك �أمل ،فهو �أن ين�شط كتابنا من �أجل العمل
على تكوين جمتمع مدنيّ مع ما يت�ضمنه ذلك من ترك النا�س �أحرار ًا يف ت�أ�سي�س اجلمعيات
التي يرون �ضرورة ت�أ�سي�سها من �أجل الدفاع عن م�صاحلهم وق�ضاياهم املاد ّية وغري املادية.
�إن مثل هذا الن�شاط يتفق مع املناخ العام الذي ي�سود العامل اليوم ،وال �شك يف �أنه �سوف يلقى
ت�أييد ًا من جانب املنظمات العاملية غري احلكومية .أ� ّما حكوماتنا ،فال �شك يف �أنها �ستحارب
هذا الن�شاط كما �ستحارب تدري�س اللغة العام ّية �إىل جانب الف�صحى �أخذ ًا مببد�أ امل�ساواة
�سيمار�س كتّابنا �أو جزء منهم
بني اللغات الإن�سانية دون �أن تكون لإحداها قدا�س ٌة ما .فهل
ُ
م�س�ؤوليتهم �أم �أنهم �سيظلون جزء ًا ال يتجز أ� من نظام لن يتحرروا منه مهما بكوا وت�أملوا ؟
 1ختم �أدوني�س ق�صيدة ‘حت ّية �إىل بغداد’ بقوله« :الت�سل ،يا �أيها ال�شاعر ،من يوقظ هذي الأر�ض /غري
املع�صية ».القد�س العربي 1 ،ن�سيان( 2003 ،املح ّرر).
( Etienne de la Boétie [1530-1563] Discours de la servitude volontaire, Gallimard, Paris, 2008. 2م).
ظهرت �أول ترجمة للكتاب باللغة الإنكليزية ،تلتها ترجمة بالفرن�سية Moustafa Safouan, :
3
Why Are the Arabs Not Free? The Politics of Writing, (Critical Quarterly, Blackwell Publishing, Oxford,
)م( 2007) & Pourquoi le monde Arabe n’est pas libre? Politique de l’écriture, (Denoël, Paris, 2008).
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َمتى َينتهي ن�شي ُد ال َبج َعة ؟
ال�سائدة
�شذ َر ٌات من م�آزق الثقاف ِة العرب َّية َّ

1
ُ
الفيل�سوف الأملاين فريدريك نيت�شه ()1900-1844
ذاتَ م َّرة ٍ  ،حت َّدث
عن العائق الكبري الذي ظل ي�أ�س ُر الفك َر الغربي ،لق ُرون ٍ  ،يف ا َملاورائ َّيات ُويبقيه بعيدً ا عن
ال�صريورة واحلياة ،قا ِئ ًال �إن ُه ال ُ
تر�سخت يف
االنفتاح على عامل َّ
أخالق ومنظومة القيم التي َّ
انت�صرت تاريخ ًيا على �إرادة القوة
�صورة �أفالطوني ٍة ا�ستعادتها ا َمل�سيحية بو�صفها ُم� َّؤ�س�سة َ
وال ُّروح امل�أ�ساوية الإغريقية .وقد �ش َّبه نيت�شه ،يف ُ�صور ٍة بديعة ،ما عا�ش ُه الفك ُر الغربي بقوله
�إن ال َ
يعلم �أن ‘�سري�سه’ هذه ،هي تلك املر�أ ُة التي
أخالق مثلت ِ�سري�سه  Circéالفال�سفة .والكل ُ
أودي�سة ال ُهومري ّية ،وقد تمَ ثل عملها يف َم�سخ �أ�صدقاء �أولي�س  Ulysseبتحويلهم
جاء ذك ُرها يف ال َ
�إىل خنازير .هكذا ر�أى نيت�شه كيف �أن الفك َر الغربي وقع �أ�س ًريا يف يد الأخالق بو�صفها قيم ًا
�شكلت خلفية مرجعية يف النظر �إىل العامل والأ�شياء من زاوية اجتهدت يف طم�س احلياة
نداءات احلياة
م�سخ الفك ُر الغربي وح َّول نظ َر ُه عن
ِ
و�صبوا ِتها �إىل ال ُق ّوة واالم ِتالء .من هنا ُ ِ
َ
العميقة ،والإرادة ،واخللق ،والإبداع ،والتجاوز ِل َ
ي�سقط يف �أحبولة االن�سحاب من العامل ،ومن
ال�صريورة ويتعلقَ بالعوامل الوهمية .ونحن نعلم ،جيد ًا� ،أن هذا النقد النيت�شوي كان
هدير َّ
��ات الفكر الغربي يف ظل حداثة الغرب الكال�سيكية التي
حا�سم ًا يف الك�شف عن بع�ض �أزم ِ
وهجر املعنى خمد َع املطلق و�سما َء الالهوت ليولد با�ستمرار،
أفول املُتعاليات،
َ
�شهد ْت بداية � ِ
ِ
بعد ذلك ،يف التاريخ.
Nietzsche

نفتح النقا�ش على عوائق الفكر
�أردنا �أن ُنورد هذا املثال من الفكر الغربي ،هنا ،كي َ
العربي املعا�صر ،وكي نبحث يف بنيته العميقة ويف نظام ِه الإب�ستيمي عن ‘�سري�سه’ العربية
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نفتح
التي تبقيه �أ�س ًريا لل�شلل الذي يعرف ُه �أمام حت ّوالت العامل
ِ
و�صريورات املعرفة� .أردنا �أن َ
�أ�ضابري املوروث الفكري والثقايف العربي على النقد ،بغية ف�ضح تراجع الوعي العربي �أمام
�سدمي اللحظة؛ وبغية �إماطة اللثام عن تَ�شر ُنق هذا الفكر �أمام جلبة التاريخ و�صخب التجربة
يف عامل ال ُّ
يكف عن التغري وطرح التح ّديات .كما نود �أي�ض ًا �أن نتناول ،يف �ضوء جديد ،م�آزق
الفكر العربي املعا�صر التي ُ تبعده عن اجلذر ّية املطلوب ِة يف مقاربة الواقع وتفعيل �آلة النقد
واملُراجعة .ف َمن هي ‘�سري�سه’ الفكر العربي واحلياة الثقافية والعقلية العربية عموم ًا ؟ ما
� ُأ�س�سها وحم ّدداتها ؟ �أين يتج ّلى امتدادُها يف احلياة العربية بكل مظاهرها ؟ ما العم ُل من
رها ،وموا�صلة املغامرة يف اكتنا ِه الوجود والعامل ،والت�أ�سي�س ل�ش ُروط
�أجل اخلروج من � ْأ�س َ
الإبداع ؟
هذه الأ�سئلة وغ ُريها نراها �ضرورية ،اليوم ،من �أجل بداية العمل على اخلروج
ال�سمة الأ�سا�س ّية للفكر العربي .ورمبا كان من الالزم �أن
من االنحبا�س الذي �أ�صبح يمُ ثل ّ
ُيد�شن العق ُل العربي والإ�سالمي ،بذلك ،عهد ًا جديد ًا يكتب ِ�سف َر ُخروجه من تاريخ امل�صاحلة
جديد ي�شهد نهاية العوامل القدمية ،ونهاية ح�سا�س ّيتها
مع الرتاجع �إىل تاريخ �أبوكاليبتيكي ٍ
ومقارباتها للعاملُ ،
أر�ض بكر �آن �أن متتلئ مبدافن الآلهة التي ُت�ؤثث حياتنا.
ويقف فيه على � ٍ
2
اخلروج
حماوالت الفكر العربي احلديث
ح�سنُ بنا �أن ن�شري ،بادئ بدء� ،إىل �أن
ِ
َ
َي ُ
من عطالة النظر ومن البطالة الروحية يف العامل املعا�صر قد انتهت �إىل ف�شل .مل يكن فك ُرنا
يف بداية ‘النه�ضة’ �إال حنين ًا ونو�ستاجليا �إىل مالحم
البدايات والوالدة املق ّد�سة يف حلظة
ِ
النا�سوت َينبلج عقالنية ً ،و�صناعة
االغرتاب عن احلا�ضر الذي حاد عن الالهُ وت َ
وجعل فجر ُ
وق ّوة ً ،وهيمنة عند الآخر الغربي .مل تكن عقالن ّيتنا �إال انبهار ًا بالآخر �أوم�صاحلة مع موتنا
التاريخي ،ونفخ ًا يف رماد ثقافتنا القدمية التي مل نعرث على و�صف ٍة تعيد لها �شرارة احلياة من
جديد .مل تكن ،بعد ذلك ،يوتوبيا ‘الثورة’ �إال بالغة ورنين ًا يف �صحراء الالمعنى ،ومل تكن
«ال�صباحاتُ التي تغني» �إال وهم ًا ،و�سراب ًا ،وانحدا ًرا �إىل جحيم اال�ستبداد وتدجني الإن�سان
مَ ْ
ونذج ِة الفكر؛ ما جعلنا نعتقد� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،أن غودو  Godotاملُخ ّل�ص لن ي�أتي �أبد ًا .ويف
ن�شيح ب�أوجهنا عن القدر العوملي اجلديد ،و ُن�ؤثر
�ضم االنهيار واخليبة ال�شاملة ،نرانا اليومِ ُ ،
ِخ ّ
الزواج بالأبد ّية واملُق َّد�س تعوي�ض ًا عن فقدان العالقة الهار ُمونية باحلا�ضر .هذا ح�صادنا يف
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القرن املا�ضي .ه��ذا وج ُهنا ال��ذي أ�ط�� َّل على تراجيديا التاريخ احلديث املاكر
تخوم املعنى خارج بيتنا ال�صغري الذي اختنق بفعل العزلة
يو�سع َ
وهو ُ ي�ص َنع بعيد ًا عناُ ،و ّ
والالفاعلية.
�إ ّننا ُن�س ّلم ب�أن الفكر ،يف عمقه ،يقوم على فاعل ّية النقد� .إنه مراجعة دائمة
للمرا�سالت التي ُ نقيمها مع العامل .وهو ترحال ال ينتهي يف مفازة العامل والوجود بحث ًا
ُ
التفكيك الذي ال
عن حجر احلقيق ِة املق ّد�س .بل �إن الفك َر اليوم� ،أ�سا�س ًا ،ما هو �إال ذلك
يرت ّدد يف نقد م� َّؤ�س�سة احلقيقة ذاتها ونقد متظهراتها الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية� .أمل
تكن ك ُّل �أ�شكال اال�ستبداد والتح ّنط يف املا�ضوية ،وك ُّل �أ�شكال �سحق الإن�سان ،تت ُّم بو�ساطة
احلقيقة مفهومة ً على �أنها نظرية تعلو على التاريخ الذي �أنتجها ؟ �أمل يكن العا ُمل يف منظور
هذه احلقيق ُة ي�شبه ‘غوالغ’ كب ًريا �أو معتق ًال للزج به ُيوىل العامل يف نظام املعنى املُ� َّؤ�س�س
على الواحدية ؟ �أمل تكن م� َّؤ�س�سة احلقيقة ،يف �أو�ضاع كثرية ،تواط�ؤ ًا ُمع َلن ًا مع ق ّوة النظام
ال مع ق ّوة املعنى ؟ هذا ما يجعل من الفاعلية الفكرية فاعلية نقدية بالأ�سا�س� .سيكون
ال�سر ُمنتهكا قدا�سة املعنى امل�ؤ�س�س
املفك ُر ،بالتايل ،هو ذلك الذي ُمي ّد َيده �إىل ثمار �شجرة ّ
واملع َّمم� .سيكون مغتبط ًا وهو ُ يعيد اكت�شاف ف�ضيل ِة ال�سقوط يف املنايف اجلميل ِة حيثُ بكارة
املعنى.
هذا حتديد ًا ما قد يجب �أن ُ ي�ش ّكل مدا َر امل�ساءالت بالن�سبة للفكر العربي اليوم.
ن�صف القرن املا�ضي -اجل��ر�أة
نقول ذل��ك ،ونحن نعتق ُد �أن هذا الفكر مل ميتلك -ط��ول ِ
الكافية يف الذهاب عميق ًا نحو الأ�س�س التي ت�ش ُّل حركة احليا ِة العربية و ُتبقيها بعيد ًة عن
الفاعل ّية والإب��داع .مل ي�ستطع هذا الفك ُر �أن يدخل العامل املعا�صر ،وال �أن َ
ميتلك �أبجديا ِته
�أو ي�سهم يف تغيري وجهه .لقد ا�ستعا�ض عن املنظومات الفكرية التقليدية
مبنظومات فكرية
ٍ
تراجع الذات العربية ويف جعلها ُموم َياء ال روح فيها .مل تكن فل�سفتنا
وافدة ،و�أ�سهم بذلك يف ُ
�أن�سن ًة ونقد ًا للأو�ضاع التي �أنتجت االغرتاب عن الواقع ،و�إمنا تكنولوجيا جديدة � ْأجهزت على
بوات الأوىل �إىل االنعتاق .مل تكن حداثتنا
الإن�سان،
ال�ص ِ
وطم�ست فيه منافذ احلرية وينابيع َّ
َ
روح ًاجديدة وعق ًال متحرر ًا من الو�صاية واملرجعيات املتعالية ،بل كانت حتديث ًا �شكلي ًا و�آلة
أهب
مل ُتغ ْري نظرتَنا �إىل ذاتنا و�إىل العامل .ولكن كيف ح�صل ذلك يف العامل
العربي وهو يت� ُ
ّ
للتحرر من الأمربيالية ،ويحلم بدخول م�سرح التاريخ الذي �أ�صبح ميدانَ �إبداع ٍ و�صراع على
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امتالك معنى الكينونة التاريخية للب�شر ؟ كيف وقع عقلنا وتفكرينا يف �آلة االرتهان ملا ي�س ُّد
املجهول الآ�سر واكتفينا
وو�شو�شات احلياة العميقة ؟ كيف فقدنا �صداقتنا مع
�آفاق املعنى
ِ
ِ
باحلكمة والتعاليم والو�صايا املق ّد�سة بكل �أ�شكالها ؟
3
هنا ،حتديد ًا ،ن�ص ُل �إىل ت�شخي�ص الأزم��ة التي �أعاقت الفكر العربي املعا�صر
زمن خمتلف عن �أزمنة العوامل القدمية؛ يقط ُع
إنتاج ٍ
عن احل�ضور الإيجابي الذي يعني � َ
مع حمدداتها ومع نظرتها �إىل العامل والأ�شياء .مل يكن الفك ُر العربي املعا�صر نقدً ا جذر ّي ًا
ال�سائد ،و�إمنا حلظة تمَ َثل عم ُلها يف �إعادة �إنتاج زمن الواحدية ُّ
وال�شمولية
وقطيعة معرفية مع ّ
إيديولوجي بامتياز .مل تكن احلداثة العربية ،بذلك،
والأنظمة املغلقة .ذلك هو الزمن الثقايف ال
ُّ
انت�صار ًا للحرية والإن�سان .كانت انت�صار ًا للمرجعيات ولأنظمة الواحدية الفكرية وال�سيا�سية
التي ح ّلت حمل الواحدية الدينية القدمية .من هنا� ،أتيح للحداثة العربية (حداثة الدولة
والفكر الإيديولوجي مع ًا) �أن تخل َع ا ُ
جلبة العلمانية املعا�صرة على البنية القمعية القدمية،
زمن الإن�سان املُتخل�ص من الو�صاية ،ومن
بعيد ًا عن روح احلداثة الفعل ّية التي تعني انبثاق ِ
زمن املطلق يف جميع مناحي احلياة – معرفة ً واجتماع ًا و�سيا�سة.
يف هذا يكمن ،يف ر�أينا� ،شل ُل الفكر العربي الذي مل ُي�ؤَ�س�س حلداثته اخلا�صة
منظومات الإخ�ضاع
بو�صفها �س�ؤا ًال و�أن�سنة ً ومغامرة يف املجهول ،ال بو�صفها تورط ًا يف �إنتاج
ِ
وا�ستبدال اللوغو�س العلماين باللوغو�س الديني القدمي� .إن التفكيك اجلاري اليوم يف العامل
َيجته ُد يف ف�ضح
متار�سها منظوماتٌ فكرية
ِ
البنيات اخلف ّية ،لكل �أنظمة اال�ستبعاد والنبذ التي ُ
ُ
التفكيك الفعلي
ظلت ،لزمن طويل ،ت َّدعي العمل على حترير الإن�سان من االغرتاب .ورمبا بينَّ
خلطابنا الفكري املعا�صر �أن جرثومة اال�ستبداد والروح القمعية ،وح�ضور املق ّد�س يف �صورة
املرجعية املذهبية  -ظلت كلها تنخ ُر حياتنا من الداخل وتف�ضحها ،وتبقيها �أ�سرية لالدعاء
الفارغ الذي جعل من فكرنا املعا�صر بيان ًا حداثي ًا تقدم ّي ًا كما كنا نعتقد .قد نعثرُ على املالمح
تو�سل
الأوىل لوجه ‘�سري�سه’ العربية التي م�سخت الفك َر
العربي املعا�صر وح ّولت ُه عن ُ�س ِبل ُّ
َّ
ل�شروط احلرية والإبداع .هنا ،نتع َّرف على �أزمة �أولي�س العربي
احلداثة الفعلية يف الت�أ�سي�س
ِ
الذي مل ي�ستطع موا�صلة رحلته �إىل جزر ال�ضوء واالنعتاق ،و�سقط يف �أحابيل ‘�سري�سه’
العربية – عنيتُ بذلك بنية َ الفكر املرجعية والروح املذهبية والر�ؤية ال�شمولية القائمة على
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ا ّدعاء احتكار احلقيقة.
ن�ستطيع �أن نقرر ،انطالق ًا من ذل��ك� ،أن نظام املعرفة العربي العميق الذي
حت َّكم يف �إنتاج ر�ؤيتنا للعامل والأ�شياء ظل خا�ضع ًا ملحددات ميكن تبني مالحمها ،جيد ًا،
ُ
يك�شف عنه فكرنا ال�سائد منذ �أكرث
يف �سياد ِة املرجع َّية والتعايل الن�صي للحقيقة .ذلك ما
من ن�صف قرن ،وهذا قبل �أن تنتف�ض ُ
بع�ض �صو ِر هذا الفكر على الأبو ّية العقائد ّية املك َّر�سة
التي مل تكن �إال ا�ستعادة للأ�صولية التقليدية يف ثوب دنيوي .لقد كان فكرنا ،بالتايلُ ،يطل
على العامل وعلى تراجيديا التاريخ من علياء النظرية ،وظل يجتهد يف العثور على نظام
الأ�شياء والعامل مبتعدً ا عن حركية الواقع الفعلي ،وهو يكتب ِ �سفرا جديد ًا ق ّدر له �أن ُ ّ
يد�شن
انهيار زمن العقائديات املت�صلبة والإيديولوجيات ال�شمول ّية .هكذا ،خ�سر هذا الفك ُر رهان
االنخراط يف العامل ،ورهان فهمه ،وا�ستيعاب �إيقاعه ،متهيدا لتغيريه نحو الأف�ضل كما ظل
ي ّدعي� .إن امل�شكلة الكربى لكل فكر ،بالتايل ،هي النزوع اللوغو�سي الذي يجعله ُ ي�شرف
خدر ِ الكلمة الأوىل ،دين ّية كانت �أم علمانية�/إيديولوجية .املوقف واحد يف
على التاريخ من ِ ْ
احلالتني وهذا،مبعزل عن م�ضامني ر�ؤية العامل التي يحملها الفكر� .إنه موقف الأ�صول ّية
الن�صيُ ،وت� ّؤ�س�س عليه مواقفها الفكرية وال�سيا�س ّية وت�ص ّورها لعمل
التي ال حتي ُد عن املرجع ّ
املجتمع وقيمِ ِه و ُمبادرات ِه التاريخ ّية .رمبا هذا ما عا�شه الفكر العربي ب�صورتيه الذائعتني:
القومية واملارك�سية/اال�شرتاكية.
ولكن ما ُ
مماثل من ق�ضايا احلر ّيات ،وحقوق الإن�سان ،والدميقراطية
موقف فكر
ٍ
واحرتام ِ االختالف؟ ما موقفه من ق�ضايا الإبداع ،والنقد واملُ
�ساءالت الفكرية اجلذرية ؟ �أعتقد
ِ
�أن هذا ال�س�ؤال ال يحتاج �إىل عناء كبري من �أجل الإجابة ال�شافية .لقد ظل الفك ُر الإيديولوجي
نبذ وا�ستبعاد وانغالق �إزاء املختلف ،وظل َمعين ًا يهدر بكل �صنوف الإدانة والتخوين
منظومة ٍ
مقد�س ًا ُم�س َّلط ًا على �صبوات الإبداع واملغامرات الفكرية خارج
با�سم الوحدة؛ كما ظل �سيف ًا ّ
�سلطة النموذج .من هنا ،نفهم كيف كان الفكر امل�ستند �إىل البنية الواحدية وال�شمولية ي�ضمر
وا�ضطهاد
يف ذاته عنف ًا رمزي ًا ال ي�ستطيع �أن ُيرتجم ُه �-سلطوي ًا و�سيا�سي ًا� -إال يف �صورة قمع
ٍ
ُم� َّؤ�س�س .هذه ،بالتايل ،م�شكلة احلقيقة امل� َّؤ�س�سية وقد ابتعدت عن كونها مغامرة يف اكتناه ليل
العامل والوجود.
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4
ن�شهد َ
قتل الأب يف ثقافتنا العربية احلديثة واملعا�صرة :هذا هو م�شك ُل احلداثة
مل ْ
ال ّرئي�س عندنا .مل تعرف ثقافتنا ان�سالخ ًا من عوامل امل َرجعيات املُتعالية عن التجربة ،ومل
زي الع�صر.
ْ
تلب�س َّ
ت�شهد �أفول الل ُوغو�س ،بل �أعادت �إنتاج زمن الأب الثقايف/الرمزي يف �صورة ُ
احلداث ُة ،جوهريا� ،أن�سنة ٌ ال متذهُ ب؛ وهي تفكك للمطلق ال �إعادة �إنتاج له� .إنها ذلك الزمن
احل�ضاري الذي �شهد «عطلة الآلهة» كما يحب هيدغر � Heideggerأن ُيعبرّ � .إنها ن�شي ُد البدايات
ال�سماوات الفارغة� .إنها -يف كلمة -نريون
التي �أعلنت نهاية العوامل القدمية وا�ضمحالل َّ
ال�سفر �إىل العامل
الذي �شرب َ
نخب احرتاق الأبو ّية و�شهد بداية عهد املغامرات البه ّية يف َّ
وقد �أ�صبح غابة ت ُو�شو�ش بال�سر من بعيد .مل نعرف احلداثة بو�صفها انقالب ًا على ا�ستبداد
البنيات املرجعية للفكر ،ومل نفهمها بو�صفها انت�صار ًا للأنرتوبو�س الذي �أ�صبح مركزَ الكون،
ن�شهد ،مبعنى ما ،يف ثقافتنا احلديثة واملعا�صرة
ومرج َع القيم يف عامل تفتَّت فيه التعايل .مل ْ
إنتاج زمن الو�صاية
أن�سنة ،بل � َأعدنا � َ
ما ميكن �أن ُن�س ّميه الثورة الك ُوبرنيكية العربية يف جمال ال َ
الالهوتية يف عباء ٍة علمانية كما ر�أينا.
اخلا�صة و�إمن��ا دخلنا الع�صر من بوابة
نعتقدُ ،بالتايل� ،أننا مل ُ ننتج حداثتنا
َّ
اال�ستهالك ُم�صفدين ب�أغالل الروح القدمية و�سياد ِة املركز املرجعي يف الفكر واملُمار�سة
على ال�سواء .ت�شه ُد على ذلك خيباتنا يف حماوالت حتديث جمتمعاتنا؛ ُ
وف�شلنا يف القطع مع
بنيات التقليد واملا�ضوية ،ما جعلنا نحي ُد عن تر�سيخ قيم التع ّدد واالختالف ،والدميقراطية
باملفهوم احل�ضاري ال�شامل .رمبا كان هذا مدا َر بع�ض �صور النقد اجلذري يف الفكر العربي
التفكيكي املعا�صر الذي يرجع ،حتديد ًا� ،إىل حلظة �أدوني�س وحماوالته الرائدة يف ف�ضح
بنيات الهيمنة واالنغالق يف منظومات فكرنا الإيديولوجية �آنفة الذكر� .إذ �إن «كل مذهبي ٍة
ِ
ُحبلى باجلالدين» كما ُيعبرّ �أدوني�س .وه��ل كانت حياتنا املعا�صرة ،يف م�ستوى النظام
ال�سيا�سي ،ويف م�ستوى النظر الفكري ،غري ذلك ؟ هل كانت �إيديولوجيا ُتنا احلديثة التي
اعتمدناها
مرجعيات للتحرر وللتقدم االجتماعي والإن�ساين غري ذلك �أي�ض ًا ؟ �أمل تكن يف
ٍ
جتل ّياتها الأدبي ِة وال�سيا�س ّية ُم�س ّوغا لال�ضطهاد وقمع الر�أي املخالف وتر�سيخ �أحادية الر�أي
والنظر؟ �أمل حتبل كلها باجلالدين من كل �صنف ؟ وهل تختلف ،يف هذا ،عن ممار�سات
الفكر الأ�صويل الديني القائم على ادعاء احتكار احلقيقة النهائية للعامل والأ�شياء ،من �أجل
ت�سويغ الو�صاية واحلجر على العقل ؟ هذا ،رمبا ،ما يدعونا �إىل ا�ستح�ضار نيت�شه من جديد
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وهو َيعت ُرب امل�سيحية التاريخية م� َّؤ�س�سة مثلت ‘ميتافيزيقا اجلالد’ كما ُيعرب ب�صورة الفتة .مل
تكن حداثتنا القائمة على الفكر الإيديولوجي� ،أي�ض ًا ،طول ن�صف القرن املا�ضي �إال َر ِحم ًا
و�سحقوا الإن�سان.
حبلت باجلالدين الذين خن ُقوا حياتنا َ
من احلداثة/النظام �إىل احلداثة/التفكيك :ذلك هو امل�سا ُر الذي �سلكت ُه حركة
النقد اجل��ذري يف فكرنا العربي املعا�صر ،وه��ي ت��راج�� ُع م�شاريعنا الفكرية و�إجنازا ِتنا
ال�سيا�سية على درب حترير املجتمع العربي من الو�صاية ومن ُم� َّؤ�س�سات املا�ضي البائد� .إنها
حركة النقد الذي اجتهد يف تعرية الالمفكر فيه يف خطاباتنا وممار�ساتنا ،ويف ف�ضح بنيات
الفكر العميقة التي مل تتزحزح عن طابعها الديني/الالهوتي يف التعاطي مع الواقع والتاريخ
والإن�سان واحلقيقة .فقد تبينَّ �أن احلداثة ،كما متثلتها ُنخبنا الثقافية وال�سيا�س ّية ،مل تكن
ُ
اعتقال العقل داخل زنزانة الإيديولوجية؛ ومت فيه الت�شري ُع
�إال نظام ًا معرفي ًا مغلق ًا َّمت فيه
–�شرط كل �إبداع حقيقي.
ال�سائد املُ�ؤ�س�س
ال�ستقباح احلرية والذات ّية ،ومغامرات انتهاك
ِ
ِ
هذا ما جعل من حداثتنا انحراف ًا ب ّين ًا عن الأن�سنة الفعلية وتر�سيخ ّا ل�سلطة املرجع واملعيار؛
أ�سي�سا ن�صي ًا ال بحث ًا يف مفازة الوجود �أو انبثاق ًا من التجربة احل ّية ومن
وجعل احلقيقة ت� ً
تعرجات التاريخ الرتاجيدي َوم�ساما ِته .هذا يعني� ،أن ثقافتنا احلديثة واملعا�صرة مل تنظر
وال�سفر الدائم يف متاهة العامل ،بل َ
عدذتْه
�إىل املعنى بو�صفه �أر�ضا تقف عند تخوم ال�س�ؤال َّ
أو�صت بها �آلهة الثقافة الإيديولوجية لكل من يق ّدمون الوالء ويبتعدون عن
�أر�ض ًا موعودة � ْ
خطيئة النقد.
ر�سخته احلداثة/النظام املغلق:
هنا مكمنُ امل�شكل الرئي�س يف نظام املعنى الذي َّ
كان املعنى �سابق ًا ومل يكن الحق ًا� .إن هذه البنية املعرفية العميقة ظلت َم ِعين ًا للف�شل الكبري
�صاحب كل منظومة �شمولية تعتق ُد �أنها اعتقلت العامل يف خطاطاتها و ُم�س َّبقاتها .ولكن
الذي َ
مك َر التاريخ كان باملر�صاد منذ العقود الأخ�يرة التي �شهدت ال�سقوط املُ��دوي للعقائديات
فلك ا َملذهب
الكال�سيكية ،وممار�ساتها التي �سحقت الإن�سان ،وجعلته جرم ًا �صغ ًريا يدور يف ِ
الطليعي املُعا�صر مل يكن بعيدً ا عن
العربي
جتب الإ�شارة �إىل �أن فكرنا
الإيديولوجي� .إمنا ُ
َّ
َّ
فاعلية التفكيك ،وهو ما جنده ميتد من حلظة �أدوني�س �إىل �آخر جتل ّيات النقد الذي يحاول �أن
أ�س�س
يتجاوز محُ ّددات احلداثة الكال�سيكية املذهبية املغلقة �إىل �آفاق احلداثة التي
ُ
ت�ضرب ال َ
مات ال�سائد املعريف واحل�ضاري عموم ًا.
وتخلخل ُم�س َّل ِ
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يقوم الفكر بو�صفه
مرا�سالت مع �سدمي العامل و�صخب التاريخ �إال على فاعلية
ٍ
ال ُ
نقد الأ�س�س التي تطفو عليها � ُ
أ�شكال الوعي ال�سائد ،ونقد امل�ضمرات التي تتحكم يف
النقدِ :
خطابات املعرفة وت�ؤ�س�س للفعل .الفكر ،بهذا املعنى ،مراجعة دائمة لأنظمة املعنى يف الثقافة.
ُ
مدلول التفكيك الذي ا�ستطاع �أن ُيخ ّل َ�ص احلداثة العقل ّية والفكر ّية من التح ّنط يف
هذا هو
طرح جلدها القدمي ،واالن�سالخ من
املذهبية والالتاريخية� .إنه احلداثة اجلديدة التي تعلن َ
حكاياتها الت�أ�سي�سية ،ومن يوتوبياتها املُن َهكة بفعل �صريورة التاريخ ومفاج�آته وم�آزقه .ونحن
العربي الذي ن� أش� يف كنف التمذهُ ب قد بد�أ ُيجابهُ ،م� َّؤخر ًا� ،آلة النقد التفكيكي
نعلم �أن الفك َر
ّ
يف حماول ٍة للك�شف عن م�سبقاته ال�ضمنية وعوائق انفتاحه على مهاوي التاريخ ،وفاجعة انهيار
املعنى القائم على املُ�س َّبق .لقد كان من الالزم عتقُ املعنى من امل�سبق اجلاثم بفعل دوام نظام
احلقيقة القائم على املرجعية الن�صية ،وكان من الالزم �أي�ض ًا حتري ُر �إرادة املعرفة من �إرادة
االعتقاد� .أو يف كلمة :كان يجب العمل على �أن
َ
ي�صبح املعنى الحق ًا ال �سابق ًا كما �سوف يعبرّ
�أدوني�س.
كان يجب ،مبعنى �آخ��ر� ،أن تعرف الثقافة العربية عم ًال نقدي ًا ممُ اث ًال ملا فعله
كانط  Kantيف الثقافة الغربية وهو يوقظ َ
‘�سباته الدوغماطيقي’ .كان
العقل الغربي من ُ
يجب ا ُ
«ال�سبات العقائدي» كما ُيعبرّ علي حرب -داخل
ال�س ِ
خلروج من ُّ
بات الإيديولوجي –�أو ُّ
�شرانق نظام املعنى املغلق القائم على املُ�س َّبقات يف ثقافتنا العربية .ولكن هذا الأمر الذي
حراب النقد
تزامن مع حلظته احل�ضارية ،ما زال م�شروع ًا مفتوح ًا وانتفا�ضة نقدية ُت�شهر َ
اجلذري يف وجه انغالقنا وت�شرنقنا ،بعيد ًا عن فتوحات املعرفة وحت ّوالت املعنى وتع ّرجات
التاريخ .ما زال الفك ُر العربي ال�سائد ،مبعنى �آخر ،غارق ًا يف َخ َدر ِه اللذيذ و�أقل جذر ّية مما
يذهب عميق ًا يف م�ساءلة الأ�صول ،وال يتجر�أ
هو مطلوب منه يف اللحظة الراهنة� .إذ هو ال
ُ
على انتهاك املق ّد�س املنتع�ش اليوم بفعل االنتكا�س ،وال يحاول القر َع على باب البدايات التي
يت�صالح �أحيان ًا
�أ�س�ست لنظام احلقيقة ،و�سلطة املعنى الرا�سخ يف ثقافتنا منذ قرون� .إنه فك ٌر
ُ
مع املعطى ،ويحاول
ترميم ذاكرته ويهادن حلظة الرتاجع ال�شامل بالتحالف مع الأ�صوليات
َ
اجلديدة .هذا ما يجعل منه ان�سحاب ًا ُمع َلن ًا من دائرة املهام النقدية اجلذر ّية التي ال يكون
الفكر ذا قيمة �إال انطالق ًا منها.
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كيف ميكنُ للنقد الفكري يف الثقافة العربية ،اليوم� ،أن َيحيد عن َمه َّمة نقد
الأ�صول – والدين ّية منها حتديد ًا ؟ كيف ميكن لهذا النقد �أن ُ ي�شيح بوجهه عن خلخلة
نظام املعنى القمعي الرا�سخ عندنا ؟ كيف ميكن �أال
يجرتح هذا
ال ُأ�س�س التي يقوم عليها ُ
َ
ف�ضاءات االنعتاق من زنزانة الواحد َّية يف جذورها الفكرية ،وجتل ّياتها املُ� َّؤ�س�سية،
النق ُد
ِ
وجعل املعنى انبجا�س ًا من التجربة احل ّية مع
متهيدا لتحرير الطاقة الإن�سانية على الإبداع ِ
أمد املا�ضي ُوت�ؤَ ّمن للأب
الوجود ؟ ملاذا ن�سقط دائم ًا يف نزَ عات الإ�صالح الفكري التي ُتطيل � َ
الثقايف/الرمزي حياة جديدة بيننا ؟ هذه الأ�سئلة نراها حارقة اليوم وهي ُت�شكل �إحدى مهام
احلداثة/التفكيك التي جتابه �صفاقة املرحلة على م�ستوى كوين �أي�ضا ،حيث يتم بعثُ الآلهة
يف كل مكان ،وحيث ينفلت مار ُد الالمعقول ُمت َّوجا ب�سيف التكنولوجيا� .إذ نعتقد �أنه ب�إمكان
هم يف حركة النقد ال�شامل ا�ست�شراف ًا لعامل ين�سلخ من �أ�شكال
الفكر العربي الطليعي �أن ُي ْ�س َ
و�صدام ‘�أنظمة اال�ستبعاد املُتبادل’ يف
التعايل اجلديدة التي ميثلها تنابذ اجلزر الثقافية
ُ
�أوقيانو�س احل�ضارة الإن�سانية كما يحب �أن ُيعرب الربوفي�سور حممد �أركون .ب�إمكان هذا الفكر
ي�ستعيد طفولة العامل ،وبكارة املعنى ،و�أن ُيحاو َر الوجود بروح املغامرين الذين ُي� َؤخذون
�أن
َ
بنداءات ن َّداهة املعنى يف اجلزر البعيدة.
ال ميكننا ،بالطبعُ � ،
إغفال دور العوامل ال�سو�سيو-ثقاف ّية ،والتاريخ ّية الثقيلة
ال�شقي ال�سائد عندنا .كثري ًا ماتكون هذه
والوعي
التي يرزح حتت �إكراهاتها العق ُل العربي
ُ
ُّ
العوامل -كما يبني التاريخ -حا�سمة يف انت�صار الالمعقول ،ويف انتعا�ش معنى القوة املُعرب
عن االن�سحاب من العامل ومن مغامرة اكتناه املعنى يف ليل الوجود .هذا ما ح�صل تاريخي ًا
عندما انت�صر -مبعنى ما‘ -العق ُل الفقهي’ يف ح�ضارتنا الكال�سيكية مادًّا ظالله حتى عهد
ال�سمة املميزة ملواقفنا املبدئية من ق�ضايا املعرفة ،وبو�صفه نظامنا املرجعي يف
قريب بو�صفه ّ
م�س�ألة القيم ور�ؤية العامل .لقد انت�صر هذا العقل لغياب احلركية ال�ضرورية يف تاريخنا من
�أجل توليد احلداثة وتثوير بنيات املجتمع البطريركي .وما ن�شهده اليوم هو �أي�ض ًا تراج ٌع يقف
على �أر�ضية الف�شل التاريخي يف القطع مع املا�ضي املُعاد �إنتاجه ،اليوم ،باعتباره قوة هيمنة
رمزية و�إيديولوجية على الف�ضاء ال�سو�سيو�-سيا�سي .لكنْ  ،على الرغم من وعينا بكل ذلك،
يجب �أ َّال ي�س ّوغ َ ،بالطبع ،بقا َء نظام احلقيقة عندنا قائ ًما على البنية املرجعية
ف�إن هذا الأم َر ُ
والتعايل اللوغو�سي وا�ستبداد ّي ِة املعنى الواحد.
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ال�سائدة ،بهذا املعنىَ ،م ِعين ًا للإبداع مبفهومه الوا�سع.
ال يمُ ِكن �أن ُت�ش ّكل الثقاف ُة َّ
�إنها ثقافة تَ�ستبع ُد الذاتية واحلرية من دائرة الفاعلية .وال ميكنها ،بالتايل� ،أن تعتقَ
�صبوات
ِ
الإبداع واخللق من �أ�سر نظام املعرفة التقليدي القائم على �أحادية املعنى وعلى �سيادة القيم
التي ُخ ِلعت عليها ُج َّبة التعايل .هذا ما يف�سر تقليدية الثقافة العربية اخلا�ضعة ل�سلطة
إنتاج زمنها
النموذج واملعيار يف كل �شيء ،وهذا ما يف�سر بقاءها م�ؤ�س�سة ً تعي ُد –بال كلل– � َ
احلي .رمبا �أتيح لنا �أن نالحظ هذا
اخلا�ص املُح ّنط كمومياء خارج تاريخ الإبداع الب�شري ّ
الأمر يف ميدان ال�شعر بخا�صة .فعلى الرغم من ثورة احلداثة ال�شعرية العربية ـ منذ �أكرث من
ن�صف قرن ـ �إال �أنها مل ت�ستطع �أن ُت َ
خلخل يف العمق� ،إىل اليوم ،البنيات العميقة للح�سا�س ّية
العرب ّية التقليد ّية يف تلقي ال�شعر وتذ ّوقه .يكمن وراء ذلك ،بالطبع ،تاري ٌخ كام ٌل من �إ�ستيطيقا
الزمينْ � ،ضرورة ،لكل ثقافة تريد حت�صني نف�سها
امل�شافهة ،ومن �سيادة النموذج واملعيار املُ َ
ر�سا
�ضد ما يتهددها من غرق يف فو�ضى الالت�شكل� .ست�صبح الثقافة ال�سائدة ،بهذا املعنىُ ،ت ً
يحمي وجه العامل التقليدي الآيل لالنهيار من حراب النقد ،وحراب ال�صعلكة الثقافية التي
نخب جديدة تريد
ا�ستالم زمام مبادر ِة ُ�صنع العامل اجلديد على �أنقا�ض العوامل
تقودُها ٌ
َ
املُنتَهية.
ال ميكنُ �أن تكونَ الثقافة العرب ّية الطليع ّية �إال َ�سف ًرا يف عوامل البكارة :بكار ِة العامل
ال�سائد املعريف
معرفي ًا ،وبكارة اللغة �إبداعي ًا .هذا ما يجع ُل منها خروج ًا عن �أبجديات َّ
املت�صالح مع حلظته ،وخروج ًا عن ال�شعر الذي ال َيحي ُد عن �أداء دور الفار�س دون كي�شوت
املغرتب عن زمنه والذي ظل ي�صار ُع طواح َني الأوه��ام يف عامل ٍ جتاوز تقاليد الفرو�سية.
ُ
نعت�صم به ،باعتباره َ
طوق جنا ٍة يف حميط التاريخ
ل حياتنا هو
�سقوط كل ما كنا
�إن ما مي أ
ُ
تم�س ُك ،ولو ِ�ضمني ًا ،يف فعل نو�ستاجليا
الأهوج .ورغم حلظة االنهيار ال�شامل� ،إال �أننا ما زلنا َن َّ
خائبة بحديثنا الذي ال ينتهي عن الهوية وعن مركزنا ودورنا يف العامل .هذا جز ٌء من ُب� ِؤ�سنا
رتنح على �أر�صفة البطالة احل�ضارية يف العامل الراهن .رُبمَّ ا كان الأجدر بنا ونحن
ونحن َن ُ
َ
ُ
احلي ،وننفخُ يف رماد التاريخ يف حماول ٍة لبعث
ف�ضائل
نعي�ش
االن�سحاب من َم ِ
ِ
�شهد العامل ّ
تعك ُف على حرا�س ِة معابدها القدمية،
الآلهة القدمية � -أن ننتب َه �إىل �أن قد َر الثقافات التي ِ
كقدر طروادة :لن تبقى �أبدً ا مبعزل ٍ عن
�ضمح ّلة ،هو َ
ال�سماوات املُ ِ
وا�ستجداء ال َرب ِ
كات من َّ
َمكر التاريخ ،و ُمفاج�آته ،واخرتَاقا ِته.
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ال�سف ُر يف عوامل البكارة ؟ هذا يقت�ضي منا االن�سالخ ،بالطبع ،عن نظام املعرفة
َّ
القدمي .ويقت�ضي منا �أي�ض ًا حتري َر املعنى من املُ�س َّبقات وعتقَ الفاعلية الإبداعية من �سلط ِة
النموذج وكل �أ�شكال الو�صاية .رمبا تكون هذه هي احلداثة الفعلية التي ال نت�ص ّورها �إال عملية
ال�ستا َر على تاريخ االرتهان يف بنيات
ت�شبه ‘م�سح الطاولة’  tabola rassaيف طبع ٍة عربية ُت ِ
�سد ُل ّ
ومرا�سالت جديدة مع العامل والوجود
الفعلي خلق ًا
الهيمنة ال َّرمزية املا�ضوية� .سيكونُ الإبدا ُع
ٍ
ُّ
يف �أفق البحث الدائم الذي ال يتوقف .فالإبداعُ ،جوهري ًا ،م�ساءلة و�إعادة نظر وخلخلة ملا
ا�ستق َّر و�ساد� .إنه مناه�ضة دائمة مل�ؤ�س�سة الثقافة ال�سائدة ،وعت ٌق لفينيق الداللة من رماد
املعاين املكر�سة� .سيكون ال�شعر ،انطالق ًا من ذلك ،ثورة على الثقافة بو�صفها م�ؤ�س�سة َ هيمن ٍة
طم�ست معها وجه الإن�سان حتت �أثقال التاريخ القمعي� .سيكونُ َ�سفر ًا �إىل العامل يمُ زّق �شرانق
ا َ
خلدر الإيديولوجي ،ويعلن طهارة اللغة من عالقاتها القدمية ومن نظام الداللة القدمي .لن
يكون ال�شعر ،بالتايل ،غ�سقَ الكالم و�شيخوخته و�صداه ،بل فجر َه وبدايا ِته و�أعياده التي تخلع
من�شد الق�صر والناطق با�سم الإيديولوجيات
�ضو َء املعنى على ج�سد العامل املُعتم .لن يكون َ
املد ّمرة وليد ِة ال�ضغط ال�سو�سيولوجي ،واحلنق على املرحلة ،كما نالحظ يف معظم �شعرنا
اليوم؛ و�إمنا �سيكون حتليقا يف بكارة العامل من خالل ا�شتغاله على اللغة وحماوالته الدائمة
عالقات جديدة
أ�سي�س
يف تنظيفها من ذاكرتها ،ومن مو ُروثها اال�صطالحي/الداليل َ
ٍ
لتعيد ت� َ
القمعي القدمي.
نظام اللغة
بني الدال واملدلول تتجاوز َ
َّ
نعتقد ،انطالق ًا مما �سبق� ،أن ال�شعر احلقيقي لغة مغايرة وابتكا ٌر للعامل ولي�س
جمرد و�صف له� .إنه ال�سفر يف متاهة العامل ،وهو �س�ؤا ٌل مطروح دوم ًا على الثقافة من حيث
ٌ
ت�شوي�ش لنظام القيم املك ّر�سة� .إنه عتق للعامل من نظام الداللة ال�سائد يف الثقافة القائمة
هو
أ�سي�س مل�شروعية ال ّل ِعب ،باملعنى الكياين العميق ،بو�صفه خلق ًا
على املُ�س َّبق واملتعايل .وهو ت� ٌ
مغتبط ًا وفاعلية ال تكل يف تدمري كل ق�صور الثقافة الرملية على �شاطئ املجهول والالنهاية.
ف�ص ُح عن املُغ َّيب يف الذات بفعل منظومات الإخ�ضاع
هذا ما يجعل منه فكر ًا ُي�سائل املكبوتَ  ،و ُي ِ
�صنم العقل االجتماعي
التاريخية� .سيكون �س�ؤاال يكتنز بهمه ّمات املقموع فا�ضح ًا ،بذلكَ ،
بنيات القمع الرا�سخة ال تكمن �إال يف
باعتباره م�ؤ�س�سة قمعية هائلة .ونحن نعتقد �أن ف�ضيحة ِ
قول َ
اجل�سد .من هنا ،كان اجل�س ُد حمراب ًا لل�شعر احلقيقي ،وكانت اخلطيئة ُ ن ُب ّوتَه يف قول
الإن�سان ال�شامل الذي ظل مط ُمو ًرا حتت �أكدا�س التعاليم وقيم الإخ�ضاع .ال�شعر ،بهذا املعنى،
خرو ٌج ُمع َلن من دائرة قيم الثقافة القمع ّية ،وهو فاعلية ج�سدانية جتنح �إىل مناه�ضة الثقافة
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القائمة على طالق الذات مع الوجود� .إنه �صبوات ال تهد أ� وحنني عميق �إىل تلك
وال�س ْكر
الوحدة البدئية بني الإن�سان والعامل ِ عرب فعل احلبِ ،
وعرب الن�شوة واالنخطافُّ ،
ات الروح يف منايف الكينونة املُعذبة .هذا ما يجعل منه� ،أي�ض ًا ،انت�صار ًا
وح ْمح َم ِ
والرق�صَ ،
الوعي وجعلت
للرغبة ودخوال يف �إيقاع العامل وليل املعنى ،حيث ال مكان للثنائيات التي مزقت َ
ال�سما َء �سيدة ً على الأر�ض.
ونزوعها
نعا�س الثقافة� .أما ال�شع ُر فهو يقظت َها ال َّدائمة� .إنه طفولتها ُ
الإيديولوجية ُ
اقرتاف البدايات وعناق فجر الأ�شياء� .إنه -يف ذروات�� ِه الك�شف َّية العليا -ذلك
الدائم �إىل
ِ
الع�صفو ُر الذي ي�شرب ،ك َّل �صباح ،من نهر الن�سيان قبل �أن ي�ساف َر يف غاب ِة العامل .رمبا
نتذكر ،هنا ،ال�شاعر الفرن�سي العظيم �سان جون بري�س - Saint-John Perseيوم ت�س ُلمِ ه جائزة
وليد الده�شة ،نظري ما كانت الفل�سفة يف بداياتها عند
نوبل للآداب -قائ ًال�« :سيكونُ ال�شعر َ
ال�سفر �إىل العامل ،واخلروج من ذاكرة
اليونان» .الده�شة ينبو ٌع ال يكف عن الهدير بالدعوة �إىل َّ
املعنى امل�ستنفد .وال�شعر ،هنا ،هو ما َي�سقي ُعو َد الثقافة الذي ّ
جف فيه ما ُء التط ّل ِع وال�صبو ِة
�إىل �أعياد اجل�سد والروح وال�شبق �إىل االمتالء الوجودي .ف�إذا علمنا �أن ثقافتنا العربية
ال�سائدة� ،أ�سا�س ًا ،ثقافة يغلب عليها الطابع الإيديولوجي� ،أمكننا �أن ندرك مدى حاج ِتنا �إىل
ال�شعر الذي ُيف�صح عن ال َهوية الإن�سانية بكل �أبعادها ،خارج خطاطات الإيديولوجية والفكر
املذهبي ال�شائع؛ و�أمكننا �أن ندرك �أي�ض ًا كيف �أننا ُ
–ب�سبب من ذلك -على حافة الأفول
نعي�ش
ٍ
أمد غياب الإن�سان وغياب ُ
ح�ضورنا الفعلي على
التاريخي الفاجع ،وال نعم ُل �إال على �إطالة � ِ
م�سرح العامل .رُبمَّ ا كان على �شعرنا ،انطالق ًا من ذلك� ،أن
ي�ستعيد حقوق ُه يف قول العامل
َ
والإن�سان مبعزل عن البنية الثقافية العربية املهيمنة �أ�شكا ًال من الأ�صولية ،ومن الر�ؤى املذهبية
الإيديولوجية التي جعلت منه �صدً ى ملعنى الق ّوة .رُبمَّ ا كان عليه �أن يبد�أ بتحرير العامل من
القراءات ال�سائدة ،وحترير الوجود من مركزية اللوغو�س الالهوتي الطابع ،وحترير احلياة
من هيمنة الواحد ّية وكل �أ�شكال التعايل واملركز ّية التي � َّأ�س�ست للنبذُ .رمبا كان على ال�شعر
جديد ُيولد معه العا ُمل املُ�ؤت ِلف يف اختالفه.
–انطالق ًا من ذلك– �أن ُي ِ
�سه َم يف تَد�شني تاريخ ٍ ٍ
7
واحل�ضاري اليوم –بو�صفنا عرب ًا و ُم�سلمني– ال يمُ كن �أن ُيقر أ�
�إنَّ و�ضعنا الثقا َّيف
َّ
احلي ّ ،ودخو ًال يف ُمتحف العوامل املُنتهية� .إننا،
�إال باعتباره ان�سحا ًبا من كوميديا التاريخ ّ
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فع ًال ،ال ُن�سهم يف �صنع وجه العامل ،وال يف ابتكار دروب الآتي ،لأننا مل جنعل من ثقافتنا َمعينا
لهوية جديدة جترتح �آفاق التعبري الكوين عن تط ّل ِعنا �إىل احلرية والكرامة و�إب��داع احلياة
يف �ألق املغامرة .مل جنعل من خ�صو�صيتنا حرك ّية ت�أخذ �شكل �شجر ٍة تنمو يف اجتاه ال�ضوء
والأعايل التي ت�سكنها الالنهاية .لقد كان لف�شلنا التاريخي يف احت�ضان �إيقاع الع�صر وحتديث
جمتمعاتنا وحياتنا ،وكان ملُج َمل الأو�ضاع التي عرفناها ،بالطبع� ،أن دفعت بنا �-أكرث ف�أكرث-
�إىل االنغالق داخل �أ�سوار الذات التاريخية املوروثة ،و�إىل هجر ف�ضائل املغامرة وقيم الإبداع
والتطلع �إىل امل�ستقبل .مل ن ُع ْد نتحدث عن احلداثة ،والتجاوز ،والإبداع ،واالخرتاق ،بل عن
الهو ّية املُه َّددة بفعل عومل ٍة كا�سحة مل حتقق نهاية ً �سعيدة للتاريخ .مل َت ُعد هويتنا م�شرو َع بناء
انكما�ش �أمام ِتنني التاريخ
للذات يف �أفق ِ التغيرّ  ،ومل َت ُعد �سمفونية ال تكتمل ،بل �أ�صبحت رغبة
ٍ
املُتَعرث .هذا ما ط َبع ثقافتنا احلالية بنو�ستاجليا البحث ال�ضمني عن ح�ضن ال ِأب امل�ؤ�س�س،
ال�سدميي.
وعن التماهي مع �ضوءٍ �أ�صلي ينت�ش ُل الذاتَ اخلائبة من هاوية التاريخ َّ
يعني التفكري يف هذا االجتاه  ،بكل ت�أكيد ،امل�صاحلة ال�ضمنية مع ال�سقوط املُد ّوي
لذاتنا احل�ضارية املُن َهك ِة وغري القادرة على مجُ ابهة العامل .بهذا تكون ثقافتنا ن�شيدً ا للبجعة
التي يرتف ُع �صوتها بالغناء عندما ُ حتت�ضر .هذا هو ال�سياق العام لكل �أحاديثنا عن الهوية
واخل�صو�صية ،ولك ّل �أ�شكال �شب ِقنا الذي ال َيرتوي �إىل �أ ُب ّوة الرتاث الرمزية ،و�إىل القراءة
أيتاما من �أ ُب ّوة التاريخ،
الدينية اخلال�ص َّية للعامل والتاريخ .ك�أننا مل ن ُعد نفك ُر �إال بو�صفنا � ً
ال�سقوط من فردو�س ٍ مفقود� .سيكونُ تفكرينا،
�أو بو�صفنا من ذرية �آدم نحمِ ل معنا فاجعة ُّ
بالتايل ،توبة ورجوع ًا عن خطيئ ِة املُغامرة ،والإبداع وخطيئ ِة احت�ضان التاريخ بو�صفه زمنَ
دم الأ�سئلة الكيانية والوجودية
ُ
ت�سفح َ
التغيرّ وال�صريورة والتقدم� .سيكون تفكرينا �أ�صولية ً
على مذبح َم ْر�ضا ِة الآباء.
لكن احلداثة الفعلية لي�ست زمن �آدم الذي َيدين بالطاعة الأبدية للآلهة� .إنها زمنُ
جب العامل و ُمطاردة
ِ
�سارق النار :بروميثيو�س� .إنها زمنُ الإن�سان املُتط ّلع� ،أبدً ا� ،إىل هتك ُح ِ
ال�سر وت�أ�سي�س وجوده على املعرفة واحلرية والإبداع .احلداثة زمن الإن�سان املُنتف�ض على أ� ُب َّوة
املا�ضي والآلهة ،واملغامر مبد اليد �إىل ثمار ال�شجرة املحرمة .بهذا تكون احلداثة الفعل ّية
تفوح منه رائحة الدم النافر من
تاريخ ًا َيعبقُ برائحة الإن�سان ،ويكون الإبداع احلقيقي �أثر ًا ُ
منظومات القمع التاريخية و�صايتَها على املعنى .ن�ستطيع �أن
كبد بروميثيو�س ،وهو يناز ُع
ِ
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مناذجها يف �سرية
جت ُد
نالحظ �أن الثقافة العربية احلالية -انطالق ًا مما �سبق -مل َت ُعد ِ
َ
بروميثيو�س التي َ�صنعت جمد الإن�سان ،ومل َت ُعد تحَ تفي باالخرتاق� ،أو تت� َّأ�س ُ�س على ال�س�ؤال ،بل
�أ�صبحت ح�شرجة ً وت أ� ُّوهً ا يف دهاليز التاريخ .مل َت ُع ْد هذه الثقافة بحث ًا عن اخلروج من م�آزق
بت
ت�ص َّل ْ
الوعي يف جمابهته الوجو َد والعامل ،و�إمنا انزواء يف الغ�سق حيث يرقد املعنى وقد َ
�شرايين ُه و أُ� ِحيل على التقاعد .و�إذا كان بروميثيو�س العربي ،يف املا�ضي ،قد كتب ملحمت ُه يف
�صورة َ�صعلك ٍة بهي ٍة ناو�شت �سلطة احلقيقة املحتكرة يف الف�ضاء ال�سو�سيو�-سيا�سي ،ف�إنه اليوم
ما زال ي�ؤدي ال َّدور نف�سهُ ،ومل ُيتح له �أن ُيد�شنَ زمنَ الإن�سان املُتخل�ص من �سطو ِة الآلهة نظ َري
ما حدث يف الغرب احلديث.
متى ينتهي ن�شي ُد البجعة ؟ متى ينتهي زمنُ الثقافة العربية التي تنت�صب� ،إىل
اليومَ ،
متثال ملح ٍ يف مفازة التاريخ الآهل بفي�ض الفتوحات ،واالنقالبات املعرفية واحل�ضارية
لتولد الثقافة/الفاعلية احل ّية � -إبداع ًا وكينونة ،و�س� َؤال
؟ متى ينتهي زمنُ الثقافة/احل�شرجةَ ،
زمن الأب املُ� ّؤ�س�س ؟ لن نحاول هنا ،بالطبع� ،أن ن َّدعي القدرة على و�صف
معنى وم�صري ٍ خارج ِ
�إك�سري مالئم النهيار عاملنا احل�ضاري� ،أو طالق ذاتنا مع التاريخ .ولكننا نعتقد ،باملقابل� ،أننا
نرف�ض ال�سائد و�أن نثو َر عليه ،و�أن ْ
ن�ستطيع �أن َ
جنه َر بكونه �أ�صبح ُم�ستنفدً ا وغ َري قابل للحياة.
اقرتاف ال�سفر من جديد يف عوامل البكارة املعرفية والوجودية،
ن�ستعيد ف�ضيلة
ن�ستطيع �أن
َ
ِ
واخلروج من �أزمنة النهايات الفاجعة التي جتد من ُي�س ِوغها ،ويطيل �أمدها اليوم يف كنف
امل� ّؤ�س�سة الدين ّية وال�سيا�س ّية ،ويف كنف ذلك الزواج املق ّد�س بني ال�سلطة العربية والأ�صولية
الدينية يف حلظة اخليبة العامة التي نعي�شها .لن يكون
املخرج �إال بوقوف فكرنا – كما ُيعرب
ُ
جديدُ :يواج ُه العامل بك ًرا قبل �أن
ال�صباحية» .من ٍ
مي�شال فوكو  Foucaultعلى عتبة «املهام َّ
لقي عليه الإيديولوجياتُ والأ�صوليات عباءتها ،وقبل �أن يتق َّنع املعنى بو�شاح العامل ال�شائخ
ُت َ
تت�س رَّ ُت وراء
املُن َهك .ويواج ُه التاريخ متحر ًرا من قراءا ِته ال�سائدة ،و ُمفكك ًا لعبة الهيمنة التي َ
خطاباته وبياناته اخلال�صية .ويواج ُه الذاتَ مخُ لخ ًال � ُأ�س َ�سها وكا�شف ًا عن تاريخيتها بو�صفها
ال�سماء ،و�إمنا على الأر�ض.
م�ؤ�س�سة تاريخ ّية ال جتد َم َ
هد والدتها املق ّد�سة يف َّ
8
َ
كيف ميكنُ �أن
يوا�صل �أولي�س العربي رحلته املُ�ضنية �إىل مهد البدايات الأوىل
وموطن �أكرث ال َّرغائب حميمية؟ كيف ميكنه �أن يتع َّمد مباء ال�شعر ل ُيعيد ت�سمية عاملِه ،وابتكار
ِ
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يجرتح طرق ًا جديدة �إىل الكينونة
ذاته يف �أفق ما ي�أتي ؟ كيف له �أن ُ يراج َع م�سارا ِته ،و�أن
َ
الأ�صيلة احل ّرة ؟
لن يت�أتَّى ذلك لأولي�س العربي ،يف ر�أينا� ،إال بالتخ ّل�ص من �أَ ْ�سر ِ ‘�سري�سه’ التي
لهب املغامرة الكيان ّية .لن يت�أتى له ذلك ،رمبا� ،إال
�أوقعته يف �أحابيلها و�أخمدت يف روحه َ
مه» كما ُيعرب �أح ُد املكتنزين �شهوة �إىل بطول ٍة ُمط ّهر ٍة من فقر احلياة -
«بالتّهجري يف ُكل م ْه ٍ
�أبو الطيب املتنبي .لن يت�أتى له ذلك� ،إال باخلروج عن نظام طاعة الآلهة
واقرتاف اخلطيئة
ِ
تنا�س ْلت يف تاريخه
الأ�صلية من جديد :خطيئ ِة حترير العامل من حكاياته الت�أ�سي�س َّي ِة التي َ
مذهبيات مغلقة ،و�أنظمة َ قمع ٍ وتدجني.
ٍ
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ال َب ْعط الفل�سفي بالعربي

1

الإ�صبع والأحمق

�إىل ح�سن قبي�سي
«�...أت�سامح مع �أر�سطو الذي ع ّرف كل �شيء تقريبا ،ومل يع ّرف
الب ْعط ،لأنه كان ،للأ�سف ،ال يتقن العربية .والبعط ،لغة ،الذبح،
 ...وتقول العامة للدابة التي ذبحت وما زالت تتحرك يف غري
اجتاه :الدابة تبعط .و�أطلق البعط الفل�سفي على الأقاويل التي
تبعط (تذبح) الفل�سفة لتبعط (حترك) هي يف اتجّ اه �آخر».

ح ّدثني �صاحبي العلمي الواقعي قال :تقول عرب الع�صر :يقول بع�ضهم :ت�شري
الإ�صبع �إىل القمر فينظر الأحمق �إىل الإ�صبع.
قلتُ  :تق ّلل عرب الع�صر وبع�ضهم من �ش�أن الأحمق.
قال  :تق ّلل لرتفع من �ش�أن العاقل.
قلتُ  :بل بالأحرى لرتفع من �ش�أن املتع ِّقل املعتَقل بالأ�سباب اخلارجة عنه .ومقابلة الأحمق
بالعاقل ت�ضييق على العقل وز ّم له �إىل جمرد �أداة لل�ضبط والر ْبط.
قال � :أراك تدفع عن الأحمق وك�أنك ال ت�أبه النتظام القول وفق ًا ملنطق مو�ضوعه.
قلتُ  :يطربني قولك منطق مو�ضوعه� .إىل ذلك ،ال �آبه وال �أرى ملاذا يجب �أن ينتظم القول
وفق ًا للمو�ضوع بد ًال من �أن ينتظم املو�ضوع وفق ًا للقول.
قال  :ال تكن جمح ًفا .منطق املو�ضوع ومنطق الأ�شياء على جاري القول� ،أي مبعنى بنيتها
وقانون تركيبها وترابطها بع�ض ًا ببع�ض� .أال تقوم املعرفة العلمية على ذلك ؟
قلتُ  :ال �أجادلك يف العلم ،بل يف طريقة النظر.
قال تدفعني �إىل حيث ال �أجيد اللعب ،لع ّلك تريد �إرباكي على نحو ما كان يفعل ج ّدكم
�سقراط .فهل لك �أن تف�صح بب�ساطة عما تعني بالفرق بني الطريقة واملعرفة ؟
قلتُ  :ال جتزع .ف�أنا ل�ست لأ�ستعيد �سقراط هنا بل لأقول �إن الأحمق الذي ينظر �إىل الإ�صبع
امل�شرية عاقل من �صنف �آخر؛ و�إن النظر �إىل الإ�صبع ،ال �إىل ما �إليه ت�شري ،نوع تفل�سف ال
طاقة عليه للعلمي املتعقل املعتقل مبو�ضوع م�ستقل عنه .ما هي الإ�صبع وكيف هي ؟ وملاذا
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ت�شري �إىل القمر ؟ ومن الذي ي�شري بها ؟ تلك �أ�سئلة ينهم بها الفيل�سوف (وهو �أحمق من نوع
خا�ص باملنا�سبة) و�أ�سئلة ال تهم العلمي املتع ِّقل.
م�ستغرب .وها قد بد�أت �أتل ّم�س �إىل �أين
قال  :هذا �ضرب من الكالم م�ستغ َرب �إن مل �أقل
ِ
تن�ضم �إىل جوقة الناعني علينا القدرة على التفل�سف ،وتغفل �إنتاج
تذهب بي .لع ّلك ّ
فال�سفتنا املعا�صرين الأحياء منهم والراحلني وهم ملأوا دنيانا و�شغلوا نا�سنا م�شرق ًا
ومغرب ًا.
وج ّد ًيا -مل �أجد بني امل�شتغلني بالفل�سفة بالعربية اليوم من
قلت –وقد بدا �صاحبي متج ِّه ًما ِ
يطلق على نف�سه لقب فيل�سوف ،ا ّللهم �إال م�ساير ًة لرغبة اجلمهور الذي به حاجة �إىل مباهاة
الأمم الغالبة واملغلوبة على ال�سواء� ،أو مراوغ ًة م�سرحية خا�ضعة ل�صنم امل�سرح �إن مل �أقل
ل�صنم ال�سوق .وما �أجده ويجده ك ّل متابع هو الإعالن عن احلاجة العربية �إىل الفل�سفة ،عن
احلقّ العربي يف االختالف الفل�سفي ،عن احلاجة �إىل فل�سفة لـ‘نا’ تتم ّيز عن فل�سفة لـ‘هم’.
�أي ث ّمة عندنا دعاة كرث للفل�سفة ولفل�سفة خم�صو�صة بهدف اخلدمة .عندنا عاقلون ومتع ّقلون
ولي�س عندنا ،ال �أب لك ،حمقى.
2

العقل املِ ْع َول

حتب �أن تقول.
قال  :تق ّر معي على الأقل �أن لدينا عقالنيني �أو متع ّقلني كما ّ
قلتُ  :لي�س العقل حكر ًا على �أحد دون �أحد �أو على �أ ّمة دون أ� ّمة .والعقالنيون والعقالء ميلأون
ال�ساح عندنا بل يذهبون �إىل ح ّد تدبيج مط ّوالت يف العقل العربي ،ونقد العقل العربي ونقد
النقد .واخلالف لي�س على العقل بل على ت�ضييق جماله وق�صر دوره.
قال �صاحبي ،بعد �أن ق ّلب دفاتره القدمية :ال يقت�صر العقل على مالحظة مو�ضوعه فذاك
�أوان من �آونة املعرفة العلمية وح�سب .وثمة �أي�ض ًا حتليل املو�ضوع و�إعادة تركيبه .بل ثمة حفر
وا�ستنطاق للآثار وف�ضح للم�سكوت عنه.
يف الأعماق
ٍ
قلتُ  :لكن ك ّل ذلك لي�س فل�سفة بعد .جم ّرد حنجل ًة ولي�س رق�ص ًا بعد.
قال  :ما الذي يعيقنا عن الرق�ص �إذ ًا ،وما العمل لرنق�ص مع الراق�صني ؟
قلتُ  :يعيق �صنمان ،يح ّوالن جمرى التفكري بالعربية �إىل �أودية �أخرى.
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قال � :أية �أ�صنام و�أية �أودية ؟ �أال يكفينا ا�ستعارات ؟
قلتُ  :ال مف ّر ،وقد تقادم العهد بنا ،من املجاز واال�ستعارة .لنقل �إن ثمة ر�سمني يتحكمان
بالتفكري بالعربية اليوم ،هما ر�سم العقل عند عرب الع�صر ،ور�سم الفل�سفة� .أو بالأحرى
ر�سم واحد بوجهني.
مل يقل �شيئ ًا .فتابعتُ  :ال بد من اخلروج ،بدء ًا من �صنمية العقل ،من ح�سبانه �آلة �أو �أداة
(م ْع َوال كما يقول �أحد كبار املتع ّقلني بالعربية) ت�صلح فقط للو�صول �إىل الغاية املع ّينة من
ِ
خارجه :من ن�صاب غري ن�صابه ،ن�صاب الإرادة �أو ال�سلطة �أو الذود عن القبيلة.
قال  :اخلروج �إىل �أين ؟ �ألي�س العمل هو الهدف من كل ن�شاط ذهني ب�شري؟ ّثم ما احلاجة
�إىل �شيء ال ُين َت َف َع به ؟
قلت  :لي�ست امل�س�ألة هنا .اخلروج من ال�صنمية امل�شار �إليها تكون باالنطالق من العقل وحده،
وع ّده �س ّيد نف�سه .هو الذي يق ّرر وي�شري .والإ�شارة �إىل ذاته ذاتها� .أ�ضف �أن العقل يعينّ
مو�ضوعه وال يرتكه متك ِّون ًا وحده بل تراه يدخل فيه وي�ش ّكله نوع ًا من الت�شكيل.
قال  :الفرق �ضئيل؛ يبقى العقل منه ًّما مبا ي�ش ّكل ،ويبقى ج ّل عمله الو�صول �إىل غاية .لك�أنه
مدفوع اىل التحرك بالإرادة.
قلتُ  :الفرق �أن العقل هو الذي يعينّ الإرادة يف �إقامة العلم باملو�ضوع  ،وال يتعينّ بها.
قال  :هذا م�سلك واحد من امل�سالك املمكنةّ .ثم �إن ت�ص ّور العقل كمر�آة تعك�س العامل ومو�ضوع
التع ّقل لي�س مقت�صرا على عرب الع�صر .و�إال ما معنى املطابقة كدليل على ال�صواب ؟
قلتُ  :ال أُ� ِنكر ذلك .لك ّنك تخلط امل�سائل والأوقات .عرب الع�صر تطلب النه�ضة وتريد مباهاة
الأمم الأخرى التي يقال عنها �إنها الغالبة .وعرب الع�صر تطلب احلداثة �إمنا ب�أدوات قدمية.
ن�شطة ال تعرتف مبلكة �أعلى منها ،بل تذهب اىل ح ّد
عقل احلداثة لي�س مر�آة عاك�سة .بل ملكة ِ
وجوب �أن تتقدم �سائر امللكات منها بـ‘�أوراق اعتمادها’.
قال  :لي�س الع�صر ك ّله كذلك� .أنظر �إىل هيدغر كيف حت ّول من ال�س�ؤال عن الكون �إىل الإ�صغاء
لنداء الكون� .ألي�س يف هذا ت�سويغ لع ّد العقل ملكة ثانية �أو ثالثة ال �أوىل ؟
معاد للحداثة ،بل يح�سب �أن الفل�سفة انتهت بعد �إن بلغت �ش�أوها وتف ّرعت علوم ًا
قلتُ  :هيدغر ٍ
م� ّؤ�س�سة على املنطق ون�سيان الكون .لكن م�س�ألتي لي�ست مع هيدغر ،بل مع من يتكئ عليه
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ليطالب بالفل�سفة واحلداثة.
قال :لع ّل عرب الع�صر تطلب حداثة من �صنف �آخر ،وتريد فل�سفة غري هذه الفل�سفة ‘الغربية’
على قول هيدغر نف�سه.
قلتُ  :ال ب�أ�س يف �أن ت�ست�شهد مبن تريد لتُمعن يف مراوغة املطلب .لكنّ امل�س�ألة �أنك ال ت�ستطيع
النهو�ض ب�أدوات النكو�ص .وعرب الع�صر تريد النهو�ض لكنها تخطئ الهدف .فهي ،مث ًال� ،إذ
تلوب بها احلاجة �إىل الفل�سفة تخطئ ر�سمها.
3

البعط الفل�سفي

قال � :إذا كانت احلاجة العربية �إىل الفل�سفة تلوب بنا ونلوب بها كما تقول ،فلماذا
� ًإذا ال زلنا نبعط �شوق ًا �إىل الفل�سفة وال زالت تتم ّنع علينا ؟ هل النق�ص يف مدركاتنا� ،أم
لعيب يف تكويننا �أم ل�س�ؤ �أحوالنا االجتماعية وال�سيا�سية ؟
قلتُ � :إن كنت تق�صد عرب الع�صر ب�ضمري اجلمع املتك ِّلم (بـ ‘ن’ و‘نا’)� ،أقول ال ينق�ص
عرب الع�صر مدركات وهي متاحة لك ّل طالب ذي عقل ـ علم ًا �أن لي�س من �أ ّمة �أعقل من �أ ّمة.
ولي�س يف عرب الع�صر عيب تكويني ما� ،إ�ضافة �إىل �أن الكالم باجلمع على التكوين الذهني
كالم دار�س ،لأن الفارق هنا ال يالحظ بني جماعة وجماعة بل بني فرد وفرد ،وال ت�سري هنا
رجع مت ّنع
املعادالت الإح�صائية �إذ الفروق داخل اجلماعة إ� ّياها ولي�ست تقابلية .ول�ست لأُ ِ
فحم؛ فهو
الفل�سفة �إىل تردي الو�ضع االجتماعي �أو ال�سيا�سي ويل يف مثال عمانوئيل كنط ما ُي ِ
ظهر يف و�ضع �أمة ممزّقة ومغلوبة على امرها قيا�س ًا �إىل �سائر �أمم ع�صره.
قال � :أين نبحث �إذ ًا عن �أ�سباب التم ّنع؟ ل ّعلك تريد �أن تعيدين �إىل البحث يف العقل املبادر
نف�سه .هل يعمل رهن �إ�شارة الإ�صبع �أم يحاول �أن يكون هو الإ�صبع ،وامل�شري يف الآن نف�سه ؟
�أو يف الإجابة عما ي�ؤ�س�س البعط العربي باجتاه الفل�سفة ومينع حت ّول هذا البعط �إىل حركة
م ؤ� ّدية ؟
قلتُ  :هذا جزء من امل�س�ألة .والأ�سا�س مت ّنع قدوم الفيل�سوف .ميكن �أن ن�سعي يف �إيجاد �ألف
عالمِ يف خمتلف امليادين يف مهلة حمدودة ـ وقد ح�صل ذلك م ّرة على الأقل عند عرب الع�صر.
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�إال �أنه ال ميكن �أن ‘نو�صي’ على مبدع كبري واحد وال على فيل�سوف (واحد بال�ضرورة �إذ ال
يتّ�سع الع�صر لأكرث من واحد) .الفيل�سوف ي�أتي كامللك ال �أحد يعرف كيف وال متى.
فقاطعني �صاحبي وقال  :وماذا نفعل هنا �إذ ًا ،وما ال ّداعي لك ّل هذا اللغو ؟
فتابعت وك�أنه مل يفعل ،وال ي�أتي من دون �سابق ّ
يب�شر به �أو يدعو �إليه .و«على الأحياء املنه ّمني
مثلنا �أن مي ّهدوا الأر�ض لقدومه .ع�سى� ،إن جاء� ،أن ي�ستطيب الإقامة بيننا».
قال  :وكيف من ّهد ملن ال نعرف ؟
قلتُ  :نقوم مبا ن�سطيعّ .
نحطم الأ�صنام املعيقة ونرفع العقبات الل�سانية.
قال � :أما العقبات الل�سانية فالعمل جا ٍر على قدم و�ساق لرفعها .فعرب الع�صر مقبلة على
خم�ص�صة للرتجمة ،وك�أن امل�أمون قد ُبعث ح ّيا.
الرتجمة الوا�سعة و�صو ًال �إىل �إن�شاء منظمات ّ
ن�صب عليه ن�صب ًا .مبعنى
قلتُ  :التغ ّرنك العناوين .ال يدفع
ِ
للمرتجم ثقل َ
املرتجم ذهب ًا بل ُي َ
�أن ثمة �سلطات ومراكز ت�صرف مبالغ حمرتمة بهدف الرتجمة �إىل العربية .لكن الو�سطاء
يختل�سون معظمها وي�ست�أجرون مبا تب ّقى َف َعلة يعطونهم الرتجمة التي ي�ستحقون .وهكذا تخون
املرتجمات املطلوب منها لتتح ّول �إىل عقبة ل�سان ّية �إ�ضاف ّية.
مي�سك �شخ�ص ّي ًا ،ولننقل �إىل ما ت�س ّميه الأ�صنام املُعيقة.
قال :لن �أدخل معك يف جدال ّ
قلتُ  :وال�صنم الأكرب ر�سم الفل�سفة عند عرب الع�صر.
4

الفل�سفة لي�ست خرباً عن العامل

قال :وما الفل�سفة � ًإذا ؟
قلتُ � :س�ؤالك م�س�ألة فل�سفية قائمة بذاتها؛ �إذ ق ّلما جتدعند فيل�سوف واحد تعبري ًا مطاب ًقا ملا
جتده عند �آخر .لكن� ،إذا ما ا�ستثنينا الرتاث الأر�سطي ،ي�صري بالإمكان جمع �أقوال متقاربة
�أو متكاملة.
قال :دعنا ن َر ملاذا ت�ستثني الرتاث الأر�سطي.
قلتُ  :لأن �أر�سطو كان بالأحرى مع ّلم ًا للفل�سفة وم ؤ� ّرخ ًا .والتعريف املتداول عنه« :الفل�سفة
علم الكائن مبا هو كائن» والآخ��ر القائل« :البحث عن املبادئ والعلل الأوىل» ،قد �أحدثا
التبا�س ًا كبري ًا طوال �ألفي عام ب�سبب من ا�شرتاك معنى العلم� ،أو ب�سبب من الإ�ضافات التي
فر�ضتها ظروف الكالم.
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وبد ًءا ،لي�س العلم مبفهوم �أر�سطو هو العلم مبعناه احلديث القائم على الفر�ض والتجريب.
�أ�ضف �أن عبارة ‘مبا هو’ �أو ‘من حيث هو’ �أو ‘من جهة’ ،لي�ست مو�ضوع علم باملعنى املتعارف
عليه اليوم ،وعبارة حتتمل ت�أوي ًال متن ّوع ًا تبع ًا لظروف املتفل�سف الذي ال يتّ�سع وقته للت�أ ّمل �أو
لرعاية ‘الده�شة’ التي بها يبد�أ التفل�سف على ح ّد قول �أر�سطو نف�سه (وهو قول جرى �إهماله
عند الورثة).
�إىل ذلك ،كان البحث عن املبادئ والعلل الأوىل يف ذهن �أر�سطو بحث ًا عن احلقيقة� ،أي بحث ًا
�شارحي املع ّلم الأ ّول ،لنفهم
منزّه ًا عن �أي غر�ض �آخر .ويكفي �أن نقر�أ �إ�ضافة ابن ر�شد� ،أكرب
ّ
كيف ّمت ت�سخري الن�شاط العقلي يف خدمة غر�ض �آخر .يقول ابن ر�شد« :فعل الفل�سفة لي�س
�شيئا �أكرث من النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على ال�صانع»
لهذا ال�سبب ال يفيدنا الإرث الأر�سطي يف التقدم بحث ًا عن ح ّل امل�س�ألة .بل �إن من تابع املو�سوعية
الأر�سطية من مثال هيغل قد �ص ّعب الأمر �أكرث حني ع ّد الفل�سفة علم ًا بامتياز وعلم ًا مطلق ًا،
و�أنزل �سائر العلوم �إىل االهتمام باجلزئيات.
قال �صاحبي ،وقد بدا عليه االنزعاج من هذا اال�ستطراد  :لكن هيغل �أنهى الفل�سفة �أو ختمها
اىل غري رجعة.
قلتُ  :اىل ح ّد ما ال زلنا ندور يف الفلك الهيغلي .بد ًءا من قولة مارك�س القا�ضية با�ستبدال
مهمة تف�سري العامل مبهمة تغيريه .وها هو العامل ما زال يتغيرّ من تلقائه وما زلنا نلهث يف
حماولة تف�سريه.
رفعت الإرث الأر�سطي ،ماذا يتب ّقى لك من الفل�سفة ؟
قال  :لكن �إن َ
قلتُ  :تبقى الفل�سفة وح�سب .ب�صرف النظر عن ت�أريخها و تلخي�صها .ويتبني لنا ر�سم خمتلف
لها .ر�سم ميييز بينها وبني العلم �أ�ص ًال .فالفل�سفة لي�ست علم ًا ،بدء ًا من ر�سمها عند �أفالطون
و�صو ًال �إىل ما يخرب عنها جيل دولوز ،مرور ًا بالده�شة الأر�سطية و�إقامة احلد الفا�صل الكنطي.
قال  :هل يتّ�سع وقتنا لبع�ض تف�صيل ؟
قلتُ  :يف حماورة ال�سيا�سي ين ّبه �أفالطون �إىل �أن الهدف من احلوار لي�س علم ما هو ال�سيا�سي
بل التم ّرن على اجلدل .و ُيقيم كنط ح ّدا فا�ص ًال ،يف كتبه النقدية ،بني الفل�سفة والعلوم،
من حيث جمال االهتمام ومن حيث امله ّمة املقرتحة على كل من الن�شاطني الفارقني .ويق ّرر
هيدغر نف�سه �أن �س�ؤال  :ما العلم ؟ لي�س �س�ؤا ًال علمي ًا.
و يعيد نيت�شه العلماء �إىل اخلدمة ويعلن ذاتية الفيل�سوف يف مواجهة االنبهار بالعلم.

الآخر | �صيف 2011

121

122

ال َب ْعط الفل�سفي بالعربي

و�إذا كان برتراند را�سل ال يزال ي�سعى �إىل �إن�شاء «فل�سفة علمية» ،وكان الو�ضعيون املنطقيون
ترهل القرن الع�شرين ليعود مي�شيل
ي�ضعون التفل�سف يف خدمة القول العلمي؛ ويجب انتظار ّ
فوكو من حفر ّياته الأمبري ّية ،ويعلن �أن تلك احلفر ّيات مل تكن �سوى متارين على القول
الفل�سفي .ويت�ساءل :ما التفل�سف �إن مل يكن حماولة التفكري بطريقة �أخرى .واالنتظار ليعلن
جيل دولوز� :إن الفل�سفة �إبداع �أفاهيم.
و�إذا ما انتبهنا �إىل �أن الأُ فهوم ،عند دولوز ،ال يعدو كونه �أفعول تفكري خا�ص� ،أو حد�س ًا رئي�س ًا
يعينّ جمال ا�شتغال �أفاعيل التفكري ،ندرك �أن ر�سم الفل�سفة عند كبار املتفل�سفة يفرق �أ�ص ًال
عن ر�سم العلم ،وعن ر�سم �أي ن�شاط ذهني �آخر .حتى ل ُيمكننا القول :لي�ست الفل�سفة علم ًا من
العلوم ولي�ست من ّثم تقان ًة يف خدمة ن�شاط �آخر� ،أو كما �أحب دائم ًا ان �أقول لي�ست الفل�سفة
خرباً عن العامل.
قال �صاحبي ،وقد �أعياه طول االنتظار :لكنك ما زلت تع ّرف الفل�سفة بال�سلب ،ومل تعلن لنا
بعد ما هي الفل�سفة ؟
قلتُ  :لي�س مدار القول هنا على ماذا تكون الفل�سفة ،بل على ما لي�ست هي .وج ّل ما ميكنني
الآن هو �أن �أ�شري �إىل الفل�سفة بو�صفها جمموعة الن�صو�ص التي و�صلت �إلينا من كبار الفال�سفة
ومنها بالتحديد الفل�سفة الأوىل وما �أ�سماه بع�ضهم :امليتافيزيقا� ،أي ما يتع ّدى الفيزيقا ،عامل
التجربة العلمية واليومية .و�أن �أ�شري اىل الفيل�سوف بو�صفه ذاك الذي يحظى مبريدين خارج
منطقة تداوله اللغوي.
قال  :مبعنى �آخر تريد �أن تقول لي�س لدى عرب الع�صر فل�سفة وال فال�سفة ؟
ُقلتُ  :بل جم ّرد حاجة �إىل الفل�سفة وبعط باجتاهها.


قال  :وما ال َب ْعط الفل�سفي ؟
قلتُ  :احلركة حتت عنوان الفل�سفة حركة تخطىء هدفها بال�ضرورة لأنها تخطئ معنى
الفل�سفة �أو تقيم لها ر�سم ًا �أملته ظروف خارجة عن العقل املفكر .فعرب الع�صر مثا ًال تبعط
باجتاه النه�ضة.
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وهي يف بعطها �أ�شبه بذلك املتع ّقل الذي ميتثل لإ�شارة الإ�صبع وينظر حيث ت�شري .فاال�صبع
امل�شرية تطرح ال�س�ؤال« :كيف نبقى عرب ًا ون�صري معا�صرين يف �آن ؟»� ،أو :
« ملاذا ت�أخر امل�سلمون وتق ّدم غريهم» ؟ و الناظرون �إىل القمر ال زالوا ير ّددون على م�سامعنا
تخ�صنا ،وترجمة تتوافق مع حقلنا التداويل ،واملطلوب
منذ قرن وبع�ض قرن :نريد حداثة ّ
فل�سفة «لنا» �أو تعليم طريق اال�ستقالل الفل�سفي ،ومتييز النظرية الكونية ال�ستنباط ما مي ّيز
واقعنا املتم ّيز �أ�ص ًال.
مل يوجد �أحمق ليطرح �أ�سئلة �أخرى .من هذه الـ ‘نا’ التي عليها �أن تنه�ض ؟ وملاذا عليها �أن
تنه�ض ؟ من الذي ي�شري بالإ�صبع ؟ وملاذا يتعينّ على املتعقل �أن يلتزم باخلدمة ؟
وهكذا
يتح�صل لعرب الع�صر ما زرعت تلك الأ�سئلة .فل�سفة ال ت�شبه فل�سفة الفال�سفة بل
ّ
�شيء �آخر ،ال يطلب لذاته بل للمنفعة املرجوة منه .ففل�سفة الفال�سفة ال تنفع �أ�ص ًال يف حتقيق
مطالب لي�ست هي من يع ّينها.
قال �صاحبي  :وهذا الناجت املرتاكم حتت عنوان الفل�سفة ماذا ن�س ّميه ؟
�أو لي�س فيه من جديد ؟
حب الر�أي (فيلوذك�سا)� .أما جديده ف�أباعيط.
قلت � :سمة َف ْل َذقة �إن �شئت� ،أو َّ
قال  :وما الأُبعوط ؟
قلت  :لن�صطلح على �أنه ناجت أُ�فعول البعط .لأن البعط ُيبدع �أباعيط ُتوهم �أنها تفيدك علمان ًا
يف حني تراها حتيرّ ك وح�سب .فخذ مثا ًال �أباعيط� :إ�شكالية وخطاب ومفهوم وكان يكون �إلخ...
قال � :إنها موهمة لكن م�سل ّية� .أال ُيعجبك �أن ُن ّ
قط َع الوقت ؟
قلت ّ :
نقطع.
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مل تكن �أ ّم��ي تعرف ال�سبب الذي دفعني �إىل الهجرة عن وطني .كان �أعمق من
ظروف حيا ٍة حتيط بي .بل �أنا نف�سي ،مل �أكن �آنذاك �أُدرك مدى اغرتابي يف �أعماق نف�سي.
فتى طائ�ش ًا عندما كتبت لها ق�صيدة هذا ٌ
بع�ض منها :
كنتُ ً
أُ� ّمي دعــيني للـريـاح تقــودن ــي	�أ ّنى ت�ش ــاء ولو بليـ ــل ْ
ـلم
مظ ـ ِ
�إنيّ ُخ ِل ْقتُ لكي �أطري بال هدى	 ُع ْمر ًا �إىل �سـ ـ ٍّر عجيب ُم ْبـ َه ِم
فدعي ملن َ
رف�ض انتما ًء َر ْف�ضه	 و�أنا �إىل رف�ض انتمائي �أنتمي
فتى.
واليوم ال �أزال طائ�ش ًا .لك ّنني مل � ُأع ْد ً
فال �أزال �أبحث عن �شيء � َآخر.
روح هي الأُخرى
ال �أزال �أت� َآخر* .واغرتابي امل�ستم ّر حتى اليوم لي�س اغرتاب مكان بل اغرتاب ٍ
وجه ًا لوجه مع ‘ال َآخر’.
تعي�ش حياتها ْ
بحث ًا عن �سكن � َآخر .وها �أنا �أقف اليوم ْ
ك ّل �شيء يت� َآخر ! ك ّل �شيء خا�ضع ل�سلطة ال َآخر .فال َآخر ع ّلمني �أ ّنه فع ٌل م�ضا ِر ٌع ال يتح ّقق.
هو طاقة خ ّالقة تتوالد من ذاتها تارك ًة �إ ّياها فارغ ًة جلن ٍني � َآخر.
ع ّلمني الآخر أ� ّنه �صيغة جامع ٌة للفرد ،وفر ٌد ي�صوغ اجلماعة  ،وج ْمع ًا ُي َف ْر ِدنُ ال�صيغ ك ّلها.
القواعد .
ت� َآخرتُ حتّى ت�آخيت معه ،فع ّلمني لعبته اخلارجة عن القانون ولغته الهاربة من
ِ
*

‘�أت�آخر’ م�شتقة من كلمة ‘� َآخر’.
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قال يل يوم ًا � :أنا حر ّية احلر ّية من ا�سمها.
هو حدود املُمكن الهاربة من املُمكن.
هو بيت ّ
ال�شك والوجه ال َآخر لليقني.
هو ا�س ٌم يتّ�سع لك ّل �شيء و�صفة تنطبق على ك ّل مو�صوف.
هو «لي�س» ،هو «غري» ،هو «�أي�ض ًا» ،هو «ك ّل» ،وهو «� ّأي».
هو الثاين �إذا �أ�شرنا له من الأ ّول والأ ّول �إذا نظرنا �إليه من الثاين.
بجناحي املمكن و اللاّ ممكن .
هو احتما ٌل يح ّلق
َ
هو َمنْ ي�ستطيع اجللو�س يف ك ّل مكان ،فيجعل من ك ّل مكان � َّأي مكان.
�س�ألته يوم ًا :
ُق ْل يل �أ ّيها الآخر ملاذا ك ّلما خاطبتك �أ�شعر �أنيّ �أبتهل ،وك ّلما حتدّثتُ َ
عنك �أدخ ُل يف �صال ٍة ال
�شريعة فيها �إ ّال ما هو � َآخر.
�أراك يف اخلالف.
�أراك يف االختالف.
و�أراك يف الفرق بينهما.
وعندما �أُحاور نف�سي �أقرتب منك كثري ًا .ف� َ
أراك تهرب مني عندما �أ�س�أل ِلتُجيب وعندما �أُجيب
بينك �سائ ًال َ
ِلت�س�أل ،ف�أكت�شف �أنيّ �أختبئ َ
يوحدين
وبينك مجُ يب ًا .فهل ازدواجيت َُك بي هي ما ّ
�أم اتحّ ادك هو ما يف ّرقني ؟ ف�أنا بذلك �أت� َآخر ويت�آخر حميطي ك ّله.
عندما ُي�صاب احلوار با َ
خلر�س داخلي ،ي�أتي �صوتك من �صدى ال منبع له ليقول :
أنت.
أنت قبل ثانية ،و� َ
�أنا � َ
أنت بعد ثانية ،ول�ستُ � َ
�سراب ثوبه الزمن وحذا�ؤه الوقت .ال �أبواب �أدخل منها ،وال �أر�ض �أم�شي عليها .فال
ـ ـ �أنا
ٌ
ول�ستُ كون ًا ،وما عالمَ ُ �إدراكك �إ ّال ٌ
بع�ض من
ُيغيرّ ين املا�ضي وال ي ؤ� ِّثر َّيف امل�ستقبل� .أنا عالمَ ٌ ْ
عالمَ ي.
أنت
م�ستمع ًا الثنني � َآخرين كالهما لي�س � َ
ـ ـ احلوار معك �أ ّيها ال َآخرُ ،ي ْخ ُ
رجني من أ� َناي ف�أُ ُ
�صبح ْ
ولي�س �أنا.
َمنْ هذان ال َآخ��ران ؟ وملاذا عندما يتحاوران ُي�صبح اجلنون ملعب ًا يلهو العقل به ويتح ّول
الإدراك �إىل �شظايا مر�آة تعك�س الوعي �إ َرب ًا �إ َرب ًا يف ك ّل �شظ ّية منها عالمَ ٌ ال ينتهي من املعاين
وال�صور ؟
َ
وجهك� .أنا ما ُيغ ّلف
ـ ح ّق ًا .ف�أنا ال �أملك وجه ًا ! ولكي تراين �أ�سرق � ّأي وجه ُي�صادفني ،حتَى
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ج�سدك و ُي ّ
ول�ستُ �أ ْن َت.
بطن نف�سكْ ,
كنت خارجه.
�أنا �سطح لبيتك �إن َ
كنت داخله ،و�سق ٌْف له �إن َ
نطقت.
�أنا �صدى ال�صوت �إذا
�سمعت و�صوت ال�صدى �إذا َ
َ
�أنا كالقمر! وج ٌه لمِ َن يدركني و� َآخ ُر لمِ َن يعيني.
�أنا قب ُل وبع ُد هناك ول�ستُ ال ُهناك .
�أنا احلقيقة ول�ستُ الوا ِقع.
ـ وما الواقع �إذ ًا ؟
أنت !
ـ هو �أنا عندما ُتدركني � َ
دركك و�أنا ال �أ�ستطيع الإم�ساك َ
ـ وكيف يل �أن �أُ َ
بك .فك ّلما حاولتُ ت�صبح � َآخر.
علي .ح ّرر َ
ـ َ
نف�سك من �إدراكك .اخرج من قوا ِلب َ
علمك
عليك �أن ت�صبح � َ
أنت � َآخر فتتع ّرف ّ
لتعوم يف حميط معرفتي.
َ
ـ �أ َولي�س علمي معرفة ؟
ـ ك ّل معرفة علم ،ولي�س ك ّل علم معرفة !
ـ وما الفرق ؟
ـ كالفرق بني معرفة العلم وعلم املعرفة ،هل تعرف الفرق بني ما تعرف وما ال تعرف ؟
ـ الرغبة !
ـ ك ّال .الرغبة هي الو�صل بينهما.
ـ وما الفرق �إذ ًا ؟
ـ الفرق !
ـ الفرق ؟
ـ نعم الفرق .فالفرق موجود بني ك ّل ما تعرفه .و ال وجود له يف ما ال تعرف بل ما ال تعرف
خارجه .هو جدران �أجزاء املطلق وغالف املطلق.
كالق�شىرة بني ح ّبات الر ّمانة و خارج ك ّل ح ّباتها.
ـ الفرق هو حدودك ،فال َآخر ُي َحدِّ د ال َآخر ،بالفرق.
أنت تقرتب من الإم�ساك بي .لكن �إن كان الفرق هو حدودي فهذا يعني �أنيّ داخله .و�إن
ـ ها � َ
كان الفرق يح ّدد ما هو خارجه وما خارجه هو ال َآخر ،فهذا يعني �أنيّ خارج حدودي.
أنت َمن ُيح ّدد الفرق ؟
ـ هل هذا يعني �أ ّنك � َ
ـ �ألمَ �أ ُق ْل َ
لك �أن ُ
حت ّرر نف�سك من �إدراكك ملعرفتي ،ف�أنا اللاّ مكان و�إدراكك هو املكان.
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أنت تتع ّلم بالإدراك وال َآخر ُيع َرف بالوعي.
� َ
ـ والعقل ؟
ـ العقل فع ٌل .العقل عمل ّية ولي�س مكان ًا .هو �آل ّية َح ْبك الوعي بالإدراك وربط املعرفة بالعلم.
هو فع ٌل ي�شبه الطريان ؛ فبالدفع نحو الأ�سفل يح ّلق ،وبالتوازي بني جناحيه يطري� .آل ّي ٌة
كالتجذيف ! بدفع املاء نحو الوراء ينطلق �إىل الأمام ،وبتوازي املجذافني يحافظ على �سالمة
االتجّ اه .هو ميزان له ك ّفتا ُه  :ك ّفة الوعي وك ّفة الإدراك ، ،فال ي�سلم احلكم �إ ّال بتكاف�ؤ الك ّفتني.
�أ ّما بالإدراك وحده فال ت�ستطيع احلكم ،كما ال ت�ستطيع �أن مت�شي ِبر ْج ٍل واحدة.
ـ وكيف نح ّقق التكاف ؤ� بني الوعي والإدراك يف العقل ؟
لعقل بال ت�آخر.
ـ بالت�آخر .فالت�آخر هو التط ّور ،وال �سالمة ٍ
ـ ال َآخر ما ال ُيدرك .والذات ال ُت ْد َرك �إ ّال مبعرفة ال َآخر.
ـ من خارج الإدراك ت�ستطيع �أن تعي ال َآخر ،من خارج الذات ت�ستطيع �أن تعي الذات .وك ّل ما
تعيه تدركه تلقائ ّي ًا ،ولي�س كل ما تدركه تعيه تلقائ ّي ًا.
علي �أن �أُدرك عن طريق الوعي ؟
ـ وكيف ّ
َ
ـ بالت�آخر عن طريق الثاين.عن طريق َ
بثنائيتك.
مثيلك ،عليك �أن ت�ؤمن
ـ الثاين ؟
ثان هو � َآخر .ولك ّل ذات ثانيها ،ن�سخة عنها .هي هي ،لك ّنها �أخرى.
ـ نعم.ك ّل ٍ
ثان ؟
ـ هل هذا يعني �أنّ مطلق ال َآخر ٍ
مثيلك ،هو َ
رك هو َ
ـ نعم  .مط َلق � َآخ َ
ثانيك .فالثاين هو مط َلق ال َآخر الفرد.
ـ يعني �أنّ �آخري هو �أنا الثاين َ
بك ؟
َ
يحاورك فتظنّ �أنّ ال َآخر يختبئ بينكما.
ـ نعم .هو من
ـ وما الفرق بني � َآخ ِر غريي و� َآخري �أنا ؟
ثانيك �أو َ
ـ ال فرق �إن مل ت ِع َ
مثيلك .ف� َآخر غريك و� َآخ َ
��رك ميتزجان يف الوعي ويتف ّرقان يف
وعيت َ
ثانيك
الإدراك ،وما عليك �إ ّال �أن تتع ّلم �أن تف ّرقهما يف الوعي ،وهذا هو الت�آخر .فمتى َ
وعيت � َآخرك فتح�صل على الفرق بينه وبني � َآخر َ
غريك.
َ
ـ وماذا عن ال َآخر يف عاملي املُدرك ؟
أنت ال َآخر.
أنت قبل �أن حت�صل مني على � َ
ـ ت�س�ألني عن الآخر الذي لي�س � َ
ـ لكي �أعرف من �أنا� ،أحتاج �إىل معرفة ال َآخر.
َ
ـ َ
مدخلك �إىل عالمَ معرفة ال َآخر ،ومدخلك
ثانيك هو معناك ،وهو ما يجب احل�صول عليه .هو
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َ
ومدخلك �إىل عامل املعرفة الأخرى.
�إىل معرفة العامل ال َآخر،
ـ يعني �أنّ معنى ذاتي موجود يف عامل � َآخر ؟
ـ نعم .يف العا َمل ال َآخ��ر «عندي» لك �شرفة تط ّل على ك ّل ما فيه ! حجرة فارغة لها �شكل
وح�صلت على َ
َ
ثانيك في�صبح عامل الوعي هو
أ�صبحت � َآخ��ر ًا
بذاتك �
ج�سدك ،متى ملأتها
َ
َ
َ
إدراكك َ
عاملك الثاين ،كما هو عالمَ � َ
عاملك الأ ّول.
ـ حجر ٌة لها �شكل ج�سدي ؟
ج�سدك حجرة لك يف عامل � َ
َ
ثان ،ولك ّل
ـ نعم كما هو
إدراكك� .أنا حميط بال حدودَّ .يف لك ّل �أ ّو ٍل ٍ
باحث عندي حجرته ،ولها �شكل ج�سده ،فارغة من الذات ،متى امتلأت
�صورة �أ�صل .فلك ّل ٍ
ح�صلت الذات على معناها ،فت�صبح قيمتها مطلقة بانطباقها على قيمتها املدركة الأوىل.
فيغدو الباحث قادر ًا على ر�ؤية �أعماقي
بب�صريته ،فينفتح ال�ضمري على عامل مليء باملعرفة احلقيق ّية .وهنا يبني عالقاته مع غريه
من �س ّكاين.
ـ وكيف �أبني عالقة مع الآخر الذي مل يح�صل على ثانيه َ
عندك ؟
َ
�شرفتك يف عاملي وملأت حجرة
مت الوقوف على
ـ عن طريق ُح ُجراتهم الفارغة .فمتى تع ّل َ
َ
واكت�سبت قيمتها حت�صل على الطاقة الكافية للظهور يف عامله املدرك عن
معناك
بذاتك،
َ
َ
ل�شرفتك.
طريق ثاني ٍة� ،أي عن طريق �شرفته املجاورة
ـ بار ٌد يا �أخي َ
عاملك هذا .وحدتي فيه متنعني من التفاعل مع غريي .فهنا يف عاملي الأ ّول،
�أتل ّم�س بيدي �صدر حبيبتي وال احتاج لرحلة �شا ّقة للو�صول �إىل �إح�سا�س الدفء الرائع الذي
ميلأ �إدراكي بوجودي� .أنا ال �أُ�ص ّدق �أنّ هذه الأحا�سي�س
ممكنة عن طريق �شرفاتك املظلمة الباردة !
أنت على حقّ  .فعاملي بار ٌد ومظل ٌم لأ ّنه ال ُيد َرك بالإدراك بل ُيعرف بالوعي،
ـ� َ
هو فارغ منكم.
َ
حبيبتك
ولن ي�صبح دافئ ًا م�ضيئ ًا �إ ّال عندما يعي ك ّل منكم ال َآخر عن طريق ثانيه .فلو مل تكن
� َآخر ملا �شعرت بدفء اللم�سة وروعة الإح�سا�س .فما َ
�ضاعفت هذه الروعة عن طريق
بالك لو
َ
ثانيها ،فال ّلم�سة ت�صبح �أو�ضح ودف�ؤها �أعمق فتكون اثنتني؛ واحدة يف عاملك الأ ّول و�أخرى يف
عاملي فيتّخذ الواقع روعة احللم ويرقى الإح�سا�س �إىل �سم ّو ال�شعور.
ـ وهل يف الت�آخر ي�صبح احللم واقع ًا ؟
ـ طبع ًا .فاحللم يف عاملي هو واقع آ�خ��ر .وجهلكم يف مطابقة عامل احللم بعامل الواقع هو
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م�أ�ساتكم.
ـ وما الذي مينعنا من القيام بذلك ؟
ـ �أنتم يف �إدراككم كاملخلوقات البحر ّية التي تظنّ �أنّ �سطح البحر هو نهاية الكون.
�إدراككم ٌ
حو�ض جدرانه مرايا ،املاء فيه من ماء املحيط خارجه� ،أنتم داخله ،ال ترون من
خالله �سوى ال�صور التي تعك�سها لكم جدرانه .فاملحيط خارج احلو�ض يبدو لكم عامل ًا �آخر
بينما هو عاملكم .عقولكم الك�سولة اكتفت بعاملها ال�صغري ف�صار ما لي�س منها منبوذ ًا حتّى
حت ّول حو�ضكم �إىل منفى ! وما حتتاجون �إليه هو الرتحال من و �إىل احلو�ض لتتعرفوا على
وال�شم والإح�سا�س
الفرق بني عامل احلو�ض والعامل خارجه� .أنتم حمدودو الب�صر وال�سمع
ّ
وهذا يجعل من �إدراككم حجرة ال تعرتفون مبا هو خارجها .حا�صرتكم عقولكم بني جدرانها
ف�آمنتم بواقع �صغري كالقرب واقتنعتم ب�أنّ الكون ك ّله فيه .وجدمت �أ ّنكم �أ�سياده فته ّي�أ لكم �أنّ
عقلكم عظي ٌم و�أ�صبتم بالتهاب الإدراك .ف�صارت املعرفة غريزة والوعي عق ًال باطن ًا ،و�صار
ف�ضاء ال�ضمري الوا�سع ثقب ًا �صغري ًا.
فاختلطت عليكم النف�س بالروح ،واملغزى باملعنى ،وال�شعور بالإح�سا�س،والعلم باملعرفة و الوعي
بالإدراك ففقدت ال�صورة �أ�صلها ،و�أ�صبح اال�سم رمز ًا هرب املعنى منه ،و�صارت كلماتكم
�أدوات تزيد من �ضاللكم ،ف�أنزلتم كتب ًا قلتم إ� ّنها من ال�سماء ،واخرتعتم ر�س ًال و�أنبياء من
�صنعكم ،و�أجنبتم خالق ًا لكم ب�صفات منكم ،ف�صار يغ�ضب مثلكم .وينتقم مثلكم .ويح ّدد
اخلري بال�ش ّر مثلكم .ويعدل ل�صاحلكم فقطّ .
ويف�ضل أ� ّمة على �أخرى على �أذواقكم .خدعتكم
عقولكم فرحتم تتقاذفون بالقيم كما ت�شا�ؤون تغت�صبون املطلق وتبنون منه علم ًا لكم ،وتظ ّنون
�أنّ ما ي�سحركم فيه هو معرفة ،بينما هو وه ٌم متّفق عليه ،فن�سيتم �أ ّنكم جم ّرد احتمال كغريكم
من االحتماالت التي �ش ّكلت هذا الوجود� .أنتم �أ�صبحتم م�أ�ساة الأر�ض واملخلوقات عليها ،ال
تخ ّلفون �سوى القمامة والأمرا�ض وال ترون �إ ّال قبحكم .ومل تفهموا حتّى اليوم �أ ّنكم �أعداء
�أطفالكم ،وك ّل ما تقومون به هو �أذىً لهم .فبف�ضل غبائكم اكت�شفتم �أ ّنكم الأذكى .ولكنكم،
وقيم
يف احلقيقة ،عبيد ملال لي�س مالكم ،و�آل ٍة اخرتعتموها ،و�سوق ت�ستيقظون وتنامون فيهاٍ ،
ال وجود لها �إ ّال بفقدانها .وما ح�ضارتكم �سوى خطر يحدق بغد �صغاركم.
ـ� َ
حتب الإن�سان.
أراك �أ ّيها ال َآخ ُر ال ّ
احلب كالوعي ال يتح ّقق �إ ّال بالت�آخر ،والت�آخر ت� ٍآخ وتفاعل .هو
ـ وهل ُي َح ّب من ال ُي ِح ّب نف�سه ؟ ّ
الطريق الوحيد للمح ّبة وال�سالم ،والو�سيلة الوحيدة ملعرفة الذات وبنائها .فت�آخروا يا مع�شر
النا�س .ثقوا ب�آخركم حت�صل ذاتكم على الثقة بقيمتها.
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عندما كنتُ تلميذ ًا يف ّ
رجل ُمث َّقف،
�صف البكالوريا� ،سمعتُ �أُ�ستاذ الفل�سفة ،وهو ُ
وا�سع ال ِعلم ،يقول  :كانت الفل�سفة اخت�صا�ص الإ�سالم بعد اليونان ،وهذا مو�ضوع َّ
ال�شك فيه.
ِ
ورُبمَّ ا كان ينتا ُبه الق َلق من ر�أيه ،لأ َّنه �أ�ضاف قائ ًال :ال تكتبوا هذا يف امتحاناتكم الر�سم ّية،
�صحح م�سيحي ال ُي�شاركني الر�أي.
لأ َّنكم قد تقعون على ُم ِّ
وجد �صدىً عند �أ�ستاذ الأدب العربي امل�سيحي الذي اعتقد
ما قا َله �أ�ستاذ الفل�سفة َ
ب�أنَّ النه�ضة العربية يف القرن التا�سع ع�شر ،وحتى بداية القرن الع�شرين � ،مَّإنا قامت بجهود
الكتّاب واملُف ِّكرين امل�سيحيني .لك َّنه ،بدافع الق َلق على تالميذه ،كان ُي�ضيف ك�أُ�ستاذ الفل�سفة :
ال تكتبوا هذا الر�أي يف امتحاناتكم الر�سم ّية.
الأدب هنا �ض ّد الفل�سفة .وقد ع َمد الأ�ساتذة امل�سيح ُّيون واملُ�س ِلمون �إىل منح
و�ص َّناع
�أنف�سهم �شهادات ر�ضا عن الذات ،كانت الغاية منها ط ْرد الآخر من َرتْل ُط َّالب الع ْلم ُ
ّ
احل�ضارة� .أي �أنَّ ك ّل فريق يبتغي �إبراز الآخر يف �صورة ك�سول
ال�صف ،وك�سول احل�ضارة
العربية والعامل ّية.
عدم الإ�سداء ب�آرائهم ،وانتهاج درب
والأه�� ُّم من ذلك �أنَّ الأ�ساتذة دعونا �إىل َ
احلذر احلكيم .ومع َ
َ
حذرنا هذا ،ك ّنا نجُ ري امتحاناتنا الر�سم ّية وقد جنحنا يف البكالوريا
لأننا تق ّيدنا بال�شروط الواجبة .و ِبذا حافظ َ
احلذر على الرا ِبط االجتماعي على الرغم من
توج ِه ٍّ
كل منها باتجّ اه الأخرى .ومل يكن ل�سوء الن ّية من
�سوء الن ّية الوا�ضح عند الطوائف يف ُ
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هدف غري زرع الرنج�سية الطائفية يف ثقافة الب َلد.
َ
م َثل ه�ؤالء الأ�ساتذة كمثل الفرن�سي الذي يته ّكم على البلجيكي ويجعله مو�ضوع
ُ�سخريته .كذلك يجعل البلجيكي من الهولندي مو�ضو َع ُ�سخريته ،وه ُل ّم ج ّر ًا .ف ِل ٍّ
كل م ّنا � َآخ ُره
ال�سخرية َّ
وال�ض ِحك .وهذا الأمر ال ي�سوء �أحد ًا �إال يف
الذي ُيفرتَ�ض أ� َّنه مخُ ت ِلف ،والذي ُيثري ُ
فرتة الأزمات .فعندما ي�سخر الفرن�سي من جاره البلجيكي ،يبقى هذا الأخري �ضرور ًة ع�ضو ّية
يف تركيب ِة نرج�س ّي ِة الأ َّول .ذلك �أنَّ البلجيكي يمُ ِّثل �صور ًة تعود �إىل الفرن�سي مبالمح ُمبا َلغ
يح�صل متام ًا حني نرى خيالنا يف مر�آة ُم�ش َّوهة .وحينما ي�ضحك الفرن�سي من
فيها مثلما ُ
�ضح َكه عبارة عن
البلجيكي ،يعرف متام ًا أ� ّنه يمُ ِّثل �أي�ض ًا «� َآخ�� َره» املُخت ِلف ،وهذا يعني �أنَّ ِ
عمل ّية رمي ال ُعرجون اال�سرتايل على طريدة ُنخطئها فيعود ال ُعرجون نحونا مب�سار دائري
ل ُيح ِّولنا يف نهاية املطاف �إىل طريدة محُ ت َملة.
جند يف ِّ
كل م َّرة �أنَّ لل َآخر مكا َنه يف
يف ُو�س ِعنا �أن ن�ضرب �أمثلة عديدة ،و�سوف ِ
احلي والقرية واملدينة �أو الب َلد .فال�شعوب املُت�شابهة حتتاج �إىل الفارق الرنج�سي ال�ضئيل
ِّ
ر�سم احلدود بني الـ ‘�أنا’ والـ ‘هُ م’ .بالتَّه ُّكم على البلجيكي ُنعطي لأنف�سنا هو ّية
من �أجل ْ
جماع ّيةِ ،وكيان ًا مخُ ت ِلف ًا .لذا ب�إمكاننا القول �إنَّ ال ُبلدان املُتجا ِورة وال�شعوب املُت�شابهة تتمتّع
اجلوار’.
بدرجة عالية مبا يمُ ِكن ت�سميته بـ ‘�سوء ن ّي ِة ُح ْ�س ِن ِ
من ه��ذا القبيل ،يع َمد الأ�ستاذ املُ�سلم �أو امل�سيحي �إىل ط��رد الآخ��ر من َر ْك��ب
احل�ضارة .وعمل ّية َّ
الطرد هذه ال ُت�سيء عملي ًا �إىل �أحد ،لأنَّ هدفها دغدغة نرج�س ّي ِة االنتماء
يخ ُّف َ
ل�سبب �أو لآخر ،ويفت ِقر ك ّل م ّنا �إىل
احلذر ٍ
الطائفي .غري �أنَّ اخلطر ُيح ّدق بنا حني ِ
احل ّد الأدنى من ّ
ني با ُ
حلكم الذي ُنط ِلقه على
ال�شك الذي يرف�ض �أن ُيح ِّول الظنَّ �إىل يقني .يق ٌ
ح�صل ِلقابيل،
ال�صغري من اعتبارنا واعتبار الإله كما َ
�أنف�سنا وعلى الآخرينُ ،ي�س ِقطه � َآخ ُرنا َّ
ويتح َّول ك ّل م ّنا �إىل مالك كما ح�صل يف لبنان ،ويف العراق ،ويف مخُ ت ّلف املناطق الأخرى ذات
الطوائف وال ُف َرق املُتعدِّ دة.
يف �أثناء الأزم��ات احل��ا ّدة ،تفقد امل��ر�آة �صورة الآخر ال�صغري ،ويفقد هذا الآخر
بذلك كا ّفة املالمح التي ت�سمح ِل ٍّ
يجد فيه بع�ض َّ
مكن .أ� َّما ال َآخر ال�شبيه
ال�ش َبه املُ ِ
كل م ّنا �أن ِ
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فهو الثمن الذي ندفعه من �أجل �إنقاذ �إن�سان ّيتنا .فعندما نطم�س ال�ش َبهُ ،ين ِّغ�ص علينا الآخر
م�صا�صي
عي�شنا ُمبج َّرد وج��ودهِ .لنتذ ّكر هنا فيلم بوالن�سكي ال�شهري حفلة راق�صة عند َّ
تعك�س �أية
م�صا�صو الدِّ ماء يف قاعة حيطانها من مرايا .ولي�س من مر�آة ِ
الدِّماء .يرق�ص َّ
فرحني .وفج�أة يدخل القاع َة
م�صا�صو الدماء فيما بينهم يرق�صون ِ
�صورة للح�ضور .لذا ظ َّل َّ
ال ُ
م�صا�صي الدِّ ماء .كان هدفهما عبور القاعة للتم ُّكن من
أ�ستاذ وتلميذه ُمتن ِّك َرين ب ِ��ز ِّي ّ
م�صا�صي الدِّ ماء ،ولك ّنه مل يخدع املرايا التي عك�ست �صورتهما على
الهروبَ .
خدع تن ُّكرهما َّ
احلي �أن ُيخفي �صورته،
مر�أى من اجلميع .وهنا انك�شفت اخلديعة� .إذ ًا ال ي�ستطيع الكائن ّ
وهنا تك ُمن م�أ�ساة الب�شرِ .لكنَّ ال�صورة غري مكتمِ لة ،بل ينق�صها �شي ٌء ال �صور َة له .لذلك
فهو يرتكنا يف حري ٍة من �أمرنا ،ويف ثور ٍة ِ�ض ّد ال َآخر .هذا ال�شيء ُي�س َّمى الفالو�س (الق�ضيب).
م�صا�صي
الأنا قليل الت�سا ُمح مع ال َآخر ّية وخ�صو�ص ًا �إن كانت يف ‘حفلة َرق�ص َّ
الدِّ ماء’ �أو يف حلبة �صراع الطوائف .فالطائفة �أو اجلماعة الراغبة يف احلفاظ على نظافتها
ج�سد من دون �صورة .لذا لي�س ُم�ستغ َرب ًا �أن
العرق ّية �أو الدينية تتح َّول ،من دون �أن تدري� ،إىل َ
تف�صلها عن ال َآخر .يف لبنان مث ًال ،كان ي�ص ُعب على ال ُفرقاء،
ر�سم ٍ
حدود ِ
نراها عاجزة عن ْ
خالل احلرب الأهل ّية ،حتديد هو ّية املُ�سافرين الذين ي ِت ُّم توقيفهم على احلواجز الأمن ّية.
فلج�أ ُ
بع�ضهم �إىل الك�شف عن الع�ضو التنا�سلي للرجال من �أجل الت أ� ُّكد من انتمائهم الطائفي.
مما يعني �أ َّنهم وجدوا احل ّل يف امتثال ُك ٍّل م ّنا لـ ‘ال َع ْهد’.
ّ
اخلتان بو�صفه عالمة تربط الإن�سان بالإله ،والإله َ
ب�شعبه
يحمل �شعب العهد القدمي ِ
املُختار .وال ُّندبة هي الت�ضح َية ال ُّدنيا التي ُيقدِّ مها الإن�سانُ لخِ القه و�سيل ًة يفي من خاللها ما
الوالدين.
يمُ ِكن �أن ُن�س ِّميه بال َّدين ال َّرمزي� ،أو ال َّدين الذي نتوارثه ،نحن الأحياء ،عن َ
اخلتان،
وح ْمل ِ
يف طريقة دخولنا ‘العهد’ حتدي ٌد لأ�سلوب تعا ُملنا مع ال َآخرينَ .
كحي باحلياة � ،مَّإنا هو �شي ٌء مخُ ت ِلف كل ّي ًا
بو�صفه و�سيلة لإيفاء ال َّدين ال َّرمزي الذي يربطني ٍّ
�شعب مخُ تار .ث ّمة ثالثة عهود ،وك ّل ع ْهد يجعل من �شعبه
عن عمل ّية ح ْمله كعالمة انتماء �إىل ٍ
وح�سب ،ومن الأر�ض،
�شعب ًا مخُ تار ًا .العهد اجلديد ،مث ًال ،جعل من الب�شر ،ال ِمن �أُ ّم ٍة واحدة ْ
ولي�س من منطقة جغرافية واحدةُ ،ر ْكن الإله الذي فا�ضت حم ّبته على ك ّل َمن اختار هذه
املح ّبة.
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واخلتام .يع ِرتف بالعهود ال�ساب َقة من
جاء الإ�سالم عهد ًا ثالث ًا غايتُه الإ�صالح ِ
عبثت بها ،وبالتايل فقدت
جهة ،ويرف�ضها من ٍ
جانب �آخر .يرف�ضها لأ َّنه يعترب �أنَّ يد الإن�سان ْ
م�صداق َّيتها.
هل يمُ ِكن لهذه العهود الثالثة �أن تتعاي�ش ب�سالم ؟ نعم وال يف الوقت نف�سه .نعم� ،إذا
عهد و�سيل ًة لإيفاء ال َّدين الرمزي الذي يربط الإن�سان ب�إن�سان ّيته كما الآخرين.
جعلنا من ك ّل ٍ
وال� ،إذا انطلقنا من مبد�أ �أنَّ ك ّل عهد هو املقيا�س ،ونقطة الأ�سا�س .ولئن كان الأمر كذلك ،فال
ِّ
باحلط من َق ْدر العهود
مف َّر من �صراع العهود فيما بينها ،وال �س ّيما و�أنَّ وجود ك ّل عهد مرهون
ال�سابقة ،والالحقة �أي�ض ًا� .أنط ِلق يف موقفي هذا من موقف فرويد يف كتابه مو�سى والتوحيد
حدق باليهود ال يتم ّثل باعتقادهم
حيث يقول يف معر�ض �شرحه لمِ ُعاداة ال�سام ّية� ،إنَّ اخلطر املُ ِّ
أ� َّنهم �شعب اهلل املُختار ،بل يمُ ِّثله اعتقاد الآخرين ب�أنَّ اليهود هم هذا ال�شعب .وي�ستنتج فرويد
بالقول �« :أمام هذا االحتمال� ،سيكون ا�ضطهاد اليهود نتيجة لهذا االعتقاد».
يح�صل مث ًال �إذا مل يعتقد الآخرون باعتقاد اليهود ب�أنَّ
�إال �أنَّ فرويد مل ي ُقل لنا ماذا ُ
اهلل جع َلهم �شع َبه املُختار.
��روف خمت ِلفة.
�أ َث��رتُ هذه امل�س�ألة على �أتباع العهد اجلديد يف ٍ
�سياق �آخ��ر ،وظ ٍ
فعندما بد�أ الدين اجلديد� ،أي امل�سيح ّية ،ينمو يف �أ�صقاع الإمرباطورية الرومانية ،جعل
يتوجهون �إىل امل�سيح ّيني ا ُ
�ستف�سرين عن �إلههم اجلديد .كانوا يطلبون منهم �أن
جلدد ُم ِ
النا�س ّ
ربهنوا لهم �أنَّ �إلههم هذا �أقوى و�أكرث جدار ًة من الآلهة الرومانية.
ُي ِ
و�ضعت هذه الأ�سئلة امل�سيح ّيني يف َحري ٍة من �أمرهم .فمن �أين لهم ،بو�صفهم ب�شر ًا،
�أن ُيربهنوا على ما ال ي�ستطيعه �إال الإله ؟ كيف يمُ ِكن للمعرفة املحدودة �أن ُتعطي �صورة كاملة
فان ؟
عن املعرفة غري املحدودة ؟ وبعبار ٍة �أخرى ،كيف للفاين �أن ُي ِل َّم مبا هو غ ُري ٍ
هنا جاء ر ُّد ترتوليانو�س � Tertullianusأحد �أقدم �آباء الكني�سة الأوائل ،لي�ضع �أحد
أهم �أُ�س�س الديانة امل�سيحية :حر ّية االختيار .دعا ترتوليانو�س امل�سيح ّيني لل َر ّد على الآخرين
� ّ
الذين ُيطالبونهم بالبرُ هان ،بال َقول �« :أعت ِقد و�إن كان اعتقادي ُمنافي ًا للعقل ».وهذا يعني �أنَّ
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الإميان لي�س يف حاج ٍة �إىل البرُ هان.
فما �أبعا ُد هذا املوقف ؟
يتج�سد �أحد �أبعاده الأ�سا�سية يف �إرها�صات الفكر العلمي الذي �سيولد الحق ًا مع
َّ
ديكارت� .إذ انطلق ترتوليانو�س من الفكرة الآتية� :إذا كان الإن�سان غري قادر على الإحاطة
يهتم �إذ ًا مبا يع َل ُمه هو ك�إن�سان ،وليرتك �ش�أن الإله للإله .يمُ ِكن �أن ن�ستنتج
مبا يعلمه الإله ،ف ْل ّ
من هذا املنطلق الب�سيط �أنَّ علم الإن�سان املحدود ال يتنافى ،لمِ ُج ّرد حمدود ّيته ،مع علم الإله
يهتم ب�ش�ؤون الإن�سان ،و�ش�ؤون عامله ،و ْلنرُ ِ ح الإله من ُك ّل َمن
غري املحدود .ف ْلنرتك الإن�سان ّ
ي َّدعي معرف ًة عند اهلل.
مما ال ي�ستطيعه الب�شر ،وبالتايل جعل،
بهذا املوقف� ،أنقذ ترتوليانو�س امل�سيح ّية ّ
االعتقاد �أمر ًا �شخ�صي ًا حم�ض ًا ،يتح ّمل مبوجبه ك ّل م�ؤمن م�س�ؤولية �إميانه ،وم�س�ؤولية حدود
معرفته ك�إن�سان .ولكنْ هل �أنقذ امل�سيحي من مغ َّبة اال ّدعاء مبعرفة ما اليعرفه الب�شر ؟ �أبد ًا.
�س�أتو ّقف هنا عند �سبب ب�سيط جاء نتيج ًة ملوقف القدِّ ي�س بول�س عندما انطلق
من مبد�أ �أنَّ الإن�سان� ،أي ًا كانُ ،مع َّر�ض ُ
للخط�أ ،وا�ستخل�ص من هذا �أنَّ ال�ضمان للحقيقة �إال
الكني�سة .فاحلقيقة تر ُكن يف الكني�سة ،والكني�سة �ضمان احلقيقة.
يف هذه النقطة ،ي�صري الأمر عوي�ص ًا .ففي ر�أي القدي�س بول�س �أن امل�سيحيينّ يمُ ِكن
�أن يرتكبوا �أخطاء كثرية ،وحتى �أخطاء فادحة ،وتبقى احلقيقة مبن�أىً عن هذه الأخطاء،
لأ ّنها تركن يف الكني�سة ،والكني�سة ال ُتخطئ.
كنائ�س ُمتحارِبة ؟
هل ت�ص َّور الق ّدي�س بول�س ،حلظ ًة واحد ًة� ،أنَّ الكني�سة �ستُ�صبح
َ
و�إذا كان قد ت�ص َّور ذلك فع ًال ،ف�أ ّية كني�سة من بني الكنائ�س تمُ ِّثل احلقيقة ؟
يوجه �إىل امل�سلمني .فهل ت�ص َّور امل�سلمون الأوائل �أنَّ اجلامع �س ُي�صبح
ال�س�ؤال نف�سه َّ
جوام َع ُمتحارِبة ،كما جرى ويجري يف كث ٍري من البلدان الإ�سالمية ؟ و�إذا كانوا قد ت�ص َّوروا
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ذلك ،ف�أين احلقيقة �إذ ًا ؟ هل تر ُكن يف القر�آن ؟ و�إذا كانت يف القر�آن ،ف�أ ّية قراء ٍة يجب �أن
ُتعتَمد ملعرفتها ؟
آيات ُت�شري �إىل العهد القدمي ،و�أُخرى �إىل العهد اجلديد.
يف قراءتنا القر�آنَ  ،نرى � ٍ
�شعب اهلل املُختار ؟
فهل العرب املُ�س ِلمون هم ُ
�إذا كان اجل��واب ال ،فما معنى �آي��ة « إ� ّن��ا �أنزلناه ُق��ر آ�ن�� ًا عربي ًا» ،وما معنى الآية
خرجت للنا�س» ؟
«وجعلناكم خري �أُ ّمة �أُ َ
و�إذا كان اجلواب نعم ،فما معنى «�إ ّنا خلقنا ُكم من
�شعوب وقبائل ِلتعا َرفوا� ،إنَّ
ٍ
�أكرمكم عند اهلل �أتقا ُكم» ؟
�إنَّ الإ�سالم ،كامل�سيح ّية ،ر�سالة جماع ّية أُ�ر�سلت للإن�سانية جمعاء .وهنا ال ُبد
من طرح ال�س�ؤال الآتي  :ما معنى «�أتقا ُكم» ؟ هل يعني «�أتقا ُكم يف الإ�سالم» �أم «�أتقا ُكم يف
الإميان» ؟
ح�سم اجلواب يجعل التعا ُي�ش ممُ ِكن ًا �أو ُم�ستحي ًال .ف�إذا كان املعنى «�أتقا ُكم يف
ْ
توجه �إىل امل�سيحيني
الإميان» ،فهذا يعني �أنّ اجلواب خا�ضع ملنطق كمنطق ترتوليانو�س حني ّ
ُ�سمه
بالقول �« :أعت ِقد و�إن كان اعتقادي غري منطقي»ّ .
مما يعني �أي�ض ًا �أنَّ اهلل ،اخلالق ـ و ْلت ِّ
�سبب
مكن تفادي هذا ‘الثلم’ِ ،ل ٍ
الأديان مبا �شاءت ـ يقبل ‘ ُث ْلم ًا’ يف حقيقة كماله .ولي�س من املُ ِ
رئي�س هو �أنَّ املخلوق� ،أي خملوق ،ال يمُ كن �أن ُي ِل ّم باحلقيقة كامل ًة ،وال ي�ستطيع �أن ينقلها
ممن
بحذافريها �إىل الب�شرية .على الب�شرية �إذ ًا �أن تتق ّبل حقيقة ن�سبية .لأنَّ تق ُّبلها ُين ِقذها ّ
ج�سدونها .وهنا تكمن م�أ�ساة الديانات .لأنَّ ث ّمة دوم ًا من يبتغي� ،أو ي َّدعي أ� َّنه
ي َّدعون أ� ّنهم ُي ِّ
ج�سد احلقيقة.
ُي ِّ
ا�ستناد ًا �إىل ذلك نقول �إنَّ قبول اهلل ِل ُثلم يف كماله ي�سمح لل ِفكر ب�أن ينت ِع�ش .غري
�أنَّ م�أ�ساة الإ�سالم ،يف الوقت احلا�ضر ،ماثل ٌة يف �صراعه مع الفكر .ف َكم من م ّرة �سمعنا
زاعمني �أنّ ك ّل �شيء موجود يف ال ُقر�آن ،حتى
�شيوخ ًا ،بعمائم عري�ضة ،يتف َّوهون ب�أ�سو�أ الأفكار ِ
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�إنَّ االكت�شافات العلمية يف الغرب ا�ستُخ ِل�صت من القر�آن� .إذ ًا ث ّمة َمن ُيجيد قراءة القر�آن،
والغريب يف الأم��ر �أنَّ ‘ه�ؤالء ال ُق ّراء’ غري ُم�سلمني .وعليه ،فاملُ�س ِلم مي ِلك ُقر�آن ًا ،ويجهل
عجب يف هذا مادامت الغالبية ال ُعظمى من امل�سلمني والعرب أُ�م ّي ًة .وقد يكون
القراءة .وال َ
مما يمُ كن �أن نت�ص َّور .ذلك �أنَّ ال�سائد ،يف الوقت الراهن ،لي�س محُ اربة
الأمر �أخطر بكث ٍري ّ
الأُم ّية ،بل هيمنة الأُم ّية على ال ِع ْلم ،هيمنة االدِّعاء على الربهان ،والوهم على الواقع ،واليقني
على املُحتَمل.
اليقني راحة ،بينما املُحت َمل م�س�ؤولية .يمُ ِكن �أن ي�صري املُحتمل ممُ ِكن ًا �إذا عرفنا
كيف نتح ّمل �أعباء اليوم ،واليوم هو� ،إىل حدٍّ ّما ،امل�ستق َبل .بطريقة تدبريك لأمور َ
يومك
غد َك ب�صور ٍة ّما .اليق ُني راحة لأنَّ امل�س�ؤولية ال تقع على عاتق الفرد ،بل هي �ش�أ ٌن من
تحُ دِّ د َ
حترمنا ب�سبب ذ ْن ٍب اقرتفناه ال ب�سبب م�س�ؤولية
�ش�ؤون ال�سماء  :تحُ ِ ُّبنا ال�سماء فتُعطينا� ،أو ِ
مبا�شرة مل نتح ّم ْلها .لذلك ال �أحد م�س�ؤول عما يقوم به يف العالمَ العربي الإ�سالمي.
�إنَّ يف ر ّدة الإ�سالم احلالية العنيفة ُبرهان ًا على �ضع ِفه ،و�ضيق �س ُبله .لذلك نراه
يت�ص ّلب �أمام الظواهر الثانوية نتيجة فقده لدوره يف املجاالت الها ّمة .وعندما �أقول الإ�سالم،
ال �أعنيه كدين وح�سب ،بل ك�شعوب ،وفكر ،ودور يف احل�ضارة العاملية الراهنة.
احل��ج��اب ،وال�ُبررُ ق��ع ،والر�سوم
ك ّلما �ضاق ال ِفكر ،تعاظمت الظواهر الثانو ّيةِ :
الكاريكاتورية ،وتفجري النف�س (الكاميكاز) ،واالنتحار اجلماعي ،واالنق�سام الداخلي كقيام
ال�س ّنة �ض ّد ال�شيعة  ...الخ .برزت هذه الظواهر الثانوية لتحت ّل اجلزء الأكرب من حياتنا ،ومن
ُّ
الهم الأ�سا�سي.
اهتماماتنا ،و ُتن�سينا ّ
عندما كان الإ�سالم يف �أوج احل�ضارة ،فقدت الظواهر الثانوية قيمتها .ف� ّأي �أمري
ري من اجل َهلة �أنف�سهم -قادر على �أن يقبل َقول الأخطل
من �أُم��راء الإميان -كما ُيل ِّقب كث ٌ
يف وقتنا احلا�ضر « :ك�أنيِّ �أم َري امل�ؤمنني َ
عليك �أم ُري ».و� ّأي �أمري قادر على �أن يتح ّمل �أعباء
�شجعوا الرتجمة ،وا�ستقطبوا كثري ًا
م�سرية العلم كما فعل اخللفاء امل�سلمون الأوائل عندما ّ
من ُمف ِّكري ع�صورهم لتغدو اللغة العربية معهم ُلغة العالمَ ؟
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باد عهد ه�ؤالء اخللفاء ،ونحن الآن يف عهد اخللفاء اجلاهلني .فاجل ْهل و َلهٌ ،والو َله
ال يقبل التناق�ض .ومن هنا ،يبدو جل ّي ًا �أنَّ الإ�سالم� ،إ�سالم اجل َهلة� ،صار عد َّو ال ِعلم ،وعد ّو
العالمَ املُتط ِّور .فك ّلما و�ض َعنا الع�صر �أمام التح ّديات العلم ّية ،ا�ستجبنا للتح ّدي بالتقو ُقع
والرجوع �إىل ال ّدين ومظاهره املتخ ِّلفة .العلم لي�س عد َّو الدين ،لكنّ الدين ي�صري عد ّو العلم
عندما ُيحاول �أن ي ُر ّد على حتد ّيات الع�صر بالرجوع �إىل الدين .ومن َث َّم ي�سقط الدين ،كما
ي�سقط امل�سلمون ،يف نظر عالمَ ٍ يقبل التح ّديات ويتح ّمل َت ِبعاتها.
تحجرين ،نقول  :لي�س يف القر�آن جواب
خالف ًا ملا يعتقده كثري من امل�سلمني املُ ِّ
عن ُك ّل �شيء .فاالنطالق من هذه القناعة غري ال�صحيحة �سيجعلنا مجُبرَ ين ،ونحن �أمام
حت ّديات الع�صر ،على اللجوء دوم ًا �إىل القر�آن ،بينما العالمَ يتق ّدم ُ
مما �س ُيلقي
بخطى حثيثةّ .
بنا حتم ًا يف م� ِّؤخرة امل�سرية العلمية املُعا�صرة .يتعينَّ علينا إّ�ذ ًا �أن نحمي القر�آن من هذا
تحجر .لأنَّ القر�آن يحيا عندما ن�سمح لأنف�سنا ب�أن نقر�أه قراء ًة ح ّية ،قراءة مرتبطة
التفكري املُ ِّ
احلي� ،أعني واقعنا �ضمن م�سرية العالمَ يف ك ّل ع�صر .وما دام القر�آن يمُ ّثل عالقتنا
بالواقع ّ
بال�سماء ،وبالإميان ،فال ينبغي �أن ن�ضعه يف غري مو�ضعه� ،أي �أن ن�ستخدمه و�سيلة للر ّد على
التح ّديات املعا�صرة .التح ّديات التي نعلم علم اليقني �أننا غري قادرين على حت ُّمل �أعبائها يف
و�ضعنا الراهن.
ُيحكى �أنَّ اجلمهور اجلزائري� ،أثناء ُمباراة كرة قدم بني اجلزائر وفرن�سا ،بد�أ
بتحدِّ ي الفريق الفرن�سي ،وفرن�سا من ورائه .وكان ي�شعر بن�شوة الن�صر قبل النتيجة ،و ُيغ ِّني
لت�شجيع فريقه ُمردِّد ًا « :الفوتبول فوتبلنا ،و�شو ع ّلمكم ل ْعب الفوتبول ».ويف النهاية انهزم
خ�سر املُباراة ولك ّنه مل يفقد حما�سه .فا�ستبدل
الفريق اجلزائري وخ َّيب أ�م��ل جمهورهِ .
اجلمهور ،يف �أُغنيته ،مو�ضوع الفوتبول مبو�ضوع �آخر ،وتابع الغناء ُمردِّد ًا هذه امل ّرة « :البرتول
برتولنا ،و�أممَّ ْ نا البرتول» ! فهل علينا ،ك ّلما انهزمنا� ،أن ُنردِّد « :القر�آن ُقـر�آننا ،واذهبوا �إىل
اجلحيم !»
���رون ع��دي��دة تخو�ض ال��دي��ان��ات ال��ث�لاث ���ص��راع�� ًا دام��ي�� ًا با�سم احلقيقة
منذ ق ٍ
‘احلقيقة الواحدة الكاملة’ .با�سم هذه احلقيقة� ،أهلكت الديانات الثالث كثري ًا من ال�شعوب
واحل�ضارات .يكفينا �أن نتذ ّكر احلروب ال�صليبية ،وما جرى يف �أفريقيا ،و�أمريكا .ف�أين هذه
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احلقيقةَ ،ومن مي ِلكها ؟
ٍ
ديانات ُمتعدِّ دة وعدائية
�إذا كانت هذه احلقيقة واحد ًة وكاملة ،فلماذا �أر�سل اهلل
بع�ضها َ
بع�ضها الآخر ؟ لو كانت ‘واحدة وكاملة ’ َلكفانا دينٌ واحد،
مل ِتك ّف حلظة عن محُ اربة ِ
ُيب َعث للب�شر ك ّلهم مبختلف �ألوانهم و�صفاتهم .ا ّدعى بع�ضهم �أنَّ الديانات جاءت واحد ًة بعد
�أخرى ،لأنَّ يد الب�شر كانت تعبث بالر�سائل ال�سماو ّية .والآن ،ونحن نرى ب�أُ ّم �أعيننا� ،أبنا َء
بح ّجة �أنَّ
الدين الثالث الذي جاء ُم ِّ
�صحح ًا وخاتمِ ًا للر�سالة ال�سماو ّية ،يتحاربون فيما بينهم ُ
م�سجد َ�س ُيح َرق �أو َ�س ُيهدم ب�أيدي م�سلمني ي ّدعون �أ ّنهم
هناك من ع َبث بروح الر�سالة .كم من
ٍ
ُحماة الر�سالة كما نزلت �أو كما يجب �أن تكون ؟
ينبع هذا العنف� ،سواء �أكان بني الديانات الثالث� ،أم داخل ك ّل دين ،من حقيقة
ذات اخلا ِلق .وبغية �أن نلم�س جوهر هذه احلقيقة ،يكفي �أن نقر�أ الكتُب املُق َّد�سة.
انف�صام ِ
اهلل غفو ٌر بقدر ما هو ُمعا ِقب .ففي القر�آنُ ،يهدِّ د اهلل الكافرين وامل�شركني� ،أكرث من ثالثمائة
مرة ،مبا�شر ًة �أو ب�شكل غري مبا�شر .وملاذا كان اهلل يف حاج ٍة �إىل هذا العدد الكبري من �ألوان
التهديد ،وهو القادر على ك ّل �شيء ؟ كان يكفيه تهديد واحد .بني هذه التهديدات ما ُيثري
الت�سا�ؤل ،وخ�صو�ص ًا عندما ن�سمع مقول ًة مفادُها �أنَّ الكافرين َ�س ُيالقون عذاب ًا �أليم ًا .وهناك،
خا�ص هو َ�س ْكب ر�صا�ص ذائب يف �آذانهم .هذا ال�سيناريو ال
من بني �ألوان العذاب� ،سيناريو ّ
يمُ ِكن �أن يكون �إال �سيناريو ب�شر �ساد ِّيني ،مثلما هي احلال يف الكتُب ال�سماو ّية الأخرى التي
مو�ضوعني �أرى من خاللهما �أنَّ التوراة ،كما الأناجيل ،حافلة مبثل هذه ال�سا ّدية.
�س�أتناول منها
َ
ِلن�أخذ هذا املثال من التوراة ،و�سرنى �أنَّ �إله مو�سى ،ك�آلهة اليونان والرومان،
ّ
يتدخل �شخ�صي ًا يف �أُمور �أُ ّمته ،و ُي�شاركها همومها اليومية .تدفعه هذه امل�شاركة �إىل �أن يقوم،
رادع( .وهنا� ،سوف اكتفي
كزيو�س �أو جوبيتري� ،إىل ق ْمع ال�شعوب الأخرى ُظ ْلم ًا ،ومن دون ٍ
برتجم ٍة �شخ�ص ّية ،العالقة لها بالرتجمة الر�سم ّية للتوراة �أو الأناجيل .لذا ،من حقّ القارئ
ال�ص َحاحات� ،أو على اختيار العبارات العربية .املُ ِه ّم �أنني �س�أكون
�أ ّال ُيوافقني على اختيار ِ
�أقرب ما يمُ ِكن من املعنى).
يقول �إل��ه مو�سى ،يف �سفر اخل��روج (الإ�صحاح  :23الأع���داد �« )27س�أُر�سل �أمامك
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ال ُّرعب ،و�س�أُع ِّمم الفو�ضى عند ك ّل ال�شعوب ،حيث ُ
تدخل ،و�س�أجعلها ته ُرب �أمامك� .سوف
ر�سل دبابري تطرد احلث ِّيني والكنعان ّيني من �أمامك .ال�أطردهم من �أمامك يف �سن ٍة واحدة،
�أُ ِ
خربة ،فتكثرُ عليك وحو�ش الرب ّية .قلي ًال قلي ًال �أطردهم من �أمامك حتى
لئال ت�صري الأر�ض ِ
ترث �أر�ض ًا ُمثمرة» .وي�ضيف (�سفر اخلروج ،الإ�صحاح :23الأع��داد  )28ما معناه� ،إ َّنه �سيبعث
َ
وخ�ص َم خ�صومك� .سيذهب
مالك ًا �أمام مو�سى  ،ويخاطبه بالآتي �« :س�أ�صبح عد ّو �
أعدائكْ ،
َمالكي �أمامك ،و�سيقودك �إىل بالد الأمور ِّيني ،واحلث ِّيني ،والكنعان ّيني .و�س�أُبيدهم».
لي�س الأمر كذلك يف �شرقنا الأو�سطي يف الوقت الراهن ؟ ف�إله مو�سى ال ُي�ش ِفق
�أ َو َ
�أبد ًا على م�صري ال�شعوب الأخرى .وقد كان زيو�س ،وجوبيرت ،قب َله ُيظهران ا ُ
حل َّب والعدوانية
بجديد �إذ ًا� .إذ كانت ال�شعوب ،وما تزال ،تتناف�س
من دون رادع ،لأنهما كانا الأقوى .لي�س الأمر
ٍ
على الأر�ض ،وكان �أقواها يطرد �أو ي�ستع ِبد �أ�ضع َفها ،وبا�سم ال�سماء ،يتح ّكم مب�صري الب�شر.
كان ذلك ي ِت ُّم من دون احلاجة �إىل ُم ِّربر؛ ف�إذا ح�صلت الأمور مب�شيئة اهلل ،فال ذنب للب�شري
الذي ُيح ِّقق هذه امل�شيئة .
دعت امل�سيح ّية �إىل املح ّبة .املح ّبة �أ�سا�س العهد اجلديد  :كلُّنا ب�شر مخُ تار يف حم ّبة
ِ
امل�سيح .الكاثوليكية تعني ‘ال َكون ،العالمَ �أجمع’ ،والإجنيل يعني ‘النب أ� ال�سا ّر’ .لقد دعا العهد
أر�ض واحدة ،مثلما هي احلال يف الدين
اجلديد �إىل رف�ض العهد
اخلا�ص ٍ
ب�شعب واحد ،وب� ٍ
ّ
اليهودي .فهل جنا الإن�سان� ،إثر ذلك ،من �ش ِّر الإن�سان ؟
ك ّال .وهنا يبدو وجه اهلل ال َآخر ،الوجه ال�صارم يف الأناجيل التي ن�أخذ منها الأمثلة
الآتية ،وهي من ترجمتي �أي�ض ًا :
�إجنيل لوقا (الإ�صحاح  :12الأعداد « : )49جئتُ لأرمي نار ًا على الأر�ض ،وكم �أو ّد لو
علي هنا بالقول �إنَّ علينا �أن نفهم النار ،يف هذا ال�سياق،
ت�شت ِعل ».يمُ كن لأي م�سيحي �أن ي ُر ّد َّ
مبعنى جمازي .ح�سن ًا .ولكن كيف يجب �أن نفهم ،يف هذه احلال ،مقولة الق ّدي�س متّى الآتية
( :الإ�صحاح  :10الأعداد « )34ال تعتقدوا �أين جئت �إليكم حام ًال ال�سالم ،بل ال�سيف ».ومقوله
الآتي�« :إذا جاءين �أحدكم من دون �أن يكره �أباه و أُ� ّمه وزوجتَه و�أوال َده و�أ�ش ّقاءه و�شقيقاته ،ومن
دون �أن يكره حتى حياته ،فال يمُ كنه �أن يتبعني» (لوقا الإ�صحاح  :14الأعداد .)26
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لقد كان ال�سيف والكراهية وراء ك ّل احلمالت التي ّ
نظمتها الكني�سة �ض ّد ال�شعوب
الأخرى .هذه الكراهية تعني �أن ك ّل ما كان قبل حم ّبة امل�سيح ال قيم َة له� .إذ ًا ال رادع يردع
�إرادة �إبادة الآخرين .وهذا ما ح�صل فع ًال يف القا ّرة الأمريك ّية الوا�سعة.
�شر ٍ�س ُمنت ِقم� ،سمح للأديان
حكيم و ُمت�سامح ،و�إله ِ
االنف�صام يف ذات اهلل بني �إله ٍ
وتتوجه �أحيان ًا ُمتق ِّنع ًة بوجه الإله الق ّهار .وك ّلما ح َّل هذا الوجه حم ّل
ب�أن ت ِلج من هذه الثغرةّ ،
الك ال تعرف ال�شفقة
مالك َه ٍ
الوجه الآخر� ،أي حم َّل �إله املح ّبة واخلال�ص ،حت ّول ك ٌّل م ّنا �إىل ٍ
�إىل قلبه �سبي ًال .ورُبمّ ا كان الأمر �أ�سو أ� من ذلك .مثل هذا املالك ال يعرتيه � ُّأي �شعور َّ
بالذ ْنب،
بل على العك�س ،ت�أخذه الن�شوة واحل ُلم باجل ّنة التي وعد اهلل امل�ؤمنني بها.
أر�ض وال يزال .والآن َمن ميتلك القدرة على ر ْدع ِ�س ّن ٍّي
ح�صل هذا ال�صراع يف ك ّل � ٍ
يقدر كذلك على �أن يردع يهودي ًا ُمتط ِّرف ًا عن دعوته
�شيعي يف هجمته على ال َآخر ؟ ومن ِ
�أو ٍّ
�إىل طرد ك ّل فل�سطيني من ‘�أر�ض امليعاد’ ؟
ث ّمة دا ٌّل �أ�سا�سي تتمحور حوله ك ّل ر�سال ٍة �سماو ّية .ف�إذا نحن �أمع ّنا النظر يف ما
ال�ص َدد ،مثال العهد
يطفو على �سطح ك ّل دين ،لوجدنا هذا الدال يف ك ّل جمال .لن�أخذ ،بهذا َّ
القدمي ،والعهد اجلديد .يكفي �أن يذهب املرء �إىل املتاحف والكنائ�س لريى ال�صورة والر�سوم
يف الأرجاء كا ّفة .فالعهد اجلديد �أدخل ال�صورة وبنى عليها الإيديولوج ّية امل�سيح ّية ك ّلها .على
حني �أنّ العهد القدمي رف�ض ال�صورة ،وبنى على قاعدة غيابها �إيديولوج ّية �إله مو�سى الذي ال
يمُ ِكن ل ٍّأي م ّنا �أن يت�ص ّوره �أو يلفظ ا�سمه.
ال�ص َور ؟ نرى ك ّل ما هو ّ
حمط ِخالف بني العهد القدمي ،والعهد
فمادا نرى يف ُّ
ج�سد ،براءة مرمي �ض ّد خطيئة ح ّواء ،وفدية امل�سيح من �أجل �شراء
اجلديد � :صورة ّ
الرب املُ َّ
�شعب واحد مخُ تار.
خطيئة الإن�سانية جمعاء ُمقابل ٍ
ُيحدِّ د مثل هذا ال ّ
��دال ك ّل
حديث وكل ت�ص ُّرف للأديان� .أ�سمع امل�سيحي يته ّكم
ٍ
�ضحك
ق�صة اجل ّنة وممُ ار�سة اجلن�س .اجلن�س يف اجل ّنة ُي ِ
على امل�سلم ،و أ� ّول ما �سوف ت�سمع ّ
امل�سيحي ،و ُيثري �سخريته على امل�سلمني .كم حور ّية مث ًال ؟ وكم امر أ� ًة تز ّوج النبي محُ ّمد ؟
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�سبب ب�سيط هو �أنَّ عماد امل�سيح ّية قائم
وه ُل ّم ج ّر ًا .ملاذا يتو ّقف امل�سيحي عند هذا الأمر ؟ ِل ٍ
على مبد أ� رئي�س هو براءة العذراء ،وبراءة �أُ ّمها .فقد و ِلد امل�سيح من م�شيئة الإله� ،أي من دون
ممُ ار�سة اجلن�س .وهنا ينتج عن اجلن�س وال ّلذة اجلن�سية �سوء تفاهُ م بني الإ�سالم وامل�سيح ّية.
التهجم على
وباملُقابل ،يكفيك �أن ت�سمع امل�سلم دقيقة واحدةِ ،ل ِتجد �أنْ ال مف ّر من ُّ
الثالوث با�سم مبد�أ ‘ال �شريك هلل’.
يف�صل الديانات الثالث كلاّ ً
ّ
الدال الأ�سا�سي � مّإنا هو ح ّد ك ّل نقا�ش ،احل ّد الذي ِ
و�ستجد �أنّ كالمك عبثٌ ال جدوى
منها عن الأخرى.
ِ
ا�ستخدم ما ترى من ُح ّجة �أو برهانِ ،
منه .يعود هذا �إىل �سب َبني .ال�سبب الأ ّول هو أ� ّنك ُتريد �أن تدح�ض َّ
الدال بالربهان ،وهذا يعني
أ� ّنك ُّ
تدك قاعدة الدين ال �أكرث وال �أق ّل .وال�سبب الثاين ّ
أحد يمُ ِكن �أن
يتلخ�ص بحقيقة �أنّ ال � َ
يدح�ض ّ
الدال ،واملدلول �إىل املدلولّ .
رجع �إىل ّ
ّ
الدال واملدلول ال
الدال باملدلول؛ لأنّ
الدال ُي ِ
يرتابطان بعالقة مبا�شرة و ُمت�ساوية .و�إذا �أردنا �أن ندح�ض ّ
نتوجه �إىل العقل،
الدال ،فنحن ال َّ
بل ن�ستثري ُ�س َ
خط محُ دِّ ثنا وعدوان ّيته.
مكن هو الرجوع �إىل
و�ضع كهذا ،ال �أمل يف لقاء الديانات .اللقاء الوحيد املُ ِ
�أمام ٍ
منطق لالعتقاد كما ُيق ّر الإ�سالم
مقولة ترتوليانو�س «�أعت ِقد ولو كان اعتقادي غري منطقي» .ال ِ
�أي�ض ًا « :لكم دي ُنكم ،ويل ديني».
كيف لنا ،ونحن نكتب مثل هذا املقال� ،أن نبقى داخل حدود العقل ،ولي�س داخل
حدود الإ�سالم ب�صورته التي �آل �إليها يف ع�صرنا ؟ �أجل ! لقد �سقط الفكر الإ�سالمي ،ومل يبق
حت ّل
منه �إال ر ّدات فعل عقيمة و ُمت�ش ّددة وعدوان ّية .وما كان من هذا مف ّر .فحني ي�سقط الفكرِ ،
حم ّله العدوانية ،واجلهل العدوا ّ
ين .و ُنعيد ال�س�ؤال  :كيف يمُ كننا �أن ُنف ِّكر ،بو�صفنا ُم�سلمني،
من دون �أن يجعل م ّنا تفك ُرينا �أعدا َء الإ�سالم وامل�سلمني� ،أو على الأق ّل �أعداء بع�ضهم ؟
و�شجع املُف ّكرين .الفكر حليف ال ّدين،
يف املا�ضي ،احت�ضن � ُ
إ�سالم احل�ضار ِة الفك َر َّ
وخ�صو�ص ًا عندما يتخ ّلى ال ّدين عن �إجبار ك ّل م�ؤمن على النظر �إىل العالمَ من زاويته ال�ض ّيقة
كما هي حا ُلنا الآن.
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الآخرية  :ال وِفاق الديانات

ت�ساءل فرويد يوم ًا  :ماذا �صنعنا لكي يح�صل لنا ،نحن اليهود ،ما ح�صل خالل
يفر�ض نف�سه على الإ�سالم والعرب هو الآتي  :ماذا �صنعنا
�سنوات اال�ضطهاد ؟ وال�س�ؤال الذي ِ
لكي نتقهقر ،ونتقوقع ،و ُن�ستب َعد من ِعداد الأممَ املُتط ِّورة ؟
�أال �إنَّ اجلواب عن هذا ال�س�ؤال جز ٌء من التحدِّ ي الذي يرفعه الع�صر يف وجهنا.
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أُ� ّماً كانت �أَم ِبنتاً !
اجل ْلد� ».أنطونني �آرتو ،امل�سرح و َقري ُنه
«�سوف ُن ِ
دخل امليتافيزيقيا يف العقول عبرْ ِ

*

الهث ًة ،لكي ُتن ِقذ و َلدها يف �صحراء اجلزيرة العربية ؟
َمنْ هذ ِه املر�أ ُة التي جتريِ ،
هاجر .هاجر املطرودة لأ َّنها الأُوىل التي �أجن َب ْت.
وع ٍد �إلهي« :وتكونُ �أب ًا
تنف ِتح ال�ستار ُة على �شيخوخة �إبراهيمُ ،
وعق ِْم �سارة ،وعلى َ
لجِ ُ مهو ٍر من الأُممَ » (�سفر التكوين .)5 :17 ,وال تظهر هاجر �إال الحق ًا لكي تتدا َرك ُعقْم
ج�سدها �إىل �إبراهيم بو�صفها خادمة .لك ّنها تمُ َنع من التمتُّع ب�أُنوثتها
الزوجة .و�سوف ُيق َّدم َ
و�أُمومتها .و ِب�س َبب الل ّذة التي تقا�س َمتْها مع �إبراهيم ،وب�س َبب الأمومة الناجتة عن الل ّذة،
ح�سنُ
ُتعا ِقبها �سارة ،على حني يقول �إبراهيم « :هي ذي جاريت ُِك بني ِ
يديك ،فافعلي بها ما َي ُ
يك» .ته ُرب هاجر بعيد ًا عنها (التكوين .)6 :16 ,ولكنَّ ِ�شرعة بالد الرافدين لي�ست
يف عي َن ِ
هي التي ُتذ ِّكرها ِب َ�شرطها كجارية ،بل ا َمل ُ
الك الذي ي�أمرها بالعودة من حيثُ �أتت .فتعود �إىل
�س ّيدتها التي َ�ستطردها نهائي ًا ْ « :اط ُر ْد هذ ِه الجْ َ ارِية وا ْبنها ،لأَنَّ ِا ْبن هذه اجلارية ال َي ِر ُث مع
ا ْبني � ْإ�سحاق» (التكوين.)10 :21 ,
الن�ص امل� ِّؤ�س�س املُتمح ِو ُر َ
حول ال ُبع ُد الرمزي (عبرْ ق�ضية ال َّن ْ�سل والت�سمية)
ُي ِ
حدث ُّ
قطيع ًة وتَفاوت ًا :االبن ‘مل ي ُعد ِ�س َّر �أبيه’ (ابن عربي) ،فهو قبل ِّ
كل �شيء ابن اجلارية« .ب�إ�سحاق
ُيدعى َ
لك َن ْ�سل .وابن اجلارية �أي�ض ًا �س�أجع ُله �أُ َّم ًة لأ ّنه َن ْ�س ُلك» (التكوين12 :21 ,ـ .)13هُ نا،
وحده .يا لها من ِق ْ�سمة غريبة
تنف�صل الت�سم َية عن ال َّن�سل .و َي�ؤول نقْل اال�سم �إىل �إ�سحاق َ
ِ
بالن�سبة للذر ّية نف�سها !
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وا�ض ًعا الو َلد
« َفب َّكر �إبراهيم
هاجرِ ،
ً
�صباحا و�أخذ ُخب ًزا و ِقربة َماء و�أعطاهُ ما ِل َ
على َك ِتفها ،و�ص َرفها (التكوين .)14 :21 ,عنوان ال�صحاح الذي يد ُّل على طرد هاجر هو:
«�إ�سماعيل و�إ�سحاق» .هكذا ُتط َرد الأُم حتى من عمل ّية َط ْر ِدها .ال�شيء َ�س ُيقال عن حياتها� ،أو
ال�صحراء .وميحو ال َّر ْمل معالمِ �أُنوث ِتها .فهي
ِقيل �شيء قليل .وهكذا تتال�شى َ
هاجر بني ُكثبان َّ
ُنجب.
مل ت ِع�ش �إال ِلت ِ
هاج ْر لال�سم روابط مع الهجر ِّيني ،وهي قبائل
يقول �إميل �أو�ستي َ � : E. Ostyآج ْرَ ،
عربية ُر َّحلَ .ج ْذ ُر ا�سمها هـ ج رْ .
وجذر لفظة ه ََج َر يعني ا َمل ْنفى.
الن�ص التوراتي ،ط ْرد ًا تا ّم ًا
�سوف ُتط َرد تلك املر�أة ،التي ِ
جتد نف�سها منف ّية من ّ
ق�صتَها .ث ّمة تلمي ٌح واحد هو هذه الآية« :ر َّبنا �إنيَّ
من ّ
الن�ص القر�آين الذي ال يذ ُكر ا�س َمها وال َّ
هاجر م َّرتَني� .أ ّما
� ْأ�سكنتُ ِمن ُذ ِّر ّيتي ِب ٍ
زرع» (القر�آن .)37 :14 ،و ِبذا ت�صري املر�أ ُة َ
واد غ ِري ذي ٍ
يخدم �إال للإجناب .ال �شيء �سوف ُيقال عن انتظارها كامر�أة،
عت�صر فقد ُن ِ�س َي .مل ِ
اجل�سد املُ َ
َ
و�صد ،عن الرنج�س ّية املمحوقة� .سوف يمُ حى بني ُكثبان
اجل�سد الذي ُ�سرعان ما ُي َ
عن انفتاح َ
الن�ص .ما �إن تظهر حتى تختفي َكمِ ثل اللحظة.
اجلزيرة العربية .ث ّمة ُنت ٌَف هنا �أو هناك خارج ّ
تن�سحب خلفها لتمحو ُك ّل �أثر .و�إذ ًا فقد كان
َه�شا�شة �أ َثر .و ُيحكى �أ ّنها تركت �أذيال ثوبها ِ
البحثُ عن ُمالقاتها َ�ض ْرب ًا من الع َبث.
الن�ص التوراتي،
علينا ،ونحن نبحث عن �أثر� ،أن نعي�ش املنفى يف ُلغة ٍّ
ن�ص �آخر ،هو ُّ
حيث يل َمح الع َر ُب كمِ ثل ِظ ٍّل �أُ َّم �إ�سماعيل� ،أي �أُ َّمهم .الأ ُّم ال ُتقيم حتى يف الكتاب امل� ِّؤ�س�س الذي
ت�شييد الأ�صل.
يد ُّل َ�صمتُه بو�ضوح على ا�ستبعاد الأُنوثة �أو ط ْر ِدها من عملية
ِ
خ�ص�ص
يف املو�سـوعة الإ�سـالمية مث ًالُ ،تل َمح الأُ ُّم ٍ
ب�شكل عا ِبر ،يف ّ
الن�ص املُ َّ
ال�صفا واملروة .يبقى ال ّزمنُ ُمع َّلق ًا يف عتمة الق َلق� .أُ ّم
لإ�سـماعيل ،وهي جتري يائ�سـ ًة بني َّ
نبوع لإطفاء ظ َم�أ الطفل ،لإنقاذ االبن« .كم هو م ٌّر الطريق
وحيد ٌة ،يف ِ�ش ّد ٍة ،تبحث عن َي ٍ
�إىل زمزم !» 1حتى احل�صى يتذ َّكر مرار َة الألمَ ِ الذي ُيث ِقل ُخطاها الطائ�ش َة ُذ ْعر ًا .ما
�شرف على املوت
�أط��ول الطريق �إىل زمزم ! طريق النهـاية لها خ�صو�ص ًا �أنَّ الطفل ُي ِ
بق�ضاءٍ �إلهي.
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ذكرت بالتف�صيل تعذيب �سارة للجارية ( َثق ُْب الأُذ َنني
أ� َّما املُخ ِّيلة العربية التي
ْ
واخلتان لكي ال ُتغري رجا ًال �آخرين) فطاملا تو َّقفت عند لقاء الأب
عالم ًة على العبوديةِ ،
واالبن حول الكعبة� .سوف يعود الأب بعد ع ّدة �سنوات حني كانت هاجر قد فارقت احلياة
(ال�شيء َ�س ُيقال عن هاجر) ،لكي َين ُق َ�ش َختمه وا�س َمه .املر�أة ُم�ستب َعدة من عملية البناء الذي
ال�صخر ،حتفر الأ ُّم على احلجر �أ َر َق نرج�س ّي ٍة
ُي�ش َّبه
ب�صرح ّ
رمزي .و�إذ ينحتُ الأب ا�سمه يف َّ
ٍ
جمروحة.
اجل�سد املُ ِح ّب الذي ع َرف الرع�شة واالفتتان ؟ ال ُيذ َكر
ما الذي يبقى من هذا َ
ج�س ٍد ُم�ش َّو ٍهُ ،مه َم ٍل ،محُ َّطم .لقد َّ
اجل�سد ـ
حط َمت الكتابات املُق َّد�سة هذا َ
يف الن�صو�ص �إال َك َ
وح ٌي ؟» كما �سوف ت�ص ُرخ
املا ّدة .و إ� َّنا َل ُندر ُِك �إدراك ًا تا ّم ًا مت ُّر َد هذه املر�أة َ
و�صيحتها�« :أَذ ِل َك ْ
2
يف ق�صيدة �أدوني�س.
لئن كان الدين «ي�ض َمن للعقل التوقف يف ال�سببية �إىل ما ال نهاية» كما يقول بيار
�سبب ا�ستحال ِة عملية َ�سدِّ الفراغ �إ ّال على قاعدة حمق الأُنوثة
لوجاندر  P. Legendreفما ُ
وا ُ
قواعد نزَ و ّية  pulsionnellesلهذه العملية التي هي ،يف
ج�سد املر�أة ؟ �أ ّية ِ
جلرح النازِل يف َ
الواقع ،عمل ّية ُقربان ّية ؟ �سوف يكون لعودة الأب بعد ع ّدة
�سنوات َن ْب ٌذ لزوج ِة �إ�سماعيل الأوىل،
ٍ
وتقوي ٌة لـزواجه الثاين .حيث نقر�أ يف قِ�ص�ص الأنبياء للثعالبي �أنَّ �إبراهيم ُيبارِك تلك التي
الرجل واملر�أة يتغ ّذى ،يف م�سار ت�شييد
قدم ْيهّ .3
مما يعني �أنَّ الف�صل اجلن�سي بني ُ
غ�س ْلت َ
َ
وامي � fantasmatiqueسي�صري مرجع ًا اجتماعي ًا ـ ثقافي ًا .ومل ي�ستطع
الأ�صل ،من تَرا ُت ٍب هُ ّ
ن�سي
ال َّر�سول �أن يجتثَّ اجلن�س من ُتربة الهيمنة وال�سلطةُ .ث َّم �إنَّ العمل على ال ُبعد الرمزي ُي ِ
وي للإ�سقاطات الدينية املُ�ست َم ّد من املنابع الطفولية النف�سان ّية.
الأ�صل ال َنـزَ ّ
�إذا كان الدين ميثل قطيعة مع الأخالق ،كما يقول كريكيغارد ،فما هذه الأخالق
إمكانيات املعنى� .إ َّنه
اجل�سد الذي ال ُيحت َمل ؟ هذا ُيجاوز �
ِ
ج�سد الأُنثى ُج َ
��رح َ
التي ُتك ِّبد َ
حافز يتط َّلب الأر�شيف التوحيدي هذا
حتطيم تا ٌّم لأُ ُ�س�س الرنج�سية والهو ّية .فمن �أجل � ّأي ٍ
ال َّر ّ�ض النف�سي  trauma؟
يف هذه التجربة الق�صوى تهجر اال�ستعار ُة ال�صحراء .وتتو َّقف ال�صحراء عن كونها
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املكان الأ�سطوري لالنفتاح على الأر�ض امل� ِّؤ�س�سة ،على الالمرئي بو�صفه �شرط ًا ل ّلغة ،على
رم ٍل ،وو�شو�شة ريح ،على
الغياب بو�صفه م� ِّؤ�س�س ًا للمعنى ،على الرغبة وارت�سامها ،على أ� َث ِر ْ
«ق ّيوم ّية ال ّن َف�س» ،4والكتابة-الذاكرة .مل َت ُع ْد ال�صحرا َء �صحراء ال َّر ْ�س ِم والأ َثر� ،صحراء
والغ�سق بنغماته املُتع ّددة.
الروابي وال ُكثبان� ،صحراء اللون وال ِعظاءات ،واالنعكا�سات امل�ضيئةَ ،
تهجر ال�صحراء كما يهجرها ال�صوت ّ
املب�شر.
جوم الالمعة ُ
يف هذه التجربة الق�صوى ،ال ُّن ُ
هاجر لونُ ال َبيا�ض.
ِل�صحراء َ
هاجر (� َآجر )Agar ،ترى ال َينبوع ،تتذ َّكر اللغ ُة
امل�صدر التوراتي هو الذي يجعل َ
والن�ص الآخر هذه القرابة الأل�سنية بني الر�ؤية واملر�أة .اال�سم ‘مر�أة’ والفعل ‘ر�أى’
الأخرى
ّ
مان َ
نف�سه يف اللغة العربية التي فيها ُتع ّرف امل��ر�أ َة ب�أ ّنها حا ّدة الب�صر .ففي
يتقا�س ِ
اجل ْ��ذ َر َ
َ
محُ اورة امل�أدُبة ،عندما يقول ُ�سقراط لديوتيما الأجنبية القادمة من مانتينيه ،بينما كانت
تتح َّدث عن هذه الآ�صرة املتينة بني ا ُ
حل ّب والإجناب�« :أمتنى �أن �أكون ع َّرا ّف ًا لكي �أفهم ما
القا�سم املُ�شرتك بني املر�أة
احل َّدة الب�صر ّية هي ِ
يمُ ِكن �أن يعنيه هذا» .يمُ ك ِننا القول �إنَّ هذه ِ
والع َّراف .ويقول جاك الكان «الك�شف عن املعنى الأكرث خفا ًء ،املُتع ِّلق بالأ�سرار اخلف ّية ،كان
مق�صور ًا على الن�ساء».
هاجر ،ت�� َرك� ،أهمل .و�ستكون هاجر ُمه َمل ًة حتت ال�شم�س املحرقة
َ
هجر :يعني َ
الهاجرة يف اللغة العربية .كانت جتري كاملجنونة يمُ ِّزقها
جلزيرة العرب .وهذا معنى كلمة ٍ
ولدها املُتفا ِقم .واحلال �أنَّ َ
تكت�شف ينبوع املاء،
الأمل �أمام ظم أ� ِ
الهذيان ُي�س ّمى هُ ْجر ًا .و�أخري ًا ِ
الهجري ،الذي َ�س ُيطفئ ظم�أ الطفل .إ� ّنها طريقة رائعة يف �إطالق اللغة لتغذية الأ�سطورة.
كيف ال يحتفظ َ لِ�سان الع َرب �إال بالعقوبات القا�سية التي �أُ ِنزلت بها ،وك�أنَّ الن�ص العربي
كام َل ق ّوته الأ�سطورية ـ ال�شعرية .وملاذا يختار التوحيد الإ�سالمي من �أجل
هاجر ِ
يفقد �أمام َ
ُم�ستق َب ِل �أ�ص ِله املر أ� َة املخلوع َة من مكانتها كامر�أة ُم�شتهاة ومرغوبة ؟ وملاذا تتطلب عملية َ
وحر َّيتها ،وحياتها� .إنَّ
الالهوتي َل َيقتاتُ
ج�س ِدهاُ ،
َ�س ّد الفراغ ،منفى املر�أة ،واجتياح ح ّقها يف َ
َّ
ب�أج�سا ِد ال ِّن�ساء.
وح��ده��ا .فامل�شهد
حتطيم امل���ر�أة وانتهاك ح ّقها ال تف�صح عنهما الأ���س��ط��ورة َ
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االجتماعي لبداية الت�أ�سي�س الإ�سالمي ير�سم لوح ًة يرتافق فيها الت�أ�سي�س مع ا�ستعباد املر�أة
ج�س ِدها ا�ستناد ًا �إىل ق�ضاءٍ �إلهي.
وتمَ لُّ ِك َ
تقول املر�أة  :ـ «يا ر�سول اهلل� ،أال تَتز َّوج ؟»
ُيجيب  :ـ «بلى ؟»
�شئت عذرا َء».
�شئت ث ِّيب ًا ،و�إنْ َ
ـ «�إنْ َ
فا�س َتف َْ�سر قائ ًال :ـ َ«من هي الث ِّيب َومن هي العذراء ؟»
ـ «�سودة وعائ�شة».
5
ـ «فاذهبي ْ
علي».
فاذكريهما َّ
كانت الأوىل �أرمل ًة .مات زوجها يف معركة املُ�سلمني الأوىل �ض َّد املُ�شركني ،وكانت
الثانية عائ�شة .يتّفق امل�ؤ ِّرخون ،وكتّاب ال�سرية النبو ّية ،و ُم َد ِّونو الأخبار على �أ َّنه طلبها للزواج
حني كان ُع ُمرها ِ�س َّت �سنوات.
َف ْلن�سمع روايتها « :جاء ر�سول اهلل بيتنا .فاجتمع �إليه رجا ٌل من الأن�صار ون�ساء.
وم�سحت وجهي ب�شيءٍ من ماء،
فجاءتني أُ� ِّمي و�أنا يف �أُرجوح ٍة بني عذ َقنيَّ .ثم �س َّو ْت �شعري،
ْ
ُث َّم �أقبلت تقودين حتى �إذا كنتُ عند الباب ،وقفت ف�أنزلتْني ،حتى ذهب ُ
بع�ض ن َف�سيَّ ،ثم
حينئذ
جال�س على �سرير يف بيتنا .ف�أجل�ستني يف ُحجره ( )...كان عمري ٍ
�أدخلتني ور�سول اهلل ٌ
6
ِت�س َع �سنوات».
وات التي �ش َّقها له الكبارّ � .أي �أ َّنه يخ�ضع للقواعد التي يمُ ِليها
ي�س ِلك الطفل الق َن ِ
ال�شرعة التي ُيع ِّرفها البا ِلغ .ومن �أجل ذلك
الحظ ِ
ه�ؤالء ،ويتع َّلم ما ق َّرروا �أن ُيع ِّلموه إ� ّياه ،و ُي ِ
الديه َ
اللذين ُيل ِقيان على عاتقه �أمر حتقيقها
ي�ص ُعب عليه كثري ًا �أن يتج َّرد من املُ ُثل ال ُعليا ِل َو َ
قريب الر�سول ؟
دائم ًا بطريق ٍة �أو ب�أُخرى .وهل َث َّمة ما هو �أكرث مثالية من �أن يكونَ َ
وحتكي عائ�ش ُة �أي�ض ًا يف الأيام الأوىل لزواجها َ « :ق ِدم ر�سول اهلل (�ص) من غزوة
بنات لعائ�شة ُل َع ٍب،
تبوك �أو خيرب ،ويف َ�س ْهوتها ِ�س رْت ،فه ّبت الريح ،فك�شفت ناحية ال�سرت من ٍ
7
فقال :ما هذا يا عائ�شة ؟ قالت :بناتي ! ( )...ف�ضحك حتى ر�أيتُ نواجذه».
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يكتب املحلل النف�ساين �ساندور فريانتزي « :8 S. Ferencziبا ِل ٌغ وطفل يتحا ّبانِ ،للطفل
هُ وامات طفول ّية بريئة  ،fantasmes ludiquesك�أن يلعب َدور ًا �أموم ّي ًا �إزاء البا ِلغ .قد يت َِّخذ الل ِع ُب
�شك ًال ُطفولي ًا بريئ ًا ،غري أ� ّنه يبقى دوم ًا يف م�ستوى املح َّبة ،بينما يخت ِلف الأم ُر عند البا ِلغ».
�أ َّما ّ
يجد �أ�ص َله يف تب ُّد ِل َمن ٍط
الر�ض النف�سي فلي�س ناجم ًا عن هُ وام �إغراء �أو ِخ�صاء ،لك ّنه ِ
فرط والعنيف لإثارة
ُمعينَّ لمِ �ص ٍري �ش َبقي ُمرت ِبط مب�ستو َيني ُمتناف َرين للجن�سان ّية� ،أي :ال ِفعل املُ ِ
اغت�صاب نف�سا ّ
ين .ينتج
جن�سية ُمب ِّكر ،ال ِفعل الذي ي�أخذ بالتايلِ ،تبع ًا لبع�ض الظروف ،قيمة
ٍ
عن هذا التحطيم انهيا ُر الأنا .ويتح ّدث فريانتزي عن هزّة نف�سان ّية  Erchütterungاملُ�شت َّقة من
ال�سهل ومن دون
معنى ُحطام  Scuttالذي يت�ض َّمن االنهيار ،وفقدان ال�شكل
ّ
اخلا�ص ،والقبول َّ
ل�شكل ممنوح« ،ككي�س الطحني» .ال يتّ�صل الأمر هنا ُمبرا َفع ٍة تبغي �إثباتَ براء ٍة �أ�صل ّية
ُمقاومة ٍ
اجل ْن�سان َّيتَني ،مالحظة
(لأنَّ للطفل ِجن�سان ّي ًة وهُ َوام ًا) ،بل يتع َّلق مبالحظة تَنا ُفر هاتَني ِ
مما ُي�سم ِّيه فريانتزي بـ «ا�ضطراب
امل�سافة بني جن�سانية البا ِلغ واملح َّبة �أو جن�سان ّية الطفل)ّ .
اللغة»  .confusion de langueوهو
ا�ضطراب ُي�س ِّبب �صدم ًة غ َري ُمتو َّقعة� ،صدم ًة �ساحقة ناجتة
ٌ
عدم حت�ضري يو ِّلد االبت�سار
املر�ضيُ « .نف ِّكر هنا بالثمار التي ُ�سرعان ما ُت�ص ِبح نا�ضجة
عن َ
ّ
9
حينئذ ي�ست�س ِلم
الباكر ِلث َمر ٍة ُمد َّودة».
ٍ
ولذيذة ،حينما َي ْ�سح ُنها منقار ُع�صفور ،وبالن�ضوج ِ
الطفل مل�ص ِريه املحتوم بو�صفه «ر�ضيع ًا عامل ًا» .nourisson savant
يف هذا ال�سياق �سوف تنطق الطفلة ال�صغرية التي مل تفارق الطفولة و�أحالمها
باملرجع الديني امل�ؤ�س�س للوحدانية الإ�سالمية بحكم الن�ضوج املبكر ،ً ،و�ست�صبح أُ� َّم امل�ؤمنني،
وذاكر َة امل�سلمني.
هي يف �إ�سناد احلديث ،عند عائ�شة.
تتو َّقف �سل�سلة ال َع ْن َعنة� 10,ضمن تقليد �ش َف ّ
فهي ِع ْلم ال َ
ين�ضب ،وذاكر ٌة ال ُي�صيبها ت َلف الزمن ،وال ي ؤ� ِّثر فيها الن�سيان .ذاكرة ميتدحها
«�س ِّم َي الإن�سانُ �إن�سان ًا لأ َّنه ين�سى� 11».أال يقول
حتى �أولئك الذين ال يتو َّقفون عن تكرار القولُ :
الن�ص َّ
بال�ض ْبط« :ميحو اللهّ ما ي�شاء و ُيث ِبتُ » (القر�آن )39 :13 ،؟ �إذ ال ُب َّد من ا َمل ْح ِو لكي
النف�سي ال يمُ ِكن �أن تقوم بهذه العمل ّية
تكونَ الذاكر ُة ِكتابة .على �أنَّ ذاكر ًة �أ َّث َر فيها ال َّر ُّ�ض
ّ
ال�ضرورية التي ُت�س َّمى ِبال َك ْبت .فهل �أنَّ �أَ ْمث َل َة  idéalisationهذه الذاكرة جته ُل �أو ُت ِنك ُر الأث َر
املُ ِّ
ال�صمتُ والإنكار ؟
حطم ِلل َر ّ�ض النف�سي الذي ُي ِ
�ضاعفه َّ
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الوا�سع ،الذي هو ِع ْل ُمه،
وعل َمها الديني ِ
كان الر�سول ُي ِح ّب حيوية ذهن عائ�شةِ ،
وعندما يقول نا�صح ًا امل�سلمني ب�أن ينهلوا من ِعلم هذه ‘ا ُ
حلمرياء’ [�أي حمراء ال�شعر] هذه
بقدر ‘ما هو مطلوب منها �أن تكون’.
ُمفارقة حتى يف ُ�ص ْل ِب العبارة� .إذ تغدو الطفلة جاهلة ْ
يتكلم بع�ض امل�ؤ ِّرخني ،حتى الأكرث حداث ًة عن ت�سامح الر�سول �أمام عائ�شة وهي
تلعب بدُماها .ويقولون هذا دليل على حم ّبته لها .ال �أخفي �أين �أظل م�شلولة احلركة الفكرية
�أمام �إنكار ال�صدمة النف�سية والتحطيم ّ
الر�ضي و�أظ ّل فاقدة ال�صوت �أمام عملية الأم َثلة التي
حتمي الأنا من ال�شعور بالكراهية والإح�سا�س بالذنب.
�سكتُ �أ َّي َة �إمكاني ِة تفكري.
ال ُب ْعد املُق َّد�س ُي ِ
تلك التي ت�ستدعي ذكرى البنت ال�صغرية وهي تلعب مع دُماها �أمام النظرة الاله َية
ن�شد ق�صيدة ‘�أنا ابنُ جال’
طام حياتها على نح ِو ما نفعل ونحن ُن ِ
للزوج ـ الأب ،حتكي ُح َ
حيث ُتعبرِّ اللغة اجلميلة عن كابو�س الر�ؤو�س املقطوعة ،والأج�ساد التي َّ
تتحطم �أو تتطاير
،نن�سحب من �أنف�سنا �أو نغيب عنها ،حتت
�أ�شال َء .ونحن � مَّإنا ُنردِّد �أبيات ًا ِ�شعرية فائقة اجلمال
ِ
ت�أثري ال ُّرعب ،وحني ُيعبرَّ عن التهديد بالت�صف َية ِب ِ�ش ٍعر ُيراعي قواعد البحر والقاف َية .ذلك
لتحمان �إىل ح ّد �أنَّ ال ُعنف يغدو ،عبرْ اللغة،
�أنَّ ال ُعنف واللغة ،يف مخُ ِّيلتناُ ،مت�شابكان ،بل ُم ِ
ُمق َّد�س ًا .لك َّننا مل نف ّكر بعد يف هذه الثنائية :لغة ما قبل الإ�سالم اجلميلة ،التي ت�صري َعبرْ
13
بط ُل �أ ّية قدر ٍة على املقاومة ،والتفكري.
الإ�سالم ُمق ّد�س ًة ،ولأ َّنها ُمق َّد�سةُ ،ت ِ
12

بن�ص ُمقد�س ،يته َّرب حتى املُث َّقفون م ّنا من ك ّل ت�سا�ؤل .حيث
حالمَ ا يتع َّلق الأمر ٍّ
كتاب �إىل كتاب زمن ًا فردو�سي ًا ب�صورة هُ وام ّية ،حتكي
حتكي اال�ست�شهادات املُتك ِّررة من ٍ
عا�ش ًا مطبوع ًا باحلنني �إىل َ
ُم َ
عظمة املا�ضي .واحلال �أنَّ ال ُعنف هو ال ِق�سمة اليوم ّية له�ؤالء
الن�سوة اللواتي ُكنَّ ُي�شا ِر ْكنَ يف تفتُّح الإ�سالم .وكان م�سرح الأنوثة ي�شهد على التنا ُف�س الأكرث
املتوح�شة ،واحلقد بني الن�ساء ،واخل�ضوع لل َّر ُجل الذي ميتلك جن�سي ًا هاته
َه ْو ًال ،والعداوة ِّ
الن�سوة .حتى حف�صة التي ارتبط با�سمها َج ْم ُع القر�آن كانت محُ َّقرة� .إذ قال لها �أبوها الذي
لك َج ُ
مال زينب وال َح ْظو ُة عائ�شة .لقد علِمتُ أ� َّنه ال
�سي�صري اخلليفة الرا�شدي الثاين« :لي�س ِ
ال�ص َلة الرجولية وعن احتقار املر�أة ،و�إن كانت
ُي ِح ُّب ِك ولوال �أنا َلط َّل ِ
قك 14 ».هذا كال ٌم ُيعبرِّ عن ِّ
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زوجها الأ َّول حياته من �أجل الدين اجلديد،
ابنتُه من حلمه ودمه .وكان على �سودة ،التي ق َّدم ُ
ج�سد ال ّر ُجل الذي كان ُي ِّ
ج�سد عائ�شة .فهيِ ،لكونها
�أن ُتع ِلن ِ
ف�ضل َ
احلداد م ّر ًة ثانية على َ
ُمه َّددة بالطالق ،لن تبقى �أُ ّم ًا للم�ؤمنني �إال لأ َّنها ُتقدِّ م ليلتَها ِه َب ًة للمر�أة الأُخرى� .أو �أي�ض ًا،
اجلميلة زينب� ،أجمل ن�ساء ُقري�ش التي وقع الر�سول هائم ًا يف ُح ِّبها بعد �أن ملح �شعرها وك ِت َف ْيها
العارِيتَني .لك ّنها كانت زوجة ابنه بالتب ِّنيَ ،زيد املُ�س ّمى «ابن محُ ّمد ».وعلى هذا� ،سوف ُيح َّرم
ومنذئذ �سي�صري
التب ّني يف الإ�سالم ،ويعود زيد بن محُ ّمد �إىل ا�سمه الأ�صلي زيد بن حارثة.
ٍ
رتاج ٌع بالقيا�س �إىل القانون الروماين .وهكذا ط ّلق زي ٌد
الن�س ُل َن ْ�س َل ال َّدمِ .ليجد الإ�سالم �أ َّنه ُم ِ
زينب اجلميلة التي ت�صري ،هي �أي�ض ًا ،زوج َة الر�سول و� َّأم امل�ؤمنني .أ� ّما عائ�شة ،زوجة حبيب
َ
زواج الر�سول من زينب
اهلل ،فلم ي ُكن ُع ُمرها �إال اثنتي ع�شرة �سنة .وها هي تقول ع�ش ّي َة ِ
اجلميلة امل�أخوذة من ابنه بالتب ّني« :كيف وجدتَ زوجتَك ؟»
يروي ُكتّاب ال�سرية النبوية احلادثة من دون �إح�سا�س ُ .ث َّم ي�صمتون �صمت ًا ُمط ِبق ًا.
راعي امر�أ ٍة أُ�خرى ؟ هل
ِلكنْ ما طبيعة ال�شعور الذي يعرتي امر أ� ًة عندما يكون حبي ُبها بني ِذ َ
ُّ
التحط َم وال َه ْجر ؟ ال�صور ُة با ِلغ ُة ال ُعنف
ُيخ ِّفف املُق َّد ُ�س ح ّدة انف�صالها عنه ؟ هل يخفف �آالم
يظ على م�سرح يتخا�ص ْمن
وال َق�سوة .فهاته الن�ساء (ن�ساء الر�سول) فري�س ُة الأ َر ِق ،وال َع ْج ِز ،وال َغ ِ
آيات يو ّقعن
رج ٍل� ،سوف ُير ِّت ْلنَ على ِغرار �إن�شا ِد ‘�أنا ابنُ جال’ٍ � ،
فيه ويتمزّقنَ من �أجل ُح ِّب ُ
ب�أن ُف ِ�سهنَّ  ،من خال ِلها ،قرا َر مو ّتهنَّ  .و�سوف ُتردِّد ا ُ
ده�شة:
حل َمرياء ال�صغرية ،مع ذاكرتها املُ ِ
تتحجر �أمام وح�شي ِة الفعل� .أَ ِه َي
«و�إذا املو�ؤد ُة ُ�س ْ
ئلت ب� ِّأي ذ ْن ٍب ُق ِت ْلت» (القر�آنَّ .)9-8 :81 ،
ق�ص َة
يا ُترى َمو�ؤد ٌة �أم «ر�ضيع ٌة عالمِ ة» ؟ احل ُّق �أنَّ عائ�شة املُ ِّ
تحجرة وهي على َق ْيد احلياة ،تتلو ّ
نف�سها مو�ضو َع ُق ْربان.
ُقربان 15,من دون �أن ت ِعي �أ َّنها هي ُ
مثلما �سوف تتلو« :واهجروهُ نَّ يف
امل�ضاجع وا�ضربوهُ نَّ »( 16القر�آن ،)34 :4 ،الآية
ِ
ؤ�س�سوا فنَّ «ك ِّمـ ّية الألمَ » quantitatif de la souffrance
ف�سرون لكي ي� ِّ
التي ي�ستحوذ عليها املُ ِّ
ح�سب تَعب َري ْي مي�شيل فوكو) .حيث يتب ّنى الرجل ،يف عمل ّية
ُ
و«ال�سلطة الفائقة» ِ ( surpouvoirب َ
ت�صنيف للعقاب ،ما يع ّده �أكرب �أنواع العذاب« .ال ُيك ِّلمها من غري �أن َيذر ِنكاحها وذلك عليها
ٍ
17
ترجع �إىل ما ُي ِح ّب».
�شديد» ،يقول الطربي الذي يُكمِ ل «حتى ِ
راهقة �أي�ض ًا« :ن�سا�ؤكم ح ْر ٌث لكمَ ،ف�أْ ُتوا َح ْرثكم أ� َّنى ِ�شئتُم» (القر�آن.)223:2،
و�ستتلو املُ ِ
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ف�سرين �ستتوقف عند مخُ تلف
جاءت هذه الآي ُة لتحرمي اللواط ،ولكن ت�أويالت املُ ِّ
الو�ضع ّيات خالل العملية اجلن�سية� .سي�صبح هذا الأخري حم ًال للنظر والت�أمل حيث يت�شابك
فالرجل هو ممُ ت ِلك املتعة ،بينما تكتفي املر�أة بتح ُّمل الق�ضيب
اجلن�س ،وال�سلطة ،واملُق َّد�س.
ُ
من دون � ّأي �أثر لل ّذة.
أبعدنا عن ملحمة جلجام�ش حيث تقول �إناناَ « :ف ْر ِجي ،هو �أَ َك َمتي املُت�أهِّ بة� ،إذ ًا
ما � َ
من �سيحرثها يل ؟»
ال َب ْونُ �شا�س ٌع بني كالم امر أ� ٍة تتح ّدث عن رغبتها ،بل عن �شه َّيتها التي ُتعينِّ الع�ضو
اجلن�سي ِل أُ
ون�ص يجعل املر�أ َة ُم�ست َلب ًة من ِّ
كل متع ٍة بل غائبة عنها.
لنثى يف عالقته ِ
بالرحمٍّ ،
بينما جتعل
الن�صو�ص التي ُت�ؤ ِّول هذه الآية ،وهي املُهَيمِ نة يف املجال ال�شرعي الديني ،من
ُ
املر�أة الط َر َف الأخر�س يف العالقة اجلن�س ّية.
تكت�سب
تغدو اجلن�سان ّية ت�ص ُّرف ًا ُيلتزَ م ب ِه من خالل ِ�ش ْرع ٍة تقوم على املُق َّد�س لكي ِ
ال�سلطة .لقد حت�� َّول اختالف
�شرع َّيتها .وهكذا ي�صري اجلن�س رِهان ًا �سيا�سي ًا ،هو ِره��ان ُّ
اختالف مرت ِبط بالهيمنة وبالرقابة على الع�ضو اجلن�سي للأُنثى .ف�ض ًال عن
اجلن�سني �إىل
ٍ
ّ
انطالق «للأنظمة ،ومبد�أً للتح ُّكم القيا�سي
�ستخدم ،كما كان يقول فوكو ،نقطة
ٍ
�أنَّ اجلن�س ُي َ
َ
ف�سح اجلن�سانية
املجال ل�سيا�س ٍة �أخالقية للجن�س املُهَيمِ ن .ف َت ْف ُقر �شعري ُة
 .»régulationsوبذا ُت ِ
لل�سلطان .وتتجه �آل ّيات ال�سلطة �أ َّو ًال
اجلن�س ل�صالح �سيا�سة اجلن�س ،التي هي �شكل �سيا�سي ُّ
الن�سقُ
الرمزي امل�ست ِن ُد �إىل �إنكار الغريزي
ُّ
اجل�سد ويخت ِلط القانون بالقمع ،بينما ي�صري َ
�إىل َ
جن�س واحد .وت�صبح العبودية
املُبا�شر الذي يجعل منه فرويد قاعد َة احل�ضارة� ،إنكار ًا ملتع ِة ٍ
جتد يف ال�شرعي �إطار ًا لها ( ُنذ ِّكر هنا ب�أنَّ جمتمعاتنا
للنظام الرمزي خ�ضوع ًا لل�سيادة التي ِ
ال تزال غري علمان ّية) .نحن نتم َّثل هذا على َع َجل ،وبالتايل نخلط بني القواعد االجتماعية
ين�ص عليه القانون ال يقمع رغبة الفرد ،بل على العك�س،
ـ الثقافية والقانون .غري �أنَّ ما ُّ
ُين ِتجها .فالقانون ي� ِّؤ�س�س ذات ّي َة مو�ضوع الكالم  .la subjectivité du sujet de la paroleوباملقابل
يخت ِلط القانون ،يف الن�ص الذي �أُحا ِول و�صفه ،بال َّن َ�سق ال�شمويل �أو بال�شمولية من حيث هي
«النفي املُط َلق للحر ّية» (ه ّنا �آرندت .)H. Arendt

الآخر | �صيف 2011

153

154

�أُ ّماً كانت �أَم بِنتاً !

الن�ص
الأُ ّم :امر أ� ٌة ـ ح ْر ٌث ُتب ِلغنا ب�أنَّ عمل ّية التنا ُقل ت ِت ُّم عن طريق َن ْبذ املر�أة من ِّ
نف يتزامن مع �إطاللة الدين التوحيدي !
ميحقُ نرج�س َّيتها .يا َله من ُع ٍ
الديني الذي َ
ّ
العلوم الدينية ِب�أمان ٍة.
راهقة �سوف ُتب ّلغ
البنت :بنت ر�ضيعة عالمِ ة ـ محُ َّطمةُ ،ث ّم ُم ِ
َ
زوجها الر�سول ،مل ي ُكن عمرها يتجاوز � 18سنة .لذا �سوف ُتعبرِّ َق�سو ُتها الكامن ُة
وحني مات ُ
نف�سها يف َموقع ِة اجل َمل.
عن ِ
ومقدوح فيها
راع ْي �أُ ٍّم ـ َح ْر ٍث ُم�ش َّوه ٍة
إ� َّنه َل َ
قدر غريب بالن�سبة ِل َو ْحيُ ،و ِلد بني ِذ َ
ٍ
بنت �سوف ت�صري �أُ َّم ًا من دون �أن ت�صري امر�أة .
راع ْي ٍ
كامر�أة ،ومات بني ِذ َ
عذابات
�سوا ٌء �أكانت أُ� ّم ًا �أم بنت ًا� ،أَ أُ��سطور ًة �أم واقع ًا ،فهي َن َ�س ُب ن�ساءٍ يف َغمر ِة
ِ
َ�شييد
وح�سب ،بل ُ�سلطة �سماءٍ تتط َّلب ،يف هذا الت ِ
ال�سلطة ِ
ُّ
وح َيلها .وهذه لي�ست ُ�سلطة دُنيو ّية ْ
يرت�سم كمظهر احتجاج ُي�ؤ َّول
الرمزي ،عبودي َتهُنَّ  ،وانقيادَهنَّ � ،أعني ب َك َمهُنَّ  .وما يمُ ِكن �أن ِ
على �أ َّنه جتديف� .سل�سلة ن�ساءٍ ُيولدن ال�شعور بالغرابة املُق ِلقة� ،إىل درجة �أنني �أن�سى يف بع�ض
الأحيان �أن يف ما وراء هذا ال�شقاء � ،أو �إىل جانب �شقا ِء البنت ال�صغرية ،متع َة الطفل ال�سر ّية.
ي�ستح ُّق ال ِعقاب .لذا ال
ُيع ّد التفكري ب�شرط الأُنوثة يف هذه ال ُبلدان انحراف ًا ،انتهاك ًا ِ
أ�سباب عبود َّي ِتهنَّ .
ت�ستطيع الن�ساء �أن ُيجا ِب ْهنَ حتى � َ
يحكي بورجي�س �أنَّ ابن ُر�شد وجد نف�سه �أمام م�شكلة ذات طبيعة فل�سفية « ُمتع ِّلقة
بامل�ؤ َّلف ال�ضخم الذي ُي�س ِّوغه ابن ُر�شد �أمام الأجيال� :شرح �أر�سطوِ 18 ».ترد لفظتان يف كتاب
فنّ ِّ
ال�شعر دون ك َلل ،ي�ستحيل ترجمتهما �أو درا�ستهما« :تراجيديا» ،و»كوميديا» .وملَّا كان يجهل
ترجم تراجيديا باملديح ،والكوميديا بالهجاء وال َّلعن .ويف النهاية ،يقول
فنّ امل�سرح ،فقد َ
ابن ُر�شد [يف حكاية بورجي�س] «تكثرُ تراجيديات وكوميد ّيات رائعة يف �صفحات القر�آن ويف
19
املُع َّلقات ْ
الع�شر».
لن�ص �أر�سطو .ويبدو يل �أنَّ اخلط أ�
�سوف يكتب �أُمربتو �إي ّكو عن ترجمة ابن ُر�شد ّ
مل ي ُكن عائد ًا فقط �إىل جهل �أبن ر�شد بلغة هومريو�س �أو بفنّ امل�سرح ،بل كان متالئم ًا مع
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ف�س ُر ال ُف َقها ُء القر�آن ،انطالق ًا من ال ُقر�آن.
امل�شروع نف�سه :تف�سري م ؤ� َّلفات �أر�سطو مثلما ُي ِّ
واحلال �أ ّنه كان يكفي �أن نت أ� َّم َل تاريخ العرب لكي ُندرِك املعنى احلقيقي للرتاجيديا،
�ضي للحياة اليومية حيث كان ال ِفكر �أُ�ضحي ًة على مذبح املُق َّد�س.
بو�صفها
َ
م�سرح ِع ْل ِم نف ٍْي م َر ٍّ
متوجه ًا �إىل جان بوالن :J. Paulhan
ومن املُفيد �أن نت أ� ّمل هذا التاريخ يف �ضوء ما يكتب �آرتو ّ
اجل�شع املُعطى لها عادة.
وا�سع ،ولي�س باملعنى املا ّدي ِ
«يجب �أن ت� َؤخذ ك ِلمة -الق�سوة -مبعنى ِ
وك�سر ال َق ْيد ،والعودة
وبذلك �أُطا ِلب ُمبقاطعة املعنى املُ َ
�ستخدم ،والقطع النهائي مع البنيةْ ،
�أخري ًا �إىل الأ�صول الت�أثيل ّية للغة ...من وجهة نظر الروح ،فالق�سوة تعني الت�ش ُّدد ،والتطبيق
ُ َ 20
يرحم ،واحلزْ م ،واملطلق».
والقرار الذي ال َ
�ضي �إىل ما وراء املعنى ال�شائع بغية ال َغو�ص
لو اتّبعنا مخُ ّطط �آرتو ْ
(ك�سر ال َق ْيد ،واملُ ّ
ال�صطدمنا ُمبفارقة َّ
ه�شةَ .فاللُّغة
يف جذور اللغة ،بق�صد احلزم والقرار الذي َ
اليرحم)ْ ،
العربيةِ ،لكو ِنها ُلغ َة جذور ،تدفع �إىل التفكري بتعريف �آرتو هذه اللغة «املو�ضوعية واملح�سو�سة»
التي « ُتفيد يف تثبيت الأع�ضاء و�شدِّ ها» 21كـ «معنى �شرقي للتعبري»�َ .ش ّد الأع�ضاء .فكلمة ‘قال’
مث ًال تعني ‘� َأح َّب’ و‘قتَل’ .الل�سان (الع�ضو) ِ‘م ْق َول’� ،أي ما يقتُل� ،أو ما يجرح .و‘الكالم’
هو ا ُ
ج�سد اللفظة ذاته .واللفظ هو ال َق ْذ ُف ،بعيد ًا (كان املحلل
جلرح .فال َقتْلُ ،من�ضو يف َ
لل�صوت) .العملية الدا ّلة ُتعبرِّ
النف�ساين بيار ٍفديدا  P. Fédidaيتح ّدث عن ِّ
ال�س َعة الفيزيائية َّ
ج�سد الك ِلمة ذاتهُ .ع ْنف
وح�سب ،بل يف َ
عن القتْل وال ُع ْنف .لكنَّ ال ُع ْنف ال يكمن يف قلب اللغة ْ
منذ البدء لأنَّ ال ُعنفوان هو البداية.
«يف البدء كان ال ِفعل» (فرويد بعد غوته) .هذا الفعل هو قتْل الأب الذي ُي َع ُّد �ضروري ًا
حدث االبنُ قطيع ًة مع الأَ ْم َثل ِة املُ ْ�ستع ِبدةِ .ومنَ املفيد لنا ،هنا� ،أن ن�أخذ مالحظة
من �أجل �أن ُي ِ
فرويد ،يف كتابه مو�سى والتوحيد عن غياب القتل يف الإ�سالم .فالإ�سالم ُيجا ِبه هذا الغياب
والتفجر» (�أدوني�س) 22تقوم تراجيديا ب�شر ّية
بتحطيم الأب .واحلال �أنَّ ُمقا ِبل ُلغة «االنبثاق
ُّ
(بالتعا ُر�ض مع الكوميديا الإله ّية) حيث �إنَّ �أمر ًا ُمفارِق ًا ُيت ِل ُف امل�صاد َر الأ�سطورية ال�شعرية
داع َي ًة �إىل ِّ
رمز احلرف ،نا ِف َي ًة يف الوقت نف�سه
للغة :تقول الآية ال ُقر�آنية الأوىلِ « :اقر�أْ !» ِ
فك ِ
ل ّذ َة التفكري ،ومخَ ِاطره.

الآخر | �صيف 2011

155

156

�أُ ّماً كانت �أَم بِنتاً !

يخ�ضع امل�صري الفردي ،يف رِهاناته  ،للرهانات اجلماعية التي ينتمي �إليها .فاملكان
خ�ص�ص له يجعل م�صريه غ َري قا ِب ٍل لالنف�صال عن امل�صري َ
اجل ْمعي .فما �ش�أنُ الأُنوث ِة عند
املُ َّ
رجال هذه الثقافة الذين ُيجا ِبهون �صور ًة ِج َّد مخُ ِزي ٍة عن املر�أة ؟ �أ َولي�س ر ْف ُ�ض الأُنوثة عند
امل�سرحني الديني ،واالجتماعي ،وهذا منذ
الرجل م�شروط ًا بهذه ال�صيغة حل�ضور الأُنوثة على
ُ
َ
الت�أ�سي�س ؟
يكتب فرويد« :على ال َّنفْ�س �أن تتم َّثل احلالة احلقيقية للعالمَ اخلارجي ،و ُتف ِّكر
يف �أن حتمِ ل �إليها تغيري ًا حقيق ًا .مل ي ُعد املُم َّثل هو املُريح ،بل احلقيقي حتى لو ترافق مع
الإزعاج 23».الإزعاج والإتالف هما الإمكانية الوحيدة لتحويل «تاريخ الأ�سطورة» �إىل «تاريخ ـ
راجع ٍة
ع َمل» ،بح�سب تعبري املفكر الي�سوعي مي�شيل دو �سريتو ِ ،M. de Certeauلل ُمبا�شرة بـ « ُم َ
ُم�ستمِ ّرة ِلل َم�ضامني من خالل التعميق َّ
وال�شطب» (24كايفالي�س .)Cailvallès
وهذا غري ممُ ِكن �إال �إذا َم َن ْحنا �أن ُف َ�سنا حر ّي َة التفكري .فال تفك َري من دون ُحر َّيـة.

* Antonin Artaud, Le Théâtre et son double , Gallimard, Paris, 1964

ج�سد امر�أة ،دار ال�ساقي � ،2006ص .25
�  1أدوني�س ،تاريخ يتمزَّق يف َ
 2املرجع نف�سه.
ّ �  3أي زوجة �إ�سماعيل الثانية .ذلك �أنَّ �إبراهيم �س�أل ،حني عاد �إىل م ّكة ،عن بيت ابنه �إ�سماعيل ،فد ُّلوه،
ف�أتى �إىل باب داره ،وط َرق الباب ،فخرجت �إليه زوجة �إ�سماعيل  ،ف�س�ألها عن معي�شتهم ،فقالت  :نحن يف
زوج ِك ف�أقرئيه ال�سالم وقويل له ُيغيرِّ عت َبة بابه .فلما جاء
�أ�سو أ� حال من ِ�ضيق املعي�شة ،فقال لها �إذا جاء ُ
ُ
�إ�سماعيل �أخربته بالأمر ،فقال لها  :هذا �أبي وقد �أمرين �أن أ�فار َق ِك ،فاحلقي ب�أه ِلكُ .ث َّم تز َّوج بغريها .فجاء
نف�سه فقالت له  :نحن بخري واحلمد هلل ،ف�أو�صاها �أن
�إبراهيم بيت ابنه ثانية و�س�أل الزوجة الثانية ال�س�ؤال َ
تُقرئ �إ�سماعيل ال�سالم وتقول له �أن ُيث ِّبت عتبة بابه .انظر :ق�ص�ص الأنبياء للثعالبي ،دار الكتُب العلمية،
بريوت ،الطبعة الأوىل� ،ص.50 ،
 4يعود التعبري «قيوم ّية ال ّنف�س» � la verticalité du souffleإىل التتجربة ال�صوفية عند ابن عربي .راجع:
Houriya Abdelouahed, La visualité du language, L’Harmattan, Paris, 1998.
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ب�سام حممد حمامي ،دار دانية للطباعة والن�شر ،دم�شق � ،1993ص .82
 5ن�ساء حول الر�سول ،دّ .
�  6أم امل�ؤمنني ت�أكل �أبناءها ،نبيل ف ّيا�ض ،بريوت � ،1999ص .22
�  7أُ ّم امل�ؤمنني ت�أكل �أبناءها ،نبيل ف ّيا�ض ،املكتبة الع�صرية ،بريوت � ،2006ص .24
Ferenczi S., ‘Confusion de langue entre les adultes et l’enfant’, in Psychanalyse IV, 1982, p. 130.
8
 9املرجع نف�سه� ،ص .113
 10ح َّدثنا فالن عن ُفالن  ...وهكذا.
ن�س َي) عن ابن ع ّبا�س قوله «� مَّإنا ُ�س ٍّم َي الإن�سان �إن�سان ًا لأ ّنه
 11ينقل ابن منظور يف ل�سان العرب (مادة ِ :
ُعهِ د �إليه ف َن ِ�س َي».
احلجاج بن يو�سف الثقفي خطبتَه امل�شهورة
 12مطلع ق�صيدة لل�شاعر ُ�سحيم بن وثيم الرياحي ا�سته َّل به ّ
التي يُهدِّ د فيها �ش ْعب العراق ،والبيت الكامل هو:
‘�أنا ابنُ جال وطلاّ ُع الثنايا متى �أ�ضع العمام َة تعرفوين’
Question soulevée, in Le regard d’Orphée, Fayard, 2009.
13
 14ن�ساء حول الر�سول ،نف�سه� ،ص .113
� 15سواء �أكان هذا خيالي ًا �أم واقعي ًا ،فالأ�س�س الالواعية هي التي يجب �أن تل ِفت االنتباه.
د .ما�سون ،يف ترجمته لهذه الآية« :والتي تخافون ُن�شوزهُ نَّ فعِظوهُ نًّ Admonestez celle dont vous
16
ً
ُ
 ،craignez l’infidélitéواحلال �أنَّ ُمفردة «ن�شوز» تعني ال�شعور بالفوق ّية الذي يعرتي �شخ�صا ّما .مل ي ُعد ال ُبعد
نوع كان .انظر :حورية عبد الواحد« ،هذا احلجاب الذي ُيخفي
الرنج�سي املروي �سوى ن�شوز جن�سي من � ّأي ٍ
الغابة» يف Topique, n° 110, juin 2010, pp. 183-193. :
ُ
َّ
 17الطربي ،جامع البيان ،بريوت ،من�شورات دار الفكر ،املجلدان  5ـ � ،6ص  ،64وقد �أورد الطربي ،وهو
ف�سر �سورة الن�ساء ،يف هذه ال�صفحة وما بعدَ ها ،ع ّد َة روايات:
«وا�ضربوهُ نَّ ِل َي�ؤ ْبنَ �إىل الواجب عليهِ نَّ »« ،ف�إن
ِ
ُي ِّ
ِّ
َ
امل�ضجع وال ُيكلمها .»...
هجرها يف
َ
هي ق ِبل ْت و�إال َ
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
 21املرجع نف�سه� ،ص .141
�  22أدوني�س ،ديوان ال�شعر العربي (اجلزء الأول) ،دار املدى للثقافة والن�شر ،دم�شق � ،1996ص .15
S. Freud, ‘Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques’, In Résultats, idées,
23
problèmes, I, PUF, pp.-135-143.

24
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M. de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, 1975, col. Folio, p 340.
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بوجه
بوجه عام ،مع افرتا�ض �أنَّ الف ّنانني ُيجيبون عنه ٍ
نطرح �س�ؤال الآخر ّية ٍ 1
خا�ص .ملاذا ؟ لأنَّ التعميم ُي�س ِّبب خطر التجريد .ك ّنا نعت ِقد �أنَّ لدينا مت ُّث ًال ما للآخر ّية.
ّ
تباعدة .لي�ست ال َآخر ّي ُة ع�ص َّي ًة على الإدراك �ش ْر َط �أن
ومع ذلك فلقاءاتنا بالآخر ُمتخ ِّفية ،و ُم ِ
مما هي عليه الآن
الر�سم ّ
نر�سم حدودها .لكنْ مل ي�سبق �أبد ًا �أنْ كانت احلدود �أ�صعب على ْ
كما �سوف ُت ِّ
و�ضح بع�ض احلكايات الفل�سفية التي ُنورِدها يف ما ي�أتي من هذا البحث .غالب ًا،
ُ
و�ض َعها
جتريدها ب�صورة �أف�ضل.
فه َمت الآخر ّية ،وكانت الغاية من هذا
ُم ِ
َ
واحلال �أنَّ لها َم ِ
املُح َّدد ،وزمن َّيتها ،و�أ�شكال ظهورها ،واجتنابها .و�إذا كان ث َّمة غمو�ض ُيغ ِّلف الوجود ،فهو
غمو�ض الآخر ّية .وما دُمنا ُن�س ِقط الآخر ّية ك أَ�نا �أعلى ،فنخنُ � مَّإنا ُنخطئ حركتها� .إذ ًا اليكفي
بوجه عام .بل ينبغي �أ�ش َك َلتُه .لأنّ الآخر ّية هي امل�شكلة التي تبحث ك ُّل
�أن ُيط َرح �س�ؤال الآخر ّية ٍ
خا�صة ،ف َمادامت
�إرادة ط ِّيبة� ،إن مل ي ُكن عن ح ِّلها ،فعلى الأق ّل عن َمف َْ�صلتها .و ِلهذا �أهم ّي ٌة ّ
الآخر ّية ُملقا ًة يف جحيم التجريد ،وما دامت غري ُمد َركة ،وغري مفهومة ،وما دامت غ َري
حال من احلرية واال�ضطراب تتح ّدى منظورنا
فهي ُت ِ
دخلنا يف ٍ
نابع ٍة من تركيب ِّ
حوا�سناَ ،
الو�صل بني علم الأخالق وعلم اجلمال .و�إذا �س ّلمنا ب�أن علم
العقلي .ذلك �أنَّ الآخر ّية ِ�ص َلة ْ
اجلمال ُي�ش ّكل جممو َع ُمد َركا ِتنا ،وم�شاعرنا ،و�أحا�سي�سنا ،و�إذا ر�أينا �أنَّ هذا املجموع ُيغيرِّ
فحينئذ ُندرِك� ،إدراك ًا عا ّم ًا على الأق ّل ،كيف ن�صري � َآخ ِرين� .إنَّ كيف ّية
و�سلو َكنا،
ٍ
�أخالقيتناُ ،
وعلماء
هذه ال�صريورة وممُ ار�ستها هما مو�ضع الت�سا�ؤل .ومعلو ٌم �أنَّ ال ُكتّاب الأخالق ّينيُ ،
الالهوت ،ع ّمقوا ُم�شكلتنا كما ينبغي .حتى إ� ّنهم كانوا املُح ِّققني فيها �أحيان ًا .ولوالهم لمَ ا َب َدونا
2
َ
�سبيل �أُخرى ِل َ�ص ْو ِن ال َآخر ّية !
�ساذجني يف بح ْثنا عن ٍ
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هل تطرح امل�ؤ َّلفات الفنية �س�ؤال الآخر ّية ؟ ي�ؤ ِّكد هذا ال�س�ؤال جممو ٌع وا�س ٌع من
الت�أ ّمالت جتمع بينها هذه املُ�س َّلمة :الآخر ّية غري موجودة يف ذاتها .غري �أ ّنها يف غاية الواقعية.
وح�سب ،بل يف ُك ّل ع�صر .ونحن ،اليوم،
كان ال ُقدماء يعرفون هذا .طبع ًا ،لي�س يف اليونان ْ
وحداث ِة �أعمالهم غري املُكتمِ لة.
أ�سا�س ُعزل ِة الف ّنا ّنني َ
مانزال نعرفه .وقد تكون هذه املعرفة � َ
لو ُو ِج َدت الآخر ّية يف ذاتها ،فلن تكون �آخر ّية ،بل هو ّية عينية .الهو ّية العينية هي
�أن يكونَ الكائنُ ذاتَه الكائن ًا � َآخر .ولكنْ � ،إذا كانت الآخر ّية غري موجودة يف ذاتها ،فما ِ�س ُّر
كو ِنها واقع ّية ؟ لقد �أو�ضح جي ّل دولوز  Deleuzeهذه امل�شكلة من خالل متييز ُم�ستو َيني :م�ستوى
االفرتا�ضي ،وم�ستوى املُتح ِّقق .االفرتا�ضي اليتعار�ض مع الواقعي .فهو واقعي كاملُتح ِّقق.
�أ ّما االفرتا�ضي َفيتعا َر�ض مع املُتح ِّقق .و�إذا حت َّقق االفرتا�ضيَ ،ف َق َد افرتا�ض َّيته .والآخر ّية
واقعية وفق ال�شكل الذي تتج ّلى فيه على امل�ستوى االفرتا�ضي .وحني تتح ّقق ،تتال�شى يف
كوارث ُمت� ِّأ�صلة يف التاريخ كالإعدام َح ْرق ًا ،ومحَ ارِق املُ َ
نح ّل .ال َآخر ّي ُة � ِآمن ٌة
بتذالت ،والفنِّ املُ َ
وجب
على امل�ستوى االفرتا�ضي ،على م�ستوى ال�صريورة .وملّا كانت غري موجودة يف ذاتهاَ ،
�إيجادُها .لذلك ُيجدِّ دها الف َّنانون با�ستمرار يف الأعمال الفن ّية.
اليوجد �إال
نحنُ النلتقي ،على م�ستوى املُتح ِّقق� ،إال َذ َوات ًا .ففي احلياة االجتماعيةَ ،
�أ�شخا�ص يقفون �ض َّد �أ�شخا�ص �آخرين ِ�ض ْمنَ عمل ّية ا�ستعباد .المكانَ فيها لل َآخ ِر ّية .فجوهر
الذات هو حتقيق �إنتاجها .وجوهر الآخر ّية هو �إظهار افرتا�ض ّيتها� ،إظهار �صريورتها .ومل
ِ
ن َر �أبد ًا ذات ّي ًة تال َق ْت مع �آخر ّية ،ال ّل ُه َّم �إال على �شكل جرائم ،وقتل جماعي ،وحمارِق .على
َم ِّر الع�صور ،يحمي الف ّنان ،يف حداثته غري املُكتمِ لة ،من هذه اللعنة .مع �أ ّنه يتح ّملها يف ك ّل
ع�صر.
لقد ق ِلق �أدوني�س من و�ضع الف ّنان �-أو أ� َّنه ،باملعنى نف�سه تقريب ًا ،ق ِلق من الآفاق
التي تنفتح فيهَ -حي ُثما تكون الآخر ّية يف خطر .وخ�صو�ص ًا يف فرن�سا التي ال تطرح ،بتف ُّردها
اخلا�ص� ،إال �س�ؤال ال ُهو ّية .بغية اال�ستجابة لهذا الق َلق الذي ي�شعر به �أق ّل محُ ِّبي الفنّ  ،يجب
ّ
طرح ُم�س ّلمة ثانية :الف ّنان هو حار ُِ�س ال َآخر ّية .ف�إنْ كانت الآخر ّية غري موجودة يف ذاتها و أ� ّنها
مكان ّما .ومكانها املُح َّدد هو العمل الف ِّني .فمع ِّ
ذات
توجد يف ٍ
كل ٍ
واقعية فع ًال ،فال ُب َّد من �أن َ
اعتبارات غري ُمتح ِّققة.
نف�سها يف حت ُّققها وتتال�شىُ ،يعارِ�ض الف َّنان افرتا�ض َّيته يف
ٍ
ُتعا ِنق َ
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راهن ٌة ُم�ستحيلة .وما الف َّنان
عا�صرة �إال ُم َ
نظر ًا �إىل �أنَّ الآخر ّية لي�ست ُم ِ
عا�صرة للذات ّية .وما املُ َ
عا�ص ٍر �أبد ًا ِلـ «ذات» ،لـِ «هو عي ُنه» .إ� َّنه � َآخ ُر .و ُيغيرِّ الذات التي تت�أ َّمل عم َله �إىل «�أنا � َآخر».
بمِ ُ ِ
نف�سه ،واقعي ًا.
وجد ال�شيء يف ذاته ويكون ،يف الوقت ِ
ومع ذلك ،من املُفا َرقة �أ ّال ُي َ
�شكالت ُتق ِلق جال َلة
يبقى الغمو�ض قائم ًا� .إذ ال ينط ِلق تفكري يف الآخر ّية من دون �أن ُيثري ُم
ٍ
اخلا�صة به للخروج من
الأ َنو ِّية .لن نذهب بالت�أكيد �إىل ح ّد اال ّدعاء ب�أنَّ الف ّنان ميتلك الكفاءة
ّ
الغياب عن
جمال «�أناه» .فال�صوف ُّيون والالهوت ُّيون يتقا�سمونها .ومهما ي ُكن من �أمر ،ملاذا
ُ
ظهر حدود النهائية ـ باعتبار �أننا ُنو َلد ومنوت و�أنَّ برنامج
حقل الذات ّية ؟ �إذا كانت الذاتية ُت ِ
فوا�ص ُلُ ،ث َّم فجوات .يف هذه الفراغات ،يذوب
احلياة محُ َّدد ـ تنبني ف�سح ٌة رغم ًا عنهاُ ،ث َّم ِ
الر�سام،
الـ «�أنا» .هذه الفراغات ُكوىً للمعنى حيث ينطوي ال�شاعر على نف�سه ويغيب .أ� ّما ّ
�سحات
واملُ�ص ِّور الفوتوغرايف ،وال�سينمائي ،فيخ ُلق ،ك ٌّل على طريقته ،وعلى م�ستواه اخلا�صُ ،ف ٍ
ِل ُيم ِّرر يف �أخاديد املا ّدة التي حت ِب ُ�سه قلي ًال من الهواء الن ِق ّي .من غري هذه ال ُف ْ�سحات ،قد نفتقر
التوح�ش .التهذيب هو
�إىل التهذيب :االقرتاب كثري ًا يعني االختالط .واالبتعاد كثري ًا يعني ُّ
الإيقاع ،الأ�سلوب الذي ي�ستق ِبل الآخر ّية يف َمنط �أ�صلي هو َمنط ال�ضيافة :زخرفة ال�ضيافة
كات الغياب واحل�ضور.
ومننمتها حيث ُيقيم ال َآخر ،مع أ� َّنه لي�س �إله ًا ،يف ت�شا ُب ِ
وحيث �إنَّ ال�ضياف َة تقود ك َّل �شيءٍ �إىل ذاتها ،وتقود �أق ّل م�شكلة �إىل ق�ض ّي ِة َم ْ�س َكن،
فه َي مل َت ُعد ال ِنعم ًة وال
مع ا�ستطاالته اجلغرافية ،التي ُت َع ّد فل�سفة هايدغر امتداد ًا لهاِ ،
درعه الوطن ّي ُة الهو ّيات ّية وا ِمل ِّل ّية بخطا ِبهما املُت�شابه .لكنْ �إذا تعينَّ
حظ ًا .إ� ّنها ُخداع ُت�ش ِّكل َ
على ال َآخر ّية �أال تلتقي بالذاتية �أبد ًا ،كما نعت ِقد ـ و�إال �صارت املحرقة حتم ّية حتى يف احلياة
ف�صل
يجب �أن تتح ِّقق ُك ُّل ٍ
ذات ،مع ذلك ،داخل هو ّيتها العينية ،فكيف مُن ِ
العا�شقة ـ و�إذا كان ِ
لواقع واحد ،و�أنَّ �إحداهما تتال�شى �إنْ ِه َي
روابط الآخرية بالذاتية ،وخ�صو�ص ًا �أ َّنهما وجهان ٍ
ُع ِزلت عن الأخرى ؟
هذه هي �إ�شكالية الف ّنان .فحني كتب �آالن جوفروا - Jouffroyوهو ُيعيد قراء َة
دانتي -ق�صيدة ‘ُ Trans-Paradis-Expressعبور الفردو�س ال�سريع’( ،هذه الق�صيدة العظيمة
ذهل لق�صيدة ،4 Transsibérien
التي �أهم َلتْها اجلماعات الإعالم ّية ،والتي هي ال�صدى املُ ِ
ينت�شل ال�صديق (فرجيل) من اجلحيم حيث نفا ُه
كانت فكرة الآخر يف ُ�ص ْل ِب تفكريه لأ َّنه ِ
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ال�شاعر الإيطايل العظيم� .إذ ًا كيف جنر ؤ� على القول ،بعد خم�سمائة عام ،مع الوجود ِّيني،
�إنَّ اجلحيم هو ال َآخرون ،هـذا ما اعتقدوه ،من دون ّ
�شك ،يف ُ�سخر َيتهم ال�سوداء ؟ �إنَّ �أوروبا
العبودية ،والإعالمية ،هي ،بالتايل ،هذه املُ�ضا ّدة لل�شعر التي تي�أ�س �إىل ما النهاية من
الآخر ّية البازغة.
توجد يف ذاتها .والف ّنانون هم ُح ّرا�س الآخر ّية.
�إذ ًا لنف ِرت�ض افرتا�ضني :الآخر ّية ال َ
يمُ ِكن �أن ُتط ِّور َ
هذين االفرتا�ضني ِ�س ُّت حكايات فل�سفية ،بو�صفها نوع ًا من التمهيد .ال�شيء
5
ُمتخ َّيل يف حكاية .ف َمن يحكي ؟ ِطفل� .صريور ٌة ـ ِطف ٌل .كان نيت�شه يعرف هذاِ .ا ْم َنع طف ًال من
يج ُّف روحي ًاَ .فك ُّل عمل ّي ِة حكي
الل ِعب ،امنعه من احلكي ،يتو َّق ْف عن �أن ينمو ،عن �أن يكربِ .
عمل ّي ٌة حيو ّية� .إ ّنها ال�سريورة التي بها ت�صري الهو ّية العينية � َآخ َر.
هاكم الآن كيف �أنَّ رق�ص ًا مو َّقع ًا تاريخي ًا يدخل بني �شري َكني� ،شريك الهو ّية الذي
انتقال
ُيريد �أن ُيعا ِنق الآخر ّية ،و�شريك الآخر ّية الذي عليه �أن ُيقا ِوم �ضغوط الذات ّية ،يدور يف ٍ
رج �سينمائي.
ع�شوائي .ودولوزَّ � ،أط َر حركته على طريقة مخُ ٍ
ومو�ضوعه.
« ِل َن ُعد �إىل �آثار ح�ضور ال َآخ��ر .الأثر الأ�سا�سي هو التمييز بني وعيي
ِ
ينحدر هذا التمييز من ِبنية ال َآخ��ر� .أَنْ �أم�ل�أَ العالمَ بالإمكانيات ،واخللف ّيات ،واحل��دود
ِ
�سج ًال،
�سج ًال �إمكانية عالمَ ٍ ُم ِ
الغام�ضة ،والتح ُّوالتُ - ،م ِّ
رعب حني ما �أزال غ َري مرعوب� ،أو ُم ِّ
رع ُبني العالمَ ُ ح ّق ًاُ - ،مغ ِّلف ًا باملظاهر نف�سها العالمَ
على العك�س� ،إمكانية عالمَ ٍ ُم َط ْم ِئن حني ُي ِ
ذاته الذي ميكث �أمامي ُمط َّور ًا ب�صورة �أُخرى متام ًا ُ -مك ِّون ًا يف العالمَ كثري ًا من االنتفاخات
َ 6
التي حتتوي عوالمِ َ ممُ ِكنة :هو ذا الآخر.
منذ ذلك احلني ،يت�ص َّرف الآخر بحيث يتال�شى وعيي بال�ضرورة يف « ُك ْنتُ » ،يف
ما�ض مل ي ُعد ُمتطا ِبق ًا مع املو�ضوع .قبل �أن يظهر ال َآخر ،كان هناك ،مث ًال ،العالمَ ُ املُ َطم ِئن.
ٍ
رعب .فال �أكون �أنا �شيئ ًا �آخر غري الأ�شياء التي ك ّونت
وحني ينبثق ال َآخرُ ،يعبرِّ عن عالمَ ٍ ُم ِ
ما�ض ،هو بالتحديد العالمَ الذي يجع ُله ال َآخر
حياتي املا�ض َية ،وال يتك َّون � َ
أناي �إال من عالمَ ٍ ٍ
ما�ض .وخطيئة نظريات املعرفة ك ّلها أ� َّنها
مي�ضي .لئن كان ال َآخر عالمَ ًا ممُ ِكن ًا ،ف�أنا عالمَ ٌ ٍ
عا�صرة الذات واملو�ضوع ،على حني �أن �أحدهما ال يتك َّون �إال َعبرْ تال�شي ال َآخر».
تَ� ِ
شرتط ُم َ
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عا�صرين ِلل َآخر .تلك هي �صيغة جان جاك رو�سو النادرة :ال�شيء الذي
ل�سنا �أبد ًا ُم ِ
ع�صر ُمعينَّ  ،لك ّنه يرتّد ِ�ض َّد ذاته ،وهو غري مفهوم �إذ ينتج ،بني ال�شخ�ص
ِق ْيل مر ًة واحدة يف ٍ
ر�سل �إليه ومن دون مو�ضوع .لي�س مفهوم ًا كما كان
ر�سل �إليهَ ،
حد ٌث ،عم ٌل يغدو من دون ُم َ
واملُ َ
ير�سم �أناه� ،أناه احلقيقي .مل َّر ٍة واحدة .م ّرة أُ�وىل .فقط ،الأنا
يتم ّنى رو�سو .فقد كان ُيريد �أن ُ
هو ّية عينية .الهو ّية العينية هي ما ُيفيد �أنَّ رو�سو ال يمُ ِكن �أن يكون �إال ذاتَه .غري �أنَّ الفيل�سوف
يرغب يف �أن ترى َمدام دو فاران�س رو�سو احلقيقي ،ذاك الذي ُتخفيه هُ و ّيتُه ال�شاحبة .يف ك ّل
م َّرة يمَ ْ ُثل �أمامها ،يفقد املقدرة على الكالمَ .مدام دو فاران�س تنظر �إليه ،بينما يتال�شى «�أنا»
ما�ض ،يف «كنتُ » تدف ُنه وحت ِب�سه يف �صريور ٍة عا�شقة� .إنَّ ما ال يمُ ِكن �أن نقوله،
رو�سو يف عالمَ ٍ ٍ
يجب �أن نك ُت َبهَ .ب ْي َد �أن الكتاب َة قبرْ ُ الكالم .هذا هو التقليد املُتَّبع ،على الأق ّل منذ �أفالطون.
احلي � ،مَّإنا هو
الكالم الأ�صلي ،الكالم الذي يجب �أن تنطقه َمدام دو فاران�س من منبعه ّ
كال ٌم مفقود .والكالم الذي يجب �أن تتح َّدث به مع ال�شعب ـ وهنا تك ُمن َ
عظمة م�شروع رو�سو
اخلا�صة حتى ُيعبرِّ عن
ـ لن يكون مفهوم ًاُ .يق ِفله قبرْ الكتابة .ينبغي �أن ميوت رو�سو يف ذاته
ّ
نف�سه .املُ�ستوى بكامله هو الذي يتغيرَّ  .على م�ستوى الذاتية ،كان رو�سو يريد حتقيق �أناه،
العا�شقة.
وكانت َمدام دو فاران�س ُت ِغرقه يف املا�ضي و ُتفنيه :هذا هو املوت الأ َّول يف الرغبة ِ
على هذا امل�ستوى ،رو�سو حمكوم ،حتى يف ال�شيخوخة ،بال َت ِت َّمة اخلطرية ،باال�ستمناء الذي
�أجاد الفيل�سوف ديريدا درا�س َة وظيفته الكينون ّية يف عمل الفيل�سوف .وقد يكون اال�ستمناء
بنية ِّ
كل هو ّي ٍة عينيةُ .يغيرِّ رو�سو ُخ ّطته .هاهو الآن على م�ستوى االفرتا�ضي حيث يمُ ِكن �أن
تتج َّلى � َآخر َّيتهِ .لكنْ ِب َ�ش ْرط .وهذا هو موته الثاين .فهو ،لكونه غائب ًا� ،سوف يبلغ قلب َمدام
غياب الذات .ويف هذه احلال ،مار�سيل دو�شـان.
دو فارين�س .والعمل املكتوب ِ
يك�شف بها َء ِ
�شاهد هو الذي ي�صنع اللوحة� ،أي ال َآخر .لكن َمن ال َآخر ؟ َمدام
 Duchampمحُ ِ ٌّق يف َقوله :املُ ِ
وحده هو حار ُِ�س الآخر ّية.
فارين�س ؟ رو�سو ؟ ال هذ ِه وال ذاك � .مَّإنا العم ُل الف ِّني َ
يمُ��ك��ن �أن تتمف�صل العالقات ب�ين الهو ّية والآخ��ر ّي��ة م��ن دون �أن ت�صهر
كيف ِ
ُم�ستو َي ْيهما ؟ كانت غاية فل�سفة هيغل ب�أكم ِلها �أن تجُ يب عن هذا ال�س�ؤال .فمن الناحية
النظر ّية ،ال يمُ ِكن �أن يتح َّقق االفرتا�ضي لأ ّنه يفقد افرتا�ض ّيته .لكنَّ هيغل ،يف الواقع ،ر�أى
اللهيب املُت� ِّأ�صل
متام ًا �أنَّ الهو ّية العينية وال َآخر ّية وجهان لرغبة واحدةِ ،لهذه املح َرقة  ،7لهذا
ِ
انبالج نور ال�شم�س ،وينتهي ب�أر�ض غربية يف نار غروبها.
يف التاريخ الذي يبد�أ من ال�شرق ،مع
ِ
�ضاعف
ق�صة محَ ْ رق ٍة حمك ّي ٍة هنا ،وعلى امل�ؤ َّلف �أن ُيطفئها .وث َّمة ،يف م�ؤ َّلف رو�سو ،موتٌ ُم َ
هذه َّ
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ف�صل العالقات بني الهو ّية العينية والآخر ّية .فاحل�ضور يف ذاته يقتل م َّرتَني .ورو�سو،
يمُ ِ
الي�صل �إىل َمدام دو فاران�س من دون �أن تتخ َّلى هذه بدورها ،عن هو ّيتها العين ّية.
الغائبِ ،
8
�ضاعف لمِ َدام دو فاران�س
ج�سد ًا من ال َآخر يف الغياب املُ َ
اكت�سب َ
�إذ ًا العمل املكتوب هو الذي َ
ولرو�سو� .إنَّ للت�ضحية العا�شقة هذا الث َمن :امل�ؤ َّلف ،وامل ؤ� َّلف فقط ،يحتفظ بالرغبة اخلا ِل�صة
يف الآخر .ونحن ال َآخرين ،نحنُ ال ُق َّراءُ ،ن ْح ِيي هذه الرغبة .على حني �أنَّ الأمر مخُ ت ِلف عند
هيغل .فالف ّنان ُيجا ِبه ،هذه امل ّرة ،اقت�صاد ًا �ضخم ًا للرغبة .مل ي ُكن االقت�صاد َّ
ال�ش َبقي ،عند
رو�سو� ،إال بنية الهو ّية العينية .لكنَّ هيغل يقوم بعك�س ما قام به رو�سو .فبينما ُيريد هذا الأخري
ير�سم هو ّيته العينية ،وال يلتقي ،نظرياً� ،إال � َآخر ّية تغيب ،عمل ّياًُ ،يريد هيغل �أن ير�سم على
�أن ُ
م�ستوى الت�أريخ  ،9نظريا ًَ � ،آخر ّية تذوب ،عمل ّياً ،يف مبد�أ الهو ّية.
الظ ّل  .10لأنَّ لي�س للواقع معنى �إال من
َ
الحق ِ
قد ُر الف ّنان �أن يتخ ّلى عن الواقع و ُي ِ
الظ ّل الذي ير�س ُمه ك ُّل م�ؤ َّل ٍف والذي ي�شهد على الواقعي ب�إحيائه .لكنْ يف م�ؤ َّلف هيغل،
خالل ِ
احليوي� .أدلبريت فون
بح�سب َه ِّمه
ّ
ال�شم�س هي املح َرقةِ ،
والظ ُّل يختفي .ك ُّل ف ّن ٍان ُي ِبدع َ
�شامي�سو  Von Chamisso .11ير�سم الإن�سان الذي ف َقد ظ ّله .وبرو�ست ير�سم ِ�س َّر �سدوم يف ظ ّل
ف َتيات يف ربيع العمر .وهيغل ،ك�إيكار ،يحرق �أجنحة الروح املط َلق.
ير�سم هيغل معالمِ ِظ َّلني :ق َّو�ض
ما ال��ذي ُ
يح�صل يف فينومينولوجيا ال��روح ؟ ُ
 ،aufhebungوح َّول  .umgestaltenفالتقوي�ض والتحويلُ ،متَمف ِْ�ص َلني ب�إحكامُ ،يحيطان بدا ِفع
الهوية العينية وال َآخر ّية ُم�س ِّب َبني معرك ًة ُكربى كان ينبغي �أن تكتمِ ل يف الثورة الفرن�سية .كم
يتو�صلوا ،مثلما فعل د.
من الف َّنانني مايزالون اليوم هيغل ّيني ؟ �أريد �أن �أقول كم من بينهم لن َّ
هـ .لوران�س � ، D.H Lawrenceإىل حتطيم قوقعة �سلب ّيتهم املُزدوجة لكي ينفتحوا على الأُفق ؟
عا�صر ؟
املُ ِ

�إذ ًا ما الذي ح�صل يف فينومينولوجيا الروح التي مل ي ُعد ممُ ِكن ًا �أن تدخل يف الفنّ

التحوي ُل هو حرك ُة ال��روح ال��ذي ي��دور حول الآخ��ر ّي��ة وح��ول الهو ّية العينية .فهو
ير�سم تقاطيعهما اجل ّذابة لكي يحميهما بال�صورة التي ُيغيرِّ هما بها اخللو ُد ذا ُته .يمُ كننا
ُ
رتجم لفظة  umgestaltenبالتحويل .حتويل الهوية �إىل � َآخر ّية .وحتويل الآخر ّية �إىل هو ّية.
�أن ُن ِ
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�سالم كو ّ
امل�شروع مثايل .واملعركة لن ت َقع ـ لأنها �ستكون رهيبة ـ �إال لت ِّ
ين .التعني لفظة
ُح�ضر ِل ٍ
حول» لكي ُتعطي ،من جملة ما ُي َ
حول»  .12وهي «تدور َ
� umgestaltenإال «الد َوران َ
عطى� ،شك ًال
للم�ؤ َّلف� ،أي ِلفينومينولوجيا الروح .فهيغل � مَّإنا يدور حول الهو ّية العينية ،كما يدور حول
الآخر ّيةَ ،
وذلك ِليمنح ُك ًال منهما �شك ًال ،مثلما يفعل اخلزَّاف متام ًا.
هل قام هيغل ،على طريقة بوتا ِد ْ�س  Butadèsالذي كان ،كما يحكي بلينيو�س الأكرب،
وهو ي�ستخدم رُ
ال�صل�صال ،بقو َلبة �شكل الآخر ّية
التاب ،أ� َّول من اكت�شف فنَّ قولبة �أ�شكال من َّ
ال�صل�صال بالنار ؟ وهنا امل�شكلة حتديد ًا .يقول
ال�صل�صال ؟ ُث َّم ُي�شوى َّ
والهو ّية العينية من َّ
بلينيو�س :ح�صل هذا يف كورنثا ،وبوتا ِد�س َم ِدين باخرتاعه البنته ،متاما كهيغل الذي َيدين
جدله لأنتيغونا التي كان َي ُع ُّدها ابنتَه الروح ّية .كانت بنت بوتا ِد�س عا�شق ًة �شا ّب ًا على َ
و�شك
يف َ
الرحيل �إىل بالد �أجنب ّية .ف�أتتها فكرة �أن تر�سم ِظ ّل هذا الوجه امل�ألوف الذي كان يغدو غريب ًا
ال�صل�صال َعلى ال ّر�سم ،و�صنع منه �شك ًال
�إذ ُي�س ِقطه �ضوء فانو�س على ِ
اجلدار .ف�أل�صق �أبوها َّ
َ
�صل�صال الآخر ّية
نافر ًا و�شواه على النار ليق�سو .وهل فعل هيغل �شيئ ًا �آخر غري �أ َّنه �شوى
ر�سم الهو ّية العينية يف حركة «الدوران َ
حول» ؟
�سري�سم ظ ًال �آخر ِلكي
عندئذ
ٍ
ُ
الذي ُيطيل ْ
ُ
�صل�صال الآخر ّية
ُيعطي عمله �شك ًال ،هو �شكل التقوي�ض .و ُبغية الهروب من النار التي يتداعى
يبتدع هيغل حرك ًة ترتكز على ِحفْظ ا َمل ْمح ّو.
ر�س ُم الهوية العين ّيةِ ،
حتت لهيبها بينما َّميحي ْ
فال�سلبي ير�سم الإيجابي كما يحدُث يف تظهري �صور ٍة.
حركة ُم�ستقاة من تقنية الت�صوير:
ُّ
�سلبي الت�أريخ الذي منه ينبثق الروح يف ذاته ،كانبثاق الهوية العينية يف عملية
الآخر ّية هي �إذ ًا ُّ
تتحجر مع ذلك ،وال تعود حتكي �إال نهاية التاريخ،
�صريورتها حتى تتث َّبت على فيلم �صريور ٍة َّ
وموت الفنّ  .لقد �أخط�أَ هيغل حركة ال�صريورة .و�سرتتبط حداثة الفنّ كلُّها بهذه احلركة
املُ َ
يكت�شف الف ّنانون يف م�ؤ َّلفاتهم الظالل التي حتميهم من املحرقة
خط�أة .واليوم �إذا مل ِ
الهيغلية ،ف�سوف يعي�شون من جديد حمارق املُ َ
بتذالت ،والإعدام حرق ًا ،واللعنة الأفالطونية
التي تطردهم من املدينة املُثلى.
ق�صة ال�سيادة والعبوديةَ ،قت َْل ال َآخر  13م َّرتَني� .صحيح �أنّ الع ْبد،
�أنتج هيغل ،مع ّ
مع عملية التحويل« ،يدور حول» ال�س ِّيد ،و ُيت ِعبه ب�سبب ُ�شغله الذي ُيغيرِّ الطبيعة التي ُتك ِّب ُله.
حال من الإدمان .ي�صري الع ْبد �س ِّي َد الطبيعة .وي�أخذ ال�س ِّيد
الو�سط يتغيرَّ وال يعود ال�س ِّيد �إال يف ٍ
مكان الع ْبد .تبا َدل ال�شخ�صان دو َرهما على التوايل .ال�شيء �أكرث من هذا .رغبة االعرتاف
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ُ
بذات يف � َآخر َّيتها .لأنَّ هذا غري ممُ ِكن،
الهيغلي عج ٌز ُمت� ِأ�ص ٌل يف التاريخ ُي�س ِّوغه
االعرتاف ٍ
جتد الآخر ّية
بحكم �أنَّ ك َّل ٍ
ذات هو ّي ٌة عين ّية .الع ْبد قات ُل ال َآخر مثلما كان ال�س ِّيد .لذلك ال ِ
ُ
نف�سها �أبد ًا على �صعيد املُتح ِّقق ،والزمن ،والتاريخ .فهل اقرتبنا ،حني ُقلنا «ال �س ِّيد وال ع ْبد»،
َ
14
من ال َآخر ّية ،حتى ونحن نرى قنطور العقل راكب ًا على ح�صان ؟ �إنَّ جوهر الآخرية هي
التوجد يف ذاتها � .مَّإنا ينبغي �إثباتها .لأنَّ الإثباتَ  ،الالنفيُ ،م ِّ
تجذر يف الثورة كما يف
أ� َّنها َ
إثبات ذاته .فهو يتح َّقق .وهذه وظيفته الكينون ّية ontologique
العدالة .الـ «هُ َو» لي�س يف حاج ٍة ل ِ
والبيولوجية .غري �أنَّ على الآخر ّية �أن ُتث ِب َت ذاتها على م�ستواها اخلا�ص .هذا امل�ستوى يجب
�أن ُي َع ّد ،و�أن ينبني عرب الل ِعب ا ُ
حل ّر مل َلكات الروح ،لي�س كما يعني كانط ،بل كما يعني �ألفريد
لول ُمتخ َّي َلة  .15و�إال تع َّر�ض خلطر التال�شي الو�شيك وامللمو�س.
جا ّري ّ � :A. Jarryأي ِع ْلم ُح ٍ
�أَجنزَ مي�شيل دو مونتينيو  Montaigneاحلركة امل� ِّؤ�س�سة للخروج من الذات ،ek-stasis
كفعل يرتكز على اخلروج من الكائن ّية�« :أنا ال �أر�سم الوجود .بل �أر�سم ا َمل ْعرب» .مل يتو ّقف هذا
املعرب ,بدء ًا مبونتينيو وانتها ًء ِبهرني مي�شو  ,Michauxعن االرت�سام والتخ ّفي .واملق�صود هنا
حوا�سي ًا بدء ًا باللحظة
فقط العبور من الهوية العينية �إىل الآخر ّية ،العبور الذي ُج ِعل ممكن ًا ِّ
تعال
التي تكت�سب فيها التجربة الوجودية قيمتها من ذاتها ،من دون الرجوع �إىل ما هو ُم ٍ
عليها� .إجما ًال ،يقول مونتينيو �إنَّ الأ�شياء غري كائنة .بل ت�صنع نف�سها .ولهذه العمل ّية ُخ َّطة.
ّ
متوح�ش يف
خطة البحث .والبحث هو نوع من ممُ ار�سة املُ ِ
مكنات .فعندما ي ؤ� ِّلف مي�شو كتابه ِّ
�آ�سيا ،يكتب عن ك ّل ُلغة ُتتع ِتع بطبيعتها .ك ُّل ُلغة ُتتع ِتع لأنَّ لي�س لها � َّأي رابط مع الأ�شياء التي
ُتعبرِّ عنها .فاللغة يف �صريورة دائمة� .أو بالأحرى هي ُحدوث ُم�ستمِ ّر .هذا على الرغم من
�أنها ت�ست ِبق ما مل ت َِ�ص ْر ُه َب ْعدُ ،وما لمَ ت ُك ْنه �أبد ًا� .إذا الءمتها َّ
خطة البحث ،فذلك لأنَّ فيها دوم ًا
وعرة .ومي�شو ير�صد ،وهو على ظهر ِحمار،
م�صدر � َآخر ّي ِة ممُ ِك ٍن ّما .مث ًال ،قد تكون اللغة ِ
نتوءات هذه الأحجار الكرمية يف ُلغات ال�شرق .لي�س الآخر ن�سخة عن الذات .بل هو جتا ُوزها
انبجا�سها .فمع ك ّل عالمة ،نعرف �أنَّ وجود الأ�شياء
االنك�ساري  .fractalهو كثافتها .وهو غالب ًا
ُ
وهم .فلي�س هناك وجود .لي�س هناك �إال حت ُّوالت .حت ُّوالتٌ ُت�س َّمى حين ًا َخ ْلق ًا ِ�شعري ًا ،poïen
ْ
وطور ًا تقن ّي ًة  .tecknêوهي ،يف احلا َلنيَ � ،آخر ّية العالمَ التي ترت�سم يف ُق َّبة الوعي .وعلى الرغم
من هذا ،لي�س املعرب من الهوية العينية �إىل الآخر ّية حت�صيل حا�صل .لأنَّ حت ُّول العالمَ هو دوم ًا
�ألمَ ُ الطفولة و�صريورتها� .أَ ُ
نقول �إذ ًا :رُبمَّ ا كان من الأف�ضل �أ ّال ُنو َلد ؟ لكنَّ هذا ال�س�ؤال ي�ضيع
ف�صلها.
يف غمو�ض الهو ّية وعالقاتها بال َآخر التي ُنحاول �أن مُن ِ
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وجد �س�ؤال الآخر ّية ،يف الع�صر الذهبيَ � ،
أف�ضل ُم ِريديه .و�صار عند �شارل ّبريو
َ
 Perraultحكاي ًة �شعبية .لي�س فقط مع كتابه املُوا َزنة بني ال ُقدماء واملُحدَثني .على الرغم من
حدثني ،بطريق ٍة ّما ،ما ّد ًة ِ�شعر ّية ما تزال تدعو
جند يف هذه اخل�صومة بني القدماء واملُ َ
�أننا ِ
�إىل التفكري بالف�صل بني امل�ستوى االفرتا�ضي وامل�ستوى املُتح ِّقق .هل كان ينبغي تقليد ال ُقدماء
ر�س َمها ّبريو حلظ َة كان �أخوه ،املُهند�س
؟ كان ع�صر لوي�س الرابع ع�شر يوحي بطريقة �أُخرى َ
يبتدع فكرة ّ
�صف الأعمدة يف مبنى الأوب�سرفاتوار� .إنّ حكايات ّبريو ُف�سحات .تقرتح
املعماريِ ،
�أمناط ًا �أ�صل ّية عاطفية كي ال تبتعد عن ال�سلطة املركز ّية .ولن نفهم �أبد ًا مم ّرات ‘لونوتر’ من
�شعب لوي�س الرابع ع�شر مم َّرات ‘لونوتر’
دون حكاية عقلة الإ�ص َبع  .Petit Poucetف ِلكي ي�سلك ُ
التي ت ؤ� ّدي �إىل جاللته ،عليه �أن ُيدرِك أ� ّنه �إذا ن�شر احل�صى مثلما فعل عقلة الإ�ص َبع ،فلن
ق�صة ليلى والذئب تدعو ال�شعب �إىل
ي�صل �أبد ًا �إىل جوهره
ِ
اخلا�ص .لكن يف الوقت نف�سهّ ،
ّ
والتباعد الذي مي�ضي �إىل امل ِلك
االحرتاز .ث ّمة � َآخران كبريان :امل�ألوف من جهة ،واال�ضطراب
ُ
ده�ش الذي يمُ كن
لوي�س الرابع ع�شر من جه ٍة ثانية .و ُتقدِّ م حكاية الق ِّط ذو احلذاء املقيا�س املُ ِ
يوحد الطبقة ال ُّدنيا بجاللته .هذا على نح ٍو تتك َّون معه تربو ّية ُمع ّينة يف الع�صر الذهبي
�أن ِّ
يجد منوذجه عند املُر ِّبي الإغريقي� .إ َّنها عبقرية ّبريو الذي �سيجعل من الكوخ
الذي مل ي ُعد ِ
الن�سخ َة املبتورة ِللق�صر.
رب بني َ
تاريخني :ميكال جنلو الذي مات �سن َة والد ِة �شك�سبري .1564
ث ّمة �أي�ض ًا َمع ٌ
موت ووالدة.
�إ ّنه تاريخُ ٍ
وحده ،يف ق ْلب امل�سيحيةَ ،منْ �ص َّور �آدم
بعد دوناتيللو  ،Donatelloكان ميكال جنلو َ
ِب ُ�س ّرة .فحني ُو ِلد �آدم من امر�أة ،كان اهلل قد مات ،و�سوف يتم ّكن �شك�سبري ،الحق ًا ،من �أن
ف�سر ِت ْي َهنا الطويل ك ِتيه الأ�شباح .فيما بعد ،ير�سم ّبريو ،وميكال جنلو ،و�شك�سبري �أ�شباح
ُي ِّ
الآخر ّية التي ي�ست�أنف والت ديزين  W. Disneyتقاطيعها� .إنَّ الأ�شياء ُمع ّقدة .فذات م َّرة ،قال
يل بيوتر كوفال�سكي  ،Piotr Kowalskiيف حديث� ،إنَّ �أ�شكال م�سابح كاليفورنيا تنطبق على
تقاطيع ال�صورة الظل ّية ِل يف حكاية البي�ضاء كالثلج و�إنَّ منحوتات هان�س �آرب  Hans Arpكانت
قد ا�ستوحت هذه الأعرا�س املُ�شا ِبهة.
متف�صل
وث ّمة لوحة ‘ال�س مينينا�س’ (الو�صيفات) .17يف هذا العمل الف ّني ،مل يجمع ُ
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القدر من الت�أثريات التي �س ُيعيد مانيه  Manetتوزيعها الحق ًا
الهوية العينية والآخر ّية �أبد ًا هذا ْ
عا�صرة.
ميتزج ُم�ست َويا االفرتا�ضي واملُتح ِّقق يف المقروئ ّيتنا املُ ِ
حتى ِ
ث ّمة بورـ روايال  .18 Port-Royalوث َّمة تو ُّت ٌر بني ت ّيا َرين فكر َّيينَ  .19يف البداية ،هناك
توما�س هوب�س  Hobbesويف النهاية اليبنتز  .Leibnizلكنَّ ما ُن ِح ّ�سه � ،مَّإنا هو نهاية عالمَ ِير ُثه
ومنذئذ ما تزال الآله ُة متوت.
الف َّنا ّنون .يف عام  1564ميوت اهلل،
ٍ
ث ّمة �أي�ض ًا غاليليو  Galiléeو كوبرنيكو�س�س  Copernicوجيوردانو برونو � Brunoأي
اللحظة التي تتخلى فيها الك�آبة الذك ّية عن تمَ ُّث ِل عالمَ ٍ ُم َبدع .ث ّمة هدوء �سبينوزا .Spinoza
كذلك ث َّمة �شخ�صان �سيتجابهان (ديكارت وبا�سكال) ،من دون �أن يفهم �أحدُهما الآخر �أبد ًا،
والظ ّل ،التي خ ّف�ضها رامربانت ِ .Rembrandtع ّدة
تا ِر َكني بينهما ح َّد ًا غام�ض ًا ،حيث ُلعبة النور ِ
م ّراتُ ،تق ِّرب الهوية العينية والآخر ّية �إىل ح ّد �أننا ال نعود نعرف �إذا كانت العقالنية هي التي
تنتمي �إىل املا�ضي كـ «�أنا»� ،أو �إذا كان هذا �صريورة تتمظهر بجنون كـ «� َآخر» .تبلغ الآخر ّية،
ع�صر تتالقى خال َله مع ذلك التيارات العا ّمة ،امل�سرحية
بني ديكارت وبا�سكال� ،أَ ْو َجها يف ٍ
واحلدث .فتُح ِّقق الذات� ،أكرث من � ّأي
واملعمار ّية للفكر ،وتت ِّجه �صوب وحدة الزمان ،واملكان،
َ
وقت م�ضىُ ،قدرتَها على الإنتاج� .أ ّما الع�صر الذهبي فال يحتاج �إىل امل�ستوى االفرتا�ضي .ففي
ٍ
اللحظة التي كان يتق َّدم خاللها الأنا الديكارتي ُمق َّنع ًا ،كانت �صورة ال�شاعر يف القرن ال�سابع
ع�شر هي الغائبة ال ُكربى� .إذ يحرق لوي�س الرابع ع�شر �صور َة الآخر ّية .مع �أن الف ّنانني يظلُّون
يف املُقدِّ مة ،با�ستثناء ال�شاعر الذي يختفي ،بو�صفه ُمل َهم ًا ،يف د َّوامة هذه الوحدة ال ُعليا لوعي
الذات حيث ال يمُ ِكن �أن يكون ال َآخر ،بح�سب مي�شيل فوكو � ،Foucaultإال م�سجون ًا .فهل يكون
ين ر َ
العقال ُّ
ال�شعر ّية ؟ وهل يح ِب�س ال�شاعر يف عم ِله ،بو�صفه �صور ًة للآخر ّية،
ِباط الأخالق ِ
مق كب ٍري يف ٍّ
نر�سم غياب ًا،
جنونَ العالمَ ؟ هل ِ
يك�شف دوم ًا ما هو غائب ِب ُع ٍ
كل م ّنا ؟ و�إذا �أمكن �أن ُ
�إذا �أمكن �أن مُ َن ْ�س ِرحه� ،إذا �أمكن �أن مننحه َمنط ًا �أ�صلي ًا بنوافذه العمياء ووحداته اجلوهرية،
ُّ
الينفك يحفره
و�إذا كانت املو�سيقى قريبة جد ًا منه ،ف�إنَّ �أفق �ستيفان ماالرميه .Mallarmé
على الرغم من ذلك�« :أَبوح بزهر ٍة ،وبذا� ،أبوح بتلك الغائبة عن ُك ّل باقة».
با�سكال� ،أكرث الفال�سفة ا�ستعانة بالبالغة ،وديكارت �أكرثهم راديكالية ،مل يتخ َّليا
�سان �أجنبي
عن الواقع .الواقع هو الآخر ّية مع عباراتها املجنونة التي ُتذيب ك َّل الأل�سنة يف ِل ٍ
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ندعوه ِ�ش ْعر ًا .مل ّ
يخ�ص با�سكال .لقد عرف �أنّ
ي�شك لوتريامون  Lautréamontيف هذا مبا ُّ
ال�صريورة ال�شعرية ،يف نظر با�سكال� ،أو منذ با�سكال ،كانت اخلطر املط َلق ،كانت جنونَ
الب�شر ،وح ُلم الب�شرية الذي يجب تال ِفيه .مل ي ُكن با�سكال ُيريد هذا احل ُلم من غري اهلل ،لأنه
اجل�سد من دون �أع�ضاء لأنطونان
يف نظره ح ُلم غري عظيم .هذا احل ُلم �سوف ُيعطي الحق ًا َ
�آرتو  :Artaudالأمل الهائل الذي على ال�شعراء �أن يتخ َّل�صوا منه .لقد كان ديكارت ب�صري ًا حني
أحب امر�أ ًة حوالء� .إذ �س َّبب ح َو ُله العقالين ثور ًة مفهوم ّية بني القريب والبعيد ،ثور ًة عنيف ًة
� َّ
ُع َ
ير�سم �صو�ص ًا طبيعي ًا� .إنَّ ُح َّب
نف الثورة التي �سيقوم بها �سيزان  .Cézanneوهو يبغي �أن ُ
امر�أة َحوالء يعني ت�شوي�ش الر�ؤية الواقع ّية .يعني اقتياد امل�ستوى االفرتا�ضي وامل�ستوى الواقعي
�سكر الذات.
نوع من التق ُّعر والتح ُّدب حيث يغدو مت ُّثل ال َآخر خروج ًا على ال ُعرف ُي ِ
�إىل ٍ
و�ض ٍع َّمت تقعيده يف
ير�سم َ ،20ل ُك ّنا �س ُنختزَ ل با�ستمرار �إىل ْ
لو عرف �سيزان �أن ُ
بح�سبها �أحببنا العالمَ  ،ويف مت ُّثالتنا للم�ألوف والغريب ،للقريب والبعيد .ولو
التقاليد التي َ
مل ينفعل ديكارت يف �أعماق ذاته بت�أثري امر�أة تحُ ْ ِول حين ًا على امل�ستوى االفرتا�ضي ،وطور ًا
على امل�ستوى املُتح ِّقق ،لمَ ا َ
جعل من عبارته «�أنا �أُف ِّكر» فكر ًة تجُ َ نّ  ،جنون ًا ُمف ِّكر ًاّ .
ي�شك دولوز
ماكرة،
يف �أن يكون ديكارت رائد فكرة «الأناَ � ،آخر» .ويقول ديكارت ،حتى لو �أنَّ اهلل عبقرية ِ
عجب من �أن �أُف ِّكر ب�أ ّنه يخدعني� .إذ ًا �أنا موجود .حتى لو كنتُ
وحتى لو �أ ّنه يخدعني ،فال َ
جمنون ًا .وال عجب يف �أن �أُف ِّكر ب�أنني جمنون� .إذ ًا �أنا موجود .ففي ر�أي ديكارت ،املجنون
تتوجه �إليه،
ُيف ِّكر .والعقل ُي َجنّ  .و�إذا َ
�سكت ِ
ال�شاعر ،يف ذلك الع�صر ،فلأنِّ العقالنية تجُ َ نّ َّ ،
اخلا�ص .مركب
ينعزل يف مكانه
من دون �أن ُت�س ِّميه .ال�شاعر يغيب يف القرن ال�سابع ع�شر لأ َّنه ِ
ّ
املجانني هو الذي يجب �إهما ُله برتك َ
هذيان العقل .هذه الأودي�سة ،يحكيها اليوم ُ�شعراء
مثل �أدوني�س وحممود دروي�ش �أو �أنهم َحكوها .ويح�صل �أنَّ �أر�ض فل�سطني هي التي د َّمرتْها
الهاذ َية لوحد ٍة غربية ُمنح َّلة �إىل الأبد.
العقالنية ِ
مل ُيف ِّكر ديكارت �إطالق ًا بـ «الأنا» .بل ف ّكر مبا كان َي ُهوله �أكرث من � ّأي �شيء �آخر:
فه َم ،يف ي� ٍأ�س عقال ٍّ
بو�صف العقالنية �شك ًال �أعلى للي�أ�س� ،أنَّ
ب� َآخر ّية الـ «�أنا»� .إذ ِ
ين �شاملْ ،
دمه .أ� ّما با�سكال فلن يقبل �أبد ًا هذا اجلنون املُف ِّكر� .سيكون
اجلنون َن ْب ُ�ض الكوجيتو ،خ َفقانُ ِ
عليه �أن ُي ِّ
حطم هذا الأنا الديكارتي ب�صوت القلب .غري �أنَّ هذا القلب الذي يجه ُله العقل
�سيكون �أي�ض ًا دعو ًة �إىل الآخر ّية التي �س ُي�ضاعف �صداها ال�شاعر الربتغايل فريناندو بي�سوا
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 .Pessoaمث ًال مع �صناعة املرايا التي حتمل ا�س َمه .ماذا يقول با�سكال ؟« :ما هو الأنا ؟ رجل
يقف �أمام النافذة لكي يرى املا ّرة ،و�إذا مررت من هناك ،فهل �أ�ستطيع القول �إ َّنه وقف هناك
خا�ص؛ لكنَّ الذي ُي ِح ّب �أحد ًا ب�سبب جما ِله ،هل ُي ِح ُّبه
ِلرياين ؟ ال؛ لأ َّنه ال ُيف ّكر َّيف على نحو ّ
ح ّق ًا ؟ ال :لأنَّ ا ُ
جل ْدري التي تقتل اجلمال من دون �أن تقتُل ال�شخ�صُ ،تف�ضي �إىل �أن يتو َّقف عن
ُح ِّبه .و�إذا ما �أُح ِب ْبتُ من �أجل ا ُ
أناي ؟
حلكم الذي �أُ ِ
�صدره ،من �أجل ذاكرتي ،فهل ُي َح ُّب مني � َ
ال ،لأ َّنني يمُ ِكن �أن �أفقد هاتَني املز َّيتَني من دون �أن �أفقد ذاتي� .أين هذا الأنا �إذ ًا ؟ �إذا مل يكن
اجل�سد �أو الروح� ،إذا مل ي ُكن من �أجل هاتَني املز َّيتَني
اجل�سد ،وال يف الروح ؟ وكيف ُي َح ُّب َ
يف َ
اللتَني لي�ستا َق ُّط ما ُيك ِّون الأنا ،لأنهما فا ِن َيتان ؟ هل ُن ِح ّب ماه ّية �شخ�ص ب�صورة مجُ َّردة ،مع
بع�ض املزايا الكائنة فيه ؟ هذا م�ستحيل وغري �صحيح� .إذ ًا نحن ال ُن ِح ّب �أحد ًا �أبد ًا ،بل ُن ِح ّب
21
وح�سب».
مزايا ْ
يف القرن ال�سابع ع�شر الفرن�سي ،غدا ال�شاعر �صور َة ال �أحد ،غدا ِم�سخ ًا غريب ًا
َم ْف َه َمتْه م�شاجر ٌة بني الآخر ّية والهو ّية ،بني اجلنون والعقلِ ،م�سخ ًا ال نعرف كيف جنلو
غمو�ضهُ :و ِلد ال ِف ْكر املُر ِبك الذي يجعل من نف�سه َ
َ
عقل اجلنون؛ و�سوف تعبرُ �أ�سما�ؤه الع�صو َر
تحجرة .ودوم ًا هو ّية عينية ت�ص َرع
ك ّلها .الآخر دوم ًا هو من يتك ّلم يف هو ّية عين ّية خر�ساء و ُم ِّ
جنون ال َآخر .فال �أحد ،منذ عولي�س حتى بي�سوا ،يتح ّمل ال�صريورة ال�شعرية .ومع ذلك ،فهي
حتدث .حتى بعد تيودور �أدورنو  .Adornoيف ال�شبولت  22من �أجل بول �سيالن  ،Celanع َّدل
ر�سم معالمِ ال�صورة الظل ّية للآخر ّية �أمام النظرات العميقة للهو ّية« :جي�ش
جاك ديريدا ْ
يفتاح هزم الأفرام ِّيني؛ ولمِ َ ْنع اجلنود من الهرب باجتياز النهر (�شبولت تعني �أي�ض ًا نهر،
اخليار)ُ ،ط ِل َب من ٍّ
ندي �أن يقول �شبولت .واحلال
كل ُج ّ
لكن لي�س هنا بال�ضرورة �س َبب هذا ِ
ال�شـ  le schiيف �شبولت التي ُ�سرعانَ ما
�أنَّ الأفرام ِّيني كانوا معروفني بعدم ُقدرتهم على لفظ ِ
ت�صري عندهم كلمة ال يمُ ِكن ُنط ُقها .كانوا يلفظون �سبولت ،وعلى هذا احل ّد غري املرئي بني ِ�شـ
و�سـ ،كانوا يتخلُّون عن احلرا�سة مجُ ازِفني بحياتهم ».تتو َّلد هذه املخاطرة باحلياة ك ّلما تالقى
ِ
امل�ستوى االفرتا�ضي وامل�ستوى املُتح ِّقق.
�ضامنُ الآخر ّية
« ُك ّلما حت َّققت الآخر ّية ،خ َّربها مبد�أُ الهو ّية .وال�شاعر بول �سيالن ِ
�ضامن اجلزء الرابع من النف�س
على امل�ستوى االفرتا�ضي .متام ًا مثلما كان ال�شاعر لوقريط�س ِ
�سميه بـ «غري القابل للت�سم َية» .وبني غري القا ِبل للت�سم َية ،وغري
الذي كان �أ�ستاذه �أبيقور ُي ِّ
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القا ِبل ل َّلفظ ،ترت�سم �صورة ال�شاعر يف التواءات بولت�شنيلاّ  Pulcinellaمثلما �أعلنها تييبولو
وقت واحد م ْه ُد � َآخر ّيتنا وهو ّيتنا املُت ِّحدتَني ،ولحَ ْ دُهما :التواءات
فجر عالمَ ٍ هو يف ٍ
 .Tiepoloيف ِ
ال ُت�س ّمى وال ُتل َفظ� .إنَّ ال�شاعر يف ملتقى ال ُقوى ك ِّلها .و�سوف ُي�ضيف ديريدا :ن�ستطيع بف�ضله
نف�سنا يف ذاتنا ،يف ال�س َّراء وال�ض َّراء ،باملعن َيني َ
اللذين ُتفيدهما كلمة اقت�سام :من
�أن نتع َّرف َ
جهة بغية االقت�سام والتحا ُلف ،ولكنْ  ،من جه ٍة أُ�خرىُ ،بغي َة اجلانب الآخر لالقت�سام ،جانب
ال َّن ْبذُ ،بغي َة رف�ض الآخر ،رف�ض عبوره �أو حياته».
�إذ ًا �س�ؤال الآخر ّية هو �س�ؤال العبور �إىل احلياة .لكنْ ما الذي َي ُ�س ّد هذا ا َمل ْعرب
َ
؟ ينبغي ،من دون ّ
�شك ،العودة �إىل حلظة مل ت ُعد فيها التيوقراطية
حا�صل ،ومل
حت�صيل ِ
ت ُعد االر�ستقراطية تقرتح تنا ُوب ًا على ال�سلطة .كانت الربوبيات  Les théodicéesتقرتح بع�ض
االمتيازات التي مل ينقطع يف ظ ِّلها احلوار بني الأحياء والأموات .كانت االر�ستقراطية ُت ِّ
ف�ضل
�أن ت�ست�شري الآخرين بدورها .لكن حني ح َّلت الدميوقراطية ،التي ُيقال إ� ّنها �إغريقية ،تو ّقف
تو�شك على
الكالم ،من ناحية ،عن �أن يكون ُمق َّد�س ًا �أو ِ�س ّري ًا ،ومن ناحية �أخرى ،كانت الكتاب ُة ِ
االنت�شار .وقد واجه �أفالطون هذه امل�شكلة .امل�شكلة هي م�شكلة الآخر ّية� ،أو كيفية االلتفاف
الغرب �أنظمتَه اال�ستعمارية والديكتاتور ّية� .أفالطون
حولها .فمن خالل الدميوقراطية ف َر�ض ُ
ُيريد �أن ُيع ِّرف ال�شيء يف ذاته� .أي الهو ّية العين ّية .وما كانت الفكرة ِلت ُ
َخطر يف ذهنه �أبد ًا ـ
وما معنى فكرة� ،إن مل ت ُكن تعريف ًا ؟ ـ لوال �أ ّنها �أقلقتْه .كان يرى فيها ما مل َت ُعد التيوقراطية
يف�صل عالمَ َني
حتمِ ُله ،وما مل ت ُعد االر�ستقراطية ت�ستطيع �إعطا َءه .كانت ِفكر ُته الرائعة �أن ِ
كنوع من
كنوع من الزلزال ،وحيث مي�ضي �شي ٌء من الب�شرٍ ،
حيث يبقى �شي ٌء من الآلهةٍ ،
التقا�سم حيث ال مكان للب�شر وال
التحذير .ولوال احتقا ُره العميق للدميقراطية ،لمَ ا ح ّقق هذا
ُ
طامعون.
للآلهة .فلي�س ث ّمة عند �أفالطون �إال ِ
نحن ندفع ث َمن توزيع الأنظمة ال�سيا�سية وكذلك ثمن �إمكانيات اال�ستعباد املُ ِغرقة
�شعب يف ذاته .ب�سيادة .غري �أنَّ ر�أي ًا واحد ًا ال يمُ ِكن �أن
يف ال ِق َدم .الدميقراطية هي مايكونُ ٌ
يكون هوي ًة عين ّية .لأ ّنه يتغيرَّ ّ .
الن � َآخر ّية ال�شعب.
ال�شك �أنَّ التيوقراطية وامليثولوجيا كانتا ُتك ِّب ِ
يعك�س ال�شعب الإغريقي ال�شي َء يف ذاته ،ال�شيء العام :العدالة،
لكنّ �أفالطون كان يتم ّنى �أن ِ
َ
و�سط ًا عاد ًال .لكنْ َبني ماذا وماذا ؟
واجلمال ،واخلري ،الخ .كان يمُ ِكن �أن تكون االر�ستقراطية َ
ماذا كان ي�ستطيع �أفالطون �أن يفعل َبني ربوب ّيات و�آراء عا ّمة ؟ كانت امليتافيزيقيا هي احل ّل.
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وقد ظ َّل نيت�شه مغموم ًا منها على الرغم من أ� َّنه مل يكن هناك خيار يف احلقل املفهومي الذي
كان ينفتح على الغرب.
ملاذا ُط ِرد ال�شاعر والف َّنان من املدينة املُثلى عند �أفالطون ؟ لأ ّنهما ال ي�ستجيبان
لمِ عيار التيوقراطية ،وال لمِ عيار الدميقراطية ،وال لمِ عيار االر�ستقراطية .فك ُّل �إبداع هو نق ٌد ِ�س ِّري
وا�سع .والآخر ّية هي بال�ضرورة ِ�صرا ٌع �ض َّد الهوية
للأنظمة ال�سيا�سية امل�سيطرة على ٍ
نطاق ِ
ال�صراع ،لكي اليكون دموي ًا ،يجب �أن ُيف ِّرق بني م�ستوى االفرتا�ضي
العينية .غري �أنَّ هذا ِّ
وم�ستوى املُتح ِّقق.
يعرف ذلك ج ِّيد ًا .ومن �أجل هذا ق َلب امل�ستوياتَ .
و�ضع ال�شيء يف
كان �أفالطون ِ
ذاته� ،أي الهوية العينية ،يف امل�ستوى االفرتا�ضي ،يف �سماء الأفكار .وجعل من الطبيعة � َآخر ّي ًة،
نوع من الـ «ال َكينونة» .وقد �أراد
ت�سعى بال�ضرورة ،على امل�ستوى املُتح ِّقق� ،إىل ِ
هالكها� ،إىل ٍ
املوجهة �إىل التح ُّقق ،كانت
نيت�شه �أن يق ِلب مذهب �أفالطون لكي ُيح ِّرر الآخر ّية .فالآخر ّية َّ
بحكم �أنَّ �سماء
تدخل ،مع �أفالطون ،يف تراد ٍُف مع
الهمجي .كانت الآخر ّية حمرومة من اللغة ُ
ّ
الأفكار مل ُتن ِّو ْرها .منذ ذلك احلني ،كان العالمَ كلُّه ،خارج املدُن الإغريقية ،يتلع َثم.
والتع�سف ّية املُ َ
�أ�صبحت الدميقراطية مكان ًا للتم ُّثالت اجلزئية
ُّ
قتطعة من عالمَ ٍ
لنفر�ض �أن ال�شعب
يتجا َن�س .ويف الوقت ذات��ه ،ي�ستمِ ُّر النـزوع دوم�� ًا �إىل مذهب الإجماعِ :
ممُ َّثل .يف احلال الأوىل ،يُهيمِ ن مبد�أ الأغلب ّية .ويف احلال الثانية ،يُهيمِ ن مبد�أ اال�ستقامة
 .orthodoxieوكان �أفالطون ،كدو�ستويف�سكي ،قد اختار اال�ستقامة� ،أي قيام �شعب ينه�ض
وب�صوت واحد .فاال�ستقامة تتط ّلب �أن يكون ال�شيء يف ذاته� ،أي الهوية العينية ،مث ًال
إجماع
ٍ
ب� ٍ
العدالة ،واجلمال ،واخلري ،وال�ش َرف ،ما هو عي ُنه ولي�س � َآخر بالن�سبة لل�شعب ،بالن�سبة للثقافة
عج ُز التم ُّثل .لهذا ال�سبب،
يف �شمول ّيتها .الدميقراطية ،يف هذه ال�شروط ،هي بال�ضرورة ْ
التيوقراطية نظا ٌم ممتاز لتوحيد ال�شعب مع الهوية العين ّية :فال�صورة التي ميلكها عن ذاته
تقوي�ضها .بينما الدميقراطية متيل �إىل ا ُ
ُ
خلداع .simulacre
على �شكل جوهرالأيقون  23اليمُ ِكن
لي�س بني اجلوهر واخلداع من ت�سوي ٍة ممُ ِكنة .فهذا �سيو ِّلد احلروب الدين ّية :ك ّل
حد�س �أفالطون بهذا االختالف .ففي حماورة
هو ّي ٍة عين ّية جوهر .و ُك ّل �آخر ّية ُخداع .وقد َ

الآخر | �صيف 2011

171

172

م�س�ألة ال َآخر ّية

وقت واحد ،جوه ُر
جورجيا�س ،يخت ِلق �شخ�ص ّية ال�سف�سطائي كاليكلي�س  Calliclèsالتي هي ،يف ٍ
ال�سف�سطائي و�صور ُته اخلا ِدعة� .إ َّنه �شخ�صية مخُ يفة ،فج�أ ًة ُي�صغي بانتبا ٍه �إىل ُ�سقراط لكي
ُيجيبه تقريب ًا بالآتي :تك َّلم ،يا �سقراط ،تك َّلم .نا ِو ْلني ا ِمل ْلح ! وماذا ن�ستطيع �أن نفعل مع �إن�سان
ر�سم اجلوهر املُ�ش ِّوه لهو ّيته العينية �أو تتب ّدد وراء �شا�شة دُخان
تت�ص َّلب اللغة يف نظره يف ْ
� َآخر ّيته ؟
�سوف ي ِت ُّم التعبري عن جوهر امل�شكلة بعد �أفالطون ِب ِج ْيل.
افرتا�ضي هو الآتي .الآخر ّية خا�ضعة لقانون املُفارقة التاريخية .فالآخر يقفز
زم ِن �إل ِه الز ََّمن كرونو�س .ال َآخر ُيالقي ذاتَه بالت�أكيد لك ّنه
ٍ
كحيوان ب ِّري ،خارج الز ََّمن ،خارج َ
ُيالقيها دوم ًا يف زمن غري زمن الت�سل�سل التاريخي .ونحن ن ؤ� ِّلف احلكايات عن الآخر .نحن،
باخت�صار ،نخ ِرتعه .يف ال�س ّراء وال�ض ّراء.
لكنْ ملاذا ؟ هذا هو الوجه الثاين لالفرتا�ض .فال مكان للآخر ّية يف الت�سل�سل
الزمني ،يف احلياة االجتماعية .وال �أحد يف عالمَ الإنتاج ،يف عالمَ امل�شروع ر�أى � َآخر ّية ت�ش َرع
يف العمل� .إذ هناك دوم ًا كائن ،محُ َّدد متام ًا ،مجُ ّرد من كل خ�صائ�ص � َآخر ّيته ،يبد أ� العمل،
لكائن �آخر .ويف جمال العمل ،تت�ص ّور الآخر ّية نف�سها غيابي ًا .بل �سنم�ضي �إىل �أبعد
ويخ�ضع ٍ
ال�س ّري.
من ذلك لنقول �إنَّ الآخر ّية دوم ًا َع ْيب� .إ َّنها �صورة ِكب�ش الفداء� .صورة املنبوذ� .صورة ِ
جنده يف �أحالمنا،
�صورة املُ ِ
هاجرُ .يك ِّون هذا حكاية ُخراف ّيةُ .يك ِّون هُ وام ًا  fantasmeجماعي ًا ِ
جندُه يف كوابي�سنا ،ويف م�ؤ َّلفاتنا.
ِ
�إذ ًا ما جوهر الآخر ّية ؟ جوه ُرها �أ ّنها ت�سكننا .من �أجل عملية هي عملية املُحاكاة
بجيل تقريب ًا ،تُعزَ ى �إىل �أر�سطو ـ ُم�ستَعار فكر ٌة عن الآخر ّية.
 .Mimesisبعد �أفالطون بجيل� ،أو ٍ
يطرح هذا املجهول ُم�شكل ًة ُتدعى بـ «امل�شكلة  .»30وهي ُم�ست ّلة من ُم��د َّون��ة .هي ُمد َّونة
�أبقراط 24التي كانت جت َمع ف�سيولوج ِّيني يتقا�سمون ،ب�صورة غري ُمتو َّقعة ،القناع َة املُعا�شة
اجل�سد يت ِّخذ
اجل�سد َ
وحدهِ .
ن�س َي التوحيد ُّيون هذه املُغامرة .فاعتماد ًا على َ
التي ُيف ِّكر بها َ
الروح هيئتَه وحالتَه الثور َّيتَني .فال روح من دون الأج�ساد ،وعلى الأج�ساد �أن تتالقى .يمُ ِكن �أن
تكون الأج�سا ُد ثقيل ًة� ،أو خفيفة� ،أو م ؤ� ّنث ًة� ،أو ُمذ َّكرة� ،أو ُخنثى � .مّإنا ينبغي �أن تتالقى لكي ُت ِبدع
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ِف ْكر ًا .و�إذ ُّ
حتتك الأج�ساد ُ
الروحي .يعود ف�ضل كتابة ُمق ّدمة
بع�ضها ِب َبع�ضها الآخرُ ،ت ِبدع نور
ّ
امل�شكلة � 30إىل جاكي ّبيجو  ،Pigeaudوذلك عام  .1989فماذا جاء فيها ؟:
«لي�س ِّ
ال�شعر �إال واح��د ًا من ُجملة الن�شاطات التي ُت��ورِده��ا ‘امل�شكلة  .’30ويف
ال�شعر � ُ
أ�صل ت أ� ُّم ِلها ،ومن �أنَّ التفكري ِّ
احلقيقة� ،أنا ُمت�أ ِّكد من � ّأن ِّ
بال�شعر ،وتقليد هذا التفكري
الذي يغدو ك أ� ّنه قابل للتعميم ،ي�شمل ن�شاطات الإن�سان ك ّلها‘ )...( .امل�شكلة  ’30هي ح ُلم
يقظة عن الإبداع� ،أو بالأحرى ،كما قد ُيقال الآن ،عن القدرة على الإبداع .تقول لنا هذه
املُ�شكلة �إنَّ الإبداعية دا ِف ٌع لنا لكي ن�ص َري � َآخر ،لكي ن�صري ال َآخرين ُك َّلهم .ينبغي تقريب هذا
الن�ص من كتاب فنّ ِّ
ال�شعر لأر�سطو ،الذي يقول لنا كذلك :ينتمي َفنُّ ال�شعر �إىل الكائن
ّ
املوهوب ج ّد ًا بطبيعته � euphyoûsأو �إىل املجنون manikoû؛ لأنَّ املوهوبني يت َقو َلبون ب�سهولة،
واملجانني يخرجون من ذواتهم .وبعبارة �أُخرى ،الأمر ُمت ِّ�ص ٌل بطريقتَني لي�صري املرء � َآخر.
يمُ ِكنه �أن يكون موهوب ًا بالطبيعة ِل َيتقو َلب ويجعل من نف�سه مخُ ت ِلف ًا؛ �أو �أنَ اجلنون� ،أي اخلروج
من الذات ،يجعل حقيقة �أن ي�صري املرء � َآخ َر �صالحِ ًة ملا هو ،بال�ضبط ،االغرتاب .الكائن
ينعك�س خارج ذاته ويمُ كنه بالتايل �أن ي�أخذ ك َّل
املوهوب يمُ كنه �أن ُيحاكي ،والكائن املجنون ِ
عدم ًا ،بل
�أو�ضاع الآخرين ،وهذه طريق ٌة ُ�أخرى لل ُمحاكاة .لي�س ال َآخر الذي ن�صريه ،هكذاَ ،
هو �شخ�ص ّية .و‘امل�شكلة � ،’30إن �أمكننا القولُ ،تلغي االختالف بني «املوهوب ِج ّد ًا» واملجنون.
ت�ض ُعهما بالتحديد يف امل�ستوى نف�سه )...( .مل َي ُعد من اختالف بني الكائن املوهوب ج ّد ًا
واملجنون ،فما بينهما لي�س �إال اختالف ًا يف الد َرجة� .إذ ًا يكون املرء ذاتَه ب ُعمق و ُم ِبدع ًا حني
يكون � َآخ َر ،حني يقبل �أن ي�ص َري � َآخر؛ وهكذا يمُ كنه �أن ُيحاكي ال�شخ�ص ّيات جميعها ،والكائنات
كا ّف ًة».
بعد �ألفني و�أربعمائة �سنة ،ال يقول لوتريامون �شيئ ًا �آخر .عندما قلنا �إنَّ الآخر ّية
ال توجد يف ذاتها ،ك ّنا ُنريد �أن نقول :ملّا كانت غري موجودة يف ذاتها ،وجب َخ ْل ُقها .الآخر ّية
تخ ُلق ذاتها ،ولذلك فهي محُرتَمة .وهي ،يف الأحوال كا ّفةُ ،مها َنة ،و ُمه َّددة ،وعلى نح ٍو خا�ص،
مطروحة على �أر�ض التاريخ حيث ُتد َّمر بانتظام .الآخر ّية هي حركة ِا ْكـ ـ �ستازي�س ،حركة
تك�شف ال��ذات� ،أ�سرار االنطوائية التي
تك�شف الهوية العينية ،حني ِ
خروج من الذات:حني ِ
25
حت ِب�سها يف مملكة «�أناها» ،ت�صري � َآخر� .إ َّنه ال�شاعر رامبو .
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راع مع الآخر ّية .لأنَّ ُمرا ِد َف الآخر ّية ُيعبرِّ عن
يتج َّنب هذا
ُ
اخلروج من الذات ك َّل ِ�ص ٍ
احلداد،
نف�سه بال�ضيافة :ب�س َبب خروجي من ذاتي� ،أ�ستق ِبل ال َآخر .و�إال أُ�فنيه� .س�أق ِرتب من ِ
ِ
احلداد فقط ،في�صري امل�ستوى االفرتا�ضي وامل�ستوى املُتح ِّقق ،كما يقول اليبنتز ،ممُ ِك َنني
ومن ِ
مع ًا .26
مـاذا كـان يقول جيـرار دو نيـرفال  Nervalلألك�سندر دو ما�س  Dumasعند مخَ رج
ح ْب�سه ب�سبب اجلنون ؟ � :أنا ! لقد خبرِ تُ احلياة بك ّل �أ�شكالها .وحاملا اعتقدتُ ب�أنني �أدركتُ
�سل�سلة كينوناتي ال�سابقة جميع ًا ،ت�ساوى يف نظري �أنيِّ كنتُ �أمري ًا� ،أو م ِلك ًا� ،أو �ساحر ًا� ،أو
جن ّي ًا �أو حتى �إله ًا .كانت ال�سل�سلة قد ّ
حتطمت وكانت ُت�شري �إىل ال�ساعات على �أ ّنها دقائق .لو
جنحتُ يف تركيز ذكرياتي يف تحُ ف ٍة فن ّيةَ ،لكانت هذه التُّحفة ح ُل َم �سيبيون  ،27 Scipionور�ؤيا
تا�س � Le Tasseأو الكوميديا الإله ّية لدانتي.
ّ
يك�شف يف تحُ ف ِته �أوريليا ،28
نريفال ،قبل �آرتور رامبو ،هو ذاك الذي كان يمُ ِ كن �أن ِ
الهبوط �إىل اجلحيم الذي يقود من الهو ّية الذاتية �إىل الآخر ّية .ذاك الذي يكتُب حتت �صورته
ال�شخ�ص ّية التي ن ّفذها احل َّفار ِجرفيه �« Gervaisأنا ال َآخ��ر» هو �أي�ض ًا م�ؤ ِّلف ك ّل التح ُّوالت
اجلن�س ّية .مل ي ُعد هناك ،بعد نريفال
ال�صراع
ق�ضيب �أو َف ْرج ُيعارِ�ضان �أجنا�س ًا هُ ويات ّية يف ِ
ٌ
وي� .إنَّ ُلغز ًا مخُ يف ًا بطريقة �أخرى ،كاللغز الذي طرحه �أبو ال َهول على �أوديب وفيما بعد
الأَ َن ّ
على التحليل النف�سي ،ينف ِتح مع الآخر ّية الرنفال ّية .ث َمنُ ذلك هو اجلنون .فك ّل ُذر ّية �آندرو�س
� ، Androsأي ُذر ّية امليتافيزيقيا وعلم الالهوت هي التي ُتت َلف يف خملوق هو ك ّل �شيء ،ماعدا
الوهم� .أريد �أن �أحت َّدث عن الباندورا  29 Pandoraوع ّما يقول عنها يف احل ّد القاطع لو�ضوحه:
ْ
«عرفتم ،يا �أ�صدقائي ! ،الباندورا اجلميلة مل�سرح البندقيةَّ .
ال�شك �أنها تركت لكم ،كما تركت
ميكن �أن ينط ِبق عليها ،عليها يف احلقيقةُ ،ل ْغ ُز حجرة
يل،
ٍ
ذكريات قا�سية وعذبة ! ُربمَّ��ا ِ
الع�ص ُّي على احل ّل :خملوق لي�س َذك��ر ًا ،وال �أُنثى ،وال ُخنثى ،وال ب ْنت ًا ،وال �شا ّب ًا ،وال
بولونيا ِ
عجوز ًا ،وال طاهر ًا ،وال محُ ِت�شم ًا ،بل هذا ك ّله جمتمِ ع ًا .».فعبارة «هذا ك ّله مجُ تمِ ع ًا» هي التي
يجب التفكري فيها لإدراك املعرب من الهوية العين ّية �إىل الآخر ّية .لكنْ يجب تهيئة املعرب لهذا
ال ُك ّل الكبري للآخر ّية .تلزَ م حالة و�سيطة .مكان انتقايل .فالقول «ك ّل هذا مجُ تمِ ع ًا» ا�ستقراء
ِ�شعري ،وهو ،عند نرفال ،تد ُّرج .فم�ؤ َّلف نرفال ُتر ِّقمه مالمح الآخر ّية الأُنثوية التي ت�ضع
ح ّد ًا لإرهاب ُذر ّية �آندرو�س :تحُ ِّ�ضر «بنات النار» ،و«�سيلفي» ،و«�أوريليا» ،و»�آدريني» ،و«املر�أة
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النعجة» ،و«كوكب الزهرة» ،و«�آجنيليك» ،حتويل الباندورا حيث يجب التفكري بـ «هذا كلُّه
اتي .يف ر�سال ٍة
مجُ تمِ ع ًا» يف ما وراء تق�سيم الأجنا�س :حينما يو ِّلد الآخ َر
ُ
اخلروج من الأنا ال ُهو ّي ّ
موجهة �إىل �أحد ،نرى ج ّيد ًا كيف ي ِت ّم
م َر ِ�ض ّية كت َبها نرفال قبل انتحاره ،وهي ر�سالة لي�ست ّ
عبور �آندرو�س �إىل الآخر ّية الأُنثوية .وال يحدث التبلُّر عبرْ الباندورا �إال فيما بعد ،هذا �إذا
حدث يوم ًا� .إنها الر�سالة امل�شهورة املكتوبة بتاريخ  2كانون الثاين/يناير عام - 1853وهذا
ق�صة النز  Lanzللكاتب الأملاين جورج بوخرنَ -فنرِ فال وبوخرن ُي�ش ّكالن
تاريخ ُيعادل تاريخ ّ
خاطب ال�سيدة دو �سوملز  . Mme de Solmsف َمـن تكون هذه ال�س ّيدة
كوكب ًةُ .يظنّ �أنّ نرفال كان ُي ِ
؟ هي �أمرية يف الع�شرين من ع ُمرها ،حفيدة لو�سيان بونابرت� ،شقيق الإمرباطور الكبري .هل
يجزم امل�ؤ ِّرخ بيار بوتيفي�س � Petitfilsأن عالقة
كان نرفال قد عرفها �سابق ًا �أو حتى التقاها ؟ ِ
نف�سه،
را�سلة بينهما �أكيدة .مع �أنَّ نرفال ،قبل �أن ميوت من الربد ،والفقر ،وقبل �أن ي�ش ُنق َ
املُ َ
ال�س ّري« :عزيزتي فاعلة اخلري ،ال ُتعطيني
يكتُب �إىل � َآخر ّية ِ
يبتدعها ،وامل��ر�أة هي العا ِبر ِ
زمن
الكتاب اجلميل الذي وعد ِتني ب�أنه �سيكون هد ّيتي يف بداية العام؛ فقد كنت �أرغب منذ ٍ
ولدي
طويل ،يف هذه املُج َّلدات الرائعة ال َفخمة ،يف هذه الطبعة الوحيدة .لك ّنها غالية ج ّد ًا َّ
أنك تهتزّين ف َرح ًا� ،أنت التي متلكني قلب ًا ُ
عطوف ًا
�شيء �أف�ضل �أقرتحه عليكِ :ف ْعل خري� .أرى � ِ
�سبوع كامل ! �شارع �سان ـ جاك،
ح�سن ًا ! � ِ
للغاية ! َ
إليك ،يا �صديقتي اجلميلة ،ما ي�شغ ُله خالل أُ� ٍ
رعب ـ ب�ؤ�س ال ا�سم له ـ ال ُأب ،والأُ ّم ،و�سبعة
رقم  ،7يف الطابق ِ
اخلام�س ،يتع َّفن يف ب� ٍؤ�س ُم ِ
�أوالد ،من دون ع َمل ،من دون ِدفء ،من دون ُخبز ،من دون �ضوء � ».مَّإنا تبد�أ الآخر ّية مع هذه
الب�ساطة ِّ
ال�شعرية.
أم�س واح��د ٌة من
«و َل��دان من الأوالد ِن�صف م ِّيتَني من اجل��وعَ .ح َملتْني �إىل هنا � ِ
املُ�صا َدفات التي غالب ًا ما تقودين� .أعطيتُهم ك ّل ما �أم ِلكِ ،معطفي و�أربعني �سنتيم ًا .يا َل ْلب�ؤ�س
! ُث َّم قلتُ لهم �إن �س ِّيد ًة عظيمة ،حور ّية ،م ِلكة يف ال�سابعة ع�شرة� ،ست�أتي �إىل كوخهم حم َّملة
باللريات الذهبية ،والأغطية ،واخلبز الذي َ�ستُعطيه للأطفال».
«نظروا �إ َّ
يل نظرتَهم �إىل جمنون� .أعتقد حق ًا �أنني وعد ُتهم بالأحجار الكرمية،
يبت�سمون ويب ُكون� .آه ! لو
وعدي متام ًا ،لك ّنهم بد�أوا ِ
واجلواهر ،وه�ؤالء الب�ؤ�ساء مل يفهموا ْ
يك الوا�سعتَني ال َع ْذبتَني اللتني �ستجعال ِنهم يعتقدون بظهور
أ�سرعي �إذ ًا ،بعي َن ِ
ر�أي ِتهم ! ه ّيا � ِ
با�سمك».
�شاع ُر ِك امل�سكني،
الك ،وح ِّققي ما َ
َم ٍ
ِ
وعدهم به ِ
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ق�صة َم ْعرب اخلروج من الذات �إىل الآخر ّية.
ق�صة الآخر ّية؛ ّ
هنا تبد�أ ّ
منحي لهذا العمل اخل�ِّي�رِّ ثمن هد ّية بداية العام ،الثمانني فرنك ًا التي كانت
« ِا ِ
�سرع �إىل املع َبد وعند اخلوري
َ�ستُك ِّلفها الرائعة الفنية التي مل � ُأعد �أريد التفكري فيها ،وها �أنا أُ� ِ
فريديرو لأ�شرتي � َ
رو�سي يف ُعطلة� .سيكون هذا جمي ًال� ،سوف ت َر ْين ! �سوف ت َر ْين !
أثاث �أمري ّ
�سرع للبحث عند ال�شاعر برياجنيه� .إىل اللقاء �أ ّيتها امل ِلكة ال�صغرية� ،إىل
�سوف ِ
تنبهرين � .أُس� ِ
اللقاء قريب ًا ،يف َ�س ِقيفة ب ؤَ��سائنا .ب ؤَ��سا�ؤنا ! �أنا َفخو ٌر بكتابة هذه الك ِلمات� .إذ ًا ث َّمة من هو �أفقر
م ّني ـ يف العالمَ ! ال َت ْن َ�سي الرقم .يف الطابق اخلام�س ،ال ُّرواق الثاين ،الباب الذي �إىل الي�سار».
أتتِ .لكنَّ نهاية
كما يف ُكل حكايات الآخر ّية ،ال نعلم �إن كانت احلور ّية ال�صغرية قد � ْ
الر�سالة تحُ دِّ د �أن الباندورا هي التي ُتع ِلن عن نف�سها:
«وداع ًا �أ ُّيها العزيز ،العزيزة � ،30أ ّيتها ْ
الناعمة،
الناعم ِ
العذبة ،ياحامية املحزونني ! ِ
ُ
ْ
التفاخر ،بالغة اللُّطف ،الب�سي ف�ستانك ذا الذيل الطويل،
العذبة جد ًا ،والناعمة جد ًا ،قليلة
و َا ْنت ِعلي ِحذا َء ِك ذا الكعب العايل ! لقد وعد ُتهم ،وعد ًا وا�ضح ًا كال�شم�س ،ب�أمرية عظيمة،
ُق َّو ُتها تفوق �أقوى �أقوياء الأر�ض».
ويقول نيت�شه:
«ك ّل �أ�سماء التاريخ ،هي �أنا».
كيف يخرج نيت�شه من الهوية العين ّية؟
«ممُ ار�ستي احلرب ّ
هاجم �إال الق�ضايا التي
تتلخ�ص يف �أربعة مبادئ� .أو ًال ،ال �أُ ِ
أعرف �أنها �ستكون ظافرة ،ـ وعند احلاجة� ،أنتظر �أن ت�صري ظافرة .ثاني ًا  :ال �أُهاجم ق�ض ّية
� ِ
�إال حيث �أع َل ُم �أنني ال � ِأجد � َّأي حليف ،حيث �أكون معزو ًال ،حيث �أكون وحيد ًا يف التع ُّر�ض َ
للخطر
 ...فلم � ْأخ ُط �أبد ًا �أمام العا ّمة �أ ّية خطو ٍة مل ُتع ِّر�ضني للخطر :هاهنا مقيا�س العمل امل�ستقيم.
ثالث ًا  :يف هجماتي ،ال �أحقد �أبد ًا على الأ�شخا�ص  ...رابع ًا :ال �أُهاجم �إال �أ�شياء ُي�ستب َعد عنها
يخ�ص �شخ�ص ًا ()...
� ُّأي ِ�صراع ُّ
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الوجد فقد ن َّفذها نيت�شه ثالث
إ� ّنه ت�صا ُلح الهو ّية العينية والآخر ّية .أ� ّما حركة ْ
فال�ضحك هو
م َّرات .يف امل ّرة الأوىل ،خرج باملعرفة البهيجة من م�ستوى كرونو�س �ضاحك ًا.
ِ
َ�سل�سالت بني الأ�سباب والنتائج.
ال�ضحك هو االنطباع
ِ
هذه الق َّوة التي تحُ ِّطم الروابط والت ُ
الزائل  31لل ُم�صادفة يف عمل نيت�شه� .ضربة ّ
رمز ال َآخر ّية� ،صريورة
حظ كانت قد �أُط ِل ْ
قت ُت ِّ
ال ن�ستطيع �أن نتب�ص َّرها ُمق َّدم ًا لأنها تتو َّلد على الرغم من الذات .وغالب ًا غ�صب ًا عنها� .إنَّ
خرج الزمنَ عن محِ ْ وره .وال ِفك ُر � مَّإنا يبد أ� عندما منتلك املقدرة
ِ
لل�ضحك ُع ْن َف العا�صفة .فهو ُي ِ
ت�س ْل ِ�س ًال يف الزمن ،يبقى �آف ًة جلدية ُت�صيب
على
ِ
ال�ضحك ،وعلى � ُ
أنف�سنا .مادام الإن�سان ُم َ
33
32
الأر���ض  .ويف امل�� ّرة الثانية خرج من م�ستوى الزمن ال�صائر  ،هذا الزمن املُع َّلق حيث
تعك�س �إحداهما الأُخرى .وقد رق�ص نيت�شه يف هذه االنعكا�سات ،يف
املا�ضي وامل�ستقبل مر�آتان ِ
يعك�س املا�ضي
أبديْ .
هذه املظاهر .الرق�ص هو امل�سار احللزوين لل َع ْود ال ّ
الوهم الأخري هو �أنْ ِ
املُ َ
�ستقبل .والتق ْهقر الأخري هو �أنْ ُيق َر�أَ املُ�ستق َبل يف املا�ضي .نيت�شه يرق�ص لأنَّ ما يعود � مّإنا هو
كالالحق .الـ» َيحدُث»
ال َآخر ّية يف حالتها اخلال�صة .ال�شيء �سيكون كال�سا ِبق .ال�شيء �سيكون
ِ
وحده ُير ِق�ص ما ال ُي�ص َّرف باملا�ضي وال باملُ�ستقبل .الرق�ص هو االنطباع الزائل ِل ْلـ» َي ْحدُث».
َ
كريو�سه حرفي ًا خارِج
و�أخري ًا خرج نيت�شه م ّرة ثالثة من م�ستوى كريو�س� .أ�سقطه
ُ
نا�سبة .هذا التالقي هو اللعبة ال ُعليا ل�صريورته
ذاته� ،أي �أ�سقطه تالقي الال ُم�ست ِق ّر باللحظة املُ ِ
ـ طف ًال .نيت�شه يلعب .وال ّل ِعب هو االنطباع الزائل ل�صريورتنا ـ طف ًال.
ال�ضح ُك ،والرق�ص ،والل ِعب فقط العنا�ص َر املُك ِّونة للتفكري عند نيت�شه،
ال ُي�ش ّكل
ِ
بل املا ّدة الع�ضوية لل ِفكر الذي ُتك ِّون ال ُّدعاب ُة ،من حيث هي الآخر ّية اخلا ِل�صة ،ا�س َمه ال َآخر.
ماذا يقول دولوز ؟ « :ينفتح الأنا الذائب على �سل�سلة من الأدوار ،لأ ّنه ُيط ِلق ق َّو ًة
َ
ت�شمل
االختالف يف ذاته ،الال ُمت�ساوي يف ذاته ،الذي يخرتق كل الآخرين ،عبرْ َ الأج�ساد
املُتعدِّ دة ،وفيها .فث ّمة دوم ًا ن َف ٌ�س �آخر يف ن َف�سي ،وفكرة �أُخ��رى يف فكرتي ،وتمَ لُّ ٌك �آخر يف
روب تَع�سريي 34.فك ُّل فكر ٍة حقيق ّية ُعدوان .و�أن
كائن ُمتو ِّرطون يف ُ�ض ِ
تمَ لُّكي� ،ألف �شيء و�ألف ٍ
عدوان هو عدوانُ
داخ َلنا يف
ٍ
تع�س ٍر� ،أن �أكون �آخ َر ،و�أن ُيف ِّكر �شيء �آخر ِ
يكون ك ُّل �شيء ِج َّد ُم ِّ
نف هو ُعنف اللغة ،فهذه هي الر�سال ُة البهيجة».
ال ِفكر ،يف تَع ّد ٍد هو تع ّدد الأج�ساد ،يف ُع ٍ
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 1ي�شمل ُم�صط َلح الآخرية قواعد التعا ُمل ِبر ْفق ولباقة مع ال َآخر وجت ُّنب �إزعاجه (املرتجم).
 2املق�صود �أنَّ الالهوت ِّيني ع َّمقوا هذه امل�شكلة من خالل عالقة الأنا باهلل ،وامل ؤ� ِّلف يح ِرتم منهج َهم،
ولذلك ي�ستطيع �أن يبحث عن �سبيل �أُخرى ِل َ�صون الآخرية (كالفنّ الذي اليرتهِ ن بالعالمَ  ،بل يخ ُلقه) .وقد
يبدو َ
�ساذج ًا يف َ�سع ِيه ،ولك َّنه بف�ضلهم يتح َّمل ت ِبعات هذه ال�سذاجة (م).
� :bûchers des vanités 3إ�شارة �إىل ما قام ب ِه �أتباع الراهب �سافونارول يف فلورن�سا حيث حرقوا يف 7
ُغري الإن�سان وتدفعه �إىل اخلطيئة وجتع ُله ُمتكبرِّ ًا
�شباط/فرباير �سنة � ،1497آالف الأ�شياء التي وجدوا �أنها ت ِ
كالكتُب ،واملرايا ،والأثواب الفخمة ،و ُم َ
�ستح�ضرات التجميل (م).
َ
 4هذه الق�صيدة لل�شاعر ال�سوي�سري بليز �ساندرار�س 1887( Cendrarsـ ،)1961ن�شرها �سنة ،1913
وعنوانها الكامل «نرث العابر ل�سيبرييا وجيهان الفرن�سية ال�صغرية» La Prose du transsibérien et de la petite:
(Jehanne de Franceم).
ً
َ
 5املُ�صط َلح لنيت�شه الذي يق�صد من خالله �أنّ الأنا ي�صري بريئا باخلروج من كيانه �صوب الآخر ،وال يعود
الطفل الذي كا َنه.
الن�ص ُم�ستَقى من كتاب
�  6أي هذا كلُّه لي�س �أنا ،بل ال َآخر الذي �أنظر �إليه .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ هذا ّ
منطق املعنى  logique du sensلجِ ي ّل دولوز (م).
 : un brûle-tout 7هذا هو امل�صط َلح الذي ا�ستخدمه ديريدا يف حتليله لفل�سفة هيغل ،ومعناه احلريف هو
‘املح َرقة’ (م).
ً
ّ
َ
ج�سدا» (م).
 8التعبري ُم�ستقى ّ
مما جاء يف �إجنيل يوحنا« 14 :1 ،والك ِلمة �صا َر َ
رتجمهما الفرن�س ُّيون بك ِلمة
 9يف اللغة الأملانية ك ِلمتا «ت�أريخ»  Gechichtschreibungو«تاريخ» ُ ،geschichteي ِ
واحدة ُيكتب حر ُفها الأ َّول كبري ًا  Histoireللداللة على ت�أريخ ،بينما تد ُّل الك ِلمة التي ُيكتَب حر ُفها �صغرياً
 histoireعلى تاريخ (م).
ِّ
ُ
تجُ
 10هذه �إ�شارة �إىل نظرية �أفالطون الذي يرى �أنَّ الواقع ظل للحقيقة التي ِّ�سدها الأفكار املثلى للخري
واحلقّ َ
واجلمال (م).
والق�صة
�  11أدلبريت فون �شامي�سو ( 1781ـ � )1838شاعر رومانطيقي �أملاين ُو ِلد يف فرن�سا ،كتب ال�شعر
ّ
رج ٍل
ق�صته امل�شهورة «بيرت �شليميل العجيبة» التي حتكي عن ُ
مع �أ ّنه كان عالمِ نبات .وامل�ؤ ِّلف ُي�شري هنا �إىل ّ
باع ظ َّله (م).
ُ :tourner autour 12يقارِن امل�ؤّ ِّلف من خالل حركة ‘الدو َران حول’ بني ما يفعله اخلزَّاف حني يدور حول
ال�صل�صال ل ُيعطيه �شك ًال ،وحركة الروح الذي يدور حول الهوية العينية والآخرية ل ُيعطيهما �شك ًال .وامل�شكلة
�أنَّ اخلزَّاف ُيدير ال�صل�صال الطري ِل ُيعطيه �شك ًالَّ ،ثم ي�شويه يف النار ،فيق�سو ويفقد طراوته .وبناء على
حت�صل م�شكلة �أنَّ
هذا� ،إذا تخ َّيلنا �أنَّ ال�صل�صال هو ال َآخر ،والنار هي الهوية العينية ،فما الذي يح�صل ؟ ُ
الق�صة الفل�سفية يف الفقرة الالحقة
الهو ّية العينية تُف ِقد ال َآخر ح�سا�س ّيته ،وجتعله ُم ِّ
تحجر ًا قا�سي ًا كما تُفيد ّ
(م).
ً
َ
َ
 13قتْل الآخر  : altrucideلفظة من ابتداع دولوز (م).
ً
�  14إ�شارة �إىل ا ُ
جلملة التي قا َلها هيغل (وكان ع ُمره ع�شرين عاما) حني ر�أى نابوليون على ِح�صانه « :ر�أيت
ج�سد يف ر�أيه الإن�سان واحليوان ،كقنطور�س الأ�سطورة الإغريقية
العق َْل ِ
راكب ًا على ح�صان»ّ � ،أي �أنَّ نابوليون ُي ِّ
الذي ِن ْ�ص ُفه الأعلى �إن�سان ،و ِن�صفه الأ�سفل ِح�صان .و�س�ؤال امل ؤ� ِّلف هنا َي ِ�شي با�ستحالة ذلك (م).
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 science des solutions 15هذا �شرح للم�صطلح الذي اجرتحه جا ّري و�س َّماه ّ � ،pataphysiqueأي ِ‘ع ْلم حلول
ُمتخ َّيلة’ (م).
 16ا�سمه الكامل دوناتو دي نيكول ودي بيتّو باردي ( Donato di Niccolò di Betto Bardiم).
 : Les Ménines 17اللوحة امل�شهورة للف ّنان الإ�سباين دييغو فيالثكيز الذي ر�سمها �سنة ( 1656م).
 18بور ـ روايال َ :د ْيركانت تُط َّبق فيه احلياة ال ُّرهبانية ُث َّم حت َّول �إىل مدر�سة ازدهرت يف القرن ال�سابع
ع�شر يف ج ِّو احلم ّية الذي �أعقب فرتة احلروب الدين ّية .وقد ارتبطت بهذه املدر�سة �أ�سماء �شخ�ص ّيات م�شهورة
هي ُجزء من تاريخه كالأُ ّم �أجنيليك �آرنو ،و ُق ّ�س �سان �سريان (م).
  19يمُ ِّثل َ
هذين الت َّيارين ك ٌّل من هوبز (الذي يرى �أنَّ الإن�سان ذئب بالن�سبة للإن�سان� ،أي �أنَ الهوية العين ّية
التعرف من العالمَ
وعينا نافذة على العالمَ  ،غري �أ َّنها نافذة عمياء ِ
تف ِرت�س ال َآخر ّية) ،واليبنتز (الذي يرى �أنَّ ْ
�إال �شيئ ًا �صغري ًا هو الهو ّية العينية  ،monadeلكن هذه النافذة حتتوي ،يف احلقيقة ،جوهر العالمَ ك ّله من دون
تعرف ذلك) (م).
�أن ِ
ً
َ
بح�سبها ،فاختار منهجا �آخر لواله
 20ذلك �أنَّ �سيزان قطع مع ِ
الر�سم َ
قواعد الفنّ الكال�سيكي ومل يعرف ْ
لمَ
حبي�سي املعايري الكال�سيكية يف تذ ُّوق الفنَّ وحم ّبة العا (م).
لظللنا ِ
( Blaise Pascal, Pensées, éditions Brunschwig, Paris 1938, p. 323 21م).
ُ
الق�صة التي تدور حول لفظ ك ِلمة ‘�شبولت’ ُم�ستقاة من العهد القدمي�ِ ،سفر الق�ضاة ( 12م).
22
ّ
 23الإيقون بح�سب �أبيقور �أقرب �إىل ح�ضور ال�شيء وجوهره ،وال�سيميالكر هو ال�ضوء الذي يطبع على
ج�سد جوهر ال�شيء والـ
ال�ش َبكية �صور َة � ِ
آخر �شيء ر�أتْه ال َعني� .أ ّما �أفالطون فكان ُيعارِ�ض الإيقون الذي ُي ِّ
 simulacreالذي يمُ ِّثل ال َك ِذب واخلداع (م).
اخت�ص �أر�سطو ـ املُ�ستَعار بامل�شكلة رقم 30
 24يف هذه املد َّونة بحوث عديدة
ُّ
يخت�ص ك ّل بحث بمِ ُ �شكلة ،وقد َّ
التي تت�ض َّمن ق�ضية الإن�سان العبقري والك�آبة (م).
�  25أي قول رامبو «�أنا ،هو الآخر» (م).
ً
ّ
ق�صة �آدم الذي �أخط�أ حني �أكل التفاحة ،وكان
 26ي�شرح اليبنتز فكرة احلدَ ثني املُمك َنني معا من خالل ّ
يمُ ِكن �أ ّال ُيخطئ ،واهلل مل ي ُكن ُيريد له �أن ُيخطئ �إذ كان يف ذه ِنه عدّة عوالمِ قائمة وممُ ِكنة بالتبادُل
 .monadologieوبالتايل ،خط أ� �آدم و�إمكانية �أال ُيخطئ عالمَ ان ممُ ِكنان يف ذهن اهلل .لك ّنهما يف الواقع التاريخي
غري ممُ ك َنني لأنَّ �آدَم �أك ّل الت ّفاحة ،و َّمت احلدَ ث (م).
 27يرد ح ُلم �سيبيون ،يف اجلزء الرابع من كتاب اجلمهورية ل�شي�شرون ،وفيه يرى الإفريقي �سيبيون وا ِلده
يف املنام ،و ُي�شري له �إىل قرطاجة متن ِّبئ ًا بن�صر الإغريق يف حربهم عليها (م).
أ�سلوب �ش ِّيق وبنفاذ ب�صرية
ي�صف فيه ا�ضطراباته العقلية ب� ٍ
 : Aurélia 28من م ؤ� ّلفات نريفال الها ّمة لأ ّنه ِ
(م).
ُ
ن�ص لجِ ريار دو نريفال يحكي عن خملوق أ��سطوري ا�سمه باندورا يوجد يف مدينة بولونيا يف �إيطاليا.
29
ّ
ُ
ً
ً
ً
ِّ
ّ
ّ
ّ
ُ
نف�صال ق ْبال .وجتدر الإ�شارة
وهو لي�س ذكرا وال �أنثى ،وال خنثى ،ولكنه ُيبلر ويجمع ذلك كله� ،أي كل ماكان ُم ِ
هنا �إىل �أنَّ م�ؤ ِّلف هذا البحث ,فيليب �سرجانُ ,يح ِّلل هذا ك َّله يف كتابه موت �آندرو� س �La mort d’Andros, édi
( tions La Découverte, Paris, 2006.م).
ُ
ً
ُ
َّ
ّ
 30لأنَّ الباندورا كائنٌ لي�س ذ َكر ًا وال أ�نثىُ ،ي�س َّمى باملذكر وامل�ؤنث معا يف هذا املو�ضع ،كما ُينادى كذلك
الناعمة  .mignonne, mignonوللتفريق بني اال�سم وال�صفة جعل الكاتب ك ِلمتي ‘ناعم’ الدالة
الناعم ِ
يف قوله ِ
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على اال�سم باحلرف الكبري ،بينما جعلهما باحلرف ال�صغري للداللة على ال�صفة (م).
 : la sculpture éphémère 31ماينط ِبع على حدَ قة ال َعني م�ؤ ّقت ًا (م).
ف�ضي �إىل مفهوم العدَ مية
مما ُي ِ
 32املق�صود �أنَّ الأر�ض مري�ضة جلدي ًا ،ولي�س هذا املر�ض �إال الإن�سانّ .
الذي يقول ال ِللحياة على الأر�ض (م).
ُ 33يعارِ�ض دولوز بني الزمن  chronosوالزمن ال�صائر  aïonالذي ُي َع ّد ب�صريورته الدائمة خارِج الزمن
(م).
 30التع�سري � :complicationإ�شارة �إىل اللحظة الثانية من حلظات الروح عند دولوز .حلظة التو ُّرط يف
االفرتا�ض  ،implicationوحلظة التع�سري التي ت�ستلزم حلظة َّ
ال�شرح ( explicationم).
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كمال ُب ّالطه

عني الآخر و�صورة الذات
حول لوحة من �أعمال هاين ُزعرب

1

و�سنحت له فر�صة ق�ضاء ثمانية
يف �سنة  ،2009فاز هاين زعرب مبنحة رينوارُ ،
�أ�شهر كفنان مقيم يف �إي�سوا ،القرية التي ُولدت فيها زوجة رينوار حيث �أبدع االنطباعي
الفرن�سي كثري ًا من لوحاته يف حمرتف حديقة البيت الذي ا�شرتاه هناك �سنة  .1895ث ّمة
اليوم ،يف مقربة هذه القرية ،مثوى رينوار الأخري وحو َله قبو ُر زوجته ،و�أوالده الثالثة بيار،
وجان ،وكلود.
�ض ّمت هيئة التحكيم ،التي ز ّكت زعرب للح�صول على املنحةُ ،ك ًّال من �صويف رينوار
الر�سام ،وليونيل بي�سارو ،ابن حفيد كاميل بي�سارو ،ومايا بيكا�سو،
دوان ،وهي ابنة حفيدة َّ
مت املنحة عرب جمعية رينوار التي �أن�ش�أها �إيفاجنيلني
ابنة فنان القرن الع�شرين .وقد ُقدِّ ْ
وكلود رينوار (ابن بيار) �سنة  ،1986من �أجل احلفاظ على تراث املعلم الكبري .وكان الفنان
الغزّاوي � ّ
عربي يح�صل على هذه املنحة.
أول فنان ّ
�أما قرية �إي�سوا ،التي تقع يف �إقليم �شامباين يف �شمال �شرقي فرن�سا ،ف�إنها تهج ُع
يف واد يتاخم نهر �أور�س� ،أحد روافد نهر ال�سني .ا�شتُهر هذا الإقليم ،على مدى �أكرث من �أربعة
قرون ،ب�إنتاج خمور عالية اجلودة ،وخا�صة نبيذ �شاردوين ،وبينو نوار ،عالوة على ال�شامبانيا
الفاخرة� .أما مكان الإقامة واملحرتف اللذان ُق ّدما للفنان فيطالن على النهر ،على مرمى
خا�ص.
حجر من ِ
منزل رينوار القدمي ،الذي �سيح ّول ،بعد حني� ،إىل ُم َتح ٍف ّ
رحب ك ٌّل من هاين و�صابرين بحما�س �شديد بفر�صة �إقامة م�ؤقتة يف قرية رينوار،
ّ
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وخا�صة بعد �أن �أخذت �ش ّقتهما الباري�سية ومكان عمله ت�ضيقان تدريجي ًا عليهما منذ والدة
ابنهما قد�سي الذي �صار ع ُمره الآن �سنتني .ذلك �أنّ هاين ،الذي كان قد ن�ش�أ يف منطقة
هي من املناطق الأكرث ازدحام ًا ُ�س ّكاني ًا يف العامل ،وبعد ق�ضاء ثالث �سنوات (تعلم خاللها
عجت
�شروط البقاء على قيد احلياة والتعاي�ش �ضمن كوزموبولية العا�صمة الفرن�سية التي ّ
بالنا�س ،وتع ّددت فيها الإثنيات) ،وجد �أنَّ قرية �إي�سوا منحته فر�صة نادرة للعمل بهدوء
وتوا�صلُ .ي�ضاف �إىل ذلك ما وعدت به هذه الفر�صة من مغامرة يف التغيري والتح ّدي ،ال
�سيما و أ� َّنها القرية التقليدية ب�سكانها الأ�صليني الذين ال يتعدى عددهم � 700شخ�ص.
ونظر ًا ملعرفة هاين و�صابرين املحدودة باللغة الفرن�سية ،ف�إ ّنهما� ،إذ كانا ي�ستاءان
�أحيان ًا من بع�ض ت�ص ّرفات الباري�سيني العامة ،التي كانا ي�صادفانها يف ات�صاالتهما اليومية،
رحبا ب�إقامة بني �أهل الريف بعيد ًا عن �سكان املدينة الكبرية .ومل يطر أ� على بال �أي منهما
فقد ّ
�أنه ،بالإ�ضافة �إىل عدم متكنهما من اللغة الفرن�سية ،ف�إن �أيام ال�شتاء الأق�صر هناك ،و�أ�ش ُهر
الثلج الطويلة �ستزيد من عزلتهما عن املجتمع املتجان�س الذي ينتمي �إىل مكان �إقامتهما
امل�ؤقت .فبعد �أن اعتادا على حياة منعزلة ن�سبي ًا يف العا�صمة الفرن�سية ،فقد كان توا�صلهما
مع �أهل القرية يق ّل�ص عالقاتهما اخلارجية �إىل احل ّد الأدنى.
فاقم عزلة هاين يف هذه القرية النائية ،التي تركت �أثر ًا مم ّيز ًا يف اللوحات
ما َ
التي �أنتجها �أثناء �إقامته هناك ،كان الغياب الق�سري ل�صابرين وولدهما .فمنذ و�صولها �إىل
فرن�سا ،ا�ضطرت �صابرين �إىل �أن تعود كل �ستة �أ�شهر �إىل الوطن ،وذلك لكونها من مواليد
مدينة القد�س .فهي ككل عرب املدينة الذين انحدروا من عائالت مقد�سية� ،إذ مل ُيعرتف
بهم كمواطنني يف املدينة التي ُولدوا فيها منذ �أن ا�ستولت �إ�سرائيل على املدينة القدمية
و�ضواحيها �سنة  .1967وهكذا ع َّدت ال�سلطات الإ�سرائيلية �أهل البلد الأ�صليني من العرب
جم َّرد ‘مقيمني دائمني’ .وبالتايلُ ،منحوا بطاقات هوية تحُ ّدد و�ضعهم كمقيمني لي�س �إال.
ومبا �أن ال�سيا�سات الدميغرافية الإ�سرائيلية مل تتوقف �أبد ًا عن منا�صرة �أغلبية يهودية يف
ال�سنني ،فقد ا�ستخدمت ال�سلطات الإ�سرائيلية كافة �أنواع احلجج والذرائع
القد�س ،على م ِّر ِّ
لكي تتم َّكن من �سحب بطاقات الهوية هذه ،بينما قامت ،يف الوقت نف�سه ،مب�صادرة املزيد
تو�سعت يوم ًا بعد يوم على امتداد ما ُ�س ّمي بـ‘القد�س
من الأرا�ضي يف احلدود البلدية التي ّ
الكربى’ .وهكذا وجد �أكرث من �أربعة �آالف عربي من القد�س �أنف�سهم ،بني ع�ش ّي ٍة ُ
و�ضحاها،
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غرباء يف م�سقط ر�أ�سهم .فا�ضط َّرت �صابرين،لكي تتجنب �سحب بطاقة هويتها وفقدان
حقها يف املواطنة يف مدينتها الأم بحجة �إقامتها يف اخلارج� ،إىل �أن تقوم بتلك الرحلة �إىل
الوطن مرتني يف العام حيث تق�ضي ،يف كل م ّرة� ،شهرين مع �أ�سرتها .ومنذ والدة قد�سي
�أخذت ت�صطحب الطفل معها.
أ� َّما هاين ،الباقي وحيد ًا يف �إي�سوا �أثناء �أ�شهر ال�شتاء الأكرث اكفهرار ًا ،حيث كانت
مت ُّر الأيام الق�صرية ب�أكملها من دون �أن ينطق بكلمة �إىل �أحد ،فقد اكت�سب الوقت الوافر
للت�أمل يف جتربة كيانه
كغريب دخيل يف حميطه الفرن�سي .ويف احلال بد�أت ت�أمالته تتح�س�س
ِ
طريقها نحو
التج�سد التعبريي يف لوحاته.
ُّ
على مدى عدد من الأ�سابيع ،بعد مغادرة �صابرين وقد�سي ،عمل هاين ُزعرب على
لوحة كبرية ال تنتمي ال �إىل متوالية ‘�ستاندباي’ ال�سابقة وال �إىل متوالية ‘در�س يف الطريان ’
التي تلتها ،والتي �أُنتج معظ ُمها �أثناء �إقامته يف قرية رينوار .ولقد ك�شفت هذه اللوحة عن
مم ّيزات فريدة خا�صة بها ،خا�ض بوا�سطتها الفنان عراكه مع و�ضعه احلياتي .على حني �أنَّ
طرح �أ�سئلة وجودية طاملا ع ّذبت ُه منذ �أن بد�أ ي�شعر بوجوده كدخيل يف املجتمع
مو�ضوعها الفني َ
املحيط به حيث انقطع ع ّما أَ� ِلف ،وع َّمن �أحب.
ونتيجة هذا املناخ العام الذي وجد نف�سه فيه ،ف�إن جل ّ الأ�سئلة التي �أ ّرقته يف
تلك الفرتة كانت تدور ،دون وعي منه ،حول مو�ضوع الذات والآخر .مل ترتبط الأ�سئلة هذه
املرة بال�سيولة التبادلية بني ذاته والآخ��ر اجلمعي ،كما يتجلى ذلك يف اللوحات ال�سابقة،
ولكنها ركزت ،بد ًال من ذلك ،على الكيفية التي يمُ ِكن �أن يتح َّقق بها الوعي بالذات عرب �أَعينُ
الآخرين ،كما بينّ بول ريكور.2
�أما هذه اللوحة ،التي ت�ألفت �ضمن �شكل �أفقي ،فقد كانت نادرة بالن�سبة لفنان
طاملا مت ّيزت كافة �أحجام لوحاته ال�سابقة بال�شكل العامودي .وهي مت ّثل �صورة رجل جل�س
عاري ًا يف ظلم ٍة حالكة �أحاطت به من كل جهة .اكت�سى ف�ضاء اللوحة بكثافة عارمة من ال�سواد
التي �أحرزها الفنان بو�ساطة طبقات من الزفت .وبخالف �شكل الرجل اجلال�س يف لوحات
متوالية ‘�ستاندباي’ ال�سابقة ك ّلها ،التي هيمن فيها �أي�ض ًا �سواد الزفت الذي حجب كافة
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الحظ يف هذه اللوحة اجلديدة ،و�إن
ق�سمات الرجل اجلال�س يف كل من لوحات املتواليةُ ،ي َ
ُغمر املكان فيها بوح�شة الليل نف�سه� ،أن وجه الرجل ظهر ،هذه امل ّرة ،جلي ًا حتت م�سحة من
مو�ضعي باهر ي�سمح لنا �أن نتبينّ
بيا�ض طب�شوري ،بحيث بدا الوجه وك�أنه تع ّر�ض َت َّو ًا ل�ضوءٍ
ّ
الق�سمات التي حتدد مالمح الفنان.
من خالله ق�سمات الرجل بو�ضوحَ ،
وبو�ساطة ومي�ض غائم ت�س ّرب من ال�ضوء الذي غمر الوجه ،ن�ست�شف ،يف ظلمة
املكان ،انحناءة ج�سد الف َّنان العاري الذي بدا جال�س ًا يف خلوته ،وقد انخف�ض ر�أ�سه �إىل الأمام
مت�سكت ك ُّل ٍيد من يديه ب�إحدى الركبتني ،ك�شفت الفتحة
حتى و�صل م�ستوى ركبتيه .وفيما ّ
التلقائية ل�ساقيه عن ع�ضوه� .أما ذراعه الأمين ،فيبدو �أنه ا�ستحم ب�إ�شعاع �ضوء �أحمر كاد
انعكا�سه �أن يت�ش ّبه بنغمة �ضوء لر�صد درجة حرارة ج�سده .وثمة ،من فوق الر�أ�س ،تدلىّ جهاز
ميكانيكي يحمل ثالثة كامريات فيديو �شبيهة بكامريات املراقبة التي ُر ِّكبت �أمام الوجه على
ارتفاعات خمتلفة كما لو �أن هدفها �أنْ ُترا ِقب حركات اجل�سد من زوايا خمتلفة .وهكذا ،يبدو
�أنه يف اللحظة التي و�صل فيها اجلال�س �إىل تلك الو�ضعية من انحناءته املنخف�ضة ،انفجر يف
وجهه اال�شعاع اخلاطف من نور فال�ش �أوتوماتيكي.
حن �إىل الأ�سفل على
ُيرى اجلال�س ،من منظور امل�شاهد ،مبالمح الفنان وك�أنه ُم ْن ٍ
حني �أ َّنه ينظر �إىل الأعلى ،نحونا .ويبدو يف هذه الو�ضعية كما لو �أنه بوغت يف حلظة حميم ّية
خا�صة به وهو يف احل ّمام  .كما توحي حركة اجل�سد هذه وك�أنها التُقطت حلظة �سماعه فج�أ ًة
و ْقع خطوات يف اخلارج� .أو �أ َّنه ،بعد �أن �شك بح�ضور غريمتو ّقع ل�شخ�ص خلف بابه املغلق،
انحنى متدني ًا �إىل الأمام يف هذه الو�ضعية لكي يد ّقق عرب �شق يف ال�ستائر �أو عرب ثقب مفتاح
تفح�صه هذا ُتقا ِبل نظر ُته نظرتنا .وهكذا ،تواجهنا اللوحة بال�س�ؤال :من م ّنا
الباب .ويف ّ
ينظر �إىل الآخر يف الواقع ،ومن الذي قد ينتابه ال�شعور باحلرج يف نهاية الأمر�-إذا كان ال ب َّد
�شاهد؟
�شاهد �أم املُ َ
من احلرج ؟ -أَ�هُ َو املُ ِ
ُتذ ِّكرنا اللحظ ُة الهاربة التي ُ
يقب�ض عليها هاين زعرب يف هذه اللوحة ب�شكل الواع،
باملثال الذي �أورده �سارتر يف حتليله لـمو�ضوع «النظرة �إىل الآخر ».ففي هذا املثال ،حاملا
يدرك �صاحب العني املتج�س�سة خلف ثقب املفتاح �أن مو�ضوع النظر ينظر بدوره �إىل الناظر
3
املراقبُ ،يعا ُد �إيقاظ الوعي بالذات مرافق ًا لمِ ا يدعوه �سارتر االح�سا�س بـ«العيب» .honte
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هاين زعرب
بدون عنوان2009 ,
(� 100 × 120سم).

Association Renoir, Essoyes
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و ُتذ ّكر اللوحة �أي�ض ًا ،يف �سياق م�شابه ،مبثال �آخر قدمه ديريدا .ففي حماولته
افتتح الفيل�سوف الفرن�سي كالمه بو�صف �إح�سا�سه بـ «احلياء»
للإجابة على ال�س�ؤال« :من �أنا ؟»َ ،
 pudeurالذي �شعر به يف �أحد الأيام حلظة خروجه من حتت الدو�ش ،ووجد �أن قطته تنظر
4
�إليه يف العراء.
و�ضح الوعي بالذات ،الذي جاء ا�ستجاب ًة لنظرة الآخر ،كيف
يف املثالني كليهماُ ،ي ِ
�أن الرا�صد الذاتي يف مثال �سارتر ،ومو�ضوع الر�صد يف مثال ديريدا ،ميكن �أن يتغلبا على
«العيب» �أو على «احلياء» عند �إدراك �أن الآخر� ،سواء �أكان �إن�سان ًا �أم حيوان ًا ،يتقا�سم �أر�ضيات
تت�ساوى عليها الذات بالآخر؛ وبالتايل ،ي�ؤدي تبادل النظرات �إىل توليد عالقة ُمتبا َدلة بني
الواحد والآخر.
�أما هذه اللوحة التي �أبدعها هاين زعرب يف �إي�سوا ،فهي لوحته الأوىل التي تت�سم
بكامل خ�صائ�ص ما ُعرف بال�صورة الذاتية؛ �إذ م ّثلت تفا�صيلها ما ّ
خل�صه ديريدا يف و�صفه
«ذات ،ومو�ضوع ،ومو ِّقع 5».لكن الفنان العربي
لل�صورة الذاتية  autoportraitبقوله �إ َّنها �صورة ٍ
نف�سه ،فقد �أ�سماها «بال عنوان ».لو �أنه �أ�سماها
الذي جعل من ذاته مو�ضوع لوحة و َّقعها هو ُ
‘�صورة ذاتية’ لأد َرجها ذلك �ضمن ت�صنيف ال ُعرف التقليدي ل ّلوحة التي طاملا �ساد نوعها
�شد
يق�صد هذا �أبد ًا .فما كان قد َن َ
يف تاريخ الفن الغربي .وما كان الف َّنان ،على ما يبدوِ ،ل ِ
التعبريعنه � مَّإنا هو م�س�ألة �أكرث تعقيد ًا أ� ّرقته طوي ًال وهامت يف خم ّيلته� .أعني �إدراكه الفطري
ب�أنه الآخر النموذجي يف �إي�سوا حيث اكت�شف �أن جمتمع القرية ب�أ�سرها كان يراقب ذهابه،
و�إيابه ،ودقائق الأمور يف حياته اخلا�صة.
وهكذا ف�إنّ جهاز الر�صد �-أي كامريات الفيديو التي �أبرقت ب�ضوء الفال�ش يف
وجه الفنان من غزة -هو مبثابة �إ�شارة مفتاحية ُتدخل بعد ًا رمزي ًا م�ستعار ًا من العامل الذي
�صادف �أن تواجد �أح ّبا�ؤه فيه� ،آنذاك� ،أي �صابرين وقد�سي� .إذ يبدو �أنَّ الف َّنان ُي ِّلمح ،من
خالل ال�شكل ال�ضبابي لقلب مب ّقع بالأحمر يعوم يف الف�ضاء -بني جهاز املراقبة الأمين ووجه
ثان ُب ّقع بالأبي�ض والأخ�ضر ،ويظهر يف الواجهة الأمامية ل ّلوحة وهو
قلب ٍ
الفنان -ومن خالل ٍ
يغطي نهاية �ساقه اليمنى� ،إىل �صلة بني عامل �إي�سوا املحيط ،وعامل املدينة الذي �شهد والدة
�شريكته يف احلياة ،هذه املدينة التي يحمل اب ُنه ِا�سمها.
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ففي ال�شوارع ،والأزق��ة ،وال�ساحات ك ّلها ،داخ��ل البلدة القدمية ملدينة القد�س
العربية ،ن�صبت ال�سلطات الإ�سرائيلية �أجهزة ر�صد م�ؤلفة من كامريات الفيديو ملراقبة
حت ّركات �أهل املدينة كا ّف ًة ،على مدار ال�ساعة .ويف ظلمة الليلُ ،ت�شعل الأ�ضواء الكهربائية
ال�ساطعة لتو�ضيح املعامل ،وتتقد اجل��دران والقناطر القدمية بال�ضوء الباهر .وبذلك
تتَح َّو َل مدينة املقد�سيني العرب �إىل �سجن داخل �أ�سوارها .فمنذ �أن �سقط اجلزء ال�شرقي
تج�س�سة لنظام
من مدينتهم حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،خ�ضعت �أحيا�ؤهم بر ّمتها للعني املُ ِّ
املراقبة بالكامريات .وفيما ظهرت ملء العني ع�شراتُ احلواجز الع�سكرية ونقاط التقتي�ش،
على طول ال�ضفة الغربية وعر�ضها ،وعند معابر قطاع غزة املحا�صر ومخَ ارِجه ،يبقى �أرفع
جنود مراقبة ملدينة القد�س القدمية غري مرئيني .ويف �إي�سوا ،حيث كان �إح�سا�س الفنان
العربي ب�أنَّ �أهايل القرية ُيراقبونه على نح ٍو دائم ،م ّثلت هذه املراقبة اخلفية �شك ًال م�شابه ًا
ِلل�سجن الذي يديره مراقبون المرئيون.
َج�س�سي املُتخ ّيل يف اللوحة
ال ُب َّد لنا ،لكي ُندرك طبيعة العالقة بني جهاز املراقبة الت ُّ
ونظام العقاب الذي �أن�ش�أته �إ�سرائيل على �أر�ض الواقع ،من العودة �إىل الدرا�سة الثاقبة التي
و�ضعها مي�شيل فوكو يف حتليله ملو�ضوع مرئية وخفاء ناظري ال�سجن .فبح�سب فوكو ،لي�س
التهديد بالعقاب الذي يواجهه ال�سجناء من قبل ناظري ال�سجن غري املرئيني �أقل وح�شية
من ذاك الذي يواجهه ال�سجناء من نظراء وح ّرا�س ال�سجن املرئيني .وينطلق فوكو ،لإي�ضاح
هذه النقطة ،من فكرة ال�سجن الذي ُعرف منذ �أواخر القرن الثامن ع�شر يف بريطانيا با�سم
‘بانوبتيكون’  ،Panopticonهذه الكلمة التي جمعت مقاطعها بني معنى املنظر البانورامي
العام ومفهوم الفح�ص الب�صري الدقيق .وقد ّمت الت�ص ّور املعماري لهذا ال�سجن كبناء دائري
يتو�سطه برج مراقبة مركزي .وي�شمل زنزانات انفرادية بنافذة واحدة تطل على الربج .هكذا
ف�صل ال�سجناء بع�ضهم عن بع�ضهم الآخر بينما يكون م�شرف واحد يف الربج قادر ًا على
ُي َ
مراقبة ما يجري داخل الزنزانة .وبح�سب فوكو �أي�ض ًا ،مت ت�أ�سي�س عالقة ال�سيطرة على توتر
ال�سجني الناجت عن وعيه بكونه «مرئي ًا دون �أن يتم َّكن من التحقق من ذلك» وهكذا فعلى
ال�سجني «�أال يعرف �أبد ًا �إن كان ُينظر �إليه يف �أية حلظة [ ...ولكن املهم] هو �أن يدرك متام
6
الإدراك ب�أنه ،على الدوام ،مو�ضوع النظر».
يمُ ِكن لعني امل�شاهد ،يف �سياق هذه الو�ضعية العامة� ،أن تتل ّم�س و�ضع ‘ال�سجني’
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عني الآخر و�صورة الذات

املُراقب يف لوحة هاين زعرب اخلارجة عن ُعرف ال�صورة الذاتية وقواعدها .على حني يبدو
�شاهده ،من دون كلمات ،بقوله« :ميكن �أن �أكون
�صاحبها من خالل تفا�صيلها وك�أنه يخاطب ُم ِ
واحد
مو�ضوع نظرتك كما ميكن �أن تكون مو�ضوع نظرتي� .أما لقاء نظرتينا فهو ما يجعل ُك َّل ٍ
م ّنا واعي ًا ب�أنا الآخر .والآن ،بعد �أن جعلتني نظرتك واعي ًا ب�آخر ّيتي� ،أدرك �أنني ال �أ�ستطيع
�أن �أكون قادر ًا �أبد ًا على ر�ؤيتك من حيث تراين .ولكن عرب انك�شا َيف العاري� ،أق ّدم نف�سي َ
لك
ك�شخ�ص لي�س لديه ما يخفيه .ف�أن ُترى من �أي مكان يف العامل اخلارجي هو جز ٌء من كونك
ُمع َتبرَ ًا مو�ضوع ًا م�ستجيب ًا فيه .وهكذا مينحني الر�سم احلرية من ال�سجن الذي و�ض َعتْني
عي ُنك فيه».
انتهت م ّدة �إقامة هاين زعرب يف �إي�سواّ ،
توخى الفنان �أن يعبرّ عن �شكره
حني ْ
وتقديره جلمعية رينوار التي ا�ست�ضافته ،فمنح �أع�ضاء جمل�س اجلمعية فر�صة اختيار �أ ّية
كام َل الأعمال التي
لوحة ي�شا�ؤونها من اللوحات التي �أجنزها خالل �إقامته .وبعد ا�ستعرا�ض ِ
ر�أت النور يف قرية رينوار� ،أجمع �أع�ضاء املجل�س على اختيار لوحة «بدون عنوان».

 1هاين زعرب من مواليد  1976يف رفح  ،قطاع غزة .يقيم يف باري�س منذ ا�ست�ضافته عام  2006يف
املر�سم الفل�سطيني التابع للمدينة العاملية للفنون اجلميلة هناك .اقتُب�س هذا الن�ص من �أحد ف�صول درا�سة باللغة
الإنكليزية حول �أعمال الفنان التي �ستن�شر حتت عنوان Between Exits: Paintings by Hani Zurob
 Soi-même commeو )Paul Ricœur, Philosphie de la volonté: Le volontaire et l’involontaire (Points, Paris 2009
2
un autre (Points, 1996).

3
4
5

Jean Paul Sartre, L’être et le néant (Gallimard, 1976) p. 259-260.
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, ed. Marie-Louise Mallet (Galilée, Paris, 2006) p.15-793.
Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle: l’autoportrait et d’autres ruines, (Réunion des Musées Nationaux,

Paris, 1995).

6

Michel Foucault, Surveiller et punir, (Gallimard, 1998).
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تي�سري البطنيجي
غ ّزة  :البيت

نخبة من لوحات املتوالية
� 27 × 35( ,2011 ،GH0809سم).
بيانايل البندقية2011 ,

عنوان ه��ذه املتوالية التي جتمع بني ال�صور
الفوتوغرافية والن�ص هو اخت�صار للعبارة االجنليزية
‘ .’Gaza Houses, 2008 - 2009اختيار العنوان اخت�صار
ب�صري بالدرجة الأوىل .و�إ���ض��اف��ة �إىل ك��ون الأح��رف
والأرق���ام  ,GH0809تلخي�ص ًا ملو�ضوع العمل ،ف���إن هذا
االخت�صار �شبي ٌه �أي�ض ًا مبا قد ميثل اال�سم التجاري ملكتب
عقاري وهمي �أو �شعاره .لذا ،يظهر كل �شرح خمت�صر
خل�صائ�ص البيت امل�ص ّور مبحاذاة �صور ذلك البيت،
مثلما يظهر الن�ص الإع�ل�اين ل��دى ال�شركة العقارية
م�صحوب ًا بال�صور يف �إعالناتها التجارية.
لقد ّمت التفكري يف هذا امل�شروع �أثناء� ،أو بعد،
ف�ترة ق�صرية من احل��رب التي �ش ّنها جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي على غزة نهاي َة عام  2008وبداية عام ،2009
و راح �ضحيتها ع��دد كبري من املدنيني الفل�سطينيني،
�أغلبهم م��ن الأط��ف��ال ،فيما حل��ق دم��ار كبري بالبيوت
واملن�ش�آت.
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خا�ص يف هذا العمل .ذلك �أنَّ ن�سبة كبرية
التدمري الذي حلق بالبيوت يعنيني ٍ
بوجه ّ
من �سكان غزة ،كما هو معروف ،تعي�ش حتت خط الفقر .وعندما يتمكن �أحدهم من بناء
بيت ،ف�إنه ي�ضع فيه كامل مدخراته ومدخرات �أ�سرته وك�أنه الإجناز الأهم يف حياتهم .حتى
�إنَّ كثري ًا من هذه البيوت ي�سكنها �أ�صحابها قبل �أن تكون الأعمال فيها قد انتهت متام ًا (�أي
امللحة �إىل
قبل عملية الت�شطيب) يعود ذلك �إىل �أي كرثة عدد �أفراد الأ�سرة ،و�إىل احلاجة ّ
ف�ضاء ،وخ�صو�ص ًا �إىل عدم قدرة �صاحب البيت ،من الناحية املاد ّية ،على ت�شطيب البناء.
لقد عمدت �سلطة االحتالل الإ�سرائيلي ،منذ البداية� ،إىل تدمري البيوت كنوع من
العقاب اجلماعي للفل�سطينيني .لأنّ يف ذلك تدمري ًا لذاكرة �ساكنيها وت�شريدهم �أي�ض ًا ،وفيه،
بالتايل� ،إرباك مل�سار حياتهم.
تعر�ض
تبادرت �إىل ذهني فكرة عر�ض البيوت املد ّمرة يف غزة بنف�س الطريقة التي ِ
بوا�سطتها مكاتب العقار بيوت ًا و�شقق ًا للبيع �أو للإيجار .فقد الحظتُ  ،و�أنا �أم ّر �أمام واجهات
مكاتب العقار يف باري�س ،أ� َّن��ه غالب ًا ما ُتع َر�ض �صور لهذه البيوت ،مرفقة ببيانات عنها
(امل�ساحة الكلية ،عدد الطوابق ،عدد الغرف ،قرب البيت من مرافق عامة وغري هذا من
املعلومات اجلذابة).
ِلكوين ال �أ�ستطيع الو�صول �إىل غزة منذ العام  ،2006فقد �أ ْو َكلتُ �إىل ال�صحايف
ومبان �سكن ّية د ّمرتها احلرب .ولكن بطريقة توثيقية �أو
بيوت ٍ
�سامي العجرمي �أمر ت�صوير ٍ
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‘حمايدة’ ،مع جمع البيانات اخلا�صة بهذه البيوت ،لرتافق ال�صور ،على نحو م�شابه للطريقة
التي تتبعها املكاتب العقارية يف عر�ض �أو و�صف البيوت .وقد متك ّنا يف النهاية من جمع �أكرث
من � 150صورة ومعلومات عن ثالثة وثالثني بيت ًا ،بع�ضها مد ّمر متام ّا ،وبع�ضها مد ّمر جزئي ًا،
وبع�ضها الآخر حلقت به �أ�ضرار خمتلفة.
ما يه ّمني هنا هو معاجلة املو�ضوع كما هو احلال دائم ًا يف �أعمايل التي تتناول
الو�ضع يف فل�سطني� .إذ تختلف طريقتي ع ّما اعتدنا عليه يف و�سائل الإعالم ،وذلك من خالل
�إطار ب�صري م�ستَمد من احلياة اليومية ،من حيث تذكريه �أو قربه من الإعالن التجاري،
ولكن مع تغيري املحتوى .فبد ًال من �أن يرى م�شاهد العمل بيوت ًا جميلة وجاهزة لل�سكن  ،يرى
بيوتًا مد ّمرة �أو �آيلة �إىل ال�سقوط .فهناك ،يف هذا التناق�ض بني ال�شكل وامل�ضمون ،دعوة
لل ُم َت َل ّقي �إىل ت�أمل هذا الواقع بعيد ًا عن ال�صورة ال�صحفية النمطية واملبتذلة التي ت�شكل غالب ًا
امل�صدر الأ�سا�سي ملعلوماته ،وتك ّون فكرته عن هذا املو�ضوع .وهنا يكمن الفرق بني هذا العمل
وبني ما ميكن �أن يق ّدمه تقرير �صحفي عن تدمري البيوت يف غزة.
�إن �أعمايل� ،أكرث من كونها تعبري ًا عن مو�ضوع �أو حالة بعينها ،بحثٌ يف طرق التقدمي
�أو التمثيل  représentationنف�سه با�ستخدام ال�صورة ،من خالل اختبار �أ�شكال وتقنيات جديدة
�أو �إعادة متلك � réappropriationأ�شكال موجودة �أ�ص ًال ،وذلك ّ
لتخطي امل�ألوف� ،سوا ٌء �أَكان
�صورة �صحفية� ،أم توثيقية �أم ‘فن ّية’.
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لي�ست هذه امل ّرة الأوىل التي �أجل أ� فيها �إىل اال�ستعارة �أو ا�ستخدام �أ�شكال م�ألوفة،
مبعان خمتلفة.
�سواء يف احلياة اليومية� ،أم يف تاريخ الفن ،ومن ثم حتميلها مبحتوى �أو ٍ
فقد جل���أت ،يف �أحد �أعمايل ال�سابقة ال��ذي عنوانه ‘�أبراج مراقبة’  Watchtowersوالذي
يعر�ض �صور ًا لأب��راج ع�سكرية �إ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية� ،إىل طريقة الزوجني بريند
وهيال بي�شر Bernd & Hilla Becherالتوثيقية يف ت�صوير املواقع ال�صناعية يف �أوروب��ا ،منذ
نهاية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،متبع ًا يف ذلك نف�س املعايري التي ا�ستخدماها يف
�إجناز �صورهما (الأ�سود والأبي�ض ،التماثل ،املواجهة ،خل ّو ال�صورة من العن�صر الب�شري،
الخ) .قد يعتقد امل�شاهد ،للوهلة الأوىل� ،أنه �أمام �أحد �أعمال َه َذين املُ�ص ِّورين الأملانيني ،لأن
بع�ض الأبراج الع�سكرية ت�شبه �إىل حدٍّ كبري بع�ض جمموعات �صور الزوجني بي�شر ،وخ�صو�ص ًا
تلك التي ت�ص ّور خزّانات املياه اال�سطوانية ال�شكل (وهذا �أحد الأ�سباب التي �ألهمتني لكي
�أبد�أ بهذا امل�شروع) .ولكن عندما يقرتب امل�شاهد �أكرث من هذه ال�صور ،يكت�شف واقع ًا �آخر ًا
متام ًا .وخ�صو�ص ًا �أنَّ ُ�ص َوري تفتقر ،نوع ًا ما� ،إىل الرباعة والدقة التي اعتدنا عليها يف �أعمال
محُرتف ،ويف ظروف غري عادية ،و�أحيان ًا
الزوجني بي�شر� .إذ التقطها ُم�ص ِّور فل�سطيني غري ِ
غاية يف اخلطورة .ولن �أحت َّدث عن مع ّدات الت�صوير املتوا�ضعة.
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برنار ماركاديه

Bernard Marcadé

هذه النهاية التي ال تتو َّقف عن االنتهاء
فوا�صل ،و َق ْفلة
َع ْر ٌ�ض من َخ ْم�س ِة ُف�صول ،وثالثة ِ

متهيد
ما يزال تاريخ ‘موت الفنّ ’ ينتظر َمن يكتُبه� .إ َّنه تاريخ ُم ٌ
ت�شابك ،وم�ش ّو�شُ .و ِلد
وجت�سد يف فن الأ�شياء اجلاهزة
يف كتاب علم اجلمال ِلهيغل ،وتط َّور يف كتابات بودلريَّ ،
 readymades1التي ا�ستح�ضرها مار�سيل دو�شان  ،Duchampويف املُزاحات الت�شكيلية ذات اللون
الأحادي التي �ص ّورها �آلفون�س �آليه  ،Allaisومت ّثلت جمازي ًا يف لوحة املُر َّبع الأ�سود لكازميري
ماليفيت�ش  ،Malevitchكما نادت فيما بعد بجمالية الفراغ يف �أعمال �أيف كالن  Kleinويف الفنِّ
2
املفاهيمي  .art conceptuelوقد بلغ مو�ضوع ‘موت الفن’ ذروته مع حركة No Future punk
عا�صرة يف الق�صيدة اجلنائزية التي كتبها غي دوبور  Debordوالتي
التي تبلورت معاملها املُ ِ
�أعلن فيها نهاية الأوهام يف الغرب  ،و�أفول زمن الن�ضاالت املثالية يف القرن الع�شرين.
.I

 ,1832علم اجلمال الذي يو َلد على الأنقا�ض الرومانطيقية للفنّ واجلمال

تفر�ض �صورة الو�صاية الهيغل ّية نف�سها .ففي كتابه علم
ها هُ نا ،ويف املقام الأ ّولِ ،
ع�صره) بو�صفه «�شيئ ًا م�ضى» .ويكتب قائ ًال «مل ن ُعد
اجلمال ،يتناول هيغل مو�ضوع الفنّ (فنّ
ِ
إبداعات الفنّ �أكرث فتور ًا ومدعا ًة للتفكري.
الفني ،وقد �صار َمو ِق ُفنا من �
ِ
يف �أيامنا ُن ِّ
بجل العمل ّ
مل َي ُع ِد الفنّ ُيح ِّقق �إ�شباع احلاجات الروحية التي كانت تبحث عنها
�شعوب وع�صو ٌر بائدة،
ٌ
هذه احلاجات التي مل توجد �إال يف الفنّ [ ،]...ويف مثل هذه الظروف ،باتت الغاية ال�سامية
للفن �شي ٌء من املا�ضي .ولهذا ال�سبب َف َق َد الفن ،يف نظرنا ،حقيقتَه وحياتَه [ .]...و�إذا
للتفح�ص
ا�ستثنينا ما ُيثريه العمل الف ّني فينا اليوم  ،ف�إنه لي�س �إ ّال ُح ْكم ًا ،ذلك لأننا ُن ِ
خ�ضع ُّ
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أحدهما للآخر».
النقدي م�ضمو َنه و�شك َله و ُمالءمة � ِ
ّ

3

ويف نظر هيغل ،ال يمُ ِكن ِللفنّ �أن يكون �سامي ًا� ،إال عبرْ ال ِفكر ،وبالتايلَ ،عبرْ
الفل�سفةَ .فمِ نَ الآن و�صاعد ًا (�أي منذ �سنة  ،)1832مل ي ُعد الزمن زمنَ الفنِّ َ
واجلمال ،بل
(احلفاظ على الفنّ ) .ولقد طال
املتاحف ِ
وزمن ِ
زمن ِعلم اجلمال (التفكري يف الفنّ )َ ،
�أ�صبح َ
احلديث عن هذا الو�ضع .ومعلو ٌم �أنَّ العديد من مواقف احلداثة ،كما �سوف نرىَ ،م ِدين ٌة كثري ًا
لهذا الو�ضع ذاته الذي عا�صر الرومانطيقية .ففي نظر هيغل« ،الفن الرومانطيقي يدعو �إىل
ال�سخرية التي ُتذيب ك َّل م�ضمون».

�ألفون�س أ� ّليه :قتال زنوج يف كهف خالل الليل (�ألبوم برميو�-أفريال�سك)1897،
.II

 ,1865انحطاط الفنّ

ل�ست
بعد ثالثني عام ًا حني يكتب بودلري �إىل مانيه قائ ًال «على ك ّل ح��ال� ،أن��ت َ
الر�سام احلا�سم
�إ ّال الأ ّول يف انحطاط ف ِّنك»ُ ،4ي�شري ال�شاعر ،ب�صور ٍة ُمب َهمة� ،إىل � َ
إ�سهام َّ
يف احلداثة .وبالفعل� ،سعى مانيهُ ،مك َره ًا� ،إىل تخلي�ص فنّ الر�سم من خ�ضوعه للمو�ضوع
5
رجع ،من الآن و�صاعد ًا،
ر�سم ال ُي ِ
امل�ص ّور .ففي الواقع �أنَّ ف�ضيحة لوحة �أوملبيا  ،ف�ضيح ُة فنِّ ٍ
رجع �إىل « ُف ْح ِ�ش» ُم ِوم�س وهي ُ
�شاهد ،بل �إىل
تنظر ِبزُه ٍّو �إىل املُ ِ
�إ ّال �إىل ِ
نف�سه� .أي أ� َّنه ما عا َد ُي ِ
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« ُف ْح ِ�ش فنِّ ال َّر ْ�سم ذاته» ( .هذا ،بطبيعة احلال� ،أكرث تعقيد ًا ،لأنَّ هذه اللوحة «فاح�شة» ب�شكل
خا�صة.
فاح�ش ٌة مو�ضوع ًا ِ
�ضاعفِ :
ُم َ
وطراز ًا) .ومع ذلكُ ،يتابع الفنّ  ،بدء ًا من مانيه ،حيا ًة ّ
الكلي عن الواقع اخلارجي.
و�سوف يقودنا هذا �إىل ِ�ضفاف التجريد الذي انقطع االنقطاع ّ
.III

 ,1913عملية فنّ الأ�شياء اجلاهزة  :مفهوم الال َف ِّن ّي عن العالمَ

كان مار�سيل دو�شان ُمعجب منذ �صباه �أيمّ ا �إعجاب بكل من ماك�س �شترينر وبول
الف��ارغ 6.وقد بنى حياتَه على تخوم املقوالت والتعريفات الدقيقة ،لي�س بو�صفه ف ّنان ًا �أو
فو�ضوي ًا ،وال حتى بو�صفه ف َّنان ًا ُم�ضا ّد ًا  ،antiartisteبل بو�صفه ال -ف ّنان  ، anartisteهذه الك ِلمة
حدثة  7التي ا�ستعملها غالب ًا .و ِلكون دو�شان ُمط ِّبق ًا دون تباه ببطالته  ،وهاوي ًا دائم ًا « ِللحقّ
املُ َ
الك�سل»  ،8مل يتوانَ عن �أن ُيدرِج طرائق الكون والوجود هذه ب�سرعة يف �صميم فنِّ َع ْي ِ�شه
يف َ
وتفكريه.
تكا�سلة» فهو ،على هذا
�أما فنّ اجلاهز الذي تت�أ َّلق هالتُه «يف ُرفوف اخلردوات املُ ِ
ال�صعيد ،ا ُ
خلال�صة الأ�سا�س ّية ِلفكر يجمع ف�ضائل عمل ال�شيء َّ
وملذات �أنْ ترت َُك الأمور ت�سري
على حا ِلها .وبالتايل يدفع فنّ الأ�شياء اجلاهزة ،يف مفهوم دو�شان ،جتربة ماالرميه يف
ال َعطالة �إىل نهايتها ال ُق�صوى .هنا حيث يعي�ش ماالرميه جتربتَه ِّ
ال�شعرية بطريقة كانت
عمق حتليل ال�شعر �إىل هذه النقطة ،هُ َّو َتينْ
ما تزال نف�سية �إذ يقول «للأ�سف �صادفتُ  ،و�أنا أُ� ِّ
تبعثان َّيف الي�أ�س» .و ُيالحظ دو�شان بب�ساطة ،ومن دون � ّأي ت�أ ُّثر� ،إمكانية التخلُّ�ص من الفن.
ِ
ن�صب عج َلة د َّراجة هوائية على من�ضدة ُمنخ ِف�ضة ،كتب يف ُمف ِّكرته « :هل
فمنذ  ،1913حني َ
يمُ ِكن �أن ن�صنع �أعما ًال غري ف ِّن َّية ؟».
دخله مع ذلك يف
�إنَّ نق َْل �شيءٍ من مكان تف�ضيله امل�ألوف ،يف نظر دو�شان ،ال ُي ِ
جمال الطرب اجلمايل و�إذا كان ث ّمة «ق�صد اختيار الأ�شياء اجلاهزة واعتبارها ف ّن ًا» ،فهو
متام ًا ق�صد �أن ُي ِّ
حديث
واملرجع .ويف ٍ
حطم ُك َّل حماول ِة متا ُثل وتَ�صنيفّ � ،أي ك ّل عالقة باملعنى ِ
ا�ستعاد فيه و�صف عمله ،قال دو�شان «كان ال�شيء املُ ِهم يف نظري هو اقتالع [ال�شيء] من
جمال  ...فار ٍغ متام ًا ،و�إذا �شئتُم ،فارغ من ك ّل �شيء،
جماله العملي �أو اال�ستعمايل ،ونقله �إىل ٍ
9
الكامل»...
فارغ �إىل درجة ال�ش َبه َ
باخلدر ِ

الآخر | �صيف 2011

برنار ماركاديه

�أو هكذا ،ف�إن فنّ اجلاهز هو ُم�س ِّرع عملية �إذابة املُتناق�ضات التي ُت َب ْن ُني الفكر
اجلمايل عاد ًة  :معنى/ال معنى ،فنّ /ال فنّ  ،ذو ٌق رفيع/ذو ٌق رديء  ...وي�ضيف دو�شان« ،مل
ي ُك ِن االختيا ُر بهذه ال�سهولة ،اختيا ُر �شيءٍ [ ]...ال ينبغي فقط �أن يروقكم جمالي ًا ،بل ال ينبغي
�أ ّال يروقكم جمالي ًا� ،أعني العك�س ّ � :أي الذوق الرديء َبدل الذوق الرفيع ،وهذا هو ال�شيء نف�سه،
اختالف بني الذوق الرفيع والذوق الرديء � ...إ َّنهما �شيئان
�ألي�س كذلك ؟ فلي�س هناك � ُّأي
ٍ
10
َق ِل ْيال الأهمية يف نظري [� ]...أحدهما كما الآخر»ُ .ث َّم �إنَّ فنّ اجلاهز ُينهي مفهوم امل�س�ؤول ّية.
أعر�ض ِد َفاعي ،و�أرف�ض م�س�ؤول ّيتي 11».و�إذ
وجده .ولهذا � ِ
«كان هذا موجود ًا ،ول�ستُ �أنا من �أَ َ
ي�سخر دو�شان من طبيعة اخلالق يف الفنان وحريته الزائفة يف االختيار ،يذهب �إىل ح ّد القول
�إننا ال نختار فنّ اجلاهز بل فنّ اجلاهز هو الذي يختارنا  .12لأنَّ هذه الإ�شارة العا ِبثة بالتقاليد
طريقة يف « َنزْ ِع ُقد�س ّية الف ّنان» ،وهي ‘تنت ِق�ص من مكانته يف املجتمع 13».ومن هنا نفهم كيف
ُيو ِّقع دو�شان على مجِ َرفة الثلج ‘من دو�شان’ ولي�س ‘دو�شان’ ،م ؤ� ِّكد ًا من خالل ذلك �أنَّ الأمر
ال يت ِّ�صل حق ًا بالتملُّك عن طريق التحويل ،بل يتع َّلق ،على ال َأ�ص ّح ،بعمل ّية �إدراج ونقْل ال تنطوي
الك�سل» � َّأي جهد.
على �أ ّي ِة موهبة ،وال على �أ ّية مهارة ،وباخت�صار ،ال تت�ض َّمن ُمب ِ
وجب «احلقّ يف َ
�أما ‘مفهوم الال�شيء’ يف فن اجلاهز ،ف ُي ِنهي ك َّل تعريف .وبالتايل ،ف�إن فكرة
‘املوعد’ ال ت�ستطيع يف الواقع حتى �أن ُتع ِّرفه( .يقول دو�شان «يف تلك اللحظة ،كنت م�شغو ًال
بفكرة القيام ب�شيء ّما ُمق َّدم ًا� ،أو بالإعالن ،يف ال�ساعة كذا� ،س�أفعل هذا  ...مل �أفع ْله �أبد ًا.
على كل حال  ،كان �س ُي�ضايقني كثري ًا 14 ».وحيث �إنَّ فنّ اجلاهز دا ٌّل فارغ من املعنى ،فهو ُينهي
�أي�ض ًا قابلية الر�ؤية� .صحيح أ� ّنه ،يف الأ�صل ،غري مق�صود ليكون معرو�ض ًا ،وبالتايل ِل ُيع َّد عم ًال
فني ًا يدعو للت�أمل ً  .وبهذا املعنى� ،إذا كان من طبيع ٍة عابث ٍة بالتقاليد ،فهذه الإ�شارة ال تنبع
بحكم �أنَّ �أحد ًا مل ي ُكن يهت ُّم بها ! مل يكن هناك
مع ذلك من م�سرحية « .مل يكن ث ّمة مهزلة ُ
جمهور  ]...[ ...مل ُتع َر�ض للجمهور ]...[ .جمموع تلك الأ�شياء [كان ُمنتَج ًا] يف ج ٍّو مل يكن
فيه اجلمهور مدع َّو ًا !» 15القانون الأ�سا�سي التلقائي لل ُم�سته َلك يجعله مي ّر مرور ًا غ َري ملحوظ.
�شاهد ِب ُع ْمق .هو موجود هنا ،بب�ساطة .بعيوننا ن�ستوعب
وي�ضيف دو�شان« ،ال ينبغي �أن ُي َ
وجوده .لك ّننا ال نت�أ َّم ُله مثلما نت�أ ّمل لوحة� .إذ تختفي فكر ُة الت�أ ُّمل اختفا ًء تا ّم ًا[.على �سبيل
16
الحظ بب�ساطة �أنَّ هذا ق َف�ص قوارير � ،أو �أ ّنه كان ق َف َ�ص قوارير لك َّنه غيرَّ َ اتجّ اهه».
املثال] ُن ِ
على الرغم من �أنَّ �أق ّل ع َمل �أو حركة لمِ ار�سيل دو�شان يتح َّول �إىل ع َمل ف ّني (كانت
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فنون الأ�شياء اجلاهزة ما تزال غري معدودة �أعما ًال فن ّية ،لك ّنها ُع َّدت كذلك الحق ًا) ،فقد
بقي مار�سيل دو�شان وف ّي ًا ملوقفه بو�صفه «ال-ف ّنان»ُ ،متب ِّني ًا بالتدريج فكر َة ماك�س �شترينر التي
وخا�صتَه)بقوله  « :أَ� َّ�س�ستُ ق�ض َّيتي على ال�شيء».
ق ّدمها يف كتابه (L’unique et sa Propriétéالفريد َّ
وتحُ دِّ د ُمالحظات كتبها دو�شان ُق َبيل موته �أهمية هذا املوقف و َثباتَه.
وي  .tautologiqueفالفنُّ مخُ دِّ ٌر
«�أعتقد �أنَّ كلمة فنّ  ،كما م�صطلح فنّ  ،هي وهم ٌ َح ْ�ش ّ
بنف�سه .وال ينبغي
جتمع ُم َتخم ال يهت ُّم �إال ِ
مو ِّلد لل�سموم  ،هو كذروة جماع جمالية خا�صة بمِ ُ ٍ
إفال�س ك ِلمة فنّ و ُم�صطلح فنّ ال�ستبداله
حتى الكالم عن فنّ ُ -م�ضا ّد .بل ينبغي الإعالن عن � ِ
بامل�صطلح ال�سلبي ال -فنّ ُبغية ت�سهيل احلديث .وعلى العك�س ،ف�إن الفرد الذي ا�سمه ف ّنان
ويوجد ،و�سوف يتواجد دائم ًا ،لكن بعدد حمدود جد ًاُ ،يج َّمع
( ِل َ
عد ِم وجو ِد ٍ
نعت � َآخر) ُوجدَ ،
17
على �شكل مدار�س فنية ،وفرتات يف تاريخ الفنّ الذي هو �أي�ض ًا ُبطالن».
	.IV

َ ,1915علَ ُم ال�سلب ّي ِة ال ْأ�سود

يف � 30شهر كانون الأ ّول /دي�سمرب من عام ِ ،1915ا ْف ُت ِتح يف مدينة برتوغراد ،يف
معر�ض ُم�ستقبلي عنوانه  .0,10فيه يك�شف كازميري
قاعة عر�ض ال�سيدة دوبيت�شينا � ،آخر ِ
ماليفيت�ش ،لأ ّول م ّرة� ،أعما َله التف ُّوقية  ،suprématistesومن بينها اللوحة امل�شهورة ُمر َّبع
�أ�سود على �أر�ض ّية بي�ضاء ،وهي لوحة ٌ زيتية على ِقما�ش بطول � 79 ،9سم وعر�ض � 79 ،9سم
املعر�ضُ ،يع ِلن ماليفيت�ش
ُ
(عنوانها ،يف الأ�صلُ ،رباعي الزوايا) .ويف من�شو ٍر ُق ِرئ مبنا�سبة ِ
قطيعته اجلذر ّية مع احلركات اجلمال ّية �صائغ ًا للم ّرة الأوىل فكرته التف ُّوق ّية « :جت َّليتُ يف
�صوب الواقعية
�صوب التف ُّوق ّيةَ ،
�صوب الإبداع� ،أي َ
ال�صفْر َ
ِ�صفْر الأ�شكال ،وم�ضيتُ �إىل ما ورا َء ِّ
واع .إ� َّنه
الت�شكيلية اجلديدةَ ،
�صوب الإبداع الذي ال مو�ضوع له ]...[ .فاملُر َّبع لي�س �شك ًال ِ�ش ْبه ٍ
18
�إبدا ُع العقل َ
وج ُه الفنِّ اجلديد .املُر َّبع هو ِطف ٌل ُمد َّلل َم ِلي ٌء باحلياة».
احل ْد�سي .إ� َّنه ْ
ف�ض ًال عن كون املُ��ر َّب��ع ا أل��س��ود ملاليفيت�ش لوح ًة ،فهو رم ُز وجهة نظر �إىل العامل.
«فاملُر َّبعات التف ُّوق ّية الثالثة» ،كما ُيحدِّ د الف َّنان �« ،مَّإنا هي �إن�شا ُء ر�ؤىً وبناءاتُ عالمَ ٍ دقي َق ٌة متام
الد َّقة .]...[ .ففي احلياة اليومية� ،أخذت هذه املُر َّبعات معنى �إ�ضافي ًا � :إذ ُي َع ُّد املُر َّب ُع الأ�سود
عالم َة االقت�صاد ،واملُر َّب ُع الأحمر عالم َة الثورة ،واملُر َّب ُع الأبي�ض عالم َة احلركة اخلا ِل�صة».
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« مات الفنّ ،
عا�شت �آلة تاتلني الفن َّية»,
1920

يوجد بني �سطور
ال�ص ْعب �أن نتغا�ضى عن �ش َبح الع َلم الأ�سود للفو�ضو ِّيني الذي َ
من َّ
هذا ِّ
ال�شعار لر�ؤية ماليفيت�ش االقت�صاد ّية (‘ال ُبعد
اخلام�س يف الفنّ ’ ،واالقت�صاد يف نظر
ِ
�سجل
ماليفيت�ش � مَّإنا هو اقت�صاد حيا ٍة و ِفكرُ ،متم ِّيز بالتايل عن االقت�صاد املادِّي ح�صر ًا)ُ ،ي ِّ
يف ع َّدة مقاالت كت َبها ل�صحيفة الفو�ضوية �سنة  1918م��ر ّدد ًا« :عـ َلم الفـو�ضى هـو عـ َلم
‘�أنا -نا’».
«�شعار املُط َلق» ،19فهو ُيك ِّون ُمتو ِّقد «الفرد ّية
وحيث �إنَّ املُر َّبع الأ�سود ملاليفيت�ش ِ
املحبة للحرية  ،وكذلك ُمتو ِّق َد التقليد ال�صو ّيف الذي هو ِ�س َم ُة اخلال�ص الثوري
اجلماع ّية» ِ
بجنازات عالمَ ِ التم ُّثل �أجمال ّي ًة كانت �أم �سيا�س ّية.
الرو�سي � .مَّإنا يحت ِف ُل الأَ ْ�سو ُد احتفا ًال َمهيب ًا
ِ
ّ
«يف هذا ال�سواد ،كما ُيحدِّ د ،ينتهي م�شهدناَ ،ف ُهنا َ
دخ َل ممُ ِّثل العالمَ بعد �أن �أَخفى وجوهه
20
املُتعدِّ دة ،لأنَّ لي�س له وج ٌه �أ�صلي».
لوقت طويل غ َري مرئية ،فقد حت َّولت ،على
�أ َّم��ا الإيقونة التف ُّوقية ،التي بقيت ٍ
م ِّر الزمن� ،إىل ِ�شعار للت� ُّأ�صل اجلما ّ
يل .فمن [الفنان الأمرييكي] �آد راينهارت �إىل الفنّ
ا َملفاهيمي� ،سوف ُيح ِّييه الف ّنانون الأكرث ت� ُّأ�ص ًال يف نهاية القرن الع�شرين ،ك ٌّل على طريقته.
ريب فيه �أنَّ غي ديبور هو الذي �سوف ُيط ِّور ال ُب ْع َد اجلما َّ
وال�سيا�سي لهذه
يل
ِلكنَّ ممِ َّ ا ال َ
َّ
ال�ص َور والذي �أ�صدره �سنة 1952
اللوحة ،بالطريقة الأكرث تط ُّرف ًا .ففي فيلمه اخلايل من ُ
تتالحقُ �أ�صوات ،من دون
وعنوانه �( Hurlements en faveur de Sadeصرخات ت ؤ� ّيد دو �ساد)َ ،
�صمت طوي ٌل �إىل حدٍّ ّما ،تظ ُّل ال�شا�ش ُة ،يف
�أن يظهر �شي ٌء على ال�شا�ش ِة البي�ضاءُ ،ث َّم يقطعها ٌ
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�أثنائه� ،سودا َء متاما ً».
	.V

21

« ,1958لن يكون من �شي ٍء يف املكان �إال املكان  ،ال ّل ُه َّم �إ ّال كوكبة من النجوم ُ ،ربمَّ ا»...

مفهومان َيعبرُ ِان تاريخ فكرنا ومخُ ِّيلتنا الغرب َّيني  :من
الـ «ال�شيء» ،والـ «فراغ»
ِ
يوجد �شي ٌء ،وال يوجد بالأحرى ال�شيء»)� ،إىل
الت�سا�ؤل امليتافيزيقي لاليبنتز «( Leibnizملاذا َ
«العدم» التي ط َّورها علم الالهوت ال�سلبي (جاكوب بووم  ، Boehmeوميرت ايكار
�إ�شكاالت َ
 ،)Eckartو�صو ًال �إىل الأبعاد الأدبية والهزلية (لوران�س �شترين  ،Sterneولوي�س كارول ،Carroll
معر�ض فارغ يف تاريخ الفنّ  ،على الأق ّل معر�ض
و�آلفون�س �آ ّليه .و�إىل �إيف كالن تعود �إقامة أ� َّول ِ
ني�سان�/أبريل من عام  1958الذي �أقيم يف قاعة ع ْر�ض ايري�س كلري  ،Iris Clertرقم  3يف
يعر�ض «�إيف» الأحادي ال ّلون ،22يف
�شارع الفنون اجلميلة يف باري�س .فخالل أُ� َ
�سبوعني ،مل ِ
دهن ُجدرا َنها ،بعناية،
الواقع� ،شيئ ًا � َآخر غري ف�ضاء قاعة العر�ض الذي ُت ِرك فارِغ ًا بعد �أن َ
بال ّلون الأبي�ض.
الر�سام ،حامل ا ُ
حلزام الأ�سود من املرتبة الرابعة يف اجليدو»،
�إيف كالن« ،الف َّنان َّ
عام ْي  1947و � 1948أبدع
نف�سه ،هو ُ
رجل احلركات الق�صوى .فبني َ
كما كان ُي ِح ّب �أن ينعت َ
�سيمفونية «ال ّلون الواحد متك ِّونة من �صوت فريد و ُمتوا�صل يف انب�ساطه ،ا�ستُغ ِن َي عن ا�ستهالله
مما ُيو ِّلد �إح�سا�س ًا بال ُّدوار ،والتوق للح�سا�س ّية خارج الزَّمن 23».وبعد �أن ع َر�ض
وعن نهايتهّ ،
ير�سم
ٍ
لوحات خمتلفة الألوان جاء كل منها ب�أحادية ال َّلون  ،يختار ،بدء ًا من عام � ،1957أن ُ
لوحات مقت�صرة ب�أكملها على اللون الأزرق (لالبتعاد عن � ّأي «تع ُّدد �ألوان تزييني») بو�ساطة
خا�ص ٍة يف �أثناء ت�صميمها 24.هذه
ِمدحاةّ ،
مما ي�سمح له ب�أن يتخ َّل�ص من �أ ّية حالة نف�سي ٍة ّ
يكت�شف ،مع ذلك� ،أنَّ لوحاته لي�ست «�إال «رماد» ف ّنـ [ـه]»� .إذ ًا ،بدء ًا من تلك
التجربة جتعله ِ
ال�ص َور ّية
اللحظة ،ف ّكر ،ب�شيءٍ من املنطق ،يف �أن
ِ
ين�صرف كل ّي ًا �إىل تو�ضيح «احل�سا�سية ُ
الكائنة يف املادة اخلام» بهدف التو�صل �إىل َروحنة عم ِله الف ّني وحتريره من ماد ّيته.
معر�ض الفراغ يف قاعة �إيري�س كلري هو الفعل امل� ِّؤ�س�س لـ «جتا ُوز �إ�شكال الفنّ ».
ال�سببُ ،يق ِّرر �إيف كالن �أن يخ ُلق ج َّو ًا ُمع َّين ًا� ،أي «مناخ ًا ت�شكيلي ًا حقيقي ًا يغدو  ،ب�سبب
ولهذا َّ
26
املعر�ض ،و�سوف
حقيقيته ذاتها ،غ َري َمرئي ».وبالتايل �سوف تكون اللوحات غائب ًة عن ف�ضاء ِ

25
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يقوم الف ّنان بتبيي�ض ُجدران القاعة 27.لكنَّ الأزرق («اللون العظيم» ،وهذا هو ال�شعار اجلديد
للف ّنان) هو الذي �سوف يُهيمِ ن يف اخلارج« .بهذه الطريقة� ،سوف ي�صري الأزرق املح�سو�س
واملرئي يف اخلارِج ،خارِج القاعة ،يف ال�شارع ،بينما �سوف تكون الماد ّية الأزرق يف الداخل.
ّ
28
وهكذا ال ُيرى الف�ضا ُء املُل َّون ،غري �أ َّننا َن ُغو�ص فيه».
ُي ِّ
جتد �صعو َدها
د�شن �إيف كالن ،مع هذا املعر�ض« ،مرحلتَه الزرقاء» التي �سوف ِ
معر�ض عام  .1960يندرج هذا ال ِفكر يف يوتوبيا ،قريبة من يوتوبيا
مع «وثوبه يف الفراغ» يف ِ
29
الطليع ِّيني التاريخ ِّيني يف القرن الع�شرين (طليعة التف ُّوقية ،وحركة دي �ستيل , )De Stijl
لك ّنه الذي ُي�ص ِّفي ،بطريقة غنائ ّية و ُمل َهمة ،ال ماد َّيته الأ�سا�س ّية« .يف ما وراء الفنّ  ،يف ما
وراء احل�سا�س ّية ،يف احلياة� ،أُريد �أن �أم�ضي يف الفراغ 30».هنا ُيط ِّور �إيف كالن ،على طريقته،
معر�ض قاعة �إيري�س كلري� ،أ ّال ن�أتي على
ال�صعب ،ب�صدد ِ
جتربة ماالرميه يف العطالة ومن ّ
هم �إال كوكبة من النجوم ،رُبمّ ا» وعلى
ِذ ْكر مقولة «لن يكون من �شيءٍ يف املكان �إ ّال املكان ،ال ّل َّ
31
دمر املُ�صا َدف َة �أبدا».
َقول ماالرميه «ال يمُ ِكن لل ُمجا َزف ِة �أن ُت ِّ
	.VI

 .1977نهاية الفنّ �إزاء نهاية الأوهام

كان غي دوبور ،يف كتابه امل�شهور جمتمع ال ُفرجة واال�ستعرا�ض الذي �أ ّلفه �سنة
ُ ،1967ي�ش ِّكل طموح اجلمعية العامل ّية للو�ضعيني  l’internationale situationnisteالتي �أ�سهم يف
ت�أ�سي�سها �سنة �« : 1957أرادت الدادائ ّية �أن ُتلغي الفنّ من دون �أن حُت ِّققه؛ و�أرادت ال�سوريالية
حتقيق الفنّ من دون �أن ُتلغيه� .إذ بينَّ املوقف النقدي الذي اتّخذه �أع�ضاء اجلمعية منذ ذلك
32
نف�ص َلني لعملية جت��ا ُوز الفنّ ذاتها».
احلني �أنَّ �إلغاء الفنّ وحتقيقه هما الوجهان غري املُ ِ
رهق ًا « ِبفعل �ضغط الزمن» .فل َّما مل يكن ق ْلب
نف�سه ،على م ِّر الأيام ُم َ
ِلكنَّ هذا الطموح َ
وجد َ
«جمتمع اال�ستعرا�ض واال�ستهالك» قد حت َّقق �إىل ذلك احلني ،بو�صف ذلك �شرط ًا �ضروري ًا
لتجا ُوز الفنّ � ،أُجبرِ َ دوبور على املوافقة ب�شيء من الأ�سى على واقع احلال .وكان فيلم ندور
عبثاً يف الظالم وتلتهِمنا النار  33 in girum imus nocte et consumimmur igniالذي �أخرجه
بدء ًا من عام  ،1977ثمر َة انق�شا ِع الوهم ،وخيب ِة الأمل.
يف مالحظة م�ؤ َّرخة يف  22كانون �أ ّول/دي�سمرب عام  ،1977يح�صر غي دوبور
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ال�ص َور
رِهانات هذا الفيلم ال�ساد�س الذي �سيعتربه فيلمه الأخري« .الفيلم كلُّه (مب�ساعدة ُّ
ن�ص «التعليق» اخلا�ص بالفيلم) مبني على مو�ضوع امل��اء وفيه
�أي�ض ًا ،لكن قبل ذلك يف ّ
ي�ست�شهد ب�شعراء عبرَّ وا عن َج َريان ك ّل �شيء (يل ّبو  ،Li Poوعمر اخل َّيام ،وهريقليط�س،
و�شلي �ُ ،)Shelleyشعراء تك َّلموا جميع ًا عن املاء الذي هو الزمن .ث ّمة ،يف
وبو�سويه ِ ،Bossuet
وحي �سان جرمان ديه
مرتبة ثانوية ،مو�ضوع النار� ،أي مو�ضوع أ� َل ِق اللحظة � :إ َّنها الثورةّ ،
بريه الباري�سي  ،وال�شباب ،وا ُ
حل ّب ،والرغبة يف ليل العالمَ هذا ،والنفي يف ليله ،وال�شيطان،
نجزة» حيث �سيموت النا�س َمبهورِين بو�صفهم « ُم�سا ِفرين
واملعركة ،و«امل�شروعات غري املُ َ
يمَ ُ�ضون»؛ .ويبقى َّ ماء الزمن هو الذي ُي�ش ِعل النار و ُيطفئها .وهكذا رغم هجومهم البطويل
34
غرق ال�شباب  ...يف مياه الع�صر اجلارفة».
ِ
�إن احلركة التي و�صفها دوبور حرك ٌة َج ِل َّية .فاملاء هو ال�شخ�ص ّية املركزية للفيلم،
35
والنار هي ال�شخ�ص ّية الثانو ّية .ويف الواقع ،ف�إنَّ هذا الفيلم مخُ َّ�ص�ص �أ�سا�س ًا جلريان الزمن
ال�صدد جت ُّنب
يرحم .النارُ ،مرادف الطوفان
ّ
احلتمي الذي ال َ
الثوري لل�شباب ،ال يمُ كنها بهذا َّ
�أن يبت ِلعها املاء� ،أي بك ِلمة واح��دة� ،أن تغ َرق متام ًا .والدائرة هي ال�صورة الأ�سا�سية لهذا
الع َمل بحيث جاء عنوان الفيلم نف�سه ُجملة ُتقر�أ ط ْرد ًا وع ْك�س ًا  palindromeرُلت ِّمز ،بدء ًا من
رتجم هذا
احلا�ضر الذي ال خم َرج
ِ
ُمقدِّ مة الفيلم ،فكر َة امل�ؤ ِّلف ال�سوداو ّية« .ال�شيء كان ُي ِ
نف�سها ،لكونها مبن ّية
منه ،وال هدوء فيه كالكلمات الالتينية للعنوان التي تعود بكاملها على ِ
حد �أ ّنها ُتطا ِبق ببا ِلغ الكمال َ
�شكل ال�ضياع
ح ْرف ًا ح ْرف ًا كمتاه ٍة ال ن�ستطيع اخلروج منها� ،إىل ِ
وتلتهمنا النار.
وم�ضمونه  in girum imus nocte et consumimmur igni :ندور ع َبث ًا يف الظالم ِ
و�ضمن ًا� ،إثبات عجرفة نريون
ِثي للعالمَ ِ ،
الفيلم �إثباتُ حالة «غنائ ّي ٌّة وذات ّية» للمجرى الكار ّ
جد ّ
و�سط هذا
احلارِق بالنار ،الذي ُيعبرِّ عن نف�سه ل�صا ِلح
انقالب َ
ٍ
يل« .و�أنا ماذا ِ�صرتُ َ
الغ َرق الكارثي  ،الذي � ِأجده �ضروري ًا ،والذي يمُ ِكن القول �إنني عمِ لتُ على ح�صو ِله ،نظر ًا
�صحة �أ َّنني امتنعتُ  ،بالت�أكيد ،عن العمل يف � ِّأي �شيء �آخر ؟» لأنَّ دوبور انتفع من هذا الغ َرق
ِل ّ
وال�سيا�سي ،واجلمايل) .وهو يقر�أ فيه
والبيئي،
(االجتماعي،
انعكا�س ِ�ص َّح ِة نبوءته النقدية.
َ
ّ
ّ
ّ
هنا نعثرُ على الف َّنان .لأنّ املِيزة التي ي�ستخ ِل�صها من ذلك هي من دون ّ
�شك ِميزة جمالية.
جنائزي’  36يرفعه يف م�أمته.
الد َوران ع َبث ًا هو ،باملعنى الدقيق ،قرب �سينمائي ،نو ٌع من ‘ َن ْخب
ّ
اخلا�ص ،ع��ا ّد ًا م�ؤ َّلفه ال�سيا�سي ،لكنْ الف ِّني �أي�ض ًا ،من وجهة
يقوم غي دوبو فيه بتقريظه
ّ
نظر الأجيال القادمة« .هكذا �إذ ًاَ ،بدل �أن �أُ ِ�ض َ
يف فيلم ًا �إىل �آالف الأفالم �أي ًا كانت� ،أُ ِّ
ف�ضل
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1977

Sex Pistols No future

أعر�ض هنا �سبب عدم �إقدامي على �شيءٍ كهذا .يعود ذلك �إىل �أنيّ ا�ستبدلتُ املُغامرات
�أن � ِ
37
عا�صر
بتفح ِ�ص
مو�ضوع ها ّم هو� :أنا ذاتي ».هذا امل�ؤ َّلف ،املُ ِ
ال�سطحية التي ت�سردها ال�سينما ُّ
ٍ
حلركة  ،no future punkالذي ال ُيقدِّ م «�أي تنا ُزل للجمهور ،وهذه هي الك ِلمات الأُوىل التي
ب�صوت بطيءٍ وكئيب ،ينبني على خرائب عالمَ ٍ وفنٍّ �آيل �إىل الزوال« .ال �أُريد �أن �أحتفظ
ُل ِف َظت
ٍ
ت�صوير يف لقطة معاك�سة للعالمَ الوحيد
ب�شيءٍ من ُلغ ِة هذا الفنّ البايل ،رُبمَّ ا با�ستثنا ِء م�شهد
ٍ
لزمن ُمعينَّ وك�أنها نوع من ال�سفر� .أجل ،أُ�ه ِّنيء
الذي َ
�شاهده ،وتت ُّب ِع ت�صوير الأفكار العابرة ٍ
نف�سي �أنيّ �صنعتُ فيلم ًا من �أ�شيا َء ال قيمة لها؛ و�أَ ِجد من ُّ
الظ ْرف �أن ي�شكو منه �أولئك الذين
38
تركوا الأمور ت�صنع من حياتهم ك ّلها �شيئ ًا ال قيمة له».
َق ْفلة
بارتياح �إىل حدٍّ ّما ،لأنَّ هذه النهاية ال
من الواجب �أن ن ّت ِفق � :أقمنا يف نهاية الفنّ
ٍ
تتو َّقف عن االنتهاء كانتهاء احلازوقة  ،عانقناها يف ُجبنهاَّ ،
ولذتها �أي�ض ًا .فال �شيء �أكرث
ن�صل اليوم �إىل ن�سيان ما هو
و�سخر َي ًة ،يف الوقت نف�سه ،من م�شهد النهاية� ،إىل حدِّ �أ َّننا ِ
بها ًء ُ
خلي ٌق ب�إعالنه� ،أي نهاية امل�شهد .ك ُّل �شيء مي�ضي كما لو �أننا ك ّنا ُم َ
رغمني على �إرجاء املحتوم
�إىل الالنهاية ،على تركه ُمع َّلق ًاِ ،ب َق ْدر بقائنا حتت �سطوة ا�ستمرار النهاية ،بقدر ما نهاب
ق�سوة هذه النهاية.
ال ميكن لنا �أن نتهم غي دوبور بالرخاوة الثقافية والأخالقية ،ففي فيلمه الأخري
الذي كان ُيريد �أن يكون �آخر فيلم ممُ ِكن ،يبوح ِب ُح ِّبه للحظات الغروب ،ملياه فيني�سيا ،وبافتتانه
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بحموالت ال ُفر�سان التي ُيتم َّنى �أ ّال تنتهي .
يف بداية القرن الواحد والع�شرين هذه ،خرجنا من العهد املُتفائل يف نقد التم ُّثل
عم يف
ِلنغو�ص يف نظام التكرار ،املُبكي واملُ ِ
�ضحك مع ًا .ذلك �أنَّ الن�ضال الطوعي اال��ذي ّ
�سبعينات القرن املا�ضي ،وهو الهجني والدخيل على الذرائعية الأنغلو�سك�سون ّية وعلى بنيو ّية
ِ
الفل�سفة الو�ضعية  ،كان قد أ�ع��اد بغطر�س ٍة �إ�شادة العلوم الإن�سانية على �أنقا�ض الآداب
حينئذ �إال عن «موت الف ْرد» ،وعن «موت
الكال�سيكية والفل�سفة الإن�سانية (ومل ن ُكن نتك َّلم
ٍ
امل�ؤ ِّلف» ،الخ .).ويبدو �أن هذا التفا�ؤل قد ق�ضى حياته وانتهى .فاملُ ُثل ال ُعليا ،و�أحالم ال�شفافية
ال�سيا�سية واالجتماعية ،انهارت ،واحد ًا بعد الآخر� ،أمام امتحان الواقع القا�سي .و�سوف تبقى
�سجل ًة
نهاية ال�سبعينات مطبوعة ب�إيقاع مو�سيقى البانك املمثلة بحركة ُ ،No Future Punkم ِّ
حذر ًا ُمع َّمم ًا �إزاء التفا�ؤل املُغت ِبط للعالمَ الغربي القدمي� .أمام هذا الطريق امل�سدود لنهاية
القرن الع�شرين ،ث ّمة ،اليوم ،موقفان ـ �إذا ا�ستبعدنا املقاومة ال�ساذجة واليائ�سة مع ًا (على
طريقة الفال�سفة �أالن باديو ِ Badiouو �سالفوج زيزيك  )Zizekبهذه البداهة ـ �أما هذان
املوقفان فريت�سمان ُمتنا ِق َ�ضني و�أحيان ًا ُمت�شا ِب َكني  :من جهة ،الهروب يف احلنني �إىل املا�ضي،
و�إعادة �إحياء التعبريية ،والبدائية ،والت�ص ُّور املفاهيمي  ،والديني طبع ًا ،و من جه ٍة أُ�خرى
�أخذ الطابع ال�سوداوي ِلهذا املوقف (االنغما�س يف �شفق ُع�صو ِر الأُف��ول) .لكنَّ الف ّعال يف
خا�صة التكرار التي ال مف ّر منها .فمع ُّ
حتطم القيود الأخالقية،
احلا َلني ،مع ذلك � ،مَّإنا هو ّ
واالجتماعية ،واجلمال ّية ،يعود ك ّل �شيء ،الأف�ضل كما الأ�سو�أ� ،إىل الفو�ضى الأكرث و�ضوح ًا.
يف هذه الفو�ضى ،التي يجب َف ْه ُمها فوق َ
يرحم  :لي�س
ذلك بو�صفها ارتباك ًا ،يتج َّلى منط ٌق ال َ
وجه نتناوله ،تكرار ًا لل�شيء نف�سه ،لأنَّ «ما يتك َّرر ينب ِثق َّ
بال�ضبط مما مل
التكرار ،من � ِّأي ٍ
ي ُكن» (جاك الكان) .فالتكرار ال ُيك ِّرر �إال �شيئ ًا واحد ًا  :احل�ضور الذي َّ
يتعذر ُ
رف�ضه للآخر
يف �صميم الهوية .هذه الهو ّية ،التي طاملا ف َّكر فيها الغرب ،وبناها (منذ اليونان القدمية)،
جتد نف�سها اليوم من�سوف ًة من الداخل .والعالمَ  ،يف ع�صر العوملة« ،غيرَّ قاعدته» بال�ضرورة.
ِ
وال ريب يف �أنَّ ال ِق َيم الغربية ،مبا فيها ال ِق َيم اجلمال ّية ،ق�ضت ُع ُم َرها
وانتهت .وماذا �إذا مل
ْ
ت ُكن «هذه النهاية التي ال تتو َّقف عن االنتهاء» �إال ا�ستهال ًال� ،إال عالم َة نذير جمالية ،حلدود
العالمَ الغربي ؟
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برنار ماركاديه

ال�ص ْنع» �أو املُ�سته َلكة التي َي ُعدُّها مار�سيل دو�شان �أعما ًال فن ّية
 1تعني ت�سمية فن اجلاهز «الأ�شياء ُم�س َبقة ُّ
ُمنط ِلق ًا من مقولة �أنَّ الفنّ موجود يف ك ّل مكان حتى يف رفوف اخلردوات ،وك ّل �إن�سان ف ّنان .كانت غايته دعوةً
�إىل رف�ض ك ّل ما هو ُم�صط َل ٌح عليه يف نظرية الفنّ  ،وبالتايل �إىل تقوي�ض أُ��س�س الإبداع الف ّني ال�سائدة ُبغية
�إرجاع الفنّ �إىل جذوره الأوىل� ،إىل بدائ ّيته ونقائه .فالنظريات اجلمالية الكال�سيكية يف نظره مل تكن �إال
بنوع من الإثارة الغريبة التي ُو�صفت �أحيان ًا
ٍ
قاذورات تاريخية ينبغي التخلُّ�ص منها .ومن هنا اتّ�س َمت �أعماله ٍ
ً
ُ
َ
باملُقزِّ زة ،وخ�صو�صا «املبولة» التي ع َر�ضها �سنة  .1917وقد تركت هذه الر�ؤية (التي يربطها نقاد الفنّ
بالدادائية) �أ�صداءها يف حركة �شباب  1968يف فرن�سا ،ويف الفنّ الطليعي ،واحلداثة ،وما بعد احلداثة.
(املرتجم)
 2الرتجمة احلرفية لهذا ال�شعار « :ال ُم�ستقبل ِلعدمي القيمة» .ومن املعروف �أنَ البانك حركة حداثية يف
املو�سيقى املُتف ِّرعة عن الروكُ ،ع ِرفت خالل ال�سبعينات يف الواليات املُتحدةُ ،ث َّم انت�شرت يف اململكة املُتحدة
و�أُ�سرتاليا .وهي تدعو �أي�ض ًا �إىل الثورة �ض ّد املبادئ ال�سائدة ،ومن ُفر ِقها التي ا�شتُهرت يف اجنلرتا ال�سك�س
بي�ستولز  sex pistolsالتي رفعت �شعار «ال ُم�ستقبل للملكة املُتّحدة»مبعنى �أنَّ املجتمع ،يف ظ ّل احلكم امل َلكي،
فا�سد وال يمُ ِكن �إ�صالحه �إال بالتح ُّرك اجلماعي(م).
ِ
 3هيغل ،علم اجلمال ،املدخل ،الف�صل الأ َّول ،الق�سم .3 .§1
 4ر�سالة من بودلري �إىل مانيه ،بتاريخ � 11أ ّيار/مايو .1865
 5مت ّثل هذه اللوحة التي ر�سمها مانيه عام � ،1863صورة فيكتورين مور التي ُعرفت كعاهرة يف املجتمع
الباري�سي للفنان ،وقد ا�ستلقت عارية على فرا�شها يف الو�ضعية املماثلة التي �صور فيها تيتزيانو لوحة «فينو�س
�أوربينو» �إال �أننا نرى املر�أة هنا وهي تتجاهل باقة الزهور من �أحد زبائنها الآتية بها خادمتها ال�سوداء  ،كي
تركز نظرتها بكل اعتزاز ووقار على امل�شاهد .توجد اللوحة يف ُم َتحف �أور�سيه يف باري�س (م).
Paul Lafargue, Le droit à la paresse, 1880.
6
ً
 7جتدُر الإ�شارة هنا �إىل احتمال �أن يكون ا�ستحداث ك ِلمة َ anartisteمقي�سا على كلمة  anarchisteالتي تعني
الفو�ضوي واملتم ّرد على النظام القائم (م).
ّ
 8يبدو �أن ما ي�س ّمونه الإيطاليني � farnienteأو ما �س ّمي يف فرن�سا «احلق يف الك�سل» مرتبط مطلبه بالثورة
ال�صناعية وما رافقها ،يف ظ ّل العمل الدائب ،من ُمطالبة بحقوق عديدة كحقِّ احلر ّية ،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.

10
11
12
13
14
15
16
17

Neyens, p. 17.
Entretiens de M. Duchamp avec Pierre Cabanne, Paris, Belfond, 1967, p. 81.
Entretien de M. Duchamp avec F. Roberts.
F. Roberts.
Cabanne, p. 82.
Neyens, p. 18.
Philippe Collin, Marcel Duchamp parle des Ready-Mades [1976], Paris, l’Échoppe, 1998, p, 14.

خمطوط غري من�شور ،حمفوظات ُم َتحف الفنّ يف فيالدلفيا .انظر :
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Bernard Marcadé, Marcel
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Duchamp, La vie à credit, Flamarion, Paris, 2007, p. 450.

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
.1957 معر�ضه يف قاعة كوليت �أليندي �سنة
ِ   �أخذ �إيف كالن هذا اللقب مبنا�سبة22
Yves Klein, Le dépassement de la problématique de l’art [1959], repris in Le dépassement de la
23
K. Malévitch, De Cézanne au Suprématisme, Editions L’Age d’Homme, 1974, p.67 & p.122.

problématique de l’art et autres écrits, École Nationale Supérieure des beaux-arts, Paris, 2003, p. 82.

24
Klein, p. 80.
25
p. 84. امل�صدر ال�سابق
26
ُ
ُ
َ
ً
َّ
، أ�ريد،أخ�ص
ّ  وعلى ال، بل إ�نني �أي�ضا، ال �أريد من ذلك فقط نقاء الأمكنة، «�إذ �أدهَ نُ اجلدران بالأبي�ض27
 �أن �أجعل منها، وبكلمة واحدة،عمل و�إبداع
ٍ  �أن �أجعل منها م�ؤ ّقت ًا ف�ضا َء،من خالل هذا الفعل وهذه احلركة
.86  �ص، املرجع نف�سه.»َم ْ�شغلي
90  �ص، املرجع نف�سه28
وعرفت بالأ�سلوب اجلديد يف الأعمال الفنية التي
ُ ،1917  مدر�سة فن ّية ت� َّأ�س�ست يف هولندا �سنة29
.) (م1931  و1917 عامي
َ عر�ضتها بني
Yves Klein, cité par Denys Riout in ‘Exaspération 1958’ in Vides, une rétrospective, Centre Pompidou,
30
Expositions de la galerie Apollinaire (Milan) et Colette Allendy (Paris).

املعار�ض يف

Kunsthalle Bern, éditions JRP/Ringier-Centre Georges Pompidou, 2009, p. 37.

31
Guy Debord, La Société du spectacle [1967], § 191; Guy Debord, Œuvres, Gallimard, 2006, p. 848
32
َّ
.يت كامل لل�شاعر فرجيل
ٍ  عنوان الفيلم هو ت�ضمني ِل َب33
Debord, Œuvres, pp. 1410-1411.
34
pp. 1397-1398 : ‘La sensation de l’écoulement du temps a toujours été pour moi très vive,.امل�صدر ال�سابق
35
. Jamais un coup de dés n’abolira le hasard

et j’ai été attiré par elle, comme, comme d’autres sont attirés par le vide ou par l’eau.’	

 امل�صدر ال�سابق, مهداة �إىل ذكرى تيوفيل غوتييه،» يكتب ماالرميه ق�صيدة « َنخْ ب جنائزي،1873  يف عام36
p. 1332.	

. امل�صدر ال�سابق37
p. 1349 .امل�صدر ال�سابق
38

p. 1332
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َ�ص َد َقة من املحيط ,رقم  ،8مومباي2008-2005 ،

جنوان دروي�ش

جانو والطريق �إىل ‘البيت’
الآخر | �صيف 2011

يف اخلام�سة من عمرها ،ا�ضطرت جانو
غوثي ( )Jeanno Gaussiو�أ�سرتها �إىل مغادرة بلدها
�أفغان�ستان .ومل يق ّي�ض لها الرجوع �إىل كابول �إال عام
 ،2007يف زيارة �سي�ستمر �أثرها يف �أعمالها الفنية
متع ّددة الو�سائط  :الفيلم و�أعمال الفيديو التي بد�أت
معها ،م��رور ًا بالفوتوغرافيا والأع��م��ال الرتكيبية.
ال�سر يف عمل الفنانة ،وك�أنها
‘الأ�شياء’ هي كلمة ّ
ع�لام��ات لقيا�س ال��زم��ن اخل��ا���ص لطفلة مل تغادر
طفولتها الأفغانية ،والزمن العام جلماعات ت�شهد
ع�صف ًا تغيري ّي ًا تعجز عن مواجهته �أو حتى مواكبته
بحد �أدنى من التوزان.
تقرتن �أعمالها ب�إقامات م�ؤقتة يف �أمكنة
بعيدة ت�ؤثث فيها ف ّنها ،بـ�أ�شياء ومتعلقات حميمة
تخ�ص هذه الأمكنة ،و�سرعان ما تغادرها نحو �أعمال
جديدة .هي الآن تعي�ش يف برلني وحتمل اجلن�سية
الأملانية ،وبجواز ال�سفر الأمل��اين يتاح لها التجوال
يف ع��امل مل يتخ ّل�ص بعد من الإ�ستعمار واحل��روب
والأ�صوليات املختلفة ،هو حتديد ًا العامل الذي تنحدر
منه .بـ ‘هُ و ّية’ الآخر يتاح للف ّنانة املنف ّية التجوال يف
�أر�ض هُ و ّيتها املُ ْ�ستعادة ف ّن ًا .وبهذه ال ُهو ّية الآخر ّية
مت ّكنت من و�صول القد�س املحتلة ،وحدث �أن التقينا
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َ�ص َد َقة من املحيط ,رقم (12فوق) ،رقم ( 14حتت),
مومباي2008-2005 ،
همبولدت ،بني ال�سطور ،كتاب فني ,برلني2008 ،

يف م�ساء عربي وك ّنا �أربعة جتمعنا
لغة لي�ست لغة �أي م ّنا :مقد�سي املولد والن�ش�أة
من والدين �أملانيني ،و�أفغانية �أملانية عربت
احلدود حمجوبة بجن�سيتها الغربية ،ولبنانية
�أمريكية متكنت من دخ��ول الأر���ض املحتلة
بطم�س ق�سم من هويتها على احلدود ،وكاتب
هذه ال�سطور.
يف واحد من بيوت البلدة القدمية
داخل ال�سور� ،أنتجت جانو بيتي احللو بيتي,
القد�س وهو عبارة عن عملني  :فيديو بعنوان
ث�ل�اث ف�ت��اف�ي��ت م��ن ال �ق��د���س ،وك��ت��اب ف ّني
بعنوان م��ن ط��ري��ق خ��ان ال��زي��ت (�أجن��زت��ه
ب��اال���ش�تراك م��ع زميلتها اللبنانية يمُ نى
�شالال) وال��ذي يق ّدم ج��رد ًا كام ًال ي�ؤر�شف
جميع متعلقات البيت و�أ�شيائه .عملها هذا،
يبدو مثل تطريز خافت و���ش�� ّف��اف لذاكرة
فل�سطينينة تواجه -بجمال �أع���زل -عنف
اللحظة اال�ستعمارية .وي�صبح التنقيب يف
جماليات احل�� ِّي��ز -باملفهوم البا�شالري-

�أ�شبه بعمل ّية جراح ّية حتاول ت�ضميد املكان
بطاقة احللم التي ميتليء بها العمل الفني.
‘البيت’عند جانو لي�س جمرد ا�ستعارة فن ّية،
بل هو رحم هائل من حيوات ما�ضية �سائلة
يف زمن حيوات النهائية .بحثها يف ‘البيت’
ا�ستعارتها املف�ضلة -يبدو النهائي ًا .ففي�أثناء �إقامة ف ّنية يف قرية �شطنا الأردنية،
نراها تنف ّذ عملني  :بيتي احللو بيتي� ,شطنا
(م��ع مينى ���ش�لاال) ،وع��م ً
�لا تركيبي ًا �آخ��ر
بعنوان خيمتي البدوية ال�صغرية امللونة.
وتوا�صل يف العملني حتويل مكان الإق��ام��ة
امل�ؤقت �إىل عمل ف ّني ي�ستح�ضر الذاكرة.
والذاكرة يف عملها لي�ست ا�ستعادة فح�سب،
بل هي إ�ع���ادة ق��راءة كما يف كتابها الفني
ب�ين ال���س�ط��ور ال��ذي �أجن��زت��ه يف برلني مع
زميلها الأمل��اين نيكوال�س بوكوين .وهو عمل
يقرتح -م��ن خ�لال ق�ص �سطور كتاب مبا
ي�شبه �أباجورات النوافذ -قراء ًة �أخرى لعمل
الرحالة الأملاين �ألك�سندر فون همبولدت.
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�صحيح أ�ن��ن��ا جن��د ال��ك��ث�ير م��ن مفاتيح
�أعمالها الفنية ،يف جتربة االقتالع املبكر من ‘الأر�ض
الأم’ والتوطن يف ‘الأر�ض الغريبة’  .لكننا ال نعرث على
مفاهيم نو�ستاجلية هنا بقدر ما نعرث على ُم�ساءالت
املنفي -مثقف ًا
وعي ِّ
باقي ،هو ُ
وجودية ُينتجها ٌ
وعي ِّط ّ
وفنان ًا -كما و�صفه �إدوارد �سعيد .لكن عني املتل ّقي
ينبغي �أن تكون متي ّقظة على ال��دوام .ف�أعمال جانو
كثري ًا ما توحي بب�ساطة خادعة ت�ستمدها من املواد
التي ت�ستعملها :خملفات بال�ستيكية  ،دمى مرتوكة،
متع ّلقات بيتية� ،أدوات مطبخية� ،أقم�شة رائقة الألوان
حميمة الر�سومات مطو ّية كال�سرير يف حقيبة �سفر
مفتوحة � ،أ���ش��ك��ال طفولية ،مالب�س وغ�يره��ا من
‘الأ�شياء’ .وبالتايل ،من ال�سهل االنزالق وراء قراءة
ال تالم�س الفرادة الفنية وتع ّدد الطبقات والإحاالت
يف م�شاريع الفنانة التي بد�أت �أعمالها تثري االهتمام
يف العامل الف ّني.
وبقدر ما هي حميمة وذاتية يف �أعمالها،
ف�إنها منفتحة على �أعمال الآخرين وحيواتهم :زمالء
تت�شارك معهم يف بع�ض م�شاريعها ،و�أ���س�لاف من
مغنني ورح��ال��ة وق��� ّوايل الغناء ال�صويف ك�أمنا تتبع
�إ�صداء اللوعة يف �أ�صواتهم .وحني ن�صغي لرتكيب
�صوتي -م��ن م�شروع فيلم قيد العمل -عن املغ ّني
الأف��غ��اين �أح��م��د ظاهر ال��ذي ُقتل �شاب ًا يف ح��ادث
غام�ض ،وب�سماع مقاطع �صوتية من احلياة اليومية
لكابول ،ف�إنها -وبا�ستبدال ال�صورة بال�صوت -تدلنا،
ب�إحلاح طفلة ،على ما ال ن�ستطيع �سماعه �أو ر�ؤيته يف
تتحجر فيه احل�سا�س ّيات.
واقع ّ
يف �أعمالها قدر من الب�ساطة املفخخة،
وخ�صو�ص ًا حني تتناول موا�ضيع تبدو لأول وهلة نوع ًا
من ‘الكيت�ش’ ،لكن جانو ُتظهر ق�صور الذهنية بيتي احللو بيتي ,رقم ( 4فوق) ,رقم ( 3الو�سط) ,القد�س2010 ،
بيتي احللو بيتي ,رقم � ,5شطنا2010 ،
املُ َن ِّمطة ،فيما تعزز ف�ضاءها الإن�ساين بتحد نبيل.
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ويف عملها الفوتوغرايف َ�صدَقة من البحر
تلتقط �صور ًا ملوجودات يقذفها البحر على �شاطيء
م��وم��ب��اي .ري�شة ط��ائ��ر� ،أع�����ش��اب بحرية ،ف�ضالت
ب�شرية  -تك ّون عالقة مع النحت الرهيف للمياه على
ح�سية قد ُتخفى عن العني
رمل ال�شاطئ .تداعيات ِّ
غري املت�أنية.
�أع��م��ال ج��ان��و غ��وث��ي بحث ال يتوقف ،يف
الهوية والذاكرة وكل ما هو حميم و�ش ّفاف يف عبور
الإن�سان ،بني ثقافات خمتلفة يف طريقه �إىل ‘البيت’.

�صور من العمل الرتكيبي
خيمتي البدوية ال�صغرية امللونة� ،شطنا2009 ,
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ُو ِلد ُْت غريقاً

 1977ـ 1978

1
ع ّلمونا ن�شيد �أطفال العامل
وو�ضعوا على ر�ؤو�سنا حمامة
ك ّل هذا
لكي ي�ضحك العامل
م ّنا بحبور �أ�ش ّد
ما �أروعنا ما �أروعنا.
2
دعونا ,ولو مل ّرة واحدة
نح ُل ُم باالنت�صارات،
�إ ّنها ك أ� ّول �صفارة
ا�شرتتها �أ ّمي وماتت
�صباح العيد.
3
واحلزن قارب يحرتق
اجلنون جمذاف
يف بحر من كراميل الدم
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لأنّ البكاء قارب
على دمعة واحدة يبحر
انظر كيف يتك ّون البحر
كرة �صغرية
لمِ َ ترجتف �أ ّيها الوغد ؟
4
ُو ِل ْدتُ غريق ًا
حب هذا الوطن
�أتعبني ّ
قارب
لأنّ البكاء ٌ
ومثقوب ووطن
قارب
ٌ
ٌ
اجذف اجذف به �أ ّيها القلب
�إىل �آخر الزمن.
5
يا زورقي ال�صغري
حريتي
�أبحر �أبحر بي
على بحر الرمال.
6
م ّر على بيدرنا قمر
ا�صطناعي لو تدري
قمر
ّ
�أخذ �صور ًا قالوا
جلميع عجول املنطقة
قلت.
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7
الثور الأعمى
يف الليل الأ�سود
يقر أ� كتاب ًا لليعقوبي
وقد نق�ش مباء الذهب.
8
تعالوا نعبد جدي ًا
قرونه من ذهب
قالوا نبحث عن امللح �أ ّو ًال
انظروا كيف حت ّرك القطار.
9
املفت�شون الكبار �صنعوا ال ّلغز
ع ّلقوه باجللد جلدي �أنا
انظروا  :ال�شرطة
كيف ت�صنع التاريخ.
10
ك ّلهم يطالبون بج ّثتي
قفوا حلظة
مهما �صنعتم لأجلي
لن �أعود م ّرة ثانية
قلتُ لن �أعود.
11
يف �أم�سية عيد اجلالء
كان ني�سان يتن ّف�س ب�صعوبة
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ل�ش ّدة �أ َرج �أزهار ال�سو�سن
والعيون الكبرية لأربعة خيول
احل�ص
تطري على �سفوح جبل
ّ
كان الذئب الأ ّول يقف بجالل
يت�أملنا با�سم ًا
فلم نطلق الر�صا�ص
لأنه مواطن ح ّر
و�ضربت اخليول حوافرها
الأر�ض بجذل
عم م�سا ًء �أ ّيها املواطن.
12
�أ ّيها املحارب
اثبت يف ال�سبب والطبقة والتفقيط
ال جتادل
عطينا جميع احللول
�سلف ًا �أُ ِ
وحرمنا من �أي التبا�س.


�أ ّيها املحارب
يف الرداء امل�ستعار
تركع �أمام مذبح اهلل
يف مذبح جميع الآلهة
مع جميع املرتزقة البي�ض
من هندكو�ش �إىل �أنغوال


�أ ّيها املحارب
يف الريب والتعاون
وبا�سم جميع املوتى
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ّ
تف�ضل هذا تابوتك
اخلع حذاءك �أ ّو ًال
قف بد ّقة
ابت�سم �إن �شئت
لأ ّنك �أنت اهلل
وقد �أخاف ذاته با�سمه
�أ ّيها املحارب
يف الريب وال�سلبية والع�صور املج ّوفة
منخلع ًا كالأيقونة امل�سروقة تقف
وقال الكاهن  :ال نكران ال نكران
ا�سمع �أ ّيها العبد :
يف التَّ�صور واحل�ضور
�أباركك بال كينونة م�سبقة
�إىل حقول الغول �إىل حقول الغول
أنت ح ّومي ح ّومي يا روحي التعبانة .ح ّومي.
و� ِ
13
ال زلت �أرى
النقاط ال�سوداء ذاتها رق�ش ًا على عمودك الفقري  67ـ  77وفا�صلة.
14
�سرتحل الآلهة وال ب ّد حاملة معها تعاويذها كالأرغفة.
15
هذا العقل وقد تك ّوم قتي ًال
وراء حدود الظنّ
�أنظر
هل ر�أيت قتي ًال يبكي ؟
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16
حتّى الأ�شجار حزينة يف بالدي
أنت ؟
ملاذا ال حتزن � َ
�أنت مت�شي بال حديقة
بال كلمة.
17
العامل كلب ،جرو
أ� ّما عيناك
عينا مالك
مات البارحة يف جيبي.
18
اخلع حذاءك
تكتب �شعر ًا
ال تخلعه
تكتب نرث ًا
ك ّل املالئكة بال �أحذية.
19

�أ ّما �أنا
�أ�صنع �أحذيتي من جلدي
لأنيّ �أم�سيت بال م�سافة.
20
ولأنيّ ُو ِل ْدتُ بال �أمنية
و�أطعمت كتاب الت�شريع
�أنا وا ُ
جلرذ و�إلهي
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نخلق �أبعاد ًا يف العتمة
ّ
نخطط م�شاريع ململكة على البحر.
21
أنت �أ ّيها اجلبل العتيق
� َ
عتيق دهري وجبل
متم ّرد على جميع الأرغفة
ما هو برناجمك اليوم ؟
�أنا�شيد وابتهاالت ؟
انظر لقد انتف�ض امل�شنوق
انزل.
22
أنت ثابت اجلنان
� َ
ّ
معطر باالتّهام
ممُ ْ تث ٌل ملهر املوت
كحكمة الدولة النهائية
ملاذا ابتدعت نف�سك �أ ّيها القرد
�أ ّيها القرد التع�س أ� ّيها القرد التع�س.
23

دعني �أرى
ربمّ ا جميع االعتبارات املفرت�سة
يف عينيك
والآن ارفع يديك
دعني �أرى
ربمّ ا جميع االعتبارات املفرت�سة
يف قلبك.
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24
حزينٌ كالل�ؤل�ؤة
حزينٌ وم�ضيء ول�ؤل�ؤة
جت ّنحت بري�ش الأوز العراقي
تدحرج
خممور ًا بالدناءة هذه امل ّرة
يف ماخور جميع الآلهة.
25
قال امل�سيح جلميع الأنبياء
حتملون موا�سري حديد
تطلق �آهات ال�صحارى القاهرة
قفي عني ال�شم�س
حتوم وحتوم
حقيقة بال عداوة.
بال رحمة
وعرب تخوم الظنّ .
26
اجلدي
انزلقت من برج ْ
�أنا متثال �صغري من حجر ال�ص ّوان
�أنحني ك ّل �صباح �أمام برج امليزان
متثايل ال�صغري مي�ضي يف ك ّل فجر
مي�ضي وال يعود.
�إذ ًا هذه هي بطاقتي
يحملها طائر �أبي�ض دونه يدان تت�صافحان
هكذا ببالدة و َب َل ٍه
لقد ح�شرت ح�شر ًا
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ال�ستمع ال ّنبوءة من جديد
من فوهة ما�سورة
لأنّ يف عني ال�شم�س
حتوم حقيقة
بال عداوة
بال رحمة
ووراء حدود الظنّ
ال ل�شيء �إ ّال لأ ّنني انزلقت
من برج َ
اجل ْدي
ف�أنا متثال �صغري
من حجر ال�ص ّوان
مي�ضي بي متثايل ك ّل �صباح
وال يعود بي �أبد ًا.
27
قال الويل :
بد ّقة �أنت �أي�ض ًا اهلل
لأ ّنه الربوبية والتعاون
�ستكون ملوتانا مقابر �شرع ّية
لكم �أق�سم بجميع موتى الرمال
فالأحذية ال�سوداء
مطمورة هناك .
28

بال نكران
�أ ّيها العبد يف الت�ص ّور
�أنت يف الريب وال�سلب ّية والع�صور
�أيقونة �أيقونة.
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ك ّل هذا لأنّ �أبجديتي من الطريقة
ولأنيّ بال عزاء
�أفل�سف املاء وال�سماء
للحظة �أر�سم وجه اهلل
لقد �أخافني كثري ًا
أحب �شرطته
ولأين � ّ
�أقول لكم
�شرطة مكتبة جامعية.
وا�سمه ؟ منقو�ش على اجللد
هذا بالت�أكيد
الطابع اال�سرتاتيجي لرتكتي.
29
ها هو ال�شيء
الذي ا�سمه
والذي كنت ت�سميه
لزج كالدولة.
30

لن �أزحف
�إىل �آخر دوائر املتاهة
لقد حتجرت احلركات
فما �أطول فاتورتك يا رب !
31
وهذا الأ�سى املثقوب
قل يل
هل انت يف ال�صورة ؟
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32
�أتعبتني �أتعبتني
�إذ ًا خذ هذا ال�شيء
الذي ت�صر على انه الغد
فما �أطول فاتورتك يا رب.
33

يف ت�شرين
ويف اخلنادق الأمامية
كان يطلق النار
ويف فمه ق�شة ح�صاد
رفع عينيه
ور�سم نافذة بي�ضاء
على جبهة ال�سماء
منها تدلت �ضفرية ف�ضة
ف�صعد اجلندي
ويف فمه ق�شة ح�صاد
هابط ًا ال�سالمل احلديدية
دخل النافذة
ومل يعد.
34
قلت يل � :إذ ًا تعال ن�صنع ال�شيء
ن�صنع زمن ًا
ُقلت  :لن يهت ّز ذلك ال�شيء يف الذاكرة
ُقلت  :يف الذاكرة التي �ستكون
واحزناه لقد جت ّمد ال�شيء.
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35
�أر�ض الوطن
فرا�ش وثري
عليه تتم ّدد الف�ضيلة
قال القدي�س
نعم الف�ضيلة بالذات
�أيها القدي�س.
الطاهر �أيها القدي�س الطاهر
لقد ا�ست�أمنكم قال
خالع ًا �سرواله ببطءٍ �شديد.
36

بكى
ودوم ًا �أ�سقط جميع احللول
عليك واخرتقك متوهج ًا نعم هكذا
ما �أبرد املا�سورة ال�سوداء
نعم باال�سطورة
هكذا دفعة واحدة
لأنه ؟
لأنه حرمت من �أي التبا�س
�أي وغد �أي وغد �أنا.
37
أ� ّيها امل�ستبدلون مبا �سي�أتي
�أ ّيها امل�ستبدل مبا �سي�أتي حترك
حلمك من ُ�صنع جميع ال�شعارات
�أال ترى كم تتوهج ؟
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انحدر معي يف الأجوبة ال�صحيحة
�آه ما �أروعك.
لقد �أعطيت جميع احللول دفعة واحدة.
38
يف هذا ال�سقام املت�سارع
مت�سارع ك�سريان الغروب
يف العني الباكية
يف تفاوت الأزمان
يف التجربة والآخرين
انظر انظر كيف يهتز اخلزي كبريق
يف الر�ؤية واحللم
لأنك يف مهمة
وبا�سم الب�شر
التوقيع :
اجلالد.
39

معلو ًال
معلو ًال يا ‘ح ّوار’ الزمن القدمي
من يد ابن اهلل املثقوبة
�سقطت �إل
يف �أب�سط عبارة
على مدار ‘فلك اليوما’ �أر�سمك .
*

**

*

ح ّوار  :اللون الأبي�ض.
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�شاعر يتقدم يف احلرية وال�سنّ

 .Iوهم
توهمتُ �أنني تع ّلمت الكثري:
ق�ضيتُ يف الأحالم العديد من الأعما ْر
وجنيتُ من الأوهام الكث َري من اخليبات.
بو�سعي �أنْ �أفعله :
َف َعلتُ ما مل يكن
َ
َ
القطارات
اجلبال من مكانها ،و�سيرّ تُ
�أزحتُ
ِ
يف بطنها.
ومثلما ير�ضى امللوك عن اخل�ضوع مل�شيئتهم،
كنتُ مكتفي ًا،
و�ضمريي يح ّلق كالع�صفور بعيد ًا ويعو ُد �إ َّ
يل.
لكنَّ الذي فاتني �أن �أتع َّلم ُه
أعظم �شيءٍ فاتني �أن �أتع َّلم ُه :
هو � ُ
�أن � َ
أقول،
يف اللحظة املنا�سبة
أحب :
ملن � ّْ
�أنا
�أحبك !
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 .IIمدن ّية
تك ّرر اللي ُل كثري ًا،
يف هذه املدين ِة الفخورة املم ّلة.
ألف �سن ٍة مت ُّر حتت �أقوا�سها،
ما من � ِ
َ
فوق �أ�سوارها ،يف �أز ّقة روحها..
لتقول لناّ ،
�إال َ
بخط احل�ضارة العري�ض :
�شعوب م�ؤلف ٌة من بقايا الأمل[
أنتم
ٌ
]� ْ
مللتُ ،
يف هذه املدين ِة الفخورة املم ّل ِة،
�ساق واحدة
من وقف ِة البازي على ٍ
على املفرتقات يف خط التجار ِة والربا.
�أتفرج على كل �أطنان الغرباء.
و�أريد
�أريد �أن �أعو َد �إىل ليايل ال�صمت
�إىل الأ�شجار
�إىل ال�صخور
الربي
�إىل توتي ّ
الئق باحل�سرات
ويف ٍ
ق�صي ٍ
مكان ٍّ
� ُ
أذرف نف�سي
كالندم.
ْ
 .IIIقلعة
فتُ ،
قرون،
منذ ٍ
ك�أمنا ال�صخو ُر التي �أ َّل ِ
«ال َ
أعمال الكامل َة» للجدران العتيقة،
يف قلع ٍة َح َ�ض َن ْت َ
بيو�ض التاريخ والن�سيان،
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ك� مّأنا القلع ُة بد�أت تنها ْر.
مل يفاجئني
العفني
بل مل يكن يعنيني م�شه ُد ال�سقوط
ّ
حجر ًا ورا َء حجر
َف�سخُ اجلدران
وال ت ّ
�أو �صري ُر �أجوب ِة التاريخ على اجلدران
أحد غ َري �سالجق ِة الع�صور.
فهذه القلع ُة مل تكنْ بيت ًا ل ِ
حتم �أحد ًا من ال�سكان املذعورينَ يف حلظ ِة الغزو
ومل ِ
الرببري خارج َها
ِّ
ومل تك بيت ًا للحكمة� ..أو حلماقة ال�شجعان
(كانت للج�شع َني وحدهم)
�صرتُ �أفكر ،كلما مررتُ بها على �ضفة النهر القدمي
�أفكر ،و�أنا �شاه ُد تف�سخها وتعفنها وترميم ع ّف ِتها
�أف ّكر :متى هذه القلع ُة العظيم ُة العظمى ..الأكذوب ُة
متى ...تكم ُل هذا االنهيار ؟
 .IVيباب
الأماكنُ املغلقة
أبواب املغلقة
ال ُ
ُ
النوافذ املغلقة...
االحتماالت.
كلُّها مفتوح ٌة على �شرفات
ْ
بعد ع�شرة �أعوام م ّر ْت على �شرفات املطر،
ويف طريقها �أخذت ّ
ع�شاق ًا �إىل النهايات...
نف�سها
ك ّلها ،بعد ع�شرين غبار ًا يف الدقيقة ...هي ُ
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الأماكنُ
أبواب
وال ُ
ُ
والنوافذ
االحتماالت.
ك ّلها مغلق ٌة ومفتوح ٌة على
ْ
أعوام �أخرى
م ّرت ع�شرة � ٍ
ُ
واالحتمال الأ�سو�أُ كان:
ث ّمة � ٍأيد من املا�ضي ،مل ي�ستجب �أح ٌد
لد ّقا ِتها امللحاح ِة على :
أماكن املغلقة
ال ِ
أبواب املغلق ِة
وال ِ
والنوافذ املغلق ْة.
نف�س الآثار :كان هناك ث ّمة كتاب ٌة
لكن ..وبنظر ٍة واحد ٍة من عامل ِ
من غبار ،يف مكان ما من غبار ،كتاب ٌة معلق ٌة يف لوح ٍة من غبار
إ�صالح ...الزمنْ ].
[هذا املكانُ مغل ٌق ل ِ
ال�س َفر
َ .V
يف املم�شى...
وباب وخطوتني،
مفتاح ٍ
بعد ٍ
احلقائب الغريب َة م�صفوف ًة،
�أج ُد
َ
و�أنا ل�ستُ راح ًال� ،أو على �أهب ِة الرحيل.
هم يف العتم:
ك�أنني �س�ألتُ � َ
أحد ْ
من الذي �سي�ساف ُر اليوم ؟
أحدهم يف العتم:
و�س�ألتُ � َ
احلقائب ؟
ما الذي حتتويه
ْ
ال�صمت...
انتظرتُ �أجوب َة
ْ
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أبدي يف داخلي،
فعرفتُ  ،بعد �أن �س�ألتُ امل�ساف َر ال َّ
احلقائب يل.
�أن
َ
و�أنني ا�شرتيتُها بالأم�س.
و�أنني ملأ ُتها بالنوايا اليوم.
و�أنني
ن�صفي الأعلى م�سافر
ارجتفت)...
ون�صفي الآخر (�إقام ُت ُه
ْ
أبدي
غريب � ٌّ
ٌ
على
�أهبة
ال�سفر !
 .VIالظل
لن يتعرث هذا الفتى� ...أبد ًا !
ر�أيته منذ �آالف ال�سنني،
عندما ّ
مت ،يف ف�ضي ٍة غابر ٍة،
حط ْ
ال�شم�س �ش ّباكها العايل...
ُ
ر�أيت ُه مي�شي حافي ًا على زجاج الكونْ .
ر�أيتهُ ،بعد �آالف ال�سنني،
�سارح ًا يف غيم ٍة فوقه،
وهي مت�شي �إىل مطبخها لتع َّد �أرغف َة ال�صباح،
املوج.
ر�أيتُه يغفو على ِ
�سرير ْ
واليوم
َ
اليوم يفت ُّ�شَ ،
الكائنات،
انقرا�ض
مثل خب ِري
ْ
ِ
�أرا ُه َ
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يفت ُّ�ش ،يف �أجفان ورد ٍة،
جماهيل الرحيقْ .
تاهت يف
عن نحل ٍة ْ
ِ
لن يتعثرّ َ هذا الفتى �أبد ًا� ...إنه الظ ّل ال�صديقْ !
 .VIIاخلمي�س
ٌ
دافئ هذا النهار
يخ�ص انتما َء ِك
ك�أن ُه ّ
�إىل �شعا ِع الكونْ .
من اخل�صر
�إىل �أعلى َك َرز ٍة
ْ
ابت�سامتك
�شمال
يف ِ
بالنكهات امل�ضيئ ِة.
أيام
ِ
تق ّدرين ال َ
عليك �أ ّي َام
«اخلمي�س» ؟
َف َمنْ ي�ستطي ُع �أن ُينك َر ِ
ْ
م�صادف ًة ،يف رواق ال�شجريات
على
كنهد الكونْ
مرتفع ِ
ٍ
جواب زهر ٍة بر ّي ٍة
�أتيتُ قاطف ًا َ
ومل َي ْعنني �س� ُؤال الغابات.
الكالم.
م�سافات
فانتبهنا �إىل
ِ
ْ
ومثل ح ّي ِني اكت�شفا
للرغبات
الذكي
الفورانَ
ِ
ُّ
«اخلمي�س» ب�أكمل ِه.
م�شينا
َ
من ذا يف ّرقناَ ،ب ْع َدها ؟
جواب الزهر ِة الرب ّية
�إنه ُ
ْ
َ
ابت�سامتك.
�شمال
ال �س�ؤال الغابات! ..
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دافئ هذا النهار !
 .VIIIالغياب
ُ
الغياب لي ًال
ا�صطفاق �أجنح ِة
ِ
ُ
يوقظ املدين َة ،ويك�س ُر �ش ّبا ّكها
العايل.
الزجاج
يغر�س منقا َر ُه يف
ال�سنونو ُ
ِ
َّ
املع�ش ِق،
ونحنُ نائمونَ على و�ساد ٍة
مملوء ٍة بالريح.
من الذي �أتى ؟
ماذا ُيريدُ؟
الغياب.
جيب �أح ٌد على ا�صطفاق �أجنحة
ال ُي ُ
ْ
هي �أجنح ٌة يف املدين ِة
لي ًال
ا�صطف َق ْت.
جاجها العايل
َ
وحتت ُز ِ
انك�س َر ال�سنونو.
 .IXالوحدة
اليوم
م�سا َء هذا ِ
�س�أكونُ وحدي.
تعاليَ ْ �إ َّ
يل
اجل�سدي
�أفرغي َج َر َ�س التن ُّم ِل
ِّ
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ْ
الذهول.
وا ْد ُخلي املم َّر �إىل
كتاب
أكتب ُق ْبل ًة
بحجم ٍ
�س� ُ
ِ
على �سا ِق ِك ال ُيمنى،
ولأ َّنك جائع ٌة
الرعد
لك ِق ْدر ًا من
ْ
�س�أطهو ِ
وقلي ًال من الربق املزع َف ْر
زمن التع ُّدد ال َف ِّذ
أح�ض ُر اخلم َر ِ
و� ِ
لك من ِ
لآله ٍة ُقدامى.
اليوم..
انتبهي ،م�سا َء هذا ْ
�س�أكونُ وحدي.
 .Xالغائب
ُد ّلني َ
غائب
عليك ،و�أنت ٌ
جواري...
و ُكنْ �إىل
َ
ف�أنا ُعزْ َ
لتك النائم ْة.
أنت ؟
ال َت ُق ْل �أينَ � َ
َ
بل َ
�شفتيك الآنَ .
كيف هو �شك ُل
عيد َنف َْ�س ُه
كيف تغم ُز للفجر �أن ُي َ
و�إىل غيم ِة ال�صباح
كيف ُتق ّل ُم منظ َر الأ�شجا ِر يف الندى.
� َ
أريدك الآنَ .
 .XIالعودة
�صائغ
ُ
يذهب ال�شع ُر �أحيان ًا �إىل ٍ

الآخر | �صيف 2011

233

234

�شاعر يتقدم يف احلرية وال�سنّ

ُ
ويقول له � :أري ُد �أنْ يعو َد
َخاتمَ ي �إىل �أ�ص ِل ِه..
الهندي !
مثلما كانَ يف ِيد
ِّ
يذهب ال�شع ُر �إىل �ضفاف البحري ِة
ُ
ُ
مخُرت ُع ّ
ال�ض ّف ِة :
ويقول ،كما لو أ� ّن ُه ِ
�أري ُد فرا�ش ًة و�شمع ًة َ
�سطح
فوق ِ
البحري ِة
الظالم !
ُث َّم �أريدُ..
ْ
احلرب..
يذهب ال�شع ُر �إىل
ِ
ُ
ملد َف ٍع
�إىل ما َ
املريب ْ
بعد الهدو ِء ِ
ُم ْه َم ٍل...
ُ
ويحاول �أن ي ْعجنَ الأ�شيا َء فطري ًة
لمِ َا لي�س ندم ًا ..وهو ال َن َد ْم !
يذهب ال�شع ُر �إىل ِّ
كل �شيءٍ ..
ُ
�إىل ِّ
مكان..
كل ٍ
�إىل ِّ
لي�س وطن ًا �أ�صل ّي ًا
كل ما َ
ثم يعو ُد
لكي ي�ص َن َع
فكر َة َ
ذاك الوطنْ .
 .XIIرق�ص
َ
طول ال�سهرة
كانت تبحث ،بني �أكدا�س
ْ
املو�سيقى ،عن �شريط ،ير ّق�ص الفوران
انتباهات َ
الذهبي لل�صدو ِر يف ِّ
اجل َ�س ْد.
عز
ِ
َّ
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قلنا لها،
�ضعي � َّأي �صوت
� َّأي مو�سيقى
� َّأي �شيءٍ
فنحن جاهزون للرق�ص يف حفلة
ال�شيطان ،ويف ذكراه املجيدة ،وجاهزون
ل ّأي �شيء.
�أخري ًا...
اندل َع ال�صوتُ :
«فال�س الوداع».
كان َ
ومل
يرق�ص
ْ
أحد !
� ْ
 .XIIIع�شا ٌء �أخري
�س�أزيح هذا ال�سرير قلي ًال
منك
�أتق ّرب ِ
ويف الليل...
حيث ي�شفق الليل على مغادرين
ينع�سون يف الطريق
�س�أمد يدي.
وحيثما كان هناك ِم ْ�ش َب ٌك لرتتيب جما ِل ِك
�س�أف ّك ُه ب�أ�سناين !
قد تتظاهرين بالنوم.
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لأنك حزينة من ع�شاء الأم�س...
كان على طاولة من خ�شب اللغة
اللغ ِة الفا ّر ِة من عزلة الإن�سان يف الغابات.
كان ع�شا�ؤنا مرتبك ًا ...ونحن �أ�شبه بالغرباء
كان ع�شا�ؤنا يقود الكالم من ُع ُن ٍق
�سالت عليه �أزمن ٌة و�أفئدة ،حيثما ُو ِج َد ْت.
كان ع�شا�ؤنا بارد ًا.
حل ُمه و�أ�سماكهُ ،وبحر ُه ،وانتباه ُه
البطيء يف ك� ِأ�س النبيذ.
كنا عاجزين فخورين !
م�ساف ٌة �أخرى...
ويزر ُع الراي َة فوق عظامنا...
ُ
جي�ش ال َن َد ْم !
قد ي�ؤملك �أول اللذة،
حيثُ تن ّبه موطن الذكريات ال�صغري،
النهد.
على �ضفة يف �أ�سفلْ ...
فانتبهت ع�صاف ُري ال�سياج.
قد متيلني نحوي :
الوج ُه �إياه ...ا�ستدار ُة الذكاء يف ابت�سامة
ني ُّ
يرف على �أجفانها �ضو ُء
النائم اجلميل ...ع ٌ
القبول الأو ّ
يل بال�صلح ،يف وثيق ِة اللم�س ...قد
ِ
تهب رائحة الغ�سيل النظيف ،ورائحة التن ّه ِد فيه.
ُّ
و�أنا...
�أنا �أكم ُل َّ
فك �أزرار طال�سمِ نا الباقيات.
ال�شهي
�أقر�أ بني �أ�سطر البيا�ض النبيل
ِّ
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وحد ُه،
يف ج�سد �أع ّرف ُه (دائم ًا) ب�أنهَ ،
ّ
املر�ش ُح للخلود.
لكنني انتبهت �أخري ًا
حني مل�س ٌة من �ش َغ ٍف مل جتد مكان ًا
انتبهتُ :
مل يكنْ �أحد هناك
[عندما �أزحت �سريري قلي ًال �أتق ّرب منك]
أجد �أحد ًا يف
مل � ْ
ظالم ذاك ال�سرير.
� .XIVشاعر يتقدم يف احلرية وال�سنّ
1
أجل�س وحيد ًا ،كالعادة،
� ُ
كر�سي �أمام الفجر.
على
ٍّ
الكر�سي من خ�شب الزيتون
و�أمامي طاولة من �شجر التني
ع�ش�شت
وبني �أ�صابعي ري�ش ٌة من بومتنا التي
ْ
يف زاوية املا�ضي.
ورق �أ�صف َر من دلبتنا العظمى،
أكتب على ٍ
� ُ
�أ�سجل كل خ�سائر هذا اليوم:
حب على �ضفاف النهر .ال �سرير لهذه الرغبات.
ال َّ
أحرف الكتاب ِة .حق ُل
القهوة اندلقتَ ،ف َم َح ْت ك َّل � ِ
�أرجوان �آ�سف ...يزخرف هذا الفجر.
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2
لكي تر�سم �صورة
�سعيد
ل�شخ�ص ْ
ٍ
َ�ض ْع� ،أو ًالَ ،يدك اليمنى على �صدره ..ثم
ق�س الأميال التي م�شاها َ
حول الكرة الأر�ضي ِة
ِ
لون ت�شاء
بحث ًا عن حب .ثم ار�سم ما ت�شاء ،ب�أي ٍ
�أنت ح ّر
افعل باحلقيق ِة ما ت�شاء !
3
يف اخلم�سني :

� َ
أدرك الورد َة
تع ّر َف على مرتفعات البهاء
�آتي ًة �إليه يف املنحدرات
يف اخلم�سنيُ :
تقب�ض ذرو ُته على �صرخ ِة الليل الطويل.
4
يف ال�ستني :

5
يف ال�سبعني :

�أمام �صخر ٍة عليا...
زرقا ُء ع�ش�ش فيها النح ُل
الل�سعات.
ي�صعد نحو
ْ
ويقطع ب�سكني الهواء العزير ِة
�شهد الأيام !
َ

يل ُثم جدرانَ ال�ضوء
مك�سور ًا ،يف �صباح عميق،
على ٍّ
ظل �آمن.
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يق ّبل ماء النهر .يرعى قطعان الأ�شجار العائدة
راق�ص...
من َغ َ�س ٍق ْ
ويف ذرو ِة وقت ما يتفقد ما ال يعرف من �أدوات
وريقات الأزهار.
العزل ِة� ...ضاعت بني
ِ
6
يف الت�سعني :

كالأ ّيل يف ّلي قرنيه.
جب ٌل ُّ
يحك له مم َّر التن ّمل يف الرئتني
ترمح يف ال�ضوء
ووعول ُ
مالت لتنام على قيلولتها
فكر ُته ...حني ْ
ّ
غطاها
بحرير �صباها !

7

مائ ٌة
قرن كامل ع َّد �أ�صاب َع ُه فوق املعزوفات
قرن يطوي ك َّل عالمات الناي.
أبدي
دموي،
ٌ
قرن ٌ
�شعريٌّ � ،
وفر�شاة من َ�ش ْعر �شائب
دواة من خلطة �ألوان الدنيا
الكهف ال ْ
أول ،للإن�سان الأول :
كتبت فوق جدار
ِ
ْ
«�أطلقني...
يا �أهلل !»
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 .XVعاري ٌة كمجا ٍز م�شبوه
مل يكن لدي وقت
ف�أنا ال �أملك منه �سوى الرمل
يف خ�سا ِئرنا ّ
�شت �أ�صدافه،
ع�ش ْ
وم�ضى �إىل البحر تاري ٌخ يراوغني،
البعيد،
لكي ال �أعرف ،يف زورق امل�ساء
ِ
هو ّي َة الراحلني.
وقت...
مل يكن لدي ٌ
لكي �أبحثَ مثل �أعمى قد ِمي الب�صري ِة
قاب حفرتني �أو �أدنى،
وهالك ُه َ
االفرتا�ضي
الكون
لكي �أبحثَ يف كوم ِة ِ
ِّ
عن« ...جمالك» !
ْ
اخليال،
ذئب يف
اكت�شفتُ  ،و�أنا �أقر�أ مثل ٍ
�أن اجلمال نور مقد�س ،حيثما ابتذله ُ
فائ�ض الرغب ِة.
و�أنني � ُ
أ�سيل فيه ،كما يفعل املا ُء من جبل ثلجي.
لفقد ال�صالت البالغية الأوىل بني
اكت�شفتُ �أنه ال ُي�ش َّبهُِ ...
العنا�صر :
ِ
لي�س �شم�س ًا ،وال قمر ًا ،وال �شمع ًة ،وال ورد ًة
�أو جنم ًة� ...أو ما ال يقال فيه.
لي�س جمالك مما ُيقارن بال�شيء ،يف كمال التنا�سق البدي ِع،
بل هو الأعلى...
يقا�س به ،لكي َي ْث ُب َت �أنه قريب
وك ُّل �شيءٍ ُ
من بالغة الت�شبيه ،وجما ِز ال�شعراء.
جمالك فو�ضى
هو �ضوء داخلنا...
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هو كالمنا عنه...
لياق ٌة بدني ٌة من �أجل ال�صراع مع اخللود اجلميل،
حني للذكورة ،ذو ُقها ،وللأنوثة ،يف الفو�ضى
أثواب ،حني يكون ثوب املر�أ ِة ُعريها...
التي تحُ ِد ُثها ال ُ
للأنوث ِة
هذا اخللود النبيل.
ال�ضو ُء ...عالم ٌة على «املقد�س» فيك
ثمن.
نزو ُع البقاء على هذه الأر�ض ...ب�أي ٍ
الفجر ،بقهوته ،ك�أنه ال�صباح الأخري
ملعت فتنتُها...
نكه ُة البزو ِغ على
ٍ
�شجريات ْ
لأنها مب ّلل ٌة من ذاكرة الأم�س .عالم ٌة على «املد ّن�س» فيك.
أنت
فكر ٌة � ِ
ْ
ال�شوق...
لوالك ما عرفنا كيف ُي ْ�ش َت ُّق من احلليب
يتيح
ال�شوق املتطرف ،املغام ُر ،الوحيد الذي ُ
ذهب البقاء على الوعد :ب�أنك قد مت ّرين من هنا.
لنا َ
تلد �أغني ٌة ع ّلقها على �أ�سفاره
لوالك مل ْ
ُ
غمو�ض
تائه� ،أي عزيز �أذ ّل ُه
� ُّأي كائنُّ � ،أي ٍ
ما يريده منك،
�شاعر ،مل يجد ،يف مرتفعات البهاء..،
ِ
لوالك � ُّأي ٍ
رغي َفه اخل�صو�صي ،لكي ي�صبح مو�سيقي ًا،
يومه الآتي ،على مدخل الناي البعيد.
ي�شحذ َ
وهم ،و�شهدا ُء نورٍ.
�سي�أتون جميع ًا �إليك؛ �ضحايا ٍ
هوا ُة ،وحمرتفون ،وحمقى .م�سافرون عادوا.
وتائبون ،جائعون للغفران .مذنبون �آملون تكرا َر
ي�أ�سهم.
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�سي�أتي �إليك �صوفيون يبحثون عن �شروح ملعنى املعاين،
وح�سب� .سي�أتون �إليك �أفواج ًا �أفواج ًا.
�سي�أتي �إليك م�شتاقون،
ُ
وهناك يف �أعايل اخليال امل�ش ّع� ،ستكونني عارية كالع�صور
الزمان يف �أفواههم.
احلديثة ،ت�سمع َني هدي َر
ِ
وهم يهتفون ،كما يفعل الرعا ُع يف ع�صور الزعامات القدمية:
�أيتها الب�شري الأخ ُري اجلميل ،على هذه الأر�ض،
«نحن نحبك» «نحن نحبك» «نحن نحبك» !
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تقر�أُ الهوا َء باملقلوب

خاوي ًة بامتالئي
� ُ
أحرف
أنف�ض عن وقتي بر َد ال ِ
و�أعانقُ ظ ِّلي
وها �أنا �أ�ش َهقُ بنهاياتي.


�أ�صع ُد ُ�س َّلمي نزو ًال �إىل �أ َّويل
وال � ِأ�ص ُلني.


ظ ِّلي يقو ُد َنحوي
و�أ�صابعي ُت ُ
ب�صرفه.
ورق َ


احتماالت
�أ�سئل ٌة ُت�ش ِع ُلني
ٍ
ف�أنطفئ.


يت�س َّلى،
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ِّ
يق�ش ُر َّ
ال�ضو َء
أحالم الهثة
يرمي ِه لل ٍ
هذا ما يفع ُل ُه الوقتُ
وال َّنها ُر ُمطف أ� !


َب َك ْت،
اهتزﱠ لونُ الهواء
ُ
�سيحمل ع ِّني ظلَّها
من
يتعب الهواء ؟
ح َني ُ


وقت ال َي�س ُع �إال ال ُبهتَان
ٌ
يعر ُف �أن يغ َيرَّ �شكل ُه
ال ِ
لريتدي املعنى،
كيف ِلهاتني اليدين �أن ُ
�سد اجلدوى ؟
جت�سَّا َج َ
كيف لهما �أن َي َ
َ
ثوب املدى ؟
خيطا ما متزﱠق من ِ
يفتح فم ُه للغبار
واملدى ُ
وميط ُر �ضجر ًا
أحالمنا
واملوتُ
يحر�س � َ
ُ
و�أحال ُمنا خناج ُر تلهو بج�سدنا
وهاهو الأم ُل من بعيد يدي ُر ظهره لنا
وي�ضحك !


التن�سي....
َ�ستن َكمِ ُ�ش امل�سافة
ويفرﱡ الوقتُ من روحي املثقوب ِة ب�إبر ِة ظ ِّل ِك
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هفتك.
كلَّما حد ِ
َّقت يف يق ِني َل ِ


�أنا �أمامي
بكامل �أناي
ِ
أنقا�ضي و�أ�شرﱢ ُع روحي و�أم�ضي
أحت�ضنُ عدمي و� ِ
� ِ
ال فكر ٌة ت�س ُق ُط عنِّي ف� ْ
أ�سقط
وال غاي ٌة تغويني ف� ْ
أ�صل
ميل�ؤين ا َ
خلواء.
يحجبني
ال مدىً ُ
جترحني
�شم�س ُ
ال َ
ال ظلﱠ يطف ُئني
ال كونَ يحدُّين
َكوين :معناي
� ُ
أ�صاب بالأ َلق
أتغلغل فيه � ُ
� ُ
أ�صاب بال َو َهج
أتناق�ض فيه � ُ
و� ُ
أوا�صل فيه ا�شتها َء اخلط ْر
و�أكتفي بي
�أ�س ُري كنحل ٍة َ
دروب اللغة
فوق ِ
�أبتك ُر فيها ما ًء يتو�ضَّ أ� بعرقي
و� ُ
للغيب �أن يتعبَّدين كيفما �شاء
أترك ِ
معنى� ،أو �صالة
جمرىً ً ،
َّرك بي ل َ
َ
و� ُ
يوا�صل ال�ش َ
أترك ملعناي �أن
أوا�صل اليق َني بي
أكوان �أن تت�شظَّى بي ل َ
و� ُ
أوا�صل اخللقَ بي
أترك لل ِ
وما همَّني بع ُد
�إن َ
طال عمري �س�ؤا ًال
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الفكر
�أو �إن دل ََّك املوتُ بج�سدي �شهو َة ِ
على �صد ِر الكالم
فنمتُ
و
َنام.


ح َني �شردّتَ حلظ ًة ع ّني
�ضا َع بع�ضي م ّني
همتُ �أبحثُ �،أفكُّ �أزرا َر وجدي
فوج ّد ُت َك يفَّ تقبِّ ُل بع�ضي.


ر�أيتُ ظل َِّك ي�س ُري حافي ًا ب َني ال�شجر
فارتديتُ عباء َة الريح
أداعب الورق.
ورحتُ � ُ


ماذا �سيقر�أُ بع ُد علينا هذا الوقت ؟
ومباذا يح ُل ُمنا الآن ؟
تتمتم
كلماتٌ
ُ
فيما تزرِّ ُر حرو َفها وتنت ِع ُل املعنى.


ُ
احلروف كلَّما عانقتُها ؟
ملاذا تب َي�ضُّ
غيم ٌة ت�س� ُأل جوا َبها.
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ٌ
مري�ض
نه ٌر
م�صاب باالنتباه؛
ٌ
ُ
�سطرين مل يكلِّم ح�صاه !
منذ
ِ
قلب ُه ي�ضيقُ  ،ي�ضيق
حتّى تكا َد �أنْ تعبرُ َ ُه امل�صادف ُة
دون انتباه.
من ِ


كلم ٌة جمروح ٌة؛
تثقب رئ َة النهار
ُ
بعط�شها ما َء اللهف ِة
تروي ِ
وهي الآنَ مت�شي يفَّ �سافر َة املجاز.


كان الهوا ُء جال�س ًا على ركبتيها ك�صالة
يتن ّف ُ�س غبا َر طل ِع َها
بعطرها
ويقي�س ِ
ُ
عمقَ املعنى...
�أذك ُر �أي�ض ًا
تلعثم،
أ�نَّ حجر ًا َ
ولفَّ بربي ِقها دم َع ُه ا ّلذي َ
�سال
قمي�صها،
وبل ََّل َ
ب ّل َل حتّى
خاط َر َ
ذاك اللون !


تعد تكل ُِّم �أحد ًا،
مل ْ
ُ
منذ ب�ضع ِة حروف
منذ �أن مرَّ ّ
ُ
الطريقُ م�سرع ًا وقط َع ظلَّها؛
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�صارت تقر أُ� الهوا َء باملقلوب
ْ
وتحَ ِني َ
�سقف �أفكارِها
بفراغها.
كلَّما مرَّت منل ٌة وتعثرَّت ِ


يف حلب يزدا ُد عمري 190كم
كتاب
ويقلُّ ْ
كيف يا متنبي ُ
َ
«حلب ق�صدُنا»
نقول ٌ
حجاب على وج ِه الزمان ؟
وما هي الآنَ �سوى بقع ِة
ٍ
وملاذا ي�ضيقُ ا ّللونُ هنا كلَّما ات َّ�س َعت رئ ُة ال�ضوء ؟
َ
جديد يف هذه املدين ِة
كيف يا متنبي َ�س ُن ْح ِيي من ٍ
�شهوتَها،
�شهوتَنا للموت ؟
نرتاح قي جل ِة
�آ ِه يا متنبي ما � َ
أطيب �أن َ
َ
ذاك املوج.


حريان ًة ت� أس� ُلني الر ُِّيح :
يف مارع-َ
كيف �أبني ورد ًة ؟
أُ�جي ُبني مت�سا ِئل ًة :
كيف � ُ
َ
أقول الده�شة ؟

الآخر | �صيف 2011

د ّمر حبيب

مدينة �أخرى

 .Iقبل �أن يت�آكل الغياب
1
ي�ضعون يف فم الر�ضيع
�شيئا فارغا ي�شبه حلمة الثدي
في�صمت الر�ضيع دون �أن يدري
�أنه يرتوي من لعابه.
حوا�سهم
�أبناء ّ
ي�ضعون الفراغ املنا�سب
يف الفراغ املنا�سب.
2
�إنها مدينة �أخرى
بحر �آخر
حياة �أخرى
و�أنا الآخر �أي�ضا
�أنهدم ب�صحبة الأ�شياء التي لي�ست �أخرى.
عيني املفتوحة بئر ترجم الظم�آن باحلجارة
�أغم�ضتها لأرى الكون على حقيقته
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لأرى كون عتمي ال�شخ�صي
اقتلعت ل ّبها ثم �أغم�ضتها
من يدخل الآن ؟
من يحفظ يل ما �أرى ؟
من يلحق بي ؟
من يلحق بي ؟
�أريد عالقة �أكرث عمقا بني الفري�سة واملفرت�س
�أنه�ش �أح�شاء احلوت الذي ابتعلني
ال �أمل�س الأر�ض بقدمي
الأر�ض وجوه .
عندما �أدخل كهفا
ال �أحمل بيدي م�صباحا �أو قنديال
�أحاول �أن يكون يل جناح خفا�ش
جا�سو�س على م�شاعري
يف قلبي �أكرث من قلب
لذلك قد �أ�ستطيع �أن �أحب امر�أة واحدة.
3
 �أرمي ثمرة يف الهواء عالياو�أتخ ّيل غ�صنا :
الغيمة البعيدة تبدو عمود ّية
ال لأن الأر�ض كرو ّية ,بل لأن ماءها يحنيها.
ولل�سبب ذاته
أفقي.
انتظاري � ّ
 -ت�سقط الثمرة.
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بالربق �أم بالثمار
�س�أحمي ظ ّلك يا حبيبتي
 ويقول حبيبتي !مل يبق من ورقة العمر غ�صن بيا�ض
ليحط الطائر
ح�صتي منك يا حبيبتي
�س�أعطيك ّ
 ويقول حبيبتي !(ويخرج اجلنني بالق ّوة)
ال�سهم اخلارج من اجل�سد
/تع ّلمن من �أج ّنتهن �أن ّ
ال�سهم القادم الخرتاقه /.
�أ�ش ّد قتال من ّ
انتظرتك يف بطنك يا حبيبتي
أرجف فيك �شوقك �إ ّ
يل
ورحت � ّ
برئة من وراء االختناق
نفخت على جدرانك املراثي
لتتعرقي دمعي
برئة خ�ضراء
احرتقت � ..أحرقتك يا حبيبتي.
�أنا ال�سهم اجل�سد
من يلحق بي ؟
 .IIنظرات من املقعد اخللفي
�أ
على طريق الأطفال
كل �شيء منعطف.

الآخر | �صيف 2011

251

252

مدينة �أخرى

ب
حتى النفايات
عندما نرميها حتت �شجرة
تبتكر بداية �أخرى لنف�سها
يف فكر جديد عنها .
ج
ماء ال�شالل يغم�ض عيونه يف الف�ضاء
كمن يعي�ش قبلته الأوىل :
ترى
ما الفرق بني ال�ضجيج الذي �أعرفه
وال�ضجيج الذي �أ�صنعه ؟
د
كيف �أقنع الراعي ب�أن يق ّدم خروفا للذئب
مادامت الع�صا يف يده ؟
�أتراه يفعلها عندما مي�سك الناي ؟
هـ
كيف �أ�شعر بوجع اخل�شب
واملطرقة تبحث عن �أفكارها يف ر�أ�سي ؟
و
الأنبياء كلهم �آباء الرب
ال تخف  ..ال تخف يا ي�سوع �إن كنت ابنه.
ز
ماذا يعني الثلج ل�شخ�ص و�صل للتو �إىل دم�شق قادما من رو�سيا �أو م ّريخيا ؟
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وماذا يعني املطر لغريق �سوف يخرج بعد قليل من �أفكار البحر ؟
ح
ري�شة واحدة بقيت يف القف�ص
ُت ِبكم ع�صفورها يف الغابة
ال حرية مع الذكريات.
ط
�أرمي حجر الرند
فيجيء واقفا على �إحدى زواياه
حتى احلظ ال�سيئ ال �أح�صل عليه ب�سهولة !
عيني
�أح ّدق بني ّ
ما �أو�سع العامل !
ي
�أحرقتني النار بتهمة الإقالع عن التدخني.
ك
عيني ال ترم�ش يف وجه ما ي�ضيء
لكنها مطمئنة ل�ضيق كل �شيء
كما الريح حتت الورقة املت�ساقطة
حتمي نف�سها من اتّ�ساع ال�سماء.
ل
يف كون الذكريات
حتى املقابر لها م ّد وجزر.
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م
املاء الذي يف جوف الثمرة
هو �أي�ضا �سوف تقتله حريته.
ال
الأ�شجار التي امتلكت القدرة على الطريان
حملت الأر�ض معها .
�أعرف �شجرة احرتقت من تلقاء نف�سها
كانت البومة تنام كل ليلة بني �ضلوعها
قبل �أن ت ّدعي النب ّوة وي�أكلها الف�أر.
�أعرف �شجرة �أدخلت غ�صنا من النافذة
لتداعب ع�صفورا يف قف�ص.
�شجرة الزيتون �أمام �شرفتي
مييل جذعها باجتاه املارة
وجذرها باجتاه عيني.
يف الإن�سان حر ّية ما يق ّيده
ال حر ّيته.
 .IIIقهقهة مت ّيز بني تو�أمني
حياتي التي كانت تتغيُرّ ب�ضربة حظ �أو
ب�ضربة �شم�س
�صارت ُتغيرُّها عبار ٌة �صغرية على هاتفي املتن ّقل
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«ر�سالة جديدة».


ال�صنع
على علاّ قة �س ّيئة ّ
ثيابي التي ع ّلقتها قبل النوم
ترتقب غفوتي لكي تعود �إىل املحالت التجارية
التي رمبا �أ�صبحت مطاعم �أو مراكز لبيع اخل�ضار.
كرهت ثيابي رائحتي ال�شخ�صية
والآن ترحل باحثة عن �أ�صدقاء الرائحة العا ّمة.
�أتثاءب مك�شوفا
�أنا القهقهة التي مت ّيز بني تو�أمني.


عندما �أنظر �إىل تلك البيوت املت�شابهة
ال �أف ّكر بغري الزلزال.


�س�أع ّلم �أبنائي ال�صهيل.


كالقنبلة
�أحمل موتي يف �أح�شائي
و موت غريي يف موتي.


القهوة ال طعم لها هذا ال�صباح
ال رائحة لها
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حتى الفناجني ال خطوط فيها وال م�ستقبل ..
رمبا كنت �أبحث عن عامل �أف�ضل
رمبا كنت �أبحث عن هذا العامل.


التنف�س اال�صطناعي يعيد للقلب خفقاته الطبيعية
فمي على فتحة يف �ساعة احلائط
�إنها بداية امل�ساء
الفرق بيننا حلظة واحدة
نفخت  ..نفخت
حتى �صارت �ساعة احلائط بندقية
وانت�صف الليل يف قلبي.


�إ�صبعي الو�سطى بكل ثقلها الداليل واملعريف
وبكل وظائفها االعتيادية منها واال�ستثنائية
وبكل نزعتها اال�ستك�شافية
املظلومة لغويا
التي بال ا�سم
تن�ضم الآن �إىل
ّ
�صف البطالة يف الكون
جنبا �إىل جنب
قرب عر�ش اهلل.
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ّ

 .VIمتقاعد
أ�
قدمي
مل �أعد �أنظر �إىل ال�شم�س ,فالأر�ض حارة حتت ّ
�أقف على ال�شاطئ
بني موطن املاء وموطن الدم
ورائي املدينة تهرب �إىل التاريخ
�أمامي البحر ميوج بعك�س �شواطئه.
و�أنا بينهما م�سمار يد ّق ُه احلنني يف الذاكرة.
مل يتغري �شيء  ..تغيرّ كل �شيء
كان البح ُر ما ًء ماحلا � ..صار البح ُر ملحا مبلال.
ب
عندما طاروا
عرفوا املطبات الهوائية
عندما �ساروا
عرفوا املطبات الأر�ضية
لكن ملاذا
�أ�شعر مبطبات حادة الآن
و�أنا واقف يف مكاين ؟
تفكر �أ�صابعي بالكتابة فتكتب دون �أن تفكر.
ج�سدي عبء على عيني
عيني عبء على ب�صري.
يا �أ�سو ُد يا قناعتي الب�صرية
�أريد �أن �أعي�ش بال حوا�سي القليلة
لأظنّ ب�أنني �أعرف مكان القلم
ثم �أظن ب�أنني �ألتقطه
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ثم �أظن ب�أنني
�أكتب هذه الكلمات.
 .Vببطء ك�أ�سنان الأطفال
ع�ضلة الندم تنمو وتكرب لدي
رغم �أنني نادرا ما �أ�ستخدمها
وعيني ت�ضمر بعد كل امر�أة جميلة.


�صوتك يذكرين بال�شوكوال البي�ضاء
تلك امل�صنوعة من �شيب طفولتنا.


�أنظر �إليك
تتمايلني كتلويحة غ�صن خائف
يف غياب الريح
حيث بني الأع�شاب
بثقة ُ
تبي�ض الأفعى
فكرة ال�صيد.
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يا حبيبتي
مل يبق منك �سوى غ�صن
مازالت تنهره الع�صافري
لكنّ الع�سل الذي كان على فمك يوما
مازال ي�صن ُع النحل.


فانو�س البحر ال ي�ضيء
لكنه يحرق .
نحل البحر الذي مل �أره يوما
نحل البحر الذي مل يخلق بعد
ع�سله ينتظره
يف عني حبيبتي.


املر�أة التي تل ّوح يل
تختفي يدها قبل اختفاء بقية ج�سدها
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حيث �أجد عزائي يف الأ�شياء التي التهمني
الأ�شياء التي ن�سيتها.


يف اللحظات التي كانت منا�سبة لر�شقك باملاء
كنت عط�شانا
أد�س لك الندم يف ع�صري الربتقال.
� ّ


ما�ضي الذي هدرته حتت حلافك
ّ
مل يعد يتنف�س
غباري على امل�صابيح
غباري على �شم�س يوم اخلمي�س
ي�سخر من التوقيت ال�صيفي لفنجان القهوة
ها �أنا قد كربت يف انتظارك ببطء
ك�أ�سنان الأطفال
ول�سوف تلد يل امر�أة غريك
طفل ًة ت�شبهك.
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1
نحتاج اعتيادها
ُ
الكفَّ عن ردعها
راهب ّ
بوذي
االحتفال بها ،ب�صمت ٍ
و قلب َز ْع َف َراين
ال نطلب ثمنا لها :كالتعاطف وما �شابه
كالبكاء و«ما �سال»
ن�شرب َ
نخ ْب َها ،لتبقى يانعة.
ُ
ونذوقها بال نهم
ونتلوها �شعرا ب�سبع قراءات.
ِ 
احلانات
اخل�سار ُة تت�ألقُ يف
وقبل َن�صاعة اخليان ِة
وعلى حافة الق�صيدة
أليفَ ،
وعندما َي ْح ِ�ض ُر وج ٌه � ٌ
و�سط َو ْح َ�ش ٍة َ�سا ِد َرة.
2
اخل�سار ُة ت�ساوي بني الب�شر
تـث ِل ُم ُق ُلو َب ُهم بطهار ٍة عادلة
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ق�صق�ص �أحقا َده م
ُت
ُ
ظهم من �أفيون ْاع ِت َقا ِد ِهم.
ُتو ِق ُ
وتر َف ُعهم مل َقام ِال َعا ِر ِفني.
فال � ْإعالناتٌ تر ّو ُج َ
الربح
َ
التفوق على َخ ِا�سر �أَ ْ
�صيل
وال �أعدا ٌء َي َودونَ
اقرتاب ،ممَّا َ�س َاهم اجلميع يف االبتعا ِد عنه.
اخل�سار ُة
ٌ
3
اخل�سار ُة ال تقب ُل ال ِق ْ�س َمة
الربح ُ
يفعل ذلك
ُ
اخل�سار ُة ال ُتعو�ض
الربح يتقنُ َ 
ذلك
ُ
اخل�سار ُة امتالء الذات
الربح �إفال�سها
ُ
اخل�سارة ُخيا ُر ال�صفر املُ ْ
ف�ضل
الربح يع�شقُ الأ�صفار
ُ
اخل�سارة �إ ْل َف ٌة مل ُت ْ
كت�شف بعد.
�سبب ذلك
الربح ُ
ُ
اخل�سار ُة تفكُّ االرتباط مبا يلت�صق
اخل َن ْاق
الربح ي�شدُّ ِ
اخل�سار ُة �أُن ْث َى
الربح َذ َك ْر
ُ
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اليوم والعم ُل والعم ُر �إىل الغد
يف اخل�سارة ي�ؤجَّ ُل ُ
الربحُ ....ل َهاث.
4
اخلا�سرون �أ�صدقاء الريح
يجوبون الظالم بقلوب من الف�سفور
و�أجنحة على الظهر
يوزعون على املدينة ُلقْياهم
ويعزفون ب�أقدامهم حلن ال ُع َل ِب ال َفارِغة
يحتفلون ب ّفق ِْد ز ّر من القمي�ص
وي�شربون من �أجل �أي �شيء ويف كل وقت
ِ 
الوعظ
ال يتقنون طالوة
وال يقولون �شكر ًا لأحد
يهيلون الرتاب على الأحياء
ب�شم الهواء
و يتلذذون ّ
وحكِّ الفخذ من اجليب«املخزوق»
و�شرب املياه من الينابيع
بينما يتفرج عليهم الآخرون
ويقتلهم الظم�أ.
5
ا�ص ْيها
تراهم َي ْ�س َعون لأ َق ِ
الربح ال ُ
ميلك القدر َة على الفداحة
ُ
اخل�سارة ،فقط.
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تلك هي �سوريتي
خربط ٌة متعمد ٌة لكل �شيء
مفتا ٌح خلزينة مفل�سة
�شكل خف ِة دم
«عكرتة» على ِ
قوائم �أربع ،وغ�شاوة حاملة
ور�شة عمل لتخريب ما يتم �إجنازه
�أحافري مكد�سة يف ن�صو�ص مقد�سة
"فيوزات"معطوبة
عطالة معجوقة بالفو�ضى
زيق �أ�سود على �صورة �شاب مل يبلغ اخلام�س َة والع�شرين
�صور ٌة دامعة لطفلني يهوديني� ،شويت عائلتهما يف الهولوك�ست
وجب يت�سع لكل الذئاب.
حب بطعم اللحم املحروق ٌ
ٌ
زنخة ال �شك يف م�صدرها
ترح ٌم على البدايات الأثرية وزمن م�ضى
ّ
حفل باذخ من �سفلة ال�شعراء وال�شهداء والقد�سيني و(بولي�س) نازل تبوي�س يف «اخلليقة»
قلم بيك �أزرق
فيلد ع�سكري
بطانية جلد النمر
دفرت عائلة وبونات مازوت
التواء كعب و�صراخ ثقيل للأمل يحتمل
تلك هي بالدي.
كان ي�سري ًا �أن نرتك الباب مفتوح ًا
ونتفرغ للقبلة
�أن ال نخاف من �أحد
�أن نتكلم منذ ال�صباح حتى ال�صباح التايل عن �أ�شياء مفربكة
�أن ن�ستحم معا يف البانيو الأزرق
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و َن َت َن ّ�ش َف حتت ه ّبات احلنني و�ضوء نائ�س ونحتفل بتقطيع الوقت حتى تعود الكهرباء
و�أن ندخن حتى �أعقاب ال�سجائر التي �أتلفناها لي ًال
كان ي�سري ًا �أن يعزّينا قاتلنا ب�أنه �أبقانا �أحياء
ن�شاهد كل �شيء وك�أنه ال يعنينا.
كان ي�سري ًا �أن
َ
تلك هي معجزتي
خياناتٌ مرهقة لنهايات �أكيدة
جواز �سفر ولحُ مة وطنية
قدي ُد جثث و�إكليل موتى
من�صوب عمد ًا
رف�ض تام و(قو ًال واحد ًا)
ٌ
�ضرب مربح و�أن�شوطة عبث
حذاء مبخو�ش ونقعة وحل
�أخبار عاجلة وم�سرية م�ؤجلة
خاطر مك�سور ال يجرب �أبد ًا
وقلب مبخو�ش ال يرتقه �شيء
نرج�سية �أودى بها حادث �سري.
تلك هي نهاياتي
خيبة �إثر خيبة
امر�أة �إث َر �أخرى
م على �شكل حرف L
و�ش ٌ
«منلية» ملونة اجل�سد يف �صقيع العمر
«�سحارة» موز فارغة لتذكارات تثري ال�ضحك �أكرث من احلنني
و�صندوق �صغري فيه �أقراط كثرية
ثالث عمليات كورتاج
و�سيدات ت�سكعن يف حفلة خيال على قد احلال
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يرافقهن �أرخميد�س بجلبة ت�صدرها قواريره امل�ستطرقة
رحيل �أكيد وكلما «اكتملنا انتهينا».
تلك هن ع�شيقاتي
كان ي�سري ًا عليه �أن يفوت باحليط ،احليط نف�سه
كان واجب ًا عليه �شتم ال�ساعة التي التقينا بها ()11,30
كان لهم �أن يرتكوا الدويلعة هرب ًا من �أجرة �صاحب البيت
و�آخر مي�شي يف (قد�سيا) كقدي�س
ملعون يلملم يف (جرمانا) رائحة من غابوا
ُ
مهوو�س
مي�شط �شعرها ب�أ�سنانه
ٌ
و�ضحية تفربك الع�شاء من بقايا غداء �أول �أم�س
مقبو�ض قلبه يفرك يديه كلما قرع اجلر�س.
وم�أزومة تع�ض �شفتيها كلما �صرخ �أين كنت؟
ومرعوب ينتظر قتلها بعد �أن يت�أكد من خيانتها الأكيدة التي �ست�أتي بعد �أحد ع�شر عام ًا
ومرغوبة ظلت تتدلل ،حتى داهمها الي�أ�س و�سنونه
�صو ٌّ
يف يلتقط مالب�سها الداخلية ،لريى هل بها �شهوة �إثر عودتها من باب توما
وهي حت�صي علبة (كوندمه) وتن�سى كم مرة فعالها
�أوغاد ال�شام الأجمل
طائفيون بالفطرة
د�سمون ال يه�ضمون ب�سهولة
حاملون �أكرث من نوم طويل
رائعون يثريون امل�شيئة
هاربون من قراهم
قارئو مئة كتاب ال �أكرث
حافظو الدر�س جيدا.
ه�ؤالء هم �أ�صدقائي
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كني�سة ال�سيدة وزيوتها ال�شافية
جامع �أبي الدرداء على خا�صرة القلعة املهدمة
�أرمن ويزيدية ،زرد�شتيون وملحدون
مت�سولو الإميان وم�أذنة ابن عربي
حمزة بن علي وموالي العقل
فخامة املر�شد وربه املنيع املح�صن عن ال�شتيمة
وجه القمر و«�شلفون» مع َقرفة نبيذ
كالزيون وحيادرة
�صابئة ومهوو�سون بالطواوي�س
ت�سامح ريا�ض الرتك
وبقايا جثة فرج اهلل احللو
رغبة احلالج ونقاء ال�سهروردي
رماد و �شحار جثة غيالن الدم�شقي
تعاليم �آغا خان ودراوي�ش يدورون يف فلك �ساحة املرجة
و�سك ٌر مربور وجرح م�شكور
حج مربوك ُ
تلك هي ديانتي.
طفولة نا�صعة �صاغها �سليمان العي�سى
َ
نظام منظَّ ٌم وعر ّيف وا�شي ي�سجل الأ�سماء على ورقة تودي مبن فيها
جمالت للجدار
اختفاء كلمة ال وا�ستبدالها بكال
اقرتاف املعرفة من �أ�ساتذة مخُ وزقني بالفطرة
عقوبات لأطفال تليق بفريق مالكمة
حوافز على �شكل �شعار يغرز يف ال�صدر
روَّاد وطالئع
�سرقة حقول بطيخ و�أ�شجار دراق
برد والكثري منه
«طبابيع جلي» وبنطال واحد لأربع �سنني
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�صباط ،رف�ض �شاري البال�ستيك اكرتاءه
نزق وخوف وتبول ال�إرادي
م�صارعة حرة وحلم بقب�ضة (كريي فانريك)
تل�ص�ص وخمرية وق�صل ه�ش ي�شتعل كلما �سمعنا عن اليون�سيف.
تلك هي طفولتي
تلك هي �سوريتي.
بني لندن وال�سويداء
ال�سويداء :
الربد ينخر العظم والروح ويفرغ الكالم من جهاته
ثمة تقم�ص يف كل �شيء ،تراه من ‘عني الزمان’ *
عني �ساحرة تطل بها على الغيب وتتماهي مع ح�س بالفتنة لدرجة االمنحاء.
يف ال�سويداء:
تتدثر املدينة ‘بالتناويح’ ،تتقن ابتكار امللل وال �أحد يحزر ن ّية ال�صمت كيف �سي�ؤول دم ًا
لزج ًا بعد قليل �أو رحي ًال طوي ًال.
رائحة االنتظار ،تزكم روح املدينة وتثري �شهوة تق�شري الوقت
دبق ال�ساعات املت�شابهة دبيب ثقيل بليد وممغوط ،انتظار خلال�ص دامع وهالك م�شبع
بالفقد و�أروح �أنفقها معظم �أبنائها يف حارات طربق وحتت ج�سر الكوال وغابات ‘فنزويال’
وخليج العرب.
‘فحبقة نعيم’ عاهرة ال�سويداء املجيدة ‘كود’ لتعريف املحلي و‘�سورية ن�صر’ ‘كود’
للوطن**.
* عني الزمان مقام ديني معروف يف ال�سويداء ** .حبقة نعيم و�سورية ن�صر عاهرتا ال�سويداء الأ�شهر ،تن�سج
عنهما الطرائف واحلكايات وعلمتان فارقتنا يف روح املدينة املحافظة.
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ابن ال�سويداء:
ال يعرف عن احلدود اخلم�سة واحلاكم وال�سادات الغائبني وبيارقهم امللونة ومواله العقل
�أكرث من معرفته عن املطاعم وتن�صيب ‘الأفخاخ’ وابتكار امللل ودح�ضه بتقنيات الدبكة
وقتل ال�شقيقة التي تتجر أ� باخلروج من جغرافية ال�سطوات.
مواثيق وحجج مكتوبة بدور الك�شف ،جمعها احلاكم ب�أمره ،خمزونة حتت الأهرامات
العظيمة� ،ستقر أ� كنتائج البكالوريا لأهل اخلري الفائزين
ال�سويداء:
قرية كبرية جتاوز ًا �أ�صبحت حمافظة ‘جدا’ منفتحة مبقدار ما ي�سمح به االنتظار ومغلقة
كباب حل�س * ال يفتح �إال من الداخل.
ال�سويداء:
قدا�سة ال�شهوة� ،أفانني العيب ،ارجتال احلياة ،فطنة العرق�ُ ،س ْك ٌر و�سكَّر وحكايات متاهت مع
التقية ،اخلوف من املذبحة القادمة ،لن جتد ‘�شزوفرينيا’ جمعية �أكرث من ‘�ساحة ال�سري’.
يف ال�سويداء:
�سينما ‘�سرايا’ توقفت عن العمل منذ ع�شرين عام ًا ،لكن ال يخلو �أ�سبوع من فلم عن احلب
على الطريقة املحلية� ،أبطاله من راوغ الفراغ وامتلأ بلوثة احلب
حب مدجج باخل�سارة يحتاج ج�سارة من نوع خا�ص ،النا�س يقرتفون الزمن باحلب
والأمنيات وف�ضائح احلب تدور يف �صباحات ال�سويداء و�صبحياتها ،ال مي ّر �صباح يف
ال�سويداء دون ف�ضيحة حب ،الف�ضيحة تكرع مع كا�سات ‘املتة’ واحلب يوا�صل كيَّ قلوب
فتيانها ودمغ غ�ضار عيون بناتها ،عيون مفتوحة بات�ساع على ال�شغف واملوت والرغبات.
مدينة يتقدد فيها اجل�سد ،وينفتح فيه ال�سر ،متو ُر بها النهايات ،با�ضطراب هادئ ،ال �شيء
يغري �أو يتغري ،ثبات مبهم الهوية ،ما�ض ٍال �أحد يتقن ا�ستعماله فريجتل يف الأعرا�س على
�شكل �أغاين وتهاين و�صبابات.
*

باب احلل�س  :باب روماين قدمي م�صنوع من البازلت الثقيل ال ميكن فتحه من اخلارج ولو بقذيفة مدفع ,وميكن

لطفل �صغري �أن يفتحه ب�أ�صابعه من الداخل.
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وحداد ،تكور �إىل الداخل� ،أحكام م�سبقة ،حمكومة بالأمل ،م�شبوهة يف
ال�سويداءِ :ح َدا ٌء ِ
اخلريطة ،مرتوكة للقدر ،مبتورة ع ّما يحوطها ،مرفوعة ب�ضم ٍة و�شم ٍة ورائح ُة احلبق،
مفرودة يديها ملعانقة الرحيل.
يلهو بها الفراغ ،ويلتهمها الإنكار والعمر فيها �ساحة وافرة لكل �أنواع االنتظار.
لندن:
هذا �أنا بال رتو�ش تذكر
بال �أحد يعرفني �أو �إحد (ى) ت�ستدل علي
ال �أ�شعر ب�أين حر ،وال غري ذلك
ل�ست وحيد ًا لأقر�ض ال�شعر ،وال بالكثري لأرا�سل �أ�صدقائي.
�أجول املكان على �شكل �إمياءة بال معامل
طائع ًا متام ًا وم�شدوه ًا كفزاعة مك�شوفة
هذا �أنا مهما تغريت الأماكن
تبقى ‘املربعات’ * �أعلى ما �أ�صبو
وال�سويداء �أق�صى ما �أ�صل
هذا �أنا برفقة امر�أة من ‘فيني�سيا’
نت�شاكل يف �شوارع لندن
نقرف�ص للمراقبة املارة يف ‘البكاديللي’
نحت�سي ‘املوهيتا’ يف بار كوبي
ندخن املرجوانا ون�ضحك بال �سبب
وبدل ‘ب�صحتك’ تقول يل �‘ :سالوتاه’

*

املربعات :ا�سم يطلق على �أعلى بناء يف قريتي ‘تعارة’.
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ها �أنا �أ�ضيع يف املرتو
�أرتكب احلماقات نف�سها.
ومهما تغريت و�سيلة النقل
و�أ�سماء املدن
وروائح الن�ساء
وطريقة االحتفال
ووجوه رواد البارات
تبقى ‘املربعات’ �أعلى ما �أ�صبو.
وال�سويداء �أق�صى ما �أ�صل.
�سوريا يا حبيبتي
‘كان يكفي �أن ي�أتي امل�ساء لنعرف �أن رحلتنا انتهت’
�أفرغنا م�ؤونتنا من الق�صائد و قناين النبيذ وال�شتائم
عند منعطف الأ�سف م�ضينا بال حكة يف ال�ضمري
وال �أمل مغرور بغد �أف�ضل.
م�شينا فقط
خفيفني ك�أوراق يف مهب خريف �سخيف
مدججني بكل الأوان املنا�سب للرحيل
ثل ٌة من الرفاق ،نتقا�سم ..من التبغ قطنته ومن ال�شغف فتنته ومن البقاء �ألفته ور�شوته
وبقايا دخان اخل�سائر الطازجة تطري على عواهنها
وم�ضينا �إىل حيث ال �أحد يعب أ� باملارين �سريع ًا
ّ
وامل�شائني واحلزانى وم�شاريع ال�شعراء �أو القادمني من جهة املجازر ال�صامتة.
تركنا ‘�آدم حامت’ يف مقهى ‘الرو�ضة’ ي�ستقبل الوافدين من �أر�ض الرافدين ب�آالمه الباذخة،
وحروقه امل�شوية يف فرن الوطن.
وحلقنا زوغان نظراته ُ
تركنا منعطف ًا كام ًال ،يف �آخره من ينتظرنا لنجلب ع ّدة ال�سهرة ونغني دون هوادة
و�سلكنا طريق املطار با�ستقامة العابد.
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تركنا كل احلقائب دون تو�ضيب والأبواب دون ت�سكري واحلكايات دون تتمات وا�ضحة
لأننا نود �أن نعود يوم ًا ونكمل كل �شيء
دفعة واجدة �أو دفقة طائ�شة
تركنا دم�شق ت�شلع �أزرار قم�صاننا وتخلع �أكتافنا وتركلنا مبهارة احلبيبة اخلائنة.
وتعطينا بو�صلة معطوبة ال ت�شري �إال لقا�سيون.
تركنا البالد واحلبيبات والهواء وظالل
وم�ضينا كان همنا �أن ننجو من املوت �ضجر ًا.
بال �أمل نروج له
بال �أعداء لنعقد معهم �سالم ًا �ساف ًال.
وال �آثام وا�ضحة
فقط م�ضينا يف عبور �ضيق بني �آ�سفني
فال الغربة قبلت اعتذارنا
وال دم�شق �سمعت كم مرة اعتذرنا من حليبها.
�أعطينا ما هلل للآخرين و�أبقينا ما لقي�صر معنا
غدرتنا الو�صايا كما يليق بع�شاق �أدمنوا اخل�سارة
كان علينا �أن نكتب ن�صو�ص ًا عن احلداثة كيما يقر�أنا املح�شوون يف �أنفاق احتاد الكتاب
ويجدوا من ي�شتموه.
كان علينا �أن نبي�ض ونربخ ونبقبق ،كي نقنع ال�سادة �أننا مدجنون
كان علينا �أن نلعن من ماتوا منا وهم يظنون إ� ّننا على الدرب ل�سالكون
كان علينا �أن نحب وجه يو�شع بن نون وهو ميرغ ج�سد �أريحا يف روث فر�سانه
مرت�ش ونن�سى الوطن.
ملتح و�أخر ٍ
كان علينا �أن نختار بني ف�صيلني ،واحد ٍ
كان علينا �أن نغ�سل �أقدام مغت�صبينا ونرتك الدماء على املالءة وندعو اهلل �أن ينتقم من
�أعداء الوطن.
كان علينا �أن ندو�س رقاب الأقرباء والأوفياء وال�شهداء وكل ق�صائد ال�شعراء الذين تغنوا
بالوطن وماتوا من ال�شجن.
كان علينا �أن نطيق ال�صفيق ونتقن الت�صفيق وال�صفري والزعيق لكل من �أودى بنا بال وطن.
كان علينا �أن نكون ما نحن به هاربني� ،ضالني ،هائمني ،من�سيني ،خائبني خائفني ،طاعنني
يف الغياب حني يح�ضر وجه النذل ويغيب الوطن.
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كان علينا �أن ن�ستل ما تبقى من حكايات اجل�سد و�سروات ال�صباح وجلخ النهايات على
برداخ القلب ونراقب خراب الدورة الدموية يف ج�سد الوطن.
كان علينا �أن ننجز احلياة ق�سر ًا ،ونقطعها رَمحْ ًا ونفارقها ظال ًال ونكتفي ب�شم حفالت
ال�شواء على ج�سد الوطن.
كان علينا �أن ال نكون يف كل �شيء �إال بامل�سريات والإح�صاءات واملزادات التي تبيع الوطن
كان علينا �أن ن�شتم الوطن لنجد مكان ًا نتكاثر فيه ب�صمت اخلراف �أو ن�ؤمن بحكمة اجلزار
ملّا ي�ضحي بنا يف الأعياد واحلروب وال�ساحات حني يجن الوطن.
كان علينا الكثري �أن نفعله ومل...
�أن ن�س�أله ومل
�أن نقتله ومل
�أن نكتبه ومل
�أن نغيرِّه ومل
�أن نلمَّه ومل
�أن ندفنه ومل
�أن نن�ساه ومل
كان علينا �أن نرق�ص يف عر�س الدم ومل
لأننا م�ضينا غري عابئني بالوطن
لنتقن الفتك بحياتنا خارجه ونخرجه من خارطة اجلهات ونحن ن�سكر دون هوادة ونغني
ب�صوت خمنوق م�شروخ ممطوط ،من �صميم القلب املعطوب
أعدت يل.
أعدت يل حريتيِ � ..
�سوريا يا حبيبتي � ِ
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ماذا تعرف ؟
تعرفني..؟
تعرف زمرة دمي
لون �شعري الذي ال يتغري
حجم �صدري ،ومقا�س قدمي
وعدد �أ�سناين املنخو�شة
و�أ�شكال ف�ساتيني الطويلة الفا�ضحة.
تعرف عطري
ومت ّيز رائحة عرقي.
تعرف �شكل �س ّرتي بخرزتها الف�ضية،
ولون ج�سدي
وتعرف جيدا زغبه املنت�شر.
تعرف كل ذلك..ولكن
ماذا عن العميق العميق
الذي ال يعنيه �أن تعرف كل ذلك ؟
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موتي باكرا
ك ّلما م ّر على طاحونة القرية
قطف يل
نبتة �صغرية ت�شبه جدتي،
هام�سا :
كي ال ت�شيخي ،موتي باكرا.
زحــف
كل ملعقة زيت �أطلي بها ك�سرة خبز
متنحني لون يديك على ج�سدي.


�أراقب امليزان.
ترجح كفتك
يهتز �ضعفي


�أزحف على �صدرك
�أفقد ق ّدي�ستي
�أك�سب دف�أك.
رائحة الوا�شي
بقدر ما �أنا قادرة على قراءة ج�سده
�أنا عاجزة عن �أن �أكونه.
�أغ�سل ج�سدي،
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�أدعكه جيدا،
ونهدي.
إبطي
ّ
�أت�شمم � ّ
كيف �أقتل رائحتي اللعينة ـ ـ
رائحته ؟
تتناهى إ�يلَّ عربداته:
هكذا �أ�شي بك.
�سواي
�أدلق زجاجة عطري كلها
على فرا�ش مرتّب.
يف هبوب رياح مغوية
�أت�ساحق مع الفرا�ش
�إىل �أن ميت�صني عطره.
كل الرجال الذين عرفتهم
ما تركوا يل �شيئا�...سواي.
ّ
حطابة حلم
عرفت �أخريا
كيف �أ�صون رهافتي
عرفت كيف �أكون
حطابة حلم خ�شبي.
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�شعاع
كل خيط
�أربطه �إىل غ�صن �شجرة
�سيكون �شعاعا
يدل �إىل طريق �أجهله.
ف�صول
ال�صيف :
�شر�شف بارد وحنون
ينزلق على ج�سدي.
اخلريف:
عطر يلطخ تويجات وردة
ب�شرا�سة �أحبها
ال�شتاء:
ح ّمى الوحدة على بالط بارد.
الربيع�:شيء
ال�أعرفه �أبدا.
نار القدي�سة
ال�صالة التي قاموا �إليها
مل متنحني �سوى اخلوف
من قيامة �سيحت�شد فيها الب�شر
الذين يتدافعون كي يلتقوا �إلها
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رمبا يحن عليهم
بقطعة من اجلنة
و�أنا �س�أكون مدا�سهم.


ك ّل عاهرات الكون
�سيدخلن اجل ّنة
بعفو �إلهي
�أ ّما �أنا
ف�س�أبقى ق ّدي�سة نق ّية
�أ�ضناها الزحف
فاختارت النار.
وجبة املا�ضي
يدي يعرفني ج ّيدا
لون ّ
وعرقي الأزرق
مل يل ّوث �سوى ثيابي الزّرقاء
بعدي..بب�ضع �سماوات
�س�أكون نواة اهلل الأخرية.


ربع قرن �آخر
و�أمزّق �صوري اجلميلة
وحب الهال عليها
�أطحن بع�ض القرفة ّ
و�أم ّرن ل�ساين على لعق املا�ضي
مهما كان الذعا.
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العامل كما هو
ل�سعني ثقب مبلل
يف جدار ظننته �أنا
يا �إلهي..
انظر
راقبني ج ّيدا
ها�أنا �أهتز
و�أريد �أن �أغويك الآن.


لأر�ضي اجلرداء
�صوت جميل يح ّولني �إىل غابة
حتلم بالدخول �إليها
وحو�ش �أح ّبها.
عيني
�أغم�ض ّ
�أفتحهما :
العامل كما هو.
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�آخ ُر �أوبرا �شراع َّية يف بريوت

.I
َ
[تلك املولِّداتُ املُده�شة]؛
ٌ
الأفقُ
معقوف كمِ خ َلب
كغ�ضروف ناتئ املِح َور
ال�صَّخر ُة
ٍ
المعة
القم ُر كعظم ِة َور ٍِك ِ
كقحف عارٍ،-
الغيم ُة
ٍ
ُ
ج�سدها
�إنْ هي �إلاَّ
اختزال املُط َلق �إىل ِ
ج�سدها حتَّى املُط َلق،
�أو ُمكاثر ُة ِ
فيما وراء ال ُكر ِة ال�شَّاحب ِة واملهجورة
ُ
حيثُ
يطوف اجلل ُد الب�شريُّ البائ�س.
.II
ذهبي ،ينخ ُر وحد َة
[�أيُّ َج َر ٍ�س ،أ�يُّ قيثا ٍر ُم َعم ٍَّد ِب َب ٍول ٍّ
الغريب ،فتتجن َُّح �آل ُة املثلَّث ،وترف ُعني]؛
قويل� ،أيَّتها احلبَّاراتُ امل�ضيئ ُة التي ت� ُ
أكل �صدغي ،كيف
اجلائ�ش ،بينما ُيخلي
املوج
�أرفع الن َ
َّ�شيد املناقبيَّ ل ِ
ِ
أجل ِ
جنومه من ال� ُّسرَّ ِة الأرجوانيَّ ِة لل�شَّفق ؟
اللي ُل َ
بكواكب وح�شيَّة ،هذا
�أيُّ مو�سيقى� ،أيُّ تحَ َ ٍّو مدروزٍَ
احلنج َرة،
عظم الظُّ ْن ُبوب حتَّى
َ
ال�صَّفري ال�صَّاعد من ِ
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(مفروك ًا َ
باحل َج ِر البهيِّ املُ َغذَّى يف �أموم ِة النُّحا�س)؛
أر�ض احلائل ؟-
قدم على ُقر ُم ِز ال ِ
مع كلِّ �شكَّ ِة ٍ
املباي�ضَ ،
ُ
فوق الرَّ� ِأ�س البحريِّ املت َف�س ِفر بالفنارات،
فواني�س ال تحُ �صى؛
ٌ
يختلج كنطف ٍة تهمُّ �أن تندفق؛
ُ
واملركب ُ
ُ
ثدي احلبيبة،
طاف
يا َلل ُر�سوِّ املرقَّ�ش ! مخِ
ِ
الغريب على ِ
ب�شم�س املرافئ]؛
[مق�شو ٌر
ِ
هالل العانة[ ،مك�س ٌّو ب�صد أ� املنفى]؛
ُ
�شراع ُه على ِ
حتت ُح ِلم املِالح ِة الأنقى،
�آه ! ج�سد ُِك ،لك أ�نَّهَُ ،
جنم ٌة مهبليَّ ُة التَّفتُّح؛
ج�سدي ،لك أ�نَّهُ ،قم ٌر ُم ْغ ِلم.
.III
«بيت الكتاب»،
[�أوه ،بيبلو�س ! َ
بت�صالب دمعي
املتو�س ُط َن ِغ ٌلُ ،مهجَّنٌ
ِ
هذا ِّ
مع ما ينحد ُر من ِم ْب َوال ِتها]؛
هكذا ،اجل�س ُد الذي هو خفَّتي على ال�شَّيء ،ي�ستلقي
حتت ت�سا ُف ِد اخلر�شن ِة العايل؛
الآنَ َ
[ ُم َعدَّ ًا لإبرة النُّوتيِّ ،كذلك]،-
هكذا �أ�ستلقي،
إ�صالح ال�سُّفن؛
ٍ
كمركب منخو ٍر يف ِ
حو�ض � ِ
�أ�سم ُع من وراء البحار اجل�س َر املزوَّ َد بعلاَّق ِة مفاتيح
ب�شكل اجلمجمة تعلنُ � َ
إغالق اجل�سر؛
ِ
فا�سدة
ينفتح ج�س ٌر ب َني � ٍ
ألوهات ِ
فيما ُ
املقلوب ب َني الكت َفني.
الهيكل
يف
ِ
ِ
ب�شري بعيد)؛
(�صري ُر الزِّنجْ ا ِر ُي�س َمع ،ك أ�نَّه نوا ٌح ٌّ
ُ
انفالق الأعمد ِة يف �ساح ِة ال َّنجمة م�سمو ٌع �أي�ض ًا:
تنف�سخُ ُمعرَّا ًة
�إذ ِ
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زنبقي على َ
اجل َمد] [ك�شق َِّاق املاء على
ٍ
[كنبت ٍّ
اللطائف]  :و�أنا الذي َ
هناك،
ُم�ضا ًء ب�سرِّ الزَّهر ِة البظريَّ ِة ال ُكربى،
وجذر ًا متلألئ ًا يف ال َق َدم،
ر�أ�س ًا منتفخ ًا يف الثَّمرة َ
عظيم ،مخُ اطيِّ َ
احلر�شف،
كمثل َزح ٍ
�أمدُِّ ،
َّاف ُخرا ٍّيف ٍ
اللتعاق املدينة.
ل�سان ًا �أزرق �ساطع ًا
ِ
.IV
بيت الأجرا�س»،
«بيت الكلمة = َ
[�أوه ،برييتو�س ! َ
أنت
ناق�صِ � ،
هل �أُخبرِ ِت أ�نَّ رن َني � ِ
أجرا�س ِك ٌ
بانفالت الكائن،
َّرق املنحوت َة
يا �ساغرادا فاميليا ال�ش ِ
ِ
و�أنَّ �أحجا َر ِك مداراتٌ للع ِني
الوقت املُزَ ن َبق] ؟-
تدوِّ ُرها �أدوا َر الأُ ُك ِر كلِّها ،يف َفور ِة ِ
قو�س �شهو ِتك:
لكنَّ الآنَ �أوانُ ِ
الت�شلُّو �أنْ يمُ و َِّج َ
ها أ�نَّ ال�ش َ
َّمال يف ارت�ضا ِع اجلنوب،
اجلنوب يف ارت�ضا ِع ال�شَّمال،
ها �أنَّ
َ
ال�ش ُ
الحمة،
َّرق
والغرب يف ِحالب ٍة تثنويَّ ٍة ِ
ُ
ال�س ُ
اغت�صاب احللمة[ :جيودي�سيا ُمب َهمة]،
ُّفل وال ُع ْل ُو يف
ِ
أنياب ال�سَّماء؛
بطعم ال َفو َق�س � ُ
نديَّ ٌة حتت الغدد اللبنيَّ ِة ِ
اخلطم الأر�ضيُّ الر َِّامح،-
َد ِبقٌ ،كذلك هُ نا،
ُ
�آه ،لينفج ْر ُ
برق ال�سي�ساء؛ ليلم ْع �سحا ُء الزَّوبع ِة
الوالديَّة؛ هذا �إقما ٌر يطل ُع من ُبرك ِة ال َف ْر ِج ،ي� ُ
أخذ ُن ْ�س َغه
ح�صان
واحدة ،ليبدو �أ�شدَّ ُخ�ضر ًة من كلو ِة
ٍ
من جربار ٍة ِ
ميت؛
ٍ
نحنُ  ،ال �إ�شما�س بيننا ،بل �إعتا ٌم يجي ُء
من اجل�سم املُطب َِّق الذَّكرُ ،ي ُ
اجل�سم املُطبِّقَ
درك
َ
الأنثى؛ َ
ذلك �أنَّ ال ُب َيي�ض َة اخلارج َة من دور ِة
والهبة،
عليك عاري ٌة ،عاري ٌة ِ
الكاتوبليبا�س ِ
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أجل ّ
َّاخل دور َة احلوت
مراخ القرمزيِّ الد ِ
ل ِ
ال�ش ِ
حي�ض ِك �ساع َة الغروب]
تاج ِ
[وا�ضع ًا َ
وحدك ،قد ُحلَّ رم ُز النُّطف ِة املُحجَّبة،
أنت التي
با�سمك ِ
� ِ
ِ
يا برييتو�س!
(يرتجَ ُّ من حتتي ،الثَّو ُر املُقل َن ُ�س ب�أكوا ِز الق�صيدة).
.V
[لن �أد َع قلبي يرتع�ش �أكرث برتب ِة اخلوَّا�ضات]؛
جوف ُقرَّا�ص ٍة عذراء
يق�ضم
املغيب الأقلُّ اتِّ�ساع ًا من ِ
ُ
ُ
ُحم َ
امللاَّح
َّا�ض الن ِ
مج ِم بال�سِّفاحات البحريَّةُ .
َّحيب املُ َج َ
فوق َ
الغيمُ ،د ْر َز ًة ُد ْر َزةَ ،
يزوم
نف�سهُ ،ي ِ
قرط ُ�س َ
ُ
احل ِ
امل�ؤج َِّج
بر�ضاب جوبيرت[ .الأ�شرع ُة ُمت أ�وِّجاتٌ ]،-
ِ
حيتان تنفقُ على �ضفَّ ِة الغ�سق!
ال�ضَّو ُء مخُ َ مَّ ٌر بعوا ِء ٍ
واملر�سا ُة فاحت ٌة �سا َقيها َ
جلمه َر ِة الأ�شياء املُ ْل ِقحة.
طرنُ الر َِّيحُ ،ن ْق َر ًة ُنقْرة ،على اجل�ؤج ؤ�
نف�سهُ ،ي َق ِ
ُ
امللاَّح ُ
بحائ�ض الزُّه َرة[ .الأ�شرع ُة مت�أوِّجاتٌ ]،-
املوطو ِء
ِ
ليلي
لكلِّ �صي ٍَّاد ٍّ
الم َبارا]؛
تخرج من َن ْخ ِ
م�شكا ٌة ُ
روب ع�سل؛ [= ْ
ورا َءها يا ُنثا َر الطَّري املُ َقنبرَ ،
املوج ال�سَّليقيَّ ِة املُحرَّمة؛
بحث ًا عن بذر ِة ِ
الليل ال�شَّار ُة املُط َف أ� ُة التي ُتغوي؛
حيثُ ُتقت َفى يف ِ
ُ
ُّجوم أ�يُّها الرَّ�سول !
املجرو�ش
�آه ! وج ُه َك
ِ
بغرانيت الن ِ
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�أيُّها املنفيُّ ُ
تطويبات كبرية؛
بحر
ٍ
امللك على ِ
إباحي ومَّا�ضَ ،
�سوف
يف ال ُل ِوج ال ُعلويِّ املنوَّ ِر ب ُق ٍ
طرب � ٍّ
ُ
آخر ال َبكرات ماذا ترى؛
تقول لكم الع ُني املعلَّق ُة على � ِ
القارو�ص الف� ِّضيَِّ ،
هناك
واحللقوم املُحلَّى َبد َب�س
ِ
ُ
ي�ستحلب ال�ش ُ
حيثُ
الرب�ش واملارون ،يف َت َهوُّم
َّاطئ غنا َء ِ
ُ
الدَّور ِة القمريَّة على املاء� ،سوف يغنِّي لكم...
بعد هذا اللُّجِّ،-
�آه ،ال �أر�ض َ
م�ستقيم املُ َ�سدِّدة).
(�أف ٌق بال نهايةُ ،يل َم ُح من
ِ
.VI
[ه َو ذا لي ٌل �آخر ُمنذ ٌر ب ُزم َِّج املاء،-
رطب ومال ٌح،
القم ُر على �أ�صاب ِع الر ِ
َّجل البرَ
نا�سي ٌ
ِّ
ل�سرطان َ
احلدوة]؛
ملم�س ا َمل�ش َع ِب البطنيِّ
ِ
ل ُه ُ
�شي ٌء � َآخر :ل ُي�ص َغ �إىل ال�سَّاح ِة املُ َكو َكبة �إيَّاها-
َ
ت�شرب غنا َء املوم�سات املتو�سِّطيَّات،
كيف ُ
�إذ يفتتحنَ الآنَ َقدا�س َة الكون [من ِج َنوى �إىل ُج َبيل]،
أبي�ض املُن ِع�س،
املم�سوح
َّوت
بال�ص ِ
البحر ال ِ
ب�شومر ِ
ِ
ِ
املُ َطع َِّم كذلكَ ،
جلن�س ال ُب َليحاء،
باحل ْد ِم الزَّهريِّ ِ
طبقات ا ُ
كم الإالهيِّ املُخبَّل،-
نقيَّ ًا ُم�صف ًَّى ،من
ِ
حل ِ
َّ�شيد يف فخَّار ِة الأر�ض] ،هل
�آه ! [الالتي ينفخنَ الن َ
بجناح ِه الأخ�ضر خوا�صرهنَّ املرفئيَّة
�أنَّ �إله ًا م� َّس
ِ
املرا�صد ؟
َّجل يف
ِ
فت�شرَّدن �إكرام ًا لرت�س ُِّخ الر ِ
تاج غري
هذا املولو ُد يف �أق�صى ذرو ِة بارنا�سوَ ،
حتت ٍ
َ
ليمنح ال َ
واحلوامل برك َة �أ ْبهاء مق�سَّمة،
أطواف
مرئيَ ،
ٍّ
تام ال�شَّ َبق-
َوم ٍ
زم ٍ
نور�س يف ِخ ِ
ناف مت�ساوية ،ب َع ِ
الربق،
نقا�ش الغيم ،معمدانُ ِ
هذا الو�صيُّ على ِم ِ
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بالقو�س والوزَّال والتَّ�صدُّع ال� ِّسرِّيِّ للُّحاءات،
املهموم
ِ
ُ
َّاب
نا�س ُل ُ�س ٍ
بحر التَّمثيلَ ،خ�ص ُ
خارج ِ
الالت ت�ص َه ُل َ
حتت ال�شَّفق-
كمثل طواوي�س بي�ضاء َ
ِم ٍ
الحات ورديَّ ٍة ِ
هذا الذي ُ
يعرف الغنا َء الزَّواجيَّ للحبَّار امللزميِّ،
ُ
ويعرف �أن يحد َِّث بلغ ِة ال�شَّي ِء الأ�شمل ،يعلنُ �سياد ًة
برج ال�سَّاع ِة يف
ُمط َلقة على الأجنح ِة جمعاء ،وي�ستعم ُد َ
مركز ال َكو َكب ِة التي ت�شرب غنا َء املوم�سات،-
ِ
ينخ�س خا�صرته بزهر ِة عو ِد ال�صَّليب).
(وكانَ ُقط ُر ٌ�س ُ
.VII
نقي برائحة ال ُبطمُ ،ي َحر ُِّ�ش � َ
إبط ال َفجر]؛
[ت أ�جُّ ٌم ٌّ
الغريب املدن ُِّ�س �سري َر ِك املركبيَّ املثلَّثَ
الياطر،
و�أنا
ِ
ُ
أوقظك
بجي�ش من الب�شرو�ش والزَّندر وجرا ِد البحرِ � ،
ٍ
الآنَ ب�أغني ِة ِ La Canzone del Solل ُلوت�شو با ِّتي�ستي من
َّاك
ياج ِك الفائت ،واهب ًا إ�ي ِ
بحزاز ِه ِ
َحنجرتي املغزوَّة َ
غبط َة �أن يكون ال�ضَّو ُء الوثنيُّ لقبَّ ِة جبينك يف ظلِّ
ال ُو�ص َل ِة الرُّومانيَّة البهيَّة بني رقبتي والكتفَ ،بينا يدي
حتت عن ِقك بب�شار ِة ال َعق َف ِة الإلهيَّة التي
امللتفَّ ُة من ِ
لتمثال النَّبيِّ دا�ؤود ،تغطِّي كمثل فرا�ش ٍة �صفراء كبرية
[من نوع بودالرييو مث ًال] ثد َي ِك الأمين ،فيما الي ُد
الأخرى مفتا ٌح ينبِّ ُه الثنيات الدَّقيقة لثمر ِة البوقي�صيا
ال�ساتري
امللتب�سة ب�سرَّ ِتك؛ فمي املنفرج ُيدوِّ ُر �شهو َة َّ
نبيذ
�ساقك ال ُيمنى جرَّ ُة ٍ
يف قوقع ِة �أذنك؛ (وربل ُة ِ
تو�سكا ٍّ
ين يندلقُ َ
فوق ركبتي)؛ �أع�ضا�ؤنا مع ًا نور ٌة هرِّيَّ ٌة
فخذيك عط ُر الأخيون؛
َّغب بني ُفرج ِة
ِ
ُخنثى� ،-آه ! وللز ِ
حتت ر�أ�سي ،ي�ضو ُِّعني بعائل ِة
َ�شع ُر ِك الذي ن�ص ُف ُه َ
البحر ،كف َِّك،
احلرَّاقيَّات -ال� ،آهِ � -
أنت ال� ،أبقي جنم َة ِ
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البي�ض َ
خلف
على هذا ِ
البحر ِ
املو�ضع ! ميكنُ لأح�صن ِة ِ
أم�س منِّي؛ [قلتُ
ِ
�شفتيك �أن ترف َو الآنَ ما غرَّ َزتْه بال ِ
مل�س ظهري]،-
يديك ثاني ًة �إن
ِ
ال� ،سوف �أقيِّ ُد ِ
حاولت َ
قليل ،تنتهي الأغنية ،ومي�ضي املُطوِّف .ال تفوهي
عمَّا ٍ
َّمت املحلوج املُ َفرَّط املُنقَّى -حتَّى �أنيِّ
ب�شيءٍ  .يالل�ص ِ
كحنك
ب�صوت
عينيك مت�ضغان الف�ضاء
لأ�سم ُع
ٍ
طاحن ِ
ِ
ٍ
ج�سدك؛
أنت� ،أيَّتها املُ�ضطجع ُة يف
رغوات ِ
بقرة� .آهِ � -
ِ
ثلج نديَّ ٍة على �صدري،
ح َل َمت ُِك املُروِّلة كزهر ِة ِ
كعب ٍ
البنف�سج؛
ا�ضغطيها �أكرث؛ ابعجيها حتَّى تف�شَّ عن لبِّ
َ
بحر)؛
(وليكنْ ل�سا ُن ِك ُطحلب ًا مبارك ًا على ثند�ؤ ِة املُ ِ
أنت �إله ؟ دعني �أمل�س ظه َرك؛ �أيُّ �س ٍّر
ت�س�ألني« :هل � َ
َ
عينيك �إن
أع�صب
ِ
لديك هناك ؟»– [� ...سوف � ُ
البكر ملُرز ِة
ِ
حاولت]؛ ها ! �أ�سم ُع املدين َة يف التَّحليق ِة ِ
ال�شَّواطئ؛ و� ُ
قليل ،تنتهي الأغني ُة ،ومي�ضي
أعرف؛ عمَّا ٍ
املُطوِّف.
ُ
ارتخاءات الأنثى،
الالجئ يف
اخللنج
ين�سحب
و�إذ
ِ
ُ
ُ
�سفنٌ جديد ٌة ت�صف ُر من كلِّ الأنحاء،-
ج�آجئها تتمطَّى على الع�ض ِو اجلن�سيِّ للفجر؛
وقيا ِد ُمها ُت ُ
ربق يف جب ِني املنفى؛
دبق ا َ
وطعم
خال�ص ِك � ِ
تزامن ًا مع ِ
أنت من ِ
خليميَّاتِ ،
وعبق الطَّري املُ َ�سر َبل برذاذ ا ُ
جلزر
الإ�سفيدجِ ،
البعيدة-
ُجمع ًا يف ال ُعري الرُّوماينِّ جل�سدي الزَّيتيِّ املذهَّب،
الذي ر�سوُّ ُهٌ �[ :
�سخي على املرافئ]،
إطماث ٌّ
و�صعو ُد ُه�[ :إحبا ٌل كام ٌل على ال ِبحار]؛
مبنارات تتو�سَّ ُل �أن ُتغت ََ�صب؛
املحلوم
ٍ
ِ
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َ
�سواحل جتري يف
عنك ،نح َو
وكذا ،ر�أ�سي يلتفتُ بعيد ًا ِ
وحد ِة الأرديز الورديِّ املُع�ش َِّر بالعقيق والأوبال ،-نقيَّ
بورق اخلبَّازى ،وبط ِن ِك
أمام
عينيك املو�صدتَني ِ
ِ
الظ ِ
َّهر � َ
كمثل ِم َ
دخ ٍة كبرية؛
ِ
الالهث ِ
لظهري،
َبينا �أفر ُد الآنَ  ،من النَّاحي ِة الأكرث ذكوريَّ ًة ِ
�شم�س الأبديَّة
جناحني �أزرقني يف ِ
َ
أقتفيك� ،آه يا زعق َة الغاق ،يا ُمدبِّر َة املجرى).
(و� ِ
.VIII
آنئذ،
[مو ٌج ُز َحليُّ اللون � ٍ
ملرزبان البحر]؛
حتت الإ�صبع امل�شري ِة
ميتدُّ َ
ِ
َّهد املُحمَّر خلنزير ِة اخللجان؛
ن�س ُغ يف الن ِ
ال�ضَّوء ُي ِ
متنح َفرجها على الرِّمال ويف م�ؤخِّر ِة
َمن ال تزال ُ
ال�سُّفن؛ واملُبحر يهيِّئ ذ َك َره املنقوع بال�شَّبث املهيِّج
تيو�س الرِّيح ،مع َ
للرَّحيلَ -
اجل َل ِم
وحول َ�ش ِعره تجُ َ نُّ ُ
املهاجر[ .ليتو�س� :صخر ٌة للموت �أو الحتياز الأجنحة]،
هنا َ
بزوج من ال�صُّفرد ،عالي ًا
فوق الدُّخان
ِ
املنقوب ٍ
حلم
البحر املُك َت َن ِف بو�صيفاته ال�سُّودِ � ،
على ِ
آكالت ِ
نف�سها بع�شر
الهُدهُ د على مائد ِة الأفق( .ال�سَّما ُء ُ
ُّوط
حلمات جميدات) ،-واملدين ُة ُمت َنمِّل ٌة َ
ٍ
حتت ال�س ِ
الأحديِّ العظيم ،ترتاج ُع يف النَّواقي�س املُدلاَّة كبوغات
آنئذ؛ ُعريان ٌة يف
َ�سعفة اخل�صي ِة املُربق�شة� .آه! امر أ� ٌة � ٍ
قعر َ
َ
راج ُع ح�سابات
احليزوم ،تقل ُِّم
حرا�شف ذي ِلها ،و ُت ِ
ِ
حب يف
ال َف َلك ،بني رفوف ال ِ
أ�سماك املثلَّجة ،ل ِ
أجل ٍّ
ُ
�سينزل املُبح ُر �إليها حاملا يجي ُء
عر�ض البحر .يقين ًا،
والبوارج الفوالذيَّة،
ُّجوم
ِ
الليل ب�إر�ساليَّته من الن ِ
و�سيكرِّ ُر املُمار�س َة مر ٍَّات َ
بوق
قبل �أن يرميها ،مع �أو َِّل ٍ
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�آخ ُر �أوبرا �شراع َّية يف بريوت

ذهبي ،يف املاء� .آه! غد ًا غد ًاُ � ،
حب ال تحُ �صى،
أفعال ٍّ
ٍّ
م�صابيح جمَّة يرجُّها زباني ُة باخو�س� ،ضو ٌء ،د ٌم على
جن�سي ِحر ٌ
ِّيف،
ال�ضَّوء� ،صرخاتٌ  ،قياث ُر وطبول ،عب ٌق
ٌّ
رق�ص .....على امتداد �أر�صفة املرافئ،
ورق�صٌ ،
ٌ
وعند مزار ِع ا�ستيال ِد
أحوا�ض �
أرخبيالت ُمقفرةَ ،
ٍ
ويف � ِ
الأ�شياء ال�سَّابحة واملجنَّحة،-


إليك
(�آه ،غد ًا غد ًا؛ � ِ
يا �آخر منار ٍة يف الأر�ض ،يا مدفني البرُ جي).
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يف �صحراء املدينة

� .Iشم�سك حني تطغى
�آه من �شم�سك حني تطغى
بك
م ّني ح َني �أف ّكر ِ
من الدروب واملنازل
خالي ًة منك.
يف داخلي �شجر ٌة
ُ
هم�س �شفتيك فوق عنقي
حفيف �أوراقها ُ
أهدابك على جبيني.
حري ُر � ِ
من �أنا �سوى الليل مطوِّق ًا قامتك عاز ًال ك ّل ما يخطفك من بهجة احل�ضور
وعيناي ،عيناي ال معنى لهما �إال وهما تقطفان عناقيد امل�شاهد عن دوايل العبور.
بحة يف �صوتك عالي ًة يف عذوبة الق�صبة بني �شفتني
من �أنا �سوى ّ
يف خ�ضوع الأوتار لأ�صابع ال�ساحر
كر�سي
من �أنا �سوى ذلك اجلال�س على ّ
ينتظر دوم ًا �أن ت�أتي الكلمات كي ينتقي منها حل ّي ًا ل�سهرتك
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كي يحتفي بك وينهي الزمن ك�أ�س ًا ك�أ�س ًا وال يثمله �سوى �سكنك يف �أنفا�سه
�سوى عل ّوك يف �أح�شائه.
يا قلبي
�أيه ّا الطبل الذي يقرع عليه الزمن
يف عر�س املوت
يا قلبي
ال �أراك تنب�ض يف هذه املدينة
�أل ّعلك تف ّكر
بـ�أخرى
تليق بالنب�ض ؟
الليلة يف ق�صابني
�صمت يف �شجر
ٌ
الأ�صيل
�صوتك يف الهاتف.
طريق �إىل بالد �أخرى
وحني رحل ح�ضورك
نحو �أر�ض �أخرى
قلت  :ار�أيف بي �أيتها ال�صحراء
ل�ستُ وحيد ًا �إىل هذا احل ّد
رغم �أنني ٌّ
ه�ش و�أنك�سر
رغم �أنني طارئ على حلظتي.
نعومة يديك
خ�صرك النحيل
الب�شرة املتم ّوجة باملجاهيل ،خريطتي ،يف ا�ستك�شاف جلدك
وللك�أ�س معك
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�أوتار
�أ�صابع
بيانو
للكـ�أ�س معك
طع ٌم
�س ّلم �إىل الده�شة
�إىل اكت�شافك من جديد
�أيها الوله اجلديد املتغلغل
ّيف.
�أنا من يكت�شفك يف الن�ساء كلهنّ
يوتّر قو�س احلب ويطلقُ �سهم الت�شرد.
بك ومعكِ
ِ .II
ال�ساعة مع ّلقة على احلائط
م�صلوب.
الزمنُ
ٌ
كم �أودُّ
�أن �أغرز م�سامري يف يديه وقدميه
كي �أطيل متعتي الآن
ومعك
بك ِ
ِ
رف
فيما ج�سدي مع ّل ٌق على ُج ٍ
وبك
معك ِ
فيما ِ
العقارب جامد ًة
تظلُّ
ُ
يظلُّ الزمن م�صلوب ًا
اجلرف
يظلُّ اجل�سد على حا ّفة
ِ
ُ
ويظلُّ
العناق �سفينة النجاة.
وبك
ومعك ِ
ِ
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لي�س لنا �إال �أن ننمو
يف حديقة الهجر
حيثُ الزمن ّ
اب
حط ٌ
فيما ج�سدانا ُموقدان
�أكرث توهج ًا
يف حلظة ذروات النبيذ
وذروات احلب.
� .IIIسبعة �أيام يف ا�سطنبول
كان ج�سدي �شراع ًا ل�سفينة الفو�ضى
مزار ًا للعا�شقات
وكانت املوائد حتتفي ب�شروق اجل�سد
يف مدينة جديدة.
قلب
ال ُ
تنب�ض �إ ّال يف املدن الغريبة
قلب
ال ُ
ينب�ض �إ ّال يف الرحيل ؟
على �شاطئك �أيتها املدينة املدينة
على ج�سور ت�صل بني الغرب وال�شرق
جت ّمعت �أ�شالئي و�ش ّك ْلت ج�سد ًا جديد ًا.
بعد �سبعة �أيام يف ا�سطنبول
خطر يل �أن �أغيرّ ا�سمي
�أن �أختلط باحل�شد و�أتب ّدد على املفارق متح ّو ًال �إىل ذرة �أخرى
ن�سيج حتيكه امل�صادفات.
يف ٍ
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�سبعة �أيام
ال ُ
أرق ُ
�ضيف الليايل الدائم
ويطلب املزيد
ي�شرب
ُ
ُ
كان ندمي ًا �آخر
مل تكن له مالمح امر�أة من بور�صا
وال مالمح �شرك�س ّية من ا�سطنبول
وال تلك التي و�شو�شت يف �أذ ّ
ين
حرارة من باطن براكني اجل�سد
وجه،
وال مالمح التي غمرتني ب�إ�شراقة ٍ
ب�صوت،
بابت�سام ٍة،
ٍ
تلك التي قلتُ لها:
�شيئان ي�سافران معي
تو�س ُع الأفق
�صوتك،
ِ
ُ
واملالمح التي ّ
وتعيد توزيع احلدائق.
�سبع ُة �أيام يف ا�سطنبول
وكل يوم ُ
وجه
�شم�س ٍ
ت�شرق ُ
تقودين يف املدينة.
�سفن تخرج من املرافئ حم ّملة بالب�شر
ورود تتفت ُّح من �أجل الب�شر
�أ�سوار تته ّدم بني الب�شر
�صدور ت�صنع ف�ضاء العناق.
تن�سج و�سادة للفر
ُ
تدعو النهار كي يجل�س �إىل املائدة وي�سكر
حيث تتح ّلق الأ�شجار حولنا كي متنح ظ ّلها
بدم م�شرتك.
حيث تتو ّرد وجناتُ الب�شر ٍ
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�سبعة �أيام يف ا�سطنبول
وثمة من يقول:
من �أجل نهدي ا�سطنبول ثوبها املالئم
�شربنا حتى الثمالة وت�ش ّردنا مع كالبها.
اكتفينا باملبيت يف �أنفاق املع�صية
و�أكلنا خبز املوت.
�سبع ُة �أ ّيام يف ا�سطنبول
ومل يكن بني يدي قيثارة لأعزف لك
يا من و�ضعتني كحقيبة يف البا�ص.
ومل يكن يف قلبي نب�ض لأمنحك منه
يا من ترجمت �أدغال ج�سدي.
 .IVحلظة �سعيدة
ما الذي ي�صن ُع حلظ ًة �سعيد ًة ؟
نعي�ش
كما لو �أننا �ص ّيادون ق�ساة
على �شواطئ ي�أ�سنا
نرمي ال�شباك
ع ّل حلظ ًة مكتنز ًة ترتع�ش
ع ّل تيه ًا يعلقُ
وحني ال يخرج �إال ما يعيدنا �إىل ال�صيد
نظ ّل ن�س�أل �أنف�سنا:
ما الذي ي�صن ُع حلظ ًة �سعيدة ؟
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� .Vضوء املقيم
�أجاور الأ�شياء
�أمتاهى معها يف احلي الذي �أ�سكن فيه
�أ�شعر �أال قيمة يل
�أن وجهي من�صرف �إىل ال�شحوب
�أو �إىل غ�ضب مكبوت يه ّرب مالحمه
وحني �أنظر من النافذة �أرى �ضوء النهار
ربة
يج ّر خيوطه املنهكة على الأ�شياء املغ ّ
�أملح �سحنته
تن�سج الوجوه
الدروب
القلوب
والبنايات
�سحنة �ضوء مري�ض
يتع ّر�ش واهن ًا على الأ�شياء
حامل ًا ب�أن يغور فيها.
� .VIضوء املهاجر
النوافذ التي يجاورها مغلقة .حني ميرُّ قرب الأبواب ترنّ الأقفال يف ر�أ�سه.
تتف�سخ جثته وتتناثر على ال�ضفاف حتفر الغربة يف ج�سده كهف ًا .كبالد �ضربها
قرب ٍ
َ
نهر ّ
زلزال ،ك�صحراء ال يتو ّقف عنف الريح فيها ترت�سم حياته.
ثقيل ظلك �أيتها الأ�شياء امل�ألوفة وال توق �إىل هناك� ،إىل النقطة التي جتذب يف البعيد
املجهول .يرتاج ُع كلَّ حلظة ويقول لنف�سه :ابق هنا.رمبا تتعذر الوالدة �إىل حني .رمبا تنبعث
كما لو �أن باطن الأر�ض ينبج�س فج�أة يف لغة جديدة.
ُ
ثاقب
نوافذ روح ِه مغلق ٌة .ج�سده خزانة �أ�شياء تالفة .ويف داخل الأ�سوار وخارجها ٌّ
دوي ٌ
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لب�شر ير�ضعون �أثداء البنادق .يلتهمون القنابل كما لو �أنها ت ّفاح وبرتقال .ال�سكاكني التي يف
�أيديهم ّ
تقطع �أو�صال الفجر.
ي�سمع �أ�صوات ًا تر ّدد� :أيها املهاجر يف �أر�ضك� ،أيها احلامل باملوجة وال�ضوء والثمار املتدلية
فوق �أفواه اجلميع .يا من قط ّعت مدية احلروب �شرايينه ون�سجت منها �أكفان اجل�سد
امللفوف باملواعظ.
ي�ستيقظ يف ال�صباح .يحزم احلقيبة ويخرج �إىل ال�شارع حيث النهار �صريع هو الآخر فوق
جثث القتلى التي تبدو كجوارح جاثمة على حلمه بالهروب.
 .VIIهي الريح
هي ذي الريح تقود حياتي
ماذا �أفعل بورود اللحظات الذابلة ؟
ماذا �أفعل بنف�سي نائي ًا عنك يا �شاطئ والدتي ؟
انك�ساري حتت ثقل الزمن
ال ُيطلع نبتة يف الرتاب
ال ي�سيرّ جناحني يف الهواء.
هي ذي الريح تع ّلمني �أ�صول الك�آبة
هي ذي الريح تد ّون �آثاري يف املحو.
�ضوء وحيد يومئ �إىل جهتي
�ضوء وحيد يا �سهول الليمون والقبور
الوردة التي تذبل على غ�صنها
هدية الريح حلياتي.
ْ
ا�ستيقظ �أيها الفجر
تل ّم ْ�س طريقك �إىل هذه ال�سهول
هنا ،يف الطرف الآخر من املرتفعات الواطئة،
املتو�سط الذي يلمع حتت �شم�س الظهرية
غري بعيد عن ّ
كما لو �أن لل�شم�س دروب ًا على املياه
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يي�سر لها الزمن �أن تكت�شف طريقها
هنا حدثت والدة مل ّ
مل تدفئها الأ�ساطري
ومل تنق�ش ال�صخور حلظاتها الأوىل.
على �شاطئك يا بحر الوالدات املُجه�ضة
تنطفئ منارات القلوب
ت�ضلُّ ال�سفنُ وحتتار �أين تر�سو
وتيئ�س احلقول من انتظار املطر.
ْ
ا�ستيقظ �أيها الفجر
لتلمح وجهي
�شاحب ًا مثلك يف هذه التخوم
وعند �أقدام ال�شواطئ ال�صخرية
لينق�ش �ضوءك حكمته على رمال تتالعب بها �أ�صابع املوج
ويد ّون �سريتي.
ال ال�ضوء الذي ي�أتي منك يع ّرفني
وال الظلمات التي تت�شابك عليك
لك�أنني هارب منذ �آالف ال�سنني
لهاث املوج يف �أنفا�سي
ّ
وفخار الأزمنة يتطاير حول ج�سدي.
� ُ
أدرك �أن حياتي جذر �ضائع يف هذه ال�سهول
تو�سع الأودية ،احلقول ،اجلبال وترفع ال�شجر كي ي�صل �إىل الغيوم
�أحالمي ّ
� ُ
أدرك �أن البيوت تخزن الأمل كما لو �أنه قمح وزيت
� ُ
أدرك �أن القلوب التي ال تخفق مغ ّيبة يف ال�صدور
و�أن الريح تقود حيات ي يف هذه ال�سهول.
 .VIIIاحلديقة العابرة
�صباح يبعث ر�سائل ملغومة
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يتاجر ب�أع�ضاء الأطفال
وال�شم�س التي تتوالد يف نف�سها
تو�سع �صحراء اخلوف
ّ
ف�ضاء ميتزج بالرمل وي�سكن يف ال�سراب
جليد يف مفا�صل العامل
�أ�شعر به و�أنا �أ�سري يف �سوق احلميدية
�أكدا�س الثياب والب�شر
ال تبعثُ ّيف الدفء
اجلدران والأبواب القدمية
متنحني �إح�سا�س الق�ضبان
ولكنّ وجهك الذي يع ُرب
يف الأزقة ال�ض ّيقة
ينقذ ال�صباح من موته
واملدينة من جدرانها
وحني �أقرتب منك
و�أنت تت�أ ّملني العقود والأقراط والأ�ساور
يدي على كتفيك
�أ�ضع ّ
و�أهم�س يف �أذنيك
�أيتها العابرة
يف �سوق احلميدية
و�أقول :كل هذه الطرق التي ال تقود إ� ّ
يل
تن�سج �شباك ًا لوجهك
�أو ت�صلي الفخاخ
و�صار ال�صباح �أكرث دفئ ًا حني مل تغ�ضبي
حني بكل جر�أة تل ّقيت هم�سي
وبكل جر�أة ذهبت معي
�إىل الفرا�ش العابر يف ال�ضواحي
وهناك يا امر�أة ال�صباح النقي
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هناك �صار ال�ضوء املتع ّرق
وال�صرخات املورقة
حديقة عابرة
يف �صحراء املدينة.
 .IXك ّل تلك ال�سنني
�أ�شعر بثقل كل تلك ال�سنني
كتفي
كما لو �أين �أحمل �سماء حجرية على ّ
كما لو �أن يل قرنني يحمالن الكوكب وال يقدران على رميه
كل تلك ال�سنني املنفوخة بالهواء امليت
والتي تع ّفنت جثثها على طرقات مدن ال تتباهى �إال بجدرانها
وخلف تلك اجلدران
تع ّر�ش الهموم �أو تتك ّد�س
وت�أخذ �شكل �صرخات مكبوتة �أو انحناءات
�أو تظل تقدم �ضرائبها للمرايا
�أ�شعر بثقل كل تلك ال�سنني
بثقل كل الغبار الذي تعجز
حتى الريح عن نقله
والذي يل ّون الأ�شياء
ب�سحنة مدينة مهجورة منذ �آالف ال�سنني.
تدب الأ�ضواء
ّ
يف الليل املرتامي
حتاول �أن تعرث على مو�ضع
تدب الأ�صوات يف ال�صمت املرتامي
ّ
حتاول �أن تنرب كلمة
تدب الرغبات يف الفرا�ش القاحل
ّ
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حتاول �أن تعانق ولو طيف ًا
هذا ما كان يحدث يف تلك ال�سنني
كتفي
التي تثقل ّ
كما لو �أنها �صخرة ملتحمة بهما
على امتداد الرحم ال�صخرية
املتو�سط.
ل�شاطئ ّ
 .Xبني الأ�صابع والأزرار
بني الأ�صابع والأزرار
غت�صب ك ّل حلظة
فراغ ُينتهكُ ،ي ُ
بني الأ�صابع والأزرار
جمازر ال تحُ �صى
�ض ّد �شعوب ال مرئية.
بني الأ�صابع والأزرار
يعي�شون
يتخ ّيلون ف�سحة الأمل
ويرت ّبون يف �أقفا�ص ذواتهم.
بني الأ�صابع والأزرار
مت ّرين
بني الإ�صبع والزناد تكربين
ويف الدم املت�س ّرب من ج�سد ال�ضحية
آتك.
تت�ش ّكل مر� ِ
على حبل الغ�سيل ثيابك املبللة
تنتظر حرارة �سحرية كي جت ّففها
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يف مدينة تعلو فيها الرطوبة �إىل العنق.
على حبل الغ�سيل
تتخ ّيل نف�سك متد ّلي ًا
ّ
تن�شف حياتك ال�سابقة.
لك حياتك
يل حياتي
وبينهما �صحارى
حتى لو �سقط املطر
لن ت�شتعل النار اخل�ضراء فيها.
على امتداد م�سافاتك
ّ
املتوغلة ّيف
على امتداد نارك
التي توقظني من ع�صري اجلليدي
يف مدينة دم�شق
�أرحل �أرحل
بال توقف ؟
أبدي
ك�أنّ ملله �سياجه ال ّ
يف ف�سحة �أ ّيامه املتق ّلبة
�أو �أيامه املتدحرجة على �سفوح املهاوي.
يغتبط بزئريك �أ ّيها اجل�سد
أ�سد اللحظة العابرة.
يا � َ
�أمرح معك وبك �أ ّيتها الغرائز
مبزيد من الع�صيان.
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لك م ّني وع ٌد
�أن �أظ ّل �أ�شتهيك
�أن يظ ّل ج�سدي متقد ًا بني يديك
جمر ًا ال ينطفئ
حار�س ًا لنار الرغبة.
اقطفيني
ثم بقبلتك
�أ�صعدي الن�سغ يف اللحاء
كي �أتفتّح زهرة جديدة لفمك ،قاطفي
يف موا�سم الرغبات ك ّلها.
وليكنْ
�س�أظ ّل م�ش ّرد ًا يف املدينة
كي �س�أظ ّل يف الأمكنة التي تعربينها
رمبا �صدفة
�س�أظ ّل �أمدح خ�صال ج�سدك العاري
ال ذاك الذي ي�سري يف ال�شوراع
بل ذاك الذي يتق ّلب فوق ج�سدي.
لل�شجرة ح�ضور ميل�ؤين باخل�صب
علي حلظات رائعة
يمُ ط ُر ّ
لل�شجرة غيوم تظ ّل فوقي
ال �أعرف معها حلظات ظامئة.
وحني تز ّنرك الأ�شجار �أيتها اجلبال
حني ت�شعرين بدغدغتها على خوا�صرك
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�أال ت�شعرين مبزيد من ال�شموخ ؟
لب�سك اجلبال ف�ستان ًا من اخل�ضرة
حني ُت ِ
�أال ترق�صني �أيتّها اجلبال
وتكون ال�سماء حلبة لك
واملو�سيقا نب�ض �أنهار يف عروقك ؟
حني تنظرين �إىل الأ�سفل �أيتها اجلبال
وتلمحني حزام اخل�ضرة على خا�صرتك
�أال تولدين يف حلم الأطفال ؟
قف�ص �آخر
حياتي هنا ٌ
�أ�شعر �أن الأعوام
جلدي
طف ٌح ّ
�أنّ طعم الأ�شياء
ف ٌم مقفل.
�آه كم حياتي ال معنى لهم
كم تتب ّدد وتنك�سر وتخ�سر
ك ّل يوم �آفاق ًا ل�شغفها
�أهذا لأن هذا املكان يخون نف�سه ؟
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حوا ٌر مع ال�شاعر والناقد الفرن�سي

�أالن جوفروا

Alain Jouffroy

�أجراه وترجمه وق ّدم له

�أنطوان جوكي

�أالن جوفروا �أحد �آخر الوجوه ال�شعر ّية والفكر ّية الكربى التي ن�شطت يف فرن�سا
خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين� .شاه ٌد ق ّيم وفريد على �أبرز الأحداث
ال�شعر ّية والفن ّية التي عرفتها تلك احلقبة ،عاي�شها عن قرب ،يف عالقاتٍ وثيقة
مع �أهم ال�شخ�صيات الفكر ّية والفن ّية الفاعلة يف ذلك احلني� :أندريه بروتون
 Bretonوجمموعته ال�سوريالية ،ولكن �أي�ضاً هرني مي�شو Michauxوجورج باتاي
 ،Batailleولوي �أراغون  ،Aragonمتثي ً
ال ال ح�صراً .عندما نت أ� ّمل يف م�ساره
العمودي الطويل� ،أو يف طبيعة �إنتاجه الإبداعي والنقدي الغزير (�أكرث من
 120كتاب ومئات املقاالت) نتبينّ ب�سرعة مدى �أهم ّيته ،وبالتايل ،مدى الإهمال
بع�ض من هذه
اجلائر الذي يتع ّر�ض له يف بلده منذ فرت ٍة طويلة .ولتبديد ٍ
العتمة التي حتيط به واال�ستنارة به ،التقيناه يف منزله الباري�سي ،وطرحنا عليه
�أ�سئلة حول �أبرز حمطات حياته ،وحول جتربته ال�شعرية ،والروائية والنقدية
اخلا�صة.
ُولد جوفروا يف باري�س عام  .1928يف الثامنة من عمره انطلقت عالقته باللغة
والكتابة ،حني �شاهد م�صادف ًة ،وبالعني املج ّردة ،ال�شرارات الأوىل للحرب
الأهلية الأ�سبانية ( .)1936فق ّرر ّ
رت �صغري كي يتم ّكن
خط ما �شاهده على دف ٍ
فيما بعد من �سرده على رفقائه يف املدر�سة .خالل احلرب العاملية الثانية ،جل�أ
مع والدته �إىل قرية يف مقاطعة جورا الفرن�سية حيث قر أ� كثرياً وبد�أ بالر�سم.
لكن خيار الكتابة تبلور داخله على �أثر قراءته �أندريه بروتون الذي التقى به
م�صادف ًة �أي�ضاً عام  1946،فالتحق فوراً ،وبدعوة من هذا الأخري ،باحلركة
ال�سوريالية ون�شط ب�شكلٍ الفت داخلها حتى عام  ،1948حني طرده بروتون ،مع
�أ�صدقائه فيكتور براونر  ،Braunerو�ستاني�سال�س رودان�سكي  ،Rodanskyو�ساران
�ألك�سندريان  ،Alexandrianوكلود تارنو  ،Tarnaudب�سبب ‘عملهم املف ِّرق’ .ومن
هذه التجربة الغن ّية ،على رغم ق�صرها ،انبثق م�ساره الفريد وامل�شدود دائماً بني
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جتربة العمل اجلماعي ،وجتربة اال�ستقاللية ال�شعرية .وهي حال ًة حدّدها فيما
بعد مبفهوم ‘الفردية الثورية’ �أو ‘جمتمع الكتابة ال�س ّري’.
هكذا ،يف موازا ٍة مع كتابة ال�شعر والرواية ،مار�س جوفروا يف اخلم�سينات النقد
الف ّني �أي�ضاً ،فكتب بانتظام يف جملتي فنون و العني ال�شهريتني ،وبرهن على
مهارات حققت له ح�ضوراً مه ّماً على ال�ساحتني ال�شعرية والفنية يف باري�س.
لكن يجب انتظار بداية ال�ستينات ،كي مينحنا ،على �أثر انتحار �صديقه ال�شاعر
والفنان الفرن�سي جان بيار دوبريه  Dupreyعام  ،1959ومقتل ابنة زوجته
الأوىل يف العام ذاته ،ت�أ ّم ً
ال ب�صرياً حول «لعنة» ال�شعر وم�أ�ساته الوجودية ،وكي
يتث ّبت ت�أثريه داخل الفن الطليعي بف�ضل قيمة كتاباته يف هذا امليدان ،ولكن
�أي�ضاً بف�ضل �شبكة �صداقاته الوا�سعة مع �أبرز وجوه الفن يف القرن الع�شرين،
مثل مر�سيل دو�شان  ،Duchampو�ألربتو ما ّتا  ،Mattaومان راي  ،Rayوكثريين
غريهم .ويف تلك الفرتة� ،أقدم مع مواطنه ال�شاعر جان جاك لو ِبل  Lebelعلى
تنظيم تظاهرات فن ّية جماع ّية مه ّمة حتت عنوان ‘املحاكمة امل�ضادة’ �ش ّككت
كم �أو �سلطة و�شارك فيها �شعراء وفنانون كبار بحجم جاك
مب�صداق ّية �أي ُح ٍ
بريفري  ،Prévertو�أوكتافيو باث  ،Pazومي�شو؛ كما ع ّرف يف فرن�سا بفناين ‘البوب
�آرت  ’Pop Artوب�شعراء ‘جيل البيت  ’Beat Generationالذين و�ضع حولهم
انطولوجيا مرجع ّية �صدرت عام  .1965وبعد ت�صاحله مع بروتون ب�ضعة �أ�شهر
قبل وفاة هذا الأخري� ،ساهم يف جعل ال�شعر ال�سوريايل �سهل املنال عرب �إعادة
ن�شر دواوين �أبرز وجوهه يف �سل�سلة ‘�شعر’ ال�شهرية لدى دار ‘غاليمار’ التي
� ّأ�س�سها عام .1966
بن�شاط كبري داخل حّ
‘اتاد الك ّتاب’ الذي
خالل �أحداث �أيار  ،1968قام جوفروا
ٍ
� ّأ�س�سه مع ال�شاعر جان بيار فاي  ،Fayeوهذا ما �أغلق يف وجهه �أبواب �أهل الفكر
يف باري�س ور ّد �إليه ا�ستقالليته ،فتق ّرب من �أراغون الذي فتح له جم ّلته الآداب
الفرن�سية ،ودافع عن فناين ‘الت�صوير ال�سردي’ ،ون�شر عدداً من ال�شعراء ال�ش ّبان
الذين جت ّلت ب�سرعة �أهم ّيتهم ،ك�شعراء ‘البيان الكهربائي’ (مي�شال بولتو،
وماتيو مي�ساجيي) و�شعراء ‘البيان البارد’ (جان كري�ستوف بايي ،و�سريج
�سوترو ،و�أندريه فلترِ ).
يف ال�سبعينات ،كتب �أبرز ن�صو�صه الف ّنية وال�شعرية ،ومنحنا �أبحاثاً يف غاية
الأهمية مثل الفرد ّية الثور ّية ( ،)1975ورواية م�ستمدّة من �أحداث حياته
ومكتوبة ب�أ�سلوبٍ ابتكاري جمدِّد؛ الرواية املعي�شة (� ،)1978إىل جانب م�شاركته
يف ت�أ�سي�س جمالتٍ �شعر ّية ،وفن ّية مه ّمة �أبرزها  Opus Internationalوالقرن
الع�شرين .ويف مطلع الثمانينات ،طر�أت قطيعة مه ّمة على عمله وفكره على
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�أثر لقائه التدريجي لكن امل ّتقِد بح�ضارات ال�شرق الأق�صى .فبني عا َمي 1983
وُ ،1958عينّ م�ست�شاراً ثقافياً يف ال�سفارة الفرن�س ّية يف طوكيو ،ف�أُتيحت له
الفر�صة لتنمية ف�ضوله القدمي مبذهب ال‘زن’  Zenالبوذي ،وع ّزز هاج�س
فعال ّية اللغة لديه بهاج�س العالقة غري االفرتا�ض ّية بالواقع.
ولدى عودته �إىل فرن�سا ،تع ّر�ض لإهمالٍ جائر داخل املحيط الفكري الباري�سي
على رغم ت�أ�سي�سه ‘النادي’ ( )1989-1987مع فيليك�س غوا ّتاري  Guattariالذي
ان�ضم �إليه ع�شرات الفنانني والك ّتاب حول م�شروع جتديد مفهوم «التج ّمع».
لكن هذا الإهمال مل مينعه من الت�أ�سي�س ،يف بداية الت�سعينات ،لأ�سلوب عملٍ
جديد يقع على حدود املُل�صق واملونتاج ،ومن تكثيف فكره �ضمن ت� ّأملٍ �شعري
وريث لنيت�شه  Nietzscheورامبو  Rimbaudيالقي منذ فرتة �أ�صدا ًء قو ّية لدى
بع�ض ال�شعراء الفرن�سيينّ ال�ش ّبان.
�صحيح �أن �أهمية جوفروا تكمن �أ ّو ًال يف م�ساره الفريد ،ويف عالقاته الوثيقة
ٌ
مع وجو ٍه فكر ّية و�شعر ّية وفن ّية كثرية بارزة ،لكن ذلك يحجب غالباً قيمة
كتابته ال�شعرية التي تعرب مادة الكلمات لت�سرب ما مل يتم �سربه بعد� ،أي تلك
النواة من ليلٍ التي ت�ش ّع كثقبٍ فاغر يف قلب احلياة الناب�ض .وفع ً
ال ،اخترب
ال�شاعر الكتابة يف البداية ك�إرادة انتحار ،قبل �أن يذهب بها يف اجتاهاتٍ مثرية
خمتلفة .ف�ش ّكل فعلها ،بالن�سبة �إليه ،ما ي�سرب املوت وي�سمح بالإفالت منه ،كما
�ش ّكل الإبرة التي تنغرز يف الوعي ال�شاعر ،كي تت�ساقط الكلمات كوابلٍ من البرَ َ د
امل�ش ّع ،وخيط �أريان الذي يقود َمن يكتب خارج متاهة �أناه .ويف كتابته ،رف�ض
جوفروا ،حتى بداية الثمانينات ،الأ�شكال املعروفة متط ّلباً العري الكامل من
اللغة  ،وم�ستخدماً العنف وال�سرعة لإخراج الفكر من غطائه اللغوي ،و�صهر
جميع التناق�ضات �ضمن ثور ٍة فردية دائمة ،قبل �أن تغيرّ �إقامته يف اليابان هذه
الكتابة ،ال يف تط ّلبها بل يف �شكلها ،ويف الو�سائل التي تلج أ� �إليها لبلوغ غر�ضها،
فت�صبح �أقل تو ّتراً ،و�أكرث مرون ًة وانفتاحاً على الأ�شكال املوجودة ،لكن �ضمن
ا�ستثمار �شخ�صي لهذه الأخرية.
واملت�أ ّمل يف هذه الكتابة ،ي�ست�شف ب�سرعة عنفاً ال ينبع فقط من حاج ٍة ال�شاعر
عنف �آخر ،خارجي ،هو عنف املجتمع والعامل .ويف
تفجرٍ داخلي ،بل من ٍ
�إىل ُّ
هذا ال�سياق ،ت�ش ّكل هذه الكتابة �أي�ضاً فع ً
ال قتالياً ،ودفاعياً ي�ستم ّد �شرعيته من
ممار�سته فقط وال تركن ق�ضيته �إال �إليه؛ ٌ
فعل �ضروري �إذاً ،ال خياري ،والو�سيلة
الوحيدة لتج ّنب االنحدار مبمار�سة الكتابة �إىل مرتبة الوظيفة.
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ولأن الفنون الت�شكيلية هي �أي�ضاً ،مثل الكتابة ،و�سيلة ملعرفة الإن�سان يف �سريورة
حت ّوله الدائم ،ر�صد ال�شاعر لها جزءاً مهماً من وقته وت�أ ّمالته؛ ونقول ‘ال�شاعر’
لأن جوفروا رف�ض طول حياته �صفة ناقد ف ّني ،ور�أى �أن ما كتبه يف هذا امليدان
ال يندرج ،مثل �شعره� ،إال يف �سياق مغامرته ك�إن�سان .و�ضع ّية فريدة �سمحت له
�أن يكون �أحد �أكرث النقاد حد�ساً وب�صري ًة ون�شاطاً ،والناقد الأكرث انفتاحاً على
جميع الأ�شكال والت ّيارات التي عربت الفن منذ عام  1950حتى اليوم .وفع ً
ال،
تكمن عبقر ّية جوفروا يف ت� ّأمله للأعمال ال بو�صفها �أعما ًال فن ّية� ،أي �أ�شياء
جامدة وغري م�ؤذية ،بل «ك ُعقد قوى مزلزٍلة» تقف خلف غنى �إدراكنا الب�صري
وتدفع بنا �إىل الأمام .ومن هذا املنطلق� ،سعى يف البداية ( ،)1955-1947مع
املجموعة التي كانت حتيط بالفنان فيكتور براونر� ،إىل �إعادة ابتكار ال�سوريال ّية
و�إىل البحث مبوازاة ذلك عن ُ�س ُبل جتاوزها ،من منطلق �ضرورة ّ
تخطي روح
تلك احلقبة و�أ�شكالها ومقاومة جتربة املوت واالنتحار الطاغية عليها؛ قبل �أن
يتقدّم فيما بعد �إىل نقط ٍة تقع ما وراء �أي هاج�س جمايل ،يتح ّول فيها الفن �إىل
و�سيلة ت�ستهدف ح�صراً ا�ستك�شاف املجهول ،وتتط ّلب من الفنان �أن ي�ضع نف�سه
يف خدمة هذا الهدف .وبالتايل� ،أن يعي�ش و ُيحدِ ث جميع التناق�ضات املمكنة،
و�أن يرف�ض ،يف الوقت ذاته ،طغيان �أي جمالية تدّعي التجديد على عمله.


يف �سن الثامنة ،كنتَ مع والدتك و�أخيك يف عطلة يف �شمال �أ�سبانيا حني اندلعت
احلرب الأهلية الأ�سبانية .منحتك والدتك دفرتاً �صغرياً د ّونت فيه الكلمات
اجلديدة عليك ‘ :ثورة’‘ ،فو�ضى’ ،وغريها ،مرتبطة مبا ك��ان يح�صل حتت
�أنظارك .هل ميكننا �أن نحدّد بداياتك يف الكتابة �أثناء تلك املرحلة ؟ وهل لعبت
هذه التجربة دوراً يف ميلك �إىل الفكر والن�شاط الثوري والفو�ضوي ؟
نعم� ،إنها بداية الطريق ،و�إن مل �أكن �أعي �أين �س�أ�صبح كاتب ًا فيما بعد .كل �إن�سان
يخلق لنف�سه �شبكة رمز ّية من املراجع .احلرب الأهل ّية الأ�سبان ّية ت�ش ّكل اخليط الأول يف
�شبكتي .فخالل ب�ضعة �أيام ،اكت�شفتُ جمموعة من الأ�شياء اجلوهر ّية ،ككلمة ‘ثورة’ التي
ب�شكل �أقوى من �أي لعبة للأطفال .و�سفري من
�سمعتها هناك بلغ ٍة �أجنبية وجذبتني فور ًا ٍ
زاروز �إىل �سان �سيبا�ستيان حيث القن�صلية الفرن�سية ،على منت قطا ٍر مزدحم بامل�سافرين،
رعب ال تو�صف .ويف
كان م�صدر �إثارة كبرية يل ،يف حني �أن جميع امل�سافرين كانوا يف حالة ٍ
وبقرف من
إعجاب كبري باملقاتلني الفو�ضويني وال�شيوعيني،
ٍ
�سان �سيبا�ستيان� ،شعرتُ فور ًا ب� ٍ
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الفرن�سيني البورجوازيني اجلبناء الذين كانوا يف عداد امل�سافرين معنا .باخت�صار ،ا�ستنتجتُ
بفرت ٍة ق�صرية جد ًا ُج نْب بع�ض الرا�شدين ،و�شجاعة بع�ضهم الآخر وتكاتفهم وكرمهم ،وميل
الإعالم �إىل الكذب وحتريف احلقائق ،و�سذاجة معظم النا�س .نعم ،احلرب الأهل ّية الأ�سبان ّية
قادتني ب�سرعة �إىل �سبيل ال�شعر .فكل ما ع�شته ،وما كتبته منذ ذلك احلني ،ينخرط �ضمن
هذا املنظور الأ ّول ،منظور ثورة معي�شة يوم ًا بعد يوم وي�ش ّكل ال�شعر واحلياة فيها �شيئ ًا واحد ًا.
يف �سن الرابعة ع�شرة ،كنتَ تبتكر وتتق ّم�ص �شخ�ص ّياتٍ خيال ّية خالل تن ّقالتك يف
القطار لتم�ضية الوقت� .أال ميكننا �أن نرى يف ذلك عالمة �سابقة على موهبتك
الروائية �أي�ضاً وبداية ‘الرواية املعي�شة’� ،أي حتويل احلياة �إىل رواية ؟
املالحظة �صحيحة .لكني �أو ّد هنا �أن �أ�شري �إىل ج ّدي (والد أ� ّمي) الذي كان رج ًال
مث ّقف ًا ،و�ضابط ًا يف البحرية املدنية �سافر يف جميع �أنحاء العامل ،وعرف عن كثب بلدان
املتو�سط .ولذلك ،مل يكن لديه �أي حكم م�س ّبق على �أي
ال�شرق الأق�صى ،وجميع مرافئ البحر ّ
�شعب �أو جماعة ،بل كان يحرتم ويق ّدر جيد ًا خمتلف الثقافات ويتح ّدث عن ك ّل منها مبعرفة
ٍ
و�شغف كب َريين ،عند كل فر�صة ،مما جعلني �أحلم غالب ًا بجميع هذه الأ�سفار.
ٍ
ما الكتب الأوىل التي قر�أتها وكان لها �أث ٌر بال ٌغ عليك؟
رو�سو  ،Rousseauويوميات �ستاندال  ،Stendhalو�أندريه جيد،
اعرتافات جان جاك ّ
و�س ّيد تي�ست لبول فالريي  ،Valéryوجميع هذه الكتب هي �سيرَ ذاتية لعبت دور ًا حم ّدد ًا يف
توجهي فيما بعد نحو هذا النوع الأدبي الذي ُيعرف بـ‘الرواية املعي�شة’.
ّ
يف العديد من ن�صو�صك ،حت ّيي �أي�ضاً �أ�ساتذتك يف ال�صفوف الثانوية لأنهم
هي�أوك باكراً كي ت�صبح ناقداً ورا�شداً .كيف ؟
فع ًالُ ،حظيتُ ب�أ�ساتذة رائعني يف تلك الفرتة ،ك�أ�ستاذ اللغة الأملانية الذي دفعني
�إىل قراءة ريلكه قبل قراءتي رامبو� ،أو �أ�ستاذ اللغة الفرن�س ّية الذي �شرح لنا باكر ًا مفاهيم
ال�سوريال ّية  ،وكان يطلب منا �أن نكتب كما لو �أننا يف القرن الرابع ع�شر� ،أي باللغة الفرن�س ّية
القدمية .ومبا �أنني كنتُ قد قر�أتُ ن�صو�ص ًا كثرية بهذه اللغة ،كنتُ �أنال دائم ًا �أف�ضل عالمة يف
هذه املادة بف�ضل موهبتي يف التقليد .يف �أحد الأيام� ،س�ألنا هذا املع ّلم �إن كنا نعرف �شيئ ًا ما
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عن ال�سوريال ّية  .ومبا �أننا كنا جنهل حتى وجودها� ،أم�سك بعلبة كربيت ثم قذفها على مكتبه
مكان يتع ّذر التك ّهن به .هذا املكان هو امل�صادفة لأنه
قائ ًال�« :أنظروا ،لقد وقعت العلبة يف ٍ
يتع ّذر ح�ساب �أين �ستقع العلبة م�س ّبق ًا� .إنها قاعدة ال�سوريال ّية ».وقد �أحدث ذلك �صدمة كبرية
علي و� ّأجج ف�ضويل .ومبا �أنني كنتُ قد الحظتُ �أن امل�صادفة تلعب دور ًا كبري ًا يف حياة كل
ّ
�شخ�ص من خالل مغامراتي يف القطار ،ت�ساءلتُ باكر ًا حول �إمكان ّية �أن تكون امل�صادفة قانوناً
ب�شكل ما قدر الإن�سان .ومنذ ذلك احلني ،بد�أتُ مبراقبة جت ّلياتها� .إذ ًا ،قبل �أن
�س ّري ًا متلي ٍ
�ألتقي ب�أندريه بروتون ،كنتُ ُم َه ّيـئـ ًا لفهم ما كان يق�صد بعبارة ‘امل�صادفة املو�ضوعية’ .وكان
يل �أ�ستاذ �آخر رائع ذو نزعة وجود ّية م�سيح ّية ،مثل غابرييل مر�سيل  .Marcelا�ستمعتُ �إليه
يف�سر لنا اختالف احل�ضارات� .أود هنا الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �صديقتي الأوىل،
باهتمامٍ كبري وهو ّ
لو�س هوكنان ،التي كانت قد در�ست الفل�سفة الهندية يف الهند ،وكانت متلك كتب ًا كثرية حول
مذهب البوذية قر�أتها يف �سن الثامنة ع�شرة� ،أي قبل �أن يدفعني هرني مي�شو فيما بعد �إىل
ب�شكل بالغ ،خ�صو�ص ًا م�س�ألة �أن
قراءة ن�صو�ص البوذية التيبيتية .وقد �أ ّثرت هذه الكتب ّيف ٍ
مركز فارغ ،يف حني �أن الغرب مييل �إىل اعتقاد مناق�ض .دور الفراغ فتنني،
الفكر يدور حول ٍ
خ�صو�ص ًا بعد مالحظتي وج��وده حول كل كلمة وبني كلمة و أ�خ��رى .داخل اللغة التي تظهر
�سو�سور ،De Saussure
ٍ
ب�شكل مليء ومتما�سك ،ث ّمة فراغ كبري .ويف النهاية ،در�ستُ فردينان دو ّ
�أي اللغة بو�صفها بنية .باخت�صار� ،سمحت يل جميع هذه املعارف املبكرة بالتفكري بطريق ٍة
خمتلفة عن رفقائي.
مواجهتك والدك التي تعود �إىل تلك املرحلة جعلتك �أي�ضاً م�ست ّق ً
ال و�أكرث ح ّرية
من �أي وقتٍ م�ضى...
ح�صلت هذه املواجهة حني كنتُ يف الثامنة ع�شرة من عمري .لكن قبل ذلك ،كنتُ
معجب ًا كثري ًا به .كان حمامي ًا المع ًا ،مع العلم �أن والده كان جم ّرد دركي يف اجلزائر .ويف
البداية ،تواجهتُ مع هذا اجلد الذي كان عن�صري ًا وي�س ّمي العرب «جرذان ًا» ويفتخر مب�آثره يف
اجلزائر� ،أي حرق القرى عند اقل حركة مت ّرد �ض ّد ال�سلطة الفرن�س ّية .يا للفظاعة ! بعد ذلك،
جاء دور والدي الذي تعاون خالل احلرب العامل ّية الثانية مع الأملان لأ�سباب اقت�صاد ّية ،وغري
�سيا�س ّية .كان لديه زبائن �أملان ،وحلم بقا ّرة �أوروبية بقيادة �أملانية العتقاده �أن �أملانيا كانت
قادرة على جمع �أكرب عدد من الدول الأوروبية حولها .لكنه مل يكن هتلر ّي ًا على الإطالق.
فع�شيقته كانت يهود ّية ،كما �أنه �ساعد الكثري من اليهود على الفرار من النازيني عرب ت�أمينه
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لهم هو ّيات مز ّورة .وبعد احلرب� ،شهد معظم ه�ؤالء ل�صاحله �أثناء حماكمته� .إذ ًا ،مواجهتي
لوالدي مل تكن بدافع �إهانته �أو احلط من قيمته بل لدفعه �إىل �إدراك ا�ستقالل ّيتي وقبولها.
ب�شكل كبري ثقتي بنف�سي فيما بعد .وح��ول هذا املو�ضوع ،قال يل
وجناحي يف ذلك ع��زّز ٍ
مي�شو«:الإن�سان الذي ينت�صر على والده ميكنه �أن ينت�صر على كل �شيء� ».أريد الإ�شارة هنا
أمر مهم ،وهو �أين مل ‘�أقتل’ والدي باملعنى الفرويدي ،بل واجهته كما يجب‘ .قتل الأب’
�إىل � ٍ
لي�س احلل لأن ذلك يدفعنا من حيث ال ندري �إىل �أن نكون �آب��ا ًء لآخرين .و�إىل حد اليوم،
جنحتُ يف هذا االمتحان ال�صعب� ،أي �أن ال �أكون �أب ًا �إال لذاتي.
قبل لقائك ب�أندريه بروتون عام  ،1946كنتَ قد كتبتَ ق�صيدة طويلة بعنوان
‘الزمن’ ،ثم جمموعة ق�صائد ق�صرية ذات طابع �سوريايل ن�شرها بروتون
عام  1947يف جملة نيون .هل كان لديك � ّإط�لاع على الكتابة الآلية حني كتبتَ
هذه الق�صائد �أم �أنها م�صادفة مو�ضوعية �أخرى ؟
م�صادفة مو�ضوع ّية و�صافية .قبل لقائي بروتون بفرتة ق�صرية كنتُ قد قر�أتُ فقط
كتابه نادجا وهو لي�س ديوان ًا �شعري ًا وال عالقة له بالكتابة الآلية.
باخت�صار ،كيف التقيتَ بروتون و�أين ؟
م�صادف ًة �أي�ض ًا ،داخل فندق ‘انكلرتا’ يف منطقة الفيني�ستري الفرن�سية حيث نزلتُ
والد ّي و�أخي .خالل تناولنا وجبات الغذاء والع�شاء يف مطعم الفندق ،الحظنا يف كل م ّرة
مع َ
على الطاولة املجاورة رج ًال يتح ّدث �إىل زوجته وابنته عن رامبو  ،ولوتريامون ،Lautréamont
والد ّاي حوله ،فاعتقد �أبي �أنه فنان فا�شل
واملاركي دو �ساد  .Sadeويف �إحدى امل ّرات ،ت�شاجر َ
يعي�ش على ح�ساب ام��ر�أة �أمريكية غنية ،بينما ر�أت �أمي فيه فنان ًا كبري ًا ومدحت جماله.
وخالل �شجارهما تقدّمتُ من �إليزا ،زوجة بروتون ،و�س�ألتها �إن كانت جتيد االنكليزية كي
ترتجم يل جملة �شك�سبري ال�شهرية يف م�سرح ّية ماك ِبت « :احلياة ق�صة مليئة بال�صخب
واالحتدام يرويها �أبله» .وبعد الغذاء� ،س�ألتُ مدير الفندق عن ا�سم هذا الرجل .وحني عرفتُ
من هو ُ�صعقتُ لأنني ،كما �سبق �أن �أ�شرتُ  ،كنتُ قد قر�أتُ كتابه نادجا قبل ب�ضعة �أ�سابيع فقط
واف ُتتنتُ به .وقد دفعتني هذه امل�صادفة املو�ضوعية �إىل انتظاره �أمام غرفته املجاورة لغرفتي
�أي�ض ًا للتح ّدث معه ،وهذا ما ح�صل� ،إذ دعاين بروتون �إىل زيارته يف غرفته كل يوم ،على مدى
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علي �أ�سئلة كثرية حول مو�ضوعات خمتلفة قبل �أن يعطيني يف �آخر الأ�سبوع
�أ�سبوع ،حيث طرح ّ
علي بحرار ٍة كبرية كي �آتي لزيارته.
عنوانه ،ورقم هاتفه يف باري�سّ ،
ويلح ّ
ما الذي طبعك يف �شخ�صية بروتون عند الوهلة الأوىل ؟
�سحرها .كان بروتون �شديد االحرتام للآخرين ،مهيب ًا على الطريقة القدمية،
علي �أ�سئل ًة كثرية ،وهو
وكان يف �سلوكه نو ٌع من الأر�ستقراطية .خالل لقاءاتنا الأوىل ،طرح ّ
ما يعك�س اهتمام ًا خا�ص ًا بالآخر املجهول .لقد دعاين ب�سرعة �إىل مقهى �ساحة ‘بالن�ش’ يف
باري�س حيث كان يجتمع ال�سوريال ّيون يومي ًا .يف البداية ،حاولت الته ّرب من ذلك لتف�ضيلي
اللقاءات الفردية معه .لكن يف �أحد الأي��ام� ،أر�سل يل برق ّية للح�ضور �إىل املقهى املذكور.
ونظر ًا �إىل م�ضمون الربق ّية ونربتها ،اعتقدتُ �أنه يع ّد بالت�أكيد ثورة اجتماع ّية �أو �سيا�س ّية �أو
خم�ص�ص ًا ملعرفة �إن
�شيئ ًا مهم ًا من هذا القبيل .ف�أتيتُ �إىل املوعد .ويف الواقع ،كان االجتماع ّ
كان ال�شاعر مالكوم دو �شازال � de Chazalسوريال ّي ًا �أم ال ،وبالتايل� ،إن كان ي�ستحق �أن ين�ضم
�إىل احلركة ال�سوريال ّية .كانت القرارت ت�ؤخذ بالأغلبية وكان بروتون يقبل بها حتى حني كان
ي�أتي الت�صويت خمالف ًا لر�أيه .وهذا يناق�ض الفكرة ال�شائعة عنه ب�أنه كان يفر�ض وجهة نظره
على جمموعته ،والدليل ،هو �أن الت�صويت يف ذلك اليوم جاء �ضد ان�ضمام دو �شازال �إىل
احلركة ال�سوريالية لأنه ،على رغم �أهم ّيته ال�شعر ّية الكبرية ،م�سيحي م�ؤمن ،وهذا الإميان
ال يتوافق مع املا ّدية التاريخ ّية والثور ّية .ومع �أن بروتون �ص ّوت ل�صاحله ،لكنه وافق على نتيجة
عام قبل �أن �أم ّل من خ�ضوع
الت�صويت� .شاركتُ يف اجتماعات احلركة ال�سو ّريالية على مدى ٍ
الآخرين لإرادة بروتون و� ّ
أف�ضل الرت ّدد على حمرتف الفنان فيكتور براونر.
ا�ستخدمتَ �أجمل العبارات و�أق�ساها يف حديثك عن بروتون داخل كتاب يف ظل
تف�سر هذا التناق�ض
النريان  :حوارات حول التم ّرد (دار ‘الديفريان�س’) .كيف ّ
املالحظ �أي�ضاً لدى معظم الذين تق ّربوا من بروتون يف فرت ٍة ما ؟
التناق�ض هو يف �شخ�ص ّية بروتون نف�سها .لقد كان �أكرث تناق�ض ًا مما ّ
يظن .فعلى
ق�صتي ح ّبه الكبريتني كانتا مع بائعتي هوى  :نادجا،
�سبيل املثال ،كان �ض ّد البغاء ،يف حني �أن ّ
و�سوزان موزار
ما كانت �صفاته احلميدة ؟
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قيمة �إ�صغائه العال ّية التي كانت جتلب ال��دوار ملح ّدثه ،وا�ستعداده الدائم للقاء
الآخرين املجهولني ،م�صادف ًة �أو ق�صد ًا .ولعل ذلك يعود �إىل ملله من ت�أييد �أع�ضاء جمموعته
جميع قراراته و�أفكاره .مل يكن �أحد يجر�ؤ على �أن يقول له ‘كال’ �أو �أن يناق�ضه.
لعل ذلك يعود �إىل �شخ�ص ّيته القو ّية املغناطي�س ّية .فلقد قلتَ قبل قليل �أنه كان
دميقراط ّياً ،وينحني أ�م��ام الأغلب ّية التي كانت ت�ص ّوت �أحياناً �ضد ق��رارات��ه !
التناق�ض �إذاً لي�س يف �شخ�صية بروتون فح�سب...
لقد كان االثنني مع ًا :دميقراطي ًا ويف الوقت نف�سه نظامي ًا �إىل �أبعد حدود .فعلى
�سبيل املثال ،مل يكن يقبل فكرة �أن ّ
نف�ضل� ،أنا وبع�ض ال�سورياليينّ الآخرين ،زيارة براونر يف
حمرتفه على االجتماعات اليومية ملجموعته.
�أين تكمن عبقر ّية بروتون يف نظرك ؟
ٍ
�شخ�ص �آخر ،كما كان
كان قادر ًا على اكت�شاف قيمة �شيءٍ مه َمل �أو حمت َقر قبل �أي
بح�س احلقيقة والأ�صالة بعيد ًا عن «الكذب بطريق ٍة �صحيحة» الذي حت ّدث عنه �أراغون،
يتمتّع ّ
�أي نّ
التفن يف الكذب لإخفاء بع�ض احلقائق .مل يكن بروتون مبهم ًا �أو غام�ض ًا البتة .كان
ي�سعى �إىل الو�ضوح و�إىل العي�ش داخل ‘منزل من زجاج’� ،أي يف �شفافية مطلقة .وميكننا �أن
نقول �أن ‘منزله’ كان �شفاف ًا و�إن بقيت بع�ض الأماكن املعتمة فيه .من جهة �أخرى� ،سعى �إىل
جتاوز كل ما �سبقه بدون �أي عودة �إىل الوراء .فعلى الرغم من ولعه ب�شعر �أبولينار Apollinaire
ب�شكل مطلق� ،أي
و�شخ�صه ،مل يحاول �إطالق ًا الكتابة مثله القتناعه ب�ضرورة �أن نكون حديثني ٍ
وفق ًا �إىل حقبتنا ،كما دعا رامبو.
ت�ق��ول يف ال�ك�ت��اب امل��ذك��ور �أع�ل�اه « :ب�ط��ردن��ا� ،أن��ا و أ���ص��دق��ائ��ي فيكتور ب��راون��ر،
و�ستاني�سال�س رودان���س�ك��ي ،وك�ل��ود ت��ارن��و ،و� �س��اران �ألك�سندريان ،م��ن احلركة
ال�سوريال ّية يف نهاية عام  ،1948اقرتف بروتون ،الذي كان قد طرد الفنان ما ّتا
قبل ذلك بقليل� ،أكرب خط أ� منذ طرده روبري دي�سنو�س  Desnosو�أرتو ».Artaud
ملاذا ؟
لأنه مل يكن ُيدرك ما ح�صل فع ًال مع ماتّا و�أر�شيل غوركي .لقد طرد ماتّا دون �أن
ي�ستمع �إليه ودون �أن مينحه الفر�صة ل�شرح موقفه .ماتّا كان يف نيويورك ،وال�سبب الذي طرده
بروتون من �أجله هو ‘انحطاط �أخالقي وفكري’ ،لأنه �أقام عالقة غرام ّية مع زوجة �أر�شيل
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غوركي ،وهو �أم ٌر دفع بهذا الأخري �إىل االنتحار؛ يف حني �أن احلقيقة هي �أن زوجة غوركي ،هي
التي هربت وجل�أت �إىل ماتّا ،لأن غوركي كان ي�ضربها .دو�شان الذي كان يعي�ش يف نيويورك
قال لربوتون �أنه �أخط�أ يف حكمه على ماتّا� .آنذاك وقفنا� ،أنا وبراونر ،وتارنو و�ألك�سندريان،
مع ماتّا ،وهذا ما دفع بروتون �إىل طردنا �أي�ض ًا .لكن عام  ،1952التقيته م�صادف ًة يف ال�شارع،
وكنتُ مع زوجتي ،فاقرتب م ّنا وق ّبل يد زوجتي (كما كان يفعل مع جميع الن�ساء) ثم قال يل
إحراج وا�ضح �أنه �أخط أ� يف حكمه على ماتّا.
ب� ٍ
�إذاً كانت لديه ال�شهامة يف...
االعرتاف بخط�أه .نعم .الفنان كايزلر الذي كان يغار من ماتّا ،هو الذي �س ّمم ر�أ�س
بروتون ومنحه فكرة خاطئة ع ّما ح�صل فع ًال.
هل بروتون �شاعر ،مف ّكر �أم ر�ؤيوي ؟
ال�صفات غري مت�ضاربة .وحني �أقول ر�ؤيوي ،ال �أق�صد �أنه كانت
الثالثة مع ًا .هذه ّ
تنتابه ر�ؤى �صوف ّية ،بل �أنه كان قادر ًا على التن ّب ؤ� ب�أ�شياءٍ قبل حدوثها ،كتاريخ  1939الذي ر�أى
فيه بداية حلرب عاملية جديدة.
هل ال�سوريال ّية �شع ٌر؟ وما قيمة هذا ال�شعر ؟
نعم ،وهي �شع ٌر جمدِّد .قبل بروتون ،مل ي�ستخدم �أحد الآلية كتقن ّية كتاب ّية .لكن،
بالن�سبة �إليه ،ا�ستخدمها رامبو ،خ�صو�ص ًا يف ديوان الإ�شراقات ،لعدم �إمكان ّية تف�سري بع�ض
التداعيات ال�ساطعة واجلديدة فيه بغري هذه التقن ّية .يف نظري ،رمبا هو حمقّ  ،لكن لدي
فر�ض ّية �أخرى مفادها �أن رامبو كان ّ
ين�ضد بع�ض املحفورات التي كان ي�سرقها من املكتبات،
لوح زجاجي ثم ي�ستوحي من امل�صادفات الناجتة من تقاطعات
الواحدة فوق الأخرى ،على ٍ
مدن خيال ّية انطالق ًا من عنا�صر واقع ّية.
هذه الت�صاميم لت�شكيل ٍ
هل ال�سوريال ّية فن ؟ وما قيمة هذا الفن الذي مل يتبع دائماً �سبل الآل ّية ؟
يف البداية ،مل يعتقد بروتون �أن الآل ّية ميكن تطبيقها يف ميدان الفن بل يف ميدان
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ما�سون  Massonلكي يالحظ �أن هذا
الأدب وال�شعر ،ال غري .ويجب انتظار لقائه ب�أندريه ّ
الأخري كان يحقق ر�سومه بهذه التقن ّية ،فبد أ� بالتكلم على �سوريال ّية ب�صر ّية ا�ستنتجها �أي�ض ًا
يف ر�سوم خوان مريو  Miróالذي تتم ّيز بعرب�سات عفو ّية� .إذ ًا ،الفنانون �سبقوا بروتون يف
تطبيق الآلية داخل ف ّنهم دون �أن يت�أ ّثروا بنظر ّيته يف البداية.
ث ّمة الكثري من الفنانني ال�سورياليينّ الذين مل ي�ستخدموا ا آلل�ي��ة كتقنية
ر�سمية.
نعم ،مثل رونيه ماغريت .Magritte
�أو �سلفادور دايل .Dali
دايل مار�س الر�سم الآيل.
لكن منهج ال��ذه��ان الت�أويلي النقدي  paranoïa critiqueهو ال��ذي يقف خلف
معظم لوحاته.
نعم ،لكن يف كتابه الأ ّول ،حت ّدث عن غزو الال معقول الذي يندرج �ضمن نظر ّية
بروتون� .أهم ّية ال�سوريال ّية يف الفن هي غياب �أي �أ�سلوب م�شرتك .تالقي الفنانون ال�سوريال ّيون
كان قائم ًا على تقا�سم ق َي ٍم م�شرتكة ومتابعة الأهداف نف�سها.
هل ال�سوريال ّية حركة �سيا�س ّية ث��ور ّي��ة؟ وه��ل مت ّكنت من اح�ترام الق َيم التي
رفعتها ؟
يعج باملواقف ال�سيا�س ّية الثورية .فقد حاربت هذه احلركة
نعم .تاريخ ال�سوريال ّية ّ
ب�شكل ثابت الر�أ�سمالية والق َيم الربجوازية ،ووقفت يف وجه ا�ستعمار �أفريقيا ال�شمال ّية،
ٍ
ونا�ضلت �ضد البريوقراط ّية ،وف�ضحت حماكمات �ستالني بف�ضل موري�س �سوفارين Souvarine
الذي كان �أ ّول َمن ك�شف �أن �شيوع ّية �ستالني كذبة �أو خدعة .لكنها �أخط�أت يف �أحد خياراتها.
فربوتون اعتقد �أن تروت�سكي كان �أف�ضل من �ستالني ،بينما احلقيقة هي �أن االثنني كانا من
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طينة واحدة .حني التقيت ب�أراغون فيما بعد �س�ألته :لو �أن تروت�سكي انت�صر على �ستالني ،هل
كان قدر االحتاد ال�سوفياتي خمتلف ًا؟ ف�أجابني بالنفي ،لكنه �أق ّر ب�أن تروت�سكي كان قد قتل
عدد ًا �أق ّل من الكتّاب.
ما قيمة �شهادة �أراغون يف هذا املو�ضوع ،وهو الذي بقي يف جلنة احلزب ال�شيوعي
امل�ؤ ّيد ل�ستالني حتى نهاية اخلم�سينات؟ عام � ،1960أطلقتَ مع ال�شاعر جان
جاك لــو ِبل اقرتاحاً على �شكل بيان لقلب الق َيم ال�سائدة ،حتت عنوان ‘املحاكمة
امل�ضا ّدة’ .وقد ر�أى بع�ضهم يف هذا البيان ،ويف التظاهرات التي واكبت تقدميه
عم ً
ال ا�ستبق مطالب ثورة �أيار ّ 1968
وح�ضر لها� .أما من مبالغة يف تقييم وقع
هذا البيان ؟
حمل البيان العنوان التايل ‘:حول حقوق الإن�سان يف الت�ص ّرف بنف�سه’ ،ومن خالله
طالبنا بح ّرية الإبداع الفرد ّية خللق ح ّرية جماع ّية .باخت�صار ،يجب على الأفراد نف�سهم
اال�ستيالء على ح ّرية �شخ�ص ّية لتعزيز فكرة ثورة اجتماع ّية ممكنة� .إنها بداية نظريتي حول
‘الفرد ّية الثور ّية’.
عندما نقر�أ ت�صريحات لو ِبل النار ّية ،يت�ضح لنا �أن بروتون كان م�ستهدفاً يف
هذه ‘املحاكمة امل�ضادة’ التي هدفت �أي�ضاً �إىل جمع أ�ك�بر عدد من املف ّكرين،
وال�شعراء ،والفنانني �ضمن منظو ٍر جديد يقود �إىل التم ّرد على الأخالق ،و�إىل
ا�ستقاللية فرد ّية �أكرب لكل فنان.
بروتون هو الذي �شعر ب�أنه م�ستهدف يف هذا البيان ،وب�أن الغاية من هذا الأخري هو
اال�ستهزاء من ن�شاطه ال�سيا�سي والأدبي .فكتبتُ له ر�سالة طويلة �أجبتُ فيها بالنفي ،وب�أنني
ب�شكل خا�ص ،بل بالعك�س كنتُ مقتنع ًا ب�أن هذه احلركة لعبت
ال �أ�ستهدف ببياين ال�سوريال ّية
ٍ
نظام �ضروري ،يف ر�أي م�ؤّ�س�سها،
دور ًا �إيجابي ًا ،لكنها ّ
�ضحت باال�ستقالل ّية الفرد ّية ل�صالح ٍ
لن�شاط جماعي .ك ّرر بروتون اخلط�أ نف�سه الذي ح�صل داخل الثورة الفرن�س ّية لتطبيقه فكرة
ٍ
�شكل �آخر من الفكر
�أن َمن لي�س معي فهو �ض ّدي ،يف حني �أنه ميكن �أن نكون على اختالف مع ٍ
�شخ�ص
الثوري دون �أن ن�ضطهده �أو نلغي عمله .يف نظري ،يجب م�صاحلة الفكرتني� .أنا
ٌ
ُم�صلح .حني بد�أتُ مبعا�شرة �أراغون هوجمتُ على جبهتني :جبهة جملة  ،Tel Quelوجبهة
مارغريت بونيّ .Bonnet
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لكن ل��و ِب��ل ك��ان �أك�ث�ر � �ض��راوة وع��دائ�ي��ة م�ن��ك ،وت�صريحاته خ�لال التح�ضري
للمعر�ض ال��ذي واك��ب �إط�لاق بيانكما كانت ت�ستهدف بو�ضوح بروتون ،عالوة
على �أن ت�سمية ‘املحاكمة امل�ضا ّدة’ هدفها الإ�شارة �إىل املحاكمات التي �أجراها ك ّل
من بروتون و�ستالني� .ألي�س جائراً �أن ن�ضع بروتون و�ستالني يف اخلانة ذاتها ؟
الأمر كان �أو�سع من ذلك بكثري .وبالتايل ،مل نتع ّر�ض فقط لربوتون� ،أو �ستالني.
ومن اخلط أ� االعتقاد ب�أننا قار ّنا بروتون ب�ستالني.
الر ّد على �أي حماكمات مبحاكمة م�ضادة� ،أال يعني القيام بال�شيء نف�سه ما وراء
الأهداف املق�صودة ؟
االختالف يكمن يف انعدام �أي نتيجة اجتماع ّية �سلب ّية لبياننا وللن�شاطات التي
واكبته� ،إذ �أننا مل نطرد �أو نقتل �أحد ًا .بالعك�س ،حاولنا جمع �أكرب عدد ممكن من الوجوه
الفكر ّية ،والفن ّية ،وال�شعر ّية ،واملو�سيق ّية ،ومت ّكنا من جذب �أكرث من ثمانني مبدع ًا مل ينتموا
�إىل احلركة ال�سوريال ّية بينهم �أ�سماء بحجم بريفري  ،ومي�شو ،و�أوكتافيو باث.
ب�ضعة �أ�شهر قبل وفاة بروتون ،ت�صاحلتَ معه و�أ�سهمتَ يف ن�شر ال�شعر ال�سوريا ّ
يل
يف �سل�سلة ‘�شعر’ التي � ّأ�س�ستها لدى دار ‘غاليمار’ العريقة ،بدءاً بكتاب احلقول
املغناطي�سية ال��ذي ّ
خطـّه بروتون مع فيليب �سوبو  ،Soupaultوه��ذا ما يعك�س
اختالف جوهري بينك وبينه.
انعدام �أي
ٍ
هذا �صحيح .لدى ت�أ�سي�سي ال�سل�سلة املذكورة هي�أتُ برناجمي الن�شري على فرتة
عامني ،برنامج ت�ض ّمن كتب لربوتون ،و�أراغون ،و�سورياليينّ �آخرين ،بينها الكتاب الذي تذكره...
َ
هل كان غري معروف �إىل هذا احلد ؟
ال ،كان معروف ًا جد ًا لكنه كان قد وقع يف طي الن�سيان .لهذا� ،أردتُ �أن يكون �أ ّول
ن�ص �أن�شره يف هذه ال�سل�سلة .الهدف الأول من هذه ال�سل�سلة كان (وال يزال) �إي�صال ال�شعر
ّ
احلديث �إىل ال�شبان وال�شابات الذين مل يكن مبقدورهم �شراء الن�صو�ص املن�شورة يف �سل�سلة
‘بالن�ش’
املخ�ص�صة لل�شعراء لدى دار ‘غاليمار’� .أو ّد �أن �أ�شري �إىل �أن كلود غاليمار مل يكن
ّ
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ب�شكل وا�سع .فقمتُ بدرا�سة �أر�سلتها �إليه ،وب ّينتُ له فيها �أن
يعتقد �أن ال�شعر ميكن �أن ُيباع ٍ
ثمن الكتاب يف �سل�سلة ‘بالن�ش’ مرتفع جد ًا ،و�أننا �إذا ح ّولنا جميع الكتب ال�شعرية احلديثة
ب�شكل �أو�سع
املهمة التي متلك دار ‘غاليمار’ حقوق ن�شرها �إىل كتب َج ْيب نتمكن من بيعها ٍ
ونقوم مبهمة نبيلة جتاه اجليل ال�شاب .وهذا ما ح�صل.
ماذا تب ّقى من ال�سوريال ّية اليوم ؟
كل �إجنازاتها تقريب ًا� ،أي الكتب والأعمال الفن ّية والأفكار؛ ولكن �أي�ض ًا الدرا�سات
التي ُو�ضعت حول ال�سورياليينّ  .تاريخ ال�سوريال ّية غني �إىل ح ّد مل تكتمل بعد مقاربته .فعلى
�سبيل املثال ،ال توجد �أي درا�سة حول دور بع�ض الوجوه ال�سوريال ّية الكبرية �أو املق ّربة من هذه
احلركة ،مثل مالكوم دو �شازال كي ال �أ�س ّمي غريه .ال�شيء الوحيد الذي �ألوم بروتون عليه هو
انحرافه نحو العلوم الباطن ّية يف الفرتة الأخرية من حياته.
الت�أثريات
نظراً �إىل ت�شكيل الفيل�سوف نيت�شه مرجعاً رئي�سياً لك ،متيل يف فكرك �إىل جورج
باتاي �أكرث منك �إىل بروتون .ففي �أحد كتبك تقول « :جتاوز ال�سوريال ّية مي ّر
بباتاي ،بالتجربة الداخل ّية واكت�شاف الذات»...
هذا �صحيح ،لأن فكر باتاي منبثق من نيت�شه ولي�س من هيجيل ،فيل�سوف بروتون
ّ
املف�ضل .لطاملا قابلنا باتاي وبروتون ،كمجموعة  Tel Quelالتي رفعت �أفكار الأول نقي�ض ًا لأفكار
واحد للآخر �إعجاب ًا كبري ًا .ث ّمة لدى
فهم كبري لالثنني اللذين يكنّ كل ٍ
الثاين ،ويف ذلك �سوء ٍ
باتاي جتربة داخلية �أعمق و�أكرث م�أ�ساو ّية من جتربة بروتون الذي �ألغى ال ُبعد امل�أ�ساوي يف
فكره ،و�سعى �إىل ت�صفية نزاعاته الداخلية و�إىل ال�سم ّو بها بوا�سطة الأ�سطورة� .أما باتاي
فت�ألمّ من غياب الأ�سطورة.
يف كتابه  ،Acéphaleمت ّكن من ت�شييد �أ�سطورة ،لكنها �أ�سطورة م�أ�ساو ّية ،الرجل بال
ر�أ�س الذي مي�سك �سيف ًا ويتح ّلى بق�سوة كبرية .يف نظري ،مل ي�ستطع �أحد �أن يعبرّ مثل باتاي
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عن التناق�ضات الأكرث عمق ًا الكامنة يف الإن�سان ،خ�صو�ص ًا حني تكون مربوطة بالإيرو�سية
واملق ّد�س واملوت .مل ي�ستطع �أحد التعبري مثله عن التواط�ؤ الثابت بني القانون ،وخرق القانون،
بني املمنوع وانتهاكه ،بني الرغبة والفزع ،بني املتعة الكبرية والقلق ،وبني زوال الب�شر وتوقهم
�إىل البقاء واال�ستمرارية واخللود .مي�شال لريي�س  Leirisقارب بعبقرية هذه امل�س�ألة يف كتاب
م��ر�آة م�صارعة الثريان ،قبل �أن ي�ضيف باتاي على ُبعدها ال�شعري والأدب��ي ُبعد ًا فل�سف ّي ًا،
خ�صو�ص ًا يف مق ّدمة كتابه الإيرو�سية الذي ُيعلن فيه برنامج �إدراكه املع ّقد واملتناق�ض للذهن
الب�شري .وما زلتُ �أتذ ّكر اجلملة التالية من هذه املقدمة « :الذهن الب�شري مع ّر�ض لإيعازات
بفزع
مده�شة .يخاف من ذاته ٍ
ب�شكل ثابت� .سلوكه الإيرو�سي يرعبه ،كالق ّدي�سة التي تتج ّنب ٍ
الرجل ال�شهواين جاهل ًة وحدة �شغفيهما».
يف جامعة ال�سوربون ،تابعتَ بانتظام حما�ضرات فيل�سوفني :غا�ستون با�شالر
 Bachelardومِ رلو بونتي ...Ponty
كانا وجهني مت�ضاربني .با�شالر كان مفتون ًا بال�شعر وجميع كتبه حول العنا�صر
ال�ست�شهادات �شعرية خمتلفة .ثقافته ال�شعرية
(الهواء ،املاء ،النار ،الياب�سة) هي تف�سريات
ٍ
كانت خميفة� ،إذ كان يعرف ق�صائد كثرية عن غيب .ومن خالل هذه اال�ست�شهادات كان
قادر ًا على �أن يرجتل خطاب ًا �شخ�صي ًا �ساحر ًا .لقد دعاين ع ّدة م ّرات �إىل منزله الذي كان
مليئ ًا بالكتب وجم ّرد ًا من �أي لوحة فنية .و�أق ّر ب�أنني ا�ستفدتُ كثري ًا من حواراتي معه...
يف الأ�سا�س ،كان �ساعي بريد.
نعم� ،ساعي بريد تع ّلم على ذاته ،و�ش ّيد لنف�سه ثقافة من النادر �أن جند مثي ًال لها.
�أما ِمرلو بونتي فلم �أعرفه عن كثب .كان متباعد ًا وبارد ًا .اكت�شفته عن طريق قراءتي ملجلة
الأزمنة احلديثة حيث كان يكتب بانتظام وي�ؤدي �أي�ض ًا دور امل�ست�شار جلان بول �سارتر .لكنني
كنتُ �أرى اختالف ًا كبري ًا بني االثنني .كتب مرلو بونتي كتاب ًا حول ‘املرئي’ �أثارين �إىل �أبعد حد
لأن املرئي بالن�سبة �إ ّ
يل مل يكن فقط العامل اخلارجي بل �أي�ض ًا فن الر�سم.
بعد طردك من جمموعة بروتون ،تع ّرفت على هرني مي�شو الذي �أخرجك من
عزلتك و�ساعدك على ن�شر بع�ض ق�صائدك .ما الذي طبعك يف هذا العمالق،
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�شخ�صا وكتابة ؟
مي�شو ،يف نظري ،هو �أحد �أبرز وجوه التم ّرد يف القرن الع�شرين ،وال معادل لفكره
ال�شعري الراديكايل الذي بلغه بف�ضل قدرته على القطيعة ،خارج �أي خطاب .ما يعجبني
يف �شخ�صه هو ف�ضوله بالن�سبة �إىل كل ما يقع خارج عامله� .صحيح �أنه كان منعز ًال طوعي ًا
ومل يرغب يف االنخراط داخل �أي جمموعة ،لكنه كان عليم ًا بكل �شيء تقريب ًا .بروتون الذي
كان يكنّ له �إعجاب ًا كبري ًا حاول مرار ًا جذبه �إىل داخل جمموعته ،لكنه رف�ض دائم ًا .ملاذا؟
مل يكن عدائي ًا لكنه مل يكن ي�ؤمن بالعمل �ضمن �أي جمموعة .كان �شخ�ص ًا م�ستق ًال كلي ًا
يعي�ش وحده ،لكنه كان ي�ستعلم عن كل �شيء ،ويقر�أ جميع �أنواع املجالت :تاريخ ،وجغرافيا،
ب�شكل
وت�صوير فوتوغرايف ...كان مكتبه مليئ ًا بهذه املجالت .باخت�صار ،كان مفتون ًا ومنفتح ًا ٍ
كبري على جميع احل�ضارات ،خ�صو�ص ًا ح�ضارات �أمريكا الالتينية ،وال�شرق الأق�صى .وقد
ا�ستفادت كتاباته من �أ�سفاره الكثرية ولكن �أي�ض ًا من درا�سته العميقة للحيوانات و�سلوكها،
املخ�ص�صة لها ،وهو ما مل يكن يفعله
�إذ كان مي�ضي وقت ًا طوي ًال يف ت�أ ّملها داخل احلدائق
ّ
بروتون.
�صحيح ،لكن بروتون كانت لديه اهتمامات �أخرى ال تقل �أهمية ،كاكت�شاف قيمة
�أ�شيا ٍء مه َملة من قبل اجلميع داخل �أ�سواق اخلردوات.
هذا �صحيح .مي�شو كان �أ�صي ًال �إىل �أبعد حد .حني ُع ّينتُ م�ست�شار ًا ثقافي ًا يف
ال�سفارة الفرن�س ّية يف اليابان ،دعو ُته �إىل هذا البلد الذي عرفه قبل احلرب العاملية الثانية
بكالم �سيء حول هذا ال�شعب النظامي ب�إفراط و�أ�شعر الآن
فرف�ض قائ ًال يل « :لقد تف ّوهتُ
ٍ
أ�سف �شديد لأين بالغتُ يف ما قلته .وبالتايل ،ال رغبة يل يف العودة لأن ذلك �سي�ضط ّرين �إىل
ب� ٍ
االعتذار عن انتقاداتي التي مل تكن يف حم ّلها» .ويف احلقيقة ،قال مي�شو �أ�شياء كثرية �صحيحة
حول يابان ما قبل احلرب لكنه خلط بني النظام ال�سيا�سي والع�سكري ،من جهة ،والتقليد
الياباين ،من جه ٍة �أخرى .ال ميكننا �أن ننظر �إىل املجتمع الياباين فقط من خالل الت�س ّلط
الع�سكري الذي م ّيز حقبة حم ّددة من تاريخه .وخالل حياته وبعد وفاته ،بقي مي�شو بالن�سبة
إ� ّ
يل ،نوع ًا من امللج�أ الداخلي ،ومرجع ًا رئي�سي ًا على م�ستوى امل�سافة التي ال بد من املحافظة
عليها مع الآخرين ،واال�ستقاللية املطلقة؛ ولكن �أي�ض ًا على م�ستوى الف�ضول الذي ال حدود له
واالنفتاح على كل �شيء.
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ل�ق��د ع��رف��تَ ��س��ارت��ر �أي���ض�اً ال ��ذي ��س��اع��دك ب ��دوره ع�ل��ى ن�شر بع�ض ق�صائدك
ون�صو�صك حول ‘جيل البيت’  Beat Generationوحول �صديقك ال�شاعر جان
بيار دوبري .ما الذي حتفظه من لقاءاتك العديدة معه ،و�أين تكمن �أهم ّيته،
يف نظرك ؟
تع ّرفتُ على �سارتر لأننا ك ّنا نرت ّدد على املطعم ذاته يف باري�س ،قرب منزيل .ويف
�إحدى امل ّرات� ،ألقيتُ عليه ال�سالم فدعاين فور ًا �إىل اجللو�س على طاولته واىل التح ّدث معه
ومع �سيمون دو بوفوار  Beauvoirالتي كانت حا�ضرة �أي�ض ًا ولطيفة للغاية معي .وحني علم ماذا
علي �أن �أ�شارك يف جملته الأزمنة احلديثة.
�أفعل يف احلياة ،اقرتح ّ
قيل الكثري من الأ�شياء ال�سيئة حوله �أبرزها �أن فكره هو جم ّرد وجود ّية �أملان ّية
لكن ‘ب�صل�صة فرن�س ّية’.
�إنه قو ٌل مبالغ به و�إن كنتُ غري م ّي ٍال لفكره ال�سلبي النزعة .فعلى �سبيل املثال،
توجهه الفكري الذي يهدف �إىل �إ�شعارنا جميع ًا بالذنب من منطلق طبيعتنا كب�شر
�أرف�ض كلي ًا ّ
�س ّيئني وم ّيالني �إىل ال�شر.
ال�شعر وال�شعراء
يف ديوانك ال�شعري ُ ،Trans-Paradis-Expressت�سقط ال�شاعر يف منت�صف اجلحيم،
جحيم دانتي  Danteولكن �أي�ضاً جحيم حياتك اليوم ّية حيث �صداقة ال�شعراء
كانت غالباً �ضرورية لك .ع ّمن تتحدّث حتديداً ؟
�أعتقد �أن جميع ال�شعراء �ضرور ّيون لبع�ضهم بع�ض ًا ،متام ًا كما يف اجلي�ش .فلو
اعتربنا �أن اجلرناالت فقط هم اجلنود اجل ّيدون ملا كان هنالك جي�ش .كل �شخ�ص �ضروري
تقليد حي ومتجدِّد دوم ًا .يجب تغذية هذا التقليد بالعقول الأكرث انفتاح ًا ،ولي�س
لت�شكيل ٍ
بال�ضرورة بعباقرة .يجب احرتام املوهبة ال�صغرية� .أنا �أرتاب عاد ًة من الأ�شخا�ص الذين
ُيعتربون كعباقرة ،مثل غوته  Goetheمث ًال� .أنا ب�صدد قراءته حالي ًا ،وقد فوجئتُ بتفاهات،
توافقي
ح�س نقدي .فكر غوته
وحماقات هذا الرجل الذي ال يعك�س �سوى جمتمعه بدون �أي ٍّ
ٌ
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ب�شكل ك ّلي ،ويتماثل مع التقليد� ،أي عك�س ما ح�صل بعده يف �أملانيا ،مع هولدرلني �أ ّو ًال ثم مع
ٍ
جميع وجوه الثورة الرومنطيقية ،وخ�صو�ص ًا نوفالي�س الذي كان عبقري ًا يف ع ّدة ميادين.
وماذا عن واقعك اليومي حيث �صداقة ال�شعراء كانت غالباً �ضرور ّية لك ؟ هل
كان جحيم ّياً ؟
لي�س فقط واقعي اليومي بل الواقع اليومي حلقبتني بر ّمتها :فقر ،انق�سامات
اجتماع ّية ،قوانني �س ّيئة كانت ُت�صوَّت �ضد الأجانب ،كما يح�صل اليوم ...ال�شاعر يثور على
كل هذا لأنه يف املركز وبعيد ًا يف الوقت ذاته .وبف�ضل هذه امل�سافة الذي يحافظ عليها من
ب�شكل �أف�ضل من الآخرين.
داخل مركز ّيته ،ميكنه �أن يرى الأ�شياء ٍ
يف معر�ض حت��دي��دك ل��دور ال�شاعر ،ت�شري �إىل أ�ن��ه مينحنا ��ص��ور ًة ع��ن احل� ّ�ي
امل�ستحيل .ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ت�ق��ول « :ث � ّم��ة ��ش�ع��راء م�ل�ع��ون��ون ،م�ن�ت�ح��رون �أو
انتحاريون ،منذ قرنني من الزمن ف�شلوا وكان ف�شلهم مدوياً �إىل ح ّد فر�ض
ا�ستماعنا �إليهم �أكرث من غريهم ».كيف ميكن الف�شل �أن يتح ّول �إىل انت�صار ؟
ميكننا مث ًال �أن نقول �أن جريار دو نرفال  Nervalف�شل لعدم مت ّكنه من ك�سب رزقه
�سيء كان يكتبها حول امل�سرح .كان مي�ضي وقته بحث ًا عن
�إال بف�ضل مقاالت مدفوعة ٍ
ب�شكل ّ
مال ل�س ّد رمقه .واليوم الذي �أقدم فيه على االنتحار ،مل يكن يف جيبه ٌ
قر�ش واحد .انتحر
ٍ
نرفال ي�أ�س ًا .لكن قبل ذلك كان قد كتب ّ
مو�شحته ال�شهرية الغام�ضة ‘تخ ّيالت’ ،وهذا ما
ك�شاعر كبري ملعون .ال�شاعر لي�س جم ّرد العب
ح ّول موته �إىل انت�صار� ،إذ ا�شتهر ب�سرعة
ٍ
جلمل تتناغم داخلها �ألوانٌ ،و�أ�شكال و�أ�شياء غريبة؛ بل
�شخ�ص
ماهر بالكلمات ،وم�ؤ ّلف رقيق ٍ
ٌ
يذهب �إىل حيث يجب الذهاب (وغالب ًا بعيد ًا جد ًا داخل العتمة) لل�شعور بتلك الطاقة وجعلها
ملمو�سة للآخرين .بعدم رف�ضه جتربة العدم يتق ّدم ال�شاعر على الآخرين ومينحهم خال�صة
هذه التجربة ،و�إن كان الثمن �أحيان ًا انتحاره .الكلمة ال�شعرية تخرج من املوت ،تفلت من
املوت ،وب�إفالتها منه ت�ستطيع �أن تبثّ احلياة يف الكتابة وتنع�شها بطريق ٍة غري متو ّقعة ،كما
ت�ستطيع �أن تغيرّ حياتنا.
هل من هذا املنطلق دافعتَ خالل ال�ستينات يف فرن�سا عن �شعراء ‘جيل البيت’ ؟
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نعم .كان ه�ؤالء ال�شعراء �س ّيئي ال�سمعة يف البداية ،خ�صو�ص ًا يف الواليات املتحدة.
كانوا مبعظمهم مثليينّ ومدمنني على املخ ّدرات وملحدين� ،أي غرباء عن �أغلب ّية الأمريكيني
�آنذاك .و�أنا اهتممتُ بهم ،ودافعتُ عنهم من منطلق كونهم متم ّردين �أي�ض ًا .لقد �صاحلوين
مع �أمريكا ،ودفعوين �إىل مالحظة �أن بلد ًا طاغي ًا ومتد ّين ًا جد ًا ميكن �أن ينتج �شعراء م�ستق ّلني
و�أحرار يرغبون يف حترير الآخرين.
�أهمية ه�ؤالء ال�شعراء ،ال تكمن فقط يف �أفكارهم ،ومواقفهم التح ّررية ،بل �أي�ضاً
يف التقن ّيات املجدِّدة لكتابتهم� .أف ّكر خ�صو�صاً هنا يف ويليام بورو�س Burroughs
وتقن ّية التقطيع ...cut up
فع ًال .ميكننا �إدراجهم على هذا امل�ستوى يف �سياق الدادائيني وال�سورياليينّ  .فكل
ق�صيدة من ق�صائدهم تحُ ّل مناخ ًا �سمع ّي ًا ت�ساهم الإيقاعات داخله يف جميء ال�شعري،
التالعب بطبقات ال�صوت .ق�صائدهم
وذلك بوا�سطة النربة� ،أو الت�شديد على احلروف� ،أو
ُ
هي �إذ ًا ،على �شكل توليفات مو�سيق ّية ترتك ح ّرية كبرية مل�ؤ ّديها  ،وت�سمح ب�إ�ضافة ارجتاالت
مو�سيق ّية من اجلاز عليها .انتف�ض غين�سربغ  Ginsbergورفاقه ب�سرعة على ال�شعر ال�صايف،
واندفاع واحد و�شعل ٌة واح��د ٍة� ،شعلة ال�شم�س التي
أقنوم واحد
ٍ
واعتربوا ال�شعر واحلياة ك� ٍ
جتمع .ميكننا �أن نتّهمهم بجميع اجلرائم �إال بواحدة ال نغفرها لل�شعراء� ،أي ف�صل ال�شعر
عن حياة �صاحبه.
�أما تقن ّية التقطيع ،فال عالقة لها باملل�صق ال�سوريايل� .إنها تقن ّية كتاب ّية اعتباط ّية،
وجم ّردة من �أي قاعدة ،وبالتايل ،تقرتب من روح الدادائية لكن بطريق ٍة جديدة� .شعراء ‘جيل
البيت’ مل ُيعرفوا يف فرن�سا �إال انطالق ًا من عام  ،1965بف�ضل الأنطولوجيا التي �أ�صدر ُتها مع
جان جاك لو ِبل حول �شعرهم (دار ‘دونويل’) وكتبتُ مق ّدمتها .لكن عالقتي بهم تعود �إىل عام
 1959الذي تع ّرفتُ فيه على بورو�س ،وغين�سربغ ،وكور�سو  .Corsoوقد �شاركتُهم تلك النظرة
�إىل الق�صيدة كنتيجة عمل ّيتني متزامنتني :عمل ّية ا�ستقبال الر�سالة الآلية ،وعمل ّية ت�أويلها
التوجه الذي
الفور ّية .تع ّمقي بال�شعر الأمريكي الذي ظهر بعد احلرب العاملية الثانية عزّز ّيف ّ
كنتُ قد �سلكته يف كتابتي �آنذاك� ،أي كتابة �شفهية ومو�سيقية يف حالة ثور ٍة دائمة ،ت�ضع الآلية
يف خدمة تعز ٍمي عاطفي وتربط بو�ضوح ح ّرية امل�ضمون بح ّرية ال�شكل املعتمد.
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كيف كانت عالقتك بغي دوب��ور  Debordورف��اق��ه داخ��ل حركة ‘�أممية مبدعي
الأو�ضاع’ الذين �شاركتهم الأحالم االنقالبية ذاتها يف ال�ستين ّيات ؟
يف البداية ،قر�أتُ جم ّلة دوبور بانتظام الهتمامي البالغ مب�ضمونها .ومبا �أننا كنا
نرت ّدد على الأماكن ذاتها ،املطاعم املتوا�ضعة حيث كان ب�إمكاننا �أن ن�أكل بكلفة �ضئيلة،
التقينا مرار ًا .لكني كنتُ �أحافظ على م�سافة مع ّينة منه لأنني كنتُ �أعرف �أن ب�إمكانه �أن يكون
عنيف ًا ومط َلق التح ّيز لأفكاره .لقد ورث من بروتون تلك ال�صرامة التي ال تعرف ال�شفقة والتي
�شاعر �آخر يف هذه احلركة
قادته غالب ًا �إىل خما�صمة �أ�صدقائه .لكني كنتُ مق ّرب ًا جد ًا من ٍ
هو فرن�سوا دوفرين  Dufrêneالذي دعوته بانتظام �إىل قراءة ق�صائده خالل الن�شاطات التي
كنتُ ّ
انظمها.
لكن ،على م�ستوى الأفكار ،مل يكن هنالك اختالف بينك وبني دوبور ؟
متحجر
هذا �صحيح .ت�شاركنا يف الثورة ذاتها والرغبة ذاتها يف الإفالت من ٍ
زمن ّ
ويف حماربة حقب ٍة وعا ٍمل ال �شيء ي�سوغهما ،كما ت�شاركنا يف املراجع ذاتها� ،أي لوتريامون،
وماكيافيلي  ،Machiavelliو�أرتور كرافان  ،Cravanواالقتناع ذاته ب�أن الفن ال بد �أن ُيعا�ش،
و ُيخترب داخل احلياة نف�سها� .أو ّد هنا �أن �أ�شري �إىل م�س�ألة مه ّمة ،وهي �أين مل �أكن �أعي يف البداية
�أن دوبور هو الذي ابتكر فكرة ‘حتويل الن�صو�ص’  .détournement des textesفكتابه املجتمع
امل�شهدي هو حتويل لـ خمطوطات  1944التي ّ
خطها مارك�س  ،متام ًا كما ح ّول لوتريامون
ُج َملاٍ ً لفوفنارغ  Vauvenarguesوبا�سكال  .Pascalالتحويل كمنهج تفك ٍري عك�س الآخرين.
مبدعو الأو�ضاع ح ّدثوا ال�سينما �أي�ض ًا ،مع �إيزيدور �إيزو  ،Isouبا�ستخدامهم ال�صورة املغ ّب�شة،
واملونتاج الذي ال يحرتم �أي ت�سل�سل ،ود ّمروا جميع الأنواع الكال�سيك ّية لل�سينما التقليد ّية.
يف ال�ستينات دائماً ،كانت لك عالقاتٍ متينة بوجوه جملة  Tel Quelفيليب �سولز
 ،Sollersج��ان بيار ف��اي ،دوين رو���ش  ...Rocheلكنك مل تتعاون معهم يف هذه
املجلة .ما نقاط توافقك ،ونقاط اختالفك مع هذه املجموعة ؟
تع ّرفتُ على �سولر ،وفاي ،ورو�ش م�صادف ًة ،بوا�سطة �صديقي موري�س رو�ش .وقد
جذبني التواط ؤ� اجلميل بني ه�ؤالء الثالثة املبني على معطى واحد كنتُ �أجهله هو الأدب .ف�أنا
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� ٍآت من ال�سوريال ّية ،ولكن �أي�ض ًا من الرومنطيق ّية ،واملثال ّية الأكرث راديكالية وتناق�ض ًا مع
الفكر املارك�سي البحت الذي �ش ّكل العمود الفقري لفكر هذه املجموعة .ال �أرى يف املارك�س ّية
�إال �أداة عمل ج ّيدة لدرا�سة العمل نف�سه .ومبا �أين مل �أرغ��ب يوم ًا يف النظر �إىل الكتابة
‘كعمل’ ،ف�إين مل �أمل يوم ًا �إىل ا�ستخدام هذه الأداة .لكن ث ّمة
والقراءة والر�سم وال�شعر
ٍ
عبقر ّية لدى َمن يحاول �إدخال بع�ض املفاهيم املارك�س ّية على هذه امليادين؛ وهذا ما �أعجبني
يف جمموعة  Tel Quelكما �أُعجبتُ بالهاج�س الأدبي الثابت لدى فاي �أو �سولر ،واكت�شفتُ
معهما �أن الأدب ميكن �أن يتح ّول �إىل �شغف ،و�أن هذا ال�شغف ميكن �أن ي ؤ� ّدي �إىل املبالغات
العاطفية نف�سها التي نراها يف ال�شغف ال�سيا�سي �أو ال�شعري .يف بع�ض الأحيان ،كنتُ �أ�شعر
مبناخ من التط ّلب ي�شبه املناخ الذي كان �سائد ًا داخل احلركة ال�سوريال ّية  .لكن هذا
معهم ٍ
ّ
أفعال تخالف م�صلحتهم االجتماع ّية .وب�سرعة انحرفوا
التطلب مل يدفعهم يوم ًا �إىل القيام ب� ٍ
�أكرث ف�أكرث �إىل الي�سار� .إذ حتت ت�أثري فاي الذي كان يتق ّدم على �سولر يف فهم املارك�سية،
ب�شكل راديكايل يف اجتاه احلزب ال�شيوعي ،فبقيتُ قريب ًا من فاي نظر ًا
انحرف هذا الأخري ٍ
�إىل موقفه املتباين من هذا احلزب ،وابتعدتُ عن �سولر ب�سبب مزايداته الكالم ّية ثم تط ّوره
الالحق يف اجتاه املاوية ،مما دفعه �إىل �إدانة احلزب ال�شيوعي و�أراغون ،و�إنكار ت�صريحاته
خالل �أيار .68
ً
ن�شرت ودافعتَ يف جملة الآداب الفرن�س ّية التي كان يديرها
يف بداية ال�سبعينات،
�أراغ��ون عن �شعراء �ش ّبان تبينّ ب�سرعة �أنهم كانوا من �أهم وجوه تلك احلقبة،
مي�ساجي
و�أق�صد �شعراء ‘البيان الكهربائي’ (مي�شال بولتو  ،Bulteauوماتيو ّ
 )Messagerو�شعراء ‘البيان البارد’ (جان كري�ستوف با ّيي  ،Baillyو�سريج �سوترو
 ،Sautreauو�أندريه فلرت  .)Velterكيف حتدّد �إ�سهامات املجموعتني ؟
�شعراء ‘البيان الكهربائي’ طرحوا �إدخال الطاقة الكهرطي�سية داخل اللغة ،بن�سبة
جناح متفاوتة ،ومتتّعوا بطاق ٍة عنيفة على التدمري .لكن هدفهم ،وفق ًا لبولتو ،هو بلوغ لغ ٍة
ٍ
ك ّلية ،تد ّمر وت�ش ّيد يف � ٍآن واحد .يف نظري ،الثورة ‘الكهربائية’ هي �أهم من الثورة ‘الباردة’
التي تبدو يل �أكرث كال�سيكية و�أق��ل فاعلية� .سوترو كان �أكرث ال�شعراء ‘الباردين’ موهبة
وابتكار ًا ،وقد و ّقع مع فلرت ع ّدة ن�صو�ص ،على طريقة بروتون و�سوبو� ،أبرزها ن�ص عاي�شة
الذي �أ�سقطا فيه ‘�أنا’ خا�صة ،تختلف مرار ًا مع تط ّور الن�ص ،وبالتايل ،ال هوية ثابتة لها� ،أو
بالأحرى لها هو ّيات متع ّددة.
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بعد ا�ستنتاجك عدم قدرة املجتمعات على تغيري العامل من خالل ٍ
ثورات جماع ّية
ف�شلت جميعها على مدى قرنني ،جعلتَ من القدرات ال�شعرية على الإدراك،
وجتديد الأ�شكال واللغة نقطة ارتكاز ثورة الإن�سان احلقيق ّية .بعبارة �أخرى،
طرحتَ فكرة ‘الفردية الثورية’ يف كتابٍ معروف يحمل هذا اال�سم.
ما �أردتُ �إظهاره يف هذا الكتاب هو عدم �إمكانية النظر �إىل اجلماعة والفرد
َ
كنقي�ضني .لقد كان ذلك خط�أً فادح ًا فيما م�ضى .يجب على اجلماعة دعم الفرد والعك�س
�صحيح .يجب �أن تكون العالقة بني الطر َفني متبادلة ومتوازنة مبعنى �أن ال يطغى فر ٌد على
جماعة ،الأمر الذي يقود �إىل تعبُّد الزعيم؛ و�أن ال تطغى اجلماعة على �أي فرد ،الأمر الذي
يقود �إىل ال�ستالينية التي هي �شيوعية زائفة .هذا جوهر فكر بابوف  Babeufالذي ابتكر من
عبارة ‘اخلري العام’  bien communكلمة ‘�شيوعية’  .communismeهدف املجتمع ،وفق ًا للمادة
الأوىل من قانون  ،1793هو ‘اخلري العام’ .لكن عام  ،1795مت تغيري الد�ستور يف فرن�سا
ب�شطب هذه املا ّدة .يقف خلف الثورة الفرن�سية عباقرة ،لكنهم جميع ًا من �أ�صل بورجوازي
با�ستثناء بابوف الذي كان من الطبقة الكادحة.
الفرد ّية الثور ّية تعني �إذ ًا عدم �إخ�ضاع الفرد �إىل �شيء �آخر �سوى �إرادته اخلا�صة
يف جتاوز نف�سه والعامل .الأنا والهوية قطبان �ضروريان النبثاق هذه الفردية .حتى القليل من
جنون العظمة ميكن �أن ي�ش ّكل قاعدة لها� ،شريطة �أن يعرف هذا اجلنون كيف ينفتح على كل
ما هو �آخر� .أنا �أحذر دائم ًا من �أولئك الذين ال ي�سعون داخل الآخرين� ،إال �إىل العثور بطريق ٍة
نرج�س ّية على �أناهم احلال ّية �أو ال�سابقة .ه�ؤالء ال يتق ّدمون ،وال ُيغيرّ ون �شيئ ًا يف ذاتهم �أو يف
حياتهم وطبع ًا يف العامل� .س ّر الفرد ّية الثور ّية هو هنا :يف �إرادة التحويل الثابت للأنا من
خالل جتربة اكت�شاف جميع الآخرين.
تف�سر موقف �أراغ��ون الإيجابي من النظام ال�سوفياتي ال�ستاليني حتى
كيف ّ
نهاية اخلم�سينات ؟
لعل �أراغ��ون كان �أذك��ى من اجلميع� .إذ ّ
ف�ضل متثيل �أقل ّية يف اللجنة ال�سيا�س ّية
للحزب ال�شيوعي الفرن�سي على خدمة م�صالح الر�أ�سمالية ،وحاول من داخل احلزب تغيري
الأ�شياء .يف م�ؤمتر  ،1966جنح يف مترير فكر ٍة مه ّمة‘:ال رقابة على الفن’� .إنها ثور ٌة فرد ّية
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داخل جماعة من الأفراد .وث ّمة �سبب �آخر لبقاء �أراغون على موقفه املذكور يتم ّثل برغبته يف
حماية ليلي بريك التي كانت ع�ضو ًا يف �شعبة املخابرات الرو�س ّية .ومع ذلك ،كانت مه ّددة من
�ستالني ب�سبب �أ�صولها اليهود ّية� .أراغون جنح يف �إنقاذ حياتها وحياة �أختها� .أمنيته ال�س ّرية
كانت �أن يت�صالح مع بروتون ،ولذلك �أر�سل بيار ديك�س للقاء بروتون يف هذا املو�ضوع .لكن
هذا الأخري رف�ض امل�صاحلة قائ ًال « :ث ّمة د ٌم كثري بيننا» ،يف �إ�شارة منه �إىل جمازر �ستالني.
�أفهم موقف بروتون طبع ًا ،لكني �أفهم �أي�ض ًا موقف �أراغون.
كيف حتدّد موقع ال�شعر اليوم يف جمتمعنا ؟وكيف تنظر �إىل م�ستقبله و�إىل دور
ال�شاعر ؟
�إنه �س�ؤا ٌل وا�سع ت�صعب الإجابة عليه ،لكنه �س�ؤا ٌل جوهري نظر ًا �إىل هذه ال�صعوبة
بالذات .من بني الأ�سئلة التي تبقى بال �أجوبة مقنعة� ،إنه �أكرث �س�ؤال يه ّمني لأنه يحفر داخلنا
ب�شكل
نوع ًا من الثقب العميق الذي ميكن �أن ن�س ّميه ه ّوة تدفعنا �إىل الت�سا�ؤل حول �أنف�سنا ٍ
جوهري كل يوم.
كيف حت �دّد ال�شاعر بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص ا آلخ��ري��ن؟ م��ا امللكة التي مت ّيز
ال�شاعر كفر ٍد خا�ص ؟
دور ال�شاعر هو �أحد �أقدم الأدوار التي لعبها الب�شر يف تاريخهم .يقول رامبو :
«�ستكون �شاعر ًا « »vates erisيف �إحدى ق�صائده الأوىل التي كتبها باللغة الالتين ّية .وبالتايل،
فال�شاعر رجل حتدٍّ يتم ّرد باكر ًا على م�سقط ر�أ�سه وعائلته ،ويخاطر يف البقاء وحيد ًا ،ويعرف
ذلك� .إنه الفا�شل �سلف ًا .هذا هو دور ال�شاعر طاملا لديه دور داخل املجتمع� :أن مينح وجه ًا
�شخ�ص
احلي امل�ستحيل� .إنه �إيكار  Icarusبجناحني يذوبان ب�سهولة حتت �أ�شعة ال�شم�س؛
ٌ
لذلك ّ
ويفاج�أ كل يوم لأنه ال يزال على قيد احلياة ،وقاد ٌر على ال�سمع ،والنظر،
يغو�ص داخل الفراغَ ،
واللم�س ،وال�سري .بالن�سبة �إىل هذا الإن�سان ،كل يوم يعي�شه هو انت�صار .وحني يتجاوز الثمانني
مثلي ،ميكنه �أن يقول �أنه جتاوز الكثري من العقبات .ويف ذلك لغ ٌز يتع ّذر �سربه.
ٌ
اجتاهات
�أي��ن يقف ال�شعر الفرن�سي اليوم وم��ا ر�أي��ك يف م�شهده ال��ذي تعربه
كثرية خمتلفة؟ ومن هم �شعرا�ؤك ّ
املف�ضلون ؟

الآخر | �صيف 2011

االن جوفروا

�أتابع عن قرب كتابات �شعراءٍ �ش ّبان غري معروفني كفاية.
هل تق�صد حركة  Avant-poste؟
نعم ،مثل بابلو دوران  Duranاملبتكر على م�ستوى ال�شكل الطباعي للق�صيدة وطريقة
ب�شكل وا�سع� ،أو مالك َعبو
ت�صميمها على ال�صفحة والذي ي�ستخدم البيا�ض (�أو الفراغ) ٍ
 Abouالذي انطلق يف رواية بعنوان حت ُّول يتجلى فيها عم ٌل ج ّبار على اللغة ،وح ّرية كبرية يف
ا�ستخدام الكلمات وقواعد النحو ،و�سامويل دودوي  Dudouitالذي �أنهى م� ّؤخر ًا بحث ًا �ضخم ًا
حويل.
ما الذي يجعل منهم جمموعة� ،أو ما هي مم ّيزاتهم ؟
بتجاذب اختياري يق ّربهم
ال ميكن �أن ننظر �إليهم بو�صفهم جمموع ًة .الأمر يتع ّلق
ٍ
عالقات ثابتة� .إنهم جمموعة م�ضا ّدة anti-
من بع�ضهم بع�ض ًا وي�سمح لهم برعاية وتنمية
ٍ
.groupe
لع ّل �شخ�صك هو قا�سمهم امل�شرتك ؟
�أنا �أحد قوا�سمهم امل�شرتكة و�أتابع بانتباه ما يكتبونه.
�أين وكيف حتدّد جتربتك ال�شعرية على �ضوء امل�شهد ال�شعري احلديث واملعا�صر
يف فرن�سا ؟
ككائن
�شعر معي�ش ي�ش ّكل فيه انفتاح الكلمات ،وانفتاح ال�شاعر
�أغ ّذي مي ًال �إىل ٍ
ٍ
ب�شري م�شروع ًا حياتي ًا واحد ًا .ال�شاعر �إذ ًا ،يف نظري ،هو رجل (�أو امر�أة) �إ�صغاء وحركة،
يتوجب على ال�شاعر �أن يكتب ؟ نعم ،يف حال �ساعده ذلك على
ولي�س بال�ضرورة رجل كتابة .هل ّ
ب�شكل �أف�ضل ،و�إال ما �أهمية الكتابة ؟ �أنتظر من ال�شعر �شيئ ًا �آخر
الإ�صغاء وال�سفر واملعرفة ٍ
غري الأفق املحدود جد ًا جلميع الق�صائد التي تقوم على ر�صف الكلمات بطم�أنينة وبطريقة
متّقنة .ال�شعر هو �أ ّو ًال رها ٌن ُيعا�ش ،جمازفة داخل الف�ضاء القيِّم الوحيد ،ف�ضاء حياة ال�شاعر
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بالذات .لي�س ال�شاعر �أديب ًا بل هو م�صبا ٌح يف ليل املعنى ،ناق ٌد دوره –�إن كان لديه دور– فتح
الأبواب يف �أي مكان وقبل �أي �شيء داخل ذاته لبلوغ �أو �إثارة ده�شة الكينونة .يعمل ال�شاعر �أو ًال
على الإفالت من االنغالق ،وعلى عبور جميع ال�شبكات املق ِّيدة (�شبكات املجتمع ،ولكن �أي�ض ًا
�شبكات فكره و�شبكات انعدام فكره) ،وعلى جت ّنب الفخاخ .ولذلك ال بد له من ‘�سرتاتيج ّية
�أر�ض ّية’ .فكي ال ين�سى �أنه ال ولن ينتمي �إىل � ّأي �أر�ض ،جنده ال يف ّكر فقط يف تغيري منهج
كتابته ،بل �أي�ض ًا �سلوكه وا�سرتاتيج ّية حياته .مترير ال�شعر ا َملعي�ش قبل ال�شعر املكتوب ال يمُ ّثل
بالن�سبة �إ ّ
يل فر�صة بقاءٍ بني ُف َر�ص خمتلفة ،بل الفر�صة الوحيدة .بدون ال�شعر ا َملعي�ش يف كل
مكان تقرتب ق�صائد ال�شاعر �أكرث ف�أكرث من ذلك املر�ض القاتل الذي هو ال ّديانة الطاغ ّية يف
ع�صرنا� ،أي ميتافيزيقيا الأحاد ّية  .solipsismeفقط حني نعي�شه قبل �أن نكتبه ،ي�صبح ال�شعر
ال�شرط الأ ّول لتغي ٍري غري متو ّقع و�سعيد حلياتنا.
بر�أيك ،هل يت�صف ال�شعر الفرن�سي اليوم بالديناميك ّية نف�سها التي نلحظها
خالل مرحلة الطالئع يف القرن املا�ضي ؟
حني يكون ال�شعر م�سترت ًا ،و�أق�� ّل �شهرة ،ال يعني �أنه �أقل حياة �أو حيو ّية� .إحدى
وظائف ال�شعر هي �أن يعي�ش خمفي ًا ،يف مركز البعيد.
هل انعدام املجموعات �أو احلركات ال�شعرية اليوم هو الذي يجعل ال�شعر �أق ّل
مرئ ّية� ،أم �أن الأم��ر يعود �إىل خطاب عدد كبري من ال�شعراء املعا�صرين الذي
�أ�ضحى �أكرث التبا�ساً وع�سري الفهم والإدراك ؟
ربح’ ،وهذا هو ال�سبب .لو �أن ال�شعر ُيباع
كتبتُ ق�صيدة بعنوان ‘ال�شعر غري ُم ٍ
مقاالت كثرية .ال يتك ّلم ال�صحافيون �إال عن الكتب التي القت جناح ًا .ومبا
ب�سهولة حل�صد
ٍ
�أن ال�شعر �شبه خفي ،يهملونه كما لو �أنه غري موجود .يف ال�ستينات ،قمنا� ،أنا و�صديقي بايي،
نق�ص ؟ والحظنا �أنه حتى زمن النق�ص ال
ٍ
زمن ٍ
بتحقيق حول ال�س�ؤال التايل :ملاذا ال�شعر يف ِ
مينح ال�شاعر دور ًا �أ�سا�سي ًا .حالة ال�شعر هي نف�سها يف جميع احلقب التاريخ ّية و�أمره يتع ّلق
أفراد منعزلني يعرفون كيف يتع ّرفون على بع�ضهم بع�ض ًا،
دائم ًا مبجموعات �صغرية� ،أو ب� ٍ
بوا�سطة التجاذب االختياري .وهذا الأمر م�ستمر� ،إال �إذا منت الرقابة التجار ّية ،ومنعت
ال�شعراء من ن�شر دواوينهم.

الآخر | �صيف 2011

االن جوفروا

هل عبارة  Avant-posteم�ستوحاة من عبارة  Avant-garde؟
نعم ،لكنها ت�ش ّكك �أي�ض ًا يف تركيبتها مبفهوم ‘ما بعد احلداثة’ .postmodernisme
ما ر�أيك يف هذا املفهوم ؟ هل توافق على �أننا اليوم يف مرحلة ت�ص ُلح ت�سميتها
بهذه الطريقة؟ هل من املمكن ّ
تخطي احلداثة ؟
�إنها عبارة م�ستعارة من فن الهند�سة ،رفعتها حركة هند�س ّية تقوم على التقليد،
واال�ست�شهاد مبهند�سني قدماء �أُعيد حتديثهم .باخت�صار� ،إنه نظام جديد جلمع الأ�شكال مع
العودة دائم ًا �إىل مراجع من املا�ضي .لكني ال �أوافق طبع ًا على تركيبة العبارة ،وعلى املعنى
ب�شكل ُمط َلق»؛
الذي ت�سيرّ ه اليوم .رامبو قال يف ف�صل يف اجلحيم « :يجب �أن نكون حديثني ٍ
وهو قول ال ميكن جتاوزه لأن احلداثة احلقيق ّية تفر�ض التجديد ،وبالتايل �أي جتديد ال ميكنه
�أن يقع �إال �ضمنها.
َمن هم �شعرا�ؤك ّ
املف�ضلون الآخرون يف فرن�سا ؟
�إمييه �سيزار  ،Césaireومالكوم دو �شازال ،و�إدوار غلي�سان  Glissantالذي يكتب نرث ًا
لفكر �شعري فريد.
جديد ًا رائع ًا وم�سيرّ ًا ٍ
ثمة ناقد فرن�سي ق��ال عنك « :هنالك احل ّرية احل � ّرة التي ُيظهرها جوفروا
خ�صو�صاً يف تط ّور ق�صائده الثابت ».كيف ت�صف هذا التط ّور ؟
يف البداية ،كان �شعري ب�صري ًا للغاية ،كما يف ديوان ن�شي ٌد للنقي�ض الذي ز ّينه
رونيه ماغريت
بر�سوم رائعة .ففي هذه الق�صائد ،ا�ستخدمتُ تقن ّية فريدة تقوم على ال�ضغط
ٍ
جفني وت�سجيل ال�صور النعا�س ّية  hypnagogiquesالتي تت�ش ّكل من ج ّراء ذلك
ب�أ�صابعي على ّ
يف الذهن .وتدريجي ًا ،بد�أتُ بالعمل على اللغة ،كما يف ديوان م�سار الذي خلطتُ فيه امل�سموع
باملرئي ،مع الرتكيز على العن�صر ال�سمعي بطريق ٍة �أخذت كل ق�صيدة فيه �شك ًال �شبه مو�سيقي
ا�ستخدام غزير لل�سجع واملجان�سات ال�صوت ّية� .أما الق�صيدة الأخرية التي فرغتُ ت ّو ًا
بف�ضل
ٍ
تالعب ت�ص ّوري ،و�سمعي يف � ٍآن واحد؛ أ�بينّ فيها
من كتابتها�‘ ،سارية �أخرية’ ،فرتتكز على
ٍ
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كيف �أن الكلمات ت�صدي داخل بع�ضها بع�ض ًا ،فت�ش ّكل �شبكة معنى م�ستقلة عن اللغة النرثية.
يف مقدّمته للأنطولوجيا التي �صدرت لك حتت عنوان �إنه احلا�ضر دائما (دار
‘غاليمار’) ،يقول الباحث مي�شال �أونفري « : Onfrayن�شيد جوفروا ينتمي �إىل
مو�سيقى العامل :ت�صادُم �أفعال وكلمات� ،صور وانطباعات ،انفعاالت وق�ص�ص،
�أماكن و�أ�شخا�ص .هنا الفعل الثوري ،هناك الفعل ال�سوريايل  ،وهنالك الفعل
ال�شعري ال�ك�ب�ير ،ب��دون �أن ين�سى كوكبة الأ� �ص��دق��اء ».ه��ل ت��واف��ق على هذا
الو�صف ؟
�إنها ح�صيلة ج ّيدة ل�شعري.
كما �سبق �أن � َ
أ�شرت ،يلعب العن�صر ال�سمعي دوراً مه ّماً يف �شعرك ،ما ر�أي��ك يف
ال�شعر الذي يع ّرف عن نف�سه بهذا العن�صر ؟
فرن�سوا دوفرين هو الذي انطلق يف هذا النوع ال�شعري املهم .ومع �أن �إيزيدور �إيزو،
هو الذي ح ّدد ب�سذاجة كبرية �أفق هذه ‘الكتابة’ يف بيانه احل�� ْريف .لكن دوفرين هو الذي
ط ّورها بقوة عرب ا�ستخدامه يف ق�صائده ال�شعارات ،والعالمات التجار ّية بطريق ٍة �ساخرة
التالعب بعنا�صرها ال�سمع ّية .وبذلكُ ،تعد �إجنازاته امتداد ًا لالختبارات الدادئية
تقوم على
ُ
التي قادها تزارا  Tzaraوهوال�سنبك  .Huelsenbeckطبع ًا ث ّمة �شعراء �آخرون ن�شطوا يف هذا
بطرق خمتلفة ،مثل برنار هايد�سيك  Heidsiekالذي ارتكز �أكرث
املجال يف الفرتة ذاتها ،و�إن ٍ
على التقن ّيات ال�سمع ّية ،و�أكنّ له وملن تبعه االحرتام كله.
تغ ّذى �شعرك �أي�ضاً من �أ�سفارك الكثرية على م�ستوى م�ضمونه .وعلى امل�ستوى
ال�شكلي ؟
حني كتبتُ ديوان  Trans-Paradis-Expressا�ستخدمتُ ال�شكل الذي اعتمده دانتي،
�أي املقطع الثالثي  ،tercetوح�� ّول��تُ مفهوم دانتي لهذا ال�شكل لتطبيقه على زم ٍ��ن �آخ��ر،
احلا�ضر.
وماذا عن �شعر ال�شرق الأق�صى الذي تعرفه ج ّيداً ؟
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كتبتُ ق�صائد هايكو ،لكنها لي�ست �أف�ضل ما كتبته يف ميدان ال�شعر .من ال�صعب
جد ًا تقليد الأ�شكال ال�شعر ّية اليابان ّية املرتبطة بق ّوة بثقافة اليابانيينّ وذهن ّيتهم .باملقابل،
�أق�ترب �أكرث يف كتابتي ال�شعرية من ال�شعر ال�صيني ،لأنه يتح ّدث عن كل �شيء ،ويقارب
جميع جوانب احلياة .لكن جتربتي الطويلة ك�أجنبي يف اليابان ،وداخل اللغة اليابان ّية ،كانت
حا�سمة على م�ستوى تنفُّ�س ممار�ستي ال�شعر ّية يف بداية الثمانينات .فا�ستقراري يف هذا البلد
دروب
علي دفعاين نحو ٍ
ملحق ًا ثقافي ًا يف ال�سفارة الفرن�س ّية ،واختباري غرابة لغته وعاداته ّ
�أخرى غري تلك التي اختربتها حتى ال�سقم يف الغرب .بعبار ٍة �أخرى� ،أخرجني اليابان من
املتاهة التي كنتُ �أدور فيها يف فرن�سا عرب توجيهي نحو ما يح�صل ،وينب�ض حتت الكلمات
وفجر ّيف �صمت ًا �أقوى من �أي لغة ،وح ّرر فراغ ًا ال ي�سعنا �أمامه �سوى ال�ضحك
وخلف اللغةّ .
�أو ال�صمت .وهذا ما دفعني �إىل الكتابة من جديد  ،وبطريق ٍة �أخرى ت�أخذ ال�صمت يف عني
االعتبار ،لي�س فقط كمكان والدة الكلمات .باخت�صار ،م ّدين اليابان بطاق ٍة جديدة و�أخرجني
من ذاتي ،وج ّردين من وجودي ال�سابق .وقد �سمح يل ذلك مبالقاة ذاتي وم�صاحلتها فيما
وراء �أي هو ّية مغلقة.
ب�صريتك يف ه��ذا امل�ج��ال ت�سبق اكت�شافك لليابان .فمنذ ع��ام  ،1977ق�ل��تَ يف
ق�صيدتك ‘نقد ذاتي’« :يجب مقارعة ال�شعر ،ط��رده من ال ��وزارات ،وزعزعة
م�شنقة الكلمات هذه� ،شجرة الت�شدّق الكالمي»...
نعم .ال بد من �إبعاد ال�شعر عن وزارات الثقافة ،وعن ال�شعراء الذين يخنقون
ك�سائل منوي .البالغة م�ستهدفة �أي�ض ًا يف
الكلمات يف كتاباتهم املعيار ّية ،بد ًال من قذفها
ٍ
هذا القول.
حلمم نار ّية،
وحتى يف ‘ق�صيدة عمودية’ ( ،)1958تقول« :ال�شعر هو قذف �آين
ٍ
ّ
بال مواربة وال ق ّفازات» .ن�ست�شف يف هذا القول تعظيماً لعفوي ٍة تذكرنا بالآلية
ال�سوريال ّية.
موجهة ،وبالتايل غري �سوريال ّية.
نعم ،لكن العفوية التي �أدافع عنها هي ّ
يف هذه الق�صيدة تقول �أي�ضاً « :مل �أعد أُ�طيق فكر احلديث ،ونوامي�سه حيث يتم
خنق الفكر».
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ما �أن نحدِّد قواعد للحداثة حتى يتم جتاوزها �أو انتهاكها .ثمة دائم ًا تابعون
يكتبون وفق ًا لزي الع�صر� ،أق�صدهم بهذا القول .لكني ال �أن�سى �أن احل�صول على جرناالت
ج ّيدة يتط ّلب الكثري من اجلنود الرديئني.
دائماً يف الق�صيدة نف�سها ،تقول « :ج�سدي ي�سرت النور الذي ُولد فيه ذهني ».هل
ث ّمة ُبع ٌد ميتافيزيقي يف هذا القول� ،أم �أنا خمطئ ؟
لطاملا اعتقدتُ �أن الفكر هو م�س�ألة ما ّدية ،و�أن��ه يتع ّلق بن�شاط نقاط اال�شتباك
الع�صبي يف ال��دم��اغ .ونعرف منذ ف�ترة �أن الإن�سان ال ميلك القدرة على �أن ي�ستخدم �إال
جز ًءا �ضئي ًال من خالياه الع�صبية� .أعتقد �أن ال�سر يكمن هنا .الفكر هو نو ٌع من ال�سريورة
الكهرطي�سية اخلا�صة بالدماغ ،وبالتايل ي�سري بطاقة كهربائية .وهذا ما ح ّثني على املدافعة
عن ‘ال�شعر الكهربائي’� ،إذ وجد �أربابه كلمة ت�شري �إىل �سريورة تداعيات الدماغ ،لي�س فقط
خالل احللم ،ولكن �أي�ض ًا خالل اليقظة .نعرث لدى ال�شخ�ص الذي يحاول �أن يكتب ق�صيدة
نف�س ال�سريورة الذهن ّية اخلا�صة باحللم .والق�صائد اجل ّيدة هي �أحالم يقظة نهار ّية� .أنا ال
�أعتقد بفكرة التعايل ،بل باحل�ضور ّية ،وب�أن الذهن حا�ض ٌر يف املا ّدة .ال �شيء يف ّرق �سلوكنا عن
�سلوك احليوانات .حتى الفيلة حتتفل ب�أمواتها� .إذ ًا من الغريب �أن نف ّرق الإن�سان عن احليوان.
لكنك ت�شري يف قولك �إىل ح�ضور نو ٍر �أو برقٍ ي�سعى الإن�سان خلفه...
ن�سعى �إىل التقاطه ،نعم ،كالربق �أو ال�صاعقة التي هي ظاهرة كهربائية �أي�ض ًا !
يف ق�صيدة ‘نقد ذاتي’ ،تقول « :النقد هو ال�شكل الأكرث حيا ًة لالهتمام الذي
نر�صده الهتمام الآخرين ».ما ر�أيك بالنقد الذي يمُ ا َر�س اليوم يف فرن�سا ؟ هل
هو مب�ستوى النقد الذي مور�س خالل مرحلة الطالئع ال�شعر ّية والفن ّية ؟
كال ،معك حق .الأزمة لي�ست يف ال�شعر .لقد بد�أت مع ماالرمي  Mallarméوتط ّورت
حتى والدة ال�سوريال ّية حيث تعزّزت �إىل حد اخترب ال�شعر فيه موته بو�ضع نف�سه مو�ضع ت�سا�ؤل
يف �سياق بقائه �أو جتديده .لي�س م�صادف ًة انتحار الكثري من ال�شعراء .كانت جتربة م�شرتَكة.
�أنا �شخ�صي ًا كتبتُ يف �سن الثامنة ع�شرة ق�صيدة بعنوان ‘مديح االنتحار’ ،قبل �أن �أجتاوز تلك
املرحلة.
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يف�سر
هل �أن خو�ض ال�شعراء �أنف�سهم غمار الن ّقد خالل تلك املرحلة هو الذي ّ
غناها على هذا امل�ستوى ؟
نعم ،لأن ال�شعراء هم �أف�ضل الن ّقاد� ،إن يف الأدب �أو يف الفن� .أعطيك مث ًال واحد ًا:
كتاب �إيف بونفوا  Bonnefoyحول �ألربتو جياكوميتي .Giacometti
لديك موقف �سلبي مثري من وا�ضعي النظر ّيات يف امل�ي��دان ال�شعري الذين
ت�ش ّبههم بالرقابة.
كل ‘علم’ حول الكتابة ال ي�أخذ بعني االعتبار جتربة الكتابة بواقعها الع�صبي،
والفيزيولوجي ،واملادي ،هو جم ّرد تنظري �سقيم با�سم العلم .القول اجلديد الذي مل ي�سمعه
مربمج ومن قدرته على اال�ستقبال .يجب علينا �إذ ًا البحث عن
�أح ٌد بعد ينبع من ٍ
فكر غري َ
تلك النقطة التي يبد أ� فيها فك ٌر جديد ببثِّ
عالمات ،على عتبة االختيار والتدقيق .النظر ّية
ٍ
يتم �إيقافها بفعل هذا العر�ض ،و�إن ُو�صفت
تتقاطع مع الرقابة ،لأنها تعر�ض حال ًة متح ّركة ّ
�ضمن حركتها .فحيث تتوقف النظر ّية لت�شرح ،يعرب ال�شعر ويقلب الأو�ضاع .النظر ّية لي�ست
�سوى �صورة جت ّمد اللغة داخل موتها .حد�سي يف الكتابة ،مبا فيه الكتابة النقد ّية ،يبقى
�شخ�ص �آخر ،فيمنح حياتي بالت�أكيد ُبعد ًا
غريزي ًا �إىل حد يبدو كما لو �أنه ي�أتيني من �إرث
ٍ
ميكنني �أن �أ�ستخل�ص منه نظر ّيات .لكني جت ّنبتُ دائم ًا ذلك ومل �أكتب �إال انطالق ًا من �أفكا ٍر
حتت ّية رف�ضتُ دائم ًا �صوغها بدقة على رغم مت ّلكي القدرة على ذلك� .ش ّكلت الأفكار داخلي
الوعي فكري ال �أ�سعى �إىل تف�سري ر�سائله.
دائم ًا جزء ًا من ٍ
فجرت احلدود بني خمتلف امليادين
مقارن ًة بالطالئع ال�شعر ّية والفن ّية التي ّ
الفن ّية ،و�أ� �ص��درت جم�لات �شاملة ،ن�شاهد منذ ف�ترة ع��ودة �إىل ال ��وراء و�إىل
ال�ت�ق��وق��ع م��ع ال�ظ�ه��ور ال�ك��ا��س��ح ل�ل�م�ج�لات املخت�صة مب �ي��دانٍ حم � �دَّد‘ :فنون
ت�شكيلية’‘ ،ت�صوير فوتوغرايف’�‘ ،شعر’...
معك حق .ويعود ال�سبب �إىل تط ّور العلوم على �شكل اخت�صا�صات ال نهاية لها
وبطريق ٍة م�ستقلة عن الأدب والفن .وما ن�شاهده اليوم هو ت�أثري هذا التط ّور حتى على هذين
امليدانني� .أين�شتاين هو العالمِ الوحيد الذي حاول جمع املعارف العلم ّية ،وتفجري احلدود التي
تف�صل بينها .ينق�صنا اليوم �أين�شتاين جديد.
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الرواية املعي�شة
كيف حتدّد كتابتك الروائية وتط ّورها مقارن ًة بكتابتك ال�شعر ّية ؟
تختلف رواياتي ،الواحدة عن الأخرى .ث ّمة روايات م�ستقاة من �سريتي الذاتية،
و�أخرى ت�سري فقط وفق ًا لقواعد �شكل ّية .يف كل رواية ،حاولتُ اختبار تقن ّية روائ ّية جديدة،
متام ًا كما يف جمموعاتي ال�شعر ّية .رواياتي ال ُت�شبه بع�ضها بع�ض ًا وتختلف وفق ًا لطريقة
تفكريي يف كل حقبة� .أنا قاد ٌر على رواية الق�صة نف�سها ُ
أحب
بط ُر ٍق خمتلفة ،ولهذا تراين � ّ
جامي�س جوي�س  ،Joyceفكل ف�صل من كتاب عولي�س مكتوب بطريق ٍة فريدة.
هل ث ّمة رابط بني كتابتك الروائ ّية وكتابتك ال�شعر ّية؟ هل هو ال�سرد املَعي�ش؟
املا ّدة (�أحداث واقع ّية ،وخيال ّية ،ا�ست�شهادات� ،أقوال ،ر�سائل ،الخ ).؟
نعم� ،إنها املا ّدة ذاتها.
كيف بلغتَ النوع الروائي املجدِّد ‘اخلرافة الذاتية’  l’autofictionالذي ينتمي
�إليه كتاب الرواية املعي�شة؟ وهل توافق على عبارة ‘اخلرافة الذاتية’؟
عجب برواياتي وا�ستوحى منها
العبارة ابتكرها فيليب فوري�ست  Forestالذي �أُ ِ
تعريفه بهذا النوع الروائي الذي ال عالقة له بال�سرية الذات ّية املحوَّلة �إىل رواية ،بل بخراف ٍة
ت�ستمد الكثري من وقائعها من �سرية كاتبها .وفيها ،يك�شف الراوي نف�سه ويحاول حما�صرة
هو ّيته .لكن �أمام وقائعه املختلفة دائم ًا يفقد هو ّيته اخلا�صة ويكت�شف تع ّدديته .يف الرواية
رجل جهد للعي�ش وفق ًا ملخ ّيلته ،ال يت�ضارب ال ُبعد
املعي�شة التي �أعيد فيها ت�شكيل م�سار ٍ
الروائي البديهي ،وهاج�س ال�سرية الذات ّية ،بل ينخرطان �ضمن
م�شروع م�شرتك يلغي
ٍ
وجه
امل�سافة االعتباط ّية التي تف�صل عاد ًة بينهما .ومبا �أن املخ ّيلة هي املعنى ال�س ّري الذي ّ
حياتي ،بقيتُ يف هذه الرواية وفي ًا لنف�سي حني قر�أتُ مراحل م�ساري لي�س كما ح�صلت بل
كما بدت يل.
�أف�ضل مدافعة عن هذه الرواية نقر�أها داخلها ،حني تقول « :الرواية الأكرث
ك�شفاً التي ميكن لإن�سانٍ �أن يكتبها لي�ست �سوى رواية حياته اخلا�صة»...
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نعم ،لكن جناح هذه الرواية يعود �أي�ض ًا �إىل ال�شكل الذي ابتكرته للإجابة عن
مفارقات خطابي ،فال �أنا وال القارئ نعرف جيد ًا طبيعة الأحداث امل�سرودة :واقع ّية � ،أم �أعيد
ابتكارها ،وداخل �أي ف�ضاءٍ نتق ّدم ،ف�ضاء الإ�ستيهام� ،أم ف�ضاء الذاكرة ؟
بع�ض الن ّقاد يربطون م�س�ألية هذا النوع الروائي بكتاب مي�شال لريي�س .Biffures
لريي�س كان �صديقي ،وت أ��� ّث��رتُ كثري ًا به .كنتُ �أ�س ّلمه خمطوطاتي و�أطلب منه
انتقادي .وقد ا�ستفدتُ كثري ًا من مالحظاته .بف�ضله �أي�ض ًا ،حدّدتُ جيد ًا تطلُّب احلقيقة
الغايل الثمن الذي ورثه من ال�سوريال ّية ،ومل يتم ّكن من �إظهاره �إال خارجها .يف نظري ،من
عمل �أدبي �آخر .كل �شيء
عمل �أدبي �-أو ف ّني -يقف خلف والدة ٍ
العبث حماولة حتديد �أي ٍ
يختلط يف ذهن من يت�صوَّر ويتخ ّيل .ومع ذلك ،لي�س خط أ� �أن نف ّكر �أن كتاب لريي�س الذي
تذكره لعب دور ًا حم ّدد ًا يف والدة ‘الرواية املعي�شة’.
ويف هذا ال�سياق ،ميكننا �أن نذكر �أي�ضاً اعرتافات جان جاك رو�سو  ،وكتابات
حميمة ل�ستاندال.
هذا �صحيح .ال�سبب الذي يجعلني � ّ
أف�ضل �ستاندال على �أي كاتب �آخر من القرن
أ�سلوب مبا�شر عما �سمعه �أو ر�آه �أو
التا�سع ع�شر ،مبا فيه رامبو ولوتريامون ،هو �إف�صاحه ب� ٍ
ا�ستنتجه� .أعرف �ستاندال بطريق ٍة حميمة كما لن �أعرف �إطالق ًا رامبو ،على رغم الر�سائل
التي كتبها من ه ّرار .ولل�سبب نف�سه � ّ
كتابي نادجا
أف�ضل بروتون على جميع ال�سورياليينّ  .ففي ّ
والأواين امل�ستط َرقة ،يقارب من �أقرب م�سافة ممكنة حياته احلقيق ّية� .إذ ًا� ،إنه تط ّور تدريجي
قادين �إىل ‘الرواية املعي�شة’ .ويف الفرتة التي كتبتُها كنتُ �أعاين من �أزم ٍة داخل ّية .كنتُ �أت�ألمّ
كائن
من تناق�ضاتي قبل �أن �أالحظ �أن التناق�ضات هي عن�صر مك ّون و�إيجابي يف �شخ�صية �أي ٍ
ب�شري .وهذا ما دفعني �إىل القيام مبدح التناق�ض يف هذه الرواية ،و�إىل عدم حماولة �إخفاء
جت ّلياته الكثرية داخلها .الأ�شخا�ص الذين يحاولون �إخفاء تناق�ضاتهم حتت قناع �أخالقي،
جمل ر ّنانة حول ‘وحدة
وي ّدعون التما�سك املنطقي يف �أفعالهم و�أقوالهم ،ويتد ّثرون داخل ٍ
ال�شخ�صية’ ،لن ميكنهم �أبد ًا منع العدو الذي يف داخلهم من تكذيب كل ما ي ؤ� ّكدونه علن ًا.
الفرد ،مثل ال��ذ ّرة ،قابل لالن�شقاق ولالنف�صال عن نف�سه .وهذه العملية هي التي تو ّلد
طاقة فكره اخلا�ص .لكن يجب �أن ي�ستنتج ذلك بنف�سه ويعرتف به كي ت�صبح الثورة ممكنة
داخله.
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فن وف ّنانون
�أنتَ �أي�ضاً ناقد ف ّني ،ومكت�شِ ف مواهب فن ّية كثرية ،وم� ّؤ�س�س جمموعات فن ّية
مه ّمة .كيف �أتيتَ �إىل الفن الت�شكيلي؟ هل بوا�سطة الفنانني ال�سورياليينّ ؟
فندق
يف �سنّ الرابعة ع�شرة� ،سكنتُ مع �أمي و�أخي يف بلدة فرن�س ّية ،وحتديد ًا يف ٍ
يعج بالثعابني .ويف هذا
�صغري يدعى ‘طرف العامل’ لكونه يقع على �شاطئ �صخري منحرف ّ
املوقع ،حققتُ لوحتَني يظهر فيهما الفندق واجلرف ،ا�شرتاهما مني �صاحب الفندق .و�أتذ ّكر
�أن أ� ّمي قالت يل �آنذاك « :ال ب�أ�س �أن ترغب يف الكتابة ،لكنك تبيع لوحاتك يف الرابعة ع�شرة
وحل�س التناق�ض داخلي فقط �أجبتها « :هذا
ر�سام ًا».
ّ
من عمرك� .إذ ًا قدرك هو �أن تكون ّ
ممكن� .س�أر�سم من ح ٍني �إىل �آخر ،لكني � ّ
أف�ضل الكتابة ».ويف املدر�سة ،كنتُ الأ ّول يف ما ّدة
الر�سم ،كما يف ما ّدة اللغة الفرن�س ّية� .إذ ًا ،هذا اال�ستعداد للر�سم �س ّهل دخويل فيما بعد ميدان
الفن .يف تلك الفرتة ،مل يكن هنالك كتب كثرية حول فن الر�سم ومل نكن نعلم جيد ًا َمن هم
الفنانون املح ّدثون .كانت هنالك رقابة �صارمة من قبل نظام في�شي الذي مل يكن ينظر �إىل
كتاب �صغري حول فان غوغ �سحرين فرت ًة طويلة.
ه�ؤالء الفنانني بع ٍني را�ضية .لكني عرثتُ على ٍ
وحني قدمتُ �إىل باري�س ،مبا�شر ًة بعد احلرب ،تابعتُ درو�س ًا يف الر�سم ،بت�شجيع من �أ ّمي� ،إىل
�أن التقيتُ بربوتون عام  1946يف منزله حيث اكت�شفتُ جميع اللوحات التي كان قد جمعها من
فنانني مثل بيكا�سو ،خوان مريو� ،إيف تانغي  Tanguyماك�س �أرن�ست  ...Ernstفكانت �صدمة
كبرية .بروتون هو الذي فتح يل باب الفن الت�شكيلي و�أحدث ثور ًة يف نظرتي ،م ّكنتني من
كواقع وحيد .بف�ضله ،التقيتُ بكثري من الفنانني ،وحتديد ًا
بلوغ �شيءٍ �آخر غري ما كنا نعتقده ٍ
ب�أولئك الذين �أ�صبحوا ب�سرعة �أ�صدقاء حميمني ،اكت�شفتُ معهم كل ما كنتُ �أحلم مبعرفته
حول الفن احلديث ،مثل فيكتور براونر ،وجياكوميتي وماتّا.
لعب براونر دوراً مهماً يف حياتك ،عالو ًة على ال�صداقة العميقة التي ربطتكما.
براونر �سمح يل ب�أن �أولد لذاتي ،وب�أن �أخرج من ‘املعنى اخلاطئ’ للأنا و�أ�ش ّرعه
على الآخ��ر .الآخر داخلي ُولد يف بطن لوحة لهذا الفنان بعنوان ‘هناك’ ( ،)1949وهذه
م�س�ألة تختلف كلي ًا عن والدتي من بطن �أمي .بف�ضل هذه اللوحة ،خرجتُ من ذاتي وانت�صرتُ
وعي �آخر داخلي غري
على امليول االنطوائ ّية التي كانت تتهد ّدين ،يف نظر بروتون ،وانبثق ٌ
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وعيي .اجلانب الر�ؤيوي هو �أكرث ما طبعني يف �شخ�ص ّية بروانر وعمله .علينا �أن ال نن�سى �أنه
�أجنز يف �أحد الأيام �صورة ذاتية ً يظهر فيه �أع َور ،وذلك ،قبل فرتة ق�صرية من فقدان عينه
ب�سبب حادث م�ش�ؤوم ! �أهم ّية براونر ال ميكن اخت�صارها بجملة �أو جملتني ،لكن �أكرث ما
يثريين فيه هو تعبريه من خالل جميع �أعماله عن ‘�أنا’ حميم ّية تنجح ،داخل عا ٍمل عبثي ،يف
التع ّلق ب ُب ٍعد �سحري للوجود.
«الكالم يخرج من املوت ،يفلت منه ،وبذلك ي�ستطيع �أن ّ
يبث احلياة يف الكتابة
وينع�شها ب�شكلٍ غري متو ّقع ،كما ي�ستطيع تغيري حياتنا ».ق� ٌ
�ول لك ن��اجت عن
اختبارك بني عا َمي  1948و .1950جتربة ال�صمت واالنطواء على الذات ،وعن
جتاوزك لهذه احلالة عرب ت�ش ّبثك �آنذاك ب�أ�صدقائك الذين كان كالمهم حركة،
ن�شاط ،جنحة ...مثل ما ّتا حتديداً الذي فتح ،بفنه و�شخ�ص ّيته ال�شعر ّية وكرمه،
�أمامك �آفاقاً جديدة.
فع ًال .عالو ًة على م�ساعدتي على جتاوز هذه املرحلة ال�صعبة بفتحه م�شاريع كثرية
�أمامي غيرّ ت منط حياتي وتفكريي ،كان ماتّا �شاعر ًا حقيقي ًا ،قادر ًا ب�سهولة ومهارة مذهلتني
على التالعب بالكلمات ،يقرتب بذهن ّيته من جامي�س جوي�س .بف�ضله ،قر�أتُ هذا الكاتب.
وكان ماتّا �أي�ض ًا الفنان املف ّكر الذي قال لنا كل �شيء عن الإن�سان� ،سجني هواج�سه ونزواته
اجلن�س ّية،
ونظام قمعي �أر�ساه بيده ،عن الإن�سان املرت َهن للبريوقراطية ،الإن�سان-الآلة الذي
ٍ
تدفعه نزوة احلياة فيه على املقاومة والهلع وال�صراخ .ماتّا ذكا ٌء خميف وفاتن يذهب يف
جميع االجتاهات ،وفك ٌر متع ّدد الأبعاد ،وثوري بطريقة ميتافيزيقية فريدة� ،ش ّكل �أ�سطور ًة
ح ّية بالن�سبة �إ ّ
يل قبل �أن �أتع ّرف عليه ،و�أ�ستنتج بنف�سي �أنه مب�ستوى �أ�سطورته� .أو ّد �أن �أ�شري
هنا �إىل م�س�ألة مه ّمة ،وهي �أين ال �أدين له�ؤالء الفنانني بف ّنهم ،بقدر ما �أدين لهم مبعرفتهم
كتب كثرية ،ويناق�شونني يف كل �شيء.
الكبرية� ،إذ كانوا ين�صحونني بقراءة ٍ
وماذا عن عالقتك مبر�سيل دو�شان ؟
منجز �أ ّول
تع ّرفتُ عليه فيما بعد ،يف نيويورك عام  ،1954عن طريق روبر لو ِبلِ ،
�سرية حوله .دو�شان رجل حار ،وودود ،وطريف على رغم ثقافته الكبرية ،بخالف ما يقوله
بع�ضهم عنه .ك ّنا ن�شعر �أمامه مبعرفته املخيفة للفن على رغم مواقفه الراديكالية املعروفة
حول هذا املو�ضوع .التقيتُ به مرار ًا يف باري�س و�أ�صبحنا �صدي َقني نتحدث يف كل �شيء .لكني
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مل �أعا�شره مثل بروانر �أو ماتّا.
يف معر�ض ا�ستح�ضار الت�أثريات الفنية التي خ�ضعتَ لها ،ال ميكننا عدم التوقف
عند فناين النه�ضة الذين اكت�شفتهم يف ايطاليا ،منذ �إقامتك الأوىل يف روما
عام  ،1952وترى �أنهم «ال يزالون �أمامنا و(�أن��ه) يجب على فكرنا ال ّلحاق بهم
بعك�س الزمن ،يف م�ستقبل كل فكر»...
فع ًال .فحني دعاين ماتّا �إىل روما عام  ،1952ع ّرفني على تاجر فن من الأثرياء
علي �أن �أكتبه كمق ّدمة لكاتالوغ معر�ض
الكبار دفع فور ًا يل ،وبطلب من ماتّا ،ثمن ّ
ن�ص كان ّ
ماتّا يف روما .وهذا ما �سمح يل بزيارة جميع املتاحف يف املدن الإيطال ّية .وخالل تنقالتي،
مالحظات كثرية حول جميع فناين النه�ضة الإيطالية ،و�أدركتُ �أن احلداثة
در�ستُ  ،ود ّونتُ
ٍ
ال تبد أ� يف بداية القرن الع�شرين ،بل يف ع�صر النه�ضة ،كما �أدركتُ كيف تختلط مغامرتَي
فن الر�سم والتاريخ بال�شعر .بعبار ٍة �أخرى ،اكت�شفتُ طريق ًٌة �أخرى يف احلياة ،ويف �أن نكون
ذاتنا .ومع �أين مل �أكن يف حقبة �ستاندال ،لكن يف روما ،تع ّلمتُ قراءة اللوحات ،مبا فيها
تلك التي مل �أكن �أدري بوجودها ،كلوحات غا�ستوين نوفي ّلي � ،Novelliأو رافاي ّلو ،Raffaello
�أو ميكالأجنلو  .Michelangeloومن روما �أخذتُ �آنذاك البا�ص لزيارة جيوتّو  ،Giottoثم بيريو
ديال فران�شي�سكا  ،Della Francescaقبل �أن �أم ّر على تينتوريتّو  ،Tintorettoوتيت�سيانو ،Tiziano
كما لو �أين معا�صرهم.
�أ�صبحتُ يف �إيطاليا جم ّمع م��دن ،كما ُيقال عن �أح ٍ��د ان��ه جم ّمع ن�ساء؛ �أد ّون
فنان �إىل �آخ��ر� ،أي يف ال��دور املحوري
مالحظات ،و�أت�أ ّمل يف تقنيات الر�سم املختلفة من ٍ
للفرد يف الت�شييد املثايل للعامل .خالل �سبعة �أو ثمانية �أ�سابيع ،ث ّورتُ حياتي وحلمي ،وطريقة
تك ّلمي ،ونربة �صوتي ،وبالتايل فكري .التغيري كان بحجم االختالف الفا�ضح بني مناخ باري�س
الرمادي القامت بعد احلرب ،ومناخ �إيطاليا الهنيء ،والفرح والإحتفائي� .إقامتي الأوىل يف
ب�شكل وا�سع على فن الر�سم والتاريخ ،بل قلبت كلي ًا نظرتي �إىل
�إيطاليا مل تفتح فكري فقط ٍ
املمكن ،وجعلتني �أدرك �أن الواقع لي�س بال�ضرورة كارثي ًا وقات ًال؛ وميكنه �أن يكون جمي ًال
و�سعيد ًا ،متام ًا مثل لوحات النه�ضة.
يف بداية ال�س ّتيناتّ � ،أ�س�ست جمموعة ‘املعرت�ضني’  Les Objecteursمع فنانني
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ثوريينّ مثل دانييل بومرول  ،Pommerolleوج��ان بيار رينو ،Raynaultو�أرمان
 ،Armandودانييل �سبوري  ،Spoerriو�إريك ديتمان  ،Dietmanوتيت�سومي كودو.
نعم‘ .معرت�ضون’ على العامل كما هو ،لي�س فقط باملعنى ال�سيا�سي �أو الع�سكري ،بل
�أي�ض ًا ك�صانعي �أ�شياء تتمتع ب�شحنة اعرتا�ضية على العامل ،وذلك انطالق ًا من �أ�شياء موجودة
�شجعني يف هذا االجتاه ملالحظته
�أ�ص ًال يتم حتويلها �إىل �أ�شياء �أخرى .رميون كونو ّ Queneau
�أي�ض ًا يف هذه الأ�شياء-القطع ُبعد ًا اعرتا�ضي ًا حتى على فن الر�سم� .أو ّد �أن �أتوقف فقط عند
مثل تيت�سومي كودو الذي عا�ش �صدمة القنبلتني النوويتني على هريو�شيما ،وناغازاكي ،وعبرّ
من خالل �أعماله عن امل�أ�ساوي بطريق ٍة طريفة ،كما فعل بيكيت  Beckettيوني�سكو Ionesco
و�أداموف  Adamovيف ‘م�سرح العبث’� .أكرب فنان ثوري يف القرن الع�شرين لي�س ،يف نظري،
بيكا�سو �أو فرن�سي�س بايكون  Baconبل كودو الذي التقيتُ به يف باري�س منذ ا�ستقراره يف هذه
املدينة ،عند بداية ال�ستينات .وكان �أ ّول َمن �أعلن ‘عجز الفل�سفة’ وا�ستخل�ص من ذلك،
أعمال جريئة وجمدِّدة على امل�ستوى ال�شكلي ،تن ّب�أ بكل
بفكاه ٍة �سوداء‘ ،فل�سفة العجز’ .فب� ٍ
�شيء :تل ّوث البيئة ،خطر التكنولوجيا املميت ،حتويل الكائن الب�شري �إىل �آلة ،تنامي ت�أثري
و�سائل الإعالم .كان مبثابة �ساموراي
فو�ضوي مناه�ض لالمربيال ّية ،عرف كيف ي�ستخدم
ّ
الطقو�س ال�شنتو ّية باملقلوب ،و�ش ّكك يف احلكمة ال�شرق ّية ،بقدر ما �ش ّكك يف العقالن ّية
وهم ب�شري
الغرب ّية .فبالن�سبة �إليه ،جميع املعتقدات ،مبا فيها املا ّدية ،ت�شرتك يف ت�شييد ٍ
�شامل� .أعماله حتمل �شكل كتل ومك ّعبات ،ومنحوتات ،ولوحات م�ستخرجة من العدم وجم�سِّدة
له :عد ٌم �أبي�ض يف مواجهة �سوداوية جميع املجتمعات .مع كودو ،بلغ التم ّرد ،وفكر التم ّرد،
ومت ّرد الفكر ،ق ّم ًة مل يبلغها �أحد منذ وفاته.
�إ�شارتك �إىل فرن�سي�س بايكون ،يف معر�ض حديثك عن كودو� ،صائبة بد ّقة ،فهو
�أي�ضاً �أحد �أنقى وجوه التم ّرد الك ّلي على الو�ضع الب�شري� ،إذ نظر �إىل هذا الو�ضع
كف�ضا ٍء اعتقايل ال بد من التح ّرر منه ،وعرف يف ف ّنه كيف ي�ش ّيد ا�ستعارة قو ّية،
وم�ؤ ّثرة حول الإن�سان امل�أخوذ يف د ّوار العنف ،واملتعارِك مع هواج�سه الوجود ّية.
كيف تع ّرفتَ على هذا الفنان وما ر�أيك به ؟
التقيتُ به عام  1971على �أثر طلبه مني كتابة مقدمة كاتالوغ معر�ضه اال�ستعادي
الأ ّول يف ‘الق�صر الكبري’ يف باري�س .ثم قمتُ بزيارته يف لندن حيث تنزّهنا ،وحت ّدثنا مط ّو ًال.
كان يجيد اللغة الفرن�س ّية بد ّقة ،ويعرف ج ّيد ًا مي�شال لريي�س ،ورامبو ،ولوتريامون ،و�أبوليرن،
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و�سارتر ،وكامو  ،Camusوتاريخ احلركة ال�سوريال ّية بر ّمته .مث ّق ٌف كبري ومه ّذب .كان �ضليع ًا
�أي�ض ًا يف تاريخ فرن�سا ،خ�صو�ص ًا ع�صر الأنوار ،ودور النوادي يف باري�س ،قبل الثورة الفرن�س ّية
ويف �أثنائها .وهي تختلف ،يف نظره ،عن نوادي لندن الأر�ستقراط ّية ،واملثل ّية .وعلى امل�ستوى
الفني كان ّ
يف�ضل بيكا�سو على جميع الفنانني ،فتماثل به ومت ّكن ،يف ر�أيي ،من مقارعته وحتى
من جتاوزه ،و�إن مل تكن املناف�سة هاج�سه.
و�شجعت فناين ‘الواقعية اجلديدة’ الذين
خالل تلك الفرتة ،ن�شطتَ �أي�ضاً ّ
مت ّيزوا �أي�ضاً ب�سلوكٍ ثوري عنيف.
دوفرن الذي مي ّر نقده
ال�شخ�صية الأبرز يف هذه املجموعة هي ال�شاعر فرن�سوا ِ
دوفرن ،مثل رفيقيه هينز  Hainsوفي ّلوغلي  ،Villegléكان م�أخوذ ًا كلي ًا
للمجتمع بنقد اللغةِ .
تفجر اللغة التي كان يعي�شها
ك�سجن للفكر �أراد حتطيم ق�ضبانه .والثالثة ر�أوا �أن
ٍ
مب�س�ألة ّ
يوميات ح ّية للمدينة
املل�صقات املمزّقة على جدران املدينة من قبل ما ّرة جمهولني نو ٌع من
ٍ
�أو جلدها احلقيقي .ومن هذا املنطلق ،كانوا يقتطعون جزء ًا من هذه املل�صقات ما �أن ي�صبح
كعمل فني لهم ترتاكب داخله �صو ٌر ممزقة خمتلفة تقود �إىل
حا�ضر ًا يف نظرهم ،ويتم ّلكونه ٍ
متوح�شة وعفو ّية يلعب ال�صدفوي فيها
نوع من ال�سدمي الب�صري وتخ ّلف يف تراكبها �شعر ّية ّ
ٍ
ً
ً
ُ
دورا فاعال .ومن خالل خيار املل�صقات املمزّقة وخيار �إطارها ،ت�صبح النظرة هي امل ِبدع.
�أود هنا �أن �أ�شري �إىل دور الفو�ضو ّية ،ووجوهها يف والدة الفن احلديث منذ
االنطباعيني ،وحتى قبل ذلك .ال �أحد �إىل حد اليوم حاول �إيفاء هذا املو�ضوع ح ّقه يف البحث،
مع العلم �أنه ما من فن حديث بدون الفو�ضويني� .إنه امليدان الوحيد الذي انت�صرت فيه
الفو�ضوية التي ميكننا �أن نحدد بدايتها قبل �سقراط و�أفالطون ،مع �شاعر يوناين متم ّرد على
و�ضعه كعبد يدعى �أر�شيلوك � .Archiloqueأنا مت أ� ّكد �أن �أحد ًا من ّ
جتار الفن وجم ّمعيه مل ي�سمع
ب�أر�شيلوك ،ومع ذلك فهو �أ ّول �شرارة مت ّرد يف الغرب.
�أ�سئلة عامة
متلك معرفة عميقة بال�شرق الأق�صى ،وحتديداً بالبوذ ّية .ما هو ت�أثري هذه
املعرفة على ر�ؤيتك للعامل ؟
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إحيائي
قراب ٌة �أكرب مع الأ�شياء؛ وال �أق�صد فقط �أ�شياء الطبيعة بل جميع الأ�شياء� .أنا � ٌ
ب�شكل ما� .أعتقد �أن لكل �شيء نوع ًا من الروح :روح الك�أ�س ،روح الطاولة ،روح الكر�سي ...ث ّمة
ٍ
�شي ٌء غام�ض يف ح�ضور الأ�شياء نف�سها.
ترف�ض مبد أ� الهو ّية التي تبدو لك م�شبوهة ومق ِّيدة...
الهو ّية الب�سيطة الوحيدة املغلقة التي ال تناق�ض فيها م�ستحيلة� .أنا �أ�ؤمن بالهو ّية
املتع ّددة .عبارة رامبو �«:أنا هي �آخر» لي�ست �صيغة ميتافيزيقية� ،أو حكمة حت ّلق فوق احلياة
كطل�سم� ،أو جنون �أو ا�ست�شهاد ن�ستخدمه لت�سويغ الأن��ا ،بل د ّفة ملمار�سة حقيقة تطبيق ّية،
وللتوجه باملركب نحو عر�ض البحر ،وملغادرة داخلنا نحو اخلارج املط َلق .مفهوم الهو ّية يتفتت
ّ
�أي�ض ًا داخلنا ما �أن تعبرّ خم ّيلتنا عن نف�سها ،وتلعب دورها التخريبي .اخليال يخرج قطار �أي
هو ّية عن �س ّكته ،ويغيرّ بذلك �إحدى حقائقنا الأ�سا�س ّية الأوىل .ال ميكن للفريد �أن يكون ملك
خيال يتجاوزه وال ينتمي �إىل �أحد.
ذاته ٍ
ل�سبب وحيد هو انفتاحه على ٍ
ما زلتَ �إىل حد اليوم ت�ؤمن وتعمل من �أجل ثورة عاملية ،عفوية ،تتقاطر من
جميع اجلهات و ُت�سقِط جميع ال�سلطات املوجودة .ما حظوظ مثل هذه الثورة يف
عامل اليوم الذي ‘انت�صرت فيه �صناعة ال�سياحة على الثقافة’؟
�أحيان ًا �أ�ضحك من نف�سي ومن الطوباو ّية التي تقوم على �إرادة تغيري النا�س بفعل
�أفكا ٍر �شخ�ص ّية .لكن على هذا ال�ضحك �أن ي�صبح عالمة جر�أ ٍة و�شجاعة جديدتني :جر�أة
فكر مو�صول مبا�شر ًة بجميع الأحداث التي عربها .بعي�شي �سحر ال�سوريال ّية مع
و�شجاعة ٍ
بروتون و�ض ّده ،و�سحر ال�شيوع ّية مع �أراغون و�ض ّده ،أ� ّدعي ب�أين اقرتبتُ من �شيءٍ مل يلم�سه
ال ال�سوريال ّيون ،وال ال�شيوع ّيون �أبد ًا يف تاريخهم؛ ويرت ّفع عن تناق�ضاتهم بدون �أن يح ّلها
بطريق ٍة �سحرية :ا�ست�شعار م�ستقبل ال �أحد ميكنه التك ّهن به ،وميكن اعتبار �أحداث �أيار 68
جم ّرد فاحتة ا�ستيهام ّية له .كل ما �شعرتُ به يف حياتي الأكرث حميم ّية يرتبط بهذا ال�شعور
الذي متحو ال�سوريال ّية ،وال�شيوع ّية فيه ،الواحدة الأخرى ليح ّل مكانهما �شي ٌء مل ي�صغه �أحد
بعد؛ لكن يدرك عد ٌد كبري من الأفراد اليوم �ضرورته الطارئة .ال ميكن الفرد الثوري �أن ُي�سهم
�شكل جديد من الثورة� ،إال مبقدار قدرته على �ضرب البداهات الأ ّولية وتفجريها.
يف ابتكار ٍ
ما يزال هنالك الكثريون الذين ي�س ّدون �أفق هذا الفكر .وبالتايل ،ال �أعلم متى �ستح�صل هذه
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الثورة .لكني ال �أرى �أي ح ّل �آخر لتغيري ال�سلطة والو�ضع امل�أ�ساوي القائم .هذا م�ستحيل .وقوع
ثورة �شاملة ميكن �أن يغيرّ حياة الب�شرية جمعاء .لكن هذا غري ممكن �إال �إذا اتفقت غالبية
املواطنني يف جميع الدول .وهذا قد ي�أخذ بع�ض الوقت .لكن بالن�سبة �إىل تاريخ الب�شر ّية،
بع�ض الوقت هو م�س�ألة ن�سب ّية.
ت�ست�شهد ب�أحداث �أيار  68كفاحتة لهذه الثورة .لكن ماذا عن الثورة الفرن�س ّية
التي تعرف تاريخها و�أحداثها ج ّيداً؟ �أال ميكن اعتبارها اخلطوة الأوىل يف هذا
االجتاه ؟
على رغم بع�ض رجاالت الثورة الفرن�سية الكبار و�أح��داث  1830و 1848و1871
و 1936و ،1968ما برحت فرن�سا تعي�ش حتت نظام ‘�إعادة ا َمل َلك ّية’  La Restaurationخانق ًة
ثوراتها الواحدة ِتل َو الأخ��رى .منذ عام  ،1794مل تف ّكر البورجوازية الفرن�س ّية �إال برتميم
�سلطتها وتثبيتها.
تقول « :عبور امل��وت ح ّياً ،ه��ذا هو الرهان يف حيا ٍة حم � َّررة فع ً
ال من �أي َدي��ن،
من �أية �سلطة ومن �أية حتم ّية ».وهذا العبور تط ّلب منك الذهاب �شخ�ص ّياً �إىل
املوت ،والتحديق به من الداخل ،كما يتجلى ذلك يف الكتابة التي مار�س َتها منذ
البداية ،وقادتك �إىل تلك املواجهة باكراً .كيف تتعامل اليوم مع حقيقة املوت
وقد ّ
تخطيت الثمانني من العمر ؟
�إنه �صرا ٌع ثابت .ال بد من �إراد ٍة قو ّية جد ًا يف احلياة لإبعاد حدود املوت و�شبحه.
و�أظن �أين �أمتتّع بهذه الإرادة ،كما �أعتقد �أن �إرادة الق ّوة التي حت ّدث عنها نيت�شه ال تعني �شيئ ًا
�آخر �سوى �إرادة احلياة واال�ستمرار ّية .الرهيب هو لي�س املوت ،بالن�سبة �إ ّ
يل� ،إنه و�ضع العامل
احلايل الذي مل يعد له �أي ديكور ،وم�شهده فارغ ،ونحن م�شغولون بهذا الفراغ .فقد حل حمل
الآلهة الهادئة� ،أو الغا�ضبة ف�ضا ٌء �شا�سع ،وقاحل ،ومهجور ،يتوه فكرنا يف �أرجائه .مل نعد
نعرف �أين نحن ،و�أي وجهة �أخذنا .نقاط ا�ستداللنا الوحيدة هي نقاط ّ
ه�شة ،ووقت ّية ،نبتكرها
ال�صورة الأدق التي ميكننا �أن ن�ش ّكلها
حلظ ًة بلحظ ٍة وفق ًا لتق ّدمنا داخل الليل .ولعل املوت هو ّ
حول و�ضعنا احلايل ،هنا والآن .املوت هو فينا ،مثل ثمر ٍة على و�شك �أن تقع من ال�شجرة،
لكنها ال تقع طاملا �أننا نوا�صل االعتقاد ب�أننا على قيد احلياة.
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تز ّوجتَ عدة م ّرات ،و�أحببتَ ن�ساء كثريات .ما الدور الذي لعبته املر�أة يف حياتك؟
دور الن�ساء اللواتي عرفتهنّ يف حياتي كان �أكرث خ�صوب ًة ،وتعليم ًا ،ومفاج�أ ًة من
أحب املر�أة ملا هي عليه� ،أي ملج ّرد �أنها لي�ست رج ًال .ث ّمة
دور الرجال .وبالتايل� ،أكرث ثور ّيةّ � .
�شي ٌء فيها يجعلها تفلت من تفاهة الرجل .هنالك َمن يقول‘:اتّقوا �ش ّر الن�ساء’� .أما �أنا ف�أقول
�أن ال �شر يف الن�ساء على الإطالق ،و�أ�سو�أهنّ تبدو يف نظري �أف�ضل من جميع الرجال الذين
العلوي� ،إىل الواقع .وحني تكون
يعتقدون �أنهم ميتلكون ال �أدري ماذا ! املر�أة تنتمي �إىل العامل
ّ
جه ّنمية ،تكون ذلك بطريقة متف ّوقة على الرجل.
ب تختلف املر�أة عن الرجل ؟
مِ َ
يف نظري ،تختلف املر�أة عن الرجل يف بلورتها تط ّلبات تدفع الرجل �إىل �إعادة فتح
�أناه ال�ضائعة .وك�إجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق ،منحتني الن�ساء اللواتي �أحببتهنّ ال�شعور ب�أين
نوع �آخر) ،ب�أن �أي
قاد ٌر على كل �شيء؛ ب�أن ال �أهم ّية حقيق ّية لأي م�شكلة (مالية �أو من �أي ٍ
ف�شل يحمل بذور فر�ص ٍة جمهولة ،وب�أن معرفة الذات ال ميكن �أن متا َر�س �إال �ضمن ا�ستقاللية
نظن �أننا ندفع غالي ًا ثمنها بينما كلفتها احلقيق ّية ،هي �أقل بكثري من اخل�ضوع .ومن خالل
ب�شكل �أف�ضل.
أحب احلياة والعامل ٍ
جميع الن�ساء اللواتي �أحببتهن ،لعلي مل �أ�سع �إال �إىل �أن � ّ
قدرتي على احلب ،حب �شيءٍ �آخ��ر ،وجديد ب�شكل ثابت ،ال حدود لها� .إنه ٌ
مر�ض يتع ّذر
ال�شفاء منه ،مر�ض الإن�سان الذي ال ميكنه �إم�ساك نف�سه عن الرغبة يف كل ما يحيط به،
وعن حبه.
تقول يف مو�ضوع امل��ر�أة �أي�ضاً « :مل �أم ّيز ،وال � ُ
أردت يوماً �أن �أم ّيز ،ما يربطني
بالثورة ،وم��ا يربطني بجنون امل��ر�أة .مهما قالت امل��ر�أة ،ومهما كانت �أقوالها
رجع ّية ،حتمل يف ذاتها انقالب العامل القائم ،انقالبه داخل حر ّي ٍة �أخرى»...
نعم ،لأن عاملنا اليوم هو عامل ذكوري ،و�إن بد�أت الأمور تتغيرّ  .فث ّمة ن�سا ٌء �أكرث
ف�أكرث يف ال�سلطة .لكن غالب ًا ،وب�سبب عدوى ال�سلطة نف�سها ،ت�صبح هذه الن�سوة �أكرث ف�أكرث
ذكور ّية .التغيري حمتّم و�إن �أتى ببطء.
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هل تواط�ؤك مع املر�أة �سببه �أنك بنف�سك امر�أ ٌة ،كما يفرت�ض �أحد الن ّقاد ؟
َمل ال ؟ هذا يذ ّكرين بقول بيكا�سو التايل �« :أنا امر�أة .كل فنان هو امر�أة ،وامر�أة
مثل ّية� ».أنا �أوافق على هذا القول ،لأنه علينا ،كي نكون كاملني ،املوازنة بني اجلانب الذكوري،
واجلانب الأنثوي احلا�ض َرين يف ٍّ
كل منا.
نالحظ خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية اهتماماً الفتاً يف فرن�سا مبنطقة املتو�سط
�شعراً ،وثقافة ،وحتى �سيا�سة� .إذ ثمة مهرجانان متو�سط ّيان لل�شعر ،وم�شروع
�سيا�سي ل���س��ارك��وزي ،وجم�ل�ات ثقاف ّية متو�سط ّية� ،إىل ج��ان��ب االنطولوجيا
ال�ضخمة التي �صدرت حديثاً لدى دار ‘غاليمار’ حتت عنوان �شعراء املتو�سط .
ما الذي ُيف�سر ،يف نظرك ،هذا االهتمام املفاجئ ؟
االهتمام لي�س جديد ًا .فاليونان على املتو�سط ،وافتتاننا بالإغريق قدمي ُقدم
التاريخ .املتو�سط هو جز ٌء من ثقافتي ،و�إن مل أُ�و َلد على �ضفافه.
ما ر�أيك بال�شعر الذي ُيكتب على �ضفاف املتو�سط ؟
قيمة ال�شعراء املتو�سط ّيون تكمن يف قدرتهم الفريدة على تركيز الفكرة والتعبري
املتو�سط .كما لو �أن
عنها ٍ
ب�شكل مكثف ومقت�ضب .منذ هومريو�س ،ال�شعر حا�ضر على �ضفاف ّ
ٌ
م�شرتك .خذ مث ًال كلمة ‘متو�سط’ باللغة الفرن�س ّية التي تت�ألف من الكلمات التالية:
قدرهما
 méditer، terreو � ،néأي ‘الت�أمل يف �أر�ض الوالدة’؛ وهو ما يجعل من هذه املنطقة مهد ًا جلميع
ال�شعوب .لكن تت�ضمن �أي�ض ًا كلمة  ،annéeمما مينحها املعنى التايل ‘ :الت�أمل يف الف�ضاء
والزمن’ ،وهي وظيفة ال�شاعر !
ما مدى معرفتك بالعامل العربي و�شعرائه وكيف تنظر �إىل هذه املنطقة ؟
لقد زرتُ معظم البلدان العربية يف منا�سبات خمتلفة :حما�ضرات ،قراءات �شعر ّية،
�سياحة ...املحزن يف هذه املنطقة هو اجلمود ال�سيا�سي ،وعدم ف�صل املدين عن الديني .لكن
الثورة املدن ّية انطلقت والأمل كبري .ما يحدث يف تون�س ،وم�صر اليوم ،لي�س �سوى البداية.
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فبظرف �سنوات قليلة �ستنهار معظم الأنظم ٌة العربية .وهذا �أم ٌر مطمئن .امل�شكلة تكمن يف
عدم تو ّفر قائد �سيا�سي فا ِتن للجماهري  .charismatiqueلكن ال�شعوب العربية ا�ستيقظت وهذا
هو املهم.
ما مدى اطالعك على ال�شعر العربي ؟
�أعرف جيد ًا كتابات جورج حنني ،وجوي�س من�صور ،كما �أعرف كتابات �أدوني�س،
و�شعر جمموعة �أن�ف��ا���س املغربية التي �ض ّمت عبد اللطيف اللعبي ،وحممد خري الدين،
و�آخرين .املثري يف ه�ؤالء ال�شعراء هو فرادة خطابهم ال�شعري ،ون�ضجه الذي يعود بدون �شك
�إىل �أ�سفارهم الغزيرة ،ومعرفتهم احلميمة بثقافة الآخر الغريب.
مقارن ًة ب�شعراء �ضفة املتو�سط الغرب ّية ،كيف تنظر �إىل ال�شعراء العرب ؟
تبقى الكتابة ال�شعر ّية العرب ّية �أقل اختبار ًا ،و�أكرث غنائية ،القرتابها جد ًا من املثال
أ�شكال اختبار ّية جديدة .ثمة احرتام للقر�آن ،حتى
القر�آين ،وعدم جتر�ؤها على ا�ستخدام � ٍ
من ِق َبل ال�شعراء العرب غري امل�ؤمنني ،ي�شل عمل ّية حتديث ال�شعر �شك ًال ونرب ًة� .إذ ما يزال
ال�شعر العربي مفخم ًا ب�إفراط .لعل الأجيال ال�شابة �ستكون �أكرث وقاحة وجر�أة.
و�أنتَ قلتَ .
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�إميان الإبراهيم� :شاعرة وم�ص ّورة
�سورية من مواليد الكويت ،وتقيم يف
حلبُ .ن�شرت ق�صائدها يف جملة �شعر
امل�صرية ،ونزوى العمانية ،وج�سد
اللبنانية والرافد الإماراتية ،ويف العديد
من ال�صحف العربية .و�صدر لها ديوان
واحد بعنوان وحيد قرن (.)2010
�أ�سامة �أ�سرب :يعمل مدير ًا لدار ن�شر
بدايات الدم�شقية ،وهو ع�ضو هيئة
حترير جملة فكر� .صدرت له الدواوين
التالية� :شا�شات التاريخ ( )1994ميثاق
املوج ( ،)1995تتكرر فوق املنفى
( ،)2004حيث ال يعي�ش ( .)2007وهو
رتجم �أكرث من ع�شرين كتاب ًا
كذلك ُم ِ
عن اللغة الإنكليزية ،من بينها املري�ض
الإنكليزي ،و �شبح �أنيل ملايكل �أونداجتي،
وال�صراع بني الدين والعلم لربتراند
ر�سل ،و�أحالم �آين�شتاين لآلن اليتمان.
علي حممد �أ�سرب :باحث يف
الفل�سفة يعمل على ر�سالة الدكتوراه
يف الفل�سفة .له عدد من امل�ؤلفات
ومف�سروه (،)2004
منها  :الوجود
ّ
التحليل الأنطولوجي للعدم
( ،)2006ماهية الوعي الفل�سفي
( ،)2010كما ن�شر العديد من املقاالت
والأبحاث يف جمال الفل�سفة يف خمتلف
املجالت وال�صحف والدوريات العربية.
عبد الأمري الأع�سم :من مواليد
بغداد ح�صل على دكتوراه فل�سفة يف
جامعة كامربدج ( ،)1972وهو امل�ؤ�س�س
والرئي�س الفخري لالحتاد الفل�سفي
العربي و�أ�ستاذ باحث يف الفل�سفة
بجامعة دم�شق .ت�شمل م�ؤلفاته تاريخ
ابن الروندي امللحد ( ،)1975وكتابة
تاريخ الفل�سفة العربية (،)2002
ور�سائل منطقية للفال�سفة العرب
( ،)2009وامل�صطلحات الفل�سفية
للفيل�سوف الأمدي (.)2009
�أمارجي (رامي يون�س)� :شاعر من
مواليد الالذقية .در�س التًوا�صل الثقايف
يف جامعتي كاتانيا وبريودجا يف �إيطاليا.
وح�صل عام  ،2001على اجلائزة الأوىل
لل�شعر يف مهرجان �آذار  18للأدباء
ال�شباب .له ديوان بعنوان ن ()2008
و�آخر بعنوان بريودجا :اجل�سد-الن�ص
( ،)2009و�سي�صدر له قريب ًا مالحات

�أيرو�سية .ترجم عن الإيطالية �أفكار
لل�شاعر جاكومو ليوباردي (.)2009
و�أنهى ترجمة الآثار ال�شعرية الكاملة
لدينو كامبانا.
�أحمد برقاوي :من مواليد طولكرم،
ح�صل على دكتوراه الفل�سفة يف جامعة
لينينغراد ( .)1977يعمل �أ�ستاذ ًا للفكر
العربي املعا�صر يف جامعة دم�شق .ت�شمل
م�ؤلفاته :العرب بني الأيديولوجيا
والتاريخ ( ،)1995و�أ�سرى الوهم
( ،)1996والفكر ال�سيا�سي العربي
(.)2005
تي�سري البطنيجي :فنان ت�شكيلي من
مواليد غزة .در�س يف فرن�سا ,يعي�ش
ويعمل يف باري�س� .أقيمت معار�ض
لأعماله يف فل�سطني ويف نخبة من
�أهم الف�ضاءات الفنية يف خمتلف
املدن الأوروبية ويف الواليات املتحدة.
كما �شارك يف معار�ض البيانايل يف
اال�سكندرية( ،)2001وهافانا (،)2003
وال�شارقة ( )2007وا�سطنبول (،)2011
والبندقية (.)2011 ،2009 ،2003

كمال ُب ّ
الطه :فنان ت�شكيلي من مواليد
القد�س يعي�ش ويعمل يف فرن�سا .توجد
�أعماله الفنية �ضمن جمموعات املتحف
الربيطاين بلندن ،معهد العامل العربي
بباري�س،املتحفالإ�سالميلق�صراحلمراء
بغرناطه ،ومتحف الفن العربي احلديث
بالدوحة.ت�شملم�ؤلفاته،ا�ستح�ضاراملكان:
درا�سة يف الفن الفل�سطيني املعا�صر
( )2000وباالنكليزية Belonging and

Globalisation: Critical Essays in
Contemporary Art and Culture
 Palestinian Art from 1850و (2008),
to the Present (2009).

�أنطوان جوكي :من مواليد بريوت.
يعي�ش يف باري�س منذ  .1990ن�شر
حوارات عديدة مع �أعالم ثقافية ،كما
ترجم �إىل الفرن�سية خمتارات من
ال�شعر العربي املعا�صر ظهرت يفLe .
Poème palestinien (2008), Le texte
de l’absence et autres poèmes
(2010), La Lampe de la discorde
) .(2010يكتب يف ال�ش�ؤون الثقافية يف

�صحيفتي احلياة وامل�ستقبل وهو من
�أركان املهرجان ال�شعري ‘�أ�صوات ح ّية’
يف فرن�سا.
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دمر حبيب� :شاعر �سوري من مواليد
ّ
الالذقية �صدرت له ن�صو�ص �شعرية
حتت عنوان ما �أ�سهل الهروب لوال
الأبواب املفتوحة ( )2010وهو يف �صدد
ن�شر كتاب ثان من الن�صو�ص ال�شعرية.
نظري حمد :حملل نف�ساين من مواليد
قرية ب ّراليا�س اللبنانية يعمل ويقيم يف
باري�س منذ ح�صوله على دكتواره الدولة
يف علم النف�س .ت�شمل م�ؤلفاته Destins :
)( d’enfants (1995مع فران�سواز
دولتو)La langue et la frontière ,
(2003), Malaise dans la famille
(2005) Adoption et parenté (2007),
ويف الأدب ثالثيــة بعنــوان Parole
du Levant (1996), Adam devant
Homme (2000).

�أريج ح ّمود :من مواليد قرية حري�صون
التابعة لريف مدينة طرطو�س ال�سورية.
تعمل حالي ًا مد ّر�سة يف مدر�سة ابتدائية
يف ريف حلب .ن�شرت جمموعة ق�صائد
يف جملتي فكر واملوقف الأدبي ،وهي
ب�صدد �إعداد ديوانها الأول للن�شر.
حممود خ�ضرة :دكتور يف الفل�سفة،
ويعمل �أ�ستاذ أ� للفل�سفة العربية
والت�ص ّوف يف جامعة دم�شق .من �أهم
م�ؤلفاته تاريخ الفكر اجلمايل .ن�شر
العديد من الأبحاث يف جمال الفل�سفة،
والت�صوف ،وعلم اجلمال ،يف جمالت
ودوريات عربية.
جنوان دروي�ش� :شاعر وكاتب وحمرِّر
من القد�س ،له عدة �إ�صدارات� ،آخرها
ر�سائل من �س ّرة الأر�ض -حمرِّر(-دار
الفيل .)2011
�أحمد دلباين :كاتب من مواليد
مدينة ب�سكرة جنوب اجلزائر .يعمل
�أ�ستاذ ًا للفل�سفة .ت�شمل م�ؤلفاته م�أدبة
ٌ
�شذرات وت�أمالت (،)2006
املتاهة :
وال�سمفونية التي مل تكتمل :يف
�أركيولوجيا االنتكا�س وانفجار
الأ�صول ّيات ( ،)2007مقا ُم التح ّول:
هوام�ش حفرية على املنت الأدوني�سي
ُ
اخرتاق
(� ،)2009سِ ف ُر اخلروج:
ال�سبات الإيديولوجي يف الثقافة
ُّ
العربية (.)2010
وقا�ص،
فيليب �سرجان :فيل�سوف،
ّ
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و�شاعر فرن�سي .يعي�ش يف باري�س ويع ّلم
فل�سفة اجلمال يف املدر�سة الأوروبية
ال ُعليا لدرا�سة ال�صورة يف مدينة
�أنغوالم .ت�شمل م�ؤلفاته Passagers :

clandestins
(2003),
Deleuze,
Derrida : du danger de penser
(2009), Nietzsche - De l’humour à
)l’éternel retour (2010).

يو�سف �سالمة� :أ�ستاذ جامعي من
مواليد حيفا .ح�صل على دكتوراه فل�سفة يف
جامعة القاهرة ( .)1985وهو الآن �أ�ستاذ
الفل�سفة احلديثة يف جامعة دم�شق .ت�شمل
م�ؤلفاته :الفل�سفية خلطاب التحرير
عند قا�سم �أمني ( ،)2002واملنطق عند
�إدموند ه�سرل ( ،)2002والوعي الديني
( ،)2006ومن ال�سلب �إىل اليوتوبيا:
درا�سة يف هيجل وماركيوز (.)2007
م�صطفى �صفوان :حملل نف�ساين.
من مواليد الإ�سكندرية .يعي�ش ويعمل
يف باري�س منذ عام  1949حيث التحق
بدرا�سة علم النف�س حتت �إ�شراف جاك
الكان .ت�شمل م�ؤلفاته بالفرن�سية Le :
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).

حورية عبد الواحد :من مواليد
املغرب .تقيم يف باري�س منذ عام .1981
ت�شغل من�صب �أ�ستاذة حما�ضرة يف
كلية العلوم الإن�سانية بجامعة باري�س
� ،7إىل جانب عملها اخلا�ص كمح ّللة
نف�سانيةُ .ن ِ�شرت لها درا�سات متفرقة
يف دوريات متخ�صِّ�صة .كما �صدرت
الرتجمة العربية لكتابها اللغة واملر�آة
( .)2006من م�ؤلَّفاتها بالفرن�سية :
La visualité du langage (1998), Le
) regard d’Orphée (2009وترجمت

�إىل الفرن�سية من �شعر �أدوني�س :
الكتاب ،)2007(1-و تاريخ يتم ّزق يف
ج�سد امر�أة ( ,)2008وخمتارات من
ال�شعر العربي القدمي (مع �أدوني�س).
فادي ع ّزام :كاتب �سوري من مواليد
ال�سويداء .يقيم يف دبي ويعمل ك�صحايف
م�ستقل .له جمموعة ن�صو�ص �صدرت
حتت عنوان حتتان ّيات ( .)2010وله

رواية حتت الطبع بعنوان �سرمدة.
برنار ماركاديه :ناقد ف ّني فرن�سي،
ّ
ومنظـّم معار�ض م�ستقل ،و�أ�ستاذ علم
اجلمال وتاريخ الفن يف مدر�سة الفنون
الوطنية العليا يف باري�س .ت�شمل م�ؤلفاته
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

عادل حممود� :شاعر وروائي من
مواليد الالذقية .يقيم يف دم�شق منذ
عام � .1965شملت دواوينه ال�شعرية
ا�ستعارة مكان ( ،)2000وحزن مع�صوم
عن اخلط أ� ( ،)2003وانتبه �إىل ربمّ ا
( .)2008حازت روايته �إىل الأبد ويوم
( )2009على جائزة دبي الثقافية
الأوىل .من م�ؤلفاته النرثية �ضمري املتكلم
( )2000وبريد الغرباء (.)2009
فاحت املد ّر�س )1999-1922( :فنان
ت�شكيلي من مواليد حلب .عمل �أ�ستاذ ًا
للدرا�سات العليا يف جامعة دم�شق،
و�أقيمت معار�ض لأعماله يف الوطن
العربي ويف �إيطاليا ،وفرن�سا ،و�أملانيا،
ورو�سيا ،وكوريا اجلنوبية ،والربازيل .له
جمموعة ق�ص�صية بعنوان عود النعناع
( )1957وديوانان ِ�شعريان هما  :القمر
على �شاطئ الغرب ( )1962والزمن
ال�شيء (.)1990
مو�سى وهبه :من مواليد لبنان .ح�صل
على دكتوراه الدولة يف الآداب يف جامعة
ال�سوربون .د ّر�س الفل�سفة احلديثة
واملعا�صرة ،وي�شرف على ر�سائل
دكتوراه ،وعلى ترجمات فل�سفية �إىل
العربية �شملت فريديريك نيت�شه :ما
وراء اخلري وال�شر ( )1995كما ترجم
�إىل العربية جورج البيكا :ال�سيا�سة
والدين عند ابن خلدون ،بامل�شاركة
( ،)1980وعمانوئيل كانط :نقد العقل
املح�ض ( ،)1988ودافيد هيوم :مبحث
يف الفاهمة الب�شرية ( )2008و�إدموند
هو�سرل :مباحث منطقية (.)2010

349

350

دليل ل ُك ّتاب املج َّلة

	
	

ُيرجى اتِّباع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�صو�ص
املر�سلة للمجلة.

  1ينبغي �أن ُتخ�صَّ�ص الن�صو�ص ملجلة الآخر ،و�أال تكون من�شورة
�سابق ًا� ،أو مع ّدة للن�شر يف دورية �أخرى.
ُ   2ير�سل الن�ص م�صفوف ًا �إليكرتوني ًا يف برنامج وورد ،و ُيرفق مع
الر�سالة الألكرتونية �إىل العنوان اخلا�ص باملرا�سالت املذكور
يف ال�صفحة الأوىل من املجلة.
ُ   3ي ّ
الو�سطي للمقال حواىل  3000كلمة،
ف�ضل �أن يكون احلجم َ
و�أال يتعدى  6000كلمة كحد �أق�صى� ،إال يف حاالت ا�ستثنائية
ُيتّفق عليها ُم�سبق ًا.
ُ   4يرجى جت ّنب ت�صميم �صف املقال ،بل االعتماد يف كافة �أق�سامه
على ا�ستخدام قيا�س واحد ومنط مفرد من اخلط.
  5الرجاء عدم ا�ستخدام و�سيلة الرتقيم الأوتوماتيكي للحوا�شي
املتي�سرة �ضمن برنامج وورد ،واعتماد كتابة �أرقام املراجع
ّ
داخل املقال بقيا�س حرف املقال نف�سه.
ُ   6يرجى الد ّقة يف توثيق م�ضمون احلوا�شي والهوام�ش.
ُ   7ت َ
و�ضع املراجع واملالحظات املر ّقمة يف �آخر املقال ،ولي�س يف
�أ�سفل كل �صفحة منه ،وذلك وفق الرتتيب الآتي :ا�سم و ُكنية
ّ
(باخلط العري�ض فقط) ،دار الن�شر،
امل�ؤلِّف ،عنوان املرجع
مكان و�سنة الن�شر ،الطبعة ،رقم ال�صفحة.
�  8إذا تكرَّر املرجع مبا�شر ًةَ ،
تو�ضع عبارة  :املرجع نف�سه ،يتبعه
رقم ال�صفحة.
�  9إذا تكرَّر املرجع الحق ًاَ ،
تو�ضع كنية امل�ؤلف فقط ،يتبعها عنوان
املرجع باخلط العري�ض ،يتبعه رقم ال�صفحة.
 10املرجو عدم ا�ستخدام احلرف املائل وا�ستبداله باخلط
العري�ض حيث يقت�ضي الأمر.
ُ 	11ي�ستخدم القو�س املنفرد ال�صغري‘ ’...للإحاطة بعنوان مقال
�ستخدم هالالن �صغريان « »...لل�شواهد املبا�شرة.
مث َال ،بينما ُي َ
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12

13
14
15

16
17

  ُي�ستخدم القو�سان امل�ستطيالن [ ].ٍ ..فقط عند �إ�ضافة كلمات
غري مقتب�سة مبا�شرة �ضمن اال�ست�شهاد� ،أو يف حال �إ�ضافة
مالحظة �ضمن ن�ص اال�ست�شهاد .و ُت�ضاف ثالث نقاط ...
فقط للإ�شارة �إىل غياب كلمات من اال�ست�شهاد.
 للربط بني كلمتني �أو لتحديد ُجملة ُمع ِرت�ضةُ ,ت�ستخدم
ال�شَّ ْرطة ( ) -عو�ض ًا عن �أداة تطويل احلرف (.)Shift-J
 يف حال انتهاء مقطع �شعري يف �آخر ال�صفحة ،املرجو �إ�ضافة
بعد املقطع.
هذه الإ�شارة (  ) #لتحديد مكان الفراغ َ
  ُير َفق الن�ص املر�سل مع ال�سرية الثقافية للم�ؤلف�/أو الفنان
(بني  30و  60كلمة) ت�شمل مكان الوالدة ،مكان الإقامة
والعمل ،عناوين امل�ؤلفات وتاريخ �صدور كل منها .وبالن�سبة
للفنان الت�شكيلي ُتد َرج الئحة املعار�ض الفنية ،ومكان �إقامتها،
وتاريخها.
  ُيلحق الن�ص املر�سل ب�صورة �شخ�صية للم ؤ�لِّف �أو الفنان،
ويجب �أن يكون قيا�سها الرقمي .Tiff, 300 dpi, 15 cm :
 يف حال ا�صطحاب �صور مل ّونة خا�صة باملقال ،يرجى �أن تكون
�أو�صاف كل �صورة وقيا�سها الرقمي كالتايل Tiff, 400 dpi, :
.CMYK, 27 cm

  18يف حال ا�صطحاب �صور فن ّية مل ّونة �أو بالأ�سود والأبي�ض،
يتح ّمل امل�ؤلف م�س�ؤولية احل�صول على حق ن�شرها قبل تاريخ
ظهورها يف املجلة ،كما ُيرجى �أن تر ّقم كل �صورة على حدة.
�أما �شروحات ال�صور فرت�سل مع الن�ص على �صفحة م�ستقلة.
ويف حال كانت ال�صور لأعمال فنية ،ال بد �أن يت�ض ّمن �شرح
ال�صورة التايل  :ا�سم الفنان ،يليه عنوان العمل الفني
(باخلط العري�ض)� ،سنة �إنتاج العمل ،املادة امل�ستخدمة يف
حتقيقه ،حجم العمل ،ذكر ِا�سم الطرف املالك للعمل �أو ا�سم
امل�ؤ�س�سة املانحة حق ن�شر �صورة العمل.
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جانو غوثي  :فوق ال�سماء ,رقم  ,5اخلليل2010 ,
جانو والطريق �إىل ‘البيت’
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