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م�آزق الثورات العربية

*

�إن تطور الثورات حمكوم ب�أو�ضاع جمتمعاته التي قد حترفه عن م�ساره متام ًا كما
تفعل التدخالت الأجنبية والغربية .لذا ،تواجه الثورات �أو االنتفا�ضات �أو التحركات يف الدول
العربية عوائق داخلية وخارجية منها :
 1الإرث العثماين
لقد ورثت ال��دول العربية ،على الرغم من �إع�لان ا�ستقاللها تباع ًا يف منت�صف
القرن املا�ضي ،نظام ًا عثماني ًا مل تتخل عنه الدول الأوروبية املحتلة بل حافظت عليه ور�سخته،
لي�س فقط على �صعيد املجتمع� ،إمنا يف �إدارة الدولة �أي�ض ًا ،لأنه �أداة مهمة يف ال�سيطرة على
هذه املجتمعات .فطول خم�سة قرون مت حكم املنطقة بناء على نظام المِ ّلة الذي وقف ـ وال يزال
يقف حائ ًال ـ �أمام تقدم الدولة املدنية ـ الدميقراطية ،وذلك للأ�سباب التالية :
�أو ًال ،يحدد نظام المِ�� ّل��ة االنتماء على �أن��ه انتماء ديني يف ال��درج��ة الأوىل ،وله
الأف�ضلية القانونية وبالتايل احلقوقية لكل �أتباع ال�سلطنة العثمانية  :فال�سني الرتكي واملغربي
والعراقي مث ًال جتمعهم القوانني ال�شخ�صية ذاتها يف مواجهة قوانني �أخرى تتحكم بال�شيعي
والأرثوذك�سي واملاروين وغريهم من امللل.
�أدى هذا النظام �إىل تدمري املجتمعات العربية وعدم متكنها من ت�أليف حلمة بني
�أفراد ال�شعب الواحد ذلك �أن القوانني ا ِمل ّلية تت�ضارب بع�ضها مع بع�ض ،وتباعد بني املواطنني.
*حما�ضرة أُ�لقيت يف دار الندوة ،بريوت2011 ،12 ،15 ،
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ثاني ًا ،هذا املنحى العثماين �أ�سب َغ �سلطة المتناهية لرجال الدين ،ف�أ�صبح البطريرك
�أو الكاهن هو امل�س�ؤول �أمام الباب العايل يف كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الإدارية العائدة لرعيته،
وكان لذلك �أثره على ميزات وطبائع ر�ؤ�ساء امللل فتحولت اهتماماتهم من روحية �إىل �سيا�سية
واقت�صادية ،وهم ميثلون يف كافة الدول العربية من �شرقها �إىل غربها� ،سلطة موازية ل�سلطة
الدولة ،وال ت�ستطيع هذه الأخرية التغا�ضي عنها ،بل تخ�ضع مل�شيئتها يف معظم الأحيان.
ثالث ًا ،مل تق�ض ال��دول العربية على نفوذ رجال الدين بعد اال�ستقالل مما �أدى
�إىل ازدواجية مدمرة لل�سلطة .فهي من جهة� ،أ�س�ست جيو�ش ًا علمانية تف�صل الأمور الدينية
عن الدولة ووال�ؤها للوطن ،ومن جهة �أخرى �أبقت جمتمع ًا ي�سيطر عليه رجال الدين ،بينما
اختارت تركيا بقيادة �أتاتورك طريقا مغايرة من �أجل بناء دولة حديثة ،حيث ا�ضطرت �إىل
تطبيق علمانية متطرفة من اجل الق�ضاء على نفوذ رجال الدين الذين كانوا ي�سيطرون على
املجتمع ويواجهون به �سلطة الدولة.
رابع ًا ،عمدت تركيا �إىل تر�سيخ قومية مزدوجة العن�صرية عرقية ودينية مع ًا بعد
قتل وتهجري امل�سيحيني املوجودين على �أر�ضها ورف�ض االعرتاف بالإتنيات الأخرى على قدم
امل�ساواة ،بينما ابتعدت دول الهالل اخل�صيب عن هذا امل�آل ،وبقيت هذه الأعراق والأديان
موجودة على جممع هذه الرقعة حتى �أنه مت ا�ستيعاب املهجرين الأكراد والأرمن وامل�سيحيني
من قبل الدول العربية املجاورة لرتكيا .العن�صرية نف�سها متار�سها ال�صهيونية على �أر�ض
فل�سطني ،واملالحظ �أن ك ًال من تركيا و‘�إ�سرائيل’ اقتب�ستا هذا النموذج من �أملانيا .فال�صهاينة
عاي�شوا �أملانيا النازية ،واجلي�ش الرتكي ّمت تدريبه �أواخر القرن التا�سع ع�شر من قبل �أملانيا.
خام�س ًا� ،أن نظام المِ ّلة ي�ؤدي �إىل انق�سامات عمودية ال �أفقية �ضمن املجتمع الواحد،
�أي �أنه مينع بناء مفهوم املواطنة ،وهذا االنق�سام مغاير لتطورالدول الأوروبية حيث طغت
االنق�سامات الأفقية ،ف�أ�صبح من ال�سهل ن�شوء وعي �شعبي ثار �ضد رجال الإقطاع ورجال
الدين املهيمنني على مقاليد احلكم� ،إال �أن ه�ؤالء يف النهاية يعتربون �أنف�سهم جزء ًا ال يتجز�أ
من الدولة-الأمة ،لكن يف دول تركيبتها م ّلية ت�صبح ا ِمل ّلة دولة م�صغرة تريد ال�سيطرة على
مقاليد احلكم و�إخ�ضاع امللل الأخرى وك�أنها عدوة ال تنتمي �إىل الهوية الوطنية نف�سها.
�ساد�س ًا ،ا�ستفادت الدول الأوروبية من نظام ا ِمل ّلة العثماين للنّفاذ وب�سط �سيطرتها
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داخل ال�سلطنة ،ف�أ�صبح الرو�سي يعترب �أن الروم الأرثوذك�س هم امتداد له ،ودعم الفرن�سي
الكاثوليك واملوارنة ،وانحاز الإنكليز �إىل جانب الدروز ،و�أ�صبح القنا�صل الأجانب ميثلون
ويحمون هذه امللل التي �أ�صبحت فعلي ًا خارج �سلطة وقوانني الدولة العثمانية واحتمت بهويات
القنا�صل الأجنبية التي ب��ادرت �إىل بناء مدار�س �أوروبية عرب �إر�سالياتها �أدت �إىل بروز
جماعات داخل ال�سلطنة �أ�شبه ما تكون باجلاليات الأجنبية على �أر�ضها .ومثال ذلك اللبناين
الذي يتعلم يف مدر�سة خا�صة فرن�سية ت�صبح لغته الأم الفرن�سية وق ّلما ينطق بالعربية ،و�أهله
يكلمونه يف البيت باللغة الفرن�سية ويتعلم تاريخ وجغرافيا تلك البالد فيتحول �إىل ‘فرن�سي’
مقيم على �أر�ض الوطن !
 2تناق�ضات الثورات العربية
من �أكرث العوامل خطورة على م�سار الثورات العربية االنق�سام الديني واملذهبي� ،إذ
�أنه من ال�سهل حرف ثورة �أو حركة �إ�صالحية باجتاه التع�صب املذهبي ،مما يحول احلراك
�إىل حرب داخلية �ضارية ال تق�ضي فقط على النظام بل على الدولة بكامل مكوناتها ،ذلك
�أن �إثارة النعرات الدينية تلغي تلقائي ًا مفهوم الدولة الواحدة ،الثابتة التي ال تهتز حدودها
اجلغرافية وال يتزعزع انتماء مواطنيها مهما �أ�صاب ال�سلطة من حتوالت ،كما هي احلال يف
غالبية الدول الأوروبية� .إن اللجوء �إىل التفرقة الدينية واملذهبية يف البلدان العربية ي�سقط
املواطنة عن اعداد كبرية من ال�سكان كما �أنه ي�ؤدي �إىل و�أد الدولة وتال�شيها �إىل دويالت
طائفية ،وهذا متام ٌا ما فعلته الواليات املتحدة االمريكية يف العراق� ،إذ ان احتاللها مل ي�ؤد
فقط �إىل ا�سقاط النظام بل �إىل تق�سيم العراق دويالت اتنية ومذهبية.
وقبل العراق ،متت جتربة هذا النموذج يف لبنان عام  ،1975حيث جنح جناح ًا باهر ًا
أ� ّدى �إىل �أن ي�صبح ا�سم لبنان مرادف ًا لل�شرذمة الطائفية يف العامل �أجمع حتت �شعار ‘اللبننة’
بدال من ‘البلقنة’ التي خبا �ضو�ؤها ! فاجليل الذي مثل ال�شباب �آن��ذاك طالب ب�إ�صالحات
للطبقات العمالية وبدولة رعائية  :تظاهروا واعت�صموا و�شطبوا مذهبهم عن هوياتهم ،وما
لبث �أن حتّول ه�ؤالء ال�شباب املتطلعون �إىل التغيري واحلداثة �إىل وقود حرب �أهلية دامت خم�سة
ع�شر عام ًا متحورت حول �صراع ديني للح�صول على امتيازات يف ال�سلطة .ال�شباب الذين
قادوا حراك ًا مطلبي ًا ال طائفي ًا ان�ضم بع�ضهم �إىل ميلي�شيات طائفية .وبع�ضهم الآخر هاجر،
ومنهم من فاج�أه املوت املجاين على الطرقات �إما ق�صف ًا �أو ذبح ًا لوالدته يف ‘الدين اخلاطئ’ !
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�إن الغرب مل يخرتع االنق�سامات الدينية بل ا�ستعملها لتفرقة �شعب يريد ال�سيطرة
عليه .ففي الهند � ّأجج الربيطانيون ال�صراعات على �أ�سا�س اثني وديني ،ويف �أمريكا الالتينية
ن�شبت احلروب الأهلية نتيجة التدخل الأمريكي بني ميني وي�سار الن الدين مل يكن عامل
تفرقة .ال تهتم �أمريكا كثري ًا ملن هو �سني ومن هو �شيعي بل من يقف معها ومن يحاربها ،ف�شاه
�إيران كان �شيعي ًا ودعمته لأنه �آزر �سيا�ستها يف املنطقة.
ويف م�صر ،وبالرغم من �إ�سقاط ح�سني مبارك نلم�س تهديد ًا لوحدة م�صر عرب
تق�سيمها عمودي ًا �إىل م�سلم وقبطي ،ويف مواجهة اللحمة بني املواطنني يف �ساحة التحرير
برزت مع�ضلة تعيني حمافظ يف الريف لأنه قبطي ،كما �أن هدم كني�سة يف �أ�سوان �أدى �إىل
ت�أجيج الع�صبية الدينية يف � 9أكتوبر  .2011والتحريف نف�سه يح�صل يف البحرين التي طالب
�أهلها ب�إعطائهم حقوقهم املدنية ،فانتهوا بال�سجن والتنكيل والتعذيب فقط لأنهم ُولدوا يف
املذهب ‘الغلط’ !
يتبع الأمريكيون ب�أمانة ن�صيحة رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق ون�ستون ت�شر�شل
الذي قال �« :إذا مل تتمكنوا من الهيمنة على منطقة ،بادروا �إىل جتزئتها» ! مل ي�شذ عن هذه
القاعدة الفرن�سيون يف عهد انتدابهم على �سورية ،وحاولوا ابتداع كانتونات علوية ودرزية
و�سنّية� ،إال �أنهم ف�شلوا �أمام الرف�ض ال�شعبي.
ما ف�شلت فرن�سا يف تطبيقه منذ ما يقارب القرن ،ال ت�ستطيع هي �أو �أمريكا �إجناحه
اليوم يف وقت تر�سخ فيه الوعي القومي خا�صة و�أن �سورية رف�ضت اخل�ضوع لـ‘�إ�سرائيل’ بالرغم
من املحاوالت احلثيثة لقلب موازين القوى فيها ،فال�شعب ال�سوري يدرك بغالبيته العظمى �أن
الهدف لي�س تغيري النظام �أو �إر�ساء الدميقراطية ،بل تدمري الدولة خدمة لل�صهيونية.
حتاول الواليات املتحدة الأمريكية دفع احلراك ال�سلمي �إىل اقتتال داخلي م�سلح
عرب اخفاء التناق�ض الرئي�سي ما بني ‘�سورية املقاومة’ و‘�إ�سرائيل’ وابراز تناق�ض ثانوي بدائي
قبلي ،طائفي ،مذهبي يعيدنا �إىل �أجواء القرون الو�سطى وما قبل ن�شوء الدول والقوميات.
�ألي�س هذا ما �أجنزته �أمريكا يف �أفغان�ستان يف الثمانينات من القرن املا�ضي ؟ جل�أت �إىل
�أ�شد �أنواع احلركات الإ�سالمية التكفريية و�س ّلحتها لتهاجم الوجود ال�سوفياتي الذي كان قد
قام بتحديث املجتمع الأفغاين وحترير املر�أة من الكثري من القيود التقليدية ،ف�إذا بالواليات
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املتحدة الأمريكية تعيدهم قرون ًا �إىل اخللف ،ثم ت�صطنع فكرة �إر�ساء الدميقراطية !
حا�صرت �أم�يرك��ا االحت��اد ال�سوفياتي عرب ح��زام �إ�سالمي تكفريي ال يخت�صر
ب�أفغان�ستان فقط بل ميتد �إىل ال�سعودية نف�سها ،وبلدان اخلليج ،والأردن و�أي�ض ًا تركيا عرب
تنمية التيارات الإ�سالمية الدينية وعلى ر�أ�سها حزب العدالة والتنمية خمافة حتول تركيا
نحو ال�شيوعية .وبالتايل لي�س من ال�صعب ت�صور تقارب الإخوان امل�سلمني من �أمريكا وقبولها
�أن يتبو�أوا ال�سلطة لأن هدفها خلق �صراع داخلي يرتكز على الدين واملذهب كون �أهل هذه
املنطقة ما يزالون يحتفظون بانتمائهم الديني القوي .من هنا جتهد �أمريكا لإ�سقاط �أنظمة
علمانية كالنظام ال�سوري ،لأن ف�صل الدين عن الدولة مينع االقتتال الديني كما ت�شتهي،
و�سقوط الدولة العلمانية يعني انهيار اجلي�ش القومي العقيدة وا�ستبداله مبيلي�شيات دينية
متطرفة ،وبالتايل �شعار «ا�سقاط النظام» يعني �شيئا واحد ًا للدولة العظمى اال وهو �إنهاء
الدولة ال�سورية.
3

اقت�صاد قومي مرتهن

�أحد �أكرب العوائق التي تواجه جناح الثورات يف العامل العربي هو اقت�صاد دولها
الذي ا�صبح ُمرتهن ًا للخارج عرب نظام اخل�صخ�صة ،فاخل�صخ�صة يف الواليات املتحدة
املتقدم تعني تنازل الدولة عن العديد من قطاعاتها و�إف�ساح املجال
الأمريكية �أو دول العامل ِّ
�أمام الر�ساميل اخلا�صة لإدارتها .حتويل هذه القطاعات �إىل �إدارة خا�صة ال ينفي عنها
�صفتها الوطنية – �إذ �أن امللكية تنتقل من الدولة الأمريكية �إىل مواطنني �أمريكيني ،فال ُي�سمح
مث ًال لل�صني �أو �إيران �أو �أي �شركة �أجنبية �أن تقتني كهرباء كاليفورنيا �أو فلوريدا �أو غريها
من الواليات ،فيظل ر�أ�س املال �أمريكي ًا ،بينما اخل�صخ�صة يف بالدنا تعني انتقال امللكية من
دولة كلبنان �إىل � ٍأيد �أجنبية كما ح�صل يف قطاع اخلليوي� ،أو كما يح�صل يف ا�ستثمار النفط
من قبل �شركات غربية يف بلدان عربية �أخرى.
عالوة على ذلك ،مل يتم تطبيق مبادئ املناف�سة يف البلدان العربية ،واقت�صر
االنتقال من العام �إىل اخلا�ص على ب�ضعة �أ�شخا�ص جل�أوا �إىل االحتكار ،بينما هدفت الواليات
املتحدة الأمريكية �إىل الهيمنة االقت�صادية عرب ال�ضغط على دول العامل لتطبيق نظرية ما
�سمته بثالوث احلريات :
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 1حرية ال�سوق.
 2حرية التجارة.
 3حرية اال�ستثمار الأجنبي.
تطبيق هذا الثالوث من احلريات يتطلب الغاء دور الدول العربية االقت�صادي كي
ال تقف حاجز ًا �أمام اجتياح ال�شركات العاملية ،وتغطي �أمريكا هذا اال�ستعمار املقنع حتت
عنوان ‘ا�سرتاتيجية ال�سالم’� ،أي �أن كل من يرف�ض مبد�أ ‘حرية ال�سوق’ ُيعترب مهدد ًا لل�سالم
العاملي ويرغم على تبني الر�ؤيا الأمريكية الراف�ضة للإيديولوجية املارك�سية .وتلعب ال�سفارات
الأمريكية يف الدول العربية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�ضغط باجتاه اخل�صخ�صة ،وفتح ال�سوق املحلية
�أمام ال�شركات الأمريكية من �ستاربك وماكدونالد وغريها ،عدا ال�صناعة الرئي�سية لأمريكا
�أال وهي ت�صدير الأ�سلحة املدمرة وبيعها.
ما بد�أته الواليات املتحدة الأمريكية يف الثمانينات من القرن املا�ضي من عملية
دمج الأ�سواق العاملية ،والغاء �أية رقابة على امل�صارف بناء على ن�صائح خرباء مال كغرين�سبان
الذي غطى عمل ّيات امل�صارف باعطائها احلرية املطلقة دون �أية حما�سبة بناء على نظرية
�ساذجة ت�ؤكد �أن من طبيعة ال�سوق احلرة الإبقاء على التوازن والعدل يف املعامالت عرب
املناف�سة !
بالطبع كانت هذه النظرية مفيد ًة جد ًا للواليات املتحدة الأمريكية التي وجدت �أن
لديها فائ�ض ًا �ضخم ًا من الر�ساميل هي بحاجة �إىل ا�ستثماره يف دول ال ت�ستطيع مناف�ستها.
وهكذا ب��ادرت �أمريكا �إىل تطبيق نظام االقت�صاد الليربايل وتعميمه على الكرة الأر�ضية
خا�صة بعد دحرها االحتاد ال�سوفياتي ،و�س ّوقت هذا االقت�صاد على �أنه احللم املن�شود لرخاء
الإن�سانية.
بد أ� العمل بهذا الربنامج يف الدول العربية متوازي ًا مع مكافحة املبادئ ال�شيوعية،
فانتقال قيادة م�صر من جمال عبد النا�صر �إىل ال�سادات هي زلزال �سيا�سي-اقت�صادي
�أدى لي�س فقط �إىل انتقال م�صر من مواجهة ‘�إ�سرائيل’ �إىل توقيع معاهدة كامب دايفيد
واالعرتاف بها على ح�ساب احلق الفل�سطيني ،بل حول االقت�صاد من �إدارة الدولة الرعائية
املهتمة برفاهية املواطنني امل�صريني وار���س��اء اقت�صاد وطني� ،إىل تدمري ه��ذه االدارة
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موجه من قبل الدولة� ،أو�صل م�صر �إىل ماهي عليه اليوم من
و�إ�ستبدالها باقت�صاد حر غري ّ
احتكار وم�ضاربات �أثرت حفنة من الر�أ�سماليني وبع�ض رموز الدولة املرتهنني للر�أ�سمال
الغربي على ح�ساب افقار غالبية ال�شعب امل�صري.
هذا املثال الليربايل االقت�صادي ُعمم على كل الدول العربية �إما بال�ضغط عليها
�أو حماربتها فخ�ضعت دون ا�ستثناء لنموذج يلغي دور القطاع العام وي�ؤدي �إىل بيع ممتلكاته
وبالتايل الق�ضاء على دوره ك�صمام �أمان حلماية جمتمعه .وبعك�س الدول العربية التي خ�سرت
ا�ستقالليتها عرب لربلة االقت�صاد ،ا�ستفادت دول ال�شرق الأق�صى ذات الرقعة اجلغرافية
وال�سكانية الوا�سعة كال�صني من حترير ال�سوق� ،إذ �أنها عمدت �إىل تقدمي �إنتاج رخي�ص الثمن
من امل�ستحيل مناف�سته مما �أدى �إىل �صب الر�ساميل الغربية يف املعامل ال�صينية ،وانهيار
االقت�صاد الأمريكي ال�صناعي فيما عدا انتاج الأ�سلحة الع�سكرية التي متثل �أهم �صادرات
الواليات املتحدة الأمريكية خا�صة لدول اخلليج الرثية بالنفط.
� ّإن اتّباع �سيا�سة الليربالية االقت�صادية واخل�صخ�صة يف الدول العربية �أ ّدى لي�س
فقط �إىل انهيار القطاع العام كحاجة لالقت�صاد القومي والوطني ،بل �أي�ض ًا �إىل ا�ضمحالل
ال�صناعات املحلية غري القادرة على مناف�سة الب�ضائع الأرخ�ص ثمن ًا ،واملورد الوحيد الذي
بقي كي تعتا�ش منه الإدارات احلكومية يف هذه احلالة هو ال�ضرائب .هنا يربز التناق�ض الذي
يق�ضي على مقومات الوطن� ،إذ تتفق احلكومة مع امل�ستوردين الذين يتعاملون بدورهم مع
الر�أ�سمال العاملي على «الغاء» ال�ضرائب على الب�ضائع املنهمرة من كل �أقا�صي العامل ،فيما
تقوم ‘بزيادة’ ال�ضرائب على املواطنني لتغطية عجز الإنفاق العام� .ألي�س هذا ما فعله رفيق
احلريري حني تبو�أ ال�سلطة ،فعمد �إىل ازالة الر�سوم اجلمركية على الواردات كي ينتفع ال ّتجار
وكذلك ر�ؤو�س الأموال الغربية لكنه ق�ضى على ال�صناعة والزراعة املحليني ؟ وما علينا للت�أكد
من ذلك اال القاء نظرة على رفوف اي �سوبرماركت لنفاج�أ بان الب�ضاعة امل�ستوردة �أرخ�ص
من الإنتاج املحلي .لقد جنم عن حترير التجارة اخلارجية وحترير حركة الر�ساميل التي
مثلت م�ضمون ال�سيا�سة الليربالية اختفاء الإنتاج الوطني اللبناين وازدياد معدالت البطالة
وهجرة ال�شباب.
�إن ال�سيا�سة االقت�صادية يف لبنان قامت بعد احل��رب الأهلية على �أ�سو أ� �أن��واع
اخل�صخ�صة لأنها أ� ّدت �إىل االحتكار ال على املناف�سة ،متام ًا كما ح�صل لرو�سيا بعد انهيار
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االحتاد ال�سوفياتي حني جل�أ �أهل الدولة �إىل احتكار قطاعات الإدارة العامة ومتلكها بد ًال من
�إف�ساح املجال للمواطنني للم�ساهمة فيها عرب �شراء �أ�سهمها.
و�إنه من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل �أن ن�شاهد يف لبنان كيف �أن من كان يدير قطاعات الدولة
حاول �ش ّلها و�إ�ضعافها كقطاعات املاء والكهرباء واالت�صاالت وحتى القطاع الرتبوي العام
بهدف ترغيب املواطن باملناداة باخل�صخ�صة على �أن��ه احلل الأن�سب لتح�سني اداء هذه
القطاعات .ولقد ت�صدى الوزير �شربل نحا�س ملحاوالت احتكار قطاع االت�صاالت الذي كان
�سيزيد العبء على املواطنني �أ�ضعاف ًا دون �أي �ضمانة بتح�سن النوعية.
ويف م�صر ،مل تغري ثورة  25يناير النظام االقت�صادي الليربايل الذي و�ضع �أ�س�سه
�أنور ال�سادات ،ومل يتم معاجلة البطالة �أو حت�سني الأجور �أو �إعادة توزيع ال�ضرائب ب�شكل
عادل بحجة �أن �أية �ضرائب على ر�أ�س املال �ست�ؤدي �إىل هروب امل�ستثمرين ،بينما احلقيقة
املرة هي �أن ه�ؤالء امل�ستثمرين يلحقون ال�ضرر باقت�صاديات الدول العربية لأن ن�شاطهم ال
ي�صب يف القطاع الزراعي �أو ال�صناعي �أو خلق فر�ص عمل جديدة ،بل هو جمرد متاجرة
خا�صة يف قطاع العقارات.
وقد يت�صاعد معدل النمو �إال �أن ذلك ال ينعك�س على مع ّدل البطالة لأن فئة قليلة
العدد هي امل�ستفيدة من حركة اال�سترياد وال�سياحة ،فع�شية ثورة امل�صريني ،اقرتب مع ّدل
الفقر من  %40وبطالة ال�شباب  %26خا�صة من الذين يحملون ال�شهادات اجلامعية �إذ ال
اقت�صاد وطني موجود ال�ستيعابهم.
�أما �سورية ،فلم تبادر �إىل تبني �سيا�سة حرية ال�سوق �إال م�ؤخر ًا� ،أي منذ عام
 ،2005وقاومت ل�سنوات عديدة ال�ضغوط الغربية لتغيري منطها االقت�صادي .ول�سوء احلظ
ف�إن غالبية دار�سي االقت�صاد أ� ّمت اجلامعات الغربية اخلا�صة التي تع ّلم �آليات حرية ال�سوق
على �أنها طريق امل�ستقبل ،لكن ما تغفل عن قوله هذه اجلامعات هو �أن هذا النمط قد ينا�سب
اقت�صاد دول كربى� ،إال �أن دو ًال �صغرية كدول البلدان العربية لي�س مبقدورها املناف�سة ،بل
�إن فتح جمالها يعني انهيار اقت�صادها الوطني .وقد تربز طبقة من الأغنياء اجلدد جراء
تركيز النمو على التجارة واملال والعقارات واخلدمات� ،إال �أن االقت�صاد امل�ستقل يف الزراعة
وال�صناعة َينْحو باجتاه الرتاجع.
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أرا�ض
يف كل من �سورية ولبنان ارتفعت �أ�سعار الأرا�ضي ارتفاع ًا جنوني ًا ،ومت �شراء � ٍ
ب�أ�سعار بخ�سة ثم �أعيد بيعها ب�أ�سعار باهظة جراء امل�ضاربات العقارية ،وبدا هذا الن�شاط
وك�أنه من ّو �إال �أنه يف احلقيقة خراب للمواطن ال�سوري واللبناين اللذين مل يعد ب�إمكانهما
ايجاد موطئ قدم لل�سكن.
واعتماد اخل�صخ�صة أ� ّدى �إىل رفع الدعم عن م��واد �أ�سا�سية ذلك �أن القطاع
العام بعد �أن يتم تخ�صي�صه يعجز عن دعم الطاقة واملازوت والأ�سمدة الكيميائية واملبيدات
الزراعية كما كان يفعل �سابقا ً ،ونتج عن ذلك �إهمال القطاع الزراعي من قبل الفالحني
وهجرتهم باجتاه املدن .ترافق مع ذلك �إلغاء الدعم عن ال�سكر والزيت والطحني وهي مواد
�أ�سا�سية للعاطلني عن العمل الذين ازدادت �أعدادهم نتيجة االنفتاح التجاري على �أ�سواق
عاملية منها الرتكية والعربية و�إقامة مناطق جتارة حرة �أدت �إىل �إغالق العديد من امل�شاريع
ال�صغرية غري القادرة على املناف�سة .هذه العوامل االقت�صادية قادت الطبقات ال�شعبية،
وخا�صة يف الأرياف �إىل االنفجار.
حاملا ين�ش أ� هذا التململ واحلراك االجتماعي يف الطبقات ال�شعبية تبادر الواليات
املتحدة الأمريكية �إىل احتوائه عرب توجيه احلقد باجتاه النظام الذي ال تريده ،فتحاول
�إلغاءه و�إلغاء دوره ال�سيا�سي-االقت�صادي وال�سيطرة على زمام الإمور .ولقد ع ّلق ال�صحايف
يف جريدة النويورك تاميز ،طوما�س فريدمان ،قائال بان حترير الر�ساميل ي�سمح لأمريكا
ب�أن تفتعل �أزمة مالية يف �أي بلد من البلدان النامية .وي�ساهم كل من البنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل يف رفد هذا االجتاه �إذ �أنه يجرب �أية دولة تريد االقرتا�ض �أن تقبل باخل�صخ�صة
وحترير الر�ساميل.
هذا ما ح�صل فعال يف العراق ،فما �أن احتلت الواليات الأمريكية البلد حتى بادرت
لل�سيطرة على اقت�صاده قبل �أي قرار �آخر� ،إذ �أعلن يومها احلاكم الفعلي للعراق ،بول برمير،
يف جريدة الوا�شنطن بو�ست� ،أن هدف �أمريكا خ�صخ�صة كل مرافق الدولة ،وافهام العراقيني
�أن �أيام اعتمادهم على الدولة قد ولت �إىل غري رجعة.
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ربيع (�آخر) للثقاف ِة العربي ِة
مِ نْ �أجلِ ٍ
املثقفون العرب ُ :ن َخ ٌب �أم �أق ّل ّيات ؟

1
� ّإن التغيريات اجلارفة واملثرية واملفاجِ ئة والدراماتيكية التي حدثت وحتدث (ورمبا
�ستحدث) يف املجتمعات العربية اليوم من املحيط �إىل اخلليج ،و�سميت �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا
و�شعبي ًا بـ «الربيع العربي» تطرح الكثري من الأ�سئلة الإ�شكالية ال�شائكة عن الراهن والوجود
العربي يف ما يح�صل ،لأن
العربي ،وعن مفهوم الثقافة عربي ًا ،وعن دور املثقف
وامل�صري
ّ
ّ
املتح�ضر يف
العامل اليوم هو عامل ثقافة ليربالية ح ّرة .والتق ّدم الهائل الذي يح�صل يف العامل
ّ
�ش ّتى �ش�ؤون احلياة هو تق ّدم يتحقق بف�ضل رعاية الثقافة وق ّوة ح�ضورها يف الإن�سان وامل�ؤ�س�سة
والف�ضاء االجتماعي العام .ومل يعد ملن يع ّول على غري الثقافة من �أمل يف العي�ش بحرية
وكرامة و�سعادة يف � ّأي مكان يف العامل .فالثقافة احل ّرة هي ال�سبيل الوحيد حلياة ح�ضارية
والتع�صب واملركز ّية وال�شمول ّية.
راقية خالية من العن�صرية
ّ
لع ّل قراءة �أولية علم ّية مت�سح هذه الظاهرة الالفتة عمودي ًا و�أفقي ًا ومر�آوي ًا ت�صل �إىل
نتيجة �سريعة لكنّها قابلة للنظر والتمحي�ص والتد ّبر ،والت�أويل �أي�ض ًا ،تتم ّثل يف � ّأن (ال�صبغة
الثقافية) التي ميكن �أن ترتاءى على كيان هذا التغيري �شبه الأ�سطوري �صبغ ٌة باهت ٌة ال �أثر
لها تقريب ًا .فاخلطاب الذي حتمله جماه ُري هذه التغيريات خطاب غائم وغري وا�ضح لقادة
غام�ضني .وعلى الرغم من � ّأن �سحر هذا الفعل التغيريي بنيو ّي ًا يت�أتى من فكرة الق�ضاء على
الدكتاتوريات املقيتة ،ودحر اال�ستبداد ،والق�ضاء على التف ّرد اال�ستئثاري العائلي املتخ ّلف
بال�سلطات ك ّلها ،وهي فكرة ح�ضارية متقدمة ومده�شة يف جوهرها العميق ،ف�إن هذه الفكرة
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حتى تكون جمدية وح�ضارية بامل�ستوى الالئق املطلوب ال ب ّد لها من �أن تق ّدم م�شروع ًا ح�ضاري ًا
يرتقي �إىل هذا امل�ستوى ،يت�ض ّمن خطاب ًا وا�ضح ًا وقوي ًا وعميق ًا عايل احلجاج والإقناع .وهو ما
مل يتب َّد حتى الآن يف � ّأي معطى من معطيات هذا التغيري ،وعلى � ّأي م�ستوى كان.
ما يح�صل من تغيري وهزمية ل�سطوة الدكتاتورية العربية التي �سحقت املجتمعات
العربية والثقافة العربية طول عقود كثرية م�ضت ،ميثل رغب ًة حا�سم ًة �أكرث من �ضرورية
للجميع ،وحلم ًا ت�أخر حتقيقه كثري ًا ،خ�سر فيه العرب رمبا �أكرث مما خ�سروا يف كل ع�صورهم
قاطبة� .إذ � ّإن هذه الدكتاتوريات �أعادت العرب يف ع�صر احلر ّيات �إىل �أكرث ع�صور التخ ّلف
ب�ؤ�س ًا ورجعية وفقر ًا وجه ًال وت�شي�ؤ ًا وت�شويه ًا وعدم ًا ،وبددت ثروات طائلة كان ب�إمكانها �أن
جتعل املواطن العربي �سيد ًا ح ّر ًا يف العامل مكافئ ًا لأكرث مواطني دول العامل تق ّدم ًا .وتراجعت
مع ّدالت الثقافة العربية �إىل �أدنى م�ستوى لها يف تاريخ العرب ،حني حت ّولت �إىل �أداة جاهلة
قذرة بيد �أجهزة الدكتاتورية من �أجل ت�أليه الدكتاتور و�صناعته �صناعة فريدة و�أحد ّية ال
بديل لها ،وظ ّلت الثقافة هام�ش ًا تافه ًا وثانوي ًا تتالعب بها مركزية ال�سلطة ومتعن يف �إذاللها
ّ
واحلط من قيمتها.
وت�سخيفها
� ّإن �أ ّي��ة مراجعة حقيقية وجذرية ت�سعى �إىل النظر املع ّمق يف الكيان احل�ضاري
والثقايف وال�سيا�سي العربي الراهن ،ال ب ّد لها �أن تع ّرف الثقافة ،وتع ّرف املثقف ،ومن ّثم
تخو�ض يف الإ�شكاليات التي تنوي مقاربتها وحتليل خطاباتها واق�تراح احللول مل�شكالتها
املركزية ،من �أجل �أن ترتقي املعاجلة �إىل م�ستوى منهجي مقنع وحيوي ومنتج.
2
الثقاف ُة على هذا ال�صعيد هي من املعاين املتعددة وال�شا�سعة والعميقة واملتجددة
يف العقل واملخيلة والوجود والإن�سان ،ومعناها الك ّل ُّي املتبلو ُر والنامي حا ٍو و�شامل وكرمي وال
متنا ٍه ،قد ال يتو ّقف عند ح ّد حني يكون الناظر �إليه ممن يثق مبطلقِ �إمكانات ِه ،وغزار ِة ق ّوت ِه،
الغام�ض واملع ّق ُد والإ�شكا ُّ
يل الذي �شغل الفال�سفة واملفكرين والأدباء
وبلو ِغ ت�أثري ِه .هذا املعنى
ُ
إن�سان الربي ُء الباحثُ
أقدم حلظ ِة ت�أملٍ مار�سها ال ُ
والفنانني والعلماء والب�شر �أجمعني ،منذ � ِ
ُ
املت�سائل ،وهو يبحث عن ظاللِ �إجاب ٍة عن �س�ؤالٍ حميرّ ٍ قاده فيما بعد �إىل مغادرة براءته �إىل
مظلم يتل ّم ُ�س فيه بقع َة ٍ
�ضوء ِ�شب ِه م�ستحيل ٍة فال يجد.
الأبد ،وو�ضعه رغم �أنف ِه يف َقب ٍو ٍ
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ُ
اخلطوط وتعقّدت
ا�شتبكت فيه
و�إذ ًا ،ماذا ع�سانا �أن نقول يف معنى الثقافة وقد
ْ
االطمئنان �إىل نتائجه املتوقعة �أو املحتملة ب�سهولة
امل�سارات على هذا النحو الذي ال ميكن
ُ
ُ
ن�ضاعف بذلك من طاقة احلرية ،ونبتعد عن الرباءة الأوىل م�ساف ًة جديد ًة
وي�سر ،غري �أن
َ
لي�ست قليل ًة ،ونه ّد َم من جرف الطم�أنينة م�ساح ًة �أكرب ،ونح ّم َل ال�س�ؤال َ
املاثل يف �أفقنا عبئ ًا
م�ضاف ًا ،يف ال�سبيل �إىل جدلٍ �آخ َر غ ِري قابلٍ للتهدئة.
الطبيع ُة هي املع ّل ُم الأ ّو ُل الذي نتف ّق ُه بني يديه على �أب�سط درو�س املعرفة الأوىل،
وال يف ّرق هذا املع ّل ُم الكو ُّ
ين اجل ّبا ُر بيننا .فهو مي ّوننا جميع ًا ب�شبكة مت�ساوي ٍة ومتعادل ٍة من
املق ّررات التقليدية ذات الطبيعة الكال�سيكية على دفعات تتنا�سب مع �أعمارنا .وهذا هو
ديدنه عرب التاريخ واجلغرافيا .وعلى الرغم من � ّأن الدرو�س داخل هذه املقررات هي واحد ٌة
ال تتغيرّ يف منهجها العام �إال يف حدود �ض ّيقة ،ف�إنّنا مع ذلك نتباين يف ا�ستيعابها وفهمها
والقدرة على حتويلها �إىل �سلوك ومنطق و�شكل ور�ؤية ومناخ ومزاج .ويف النهاية نتع ّلم ك ّلنا
ٍ
إن�ساين �شاملٍ
وم�شرتك ،على النحو الذي يجعل من
من درو�س الطبيعة ما هو طبيعي يف �إطا ٍر � ٍ
الطبيعي ماد ًة عام ًة ُمباح ًة للجميع ،و ُيرغَ ُم اجلميع على تلقّيها كما يتلقّى احلليب والطعام
ٍ
وال�شراب بو�صفها
حاجات �ضروري ًة ال ميكن اال�ستغناء عنها ال�ستمرارية احلياة.
هنا يقف الب�شر عند ّ
�شروع واح ٍ��د تقريب ًا (مع اختالف مفهوم الطبيعي
خط
ٍ
دموي هائ ٌل مع (الثقايف)
وقيمته وحمتواه بني ال�شعوب واحل�ضارات طبع ًا) ،ليبد�أ ماراثو ٌن ٌّ
إن�سان هوي َتهُ ،والأ�شيا َء لونَها ،واحليا َة معناها .وهو الذي
هو الذي مينح الوجو َد ماهي َتهُ ،وال َ
َ
َ
النا�س على طبقات ،وي�صنع
الفوا�صل بني الب�شر ،وي�ضع
يخلق
ويق�سم َ
النقاط على احلروفّ ،
��ادي ،وي�ضع خطوط ًا ح�ضاري ًة فا�صل ًة بني ال�شعوب ،ويك�شف عن
َ
املختلف واملغاي َر وال�لاع َّ
االختالفات الكثرية والكبرية يف �سبل الإعداد املعريف لهوية الإن�سان يف ك ّل زمان ومكان.
�سن�ض ُع القراء َة يف مق ّدمة االجتهادات ال�سائرة يف طريق اكت�ساب معنى الثقافة،
ُ
القراء ُة الرغب ُة ،والقراء ُة املتع ُة ،والقراء ُة املعرف ُة ،والقراء ُة اخلربةُ ،والقراء ُة
ال�سلوك،
والقراء ُة الأخ�لاقُ  ،والقراء ُة املعنى ،والقراء ُة ال�شك ُل ،والقراء ُة الر�ؤي ُة ،والقراء ُة الر�ؤيا،
املوقف ،والقراء ُة ال ُ
ُ
إدراك ،والقراء ُة الذكا ُء ،والقراء ُة ال ِفط َن ُة ،والقراء ُة املح ّب ُة،
والقراء ُة
والقراء ُة ال�ضو ُء ،والقراء ُة احلوا ُر ،والقراء ُة العق ُل ،والقراء ُة العاطف ُة ،والقراء ُة االنتما ُء،
الت�سامح
والقراء ُة الأ�صال ُة ،والقراء ُة احلداث ُة ،والقراء ُة امل�ص ُري ،والقراء ُة الأم ُل ،والقراء ُة
ُ
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ُ
ُ
��اج ،والقراء ُة
والك�شف
واح�ترام الآخ��رِ  ،والقراء ُة اال�ستمرا ُر والتوا�ص ُل
ُ
واالكت�شاف والإن��ت ُ
املا�ضي واحلا�ض ُر وامل�ستقب ُل وما وراء ذلك.
بال قراءة ترتفع �إىل هذا امل�ستوى الرفي ِع ال�شا�س ِع والعميقِ من املعنى ف�إن الإن�سان
يبقى يحبو يف دائرة الطبيعي املغلقة ،وهي دائر ٌة وا�سع ٌة �سع َة الكونِ ت�شم ُل الأحيا َء ك َّلها ولي�س
ا�ستن�ساخ ِ
درو�سها و�إعاد ِتها بن�سقٍ ٍ
واحد ور�ؤي ٍة حمدود ٍة واحد ٍة ،ليبقى من يعي�ش
�أمامها �سوى
ِ
على الطبيعي فقط �أم ّي ًا وابن ُا با ّر ًا للطبيعة يكتفي بخبزها اللينّ  ،وحليبها ال�شائط ،ومعجمها
وقيا�س ٍ
واحد.
ال�ض ّيق الذي ال يف ّرق بني الأحجام ،وي�ض ُع اجلمي َع حتت مظ ّل ٍة واحد ٍة ٍ
يتيح للإن�سان مغادر َة دائ��رة الطبيعي
ال��ق��راء ُة هي ا َملع ُرب الأ ّو ُل والأه�� ُّم ال��ذي ُ
اخلا�صة ،والتح ّلي
الواحدة من �أجل االنت�ساب �إىل ف�ضاء الثقايف املتعدد ،واكت�ساب هويته
ّ
إن�سان �شك ًال
ب�أخالقياته النوعية ،والتلذّذ بطعم ثماره اخلالدة ،على النحو الذي ي�صبح فيه ال ُ
ّ
ومكتظ ًا بالداللة ،وقادر ًا على الت�أثري يف املاحول
و�سلوك ًا وحراك ًا ور�ؤي ًة ومثا ًال م�شحون ًا باملعنى
و�صناعة احلياة بكفاءة عالية ورغبة خ�صبة.
القراءة بغري هذا املعنى ،وهذا احلجم ،وهذه الكثافة ،وهذا الرثاء ،ال قيمة لها،
لأنه لن يكون بو�سعها اخلروج من دائرة الطبيعي ال�ض ّيقة اخلانقة الواحدة ،ولن يكون ب�إمكانها
دعم فعاليات الت�ش ّكل نحو ت�شييد ال�شخ�صية وبناء الهوية وحتقيق االختالف .و�ستكون نوع ًا من
القراءة الكم ّية التي ال تنقذ �صاحبها من ‘قوقعة الأم ّية’ وهي ت�ضرب ب�أطنابها يف جمتمعاتنا
ي�ستنتج فيه تقري ُر التنمية الثقافية التابع للأمم املتحدة مث ًال � ّأن
مفجع،
العربية على نح ٍو ٍ
ُ
مع ّدلَ قراءة الإن�سان العربي ال تتجاوز رب َع �صفح ٍة يف العام ،وثمة �آخرون يقر�أون �أكرث من
ع�شرة كتب يف العام ،ولع ّل �إدراك الفرق هنا ال يحتاج �إىل ٍ
ذكاء كبري.
الثقافة هي �أم�ضى �أ�سلحة الع�صر و�أكرثها تدمري ًا .فبالثقافة ُ�س ْدنا العامل يف قرون
ومن َ
جعل الثقاف َة
خَ ْلت ،ومن دونها تخ ّلفنا وتركنا ال�سياد َة لغرينا ممن عرفوا معنى الثقافةْ .
‘ح�ضارات
خلف ظهر ِه با َد .وحني كنّا نقر�أ عبار َة
ومن �أهم َل َها وو�ض َع َها َ
يف �أ ّول �أولوياته �سا َدْ ،
ٌ
احل�ضارت ت�سو ُد حني تكون الثقاف ُة عنوانَها وم�صد َر ق ّوتها
بادت’ �إمنا كانت هذه
ُ
�سادت ثم ْ
ْ
تنحي الثقاف َة جانب ًا لت�صبح هي �أثر ًا بعد َعني.
وعزّها و�سيادتها ،وتُبا ُد حني ّ
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ت�ضيفَ ،
ُ
ُ
الثقاف ُة يف القراءة التي ت ُ
جاج
ي�ضيف ،الر�ؤي ُة التي
ُ�ضيف ،احلوا ُر الذي
احل ُ
ُ
وحجاج ًا ال
الذي
ي�ضيف ،مبعنى � ّأن قراء ًة ال ت�ضيف ،ور�ؤي�� ًة ال ت�ضيف ،وح��وار ًا ال ي�ضيفَ ،
ي�ضيف ،لن تكون/يكون لها/له � ّأي معنى �أو قيمة ،ولن ت�سهم/ي�سهم يف �صناعة احل�ضارة
وعنوان ن�ضالها وكفاحها يف احلياة والوجود ،و�ستكون
التي هي دائم ًا مبتغى ال�شعوب وهدفُها
ُ
ثقاف ًة فارغ ًة و�سطحي ًة وجوفا َء وعميا َء ،ال تَرى وال تُرى ،و�ستكون عال ًة �أكرث من كونها يد ًا
م�ضاف ًة �ضارب ًة يف �صميم التحقّق وال�صريورة والإنتاج الرائد والقائد.
3
املثقف احلديث ا�ستناد ًا �إىل هذا املعنى العميق والأ�صيل للثقافة هو الذي يرتكز
على قاعدة معلوماتية ومعرفية حديثة ومتطورةُ .يح�سن قراءة التاريخ والرتاث واحلا�ضر
وامل�ستقبل بوعي متحرر ومنفتح وخالٍ من ال ُعقَد .ويح�سن االعرتاف بالآخر بو�صفه �صديق ًا
متاح ًا وممكن ًا و�ضروري ًا ميكن التفاعل معه بند ّية جدل ّية وكفاءة رحب ٍة قابلة لإنتاج معريف
خ�صب .املعلومات التي يختزنها ،واملعارف التي يدركها ،واملهارات التي يتقنها وميار�سها،
واخلربات التي حتقق له كفاءة متميزة� ،إىل مرحلة تجَ ّليها ك�سلوك
يومي
تفا�صيلي � ّ
إجرائي ّ
ّ
كالمي (بياينّ) مثري ومده�ش
وثقا ّيف ،ل ّأن الثقافة لي�ست احرتاف ًا ل�ساني ًا ت� ّؤهل �صاحبها لإنتاج
ّ
و�ساحر فح�سب ،بل يتوجب عليها �أن تتح ّول �إىل �سلوك يتوازى ويتكاف�أ مع ق ّوة الكالم وبيانه
و�سلطته� ،سلوك يعبرّ بجدارة عن م�ضمون الكالم وحمتواه و�إ�شاراته وعالماته ورموزه وقيمته
وقدرته على الفعل والإنتاج والت�أثري والتداول.
وعلى الرغم من � ّأن �شروط تكوين املثقف وت�شكيله و�صناعته على وفق م�سارات
هذه الر�ؤية ال يع ّد �أمر ًا �سه ًال ومي�سور ًا يف واقع عربي �شائك ومعقّد وملتب�س ورجعي و أ� ّمي،
ال حتت ّل الثقافة فيه � ّأي موقع متق ّدم حمرتم يف �س ّلم الأولويات ،ف�إنه لي�س م�ستحي ًال .فمثقف
لكن اجلميع يدرك
الكالم هو مثقف بع ٍني واحد ٍة ،ميكنه �أن ي�سحر الأ�سماع مبنط ِق ِه الالفت ّ
ويعرف ويرى �أنه يفتقر �إىل ع ٍني ثاني ٍة ميكن �أن جتعله مقنع ًا ومثا ًال وقائد ًا .ف�صاحب العني
الواحدة مهما بلغ من ا�ستحواذ على كنز الكالم يبقى ن�صف ُمق ِنع ،ويفتقر �إىل حتقيق ال�شرط
اجلوهري ملفهوم املثقف ،وهو �أن تكون له عينان مت�ضافرتان (الكالم وال�سلوك).
وال ي�ستطيع املثقف �أن ينه�ض مبهمته �إن مل يكن قد اكت�سب الدرجة الثقافية القطع ّية
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كالم ًا و�سلوك ًا ،بنظرة واقعية �شاملة وعميقة وكثيفة وثرية ومتعددة ومتنوعة للأ�شياء ،على
والتح�ضر والتق ّدم والإنتاج ،ب�صرف النظر
النحو الذي يكون فيه الإن�سان هو هدف التغيري
ّ
عن انتمائه ولونه وجن�سه ومرجعيته ،وبعيد ًا عن �أية ر�ؤية طائفية �أو �إثنية ميكن �أن ت�شفع له
�إذا افتقد �شرط ًا من �شروط �إن�سانيته ،ال �شفاعة يف � ّأي تهديد ميكن �أن تتع ّر�ض له الإن�سانية،
وال حماية ل ّأي ٍ
معتد على الإن�سان والطبيعة حتى و�إن انتمى �إىل ر�أ�س الأكرثية.
4
ال يتل ّبث مفهوم الأقل ّية عند احلدود القومية �أو الدينية �أو الإثنية بل يتجاوز ذلك
واحل�ضري
نحو م�ستويات �أخرى ،فالرجل �أكرث ّية واملر�أة �أقل ّية .والكبري �أكرث ّية والطفل �أقل ّية.
ّ
والريفي �أقل ّية .والأب �أكرث ّية والولد/البنت �أقل ّية ،وهكذا� .إذ ك ّلما تع ّددت �أمناط
�أكرث ّية
ّ
الأقل ّية والأكرثية يف املجتمع على هذا النحو انحدر ثقافي ًا واجتماعي ًا وح�ضاري ًا �إىل الهاوية،
حيث يتعاظم ال�شعور
بالتع�صب والتط ّرف والهيمنة عند الأك�ثر ّي��ة لل�ضغط على الأقل ّية
ّ
وممار�سة مزيد من التهمي�ش عليها .ويتعاظم الت�س ّلط ليفر�ض مزيد ًا من الإذعان ،فتموت
فكرة الت�سامح متام ًا يف حني تتح ّول الأكرثية �إىل وح�ش �أعمى ي�سعى �إىل اال�ستحواذ على ك ّل
�شيء ،ويتفاقم ال�شعور بالنقمة واحلقد لدى الأقل ّية �إىل �أجل غري م�س ّمى.
العربي
� ّإن �أية قراءة دقيقة ومو�ضوعية لواقع �إ�شكالية الأقلية والأكرثية يف جمتمعنا
ّ
تك�شف � ّأن الكثري من ال ُنخَ ب ينتمي �إىل الأقلية .فمن �أبرز و�سائل الدفاع عن الهوية عند
التح�صن بالثقافة والتد ّرع باملال� ،إذ � ّإن �أبناء الأقلية يولون الثقافة �أهمية بالغة
الأقلية هو
ّ
بو�صفها �سالح ًا ف ّعا ًال جد ًا ـ �ضمن خيارات حمدودة جد ًا ـ يف معركتهم الطويلة للدفاع عن
هويتهم .فالثقافة َحجا ٌج وق ّوة �إقناع و�سلط ٌة غري معلنة ،مثلها مثل املال الذي له �سلطة كثيفة
جتعل �صاحبها يف م�أمن وتعطيه فر�صة للتح ّكم يف املحيط .لذا جند �أن الأقلية يحتكرون
عاد ًة ا ِمل َهن النوعية التي تكتنز باملال والتم ّيز وق ّوة الت�أثري والهيمنة كمهنة (ال�صياغة) مث ًال،
فللذهب بريق مغرٍ و�أخّ اذ و�ساحر كربيق الثقافة دائم ًا.
على هذا الأ�سا�س ميكن القول � ّإن الأقلية �أكرث قدرة على �صناعة مناذجها الثقافية
للدفاع عن منوذجها املحا�صر واملهان وامل�ضطهد ،ولع ّل ما ي�سندها يف ذلك ويق ّدم لها دعم ًا
غري منظور � ّأن الثقافة عموم ًا بحكم �صريورتها احل�ضارية تن�صر الأقلية وتنت�صر لها يف
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�صراعها من �أجل الوجود وامل�صري ،وت�سعى �إىل االرتفاع بها ـ ولو نظري ًا ـ �إىل طبقة النخبة،
ل ّأن الثقافة مع النخبة �ض ّد الأقلية ،فمفهوم الأقلية مفهوم غري �إن�ساين وغري ح�ضاري يف حني
مفهوم النخبة مفهوم �إن�ساين وح�ضاري جد ًا� ،إذ ال جمتمع حديث قابل للنم ّو والتطور والتق ّدم
لكن النخبة هي التي ميكن �أن حتقق ر�ؤية جديدة حتقق
يف ظ ّل وجود �إ�شكالية �أقلية و�أكرثيةّ ،
مثل هذا املجتمع املن�شود على �أنقا�ض ثنائية الأقل ّية والأكرث ّية.
�أما الأكرثية فهي بطبيعتها الت�سمو ّية والكيان ّية والفعل ّية متعالية ال ميكنها العي�ش
خارج ال�سلطة بحكم ّ
توطنها فيها و�صوغ هويتها على �أ�سا�س جربية دورها القيادي احلتمي
لل�سلطة ،حتت هيمنة الفر�ض الوراثي الذي يح ّرم تداول ال�سلطة ،ويحتكرها بو�صفها حقيقة
را�سخة (�إله ّية) ال تقبل اجلدل .لذا ف�إن � ّأي تهديد حمتمل لها �إمنا يندرج يف �سياق الكفر وجترمي
الر�ؤية التي ت�سعى �إىل احلوار واملناق�شة وال�سجال يف احلقّ الإن�سا ّ
ين املنزّل الذي يجب �أن ال
ُيحا َكم مطلق ًا .وال يعاد النظر فيه بو�صفه بدهية من البدهيات التي ُيح َّرم مناق�شتها ،بحيث
تتح ّول الأكرثية على وفق هذا التو�صيف �إىل �شكل من �أ�شكال الدين� ،إذ ي�صعب على املتدينني
النظر �إليه �إال بو�صفه ق ّوة متعالية ال �سبيل �أمامه �سوى االنحناء لها وتقدي�س �شخ�صيتها.
� ّإن هذا التعايل هو ممار�سة رجعية متخلفة تختزن �إلغا ًء م�سبق ًا وجذري ًا للآخر
(الأقلية) مهما بلغ هذا (الآخر) من طاقات ومواهب وقدرات ت�ؤهله للقيادة واالنتقال �إىل
طبقة ال�سلطة ،فالأقلية الكائنة يف الظ ّل ـ على وفق هذا املنظور ـ تعي�ش دائم ًا بف�ضل الأكرثية
وكرمها وت�ساحمها وحتت و�صايتها ،وتندرج يف �أن�ساق تقاليدها ،و� ّأي �إجناز خمتلف ومغاير
ومتميز و�أ�صيل ميكن �أن ي�ضطلع به ابن الأقلية ال ميكنه �أن يخرج �إىل الوجود �إال من عباءة
ابن الأكرثية ومبباركته وتعبري ًا عن ت�ساحمه ودميقراطيته ،بحيث ينتهي هذا الإجناز �إىل �أن
ُي�سجل يف مد ّونة الأكرثية ،فهي �صاحبة االمتياز واحلق الأول والأخري يف اال�ستحواذ على ما
ت�شاء مما يتحقق حتت �سمائها وبف�ضل �أدواتها وثروتها و�أر�ضها و�سمائها وترابها ومائها.
فالأكرث ّية �أي�ض ًا مهما ا ّدعت الت�سامح وال َك َرم والدميقراط ّية وفهم الآخر/الأقل ّية،
ومهما ق ّدمت له من منجزات ووفرت له من حر ّيات ،و�أتاحت له فر�ص التعبري املمكن عن
نف�سه ،ال ميكنها �أن تتخ ّلى عن �سلطتها املغرية يف الرت ّبع على عر�ش املركز� ،أو �أن تتنازل
عن نفوذها التاريخي ،و�سلطتها و�شعورها الكثيف بالتف ّوق والهيمنة .وال تنظر �إىل ت�ساحمها
وكرمها �إ ّال يف �إطار االهتمام برعيتها واملنّة عليها .لذا تتو ّقف هذه املنّة عند خطوط ُحمرٍ
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ي�ستحيل جتاوزها ،ويتلك�أ هذا الت�سامح كثري ًا حني تتع ّر�ض م�صالح الأكرثية للخطر بفعل تف ّوق
ممار�سة معينة من ممار�سات الأقلية ،ميكن �أن ت�سحب ب�ساط الهيمنة والنجاح من حتت
�سلطان الأكرثية .عندها ت�ستخدم الأكرثية (حقّ الفيتو) يف �إعادة نفوذ الأقلية �إىل منطقة
الهام�ش لتنعم بظ ّلها الفقري خارج �شم�س الأكرثية وهي ّ
تغطي م�ساحة املركز بال�ضوء الوفري.
5
امل�شروع الثقايف الأ�سا�س الذي يجب �أن ينه�ض به املثقف العربي هو ال�سعي �إىل تفكيك
هذه الثنائية البالغة اخلطورة (الأقلية والأكرثية) ،متهيد ًا لنزع قد�سيتها وت�سفيه مرتكزاتها
وتعرية �أطروحتها ،والدعوة �إىل جمتمع عربي ح ّر تقوده (النخبة) التي ال ت�س�أل �أفرادها عن
هويتهم وجذورهم ومنحدراتهم وطبقاتهم وجن�سياتهم ،بل ت�س�أل عن �إمكاناتهم ومواهبهم
وم�شاريعهم الفكرية والثقافية واملعرفية واحل�ضارية .ولع ّل قدرة املثقف العربي على اخرتاق
هذه الثنائية ودح�ض مزاعم وجودها القا ّر هي املفتاح الأكيد لإطالق رياح ربيع (�آخر) للثقافة
العربية ،يعمل على �إعادة �إنتاجها من جديد ،ويرغم عقل العامل املتق ّدم على االعرتاف بها
واحرتامها والتعامل معها بو�صفها ند ًا ح�ضاري ًا موازي ًا ومكافئ ًا ال عق ًال هام�شي ًا يدور يف فلكه.
الثقافة بني النخبة واملجتمع ج�س ٌر للتوا�صل والتفاعل والإنتاج ،يف حني تتح ّول الثقافة
بني الأقل ّية والأكرث ّية �إىل �سالح لالنتقام والتقوي�ض والهدم ،ل ّأن النخبة يف ا�ستخدامها لآلة
الثقافة تق ّدم العقل النا�ضج والهادئ واملنفتح ليقود العملية� ،أ ّما الأقل ّية ف�إنها يف ا�ستخدامها
لآلة الثقافة تق ّدم العاطفة املنتهكة امل��ز ّودة بحرارة القهر ولهب االنتقام .لذا ف�إن النخبة
منفتحة على الآخر بينما الأقل ّية متمركزة حول ذاتها� ،إذ �سبق للأكرث ّية �أن عزلتها وهي يف
ر ّدة فعلها الطبيعية ع ّمقت هذه العزلة و�شحنتها مبزيد من فاعلية االغرتاب والقطيعة.
6
الربيع العربي بهذا املعنى ال�سيا�سي (ال��ث��وري) �إن مل ي�صاحبه ربيع (�آخ��ر)
للثقافة العربية ي�سنده ويغذّي تط ّلعاته باملعرفة والر�ؤية واملنهج ،وينقله من م�ستوى احلما�سة
واالندفاع والت�س ّرع وذهنية االنتقام �إىل م�ستوى الهدوء والعقل واحلكمة والت�سامح واملنهجية،
ف�إن هذا (الربيع) �إما �أن يتح ّول �إىل (�صيف) �ساخن عايل الرطوبة تتجاوز درجة حرارته
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املئو ّية اخلم�سني درجة� ،أو �إىل (�شتاء) قار�ص تهبط درجة حرارته املئو ّية �إىل ما دون ال�صفر
بكثريّ ،
احل�س الثوري الطليعي يف الأ�شياء ،وي�صبح
فتتعطل احلياة ،وتغيب احلركة ،وميوت ّ
(اخلريف) املندثر الذي ثار عليه (الربيع) حلم ًا بائ�س ًا م�سرتجع ًا وخائب ًا ت�صعب العودة �إليه،
فتلتب�س الر�ؤية متام ًا ويتح ّول هذا الربيع املزعوم �إىل نقمة ال �سبيل �إىل جتاوز �آثارها املد ّمرة.
يف �إح��دى �سنوات احتفال ال�شعب اجل��زائ��ري بثورة التحرير بعد م��رور عقود
و�سئل هذا املواطن
عليها التقى الإعالم مبواطن جزائري ب�سيط يف �أحد �شوارع العا�صمةُ ،
عن �شعوره و�أمنياته وهو يحتفل مع �شعبه اجلزائري بعيد اال�ستقالل الوطني بعد ك ّل هذه
اجلزائري مليونا ون�صف مليون من ال�شهداء ٬تط ّلع ًا �إىل
ال�سنوات ،وبعد �أن ق ّدم ال�شعب
ّ
هذا اليوم املجيد ،ف�أجاب على الفور �إجابة كارث ّية م�شحونة بالق�سوة والك�آبة واملرارة والي�أ�س
واخل�سارة واخلذالن� :أمتنى �أن يعود اال�ستعمار ليحكمنا من جديد !
� ّإن املالمح والإ�شارات الأوىل التي ت�صل الآن ِتباع ًا من ربيع تون�س وم�صر وقد
�ضرب بخ�ضرته املفرت�ضة �أر�ضيهما بق ّوة ،والأخ��رى التي تتناثر من �سماء اليمن ال�سعيد
و�سوريا �أوغاريت ،وبلدان عربية مازالت ترت ّدد �أ�سما�ؤها على الئحة االنتظار ،ت ِ
ُف�صح يف
الديني امل�س ّي�س ،يف الوقت الذي كنّا ننتظر
م�ستوى مهيمن وخميف منها عن �صعود الت ّيار
ّ
فيه ح�ضار ّي ًا ف�صل الدين عن الدولة ،ال�س ّيما و�أن الأنظمة العربية التي كانت حتكم تون�س
وم�صر ،ومازالت حتكم يف دول �أخرى ،هي �أنظمة غري دينية �أقرب �إىل العلمان ّية بالرغم
من �أنها ح ّولت �أحزابها احلاكمة �إىل �أديان من نوع �آخر ب�شموليتها ودكتاتوريتها ومتركزها
ملحة ال بديل لها ،لكن باجتاه تعميق
حول ر�ؤيتها ال�ض ّيقة .فاحلاجة �إىل التغيري �ضرورة ّ
�شعور املواطنة عند املواطن العربي ،واحرتام كفاءته ،وتقدي�س �إن�سانيته وخياراته املتع ّددة
يف احلياة ،ال نحو تغييبه وت�سفيهه و�إجها�ض حلمه باحلر ّية ،على النحو الذي ي�صبح فيه حلم
العودة �إىل اال�ستعمار والديكتاتور ّية حلم ًا م�ؤ�سلب ًا وحيد ًا بعيد املنال.
عربي (�آخر) للثقافة العربية ،ربيع ينهي �إ�شكالية
فمتى يحقّ لنا �أن نحلم بربيع ّ
الأقل ّية والأكرث ّية القبيحة املتخ ّلفة ،وي�ستبدل بها م�صطلح (املك ّونات) الذي ال ينظر �إىل �أ ّية
العربي ل ّأي منها ،بل ينظر �إىل ثقاف ّية
خلف ّية قوم ّية �أو دين ّية �أو �إثن ّية �أو ثقاف ّية عند املواطن
ّ
الوطني و�أ�صالته ونقائه �ضمن هو ّية ح�ضار ّية م�شرتكة ،ال مت ّيز بني
خطابه وق ّوة م�شروعه
ّ
�أبناء املك ّونات �إال على �أ�سا�س املواطنة والكفاءة فقط ؟
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اعتمد مفهوم النبوة يف الإ�سالم على امل�يراث اليهودي وامل�سيحي وما كان من
املمكن لهذا املفهوم �أن ين�ش أ� ويعبرّ عن نف�سه باللغة التي تبنّاها من غري هذا الإرث .ولكن
ومن ناحية �أخرى مل يختلف الإ�سالم عن اليهودية وامل�سيحية يف �أنه ما لبث �أن تط ّور لت�صبح
له ‘خ�صو�صية’ متيزه وجتعله دين ًا م�ستق ًال .ولقد ا�ستلزمت هذه اخل�صو�صية ت�أ�سي�س ما
ميكن �أن ن�سميه بنظرية النبوة الإ�سالمية ،وهي نظرية ا�ستلزمت بدورها �إجناز عملية هامة
هي عملية ما ميكن و�صفه بـ ‘�صناعة’ حممد ،وهي عملية اقت�ضت� ،ضمن ما اقت�ضت� ،إعادة
ن�سج �سرية حممد لتن�سجم مع منطق نظرية النبوة.
و�أب�سط تعريف لنظرية النبوة الإ�سالمية هو �أنها النظرية التي تد ّلل ،من ناحية،
على النظرية العامة للنبوة وتدلل ،من الناحية الأخرى ،على نبوة حممد وخ�صو�صيتها .ومبا
�أن مو�ضوع نظرية النبوة الإ�سالمية (�أو نظرية النبوة ،اخت�صار ًا) هو نبوة حممد ف�إننا جند
�أنف�سنا يف واقع الأمر ب�إزاء (حممدين)  :حممد التاريخي وحممد الذي �أنتجته نظرية النبوة.
وعندما نتحدث عن حممد ‘ ُم ْنتَج’ �أو ،بتعبري �آخرُ ‘ ،م َركَّب’ �أو ‘م�صنوع’ ،ف�إننا نفرت�ض يف
الواقع بعد ًا يف نظرية النبوة ال ينف�صل عن بنيتها الت�صورية �أو االعتقادية (�أي بنية جماع
ت�صوراتها ومعتقداتها و�أفكارها ومفاهيمها) ومنطقها الداخلي (�أي ما ي�ش ّد عنا�صر هذه
البنية ومينحها متا�سكها) ونعني به ُب ْعد اخليال .وينق�سم خيال نظرية النبوة �إىل خيال �صادر
عن النبي �أو ما ن�سميه هنا باخليال النبوي ،وخيال �صادر عن جماعة امل�ؤمنني �أو ما ن�سميه هنا
باخليال الإ�سالمي .واخليال النبوي يعبرّ عن نف�سه من خالل م�صدرين هما يف نف�س الوقت


تعتمد هذه الورقة على مادة الف�صل الثالث من كتابي القادم عن نظرية النبوة و�صناعة حممد يف الإ�سالم.
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م�صدرا الإ�سالم الأوليان� ،أي القر�آن والأحاديث املن�سوبة ملحمد .ولأن مادة اخليال النبوي ال
جتيب على كل الأ�سئلة فقد كان من الطبيعي �أن يلعب اخليال الإ�سالمي دوره و�أن ي�ضع الرواة
مروياتهم التي م ّددت مادة اخليال النبوي و�أ�ضافت لها وع ّمقتها و�أ�سبغت عليها ما �أ�سبغت
من تف�صيل وتعقيد .وعندما ننظر لبنية نظرية النبوة ف�إننا جند �أنها حتوي تراتبية ذات
و�س ْب ِقية (واملنطق الداخلي
م�ستويني  :م�ستوى يخ�ضع فيه اخليال النبوي لبنية ت�صورية عامة َ
لهذه البنية) ،وم�ستوى يخ�ضع فيه اخليال الإ�سالمي للخيال النبوي ويكون تابع ًا له.
وحتى يت�ضح ما نعني دعنا ن�أخذ مثا ًال حمدد ًا من القر�آن نرى فيه تداخل هذه
العنا�صر الثالثة  :البنية الت�صورية العامة وال�سبقية واخليال النبوي واخليال الإ�سالمي.
دعنا ن�أخذ كمثال �آيات �سورة اجلن التي حتكي عن ا�ستماع نفر من اجلن ملحمد وهو يتلو
القر�آن .تقول هذه الآيات «قل �أوحي �إ ّ
يل �أنه ا�ستمع نفر من اجلن فقالوا �إنا �سمعنا قر�آنا عجبا
 يهدي �إىل الر�شد ف�آمنا به ولن ن�شرك بربنا �أحدا  و�أنه تعاىل ج ّد ربنا ما اتخذ �صاحبة وال
ولدا  و�أنه كان يقول �سفيهنا على اهلل �شططا  و�أنا ظننا �أن لن تقول الإن�س واجلن على اهلل
كذبا  و�أنه كان رجال من الإن�س يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا  و�أنهم ظنوا كما
ظننتم �أن لن يبعث اهلل �أحدا  و�أنا مل�سنا ال�سماء فوجدناها ملئت حر�سا �شديدا و�شهبا  و�أنا
كنا نقعد منها مقاعد لل�سمع فمن ي�ستمع الآن يجد له �شهابا ر�صدا  و�أنا ال ندري �أ�ش ّر �أريد
مبن يف الأر�ض �أم �أراد بهم ربهم ر�شدا  وانا منا ال�صاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق ِق َددا
و�أنا ظننا �أن لن نعجز اهلل يف الأر�ض ولن نعجزه هربا  و�أنا ملا �سمعنا الهدى �آمنا به فمن
ي�ؤمن بربه فال يخاف بخ�سا وال رهقا  و�أنا منا امل�سلمون ومنا القا�سطون فمن �أ�سلم فاولئك
حتروا ر�شدا  و�أما القا�سطون فكانوا جلهنم حطبا» (.)15 -1:72
و�أول ما نالحظه ب�صدد هذه الآيات هو م�ستوى البنية الت�ص ّورية العامة وال�سبق ّية
ومنطقها الداخلي ،فالعرب كانوا ي�ؤمنون بوجود اجلن واملنطق الداخلي لت�ص ّورهم كان
يفرت�ض �إمكانية التوا�صل بني العامل املنظور للب�شر وعامل اجلن غري املنظور .وهكذا نرى
�أن هذا اخلرب القر�آين م�ستحيل من غري هذه البنية الت�ص ّورية ال�سبق ّية ،و�أن هذا هو ما �أتاح
للخيال النبوي حكاية اخلرب كـ ‘حدث’ ال يختلف عن �أي حدث من الأحداث امل�ألوفة عن نفر
حم ّدد من اجلن ا�ستمعوا للقر�آن وحت ّدثوا بحديث حم ّدد .وي�أتي بعد ذلك اخليال الإ�سالمي
الذي ينطلق مما ق ّدمه اخليال النبوي لريفده بتفا�صيل جديدة .وهكذا نقر�أ مث ًال يف مادة
ال�ضحاك قائال «مل تحُ ر�س ال�سماء يف الفرتة بني عي�سى وحممد ،فلما بعث
التف�سري ما حكاه ّ
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اهلل حممد ًا  ...حر�ست ال�سماء الدنيا ،و ُرميت ال�شياطني بال�شهب ،فقال �إبلي�س  :لقد حدث
اجلن فتف ّرقت يف الأر�ض لت�أتيه بخرب ما حدث .وكان �أ ّول من ُبعث نفر
يف الأر�ض حدث ،ف�أمر ّ
من �أهل ِ
اجلن و�سادتهم ،فبعثهم �إىل تهامة وما يلي
ن�صيبني وهي �أر�ض باليمن ،وهم �أ�شراف ّ
نبي اهلل  ...ي�صلي
اليمن ،فم�ضى �أولئك النفر ،ف�أتوا على الوادي ،وادي نخلة  ...فوجدوا به ّ
�صالة الغداة ،ف�سمعوه يتلو القر�آن فلما ح�ضروه ،قالوا � :أن�صتوا ،فلما ُق ِ�ض َي ،يعني ُفرِ غ من
1
ال�صالةَ ،و َّل ْوا �إىل قومهم منذرين »...
هذا يعني �أن درا�ستنا للنبوة يف الإ�سالم هي درا�سة ملحمد التاريخي من ناحية
وملحمد الذي �صنعه خيال النبوة من ناحية �أخرى وللتداخل بني هذين (املحمدين) .ونقطة
البداية الطبيعية يف هذه الدرا�سة تظل بال �شك حممد ًا التاريخي .ويف هذه الورقة �سيقت�صر
تركيزنا على «اللحظة الت�أ�سي�سية» لنبوة حممد وعلى فح�ص مادة هذه اللحظة .و�سنعتمد يف
فح�صنا هذا على القر�آن ومادة الأحاديث كم�صدرين �أوليني ،بالإ�ضافة ملادة ال�سرية والتاريخ
والتف�سري كم�صادر ثانوية ال غنى عنها.
تقدم لنا مادة ال�سرية اخلطوط الأ�سا�سية التالية حلياة حممد قبل نبوته  :تزوج
عبد اهلل ابن عبد املطلب �آمنة بنت وهب وحملت منه مبحمد� ،إال �أن عبد اهلل تويف قبل والدة
حممدُ ،ولد حممد حواىل عام  570م �أو عام الفيل ،ا�سترُ �ضع وهو طفل يف ديار بني �سعد،
ماتت �آمنة عندما بلغ �ست �سنني فكفله جده عبد املطلب ،تويف جده بعد عامني فكفله عمه �أبو
طالب� ،شهد وعمره �أربع ع�شرة �سنة �أو خم�س ع�شرة �سنة حرب ال ِفجار ،تلقَّى التدريب على
التجارة على يد عمه �أبي طالب ،خرج يف جتارة �إىل ال�شام يف مال خلديجة بنت خويلد ،تزوج
خديجة وعمره خم�س وع�شرون �سنة ،كان يختلي بنف�سه ويعتكف.
واختالء حممد بنف�سه واعتكافه يعك�س ِمزاجه وطبعه الديني وقوة الدافع الديني
يف تكوينه النف�سي .والبداية الطبيعية يف النظر لعالقة حممد بالدين هي �سياقه الوثني� ،إذ
�أنه كان يف طفولته و�شبابه (الباكر ،على الأقل) وثني ًا مثله مثل قومه .يقول الكلبي يف حديثه
عن ال ُع َّزى �إنها «كانت �أعظم الأ�صنام عند قري�ش وكانوا يزورونها و ُي ْه ُدون لها ويتق ّربون
أهديت لل ُع َّزى
عندها بالذبح» وي�ضيف «وقد بلغنا �أن ر�سول اهلل  ...ذكرها يوم ًا ،فقال  :لقد � ُ
�شا ًة عفرا َء و�أنا على دين قومي 2».ونقر�أ يف مادة البخاري حديث ًا يرويه عبد اهلل بن عمر يقول
الوحي فق ّدم
�إن حممد ًا « َل ِق َي زيد بن عمرو بن نفيل ب�أ�سفل بلدح وذاك قبل �أن ينزل [عليه]
ّ
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�إليه ر�سول اهلل �ُ ...سفْر ًة فيها حلم ف�أبى �أن ي�أكل منها ثم قال �إين ال �آكل مما تذبحون على
ا�سم اهلل عليه 3».ومن �سياق احلديث ن�ستخل�ص �أن اللحم الذي
�أن�صابكم وال �آكل �إال مما ُذ ِك َر ُ
ق ّدمه حممد لزيد بن عمرو قد ُذبح ل�صنم ،وهو �سياق يت�ضح يف حديث �آخر يرويه زيد بن
حارثة ويقول فيه «خرج ر�سول اهلل  ...وهو ُم ْر ِديف �إىل ن�صب من الأن�صاب فذبحنا له �شاة
وو�ضعناها يف التنور ،حتى �إذا ن�ضجت ا�ستخرجناها فجعلناها يف �سفرتنا ،ثم �أقبل ر�سول
اهلل  ...ي�سري وهو ُم ْر ِديف يف �أيام احلر من مكة حتى �إذا كنا ب�أعلى الوادي َل ِق َي فيه زيد بن
عمرو بن ُنفَيل ،فح ّيا �أحدهما الآخر بتح ّية اجلاهل ّية ،فقال له ر�سول اهلل  :ما يل �أرى قومك
قد �شَ ِنف َ
ُوك [�أي �أبغ�ضوك] ؟  ...و�أناخ ر�سول اهلل  ...البعري الذي كان حتته ،ثم قدمنا �إليه
ال�سفرة التي كان بها ال�شواء ،فقال  :ما هذه ؟ فقلنا  :هذه �شا ٌة ذبحناها لن�صب كذا وكذا،
فقال � :إين ال �آكل ما ذبح لغري اهلل 4».والنقطة الأخ��رى الهامة التي يحويها هذا احلديث
وت�ستحق التوقف عند مغزاها هي �س�ؤال حممد لزيد عن �سبب بغ�ض القر�شيني له .وما يرد
يف هذا احلديث ك�س�ؤال يرد يف خرب �آخر كجملة من املمكن �أن تُقر أ� كجملة احتجاجية� ،إذ
فارقت دين قومك و�شَ َت ْم َت �آلهتهم 5».ونحن ال ن�ستبعد �صحة
يقول حممد لزيد « :يا زيد� ،إنك
َ
هذا اخلرب وجند �أنه ال يوجد منطقي ًا ما مينعنا من افرتا�ض �أنه عك�س مرحلة مبكرة يف تطور
حممد الديني .و�إن كان من املنطقي �أن نفرت�ض �أن مزاج حممد الديني يف طوره املبكر كان
مزاج ًا يعك�س �شخ�صية جادة ومتوقدة ،وهذا هو الأمر الذي تك�شف عنه �سريته الالحقة ،فمن
الطبيعي �أن نفرت�ض �أنه كان �صادق التد ّين وهو على دين قومه ،ولي�س من امل�ستبعد �أن يكون قد
ن�ش أ� ٌ
ظرف وجد نف�سه فيه يف و�ضع املنافح عن وثنية قومه ب�إزاء حمالت زيد بن عمرو .ووثنية
حممد واحتمال �أن تكون بع�ض مظاهر �سلوكه �شبيهة ب�سلوك غريه من القر�شيني م�سائل مل
يتح ّرج بع�ض املف�سرين من الإ�شارة لها .وهكذا ،ويف معر�ض تف�سري �آيات �سورة ال�شرح التي
تقول «�أمل ن�شرح لك �صدرك  وو�ضعنا عنك وزرك  الذي �أنق�ض ظهرك» ( )3 -1:94يقول
ال�ضحاك �أن «وِزر» تعني «ال�شرك الذي كان فيه» ويقول قتادة يف تف�سري «�أنق�ض ظهرك» :
َّ
6
«كانت للنبي ذنوب قد �أثقلته ،فغفرها اهلل له».
واملراحل الأ�سا�سية التي م ّر بها حممد قبل نبوته (�أو ما ي�سميه قتادة ‘منازله’)
تعك�سها �آيات الت�أمل الذاتي التي جندها يف �سورة ال�ضحى �« :أمل يجدك يتيما ف�آوى  ووجدك
�ضا ًال فهدى  ووجدك عائ ًال ف�أغنى» ( .)8-6:93فالآية الأوىل تعك�س جتربة طفولته التي
ال�س ِّدي يف
تي ّتم فيها وعا�ش فيها يف كفالة جده وعمه .والآية الثانية تعك�س فرتة وثنيته ،ويقول ُّ
�شرحها «كان على �أمر قومه �أربعني عام ًا� 8».أما الآية الثالثة فتعك�س مرحلة ا�ستقراره املايل
7
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ال�س ِّدي والذي يفرت�ض �أن حممد ًا
والأ�سري بعد زواجه من خديجة 9.ونحتاج لوقفة عند ر�أي ُّ
كان وثني ًا كل حياته �إىل حلظة نبوته .ورغم �أننا نقبل �أن بداية حممد كانت وثنية� ،إال �أننا
ال�س ِّدي� ،إذ �أنه من امل�ستبعد �أن يكون ما ت�صفه �آية ال�ضحى بهداية
ال ن�ستطيع �أن نقبل ر�أي ُّ
حممد حتو ًال فجائي ًا نقله من وثني �إىل نبي م�ؤ�س�س للإ�سالم بني ع�شية و�ضحاها� .إن ما
10
ت�صفه الآية كان على الأرجح حتو ًال ا�ستغرق زمن ًا ،وهو التح ّول الذي نقل حممد ًا للحنيفية.
ولقد �أعطت احلنيفية حممدا ،مبعتقداتها وممار�ساتها ،عقيدة توحيدية نقلته من وثنيته،
وح�سا اجتماعي ًا جعله يتكاتف مع امل�سحوقني
ونظام ًا �شعائري ًا ع ّمق �شعوره الديني وط ّورهّ ،
اجتماعي ًا .وال نعلم متى ترك حممد وثنيته واعتنق احلنيفية وما الذي حفزه لذلك� ،إذ �أن
معلوماتنا التاريخية عن هذه الفرتة املبكرة يف حياة حممد يف غاية ال�شُّ ّح.
ولقد كان اعتكاف حممد على الأرجح بت�أثري تقليد حنيفي .ومن الطبيعي �أن يثور
�س�ؤال حول طبيعة عبادة حممد خالل فرتة اعتكافه ،وهي امل�س�ألة التي يقول ابن كثري يف
مناق�شتها «ولقد اختلف العلماء يف تعبده  ...قبل البعثة ،هل كان على �شرع �أم ال ؟ وما ذلك
ال�شرع ؟ فقيل � :شرع نوح .وقيل � :شرع �إبراهيم .وهو الأ�شبه الأق��وى .وقيل مو�سى .وقيل
عي�سى .وقيل  :كل ما ثبت �أنه �شرع عنده اتبعه وعمل به 11».وهذه الإجابات التي اقرتحها
العلماء تنطلق من افرتا�ضات نظرية النبوة �أكرث من انطالقها من الواقع املحتمل لتجربة
يو�ضحه يف تقديرنا هو ما حدث
حممد .ورغم غمو�ض هذا اجلانب من حياة حممد ف�إن ما ّ
نرجح ،كما �أ�شرنا يف الف�صل ال�سابق� ،أن ما مار�سه حممد من عبادة
بعده ،وهذا هو ما يجعلنا ّ
يف فرتة اعتكافه اعتمد على ما ط ّوره احلنيفيون من عبادات وطقو�س �أ�صبحت ،يف ر�أينا ،فيما
بعد �أ�سا�س عبادات الإ�سالم من �صالة و�صوم وحج وزكاة وغريها .ولقد ت�أثرت هذه العبادات
باليهودية خا�صة وبامل�سيحية ولكنها كانت حتتوي �أي�ضا على مالحمها اخلا�صة� .إن الأمر
الهام الذي يجب �أن ن�ضعه يف اعتبارنا �أن احلنيفية كانت حركة م�ستقلة ،عك�ست ح�س العرب
با�ستقاللهم وعدم تبعيتهم لليهود �أو امل�سيحيني .ومن املحتمل �أن هذا احل�س اال�ستقاليل
والتف ّردي قد و ّلد يف �أفق احلنيفية نزعة نبوية� ،إذ من الطبيعي �أن تقود النزعة احلنيفية
البع�ض للت�سا�ؤل � :إن كان لدى باقي الأمم �أنبياء فلماذا ال يكون للعرب نبيهم �أي�ض ًا ؟ ولعل هذا
يف�سر ما جنده من�سوب ًا لورقة بن نوفل عندما ب�شّ ر حممد ًا ب�أنه «نبي هذه الأمة 12».وما
هو ما ّ
ُن�سب لورقة بهذا ال�صدد هو على الأرجح من ن�سج اخليال الإ�سالمي� ،إال �أن الدليل احلا�سم
على �أن حنيفية حممد قد تطورت لت�صبح نبوة عربية ي�أتي من القر�آن نف�سه.
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دعنا نبد أ� بحثنا عند نقطة بداية نبوة حممد .ال تختلف نبوة حممد عن نبوة مو�سى
من حيث �أنها تبد أ� بحدث درامي مي ّثل حلظتها الت�أ�سي�سية .و�إن كانت اللحظة الت�أ�سي�سية لنبوة
مو�سى هي حلظة خماطبة يهوه له من و�سط ال�شجرية امل�شتعلة ،ف�إن اللحظة التي توازيها يف
نبوة حممد هي حلظة جتلي جربيل له .هذه هي اللحظة التي ولدت فيها نبوة حممد ومت ّثل
نواة ال�سرية ومبد�أها احلاكم الذي ّ
ينظم كل عنا�صرها –فكل ما يحدث قبل هذه اللحظة هو
�إرها�ص و�إعداد وتهيئة لها وكل ما يحدث بعدها هو برهان ودليل عليها ح�سب منطق نظرية
النبوة .دعنا نبد�أ بدالئل الإرها�ص والإعداد والتهيئة �أو ما ميكن �أن ن�صفه بالدالئل ال َق ْب ِل ّية.
يق ّدم لنا اخليال الإ�سالمي نوعني من الإرها�ص ب�ش�أن الدالئل القبلية  :فهناك
دالئل �إرها�ص ذات طبيعة عامة تتعلق بحالة خما�ض تهييء العامل ال�ستقبال نبوة جديدة،
وهناك دالئل �إرها�ص ذات طبيعة خا�صة تتعلق مبحمد وت�شري لنبوته الو�شيكة.
دعنا من ّثل لدالئل الإرها�ص العامة بق�صة �سلمان الفار�سي و�سعيه الروحي ،وهي
�أكرث الق�ص�ص تف�صي ًال وتوتّر ًا باحلياة يف مادة الدالئل القبلية .ف�سلمان يبد أ� حياته جمو�سي ًا
يف فار�س ثم ال يلبث �أن يعتنق امل�سيحية ويف ّر �إىل بالد ال�شام حيث يقوم على خدمة �أ�سقف
من الأ�ساقفة .وعندما ميوت �أ�سقف ال�شام يتح ّول �سلمان لأ�سقف يف املو�صل ،وبعدها لأ�سقف
يف ن�صيبني ،ثم �أ�سقف يف عمورية .وعندما يح�ضر املوت �أ�سقف عمورية يطلب منه �سلمان
�أن يو�صي به �إىل من هو يف مثل �صالحه ،ويقول له الأ�سقف «واهلل ما �أعلمه �أ�صبح اليوم �أح ٌد
على مثل ما كنا عليه من النا�س �آمرك به �أن ت�أتيه ،ولكن قد �أظ ّل زمان نبي ،وهو مبعوث بدين
هاجره �إىل �أر�ض بني َح ّرتني ،بينهما نخل به عالمات
�إبراهيم  ...يخرج ب�أر�ض العربُ ،م َ
ال تخفى ،ي�أكل الهدية ،وال ي�أكل ال�صدقة ،وبني َك ْتفَيه خاتمَ النبوة ،ف�إن ا�ستطعت �أن تلحق
بتلك البالد فافعل 13».ويبدو �أن بع�ض الأخباريني ر�أوا �أال تنتهي رحلة �سلمان امل�سيحية مبوت
�صاحب عمورية و�إمنا ب�أعلى نقطة اندفاع للخيال ،فقالوا �إن �صاحب عمورية �أو�صاه بالذهاب
�إىل ال�شام ليقابل «رجال بني غي�ضتني ،يخرج يف كل �سنة من هذه الغي�ضة �إىل هذه الغي�ضة
م�ستجيزا ،يعرت�ضه ذوو الأ�سقام ،فال يدعو لأحد منهم �إال ُ�شفي ،فا�س�أله عن هذا الدين الذي
تبتغي ،فهو يخربك عنه 14».ويفعل �سلمان ذلك ،ويخربه رجل الغي�ضتني مبا �أخربه به �صاحب
عمورية .وعندما يحكي �سلمان ق�صته فيما بعد ملحمد بعد �إ�سالمه يقول له حممد «لئن كنت
15
لقيت عي�سى بن مرمي».
�صدقتني يا �سلمان ،لقد َ
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وح�سب مادة ال�سرية ف�إن هذه املعرفة القبلية بنبوة حممد مل تقت�صر على رهبان
الن�صارى و�إمن��ا عبرّ عنها �أي�ضا �أحبار اليهود وكهان الوثنيني .فب�ش�أن اليهود تورد مادة
ال�سرية مثال خرب رجل من يهود �أهل ال�شام ا�سمه ابن ال َهـ َّيبان ي�أتي املدينة ،ويقول لليهود
عندما حت�ضره الوفاة « :يا مع�شر يهود ،ما ترونه �أخرجني من �أر�ض اخلمر واخلمري �إىل
�أر�ض الب�ؤ�س واجلوع ؟  ...ف�إين �إمنا َق ِد ْم ُت هذه البلدة �أتوكَّف خروج نبي قد �أظ ّل زمانه؛
هاجره ،فكنت �أرجو �أن ُيبعث ف�أتبعه ،وقد �أظ َّلكم زمانهُ ،فال ت ُْ�س َبق ُّن �إليه يا
وهذه البلدة ُم َ
ممن خالفه ،فال مينعكم
مع�شر يهود ،ف�إنه ُيبعث ب�سفك الدماء ،و�سبي الذراري والن�ساء َّ
ذلك منه  16»...وال يلبث الرواة �أن يح ّولوا ما يقوله ابن الهيبان يف الدائرة الداخلية لليهود
حل�سان بن ثابت يقول فيه «واهلل �إين لغالم
لإعالن ي�سمعه الكل ،وهكذا نقر أ� خربا من�سوبا ّ
َيفَعة ،ابن �سبع �سنني �أو ثمان� ،أع ِقل ك ّل ما �سمعت� ،إذ
�سمعت يهوديا ي�صرخ ب�أعلى �صوته على
ُ
� َأطمة بيرثب  :يا مع�شر يهود ،حتى �إذا اجتمعوا �إليه ،قالوا له  :ويلك مالك ؟ قال  :طلع الليلة
17
جنم �أحمد الذي ُولد به».
وعندما ي�أتي الأمر ملعرفة كهان الوثنية ف�إن اخليال الإ�سالمي يق ّدم �صورة تتعدى
الأفق الب�شري لتمتد لأفق ي�شمل اجلن والطبيعة .فبينما علم �أحبار اليهود ورهبان الن�صارى
ب�أمر حممد مما «وجدوا يف كتبهم من �صفته و�صفة زمانه ،وما كان من عهد �أنبيائهم �إليهم
فيه» ،ف�إن الكهان علموا ب�أمره مما «�أتتهم به ال�شياطني من اجلن فيما ت َْ�سرتق من ال�سمع
 ...فلما تقارب �أم ُر ر�سول اهلل  ...وح�ضر مبعثهُ ،حجبت ال�شياط ُني عن ال�سمع ،وحيل بينها
اجلن �أن ذلك
وبني املقاعد التي كانت تقعد ال�سرتاق ال�سمع فيها ،ف ُرموا بالنجوم ،فعرفت ّ
لأمر حدث من �أمر اهلل يف العباد  18»...ومن الطبيعي �أن يح ّول اخليال الإ�سالمي هذا الكالم
العام حلدث ملمو�س وهكذا يروي لنا البخاري يف حديث �أن عمر بن اخلطاب �س�أل كاهنا
عما جاءته به جِ ِّن َّي ُت ُه قبل الإ�سالم ،فيقول الكاهن «بينما �أنا يوما يف ال�سوق جاءتنيْ � ،أعرِ ُف
فيها الفَزَ َع ،فقالت � :أمل َت َر اجلِ َّن و�إبال�سها ،وي�أ�سها من بعد �إنكا�سها ،وحلوقها بالقال�ص
«�ص َدقَ ،
و�أحال�سها ».ويعزّز عمر ما يقوله الكاهن بحكاية جتربة �شخ�صية م ّرت به فيقول َ
بينما �أنا عند �آلهتكم �إذ جاء رجل بعجل فذبحه ،ف�صرخ به �صارخ مل �أ�سمع �صارخا َق ُّط �أ�ش َّد
جنيح ،رجل ف�صيح يقول  :ال �إله �إال �أنت ،فوثب القوم ،قلت :
جليح �أم ٌر ْ
�صوت ًا منه ،يقول  :يا ْ
جنيح ،رجل ف�صيح يقول  :ال �إله �إال
ال � ُ
جليح �أم ٌر ْ
أبرح حتى �أعلم ما وراء هذا ،ثم نادى  :يا ْ
19
فقمت ،فما ِ
نبي».
اهللُ ،
ن�شبنا �أن قيل هذا ٌّ
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ويف موازاة دراما دالئل الإرها�ص العامة هذه تتجلى دراما دالئل الإرها�ص اخلا�صة
املتعلقة مبحمد ،وهي دراما تبد أ� يف التج ّلي يف واقع الأمر حتى قبل ميالده .وهكذا حتكي لنا
مادة ال�سرية الآتي :
 ...ثم ان�صرف عبد املطلب �آخذ ًا بيد عبد اهلل ،فمر به –فيما يزعمون– على
ام��ر�أة من بني �أ�سد بن عبد العزى  ...وهي أ�خ��ت ورق��ة بن نوفل  ...وهي عند
الكعبة ،فقالت له حني نظرت �إىل وجهه � :أين تذهب يا عبد اهلل ؟ قال  :مع �أبي،
على الآن ،قال � :أنا مع أ�ب��ي ،وال
قالت  :لك مث ُل الإب��ل التي ُن ِحرت عنك 20،و َق�� ْع َّ
�أ�ستطيع ِخال َفه ،وال فراقه  ...فزعموا �أنه دخل على [�آمنة بنت وهب]  ...فو َقع
عر�ضت عليه
فحملت بر�سول اهلل  ...ثم خرج من عندها ،ف�أتى املر�أة التي
عليها،
ْ
ْ
علي بالأم�س
ما
كنت ْ
اليوم ما ِ
ْ
علي َ
عر�ض ِت ّ
عر�ضت فقال لها  :ما لك ال َت ْع ِر�ضني ّ
اليوم حاج ٌة .وقد
؟ قالت له  :فارقك النو ُر الذي كان معك بالأم�س ،فلي�س يل بك َ
تن�صر واتّبع الكتب �أنه �سيكون يف
كانت ت َْ�سمع من �أخيها ورق َة بن َن ْوفل وكان قد ّ
21
هذه الأمة نبي.
ومن الطبيعي �أن يح ّول اخليال الإ�سالمي والدة حممد حلدث فريد .وهكذا نقر�أ
�أن �آمنة بنت وهب قالت « :لقد َع ِلق ُْت به  ...فما
وجدت له م�شقّة حتى و�ضعتُه ،فلما ف ََ�صل
ُ
مني خرج معه نور �أ�ضاء له ما بني امل�شرق �إىل املغرب ،ثم وقع على الأر�ض معتمد ًا على يديه
ثم �أخذ قب�ضة من تراب فقب�ضها ورفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء  22»...وتقع يف حلظة والدته نف�سها
�أحداث ذات مغزى ج�سيم ،ح�سبما يحكي لنا البيهقي نق ًال عن رواته « :ملا كانت الليلة التي
ولد فيها ر�سول اهلل  ...ارجت�س �إيوان ك�سرى ،و�سقطت منه �أربع ع�شرة �شرفة .وخمدت نار
23
فار�س ،ومل تخمد قبل ذلك ب�ألف عام ،وغا�ضت بحري ُة َ�سا َوة »...
وتظهر ك��رام��ات حممد وه��و ما ي��زال ر�ضيع ًا .ويلعب �صوت حليمة ال�سعدية،
مر�ضعته من بني �سعد ،دور ًا هام ًا يف عك�س ما ن�سجه اخليال الإ�سالمي حول حممد الطفل.
فحال �أخذها ملحمد الر�ضيع ميتلئ ثدياها اجلافان باللنب وي�شرب حممد و�صبي حليمة حتى
يرتويا ،وعندما يقوم زوجها �إىل ناقتهم امل�سنّة التي ال تر�شح ب�شيء يجدها حافلة ،وت�شرب
أهم حدث يعك�سه �صوت حليمة هو حدث
حليمة وزوجها منها حتى ينتهيا ِر ًّيا و�شبع ًا� .إال �أن � ّ
�شقّ بطنه بعد �سنتني من �أخذها له والذي تقول عنه « ...فواهلل �إنه  ...لفي َب ْهم لنا خلف
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بيوتنا� ،إذ �أتانا �أخوه ي�شت ّد ،فقال يل ولأبيه  :ذاك �أخي القر�شي قد �أخذه رجالن عليهما ثياب
بي�ض ،ف�أ�ضجعاه ،ف�شقَّا بطنه ،فهما ي�سوطانه .قالت  :فخرجت �أنا و�أبوه نحوه ،فوجدناه قائم ًا
ني؛ قال  :جاءين رجالن
منتقع ًا وج ُهه .قالت  :فالتزمته والتزمه �أبوه ،فقلنا له  :مالك يا ُب ّ
عليهما ثياب بي�ض ،ف�أ�ضجعاين و�شقَّا بطني ،فالتم�سا �شي ًئا ال �أدري ما هو .قالت  :فرجعنا به
�إىل ِخبائنا 24».وكما هو وا�ضح ف�إن هذه الرواية التي يوردها ابن �إ�سحاق تنقل احلدث بعيون
الأطفال ،بعين َْي ابن حليمة وبعين َْي حممد الطفل ،وهي رواية ال يلبث ابن �إ�سحاق �أن يردفها
برواية �أخرى من�سوبة ملحمد يقفز فيها احلدث من م�ستوى حماكاة خيال الأطفال مل�ستوى
خيال �أعلى ،وهكذا نقر أ� « :فبينا �أنا مع �أخ يل خلف بيوتنا نرعى َب ْهما لنا� ،إذ �أتاين رجالن
ثياب بي�ض َ
بط�ست من ذهب مملوءة ثلج ًا ،ثم �أخذاين ف�شقَّا بطني ،وا�ستخرجا قلبي
عليهما ٌ
ف�شقَّاه ،فا�ستخرجا منه علقة �سوداء فطرحاها ،ثم غ�سال قلبي وبطني بذلك الثلج حتى
�أنقياه ،ثم قال �أحدهما ل�صاحبه ِزنْه بع�شرة من أ� ُ َّمته ،فوزنني بهم فوزنتهم ،ثم قال ِ :زنْه
مبئة من أ� ُ َّمته ،فوزنني بهم فوزنتهم ،ثم قال ِ :زنْه ب�ألف من �أ ُ َّمته ،فوزنني بهم فوزنتهم؛
25
فقال  :دعه عنك ،فواهلل لو وزنتَه ب أ� َّمته لوزنها».
ويختفي التفريق بني زاوية الطفل وزاوية الرا�شد �أي�ض ًا يف حديث من�سوب البن
عبا�س وهو من �أكرث الأحاديث انطالق ًا يف خياله .ويف هذا احلديث ال جتد حليمة حممدا
منتقع الوجه و�إمنا حممد ًا مبت�سم ًا �ضاحك ًا ال يلبث �أن يحكي لها بثقة عن جتربته املمتعة
قائ ًال «بينا �أنا ال�ساعة قائم على �إخوتي� ،إذ �أتاين ٌ
رهط ثالثة ،بيد �أحدهم �إبريق ف�ضة ،ويف
يد الثاين ط�ست من ُز ُم�� ُّردة خ�ضراء مل�ؤها ثلج ،ف�أخذوين ،فانطلقوا بي �إىل ذروة اجلبل،
ف�أ�ضجعوين على اجلبل ا�ضجاع ًا لطيف ًا ،ثم �شقّ من �صدري �إىل عانتي ،و�أنا �أنظر �إليه ،فلم
ح�سا وال �أملا ،ثم �أدخل يده يف جويف ،ف�أخرج �أح�شاء بطني فغ�سلها بذلك الثلج ...
�أجد لذلك ّ
و�أدخل [الثاين] يده يف جويف ،فانتزع قلبي و�شقّه ،ف�أخرج منه ُن ْكتَة �سوداء مملوءة بالدم،
فرمى بها  ...ثم ح�شاه ب�شيء كان معه ،ور ّده مكانه ،ثم ختمه بخامت من نور  ...ثم دنا الثالث
مني ،ف� َأم ّر يده ما بني مفرق �صدري �إىل منتهى عانتي ،قال امللك  :زنوه بع�شرة من �أمته ...
وتركوين قاعد ًا يف مكاين هذا ،ثم جعلوا يطريون حتى دخلوا حيال ال�سماء ،و�أنا �أنظر �إليهما،
ولو �شئت لأريتك مو�ضع دخولهما  ...وت�أخذه حليمة للكاهن وعندما يخربه حممد بق�صته َي ِث ُب
الكاهن على قدميه وينادي ب�أعلى �صوته ‘يا �آل العرب ،يا �آل العرب من �شر قد اقرتب ،اقتلوا
26
هذا الغالم’ »...
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ورغم �أن خيال �أحاديث �شق ال�صدر ي�صف املالئكة دائم ًا بهيئة ب�شرية �إال �أننا جند
حديثا يرويه يحيى بن َج ْع َدة يحيلهم لطيور َك َراكي « :قال ر�سول اهلل � ...إن ملكني جاء�آين يف
ومج الآخر مبنقاره ِف ّيه
�صورة ُك ْر ِك َّيينْ  ،معهما ثلج و َب َرد وماء بارد ،ف�شرح �أحدهما �صدريّ ،
فغ�سله 27».وتتكرر �صورة الطيور يف حديث يرويه ُع ْت َبة بن َعبد حيث يقول حممد «�أقبل إ� ّ
ىل
28
طريان �أبي�ضان ،ك�أنهما ن�سران».
ورغم �أن �صوت حليمة يرتبط بدالئل ذات طبيعة خربية يف حدود ما ترى وت�سمع،
�إال �أننا ن�أتي على خرب يف مادة ابن �سعد يتقاطع فيه �صوتها مع دالئل �أهل الكتاب ونقر�أ «�أن
أُ� ّم النبي  ...ملا دفعته �إىل ال�سعد ّية التي �أر�ضعته قالت لها  :احفظي ابني ،و�أخربتها مبا ر�أت،
فم ّر بها اليهود ،فقالت � :أال حتدثوين عن ابني هذا ،ف�إين حملته كذا وو�ضعته كذا ور�أيت كذا
كما و�صفت �أُ ُّمه ،فقال بع�ضهم لبع�ض  :اقتلوه ،فقالوا � :أيتيم هو ؟ فقالت  :ال ،هذا �أبوه و�أنا
29
�أمه ،فقالوا  :لو كان يتيم ًا لقتلناه »...
�إال �أن هناك �صوت ًا �آخر لدالئل �أهل الكتاب ذا قيمة خا�صة ومتم ّيزة يف مادة ال�سرية
وهو �صوت الراهب َب ِح َريى الذي يخربنا الرواة �أنه ر�أى حممد ًا وهو يافع ب�صحبة عمه �أبي
طالب يف طريقهم �إىل ال�شام .ويرى َب ِح َريى حممد ًا من �صومعته وقد �أظ ّلته غَ مامة من بني
القوم ويدعوهم لوليمة �صنعها وي�ص ّر على ح�ضور حممد رغم حداثة �سنه «فلما ر�آه َب ِح َريى
جعل يلحظه حلظ ًا �شديد ًا وينظر �إىل �أ�شياء من ج�سده ،قد كان يجِ ُدها عنده من �صفته ،حتى
�إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ،قام �إليه َب ِح َريى  ...فجعل ي�س�أله عن �أ�شياء من حاله
يف نومه وهيئته و�أموره؛ فجعل ر�سول اهلل ُ ...يخربه ،فيوافق ذلك ما عند َب ِح َريى من �صفته،
30
ثم نظر �إىل ظهره ،فر�أى خاتمَ النبوة بني كتفيه على مو�ضعه من �صفته التي عنده »...
ويخرب َب ِح َريى �أبا طالب ب�أن ابن �أخيه �سيكون له �ش�أن عظيم ويحذره من اليهود في�سرع به �أبو
طالب �إىل مكة 31.وتك ّثف ال�سري ُة �شهاد َة َب ِح َريى هذه ب�إ�ضافة �شهادة راهب �آخر يرى حممد ًا،
وهو رجل بالغ ،يف رحلته يف جتارة خديجة وقد نزل حتت �شجرة ي�ستظل بظلها وي�س�أل عنه
مي�سرة ،غالم خديجة ،ثم يقول له «ما نزل حتت هذه ال�شجرة ُّ
ُ
اخليال
قط �إال نبي 32».ويعطي
نف�سه �صوتا م�ستق ًال عندما يخرب خديجة بعد عودتهما عن امللكني اللذين
الإ�سالمي مي�سر َة َ
33
�أظال حممد ًا من ال�شم�س وهو على بعريه.
ومي ّدد اخليال الإ�سالمي دالئل الإرها�ص اخلا�صة هذه للطبيعة .وهكذا يروي لنا
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ابن �إ�سحاق عن م�صادره «�أن ر�سول اهلل  ...حني �أراده اهلل بكرامته ،وابتداءه بالنبوة ،كان
البيوت ويف�ضي �إىل �شعاب مكة وبطون �أوديتها ،فال
حت�سر عنه
ُ
�إذا خرج حلاجته �أبعد حتى َّ
مي ّر ر�سول اهلل  ...بحجر وال �شجر �إال قال  :ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل .فيلتفت ر�سول اهلل
 ...حوله وعن ميينه و�شماله وخلفه ،فال يرى �إال ال�شجر واحلجارة  34»...وت�صل هذه الظاهرة
قمة ت�أكيدها عرب اخليال النبوي ملا ي�شبه مالم�سة حجر معني عندما نقر أ� حديث حممد «�إين
علي قبل �أن �أُ ْب َعثَ �إين لأعرِ فُه الآن 35».وينقل اخليال الإ�سالمي
لأعرف حجر ًا مبكة كان ُي َ�س ِّل ُم ّ
الأمر حلدث ‘مو�ضوعي’ ي�شهده علي بن �أبي طالب الذي يقول « :كنت مع النبي  ...مبكة
فخرجنا يف بع�ض نواحيها فما ا�ستقبله جبل وال �شجر �إال وهو يقول ال�سالم عليك يا ر�سول
36
اهلل».
وهكذا ف�إن مادة دالئل الإرها�ص العامة واخلا�صة مت ّهد وحت�شد للحظة القمة التي
تليها �أي اللحظة الت�أ�سي�سية وما يتلو هذه اللحظة .دعنا نتجه بنظرنا الآن ال�ستق�صاء هذه
اللحظة الت�أ�سي�سية وا�ستكناهها.
اللحظة الت�أ�سي�سية لنب ّوة حممد كما قلنا كانت حلظة ات�صال جربيل �أو لقائه به.
وات�صال الإن�سان بعامل غري منظور مل يكن بالأمر غري امل�ألوف يف عامل حممد الوثني كما
يت�ضح من وجود م�ؤ�س�سة الكهانة التي لعبت دور الو�سيط يف االت�صال بهذا العامل .وارتباط
نبوة حممد بجربيل حتديد ًا َعنَى �أنها ا�ستندت على مرجعية يهودية م�سيحية� ،37إال �أن ذلك ال
يعني �أن ذكر ا�سم جربيل كان غريب الوقع على القر�شيني والعرب لأنهم كانوا يف واقع الأمر
قد �ألفوا هذين الدينني بع�ض الأ ُلفة بحكم ات�صالهم باليهود وامل�سيحيني.
كيف ن�سج اخليال النبوي واخليال الإ�سالمي احلدث املركزي للحظة الت�أ�سي�سية
(ومن ال�صعب الف�صل بني اخليالني عندما يتعلق الأمر باللحظة الت�أ�سي�سية) ؟ دعنا نفح�ص
ذلك على �ضوء مادة الطربي الذي يعتمد على ابن ا�سحاق وم�صادر �أخرى .يقدم لنا الطربي
وعبيد بن ُعمري وجابر بن عبد
مادته عرب �أربع روايات هي روايات عائ�شة وعبد اهلل بن �ش ّداد ُ
اهلل .ولأن رواية عبيد بن عمري هي �أكرث هذه الروايات �شمو ًال وتف�صي ًال ف�سنوردها بكاملها
ونقارن باقي الروايات بها.
حتكي رواية عبيد بن عمري خرب ات�صال جربيل مبحمد ولقائه به كالآتي :
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 ...خرج ُ
ر�سول اهلل � ...إىل ِحراء ،كما كان يخرج جلواره ومعه �أه ُله ،حتى �إذا
كانت الليل ُة التي �أكرمه ُ
اهلل فيها بر�سالته  ...جاءه جربيل ب�أمر اهلل فقال ر�سول
اهلل  ...فجاءين و�أنا نائم ِب َن َمط [وعاء كال�س ّلة] من ديباج [حرير] ،فيه كتاب،
[ح َب�س َن َف�سي] ،حتى ظننتُ �أنه املوت ،ثم
فقال  :اقر�أ ،فقلت  :ما �أقر أ� ؟ فغتّني َ
�أر�سلني فقال  :اقر�أ ،فقلت  :ماذا �أقر أ� ؟ وما �أقول ذلك �إال افتداء منه �أن يعود
إ� ّ
يل مبثل ما �صنع بي؛ قال « :اقر�أ با�سم ر ِّبك الذي َخ َلقَ » �إىل قوله « :ع َّلم الإن�سان
ما مل يعلم» ،قال :فقر�أته ،قال  :ثم انتهى ،ثم ان�صرف عني وهببتُ من نومي؛
أبغ�ض �إ ّ
وك�أمنا كتب يف قلبي كتاب ًا .قال [حممد] :ومل يكن من َخ ْلق اهلل �أح ٌد � َ
يل
من �شاعر �أو جمنون؛ كنت ال �أطيق �أن �أنظر �إليهما،قال  :قلت �إن الأ ْب َع َد  -يعني
نف�سه  -ل�شاعر �أو جمنون 38،ال حت ّدث بها ع ّنى قري�ش �أبد ًا ! لأعمدنّ �إىل حا ِل ٍق من
اجلبل فلأطرحنّ نف�سي منه فلأقتل ّنها فلأ�سرتيحنّ  .قال  :فخرجت �أريد ذلك؛
حتى �إذا كنت يف و�سط من اجلبل؛ �سمعت �صوت ًا من ال�سماء يقول  :يا حممد �أنت
ر�سول اهلل ،و�أنا جربيل ،قال  :فرفعتُ ر�أ�سي �إىل ال�سماء ،ف�إذا َجبرْ ئي ُل يف �صورة
رجل ّ
�صاف قدميه يف �أفق ال�سماء ،يقول  :يا حممد �أنت ر�سول اهلل و�أنا جربئيل.
قال  :فوقفت �أنظر �إليه ،و�شغلني ذلك عما �أردت؛ فما �أتق ّدم وما �أت� ّأخر؛ وجعلتُ
�أ�صرف وجهي عنه يف �آفاق ال�سماء فال �أنظر يف ناحية منها �إال ر�أيته كذلك؛ فما
بعثت خديجة ر�س َلها يف طلبي؛
زلتُ واقفا ما �أتق ّدم �أمامي ،وال �أرجع ورائي؛ حتى ْ
حتى بلغوا م ّكة ورجعوا �إليها و�أنا واقف يف مكاين .ثم ان�صرف عني وان�صرفت
39
راجع ًا �إىل �أهلي ...
عندما نت�أمل رواية ُعبيد بن ُعمري هذه جند �أنها رواية ذات طبيعة درامية عالية،
وهو �أمر متوقع على �ضوء احلدث الذي ت�صفه .وعن�صرا ال�شخ�صية الدرامية فيها هما بالطبع
حممد وجربيل .ومادة الطربي (وقبلها مادة ابن ا�سحاق) تدمج خربين للقاء حممد بجربيل
(رمزنا لهما بـ (ا) و(ب) �أدناه) وتدجمهما يف حكاية مت�صلة و�إن ف�صل بينهما فا�صل ي�صف
حالة حممد الذهنية والنف�سية .وعنا�صر �أحداث اخلربين هي :
(ا)
 1حممد يف غار ِحراء
( 2حممد ينام)
َ
جربيل ومعه كتاب
 3حممد يري
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 4جربيل يطلب من حممد �أن يقر�أ
 5حممد يقول  :ما �أقر أ� ؟
 6جربيل ي ُغ ّت حممد ًا
 7جربيل يطلق حممد ًا ويطلب منه �أن يقر�أ
 8حممد يقول  :ما �أقر أ� ؟
 9جربيل ي ُغ ّت حممدا
 10جربيل يطلق حممد ًا ويطلب منه �أن يقر�أ
 11حممد يقول  :ماذا �أقر�أ ؟
 12جربيل ي ُغ ّت حممد ًا
 13جربيل يطلق حممد ويطلب منه �أن يقر أ�
 14حممد يقول  :ماذا �أقر أ� ؟
40
 15جربيل يقول «اقر أ� با�سم ر ِّبك الذي خلق»
 16حممد يقر�أ
 17جربيل ين�صرف
 18حممد ي�ستيقظ من نومه
(فا�صل)
 19حممد يف ّكر يف االنتحار
 20حممد يخرج ليلقي بنف�سه من جبل مرتفع
(ب)
 21حممد ي�سمع �صوتا من ال�سماء يقول  :يا حممد �أنت ر�سول اهلل و�أنا جربيل
 22حممد يرى جربيل يف �صورة رجل يف �أفق ال�سماء
 23حممد يثبت يف مكانه ال يتحرك
 24جربيل ين�صرف
 25حممد ين�صرف عائد ًا خلديجة
�أما عنا�صر خرب عائ�شة 41فهي كالآتي :

(ا)
 1حممد يف غار ِحراء
 2جربيل يفاجيء حممد ًا
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 3جربيل يقول  :يا حممد� ،أنت ر�سول اهلل
 4حممد يجثو لركبته ويزحف وهو يرجتف
(فا�صل)
 5حممد يدخل على خديجة
 6حممد يقول  :زملوين ،زملوين ،حتى يذهب عنه ال َّر ْوع
(ب)
 7جربيل ي�أتي حممد ًا
 8جربيل يقول  :يا حممد� ،أنت ر�سول اهلل
(فا�صل)
 9حممد َي ُه ُّم �أن يطرح نف�سه من حا ِلق من جبل
(جـ)
 10جربيل يتب ّدى ملحمد حني َي ُه ُّم بذلك
 11جربيل يقول  :يا حممد� ،أنا جربيل ،و�أنت ر�سول اهلل
 12جربيل يقول  :اقر�أ
 13حممد يقول  :ما �أقر أ� ؟
 14جربيل ي ُغ ّت حممد ًا ثالث مرات
 15جربيل يقول « :اقر�أ با�سم ر ِّبك الذي خلق»
 16حممد يقر�أ
 17حممد ي�أتي خديجة
وعنا�صر خرب عبد اهلل بن �شداد 42كما يورده الطربي كالآتي :
1
2
3
4
5
6
7

جربيل ي�أتي حممد ًا
جربيل يقول  :يا حممد ،اقر�أ
حممد يقول  :ما �أقر�أ ؟
جربيل ُ
ي�ض ّم (�أو ي ُغ ّم) حممد ًا
جربيل يقول  :يا حممد ،اقر�أ
حممد يقول  :وما �أقر�أ ؟
جربيل يقول « :اقر�أ با�سم ر ِّبك الذي خلق  ...ما مل يعلم»
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 8حممد ي�أتي خديجة
ويورد الطربي روايتني عن جابر� 43سن�شري لهما بـ (ا) و (ب) وعنا�صرهما كالآتي :
 1حممد يف ِحراء( ،ا) و (ب)
 2حممد يهبط لبطن وادي ِحراء( ،ا) و (ب)
 	  3حممد ُينادى( ،ا)
 	 حممد ي�سمع �صوت ًا( ،ب)
 4حممد ينظر عن ميينه وعن �شماله فال يرى �شيئ ًا( ،ا) و (ب)
 5حممد ينظر �أمامه وخلفه فال يرى �شيئ ًا( ،ا) و (ب)
 6حممد ينظر فوقه( ،ا) و (ب)
 	  7حممد يراه جال�س ًا على عر�ش بني ال�سماء والأر�ض( ،ا)
 	 حممد يرى �شيئ ًا( ،ب)
 8حممد ُي�صاب باملفاج�أة �أو اخل�شية (ا)
 9حممد يرجع خلديجة( ،ا) و (ب)
 	  10حممد يقول  :دثروين (ا)
علي ما ًء( ،ب)
 	 حممد يقول  :دثروين ،و�صبوا ّ
�صب عليه ما ٌء( ،ا)
 	  11حممد ُي ّ
�صب عليه ما ٌء بارد( ،ب)
 	 حممد ُيد ّثر و ُي ّ
ُ 	  12ت ْنزَ ل على حممد «يا �أيها امل ّدثر»( ،ا) و (ب)
هذه الأخبار ال حتدثنا فقط عن اللحظة الت�أ�سي�سية وما حدث فيها ولكنها جتيب
�أي�ض ًا على �س�ؤال ثار حوله خالف بني امل�سلمني الأوائ��ل ب�ش�أن �أي �آيات القر�آن جاءت �أو ًال.
و�أخبار ُعبيد وعائ�شة وعبد اهلل تتفق على �أنها �أول �آيات �سورة العلق ( ،)96وهو الر�أي الذي
يعك�س �إجماع غالبية العلماء ،بينما يذهب خرب جابر �أنها �أول �آيات �سورة امل ّدثر ( .)74والفرق
الآخر بني هذه الأخبار الثالثة وخرب جابر �أن جابر ًا ال يذكر ا�سم جربيل ،وهو ابهام ي�صل
مداه يف الرواية (ب) خلربه حيث يروي على ل�سان حممد «فرفعت ر�أ�سي ،فر�أيت �شيئا».
وعندما ننظر ملا ت�شري له الرواية (ا) وت�صفه ب�أنه «جال�س على عر�ش بني ال�سماء والأر�ض»
فمن املمكن بالطبع �أن نفرت�ض �أن احلديث ي�شري جلربيل و�أن ا�سمه ال ُيذكر �صراحة باعتبار
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�أن متلقّي احلديث يعرف �أن امل�شار �إليه هو جربيل.

44

�إال �أن حديث جابر ،رغم خروجه على �إجماع �أن �آيات العلق هي �أول القر�آن ،له
قيمة خا�صة عندما ننظر لهذه املادة من زاوية اخليال النبوي واخليال الإ�سالمي .فالرواية
(ب) من حديثه والتي ي�صف فيها ما ر�أه ب�أنه «�شيء» تق ّدم لنا �أكرث ال�صور �أولية وب�ساطة،
وهي �صورة تقفز يف الرواية (ا) مل�ستوى �أعلى من التف�صيل عندما ي�صف حممد ما يراه ب�أنه
جال�س «على عر�ش بني ال�سماء والأر�ض� ».إال �أن هذا ال�شيء غري املتعينّ يف حديث جابر ي�صبح
يف باقي الأحاديث �شخ�ص ًا متع ّين ًا هو ا َمل َلك جربيل .و َت َعينُّ جربيل هذا يتم على م�ستويني.
امل�ستوى الأول هو تع ّينه اال�سمي –فا�سم امللك الذي ي�أتي حممد ًا هو جربيل وجربيل يف واقع
الأمر يعينّ نف�سه ذاتي ًا يف َح ِدي َث ْي ُعبيد وعائ�شة ويقول �إنه جربيل� .أما امل�ستوى الثاين فهو
َ
جربيل
التعينّ الو�صفي ،وهذا هو ما جنده يف اخلرب (ب) من حديث ُعبيد حيث يرى حمم ٌد
«يف �صورة رجل �صاف قدميه يف �أف��ق ال�سماء ».وه��ذه ال�صورة ال�صريحة جلربيل كرجل
جندها م�ض ّمنة يف َح ِدي َث ْي عائ�شة وعبد اهلل ،بل وميكننا القول حتى يف حديث جابر الذي
ي�ستعمل �ضمري املذكر الغائب ‘هو’.
وبينما ي�ؤ ّكد حديث جابر واخل�بر (ب) من حديث ُعبيد على عن�صر التباعد
املكاين بني حممد وجربيل� ،إذ �أن حممد ًا يف الأر���ض وجربيل يف �أفق ال�سماء ،ف�إن اخلرب
وح ِدي َث ْي عائ�شة وعبد اهلل كلها ت�ؤ ّكد على عن�صر التقارب املكاين بني
(ا) يف حديث ُعبيد َ
«يغت» جربي ُل حممد ًا و«ي�ض ّمه» �إىل �أن
حممد وجربيل الذي ي�صل حد االلت�صاق عندما ّ
يبلغ منه اجلهد وي�شعر �أنه على و�شك امل��وت .واخليال النبوي والإ�سالمي ال يقت�صر على
‘جت�سيد’جربيل وت�صويره يف �صورة رجل ولكنه ‘ي�شخ�صنه’ �أي�ض ًا� ،إذ يق ّدمه لنا ك�شخ�ص
يتحرك ويفعل ويتحدث .واحلدث املركزي يف هذه الأحاديث (ما عدا حديث جابر) هو قول
جربيل ملحمد «اقر�أ» ومعاناة حممد قبل اتيانه ب�أول قر�آن .وي�سبق هذا احلدث املركزي يف
ُ
جربيل ملحمد ليعلن له فيه �أنه ر�سول
حديث عائ�شة كما يورده الطربي لقا ٌء �ساب ٌق ي�أتي فيه
اهلل ،وي�صاب حممد بال َّر ْوع ويلج�أ خلديجة التي تز ّمله .وما يورده الطربي على ل�سان عائ�شة
هو يف واقع الأمر خرب مر ّكب ،تظهر �أجزا�ؤه يف الأحاديث الأخرى .وجربي ُل الذي يظهر يف
احلدث املركزي هو جربي ُل ‘ر�ؤية منام ّية’ يف حديث ُعبيد وجربي ُل ‘ر�ؤية ح�س ّية’ يف باقي
الأحاديث ،ويف الغالب �أن جربيل الذي يظهر يف حديث ُعبيد ينتمي ملرحلة �أقدم من مراحل
ت�شكيل نظر ّية النب ّوة .وي�ضيف ُعبيد عن�صر ًا �آخر رمبا يكون �أي�ض ًا من العنا�صر املبكرة ،وهو
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َ
جربيل ي�أتي حممد ًا «بنمط من ديباج فيه كتاب ».ولأن هذا العن�صر يوحي ب�أن حممد ًا كان
�أن
يعرف القراءة ف�إنه يت�صادم مع نظرية النب ّوة التي ما لبثت �أن ث ّبتت �أقدامها ،ولذا فقد كان
من الطبيعي �أن يتوارى وال يظهر يف باقي الأحاديث.
وباختزال اللحظة الت�أ�سي�سية لعنا�صرها الأ�سا�س ّية ف�إننا جند �أن هذه العنا�صر
هي  :حممد وا َمل َلك والقر�آن .ومبا �أن نب ّوة حممد تعني �أن حممد ًا كنبي ي�أتي بالقر�آن ملن
يتلقون نب ّوتَه ،ف�إن ‘املو�ضوعي’ يف جتربة املت ّلقي الذي عا�صر حممدا هو حممد نف�سه والن�ص
الذي يقدمه حممد ،ويبقي ا َمل َلك عن�صرا ‘ذاتي ًا’ ينتمي لتجربة حممد وعامله اخلا�ص .وعلى
م�ستوى كل عن�صر من عنا�صر اللحظة الت�أ�سي�سية انطرحت م�شكلة كان البد ملادة اللحظة
الت�أ�سي�سية من �أن تعاجلها.
فعلى م�ستوى حممد تك�شف مادة اللحظة الت�أ�سي�سية عن دخوله يف ٍّ
�شك يف نب ّوته.
45
فهو يقول خلديجة « :يا خديج ُة� ،إين �أ�سمع �صوت ًا و�أرى �ضوء ًا و�إين �أخ�شى �أن يكون ّيف ُج نُنٌ».
فكيف ي�ستطيع حممد �أن يت�أكد ح ّق ًا من �أن��ه لي�س مبجنون ومن �أن من ج��اءه َم َلك ولي�س
ب�شيطان ؟ وتبلغ حالته الذهنية والنف�سية ،كما ر�أينا يف َح ِدي َث ْي ُعبيد وعائ�شة �أعاله ،درجة
التفكري يف االنتحار ،وهي حالة جند و�صف ًا لتوتّرها وانفراجها يف حديث الزهري « :فجعل
يعدو �إىل �شواهق اجلبال ليرتدى منها ،فكلما �أوفى بذروة جبل تبدى له جربيل  ...فيقول :
نبي اهلل ،في�سكن ج�أ�شه ،وت�سكن نف�سه  46»...ورغم �أن منطق نظر ّية النب ّوة يكفيه �أن
�إنك ّ
يتلقَّى حمم ٌد التطمني والتوكيد من جربيل (وهو موقف يعك�سه القر�آن يف �آيات �سورة التكوير
«�إن��ه ُ
لقول ر�سول كرمي  ذي ق ّوة عند ذي العر�ش مكني ُ مطاع ثم �أمني  وما �صاح ُب ُكم
مبجنون ولقد ر�آه بالأفق املبني  وما هو على الغيب ب�ضنني  وما هو بقول �شيطان رجيم»
(� ،)25-19:81إال �أن مادة اللحظة الت�أ�سي�سية ت�ضيف تطمين ًا وتوكيد ًا من خديجة من ناحية
موجهان على م�ستوى معني
ومن ورقة بن نوفل من ناحية �أخرى 47.و�صوتا خديجة وورقة هذان ّ
ملت ّلقي مادة ال�سرية الذي البد �أن تعطيه ال�سرية دلي ًال مو�ضوعي ًا وخارجي ًا ي�سند �صدق جتربة
حممد الذاتية .و�سنعود خلديجة وورقة �أدناه.
وعلى م�ستوى ا َمل َلك تثور م�شكلة ُه ِو َي ّته من ناحية وم�شكلة كيفية ات�صاله مبحمد من
ناحية �أخرى .ولقد ر�أينا يف �أحاديث مادة الطربي �أن �أحاديث ُعبيد وعائ�شة وعبد اهلل كلها
تتحدث عن جربيل و�أن حديث جابر ال ُي�سمي ا َمل َلك ،حتى عندما ي�شري �إليه �صراحة يف �إحدى
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رواياته ب�أنه َم َلك 48.ويبدو �أنه كان هناك ر�أي مبكر ذهب �إىل �أن حممدا «كان معه �إ�سرافيل
ثالث �سنني ،ثم ُعزل عنه �إ�سرافيل و�أُقرن به جربيل � 49»...إال �أن هذا الر�أي مل ي�صمد �أمام
ما لبث �أن �أ�صبح �إجماع ًا على ربط نب ّوة حممد ربط ًا وثيق ًا بجربيل.
�أما ب�ش�أن كيف ّية ات�صال ا َمل َلك مبحمد ف�إن اخليال الإ�سالمي يقّدم لنا كما ر�أينا
روايتني متعار�ضتني ب�ش�أن اللحظة الت�أ�سي�سية ،رواية �أن حممد ًا ر�أى امللك يف ُح ْلم ورواية
�أنه �شاهده م�شاهدة ح�س ّية .ولقد حاول البع�ض �أن ي�ضع قاعدة عامة كقول علقمة بن قي�س
«�إن �أول ما ُي�ؤتى به الأنبياء يف املنام حتى تهد أ� قلوبهم ،ثم ينزل الوحي بعد� 50».إال �أن ما
نالحظه يف �أحاديث اللحظة الت�أ�سي�سية �أنها جتمع على الطبيعة احل�س ّية لهذا اللقاء ،وهذا
�أمر متوقع لأن اللقاء احل�سي وم�شاهدة جربيل م�شاهدة عينية �أقوى توكيد ًا حلقيقة هذه
اللحظة الت�أ�سي�سية وتف ّردها.
وعلى م�ستوى قر�آن اللحظة الت�أ�سي�سية تثور م�شكلة �أول قر�آن تلقاه حممد .وتجُ ِْم ُع
�أحاديثُ اللحظة الت�أ�سي�سية �أن �أول ما جاء من القر�آن هو �آيات �سورة العلق « :اقر�أ با�سم ربك
الذي خلق  خلق الإن�سان من علق  اقر أ� وربك الأكرم  الذي ع ّلم بالقلم  ع ّلم الإن�سان ما
مل يعلم» ( .)5-1:96وكما ر�أينا ،ف�إن جابر ًا قد �ش ّذ عن هذا الإجماع و�أ�ص ّر �أن �أول ما جاء
من القر�آن هو �آيات �سورة امل ّدثر « :يا �أ ّيها امل ّدثرُ ق ْم ف� ِ
أنذر  ور ّبك فكبرّ  وثيابك فط ّهر 
فاهجر» ( .)5-1:74ولقد حاول ابن ِح ّبان التوفيق بني املوقفني وقال «ال ت�ضا َّد بني
وال ُّرجز ُ
احلديثني؛ بل �أول ما نزل «اقر�أ با�سم ربك الذي خلق» بغار حراء ،فلما رجع �إىل خديجة ...
و�ص ّبت عليه املاء البارد� ،أنزل اهلل عليه يف بيت خديجة «يا �أ ّيها امل ّدثر» فظهر �أنه ملا نزل
عليه «اقر�أ» رجع فتد ّثر ،ف�أنزل عليه «يا أ� ّيها امل ّدثر 51».وظهرت نزعة توفيق ّية �أخرى ذات
طبيعة وظيفية ذهبت �إىل �أن �أول ما جاء للنبوة هو �آيات العلق و�أن �أول ما جاء للر�سالة هو
�آيات امل ّدثر ،باعتبار �أن تكليف حممد يف �آيات العلق هو تكليف خا�ص بينما �أن تكليفه يف �آيات
امل ّدثر هو تكليف عام 52.وهذان الر�أيان التوفيقيان يف الظاهر ي�سندان يف واقع الأمر موقف
الأغلبية ،وهذا ظاهر يف قول ابن ِح ّبان وم�ض ّمن يف الر�أي الوظيفي �إذ �أن النب ّوة ،ح�سب نظر ّية
النب ّوة� ،سابقة على الر�سالة و�شرط لها .ولي�س هناك يف واقع الأمر من �سبيل �إىل التوفيق هنا،
�إذ �أن منطلق حديث جابر هو معار�ضة من يقولون �إن �آيات العلق هي �أول ما جاء من القر�آن
و�إ�صراره �أن �آيات امل ّدثر هي �أول ما جاء على الإطالق .وهكذا ف�إن قر�آن اللحظة الت�أ�سي�سية
يرتك الباحث �أمام واحد من خيارين � :إما قبول قول الأغلب ّية و�إما االنحياز لقول جابر.
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وبالإ�ضافة ملحمد وجربيل باعتبارهما ال�شخ�صيتني الرئي�س ّيتني يف �أحداث اللحظة
الت�أ�سي�سية ،ف�إن مادة اللحظة الت�أ�سي�سية ت�شمل �شخ�ص ّيتني م�ساعدتني هما خديجة وورقة بن
نوفل اللذان يلعبان دور ًا هام ًا يف تطمني حممد وتثبيته كما �أ�شرنا �أعاله .دعنا ننظر لدورهما
ب�شيء من التف�صيل.
عندما ي�أتي حممد خلديجة مرتاع ًا ومرجتف ًا بعد جتربة لقائه بجربيل ويخربها
بخربه وخ�شيته على نف�سه ،ف�إنها تطمئنه ب�أن اهلل لن يخزيه وتذكره بف�ضائل �أخالقه وخ�صاله.
�إال �أن خديجة تفعل �أمر ًا �آخر ي�ستوقفنا بغرابته .يحكي ابن ا�سحاق ما تفعله خديجة قائ ًال :
حدثني �إ�سماعيل بن �أبي حكيم موىل �آل الزبري � :أنه ُح�� ّدث عن خديجة ر�ضي
عم� ،أت�ستطيع �أن تخربين ب�صاحبك
اهلل عنها �أنها قالت لر�سول اهلل � : ...أي ا ْبنَ ّ
هذا الذي ي�أتيك �إذا جاءك ؟ قال  :نعم؛ قالت  :ف�إذا جاءك ف�أخربين به .فجاءه
جربي ُل  ...كما كان ي�صنع ،فقال ُ
ر�سول اهلل  ...خلديجة  :يا خديجة ،هذا جربيل
عم فاجل�س على فخذي الي�سرى؛ قال  :فقام ر�سول اهلل
قد جاءين؛ قالت  :قم يابن ّ
 ...فجل�س عليها؛ قالت  :هل تراه ؟ قال  :نعم؛ قالت  :فتح َّو ْل فاجل�س على فخذي
اليمنى؛ قال  :فتح َّول ر�سول اهلل  ...فجل�س على فخذها اليمنى؛ فقالت  :هل تراه ؟
قال  :نعم .قالت  :فتح َّو ْل فاجل�س يف ِحجري .قالت  :فتح َّول ر�سول اهلل  ...فجل�س
ُ
ور�سول
فتح�سرت و�ألقت ِخمارها
يف حجرها؛ قالت  :هل تراه ؟ قال  :نعم؛ قال َّ :
عم ،ا ْث ُب ْت
اهلل  ...جال�س يف ِحجرها ،ثم قالت له  :هل تراه ؟ قال  :ال؛ قالت  :يابن ّ
53
و أ� ْب ِ�شر ،فواهلل �إنه َمل َل ٌك وما هذا ب�شيطان.
�إن خديجة التي ي�صفها لنا هذا اخلرب متلك معرفة خا�صة ال نعلم �إن كان حممد
نف�سه ميلكها .وال نعلم ما الذي يحفز خديجة للقيام بتجربتها احلا�سمة والفا�صلة للت�أكد من
هوية ‘�صاحب’ حممد ،هل تريد القيام بذلك لتطمئن نف�سها من طبيعة ما يراه حممد ،وهو
�أمر طبيعي بالطبع� ،أم هل تريد �أن ت َُط ْم ِئن حممدا وتب ّدد �ش ّكه ؟ �أم هل يدفعها كال احلافزين؟
ونالحظ من �صياغة اخلرب عندما يقول «فجاءه جربيل كما كان ي�صنع» �أن اخلرب يخلع عن
لقاء جربيل مبحمد خ�صو�ص ّيته ويحيله �أمر ًا عادي ًا �أ�شبه ب�أمور احلياة اليومية� ،إذ �أن اخلرب
َ
جربيل من غري �أي رد فعل خا�ص �أو تغيرّ يعرتيه من املمكن �أن يفاجىء
يوحي �أن حممد ًا يرى
خديجة وتلحظه ‘خارجي ًا’ ،وك ّل ما يف الأمر �أنه يبلغها عندما يرى جربيل .ونالحظ يف اخلرب
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�أي�ضا �أنه وبينما �أن خديجة هي العن�صر الفاعل واملم�سكة بخيوط املوقف ف�إن حممد ًا عن�ص ٌر
َ
وجربيل �أي�ضا عن�ص ٌر منفع ٌل ال ن�سمع له �صوت ًا ويختفي حال
منفع ٌل ي�ست�سلم لأوامرها طائع ًا،
انك�شافها و�إلقائها خلمارها .وميكننا القول �إن الدافع لن�سج مثل هذا اخلرب هو تزويد مت ّلقي
مادة ال�سرية بدليل ‘مو�ضوعي’ يرتكز على جتربة و�شهادة �شخ�ص �آخر لإثبات �صدق جتربة
حممد ،كما �أ�شرنا �إعاله.
وال�شخ�ص الآخر الذي يرتبط باللحظة الت�أ�سي�سية ك�شخ�صية م�ساعدة ويلعب دور ًا
�شبيه ًا بدور خديجة يف تطمني حممد وتثبيته هو ورقة بن نوفل .ونقر أ� يف امل�صادر كيف �أن
خديجة انطلقت مبحمد «حتى �أتت به ورقة بن نوفل  ...وكان  ...يكتب الكتاب العرباين
فيكتب من الإجنيل بالعربانية ما �شاء اهلل �أن يكتب ،وكان �شيخ ًا كبري ًا قد َع ِم َي ،فقالت له
خديجة  :يا بن عم ا�سمع من ابن �أخيك .فقال له ورقة  :يا بن �أخي ماذا ترى ،ف�أخربه ر�سول
اهلل  ...خ َرب ما ر�أى ،فقال له ورق ُة  :هذا النامو�س الذي نزّل اهلل على مو�سى ،ياليتني فيها
َجذَ عا ،ليتني �أكون حي ًا �إذ ُيخْ رِ ُج َك قو ُمك ،فقال ر�سول اهلل � ...أومخُ ْ رِ جِ َّي هم .قال  :نعم،
مل ي�أت رجل ّ
قط مبثل ما جئت به �إال ُع ْو ِد َي ،و�إن يدركني يو ُمك �أن�صرك ن�صر ًا م�ؤزر ًا .54» ...
وعلى الأرجح �أن هذه املقالة املن�سوبة لورقة من و�ضع الأخباريني �إذ ال يوجد دليل على �أن ورقة
�أ�صبح م�سلم ًا �أو �أنه ب�شّ ر قري�ش ًا بنب ّوة حممد� .إن الأرجح �أن ورقة ا�ستمر على قناعته� ،سواء
كانت م�سيحية �أو حنيفية� ،إىل �أن مات و�أن دعوى حممد مل تحُ دث انقالب ًا يف حياته .وهذا
احلدث ال يختلف عن حدث خديجة من حيث �أن غر�ضه �أي�ضا هو تزويد مت ّلقي مادة ال�سرية
ب�شهادة ‘مو�ضوعية’ �إ�ضافية ،و�إن كانت ا�سرتاتيجية احلدث هنا خمتلفة لأنها تقدم دليلها
على �صدق حممد ونب ّوته ا�ستناد ًا على ‘دليل كتابي’ �أو جتربة كربى هي نب ّوة مو�سى .ولقد
�شرح ال�شارحون معنى تعبري «نامو�س مو�سى» الذي ن�سب لورقة مبعنيني .املعنى الأول ارتبط
بالتوراة وا�ستقوه من معنى الكلمة الإغريقي �أي الت�شريع وقالوا « :النامو�س الذي �أ ُنزل على
مو�سى لي�س كنامو�س الأنبياء ،ف�إنه �أ ُنزل عليه كتاب بخالف �سائر الأنبياء ،فمنهم من نزلت
عليه �صحف ،ومنهم من ُن ّبيء ب�إخبار جربيل � 55» ...أما املعني الثاين فا�ستند على اعتبار
56
النامو�س �شخ�ص ًا وقال من قال به �إن «املراد بالنامو�س هنا جربيل».
وهذه العالقة التي ت�ؤكد عليها مادة اللحظة الت�أ�سي�سية بني حممد ومو�سى تثري
بالطبع م�س�ألة املقارنة بني اخليال النبوي يف كل من اليهودية والإ���س�لام .يق ّدم اخليال
النبوي لليهودية حلظتني حا�سمتني يف نب ّوة مو�سى  :حلظة ت�أ�سي�سية عندما يخاطبه يهوه
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من و�سط ال�شجرية امل�شتعلة ،وحلظة عليا عندما ي�صعد جلبل �سيناء ويقابل الرب ويعود
ب�شريعة بني �إ�سرائيل 57.وعند املقارنة بني اللحظتني ميكن القول �إن اللحظة الت�أ�سي�سية لنبوة
مو�سى توازيها حلظة لقاء حممد بجربيل .ولكن ماذا عن اللحظة العليا ؟ هل يق ّدم اخليال
الإ�سالمي حلظة عليا يف نب ّوة حممد �أي�ض ًا ؟
تق ّدم امل�صادر الإ�سالمية يف واقع الأم��ر حلظة عليا يف نب ّوة حممد وهي حلظة
املعراج .وحلظة املعراج هذه حلظة ذات وظيفة هامة �إذ يعالج اخليال الإ�سالمي عربها ما
ميكن �أن ن�صفه بنق�ص اللحظة الت�أ�سي�سية يف نب ّوة حممد ب�إزاء اللحظة الت�أ�سي�سية يف نب ّوة
مو�سى .ونعني بنق�ص اللحظة الت�أ�سي�سية يف نب ّوة حممد �أن نب ّوة مو�سى تقدم النموذج الأعلى
يف حلظتها الت�أ�سي�سية� ،إذ �أن مو�سى يلتقي باهلل ،بينما �أن اللحظة الت�أ�سي�سية يف نبوة حممد
ال تقدم هذا النموذج الأعلى� ،إذ �أن حممد ًا يلتقي بجربيل .ولقاء حممد باهلل هو ما يحققه
اخليال الإ�سالمي عرب حدث املعراج.
ولقد كان من الطبيعي للخيال الإ�سالمي يف ت�صوره حلدث املعراج وفرادة اللحظة
العليا و�سموها �أن يت�ص ّور �إعداد ًا خا�ص ًا ي�سبقها ويهيىء حممد ًا لتلقّيها .وكانت الإجابة هي
خرب �شقّ ال�صدر .ويورد الطربي هذا اخلرب يف حديث ُيروى عن �أن�س بن مالك يقول فيه «ملا
كان حني ُن ِّبيء النبي  ...وكان ينام حول الكعبة ،وكانت قري�ش تنام حولها ،ف�أتاه ملكان :
جربئيل وميكائيل ،فقاال  :ب�أيهم �أمرنا ؟ فقاال � :أُ ِم ْرنا ب�سيدهم ،ثم ذهبا ثم جاءا من ال ِق ْبلة،
وهم ثالثة ،ف�أ َلفْوه وهو نائم ،فق َل ُبوه لظهره ،و�شقّوا بطنه ،ثم جاءوا مباء من ماء زمزم،
فغ�سلوا ما كان يف بطنه من ّ
�شك �أو �شرك �أو جاهلية �أو �ضاللة ،ثم جاءوا بط�ست من ذهب،
58
ُملئ �إميان ًا وحكمة ،فملئ بطنه وجوفه �إميان ًا وحكمة ،ثم ُعرج به �إىل ال�سماء الدنيا »...
وحديث �أن�س هذا يناف�سه حديث �آخر يرويه �أبو ذر وي�ستبعد ميكائيل ا�ستبعاد ًا
تاما من حلظة الإعداد هذه ُ « :فرِ َج عن �سقف بيتي و�أنا مبكة فنزل جربيل َ ...ف َف َرج �صدري
ثم غ�سله مباء زمزم ثم جاء بط�ست من ذهب ممتلئ حكمة و�إميان ًا ف�أفرغه يف �صدري ثم
�أطبقه ثم �أخذ بيدي فعرج بي �إىل ال�سماء  59»...وترد نف�س هذه العنا�صر يف حديث �آخر لأبي
ذر و�إن كان �سياقه يختلف اختالف ًا تام ًا �إذ �أنه ينقلنا للحظة ترتبط باللحظة الت�أ�سي�سية.
نبي �أول ما علمت ،حتى علمت
وح�سب هذا احلديث ف�إن �أبا ذر ي�س�أل حممد ًا «كيف علمت �أنك ّ
ذلك وا�ستيقنت ؟» ،ويحكي حممد له عن ملكني �أتياه ببع�ض بطحاء مكة وكيف �أنهما وزناه
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وع َلق الدم» من قلبه
ورجح �أمته كلها 60،ثم يحكي له عن �شق بطنه و�إخراج «مغمز ال�شيطان َ
ويقول «ثم قال �أحدهما للأخر  :اغ�سل بطنه غَ ْ�سل الإناء ،واغ�سل قلبه غَ ْ�سل الإناء ،ثم دعا
بال�سكينة ،ك�أنها وجه ِه ّرة بي�ضاء ف�أُ ْد ِخلت قلبي ،ثم قال �أحدهما للآخر ِ :خط بطنه ،فخاطا
61
في ،فما هو �إال �أن وليا عني فك�أمنا �أعاين الأمر معاينة».
بطني ،وجعال اخلامت بني َك ِت ّ
وهكذا جند �أن اخليال الإ�سالمي ي�ستخدم نف�س عنا�صر جمئ امللكني ملحمد ووزنه
و�شق بطنه يف �أكرث من منا�سبة  :يف طفولته ،وما يبدو �أنه قبيل اللحظة الت�أ�سي�سية ،ثم قبيل
معراجه .وهذا �أمر يجب �أال يثري ا�ستغرابنا �إذ �أنه من الطبيعي يف كثري من ال�سياقات التي
ي�صوغها اخليال �أن تتحرك بع�ض العنا�صر بحرية �أكرب و�أن يتم توظيفها على �أكرث من وجه.
دعنا الآن ننظر حلدث املعراج بتف�صيل �أكرث .ال ينف�صل حدث املعراج يف اخليال
الإ�سالمي غالب ًا عن حدث الإ�سراء� ،إذ �أن حدث الإ�سراء عادة ما ُيعترب متهيدا حلدث املعراج.
ونواة حدث الإ�سراء هي �آية �سورة الإ�سراء «�سبحان الذي �أ�سرى بعبده لي ًال من امل�سجد احلرام
�إىل امل�سجد الأق�صى الذي باركنا حوله ِل رُ ِن َي ُه من �آياتنا �إنه هو ال�سميع الب�صري» (� .)1:17أما
حدث املعراج فنواته القر�آنية هي �آيات �سورة النجم «ما �ضل �صاحبكم وما غوى  وما َين ِْطقُ
عن الهوى � إن هو �إال َو ْح ٌى ُيوحى  ع ّلمه �شدي ُد ال ُق َوى  ذو ِم َّرة ٍ فا�ستوى  وهو بالأفق الأعلى
 ثم دنا فتدلىّ  فكان قاب قو�سني �أو �أدنى  ف�أوحى �إىل عبده ما �أوحى  ما كذب الف�ؤاد
ما ر�أى � أفتُما ُرو َن ُه على ما يرى  ولقد ر�آه ن َْز َلة �أخرى  عند ِ�س ْدرة املنتهى  عندها َج َّن ُة
امل�أوى � إذ يغ�شى ال�سدرة ما يغ�شى  ما زاغ الب�ص ُر وما طغى  لقد ر�أى من �آيات ربه الكربى»
( .)18-2:53دعنا نفح�ص احلدثني على �ضوء مادة ابن �إ�سحاق وابن �سعد والطربي وبع�ض
امل�صادر الأخرى.
رغم �أن ابن ا�سحاق ال يعطينا تاريخ ًا حم ّدد ًا لأي من احلدثني� ،إال �أنه يرويهما
كحدثني متعاقبني �إذ ي�أتي جربيل وي�سرى مبحمد �إىل بيت املقد�س ثم يعرج به �إىل ال�سماء.
والطربي ،مثله مثل ابن �إ�سحاق ،ال يعطي تاريخ ًا ويروي حدث الإ�سراء قبل حدث املعراج،
و�إن كان يرويهما كحدثني منف�صلني� .أما ابن �سعد ف�إنه يعامل احلدثني كحدثني منف�صلني
وي�ضع حدث املعراج قبل حدث الإ�سراء� ،إذ �أن املعراج ،ح�سب تواريخه ،وقع «قبل الهجرة
62
بثمانية ع�شر �شهر ًا» والإ�سراء وقع «قبل الهجرة ب�سنة».
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يحكي لنا ابن �إ�سحاق عن احل�سن بن �أبي احل�سن �أنه قال الآتي عن حدث الإ�سراء:
احلجر� ،إذ جاءين جربي ُل ،ف َهمزين بقدمه،
قال ر�سول اهلل  ...بينا �أنا نائم يف ِ
فجل�ست فلم �أ َر �شيئا ،ف ُعدت �إىل َم ْ�ضجعي ،فجاءين الثاني َة فهمزين بقدمه،
فجل�ستُ ومل �أ َر �شيئا ،فعدتُ �إىل َم ْ�ضجعي ،فجاءين الثالث َة فهمزين بقدمه،
فجل�ستُ  ،ف�أخذ ب َع ُ�ضدي ،فقمتُ معه ،فخرج بي �إىل باب امل�سجد ،ف�إذا دا َّبة �أبي�ض،
بني البغل واحلمار ،يف فخذيه جناحان َي ْح ِفز بهما رجليه ،ي�ضع يده يف منتهى
طرفه ،فحملني عليه ،ثم خرج معي ال يفوتني وال �أفوته.
ويوا�صل احل�سن حديثه قائال :
ُ
فم�ضى ُ
جربيل  ...معه ،حتى انتهى به �إىل بيت املقد�س،
ر�سول اهلل  ...وم�ضى
ُ
ر�سول اهلل ...
إبراهيم ومو�سى وعي�سى يف َن َفر من الأنبياء ،ف�أ َّمهم
فوجد فيه �
َ
ف�ص َّلى بهم 63،ثم ُا ِت َي ب�إناءين ،يف �أحدهما خمر ،ويف الآخر لنب .قال  :ف�أخذ ُ
ر�سول
اهلل � ...إناء اللنب ،ف�شرب منه ،وترك �إناء اخلمر .قال  :فقال له جربيل  :هُ ديت
وح ّرمت عليكم اخلمر .ثم ان�صرف ُ
ر�سول اهلل
لل ِف ْطرة ،وهُ ْ
ديت �أمتك يا حممدُ ،
64
� ...إىل مكة ،فلما �أ�صبح َغدا على قري�ش ف�أخربهم اخلرب.
ينتقل ابن �إ�سحاق بعد حديثه عن الإ�سراء انتقا ًال مبا�شر ًا حلدث املعراج راوي ًا عن
�أبي �سعيد ا ُ
خل ْدري قوله «�سمعت ر�سولَ اهلل  ...يقول  :ملا
فرغت مما كان يف بيت املقد�س،
ُ
�أ ُ تي باملعراج  ...ف�أ�صعدين �صاحبي فيه ،حتى انتهى �إىل باب من �أبواب ال�سماء ،يقال له :
باب َ
احلفَظة ،عليه ملك من املالئكة ،يقال له � :إ�سماعيل  ...فلما ُدخل بي ،قال  :من هذا يا
جربيل ؟ قال  :هذا حممد .قال � :أو قد ُبعث ؟ قال  :نعم  65»...ويوا�صل حممد رحلته ويقابل
يف ال�سماء الدنيا �آدم وهو ي�ستعر�ض �أرواح الب�شرُ ،ي�س ّر بالأرواح الطيبة التي تدخل اجلنة
ويت�أفف من الأرواح اخلبيثة التي تدخل النار ،ثم ي�شاهد ال�صو َر املختلفة للعذاب املهول الذي
يتعر�ض له �آكلو �أموال اليتامي ،و�آكلو الربا ،والزناة ،والن�ساء الالتي ُي ْد ِخ ْل َن على �أزواجهن من
لي�س منهم .وي�صعد بعد ذلك عرب ال�سموات فيقابل يف الثانية عي�سى ويحيى بن زكريا ،ويقابل
يف الثالثة يو�سف ،ويقابل يف الرابعة �إدري�س ،ويقابل يف اخلام�سة هارون ،ويقابل يف ال�ساد�سة
مو�سى ،ويقابل يف ال�سابعة �إبراهيم .ثم يدخل حممد اجلنّة فريى فيها جارية لع�ساء [ذات
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�شفاه حمراء ت�ضرب �إىل ال�سواد] في�س�ألها وتقول �إنها لزيد بن حارثة 66.وبعد ذلك ينتهي
به جربيل �إىل اهلل الذي يفر�ض عليه خم�سني �صالة يف كل يوم .و ُي ْقبِل حممد راجع ًا وي�شري
عليه مو�سى بالرجوع لربه و�س�ؤاله التخفيف لثقل ما فر�ضه ،ويظ ّل حممد يرجع هلل امل ّرة تلو
67
الأخرى �إىل �أن ي�ضع اهلل ال�صلوات �إىل خم�س �صلوات.
ويف مقابل رواية �أبي �سعيد ا ُ
خل ْ��دري التي تت�سم بانطالق خيالها ،ف�إن ابن �سعد
يقدم لنا رواية يف غاية الإيجاز وذات خيال �أكرث تو�سط ًا واعتدا ًال يرويها عن ابن �أبي َ�سبرْ َ ة
ويقول فيها «كان ر�سول اهلل  ...ي�س�أل ربه �أن يريه اجلنة والنار ،فلما كان ليلة ال�سبت ل�سبع
ع�شرة خلت من �شهر رم�ضان قبل الهجرة بثمانية ع�شر �شهرا ،ور�سول اهلل  ...نائم يف بيته
ظهر ًا� ،أتاه جربيل وميكائيل فقاال  :انطلق �إىل ما �س�ألت اهلل ،فانطلقا به �إىل ما بني املقام
وزمزم ،ف�أ ُ تي باملعراج ف�إذا هو �أح�سن �شيء منظر ًا ،فعرجا به �إىل ال�سموات �سماء �سماء،
فلقي فيها الأنبياء ،وانتهى �إىل �سدرة املنتهى ،و ُار َِي اجلنة والنار ،قال ر�سول اهلل  ...وملا
انتهيت �إىل ال�سماء ال�سابعة مل �أ�سمع �إال َ�صرِ ْي َف الأقالم .و ُفرِ َ�ضت عليه ال�صلوات اخلم�س،
68
ونزل جربيل  ...ف�ص َلى بر�سول اهلل  ...ال�صلوات يف مواقيتها».
وما يفاجئنا يف رواية ا ُ
خل ْدري �أن و�صف اللحظة العليا التي ال تعلوها حلظة يتم
69
بتقرير ّية حم�ضة ويف جملة مقت�ضبة غاية االقت�ضاب « :ثم انتهى به �إىل ربه� ».أما رواية ابن
�أبي َ�سبرْ َ ة ف�إنها تكتفي بالإ�شارة ال�ضمنية ل ّلحظة يف جملة «و ُفرِ َ�ضت عليه ال�صلوات اخلم�س».
وباملقارنة ،يورد الطربي حديث �أن�س الذي �أوردنا طرف ًا منه ،وهو حديث يحاول الإم�ساك
بهذه اللحظة وتف ّردها عرب نواتها القر�آنية ا�ستناد ًا على خيال خمتلف .يقول حديث �أن�س بعد
و�صف ال�سموات ال�سبع وو�صف زيارة حممد للجنّة �أنه «خرج �إىل �سدرة املنتهي وهي �سدرة
َن ْبق �أعظ ُمها �أمثال اجلِ رار ،و�أ�صغرها �أمثال البي�ض ،فدنا ر ُّبك ع ّز وج ّل «فكان قاب قو�سني
�أو �أدنى» ،فجعل يتغ�شّ ى ال�سدرة من ُد ُن ّو ر ِّبها تبارك وتعاىل� ،أمثال الد ّر والياقوت والزبرجد
70
والل�ؤل ؤ� �ألوان .ف�أوحى �إىل عبده ،وف ّهمه وع ّلمه وفر�ض عليه خم�سني �صالة »...
وحماولة و�صف اللحظة العليا تتم يف حديث �آخر عرب �صور تختلف كل االختالف
عن ال�صور التي عر�ضتها الأحاديث �أعاله .ففي حديث �آخر من�سوب �أي�ض ًا لأن�س نقر أ� «قال
كتفي فقمت �إىل �شجرة فيها
ر�سول اهلل  ...بينا أ�ن��ا جال�س �إذ جاء جربيل  ...فوكز بني ّ
مثل َو ْك َر ْي الطري ،فقعد جربيل يف �أحدهما وقعدت يف الآخر ،ف ََ�س َم ْت وارتفعت حتى �س ّدت
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اخلا ِف َقينْ  ،و�أنا �أقلب طريف ،فلو �شئت �أن � َأم َّ�س ال�سماء مل�س�ست ،فالتفت �إىل جربيل ف�إذا هو
علي ،ففُتح يل باب
ك�أنه ِح ْل ٌ�س [غطاء يلي ظهر البعري حتت ال َّر ْحل] ،فعرفت ف�ضل علمه باهلل َّ
من �أبواب ال�سماء ور�أيت النور الأعظم ،و�إذا دوين حجاب رفرف الدر والياقوت ،ف�أوحى إ� ّ
ىل
71
ما �شاء �أن يوحي».
�إال �أن احلديث الذي يتوغّ ل خياله �أبعد يف حماولة الإم�ساك باللحظة العليا هو
حديث يرويه الب َّزار عن علي بن �أبي طالب .ويروي احلديث كيف �أن حممد ًا بعد �إتيان جربيل
له بالبرُ اق ي�أتي «�إىل احلجاب الذي يلي الرحمن تعاىل ،فبينا هو كذلك �إذ خرج َم َل ٌك من
احلجاب ،فقال ر�سول اهلل  ...يا جربيل ،من هذا ؟ قال  :والذي بعثك باحلق �إين لأقرب
اخللق مكان ًا ،و�إن هذا ا َمل َلك ما ر�أيته منذ خُ ِلق ُْت قبل �ساعتي هذه .فقال ا َمل َلك  :اهلل �أكرب ،اهلل
�أكرب .فقيل له من وراء احلجاب � :صدق عبدي� ،أنا �أكرب� ،أنا �أكرب .ثم قال ا َمل َلك � :أ�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل .فقيل له من وراء احلجاب � :صدق عبدي� ،أنا اهلل ال �إله �إال �أنا  72»...وهكذا نرى
اختالف �أ�سلوب حماولة الإم�ساك باللحظة العليا يف هذا احلديث عن حديث �أن�س ال�سابق،
فبينما يحاول حديث �أن�س الإم�ساك باللحظة العليا عرب �صورة «النور الأعظم» التي يعقبها
تعبري «ف�أوحى �إ ّ
�صوت الإله .وبينما ير ّكز
يل ما �شاء �أن يوحي» ،ف�إننا «ن�سمع» يف حديث علي َ
حديث �أن�س على نقل طرف من جتربة حممد وهو «يرى» الإله ،ف�إن حديث علي ينقل هذا
الرتكيز لطرف من جتربته وهو «ي�سمع» الإله –و�إن كان �سماعه خمتلف ًا عن حلظات الوحي
التي يتو�سطها جربيل� ،إذ �أنه ي�سمع �صوت الإله هنا �سماع ًا مبا�شر ًا رغم �أنه ال يراه ب�سبب
احتجابه .ويف واقع الأمر ف�إن غر�ض حديث علي هو �إ�ضافة عن�صر الأذان لر�سالة املعراج
وت�أكيد نبوة حممد على ل�سان الإله ،وهكذا نقر أ� يف خامتة احلديث قوله «وذكر مثل هذا يف
73
حي على الفالح».
حي على ال�صالةَّ ،
بقية الأذان� ،إال �أنه مل يذكر جواب ًا على قوله َّ :
دعنا الآن نناق�ش امل�س�ألتني الكبريتني اللتني �أثارتهما م�س�ألة الإ�سراء واملعراج و�سط
امل�سلمني .تلخّ �صت هاتان امل�س�ألتان يف  :هل كان �إ�سراء حممد ومعراجه بروحه �أم بج�سده،
وهل ر�أى حمم ٌد َ
اهلل عندما ُعرج به ؟ انق�سمت الآراء ب�ش�أن هاتني امل�س�ألتني.
ففيما يتعلق بامل�س�ألة الأوىل ر�أى البع�ض �أن الإ�سراء كان ر�ؤي��ة من ر�ؤى حممد
املنامية .وهذا املوقف عرب عنه �أو�ضح تعبري احلديث املن�سوب لعائ�شة �أنه «ما فُقد ج�س ُد
ر�سول اهلل  ...ولكن اهلل �أ�سرى بروحه� 74».إال �أن الغالبية مالت �إىل �أن الإ�سراء كان باجل�سد
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ويف اليقظة ،وذهب البع�ض �أن الإ�سراء من امل�سجد احلرام �إىل بيت املقد�س كان باجل�سد
يقظة بينما �أن املعراج �إىل ال�سماء كان بالروح .واملوقف الذي تبلور لي�صبح موقف الأغلبية
عبرّ عنه الطربي خري تعبري عندما قال  ... « :ال معنى لقول من قال � :أ�سرى بروحه دون
ج�سده ،لأن ذلك لو كان كذلك لـم يكن فـي ذلك ما يوجب �أن يكون ذلك دلـي ًال علـى نب ّوته،
وال حجة له علـى ر�سالته ،وال كان الذين �أنكروا حقـيقة ذلك من �أهل ال�شرك ،كانوا يدفعون
به عن �صدقه فـيه� ،إذ لـم يكن منكر ًا عندهم ،وال عند �أحد من ذوي الفطرة ال�صحيحة من
بنـي �آدم �أن يرى الرائي منهم فـي الـمنام ما علـى م�سرية �سنة ،فكيف ما هو علـى م�سرية
�شهر �أو �أق ّل ؟ وبعد ،ف�إن اهلل إ�نـما �أخرب فـي كتابه �أنه �أ�سرى بعبده ،ولـم يخربنا �أنه �أ�سرى
بروح عبده ،ولـي�س جائزا لأحد �أن يتع ّدى ما قال اهلل إ�لـى غريه  75»...وبالإ�ضافة ال�ستخدام
هذه احلجة القائمة على عقيدة املعجزة ،ف�إن الطربي يحاول �أي�ض ًا تقدمي حجة «عقلية»� ،إذ
يحاول �إثبات الطبيعة اجل�سدية للإ�سراء ا�ستناد ًا على الطبيعة اجل�سدية للرباق  ... « :الأدلة
الوا�ضحة والأخبـار الـمتتابعة عن ر�سول اهلل � ...أن اهلل �أ�سرى به علـى دابة ُيقال لها الرباق
الدواب ال تـحمل �إال
ولو كان الإ�سراء بروحه لـم تكن الروح مـحمولة علـى الرباق� ،إذ كانت
ّ
76
الأج�سام »...
وفيما يتعلق مب�س�ألة هل ر�أى حمم ٌد َ
اهلل فقد برز موقفان  :موقف الإنكار وموقف
الإثبات .ولقد عبرّ ت عائ�شة عن املوقف الأول �أو�ضح تعبري �أي�ض ًا يف احلديث القائل « :من
ح ّدثك �أن حممد ًا  ...ر�أى ربه فقد كذب وهو يقول «ال تدركه الأب�صار � 77»...أما القول ب�أن
حممد ًا ر�أى اهلل بعينه ف ُين�سب البن عبا�س يف خرب يذكر �أن «ابن عمر �أر�سل �إىل ابن عبا�س
 ...ي�س�أله هل ر�أى حمم ٌد ر َّبه ،فقال  :نعم؛ والأ�شهر عنه �أنه ر�أى ربه بعينيه  78»...ويف معار�ضة
ذلك ن�ش أ� املوقف القائل �إنه ر�أى اهلل بقلبه ،ونقر أ� يف حديث لل�سمرقندي عن حممد بن كعب
ال ُق َرظي وربيع بن �أن�س «�أن النبي �ُ ...سئل  :هل ر�أيت ر َّبك ؟ قال  :ر�أيته بف�ؤادي ومل �أره
80
بعيني 79».ومن الوا�ضح من �صياغة ن�ص احلديث �أنه رد مبا�شر على من يقولون �إنه ر�آه بعينه.
�إن تجَ ْرِ َبت َْي الإ�سراء واملعراج ال تختلفان عن جتربة حدث اللحظة الت�أ�سي�سية يف
�أنهما ذاتيتان� .إال �أن َح َد َث ْي الإ�سراء واملعراج حدثان قر�آنيان ،مبعنى �أن ك ًال منهما �أوحت
به نواة قر�آنية ،وهو الأمر الذي ال ينطبق على حدث اللحظة الت�أ�سي�سية �إذ �أنه حدث تنتج
ن�ص قر�آين ي�صفه حتديدا �أو ي�ش ّكل نواته الدرام ّية .وعندما
عنه �آيات قر�آنية ولكن ال يوجد ّ
نتحدث عن ذات ّية تجَ ْرِ َبت َْي الإ�سراء واملعراج فالبد من التمييز بني طبيعة الذات ّية يف كل من
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التجربتني .ف�آية �سورة الإ�سراء تن�سج حدث الإ�سراء يف �إطار مكاين عن�صراه هما «امل�سجد
احلرام» و»امل�سجد الأق�صى» ،وهما عن�صران مو�ضوعيان وم�ألوفان لدى متلقّي القر�آن� .أما
�آيات �سورة النجم فعنا�صرها املكانية هي «الأفق الأعلى و�سدرة املنتهى وجنة امل�أوى» ،وهي
لي�ست بعنا�صر مكانية مو�ضوعية �أو م�ألوفة .وبذا ف�إن ذات ّية املعراج التي تعرب عنها �آيات �سورة
النجم ذات ّية تتجاوز ذات ّية الإ�سراء التي تعبرّ عنها �آية �سورة الإ�سراء لأنها � ُ
أدخل يف جمال
اخليال النبوي بعنا�صره اخلا�صة غري امل�ألوفة يف جتربة متلقّي القر�آن.
�إن �آية �سورة الإ�سراء وخربها عن رحلة حممد الروحية من امل�سجد احلرام �إىل
امل�سجد الأق�صى خدمت على الأرجح غر�ض ًا حمدد ًا وهو �إقرار قبلة امل�سلمني يف �صالتهم
ربرها يف ر�أينا �سياقها عندما ننظر للآيات التي تتلوها،
لبيت املقد�س .وهذه قراءة للآية ي ّ
�إذ �أنه �سياق يقرتن مبو�سى وببني �إ�سرائيل .ماذا عن خرب املواجهة بني حممد وقري�ش عقب
حدث الإ�سراء ؟ �إننا ن�ستبعد وقوع هذه املواجهة ونعتربها خرب ًا مو�ضوع ًا يخدم غر�ض الذين
�أرادوا ت�أكيد الطبيعة اجل�سدية للإ�سراء (بالإ�ضافة لت�أكيد ف�ضل �أبي بكر و�صدق �إميانه الذي
ال يتزعزع) .ولقد كان من الطبيعي �أن ُي�سند خرب هذه املواجهة ب�أخبار �أخرى مو�ضوعة مثل
ري لهم ،وخرب �شربه من �إناء لقوم نيام ،وخرب رفع بيت املقد�س
خرب �إر�شاد حممد لقوم َن َف َر بع ٌ
له وهو ي�صفه لقري�ش� .إن مثل هذه املواجهة لو وقعت ف�إنها كانت �ست�صبح حدث ًا هام ًا من
�أح��داث الفرتة املك ّية وكانت �ست�صبح �أمر �إجماع يف ذاكرة امل�سلمني الأوائ��ل مما ال يرتك
جما ًال لدعوى من قالوا �إن الإ�سراء كان حدثا منامي ًا.
وخرب املواجهة مع قري�ش عادة ما يقرتن بحدث الإ�سراء وال يرد فيه ذكر املعراج،
رغم �أن املعراج �أج ّل خطر ًا و�أعظم ذكر ًا .وهذا يدل يف ر�أينا �أن احلدثني مل يكونا مرتابطني
يف ذاكرة امل�سلمني الأوائل كما توحي ال�صياغة الأخبارية املت�أخرة .ولكنه رمبا يدل �أي�ض ًا على
�أمر �آخر منيل له وهو �أن خرب املعراج نف�سه خرب مت�أخر ن�ش أ� يف جو خمتلف ولغر�ض خمتلف.
وما يدعونا للقول بذلك هو ال�سببان التاليان :
� )1آيات �سورة النجم لي�ست دلي ًال حا�سم ًا على املعراج .لقد اختلف املف�سرون حول
ما ت�شري له الآيات التي تقول «ثم دنا فتدىل  فكان قاب قو�سني �أو �أدنى» و«ف�أوحى �إىل عبده
ما �أوحى» حيث قال البع�ض �إن الإ�شارة هنا هلل وذهب البع�ض �أن الإ�شارة جلربيل .واختلفوا
حول «ما كذب الف�ؤاد ما ر�أى  ...ولقد ر�آه نزلة �أخرى ،عند �سدرة املنتهى» ،فذهب البع�ض
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َ
جربيل .هذا يعني �أن هناك قراءة م�شروعة ومت�سقة لهذه
�أنه ر�أى اهلل ،وقال البع�ض �إنه ر�أى
َ
جربيل مركز التجربة التي تتحدث عنها �آيات �سورة النجم ،وهذا هو ما يحدونا
الآيات جتعل
للقول �إنها لي�ست دلي ًال حا�سم ًا على املعراج مبعناه املتعارف عليه �أي لقاء اهلل .و�إن قبلنا �أن
النموذج الأ�سا�سي الذي �صاغ نب ّوة حممد هو منوذج «الوا�سطة اجلربيلية» ف�إننا جند �أن �آيات
�سورة النجم ال تدل ب�شكل حا�سم ووا�ضح ومبا�شر على �سقوط هذه الوا�سطة ولي�ست هناك
�آية �أو �آيات �أخرى من املمكن اال�ستدالل بها كدليل �صريح على لقاء مبا�شر بني اهلل وحممد.
 )2ال�سبب الأ�سا�سي الذي تقدمه لنا �أخبار املعراج للمعراج� ،أي فر�ض ال�صلوات
اخلم�س� ،سبب غري مقنع .فال�صالة نف�سها كانت قائمة قبل الإ�سراء ،كما ت�شري �سورة املزمل
«�إن ربك يعلم �أنك تقوم �أدنى من ُث ُل َثىِ الليلِ ون�صفَه و ُث ُل َث ُه وطائف ٌة من الذين معك  ...و�أقيموا
ال�صالة و�آتوا الزكاة  .)20:73( » ...ولقد ذكر املزين �أن «ال�صالة قبل الإ�سراء كانت �صالة
قبل غروب ال�شم�س و�صالة قبل طلوعها ،وي�شهد لهذا القول قوله �سبحانه « :و�سبح بحمد ربك
بالع�شي والإبكار 81».وفيما يتعلق بال�صلوات اخلم�س فقد وجد املف�سرون �أ�سا�سها يف القر�آن،
وخا�صة �آية �سورة طه «  ...و�س ّبح بحمد ربك قبل طلوع ال�شم�س وقبل غروبها ومن �آناء الليل
ف�س ّبح و�أطراف النهار لعلك تر�ضى» ( .)130:20ويف تف�سري هذه الآية يقول قتادة �إن �صالة
«قبل طلوع ال�شم�س» هي �صالة الفجر ،و�صالة «قبل غروبها» هي �صالة الع�صر ،و�صالت َْي
«ومن �آناء الليل» هما املغرب والع�شاء ،و�صالة «و أ�ط��راف النهار» هي �صالة الظهر 82.وال
يحتاج الرازي �إال لإ�شارة القر�آن ل�صالة واحدة ل ُي ْع ِمل �آلته املنطق ّية ويد ّلل على �أن ال�صلوات
خم�س .وهكذا يقول يف تف�سري �آية البقرة «حافظوا على ال�صلوات وال�صالة الو�سطى »...
(�« :)238:2أجمع امل�سلمون على �أن ال�صالة املفرو�ضة خم�سة ،وهذه الآية  ...دالة على ذلك،
لأن قوله « :حافظوا على ال�صلوات» يدل على الثالثة من حيث �أن �أقل اجلمع ثالثة ،ثم �إن
قوله تعاىل « :وال�صالة الو�سطى» يدل على �شيء �أزيد من الثالثة ،و�إال لزم التكرار ،والأ�صل
عدمه ،ثم ذلك الزائد ميتنع �أن يكون �أربعة ،و�إال فلي�س لها و�سطى ،فالبد و�أن ين�ضم �إىل تلك
الثالثة عدد �آخر يح�صل به للمجموع و�سط ،و�أقل ذلك �أن يكون خم�سة ،فهذه الآية دالة على
83
وجوب ال�صلوات اخلم�سة بهذه الطريق »...
ويق ّدم اخليال الإ�سالمي �صورة �أخ��رى لفر�ض ال�صلوات اخلم�س يحكيها ابن
َ
جربيل جاء ملحمد و�صلى به الأوق��ات اخلم�سة يف يوم ،ثم
�إ�سحاق يف ال�سرية عن كيف �أن
�أتاه اليوم التايل و�صلى به الأوقات اخلم�سة ،ثم قال له «يا حممد ،ال�صالة فيما بني �صالتك
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اليوم و�صالتك بالأم�س 84».ويذكر ابن �إ�سحاق هذا اخلرب عقب اللحظة الت�أ�سي�سية مبا�شرة
مما يوحي ب�أن فر�ض ال�صلوات اخلم�س ّمت يف فرتة مبكرة �سابقة على خرب املعراج ،وهو
الأمر الذي الحظه ال�سهيلي واحتج عليه قائ ًال « :وهذا احلديث مل يكن ينبغي له �أن يذكره يف
هذا املو�ضع ،لأن �أهل احلديث متفقون على �أن هذه الق�صة كانت يف الغد من ليلة الإ�سراء،
وذلك بعد ما ُن ّبىء بخم�سة �أعوام  ...فذكره ابن ا�سحاق يف بدء نزول الوحى ،و�أول �أحوال
ال�صالة 85».ونحن نتفق مع �إيحاء ابن �إ�سحاق �أن ال�صالة ارتبطت بالإ�سالم منذ بدايته ،وهو
�أمر جند �سنده يف املادة الأخبارية من ناحية ومن املعقول �أن نفرت�ضه على �ضوء اجلذور
احلنيفية ملحمد وممار�سته لل�صالة قبل الإ�سالم من ناحية �أخرى� .إال �أننا ال نتفق مع �إيحاء
ابن ا�سحاق ب�أن ال�صلوات كانت خم�س منذ البداية� ،إذ �أنها من الوا�ضح قد م ّرت مبراحل
تط ّور �إىل �أن و�صلت لهيئتها و�أوقاتها املعروفة.
�إن ما نرجحه هو �أن الإ�سراء بد�أ يف اخليال الإ�سالمي كحدث منف�صل عن املعراج
و�أن اخليال الإ�سالمي �أن�ش أ� حدث املعراج يف فرتة مت�أخرة ،على الأرجح بعد وفاة حممد ،لأن
امل�سلمني �أح�سوا ب�ضرورة رفد مادة اللحظة الت�أ�سي�سية بلقاء يتجاوز الأفق اجلربيلي ،ولأنهم
�أح�سوا ،كما �أملحنا ،ب�ضرورة �أن ترتفع حلظة حممد الت�أ�سي�سية مل�صاف حلظة مو�سى .وكما
ر�أينا فقد انق�سم امل�سلمون حول طبيعة خيالهم (مثلما انق�سم اليهود وامل�سيحيون قبلهم حول
طبيعة خيالهم)  :هل يعبرّ خيالهم عن واقع حم�سو�س ومو�ضوعي �أم عن واقع غري حم�سو�س
وذاتي .وهكذا ت�أرجح خيال اللحظة الت�أ�سي�سية بني هذين القطبني� ،إال �أن الغالبية ما لبثت
�أن مالت لقطب املو�ضوع ّية وتبنّتها ،وهي مو�ضوع ّية ما لبثت �أن �أحالت الإله نف�سه لواقع
مو�ضوعي لأن اللحظة الت�أ�سي�سية ذات الطبيعة امللمو�سة والتي ينتج عنها ‘ن�ص’ مو�ضوعي
وحم�سو�س ت�ستبطن �إلها قادر ًا على التوا�صل واملالم�سة وقاب ًال لالت�صاف ب�صفات جتعله يف
نهاية املطاف �شبيه ًا بالإن�سان .وهكذا ت�صبح اللحظة الت�أ�سي�سية حلظة ذات طبيعة مزدوجة،
فهي لي�ست حلظة ميالد نب ّوة النبي فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا حلظة ميالد الإله الذي ين�سجم مع
نب ّوة النبي وي�صبح �صوتها و�صداها.

 1حممد بن جرير الطربي ،تف�سري الطربي امل�سمى جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1992 ،الطبعة الأوىل ،ج � ،12ص .259
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 2ه�شام بن حممد بن ال�سائب الكلبي ،كتاب الأ�صنام ،حتقيق �أحمد زكي ،املطبعة الأمريية ،القاهرة،
� ،1914/1332ص .19 -18
 3حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،حتقيق قا�سم ال�شماعي الرفاعي ،دار القلم ،بريوت،
 ،1987ج � ،7ص .174
�	4أحمد بن احل�سني البيهقي ،دالئ��ل النبوة ومعرفة أ�ح��وال �صاحب ال�شريعة ،حتقيق عبد املعطي
قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1988 ،ج � ،2ص  .125يناق�ش ال�سهيلي امل�شكلة التي من املمكن �أن يثريها
املوقف الإ�سالمي التقليدي ويقول « :وفيه �س�ؤال يقال كيف وفق اهلل زيد ًا �إىل ترك �أكل ما ذبح على الن�صب
وما مل يذكر ا�سم اهلل عليه ور�سول اهلل  ...كان �أوىل بهذه الف�ضيلة يف اجلاهلية ملا ثبت اهلل ؟ فاجلواب من
وجهني� ،أحدهما � :أنه لي�س يف احلديث حني لقيه ببلدح فقدمت �إليه ال�سفرة �أن ر�سول اهلل � ...أكل منها،
و�إمنا يف احلديث �أن زيدا قال حني قدمت ال�سفرة ال �آكل مما مل يذكر ا�سم اهلل عليه .اجلواب الثاين � :أن
زيدا �إمنا فعل ذلك بر�أي ر�آه ال ب�شرع متقدم ،و�إمنا تقدم �شرع �إبراهيم بتحرمي امليتة ال بتحرمي ما ذبح لغري
اهلل ،و�إمنا نزل حترمي ذلك يف الإ�سالم .وبع�ض الأ�صوليني يقولون الأ�شياء قبل ورود ال�شرع على الإباحة.
ف�إن قلنا بهذا ،وقلنا �إن ر�سول اهلل  ...كان ي�أكل مما ذبح على الن�صب ف�إمنا فعل �أمر ًا مباح ًا ،و�إن كان ال
ي�أكل منها فال �إ�شكال .و�إن قلنا �أي�ض ًا � :إنها لي�ست على الإباحة وال على التحرمي ،وهو ال�صحيح ،فالذبائح
خا�صة لها �أ�صل يف حتليل ال�شرع املتقدم كال�شاة والبعري ونحو ذلك مما �أح ّله اهلل تعاىل يف دين من كان
قبلنا ،ومل يقدح يف ذلك التحليل املتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الإ�سالم ،و�أن��زل اهلل �سبحانه ( َوال َت�أْ ُك ُلوا
ا�س ُم اللهَّ ِ َع َل ْي ِه) ( ،121:6الأنعام)� .أال ترى كيف بقيت ذبائح �أهل الكتاب عندنا على �أ�صل
ممِ َّ ا لمَ ْ ُي ْذ َك ِر ْ
التحليل بال�شرع املتقدم ومل يقدح يف التحليل ما �أحدثوه من الكفر وعبادة ال�صلبان فكذلك كان ما ذبحه �أهل
الأوثان حم ًال بال�شرع املتقدم حتى خ�صه القر�آن بالتحرمي ».عبد الرحمن بن عبد اهلل بن �أحمد ال�سهيلي،
الرو�ض الأنف يف �شرح ال�سرية النبوية البن ه�شام ،حتقيق عمر عبد ال�سالم ال�سالمي ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت ،2000/1421 ،ج � ،2ص  .233-232عند ت�أمل ما يقوله ال�سهيلي جند �أن امل�شاكل التي يثريها
واحللول امل�صطنعة التي يقرتحها ن�ش�أت النطالقه من �أر�ضية نظر ّية النب ّوة بد ًال من �أر�ضية الواقع الذي ي�شري
لوثنية حممد يف مقتبل حياته.
 5يورد اجلاحظ هذا اخلرب يف كتاب الأخ�ب��ار يف ا�ستعرا�ضه لهجوم �إبراهيم بن �سيار النظام على
تناق�ضات الأخباريني يف روايتهم عن حممد .مقتب�س يف ن�شوان احلمريي ،احل��ور العني ،حتقيق كمال
م�صطفى ،دار �آزال ،بريوت� ،1985 ،ص .287
 6الطربي ،تف�سري الطربي ،ج � ،12ص  627و�ص  626على التوايل.
 7املرجع نف�سه ،ج � ،12ص .625
 8املرجع نف�سه ،ج � ،12ص .624
ً
ُ 9ذ ِكر �أن هذه الآية يف م�صحف عبد اهلل بن م�سعود «ووجدك عدميا ف�آوى» ،الطربي ،املرجع نف�سه ،ج
� ،12ص .625
 10هذه نقطة نعاجلها بتف�صيل يف الكتاب.
�	11إ�سماعيل بن كثري ،ال�سرية النبو ّية ،حتقيق م�صطفى عبد الواحد ،دار املعرفة ،بريوت،1971/1396 ،
ج � ،1ص .392
 12عبد امللك بن ه�شام ،ال�سرية النبوية البن ه�شام ،حتقيق م�صطفى ال�سقا و�إبراهيم الأبياري وعبد
احلفيظ �شلبي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ ،ج � ،1ص .238
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 13املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .218
 14املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .222 -221
 15املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .222
 16املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .214 -213
 17املرجع نف�سه ،ج .159 ،1
 18املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .204
 19البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،5ص .126
 20الإ�شارة هنا لنذر عبد املطلب ذبح ولد من �أوالده ،وخروج ال ِق ْدح عند �ضربه �أمام هُ َبل على عبد اهلل،
وفداء عبد املطلب البنه مبائة من الإبل .لتفا�صيل اخلرب �أنظر ابن ه�شام ،املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .155-151
 21ابن ه�شام ،املرجع نف�سه ،ج � ،1ص  .157-155وكما يحدث يف حالة الكثري من هذه الأخبار ف�إننا جند
�أكرث من رواية للحدث .وهكذا ف�إن ابن ا�سحاق يثبت رواية �أخرى ال تعطي �إ�سم ًا للمر�أة (ج � ،1ص ،)157
بينما يورد ابن �سعد رواية �أخرى نق ًال عن الكلبي تن�سب احلدث المر�أة ا�سمها فاطمة بنت ُم ّر «كانت قد قر�أت
الكتب ،وكان �شباب قري�ش يتحدّثون �إليها ».وفاطمة هذه ُت ْع ِر ُ�ض عن عبد اهلل بعد �إتيانه �آمنة وتقول له �« :إين
واهلل ل�ست ب�صاحبة ريبة ولكني ر�أيت نور النب ّوة يف وجهك ف�أردت �أن يكون ذلك ّيف ،و�أبى اهلل �إال �أن يجعله
حيث جعله» (حممد بن �سعد ،كتاب الطبقات الكبري ،حتقيق علي حممد عمر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
 ،2001ج � ،1ص .)77 -76
 22ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،1ص .82
 23البيهقي ،دالئل النب ّوة ،ج � ،1ص .127 -126
 24ابن ه�شام ،ال�سرية ،ج � ،1ص .165 -164
 25املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .167 -166
 26البيهقي ،دالئل النب ّوة ،ج � ،1ص.142 -141
 27املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .146.
 28املرجع نف�سه ،ج � ،2ص .7
 29ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،1ص .92
 30ابن ه�شام ،ال�سرية ،ج � ،1ص .182
 31يروي البيهقي عن الزهري هذا اخلرب ب�شكل خمتلف و�إن احتفظ اخلربان بنف�س العنا�صر الأ�سا�سية :
«فلما َناهَ زَ ا ُ
حل ُلم ارحتل به �أبو طالب تاجر ًا قبل ال�شام ،فلما نزل تيماء ر�آه َحبرْ ٌ من يهود تيماء ،فقال لأبي
طالب  :ما هذا الغالم منك ؟ قال  :هو ابن �أخي .قال � :أ�شفي ٌق �أنت عليه ؟ قال  :نعم .قال  :فو اهلل لئن قدمت
به ال�شام ال ت َِ�صل به �إىل �أهلك �أبد ًاَ ،ل َت ْق ُت َل َّن ُه اليهود� ،إن هذا عد ّوهم .فرجع به �أبو طالب من تيماء �إىل مكة».
دالئل النبوة ،ج � ،1ص .89
 32ابن ه�شام ،ال�سرية ،ج � ،1ص  .188يناق�ش ال�سهيلي قول الراهب ،الذي يعطيه ا�سم ن�سطور ليميزه
عن بحريى ،ويقول �إن املق�صود به «ما نزل حتتها هذه ال�ساعة �إال نبي» ،الرو�ض الأنف ،ج � ،2ص .152 -151
وهذا منوذج على امل�شاكل التي يواجهها اخليال الإ�سالمي عندما يقدّم ما ال ميكن احتماله يف �سياق الواقع
املو�ضوعي ،مثل هذه ال�شجرة وعالقتها بالأنبياء.
 33ابن ه�شام ،ال�سرية ،ج � ،1ص .189 -188
 34املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .234
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 35م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،حتقيق نظر حممد الفاريابي ،دار طيبة ،الريا�ض ،2006 ،ج � ،2ص
.1080
ّ
 36حممد بن عي�سى الرتمذي ،اجلامع الكبري �أو �سنن الرتمذي ،حتقيق ب�شار ع ّواد معروف ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت ،1998 ،ج � ،6ص .19
ُ 37يذكر جربيل �أول ما ُيذكر يف �سفر دانيال عندما يظهر له لي�شرح له معنى ر�ؤية ر�آها (.)19-15:8
ويظهر جربيل يف �إجنيل لوقا ّ
ليب�شر زكريا مبيالد ولده يحيي ( )20-10:1ويظهر مرة ثانية ّ
ليب�شر مرمي
الهجادة التلمودية ف�إن جربيل رابع �أربعة من املالئكة الكبار الذين يحيطون
مبيالد عي�سى ( .)37-26:1ويف ّ
َ
ّ
َ
بالعر�ش ،وهو �أقل مقام ًا من ميكائيل لأن ميكائيل دائم الدفاع عن بني �إ�سرائيل .وجربيل هو امللك الذي كلفه
الإله بتدمري �سدوم ،وهو (�أو ميكائيل) الذي �صارع يعقوب ،وظهر ملو�سى يف جبل حوريب .وميكائيل وجربيل
كانا بني املالئكة الذين نزلوا مع الإله جلبل �سيناء .ورغم تقدمهما بني املالئكة �إال �أن كالهما خاف من قب�ض
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الهرطقة يف �أوروبا ،والزندقة يف اال�سالم

توطئة
دين ،وبخا�صة امل�سيحية والإ�سالم،
ي�شري الباحث ،هنا� ،إىل �أنه ال يق�صد الإ�ساءة لأي ٍ
و�إنـّما جاءت جمريات البحث لبيان الثابت من الناحية التاريخية الأركيولوجية يف
الذاكرة الإن�سانية ومتغيرّ ات الوقائع احلقيقية للإعتقاد الديني وموقفه من الإحلاد،
مبعنى الهرطقة والزندقة .فاملعذرة لك ّل امل�ؤمنني �إن �أخط�أنا التقدير.
1

�صياغة عقيدة الإميان

�إن م�س�ألة امل�سائل يف احلياة الإن�سانية هي العقيدة الدينية من جهة �أنها امل�شاعر
املك ّونة للإميان  .beliefوالإميان يعبرّ عن اعتناق جملة من الأقوال والأفكار والأفعال ،التي ال
تخ�ضع للقانون الطبيعي ،بل تتجاوزه �إىل ما هو فوق الطبيعي .ومعنى هذا �أن �صياغة الإميان
تت�صل باجلانب النف�سي غري املح�سو�س من امل�شاعر ،فال تف�سري لها �إ ّال من منطلق الرتاكم
املعريف ملا هو غيبي وال يخ�ضع للعقل .ومن هنا يت�أ�س�س الإميان على تف�سري خمالف للمنطق !
ومعنى ما تق ّدم� ،أن الإميان ال ي�شرتط �أن يكون الإن�سان مدرك ًا حلقائق الأ�شياء،
بالفهم  understandingاملح�سو�س ،وتوظيفها للتعبري عن تداخالت ترتبط باملرئي وغري املرئي
من الوجود املحيط بواقع الإن�سان .وهذا كله يت�صل بقنوات عقائد حت ّددها بنية املوروث
الذي ُيتلقى من الأ�سالف منذ بد أ� الوعي بالوجود وتف�صيالته على نحو متد ّرج من الب�سيط
�إىل املعقّد .هنا يربز الإميان على �أنه ت�ص ّورات فكر ّية ي�صدر منها الإعتقاد الديني religious
 ،faithفتتح ّدد كل هذه الت�ص ّورات ببنية املخ ّيلة للعقل الإن�ساين ،وهي ال تخ�ضع لربهان.
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ويف هذا ال�سياق نالحظ �أن التاريخ الإن�ساين ال ي�شري �إىل ت�أ�سي�س الإعتقاد الديني
عند �أ ّمة من الأمم �إ ّال بعد تراكم هائل من الت�ص ّورات ،تداخلت يف البداية مع الأ�سطورة التي
ت� ّأ�س�س عليها الدين .1فالدين هو القدرة الفائقة على تنظيم الأ�ساطري وجعلها قابلة للتلقي
من قبل امل�ؤمنني مبجمل العقائد �شك ًال ومو�ضوع ًا ،فيتك ّر�س الإميان على نحو مطلق دون �شك
�أو ارتياب �أو جنوح بامل�سائل العملية لتطبيقـات �شعائر الإعتقادات .وبهذا يتحقق الت�صديق
بكل معطيات الإميان من جهـة العـقل العمـلي ،فت�صري احليـاة برمتها مقبـولة عند امل�ؤمن
 believerل َو ْ�ص ِلها بالأعلى� ،أي العقل املج ّرد املح�ض ،غري املرئي وغري املح�سو�س بح�سبانه
خالق الكون والف�ساد.
ولأننا هنا معن ّيون بامل�سيحية والإ�سالم 2من جهة حاجتنا يف احلديث عن اقرتان
اجلوانب الدينية الوثنية ك�أ�صول فيما نلتم�سه من �إحلاد من منظور امل�سيحية والإ�سالم ،ف�إننا
�سنكون �ضمن امل�ساحة الغربية ومقارنتها بامل�ساحة ال�شرقية.
وبنا ًء على ما تق ّدم ،جن ُد من ال�ضروري التفريق بني الإحلاد مبفهومه الأوروبي
امل�سيحي وبني الإحلاد مبفهومه ال�شرقي عند امل�سلمني.
2

تف�سري �أ�صول الهرطقة يف امل�سيحية

�إن م�ؤ ّرخي امل�سيحية يرف�ضون قبول العقيدة الن�صرانية على �أ�سا�س �أنها تتطابق
بني ما متتلك من واقعها الراهن على ت�شكيل �صورها الأوىل .ومعنى هذا� ،أن امل�سيحية ت�ش ّربت
ب�ألوان من الإ�ضافات والتعديالت والتغيريات حتى �صارت ال تعك�س �صورة الن�صرانية التي
دعا اليها ال�سيد امل�سيح ور ّوج ملبادئ اخالقية ان�سانية رفيعة ،لكن امل�ؤ ّرخ الكبري هيم ماكبي
الذي �أ ّكد «باحلجة التاريخية �أن عي�سى عليه ال�سالم وحوارييه برا ٌء من كل هذه امل�سيحية التي
اخرتعها بول�س الطر�سو�سي ولفّق عقائدها من وثنيات العامل القدمي وخرافاته و�أ�ساطريه.
رب .وال عقائد امل�سيحية
فال �شخ�صية عي�سى عليه ال�سالم التي تزعم الكني�سة و�أناجيلها ب�أنه ٌّ
ال�سائدة من فداء وخال�ص و�صلب وخطيئة وقربان مقد�س ،وال الكني�سة التي �صارت م�ؤ�س�سة
للتو�سط ومرتع ًا للكهنوت والرهبان كان معروف ًا يف حياة امل�سيح �أو �أيام حوارييه الذين �آمنوا
به و�شهدوه وعرفوه»!3
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ولع ّل هذا الذي تق ّدم ي�صدم الذين يقر�ؤونه �أول م ّرة ،لكن عندما ّ
نطلع على من
هو بول�س الطر�سو�سي �سنكون ازاء حري ٍة من نوع �آخر لغمو�ض هذه الإ�شكالية� .إن «بول�س
هذا من �أعجب مغامري التاريخ ،فهو مل ي َر عي�سى عليه ال�سالم ،ومل يعرفه ،ومل ي�سمع منه
�أو من حوارييه .ومع ذلك ف�إنه يزعم �أن عي�سى عليه ال�سالم قد ظهر له و�أعطاه الأمر بتبليغ
هذه امل�سيحية التي نق�ضت ما فعله امل�سيح طوال حياته وناق�ضت ما كان ي�ؤمن به احلواريون
وامل�سيحيون الأوائل .لقد اخرتع� ...أ�سطورة طارت �إىل �أبعد من حدود عقله وت�ص ّوره� .إنها
�أ�سطورة الق ّوة التي ذهبت بر�سالة امل�سيح وطم�ست ما ا�ستطاعت �أن تطم�سه من وثائق ديانته
وتاريخ اتباعه الأوائل».4
نف�سر كل حتريف يف امل�سيحية بعد ذلك على انه هرطقة وهو �أمر
فكيف لنا �أن ّ
ال يخرج عن تعاليم ال�سيد امل�سيح بل عن تعاليم بول�س الطر�سو�سي ؟ وبالتايل ،كيف تراكم
امل��وروث يف الكني�سة مبا ال يتفق مع �سرية ال�سيد امل�سيح بل ناق�ضها وناق�ض �أق��وال و�أفكار
و�أفعال احلواريني الذين عرفوه وعا�شوا معه و�آمنوا به �إىل املنتهى ؟ وبنا ًء على ما تقدم يربز
ال�س�ؤال الكبري� :إذا َز ّيف بول�س الن�صرانية الأوىل وانتحلها بح�سبانه الر�سول املوحى �إليه الذي
ب�شّ ر بتعاليم امل�سيح الأ�صيلة وب�أمر منه ،فهل ميكن لنا �أن نت�ص ّور نوع الهرطقة التي ترمي
الكني�سة بها �أتباعها �إذا هم قالوا �أو فكروا �أو عملوا ما ال ين�سجم مع تعاليم بول�س الر�سول،
وهو �أ�ص ًال خارج دائرة امل�سيح جمل ًة وتف�صي ًال ؟ وال بد لنا �أن ندرك هنا�« :أما خال�صة ما زعم
بول�س ب�أنه تلقاه وحي ًا ،فدين وثني جديد ال �صلة له بكل ما �أنزل على بني �إ�سرائيل� .إنه مزيج
من الغنو�صية والديانات الباطنية و�شيء من تاريخ العربانيني ...ذلك التناف�س ال�شر�س على
ابتالع ديانة ال�سيد امل�سيح والتهامها .كانت م�أ�ساة ال�سيد امل�سيح احلقيقية �أنه ولد يف قوم
�أعظم مواهبهم تزوير التاريخ ،و�أنه عا�ش يف امرباطورية �أ�شهر ف�ضائلها الق ّوة .ولقد ترك
ال�سيد امل�سيح ر�سالته و�سرية حياته فري�سة لتزوير اليهود و�سلطة الرومان فلم ي�صل للنا�س
من حياته ور�سالته �إال ما ز ّوره اليهود و�أق ّره الرومان».5
بعد ه��ذا ،نحن بحاجة �إىل مزيد من الك�شف عن بول�س ،فهو �شا�ؤول اليهودي
الديانة ،من الأنا�ضول �أ�ص ًال ،وروماين املواطنة ،هاجر �إىل القد�س بعد طلب بقمع �أوائل
امل�ؤمنني بي�سوع النا�صري .و�ساهم بول�س يف �سجن وقتل النا�صريني من �أتباع كني�سة القد�س
التي �أ�شرف عليها يعقوب (�أخو امل�سيح) والقدي�س بطر�س ،حتى �إذا ك ّلف بول�س ،بعد ذلك،
مبتابعة النا�صريني يف ال�شام ،ويف طريقه �إىل دم�شق ظهر له امل�سيح ورمى عليه الوحي ليكون
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تق�صي �أتباعه .فتعر�ض يف دم�شق مل�ضايقة القب�ض عليه من قبل رجال
ن�صراني ًا ّ
فيكف عن ّ
امللك العربي احلارث ،لكنه هرب عائد ًا �إىل القد�س .فتح ّول �إىل مب�شّ ر بي�سوع النا�صري ،لكن
مبا يخالف كني�سة القد�س بل يناق�ضها متام ًا.6
لقد ح ّرمت الكني�سة كل التعليمات التي تخالف بول�س الذي لقي من التقدير عند
الكن�سيني يف القرن الثاين وما بعده ،وبعد حني ق ّرروا َدف َْن ن�صرانية عي�سى النا�صري ،ومل
يح�سبوا �إعالن بول�س عن �أفكاره اجلديدة كافر ًة مثل� :ألوهية امل�سيح ،و�أنه ابن اهلل ،والذي
الرب وقد ا�ستبدله �آباء الكني�سة
( ُي�ؤكل ج�سده و ُي�شرب دمه) ،لتحقيق اخلال�ص يف ع�شاء ّ
8
الأوائل بالقربان املقد�س ،7الذي «مل يكن معروف ًا بني طقو�س الن�صاري يف (كني�سة) القد�س» .
عالوة على هذا جند �أن من املنحوالت الوثنية القدمية «عقيدة التثليث ،فمن الغريب �أن
الأناجيل ال تذكرها بو�ضوح� .إننا نعرث على ذكر هذه العقيدة بكرثة يف ر�سائل بول�س ...مل
ُيعلن عنها �إ ّال يف القرن الرابع امليالدي على ل�سان اثنا�س ال�سكندري يف جممع نيقية 325م».9
ولع ّل ما فعله بول�س يف امل�شهد الأخري يف �أعمال الر�سل عندما «�أحرق امل�ؤلفات الوثنية يف
�أف�سو�س اليونانية» ،10ما يدلّ على الرغبة املب ّكرة يف م�سح ال�صالت املت�شابهة بالإقتبا�س عن
الوثنية يف امل�سيحية الأوىل على نحو ّ
منظم.
فالهرطقة� ،إذن ،يف التفكري الأوروبي امل�سيحي ،هي �أ ّية بدعة للخروج عن م�سار
الدين الر�سمي املق ّر من قبل حمافله املتتالية لرت�سيخ العقيدة كما يراها �آب��اء الكني�سة
الوارثني لأ�صول ما ر�سمه بول�س وح ّدده يف القرن الأول امليالدي .وقد تع ّددت طرق الإقتبا�س
امل�سيحي من امل��وروث الوثني ،ف�إن الكني�سة ،على مدى تاريخ امل�سيحية منذ القرن الثاين
امليالدي (لأن القرن الأول هو قرن كتابة الأناجيل والر�سائل) حتى القرن الرابع امليالدي
بظهور القدي�س �أوغ�سطني (ولد ُ ،354يع ّد �أعظم فال�سفة امل�سيحية يف الع�صر الو�سيط) ،كان
منطلقه وثني ًا ثم مانوي ًا ،وبعدها �صار من �أ�صحاب ّ
ال�شك ،ف�أفالطوني ًا (مت�أثر ًا ب�أفلوطني)،
و�أخري ًا م�سيحي ًا «بعد �أن قر أ� بع�ض ر�سائل القدي�س بول�س خا�صة ر�سالته �إىل �أهل روم ّية ...هنا
11
اكت�شف �أوغ�سطني ما كان يبحث عنه منذ ٍ
وقت طويل وتق ّبل امل�سيحية يف �سبتمرب �سنة ».386
فهل ميكننا بعد كل هذا الذي تق ّدم� ،أن نت�صور طبيعة الهيمنة التي امتلكها بول�س
على الكني�سة يف ر�سم عقائد الآباء حتى ع�صرنا الراهن على هذا النحو املثري جد ًا ؟ فقد ر ّدد
تو�سع فيها �أحيان ًا .12ومع ذلك ،ال ب ّد لنا �أن نعرتف «�أن التبجيل
�أوغ�سطني �أفكار بول�س ،بل ّ
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الذي القاه بول�س على مدى الع�صور ع ّتم على جوانب �أخرى يف �شخ�صيته� .إننا جند لديه
مزيج ًا من النية الطيبة ومن ال�شعوذة .وقد كان هنالك عدد من مثل هذه النماذج يف الع�صر
13
اليوناين-الروماين مثل �سيمون ال�ساحر و�أبوللو التياين».
ونالحظ �أن ما ال جنده يف الأناجيل ،قد جنده يف كالم بول�س ،14بل قد جند بول�س
يحجب �شخ�صية ي�سوع النا�صري «بغ�شاوة كثيفة ،بل (جعله) منفي ًا وراء �سحابة من املفاهيم
امليتافيزيقية :احلاكم على كل القوى ال�شريرة ،املخل�ص الكوين ،الوا�سطة بني الب�شر واهلل.
ووا�ضح �أن كل الالهوت الذي �سبق امل�سيحية وكل الهوت الغنو�صية يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
بل الالهوت الذي ت�ضرب جذوره يف �أعمق �أعماق التاريخ قد حجب امل�سيح احلقّ عنا وجعله
جمرد �شكل عقائدي ال يحتاج معه �إىل �أ�سا�س تاريخي .و�إذن ففي مرحلة مبكرة جد ًا يختفي
امل�سيح احلقّ وراء امل�شاعر والإ�سقاطات التي حامت حوله وانهالت من القريب والبعيد.
وهكذا �سرعان ما ّمت ابتالعه من قبل الأنظمة الدينية املجاورة كما متت �صياغته من جديد
وفق ًا لأ�ساطريهم الأ�سا�سية .بذلك �صار امل�سيح ال�صورة اجلماعية امللفّقة التي كان ينتظرها
15
ال وعي املعا�صرين له .وبذلك �صار ال�س�ؤال عن حقيقته �س�ؤا ًال بدون جواب !»
وتن ّوعت الهرطقات وازدادت يف اتّهام الكني�سة للنا�س بكل �ألوانهم بالهرطقة
مبجرد امل�سا�س بتعاليم بول�س �أو الت�شكيك مبعطيات الأناجيل .ويف كل مرة تربز هرطقة
ما ،تكون الكني�سة هي التي تزعم �أنها هرطقة� .أي مبعنى �أن القول بهرطقة ما �إمنا �سببه
التع�صب والت�ش ّدد والإ�صرار على تخطئة النا�س حتى وهم على حقّ ! و�أ�ش ّد تلك الهرطقات،
ّ
التي ع�صفت بالعقل يف �أوروب��ا ،ما ج��اءت خمالفة مل�صلحة الكني�سة يف التف�سري و�آبائها
القدي�سني بالت�أويل .ولنتذكر البابا �سلف�سرت الثاين الذي ُيع ّد واحد ًا من عباقرة الكني�سة،
لكنه اتّهم بانحيازه للعقل والعلم والتنوير بالهرطقة بعد وفاته على نحو ال نظري له يف تاريخ
16
الهرطقات الذي كتبه �أيبيفان.
ويبقى �أخ�ير ًا� ،أن نالحظ ما ق ّرره امل���ؤرخ �سهيل ز ّكار بقوله« :ان امل�سيحية ذات
من�ش أ� �شامي ( = �سوري) �شرقي ،لكنها عندما دخلت �إىل روما كانت قد ترومنت (=من�سوبة
�إىل روما) ،وقبل �أن ترتومن (تن�سب �إىل روما) كانت قد ِ�صيغَت� ،إمنا مل نقل ُ�صنعت من
قبل �شاول (= �شا�ؤول) اليهودي الطر�سو�سي� ،صاحب اخللفيات الغنطو�سية [= الغنو�صية]
العميقة ،ف�شاول[= �شاو�ؤل] الذي �صار بول�ص (= بول�س) الر�سول� ،أنهى ع�صر امل�سيح
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النا�صري اجلليلي و�أوجد الن�صرانية التي قوامها الغنطو�سية (= الغنو�سية)� ،أو العرفان
الباطني .وهذه الغنظو�سية (= الغنو�سية) ال�سورية املن�ش�أ �أثرت بعمق قبل امل�سيحية بعبادة
مرثا ،وهو �شخ�صية رئي�سية يف الديانة الزراد�شتية ،ثم يف املانوية ،وفيما بينهما يف �سوريا
حتت حكم ال�سلوقيني ثم الرومان .ويرى كثري من الباحثني �أن بول�ص الر�سول وكثري من
�آباء الكني�سة الأوائل �أحلوا امل�سيح حمل مرثا ،وتخ ّلوا عما دعا �إليه وب�شّ ر به ،و�صبغوه باللون
املرثاوي ،حتى تاريخ ميالده هو تاريخ ميالد مرثا ،و�صور الأيقونات التي تعود �إىل القرن الأول
ي�شاهد عليها �صورة مرثا الذي هو �إله ال�شم�س قد ح ّل حمله امل�سيح حماطة بهالة نورانية
17
�شم�سية».
3

ت�أويل موارد الزندقة يف الإ�سالم

من املعروف املتداول عند الباحثني �أن الهرطقة هي الزندقة .لكني ال �أرى هذا
ال���ر�أي ،ذل��ك لأن الهرطقة التي ر�أيناها يف امل��وروث الكن�سي الأوروب���ي هي اخل��روج على
تف�سريات بول�س ،لديانة عي�سى النا�صري ،لتخالف فيها الأناجيل جملة وتف�صي ًال .بينما جند
الزندقة يف الإ�سالم ما هي �إال ازدواجية يف ت�أويل الن�صو�ص والأحداث بعد ظهور الإ�سالم.
فالإ�سالم مل يتعر�ض كامل�سيحية للإنتحال يف �صلب العقيدة الأ�صلية� ،إن كان على م�ستوى
القر�آن �أو �سرية النبي حممد ،فكال هذين امل�صدرين حافظ على جوهر ال�صلة بني الوحي
والعقل يف الإ�سالم .18لكن الإنحرافات –�أينما كانت ،وكيفما كانت ،من جهة مك ّونات الأفكار
يف تاريخ احلركات الفكرية يف الإ�سالم� –19إمنا ت�أ�س�ست بفعل ت�أويل ن�صو�ص �إ�سالمية
الن�ص يلمح
مبوجب مفاهيم باطنية م�ستورة وم�سكوت عنها يف �صلب العقيدة الإ�سالمية ،فال ّ
اليها وال ُيدرك منها ما تتفاعل به النفو�س من م�ؤثرات اجتاهات ازدوجت فيها هوية الإنت�ساب
للإ�سالم مبا هو لي�س مبت� ّأ�صل فيها.
ومعنى ما تق ّدم ،ميكننا �أن نالحظ ا�ستحكام مفهوم الزندقة الذي يقع يف �إطار
ا�سم �آخر اقرتن باملانوية ،لأن «حركات الزندقة كانت كثرية خالل الع�صر العبا�سي ،ووجهت
تهمة الزندقة �إىل �شخ�صيات كثرية ،ونحن عندما نتع ّرف �إىل مرتكزات عقائد ماين،
ونتفح�ص ما ات�سمت به ال�شخ�صيات التي اتُّهمت بالزندقة ،ونقوم باملقارنة واملطابقة ،نعرف
ّ
وقتها مدى �صحة التهم �أو عدم �صحتها ،ال بل قد تزداد معارفنا برتاث املانوية ،لأن هذه
الديانة انت�شرت ،برواج عظيم منذ القرن الثالث للميالد ،يف �سورية وم�صر و�أعايل بالد
الرافدين ،والعراق ،وم�صر (كذا !) ،و�أطراف �شبه جزيرة العرب .والقت املانوية حتفها على

الآخر | �شتاء 2012

عبد الأمري الأع�سم

يد الإ�سالم يف املقام الأول ،ثم على يد البابوية و�أتباعها الكاثوليك .ومع هذا ،ما تزال بع�ض
�آثار املانوية ح ّية يف الرتاث العربي الإ�سالمي ...ذلك �أن الديانات كائنات م�ستع�صية على
20
الزوال واملوت الكلي».
وماين ،املولود يف  14ني�سان � /أبريل  216للميالد ،عا�ش  60عام ًا ،حتى وفاته ما
بني  19كانون الثاين �إىل � 14شباط  /فرباير  276للميالد ،ودفن يف طي�سفون 21فكانت حياته
مليئة بالغرائب ،كان �أ�صله جمو�سي ًا زراد�شتي ًا ،انتقل �إىل امل�سيحية فاعتنق عقيدتها الر�سمية
كما ر�أيناها تبع ًا لبول�س ،وعلى نحو جديد ،متتزج فيه �شخ�صيتا زراد�شت بح�سب فهم ماين
وال�سيد امل�سيح تبع ًا لبول�س .وهنا نحن نواجه �إ�شكالية تكوين املانوية بح�سبانها هرطقة
م�سيحية منحولة من الديانات الإيرانية ،ومت�أثرة مبوروث وادي الرافدين الوثني .فمنذ �أن
بلغ ماين �سن الثانية ع�شرة ،متث ًال بال�سيد امل�سيح حينما بلغ �سن الثانية ع�شرة يف الهيكل،
«قام كائن �سماوي بنقل الوحي �إىل ماين ... ،وكان حمتوى ر�سالة الر�سول ال�سماوي ملاين:
اعتزل هذه امل ّلة ،فل�ست من �أهلها ،وعليك بالنزاهة ،وترك ال�شهوات ،ومل يحن لك �أن تظهر
حلداثة �سنّك 22».وبعد ذلك ،وعلى مدى ما يقرب من خم�سني عام ًا كان ماين يب�شّ ر باملانوية
التي ا�صطنعها ا�صطناع ًا ،ف�صارت ديانة غنو�صية يتلقفها الغنو�صيون يف �أر�ض الرافدين
و�سوريا وم�صر ،وانت�شرت فيما وراء الإ�سكندرية �إىل �شمال �أفريقيا ممتزجة بالأفالطونية
املحدثة ،وقد ر�أينا �سابق ًا كيف اعتقد القدي�س اوغ�سطني باملانوية عندما كان يف اجلزائر قبل
انتقاله �إىل ايطاليا ،وقبل اعتناقه امل�سيحية ،فمنه ت�ش ّربت امل�سيحية الو�سيطة بعنا�صر مانوية
ال ينكرها � اّإل م�ستكرب 23.لذلك ،جند �أن املانوية قد تعر�ضت للنقد يف م�ؤلفات الأفالطونيني
24
اليونانيني املت�أخرين ،كما فعل ا�سكندر ليكوبول�س يف كتابه :الر ّد على املانوية.
و�إذا كنا قد ر�أينا كيف �صادرت اليهودية بالتعاون مع الرومان دين الن�صرانية
تبع ًا لعي�سى النا�صري� ،سنالحظ كيف ان املانوية قد انتحلت بع�ض الإجتاهات الفكرية يف
الإ�سالم منذ القرن الثاين للهجرة/ال�سابع امليالدي ،عندما طلع علينا معبد اجلهني واجلعد
27
بن درهم 25ثم غيالن الدم�شقي 26بنزعات ف ُّ�سرت ب�أنها كفر وزندقة .ثم ظهر ابن املقفع
برتجماته املانوية كما ي�شري امل�سعودي 28،فاتُّهم بالزندقة من قبل ديوان الزنادقة الذي �أ�س�سه
29
فحكم عليه باملوت ،كما فعلوا بال�شاعر �صالح بن عبد القدو�س.
اخلليفة املهدي بن املن�صورُ ،
و�سيتواىل عدد من الذين اتّهموا بالزندقة( ،مثل جابر بن ح ّيان 30وابن الريوندي 31و�أبو بكر
34
الرازي 32،الخ) ،وك ّلهم كانوا من املت�أثرين بثقافات �أمم �أخرى ،كالرباهمة 33،واملجو�سية،
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عالوة على قوة ت�أثري املانوية التي كانت ت�سمى� ،أحيان ًا ،باملنّانية 35.وهنا نالحظ �أن جممل
الت�أويل الديني يرجع �إىل حاجات فكرية م�ستجدة يف الإ�سالم للتزاوج مع �أفكار تلك الديانات
طلب ًا حلل ا�شكال ّيات �صارت تثري بني �أ�صحاب الفكر �أنواع ًا من النزاعات ،من جهة الفقهاء
الذين اعتربوا �أن �أدوارهم يف الت�صدي لعقائد ال عالقة لها بالإ�سالم .وكان لظهور الفقهاء،
الذين �أ�ص ّروا على مواقفهم املت�ش ّددة �إزاء الأفكار املرتبطة باليونان �أو بالأديان التي �صدرت
عن نزعات �شرقية قدمية ،ب�ضرب من الغلو ال�سلفي فح�سبوا كل ما يخالفهم زندقة ،معتقدين
�أن الثقافة ال��واردة ،مهما اختلفت م�صادرها ،غريبة عن الإ�سالم ،فرف�ضوها رف�ض ًا تام ًا
37
و�أباحوا دماء معتقديها ،كما فعلوا مع احل ّالج 36وال�سهروردي املقتول.
وكان من مهام املتكلمني ،ويف املق ّدمة منهم املعتزلة 38،الدفاع عن الإ�سالم �ضد
مر ّوجي املانوية كما فعل الع ّالفّ 39
والنظام 40واجلاحظ 41خالل الن�صف الأول من القرن
الثالث الهجري/التا�سع امليالدي .وهكذا برزت اجتاهات فكرية ظاهرها �صادرة عن الإ�سالم،
لكنها يف احلقيقة ال عالقة لها بالإ�سالم ،على م�ستوى الأفراد ك�أبي عي�سى الو ّراق 42الزنديق
املانوي امل�شهور يف الن�صف الأول من القرن الثالث الهجري� ،أو اجلماعات كالقرامطة 43من
الفرق الباطنية التي ازدهرت �أواخر القرن الثالث – مطلع القرن الرابع للهجرة ،و�ض ّمت يف
جوانحها الكثري من تعاليم املانوية.
وهنا ،ال ميكن �أن نتجاهل ،أ�خ��وان ال�صفا وخ ّ
�لان الوفا 44فه�ؤالء �أخ��ذوا من كل
مذهب �شيئ ًا ،و�صهروا �أقوالهم يف ر�سائلهم حتى ك ّونوا منها نزعة تلفيقية لها �سماتها
وخ�صائ�صها 45.ومهما قيل يف م�صادر فكر الأخوان ،يبقى م�شروعهم ال�سري حتى يومنا هذا
غام�ض ًا وغري مفهوم .واتهامهم بالزندقة كان من حت�صيل احلا�صل لت�صريحهم بالأخذ من
الثقافات التي اعتربها الفقهاء كافر ًة وخارجة عن الإ�سالم .ومن ذلك ،وعلى نحو مبكر �أفتى
الفقهاء بتحرمي املنطق حتى قال ابن ال�صالح«من متنطق فقد تزندق» ،لأن «املنطق مدخل
الفل�سفة ،ومدخل ال�شر �ش ٌّر 46».وقبل ذلكُ ،عرف الفيل�سوف الطبيب الرازي 47ب�أنه ملحد،
و ُن�سب اليه القول ب�إنكار النب ّوة متام ًا كما فعل ابن الريوندي 48تبع ًا لإتّهامات خ�صمه اللدود
49
�أبي احل�سني اخلياط.
والغريب ج��د ًا يف هذا ال�ش�أن ،ت�ش ُّعب تهمة الزندقة �إىل درج��ة دفعت بالفقهاء
ومب�ؤرخي املوروث الديني �إىل رمي ك ّل خمالف لهم ،وب� ّأي معنى من املعاين ،بالإحلاد والكفر
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والزندقة ،بل �أي�ض ًا باتّهامه باملروق من الدين .وهكذا نرى دائم ًا ال حدود للتطرف الديني
ازاء م�شكلة الوازع امل�ضاد للدين عند الفال�سفة واملفكرين املختلفني يف تف�صيالت الإعتقاد
حتى ولو كان الإتهام باط ًال متام ًا .وقد الحظنا ذلك على نحو مبكر يف فتوى لأحمد بن
حنبل يف رف�ضه الت�أويالت ال�شاذة للمت�شابه يف القر�آن بح�سبانها قراءات تدفع ب�صاحبها
�إىل الكفر ،كما ذكر يف كتاب ما �ض ّلت فيه الزنادقة من مت�شابه القر�آن 50.كما و�صلت �إلينا
فتاوى �أخرى 51حت ّرم قراءة الفل�سفة واملنطق ،بل ق�صد الفقهاء علم الكالم بالذات .و�سنجد
فيما بعد العديد من الفل�سفة واملنطق وعلم الكالم .و�سنجد جمموعة من امل�ؤلفات تنق�ض
وترد على �أهل البدع ،مثل �أبي احل�سني حممد امللطي املو�سوم بـ التنبيه وال��رد على �أهل
الأهواء والبدع ،52وكتاب �آخر لأبي حممد عثمان العراقي و�سمه بـ الفرق املفرتقة بني �أهل
الز ّيغ والزندقة 53.وقد اطلعنا على �صورة كتاب ملجهول حتت عنوان ال�سيف امل�شهور على
�ساب الر�سول ،54وهذا يف�صح عن ان النق�ض ي�أتي يف �سياق �أولئك الذين اتهموا
الزنديق ّ
بتعري�ضهم العقيدة للنقد .ومعنى �أن هذه الإ�شارات ت�ؤكد �أن كتب ًا كثرية أ� ّلفت يف هذا امل�ضمار
كان الق�صد منها الدفاع بالت�أويل عن الإميان ،والتوحيد ،والنب ّوة ،والقر�آن ،وال�سنة النب ّوية.
ولعل من نافلة القول الت�صريح ب�أن «مثل هذا الت�أويل الفكري للحياة الدينية ،مل يكن ،مع
ذلك ،من فعل جماعة من الرجال مطبوعني بالفل�سفة ...هذا الت�أويل العقالين يدلّ على
الإهتمام ،الذي كانت عليه جمموعات متن ّوعة من امل�ؤمنني ،اهتمام بالأمانة والإخال�ص
للمظهر الذي يعتربونه جميع ًا �أمر ًا جوهري ًا يف الدين الإ�سالمي ،ولو على ح�ساب املظاهر
الأخرى املختلفة املعتربة بذاتها ثانوية .وهذا يعني �أي�ضا احلاجة املفرو�ضة عند معاجلة هذا
النوع من امل�سائل� ٬إىل الأخذ يف الإعتبار العامل ال�سيا�سي والإجتماعي الذي فيه ُطرحت هذه
55
امل�سائل دون ن�سيان الت�أثريات ،رمبا ال�ضبابية الآتية من الفكر الفل�سفي القدمي».
�إذن ،نحن �إزاء خ�صمني لدودين للعقيدة يف الإ�سالم  :الأول /املانوية بح�سبانها
البديل الفكري لت�أويل ما ا�ستحدث يف الإ�سالم .والثاين /الفل�سفة اليونانية التي � َأ�سرت
عقول عدد ال ي�ستهان به من املفكرين امل�سلمني الذين طلبوا احلقيقة املادية ال الروحية .ويف
احلالتني ،نحن نواجه ح�شد ًا من الكفرة واملالحدة الذين ُع ّدوا زنادقة ،على قيا�سات ابن
59
كمال با�شا ،56وقد عالج تط ّور هذه الزندقة من امل�ست�شرقني :ما�سينيون 57وفيدا 58وكراو�س
ونيربك ،60وغريهم ،فكان كل واحد منهم يتميز على مقت�ضيات بحثه .كما قام من العرب
الأ�ستاذ عبد الرحمن بدوي 61بالتع ّر�ض مل�سائل الزنادقة ،تبعه على ا�ستحياء باحثون عرب
در�سوا الناحية التاريخية للزندقة ،62ولكننا نالحظ ،هنا� ،أن من بني ه�ؤالء الباحثني ،ق ّدم

الآخر | �شتاء 2012

69

70

الهرطقة يف �أوروبا ،والزندقة يف اال�سالم

�أدوني�س� 63أحكام ًا وت�صورات �ستبقى متم ّيزة لزمن طويل.
4

ا�ستخال�ص البعد الفل�سفي للإحلاد

ولعله من ال�ضروري �أن ن�ؤكد يف هذا ال�سياق� ،أن الزندقة يف تط ّور الفكر الإ�سالمي
مل تكن منتحلة للإميان ،ومل تكن عقيدة �إ�سالمية مز ّيفة كما كانت امل�سيحية تبع ًا لبول�س ،بل
الن�ص يف القر�آن وال�سنّة ،طاملا
عقيدة ت�أويلية ملو�ضوعات �إ�سالمية تطلبت التعرف على ما وراء ّ
�إن الن�ص ال يف�صح عن كامل معناه ،من جهة «�أن م�س�ألة العالقة بني الإميان والعقل ،والتي
انربى املتكلمون حل ّلها من مواقع النزعة العقلية ،هي مبثابة البعد املعريف (الغنو�صيولوجي)
64
أعم و�أ�شمل( ،وتلك) هي العالقة بني الإله والعامل».
مل�س�ألة � ّ
�إن الإحل���اد ال��ذي يبدو نقي�ض ًا ل إ
�ل�مي��ان ،ولي�س من ال�صحيح القول �إن��ه يلغي
العقيدة الدينية ،فهو موقف ديني بحت ين�صرف �إىل تبني ما ال يث ّبته الإمي��ان .ومن ذلك
نالحظ اخلروج عن م�سارات امل�سائل الإميانية ُيع ّد من جهة ما يراه امل�ؤمنون كفرا/زندقة/
هرطقة .../الخ ! كما �إن حتريف /ت�صحيف /وكل ما يقع موقع التغيري ،يف الأقوال والأفكار
والأفعال الإميانية �إمنا هي بدع عند �أ�صحاب الإميان .فالت�سليم املطلق عند ه�ؤالء ما ق ّرره
املوروث الديني من جهة التم�سك
بالن�ص� ،أي بالنقل على ح�ساب العقل.
ّ
ونالحظ ،هنا ،كما بينّ �سورديل بحقّ �أنه «ال ّ
�شك �أن فكرة التوافق ال�ضرورية بني
العقل والوحي كانت �إىل ٍ
حد بعيد منت�شرة بني املفكرين امل�سلمني .ولكن �أكرثهم كانوا يكتفون
بقبولها يف جمال الأخالق حيث تتوافق التعاليم القر�آنية� ،إىل ٍ
حد ما ،مع الن�صائح الأخالقية،
امل�أخوذة عن احل�ضارات القدمية .ويف جمال الإميان ،كانوا يقفون عند الوحي� ،إمنا ق ّلة منهم
أح�ست باحلاجة ،كما ر�أينا� ،إىل الإ�ستناد على حجج عقالنية ،من �أجل الدفاع عن بنود هذا
� ّ
الإميان ،و�إىل معاملة العقل ،عندما يلج�أون �إليه ،وك�أنه (خادم لعلم الدين) .خمتلف �إذ ًا،
كان ر�أي الفال�سفة ،الذين �أقام ك ّل منهم منهجه اخلا�ص بالإ�ستقالل عن ك ّل حقيقة �صادرة
عن الوحي ،تعينهم فقط قناعتهم الذاتية بوجود اتفاق م�سبق ،والذي القوا معاملة خمتلفة
65
بح�سب ما عرف كل منهم كيف يخفّف من حتفظات معا�صريه».
وبنا ًء على ك ّل ما تق ّدم ،نحن نعرف جيد ًا �أن تكوين �أية عقيدة� ،إذ ًا� ٬إمنا تت�صف
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يف بدايتها بالب�ساطة ،وعلى م ّر الزمان تتعقد يف تفا�صيلها على نحو من الأنحاء ،ومن ذلك
�أن ترتبط العقيدة ،عن طريق النقل ،بالوحي  66،revelationوهو الداعي الغيبي الذي ي�أتي
من علٍ  ،فهو فوق طبيعي وال تف�سري له بالعقل .و�أول ما يتبادر للذهن املعاك�س �أن ال�صدق لن
يتوفر يف هذا التف�سري ،فيرُ مى بالتبعية الال�إرادية ملا يقع يف عامل جمهول ،ومن جهة �أن انكار
وجود اخلالق الذي له �أ ّو ًال وبالذات تتجوهر �شعائر الدين .من هنا نالحظ �صحة ما ذهب اليه
امل�ؤرخ �ألفرد لوازي من «�أن الأديان تعي�ش يف �أعماق النا�س ،و�أن حياتهم اخلا�صة ال�صاخبة
67
هي التي تعطي هذه الأديان �شكلها».
�إذ ًا ،تقومي معطيات الإحلاد ،يف الغرب وال�شرق� ،إمنا تعتمد على ظهور �شوائب
خمتلفة يف �صلب العقيدة الدينية التي ي�ؤمن بها النا�س نتيجة ت�ش ّعب ت�صورات حم�سوبة على
�أ�صل الإميان من جهة تداخلها يف �سياقات �سابقة من �أديان �أخرى .ومن ذلك ،ندرك �أن
الت�أثر بالأديان الأخ��رى ،مهما كانت ،هو الباعث على الإ�شتطاط عن الإميان و�إدراج��ه يف
دائرة الإحلاد و�صوره املختلفة من تكفري ،وهرطقة ،وزندقة� .إن «هذا �أمر منطقي جد ًا لدى
منبت اجلذور ال ميت ب�صلة �إىل دين �آخر ..و� ..إنه لي�صعب
م�ؤرخ الأديان .فلي�س هنالك دين ّ
ً 68
علينا �أن نرى دين ًا م�ستق ًال خال�ص ًا من العالقة مع الأديان الأخرى متاما».

ملحق حول �إ�شكال ّيات ‘العقل الفل�سفي’ ،و‘العقل العربي’

ون�صها:1
قر� ُأت م�ؤخّ را مقاالْ ،
وردت فيه الفقرة الآتيةّ ،
انت�شر مفهوم ‘العقل العربي’ عند بع�ض املفكرين العرب املعا�صرين وذاع يف
املجالت و يف ال�صفحات الثقافية و تناولته �أجهزة الإعالم و قنوات الف�ضاء و كل
و�سائل االت�صال احلديثة ،ومل يعد �أحد يت�ساءل عن �أ�صله و غايته بل خطورته على
الثقافة العربية .فن�ش�أ املفهوم يف القرن التا�سع ع�شر يف الغرب للتفريق بني العقل
املنطقي اال�ستداليل الغربي و العقل العربي� ،أو الإفريقي �أو الآ�سيوي ،احلد�سي
اخلطابي االنفعايل الوجداين الإن�شائي !
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وقد ا�ستف ّز ْتني هذه الفقرة كثريا ،لي�س لأنها تتمظهر بالعفوية و �صدورها عن
انطوت عليه العبارة
�صحة ما
ْ
هواج�س ثقافية عامة ،بل لأنها حتتاج �إىل تنظري حقيقي لإثبات ّ
تنفتح على كيف ّية التفتي�ش عن �أ�صول
من معانٍ كثرية ،ويف املقدمة منها �أين ُ
بنيت نظر ّية ُ
العملية الفكرية من جهة قيمة «العقل» عند جمهور النا�س عامة و امل�شتغلني بالفل�سفة بوجه
خا�ص .وهنا �سنبحث على نح ٍو مع ّمق عن م�ستويات امل�ؤت َلف واملخت َلف يف ا�شكاليات الفكر
العربي مع تكري�س الدعاوى التي ان�شغل الباحثون املعا�صرون بها على مدى قرنني من الزمان.
ونحن يف هذا البحث �ست�شغلنا احلفر ّيات يف مناحي متنوعة يف فكرنا العربي،
اجتهدت فيه من مو�ضوعات الفكر
فجاءت نتائجه منتقاة انتقا ًء دقيق ًا بح�سبانها ُتعبرّ عن ما
ُ
انفتاح على اجتاهات و�أن�ساق
العربي والتفتي�ش يف �إ�شكالياته ،وما انتهى �إليه هذا الفكر من
ٍ
ونظم ،م�ؤت ِلفة و خمت ِلفة ،يف الكثري من ما ال ُيح�صى من املفاهيم و امل�صطلحات و الأغرا�ض
بت �إىل ح ّد التناق�ض .ومل يعد يف و�سع � ٍ
أحد من الباحثني �أن يق ّدم ت�صورات متكاملة
التي ت�ش ّع ْ
التع�صب اجلذري الراديكايل والوثوقية
عن احلركة الفكرية العربية دون �أن يقع يف �أفخاخ ّ
الدينية العمياء من جهة� ،أو �أن يتيه يف مطاوي االنفتاح غري املحدود على نقل جتارب الغري
حت�س ٍب ملخاطر النتائج من جهة �أخرى .ومن ذلك نالحظ �أنه قد
بال حدود بالتقليد دومنا ّ
بالغ املفكرون العرب املعا�صرون بالزعم �أنهم يتح ّدثون عن ‘العقل العربي’ على �أ�سا�س �أنه
مي ّثل خ�صائ�ص العملية الفكرية العربية امل�ستحدثة ،دون الوعي الدقيق ب�أن مفهوم ‘العقل’،
فل�سفي ًا ،لن يكون مو�صوف ًا بتالزم هو ّيات مك ّر�سة بانتماءات قومية �أو دينية �أو مذهبية ،فهذا
مرفو�ض طاملا �أننا نو ّثق معلوماتنا من م�صادرنا الفل�سفية.
فنحن ال جند يف تاريخ الفل�سفة كالم ًا �صريح ًا عن «العقل» على �أ�سا�س �أنه غري
مو�صوف �إ ّال بـ‘العقل الإن�ساين’ ،فال جند له هوية يونانية� ،أو التينية �أو �إ�سالمية ...الخ،
لكننا نالحظ �أحاديث كثرية للمفكرين عن الفكر الثقايف اليوناين� ،أو الالتيني �أو الإ�سالمي
...الخ ،وهذا يعني بال ّ
�شك �أن ‘العقل’ مك ّون ثابت وجمرد ،ولي�س كالثقافة  Cultureقابلة
للحركة والنمو والتط ّور .فـالعقل هو العقل كيفما عرفناه ثابت ًا يف توثيقه الذاتي �أو املو�ضوعي.
لكننا جند ‘الثقافة’ لي�ست ثابتة ،بل هي تراكم متح ّرك هائل له مديات تكت�سب خ�صائ�ص
كل ع�صر تزدهر �أو تنحط فيه.
وبناء على ما تق ّدم ،نحن نرف�ض كل الت�سميات التي تث ّبت �أن لـ‘لعقل’ �أو�صاف
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يرف�ضها التفتي�ش يف حقائق الأقوال التي زعمها �إرن�ست رينان � Renanأول م ّرة 2عندما ف�صل
بني «العقل الآري» و «العقل ال�سامي» ! فابتدع الآخ��رون ،وبخا�صة امل�ست�شرقون من بعده،
تو�صيفات للعقل الغربي و العقل ال�شرقي ،وهنا العقل ال�شرقي� ،أي �آ�سيوي و�أفريقي ،وهكذا
�صار لدينا عدد من العقول منتزعة من هويات الأل�سن والأع��راق والثقافات واحل�ضارات،
ك� ّأن ‘العقل’ يلب�س ثوب جمموعة من النا�س ،فيكون هندي ًا م ّرة �أو �صيني ًا مرة �أخرى ،وهكذا!
لكننا لو در�سنا هو ّيات هذه العقول لوجدنا �أنها حركات فكرية تراكمية لثقافات تلك الأمم،
وال تقبل معنى �آخر.
ولكننا للأ�سف �صرنا نقر�أ يف الأدب��ي��ات الثقافية العربية احلديثة عنوانات
م�ستحدثة ،3مثل « :تكوين العقل العربي» ،و«بنية العقل العربي» ،وي�أتي كالهما حتت عنوان
�أكرب هو « :نقد العقل العربي» ،4ف�شاع هذا اال�ستعمال على �أ�سا�س �أنه يناظر ما فعله �إمانويل
كانط  Kantيف كتابه نقد العقل املح�ض ،وكتابه نقد العقل العملي ! 5واملده�ش �أن يغيب عن
فطنة امل�شتغلني بالفل�سفة من العرب الفارق العظيم بني ما فعله كانط وما وجدناه عندنا
نحن العرب يف اخللط بني م�سم ّيات كانط الفل�سفية البحتة و�إفرتا�ضات رينان اال�ست�شراقية
التع�صب يف التف�سري العرقي ! ومن الوا�ضح هنا� ،أن رينان مل يكن ي�صدر فل�سفيا
امل�ستندة �إىل ّ
يف تف�سريه ،بل �إن ‘العقل’ عنده ،هنا ،هو الثقافة ،وهذه بال�ضرورة التاريخية خمتلفة بني
الأمم يف الغرب و ال�شرق ،وال�شمال و اجلنوب يف هذا العامل.
والفال�سـفة قبل رينان مل يتح ّدثوا عن العقل � Reasonإ ّال بح�سبانه فل�سفي ًا �أداة
البحث عن املفهوم  Conceptعن طريق العقل الذهني � Understandingأو العقل املنطقي
 ،Logical intellectوهما لي�سا الدماغ  Brainكما ير ّوج له املاد ّيون املحدثون يف هذا الع�صر،6
بينما وجدنا �أر�سطوطالي�س 7يتح ّدث عن  8 nousعلى نح ٍو �صريح باعتباره ‘العقل’ الفل�سفي
الذي نق�صده ،يف �أربعة موا�ضع من كتبه: 9
 1العقل املنطقي ،يف كتاب الربهان،
 2العقل امليتافيزيقي ،يف كتاب ما بعد الطبيعة،
 3العقل العملي ،يف كتاب الأخالق،
 4العقل النف�سي ،يف كتاب النف�س.
و�أبو ن�صر الفارابي هو امل�شّ ائي الوحيد الذي جمع ك ّل �أغرا�ض �أر�سطوطالي�س �أعاله
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جمتمعة 10يف ر�سالته يف معاين العقل 11.ولي�ست «معاين العقل» ،هنا ،تنطبق على ما �شاع يف
�أدبيات الثقافة العربية املعا�صرة ،على وفق املفهوم الذي ذهب �إليه رينان حتى �صار اعتقاد ًا
را�سخ ًا عند املفكرين العرب الذين ال يتحدثون عن ‘العقل العربي’ �إ ّال مبعناه الثقايف ،وهو
�أمر ال يف�صح عن معني فل�سفي حقيقي لـ‘العقل’ كما �صنّفه �أر�سطوطالي�س وك ّر�سه الفارابي،12
كما ر�أينا !
ونالحظ� ،أي�ض ًا ،طول الع�صر الو�سيط� ،أنه مل يتح ّدثْ �أحد من الفال�سفة عن
‘العقل’ يف غري اجتاهات امل�شّ ائية اليونانية و الإ�سالمية ،فهم كيفما حت ّدثوا ق�صدوا �إىل
املعنى الفل�سفي ،و�أينما حت ّدثوا عن االختالف بني الأمم و املجتمعات ق�صدوا �إىل العمليات
الثقافية من النواحي الدينية واجلغرافية والتاريخية .ولدينا �أمثلة كثرية يف �أقوال الفال�سفة
الو�سيطيني ،وبوجه خا�ص �ألربت الكبري و توما االكويني وم�ؤثرات ابن ر�شد فيهما ،على نحو
ال يقبل ال�شك يف �أن فهمهم لـ‘العقل’ كان� ،أي�ض ًا ،م�شائ ّي ًا كال�سيكي ًا.
ومنذ ظهور طالئع الفل�سفة احلديثة من الفال�سفة املو�صوفني بالعقالنية ،مثل
ديكارت و �إ�سبينوزا و لوكّ وليبنتز و وولف و بريكلي ،ومن اتّبع منهج العقالنية من بعدهم ،من
الذين نفهم منهم �أن ‘العقل’ هو غري الثقافة.وهذا ما وجدناه عند كانط كما ر�أيناه ب�أعلى
�صوره املتم ّيزة يف نقد للعقل املح�ض ويف نقد العقل العملي ،وقد ن�شر قبلهما كتابه الدين يف
حدود العقل املح�ض .وجاء هيغل ليتناول مو�ضوع العقل 13يف املنطق و فل�سفة احلق والتاريخ،
حتى ن�شر فريز  Friesكتابه العمالق نقد جديد للعقل ( 3جملدات) ،وبعد ذلك حماوالت
بع�ض فال�سفة القرن التا�سع ع�شر� ،أبرزهم �شوبنهور يف كتابه يف مبد�أ العقل .وهكذا جند
ه�ؤالء الفال�سفة يتحدثون عن العقل بح�سبانه فل�سفي ًا ولي�س ثقافي ًا ب� ّأي معيار كان .وهكذا فعل
وليم جيم�س يف كتابه العقل و الدين ،و جون هرمان راندل يف كتابه تكوين العقل احلديث.
ومعنى هذا وذاك �أن «الفال�سفة قد د�أبوا حتى يومنا هذا على القول ب�أن جميع معارفنا ال ب ّد
فلنبحث مرة ع�سى �أن نكون �أكرث توفيق ًا منهم ،فنفرت�ض
�أن تنتظم و ترتّب وفق ًا للمو�ضوعات،
ْ
بالعك�س �أن املو�ضوعات هي التي الب ّد لها �أن تنتظم و ترتّب وفقا للعقل»� ،14أي �أننا ال ينبغي
�أن نلتم�س يف الأ�شياء تف�سري ًا لقوانني الذهن ،بل ينبغي �أن نلتم�س يف الذهن نف�سه تف�سري ًا
15
لقوانني الأ�شياء.
وع��ود ًا على بدء� ،أننا نف ّرق بني ‘العقل الفل�سفي’ و‘العقل الثقايف’ ،فهما لي�سا
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واحد ًا ،ولن يكونا متالزمني مطلق ًا طاملا �أن الثاين هو ر�سم لل�شخ�صية ،و معنى ذلك: 16
�أن «ال�شخ�صية العربية مماثلة للعقل العربي»،
ونتيجة هذا «ال توجد هوية ثابتة ملا ُي�سمى بالعقل العربي»،
و بناء على ذلك ،لي�س من ال�صحيح القول �إنه «�آن الأوان للتح ّول من النقل �إىل العقل».
العقل:17

ولكي نويف املو�ضوع حقه من اال�ستق�صاء ،ن�شري هنا �إىل ما يقوله الفال�سفة عن
 1العقل عند الفال�سفة ي�أتي على معنيني:
	�أ   واحد منهما جوهر،
ب والثاين �أعرا�ض.
 2والعقل اجلوهري هو ماه ّية جم ّردة عن املا ّدة و عالئقها.
 3و�أما العقول العر�ضية ،فهي :
 4العقل النظري ،وهو ما تقع الإ�شارة �إليه يف خوا�ص النف�س.
 5العقل العملي ،وهو� ،أي�ض ًا ،ما تقع الإ�شارة �إليه يف خوا�ص النف�س.
 6العقل الهيويل ،وهو الق ّوة النظر ّية حالة عدم ح�صول الآل��ة التي يتم بها
التو�صل �إىل الإدراك .
التو�صل �إىل الإدراك.
 7العقل بامللكة ،وهو الق ّوة النظر ّية حالة ح�صول �آلة ّ
احتوت على ح�صول املدركات.
 8العقل بالفعل ،وهو القوة النظر ّية التي
ْ
مدرِكة.
 9العقل امل�ستفاد ،وهو القوة النظر ّية حالة كونها عاملة و ِ
 10العقل الف ّعال ،وهو القوة املُ ْخ ِرجة للنف�س الإن�سانية يف العلوم من القوة �إىل الفعل.

و �أخري ًاُ ،يطلق ا�سم العقل على :
يح�صله الإن�سان بالتجارب.
	�أ   العقل التجريبي ،وهو ما ّ
يح�صل الإدراك للإن�سان بالفطرة يف �أفعاله
ب العقل الفطري ،وهو ما ّ
و�أحواله.
وبناء على ما تق ّدم� ،إذا ما راجعنا ك ّل الأقوال التي تتحدث عن ‘العقل العربي’
تراكمت يف فكرنا املعا�صر منذ �سبعينات القرن املا�ضي،
يف �أدبيات الثقافة العربية التي
ْ
لوجدناها ت�شبه �إىل حد بعيد ‘و َر َم ًا �سرطانيا’ َ�ض َر َب يف الثقافة العربية على نح ٍو ال تناظره
�أ�شكال �أخرى يف الثقافات غري العربية� ،آ�سيوية و �أفريقية� .أي مبعنى ،لي�س �صحيح ًا اخللط بني
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العقل الفل�سفي وبني الثقافة  ،18فال ُيقال عن العقل الثقايف ب�أنه من �صنف العقول الفل�سفية.
فنحن مث ًال ال نعرف  :العقل الهندي� ،أو العقل ال�صيني� ،أو العقل الياباين� ،أو العقل الأثيوبي،
�أو العقل ال�سنغايل...الخ ! ،لكننا جند الثقافة هي املو�صوفة بالهوية العرقية �أو احل�ضارية
يف الهند وال�صني و اليابان و�أثيوبيا و ال�سنغال .ومن هنا ندرك اخلط�أ اجل�سيم الذي ارتكبه
الذين حت ّدثوا عن ‘العقل العربي’ و�أ�شاعوا مفاهيمه امل�ستحدثة على نح ٍو ال ي�صدر �إ ّال عن
فجاءت مفاهيم ابتداعية يكمن فيها
الغفلة اجلاهلة �أو التقليد الأعمى �أو التمظهر بالإبداع،
ْ
التزييف واالنتحال ! ومن ذلك نقر�أ� ،إ�ضافة �إىل العنوان الرئي�س ‘العقل العربي’:
نقد العقل العربي ،بنية العقل العربي ،تكوين العقل العربي ،نقد نقد العقل
العربي ،اجتاهات العقل العربي ،العقل العربي و العوملة ،العقل العربي و الدميقراطية،
العقل العربي و الليربالية ،العقل العربي و الرباغماتية ،العقل العربي و اال�ستبداد ،العقل
العربي والدكتاتورية ،العقل العربي و ال�صهيونية ،العقل العربي و االمربيالية ،العقل العربي و
الثورة ،العقل العربي و الرتاث ،العقل العربي و الوافد ،العقل العربي و امل�شرق ،العقل العربي
واملغرب ،العقل العربي و الغرب ،العقل العربي و ال�سلطة ،العقل العربي و النه�ضة...وهكذا !
وميكننا �أن نع ّدد الع�شرات من العنوانات الأخ��رى املتف ّرعة ،كما لو قلنا :قراءة
يف العقل العربي والعقالنية النقدية ،احلداثة و العقل العربي ،الإ�صالح والعقل العربي،
جمتمع املعرفة و العقل العربي ،التنوير امل�ستقبلي و العقل العربي...،الخ ،من ما �شئت من
العنوانات اخلالية من ال�صواب �شك ًال و مو�ضوع ًا .ومن املمكن �أن نت�ص ّور جلوء الك ّتاب
ك�سب انتباه الق ّراء من الدرجة الثانية ب�أن م�ضامني الكتب والأبحاث
العرب �إىل الإغراء يف ْ
تناولت مو�ضوعات فل�سفية،
والدرا�سات التي ن�شروها حتت هذه العنوانات ،مهما كانت ،قد
ْ
وهي يف احلقيقة مو�ضوعات ثقافية عا ّمة ترتبط باجلغرافيا الثقافية يف ع�صر �صار العالمَ
العربي يته ّرب مفكروه ومثقفوه من معاجلة امل�سائل الفل�سفية �أ�ص ًال باالنقالب على املفاهيم
الفل�سفية الكربى .واجلغرافيا الثقافية هي التي تك�شف لنا مديات الت�شابك بني الفل�سفة من
جهة والثقافة من جهة �أخرى« .فاجلغرافيا الثقافية تنظر �إىل �أ�شكال اختالف اجلماعات
وثقافتهم املادية ،وكذا الأفكار التي جتمع بينهم وجتعلهم متما�سكني 19».ومعنى ذلك �أننا
نالحظ هنا الفرق ال�شا�سع بني ‘العقل’ من جهة كونه مو�ضوعا فل�سفيا �أو من جهة كونه
مو�ضوع ًا ثقافي ًا .وال ب ّد لنا من االقتناع ب�أننا من ّيز متاما «�أثر الأفكار واملمار�سات والأ�شياء
التي ت�ش ّكل مع ًا الثقافات ،وبالتايل ت�ش ّكل الهويات التي من خاللها يتع ّرف النا�س على �أنف�سهم
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و على الآخرين ...وهكذا فاجلغرافيا الثقافية تعنى بتن ّوع وتع ّدد احلياة بكل غناها املرق�ش،
بطريقة النا�س يف ت�أويل وا�ستعمال العامل والأف�ضية والأماكن ،ثم بالكيفية التي ت�ساعد بها
النا�س على تخليد تلك الثقافة ...فالثقافة تنت�شر �إىل �أبعد مدى يف حياتنا
تلك ال ُ
أماكن َ
وجمتمعاتنا [...و] يجب على اجلغرافيا الثقافية� ،إذن� ،أن تنظر �إىل الرتا�صف املُ ّ
ت�شظي
20
للأ�شكال الثقافية والهويات الناجتة عن ذلك».
من ناحية �أخ��رى ،ونتيجة منطقية لكل ما قلناه ،ن�ستطيع �أن نحكم ،بعد الآن،
على كل ما حت ّدث به املفكرون العرب املعا�صرون حول ‘العقل العربي’ �إنمّ ا يقع موقع الأقوال
ال�شاملة للثقافة لأية أ� ّمة من الأمم ،21ولي�س للعقل الفل�سفي من جهة �أن هذا ‘العقل’ ال ي�صدر
عن تراكم ثقايف عام ،بل عن قوى جمردة ملاهيات و �صور لأ�شياء خال�صة غري متع ّلقة باملادة
التي هي حمور الثقافة.
من هنا نحن �أعدنا النظر والتدقيق يف الأبحاث ال�سابقة ،لغر�ض تخلي�صها من
�شوائب الأخالط التي تتح ّدث عن ‘العقل العربي’ ،وجعلها عملية مر ّكبة فكرا وثقافة من جهة
تقرير نظريتنا يف �أن ما نقوم به هو حفر ّيات يف ُبنية الفكر العربي و مديات الثقافة العربية،
ال الزعم ب�أننا نعالج مو�ضوعات ‘العقل’ مبقاربات الفل�سفة اخلال�صة.
ويبقى �أن نقول � :إننا �سنواجه الكثري من االعرتا�ضات ،بل رمبا الرف�ض ملا قلناه،
وهو �أمر طبيعي يف �ضوء حقّ االختالف بني النا�س ،فكيف واحلال بني املفكرين و املثقفني،
التع�صب اجلذري الراديكايل و الوثوقي ال�صارم؟
وقد ي�ؤ ّدي الأمر �إىل التكفري على عادة �أهل ّ
وهنا نطلب من � ّأي قاريء مف ّكر ومثقّف �أن يجل�س لقراءة كتاب نقد العقل املح�ض لكانط
ويقارنه بكتاب نقد العقل العربي للجابري ،فماذا ع�ساه يرى من �أوجه االئتالف �أو االختالف
من جهة البحث يف العقل الفل�سفي ؟
نحن على ثقة تا ّمة ب�أننا �سنجد هذا القارىء املُ ْفرتَ�ض يحف ُر يف ن�صو�ص فل�سفية
يف‘املرمر’ بحث ًا عن جوهر ‘العقل’ عند كانط ،ولكنّنا �سنجده يحف ُر يف أ�ك��وام هائلة من
‘الرمال’ بحث ًا عن مفاهيم فكرية يف الثقافة العربية عند اجلابري ! ولي�س هذا وحده يكفينا
لتقريرعملية البحث يف احلالتني ،من جهة الإدراك والعقالنية ،بل الق�صد �إىل الربهان على
�أن املطلوب �إثباته هنا هو ‘العقل’ ولي�س الثقافة.
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وبناء على هذه الفر�ضية ،جند �أن من واجبنا �أن ن��ر ّوج لفكرة �إلغاء الت�صريح
بالعقل العربي طاملا نحن نتح ّدث عن الثقافة العربية وال نتح ّدث عن العقل الفل�سفي البحت،
و لي�س هذا الزعم من باب التخ ّلي عن العقالنية الفل�سفية العربية ،بل �إننا حمكومون بنظام
اجلغرافية التاريخية التي دعا �إليها هيجل 22الذي كان يرى «�أن العقل ي�سيطر على العامل،
و�أن تاريخ العامل يمْ ث ُل �أمامنا بو�صفه م�سارا عقليا» ،23ومعنى هذا يف «الواقع �أن فكرة العقل
حتت ّل يف فل�سفة هيجل مكانة مركزية حتى �إن فل�سفته –ب�أق�سامها الثالثة– ال تد ْر ُ�س �إ ّال
مو�ضوع ًا واحد ًا هو العقل يف جماالت خمتلفة :العقل اخلال�ص يف املنطق ،والعقل يف حالة
اغرتاب عن نف�سه يف الطبيعة ،والعقل حني يعود �إىل نف�سه يف فل�سفة الروح .ومن ثم ف�إن
24
العقل هو جوهر الطبيعة كما �أنه جوهر التاريخ».
�إذ ًا� ،إىل �أين ن�سري باجلغرافية التاريخية ملعرفة موقع ‘العقل’ يف الفل�سفة �إزاء ما
ُيتحدث عن ‘العقل العربي’؟ وهل املقرتح �أن نكتفي بالفكر العربي والثقافة العربية ؟ وكيف
نعالج اخللل يف املرتاكم من الأبحاث و الدرا�سات و الكتب من جهة �أنها خمالفة للفل�سفة
البحتة وهو �أمر ،بر�أينا� ،أ�ضعف ظهور فل�سفة عربية معا�صرة ،فلم نق ّدم فيل�سوفا على م�ستوى
25
العامل ؟
تب�صر و إ�ع���ادة تقومي كل �أدب��ي��ات العربية يف الفكر
ه��ذه �أ�سئلة حتتاج منّا �إىل ّ
ن�صحح ما وقع فيه املفكرون واملثقفون العرب من �أخطاء يف �سياقات ن�ستك�شفها
والثقافة ،لكي ّ
بحفر ّياتنا يف فكرنا العربي املعا�صر.

احلوا�شي والهوام�ش يف بحث الهرطقة يف �أوروبا ،والزندقة يف اال�سالم.
�	1أنظر التف�صيالت عند ديورانت ،ق�صة احل�ضارة ،ترجمة حممد بدران ،اجلزء  ،1جملد .1
 2تراجع تف�صيالت العالقات بني الديانتني  :جوراف�سكي� ،ألك�سي ،الإ�سالم وامل�سيحية ،ترجمة خلف
حممد اجلراد (عن الرو�سية)� ،سل�سلة عامل املعرفة ( ،)215الكويت .1996
 3ماكبي ،هيم ،بول�س وحتريف امل�سيحية ،ترجمة �سمرية عزمي الزين ،من�شورات املعهد الدويل
للدرا�سات الإن�سانية ،العدد ( ،1991 ،)3مقدمة النا�شر �ص .7
�	4أي�ض ًا� ،ص .8 -7
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�	5أي�ض ًا� ،ص .9-8
�	6أي�ض ًا� ،صفحات �... ،42-37-31-17-14إلخ.
�	7أي�ض ًا� ،ص 35وما بعدها ،و �ص 47وما بعدها.
�	8أي�ض ًا� ،ص .54
 9يراجع نايتون (وجماعته) ،الأ�صول الوثنية للم�سيحية ،مقدمة النا�شر �ص  .10-9فهناك جند
مقارنة بني عقيدة التثليث مع عقيدة الثالوث البابلي وامل�صري واليوناين  ...إ�ل��خ .وهذا الر�أي منقول عن
كارل غو�ستاف يونغ �« :أن واقع التثليث يف ر�أيه م�ستمد من م�صر وبابل و�آ�شور� ،أما �صورته املنطقية فم�ستمدة
من الأفالطونية» (�أنظر � :أي�ض ًا� ،ص  .)12ووا�ضح �أن تلك «الأفالطونية التي يعرتف  ..هي جوهر بت�أثريها
�آباء الكني�سة �أنف�سهم مثل القدي�س �أوغ�سطني  ...وهي جوهر امليتافيزيقا اليونانية امل�صرية التي ازدهرت يف
الأ�سكندرية ،ثم �صارت جوهر امليتافيزيقا امل�سيحية» (�أي�ض ًا� ،ص.)23
�	10أي�ض ًا� ،ص  25فقرة .2
 11حنفي ،ح�سن ،ن�صو�ص من الفل�سفة امل�سيحية يف الع�صر الو�سيط � :أوغ�سطني – �أن�سيلم – توما
الأكويني ،دار التنوير ،بريوت � ،2008ص  ،17-16هام�ش.
�	12أنظر مث ًال ما يقوله �إتني جل�سون ،الفل�سفة امل�سيحية يف الع�صر الو�سيط ،ترجمة �إمام عبد الفتاح
�إمام ،ط ،3.دار التنوير ،بريوت � ،2009ص .185
 13ماكني ،بول�س وحتريف امل�سيحية� ،ص .30
 14راجع مث ًال نايتون ( وجماعته ) ،الأ�صول الوثنية� ،ص .160
�	15أي�ض ًا.117-116 ،
 16ذكره مكبي ،بول�س وحتريف امل�سيحية� ،ص 30
 17يراجع جيووايد نغرين ،الزندقة  :ماين واملانوية ،ع ّربه وقدّم له �سهيل زكار ،دار التكوين ،دم�شق
 ،2005مقدمة املع ّرب – �ص .6
�	18إن امل�شكلة ،هنا ،يف ال�صلة بني الوحي والعقل� ،أو بني النقل والعقل ،لأن الوحي يف الإ�سالم ال تتم
معرفته �إال بالنقل ،وهذا ال يحقق اليقني عن طريق العقل بل بالإميان ،والإميان هو النقل املوثوق عن الوحي.
يراجع للتف�صيالت �أقوال �آربري Arberry, A. J., Revelation and Reason in Islam, London 1957 :
 19تراجع �أقوال بنديل جوزي ،من تاريخ احلركات الفكرية يف الأ�سالم ،ط ،2.بريوت ،بدون تاريخ� ،أكرث
من مكان.
�	20أنظر نغرين ،الزندقة  :ماين واملانوية ،مقدمة �سهيل زكار� ،ص � 9س�س  2وما يليه.
�	21أي�ض ًا� ،ص .61 ،40
�	22أي�ض ًا� ،ص .43-42
 23يراجع ما يقوله نغرين ( �أي�ض ًا� ،ص � ،201س  )6-5فهناك نقر�أ «بالن�سبة ملوقف �أوغ�سطني وعالقته
بالفكر املانوي �أنظر �ألفارك  :تطور القدي�س �أوغ�سطني ،باري�س � ،1919ص [ ،»513-507-213-193ومل
ن�ستطع االط�لاع على هذا املرجع ،لكن نفهم من ال�سياق العام �أن �ألفارك دافع عم القدي�س �أوغ�سطني
امل�سيحي يف موقفه من املانوية ؟]
�	24أي�ض ًا� ،ص .48
 25يراجع حول اجلعد بن درهم واجلهم بن �صفوان ما يقوله دومينيك �سورديل ،الإ�سالم يف القرون
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الو�سطى ،ترجمة على املقلد ،دار التنوير ،بريوت � ،2007ص .93-92
 26حول غيالن الدم�شقي ،يراجع
Al- Aasam, Ibn ar-Riwandi’s kitab fagihat al-Mu tazilah, 1st. ed. 1977, 2nd ed. 2010, pp.45, 282, 330.

 27حول ابن املقفع ،يراجع كويدي- ،

Guidi, N., La Lotta tra I’Islam e il Manicheismo, un Libro di ibn al

Muqaffa’ contro il Corano confutato da al –Qasim, Roma 1927؛ وقارن �أقوال باول كراو�س يف بحثه :

Kraus, Paul, ‘Zu ibn al-Muqaffa’; in : R.S.O., vol . XIV

 28مروج الذهب ،ن�شرة باري�س .293/8 ،بعد �أن �شاع اجلدل املانوي كثري ًا كما يذكر امل�سعودي .435/3
�	29أنظر عبد اهلل اخلطيب� ،صالح بن عبد القدو�س ،بغداد .1967
يراجع Kraus, Paul, Jabir ibn Hayyan, (Mémoire de l’Institut d’Egypte, Tom. 4, Le Caire 1942-1943
30
 31يراجع . Al- Aasam , ibn ar –R, s K.F.al-M..Passim
 32يراجع كراو�س ،باول ،ر�سائل فل�سفية لأبي بكر حممد بن زكرياء الرازي ،القاهرة . 1939
وكانت تدعى بال�سمنية� ،أنظر كراو�س يف بحثه عن ابن الراوندي Kraus, Paul, in : R.S.O.,( Roma) vol
33
.XIV, 1934؛ وترجمة بدوي ،من تاريخ الإحلاد يف الإ�سالم ،القاهرة � ،1945ص.157 ،156 ،131
�	34إن املجو�سية �أ�صل للزردا�شتية لأن زراد�شت كان نبي ًا جمو�سي ًا� ،أنظر تقي زاده ح�سن ،ماين ودين �أو،
متون عربي وفار�سي در باره اين ومانويت ،تهران  2335هج.
 35هكذا وردت عند اخلياط (من الن�صف الثاين للقرن الثالث الهجري) ،قارن كتاب االنت�صار والرد
على ابن الروندي امللحد ،يف كتابنا مو�سوعة ابن الريوندي ،املجلد  ،5ن�شرة دار التكوين ،دم�شق .2010
�	36أنظر Massignon, Louis, La Passion d’al-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, Paris 1922
 37يراجع الأع�سم ،عبد الأمري‘ ،ال�سهروردي املن�صوف فيل�سوف الأنوار’ ،بحث لإعمال امل�ؤمتر الثاين
والع�شرين للجمعية الفل�سفية امل�صرية ،جامعة القاهرة ،دي�سمرب 2011؛ وكتابنا من تاريخ الفل�سفة
العربية يف الإ�سالم ،دم�شق � ،2011ص.335 -315
 38يراجع جار اهلل ،زهدي ح�سن ،املعتزلة ،القاهرة  .1947وقارن �شتينري الذي ع ّد املعتزلة املفكرين
�أحرار ًا يف الإ�سالم Steiner , H , Die Mu taziliten oder die Freidenker im Islam, Leipzig 1876 :
�	39أنظر الغرابي علي م�صطفى� ،أبو الهذيل العالف ،ط  ،1.القاهرة .1949
�	40أنظر �أبو ريدة� ،إبراهيم بن �سيار النظام ،القاهرة .1946
Al- Aasam, op ,cit , p.416 a/index.
41
يراجع Abel, A, Abu Isa al-Warraq – privately cyclostyled, Brussels 1949 :
42
�	43أنظر ابن �أبي الف�ضائل ،ك�شف �أ�سرار الباطنية و�أخبار القرامطة ،ن�شرة حممد زاهد الكوثري،
القاهرة 1955؛ وقارن de Goeje, M. J., Mémoire sur les Carmates de Bahrain, Leyden 1886
 44تراجع  :ر�سائل �أخوان ال�صفا ،القاهرة .1928
 45قارن كتابنا �أب��و حيان التوحيدي يف كتاب املقاب�سات – حما�ضرات يف تاريخ الفل�سفة العربية يف
القرن الرابع الهجري ،ط 1بريوت 1980؛ ط ،6.دار كيوان – دار التنوير ،دم�شق – بريوت � ،2009ص ،272
.274
�	46أنظر �سعدييف و�سلوم ،الفل�سفة العربية والإ�سالمية ،دار التكوين ،دم�شق � ،2009ص .291
 47راجع بحثنا عن الرازي يف كتابنا  :من تاريخ الفل�سفة العربية يف الإ�سالم� ،ص 89 – 73؛ وقارن
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بدوي ،من تاريخ الإحلاد ،الفهر�س؛ وقارن :
Horten, Max, ‘Der Skeptizismus der Sumaniya nach der Darstellung des Razi’,in ARCHIV, vol. xxiv

	48الحظنا �أن ابن الريوندي ي�سوق االتهامات لأ�ساتذة االعتزال بالأخذ عن املانوية (وي�سميهم املنانية)،
وهي �أقوال �أراد اخلياط �أن يدفعها عنهم ،فلم ي�ستطع ! �أنظر كتابنا Kitab Faihat al- Mu tazilah , pp . 110,
112,115,117,119.

 49كتاب االنت�صار  ،..ن�شرة نيربك ،القاهرة 1925؛ ن�شرتنا يف مو�سوعة ابن الريوندي ،دم�شق 2010
جملد .5
 50هذا الكتاب املن�سوب �إىل ابن حنبل موجود يف خمطوط دار الكتب امل�صرية ،القاهرة ،برقم 326
تف�سري
 51كال�شافعي و�أبو حنيفة ومالك و�أبو يو�سف� .أنظر �سعدييف و�سلوم ،الفل�سفة العربية الإ�سالمية،
�ص40؛ وقارن �ص  291فهناك ذكر البن ال�صالح واملازري والطرطو�شي.
 52ن�شرة ديدرنك ،ا�سطنبول .1936
 53ن�شرة ي�سار كوتالي� ،أنقرة .1961
 54خمطوط املكتبة العامة بطنطا (م�صر) برقم  58جمموع.
�	55أنظر �سورديل ،الإ�سالم يف القرون الو�سطى� ،ص .95 -94
�	56أنظر ابن كمال با�شا ،ر�سالة يف ت�صحيح لفظ الزنديق ،ن�شرة ح�سني على حمفوظ ،جملة كلية
الآداب بجامعة بغداد1962 ،؛ وقارن خمطوط مكتبة جون رايالند ،مان�ش�سرت ،برقم (B) 811
ما�سينون ،مقالة زنديق Massignon, Louis, art .‘Zindiq’ , Encyclopaedia of Islam, 1st . ed , 1931 , vol. IV :
57
فيدا Vajda , Georges, ‘Les zindiqs en pays d’Islam au debut de la periode abbaside’, in : R.S.O., Roma :
58
.(1937- 8) vol. XVII

 59كراو�س ،باول‘ ،ابن الراوندي’ ،ترجمة بدوي �ضمن من تاريخ الأحلاد� ،ص 188 – 75؛

Kraus, Paul, ‘Beitrage zur Islamischen ketzergeschichte’; in : R.S.O, (Roma), vol . XIV, 1934؛ كتابنا ابن
الريوندي يف املراجع العربية احلديثة ،بريوت  ،1978جملد � ،1ص .374 -261
نيربك Nybaus, H.S, ‘Der kampf zwischen Islam und Manichaismus’, in : O.L.Z, 1929 :
60
 61بدوي ،من تاريخ الإحلاد ،الفهر�س� ،أكرث من مكان.
�	62أنظر مث ًال طه �أحمد �أ�شرف ،الزندقة والزنادقة منذ ظهور الإ�سالم حتى الع�صر العبا�سي الأول،
�أطروحة جامعية ،مكتبة جامعة القاهرة.1940 ،
�	63أدوني�س ،الثابت واملتحول ،الطبعة العا�شرة ،من�شورات ال�ساقي بريوت  ،2011اجلزء العا�شر �ص ،95-63
بخا�صة �ص  91-75حيث يتحدث �أدوني�س بدقة متناهية عن الزندقة عند ابن املقفع وابن الراوندي وجابر
بن حيان و�أبو بكر الرازي.
�	64أنظر �سعدييف و�سلوم ،الفل�سفة العربية الإ�سالمية� ،ص  .63و�أنظر ال�صفحات  85-65للتعرف على
تف�صيالت العالقة بني الإله والعامل.
�	65أنظر �سورديل ،الإ�سالم يف القرون الو�سطى� ،ص .113-112
�	66أنظر A. J. Arberry, Revelation and Reason in Islam, London 1957 :
�	67أندريه نايتون (وجماعته) ،الأ�صول الوثنية للم�سيحية� ،ص � ،21س  2-1من �أ�سفل ،نقال عن �ألفرد لوازي.
�	68أي�ض ًا� ،ص 20-19

الآخر | �شتاء 2012

81

82

الهرطقة يف �أوروبا ،والزندقة يف اال�سالم

احلوا�شي والهوام�ش يف امللحق حول �إ�شكال ّيات ‘العقل الفل�سفي’ و‘العقل العربي’
 1جريدة الثورة (الدم�شقية) ،مقال للكاتب مين �سليمان عبا�س ،العدد  ،14498الأحد ،2011/4/10
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امل�ضحي بنف�سه واحلم ُل الإلهي
‘م�سي ُح’ هاجر �أو �صوفة
ّ

� 1صوف ُة ال�ضحي ُة �أو ا�سماعي ُل هاجر كالفادي والقربان امل�شيع
�إ�شاعة الذات رفع لها �إىل اهلل وت�سييبها �أو قتلها الرمزي ت�ضحية بها*.
الت�صوف و�صوفة هما التم�ش ُيع اجلاهلي �أي الت�ضحية بالنف�س ونذ ُرها وت�سليمها
هلل .وبنو �صوفة ،يف اجلاهلية ،هم الأ�شياع ،ال�شيع ٌة ،املنذورون هلل تعاىل ،ولأهل بيت اهلل� ،أي
للكعبة ،و�أهل الكعبة.
و«الأ�شياعي» ،ال�صويف ،هو امل�ست�شي ِع الذاتي �أو ال�شيعاوي � :إنه الذي ُي�شيع ذاته،
ويتخ ّلى عنها متام ًا ،كي يبقى وي�ستمر حي ًا يف عالق ٍة مع اهلل هي نذري ٌه ،وابتغاء مر�ضاته.
وبذلك فهو املنذور الذائب يف اهلل ،ال�صويف عائ�ش ًا هلل� ،أو من �أجل اهلل ،ويف اهلل� ،أو قربان ًا،
و�ضحية هي فد ٌو ،وفداء.
وهو الذي نذر نف�سه هلل ،وبذلك فهو يعي�ش منزوي ًا منقطع ًا� ،صائم ًا �صامت ًاُ ،مباع ًا
كفدي ي�شرتي خطايا
هلل ،ال مي ُلك نف�سه� .إنه حمل ،غنمةُ ،مقدم كقربان هلل تعاىل �أو ذبيحةٍ ،
�أهل بيت اهلل� ،أو يفتديهم بحريته ال�شخ�صية ،وفنائه عن نف�سه �إذاب ًة لها يف حم ّبتهم والدفاع
عنهم وتكفري ًا عن ذنوبهم.
متهيدة حتليلنف�سية �إنا�سية يف ا�ستك�شاف الرموز والتجارب الأقدم �أو اخلربات الطفولية املكبوتة داخل
الالوعي الثقايف الديني .فهنا �آرائية حول الهذا والأ�صول واملن�سي كما املطرود ،حول ّ
املتخيل �أو االمياين
واحلد�سي واالثلوث العربي اجلاهلي (�أُ ُّمنا هاجر واالبن �إ�سماعيل والوالد �إبراهيم).
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امل�ضحي بنف�سه واحلم ُل الإلهي
‘م�سي ُح’ هاجر �أو �صوفة
ّ

رمبا يكون بنو �صوفة ،ال�سام ّيون العرب يف مكة� ،أبناء �إ�سماعيل هاجر و�إبراهيم،
ولع ّلهم هم الأنبياء الذين مل يرد ذكرهم يف القر�آن الكرمي� ،أو من الأنبياء الذين ُط ِم�سوا
ُ
وغمروا ...وهم ،بح�سب املتخّ يل والأميانوي والرمزي ،املم ّهدون بل امل� ّؤ�س�سون لأفكار الهوتية
من نحو الفداء ،تال ُهن الإن�سان والذوبان فيه تعاىل ،الت�ضحية بالذات خدمة ونذر ًا وحمب ًة،
تقدمي النف�س جمان ًا �أو إِ��شاعتها وت�سيي ُبها لأجل اهلل جمان ًا وحب ًا باهلل لأنه اهلل ولي�س خوف ًا
�أو طمع ًا .هل امل�سلم احلنيفي (اجلاهلي) هو �إذن من �س ّلم �أمره هلل ؟ �إنه من باع نف�سه هلل
ولأهل اهلل ،وبات ُم�شاع ًا (�شيعاوي ًا) .وبالتايل �ضحي ًة مرفوع ًة هلل ،تطهري ًا للنف�س واجلماعة.
حجهم
وهل من عالق ٍة هاجعة ظ ّلية بني الإحم�س وال�شراة والطائفني والب ّكائني والذين كان ّ
مكا ًء وت�صدية ؟
 2الت�ص ّوف وامل�شاعية امل �ن��ذورة باملعنى ال� ّ�ظ� ّل��ي ال � ِف � ّي��اوي م��رب��وط بالغنم
وال�صوف وبني �صوفة
ِ
ال�صوف على اجل�سد تعبري ًا عن مت ُّثل خ�صائ�ص ال�صوف� ،أي
الت�ص ّوف هو و�ض ُع
امت�صا�ص نف�سا ّ
اخل�صائ�ص �سحري ٌة تربط الب�س ال�صوف ،ربط ًا
ين لدور الغنم .وتلك
عن
ٍ
ُ
ميثولوجي ًا وديني ًا ،بالغنم من حيث هو حيوا ٌن يق َّدم ك�ضحية هلل �أي قربان ًا ،وتكفري ًا ،وتط ّهر ًا.
وال�صو ُّ
حلم
يف هو ال�ضحية ،هو قربان هلل .هو نعجة مق ّدمة للمعبد ،لزائري املعبد .وكما يكون ُ
ال�ضحية ُم�شاع ًا ي�أكل منه ا ُ
حل ّجاج اجلاهليون ،ف� ّإن امل�ضحى به ( املنذور من �أهله� ،أو الناذر
نف�سه ،ال�صويف )...ال ميلك نف�سه ،بل هو ُم�شاع ُيك ّر�س للمعبد ولمِ ا يدور حول املعبد.
ِ
ال�شخ�ص
ال�صوف على ال�شخ�ص ك��ان يرمز ،يف اجلاهلية� ،إىل رب ِ��ط
فو�ض ُع
ِ
بالت�ضحي ،بامل�شاعية ،بالتخ ّلي عن الذات يف �سبيل اهلل وخدم ًة للدين والكعبة و�أهل الدين
ّ
و�أهل اهللّ � .إن و�ضع ال�صوف على �شخ�ص (على ر�أ�سه وعلى ج�سده� ،أو حتى تطويل �شعره) هو
جع ُل ذلك ال�شخ�ص �ضحي ًة مق ّربة هلل� ،أو رمز ًا للقربان والتط ّهر.1
 3املعنى ال ُينبوعي لكلمة �إ�شاعة النف�س �أو ت�شييعِ 2
الذات وت�سيي ُبها ونذ ُرها
تف�سري الت�ص ّوف يو�ضح فهمنا لال�ست�شياع على �أنه ،يف جذوره ،حركة �إعطاء النف�س
هلل ،والت�ضحية بالذات خدم ًة للدين والكعبة ،ولأهل اهلل ولأهل البيت (الكعبة) .وهكذا كان
اال�ست�شياع طق�س ًا جاهلي ًا يرتبط بالتخّ لي ،والت�ضحية بالنف�س ،واملبايعة على املوت ،وت�سليم
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النف�س خلالقها .كان الت�ش ّيع طق�س ًا� ،أو طريق ًة يف التعبد ،قوامها �إفناء الذات ،والتق�شف،
وتطويل ال�شعر ،والزهد والتخلي واالنقطاع �أي �إماتة معنوية للفرد طلب ًا للمغفرة والتق ّرب من
اهلل .ي�ؤ ّكد هذه النظرة كون الت�ش ّيع كلمة م�شتقة من امل�شاع �أو ال�شيوع .وامل�شاع� ،أو ال�شيوع،
غني باملعاين  :فهو ب�شكلٍ خا�ص يعود �إىل الت�ضحية يف اجلاهلية .ولفهم الت�ش ّيع
م�صطلح ٌّ
كطق�س جاهلي يجب ربطه باالحتفال الت�ضحوي �أي بالنذور ،والأ�ضاحي عموم ًا ،والنذور
ذبح ٍ
املق ّد�سة (احلامي ،ال�سائبة ،الو�صيلة ،املُ�س َّيب ،نذ ُر ٍ
ولد عند الكعبة)،
ولد للكعبةُ ،
و�شعائر التقرب �إىل اهلل وبيته (الكعبة) .وذلك ال عند العرب فقط ،بل وعند الأمم القريبة
منهم (ال�ساميون عموم ًا �أي الإعرابيون ،الكنعانيون ،ال ِعرب ّيون).
فردي ،خا�ص
تتم
ٌ
حتويالت يف امللكية  :فما هو ّ
يف تلك االحتفاالت الدينية كانت ّ
ٍ
ٌ
�شائع �أو ُم�شاعٍ ،
ومرتوك هلل .فبذلك يكون ال�شيعي هو،
�سائب
مملوك كان يتح ّول �إىل عامٍ ،
ال�شخ�ص املتح ّو ُل من ملكية نف�سه وج�سمه �إىل
بقوم،
ُ
بعملية احتفالية مماثلة �أي الرتباطه ٍ
��ذات ومنت ِقلٍ �إىل م�شاعية ،وم ٍ
متخل عن اجل�سد وال ِ
ًّ
��وت معنوي ،و�إعطا ِء النف�س لق�ضيته
ولقومه ،ودخولٍ يف خدمة �أهل البيت �أو �أهل الكعبة� ،أهل احلق� ،أهل اهلل...
 4الت�صـــ ّوف والت�شــ ّيـع �أو التّم�شـــ ُيع مرتبطان يف اجلاهلية باحت ٍ
ـفاالت
ت�ضحوية ب�شــرية
يف تلك الفر�ضية ،نحن نرى � ّأن الت�صوف مبايع ٌة على املوت ،وخروج من الذات
وت�سليمها هلل ولبيته ول��ز ّوار بيته� .أي � ّأن ال�صويف هو املُ�شاع ،ذلك الذي ال ميلك نف�سه بل
و�ضحى بها للتطهر� ،أو وفا ًء لنذر ،وتزكية ،وما �إىل ذلك .ويكون ال�صويف� ،إذن،
هو ق ّدمها ّ
ٍ
واملتم�شيِع من نبع ٍ
احتفاالت ترمي للتز ّكي عن طريق الت�ضحية بالذات،
منبج�س من
واحد
ٍ
ِ
واالرتباط الت�شاركي والرمزي بالكعبة (قا :
والدخول يف امل�شاعية ،وخدم ِة ق�ضية اهلل،
ِ
امل�س ِّلم �أمره).
املُجاور ،املُرابِط،
املجاهد �أي ،بعامةَ ،
�  5أدلة م�ؤيدة للفر�ضية املطروحة
ِمن املمكن تقدمي �أدلة كثرية ،نحاول �أن جنعل منها م�ؤ ّيدة و ُم�سا ِندة .لع ّل بع�ضها
لكن بع�ضها الآخر يقتبل االحتمال ،بل وبع�ضها طريف يقرتب من ال�صحة و �إن
تع�سفيّ ،
ّ
3
النقدي الأهد�أ .
التاريخي الأكرث والنظر
ا�ستلزم التدقيق
ّ
ّ
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 6املُ�شاعون ،الأ�صفياء ،ال�صوفية ،الأول�ي��اء (�شُ رطة اخلمي�س والت�ش ّيع �أو
التم�ش ُيع اجلاهلي ثم الإ�سالمي).
�سمى من خرج معه ملقاتلة طلحة والزبري  :ال�شيعة.
يقول ابن الندمي ّ � :إن علي ًا ّ
و�س ّماهم �أي�ض ًا  :الأ�صفياء ،الأولياء�ُ ،شرطة اخلمي�س ،الأ�صحاب .4
واملل ِفت � ّأن هذا الن�ص مل يتو ّقف عنده �أحد لتف�سري كلم ِة �شيعة .بل � ّإن ال�شيبي
ي�ص ّرح ب� ّأن هذا الر�أي البن الندمي هو « :غريب» .5ويف فر�ضيتي ،هذه ،يكون ر�أي ابن الندمي
هو ا ُ
حلكم احلقيقي� .أم ّا ملاذا مل ي�ؤخذ به ،فل ٍ
أ�سباب �سرنى بع�ضها فيما بعد .ثم �إن ّه قول ي�ؤ ّكد
و�صفي وو ّ
ر�أينا يف � ّأن ال�صوفيني هم الأ�صفياء .وبالتايل فكلمة �صويف هي �ص ِف ّي.
و�شيعي
يل
ً
ّ
�صفات تعني �أمر ًا واحد ًا ،وتقوم على الت�ضحية بالذات تق ّرب ًا من اهلل .ي�ضاف �أي�ض ًا
و�صو ًيف
ٌ
� ّأن اال�ست�شهاد ،والوقوف يف ال�صف الأول يف اجلي�ش ،وفداء النا�س بالذات الفردية ،وما حول
ٍ
ونعوت حول الفدي والهدي،
وطقو�س ت�ضحوية،
ميزات تع ّبدية،
�صفات هي كلها
ذلك من
ٌ
ٌ
ٌ
و�شعرية الت�ضحية بالبدنة...
علي،
و�إذن ،فال�شيعة اللغوية �أو اجلاهلية بح�سب الت�سمية الأوىل لها ،كلم ٌة �أطلقها ٌّ
�أو قادة اجليو�ش ،على �أ�صحابه .وهي كلمة كانت ترمز �إىل  :الأ�صفياء ،ال�صوفيني ،الأولياء،
الأ�صحاب .وه��ذه الكلمات مرتبطة ،هي بدورها �أي�ض ًا ،بالت�ضحية وال��ف��داء وامل�شاعية،
وبالتق�شّ ف واملبايعة على املوت لأجل ق�ضي ٍة �إلهية.
لكن الكلمة اال�ستعارة ِ
ن�ص ابن الندمي ،معنى �آخر �أي�ض ًا  :فما هو ؟
ّ
حتمل ،كما ورد يف ّ
� 7شيعة �صوفة ه��م اجل�م��اع� ُة امل�ه�ي��أة لال�ست�شهاد و��ش�ع�ير ٌة ورم��ز م� ِّؤ�س�س
و�صوفة الغنم و‘النبي’.
ت�ش ّي ُع �صوفة هو الإعالم بو�ض ِع �شرط ٍة كالت�صويف الذي هو و�ضع ٍ
�صوف �أي الإعالم
ن�ص ابن الندمي (الفهر�ست� ،ص  )223حيث يقول ّ � :إن علي ًا �أطلق على
بال�صوفِ .لنعد �إىل ّ
جماعته الذين خرجوا للحرب معه كلمة � :شرطة اخلمي�س .و�أو ّد التوقف عند كلمة �شرطة.
ِ
بال�صوف .ففي موقعة
الت�صوف � ّأن ال�صويف هو الذي �أعلم
�أ ر�أينا يف فر�ضيتي عن ّ
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ال�ص ُ
وف على
بدر �أعلم علي وامل�سلمون بال�صوف .وكذلك �أعلمت خيل املالئكة (�أي ُو ِ�ضع ّ
ِ
ال�صوف يرمز �إىل الته ّي�ؤ لال�ست�شهاد ،واملبايعة على
وقلت ّ � :إن و�ضع
�أذنابها) ،واملالئكةُ .
املوت ،وتقدمي ِ
الذات �ضحي ًة هلل �أو لق�ضي ٍة �إلهية ( بيت اهلل ،املجاورين ،امل�س ّيبني املُ�شاعني.)...
ب ويف فر�ضيتي ،اليومّ � ،إن امل�ش َّيع �أو امل�شاعي بح�سب �صوفة –يف اجلاهلية -هو
�ضحي ،املتق�شف ،امل�ستع ّد لال�ست�شهاد ،املقّدم
ال�صويف اجلاهلي� ،أو هو املُبايع على املوت ،املُ ّ
نف�سه �ضحي ًة هلل قربى وقربان ًا �أو تكفري ًا �أو ما حول ذلك من تقدمي الب�شري ذاته على �أنها :
وفدي ونذر.
هدي ّ
ّ
ت والدليل على هذه الفر�ضية اجلديدة ،مبعناها الإ�سالمي ،هو � ّأن علي ًا ي�س ّمى
للت�صوف والت�ش ّيع� ،أنّها
جماعته �شيعة .و�شيعة تقول القوامي�س ،وهذا ما ن�سبه امل�ؤرخون ّ
�أول كتيب ٍة ت�شهد احلرب وتته ّي أ� للموت � ...6أي � ّإن ال�شيعة هم النا�س امل�ستع ّدون لال�ست�شهاد،
امل�ضحون ب�أنف�سهم ،هم ال�ضحايا
وال�سائرون يف مق ّدمة اجلي�ش  :هم املبايعون على املوت،
ّ
املق ّربة هلل ،هم ُم ُ
إنهم ال�صوفيون باملعنى الذي قلنا �إنه لل�صويف،
لك اجلماعة وال ميلكون ذاتهمّ � .
وهم �أ�صفياء باملعنى الذي �أقوله لكلمة �أ�صفياء �أي �صوفيني ،فال�صوفيون والأ�صفياء واحد.
ث وحيث � ًإن ال�صويف هو الذي �أعلم بال�صوف ،كما ورد يف الفقرة �أ ،ف� ّإن ال�شيعي
هو الذي � ّ
أ�شرط �أي و�ضع ال�شرطة وهي ،كما يقول القامو�س املحيط ،العالمة  .7فالإعالم
بال�صوف ،يف بدر ،هو و�ضع ال�شرطة �أو هو الإعالم بال�شرطة �أو هو و�ضع عالمة .والعالمة،
يف و�ضع ال�صوف �أو يف و�ضع ال�شرطة ،تعني طلب اال�ست�شهاد وتقدمي الذات �ضحية ،واملبايعة
على املوت ،ولب�س الكفن من �أجل ق�ضي ٍة �إلهية ،وتعبري ًا عن نكران الذات(...راجع  :املعنى
املطمور لكلمة مع ّلم يف القامو�س ال�صويف ،قا  :املق ِّلد �أي وا�ضع القالدة كما اخلزام ،املُعلم).
بعد التكرار ،الذي كان ال ب ّد منه �أع�لاه ،نقول ّ � :إن ال�شيعة كلمة تعني الكتيبة
اجلي�شية التي تقدم ذاتها فدا ًء ،وهدي ًا ،وقربان ًا هلل .ال�شيعة هي الأ�ضاحي ،الذبائح� ،أو هي
م�صطلح رمزي نفهمه بربطه بالت�ضحية بالب�شر ،وبذبح الذات ،وباال�ست�شهاد ،ونكران الفرد
�أي �إعطاء الذات هلل �أو للجماعة �أو للمعبد بل وجريان املعبد و�أهله.
ويكون ذلك االحتفال� ،أو تلك ال�شعرية ،بوا�سطة و�ضع �شرط ٍة هي عالمة مم ّيزة
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وجدنا �أنها كانت ،كما قلنا يف عمل �آخر ،عند ال�صوفية اجلاهلي ِة عبار ًة عن قطعة ٍ
�صوف
تو�ضع ك�شارة .فالتعبري عن تلك املرموزة ،ال�صوفية �أو ال�شيعية ،يجري وفق � ٍ
أواليات الإعالم،
للمقارنة كما فعلنا يف عملنا الآخر  :الت�سومي ،الإ�شعار ،التقليد لل�ضحية �أي و�ضع قالدة،
الت�صويف (�صار ابني �صوفة) ،نذر ٍ
ولد للكعبة �أو للذبح ،للت�سييب �أو كب�ش فداء...
ج ال�شّ رطة وال�صوف ،كعالم ٍة ترمز للت�ضحية واال�ست�شهاد �أو للت�سييب والتكفري:
�إ�ضافة على ما ورد �أعاله (يف الفقرة  :ث) قد ن�ستطيع �أن جند ،بع ُد �أي�ض ًا ،ب�صي�ص دليل
ي�ضاف .فقد قلنا � ّإن الإعالم يكون بو�ضع قطع ِة ٍ
�صوف �أو بو�ضع �شرطة ،ويف احلالتني تعبري
عن اخلروج عن الذات �إىل ملكية �إلهية ،وتعبري عن الت�ضحية واال�ست�شهاد� .أال ن�ستطيع ال�سري
خطوة �أعمق فنطرح �إمكانية وجود عالق ٍة ما بني ال�شرطة وال�صوف ؟ ال ب ّد ،يف الفر�ضيات
الظن ب� ّأن
وال�سندات .نود� ،إذنّ ،
العلمية ،من ٍ
نوع من التخّ يل قبل �أن نفت�ش عن امل ؤ� ّيدات ّ
ال�شرطة هي �صوف �أو �شيء ما قريب من ال�صوف �أو قريب من الغنم الرامز� ،سحري ًا� ،إىل
ال�ضحية امل�ش ّيعة والهدي وما �إىل ذلك من
طقو�س تعبدي ٍة وتكفريية جاهلية.
ٍ
يقول القامو�س املحيط ّ � :إن ال�شّ َر َطني هما جنمان من َ
احل َمل (الغنم ،ال�ضحية،
الفدي ،الهدي ،)...وهما قرناه  .8فهل تكون ال�شَّ َرطة� ،إذن ،الإعالم بوا�سطة حملِ قر ّ
ين
ٍ
ِ
وعندئذ نكون يف الت�صويف �أي الإعالم
ال�صوف
حمل  ،9وهنا نكون يف الت�شيع؛ بوا�سطة و�ض ِع
بال�صوف ؟ ويف احلالتني ف�إننا نبقى ،كما قلنا ،يف التعبري عن بيع الذات �ضحي ًة بوا�سطة
امت�صا�ص خ�صائ�ص الغنم �أي نقل خ�صائ�صه �إىل الب�شر عن طريق �أكله �أو ارتداء �صوفه �أو
حمل قر َن ْيه .و�إذا ُطرِ ح ال�س�ؤال عن �إغفال امل�ؤرخني لهذه الفر�ضية يف تف�سري �أ�صل الت�صوف،
ثم يف تف�سري م�صطلح �شيعة ،عندئذ نلج أ� للجواب املعروف  :لقد حما امل�سلمون ما مل يتوافق
طقو�س تع ّبدي ٍة جاهلية .وهناك ر ّد �آخر يقول ب�أن الطقو�س الدينية وامليثولوجية
مع القر�آن من
ٍ
واملعتقدية ال متوت بل تتغيرّ ثوبي ًا ،وتبقى يف الالوعي اجلماعي مع الهاجعات الكثرية
ال�صدمية املطمورة...
واخلربات ّ
8

�شيعة �صوفة املنذورة �أو ِّ
ال�شيع �أي �أهل مكة

تدلّ كلمة ِّ
ال�شـيع والأ�شـياع ،يف بع�ض �آيات القر�آن ،على �أهل مكة .فالقر�آن ،يف �آية
َ و َلق َْد �أَ ْه َل ْكنَا أَ��شْ َي َاع ُك ْم  10 يخاطب �أهل م ّكة .كذلك ف�إننّا جند املعنى عينه يف َ  :ك َما ُف ِع َل
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ِب َا�شْ َي ِاعهِ م ِمن َق ْب ُل  .11 والقر�آن يعني �أهل مكة �أي�ض ًا ،يف ُ  :ث َّم َل َننْزِ َع َّن ِم ْن ُك ِّل ِ�شي َع ٍة .12 
ف�سر القر�آن تف�سري ًا كام ًال ،و�صاحب
ذلك ما يقوله مقاتل بن �سليمان �أقدم� ،أو من �أقدم ،من ّ
الوجوه والنظائر �أو الأ�شباه والنظائر ( حتقيق �شحاته ،القاهرة� ،1975 ،ص .)154
الظن
فهل ن�ستنتج من هذه الأحكام ملقا ِتل� ،أو هل تحُ ّمل تلك الأحكام ،ما ن�ستطيع ّ
ب� ّأن كلمة �شيعة كانت تعني ،من بني ما تعني� ،أهل مكة ؟ �إذا كان �أهل مكة هم ال�شيعة ،فهذا
يعني ،مر ًة �أخرىّ � ،أن الت�صوف والت�ش ّيع لقبان مت�شابهان �أو � ّأن كليهما يعني �أهل مكة �أي
�أهل اهلل ،و�أهل احلق ،و�أقرباء اهلل .وبخطو ٍة �أخرى� ،أو ٍ
مبزيد من الكلمات ،ف�إنه �إذا �صح ما
ٍ
ال�صفي هو ال�صويف ،ويكون ال�صويف واملع ِلمون واملق َّلدون
عندئذ
فهمناه من �أقوال مقاتل يكون
ّ
ٍ
ٍ
عي�ش
و�سلوك واحدة تقوم على اخلروج
�صفات خمتلفة لظاهر ٍة ت�ضحوية واحدة �أو لطريقة ٍ
وح َم ًال...
عن الذات ،واالنقطاع هلل ،والت�ضحية بالنف�س ،وتقدميها قربان ًا �أو فداء ،وكب�ش ًا َ
9

الفتوة دليل �آخر على وحدة الت�صوف وت�ش ُّيع النف�س

هما وحدة واحدة داخل طريقة واحدة هي التق�شف وامل�شاعية .ذلك � ّأن الفتوى
هي مبايعة على امل��وت ،وهي ت�ضحية بالذات ،وت�سييبها �أو تقدميها يف �سبيل اهلل وخدمة
الفتيان عل ّي ًا �أ�سا�س طريقتهم ،ومثلهم الأعلى ،والنبع لقيمهم .فقد
عباده ...ولقد اعترب
ُ
قال اخلليفة العبا�سي النا�صر لدين اللهّ ّ � :إن علي ًا «هو �أ�صل الفتوة ومنبعها ومنجم �أو�صافها
ال�شريفة ومطلعها ،وعنه تروى حما�سنها و�آدابها ،...و�إليه دون غريه تنت�سب الفتيان ،وعلى
منوال م�ؤاخاته النبوية ال�شريفة ن�سج الرفقاء والإخ��وان ».وهنا نقف �أمام نقطتني  :الأوىل
هي � ّأن الكوفة من �أوائل الأربا�ض التي ظهرت فيها الفتوة (وهو ما جرى يف جمال الت�صوف
والت�ش ّيع) .والثانية هي � ّأن القول «ال فتى �إال علي» ظهر يف موقعة �أً ُح�� ُد ،عند خطرٍ ا�ستلزم
الإ�شاعة للذات ،والت�ضحية بها ،والإع�لام ،والف ّتوة ،واال�ست�شهاد ،والت�سومي ،والت�صويف،
كب�ش فداء� ،أي فداء للب�شرية ،وهدي ًا ،وقربان ًا �إلخ .لع ّل
والتقليد ،وتقدمي النف�س كحملٍ �أو ٍ
الفتوة ،هنا ،تعاد �إىل �أنّها مبايعة على املوت خدم ًة مل�صلحة عليا.
تزهد و�إ�شاعة الذات .لقد كان ال ِفتيان،
كما �أن ّها ،فوق ذلك ،انقطاع وتعبد ،وهي ّ
و�أهل الفتوة واملالمة ،متق�شفّني� ،صابرينِ ،
ي�ساعدون املحتاجني ،ي�ضحون ب�أنف�سهم مل�صلحة
جماع ٍة م�ؤمن ٍة �أو مل�صلح ٍة علياُ .يظهرون غري ما ُيخفون ،مييتون النف�س ويلومونها با�ستمرار.
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و�إذن ،فنحن نفرت�ض تبادلية م�شرتكة بني معركة بدر ،وبني الفتوة يف �أحد ،وامل�شارطة على
اجلنة �أي و�ضع ال�شَّ َرطة يف قول علي الوارد يف ابن الندمي .ففي املعارك الثالث هذه كانت
الق�ضية معترب ًة �إلهي ًة �أو مق ّد�سة ،وكانت الأو�ضاع حرجة تتط ّلب الفداء بالذات �أو املبايعة على
الفناء .وذلك ما دل عليه  :ال�شّ رطة والعالمة �أو الت�سومي بال�صوف واللجوء �إىل رموز الفتوة
وم�شاعية النف�س والت�ضحية الذاتية.
10

ال�شرطة واال�شاعة واخلروج عن الذات �إىل �شرطة اهلل

ر�أينا � ّأن علي ًا �س ّمى �أ�صحابه بال�شرطة .ومر ًة �أخرى نكرر � ّأن ال�شرطة هي الكتيبة
ت�ضحي لأجل املجموع وت�شارط على امل��وت .وبذلك املعنى ف� ّإن
الأوىل يف اجلي�ش �أي التي ّ
ال�شرطة تلتقي ،يف اجلذور ،مع الكلمة �شيعة  :كالهما يدل على بذل النف�س لأجل اهلل ،وعلى
الفداء ،و ،...و...
ن�ص جنده عند
وي ؤ� ّكد لنا ،بالإ�ضافة على ما �سبقّ � ،أن ال�شرطة هي ،كما ر�أيناٌّ ،
الطربي الذي يتكلم عن �شرطة اهلل .وه�ؤالء قوم يق ّدمون النف�س خدمة لق�ضية عليا ،ويبذلون
املُهج يف �سبيل اجلماعة والدين .وهنا ت�ؤخذ يف نظر ٍة واحد ٍة ويف وحدة داللية م�صطلحات
مثل � :شرطة اهلل ،جند اهلل� ،شيعة اهلل� ،أهل اهلل ...وهي كلها تدلّ على اجلماعة التي تبذل
مما ذكرنا �أعاله.
املهجة تق ّرب ًا هلل ،وما حول ذلك ّ
 11ال�شيعة ال�صوفية هم اجلي�شٌ .
جي�ش معينّ �أو طائفة الفدائية يف اجلي�ش
واملنذورون اجلاهليون
يقول مقاتل ،الذي ا�شتهر مبعرفتهّ � ،إن ال�شيعة هي اجلي�ش .وهكذا قر�أ �آية «الذي
من �شيعته» ب�أنها تعني ‘الذي من جي�شه’ .فكلمة �شيعة ،وفق قول مقاتل ،وردت يف القر�آن على
خم�سة وجوه  :الوجه الأول منها يدل على اجلي�ش؛ ويعني خام�سها �أهل مكة ،وهو الوجه الذي
ري �أوردته القوامي�س الكربى (الفريوز
قر�أناه �أعاله .كما ر�أينا هنا � ّأن ال�شيعة مبعنى جي�ش تف�س ٌ
�آبادي� ،أعاله � :سابع ًا ،فقرة  :ت)؛ فال�شيعة هم �أولّ اجلي�ش ...ثم ر�أينا � ّأن ابن الندمي يعني
بال�شيعة «�شَ َر َطة اخلمي�س» ‘اجلي�ش’ .ولع ّل ال�شيعة مبعنى جي�ش موجودة يف ت�سمية «�شيخ
الت ّوابني» با�سم ‘�شيخ ال�شيعة’.
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و�إذن ؟ يكون� ،إذن ،اال�ستنتاج املعقول ا�ستنتاج َا ي�سند فر�ضيتنا التي ترى � ّأن
جي�ش �أو دين،
ال�شيعة كتيب ٌة تفدي جي�ش ًا ،وتُقدم النف�س هدي ًة �أو �ضحي ًة لق�ضية جماعة� ،أو ٍ
�أو م�صلح ٍة مق ّد�سة ...وهكذا ف� ّإن جي�ش ال�شيعة يعني جي�ش ال ّتوابني ويعني ،كما �سبق ،جي�ش
جماعة �أ�شاعت النف�س �أي خرجت من ملكية الذات طلب ًا للت�ضحية بالذات ،ودخلت يف الفناء،
يف ملكية اهلل ،يف امل�شاعية والت�سييب الذاتي وتقدمي النف�س قربان ًا وفداء وحم ّباوية.
 12مفرت�ضة و�آرائ�ي��ة-ال���س��ائ��ب �أو امل�س ّيب �أي ال�ضحية امل�ش ّيعة (الت�ش ّيع
والت�ص ّوف والت�س ّيب والنذر وال�ضحية وت�شييع املتوفى �أي الإماتة وتركه بني يديّ اهلل).
�صار ،الآن� ،سه ًال الإ���س��را ُع يف تقدمي ما ًّ
نظنه �أدل��� ٌة �أخ��رى على ك��ون الت�ش ّيع
والت�ص ّوف والفتو ِة ط ُرق ٍ
تعبد عربية قب�إ�سالمية ،و�صدر�إ�سالمية .هنا نقول ،بع ُد �أي�ض ّاّ � ،إن يف
ٍ
�شروط
النذر املتع ّلق بالأ�ضاحي �سند ًا ي�ضاف ّ � :إن ال�سائبة حيوان ُي�ضحى به وفق قواعد وعند
حمد ّدة .ذلك النذر كان يجري �أي�ض ًا على الب�شر� ،أي كان هناك معتقد ُينذّر فيه فرد ،حتى
قبل �أن يولد ،خلدمة املعبد �أو للخروج عن امتالك الذات للدخول يف امل�شاعية وبيع الذات
نف�صل هنا ،يكفي تذ ّكر الكثري من الأ�سماء العربية التي
�أي يف ملكية اهلل �أو ممثليه .ول�سنا ّ
ت�شري �إىل ظاهرة الت�سييب مثل  :ابن امل�س ّيب ،ال�سائب ،ال�سائبة (ولع ّل الإحم�س غري بعيد ،هو
�أي�ض ًا ،عن ذلك التقدير) .فهل يكون �سائبة اهلل ،ذلك الذي ي�ضع القيد يف عنقه ،و�ض�أن اهلل
وحمل هلل �أو الفدي والهدي ،و�صوفة اهلل ،وامل�شاع هلل� ،شعائر ظاهر ٍة تع ّبدي ٍة واحدة ؟ كلها
ظواهر مقد�سة ،وك ّلها ت�شرتك يف ٍ
هدف واحد هو م�شيعة النف�س كيما تعي�ش ،على حد املخزون
الالواعي يف اجلذر (�ش و ع) املت�ضمن ملعنى العي�ش ومعنى ال�شَّ يع وال�شيوع ومعنى املوت يف
كلمة ت�شييع املتوفى.
 13خال�صة الفر�ضية و�أ�سانيدِ ها
كان الت�شيع اجلاهلي ،يف ر�أيي ،حرك ًة تعرب عن ارتباط الفرد بق�ضي ٍة �سامية ،باهلل،
ارتباط ًا هو ٍّ
تخل عن الذات بتقدميها �ضح ّية وجعلها م�شاع ًا �أي ملكية للق�ضية املقد�سة� ،أو
ملكية هلل ،وقربان ًا له.
تزعم فر�ضيتنا � ّأن ال�شيعي ،يف الأ�صل والبدايات �أو اجلاهلية بل والالوعي الديني
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الإ�سالمي ،هو التائب �أو الذي يبحث عن حمو ال�شعور بالذنب بوا�سطة التق�شف ،والتزهد،
و�إ�شاعة الذات لأهل اهلل �أي متليكها هلل.
ظهر لنا � ّأن الت�ش ّيع كان ا�سم ًا �آخر للزهد يف اجلاهلية ،ثم يف �صدر الإ�سالم .ك�أن
العرب الأقدمون بل وجندها حتت �أ�سماء خمتلفة يف العبادات
الت�ش ّيع طريق ُة تع ّب ٍد عرفها
ُ
الكنعانية القب�إ�سالمية .وهي طريقة تقوم على �إعالء الفقر ،والزهد ،واالهتمام بالروحانيات
اهتمام ًا ال ُيعلى عليه.
ال�شيعة �صفة تُطلق على جماع ٍة خرجوا �إىل احلرب .فهم �شيعة �أي مبايعون على
املوت ،وم�ؤمنون بق�ضية عليا يعطيها الفرد ك ّل نف�سه ،وي�ست�شهد لأجلها؛ و�صفة تطلق على
الفرد امل�ش َّيع ،واململوك للكعبة واهلل ،واملنذور �أو
امل�ضحى به.
ّ
ال�صفّة ،والب�سو ال�صوف
ال�شيعة تعني الأ�صفياء الذين هم ال�صوفيون ،و�أه��ل ّ
�أي الذين يتخلون عن الدنيا قربى هلل .ال�شيعة هم ال�صوفيون ،الأ�صفياء ،الأولياء ،وا�ضعو
ال�شّ َرطة �أي العالمة .إ�نّهم املُ ْعلمون ،واملق َّلدون الذين ي�ضعون القالدة يف رقبة الت�ضحية
الرمزية بحيوان �أو ب�شري.
ال�شيعة ت�سمية قدمية لأه��ل مكة .وتعني � ّأن ه���ؤالء هم �أ�صفياء اهلل ،و�أول��ي��ا�ؤه،
و�أ�صحابه ،و�أهله ،وجريانه و�أهل بيته .لقد �أبقى التاريخ املعروف على هذه النعوت لأهل مكة،
وهي نعوت تطلق �أي�ض ًا ،يف ق�سم كبري منها ،على ال�صوفيني.
ال�شيعة ا�سم من �أ�سماء اجلي�ش �أو الطائفة من اجلي�ش التي تكون يف الطليعة وعلى
ا�ستعداد للموت .وكالفدي والهدي للكعبة تكون تلك الطليعة ناذر ًة الذات �أو منذور ًة للفناء.
يت�أكد هذا املعنى يف قول مقاتل � ّأن ال�شيعة تعني اجلي�ش ،ويف كالم ابن الندمي � ًأن ال�شيعة هي
�شرطة اخلمي�س ،ويف القوامي�س اللغوية.
هل ال�شيعة ،نظري �صوفة ،كلمة (جامدة) تعني ال�ضحية ؟ ك�أن يقال � :شيعة تقع
على الواحد واالثنني واجلمع واملذ ّكر وامل�ؤنث .هل هي حالة ال�شخ�ص الذي �أ�شاع نف�سه هلل
وللجماعة  :لقد كان هناك امل�ش ّيعة من الأ�ضاحي ،وحتت اجلذر (�ش و ع) جند الأمر بالتق�شف

الآخر | �شتاء 2012

علي زيعور

وتطويل ال�شعر ،ثم الظاهرة وعك�سها (ج َم َع القوم وف ّرقهم)ّ � .إن الفر�ضية ت�ستحقّ �أن تدر�س
من حيث اجلذور ،يف الأ�صل �أو التجربة الينبوعية ،مبعزل عن التطور ال�سيمانتيكي للكلمة
وملحموالتها التي �أثقلها التاريخ والعواطف وامل�آ�سي.
كل امل�صطلحات ال�سابقة ت�ؤ ّكد جزئية تلك ال�شرائع الت ّع ّبدية ت�ش ّيع ،ت�صوف،
�إحم�سية ،ت�ضحية بالذات ،تقدمي النف�س هدي ًا ،جع ُل الذات م�سيح ًا يفدي وي�ضحي بنف�سه
�أو �إ�سماعيل ذبيح ًا فالأرومة هي الإ�سالم اجلاهلي ،احلنيفية؛ وهو ت�سليم النف�س هلل تعاىل.

‘ 1رموز ال�صوف ووظائف الرمزية’ ،زيعور ،العقلية ال�صوفية ونف�سانية والت�ص ّوف.
�  2أي �إ�شاعة النف�س �أو نكرانها والت�ضحية بها ،خدم ًة لأيديولوجيا �أو دين �أو عقيد ِة ال�شخ�صيات امل� ِّؤ�س�سة،
ظاهرة نف�سية روحية تلحظ يف  :الإ�سالم ،امل�سيحية ،...املذاهب ،الأحزاب.
 3التف�سري ال�صويف للقر�آن عند ال�صادق ،...بريوت ،دار الأندل�س.1978 ،
 4ابن الندمي ،الفهر�ست ،حتقيق ر�ضا جتددّ ،طهران� ،1971 ،ص .223
 5ال�شيبي ،ال�صلة� ،...ص .18
 6الفريوز �آبادي ،ج � ،2ص .381
 7م .ع ،.ج � ،2ص  ،381ابن منظور ،بريوت ،1956ج � ،7ص .332
 8الفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط� ،ص .381
 9القر�آن ،القمر .51 :
� 10سورة القلم ،الآية .51
� 11سورة �سب�أ ،الآية .54
� 12سورة مرمي ،الآية .69
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حياة اخلياري (بنت اجلبل)

كيمياء كتابة الأر�ض باحلرف
�إعادة ترتيب املوطن �شِ ْعراً ،أ� ّول املواعيد « :تـــ�آ» تون�س

*

«..وم��ن��ه َم � ْن �زِل الأ ْر� ��ض
يقول حميي الدّين بن عربي يف َم � ْن �زِل ال� ّر ُم�ـ��وز ِ :
زل و�أنا ِبتـُونـ�س َو َق َع ْت ِم ِّني �ص ْيح ٌة ما يل بها ِعل ٌمْ
الوا�سِ عة ،وملّا دَخلتُ هذا ا َمل ْن َ
وقعت ِم ّني ،غري أ� ّنه ما بقي �أح ٌد ممِ ّ ن �سمعها �إ ّال َ�سقط مغ�ش ًّيا عليهَ ،ومنْ
أ� ّنها ْ
ت�شر ًفـًا عل ْينا غ�شي عليه ،ومنهنّ
كان على �سطح الدّار ِمن ن�سـاء اجلريان ُم ْ�س ِ
ْ
ال�س ُطوح �إىل َ�ص ْحن الدّار َعلـَى ُع ُلـوِّهَ ــا َومـا �أ�صا َب ُه َبـ�أ ٌ�س »...
َمنْ �س َقط ِمنَ ّ
لحِ َ يا ِتي َ -ر ْمزًاَ / ،ي ْع ُلـو ِّ
ال�ش ْع ُر ِ�س َر ًاجا  /يف َل ْي ِل ال ْأ�ش َياء .
(�أدوني�س)
				

ال�صوف ّية ون�ستح�ضر ‘كرامات’ ال ّلغة العرب ّية يف
�إذا كنّا ن�ست�أن�س مبنازل ال ّرموز ّ
لنّنا م�ؤمنون بقدرة كيمياء الأبجد ّية على
هذه ال ّلحظة املف�صل ّية من تاريخ الأ ّمة العرب ّية ،ف أ
ر�صد �أبعد ف�ضاءات احلر ّية ،ومن ّثم احت�ضان �أرحب باحات احللم ،وذلك بناء على زاوية
ثالثي  :الأر�ض العرب ّية والواقع
التقاط رمز ّية خم�صو�صة متزج -مزجا كيميائ ّيا �أي�ضا -بني ّ
عري القائم ح�سب عبارة
العربي واحلرف
لتح�س�س �سحر الكالم ال�شّ ّ
العربي ،يف حماولة ّ
ّ
ّ
ّ
أوال�صياغة
الدكتور عبد احلميد جيده «على ‘الكيمياء’ ،مبعنى تغيري بنية الترّ كيب اللغوي � ّ
1
ال ّلغوية ،ملا ُو�ضعت له� ،أوملا ت�شري �إليه من معان يف الذّاكرة� ،أوملا تدلّ عليه خارج ّيا يف الواقع».
من هذا املنظور اتخذ �أبرز �شعراء احلداثة من اللغة العرب ّية ملمح ًا رئي�س ًا لل ّدفاع عن الهو ّية،
ال�سياق يتنزّل احتفا�ؤهم باحلروف الأبجد ّية ،معتربين االحتماء باحلرف ت�أ�صي ًال
ويف هذا ّ
يتح�س�س �أدوني�س -مثال-
للهو ّية وتنقية للوطن من لوثات الع�صر الهجني .فبوا�سطة احلرف ّ
* يتنزّل املقال �ضمن ر ؤ�ي��ة متكاملة هي مو�ضوع �أطروحة دكتوراه �أجنزتها الباحثة حتت عنوان الرموز
ا َ
حل ْرف ّية يف ّ
العربي املعا�صر.
ال�شعر
ّ
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العربي يف املقطع ال ّتايل من �أبجد ّية ثانية :
ِعلل الأر�ض العرب ّية والع�صر
ّ
و�أُ َم ِّث ُل َنفْ�سي
	�أ ِلفاَ ،م ّر ًة ،ويا ْء
م ّر ًة]...[ ،
		
بي،
ربي ،املدى ال َغ ْي َه ّ
أ� ُّيهذا ا َملدى ال َع ُّ
َ
كيف �أُ ْع ِطي ِل َو ْج ِهي َوج َه َك ِمنْ �أ َّول،
و ِل�ساين � ْأم َ�سى َغ ِري ًبا
بي»  :هباء)
َ
وع ْ
ـ«هي بن ّ
�صري َه ُّي بنُ َب ُّي( .يق�صد ال�شاعر ب ّ
ل�ستُ ما �شئتُه ،ل�ستُ ما ال �أ�شا ْء
ْ
َل ْي�س ليِ ِ�س َري ٌةَ ،ل ْي َ�س ليِ َم ْو ِطنٌ
2
اله َجا ْء.
وف ِ
َغيرْ ُ َه َذا الت ََّ�ش ُّر ِد َبينْ َ ُح ُر ِ
ي�ستبطن الت�ش ّرد داخل مفا�صل الأبجدية ت�ش ّتت ًا بني ثقل الواقع املو�ضوعي و�أفق
احللم الذاتي ،وقد ّ
ت�شظى �شعر ًّيا يف �شكل ت�ش ّرد بني حروف الهجاء لأنّها املمكن الوحيد
مزي على واقع البالد العرب ّية
املتبقّي بني يدي ال�شّ اعر .ومن خاللها ي�س ّلط ال�شّ عر منظاره ال ّر ّ
عري ال مت ّر �إ ّال عرب ّ
ت�شظي ال��ذّات بني
وي�ستق�صي حال مدنها يف عمل ّية حتيني لل ّرمز ال�شّ ّ
الأبجد ّية القارئة والأر�ض املقروءة دومنا �إهمال ل ّلحظة التاريخ ّية مثلما ا�ستبطنها �أدوني�س
يف ق�صيدة تاريخ ومن خاللها يخاطب �أطياف املدن العرب ّية قائال :
�أ ّيتُها املُدُن ال َعرب ّية التي ت ََتد ْح َر ُج يف َغ َ�س ِق
اللُّ َغة
َدح َرج
�أت ْ
َم َع ِك
لأَ َرى َك ْيف تتَمزّق ع َلى َ
	ال لأَ َتذ ّكر
اجل�سد ال َقدمي ثيابه
3
الأَخ َرية.
بني غ�سق احلروف العرب ّية وغياهب املدن العرب ّية ي�ستوطن ال�شاعر خمتز ًال امل�أ�ساة
واحللم ،ال باعتباره ذات ًا بل باعتباره رمز ًا جمع ًّيا ترجمة لبيت احل ّالج :
َ َ 4
(جمزوء ال ّرجز)
َف ِ�صـ ْرتمُ لـي َوطنــا.
ِج ْئــتُ �إل ْي ُكـم ب ُكـ ُـم
يف غ�سق اللغة �أي�ض ًا �سيتدحرج القارئ ،تتجاذبه حروف الأبجد ّية مبا هي �آلية
التدحرج ،واملدن العرب ّية مبا هي قادح التدحرج ومو�ضوعه.
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عري مرور ًا
على هذا االعتبار ن ّتخذ من املدينة حم ًّكا لرمز ّية كيمياء احلرف ال�شّ ّ
مبرحلتني  :مرحلة التّكثيف  :املدينة-احلرف  :فيها يتولىّ ال�شّ اعر تكثيف ال ّدالالت ال ّرمز ّية
للحروف الأبجد ّية يف ا�سم املدينة ،منطلقني من منوذج «تـ�آ» تون�س؛ ومرحلة التّ�صريف :
احلرف-املدينة  :فيها يتولىّ القارئ كتابة احلرف يف حماولة لإعادة نحت مالمح العن�صر
احل�ضاري
أر�ضي بتج ّليه
الواقعي� .أ ّما منطلقنا يف ا�ست�شراف كيمياء الأبجد ّية يف التبا�سها
ّ
ّ
ال ّ
معجمي ي�ستند �إىل املحاكاة ال�صوت ّية بني العالمة
باملدن -احلروف فذو منحيني �أحدهما
ّ
وال ّداللة وثانيهما �صو ّيف ي�أخذ بعني االعتبار الأبعاد الباطنية التجريد ّية يف التفاعل مع ال ّرموز
ال�شعر ّية.
1

مرحلة ال ّتكثيف  :املدينة-احلرف

لع ّل املدينة-احلرف هي ّ
املحك الواقعي ملدى قدرة الأبجد ّية على ت�ش ّرب م�أ�ساة
الكينونة �س ّيما �إذا ما التب�ست بت�سا�ؤالت ال ّثورة مثلما ا�ست�شرفها �أدوني�س منذ �سنني :
َف ْردًا ِ -منْ �أ ْينَ ِلف ْر ٍد �أنْ َي ْ�صن َع َث ْو َر ْه
�إ ّال يف َك ِلمات ،فيِ �أ ْو َراق ؟
َج ْم ًعا ـ يا َل ْله ْولَ ،ت ُكونُ ال ّث ْو َرة
5
َم ْرعى ،و َقبا ِئ َل ِث َريان.
عري
ت�أ�صي ًال لهذا املنظور اال�ست�شرا ّيف ين ّبه �أدوني�س �إىل وعيه بت�سامي املمكن ال�شّ ّ
الواقعي ،م�ؤ ّكدا على ال ّت�صادم بني م�شيئة ال�شّ اعر وم�شيئة الف�ضاءّ ،ثم بني هذا
على الكائن
ّ
ال ّراهن املث َبت يف منت الكتاب هواج�س وحماذير ،وهاتيك الأحالم امل�شار �إليها يف هوام�ش
املدن حروف ًا و�أ�سماء جت ّدف �ض ّد اعتباط العالمة ال ّلغو ّية بقدر جتديفها �ض ّد اعتباط ال ّثورات
واعتباط ا�ستب�صار ال�شّ اعر يف �آفاقها ال ّالمتناهية.
فلو حاولنا اال�ستب�صار يف عنوان الكتاب � :أم����س امل�ك��ان الآن مازجني املكا ّ
ين
عري
بالزّماينّ،
والتاريخي بالآينّ ،بغية التو ّقف عند �آخر نقطة ‘زمكان ّية’ ر ّمزها احلرف ال�شّ ّ
ّ
للتعبري عن م�آل ‘الثورة-احللم’ لكان هذا املقطع النّرثي من كتاب َو ّراق يبيع ك ُتب ال ّنجوم
�ست
الذي كتبه �أدوني�س عام �سبعة و�ألفني ( )2007عقب حرب �إ�سرائيل على لبنان �سنة ّ
و�ألفني ( ،)2006واختار له عنوان وردة املا ّدة ،قال :
َم ّر ًة ،فيِ ِد َم ْ�شق،
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لمَ ْ َي ْبقَ َح ْر ٌف يف الأ ْب َجد ّي ِة �إ ّال َ�س ِخ َر ِم ِّني،
َ
ذلك أ� ّن ِني ك ْنتُ َدائ ًما،
عن ال َو ْق ِت،
�أَ ْ�س� ُأل ال ّث ْور َة ِ
و�أَ ْ�س� ُأل َع ِن ال ّث ْورةَ ،ق ْت َالها.
6
وكانَ بينْ َ َ�ش َفت َّي ُبو ٌق ُي َغ ّر ُد َلها و َل ُه ْم.
رغم � ّأن ال ّثورة التي تخلقها ال ّرموز احلرف ّية �شعر ًا ال تعدو كونها ح�سابات م�س ّلطة
حري لعبارة ‘ال ّت�سليط’ ،-ناهيك عن كون
ال�س ّ
على مراجعها املكان ّية والزّمان ّية –باملعنى ّ
نبوءة ال�شّ اعر ال تتجاوز الكلمات والأوراق ،ف� ّإن تلك احلروف امل�شفّر َة تط ّل ٍ
عات جمع ّي ًة تُ�ش ّكل
ر ّدة فعل دفاع ّية جتاه ال ّثورات التي كان الواقع
العربي قد خلقها �سيا�س ًّيا وع�سكر ًّيا ،و�آلت
ّ
جميعها �إىل نك�سات وهزائم ونكبات.
ك� ّأن احلرف املر َّمز موطن ًا ومدينة كفيل ب�إر�ساء دعائم ال ّثورة احللم منقّاة من
أبجدي يبقى ال�شّ اعر
�شوائب الفردان ّية والطائف ّية .ويف انتظار اكتمال مالمح امل�شهد
الثوري ال ّ
ّ
متوج�سا من ال جدوى ثورة الفرد وفو�ضى ثورة اجلمع ،مرت ّقبا ما ميكن
«على َح ْرف» من � ْأمره ّ
ُ
املدن مو�ض ُع ال ّت�سا�ؤالت .هذه الظاهرة
�أن تف�صح عنه
احلروف مو�ضع املكا�شفات ونظرياتُها ُ
ال ّرمز ّية كانت من متواتر ال�شّ عر احلرو ّيف عند �أدوني�س يف ن�صو�ص مفرد ب�صيغة اجلمع وتن ّب�أ
�أ ّيها الأعمى ،والكتاب حيث حاول مزج القيم ال�شّ عر ّية بال ّرموز الباطن ّية و�إدماجها �ضمن
بناء فن ّّي قائم على املراوحة بني املنت والهام�ش ،ومنه مقابلة �ضمن ّية بني ‘املتن ّبي-ال�شّ اعر’
و‘ال�شّ اعر-املتن ّبئ’� ،أي بني الواقع واحللم يف مثل قوله :
و�أنا َمنْ تَن َّب�أ ِ�ش ْع ًرا .
لمَ ْ �أَ ُق ْل ُ :م ْر َ�س ٌل �أ ْو َن ِب ّي
7
ُقلتُ  :هذا ال َف َ�ضاء..
ال�شعري من �أبي ّ
الطيب �سوى �صفته (ال�شّ اعر) وكنيته (املتن ّبي) ،أ� ّما
ال ي�أخذ املقطع
ّ
مزي املح ّرك لآل ّيات ا�ست�شراف ال�شّ عر لف�ضائه
خم ّوالت اقتبا�س الكنية فعلى �صلة بالنّ�سق ال ّر ّ
أهم ما يبتغيه ال�شّ اعر الت�أكيد على كون التن ّب�ؤ �شعر ًا كف ًال ب�أن ي�صهر �أفق الغيب
اريخيّ � .إن � ّ
ال ّت ّ
بقلق الأر�ض ،وذلك من منظور مبدع ي�ست�شرف «�شيئ ًا جديد ًا ُيقال ولغة قول جديدة» ،وي ّتخذ
زاوية التقاط خم�صو�صة تثق ب�أ�سطرالب احلروف الأبجد ّية م�سبارا ومر�شدا.
ح�س
غري � ّأن ا�ستيالد طاقة احلروف وت�شكيلها رموز ًا �إىل مدن يظ ّل بحاجة �إىل ّ
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بث �إ�شعاعات تنبثق من الق�صيدة
�شعري يفقه �أ�سرار احلروف ولطائفها ،ح ّتى يت�سنّى لل ّرمز ّ
ّ
التاريخي باعتباره ق��ادح عمل ّية الرتميز وحم ّكها وغايتها يف �آن مع ًا.
لت�صب يف ال ّراهن
ّ
ّ
بذلك ت�ستقيم قراءة املدينة-احلرف عمل ّية تكثيف لكيمياء العنا�صرّ ،ثم تنزيلها من ف�ضاء
يتح�س�سه ال�شّ اعر يف الأر�ض
جتريدي �إىل ح ّيز
�سيميائي
ّ
طبيعي ملمو�س ح ّتى تتماهى مع ما ّ
ّ
من عنا�صر .وهو املنحى ال ّرمزي الأبرز الذي انتقاه �أدوني�س لت�شفري املدن العرب ّية يف �شكل
�شعري
بن�ص مِ ن دفاتر ال َفلَك ،وا�سته ّله ببيان
ّ
حروف مرتّبة ترتيبا �أبجد ّيا يف الكتاب ،بد�أها ّ
يائي
يقول فيه		:
�سي ْم ٌّ
َل ُ
		
قيط ال ّن ُجوم
ا�س ُمه �أَ ْب َجد
		
ْ
َ�صديقُ املُتن ّبي ونجَ ِ ٌّي لأَ ْهوائه.
َي ُ
قارعة ال َهواء يف َ�س َفر َدائم،
عي�ش َعلى َ
8
َي ْق َر أ� َدفا ِت َر الف َلك و ُي َ�ؤ ِّرخ ل ْل ُمدن.
أر�ضي يف نقطة تقاطع بني الرتاب والهواء
إ�نّه ّ
ال�سفر اجلديد القائم على قراءة ال ّ
أبجدي املنت�صب على قارعة امل��دن را�صد ًا و�ضعها الآينّ .وبوا�سطته
يت�ش ّربها احل��رف ال ّ
ال�سقوط يف اخلطاب الإيديولوجي املبا�شر الذي �سبق �أن واكب ال ّثورات
يحاول املبدع اجتناب ّ
والهزائم العرب ّية ،فجعل الق�صيدة �أ�شبه ببيان
�سيا�سي مفتقر �إىل الكثري من املق ّومات الفن ّية.
ّ
ُ
بهذا يع ّد
ال�شعري
احلرف املر َّمز موطن ًا ومدينة �إثرا ًء م� َّؤطر ًا ب�آليات اال�شتغال
ّ
احلديث .يقوم هذا ال�شّ كل من ال ّتوظيف على ال ّربط بني احل��رف باعتباره رم��ز ًا وا�سم
العربي املعا�صر بل يعود �إىل
يخ�ص ال�شّ عر
البالد باعتباره مرموز ًا �إليه .ولي�س ذلك ابتداع ًا ّ
ّ
ا�ستعماالت �أدب ّية قدمية تقوم على بع�ض الظواهر البالغ ّية التي يتولىّ من خاللها احلرف
الأ ّول من اال�سم الكناية عن املُ�س َّمى ،وهو املق�صود با�ستعمال «اخلوالف» كما ع ّرفها الفارابي
ومفردها ‘خالفة’ �أو‘بديل’ « : substitutاخلوالف نعني بها كل حرف من حروف املعجم �أو ك ّل
لفظ قام مقام اال�سم عندما مل ي�ص ّرح باال�سم 9».وقد قادنا النّظر يف بع�ض حروف املدن �إىل
تبينّ قدرة احلرف على نقل مظاهر امل�أ�ساة املنعك�سة على مر�آة الق�صيدة كائن ًا �شعر ًّيا متق ّلبا
بني املجاز وال ّرمز.
فكيف يتفاعل ال�شّ عر املعا�صر مع ‘وظيفة املطابقة’ ويح ّولها �إىل ‘وظيفة �إيحاء’ ؟
الإجابة ح ّملها �أدوني�س َ
حرف املدينة دال ،قال :
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ا َمل ِدي َنة َدال :
ال�ش ْي ِء فيِ ا َمل ِدي َنة َدال هُ و َّ
َ�ش ْكل َّ
ال�ش ْيء َنف ُْ�سه ،وال َك ِل َم ُة
املقيم فيها ،ا َمل� ُأخ ُ
وذ با َمل ْع َنى
ِهي ُح ُروف َهاَ � .
أنت� ،أَ ُّيها ُ
10
َال َمدي َن َة َل َك َغيرْ ا َمل َجازِ.
لي�س املق�صود بـ«املجاز» يف الأر�ض امل�شفّرة حروف ًا �أبجد ّية املعنى اال�صطالحي
ياقي املوقوف على املنظومة ال ّدالل ّية للق�صيدة احلروف ّية.
املت َعارف بل املق�صود به املعنى ّ
ال�س ّ
رمزي ثقا ّيف ال يخلو من
بالغي
حينئذ تتح ّول وظيفة احلرف من معطى
معياري �إىل معطى ّ
ّ
ّ
بعد �
إيديولوجي يلهج بل�سان حال ال�شّ اعر و�شعبه .لت�صبح العملية مبطنة� ،شاعر يكتب حرف ًا،
ّ
كيميائي
�شعري
وحرف يك�شف عن ا�سم ،وا�سم يحيل على وطن ما هو يف احلقيقة �سوى كائن
ّ
ّ
أر�ض
مك ّون من عن�صر
لغوي يت�ش ّربه احلرف .و�إذا كانت ال ُ
جت�سده الأر�ض ،وعن�صر ّ
طبيعي ّ
ّ
َ
وال�صدى يتوارى ال�شّ اعر خلف كائناته
ال�صوت ف� ّإن
ال�صوت ّ
ال�صدى .وبني ّ
احلرف هو ّ
هي ّ
ال�صدى والنداء ,عنوان ًا انتقاه �أدوني�س للق�صيدة و�أي�ض ًا لزاوية تمَ و�ضع
ال ّرمز ّية� ،أي بني ّ
احلرو ّيف من كائناته ال ّرمز ّية :
ال�ص َدى وال ِّن َدا ِء َي ْختَبئ
َبينْ َ َّ
تحَ ْ َت َ�ص ِقي ِع ا ُ
وف َي ْخ َت ِبئ
حل ُر ِ
11
فيِ َل ْه َفة التَّا ِئ ِه ِني َي ْخ َت ِبئ.
يلمح �أدوني�س �إىل ما �سيكتنف احلرف – الأر�ض من امتزاج بني العنا�صر الثقاف ّية
يج�سد العن�صر ال ّلغوي اختباءة ال�شّ اعر ما بني املجاز وال ّرمز ،حيث تلتب�س
والطبيعة� ،إذ ّ
غوي’  .méta- langageفال
�أدواته اللغو ّية ب�أ�صولها الطبيع ّية وال�صوف ّية متخف ّية يف ‘ماوراء-ال ّل ّ
يجد ال�شّ اعر من مالذ �سوى مالحقة املعنى من بني �صقيع احلروف متق ّم�ص ًا دور ال ّتائه
املنقذ ،تيه ًا يف احلرف �أم ًال يف ا�ستيالد املدينة .وهو ما يقت�ضي من املتلقّي –بداية -ا�ستدعاء
عري .حينئذ يتق ّم�ص ال�شاعر دور املواطن
ال�سياق ال�شّ ّ
احلروف ب�أ�صدائها ال ّدالل ّية املتاحة يف ّ
الذي يراقب الأحداث عن بعد دون �أن يفتح فمه ببنت �شفة خمافة �أن يكون ‘للجدران �آذان’
ح�سب العبارة امل�شاعة والتي ترجمها �أدوني�س رمز ّيا يف �إ�شارته �إىل حال املدينة دال :
ال�ص َراخ فيِ ا َمل ِدي َنة َدال ؟
ِمنْ �أ ْينَ َي ِجيء َه َذا ُّ
حت�سه،
َ
(ما �أَ ُقو ُل ُه هُ َنا َي ْن َط ِبقً َع َلى ا َمل ِدي َنة َباء)َ ،ك ْي َف َي ْحدُث �أَ َّن َك ُّ
َ
َ
للج ْد َران ِه َي �أ ْي ً�ضا َز ِف ُري َها
َت َرا ُهَ ،ت ْلم�س ُه و َال َت َكا ُد �أنْ ت َْ�س َمع ُه ؟ ُ
12
وال َف َ�ضا ُء َنف ُْ�س ُه َ�ش ِهيق.
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أح�س ،ال �أ�سمع ،ال �أتك ّلم’.
ال�شعري تعبري
ك� ّأن املقطع
ّ
ّ
جمازي عن قولنا �‘ :أرىّ � ،
يف �إ�شارة �إىل م�صادرة حر ّية ال ّر�أي وحقّ ال ّتعبري .من الوا�ضح � ّأن ال�شّ اعر احلرو ّيف املعا�صر،
وهو ير ّمز مملكة حروف البالد العرب ّية ،ي�ستبطن هاج�س ر ّدة فعل ‘مماليك الطوائف’ .فمثل
ال�صور ال�شعر ّية امل�ستبطنة ملعاين الترّ ويع والقهر مبثوثة يف �إيقاع زفري اجلدران و�شهيق
تلك ّ
ال�سمع قرار ًا �إراد ًّيا ق�صد ًّيا من ال�شّ اعر
حا�سة ّ
الف�ضاء يف املدينة الدال ،لذلك يبدو تعطيل ّ
أيديولوجي من توظيف الطاقة الإ�شار ّية يف
يقيه من مغ ّبة الكالم وتبعاته .هنا يبدو املق�صد ال
ّ
احلرف ،وقد التزم به ال�صوف ّية لأنهم عا�شوا ظروف ًا م�شابهة� ،إ ّياها ق�صد الق�شريي بقوله :
13
«و�صلح لل ّتخاطب باحلروف املنفردة على �سنّة الأحباب يف �سرت احلال».
َ
� ّإن عمل ّية حتيني �إيقاع احلرف املكا ّ
ين وا�ستنطاقه بل�سان حال املجموعة يثبت مدى
وال�صو ّيف يف خدمة ال ّراهن الآينّ ،بقدر ما ي�ؤ ّكد
ّاتي ُ
مهارة الق�صيدة احلروف ّية يف تطويع الذ ّ
أر�ضي على التقاط ال ّلحظة الراهنة مبر�صده املحيط بال ّتاريخ واجلغرافيا.
قدرة احلرف ال ّ
ال�صويف ال ميكن �أن ي�أ�سر ال�شّ اعر �أو يعزله عن ع�صره.
لذلك جنزم ب� ّأن املرجع ّ
قد ي�س ّرب احلرف فعل ّيـًا بع�ض ن�سيمات ح ّرية حلروف املدينة وق�صيدتها ب�أن يتيح
لل�شّ اعر الذي يعاي�ش ما يجري يف حلظته ال ّراهنة وي���ؤ ّرخ ‘مللوك الطوائف’ �أن يقول كلمته
أر�ضي
ويعبرّ عن موقفه من مظاهر ال ّدمار دون �أن يقع حتت طائلة ‘العقاب’ ،ففي احلرف ال ّ
ت�سريب للإيديولوجي �أراد منه ال�شّ اعر احلرو ّيف جتاوز حال اخلوف واحلرمان واحل�صار،
جماعي ،من �ش�أنها �إفراغ �شحنات من
�إذ ت�ضمن الق�صيدة احلروف ّية ر�ؤية ت�أمل ّية ذات منزع
ّ
م�شاعر القمع والقهر ،لذلك وجدت يف احلرف �سبي ًال لل ّتق ّية يعفي ال�شّ اعر من اخلطابات
الثور ّية املبا�شرة التي من �ش�أنها �أن تع ّر�ض �سالمته للخطر ال�س ّيما �إذا ما كان اخلطاب ّ
مبطن ًا
بر�سائل �إىل ‘ملوك الطوائف’ ،وما قيل على املدينتني ‘دال’ و‘باء’ يقال على املدينة ‘تاء’
وغريها من املدن احلروف.
فبالإ�صغاء املرهف �إىل حروف املدن العرب ّية تتناهى �أ�صواتُها �إىل م�سامعنا رج َع
�صدى لكينونة املبدع ولأوجاع وعاهات طالت كينونة الأر�ض ملتب�سة املالمح م�ش ّتة الإيقاع بدء ًا
من الأنني والن�شيج والهمهمة وانتهاء بال ّت�أتاة التي ا�ستبطنها �أدوني�س تكرار �صوت وتع ّددية
حدث انطالق ًا من املدينة تاء :
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ِمنْ ُك ِّل َح ْرف
ت َْخلق ا َملدين ُة تـاء ُك ْر�س ًّيا
ً 14
منْ ُك ّل َكلم ٍة ت َْخلق ب ْيتا.
ك� ّأن املدينة ‘تاء’ قد �أ�صابت الف�ضاء الذي ين�سج الأحداث بعدوى خلخلة الكرا�سي
الواقعي  :هل هو
وزعزعة البيوت .فما حم ّل تكرار احلرف من ال ّداللة ال ّرمز ّية ومرجعها
ّ
تكرار تناغم وتوا�شج ؟ �أم تكرار ن�شاز وتنافر ؟
أيت
تذ ّكرنا تاء مدينة �أدوني�س بباء املت�ص ّوفة وقد قال فيها �أحد �شيوخهم « :ما ر� ُ
ال�صوف ّية �سريان احلرف ذاته
�شيئا �إ ّال ور� ُ
أيت البا َء عليه مكتوب ًة 15».لي�س املق�صود باملقولة ّ
على م�سميات خمتلفة و�إنمّ ا املق�صود جت ّدد عني احلرف بح�سب جت ّدد املقامات والأمكنة
بل حتى جت ّدد الأنفا�س ونب�ضات القلب ،وذلك بفعل جريان احلرف مع ك ّل نفَ�س وتفاعله مع
تغيرّ حركة الف َلك املو ِّقع لنب�ض الزّمن داخلنا ،بيد �أنها تظ ّل من املعارف املوقوفة على �صاحب
الك�شف دون �صاحب املقام ،وبيانه يف ما �شرح ابن عربي بقوله « :ويزيد �صاحب الك�شف على
العالمِ من جهة املقام املذكور ،وهو مث ًال ‘ ُق ْل َت’� ،إذا ك ّررتَه من ا�سم بعينه ،فتقول لل�شّ خ�ص :
‘قلت’ الأ ّول غري ال ّتاء التي يف
وقلت كذا’ .فال ّتاء عند �صاحب الك�شف التي يف َ
‘قلت كذا َ
َ
َ
املخاطب تتج ّدد مع ك ّل نفَ�س [ ]...وكذلك احلركة التي �أوجد احلقّ –
‘قلت’ ال ّثاين ل ّأن عني
َ
تعاىل -ال ّتاء الأوىل غري احلركة التي �أوجد عنها ال ّتاء الأخرى بالغ ًا ما بلغت ،فيختلف معناها
ال�صوف ّية وتاء
ّ
بال�ضرورة 16».على هذا االعتبار نقف على خيط ّ
رمزي ناظم بني تاء املنظومة ّ
الق�صيدة احلروف ّية املعا�صرة من حيث قدرة ٍّ
كل منها على ال ّتفاعل فال ّتوالد.
َ
املخاطب التي �أطنب ابن عربي يف �شرح ت�ش ّكالتها وجتلياتها �إنمّ ا هي تاء
لك� ّأن تاء
‘�أنتِ تون�س’ ال ّراهن املعي�ش وهي �أي�ضا تاء ‘�أنتِ بريوت’ الذّكرى غري املن�س ّيةّ ،ثم �إنّها بعد
ك ّل هذا وذاك تاء ‘� ِ
أنت’  :ممكن املدن واحتمال ال ّثورات.
أنتَ �/
من الوا�ضح� ،إذ ًاّ � ،أن احلرف-املوطن كان وما يزال عاد ًال يف توزيع الآالم والآمال
على املدن العرب ّية جمعاء .كذا تتناهى �إلينا �أ�صوات احلروف الآن رجع �صدى لتاء تون�س.
الرمزي يظ ّل
فلي�س ذكر املدينة الواحدة �إ ّال من قبيل داللة اجلزء على الك ّل ،غري � ّأن ال�شعر
ّ
مما ي�ضط ّر ال�شّ اعر للتخ ّلي �أحيان ًا عن ال ّتلميح وال ّلجوء �إىل
م�ستع�صي ًا على التلقّي
اجلمعيّ ،
ّ
ال ّت�صريح من قبيل ما ذكره �أدوني�س يف ق�صيدة م ّراك�ش  /فا�س :
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وحني �أَذ ُك ُر َبيرْ ُ وت� ،أع ِني
ِ
ِد َم ْ�شق ال ِّر َيا�ض َبغ َْداد ال َق ِاه َرة
�أَذ ُكر َق َبا ِئ َل َت َت َه َّدم و� ْأغتَبط
17
َك�أَنَّ املُ ْ�س َت ْق ِب َل َيترَ َ َّبى َع َلى َي َد ّي !
بني واقع الهدم وحلم �إعادة البناء ت�ستبطن حروف املدن رغبة جاحمة يف ملء
ال�صور املته ّدمة
ال ّثغرات التي �أحدثها الواقع .ح ّتى حتقّق تلك الغاية فهي بحاجة �إىل تعميق ّ
ح ّتى تك ّثف �شحنة ال ّرموز اللغو ّية البنّاءة .لذلك عادة ّما ي�ستبعد ال�شّ عراء الوظيف َة املجاز ّية
ويبجلون عليها ما ميكن ال ّتعبري عنه بـ ‘الوظيفة ال ّرمز ّية
الت�صوير ّية للحروف الأبجد ّيةّ ،
الإحيائ ّية’.
ومهما �أب��دى ال�شّ اعر احل��رو ّيف مهارة يف لعبة الإب���دال بتغيري ح��روف الأ�سماء
و�أ�سماء احلروف فلن ي�صوغ ا�سم ًا نهائ ًّيا ‘للمدينة الفا�ضلة’ ل ّأن �أ�صل ال ّتوا�ضع قابع يف املنايف
ومما قبل احلرف �إىل ما بعد
مما قبل حاء احلرب �إىل ما بعد حاء احلر ّيةّ ،
البعيدة املمت ّدة ّ
النّقطة ،وهذا ما يطيح مبقولة ال ّتكرار املجا ّ
ين حلروف ترت�سم �أ�سماء ملدن �أو مواعيد تعيد
نف�سها ،بيد � ّأن ذاك التعالق ال ّدال ّ
مزي بني تكرار احلروف وما حتيل عليه -عيان ًّيا-
يل ال ّر ّ
اخلا�ص» 18على ح ّد عبارة اجلاحظ .هذه ال ّر�ؤية
خا�ص
ّ
من مدلوالت ين�ضوي �ضمن «معنى ّ
ال�صفو ّية اال�ست�شراف ّية امل�ش ّرعة لتكرار احلروف هي التي �أوم�أ �إليها �أدوني�س يف املقطع ال ّتايل
ّ
من الكتاب :
واجها -
ع َّلمتْه املُ ِحيطاتُ �إيقا َع � ْأم ِ
�سوم ال ِّرمال و � ْأ�شكالها،
ال�صحا َرى ُر َ
َع َّلم ْت ُه َّ
ح�سوا ب� ْأ�سرارها و ب� ْأ�سرارِه
مل ُي ّ
يح�سوا الفروقات يف ن ْب ِ�ضه  -و قالوا :
مل ّ
تَتك ّرر � ُ
ألفاظه
ِم ْثل َما تَت َك ّرر �أيا ُمه.
كت َو ْرد ٌة
َ�ض ِح ْ
ُ 19
تَتق ّل ُب يف ال ِع ْطر �أ ْو َراقها.
ال�ضحك بدل الكالم ،وفيه ته ّكم من عدم بلوغ الآخر
�أبلغ ما يف ر ّد ‘وردة’ �أدوني�س ّ
املعياري املغزى من ال ّتكرارّ ،ثم ال ّتعايل على ال ّرد ،ذلك � ّأن اخللف ّية الذات ّية ب�أبعادها احليات ّية
ّ
ال ّل�صيقة بتجربة ال�شّ اعر ،كانت املح ّرك الأ�سا�س للأدوار املتع ّددة التي يلعبها ك ّل حرف ال
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على م�سرح الق�صيدة فح�سب بل على م�سرح وقائع الأح��داث التاريخ ّية ،مبا يطيح مبقولة
االعتباطي.
ال ّتكرار
ّ
من ّثم ف� ّإن ما بدا على املدينة تاء من فو�ضى الأ�شياء وفراغات الأمكنة �إنمّ ا هو
ت�شكيالت �إيقاع ّية لـ‘تاءات’ متوتّرة مفتوحة على مطلق الإمكان ما فتئت تُر ّددها ‘تون�س’
حت�س�س تاء النهايات امل�ستق ّرة املكنوفة يف قيم
و‘بريوت’ يف رحلة �سفَر م�ضنية باجتاه ّ
‘الكرامة’ و‘احل ّرية’ و‘الهو ّية’.
غري � ّأن تل ّونات احلرف الواحد ال تتو ّقف عند ح ّيز املرجع
الواقعي �إنمّ ا تتجاوزه
ّ
العربي املعا�صر يف املنايف
�إىل مدى معر ّيف �أرحب يكت�سي ُبعد ًا فل�سف ًّيا حتوكه عذابات ال�شّ اعر
ّ
املتعاقبة  :منايف الذّات ومنايف الوطن ومنايف الأبجد ّية.
يف منايف الأبج ّدية �ست�سبح احلروف يف ف�ضاءات للخلق جديدة توفّر لها �أريح ّية
ّ
فتتمطط دالالت احلروف وي ّت�سع مفهوم املدينة والبالد لي�شمل الأر�ض
الوجودي
يف ف�ضائها
ّ
الطبيعي الأرحب واحلا�ضن الإن�سا ّ
باعتبارها العن�صر
ين الأ�شمل.
ّ
ال�صور ال�شعر ّية كثافة يف مواكبة حلظة حت ّول املدينة احلرف �إىل عن�صر
لع ّل �أ�ش ّد ّ
ال�صورة ال ّرمز ّية نابعة من ثقة ال�شّ اعر بقدرة حرف
طبيعي
كيميائي ناب�ض باحلياة .تلك ّ
ّ
ّ
الأر�ض منفرد ًا على مللمة كينونته بعون من هو ّيته الطبيع ّية والثقاف ّية مثلما هو احلال مع تاء
املدينة-الأنثى وقد ا�ست�شرفها ال�شاعر �شوقي بزيع يف ق�صيدة َت ْنومية لأطياف (تاء) قائ ًال :
ِب ِر ْف ٍق،
ِيح ُت َ�سا ِند ِن ْ�س َيا َن َها،
َو ِمنْ د ِ
ُون ر ٍ
رت ( تَـا ُء ) أ� ْلوا َنها
َ�ض َف ْ
اوات
ال�س َم ِ
	تحَ ْ َت �أَ ْ�ص َفى َّ
و ا ْرت ََ�س َم ْت َبينْ َ َها َال ِتها ال ُّز ْر ِق
	�أَ ْي ُقون ًة ِمنْ ِ�ض َيا ْء،
	لمَ ْ َت ُكنْ ت َْ�ستق ُّر َع َلى ُ�صو َر ٍة
َك ْي �أُ َف ِّ�سر ِإ� ْم َعا َنها فيِ التَّخ ّفي
َو لمَ ْ تكن الأبجد ّي ُة َت ْك ِفي
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ِل َكي �أ ْقت ِف َي َخ ْي َط �أَ ْن َف ِا�سها
ال�س َوا ِقي
َو ِهي ُتو َل ُد ِمنْ َز ْقزَ َق ِ
ات َّ
20
احل َدا ْء.
ِومنْ َه ْد َه َد ِات ِ
جملى لنب�ض
ال�سواقي وهدهدات احلداء» ي�ستحيل احلرف َ
على �إيقاع «زقزقات ّ
غنائي يحتفي بحدث بعث الأر�ض
حياة جديدة يمُ َ ْو�سق الق�صيدة ويو ّقع كلماتها على تنغيم
ّ
عري.
و�إحيائها بكيمياء الإيقاع ال�شّ ّ
� ّإن اخللف ّية املعجم ّية امل�ش ّكلة لتاء بريوت عند ال�شاعر �شوقي بزيع ولتاء تون�س يف
واقع حال القراءة هي التي �سنتوىل و�صلها بخلف ّية ثقاف ّية �أ�ش ّد جتريد ًا تتقاطع فيها العنا�صر
الطبيع ّية للمدينة مع ال ّرموز ال�صوف ّية للأبجد ّية.
جريدي يطرح ال�شّ اعر املعاي�ش ل ّلحظة ال ّراهنة �أعمق ت�سا�ؤالته :
من هذا املنظور ال ّت
ّ
كيف �سيتولىّ ال�شّ عر حتجيم ذلك الترّ اكم الهائل من الآالم والإحباطات ؟ ومن �أين للق�صيدة
بح ْرف قادر على َح ْر ِف م�سرية ال ّدمار ؟ هذه ال ّت�سا�ؤالت �ض ّمنها �أدوني�س مقطع
ال ّرمز ّية َ
تخطيطات من ق�صيدة ت ْكوين :
َه ِل ال ِع َيانُ َم ْك ُف ٌ
وف َع ْن َها ؟)
		
(هل الإ�شا َر ُة �إ َل ْي َها َع ِ�سرة ؟
ِب�أَ ِّي َ�ش ْيءٍ َي ْن َعتُ الأَ ْر َ�ض ؟
ت ََد ْاخ ًال
		
َت َال ُب ً�سا
		
ِب أَ� ّي َ�ش ْيء َي ْذ ُك ُر َها و َي ْح ِكي َها ؟
					
ُع ُل ًّوا َو ُ�س ْف ًال
21
وا�س ِت َق َامة.
َت ْع ِر ً
يجا ْ
� ّإن �س�ؤال املعنى� ،إذ ًا ،هو �س�ؤال «الإ�شارة الع�سرة» على ح ّد عبارة �أدوني�س� ،أي
امللحة �إىل
�س�ؤال ال ّرمز الكفيل بحكي الأر�ض ال حماكاتها ،ويعك�س املقطع
ّ
ال�شعري احلاجة ّ
ا�ستحداث �آل ّيات �شعر ّية قادرة على جماراة التح ّول الطارئ على ‘واقع الأر�ض’ ال ملج ّرد نعته
وو�صفه والتعبري عنه جماز ًّيا بل للإ�سهام يف تقوميه ومعاجلته على ‘�أر�ض الواقع’ .فكانت
البداية بلفت االنتباه �إىل مظاهر اعتالله انطالق ًا من العبارات املوزّعة توزيعا قلق ًا على
الن�ص (تالب�س ًا /تداخ ًال ،عل ًّوا� /سف ًال ،تعريج ًا /ا�ستقامة ).ومن الوا�ضح � ّأن ال�شّ اعر
ف�ضاء ّ
يع ّول على املخايلة الب�صر ّية الكفيلة بال ّتعبري عن علل الأر�ض ولكن مبعان بنّاءة �أكرث لطفا،
متا�شي ًا مع عنوان الق�صيدة تكوين ،ح ّتى يوحي ب� ّأن تلك الت�سا�ؤالت هي بداية ‘تخطيطات’
تتو ّالها الق�صيدة حينما تق ّرر � َأن ّ
تختط لنف�سها طريق ًا جديدة قادرة على النهو�ض بالأر�ض
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الوجودي يف عنوان ق�صيدة �أدوني�س
عرب تفعيل رموزها الأبجد ّية .ومثلما ح�ضر احلا�ضن
ّ
تكوين ،يح�ضر احلا�ضن احلر ّيف الذي �سينه�ض بعمل ّية التكوين والإحياء يف ق�صيدة تنومية
لأطياف تاء ل�شوقي بزيع وقد ت�ض ّمنت تخطيطات للإجابة عن ال�س�ؤال نف�سه َ :ك ْي َف َ َت ْكتب
املوطن-املدينة ؟
الق َِ�صيد ُة ال َّر ْمزِ َّي ُة
َ
� ّإن امللمح الأبرز يف رحلة ال ّرمز هي كونها رحلة كتابة ال رحلة قراءة ،لذلك ترتاجع
العنا�صر املعجم ّية القائمة وتتق ّدم العنا�صر ال ّرمز ّية الكامنة ،مبا يتيح التح ّول من ح ّيز
ال ّتكثيف �إىل ف�ضاء ال ّت�صريف ،ومن قراءة الأر�ض باحلرف� ،إىل كتابة احلرف بالأر�ض.
2

مرحلة التّ�صريف  :احلرف-املدينة

�ضخ حروف املدينة بجرعات حياة م�ستم ّدة �أ�ص ًال
املق�صود بها �أن يتولىّ ال�شّ اعر ّ
ال�صبغة ال ّتحويل ّية كامنة
من حماكاتها للعنا�صر الطبيع ّية �أو من ا�ستمداداتها الثقاف ّية .هذه ّ
حت�س�سها ال�صوف ّية يف ‘خماطباتهم’ من قبيل ما
�أ�ص ًال يف الكينونة ال ّرمز ّية للحرف ،وقد ّ
ذكره النفّري يف موقف املح�ضر واحلرف ،قال « :وقال يل ما ينقال ي�صرفك �إىل القول ّية،
والقول ّية قول ،والقول َح ْر ٌفَ ،
ال�صو ّيف مع ال ّراهن
ت�صرِ يفٌ  22».لع ّل تقاطع ال ّر ّ
مزي ّ
واحل ْر ُف ْ
العربي كفيل ب�أن يجعل من احلرف َمقام والدة.
ّ
احلرف َ :مقام والدة
رمزي مفترَ َ�ض مل يقله ال�شّ عر ومل
� ّإن حماولة كتابة نقطة رمز ّية حمت َم َلة حلرف ّ
تكتبه الق�صائد ،يتط ّلب �صهر مفاهيم �أدب ّية خمتلفة وف�ضاءات �إبداع ّية متباينة ال يجمعها
�سوى ال ّتوق �إىل اختبار مدى كفاءة �أبجد ّية ال�شّ عر بو�ضعها على ّ
حمك ال ّلحظة ال ّراهنة و�صو ًال
�إىل حتقيق ال ّتماهي الفريد بني ك ّل من هو ّية الذّات وهو ّية الأر�ض وهو ّية احلرف ،ح ّتى َليبدو
حدث كتابة النّقطة �أ�شبه بطق�س بعث و�إحياء ال تت�سنّى الإحاطة به من دون حر�ص على
حما�صرته بال�شّ روط املو�ضوع ّية للكتابة �أال وهي  :املكان ،والزّمان ،وال�شّ كل ،والإيقاع.
ولي�س الف�صل بني هذه امل�ستويات �إ ّال اقت�ضاء منهج ًّيا ،ذلك � ّأن الق�صائد احلروف ّية
عادة ّما ت�ستوعب هذه العنا�صر جمتمعة .أ� ّما ارتباطها عندنا فارتباط تالزم وتكامل كفيل
بتهيئة الف�ضاء العا ّم احلا�ضن لوالدة النّقطة  :نقطة احللم-احلياة-احلرية .وقد �أوعزت
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�إلينا الظروف احلافّة باملوطن انتقاء املق ّومات التالية �أحوا ًال ال�ست�شراف حرفه واال�ستب�صار
يف نقطته :
�ص.
مكان الوالدة  :هنا  :الأر�ض  /ال ّن ّ
زمان الوالدة  :الآن.
�شكل الوالدة ( :ال).
�إيقاع الوالدة َ ( :حـ�آ ).
�شكل الوالدة  :الم �ألف ( ال )
امللحة �إىل �أن تولد النّقطة
لقد أ� ّكدت مرحلة تكثيف ‘املدينة-احلرف’ على احلاجة ّ
‘هنا’ و‘الآن’ .أ� ّما كيف ّية الوالدة فتظ ّل دائما رهن جملة من الثنائ ّيات �أبرزها  :الزّمان/
وال�صوت /اخل ّ��ط ،و�صو ًال �إىل
وال�سماء /الأر���ض ،وامل��اء /ال�تراب ،والأن��ا /الأن ِ��تّ ،
املكانّ ،
احلرف /النّقطة .وال حرف يف الأبجد ّية العرب ّية ك ّلها �أقدر من ال ّالم �ألف على ا�ستيعاب تلك
الأبعاد ال ّرمز ّية القائمة على اجلمع بني االزدواج وال ّتكامل باعتباره �شرط ًا مو�ضوع ّيا لك ّل
�شكلي
والدة .ومن البينّ � ّأن حرف ال ّالم أ� ِلف (ال) ينتحي منحيني رمز ّيني ،فهو من ناحية رمز ّ
للأنوثة ،وهو من ناحية ثانية حرف نفي ونهي يختزل معاين ال ّرف�ض وال ّثورة .فالغرابة واحلال
تلك �أن ينتقى ال�شّ عر �أيقونة اجل�سد دون �سواها ح ّتى ينحت عليها الم ال ّرف�ض طاملا � ّأن اجل�سد
يحتكر منطقة املحظور ال ّديني واالجتماعي يف ال ّثقافة العربية الإ�سالمية .بذلك ت�ستقيم
قراءة حروف املدينة �أ�شبه بقراءة يف «دفرت املع�صية» كان �أدوني�س من �أكرث املتح ّم�سني لها،
يقول يف الكتاب :
�أَ ْق َر ُ�أ ال َي ْو َم فيِ َد ْفترَ ِ ا َمل ْع ِ�ص َيه
َ�ش َذ َر ٍات َع ِن ال َّر ْف ِ�ض ـ َال َءا ِته
َو ِج َر َاحات َهاَ ،و ا ُ
خل ُيوط ال ِتي ت َِ�ص ُل
23
ا ُ
جل ْرح بالأُ ْغ ِن َيه.
جرحا �أو �شرخً ا يف�صل ال�شّ اعر
جت�سد ‘الءات’ ال ّرف�ض ً
ال غرابة واحلال تلك �أن ّ
ومعياري بقدر ما ت�ضمن و�صل �أ�ضالع مث ّلث (ال) بدائرة الكون  :ما
عر�ضي
عن ك ّل ما هو
ّ
ّ
ظهر منها وما بطن.
اعتماد ًا على خمتلف ّ
الظروف احلافّة بوالدة احلرف-املدينة مكان ًا وزمان ًا ّثم
ت�ش ّك َل ٍّ
تن�سم �إيقاع الـ‘حـ�آ’ واال�ستب�صار فيه �إيقا َع �أغني ٍة
خط وكيميا َء ميا ٍه ودما ْء ،ميكننا ّ
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وه�سي�س ُحلم ،متخذين �إ ّياه ا�ستقطار ًا كيميائ ًّيا لإك�سري ال��والدة ،ذلك � ّأن ك ّل ما �سينه�ض
َ
به احلرف من �أعمال �إجناز ّية �إنمّ ا هو تر ّددات دالل ّية حلاء حلم ال�شّ عر يف �أن يعاود ترتيب
ال�صلة مبيمات ‘املنع’،
املوطن ‘حـائ ّيا’ بعد حتريره من خمتلف ال�شوائب ‘امليم ّية’ وثيقة ّ
و‘القمع’ و‘املوت’.
�إيقاع الوالدة ( :حـ�آ)
احلي امل�س ّمى
� ّ
أر�ضي ّ
أهم ما يعنينا يف قراءتنا لطق�س الوالدة � ّأن ذاك اجل�سد ال ّ
‘مدينة’ و‘وطنا’ �إنمّ ا هو احلرف الذي تهبط احلياة منه ،وقد تولىّ ال�شّ عراء �إ�سقاطه على
العربي يف �أن
�أنوثة الأر�ض ع�ساهم يثبتون � ّأن املدينة العربية قادرة على جتديد ثقة املبدع
ّ
العربي
رمزي �صو ّيف قوامه الثقة بكيمياء احلرف
يحلم بها وفيها م ّتكئني يف ذلك على �سند ّ
ّ
وكراماته.
من الت�شقيقات ال ّداللية املن�سربة من ال ّالم �ألف واملو ّقعة حلاء احللم ترت�سم �أطياف
الأنثى-املدينة يف حال املخا�ض «ك�أبعد ما ُي�شت َهى ّ
الط ْيف» ،ق�صيد ًة يقول فيها �شوقي بزيع :
حل ُر ُ
ُن َحدِّ ُق فيِ َما ُت ِري َنا ا ُ
وف  -ال َإ�شا َراتُ
�أَ ْو َما ُت ِري َنا ّ
الط ُيو ُر  -ال ّت َعا ِز ُمي
خل ُط ُ
�أَ ْو َما ُت ِري َنا ا ُ
وط
اث
ا�س َها كا ِلإ َن ِ
ال ِتي َت َت َك َّو ُر �أَ ْق َو ُ
َع َلى ُز ْر َق ٍة َال ُت َ�ض َاهى
و َن ْ�س َ�أ ُل :
َه ْل َي ْن َب ُع ال َّن ْه ُر منْ ُف ْر َج ٍة فيِ الأَ َن ِام ِل
وف
ال�س ُي ِ
�أَ ْم ِمنْ َ�ص ِل ِيل ُّ
ال�س ُنونْ ؟
ال ِتي َغ ّي�ضتْها ُّ
َو َه ْل ( َال ْر) َم أْ� َث َر ُة َّ
الظ ِام ِئ َني
�إلىَ ا َملا ِء
24
اال�س ِت َعار ِة ؟
�أَ ْم ُ�ش ْع َل ُة ِّ
ال�س ْح ِر فيِ ْ
عري على تناغم ك ّلي بني العنوان ك�أبعد ما ُي�شتهَى ّ
الط ْيف والبعد
يقوم املقطع ال�شّ ّ
تق�صد ال�شّ اعر ال ّتعمية يف الإ�شارة �إىل البعد
إ�شاري ال ّر ّ
ال ّ
مزي الكامن يف احلروف .ولئن ّ
الطل�سمي للأبجد ّية مم ّث ًال يف ال ّدمج بني «احلروف والإ�شارات» ّثم بني ّ
ّ
«الطيور وال ّتعازمي»،
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ف� ّإن ب�ؤرة ال ّداللة الرمز ّية تر ّكزت يف تلك «الفرجة يف الأنامل» والتي حتاكي يف هيئتها حرف
ال�سيوف با�ستعادتها �صليلها بعد �صد�أ �سنني.
ال ّالم �ألف ،ومنها ينبع النّهر وينطلق �إيقاع ّ
املعياري لـ«فرجة الأنامل» واملتعا َرف عليها جمع ّيا عالمة ن�صر،
وب�صرف النّظر عن البعد
ّ
مزي أ�نّها �أحد ت�شقيقات ال ّالم �ألف �شك ًال و�أحد �أ�صداء
ف� ّإن ما يعنينا يف �سياقنا احلرو ّيف ال ّر ّ
احلاء �إيقاع ًا و�أحد جت ّليات �أنوثة الأبجد ّية و�أنوثة الطبيعة �إيحا ًء� ،إذ تظ ّل الفجوة الفا�صلة
بني الأنامل معين ًا ناب�ض ًا مبمكن �أحالم ووالدات نظرا �إىل احلياة املن�سربة منها يف م�ستويات
رمز ّية كيميائ ّية ع ّدة� ،أبرزها :
تد ّفق املاء  :م ّثلت ‘الفرجة’ عند ال�شّ اعر منبع النّهر وم�أثرة الظامئني �إىل املاء،
مائي ح�سب املقاربات ال ّرمز ّية لطبائع احلروف ،وقد �أجمعت
ومن املعلوم �أن احلاء حرف ّ
مف�سري القر�آن.
على ذلك م�صنّفات الفال�سفة والفلك ّيني واملت�ص ّوفة وح ّتى بع�ض ّ
ال�صحارى ّ
الظم�أى �إىل
�أ ّم��ا كيميائ ًّيا فعلى عن�صر امل��اء يتو ّقف حتويل ت��راب ّ
�صل�صال خلق وموطن خ�صب ،لذلك مل يكن عن�صر املياه ليغ َّيب عن معاجلة مظاهر االعتالل
ج�سده
يف احلروف الأبجد ّية ،بل كان �أحد الإيقاعات الن َِّد ّية يف غنائ ّية احلرف املعتل ،وقد ّ
�شوقي بزيع يف مائ ّية اليا ْء ،جرع َة �شفا ْء : ...
َ ...و َ�ص ْر َخ َة َمنْ َ�س َعوا فيِ ر ْب ِع َها ا َ
خلال
�إلىَ َح ْر ٍف
َي ُّ
فك ُ
املائي
و�ض ُ
وح ُه ُّ
25
ال�ص ْح َرا ْء.
ُلغْزَ ا َمل ْو ِت فيِ َّ
يخ�ص ال�شاعر حرف الياء بعن�صر املاء ل ّأن معنى الن�سبة يف الياء هو
ال غرابة يف �أن ّ
املائي ُلغْزَ ِ
ما يخ ّل�صها لل ّداللة على الهو ّية ويح ّولها من حرف ع ّلة �إىل حرف « ّ
املوت
يفك ُ
و�ض ُ
وح ُه ُّ
يتخ�صب ُحلمي ،هنا ُنز ّوج ا ُ
رح للأغني ْه».
جل َ
ال�صحراء» ك ّلما هم�س « :هنا يولد وطني ،هنا ّ
يف ّ
�ضمني مع ك ّل من ثنائ ّية ‘الواقع واحللم’،
تبدو ثنائ ّية ‘اجلرح والأغنية’ يف حوار
ّ
‘ال�صحراء واملاء’ وهي يف جوهرها ا�ستدعاء لقيم البداوة التي �سعى من خاللها بع�ض
ّ
ال�صعاليك الذين هام بهم �أدوني�س ،فلم ين�س �أن
�شعراء احلداثة �إىل ت�أ�صيل منوذج ال�شّ عراء ّ
يف�ضل �إيقاع الم ّية ال�شّ نفرى ،و فاء لـ‘ال ال ّرف�ض’ باعتبارها �أبرز النجوم املط ّوفة يف �سماء
ّ
املدينة ،وبها يتغنّى قائ ًال :
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نجَ ْ َم ٌة َال تحُ ِ ُّب ُز َهيرْ ًا
َو َت ْع َ�شق المية َّ
ال�ش ْن َف َرى
لمَ ْ َي َن ْم َم َّر ًة َف ْو َق ِز ْن ِد ال َق ِبيل،
َو لمَ ْ َي ْرجع ال َق ْه َق َرى.
َيت ََد َّث ُر َث ْو َب ال َه ِجريْ ،اح ِت َفا ًء
26
ِب ُنق َْط ِة َما ْء.
بذلك يتج ّلى اجلامع امل�شرتك بني ال ّرف�ض والنّ�صر واملاثل �سيميائ ّيا يف ال ّالم �ألف
حرف ًا مب�شّ ر ًا باحللم.
نف�س ّية كيميائ ّية يتو ّالها احلرو ّيف ،تقوم على ا�ستبطان
ّ
يتم هذا ال ّتماهي عرب عمل ّية ّ
ٍ
كائنات مفعم ًة باحلياة .غري
فمزجها بعنا�صر احللم ،ومن ّثم ت�صريفها
عالمات الأبجد ّيةْ ،
� ّأن مظاهر اخل�صب واالمتالء ال تفهم مبعزل ع ّما �س ّربته كيمياء العنا�صر من مياه  :مياه
ال�صورة املائ ّية التي يع ّول
جماع ،ومياه �ألوهة ،ومياه دم ودموعّ ،
مما ينتهي بنا �إىل مركز ّية ّ
عليها �شعراء املوطن يف تناولهم لكيمياء احلروف وعنا�صرها ّ
حت�س�س
الطبيع ّية .فلو حاولنا ّ
عري ،مبعنى
ّ�ص ال�شّ ّ
العن�صر الغائب الذي ال ّ
يتم املزج واخللق من دونه لوجدناه يف بيا�ض الن ّ
امل�سكوت عنه وما مل َي ْ
نقل .le non dit
تلك الفراغات الدالل ّية والبيا�ضات النَّ�ص ّية �سرعان ما تتلقّفها ال ّلحظة ال ّراهنة
حيث حتت ّل حروف املدن العربية مركز ال ّتكثيف املكا ّ
ين امله ّي أ� لتحويل حرف ‘ال’ من االنفعال
�إىل الفعل� ،أي من ال ّتعبري بحروف رف�ض �إىل ال ّتب�شري بحروب ن�صر ،يف عمل ّية تبد أ� با�ستعادة
«ال�سيوف ل�صليلها» ح�سب عبارة ال�شاعر �شوقي بزيع.
ّ
ال�سيوف ل�صليلها  :رمز ًا �إىل ا�ستعادة الأمل يف النّ�صر .وبالإ�ضافة �إىل
ا�ستعادة ّ
ا�ستعادة بريق حاءات احللم احلر ّية واحلقّ ف� ّإن احلاء يتناهى �إىل م�سامعنا �صوت ًا يحاكي
ال�سنون» ،وح�سبنا ا�ستح�ضار ما �أورده ابن �سينا يف ا�ستبطانه
«ال�سيوف التي غ ّي�ضتها ّ
�صليل ّ
27
حلرف احلاء حني ذكر أ�نّه «يحدث عن ّ
حك ج�سم لينّ ح ّكا كالق�شر بج�سم �صلب ».ذلك
ال�شعري للحرف.
بع�ض من �أوجه التقاطع بني املجاز وال ّرمز يف ال ّتوظيف
ّ
ال�س ْحر من اال�ستعارة  :وقد ت�ض ّمنته
�إح�ي��اء املجاز يف �صميم ال� ّرم��ز و تفتيق ّ
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اللغوي بالعن�صر ّ
املعياري
بيعي ،والعن�صر
الق�صيدة احلروف ّية يف �شكل دمج للعن�صر
ّ
ّ
الط ّ
ال�س ْحر يف اال�ستعار ِة» هي �أبلغ عبارة عن وم�ضة ال ّداللة ّ
الطقو�س ّية
بال ّال
ّ
معياري ،ولع ّل «�شعلة ّ
املنبج�سة من مزج �سيمياء الأبجد ّية بكيمياء موطن يعي�ش حال خما�ض
‘حائي’ .هذا ما منح
ّ
«حححـ ّر ّي ْه».
«ححـ ...مل»ُ ،
ال ّالم �ألف �شكل الوالدة بقدر ما منح احلاء �إيقاعات « :حححـيا ْه»ُ ،
ل ّأن تلك احلاءات تظ ّل منفتحة �أبد ًا على املمكن ارت�أينا �إ�سقاط الهمزة عالمة
وقف ال ّت�صويت باحلرف ،احتذاء بال�صوف ّية حتى تكون �إيقاعات امل��دن �أ�صداء متفاوتة
ال�سفر
للـ‘حـ�آ’ املتدفّقة من ال ّالم �ألف دون �أن يكبح جماحها وقفٌ وال قط ٌع .ولو متادينا يف ّ
ال�صو ّيف لوجدنا ال�شّ كل ال ّتايل امل�ض ّمن يف طوا�سني احل ّالج خ َري �سند للمنحى
مع احلرف ّ
مزي الذي انتقيناه مع وعينا الكامل باختالف املنطلقات واملقا�صد .فيكفي �أن نركن �إىل
ال ّر ّ
بع�ض ال ّتجريد فنخ ّل�ص مدن الثورات من �أ�سمائها وثورات املدن من احوالها ح ّتى نقف على
جامع م�شرتَك مي ّوج ذبذبات ‘ال’ على �إيقاع الـ‘حـ�آ’ ،وقد تع ّمدنا مقارنته برمز ّية ال ّدائرة
ال�صوفية بقيامها على مركز ّية ال ّالم �ألف طاملا � ّأن «ال  :هي الذّات دون �صفات» ح�سب ال ّر�سم
ّ
28
الذي �أرفقه احل ّالج بـ طا�سني ال ّتنزيه  ،و�ش ّكله على النّحو ال ّتايل :

من البينّ � ّأن تنزيل ال ّلوح ال�صو ّيف من عليائه ال يحول دون �أن ت�ستم ّر الالم �ألف يف
احت�ضان حدث الإحياء كما ال مينع احل آ� من موا�صلة ترديد �إيقاع البعث وترجيعه.
عري للحروف الأبجد ّية لتبينّ لنا � ّأن ما �ش ّكله
ولو د ّققنا النّظر يف ال ّتوظيف ال�شّ ّ
ال�صوف ّية
املرت�سخة يف املنظومة ّ
ال�شّ عراء رمز ًّيا يتطابق �إىل ح ّد بعيد مع ال ّت�ص ّورات ال ّرمز ّية ّ
لغوي عرفا ّ
ين فح�سب بل �صورة
حول مائية احلاء ،ح ّتى � ّأن ابن عربي ال يق ّدمها على �أنّها رمز ّ
عري ،وهذا ما جعله يطرحها يف �صيغة بيان عرفا ّ
موجه
رمز ّية مع ّدة لال�ستثمار ال�شّ ّ
إن�شائي ّ
ين � ّ
حا�ضا �إ ّياه على تد ّبر احلاء ولطائفها :
مبا�شرة �إىل املتلقّي املت أ� ّمل ًّ
وال�ص َو ِر (الب�سيط)
ف�إنْ ت َر ّح ْل َت عنْ َكـ ْو ٍن وعنْ َ�ش َبـ ٍـح
واح ُّ
َفا ْر َح ْل �إلىَ َعالمَ ِ الأ ْر ِ
ُ
جاءت ع َلى َق َـد ِر
رت	�إ َلــى َحقا ِئقها ْ
قد َن َظ ْ
الت ال َع ْر ِ�ش ْ
وانظ ْر �إىل َح ِام ِ
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		�أنْ َال ُي َدانيِ وال َي ْخ َ�شى ِمنَ ال ِغ َي ِـر.
وع َّزتـُـه
تجَ ِ ْـد لـِ َحــا ِئ َك ُ�س ْلطـا ًنا ِ
خا�صة
يع�ضد ابن عربي �أبياته ال�شّ عر ّية ب�سند ّ
نظري مفاده � ّأن «احلاء حرف من ّ
تر�سخ الداللة ال ّرمز ّية يف مرجعها ّ
وامليثي
بيعي
ّ
اخلا�صة ..عن�صره املاء 30».ف�ضال عن ّ
ّ
الط ّ
رطي بني تدفّق الكلمة وتدفّق املاء ووالدة احلياة من قبيل قوله :
يني حيث التالزم ال�شّ ّ
وال ّد ّ
31
�شي ٍء َح ٍّي».
« َو َج َع ْلنَا ِم َن املا ِء ُك َّل ْ
29

ال�صوف ّية قد احتكرت ال ّرمز �إىل احلرف الذي تولىّ رفع العر�ش
ومادامت احلاء ّ
املائي ،فال غرابة �أن تلتب�س يف ذاكرة ال�شّ اعر املعا�صر ب�صورة احللم ،و�أفق املعنى ،و�سقْف
ّ
احلوا�س جميعها ،يف طق�س
�شعري يتولىّ تزويج الواقع للحلم.
ال ّر�ؤيا ال�شّ عر ّية ،حيث تندغم
ّ
ّ
على � ّأن تلك الذبذبات الوجود ّية �ستخلع لبو�سها ال ّتجريدي ك ّلما اجتهنا قدم ًا �صوب الكتابة
ال ّرمز ّية احلديثة حيث تقحمها �ضرورات اللحظة ال ّراهنة يف هواج�س الأبجد ّية امللتبِ�سة
وا َملواطن امل�س َت َلبة .حينئذ ال مف ّر من �أن يفارق ال�شاعر موقع االنفعال بالوجود �إىل موقع الفعل
فيه وذلك با�ستيالد احلياة عرب جمامعة ال ّلغة–الأر�ض ،كحال �أدوني�س يف ق�صيدة ت ْكوين :
باركيني� ،أ ّيتُها الأ ّم � /أ ّيتُها ّ
الطبي َعة
و�أ ْن ِت ْام َن ِحيني اللُّغ َةِ ،
املُ ِوم�س.
ُا ْخ ُر ْج �إىل الأ ْر ِ�ض �أ ُّيها ّ
الطفْل
َخ َر َج
َه َب َط ِمنَ َ
احل ْرف
ا ح د = د ح ا  الأَ ْر َ�ض
32
دائ ًما َي ْ�صن ُع َط ِري ًقا ال ت ُقو ُد �إىل َمكان.
من رحم احلرف يهبط ال�شّ اعر ليتولىّ �إعادة مت ُّثل املوطن وترتيب �أ�شيائه .وت�ستم ّد
الق�صيدة ‘احلروف ّية’ طاقاتها ‘التكوين ّية’ بدءا من عنوانها تكوين مرورا بتكثيف رموز
اخل�صب املوزّعة بني �أنوثة ال ّلغة و�أنوثة ّ
الطبيعة ّثم انتهاء بت�ضمني امللفوظ القر�آ ّ
ين ال ّدال على
أر�ض ب ْع َد ذ ِلك َد َح َاها 33».ف� ّإن ال�شّ اعر يبدو
نا�ص مع الآية « :وال ُ
حدث اخللق الأ ّول .ورغم ال ّت ّ
الوثوقي ،وذلك با�ستثمار
حري�ص ًا على تغيري زاوية التقاطه للعبارة القر�آن ّية وخلخلة ن�سقها
ّ
ما يوفّره اجلنا�س من ت�ص ّرف يف تراتب احلروف لك ّل من (ا ح د) و(د ح ا) بالإ�ضافة �إىل
�سلبهما خ�صي�صة االنتظام ّ
اخلط ّي للعالمة ال ّلغو ّية عرب تفكيك �أو�صال الكلمتني �إىل حروف
ّ
مما ُيخرج حدث
ودحوها عرب املخايلة الب�صر ّيةّ ،
مقطعة ح ّتى ي�شحذها لت�شكيل دائرة الأر�ض ْ
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أر�ضي
الغائي
اخللق عن طوره
القد�سي املح ّوط بهالة من احلكمة الإله ّية ،وينزل به �إىل ف�ضاء � ّ
ّ
ّ
مقذوف يف ال ّالمكان ،حمفوف بالإمكان.
� ّإن حال الهبوط من احلرف مت ّثل ب�ؤرة الداللة ال ّرمزية يف قول �أدوني�س « :هبط من
احلرف» ،وهي حال �صوف ّية يف جوهرها ت�ستوحي طق�س التماهي مع احلرف واتخاذه معراج ًا
لكن املبدع املعا�صر ال ي�ستبطن جتربة احللول ال�صوفية �إ ّال ليع ّدل
للحلول يف الذّات الإله ّيةّ ،
من وظيف ّية ال ّرمز احلريف ويح ّوله من معراج �إىل َم ْهبط .فحلول ال�شّ اعر ما هو �سوى حلول يف
الذّات ‘الأر�ض ّية الوطن ّية’ ولكن عرب م�سالك ال ّلغة ومتاهات حروفها .ويف ال ّر�سم ال ّتايل بيان
غوي ،حيث يبدو االختالف بني
لتط ّور احلقول الداللية التي حت ّركت فيها رمز ّية العن�صر ال ّل ّ
الكتابة ال�صوف ّية القدمية والكتابة ال�شعرية املعا�صرة :
ال�صويف /
					
ال�شّ اعر ّ
		
اهلل
				
(ا ح د) = (د ح ا)
		

عروج
اهلل  الأر�ض		
		
احلرف
				
( �أ ) )( 
		

				
﹜
		
﹜
		
ال�صو ّيف
			
ال�صويف  /م�شغل ال�شّ اعر
ّ
م�شغل ّ
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احلرف

الأر�ض املدينة

من �صميم احل��رف ت�ش ّكلت هو ّية الأر���ض يف ال ّتخطيطات ال ّرمز ّية للق�صيدة
يتح�س�س املبدع �سبيله �إىل �إعادة ترتيب عامله بدء ًا من ا�ستقطار
احلروف ّية ،وبوا�سطة احلرف ّ
نقطة الأنثى -املدينة.
من �أنوثة املدينة يتج ّلى وجه االحتياج �إىل مائ ّية النّقطة .ولئن ا�ستنفرت الكيمياء
خمتلف العنا�صر ّ
الطبيع ّية بغية �صهر احللم بالواقع ،ف� ّإن نقاط املاء ال ّدماء هي الكفيلة
وحدها بتحويل احتمال اخللق �إىل يقني .لذلك �سخّ رت الق�صيدة احلروف ّية �ش ّتى مكنوناتها
املعرف ّية و�آل ّياتها الف ّن ّية ح ّتى تَقول نقطة املاء  :بناء �شعر ّيا ،ومو�سيقى داخل ّية تو ّقع دعا ًء من
ال�سماء �إىل هذه الأنثى املثخنة جراح ًا املفعمة خ�صب ًا ،والتي ارجتى
ال�سماء ،ومن ّ
الترّ اب �إىل ّ
ِّ
ال�شعر و�صالها با�ستنفار الكيمياء و�أنابيقها.
من زاوية االلتقاط الرمز ّية ذاتها م ّثل عن�صر املاء �أبعد م�ستويات الرتميز باحلرف
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�إن يف م�ستوى كتابة الكيمياء �أويف م�ستوى كيمياء الكتابة .لذلك كانت تلك النّقطة الزّائغة
حت�س�س فيها ‘املاوراء’ و‘املابعد’
املراوغة �أكرث النّقاط حظوة عند ال�شّ اعر احلرو ّيف .ولأنّه ّ
ال�سفر منها و�إليها
فقد ّ
ن�صبها على عر�ش �أبجد ّيته وعلى عر�ش ق�صيدته ،ح ّتى ي�ضمن ّ
دومنا تو ّقف .بيد � ّأن �إمعان النّظر يف كنهها ي�شي بكونها نقطة واقع ّية م�شدودة �إىل الأر�ض
بجغراف ّيتها وتاريخها ،لذلك نزّلها �أدوني�س يف ق�صيدة تاريخ ،قال :
َي ِجي ُء ِمنْ ُنق َْط ٍة �أَ ْب َعد ِمنْ َب ْح ِر ِه َو َ�ص ْح َرا ِئه
َجا َو َر ال َف َل َك َو َع َ
ر�ش ُه ا َملا َء َو َع ْر َ�ش ُه َو َكانَ َع ْر ُ�شه َع َلى
34
ال ّر ْف�ض.
عري من اندغام بني (ال) ال ّرف�ض ومائ ّية العر�ش.
ال يخفى ما يوحي به املقطع ال�شّ ّ
ومل يكن «العر�ش» ليكت�سب حظوته يف كيان ال�شّ اعر وق�صيدته لوال كونه �أكرث الأمكنة والأزمنة
‘مائ ّية’ يف منظومة ال ّرمز الثقايف ،و�أبرزها املنظومة القر�آن ّية التي ا�ستق ّر فيها اهلل على
ال�س َم ِ
��ام وكان َع ْر ُ�ش ُه َع َلى
اوات وال َ
عر�ش من مياه لقوله ُ :
«هو الذي خَ َلقَ َّ
أر���ض يف �س ّت ِة �أ ّي ٍ
ا َملا ِء� 35».أ ّما العبارة ال�شعر ّية «وكان عر�شه على ال ّرف�ض» فتختزل ا�سرتاتيجيا تفاعل الق�صيدة
ال�صوف ّية� ،إذ تتولىّ خلخلة مكانة ‘اال�سم الأعظم’ ،فال ي�ستم ّد
ال ّرمزية املعا�صرة مع امل�ؤ ّثرات ّ
اال�سم عظمته �إ ّال مبقدار مكانته من الأر���ض ومكانتها منه ،لذلك يظ ّل ا�سم ًا تائه ًا بعيد ًا
عن ال ّثبات خا�ضع ًا للعبة اال�ستبدال ،فال ُيحفظ �إ ّال يف لوح ‘ال حمفوظ’ ،هو لوح الق�صيدة
حين ًا ولوح املدينة حين ًا �آخر .وجميعها �ألواح تع�صف بها �أعا�صري الأحوال التي ته ّز عر�ش
اال�سم يف �سمائه وتق ّو�ض �أركان زوايا حروفه الآمنة ك ّلما انعك�س على مر�آة الواقع ،فيرتاءى
أنثوي
أر�ضي بتج ّليه ال ّ
اال�سم �صامت ًا معزو ًال عن امل�س ّمى ،لكنّه ممتزج بحروف ت�ضيء � ّأ�سه ال ّ
(املع�شوق) مثلما ت�ص ّوره �أدوني�س يف مقطع من ق�صيدة حت ّوالت العا�شق ،يقول فيها :
ات ا ُ
حل ُروف،
ا�س ُم َها َي ِ�س ُري َ�ص ِامتًا فيِ َغا َب ِ
َكانَ ْ
حل ُر ُ
وا ُ
ا�س َو َح َي َوا َناتٌ َكا َمل ْخ َمل
وف �أَ ْق َو ٌ
36
َج ْي ٌ�ش ُي َقا ِت ُل ِبال ُّد ُمو ِع و الأَ ْج ِن َحة،
يتح�س�سه
يظ ّل ذلك الكيان امل�ش َّف ُر هو ّي ًة دامعة غام�ضة،
َ
احل�ضن الآم��ن الذي ّ
ال�شّ اعر يف طيف اال�سم قبل �أن يدركه حقيقة يف كيان امل�س َّمى .حينئذ يحمل عر�ش النّقطة
بني ط ّياته �أوىل الإجابات عن �س�ؤال احلرو ّيف �« :أين �أنا من املدينة-احلرف ؟».
فغري بعيد عن قد�س ّية الع�شق ربط ال�صوف ّية «العر�ش الأك�بر» بـ«قلب الإن�سان
الكامل 37».بيد � ّأن ذلك احلوار املفتوح بني فيو�ضات املياه و�إ�شراقات املواجد ال ميكن �أن
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ثالثي القر�آن وال ّت�ص ّوف وال�شّ عر،
مزي
ّ
ين�ساب دومنا �إحالة على امل�شرتك ال ّر ّ
واملجازي بني ّ
طللي غز ّ
يل ن ََّ�ص َب ال�شّ اع ُر عر�ش احلبيبة «على ك ّل ماء» ،يقول فيه قي�س بن املل ّوح :
ففي �سياق ّ
ال َت ُق ْـل َدا ُرها َ
(اخلفيف)
ُك ُّل نجَ ْ ٍـد لل َع ِام ِر َّي ِة َدا ُر
ب�ش ْر ِق ّـي نجَ ْ د
38
دم َنة �آ َثــا ُر.
		
و َل َهـا م ْن ِز ٌل َع َلـى ُك ِّل مـَاءٍ
وع َلى ُك ِّل ْ
إ�نّه �أ�شبه بالوقوف على طلل من مياه حيث تفي�ض نقطة الأنوثة على الأر�ض كاملة،
ّات وتُك ّون الهو ّي ُة .و�إذ يح ّل ال�شّ اعر احلبيبة حم ّل الكينونة املائ ّية فلكي يخ ّل�صها
فتغمر الذ َ
جتريدي مع ّلق بل يف �أعماق
لل ّرمز �إىل مطلق الزّمان ومطلق املكان ،ولكن لي�س يف ف�ضاء
ّ
عا�شق يهفو �إىل مع�شوقه.
بذلك اتّخذ ال�شّ عر من كيمياء املياه رافد ًا يحيي روح املوطن ويلملم �شتات الهو ّية
العرب ّية يف ّ
ت�شظيها مع حاء رياح التغيري ،وتط ّلعها �إىل حاء نفحات احلر ّية ،فكانت مائ ّية حاء
احلب �إحدى �إجابات ال�شّ عر عن �س�ؤال هاء الهو ّية يف متو�ضعها بني ح ّدي احلياة واملوت ،ومن
ّ
خالله احت ّلت مكانا من ق�صيدة �أبجد ّية لأدوني�س :
َهـا ْء
 َه ْل ت َْ�شغ ُل َك ِف ْكر ُة ا َمل ْوت ؟ َن َع ْم ،لأنَّ ا ُحل َّب ُ�ش ْغ ِل َي الأَ َّول.
َه ْل ِكتاب ُة ا ُ
حل ِّب
39
واح َدة ؟
مـا ُء َحيـا ٍة و َمـ ْو ٍت يف ك�أْ ٍ�س ِ
� ّإن �أب��رز ما لفتنا يف عمل ّية إ�ع��ادة ال ّت�سمية ان�شغال الق�صيدة احلروف ّية ب�أوجه
ال ّتقاطع بني حاء احلياة وميم املوت ،وقد انعك�ست على املوا�ضيع التي اختارها املبدع لهاء
الهو ّية بتوزّعها بني اجل�سد والأر�ض .وهذا ما يجعل من تعد ّدية الأ�سماء عن�صر ًا م�ساعد ًا على
�إثراء امل�س ّمى كما ي�ستحيل امل�س ّمى �أي�ض ًا قادح ًا لتفتيق �أ�سماء ‘حائ ّية’ جديدة تليق بال ّتعبري
عن املنعرجات امل�صري ّية يف حياة احلروف-املدن .يف الأثناء يردنا عن�صر املاء املالزم حلاء
احلياة مبا�شرة �إىل �إك�سري مزاج الهو ّية بال ّلذّة ،بعدما بقيت نقطة احتمال عائمة على عر�ش
كيمياء العنا�صر .وال ّ
�شك � ّأن املبدع احلرو ّيف قد ا�ستبطن زخم ًا �إيقاع ًّيا و�شحن ًا عاطف ًّيا ترتّب
الوطني بالت�أ ّم ّلي العرفا ّ
ين يف حرف موق ٍَّع �أذك��ار ًا و�أ�شعار ًا عند �أقطاب
الواقعي
على دمج
ّ
ّ
ال�صوف ّية من �أمثال ابن عربي واحل ّالج وغريهما ،حيث كان احلاء حا�ضر ًا «�إيقا َع ف ْه ٍم» �ش ّكله
ّ
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احل ّالج يف طا�سني الفهم ،هكذا :

40

من الوا�ضح � ّأن احل ّالج يحمل هاج�س ال ّت�صويت بنقطة معرفة لذلك اختار احلاء
ليج�سم �صورة الفهم حرف ًا مكتوب ًا كتابة عرو�ض ّية مبقطع متناهي
دون غريها من احلروف ّ
ّ
الطول ،ك أ�نّها ِظ ُّل احلقيقة و�صورة احللم.
«بال�صورة الذّهن ّية لل ّداللة» : Image mentale de la signification 41كذا
هم�س م�سموع ّ
ٌ
مت ّثل النّ�ص احلرو ّيف نغمة ‘احلاء’ و�صداها ‘الهاء’ ،ومن ّثم تولىّ ت�صريفها �إيقاعا �شعر ّيا
ال�صوف ّية
منغِّم ًا حلدث والدة احلرف-املدينة ،على هذا االعتبار ارت�أينا ت�أييد ّ
ال�صورة ال ّتجريد ّية ّ
�شعري تو ّقع �أغنية احلاء ال�شّ عر ّية �صوت ًا و�شك ًال ولون ًا ،على النّحو ال ّتايل :
بخطاطة �إن�شاد ّ

ن�ص
ط ْرق بالقلب على �سندان ال ّلغة ،وكيمياء عنا�صر حروف ّية تو ّقع نب�ض احللم يف ّ
يعبرّ عن هاج�س ال ّتوق �إىل ال ّتح ّرر من ّ
الطوق  :طوق ال ّتاريخ ،وطوق اجلغرافيا ،وطوق ال ّلغة
ال�شّ عر ّية امل�سته َلكة� .أ ّما بديله فلغة جمنونة تتولىّ ت�سريب احللم يف نقطة متو�ضع خم�صو�صة،
وهي و�إن اتّك�أت على �سند �صو ّيف ف�إنّها مل تُغ ّيب املبدع عن م�شاغله ال ّراهنة بقدر ما ع ّمقت
مت ّر�سه بال ّتعبري عن الهواج�س الواقع ّية تعبري ًا �إن�شائ ًّيا م�ستج ًّدا �ض ّمنه �أدوني�س ق�صيدة بابل،
وفيها يت�ساءل :
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ِيخ َط ِري ٌق
َه ْل للتّار ِ
خار َِج نزْ ِف ال ِّرئ ِة ا َمل ْل ُعو َن ْه ؟
تاب
َه ْل للأ ْر ِ�ض ِك ٌ
ُّ ُ َ ُ َ 42
َال َت ْك ُت ُبه اللغة امل ْجنون ْه ؟
�إنّها جتويفة �إيقاع نازفة يفتحها احلرف من داخل كينونة اجل�سد ويتولىّ ت�سييلها
ال�صورة الإيقاع ّية ال ّدائر ّية
�شعر ّي ًا لت�سريب ر�ؤاه و�أحالمه ب�صوت هاتف يف ت�شنّج .وتذ ّكرنا ّ
«حـ ْه � :سلطان حاء
رمزي
بتم ّثل ّ
ال�صوف ّية يلخّ �صه ابن عربي يف قوله َ :
باطني متداول لدى ّ
ّ
43
الهاء و�أخواتها يف عامل الأنوار ..ك ّل ما يف العامل بك ّل حرف منها قد انعقَد وارت َبط».
ال�صو ّيف ي�ضحي الإن�شاد
«هح» ال�شّ اعر و«ح ْه» ّ
إيقاعي الناظم بني ْ
بهذا اخليط ال ّ
احلائي ال ّالهث مواكبة �إيقاع ّية لطق�س والدة احل��اء من رحم امليم بتمخّ �ض اجل��رح عن
ّ
ت�سييل احلاء من �أحيازها النّطقية املختلفة بدءا
الأغنية .وقد ّ
تق�صدت الق�صيدة احلروف ّية ْ
ّاتي الكامن واجلرح
من القلب مرور ًا بالرئة وو�صو ًال �إىل احلنجرة ،ح ّتى تندغم مع اجلرح الذ ّ
اجلمعي النّازف بغية الت�أكيد على مدى ثقة ال�شّ عر بنجاعة الكلمة ،طاملا � ّأن الكالم كما يقول
ّ
ابن عربي �« :صفة م�ؤ ّثرة نف�س ّية رحمان ّية م�شتقّة من الكلم وهو اجلرح ،كما أ� ّثر الكلم يف
44
ج�سم املجروح».
تق�صدنا �أن ننْك�أ اجلرح لن�ستب�صر
لأنّنا نروم درا�سة �أ�ساليب الت�أثري بالكلم ،فقد ّ
مزي وهو يف ّتق ومي�ض احللم من داخل النّزف
ال�سبل التي �سلكها احلرف ال ّر ّ
من خالله يف ّ
على �أمل ا�ستيالد نقط ٍة موطن مل تت�ضح مالحمها بعد ،و�أقرب ما ي�سعفنا برتجمة هواج�سنا
جتاه «تـ�آ» تون�س ق�صيدة ملكة ؟ عارفة ؟ �ساحرة ؟ يقول فيها ال�شّ اعر �أديب كمال الدين :
ُون�س ّي خ ْم َ�س ِ�سنني
�ست ْنفق ِمن ُعمرها الت ِ
و�صبرْ عجيبي
وهي تَطرق يف هُ دوء َ
بابي الأربعني.
لتَ�س�أل � َأما ِمنْ َحـاء ؟
	� َأما ِمن بـاء ؟
	�أما ِمن َمـاء ؟
لن �أجيب على ط ْرقها الذي َي ْهدم
�شيئ ًا ف�شيئ ًا
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ويوما ف� َآخر
ً
45
� ْأ�سرا َر َحر ِفـي..
لئن اختلفت املقا�صد و‘النوايا’ ف إ�نّنا ن�شاطر ال�شاعر موقع املنتظر املت�أ ّمل
املتوج�س .ففي نقطة التمو�ضع الرمز ّية ذاتها نقف هنا يف بيت املوطن «تـ�آ» يف ح�ضرة امللكة
ّ
‘تون�س’ ومن �سارت على خطاها من �أمريات ،نقف الآن م�ست�شرفني ب�ضع �إجابات عن �أ�سئلة
طرحناها و�أخرى ن�س ّرها �إىل حني ح ّتى ن�ضمن ت�أ�شرية �سفر �إىل موطن �آخر وف�سحة �سياحة
�صوف ّية يف ح ْرف جديد.
وتوحد الآفاق ال ّرمزية تتعالق الر�ؤى �إىل حاء احللم
ف�أمام وحدة ال ّلحظة التاريخ ّية ّ
غنائي
�شطح �صوف ّية �سبق لأدوني�س �أن ا�ست�شرفها يف الكتاب ور ّددها بتدفّق
املوقَّع مو�سيقى ٍ
ّ
يعانق رياح ال ّتغيري يف هبوبها على املدينة «تـ�آ» وما تالها وقد يتلوها من حروف مدن :
ُحـل ٌم
مـ ْوتٌ
َي ْج ِري يف ال ْأ�شياء ،ويف ال َك ِلمات،
ُيز ْل ُ
و�سيقاها .
زل ُم ِ
وغل يف الإِيقاع،
ُي ِ
ال�ص ْوت .
و َي ْ�ش َط ُح يف َط ِ
بقات ّ
َمـ ْوتٌ
ُي ْع ِطي ِلل َم ْع َنى
َو ْج َه ا َملـاء
46
يمُ ِ يتُ ا َمل ْوت.
عاطفي ا�ستطاعت ‘حاء’ احللم
إيقاعي و�شحن
ّ
بناء على ما ا�ستبطنته من زخم � ّ
إحيائي
امل�ض ّمنة يف الق�صائد احلروف ّية املعا�صرة �إميا ًء وتلميح ًا �أن تتح ّول �إىل حدث �
ّ
إجنازي � ّ
يف ح�ضور التك ّلم ويف غيابه بال ّتح ّرر تدريج ًّيا من �شرط القول لتن�صهر بعن�صر املياه (دم ًا
ودموع ًا) بعد �أن م ّدت الق�صيدة احلروف ّية بثالث دعائم يف تعاطيها مع لعب احلياة واملوت �أال
وهي  :دعامة الإيقاع ،ودعامة الكيمياء ،ودعامة ال ّتاريخ.
إ�نّها �أ�شبه بعمل ّية حتْيني للر�ؤيا يتو ّالها احلرف ح ّتى يت� ّأهب ال�ستقبال ومي�ض
�أح�لام كانت قد تُركت مبتورة الـ‘ال’ جمه�ضة الـ‘حـ�آ’ على �أط�لال الأمكنة ورك��ام املدن
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طيلة ع�صور من الهزائم والنكبات ،وها � ّأن املبدع يعود �إليها حماو ًال مللمة �شتاتها بذبذبات
ال�صو ّيف .وح ّتى
الكتابة وارتعا�شات احلروف و�شرقات النّقاط عرب �شحذ رمز ّية «ال�شَّ ْطح»ّ 47
املو�ضوعي ونفرغ احلرف من �شرطه الإن�سا ّ
ين ال ميكننا تغييب عن�صر
ال ن�سلب ال�شّ عر �ش ْرطه
ّ
‘الق�صد’ �أو‘الن ّية’ �أو ما عبرّ عنه املت�ص ّوفة بـ«اله ّمة»� 48سواء اتّ�صل الأمر بال�شّ اعر �أوالقارئ،
أبجدي ،وهي َمنْبت احلرف الذي فيه ي ْينَع ا ُ
حللم
ف إ�نّها ال�شّ رط امل� ّؤ�س�س لتفعيل العن�صر ال ّ
أبجدي ثمانية ( )8كتب
قمي ال ّ
ّ
ويتخ�صب .فغري بعيد عن كيمياء ‘حاء’ احللم برمزها ال ّر ّ
ال�سماء ال ّثامنة و�أن�شد :
�أدوني�س ق�صيدة ّ
َ ...نو ْيتُ �أنْ �أَ ُط ْ
ـوف
قات ّ
ال�ش ْم ِ�س وال َهـوا ْء
يف َط َب ِ
ُم ْ�ست َْ�س ِل ًما كا َملـا ْء،
ت َْط َل ُع يف ال ّن ّي ِة ا ُ
حلـ ُر ْ
وف
�صا�ص ٌة ...
َر َ
�صا�ص ٌة ...
َر َ
وال�ش َج ُر ال ْأخ َ�ض ُر يف َّ
ّ
الطريقْ
49
ـات.
وحا�ض َن ْ
َم َدا ِئن ُح ْب َلـى ِ
� ّإن هذا ال�شّ عر املح ّوط ب�أبجد ّية حلم �صامت �صاخب ،مت�أرجح بني الوعي وال ّالوعي
«ال يتناول املعنى القريب وال البعيد ،بل يتناول و�صف امل�شاعر والأحا�سي�س ونقلها ،إ�نّه
يبحر داخل الإن�سان ليلتقط ك ّل هواج�س الإن�سان و�أمانيه املدفونة بعمق يف ال ّال�شعور ،إ�نّه
ي�ص ّور هذا العالمَ ال ّالواعي يف �صور غريبة غرابة م�صدرها 50».لذلك ف�إنّنا ما تخيرّ نا بع�ض
املقطوعات ال�شّ عر ّية احلروف ّية وف ّككناها ّثم �أعدنا تركيبها �إ ّال لثقتنا بكونها ت ّدخر طاقات
كامنة وت�ست�شرف حلما ‘غري مرا َقب’ على �صلة بكيمياء حروف املدن العرب ّية.
تلك املك ّونات ال ّرمز ّية جزء ال يتج ّز�أ من ‘كيمياء ال�شّ عر’ التي عادة ّما يحا�صرها
املو�ضوعي زمان ًا ومكان ًا ،لذلك يختار لها احتفاء بالواقع عنوان ًا :
�أدوني�س ب�شرطها
ّ
َ
ال َك ِل َماتُ ِه َي الأ ْم�س
�أَ َّما ال َق ِ�ص َيدة ال ِتي َت َت َ�أ َّل ُف ِم ْن َها
َف ِه َي ال َغد ،ـ
51
�أَ َه ِذ ِه ِكيمِ َياء ِّ
ال�ش ْعر ؟
الكيميائي ليت�ساءل عن مدى جناعة ما ق ّدم يف البلوغ بالأبجد ّية
بعد ك ّل جتربة يقف
ّ
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مرحلة الكمال والو�صول بالق�صيدة �إىل ال��ذّروة .وهذا جوهر الكيمياء مبختلف و�صفاتها
وال�صوف ّية على وجه اخل�صو�ص ،حيث يحر�ص �أ�صحابها دائم ًا على لفت االنتباه �إىل
العلم ّية ّ
املدى الإن�ساين الأ�سمى الذي يتط ّلعون �إليه من وراء مهاراتهم يف ا�ستقطار �إك�سري احلرف �أال
ال�سعادة» ب�أبواب م�ستق ّلة عن �سائر �أبواب الكيمياء،
ال�سعادة،
ّ
فيخ�صون «كيمياء ّ
وهو حتقيق ّ
52
ال�سعادة».
ك�أن ين ّبهنا البوين بقوله « :ول�سنا نريد الكيمياء ،و�إنمّ ا نريد كيمياء ّ
التاريخي احلاف بالبالد العرب ّية  :تبديد
كذا كان مق�صدنا �أي�ض ًا يف هذا الظرف
ّ
ال�سعادة» من
املخاوف ،وحما�صرة الآالم ،وت�ضخيم الأحالم ،فقط عرب ا�ستقطار «كيمياء ّ
الوجودي ارت�أينا معاودة البحث
عبريي
ّ
مزي ال ّت ّ
�إك�سري املوطن .بغية �إدراك هذا املق�صد ال ّر ّ
��وي جديد يف نقطة حلم م�شم�س بد�أناه بتاء تون�س لنرتكه مفتوح ًا على
عن ا�ستب�صار ر ؤ�ي ّ
مطلق الإمكان م�ؤمنني بالأبجد ّية ح�صان ًة لأ ّية �أجنحة م�ش ّرعة باتجّ اه حاء احلر ّية والأحالم
اجلمع ّية .وما هي يف واقع احلال �إ ّال ح�صانة متبادلة بني ك ّل من ال�شاعر والقارئ واملواطن
تكفلها عنا�صر الأبجد ّية يف الق�صيدة ال ّرمز ّية ،ومنها ق�صيدة املدينة التي يخاطبها �أدوني�س:
ا ْفهَمِ ي ِن ــي� ،أَ َّي ُت َها ال ِب َال ُد ال ِتي �أ ْن َتمِ ي ِ�إ َل ْي َهاَ ،ال �أَ ْ�ست َِطي ُع َ�أنْ
53
أ�ُ َح ِّ�ص َن ِك �إ ّال ب�أج ِن َحتي».
التح�صن بالأبجد ّية موطن ًا ،لكن جم ّرد ا�ستح�ضاره «البالد»
لقد اختار ال�شّ اعر
ّ
ك ّلما ورد ذكر ال ّرموز احلروف ّية دليل على كونها الهاج�س الذي ا�ستنفر لأجله املبدع �آليات
�سيحفزه بعدئذ �إىل ا�ستدعائها �إىل
ال ّرمز ف�ض ًال عن كون نقطة املوطن هي ال ّدافع الذي ّ
ِفرا�ش الق�صيدة احلروف ّية لع ّل ال�شّ عر يخترب مدى فحولته يف كتابة املدينة /احلرف /املوطن.
لكن هل � ّأن مثل تلك الأنثى املمتنَعة املتم ِّنعة متاح ٌة لك ّل طالب ويف � ّأي مكانٍ و� ْآن ؟
يق ّدم ال�شّ اعر ا�سرتاتيجي ًا لعالقة ال�شّ عر بلحظته ال ّتاريخ ّية ال ّراهنة التي طاملا انعك�ست عند
�أدوني�س على حروف املدن العرب ّيةّ � .إن الإ�شكال ّية املطروحة يف هذا املقام هي  :هل ينزل ال�شّ عر
�إىل ح�ضي�ض «الآخَ ر» �أم � ّأن ذاك «الآخَ ر» هو املطالب باالرتقاء �إىل مراتب الق�صيدة ومقاماتها ؟
ع�صي على ال ّتوا�صل الك ّم ّي،
يجيب �أدوني�س « :اخلا�ص ّية العميقة لل�شّ عر هي �أنّه
ّ
خ�صو�ص ًا � ّأن يف ذات ال�شّ اعر ما ال ميكن نقله �إىل الآخر� ،إ ّال ب�سرب عميق يقوم به هذا الآخر
هو نف�سه ،عرب النّ�صو�ص التي يت أ� ّمل فيها فكر ًّيا وجمال ًّيا .هكذا يتط ّلب الإبداع منّا جميع ًا
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وح�سنا وجهدنا ،خالف ًا ملا يريده �أهل النّمط والنّ�سق
�أن ن�أتي �إليه ،بقلوبنا وعقولنا ،بفكرنا ّ
54
وال�شّ مول ّية ،و�أعني القول ب� ّأن الإبداع هو الذي يجب �أن «يتنازل» ويذهب �إىل الآخر».
�أ ّما لو �س ّلمنا مبحدود ّية قدرة «الآخر» ،يف حاله ال ّراهنة ،على بلوغ مدارج املعرفة
يميائي يف مدار ال ّتيه حيث ال َمنْزلَ
ال�س
ال ّرمز ّية التي �أدركها ال�شّ اعر ،فهذا منذر ب�أن يت�أ ّبد ّ
ُّ
لنقطة احلرف وال َرتْقَ ِل َف ْتقِ احللم.
لع ّل من املها ّم املنوطة بعهدة احلرف ال ّتعايل على هاج�س الإبالغ مبعايريه اجلمع ّية،
مما ي�ؤ�شّ ر �إىل �صفو ّية
ولكن يف �أوج ال ّتماهي مع ال ّلحظة اجلمع ّية بق�ضاياها الواقع ّية املعي�شةّ ،
يف تلقّي ال ّرمز-املوطن حرف ًا كان �أم ثورةً.
الكيميائي على ح�� ْر ٍف من أ�م��ره ،ويظ ّل املوعد مع احلرف موعد ًا مع حـ�آ :
يظ ّل
ّ
وحـقيق ًّيا :
عنوا ًنا َحـ ًّياُ ،
وحـ ًّراَ ،
ذات يوم �ستفتَح هذه َ
كح ْلت
احلـاء التي ّ
ب�س ّر َ
احلياة
قلبها ِ
55
باب  :بابي الأربعني»..
� ِآخر ٍ
أبجدية-موطن ي�سائلها ّ
ال�شاع ُر قبل ك ّل
�إ ّنه موعد الإن�سان مع ه�سي�س حلمه ،مع �
ٍ
ق�صيدة وبعدها :
56
موع ٌد � َآخ ُر ُت ِ�س ّري َنه� ،أ ّي ُت َها ال َع ِا�شقة ؟
� َ
أعند ِك ِ
 1د .عبد احلميد جيده ،االجتاهات اجلديدة يف ّ
ال�شعر العربي املعا�صر ،م�ؤ�س�سة نوفل ،ط  1القاهرة
� ،1998ص .151
�	2أدوني�س� ،أبجدية ثانية ،دار توبقال للن�شر ،ط  3الدّار البي�ضاء � ،1994ص ( .173كذا ورد �شرح
ال�سطر ال�شعري � :ضمن الق�صيدة)
ّ
�	3أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة ،مفرد ب�صيغة اجلمع ،دار العودة ،ط  5بريوت  ،1988جملد � 2ص
.539
ّ
ّ
 4احلالج ،الدّيوان يليه كتاب الطوا�سني ،من�شورات اجلمل ،ط 1بريوت � ،1997ص 27
 5الكتاب � :أم�س املكان الآن ،دار ال�ساقي ،ط 1بريوت � ،1998ص .293
ال�ساقي ،ط 1بريوت � ،2008ص 21
� 6أدوني�س ،و ّر ٌاق يبيع كتب ال ّنجوم ،دار ّ
�	7أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن ،دار ال�ساقي -ط 1بريوت � ،1998ص .190
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�	8أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 53
�	9أبو ن�صر الفارابي ،كتاب احلروف ،ح ّققه وقدّم له حم�سن مهدي ،دار امل�شرق ،ط 2بريوت � ،1999ص .44
 10الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص .78
ّ
�	11أدوني�س ،الأعمال ال�شعرية الكاملة�،أغاين مهيار الدّم�شقي ،جملد � ،1ص 265
�	12أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 79
ال�صغري ،حتقيق �أحمد علم الدّين اجلندي ،الدّار العرب ّية للكتاب،
 13عبد الكرمي الق�شريي ،نحو القلوب ّ
تون�س � ،.1992ص 73
 14الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 379
ال�سليمان ّية
 15حمي الدين بن عربي ،الفتوحات املك ّية يف �أ�سرار املالك ّية ،ن�سخة جار اهلل ،خمطوط باملكتبة ّ
ب�إ�سطنبول ،حتت رقم ( ،)1064جملد � 1ص 102
 16الفتوحات املك ّية ،ج� ،1ص 79
�	17أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة‘ ،والف�ضاء ين�سج الت�أويل’ ،جملد� 2ص .416
العربي ،ط 3بريوت ،1969
ال�سالم حم ّمد هارون ،دار الكتاب
 18اجلاحظ ،كتاب احليوان ،حتقيق عبد ّ
ّ
ج� 1ص 201
�	19أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 304
� 20شوقي بزيع� ،سراب املث ّنى ،دار الآداب ،ط  1بريوت � ،2003ص 82 - 81
�	21أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة‘ ،مفرد ب�صيغة اجلمع’ ،جم ّلد � 2ص 500
 22الن ّفري ،املواقف واملخاطبات ،حتقيق �آرثر يوح ّنا �أربريه ،الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للكتاب ،القاهرة
د.ت� ،ص 122
�	23أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 246
أ�سطوري قيل �إنه ينبع من جهات جنران ثم يخرتق جزيرة
� 24سراب املث ّنى� ،ص ( .47 -46الر) :نهر �
ّ
ال�شمال ّ
العرب و�صو ًال �إىل ّ
ال�شرقي.
� 25شوقي بزيع� ،سراب املث ّنى� ،ص .29
�	26أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص 104
 27ابن �سينا� ،أ�سباب حدوث احلروف ،قدّم له طه عبد ال ّر�ؤوف �سعد ،مكتبة الكل ّيات الأزهر ّية ،القاهرة
د.ت� ،ص 26
 28احل ّالج ،الديوان يليه كتاب الطوا�سني( ،طا�سني التّنزيه)� ،ص .152
 29حمي الدين بن عربي ،الفتوحات املك ّية ،ج� 1ص .66
 30الفتوحات املك ّية ،ج� 1ص 67
� 31سورة الأنبياء� ،آية .30
�	32أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة‘ ،مفرد ب�صيغة اجلمع’ ،جملد � 2ص . 500
� 33سورة النازعات� ،آية .30
ّ
�	34أدوني�س ،الأعمال ّ
ال�شعر ّية الكاملة‘ ،مفردة ب�صيغة اجلمع’ ،جملد � 2ص .533
� 35سورة هود� ،آية  ،7يقول الزّخم�شري يف �شرحه للآية « :وفيه دليل على �أنّ العر�ش واملاء كانا خملوقني
ال�سماوات والأر�ض ،».تف�سري ّ
الك�شاف ،ج� 2ص .366
قبل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�	36أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة‘ ،كتاب التّح ّوالت والهجرة يف �أقاليم النهار والليل’ ،جملد 1
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كيمياء كتابة الأر�ض باحلرف� .إعادة ترتيب املوطن �شِ ْع َرا� ،أ ّول املواعيد « :تـــ�آ» تون�س

�ص507
 37حم ّمد علي التهانوي ،مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات العلوم و الفنون ،تقدمي رفيق العجم ،حتقيق علي
دحروج� ،سل�سلة مو�سوعات امل�صطلحات العرب ّية و الإ�سالم ّية ،مكتبة لبنان ،بريوت  ،1966ج� 2ص .981
لل�سعة ،مبعنى جهات الوجود
 38البيتان لقي�س بن املل ّوح ،وردا �ضمن ا�صطالح ال�صوف ّية يف �إطار تعريفهم َ
ال�ست « :جهتا ّ
وال�سعة هما اعتباران لل ّذات» ،معجم امل�صطلحات ال�صوفية� ،ص.98
ّ
ال�ضيق ّ
ال�ساقي ،ط 1بريوت � ،2003ص .187 -186
�	39أدوني�س� ،أ ّول اجل�سد �آخر البحر ،دار ّ
 40احل ّالجّ ،
الطوا�سني( ،طا�سني الفهم)� ،ص .152
Oswald Ducrot, Le Structuralisme en Linguistique, Editions du Seuil, Paris 1968, p 40
41
ّ
�	42أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة ،املطابقات والأوائل ،جملد� 2ص. 367
ال�سهل املمتنع ،خمطوط مبكتبة يو�سف �آغا بقونيا
 43حمي الدين بن عربي ،ر�سالة املقنع يف �إي�ضاح ّ
(تركيا) حتت رقم ( � ،)7838ص .75
ال�سابع والت�سعون  :يف معرفة مقام الكالم وتفا�صيله) ،ج � 2ص .182
 44ابن عربي ،الفتوحات املك ّية( ،الباب ّ
ّ
الق�صيدة من �إهداء ال�شاعر �أديب كمال الدين �إىل الكاتبة ،من�شورة على موقعه االلكرتوين adeeb.com
45
�	46أدوني�س ،الكتاب � :أم�س املكان الآن� ،ص .232
ّ
 47نقف لعبارة ّ
ال�صويف� ،أحدهما البن عربي وفيه تبدو
«ال�شطح» على تعريفني خمتلفني يف اال�صطالح ّ
مزي .وقد
إن�شائي ال ّر ّ
العبارة حم ّل ا�ستهجان ،والآخر للجرجاين وفيه �إحالة على املعنى الأقرب �إىل �سياقنا ال ّ
ارت�أينا �إيراد املفهومني لبيان �أوجه االختالف ّ :
ودعوى ،وهي
«ال�شطح  :عبارة عن كلمة عليها رائحة ُرعونة ْ
ال�صوف ّية� ،ص408؛ و ّ
«ال�شطح  :عبارة
نادرة �أن توجد ِمن املُح ِّققني ».ر�سائل ابن عربي ،كتاب ا�صطالح ّ
و�صف َو ْجدٍ غاب بق ّوته ،وهاج ب�شدّة غليانه وغلبته ،».اجلرجاين ،ال ّتعريفات� ،ص .73
م�ستغربة يف ْ
ً
 48يقول ابن عربي ّ
«ال�صدق» :
مو�ضحا مفاهيم «الق�صد» و«اله ّمة» و«اال�ستح�ضار» يف ارتباطها ب�شرط ّ
ً
ّ
علم �أنّ احلرف الواحد �إذا ع ّري القا�صد للعمل به عن ا�ستح�ضاره يف ال ّرقم �أويف اللفظ –خياال -مل يعمل،
« ِا ْ
َ
ْ
َ
امل�ستح�ضر يعبرّ عنه بع�ض من ال ِعلم له باله ّمة
و�إذا كان معه اال�ستح�ضار عمل  ...وهذا الفعل باحلرف
ّ
ّ
وبال�صدق ،و�إن كانت اله ّمة روح ًا للحرف امل�ستح�ضر ال عني ال�شكل امل�ستح�ضر ».الفتوحات املك ّية ،ج� 1ص
ّ
.191-190
ّ
ّ
�	49أدوني�س ،الأعمال ال�شعر ّية الكاملة‘ ،مرايا و�أحالم حول الزّمان املك�سور’ ،جملد � 2ص .128 -127
 50د.عبد احلميد جيده ،االجتاهات اجلديدة يف ّ
العربي املعا�صر� ،ص .132
ال�شعر
ّ
�	51أدوني�س ،احتفاء بالأ�شياء الوا�ضحة الغام�ضة ،دار الآداب ،ط 2بريوت � ،1999ص 62
املحجة البي�ضاء ،ط 1بريوت � ،2001ص .471
 52البوين� ،شم�س املعارف الكربى ،دار ّ
�	53أدوني�س ،اهد أْ� هاملت ّ
ال�ساقي ،ط 1بريوت � ،2008ص .186
تن�شقْ جنون �أوفيليا ،دار ّ
�	54أدوني�س�‘ ،ض ّد ال ّن�سق ّية ال�شمول ّية’ ،جم ّلة دبي الثقاف ّية ،عــدد  46مار�س � ،2009ص .27
�	55أديب كمال الدين ،ق�صيدة ‘ملكة ؟ عارفة ؟ �ساحرة ؟’
�	56أدوني�س ،اِهْ َد�أْ ،هاملت َت َن ّ�شقْ ُجنو َن �أوفيليا� ،ص .135
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عالمَ ٌ �أكرب من العالمَ :
معر�ض معتز ن�صر اال�ستعرا�ضي يف ق�صر بالندي-يل-تور

�سيمون جنامي

Simon Njami

قامو�س �أ�صيل
ك َّو َن ُمعت ّز ن�صر ،على م ّر ال�سننيُ ،لغ ًة ت�شكيلية ت�سمح له اليوم ب�إتقان
ٍ
ُيظهِ ر �إعدا ُده ،منذ �أعماله الفن ّية الأوىل ،ترا ُبط ًا يف املو�ضوعات كما يف املُعالجَ ات ال�شكل ّية.
ف�سواء مع الفيديو� ،أم مع الت�صوير ال�ضوئي� ،أم مع النحت والإن�شاء ،ازداد كو ُنه الفنّي رهاف ًة
�إىل ح ّد �أنه بلغ من النُ�ضج ما ُيتيح له اليوم �أن ُيك ِّيف �أبحا َثه مع الو�سائل ك ّلها .ونحن ،يف
فن يعرِ ف اجلمي ُع �آل ّيا ِته ،وقد ب�سط خالل زمنٍ طويل
�أوروباُ ،نحاول �أن نربط عم َله بتاريخ ّ
هيمنتَه املطلقة على الإبداع املُ ِ
عا�صر .ويف ع�صر عوملة ُمتنامية ب�سرعة ،و�سيولة عالمَ
الفن
ّ
امللحوظة ِّ
باطراد ،من املُهِ ّم الت�شديد على � ّأن �شبكات قراءة م�ؤلَّف �أو م�سار فنّي هي قراءة
غري ُمتناهية يف الواقع ،ويكفي �أن نقبل بالتخلُّ�ص من �أ�سمال املركزية العرقية ،البا ِل َية� .أما
ف ّيما ي ّت ِ�صل ُمبعت ّز ن�صر ،فقد يكون ال�سياق �أكرث ح�سم ًا من �سياقِ � ّأي فنّان �آخر .فعلى الرغم
فن خارج ال�سياق .ال وجود لإبداع
مما �أ�ص ّموا �آذاننا به خالل ع�شرات ال�سنني ،لي�س هناك ٌّ
ّ
كوكب �آخر .وال ينبغي �أن يكون ال�سياق م�صد َر � ٍ
يخرج من ال مكان� ،أو ي�أتي من ٍ
ح�صري:
إيحاء
ّ
ال�سياق ي�سبق الإبداع وي�شرتِطه .ث ّمة ٌ
يعي�ش ُ
رابط ُع�ضوي بني الفنّان وال�سياق الذي ُ
ويعمل فيه.
ن�سمة� .إنها
�سياق الفنّان ن�صر هو القاهرة ،املدينة الهائلة التي يبلغ عدد ُ�س ّكانها  17مليون َ
بعدم ال َراحة ،تع ُّج �أجوا�ؤها ب�ألف �ضجيج ينبعث من ال�س ّيارات،
مدينة تُعطي �إح�سا�س ًا دائم ًا َ
�سجلة التي ِ
تق�سم الزمن ك�ساع ٍة رمل ّية بالية.
واملُن ِّبهات ،و�أ�صوات امل�ؤذّنني و�أنا�شيدهم املُ َّ
كبوح ِ
عا�شق غري م�شروط
يعمل ن�صر يف فو�ضى مرئية ورنّانة .قد يبدو عم ُله ٍ
بف�ضاء ُمتح ِّرك با�ستمرار ،مركزُه القاهرة .هذه العالقة ،كعالقة ا ُ
حل ّب ،حمفوفة باحللو
غ�ضب �شديد ال ُعنف ُمتك ّونة من هذه الك ِلمات التي ُتقذَ ف يف وجهنا ،من
واملُ�� ّر .حلظات َ
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ُن�سى حني ِ
لكن املُ ِ
يح ُّل الت�صا ُلح احلتمي .حلظة
هذه القطائع النهائيةْ ،
ف�ض َية دوم ًا �إىل �أن ت َ
املُ�سامحَ ات الطر ّية .لن يكون هناك طال ٌق �أبد ًا؛ ل ّأن ِ
العا�شقَني اكت�شفا منذ زمنٍ بعيد �أنّهما
ال ي�ستطيعان ال َعي�ش �إال مع ًا .و ُيبينّ ن�صر ،كما لو �أنّه ُيريد توكيد هذه البديهة� ،أنّه ال يت�ص َّور
�أن يعي�ش يف مكانٍ �آخر غري القاهرة .ل ّأن ثمة �شيئ ًا �أر�ضي ًا يف عالقته مع حميطهُ .ي�شبه قلي ًال
بط ًال �إغريقي ًا ي�ستقي ق ّوتَه من الأر�ض التي �شهِ َدت وِالدتَه.
مل � ُأعد �أتذكَّر حلظة لقائي ُمبعت ّز ن�صر للم ّرة الأوىل .ومهما ت ُكن هذه اللحظة،
�شيء م� ٍ
وقعت على ٍ
ألوف للغاية ي�صدر
تبدو يل بعيدة جد ًا ،كما لو �أنني ،و�أنا �أكت�شف فنَّهُ ،
الفن الكوين .ك� َّأن م�ؤ َّلفَه ين�ضوي ُكل ّي ًا يف الزمن  :الزمن املُ ِ
عا�صر.
عن حركة دائمة لتاريخ ّ
اكت�شفت ،و�أنا �أبحث يف دفاتري و ُمف ِّكراتيّ � ،أن هذا يعود فقط �إىل حوايل �إحدى
ومع ذلك،
ُ
لكن كان لهذا ،من دون ّ
�شك،
ع�شر عام ًا .كان هذا �سنة  ،2000يف �شهر أ� ّيار/مايو ،يف داكارْ .
خا�ص للقائه يف بينايل �إفريقيا .وهكذا �ستندرِج
معنى ٌّ
ومن غري �أن �أُعطي ،يف حتم ّية باهتةً ،
والفن املُ ِ
عا�صرُ .مفردتان ،الأوىل تدلّ على قا ّرة ،على
عالقتنا يف العالمة املزدوجة لإفريقيا ّ
ف�ضاء فيزيائي ،وتدلّ الأخرى على جتريد ٍ
مفهومي ال ُي�ستنفَدُ ،مه َّي أ� لي�شمل املُما َر�سات
تعقيد
ّ
�ضم �إحداهما �إىل الأخرى قد ينبع من رهان الق ّوة الدالل ّية.
الفن ّية املُعا�صرة؛ �إذ � ّإن ّ
الفن املُ ِ
عا�صر مع ًا ؟ و�أميل رُبمَّ ا �إىل �أن �أ�ؤ ِّكد �أننا
وماذا نعرف فع ًال عن �إفريقيا وعن ّ
الك�سل� ،أو بب�ساطة نتيجة نق�ص الو�سائل،
يف الواقع ال نعرف عنهما � َّأي �شيء .كم كنّا ،نتيجة َ
غري قادرين على تطوير نظر ّية ال تقبل النقا�ش تر�سم مخُ ّطط ًا أ� ّولي ًا عن املُعا�صرة .وال ُيثري
هذا الإخفاق �أو هذه اال�ستحالة �أ ّية ده�شة ل ّأن التمرين يبدو عملي ًا غري ممُ ِكن .وهو بعيد عن
أحد غري قادر على التح ُّرر من ِ
ُمتنا َول � ِّأي � ٍ
نف�سه ،وال ميت ِلك مل َكة التواجد يف ك ّل مكان.
عالمَ النقد ثابت ب�صور ٍة كارث ّية ،جامد ،غري ُمت� ِّأ�صل يف جغرافيا بقدر ت� ُّأ�صله يف
ٍ
أ�سا�سي كي ي�ضع ُمنا�سبتَها للمو�ضوع مو�ضع
ومفهومات ال مي ِلك � ّأي
قناعات ،يف �أفكار
ٍ
خ�ضوع � ّ
«فن ُم ِ
عا�صر» ،عرب خمت َلف الأحداث التي
الت�سا�ؤل .وهكذا ف� ّإن ما ُينا�سب ب�أن ُن�س ّميه اليوم بـ ّ
تُك ِّون �إيقاع حياته ،يمُ ِكن ِلذاك الذي قد ال يته ّي�أ له ُّ
حظ �أن يكون ُمنخرِ ط ًا فيها� ،أن يعي�شها
ٍ
بو�صفها خدع ًة .بو�صفها ِ
الفن
تعريف
ت�سم َي ًة ُمغا ِل َية لظاهر ٍة تتع ّدى ك َّل
ح�صري .وهكذا كان ّ
ّ
املُ ِ
عا�صر ،خالل زمنٍ طويل ،املجال احل�صري للغرب ،كما لو � ّأن ال وجود ِل ٍ
�شيء خارج تاريخ
الفن .ال�ضرورة والفُ�ضول ( أُ�ف ِّكر ُمبف َّو�ضني مثل جان-هوبري مارتان � Martinأو دافيد �إيليوت.
ّ
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 )Elliotقادا بع�ضهم �إىل تو�سيع دائرة املُعا�صرة وتغيري القواعد التي كان ُيق َّرر من خاللها
فك رموزها يف ا ُ
ت�سمية هذا �أو ذاك لي�س ب�أخذ املُمار�سات التي اكت�سبوا َّ
حل�سبان ،بل مبحاولة
َف ْهم ال�شيء الذي ُ�ص ِنع منه العالمَ املُعا�صر والطريقة التي كان ُيحاول الفنّانون ،يف �أربعة
�أركان الأر�ض� ،أن ُيجيبوا من خاللها على ما �س ّماه ارن�ست بلوخ Bloch .بامل�س�ألة اجلوهرية :
م�س�ألة الـ «نحن» يف ذاتها .معتز ن�صر واحد من ه�ؤالء الفنّانني الذي �أفادوا من هذا الوعي
أو�سع من العالمَ  .وك ّلما اعت ُِمدت هذه املُقا َربة ،ظهر � ّأن ع ّدة فنّانني �أوروبيني
اجلديد ِلعالمَ ٍ � َ
بامتياز ،وهنود ،و�صين ِّيني �أو �أفارقة ،وهم ُّ
فخ اجلوهرية ،يحملون ُلغة مرئي ًة وجمالية
يتخطون َّ
للفن املُ ِ
عا�صر.
جديدة تُرثي و ُتغيرِّ ما كان لدينا حتى ذلك احلني من �إدراك ّ
�إذا رجعنا ،مث ًال� ،إىل النظر ّيات املُعا�صرة للعقود الأخ�يرة ،ف�سوف ُن ِ
الحظ � ّأن
وفن ينخرِ ط يف املدينة ،لي�س عند املُعذّبني
وفن �شعبي واجتماعيٍّ ،
�ضويٍّ ،
اخلطاب عن ٍّ
فن ُع ّ
يف الأر�ض ،نظريات ،وال نزعات ،وميول ثقافية ،بل عندهم وقائع حم�سو�سة ويوم ّية ،وحتم ّية.
«الفن هو فقط
الفن ،كما ُيذ ِّكرنا بيري ري�ستاين  Restanyيف نهاية ال�ستين ّيات ،ظاهرة حرك ّية ّ :
ّ
ظاهر ٌة ُلغوية .فاللغة ،من حيث هي التعبري عن الفكر الب�شري ،ما ّد ٌة ح ّية .وث ّمة حلظات
اخلا�ص.
الفن َفق ََد العنا�صر الداخل ّية لتنا ُق�ضه
الفن املتذبذبة .ويبدو � ّأن ّ
تُك َبح فيها حركية ّ
ّ
يبدو أ�نّه انقطع عن احلياة ».عندما ُيقيم ري�ستاين هذا الثابت املُتح ِّرر من �أي وهم ،فهو
فن ِ
خ�سر ،من خالل عر�ضه الفكري ،ك ّل عالقة
الفن الغربي املعا�صر .وهو ٌّ
�إنمّ ا يتك ّلم عن ّ
تخ�ص�صني ،الأكرث انغالق ًا .بينما ميت ِلك ُ
حال
و�سط املُ ِّ
مع حميطه ،يع ُّج ويعمل ح�صر ًا يف َ
النقد ،يف ما ُيدعى ب ُبلدان العامل الثالث ،على الأق ّل ميزة �أال يحبِ�س الفنّانني يف �أمناط ُمع ّدة
ُم�سبق ًا .فحيث إ�نّهم يعتمدون على �أنف�سهم ،ال خيار لهم �إال التجريب املُ ِ
�ستم ّر .يف �أثناء هذا
ٍ
ِ
نزعات معي�شة حتى
عا�صرة اخلا ِل�صة .ويظهر بو�ضوح اليوم � ّأن
التجريب
امل�ستم ّر يبلغون املُ َ
عا�صرة لي�ست ُم ِ
نا�سب ًة لل ُمما َر�سات املُ ِ
الآن بو�صفها ُم ِ
نف�صلة عن املُما َر�سات الأوروبية .حني
ِ
الو�سط املُحيط به ،بهدف دفعه �إىل التغيري ،وحني يتك ّون جمهوره الأ ّول من
يعتمد الفنّان على َ
�أهايل ح ِّيه الغُرباء عن القامو�س املُ ِ
الفن ُبعد ًا اجتماعي ًا جنِ ده عند فنّاين العالمَ
عا�صر ،ي ّتخذ ّ
إي�ضاحها الأكرث ع�صر ّي ًة ،من دون ّ
�شك ،يف القا ّرات حيث هياكل الدولة
قاطب ًةْ ،
يوجد � ُ
لكن َ
غري مجُ ّهزَ ة بال ِبنْيات التي ِ
تبتدع فنون ًا وطن ّية .فالفعل ،حني يكون املرء فنّان ًا ،جز ٌء ال يتج ّز�أ
املر�سم وعجيج ال�شارِع .يف �أنغوال ،خ َلق فرناندو
من العمل ،وال وجود بع ُد حل ّد وا�ضح بني ُعزلة َ
�ألفيم  Alvimترينايل ينبغي حتليله بو�صفه امتداد ًا لعمله .وبالطريقة ِ
نف�سها ،ي ؤ� ِّكد ن�صر ،وهو
يخ ُلق املركز الفنّي ا ّلذي �أ�سماه ‘ال َّد ْرب’ يف القاهرة ،التزامه يف املجتمع ،لي�س عبرْ املعار�ض
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الدولية التي ُيدعى �إليها وح�سب ،بل بخل ِقه يف محُ يطه� ،شروط تفكري بالعمل املُ ِ
عا�صر .بخلقه
عاجي.
�شيئ ًا يتقا�س ُمه مع �آخرين� ،أكرث ّ
مما ُيبقيه حبي�س ًا يف ٍ
برج ّ
أدركت ،حني ِ
«� ُ
عم ُلت على تاريخ حت ُّرر ال ُع ّمالّ � ،أن هذا املو�ضوع ال ُيرتجِ م �أبد ًا املعبرَ
خا�صتَني ،بل هو بالأحرى
من جهلٍ �إىل معرفة ،كما أ�نّه لي�س تعبري ًا عن هو ّية وعن ثقاف ٍة َّ
طريقة لعبور احلدود التي تُع ِّرف ال ُهو ّيات .قام م�ساري كلُّه على هذا ال�س�ؤال الذي دعوتُه
الحق ًا بـ «اقت�سام املح�سو�س»  :كيف ُن ِّ
ٍ
ف�ضاء ُمعينّ � ،إدراك عاملنا ،ونربط جتربة
نظم ،يف
حم�سو�سة ِ
ب�ص َيغ ت�أويل معقولة ».ولئن ماث ْلنا جمازي ًا اجلماهري الع ّمالية واجلماهري ال�شعبية،
ف�سوف ُنالحظ �أن ران�سيري ي�شرح عمل ن�صر من دون �أن يدري .ال ُب ّد هنا من اكت�شاف ع ّدة
و�ضح معناها بطريق ٍة جديدة ع َمل بع�ض الفنّانني املُعا�صرين .ث ّمة �أ ّو ًال مفهوم
مفهومات ُي ِّ
يتوجه ،حني ُي ِبدع� ،إىل جمهو ٍر محُ َّدد ،جمهور
«اقت�سام املح�سو�س» الذي يفرتِ�ض � ّأن الفنّان ّ
يعرِ فه وي�ستطيع �أن يتوقَّع ردود �أفعا ِله با�ستخدام ُلغ ٍة م�شرتكة تتعاىل عن حدود الهويات
بخلطها الوا�ضح َّ
كل ذبذب ٍة بالغ َة الو�ضوح يف االنتماء .ذلك � ّأن �أ�شكال الت�أويالت املعقولة �إنمّ ا
الفن
أدوات ترجم ٍة يف ُمتنا َول الفنّان ،ي�ستخدمها بقدر ما ميتلك ،يف الوقت نف�سهُ ،لغ َة ّ
هي � ُ
املُ ِ
عا�صر ،و ُلغة جمهوره الأ ّولِ .وم َن البينِّ ِ � ّأن الفنّان ال يمُ ِكن � ّأن ُي ِبدع ب�صور ٍة �صحيحة خارِج
بع�ضهم �أحيان ًا ،ب�شيء من الغُل ّو ،بالهو ّية .هكذا �صارت هذه
�سياقٍ محُ َّدد .هذا ما ُي�س ّميه ُ
ِيد �أن ُيح َب�س فيها الإبداع خارج �أوروبا ،كما ُط ِّبقت،
امل�س�ألة مكان ًا من �أمكنة عا ّمة كثرية أُ�ر َ
طقو�سي ».دليل ذلك هو احتمال
«فن
يف الأزمنة الأخرى ،م�صطلحات من مثل «بدائية» �أو ّ
ّ
�أن يبدو اليوم � ّأن الأ�سئلة املرتبطة بالهوية ال تعني �إال الغرب ّيني .وقد غدا م�صطلح «�إفريقي»
أ�سباب غري وجيهة .فهو غري ف ّعال لأنّه غري ُم ِ
م�شكوك ًا فيه ،لكن ل ٍ
قت�صر على ُمطا َلبة ب�أر�ض:
خا�صة .وماذا يكون بينايل
ال يرت َّدد الأمريكيون ،والرو�س ،والفرن�سيون عن �أن ُيطالبوا بهوية ّ
البندق ّية –املُ َّ
عجل� ،أن م�صر هي البلد
نظم حول ُ�سرادق وطنية ُنالحظ يف و�سطها ،على َ
ٍ
الوحيد املُم َّثل من �أفريقيا– �إن مل ي ُكن
وحده ال�س�ؤال الذي
معرو�ضات ِلل ُمطا َلبة بالهوية ؟ َ
يفر�ض نف�سه حق ًا عندما تُعا َلج امل�س�ألة الإفريقية هي �أننا حني نبحث �أمر القا ّرة� ،أي ماهية
تتعاىل على احلدود القومية ،والتي ،با�ستثناء �أن ُيعاد تعريفُها ك ّل حلظة ،ال ن�ستطيع �أن ُن ِ
دخل
فيها �إال �ألوان ًا من اخللط  :يف �شمال القارة �أو يف جنوبها ،كما يف �شرقها وغربها ،تخت ِلف
التواريخ وتتناق�ض يف بع�ض الأحيان .رُبمّ ا ي ّت ِ�صل الأمر على الأرجح ،لكي ن�ست�شهِ د م ّرة �أخرى
مبا و�صفه ران�سيري« ،بعبور احلدود التي تُع ِّرف ال ُهو ّيات».
Jacques Rancière, Et tant pis pour les gens fatigués. Entretiens, Paris, Editions Amsterdam, 2009.
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‘ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام’18 * 14 .2011 ،مرت  .فناء ق�صر بالندي-يل-تور ،جنوب باري�س.
ت�صويرOak Taylor-Smith. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin :

معر�ض ‘تفاع ٌُل مُت�سل�سِ ل’
حقيقة �أن يعرِ �ض الفنّان امل�صري ُمعت ّز ن�صر يف ق�صر بالندي ،الواقع يف جنوب
قد ٍر �أ�صبح
علي فور ًا ُ�سخرية َ
باري�س ،ال يمُ ِكن �أن ترتكنا غري ُمكرتثني .كانت قد ا�ستولت ّ
ْفي .يبد أ� تاريخ الق�صر ،املعروف ،بح�سب ما نع َلم� ،سنة
�سعيد ًا ،ين�ضوي يف ا�ستمرارية ٍ
تاريخ أ�ل ّ
 ،1216يف معمعة احلروب ال�صليبية ( )1291-1095التي �أطلقها البابا �أوربانون�س الثاين،
وهدفها ا�ستعادة الأر�ض املق ّد�سة من اامل�سلمني� .أ ّما �صالح الدين ( )1193-1138القائد
الع�سكري الأ�سطوري الذي قاد حملة حترير امل�سلمني للقد�س �سنة  ،1187فقد حكم م�صر
لكن هنا،
من عام  1169حتى عام  .1250وبعد ع ّدة قرون ،اجتمع ال�شرق والغرب م ّرة �أُخرىْ .
ٍ
فن ِ
و�شعر .ففي مرحلة
مل يعد الأمر �أم َر حروب
و�صراعات عقيمة ،بلعنات انتقامية ،بل �أمر ٍّ
اخلا�صة بنا حيث كانت حرب الأديان تُه ّدد باالندالع من جديد ،مل ت�ستطع ر�سالة
اال�ضطراب
ّ
ا ُ
حل ّب والت�سامح التي يقرتحها علينا معت ّز ن�صر �أن جتِ د خمرج ًا �أف�ضل.
تو ّلدت فكرة عنوان هذا املعر�ض يف احلادي ع�شر من �شهر �شباط/فرباير من �سنة
 .2011كنّا يف �إيطالياُ ،م ِ
نهمكني يف حت�ضري معر�ض ُمعت ّز ن�صر عندما وقع اخلبرَ  :كان ح�سني
لف كتفيه
ُمبارك قد انتهى
بالتنحي عن ال�سلطة حتت �ضغط ال�شعب .و�أخذ ُمعتزّ ،الذي ّ
ّ
بِع َلم م�صر ،يجري يف ك ّل جه ٍة من قاعة العر�ض .كان فرحه ي�س ُّر َ
توا�صلي ًا
النظر .كان ف َرح ًا ُ
ُمنف ِتح ًا .وعندما �س�ألته ما العنوان الذي علينا �أن ن�ضعه لمِ عرِ �ض ق�صر بالندي ،اندفع جوابه
ت�سل�سل’ .يف ما وراء الرمزية امل�صرية ح�صر ًا التي ُو ِلد منها هذا
من دون � ِّأي تر ُّدد ُ :
‘تفاع ٌل ُم َ
ن�سقٍ �آخر ال يمُ ِكن �أن يطر�أ
العنوان ،يتع َّلق الأمر ،على نح ٍو �أك َرث جمازي ًة ،بتمجيد عدوى من َ
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�أبراج احلب .2011 ،الربونز � 35*35*190سم؛ احلديد � 28*28*192سم؛ اخل�شب � 69*89*155سم؛ ال�صل�صال
� 49*49*175سم؛ � 38*38*172سم؛ البلور � 41*41*212سم؛ � 33*33*173سم .ت�صويرEla Bialkowska :
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

من دون حر ّية .وقد عزَ م ن�صر على �أن يمُ ِّجد ا ُ
حل ّب ،لي�س بتعريفه اجل�سدي الأناين ،بل بك ّل
ما فيه من روحانية وكون ّية .كان هذا ،من خالل قاعات الق�صر املختلفة التي كانت ت�صري
ككث ٍري من �أجواء الت�أ ّمالت ،دعو ًة �إىل احل ُلم .ح ُلم يف ُمتنا َولنا كما يرى الفنّان ،ب�شرط �أن
ُنك ِّلف �أنف�سنا عناء قطافه واالعتناء به اعتناءنا بزهر ٍة رقيقة.
مقطع من ال�شعر ال�صويف 28 * 28 ،مرت .2011،حدائق التويلري ،باري�س .ت�صوير:

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

Oak Taylor-Smith
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عالمَ ٌ �أكرب من العال

يت�ألف العمل من عر�ض ُمتزامن ملقطعني من فيلمني على �شا�شتني ُمنف�صلتَني .يف املقطع الأول م�شهد من فيلم
الأر�ض ليو�سف �شاهني ،يظهر فيه بطل الفيلم (حممود املليجي) وهو ُيو ّبخ زمالءه الرجال على المباالتهم
�إزاء االحتالل الربيطاين مل�صر .يف املقطع الثاين ي�ص ّور ن�صر امل�شهد يف مقهى معا�صر وتُعيد املمثلة �شريين
ي�سجل الفيديو ر ّدة الفعل ال�سلبية الواحدة رغم ُم�ضي ع ّد ِة
الأن�صاري توبيخ ر ّواد املقهى ال�شباب بالكلمات ذاتهاّ .
ٍ
عقود بني مو�ضوع الفيلم والواقع الآينCourtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin .

ال�صدى ،فيديو 4 ،دقائق2003 ،
َّ
تخ َّيلوا ت�ص ُّدع ًا مكاني ًا ـ زماني ًا .مكان �ضائ ٌع يف النهاية طبقات الأثري التي قد نعرث
عليها يف ِّ
اخلا�صة والعا ّمة .تخ َّيلوا فقدان ذاكرة كامل ُيلزِ م العالمَ
إجها�ض احلياة،
كل ُ�ضروب � ِ
ّ
للنيت�شوي نف�سه� .إذ لي�س ال َعو ُد الذي ت�ص َّو َر ْته الفل�سفة الأملانية،
ب�أن ُيعيد �إنتاج ال َعود الأبدي
ّ
دائري ًا ،بل ي�أخذ �شك ًال حلزوني ًا .وهكذا ،ف�إن �أولئك الذين هم �ضحاياه غري قادرين على
تع ُّرف التكرار املُلزَ مني به ،ورُبمّ ا ب�سبب هذا اجلهلُ ،يعيدون ،برغب ٍةَ ،
متثيل امل�شهد نف�سه،
كما لو �أن الأمر كان ُمتع ِّلق ًا بالدورة الأوىل لل َعود .لإي�ضاح فقدان الذاكرة اجلمعي ،ي�ستخدم
ن�صر فيل َمني ويت�ص َّور ت�ص ُّدع ًا لجُ ِ َّي ًا �سحيق ًا ،ل ّأن
منوذجه من الواقع فيلم ُ�ص َّوره يو�سف �شاهني
َ
إخراجه بنف�سه ،وذلك بعد �أربعة وثالثني عام ًا .و ُبغية الإ�ضافة على �شاكلة
�سنة ُ ،1969يعيد � َ
ال ُّدمى الرو�س ّية املتداخلة ،نقول � َّإن فيلم يو�سف �شاهني ُم�ستوحى من رواية لعبد الرحمن
ال�شرقاوي مكتوبة �سنة ُ ،1968يعا ِلج فيها الكاتب الأحداث التي كانت جتري يف م�صر �سنة
� .1933إذ ًا يف عام  ،2003ومن حيث يختار بطل َة فيلمه راوي�� ًة� ،س ُيخرجها يف مقهى و�سط
يحث بطل يو�سف
مدينة القاهرةُ ،يعيد ن�صر م ّرة �أُخ��رى �إنتاج هذه الدقائق الأرب��ع التي ُّ
�شاهني خال َلها الذكور املُرافقني له كي ي�صريوا من جديد الرجال الذين كانوا ،وي�ستعيدوا
ٍ
كرامتهم املفقودة ،ويكفّوا عن �أن يعي�شوا
كريقات �سلبية .يف عام  ،2003يتع ّلق الأمر بمِ�أْثرة.
زبائن املقهى ال يفهمون ما يجري �أمام �أع ُينهم .ي�سمعون مو�سيقى م�ألوفة ،لكنّهم ال يعرفون
إدراجها فيه .هذه امر�أة تتوجه �إىل رجالٍ قائل ًة لهم يا �إخوتي .وهي
بع ُد املو�ضع الذي ُيعيدون � َ
معنى �آخر .فحتى لو � ّأن الك ِلمات هي
تو ِّبخهم لأنّهم يت�ص ّرفون كالن�ساء .وفج�أ ًة ت ّت ِخذ الك ِل ُ
مات ً
نف�سها ،فقد غدا وز ُنها ،على م ّر ال�سنني ،ال ُيطاق �أكرث من � ِّأي ٍ
وقت م�ضى؛ ل ّأن ال�شيء تغيرَّ .
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ِ
قد ُم �أحد
�شارع عام .فج�أة تخبط َ
تنعك�س وجوه املا ّرة على �سطح حفرة مائية يف ٍ
املا ِّرين ا ُ
حلفرة فيتطاير املاء وتتال�شى املالمح.

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

املاء ،فيديو 3 ،دقائق2004-2002 ،
نف�سه ا�ستثنائي ًا� .إنّه الكائن
الق�صةُّ .
كان نر�سي�س جمي ًال ،هذا ما حتكيه ّ
يظن َ
الأوح��د الذي وجد الر�ضا عن نف�سه �أمام نف�سه ،وينحني �أمام ماء ٍ
�صاف لكي يقتات من
ذات ُمت�ضخِّ مة تُق�صي � َّأي �إن�سان لي�س
�صورته
اخلا�صة ،وميوت فيها� ،إذ تُو ِقعه يف الف َّخ ٌ
ّ
هو ذا ُت��ه .لي�ست الوجو ُه التي يقرتحها علينا ُمعت ّز ن�صر جميل ًة� .إنها وجوه �أُنا�س عاد ِّيني،
انعكا�سهم من خالل املاء � :إذ
مالحمهم ُمت َعبة ،وعيون تُق ِلقها احليا ُة اليوم ّية .ونحن ال نت�أ ّمل
َ
يبدون مغمورين فيه .يبدون غارقني .وال تُرجِ عنا جتاعيد �سطح املاء التي تُ�ش ِّوه وجوههم �إىل
الن�صر الرنج�سي ،بل تُرجِ عنا �إىل الهزمية ،و�إىل العجز العاد ِّيينَ  .هذه الظالل تمُ ِّثلنا؛ �إذ � ّإن
من ال�صعب و�صف هذه الوجوه بطريقة �أُخرى ،مادامت ُ�صورتُهم هي التي نت�أ ّملها من خالل
املر�آة املُ�ش ِّوهة املُقرتَحة علينا .انعكا�ساتُها هي نحن .هزائمها هي نحن .وهذه احلياة التي
نحن يف م�صائد �صورة �إ�شعاعية
تبدو �أنّها حياتُهم ،والتي تبخَّ ر منها ك ُّل � َأمل� ،إنمّ ا هي حياتناُ .
للنف�س تُرجِ عنا �إىل �شرطنا الإن�ساين .فما �أهم ّية �أ ّال تُ�شب َهنا هذه الوجوه .لي�س من ال�ضروري
مما هو �أكرث ه�شا�ش ًة وانك�شاف ًا .إ�نّها
�أ�ص ًال �أن تُ�شبهنا حتى تكون ُ
نحن .هي نحن مبا فينا ّ
تعرية ُ�ص ْور ّية .ك�شْ فٌ م�ؤلمِ ٌ ٍّ ،
حد يكون
رمزي .حتى � ّإن حقيقة �أنّها ال تُ�شبهِ نا ُتبينِّ �إىل � ّأي ٍّ
وجتل ّ
تعريف الإن�سانية مبظهرها اخلارجي عد َمي اجلدوى .لي�ست �صورتُنا �أبد ًا انعكا�س ًا للواقع ،وال
ُب ّد �أن نرجِ �س كان يعرِ ف هذا .فنحن ال نرى �إال ما نبحث عن ر�ؤي ِته .نبحث عن ت�أكيد ،كما
بحثت امل ِلكة ال�ش ّريرة يف حكاية احل�سناء النائمة يف الغابة .ولي�س ث ّمة هنا حكايات خارقة.
ال ِح َيل وال حبكة بنهاية �سعيدة .فاحلقيقة تُراقبنا ،حني ال نزال واهمني ب�أننا �أولئك الذين
وحدها �أن تُق ِّي َمها.
ت�ستطيع نظرتُنا َ
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عالمَ ٌ �أكرب من العال

ي�سجل هذا الفيديو لقاء حميم بني الفنان ووالده بعد موت �أ ّمه.
ّ

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

أَ� ٌب ٌ
وابن ،فيديو 14 ،دقيقة2004 ،
حني تحُ كى ال ِق�ص�ص الأكرث �شخ�ص ّي ًة بب�ساطة البديهة ،ت ّت ِخذ على الفور طا َبع ًا
أوديب ُم ِ
كوني ًا .هاهنا �إخرا ٌج ل ٍ
ق�صة قدمية جد ًا .االبن ُمقابِل �أبيه ،والأم �شاه ٌد غري
عا�صرّ .
رهان هذه املعركة التي ال تُع ِلن عن ا�سمها .اختار ن�صر الفيديو ،ك�أنّه �أراد �أن ي�ضع
مرئيُ ،
ّ
قدم املُ�ساواة مع �أبيه .بينما هو الذي يقود املُ�ساءلة ،املُرافَعة  ...ال ي ّت�صل الأمر
نف�سه على َ
نف�سي ،بتمثيل نف�سا ّ
بدعوى ،بل بتحليلٍ
ين عائلي ُيع َر�ض �أم��ام �أع ُينناُ .ربمّ��ا ا�شتهينا ،يف
ّ
حلظة من حلظات حياتنا ،هذا النوع من ت�صفية احل�ساب .من هذا الن�شر ِ
الفا�ضح للغ�سيل
الو�سخ ،كما لو كان من �أجل تطهرينا ،و�إعطائنا من جديد ّ
ِ
حظ ًا �آخر يف هذه العالقة الألف ّية
الفن �أن ي�أخذ دور الو�سيط .ويخ ُلق جِ ها ُز الت�صوير م�ساف ًة ت�سمح
املت�شابكة .وهكذا ي�ستطيع ّ
بانتهاك ك ّل املُح َّرمات لأننا مل ن ُعد يف الواقع ال ِفعلي ،بل يف عالمَ ٍ من خيالٍ ي�ستثريه العمل
إخراجها .ن�صر مل ي ُعد ن�صر،
الفنّي .فالكائنات الواقع ّية ت�صري �شخ�صيات م�سرحية َّمت � ُ
كالهما �شخ�ص ّيتَني تجَ ريديتَني تمُ ث ّالن م�شهد ًا كون ّي ًا .ال�صرا ُع
و�أبوه مل ي ُعد �أباه .ي�صريان ُ
و�سط ،واخلطابات املُعت َمدة تفقد من ُعن ِفها ،لأنّها تغدو ،يف الظاهر ،ا�ستعار َة ٍ
موقف تُعيد،
ُم َّ
إنتاج �أوديب �سوفوكلي�س يف �ضوء التحليل الفرويدي .وال �أهمية لأن تنبع
كر ًة �أُخرى �أي�ض ًاَ � ،
الق�صة واقعية
اخلطابات املُعتَمدة من الواقع الأ ّويل �أو �أن تكون مكتوبة ،و ُمتخ َّيلة بعناية .فهذه ّ
بال�ضرورة .رِهان �أُ ٍّمُ ،ح ُّب �أُ ٍّم م�ؤَم َثلة يف نظر ابنٍ يجعله الغياب يعي�ش حرمان ًا ،ولكي ي�شفى
من ال َفقْد ،ي�شعر باحلاجة �إىل �أن ُي�س ِّمي ُمذ ِنب ًا رمزي ًاُ .مذ ِنب مثايل  :الأب .لي�س ،يف هذا
ال ِعالج العائلي ،ال غا ِلب وال مغلوب .ال�شي َء �سوى الك ِلمات.
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فيات ن�صر
�صور فوتوغرافية.2002 ،
طباعة مكعبات خ�شبية ب�ألوان الفر�شاة الهوائية،
� 200*240*340 ،2008سم.
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

فيات ن�صر2008-2002 ،
هذا التكوين قيا�س ًا �إىل الفنّان مثل ب�سكوتة املادلني التي تغنّى بها برو�ست� .إنّه واح ٌد
ٍ
ذكريات �شخ�ص ّية .ي�ستح�ضر
�ضي �إىل ا�ستح�ضار
من هذه اللحظات النادرة حيث ي�ست�سلم لل ُم ِّ
الطفولة ،مرحلة الرباءة ،وكذلك حلظة من التاريخ امل�صري احلديث حيث كان النا�س فخورين
ب�إجنازاتهم .كانت �س ّيارة ‘فيات ن�صر’ �أ ّول �س ّيارة ُ�ص ِن َعت يف م�صر .كان هذا يعني ،فوق ذلك،
الفخر بت�شكيل ٍ
جزء من الع�صر ال�صناعي .غري أ�نّه كان �أي�ض ًا دافع ًا اقت�صادي ًا مفيد ،ما دامت
«الن�صر» ،الذي يتطابق �أي�ض ًا مع ا�سم
امل�صانع توفِّر عم ًال لعدد كبري من امل�صريني .هذا يعني ْ
اخلا�صة التي كانت تربطه بهذه ال�س ّيارة .بعد ع ّدة عقود� ،س ّيارة
الفنّان ،ومن هنا ت�أتي العالقة
ّ
الفيات امل�شهورة �أُ ِ
ق�ص َيت �إىل املن�س َّيات التي قلي ًال ما تتذ ّكر الن�صر الذي م ّثل ْته .على ِغرار
نظن �أنف�سنا خا ِلدين ،يحمينا �أهلنا ،ومع
جمتمع نعت ِقد �أنه با ِلغ الق ّوة ،كانت
الطفولة حيث ُّ
ٍ
فرتة الفخر هذه التي عا�شها ال�شعب امل�صري قد ا�ست ُِبدلت بزمن اكفهرا ٍر واكتئاب .حتى لو مل
ّان درج ًة كافية من ال�سذاجة كي يعتقد ب� ّأن «الأ�شياء كانت من قبل �أف�ضل كثري ًا» ،فال
يب ُلغ الفن ُ
مجدة يف
َ
عجب من �أن يحت ِفظ باحلنني �إىل تلك الفرتة ال�سعيدة .و ُيعثرَ على هذه الطفولة املُ َّ
طريقة ت�ص ُّور الفنّان ِلعمله  :يتع ّلق الأمر ِب ُلعبة الإرباك ( )puzzleاملتك ّونة من �ستة ع�شر ُمك َّعب ًا
�ست �س ّيارات فيات دواليبها مثقوبة تُ�ص ِّور الإخفاق والإهمال و�إطار
ِعت على �سطوحها ُ�ص َور ِّ
ُطب ْ
ما�ض ٍ
ُ�شدد على لدغة الزمن القا�سية.
ال ّل ِعب الذي ُندعى �إليه كي ُنعيد خ ْلقَ ٍ
بائد �إىل الأبد ،وت ِّ
ونحن �أنف�سنا ،املدع ِّوين �إىل االنخراط يف هذه احلديقة� ،ضحايا هذا الزمن الذي مي�ضي.
أوهام التي ا�ستطعنا �أن ُن ِّ
غذيها حني ُكنّا �أطفا ًال.
كن�س الوا ِق ُع ال َ
طفولتُنا بعيد ٌة وراءنا ،وقد َ
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برنار ماركاديه

خرائط فابري�س �إيبار
ـــ�ساجيه
وعوامل �أنيت مي ّ
باتري�س �إيبار وهو واقف على عمله التجهيزي
بعنوان ترجمة ،امل�ؤلف من  22طن من �صابون
مر�سيليا ،واملنجز عام 1991

ُو ِلد فابري�س �إيبار � Fabrice Hyberسنة  .1961وهو ف َّنان ذو �سمعة عامل ّية �شهرته
اليوم ب أ� َّنه الف َّنان الأح��دث ِ�س َّن ًا الذي ح�صل على جائزة الأ�سد الذهبي يف بينايل مدينة
البندق ّية للعام .1997
ال�س ّت التي �أجنزها فابري�س �إيبار خ�صي�ص ًا ملجلة ال َآخر العنا�صر
ُت�ش ّكل اخلرائط ِ
�شواغل الف َّنان .و�إذ يلعب �إيبار ب�أ�شكال التمثيالت
توجد فيه ِ
الأوىل ل ٍ
أطل�س عن العالمَ الذي َ
اخلا�صة .وهكذا يعني اللون الأخ�ضر لون العفن الذي ُيحيط
اخلرائطيةُ ،ي��درِج ُمعطياته
َّ
ب�أقرا�ص الدائرة يف ُجببة كامامبري امل�ل� ّون به  /وغ�ير امل�ل� ّون به ،يعني َ
ذاك ال ِق�سط من
مو�ضع
وي�سمان �إرادة الف ّنان ب�أن يجعل ِ
يح�سبه الت�ص ُّور الك ِّمي للعالمَ القدميِ ,
احلر ّية الذي مل ِ
ف َّنه يف ماوراء ك ّل التطهري ّيني واملُت�شدِّ دين.
وحتاول لوحة حميط دم  ,Océan Sangولوحة التئام اجل��رح
ت�سـجيل ثنائية عالمَ اليتو َّقف عن التمزُّق وااللتئام� .أما اللوحة التي حتمل عنـوان حتويل
العالمَ �إىل خيط  ،Transformation du monde en un filف�إنها تتناول من جديد افرتا�ض ًا ّمتت
�صياغتُه �سنة  1981يف حا�شية يتخ َّيل فيها �إيبار حتويل كوكب الأر���ض «�إىل خيط ُت�ساوي
الو�سطية للأر�ض ولل َق ْطر  2،0مم� ».إذ ًا يب ُعد �أحد ط َرفيَ اخليط م�سافة 560
كثافته الكثافة َ
مليون �سنة �ضوئ ّية عن الطرف الآخر ».و ِبح�ساب الطول الالزم «المت�صا�ص» وزن كوكبنا،
و�شعري ًا مع ًا ،يفتح الف َّنان احلقل اخليايل للإمكانيات .لأنَّ الفنَّ  ،يف نظره ،هو
ح�ساب ًا علمي ًا ِ
«�إمكانيات العالمَ ُكلها».
Cicatrice Cuirasse
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حميط دم و التئام اجلرح .2011 ،بالألوان املائية ،والقلم املل ّون على الورق.
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ـــ�ساجيه
خرائط فابري�س �إيبار وعوامل �أنيت مي ّ

حتويل العامل �إىل خيط يليها املل ّون /وغري املل ّون .2011 ،بالألوان املائية ،والقلم املل ّون على الورق.
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�صدمة العامل القدمي واهتزازه ،بالألوان املائية ،والقلم املل ّون على الورق.2011 ،
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مي�ساجيه ،فهي
أ�م��ا �آنيت ّ
من مواليد �سنة  1943وهي وج ٌه ها ّم
عا�صر،
على ال�ساحة الدولية للفن املُ ِ
وقد ُع َر�ضت �أعما َلها يف �أكرب متاحف
ال���ع���المَ (يف ب���اري�������س ،ون���ي���وي���ورك،
وطوكيو ،ومك�سيكو ،ولندن ،و�سيئول،
وغ�يره��ا) .وم َّثلت فرن�سا يف بينايل
مدينة البندق ّية �سنة  2005حيث
ح�صلت على جائزة الأ�سد الذهبي.
مي�ساجيه
اخ��ت��ارت �آن��ي��ت ّ
ملج َّلة ال َآخ��ر تقدمي �صور مت ّثل ع ِّين ًة
من املقطوعات الفنية التي �أجنزتها
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال��ع�����ش��ر الأخ��ي�رة.
فالع َمل ال���ذي يحمل ع��ن��وان ث�لاث��ة
م�شهد من عر�ض الطفل الكذاب.2008 ,
ع��وال هو �إن�شاء قريب من النحت 3
ُ
 Mondes،على حني �أنَّ الطفل الك َّذاب ُ L’enfant menteurم َّ
جنز
قتطف من م�شهد مو�سيقي أ� ِ
رجعان ،مع ذلك� ،إىل �صورة ال�شخ�ص املُتذبذب
بالتعاون مع جريار بي�سون .هذان الع َمالن ُي ِ
و�إىل �شخ�صية بينوكيو التي كانت يف مركز �إن�شائها الذي حمل عنوان كازينو  Casinoيف
ثالثة عوامل� .2007 ،أقالم ،وكتب ،وطني م�صبوغ.

Courtesy A. Messager/Marian Goodman Gallery Paris/New York

الآخر | �شتاء 2012

141

رغبة� .2006 ،أ�سالك حديد ّية و�شبكات �سوداء�207 *165 ،سم.

Courtesy A. Messager/ Marian Goodman Gallery Paris/ New- York © Marc Domage

مي�ساجيه،
بينايل البندقية عام  .2005وعلى الرغم من الطا َبع ِ
املرح للعالمَ املرئي عند �آن ّ
ال�سواد والغرابة .فكلمة رغبة  Désirاملكتوبة بو�ساطة ُخ َييطات ،و�سلك حديدي،
فهو �شديد َّ
ق�صة �شخ�ص ُمتق ِّلب
هي ال�صورة املجازية ِلو�ضعها كف ّنانة .وهي� ،إذ حتكي لنا على طريقتها ّ
ي�صل �إىل الب�شرية ويفقد «براءته» على ال َفور .ف�إن مي�ساجيه ُتذ ِّكرنا ب�أنَّ احلياة ُلعب ٌة قا�سية
ِ
ُتقا�س مبقيا�س �أرباحنا وخ�سائرنا .وهي ُت�شدِّ د يف الوقت نف�سه على الطابع الطموح وال�ساخر
لمِ �شروعها الف ِّني.
فخ الأوهام ،عر�ض.2008 ،
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�أمارجـي

ال�شعر ا ُ
افتتاح قرن « ِّ
خلال�سي» من ب َّوابة روما

I

عند هذا ِّ
ال�شعر؛
ال ُّنب َّو ُة ال ت�ؤاخي التَّك ُّهنَ ،
ال�سوريا َّ
ب�شعر ‘التَّ�صميم املر�سوم’ ،ويتج َّنح عنهما بهما.
يل ِ
�شع ٌر ُي�ساف ُد ُّ
أ�صعب ال ُّر�ؤية �أن ْ
تطب َع الع ُني
ال�س َّيال ،و�أجم ُل ال ُّر�ؤية �أن ترمتي الع ُني يف
َ
� ُ
امل�شهد َّ
أزعم � َّأن ذي هي حال البانوراما ِّ
ال�شعر َّية يف �إيطالياُ ،ح َّر ٌة متح ِّور ٌة وحميرِّ ة ،بعد
ال�سيلُ � .
َّ
أر�ض ِ
َّفت َم ْر َز ُ
يوالت ِّ
موت احلداث ِة املرفوع ِة على َج َّبان ِة ال�شَّ كل َّي ِة
ال�شعر الوح�ش َّي ُة من � ِ
�أن تخف ْ
ال�شعر من احلقلِ املُ َم َ
ُ
ينادات ِّ
بالدين؛ ولع َّل
رت كذلك مِ
غط ِ�س ِّ
والنيو-طليع َّيةَ ،
وبعدما حت َّر ْ
نظر ًة ُمنتبِهة �إىل �أنطولوجيات الألف َّية اجلديدة هناك ت�ؤ ِّك ُد هذا ال َّتفلُّ َت الك ِّل َّي من ُد َر ِف
تخوم اجلهات واالتجِّ اهات ،نح َو زلزل ِة قواعد ‘املتناهي’ على
ال َّتبويب،
واجلنوح َّ
َ
ال�ضاري عن ِ
ٍ
ا�ستحياء ،ربمَّ ا ،من برقِ ‘الالنهائي’ .من هنا ،ال ت َّدعي هذه الأنطولوجيا تكثيف ًا زمن َّي ًا �أو
يعك�س ِفك َر املرحلة بقدر ما ت َّدعي التفاف ًا ِ�سينوغراف َّي ًا على ِ
لي�سج َل
نف�سها يدو ُر ِّ
توثيق ًا جمع َّي ًا ُ
والتبا�سهَّ � .إن ك َّل �أنطولوجيا هي يف ال ِّنهاية هرطق ٌة ،لأنَّها ٌ
نق�ش يف متح ِّو َلني:
�ضباب َّي َة امل�شهد
َ
ِّ
املتقدم وته ُّو ٌم يف اخلارطة؛ وك ُّل
ال�شعر وال َّزمن .ك ُّل �أنطولوجيا هرطق ٌة  :لأنَّها تَراج ٌع يف ِّ
فكيف �إذا كان �شع ُر َ
�أنطولوجيا هرطق ٌة  :لأنَّها مرا َوغ ُة املراوِغ الذي ال ميوت ِّ :
تلك
ال�شعرَ .
املتو�سط ِف َ
ٍ
ين ُ
ال�سابق ،وتبديلٍ كو ٍّ
تفريد كو ٍّ
عل
اخلا�صرة من
يغتال
ِّ
ين ينتقم من ال َّتح�شيد َّ
ال�ص ْدم ‘الفالري َّية’ على ِحدة،
ن�سبِ �إىل قيم َّ
ال َّتثبيت؛ �شع ٌر �إنمَّ ا هو ته ُّو ُر الكلمة ب� اَّأل تته َّور بال َّت ُّ
�أو �إىل قيم اجلمال ‘الكروت�ش َّية’ على ِحد ٍة ُمقابِلة ،لكنَّه ته ُّو ُر َ
الال�شرطي؛
احلفر يف ال�شَّ ا�س ِع
ِّ
بفم ال�شُّ مويل امل َّت ِحد ،وخلخل ُة ِّ
الكل باملف َرد .ه َو مع ذَ ه وذاك ،ب َني
فكيكي املجزوء ِ
�إن�شا ُد ال َّت ِّ
ُو ِ
ملديح العزلة.
�صالت الأن�سالِ الأر�ض َّية وفوا�ص ِلها� ،إعال ٌء ِ
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II

اللغ ُة َمدين ٌة ِّ
لل�شعر الذي ُيعطيها نا َر برومثيو�س،
ال ِّ
ال�شع ُر امل َ ُ
دين ل َّلغة-
مطمئن �إىل
م�شكل ُة الق�صيدة الإيطال َّية متاث ُل م�شكل َة الق�صيدة العرب َّية  :كالهما
ٌّ
َّ�ص القر�آ ُّ
ين هو ع َّل ُة ال َّثانية ،تتم َّث ُل ع َّلة الق�صيدة الإيطال َّية
لغ ِته؛ مع اختالف الع َّلة .ففيما الن ُّ
تكون مو�سيق َّي ًة من غ ِري مو�سيقى ،فك ُّل كلم ٍة
مبيلوديا اللغة� .أقول ,ميكن للغ ِة الإيطال َّية �أن َ
فيها ك�أنمَّ ا ُ
حتب�س اللغ ُة
حتمل يف ذا ِتها لولب َة ت�أ ُّو ِج البرِ ول
اخلتامي ،وهذا ما �أف�ضى �إىل �أن َ
ِّ
ِّ
أبيدي الذي يخنقُ الق�صيد َة بينما
ال�شع َر ،و�أن ي�سرتخي هذا على ُر َكبِ املِيترْ وم  metrumال َّت� ِّ
أنفا�سهَّ � .إن على ِّ
ال�شعر �أن يكون ثور ًة على اللغة ال حافظ ًا لها ،ذلك أ�نَّها مل تكن
ينفخُ يف رئ ِتها � َ
يف �أكرث الأحوال �سوى �أدا ٍة لتن�سيقِ الكون وتخطيطه وتف�صي ِله على قيا�س الوعي الب�شري،
القائم الأ َّول بتزييف الكون و�إف�سا ِده ،والكارث ُة هنا هي � َّأن الوعي واملنطق قد
وبال َّتايل فهي
ُ
ت� َّأ�س�سا على هذه اللغة وعلى � ِ
أقيمت القوانني وال�شَّ رائع ،و�إذا كان على ِّ
ال�شعر
أ�سا�سها �أي�ض ًا � ْ
ِ
ب�سرفات
�أن يث ِّب َت موق َعه �ض َّد ذلك ال َّزيف فعليه � اَّأل يكتفي باالن�شقاق ،علي ِه �أن ُي َنخْ رِ َب اللغة
ال�سبرْ ِ امل�ضيء ،وي�صعقَ هدو َءها ب� ِ
أجرا�سه .لكن ح َّتى حركة ِ
«�شعر ال�شَّ ارع» املعا�صرة التي
َّ
عت ِ
لنف�سها جذر َّي َة ال َّتحوير و�شمول َّيتَه على م�ستو َيي املبنى واملعنى ،تبدو مكتفي ًة ال تزال
ا َّد ْ
البكوري للغة ،ما يجع ُلها ال �أكرث من
وال�صورة ،بعيد ًا عن افرتا ِع ال َّرحم
ِّ
باال�شتغال على ال�شَّ كل ُّ
وتنويع لـِ ِ
«�شعر ال�شَّ كل» ،من جه ِة تقن َّيات اال�شتغال الع�صر َّية املفتوح ِة الآفاق التي ُت ْل ِق ُح
تطويرٍ
ٍ
ِ
َ
بختم ال ِّنظام الثنائي .هكذا ،تبقى الق�صيد ُة الإيطال َّية،
احلرف
بنقاط االلكرتون وتدمغ ُه ِ
لت�شوي�ش العالمَ � ،إنمَّ ا
رغم �أجنح ِة ال َّتطلُّق وال َّتح ُّول ،م�شدود ًة به َّو ِة اللغة ،وهي �إذْ مت ُّد يد ًا
ِ
َ
املو�صد.
مت ُّدها من ُب َويبِ ‘الغي ُّتو’ ghetto
ِّ
اللغوي َ
كلماتٌ تهزه ُز �شج َر التَّنويط،
توحي لنا أ� َّنها تقتلعه ،أ� َّنها ُ
املتفجر،
تقذف مكا َنه ِبز َر ال ُه ِ
ال�س ِّ
دونَ �أن تفعل.
III

الكوزمو�سي لت�ش ُّع ِع غا َّما اجلمال
�شي ٌء �آخَ ر � :إيطاليا ،التي لطاملا كانت املركزَ
َّ
يف ِّ
كل ما ي َّت�صل باخلارِج-اجل�سد ،كما هو �ش أ� ُنها يف الن ِ
وال�صرع ِة
َّحت وال َّرق�ص والغناء َّ
اجلمال ِّ
ال�سرمد َّي ِة ال َّتوا ُلد للأزياء ،ترتاجع عن دو ِر املتبوع-املُ ِ�شع حني ي َّت�صل َ
بال�شعر ،وت�ص ُري
َّ
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�أمارجـي

َ
ال�شعر والنَّظر َّي ِ
ِ
ات ِّ
ل�صرعات ِّ
ال�شعر َّية املولودة يف باري�س �أو لندن �أو نيويورك،
الالقطال َّتاب َع
عندها قد َّ
مني لـِ ‘جمالِ اجلوهر’.
ال�صورة’ َ
كما لو � َّأن كرونولوجيا ‘جمال ُّ
عط ْلت النُّم َّو ال َّز َّ
ريب فيها يف ابتكار مو�ضات ال َّتحرير ِّ
والطباعة والنَّ�شر؛ ومن جه ٍة
من جه ٍة ،ث َّم َت رياد ٌة ال َ
�أخرى ال َّت�أخُّ ر يف م�ضمون املُنتَج ال َّثقايف .يف ِّ
اغرتاب ثقا ٌّ
يف ُيرى جل َّي ًا يف
ظل هذا ال َّت�ضاد ين�ش�أ
ٌ
ِ
بع�ضه بع�ض ًا ،ويف انفتاح الب َّوابات امل�ؤ ِّدية �إىل ِ
انت�شا ِر كتب ِّ
أمام
ال�شعر الذي
ي�ستن�سخُ ُ
عر�شه � َ
ِ
حقيقي
فن العبث احلقيقي ،هذا الذي ال يتقنُه �سوى �شاعر
عبث ال َّزائفني الذين مل ُيتقنوا َّ
ّ
ُ
حقيقي لأنَّه ال
احلقيقي
كيف ومتى يعبث فيكون هد ُمه من �صميم ال َّتخليق  :ال�شَّ اع ُر
يعرف َ
ٌّ
ُّ
يتقن غ َري ِّ
الالعب الكو ُّ
أوحد
ؤمن ب�أنَّه
يلزم �إيطاليا يف هذا القرن �شاع ٌر ي� ُ
ُ
ُ
ال�شعر .ظ ِّنيُ ،
ين ال َ
ُ
ال�صو ِّيف للذَّ َّرة؛ ويقيني ،ال ُ
تطيب لألفون�سو
يزال «�شاع ُر الإميان» ،كما ُ
بال�س ِّر ُّ
القابل لل َّتنافُذ ِّ
ِ
راجمات ِّ
ُ
واحلال هذه ،تبدو
يرجم.
بِرا ْر ِدي ِن ِّللي ال َّت�سمية ،واقف ًا يف الأفق ال يتق َّدم ،يو ِّت ُر
ال�شعر وال ُ
طوفان القرن الأخري بامتيازٍ �إىل قرننا قليلةَّ ،
ولعل �أه َّمها  :مونتا ِل ه �Mon
الأ�سماء التي جا َوز َْت
َ
 ،taleبازوليني ِ ،Pasoliniب ْرتولوت�شي  ،Bertolucciفورتيني  ،Fortiniتزانْت�سوتُّو  ،Zanzottoكا ْبروين
واملزاج النَّا ِفذي.
حا�صرِ الأخري،
ِ
ورو�س ِّللي � .Rosselliشعرا ُء العبو ِر املُ َ
 ،Caproniج ْوديت�شي ِّ ،Giudici
IV

إيروتيكي �آخَ ر بني ِّ
يف هيوىل املعق َِّد ِّ
ال�شعر والنَّقد،
يو�ص ُد ف�ص ٌل �
ال�ش ِّ
عري هذهَ ،
ٌّ
و ُيفت َُح م�أز ٌق �آخَ ر.
ال�شع ُر ُمدا ٌن ،من جه ِة ال َّت ِ
ِّ
ال�صخَّ ِ
اب لنرب ِة االحتفا ِء بالأنا ،وحت ُّو ِل ِه ِمن َث َّم
�صعيد َّ
�إىل ِ�شعرٍ ُيكتَب لأجلِ ال�شُّ عراء ،مثلما هم جيولوج ُّيو �سويل برودوم يكتبون لأجل اجليولوج ِّيني.
هكذا يغدو ال�شُّ عرا ُء ُ�شعرا َء ال�شُّ عرا ِء ،تتداخ ُل �أ�صواتُهم ،مي ُّد �صدى � ِ
أحدها �صدى الآخَ ر،
ُ
منهوك
ويبد�أ �أح ُدها الق�صيد َة ِمن َقفْل ِة ق�صيد ِة الآخَ ر ،يف حلق ٍة جوفا َء ُمف َرغة ،فيما النَّق ُد
القوى تلقا َء هذا ال ُّركود ،هذا ال َّت�ش ُّبعِّ .
ال�شع ُر ُمدا ٌن لأنَّه َي ْبط ُل �سحاب َة اجلوزاء التي تو ِّل ُد
لكن ،ال تو�أم َة يف ِّ
ال�شعر ،ال َّرم ُز الواحد ال
ال�سرطانِ الذي يدفنُهاْ .
النُّجوم ،وي�ص ُري �سد َمي َّ
َّقد �أي�ض ًا ُمدان ،من جه ِة ِ
ت�سليم ِه ب�أنَّه �إبدا ٌع
َّ�ص ال يقب ُل ال َّتكرار .غ َري � َّأن الن َ
يو َل ُد م َّرتني ،والن ُّ
ِ
وا�ست�سالمه ِمن َث َّم ِل َعنان ٍة طويل ٍة ُمفرتَ�ضة .النَّق ُد-الذَّ َكر يف خمد ِع
إبداع ُمنف ِع ٌل به،
ُم َلح ٌق ب� ٍ
ِ
ال�سرير ،مع ِ
ال�شعر-الأنثى َ
ِّ
عظمه
�سوف يكتفي بتقد ِمي
جمامالت امل�ساء ،م�سحوب ًا �إىل ِ
هام�ش َّ
العا ِّ
ين املرتع�ش.
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V

املفتاح لتو�صيف ِّ
ال�شعر يف �إيطاليا .كلم ٌة م�شبوه ٌة ،من
ال َّتح ُّو ُل� ،إذن ،هو الكلم ُة
ُ
اخلال�ص من العالئق ِّ
��ون ِّ
اخلط َّية مع
ال�شعرِ هناك ‘ ُم�شت َبه ًا’ .رفاه ُة
�أج��لِ �أن
ِ
تنا�سب ك َ
َ
لل�شعر �سما ًء يح ِّلقُ يف زُرق ِتها ،بل ثقب ًا كون َّي ًا يتخ َّب ُط يف ِ
النَّقد مل تفتح ِّ
بيا�ضه ،ولي�س ُيغ َت َف ُر
ِ
رقا�ش ،مهموز ًا بزهر ِة ا َ
بع�ضه يرف ُع ا ِمل َ
خلطف.
اِل
�ستخفاف ُج ِّله بقيم ِة هند�س ِة ال َبيا�ض � اَّإل � َّأن َ
�أهو ِّ
ال�شع ُر الذي يقـ ِّل ُل من �شـ�أنِ ح ِّر َّي ِته ؟ �أم � َّأن احل ِّر َّي َة املتحقِّقة تكون دائمـ ًا �أ�ضيق من
ال�شع َر الذي يخ ُلق �أ�شم ُل من احلر َّي ِة التي ت�صنَع ؟ وملاذا ،بع ُدَ ،
احلر َّي ِة املحلومة ؟ �أم � َّأن ِّ
تلك
ُ
ال�شعر ؟ ُم َ�ض َّو ًى بنجم ِة �إيرو�سِ ،من ِ
يوا�صل ِّ
نجر ِة ِّ
رب
داخل ،قد
ال�شع ُر ال َّد َ
احل�شرجة يف َح َ
ٍ
ظالالت كمثلِ هذه ،يدو ُر �شعرا ُء هذه الأنطولوجيا
وهو ُمع َّم ًى ب ُِجن ِْح ثناتو�سِ ،من خارِج .يف
االنقالب على ال َّتوازن .ال�شُّ عرا ُء ،هنا،
كرحى م�ضيئ ٍة تري ُد
ك ٌّل يف عما ِء �إنْرتوبياه
َ
ِّ
اخل�صو�صيً ،
ٍ
ال�ص ِ
اعتبارات
رياح ق َّو ِة �أجنح ِة الوهم ،ولوال
وت املُف َرد ،وعلى ِم ِ
انت ُِخبوا على ِم�ضوا ِء برقِ َّ
ر�س ٌل بني ُر ُ�سلِ ما
زمن َّية
َّ
ال�ستحق �آخرون معهم� ،أو دونَهم ،هذا العبو َر-ال ُه َّ
وي يف ال�شَّ َرك .هم ُ
�أ�سميتُه بقرنِ «خُ ال�س َّي ِة ِّ
ال�سي’ ،متام ًا مثلما هو
ال�شعر» ،باملعنى املن�شقِّ الال� ِّ
إنتمائي لكلم ِة ‘خُ ّ
من�ش ٌّق هذا ِّ
املتو�سط ال َق ِلقُ /من�شَ قٌّ ،ال ُمنت ٍَم ،خمبولٌ ،ودافئ؛ �إنمَّ ا
ال�شعر ال َق ِلقُ املع َّم ُد ب�شم�س ِّ
الوقت ِ
َح ِب ٌل يف ِ
لي�س يف ال ِّنهاية ه َو
نف�سه بجمي ِع الأ�صول وجمي ِع امل�سارات التي يتعف َُّف عنها� .أ َو َ
ه َو حمبولَ هذه الأر�ض ا ُ
حلبلى بوحد ِة الكون ؟!
�شع ٌر �أو وه ٌم ،ال يه ُّم-
ال�صلبة.
كالهما ي�شاط ُر ال َآخر ورد َة ال َّرائي َّ
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ال�شعر الإيطا ِّ
أ�صوات من ِّ
� ٌ
يل احلديث

ترجمة � :أمارجي
حترير � :أمارجي /مار َّيا غراتْ�س َيا كاالندروين

مار َّيا غراتْ�سيا كاالندروين

Maria Grazia Calandrone

ُ
حديث ال َّزيتون
َ
�سوف �أجتا�س ُر على �إغوا ِء اهلل ِب ُعزلتي
َ
لالبن الذي
و�سط ِ
حقل اجل�سما ِن ّية ،انتقام ًا ِ
َ
العزالت الب�شر َّية
فاق ك َّل
ِ
يف الإذعان
االبن القربا ِّ
املبذول الذي خ َّب أ� يف قل ِبه �أ�شفا َر
ين
ِ
للأبِ ،
َّ
ال�شكري[ .ههنا] فيما �أنتم نائمون
بغرا�س الزَّيتون
كنتُ � ُأح ُّف نف�سي
ِ
ال�صارمة
�أق ِّل ُد العزل َة اللحائ َّي َة َّ
ثال الأ�شجار،
أهي ُء ج�سدي على ِم ِ
لل َّنباتاتِّ � ،
�أرف ُع ج�سدي
خ�شب ًا على خ�شب
واح ي�شتِّت وحدتي الب�شر َّية
حتَّى ال ُن َ
االبن املهجور .ه َو ذا.
واح ِ
التي ُت ِت ُّم ُن َ
جر �أكرث.
�أنا وحي ٌد ،يا � ِ
أبت ،وال �أ�ستطي ُع احتمال ال َه ِ
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�صعو ُد ال َّذبيحة يف زهرتِها اخلِتام َّية
أنت! تت�أ َّم ُل ُبنيتَها التي تتفتَّح
ها � َ
�إذ تنطلقُ دفع ًة واحدة من اجلذ ِر �إىل الزَّهرة
ُ
الوقت لك ِّني الآنَ �أعرف
أفهم َ
وتقول � :أنا ال � ُ
لب وحا�س ٌم [ ِفع ُل] الإزهار
كم ه َو َ�ص ٌ
وتقول � :سوف �أحم ُل ِك
ختامي
كما ُيح َم ُل بري ٌق
ٌّ
وتقول � :أرى أ� َّن ِك
ُّحات ال ُت�شبه َني
من ب ِني جميع التَّفت ِ
�شيئ ًا ،وال حتَّى َّ
ال�شي َء املُدا َر
علي بر� ٍأ�س من ال َّد ِم
َّ
ً
بفم التَّبذير املت�شك ِلِّ
م�ؤاز َرا ِ
بعويل ال ِع�شق
أجل �أن ُي َ
هد َر ِ
ل ِ
فيما الع ُني َّ
ال�ساطعة يف املنت�صف
ال�ضئيل ُة َّ
ُتذيع
تق�سيم الأدوا ِر العطر َّية دونَ �أمل
َ
وتقول هي  :الآنَ
املرمري ما ت�شاء،
افعل ِب َبيا�ضي
ِّ
دع لحِ ن َّواتي الفائ�ضة
ال�صايف
�أن تتك َّث َف يف غرف ٍة واحدة ِمن َ
احلج ِر َّ
ال�شتيم ِة املجيد ِة َّ
حتت َّ
لل�شم�س ،دعني �أُجاري
َ
ومتامها
عافي َة الأ�شيا ِء َ
كمثل ُ�ص َّو ٍان ُم َّ
�سطح
كي جتدينٍ � ،
آنئذِ ،
طبي،
ينق ُر في ِه جن ٌم ُق ٌّ
دعني �أحتوي ِمه َب َط الأ�ش َّعة ب�س َّران َّي ٍة �أ�صل َّية
ودع ِل�صال َب ِة ج�سدي �أن تتب َّد َد
جيج ال َع ِنز وال ِّنعاج َّثم ترتقي-،
يف َع ِ
َ
جوم ال َعل َّي ِة املت� ِآكلة
و�سط ال ُّن ِ
َبينا َيقط ُر وجهي بالربونز مثل زنبق ٍة مائ َّية -جزير َة
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ال�صلب ِة كالقذائف،
ِ
احلديدِ ،
واملا�س الأ�سو ِد والورو ِد َّ
دع َ
آدمي،
احل َجر يخت ُرب �صوتَه ال َّ
دع ال َّن َ
خري
ال�ص َّ
ق�ش َّ
أر�ض  :ات ُركني!
ي�ص ُر ُخ يف املف ِرت�س ويف ظ ِّله املمدو ِد على ال ِ
�أحيا ،ات ُرك دمي
يحيا ،ات ُركني ُمن َغ َّط ًة
براعم ال َّد ِم دونَ عقيد ٍة
م َع
ِ
يف ال ُعري البار ِد للبحر،
�صخب املا ِء
ات ُركني حيثُ بد�أنا ،وعلى
[تخوم] ِخ ِ
تامنا � :آه ،يا َل ِ
ِ
على احلديد املُ َفو َلذ الذي ُكنتُه،
�أ َّما وقد َّ
ت�شظيتُ الآنَ يف َ
اجلمهر ِة اخلفيفة
بقاياي �أطواف ًا لنجا ِتك.
فلتكنْ
َ

دا�س ٌة َوقت َّية
َق َ
عذب ٌة هي �ضو�ضاءاتُ الليل،
عذب ٌة ونق َّي ٌة �أ�صواتُ ما ورا َء اجلدار،
الوقيد
عذب ٌة طرقعاتُ ُق َر ِم
ِ
ينطفئ ك ُّل �شيءٍ �إذ َّ
ُ
يتمطى
املُه َّي�أة لالنطفا ِء مثلما
الورك مت َِّ�سق ًا م َع وحد ِته
ع�ض ُل ِ
ال�ش َ
عذب كذلك َ�ش ْح ُط َّ
الكاحل
رف ِ
ر�ش ِف على َح ِ
ٌ
َ
عا�س
و�سط جمزر ِة ال ُّن ِ
اخلفيف ِة ،احلا َّر ِة ،واملعهودة
هي ال ُو�ص َل ُة التي ُتع ِّل ُل اتحِّ ا َد اجل�سد فيما يت�أ َّم ُل ِك
عذب ٌة َ
َّ
اب الأ�سو ُد ال َعينني وحيواناتٌ ُمغتبطة
ال�ش ُّ
جتو ُز ا َمل َ
باعي يف اخلارِج،
�شتل ال ُّر َّ
وال�سما ُء ُكه ُرب َّية ،قطع ُة
كوبالت �أزرق
ٍ
َّ
بعد ِّ
هاك التَّمزيق ال ُ
كل َ
يزال كام ًال-
احلب َ
ذلك �أنَّ َّ
بحجم ال َّنيازِك.
ُيط ِل ُع زهور ًا كبرية
ِ
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الحظة .ال ُغفران
ُم َ
باب ِّ
كل محِ َرق ٍةَ ،
ال�س ِّم،
موا�ض ِع
ِ
حول ِ
يف ِ
�سقوط � ِ
أقرا�ص ُّ
ث َّم َة هذا اخلوا ُء املُ ُ
للعقل والذي ال يمُ حى �أبد ًا .كانت رغبتُنا هي
خالف ِ
َّبذيري اجلميل املُ�شتهي احليا َة ا�شتها َء َّ
ال�شجر ِة
اللحم الت ِّ
�أنْ ُنخا ِل َف ك َّل ذلك ِ
لها .غري �أ َّنهم وقفوا بارِدي الأع�صاب  :يت أ� َّملون فح�سب
حتت �أعي ِنهم
فيما كانت حيا ُة الآخرين تتال�شى َ
الب�شري َي ُ
أح�سن ِمثال.
اخل�شب
َعلم،
ُّ
ِ
كمثل ُك ْد ٍ�س من ٍ
ُ
�شجر ُيح َر ُق واقف ًا – و ْلت ْ
حرتق على � ِ
ال �شيء ث َّم َة� ،سوى زوايا ق�سو ٍة حيثُ تت�ص َّفى ال ِّر ُيح
كتفي َبينا َّ
تتقط ُع ِح ُ
وهذه ال َّنا ُر التي ُ
بال َح ْن َجرتي
تقب�ض على َّ
يزال يل ِمن زا ِد ج�سدي َت َبقٍّ � :آ ٌّ
ا�ست�صراخ ،ذلك أ� َّنه كان ال ُ
يل ه َو
ِمن َكدِّ
ٍ
ربي  :لك�أنيِّ
ِفعلي ،آ� ٌّ
ٌ
مري�ض يف و�ض ِع الدِّ فاع،
يلَ ،ن ِ�ش ٌفَ ،
وح ّ
و�ضفائر امر أ� ٍة ُملقا ٍة لتتج َّفف� .أجل،
ارات،
أكوام ِمن َفرا�شي ،و َن َّظ ِ
ِ
ب َني � ٍ
يف املبد�أ ،هم ف َّكروا باالنتفا ِع الك ِّل ِّي من الأج�ساد  :فكانَ َّ
اجللد
ن�سج؛ ومن ِ
ال�شع ُر ُي َ
أجل
كانت ُت�ص َنع �سوات ُر الإ�ضاءة و ِبطاناتُ الأرائك ل ِ
احل ُ
حم�ض رذيل ٍة �صغرية ُي ُ
ال�ض َّباط .هي ُ
م�ساكن ُّ
اخلنزير،
كلحم
قال لها ِ
ِ
ِ
فظِ -
ال ُيرمى ِمنه �شي ٌء  :ال الأ�سنان ،وال حتَّى ال ِعظام (كانَ معلوم ًا �آنذاك
ثال َ
نزيري) .كانت ِعظا ُمنا
�أنَّ املُع َّق َد
اخل ِّ
ذاك ِ
َّ
الب�شري ين َف ِع ُل على ِم ِ
ِبل ت�سميد .وكانت ال ُ
ز َ
أرائك ،يف ال ِّنهاية ،تفي�ض،
فتُح َر ُق � َّإذ َ
و�سائر الأع�ضاء .وما كنتُ لأ�صدِّ َق �أنَّ هذا ه َو
اجللد
اك مع ِ
ِ
ُ
عمل الإن�سان� .إنيِّ َلأ�ش ُّد َع َم ًى ِمن اجلما ِد �إذنْ ،
قلم
ر�صا�ص ،محِ َفظ َة نقود .وحيد ًا
ٍ
�أنا امل�صنو ُع َغ َر�ض ًا ما  - :فر�شا ًةَ ،
الليل
يف ِ
تلك ُّ
�أكاب ُد َ
عزل عن الب�شر� ،أف ِّك ُر :
الظلم َة بمِ ُ ٍ
ربي الأخري� ،أنتظ ُر الآنَ
�أنا ه َو ال ِع ُّ
ن�س املُه ِلك.
باح� ،أنتظ ُر الآنَ الأملانَ  ،هذا ِ
ال�ص َ
َّ
اجل َ

الآخر | �شتاء 2012

مار َّيا غرا ْت�سيا كاالندروين

مِ ن َعقلِ القرد
البهيمي.
املخطم
[يتوه ُج] ِحيا ُد
قلب �صرختي الأليمةَّ ،
يف ِ
ِّ
ِ
واقف –�أ ُّيها ِّ
ال�شعر– حلم ًا مخُ تزَ ًال .ها �أنا ٌ
ها �أنا ٌ
املخطم
واقف .هو ذا
ُ
و�صاف يف وج ِه البهيمة .ها �أنا ٌ
واقف.
مي
ٍ
ُّ
احلياديَ ،قو ٌ
منذ بد ِء العالمَ ٌ .
واقف
حتَّى
اختتام العالمَ .
ِ
واقفَ .
لولب ال َّد ِمٌ .
ٌ
ثول على الأر�ض.
و�سط ِ
واقف .حيوان ًا يف أ� َّو ِل ُم ٍ
ذبيح ًة ترت َّق ُبَ .
برعم
مثل ٍ
َ
أغ�صان َّ
أتوه ُج.
ر�ش من �
ال�شوك � َّ
ِ
داخل َح ٍ
َ
مثل زهر ٍة ذهب َّية.
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ِميلو دي �آنجْ ِ لي�س

Milo de Angelis

ن�صو�ص غري من�شورة
ٌ
املنفي املُي َّب�س،
َ
بقي يل ن َف ٌ�س واح ٌد� ،أنا ُّ
آ� ِه �أين املُقام ؟ ها ه َو ال َّد ُم
ق�ص ُف ع َرب الأفكار ،وال �شيء على الأ�سفلت
َي ِ
عبارات ُم�صاغة،
�سوى عج ُني
ٍ
الب�شري ،لي ُل املقاط ِع اللفظ َّي ِة
فيما ُيف َتت َُح اللي ُل
ُّ
ومغيب الأ�شيا ِء املُف َنى.
املبتور ِة،
ُ
«يتج َّز�أ الوقتُ ومم َّرا ُته ت َْط ُم ُ�س
ونحنُ ممَ ح َّو ِان َ
ُ
[نعرف]
ات ُغرفة،
و�سط ِج ْب ِ�س َّي ِ
جوف
ق�س َم ُمنا�صف ًة ،يف ِ
�أنَّ هذا َّ
ال�صوتَ املُ َّ
الوقت الذي ُي ِّ
�ضخ ُم احلركات ،كانَ لنا...
ِ
و�أ َّنها لنا هذه الكلمة املُط َّوقة ِّ
بالذكريات،
امل�شطوبة من الوثيقة ،ولنا كذلك
ال َّرغب ُة الكربى التي تبحثُ لها عن َم ْ�س َرب»
ابات حرير َّي ٍة كبرية
كانت الفتياتُ َيعبرُ نَ ِب َ�ش َر ٍ
ِ
ُ
باغت
ونظرا ُتهنَّ
تنقذف يف ُع ٍ
نف ُم ِ
ال�سماء
�ساع َة افتتحتُ
َ
احلرب ال ُكربى على َّ
غريب مل َّر ٍة واحدة
فح َّر َرين � ْإذ ر�أيتهنَّ َ�صف ٌح ٌ
ِل َليل ٍة َ�ضخم ٍة ال ُمتناهي ٍة واحدة.
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�ساح ُة كاڤا ِّلدْجِ ريي رقم 2
إليك نعو ُد ك َّل �شتاء،
� ِ
ال�صخر ُة الباقية
�أ َّيتها َّ
رحتلة،
ال�صخو ِر املُ ِ
ِمن بني جمي ِع ُّ
ب�صمت
َعر�ضني لنا
ٍ
يا َمن ت ِ
يعات غرائب َّية.
يق َني ُ�س َو ٍ
ها قد م�ضى نها ٌر.
هائل ٌة هي مدر�ست ُِك التي
احلب وت�ستعيدُه.
تنفي َّ

ذلك الترَّ ُّح ُل يف ظال ِم الأروقة
عند حا َّف ِة الليل ،يمُ ك ُنني البقاء ُمع َّلق ًا
�أحيان ًاَ ،
دون �أن �أموت .يمُ كنني البقا ُء َ
وحيد،
داخل ن َف ٍ�س ٍ
ليوم ال يكتم ُل �أبد ًا ،حيثُ
الباب
ُ
طوي ًالٍ ،
مفتو ٌح على
م�صراعيه ِب ِف ِعل �صرخة .والي ُد
َ
إتقان ي�شبه العذوبة .هكذا � ُ
أطوف
َخد ُ�ش الف�ضا َء ب� ٍ
ت ِ
ِمن �أ َّو ِل ال َّد ِم �إىل هنا،
الوعي وتظ ُّل
�إىل
ِ
اللحظات التي ُتوا ِل ُج َ
ناق�ص ًة وجدير ًة باال�ستنطاق.
كانوا يف انتظاري ُم ْ�س َتترِ ين .لطاملا
َح َمل ُت ُهم �إىل احلياة� ،إىل �أبجد َّي ِة الز ََّمن الكبرية.
لك َّنهم َي ُعودون دوم ًا �إىل هناكُ ،خ ْر�س ًا،
عمود �أو َوتَد،
ُي َ�شدُّونَ �إىل ٍ
موقف َ
احلرف .لك�أنَّ
ُم ِعر ِ�ض َني عن ِ
العالمَ َ لهم �صدى ِعبار ٍة
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تاهت عنهم �إىل الأبد ،وقد تَها َووا يف
ْ
بت،
ظالم ٍ
م�شهد أ� َّي ًا ي ُكن ،ذاتَ َ�س ٍ
ِ
ِّجاري هذا.
قلب املركز الت ِّ
يف ِ
عن الأج�سا ِد طبع ًا
�إنمَّ ا حديثي عن الأبطالِ ،
هذه التي ُ
أر�ض َفقار ًا.
متتلك على ال ِ
قلب � ُ
أغ�سط�س كانَ ُمظ ِلم ًا
كانَ ظال ٌمُ .
اجل�سد املُ َع َّرى .مل �أ�ستط ْع بلو َغ
كمثل
ِ
ِ
فا�صل وال اتجِّ اه  :ال �شيء � اَّإل
ٍ
ال�شفاه .كان َّ
وجيب ال َّد ِم على ِّ
الم يجي ُء
ُ
الظ ُ
هم املُج َّنح
ِمن ال َّن َف ِ�س املُ�ش َّرعِ ،من َّ
ال�س ِ
هنالك كانَ َّ
َ
ُ
الظالم.
يخرتق العالمَ .
الذي
َ
ال�سقط ِة الأوىل،
هنالك كانَ َ ،
عند ُذرو ِة َّ
كانَ ه َو �أنا ،هذا البرَ ْ ُد الذي،
ِمن وراء القرونُ ،يحا ِو ُرين.

�إىل ڤيڤيانا نِيكو ِد ُمو
عرفتُ  ،يا �صديقتي،
ذهبت يف �إغفاءة� .أنا الآخ ُر
�أ َّن ِك ِ
املوت املُف َر ِد الكبري
جات هذا ِ
يف ُف ْر ِ
نعزلة
أكواخ املُ ِ
كنتُ �أغفو ب َني ال ِ
ا�س يف ِّ
ال�شتاء
حيث يجتم ُع ال َّن ُ
ب�أحاديثهم ِّ
والتبا�س
املتقطعة،
ِ
�أفكارِهم  :كانَ يدخ ُل عليهم
ثلج اللقاء
ِعط ُر � ٍ
أعناب ذاوية فيما ُ
َيجتَني ليلي يف لي ِلك.
اخلال�ص
هو ذا بهلوانُ الليل ،اجل�س ُد
ُ
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من ِّ
كل �شيءَ ،ن ٌ
ق�ش يف الهواء،
فو�سفورات ُمن َّقى  :قد رمى ُز ُم ُّر َد ُه
َ�ش َر ُر
ٍ
اخلفي،
القدر ،بل َغ
�إىل � ِآخ ِر َ
َّ
واحد على َّ
َّ
الطريق .ح َّق ًا،
ودل ك َّل ٍ
أر�ض ُ
ال ُ
يهج ُرها.
�ص َمن ُ
تخ ُّ
مت� ِّأخ ٌر هو الوقتُ ،
نقي .ها �أنَّ احليا َة،
على َنح ٍو ٍّ
بمِ ِ ح َورِها َّ
تعوم مرت ِّد َد ًة
ال�ضا ِئعُ ،
يف َّ
ال�شوارع ،متف ِّك َر ًة
ِّ
بكل َ
احلب املوعود.
ذاك ِّ
ماذا تنتظ ُر م ِّني ؟ �أينَ يد ُّق
قلب الهائمني ؟ �أهذه هي
ُ
الغاي ُة اخلف َّي ُة الق�صوى
لمِ ا َيحيا ؟
لكنَّ البيت ين�أى بعيد ًا
ال�سكنى ،وك ُّل �شيءٍ
ِ
عن ُّ
عند التُّخوم اجلل َّي ِة
ُمو َد ٌع َ
للخامتة ،ك ُّل �شيءٍ فا ِل ٌت....
اللفظي
 ...واملقط ُع
ُّ
الذي كانَ َيعت�ص ُر املِخ َنقَ
ها هو ذا.
� َ
أولئك ال ُيجيبون ال ِّنداء� ،إ َّنهم
عندهم
تخوم الأر�ضَ ،
ُم�شتَّتون على ِ
�س ُّر
امل�سارات املُرتجَ َّ ة ،والآنَ
ِ
ت�ستطيعون ر�ؤيتهم يخرجونَ ِمن
مت
ِ
ال�س ِ
عروق ِّ
احلب ،يف امل�ساء ،جه َة َّ
إ�صبع على ِّ
ال�شفاه.
ال�ص َ
ِ
يو�صدونَ َّ
مت ب� ٍ
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با ْولو ُر ْو ِّفي ِّللي

Paolo Ruffilli

َخ َد ُم العالمَ
َز ُ
العقل،
يف ِ
كر املُب َهمة،
أ�شباح ال ِف ِ
� ُ
أخيوالت الباطلة
ِفع ُل ال
ِ
على القلب ،االلتجا ُء
أبدي �إىل مناب ِع
ال ُّ
احلبِ ،ظ ُّل
ِّ
وغ ِل
اخلدا ِع
احلقيقي املُ ِ
ِ
ِّ
أ�صلي .جميع ًا
بال دواءٍ � ٍّ
ذات واحد ٍة ممنوحة،
�ض َّد ٍ
َ
احت�ساب
ناهيك عن
ِ
الوقت َّ
ال�ضائ ِع
ِ
يف خدم ِة العالمَ .

و�صدو َن يف ا ُ
حل ُلم
ُم َ
ج�سد َّ
الطبيعة،
َمولودون ِمن ِ
ُمن َف ُّكونَ و�صاعدونَ يف حتليق ٍة،
لكن �ساقطونَ يف هُ ِو ِّي
اخلوف والقلق .ومع ذلك،
ِ
أجل احلياة.
هائمون باحليا ِة ل ِ
للم�سائل الب�شر َّية
ماقتونَ
ِ
كم التَّجربة ،لكن �شيئ ًا ف�شيئ ًا
ُ
بح ِ
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بعيد،
نعتا ُد ت�أ ُّم َلها
بذهولِ ،من ٍ
ٍ
وبانف�صال ،حيثُ نراها �أجمل.
ٍ
مه َّي�أونَ لتح ُّم ِل َّ
نك
ال�ض ِ
نوب واحلوادث.
والأوجا ِع ،ال ُّذ ِ
و�صدون يف ا ُ
حل ُل ِم الذي
ُم َ
مل تمُ ْ َ�س ْ�س �أبوا ُبه ،ومحُ َ َّ�صنون.

الل َّذ ُة واحلِداد
ا�ضطرام احليا ِة وانطفا�ؤها
ُ
(�صدف ًة ؟) -الإ�شار ُة املُ�ش َّعة
ُ
الأث ُر املُز ِب ُد الت ُ
َّارك ورا َءه
َ
ذلك َّ
ال�شيء الذي
�سوا ًء �أحببناه �أو مل ُنح ُّبه
يظ ُّل مهما ي ُكن ،جمهو ًال.
َّ
لقى ،كلُّهُ،
اللذ ُة ِ
واحلداد ُ :م ً
يف الإنا ِء الأعمى بني �أذ ُر ِع
َّ
الم والليل.
الظ ِ
العالم َة َّ
هي يف � ٍآن
غري �أنَّ
َ
الذاويةَ ،
واحد ُمزهر ٌة بجمي ِع الأ�شياء.
ٍ
ذلك �أنَّ ِّ
الظ َّل وال َّرائح َة ال اللون،
هما ما ي�صن ُع ِفكر َة الوردة.

�إبحار
يف ُلعب ِة املرايا
احللم واحلقيقةُ ،مرتاك َبني
ها هما ُ
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َ
املزيج الفائر
و�سط ِ
 كوكتي ًال �أو خمفوق ًا ،خليط ًاابتدعا
قد َ
َم ُ�شوب ًا �أو �إك�سري ًا خال�ص ًاِ -
نيوي
الكون ال ُّد ِّ
و�أ ْف َ�شيا �س َّر ِ
عجائبي
يف حتدٍّ
ٍّ
جاع َلني من ِّ
كل حلظ ٍة �أبد ًا ،وحميط ًا
ِمن ِّ
طفيف مجُ ازٍ
بحر ٍ
كل ٍ
يط ِمن ِّ
�ضئيل
كل ٍ
وعابر َة محُ ٍ
رمث ٍ
ج َّو ٍاب �أ َّف ٍاق مجُ ازِف.

يقظة
َي ِقظ ًا ،ها �أنذا �أتر َّق ُب العالمَ َ
يف حلظ ِة �صريا ِن ِه �صحراء كبرية
لكي أُ� ْح ِ�سنَ ر�ؤيتَه �أف�ضل
عند �سماءٍ تتفت َُّح يف ِّ
كل دور ٍة من َد ْورا ِته
َ
قي
ريح االرتيا ِد ال َّن ِّ
يف ِ
وقد تع َّلمتُ �صنع َة التَّحا ُي ِل بتنويعا ِتها
أكل ُ
رب الكث ِري
و�ش ِ
أجل � ِ
من � ِ
نف�سه
من
ِ
الوجبات والع�صائر حني مي َن ُح َ
ُرخ�ص ًة ،وي�أذن يل كرم ًا
ِّ
بكل ثما ِر الغبطة.

�أخرياً
�أبحثُ َ
عنك �أ ُّيها َّ
ال�شيء ،قلتُ ،
أعرف � َ
دون �أن � َ
أ�صل وجو ِدك.
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أوا�ص ُل
�ضنى ،كنتُ � ِ
و ُم ً
امل�ضي ُقدم ًا.
مع هذا،
َّ
لطاملا قطعتُ مت�ش ِّكك ًا
ليا َّ
يل املُ ْب َي َّ�ضة بالال َنوم
حمدِّ ق ًا بعي َنني مع�صوبتَني
ِب ِلفا ِع الغ�شاوة،
اليدين،
ُمتل ِّم�س ًا ب ُق َّفا َز ِين على َ
َ
اخليوط ِمن بعيد.
�شا َّد ًا
مل �أكنْ �أع ِّو ُل على �شيء،
مع �أنَّ �آمايل مل تنقطع
اليوم �أو غد ًا� ،سيتح َّقق
يف �أ َّنهَ ،
َّ
ال�شيء الذي لطاملا قر�أ ُته
يف �صفح ِة القد ِر َّ
هبي الفائق
الذ ِّ
عن ٍّ
حظ ما � ٍآت.
وال�سنني
�آ ِه كم خ�سرتُ من ِ
الوزن ِّ
ر�س ،أ� َّنه
لكنْ �أخري ًا فهمتُ ال َّد َ
لكي ُي َ
نال ذلك َّ
يجب
ال�شيء ،كان ُ
�أن ُي َ
عطى ،دون رغب ٍة با�سرتدا ِده،
فوحده َّ
ال�شيء الذي �أحببتَه
يع َّو ُل عليه ،ذلك �أ َّنه
لن ُيقت َل َع َ
بعد ٍئذ �أبد ًا.
منك َ

ت�أ ُّوه
اب َقي وال تغيبي
هان اخل�ؤون.
يا مر�آ َة قلبي املُ ِ
ال ترتكيني.
ألك
لك� ،أجل ،و�أ�س� ِ
أذعنُ ِ
ها �أنيِّ � ِ

الآخر | �شتاء 2012

159

160

ال�شعر الإيطا ِّ
أ�صوات من ِّ
� ٌ
يل احلديث

جزئي الأج َود.
َّ
ح�صتي ِمن َ
ها �أنا مثلما كنتُ �آنذاك
�سوى �أنيِّ  ،يف �شيخوختي هذه،
ٌ
�سي�س،
زائف � :سا ٍهَ ،خ ٌ
حتت
ومخُ ت ِلق .ومع ذلكَ ،
ِث َق ِل اخلط�أَ ،
وفوق �آثا ِر املا�ضي،
املركز املق َّد ِر
�أجدُين ثاني ًة يف ِ
الوعد القد ِمي �إ َّياه.
يل منَ
ِ
و� ُّأي �شيءٍ قلتُه �أو كنتُه ُ
حم�ض
ال �شيء ،وقد غدوتُ الآنَ يف
رف اجلمي ِع هنا َّ
آهات
�صك � ٍ
ُع ِ
�أبقى �أو �أجه ُد ب�أن �أبقى
ذلك الذي ال ُّ
البحث
يكف عن
ِ
دائم ًا ويف ِّ
حال ،رغم ًا عنه،
كل ٍ
ورا َء َّ
جد ُه.
ال�شيء الذي مل َي ْ

انبهارات
كمثل ُحور َّي ٍات ِمن ياقوت
َي ْب ُه ْر َن َك ِ
مبنطق خا ِدع،
تخت ِل ُقهنَّ الأعني
ٍ
َّ
بهيئات �أكرث تو ُّهج ًا،
يتح�شدنَ حو َل َك
ٍ
ي�ستدرِج َن َك �إليهنَّ ب�أجرا�سهنَّ
الفتَّانة لكي تكونَ عليهنَّ َمو ً
ىل...
نف�سه،
ويمَلأ َن َك يف ِ
الوقت ِ
يقذف َن َك يف الهاوية ب ُقدرتهنَّ الغام�ضة،
َ
ي�صطنعنَ االنقيا َد
حلاجتك �إليهنَّ
ويهجر َن َك َّ
بط حلظ َة َنيلِهنَّ .
بال�ض ِ
كينوناتُ العا ِمل ها ِته.
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Michele Caccamo

1
ريح التَّطلُّق
فج�أ ًة نرمتي يف ِ
َ
إيرو�سي
�سهم �
ٍّ
مثل ٍ
وباملزاج ا ُ
حل ِّر الذي لط ٍري ب ِّر ٍّي
ِ
ُ
يوف �أ َخر
نن ُف ُر جه َة ُ�ص ٍ
حيثُ دلي ُلنا عالماتُ ال َكون
ونو ُر الإله َّ
ال�صايف
الطلقُ َّ
ال�سريرة
و� َ
أمامنا ث َّم َة [عنيُ] َّ
و�أفوا ُه الأنبياء.
لكن عبث ًا نتجاه ُل
ح�ضو َر َّ
الب�شري،
يطان
ِّ
ال�ش ِ
الذي م�ص ُري ُه َ
رحى
داخل ً
حج ٍر �أ�سود
ِمن َ
لينتهي َ
هناك َجري�ش ًا م�سحوق ًا.
َّثم ال يبقى �سوى �أن نرت َّق َب
ا�سات املوت
جمي َء َ�ش َّم ِ
العو�سج امل َّت ِقد
أحرا�ش
َ
عند � ِ
ِ
التي ك�أ َّنها ُم�ست َق ٌّر لهنَّ
ُيقا ِي�ضنَ فيها الز ََّمنَ
بوزن اجلثام ِني الأخرية
ِ
يلزم بع ُد �أن منوتَ ثاني ًة
فال ُ
ال�شمو ِّ
يف هذا ا ُ
حل ِلم ُّ
يل
املوت
يف ما ورا َء هذا ِ
املك�س ِّو بالق َّوة
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واملُ َّ
بزيوت َ
اجلمال.
بط ِن ِ
2
ختام ِمن ِم ِثل هذا
نح َو ٍ
ممهورٍ ،ح َّق ًا ،بالكلم ِة ال ُعليا للحرب
نرمتي دائم ًا-
ويف �آخر ِة الإدراك
الليل
نتك َّل ُم عن ِ
الربق الأ�سود
ليل ِ
ِ
الكائنات املج َّنحة
وعن �إعيا ِء
ِ
التي بالكا ِد تمَ َ ُّ�س ال َ
أر�ض
وك أ� َّنها مقدود ٌة ِمن خ�شب
�أو ك أ� َّنها ُمنذ َر ٌة باملوت.
يف هُ ِو ِّي َ
ال�صحو ِة املق َّد�سة
تلك َّ
نرمتي نحنُ
دونَ �شعا ِع ُح ٍّب
نباتات ا�صطناع َّية.
كمثل
ٍ
ِ
3
املالمح
ال �شي َء له مث ُل هذي ِ
بيد احلرب
املنحوتة ِ
أطراف املبتور ِة الياب�سة
مث ُل هذي ال ِ
مث ُل هذي ِّ
ال�شفاه ِّ
ال�ضفدع َّية
بفم َّ
ال�شيطان
املم�ضوغة جميع ًا ِ
املتج�س ِد يف املح ِّر ِك ال َّداف ِع
ِّ
ويف ح�شر ِة الكيمياء
ُ
تخرتق ال ِّرئة
التي
هذا الذي نتَّخذ ُه �أخ ًا
ونت ُ
َّخذه� ،أي�ض ًاِ ،جيف ًة �أثرية
الهالك الأخري
ُن ْو َل ُد بها �آنَ
ِ
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ميت
بث ٍ
حلم ُخ ٍ
َ
قلب م َّي ٍال �إىل رغائبه
�سوى ِمن ٍ
ظام َع ِط َل ًة
حيثُ تتو َّق ُف ال ِع ُ
أذرع جم َّوف ٍة ُم َن ْخ َربة
ب� ٍ
�صفائح احلديد
لينوب منا َبها
َ
ُ
و�سائ ُر املُ�ستخ َل�صات
فيما ُ
املتحج َر
ننال نحنُ املوتَ
ِّ
ال�س َمك.
كما يف ِ
عيون َّ
4
�إنْ نحنُ � اَّإل مي ِّلليمرتاتٌ طفيفة
امل�ش ِّع
خا�ضع ٌة
العمل ِ
لت�صميم هذا ِ
ِ
بهي
َ
عند ُم ً
نتهى َج ٍّ
ُ
وح َني َي ْب َ�ش ُم
خما�ض املوت
ؤو�س هال َة ال ُّر ُ�سول َّية
ن�ض ُع على الر� ِ
نهي َء قراب َني ال ُغفران
كيما ِّ
منوذج اخلطيئة
غ َري �أ َّننا ل�سنا
َ
إ� َّننا َع ْد َوى َّ
يطان �إ َّياه
ال�ش ِ
دونَ تربئ ٍة وال �إعذار
إ� َّننا َم�ش َغ ٌل منف�ص ٌل ُمب َع ٌد
خارج م�شرو ِع اهلل
َ
وذا ه َو املُح ِّر ُك الأجو ُد في ِه -:
معرفتُنا َّ
ال�شق َّية.
5
َله َو ُ
مقطعي
ت�سل�سل
حم�ض
ٍ
ٍّ
بعده
مقطع ِمنه ي�ستدعي الذي َ
ك ُّل ٍ
زمني
ح�سب
َ
التزام ٍّ
ٍ
َّ
ْالت الأ�سا�س َّية
يتوخى تد ُّر َج ال َقف ِ
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أجل الإن�سان-
اختتام ًا با َمل َح ِّط الأخ ِري ل ِ
لي�س املوتَ
لك أ� َّن ُه َ
مقلوب
بل طريا ٌن
ٌ
حرك ٌة دائر ٌة ب�سيطة
أريخ
نحنُ ِمن حو ِلها ف�ضاءاتُ ت� ٍ
داه ٍة
ذاكر ُة َب َ
خيوط ال ُي َح ُّل
ت�ش ُّب ُك ٍ
نحنُ حيواناتٌ َر ْطب ٌة [ههنا]
مدفون ٌة على َع َجلة
ُن ُ
ظام،
ن�شئ لنا ُح َف َر ًا،
ِ
حاويات ِع ٍ
خوف
ُغ َر َف ٍ
نف�سه
هنا حيثُ نحنُ يف ِ
املكان ِ
م َع ِّ
الط ِني والدِّ يدان
وكذلك الزُّهور
القدر
وحيثُ ال ب َّد حلتم َّي ِة َ
ِمن هذه التَّت َّم ِة احلتم َّية
ولي�س للحيا ِة ِمن منا�ص
َ
ذلك أ� َّنه هكذا ه َو
البدئي هذا.
هن
عق ُد ال َّر ِ
ُّ
6
ال ت�س�ألوين يف � ِّأي ُ�صور ٍة
َ
�سوف تكونُ حتليقتي
رماد لها وز ٌن
لع ِّلي �أ�ص ُري حفن َة ٍ
�أو منف َّي ًا� ،أو �سفين َة ف�ضاءٍ ،
جناح �سمك ٍة
�أو َ
ف�أنفر ُد يف ال ِّر ِيح
ُ
�أنا
القابل للتَّح ُّو ِل حي ُثما كانَ

الآخر | �شتاء 2012

مِ يكِل كا َّكامو

وال�سماء عندي ُ
ب�شري.
قيا�س ّ
حم�ض ٍ
َّ
7
يف َحف ِري ُج ْر ٍف �أنا ال َآخ ُر
هيكل ِعبادة
كمثل ال َّد ِ
ِ
اخل �إىل ِ
أ�سا�س خب ٍري
م�ؤاز َر ًا ب� ٍ
مات الأر�ض
�ضبط ُظ ُل ِ
يف ِ
أختتم ال ُّنو َر بال َّرماد
�أهُ ُّم �أن � َ
�أو ب� ِّأي �شيءٍ غام�ض
كما لو �أنَّ قلبي املت�ص ِّلب
ت�ضا َء َل حتَّى
ال �سع َة فيه ل�شيء
ا�ستعمال الق َّوة
فاقد ًا بدوري فنَّ
ِ
ولي�س ُتد ِر ُكني
َ
الكون َّ
ال�شاملة
أبواب ِ
� ُ
وال هُ ُم املالئك ُة ُق َّدامي
�أنا الذي يف ِّام�ساخي هذا
فعل �شيءٍ
ُّ
بت عاجز ًا عن ِ
�سوى �أن �أموتَ تعا�س ًة
�ضن امل�س َّلح.
يف ذلك ِ
احل ِ
8
َ
�سوف �أخرب ُكم عن املا َّدة
إالهات �أقدا ٍر جديدة
مثلما عن � ِ
كائنات �أبد َّي ٍة �أُ َخر
وعن
ٍ
علي يف الف�ضاء
كيف اتحَّ ْ
دت َّ
تل ِّق ُنني فنَّ الزَّوال
العدم ِمن جديد
َبينا يت�ش َّربني ُ
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َ
�سوف �أخرب ُكم عن املوت
ازل ِمن ُج ِّب َّ
الم
ال َّن ِ
الظ ِ
ِمن ذلك َ
و�ض
احل ِ
ال�سما ِء
ِمن ُم
ِ
ناظرات َّ
على � ِّأم ر� ِأ�سه.
9
دمك
ها � َ
نزف ِ
أنت م�ستم ٌّر يف ِ
وج�سد َُك ،كما ُي ُ
قال لناُ ،متج ِّم ٌد
ُمث َّب ٌت يف َ�صف ٍْح �أ�سود
�شرعي
كما لو �أ َّن َك ُجثما ٌن
ٌّ
مو�ص ٌد يف َ
ذلك ا َملنظو ِر َّ
املتعذ ِر َم ُّ�سه
َ
يف َ
�سم الت
يت
لفتى َم ٍ
ِّ
َّج�سيمي ً
ذلك ال َّر ِ
ال ُتبدي فرق ًا كثري ًا
لبان �أخرى
أكدا�س ُ�ص ٍ
عن � ِ
ولأ َّنه مق َّد ٌ�س ن�ص ُر َك
ومق َّد ٌ�س َ
كذلك َدو ُر َك املُختار
ف�إ َّننا ُن َ�س ِّم ُر َك �إىل َ
تلك ا َمل ْ�ص َيدة
ب َني َع َ�صا َت ِني تا َّمتَني
بيد َك يف ال َّنار
لكي ُن َ
َ
وجهك يف َ�س َقر
مق ِّلب َني
يعلم �أح ٌد �أبد ًا متى نح ِّر ُر َك
وال ُ
جوهر
ال �أحد ُ
يعلم �أبد ًا يف ِ
�أ َّي ِة َ�شع َر ٍة ُمف َرد ٍة َ
منك
ع�سانا نع ُرث على َّ
كل ال ْأ�صل
ال�ش ِ
عقل اهلل
على ِ
�أو على �أ َّي ِة نقاو ٍة �أخرى
مدلول � َآخر
على � ِّأي
ٍ
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لك َّننا ،يقين ًا ،هكذا ُنح ِّب ُذك
املوت املُغا ِير
مثال هذا ِ
على ِ
الذي ال َ
زال ُيرع ُبنا
نهب ذواتنا مخُ ِل�صني
هكذا ُ
ملن�ص ِب َك يف الأناجيل
ِ
ُ
آدمي
حلز ِن َك ال ِّ
جلمو ِد َك امل�ؤ َّبد
يك و ِل َ
قد َم َ
يديك
ِل َ
نهب ذوا ِتنا اجلاهل َة باحلياة
ُ
لقيام ِتك.
َ
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ماريو ِب ِن ِد ِّتي

Mario Benedetti

مِ رتوبولي�س 2050
هو ذا املل ُِك اجلديد ،ي�ستل ُم اململ َك َة مِ ن �أبيه ...وما ب َني املا�ضي واملُ�ستقبل ُ
يقف حا�ض ٌر من
ال�ساعات ،تثنو َّي ُة ال َّنهار -ليل ُمف َرغ ٌة ِمن �أ�شيائها ،ال َمولودون نحنُ وال �أموات ،وذلك التَّخ ُّف ُف
َّ
علب على الأقحاف ،الترَّ ُّققُ  ،االعتالل .هكذا بخ َّف ٍة ،ت أ� َّملوا َّ
إيالمه،
ال�شي َء دونَ � ِ
ِمن ر�ؤي ِة دا ِء ال َّث ِ
إيالمه .يا َله حبور ًا من�س َّي ًا .طوبى
للج�سد الالج�سد؛ تطويب ًا ِمن َل ُدنِّ امللِك� .أينَ
ِ
ُم ُّ�سوه دونَ � ِ
الكتب القدمية ،يف الأ�س َّر ِة القدمية،
ه َو املوت ؟ �أال إ� َّنه يف مدين ِة ال ِّنفاية .يف التَّذكار .يف ِ
رخات القدمية .يف مدين ِة ال ِّنفاية .عاج ٌز �أنا عن تعلُّ ِم املوت .ال رغب َة يل يف تعلُّ ِم
ال�ص ِ
يف َّ
ذراع هو هذا ؟ ال يه ُّمُّ � .أي واح ٍ��د هو وجهي ؟ ال يه ُّم� .إنيِّ ح ٌّ��ي .لي�س يل ُ�س�ؤْ ٌل
امل��وتُّ � .أي ٍ
عند
احلي ِمثلي ؟ لي�س يل ُ�س�ؤْ ٌل � َآخر .املُكت�سي يقطنُ حيثُ توج ُد مر آ� ٌةَ .
� َآخر� .إنيِّ ٌّ
حيَ .من ُّ
اخلا�ص .ال ِّ
ذراع ِه
ذراعه ،وال الوج ُه وج ُهه .هي ذي
اخلا�ص يرى [ق َّب َة] وجه ِه
[قو�س] ِ
الذرا ُع ُ
ِ
ِّ
ِّ
مرايا �أخرى َت ِف ُد ملُالقا ِته .تتمر�أى َ
لهول
بع�ضها بع�ض ًا يف ُمدا َو َل ِة
درجات ِ
ِ
ا�شح .يا َل ِ
اللون ال َّر ِ
�أحيان ًاَ ،ه ِول َّ
مي هي الأع ُني عن
�ضي الفاح�ش .طوبىُ .ع ٌ
رخ املفاجئ  :هذا ال َّداء ال َع َر ّ
ال�ش ِ
مفارق ُّ
م�سالك املوتىَ ،
مي
الط ُرق ،عن
عند
ال�سرايا املُ�شمِ �سة َ
ِ
ِ
ِ
تلك التي تَف ِلقُ َّ
االنبثاث ال َو َر ِّ
وفاح ٌم ه َو ِّ
ات َّ
ال�شع ُرُ ،م ْ�س َو َّد ٌة كذلك
ال�ش َّفافة ،حيثُ الكلماتُ فاحم ٌةِ ،
الذي َيط ُم ُ�س الب َّلور َّي ِ
احتوا�ش ُّ
ُ
هاب َّ
ال�صرخاتُ َّ
ال�ضو ُء �سالم ًا يكونُ
الظ ُلمات،
وال�ض ِحكات .دوائ ُر دوائر .حيثُ ُي ُ
َّ
هكذا يقولون [ َبعدُ] َ
تعلم ل ُه
العدم العميقَ الذي لن َ
هناك �أحيان ًا .ج�سد َُك /ج�سدي يتز َّو ُج َ
يومئذ ُكنه ًا ،هكذا ُي ُ
هناك �أحيان ًا يا َمن ُتري ُد احلياة .يف ذلك املاوراء ،ما ورا َء ِّ
قال َ
الذراع ،ما
ٍ
ورا َء الوجه ،حيثُ الأع�ضا ُء مرايا ال ُتوا ِفقُ � اَّإل امل َ
ِثال املُف َر َد املرفو َع �ض َّد َّ
ال�ضوء� .أذ ُك ُر قو َلهم
م َّر ًة � :أفهذا ُ�س ؤْ� ُل َك ؟ نعم ،لي�س يل ُ�س�ؤْ ٌل � َآخر� .إنيِّ عاج ٌز عن تعلُّ ِم املوت .ال رغب َة يل بالبكا ِء
أعلم ل ُه ُكنه ًا� .أري ُد احليا َة ،ذا ه َو ُحكمي الأخ ُري� .أري ُد
العدم
ِ
العميق ،الذي لن � َ
على حا َّف ِة ِ
مومي ،واخلا ِدعُ� ،إنْ هو � اَّإل �أنا.
ال�س ْي
احلد ُث
احليا َة ،احليا َة ،احلياةَ .
الفجائعي َّ
كولوجي ،ال ُع ُّ
ُّ
ُّ
كتاب كانَ َم�صد َر ُه مدين ُة ال ِّنفاية ،وجا َء في ِه �أنْ  :لنْ تعلم .آ� ُك ُل ُمر َّبى الأوراق،
ذلك قر�أ ُت ُه يف ٍ
ا�س الكيمياء املطبو َع على ُمر َّبى الأوراق
� ُ
أكتب يوم َّي ٍات على ُمر َّبى الأوراق التي آ� ُك ُلها� ،أقر�أ ُك َّر َ
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ُ
َّ�صوير لعبو ِر احلديقة ،و�ض ُع َّ
أجل
التي آ� ُك ُلها� ،آه -ه َو ذا ،ينبغي
ال�شار ِة ل ِ
االغت�سال ،حم ُل �آل ِة الت ِ
ال�شار ِع ا َ
املعا�شب �أنْ َ
ال�شار ِع ال َّرئي�سَّ ،
دخول َّ
تزول
خللَويِّ املُح َّزز حيثُ يكونُ عملي ِحرا�س َة
ِ
ِ
أ�سبوعي َ
عنها ُخ�ضر ُتها ،حتري َر بال ٍغ �
نقاط �صغري ٍة ُمب َهم ٍة
حول جمي ِع الت
َّوافقات و�إر�سا ُل ُه وفقَ ٍ
ِ
ٍّ
احل ُّر لكن لي�س ح َّق ًا .يا َللرب ِدُ ،م ٌ
ا�شات املُ�ضيئة .يا َل َلح ِّرُ ،م ٌ
فرط هو َ
مت ُث ُل على َّ
فرط هو
ال�ش ِ
الرب ُد لكن لي�س ح َّق ًا .املَل ُِك ج َّل �أن َي َ
امل�شاعر ت�سليم ًا� ،إنمَّ ا املَل ُِك هو هذا املِرتوبولي�س
قبل ِلها ِت ِه
ِ
وعر�ضه ،عامي الـ  .2050ولن �أك ِّر َر �أنَّ املوتَ ههنا ال �أ�ستطي ُع ال�سمِ ِه
طول عامي
ِ
املمت ُّد على ِ
نف�س ُه را ٌّد �إ َّي َاي َخ َبب ًا
َ
بعد الآن ُنطق ًا .ف�إن �أكن خرجتُ على �أح�صن ِة ال ِف ِ
كر من ههنا فال ِفك ُر ُ
ُ
املحيط
ال�س ُقف ،هذه ال ُّدروب .ك ُّل �شيءٍ ههنا ُمر َّفه.
ال�سرايا البه َّية ح َّد الكمال ،هذه ُّ
�إىل هذه َّ
حوا َّ
جيوب قمام ٍة مثقوبةُ ،مع َّلباتٌ ُ ،خبزٌ ،ج��درا ٌن ُم َل َّب�س ٌة
رثومي خفيف :
يل ِ
ُ
كمثل َو َح ٍ��ل ُج ٍّ
بق�شر ِة ِج ٍري� ،أ�سوا ٌق ممُ تاز ٌة والئقة ُي�س ُّمونها �أ�سواق ًا .ذلك �أ َّنهم ال يعلمون� ،أو ُقل �أكرثهم
رهنَ َّ
ال يعلمون .لقد ر�أيتُهم �إذنَ .ي ْح َيون .ميوتون .ميكثون َ
الطبع .يف قطي ِع الأكرث َّي ِة
هناكْ ،
ال ُعظمى .يف مدين ِة ال ِّنفايةَ .
ري ِمن ال �شيءَ � .
ُ
أف�ضل
نا�س ِة التي
و�سط ِ
نحاول الآنَ َك َ
بحها .خ ٌ
الك َ
ال�شيء ،طوبى ،طوبى َ
لذاك َّ
أجل خ ِري َّ
ال�شيء.
ِمن ال�شيء .ل ِ
I

تعلمني أ� َّنا تالقينا ِمن ُ
املمنوح ُكرمى،
أنت اجل�س ُد
قبل .ال ت َّدعي
العك�س .ال تت�ص َّنعي� .إذن؟ � ِ
ُ
َ
كما ُي�شاعُ .كما يقول � َ
لبي ماجنٌ ،
أولئك .ممنو ٌح ِب َغ ِري ُح ٍّبَّ .
ق�ص ٌة عتيق ٌة �أخرى؟ كلاَّ  .ج�س ٌد َك ٌّ
باطنيُ ،ح َّب ًا .دون َ
انتفا�ض
وطا ٍغ .غ َري �أ َّنه بركا ٌن ُي َجنُّ يف
ذلك ،ال �شيء.
ٍ
ٍّ
َمن املتك ِّلم ؟
ترتاق�ص َ
�سم ي�ستدعي � َآخ َر .وال َآخ ُر
ها هي �صو ٌر َغري َ�سو َّي ٍة
ُ
داخل �إطا ِر ال َّن ِ
موذج اجلامد .ك ُّل َر ٍ
ال�ضوئ َّي ِة طري َق َّ
ال�صور ِة َّ
ال�سريع يحم ُل ِك
ال�شرقِ َّ
ي�ستدعي � َآخ َرَّ .ثم ُثالث ًا ف ُرباع .قد ر�أيتُ يف ُّ
أردت �إر�سا َلها �إ َّ
يل ولن
ت�صوير
��وردي ،بطاق ُة
وه ِه ال ِّ
�ضوئي � ِ
�إىل البحر .ج�س ٌد َط ْل ٌق يف ما ُّي ِ
ٍ
ٍّ
تفعلي .دون َ
ذلك ،ال �شيء.
كلماتٌ يف احلياة فح�سب.
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II

إ� َّنني يف ُ�صحب ِة امر أ� ٍة َق ِ�ص َّي ِة
َّمان الذي يع�ش ُقني� .أ َّما �أنا فال ،ل�ستُ
الف�ضاءات ال ق�ص َّي ِة الز ِ
ِ
�أع�ش ُقهُ .ح�سبي حياتي املعرو�ض ُة على ُو�س ِعهاَ ،
�ضوئي كبري .دونَ َ
ذلك ،ال �شيء.
انفراج
مثل
ٍّ
ٍ
َمن املتك ِّلم ؟
لدي ا َ
وي الذي ير ُّن بتوا ُت ٍر� ،إذا �أ�شا ُء .ث َّم َة �صال ٌة عا َّم ٌة ،على مق ُربة،
خل َل ُّ
زاحم يل ههناَّ .
ال ُم َ
حيثُ ُتق َّد ُم جع ٌة فاخر ٌة ،مو�سيقى معدن َّي ٌة وفتيات .هي الآنَ �صحرا ُء خاوية .دونَ َ
ذلك ،ال
�شيء.
كلماتٌ يف احليا ِة فح�سب.
III

ال�صحراء.
إ� َّنها َّ
IV

لي�س هذا!
ِ
لي�س هذاَ ،
و�صلت لكي ترحلي .ال تفعلي بي هذا .ام ُكثي .و� اَّإل فال جتيئي .لكن الَ ،
زلت ت�س�ألني؟ دونَ َ
ذلك ،ال �شيء.
إ� َّن ِك تعلمني .وما ِ
َمن املتك ِّلم ؟
كلماتٌ يف احلياة.
V

الربج املُ ْع َلى� .أ َّيتها ُّ
أقرا�ص َن ٍوم
ال�شعوب .عندي � ُ
وداع ًا �أبوللينري ،يا ِ�شع َر ا َملح َفل .وداع ًا أ� ُّيها ُ
املدافئ فيما � َآخرون يت�أ َّملون �شيئ ًا � َآخر .قلي ًال و�أخل ُد �إىل ِفرا�شي.
ُم َع َّد ٌة ل َّليل� .أت أ� َّم ُل مداخنَ
ِ
دونَ َ
ذلك ،ال �شيء.
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�أ ْنتُو ِن َّلال �أَ ِن َّدا

Antonella Anedda

حفظ ِبا�سم
�أجع ُل ِّ
كريات �أمامي َ�ص َّف ًا
الذ ِ
ُ
فت�صرخ �أ َّنها مل ت ُكن ِمن قب ُل �أبد ًا.
�أجي ُء بالأ�سما ِء َ�ص َّف ًا َ�ص َّف ًا
بع�ضها َ
ُ
فتطرق َ
مثل مالعقَ ِمن خ�شب.
�أجي ُء بالوجو ِه َ�ص َّف ًا فتنف�ص ُل يف ُز َم ٍر
وتمَ َّ ِ�سخُ �إىل �أظاف َر و�أ�صوات.
جترح �أحد ًا» ،قلتُ ،
�أحدِّ ُث اخلوا َء َ �« :
أنت ال ُ
لك َّن َك تحُ ِ�سنُ محَ ْ قَ املا�ضي
ِح�صد.
وتحَ ِ ُّ�ش �أ َّيامنا َح َّ�ش امل َ

ُلغة
لك َن ٌ
ع�ش ل ُيج َّر على اجلليد
لي�س ِ
َ
كلب يرتع ُد يف َّ
الظالم.
�إنمَّ ا ِ
لك ٌ
أنت حزينة
آ� ِه أ� َّيتها اللغ ُة -الأ ُّم كم � ِ
ي�س َو ُّد يف ال ُّنحا�س
كال ُّثوم الذي ْ
وي ي�صع ُد ِمن املِدخنة.
ال َّد ُّ
ُ
ياح
بع�ضها
تتخالط يف ِ
ال ِّر ُ
أولي�س ينفُخُ وباب ُل تنتع�ش.
� ُ
�شخ�شي يف ال َعرعر.
�أ َّيتها اللغ ُة-الإبنة َ :خ ِ
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ُ
الدي هذا
ارتعا�ش ِك ال ِو ُّ
هو َمقط ٌع ِمن عا�صف ٍة َ
الكواكب
و�سط
ِ
الغيوم جتري عميا َء
والغيوم،
ُ
ُ
ماوات َ�ش َج َر الأن�ساب.
ال�س ِ
ماحي ًة من َّ

حِ َّ�ص ٌة تعليم َّية
مارات املرتع�ش ِة بال ُبخار
اليوم ،مت� ِّأمل ًة املدين َة وال ِع ِ
�صبيح َة ِ
املن�صرم
العام
ف َّكرتُ باليابانِ ،ب ِ
ِ
بيت با�شو* الذي ر�أيت ُه ني�سانَ ِ
عن الأمكنة
خرائط ِه املُذ َّيلة
ب�صحائف
ِ
ِ
ب�شروح ِ
ٍ
وان الب َّلور.
ِب َق َل ْن ُ�سو ِته التي ِمن َق�صب وطيل�سا ِن ِه املُع َّلق يف ِ�ص ِ
منح ُه ا�س َمه
ال�صغ ِري
يف ُح ِ
ِ
املغرو�س باملو ِز الذي َ
و�شه َّ
فدع ٌة ِمن َ
احل َجر – ِبرك ٌة-
ث َّم َة ِ�ض َ
ومو�سيقى ماءٍ متح ِّر ٍك ت�ستح�ض ُر �أبياتَه.
ال�س ُ
قف وال َّنافور ُة وال ُغرفة
كو ٌن مخُ َ
ت�ص ٌر حدودُه َّ
نت ق�صائدُه على ا�ستحياءٍ ب َني ق�صائد ال َآخرين
حيثُ َر َك ْ
دونَ � ِّأي َم ْع َل ٍم �سوى ذلك اللقب  :با�شو
� َ
احلار�س ِليعرف،
آنذاك مل �أكن �أعرف ،وال كان
ُ
وال ُّ
عرفوا
ال�شعرا ُء ال َه ِرمون املجموعون يف احلديق ِة ِ
ال�ش ِعر ُد ِّونَ يف ِّ
َكم منَ ِّ
�سجل ال َق َدر [با�سمِ ه]
ال �أحد ،ال �أحد يف تلك اللحظ ِة تذ َّك َر
ع�شات كان ِلزام ًا علينا تعلُّ ُمه.
كم منط ًا مخُ تلف ًا من ال َّر ِ
* با�شو هو اال�سم الأدبي لل�شاعر الياباين مات�سوو مانوفو�سا (1694 -1644م) الذي ُيعتبرَ مع ِّلم �شعر الـ
«هايكو» الأكرب بال ُمنازع� ،إ�ضاف ًة �إىل براعته يف �شعر ال َّنرث الياباين �أو الـ «هايبونَّ ».
ف�ضل حياة العزلة،
فانزوى بالقرب من ‘�إيدو’ ،طوكيو اليوم ،يف مكانٍ ُيقال له «�صومعة �شجرة املوز» (با�شو�-آن) ،ومنها ا�ستم َّد
لقبه ‘با�شو’ الذي يعني �شجرة املوز .ي�ش ِّكل مع ٍّ
كل من �شيكانات�سو مونزا�-إميون و�إهارا �شائيكاكو �أعمدة
الأدب الياباين يف الفرتة التي ُعرفت بـ «قرن �أو�ساكا َّ
الذهبي» ،املرتجم.
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�أغنيات
أطلب ال ْأ�سو َد لكي �أنام
ال � ُ
أطلب � َ
علي �أحد
� ُ
أزرق ال يع ُرث في ِه َّ
بر�صا�صه.
ي�سي ُل على ظهري
ِ
متو�س ًال
�أغم�ضي ِ
عينيك ُق َلت ِّ
لك ِّني مل �أمت ِثل -باحث ًة
عن مع ٍرب يف الغرف ِة املُلتهبة.
تعرف)
�إىل مْ .غ َرا ْت�سيا (التي ِ

علي ا ُ
حل ُلم قب�ضتَه ،فكنتُ �أتل َّوى هاتف ًة :
�أطبقَ َّ
َهب يل �أن � َ
أ�صل �إىل حيث مل �أكن ،دعني ممهور ًة
خل َّل ِ�ص ِمن ِّ
بال�س ْم ِع َّ
اهر ا ُ
كل الأ�صوات.
الط ِ
َّ
ا�صن ْع ُمعجز ًة واحد ًة فح�سب � :أنْ ت ُك َّف احليواتُ عن التَّج ُّمع
يف هذه ا ُ
حلفرة التي �أ�س ِّميها «حياتي».
–من �أولئك-
دعني ح َّر ًة ِم ِّني ِ
الذين � ُ
وفروعهم
أعرف �أ�صو َلهم
َ
اليوم نا ٌر
فلي�س ت�صه ُرهُ م َ
بعد ِ
يف هذا الربونز الذي ُيهزهزُين.
لو �أ َّنه ر�آها
لو �أ َّنه ر�أى هيئتَها املائتة
تفتح ال َّثالج َة هذا امل�ساء
وهي ُ
بتمام اجل�سد
وتكا ُد تدخ ُل ِ
رواق الإ�ضاءة اخلافت ِة تلك
يف ِ
خر�سا َء تك َر ُع احلليب
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طيفي
ِ
بدم ٍّ
كمثل ٍ
روح تغت�س ُل ٍ
أبي�ض مبهور ًة
َعط�شى �إىل ال ِ
بالفوالذ واحلديد
حمروق َة الأ�صاب ِع باجلليد
َل َ
هي �إال امر أ� ًة �أخرى.
قال �إنْ َ
لي�ست َ
تلك التي هجر ُتها
هذه ْ
أجل �أن �أم�ضي ُقدم ًا.
ل ِ
وحق ٌل ملي ٌء بال ُّنعا�س
�أينما كان ث َّم َة َ�ص ْل ٌب ،ث َّم َة َغد ٌرَ ،
ذراعيها
تفتح َ
كن ِمنه امر�أ ٌة ُ
يف ُر ٍ
أج�ساد ميدوز َّية
قاب ق�صرية ،و�أجنح ٍة كالآذان ،و� ٍ
يف الأعلى مالئكةِ ،بر ٍ
ي�صرخونَ حاجب َني بقب�ضا ِتهم �أب�صا َرهم.
وم َ
�صن
الآنَ بعد �أن ُك ِ�س َر ال َّن ُ
مثل ُغ ٍ
ي�ص ُري ممُ كن ًا ،ربمَّ ا ،ازدرا ُد هذا ال َّندى
البحث عن كلمات
التَّهاوي يف �صقي ِع
ِ
احلبال.
أحالم و َن�ش ُرها على ِ
َفتْقُ ال ِ
وحد ُه َّ
ظم ال ُّنخاع
لكنَّ الأ َمل َ
الطاغي .ي�صع ُد ِمن َع ِ
ويكات ال َفقا ِر َّثم يرت َّك ُز يف القحف
يحثُّ ُ�ش ِ
يتج َّم ُد �إذ يفترُ ُ ِمن دف ِء اجلمجمة
َ
م�س َد ِبق.
ي�ص ُري
هنالك بي�ض ًةَ � ،آح َ�ش ٍ
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ماغ ِر ِّللي

Valerio Magrelli

ذلك ِّ
ال�شع ُر الغام�ض
َ
ذلك ِّ
الغام�ضُ � ،
ُ
أقول،
ال�شعر
ما هو بكلم ِة �س ٍّر ُمق َّررة
ر�س ْلت ِخفي ًة �إىل �أحدهم
�أو �شيفر ٍة ُ�أ ِ
يهم ب ِفعل �شيء
كي َّ
وي�صونَ الكلم َة املُعطاة
االن�ضمام �إىل ميثاق
َكما يف
ِ
جلي عا ٍر َ
مثل نار
بل ه َو ٌّن�شدُه َّ
ِّ
الطري.
ال�شع ُر الذي ُي ِ
ال�صوت،
�إنْ ُيفت َْل ُ
مفتاح َّ
ين�سجم� ،إنْ يتوافق َّ
الطرفان
�إنْ ِ
فحينئذ تدو ُر ال َع َجل ُة الع�ضو َّية
ٍ
القف�ص ممكنَ ال َف ِتح
باب
ويغدو ُ
ِ
م�سيل ِ�ش ِعره املتقدِّ م.
ع َرب ِ
ال�سجنيُ،
�آه ،هو ذا َّ
َ
هنالك يف الزَّاوية.
قاب ٌع

لوالب فتلِ ال َّتاريخ
ُ
ها �أنا �أرممِّ ُ مر آ� ًة �صغرية
تعك�س الأ�شيا َء اخللف َّية مك َّون ًة
ُ
�سرات
ِمن �أرب ِع ِك ٍ
لتحمات �إىل فلق ٍة واحد ٍة
ُم
ٍ
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مك َّون ٍة ِمن جز�أين
واحد
مو�صو َل ِني �إىل حم ِّر ٍك ٍ
مك َّو ٍن ِمن ذا ِته
الفتل الالمتناهي.
ٍ
�سوك بدورِه �إىل ِ
ممَ
لولب ِ
تلك انك�سرت عندما �س َّيار ٌة من االتجِّ اه املعاك�س
�صدمت �س َّيارتي� .س َّيارتان ،مر�آتان،
ْ
ا�صطدا ٌم ،بر ٌق وها �أنا
�أرممِّ ُ مر�آ ًة �صغرية
تعك�س الأ�شياء اخللف َّية.
ُ
َ
محُ دودب ًا على
الك�سرات
هاتيك ِ
الهائل للإن�سان،
كر
ِ
�أف ِّك ُر الآنَ بال ِف ِ
بالتَّاريخ.
لوالب َف ٍتل ِومن ُبروق :
�إنمَّ ا التَّاريخُ م�صنو ٌع ِمن ِ
ترميم التَّاريخ.
ال حتاولوا
َ

در�س عن ال َّنهر
ٌ

ِمن «العالمَ كما هو م�شرو ٌح للأطفال»

ال َّنهر ال يتو َّقف �أبد ًا ل ُي�صغي �إىل �أحد،
يجري هارب ًا ِمن ر�ساال ِته
مي�ضي بعيد ًا ،دائم ًا يف اتجِّ ا ٍه واحد.
ولي�س يع َّو ُل عليه،
حا�ض ٌر ه َو َ
عجل»ُ ،
يقول ،ومع هذا ال ُعذ ِر
«�أنا على ٍ
يتن�ص ُل ِمن ِّ
كل َمطلب.
َّ
فلتت ْ
َّخذه منوذج ًا
خال�ص ِمن ِّ
كل عناء،
�أ�سو َة
ٍ
ا�سمح اللتواء ٍة عذب ٍة �أن تت�ش َّكل
لكن ْ
عند �ض َّفتها �إىل من تحُ ُّب.
لكي ُت�صغي َ
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�صمتاً� ،إنها ّ
ال�ضو�ضاء
ُ
ا�س يج ُد �صور ًا ورموز ًا
بع�ض ال َّن ِ
ورق اجلدران
خمبوء ًة يف ِ
�أو يف الغيوم.
نف�س َّ
ُ
يحدث يل مع َّ
ال�ضو�ضاء.
ال�شيء
ُ
لنكنْ �أكرث د َّق ًة ،عندي جم ِّف ُف َ�ش ٍعر قدمي
مبج َّرد �أن �أقوم
بتدويره يبد�أ باالرجتاج
ِ
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا
كمثل �أن ٍني عميق.
ينبعثُ منه ِ
املحامل،
كذلك املروح ُة املُخت َّلة� ،أو ُكر َّياتُ
ِ
لدي فكرة،
لي�س َّ
لك َّنني � ُ
أعرف �أ َّنها ته ُّم �أن تغ ِّني حلن ًا جناز َّي ًا رقيق ًا،
َ
تو�شو�ش بهدوء.
�أو بالأحرى� ،أن
أ�صوات ُمبهمة،
يف البد ِء ال ت�سم ُع غري � ٍ
اجات نار َّي ٍة تقرتب،
حل�شود تبتعد ،ود َّر ٍ
ٍ
لكن � ِأ�صخْ قلي ًال
تتج َّلى َ
احلال هُ تافاتٌ ونداءات.
لك يف ِ
�إ َّنني �أر ِّكز؛ هذا امل�ساء،
�أر ِّك ُز حتَّى لأكا ُد �أحرتق،
أجل ِّ
ال�صوت َّية،
ل ِ
�سم ال ُو�صل ِة َّ
فك ط َّل ِ
ال�سمع َّي ِة ملج ِّف ِف َّ
ال�شعر.
ال ُعقد ِة َّ
َ
�صريره
ذلك �أنَّ �صوتَ
ِ
وام نف�سه :
ال يبقى على ال َّد ِ
فك َّلما َ
طال به الأمد ،ك َّلما انح َّل ْت �ضفري ُة
وتفارزت الأ�صوات.
ال�صخب،
ِ
َّ
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اللهجات ال�سالف َّية ،التَّهديداتَّ ،
لقات ال َّنار َّية :
ها �أنيِّ �أ�سم ُع
والط ِ
ِ
وكنتُ فيما م�ضى �أ�صغي �إليه
بطات ِمذرا ٍة ناعمة
متت ِّبع ًا الأدوا َر اللحن َّي َة لخِ َ ِ
أر�ض البلقان.
يف قري ٍة نائي ٍة ِمن � ِ
ني م�أنو�س،
�أحيان ًا ي�صد ُر عنه طن ٌ
�أح�سب ُه �صوت الهاتف ،ف�أطفئه � َّإذ َ
اك،
أذهب لأجيب،
و� ُ
أحد َ
هناك �أبد ًا  :هاتيك الإ�شارات،
لكن ما ِمن � ٍ
مكان � َآخر.
دائم ًا جتي ُء ِمن ٍ
حتَّى �إذا ما ها َت َفك �أح ٌد بحقٍّ � ،أنكرتَ ال َّرنني،
ظننتَه �سراب ًا يف ال ُأذن ،انطباع ًا خاطئ ًا.
احلقيق ُة �شي ٌء � َآخر :
ال�صد ِغ َ
تلك الآلة
فيما �أ�سدِّ ُد �إىل ُّ
الأ�شبه ما تكون ببندق َّية،
ق�ص ٌة من الق�ص�ص املر ِّوعة،
تنبعثُ من الف َّوه ِة َّ
� ُ
ونحيب �أطفال.
إطالق نارٍ،
ُ
ٌ
اعرتاف مل يطلب �إقرا َره �أحد،
لك أ� َّنه
ر�س ٌل باخلط�أ.
�أو ت�صري ٌح َم َ
وما �ش�أين بهذا� ،أنا الذي ،مع ِّ
كل تلك الدِّ ماء،
ال �أريد �سوى جتفيف ر�أ�سي ؟
اليوم م َّرتنيَ ،
ا�ستخدامه،
قبل
ِ
�إنيِّ لأف ِّك ُر َ
َ
أغو�ص يف َ
ذلك ال ُّرعب،
قبل �أن � َ
و�أت�أ َّم َل عاجز ًا َ
بع�ض امل�شاهد.
ري ال َب َل ُل� ،إذنْ .
َل ُه َو خ ٌ
قد ي�صي ُبني ت�صلُّ ُب ال ُع ُنق؟ هذا �أق ُّل �سوء ًا.
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ڤالِريو ْ
ماغ ِر ِّللي

رقيق ٌة مث َل َ�شعرة
رقيق ٌة َ
مثل َ�شعرة،
عك�س َّ
ال�ضوء،
ال ُترى �إال َ
وبالكا ِد ،لك َّنها ُترى ُ (-ترى؟)-
َ
تلك ال َّندب ُة التي تركتْها زميل ٌة
على اخلدِّ الأي�سر البنتي.
نظري يقفو �أث َرها با�ستمرار،
�أبحث عنها ،برجاء � اَّأل �أجدها،
متح�سر ًا لأنيِّ بحثتُ عنها،
و�أجدُهاِّ ،
بنف�س الق َّو ِة
لك َّنها �أقوى م ِّني ،وهي ِ
العظيم ِة التي للغرية :
ق َّو ُة املنظوم ِة الع�ضو َّي ِة التي ِّ
تغذي َّ
اخلا�ص.
ال�ش َّر
َّ
هم!ُ � ،
بعيني
نف�س ِ
أقول ،ويف ِ
وما َّ
الوقت �أن ِّق ُب َّ
و�أقفو �أث َر املُنحنى،
العالم َة التي ال ُتع َّو�ض ،الأخدو َد الذي ال ُيلغى.
ملاذا �أحدِّ ُق بها ؟ فقط لكي �أك ِّر َر لنف�سي
الوقت قد م�ضى
�أنَّ
َ
ومع ابت�سام ِة ا�ستهزاءٍ
وردي دقيق.
د�ش ٍّ
�ألقى التَّح َّي َة يف حف ِري َخ ٍ

ه ّزة الهَرم
مي�ض ك ُّل �شيءٍ على ما ُيرام،
�إنْ ِ
َ
حوادث �أو �أعطال،
على ما ُيرام ح َّق ًا ،دونَ
ف إ� َّنا بالغون يف ال ِّنهاي ِة ه َّز َة ال َه َرم.
يرتجرج �أ�صدقائي امل�س ُّنون،
�أرى كيف
ُ
راع�ش ،والأيدي ِّ
ٌ
َّ
متعذ ٌر �إيقا ُفها.
الذقنُ
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�إنمَّ ا حديثي الآنَ عن هذه احلركة،
ُ
الباطن
تع�صف يف
رياح
ِ
عن ٍ
تهزه ُز � َ
أوراق الأ�صابع
وال تتو َّق ُف �أبد ًا.
ُ
ُ
املعادل
الع�صبي
احلفيف
ذا ه َو
ُّ
أغ�صان الذي ينتظرين �إذن،
حلفيف ال
ِ
ِ
�إذا ك ُّل �شيءٍ  ،ك ُّل �شيءٍ م�ضى على ما ُيرام.
َ
ل�سوف �أحت َّو ُل �إىل �شجر ِة بتوال
�أو �شجر ِة ُ�ش ٍوح على حا َّف ِة ال َّنهر،
ارتعا�ش تلك الأ�ضواء
يف
ِ
التي ه َّي َجها ال َّن�سيم.
�سوف �أ�ص ُري هبوب ًاَ ،
َ
أهب،
�سوف � ُّ
َ
مرتوك يف َّ
ال�شم�س ّ
�شر�شف
مثل
ليجف.
ٍ
ٍ

�إىل جو ِز ِّبه ڤا ْر ِك َّتا يف عيد ميالدِه
ال�سبعني قبلي ب�ستَّة ع�شر عام ًا،
مبا �أ َّن َك � َ
أمتمت � َ
أعوام َك َّ
قل يلَ ،
البانورامي ِمن �أعلى ؟
كيف ه َو امل�شهد
ُّ
ههنا ال ُيرى �شي ٌء،
ُ
حم�ض ارتقاءٍ فح�سب،
وها �أنيِّ  ،بالفعلُ ،م�ستنفد ٌة ِقواي.
نخ ُب َك �إذنِ ،من هنا يف الأ�سفلِ ،من هذا ال ُّنتوء،
�إىل عليائك،
�إىل �صورتك اجلانب َّية الأكرث �شباب ًا ِمن �صورتي.
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Giulio Stocchi

ُ
فتيات املغيب
اللوات يعبرُ نَ يف املغيب
الفتياتُ
ِ
َ
قبل �أن يتوا َرين يف الليل
أر�ض �أثري َّي ٍات كال َّن�سيم
ٍ
خفيفات على ال ِ
يح ُر�سنَ يف َّ
أحد الأ�سرار
ال�شعر � َ
اخلفاف -جمل َّو ٍات
عهد ًا منَ العهو ِد ِ
َ
مثل مر�آة� ،إنْ هنَّ �إال َّ
ال�شفافي ُة
التي ت�سرتخي فيها �ساعاتُ ال َّنها ِر
املع َّلقة َ
فوق ب�ساط ِة العالمَ الوحيد
حيثُ ننته ُز ثما َر التَّناغم املمنوح َة لنا
ِمن ت أ� ُّو ِد اخل�صو ِر �إذ َتعبرُ ُ
الفتياتُ يف املغيب
�صوب ال ُّنجوم.
ٍ
نحيفات يتبخرتنَ َ
أنت �أ َّيتها ال َّرخ�ص ُة العود
� ِ
الف�ضاءات َّ
ال�شا�سعة
يا َمن ع َرب
ِ
عجز �إذ
مت�سح َني العالمَ َ باخلط ِو املُ ِ
�شفاهك
مت�ضني حاني َة ال َّر� ِأ�س قلي ًال ،وعلى
ِ
ابت�سام ُة حتدٍّ تد ِّو ُخ ِمن حو ِلنا
ِّ
الظ َ
الل والأز َّق َة والأدراج
الباب يئنُّ ِمن وط�أ ِة امل�ؤامرة
فيما ُ
ْ
ليتبارك
اخل�صو�صي
مداك
ِ
ُّ
واال�سم كذلك
ُ
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عندما تل ِّوح َني فيتو َّل ُد � َّإذ َ
اك
َّناغم ِمن �أنحائك
الت ُ
كما من ال َّنحل يتو َّلد الع�سل.
كنت حتملني يف َ�ش ِعرك
الزَّهر ُة التي ِ
زلت تذ ُكرينها
لع َّل ِك ما ِ
زهر ُة الأ�سوا ِر املزه َّو ُة املُ اَّ
دلة
إليك
التي مددتُ بها يدي � ِ
نيت � َ
آنذاك ال َّر�أ�س با�سم ًة
َث ِ
�شم�س
وكانت ٌ
واجلداج ُد تجُ َ نُّ يف الهواء
طواك ِّ
ال�ضياء
َّثم ِ
وكنت يل
ِ
يف احلال
أنت
�ساحر ٌة � ِ
والعباراتُ التي تُالحقُ يف ِّ
الظ ِّل
�صورت َِك اجلانب َّية
تنبتُ َ
�شفتي
مثل ِ
العنب على َّ
ع َرب تكرا ِر
أثريي
ال�صوت َّي ِة ال�سمِ ِك ال ِّ
املقاط ِع َّ
الع�شب َّ
الط ُّل
هذي التي هي يف
ِ
املُتبا َد ُل بني ال َّرو�ض والقمر
ويف اجلردا ِء هي املا ُء
حيثُ
تغط�س جنمت ُِك املُنفردة
ُ
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ها ! � َ
أر�ض الأحالم
آخر التُّخوم
املديد َة ِمن هنا وحتَّى � ِ
يا ب�شا�شتي
يا غزالتي
ويا مائي
إليك
جمي ُع املم َّر ِات ُتف�ضي � ِ
لتبل َغ نب َع اللثم ِة الأنقى
يا ناري
ب�صري
يا َ
ويا رمايل
إليك
اجلهاتُ حتملني � ِ
هرب ًا من ِّ
ال�ساعات
كل َّ
ل َ
لك بب�ساط ٍة
أقول ِ
�أح ُّب ِك
يا غابتي
يا �صمتي
ويا غنائي
القياثر
يا اخ�ضرا َر
ِ
و�س ِّيد َة ال ُّرموز
ال�سنني
ومر�آ َة ِّ
حتب�سني
التي ُ
على مرو ِر الأ َّي ِام
يف ب�ساط ِة �ضوئك
الوقت َّ
الطويلة
يف زفر ِة ِ
�إنَّ ال ِّريح ال تدو ُر عجال ُتها
وام تعودين
�إال لأ َّن ِك على ال َّد ِ
وهذه العذوب ُة التي ُم ِنحتُها
هي املا ُء الذي ي�سي ُل �أبد ًا
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عينيك
أعماق
يف � ِ
ِ
بواحد
وما �أنا الآنَ
ٍ
أنت الآنَ وحيدة
وال � ِ
�إنمَّ ا نحنُ تثنو َّي ٌة ت�س ُري
دروب العالمَ
يف ِ
احلب هكذا يحيا
ذلك �أنَّ َّ
يا رفيق َة ابت�ساماتنا
مت فح�سب
ال�ص ِ
لي�س يف َّ
�أو يف ال َّنا ِر التي ت�صع ُد
أقدام �إىل َّ
ال�شعر
من ال ِ
العط�ش املتك ِّرر
لكن يف
ِ
الذي يري ُد
للجمي ِع نبيذ ًا وافر ًا ُمراق ًا
موائد العيد
على ِ
أر�ض ط ِّيبة
َ
عند � ٍ
حيثُ ال �ساد َة وال �أ�سوار
الفجر
أجرا�س
ِ
حيثُ � ُ
تدح ُر �إىل ال ِأبد
َ
الليل ال َّدكناء
ظالل ِ
َ
ل�سوف ت�أخذين بيدي و�أكون � َّإذ َ
اك �أعمى
َ
و�سوف تقولني  :انظ ْر �أنا هي الزَّهر ُة املبعوث ُة �إليك
�أنا �ضو� َؤك املك َّر�س و�أنا العط ُر َّ
والط ُّل
�أنا الأغنية� ،أفال ترى ؟ � :أنا املياه ال َّد َّوام ُة
ال�ص ُ
راخ وال ُّدخانُ والبكاء
َ
عند امل�ص َّبات� ،أنا املدنُ الهاوياتُّ ،
�أنا هذا ِّ
ل�ست ترا ُه
الظ ُّل اخلفيف الباقي الذي َ
وهو ي�س ُري �إىل جان ِبك
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ُ�شحرور
فوق �ساري ِة ال َّرائي
ِمن ِ
يتدحرج
تغريد
�شلاَّ ُل ٍ
ُ
ع َرب �شوار ِع املدين ِة الغافية
قلي ًال
وتطل ُع َّ
ال�شم�س
ومعها
�أخبا ُر احلروب

�صحراء
عوي ُل
الأنبياء
ال نهائ َّي ُة
ال�سماء
َّ

�أبو احل َّناء
دم َّ
الذبيح ِة
ُ
العتيقة
الذي ُ
ينتع�ش
يف ال َّن�شيد

الآخر | �شتاء 2012

185

186

ال�شعر الإيطا ِّ
أ�صوات من ِّ
� ٌ
يل احلديث

ُت َّفاحات
يف �سرمد َّيتهنَّ ال َّدائرة
وال�سقوط
بني ال َّثبات ُّ
ي�ضحكنَ َ
و�سط الغ�صون
َّ
غ�ض ٍات و ُم ِبهجات

قيقب
َ
خلف كني�س ِة ال ُغفران
يف ميالنو
بعد ف�صل
ف�ص ًال َ
تتحاو ُر الأعجوبة
مع ال َكمال

ُقر ُقف
ناقو�س
ير ُّن
ُ
إلهي الأخ ِري
ِ
الفر�ض ال ِّ
وال ُق ُ
رقف ،بعدُُ ،من�شغ ٌل
رع �إىل �آخر
يط ُف ُر من َف ٍ
ق�سقُ  ،و ُيع ِّقب
َيه ُر ُفُ ،ي َ�س ِ
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هذا املُ ُ
بارك ،املل َّونُ ،
ُ
أبدي
واملغتبط ال ُّ

َحور
َّ
اري ثاني ًة ،يف الأر�ض العقيم
الطلقُ ال َّن ُّ
أرنب يهر ُع
ال ُ
�صوب ِّ
ال�ضفاف الفار�س َّية
َ
يرت�صدن
احلار�ساتُ َّ
ال�سوداء
عل َّي ٍات ُم
ٍ
�شرفات على الأر�ض َّ
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غايتانو ِبرلونغو

Gaetano G. Perlongo

إلهي
� 11سبتمرب  :م�س�ألة االنتقام ال ِّ
تق�سيم توطئ ٍة مو�سيق َّي ٍة
على
ِ
حداثوي
بعد
خلريف ما َ
ٍّ
ٍ
كان ُّ
أمريكي
وفيني ال
ُّ
ال�ش ُّ
َ
العر�ش
يرتقي
بتف�صيل ُم�س َّلما ِته
ليطرح
ٍ
َ
َ
ال�سيادة
حول ِّ
َ
وي�ستعر�ض الأنا
َ
دام طيل�سانُ
...ذلك ما َ
الك ُريو�سني
ِ
ِّ
يغطي ِ�صبيان َّيتَه الهائجة

ا�ستذئاب َّ
ال�شاعر
ُ
َّ
م�س
ال�ش ُ
راكع ًة للقمر
وي
تن ُرث على الأ ِمل ال َّر َب ِّ
للوجود
اال�ستذئاب اخلفيف
قطنَ
ِ
ال�سريرة
ممزوج ًا بقواق ِع َّ
َ
هناك حيثُ ي�أوي
ي�شي َّ
لل�ضو ِء املُ�س َل ِط
احلبو ُر ال ِّر ُّ
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ال�ساح ِة املُب َّلرة
من جه ِة َّ
َبينا �أ�ساط ُني الفنِّ
يف متاه ٍة ال متناهية
ُ
يخ ُّ�ضونَ الريق َة ال َّناخرة...
...ه َو...
قار�ص ًا
ع�صب ال ِفك َر
َ
ألفي التَّ�ش ُّعب
يبتد ُع يف ِ
العقل ُم�صران ًا � َّ
يت َّرب ُز من نهايته �أوهام ًا
ب�ص ُر
و ُي ِ
راماتيكي هلل
املجا َز الدِّ
َّ
الذي ح�سبتموه �إن�سان ًا

�شِ ع ِر َّية
أقول ِّ
�إذ � ُ
ال�شع َر
ال�سريرة
�أنق ُر على قيثا ِر َّ
ات
بر َّن ِ
َمن يبحثُ عن ُع ٍّ�ش
الكون
دات ِ
خفي ِمن جت ُّع ِ
بني ما َ
و�إذ �أنق ُر على القيثا ِر
� ُ
أرق�ش �أبيات ًا
�شفتي اهلل ال َّرطبتني
على ِّ
 ...لكن � ُّأي � ٍإله
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اهلل املُتعايل
على هذا َّ
ال�شعب
� ِأم اهلل املوبوء بهذا الع�صر...

�شائب ُة املحارة
�...إنمَّ ا ن�شو ُء الل�ؤل�ؤ ِة كلُّه
بطن حمارة
ِمن �شائب ٍة يف ِ
مثلما ن�شو ُء الق�صيد ِة...
ِمن بذر ِة الإنرتوبيا يف اجلمجمة
عيب املحار ِة
وكما هو
ٌ
حمجوب ُ
�سحر الل�ؤل�ؤة
ُق َّد َام ِ
كذلك الق�صيد ُة
فهي بالتقاحها باجلنون
َ
تت�ض َّو�أ حتَّى امحِّ ا ِء الليل...

ال َّنا�صر َّية
هو ذا ال َّد َّج ُال الأعمى
أمريكي
املُ َّ
دجنُ ب�سطو ِة املوىل ال ِّ
يفو ُه بنبوءا ِته عن تط ُّور العراق.
اللحم ال َّن�ض ُري املُت َّب ُل بال ُّدموع
ُ
ُ
مدفن ال ِّثقالة
يهبط يف ِ
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وجنودُنا
�ضفاف الفرات
على
ِ
العهد اجلديد
ي َّدعونَ كتاب َة ِ

�أحال ُم �أ َّيا َر خاملة
ُ
بالليل
حلمت
ِ

يتب َّل ُر على نافذ ِة ال َعني
قلب العقرب
حلمتُ بنجم ِة ِ
ت َِخ ُز غ�شا َء القلب
حلمتُ �أنَّ َ
عقل ال ِّريا�ض ِّيني
للبئر الكو ِّ
ين
وعى الهند�س َة ال َعمار َّي َة ِ
حلمتُ بهرياقليط�س
احلب امل�أجور
حلمتُ ب�أنثى ِّ
ملفوف ًة ُمبالء ِة ا َ
خل ِري ال َّند َّية
حلمتُ ب�أنيِّ حلمتُ بالأفكار
ت�صاع ُد يف فو�ضى الكوزمو�س
َّ
حلمتُ بيهوذا
على �سفين ِة هرطق ٍة �شراع َّي ٍة محُ اربة

حلمتُ بديراك

1
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حلمتُ بو�صيفتي
اب�سودي
البحر ال َّر
ِّ
ترق�ص على ِ
ُ
ظام ال َّر�أ�سما ِّ
يل
حلمتُ ُّ
بتف�س ِخ ال ِّن ِ
الفو�ضوي
ظام
ِّ
وه َّز ِة ِجما ِع ال ِّن ِ
حلمتُ ببيغا�سو�س
وبالفرو�س َّي ِة ال َّنبيلة
حلمتُ بجيوردانو برونو
حلمتُ بال َّدغ�ش َّ
هبي للك�آبة
الذ ِّ
حلمتُ ُّ
خي
بتبط ِل هرمان ِّ
ه�سه 3ال َّر ِّ
2

حلمتُ باملوت
يدان وبال ِّن�سيان
بالدِّ ِ
حلمتُ بغو ِدل

4

حلمتُ َّ
الكامن
بال�ش ِّر
ِ
ميكانيك ال َك ِّم
علم
ِ
يف ِ
حلمتُ �أنَّ مبادئنا يف املِذ َرق...
ُ
�سهوب َّ
ال�شنار
...تنب�سط مع املجاري نح َو
ِ
حلمتُ بال ِّأم
ت�ص ِّلي للإله الف�ضو ِّ
يل الغريب
حلمتُ ِبرا�سل
ديدي
ال�ص ِّ
حلمتُ بالتَّع ُّف ِن َّ
5
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رح امل�س َّمى «كفاحي»
يف ال ُق ِ

6

حلمتُ بالعوملة
الورمي اخلبيث
يف انبثا ِثها
ِّ
حلمتُ بالبريوقراط َّية
اهبات هذه
رئي�س ِة دير ال َّر ِ
حلمتُ ببورخي�س
حلمتُ باملُط َلق
باملتاه ِة الكون َّي ِة الالمتناهية
7

حتال يف ج َّب ِة الق�ساو�سة
حلمتُ باملُ ِ
ُيتاجر بحيا ٍة �أخرى
حلمتُ بكانتور

8

ال�سينفو ِّ
ين
حلمتُ باجلدول ِّ
وباحلب املفقود
ِلباخ
ِّ
البابوي
حلمتُ باملق ِّر
ِّ
بال�سف�سطة
وبال َّر�أف ِة املك�س َّو ِة َّ
باطن الفجر
حلمتُ بر�ؤي ِة ِ
حلمتُ ِب ِب�سو�آ

9

حلمتُ بالتَّحليق ِة الأوىل للحر َّية
ِمن ِّ
ع�ش العا ِمل ال َّثالث
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يدان
حلمتُ بالدِّ ِ
ُ
حترتف فنَّ ال َّريبة
ال�س ُلوق َّية
حلمتُ
ِ
بالكالب ُّ
تنطقُ با�سمي
حلمتُ ب�أبي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ديراك باول �أدريان موري�س (1984 -1902م) ،ريا�ضي وفيزيائي بريطاين.
جيوردانو برونو (1600 -1548م) ،فيل�سوف �إيطايل من �أتباع مذهب الدومينكان.
ه�سه (1962 -1877م) ،كاتب وروائي �أملاين.
هرمان ِّ
غو ِدل كارت (1978 -1906م) ،ريا�ضي وفيل�سوف ت�شيكو�سلوفاكي.
برتراند �آرثر وليام را�سل (1970 -1872م) ،ريا�ضي وفيل�سوف بريطاين.
يق�صد كتاب «كفاحي» لأدولف هتلر ،م.
خورخي لوي�س بورخي�س (1986 -1899م) ،كاتب و�شاعر �أرجنتيني.
جورج كانتور (1918 -1845م) ،ريا�ضي �أملاين.
فرناندو ِب�سو آ� (1935 -1888م) ،كاتب و�شاعر برتغايل.
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Ivan Tresoldi

ال ُ
أر�ض املوطوء ُة بال َّنا ِر وبالو�شو�شات
ق�صيد ٌة ح َّر ُة املجا ِز �إىل فل�سطني
القد�سُ � ،
أر�ض املطار
�إ َّنها
ُ
يف �صبيح ِة َّ
القيامي هذا
رق
ال�ش ِ
ِّ
و�أ َّيار يخطو خطوتَه الأوىل
َ
الهجومي ال َّثقيل
حيال الزَّمن
ِّ
تخوم البالد
بر ٌق على ِ
ُ
ي�سوطنا نحن ال ُعرا ُة من الأعالم
�أبنا ُء الكراهي ِة التي ال تجُ دي معها �صالة
ذلك �أنَّ الأر�ض املق َّد�س َة
هي اليوم يف عهد ِة الغرباء
مطا ُر ِّتل �أبيب طلع ٌة معمار َّية
تنت�صب على احليا ِد من
الفجر ومن امل�ساء
ِ
ُ
وم َيعوي الآنَ
لكن ،إ� َّنه ال َّن ُ
العظام َّ
امله�شمة
يف
ِ
ال�صبيح ُة ق�صف ًا جديد ًا
�إذ تعلنُ َّ
عد
كما لو �أنَّ خ�شخ�ش َة ال َّر ِ
�ص َّفاراتٌ لرف ِع حال ِة ال َّت�أ ُّهب
ههنا ،الق�صيد ُة لن تكون ما كانته بالأم�س
ههنا ،الق�صيد ُة ح َّر ُة املجا ِز
أر�ض فل�سطني
�إىل � ِ
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زهر ٌة َ
ال�صحراء
و�سط َّ
هي ذي ال ُ
أر�ض
هو ذا القمر
وها هي الي ُد تعت�ص ُر ِّ
الطني
احلقل ك�أ َّنه زهر ٌة َ
ُ
و�سط �صحراء
�إذ ي�صف ُع الوجو َد با ُ
خل�ضرة
اخلتامي
املو�سم
فيما قاطفاتُ
ِّ
ِ
ُ
يبذرنَ ال ِّريح ب�أغنياتهنَّ
خوف من �أ َّيار
ذاتَ ع�ش َّي ِة ٍ
َ
اجلبال ويرف ُع اجل�سور
هانيبعل يغزو
يخ ُرب �ساللتَه
املو�صولة �إىل الأر�ض
قمر ِّ
الط ِني وزهر ِة احلروب
عن ِ
ال�صخور
كمثل
ِ
ٍ
انبجا�س و�ضيءٍ يف ُّ
خفي يف ليل ِة �صح ٍو
ِ
حلم ٍّ
كمثل ٍ
هذا اجلوع الكبري �إىل ُ�صن ِع ال َغد
ال�شي ُء َ
هنا حيثُ ُيرى َّ
قبل انك�شا ِفه
عندما ال يبقى غ ُري الأمل
َ
احلقل �س ُيزه ُر يوم ًا� ،س ُيقا ِوم،
ب�أنَّ
ويغدو زهر ًة على البحار
وحيثُ ال ُ
أر�ض يف لجُ َّ ٍة �أبد َّية
خلف املتاري�س
ت�ستجلي احلر َّي َة من ِ
ك�أنَّ الزَّوبعة ِمن حو ِلها َن َ�س ٌم
الغد �آي ٌل �إىل الال�شيء
ك�أنَّ َ
نعك�س
الوهج املُ ِ
وك�أنَّ هذا َ
زهر ٌة َ
و�سط �صحراء
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أر�ض َّ
ال�ش ِّر
امل�شي يف �شوار ِع البحر ،يف � ِ
ُ
ها �أنذا � َّ
أمت�شى يف �شوار ِع البحر
أر�ض َّ
ال�ش ِّر
متم�سح ًا ب� ِ
ِّ
بطعم امللح
هذه امل�شتعل ُة ِ
املبذور ُة �أبد ًا بحروق َّ
ال�شم�س
أطفال وكالب
أكدا�س من � ٍ
ث َّم َة � ٌ
ث َّم َة انتفا�ضاتٌ من نوافذ و�أدراج
ُ
القدم
ث َّم َة مئاتٌ من الأعني التي
ت�ستوقف َ
�ضي �إىل الأمام
عن املُ ِّ
�آه ،ال يكفي اجلدا ُر بر َّمته لكتاب ِة ما ُيرى
ال يكفي ِّ
ُ
امل�سروق من َّ
ال�شم�س
الظ ُّل
وال �أن جتتم َع � ُ
ألف غيم ٍة متف ِّرقة
امل�ستقبل ممح َّو ًا
حتَّى ولو كان فع ُل
ِ
ُ
ها!
إ�سفنج يف �أيديهنَّ
ت�ضحك الفتياتُ وال ُ
بجدٍّ فائق
ميلأنَ دلو ًا ِ
َّات
ِمن بعدُ ،ي�ضحكنَ وي�ضحكنَ ُمفرت ٍ
يحب�س التَّعب
ربمَّ ا لأنَّ البكا َء ُ
الفرح ُ
�شلاَّالت يف الف�ضاء
يقذف
و�أنَّ
ٍ
َ
�أوه! ها هنَّ ُيغ ِّن َني ِتباع ًا
ب�صوت �سا ٍه
ٍ
عابرات �أمامي مثل �أقما ٍر ورد َّية،
ٍ
ِّ
وال�شفاه املنفرج ُة عن بهج ِة الغناء
ُت ُ
ربق ك�أ َّنها زهو ُر ُج ُز ٍر باخو�س َّية،
ور�أيتهنَّ ال ُ
ينظرن إ� َّ
كغريب
يل
ٍ
ال�سماء
بل ك�صخر ٍة خفيف ٍة �سقطت من َّ
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ُيغ ِّن َني ِتباع ًا فيما َ
تلك ُت�ص ِّف ُر حلن ًا
ال�صخب
يف
ٍ
تداخل ي�ؤ ِّل ُف ثرا َء َّ
َّثم ال يلبثُ �أن َّ
هم�س
يتق�ش َر عن ٍ
يعو ُد في�شتع ُل بالزم ٍة غنائ َّية
 �أ�صواتهنَّ �أرجوحة،و�أقدامهنَّ عاري ٌة كفاكه ٍة فت َّية
ال ُ
تزال ِف َّج ًة يف العمر
امل�سلوخ من ُغلم ِته
يف الزَّمن
ِ
رمال مرم َّي ٍة يف ال ِّريح
كمثل ٍ
ِ
ُيغ ِّن َني يف ٍّ
خجول ُمتالحق
�صف
ٍ
�أغني ًة يف وج ِه َّ
جتا ِر املق َّد�سات
هنا حيثُ َّ
اري الأقوى
الطلق ال َّن ُّ
هو الغناء
ور�س َ
معي
هو ال ُك ُ
اجل ُّ
�ض َّد ِّ
كل ال ُّرموز
موج رقيق
اللهب
هذا ُ
ُ
املتدحرج مثل ٍ
ك�أنَّ عليه ُرقي ًة من الربق
املو�صدة
كي َ
يجد معرب ًا يف ال ِ
أر�ض َ
ال�سماء ُتفت َُح فج أ� ًة
فها هي َّ
ها هو امل�سج ُد ي�ص ِّلي
ور�س ي�صمت
وال ُك ُ
�آه �أ َّيتها الق�صيد ُة يا طوا َفنا املق َّد�س
حيل الالمتناهي
رفق ًا بنا نحنُ الهاوينَ يف ال َّر ِ
ُكرمى لهذا ال ُكور�س �أ َّيتها الق�صيدة
ُكرمى لل ُّروح ال ُقدُ�س
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�أ َّيتها الق�صيد ُة املدع َّو ُة فل�سطني
أنت �أ َّيتها ال َك َر ُب الذي بال حدود
� ِ

اجلدا ُر على امتدا ِد مِ �صطب ِة َّ
ال�ش ِّر
يا له َ
رعب هذا اجلدار،
م�سيل ٍ
كمثل �أن�شوطة
يخنقُ احليا َة ِ
هنا حيث ال مو�سيقى تنبعثُ وال قافية
فقط هذا اجلدار الذي ميت ُّد
ورا َء املاورا ِء و�أبعد
ت�صل
مما ميكنُ للع ِني �أن ِ
َّ
مرئ َّي ًا من هنا
من املِ�صطب ِة املُط َّلة على َّ
ال�ش ِّر
ال�سقوط
يبدو على ِ
و�شك ُّ
يبدو رقيق ًا لكن ،ال تلك ال ِّر َّقة ِّ
ال�شعر َّية
التي ت�صن ُع َن َغم ًا �أو حتملنا بعيد ًا
خارج العالمَ
املُ�ستع َم َر ُة مو�صد ٌة َ
ح�سب
ك�أنَّ ك َّل �شيءٍ �إنمَّ ا يكونُ على ِ
التهام الأر�ض
ِ
جوعهم �إىل ِ
عب هذا
م�سيل ال ُّر ِ
فورا َء ِ
والذي هو جدا ٌر يف ِّ
كل مكان
ال حيا َة ممكن ٌة َ
هناك يف اخلارج
خطوات وارتفا ِع مئة
اجلدا ُر بامتدا ِد ثالث
ٍ
حمجب ٌة ب�ساري ِة الإ�سمنت
ال�سما ُء َّ
َّ
وال ُ
أر�ض اجلريح ُة ذا ُتها
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ممزَّق ٌة
نهارات جديدة
وما من
ٍ
لندى الفجر
العقل
اجلدا ُر على ِح ِ
تخوم ِ
فاف ِ
يجري
ال يتو َّق ُف وال ُبر َء منه
احلقل �إىل املُ�ستع َمرة حج ٌر يمُ ط ُر
من
ِ
�إذ ي�ش ُّج ال ُ
ال�صخ َر
أطفال البالغون َّ
والكالب تف ُّر
ُ
حم َّم ٌد ُ
يبول جه َة اجلدار
يقف َ
ُ
بحزم
هناك ٍ
يقين ًاُ � ،
أعرف يقين ًا
جلعل اجلدا ِر ُيقر ِقع
يكفي القلي ُل ِ
تكفي تلك الزَّوبع ُة املائ َّية
جلع ِله يهت ُّز ويتزعزع

اجلدار الذي يمُ لي
يوات ُر اجلدا ُر وح َيه ويمُ لي
ك�أ َّنه جب ٌل من الإ�سمنت
يرتف ُع �أعلى من حدو ِد ا َ
خل َور،
وينفتح اخلواء فج�أ ًة
خطوة �إىل الوراء
ُ
القدم
كمثل ه َّو ٍة ُمد َّب َر ٍة لز َّل ِة َ
ِ
ال تراها
�إال كما ُيرى الربق
ماوات و ُي ِلج ُم القطارات
ال�س ِ
اجلدا ُر يفلقُ َّ
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مثلما ُي ِلج ُم ا َ
خلط َو
رب ال قرا َر له� ،أو
وك أ� َّنه ق ٌ
َلك�أ َّنه ُج ٌّب �سحيق
َ
هنالك
نجر ،حتَّى
�آه ،هو ذا غار ٌز ِ
كمثل ِخ َ
يف اجلزء املُ�ستعا ِد من فل�سطني،
ال�صح ِو على جب ِني الليل،
هو ذا ِ
كمثل لطم ِة َّ
الغ�ضب املعرو�ض على واجه ِة الإ�سمنت
هذا
ُ
بغي م�أجورة
ِ
كج�سد ٍ
وذا �أر ُّق ما ُيقال عن �شذوذ امل�شهد
الوح�شي
ال�صنيع
عن ُف ِ
ح�ش هذا َّ
ِّ
وعدوان قرا�صنة البرَ ِّ ه�ؤالء
ِ
املتَّ�شحني ِّ
�سمي
بالز ِّي ال َّر ِّ
عدي
م�س َّلح َني كذلك بالعتا ِد ال َّر ِّ
َّ
اري املتوا�صل
والط ِلق ال َّن ِّ
اجلدا ُر ُ
َ
اجلبال وينخ ُر اجل�سور
يهبط
جدا ُر هذا
الع�صر الذي نع ُربه الآنَ
ِ
ال�شبي ُه بح َّمى هذا ال ُّنواح َّالطويل-،
والذي يفلقُ العالمَ
و ُيخ ِّل ُف َك ورا َءه ُم َّ
ه�شم ًا

مخُ َّي ُم ال ُفتات
املُخ َّي ُم ثاني ًة
فار�ش املوائد
ال �شيء �سوى ال ُفتات على َم ِ
ال ُ
أر�ض تزدر ُد �صفائح املعدن
والع�شب يحرتق
ت�سرتيح
عاج
ُ
ال ِّن ُ
ُ
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ال�شعر الإيطا ِّ
أ�صوات من ِّ
� ٌ
يل احلديث

ك�أنَّ مر�آ َة َّ
قر�ص لل َعمى
ال�ش ِ
م�س ٌ
للتَّذكري �إىل � ِّأي قد ٍر هي احليا ُة خا�سر ٌة
وكم هو الأم ُل متف ِّلت
يق�ص احلكاي َة ك َّلها
املُخ َّي ُم ُّ
ب�شر �أم�سوا بال ذاكرة
عن ٍ
اجلدا ُر عن ميينهم
املُ�ستع َم َر ُة عن �شمالهم
ينه�ض من جذو ِر العالمَ
احتالل ُ
و�أ�شباح
ٍ
احللم الأعلى
ليبل َغ �سدر َة ِ
َ
كيف ُترمى ال ِّر ُيح يف قف�ص
كيف يمُ حى أ� َث ُر ِّ
َ
كل طريق،-
مما ُيقال
املُخ َّي ُم �أق�سى َّ
و�صف هذا َّ
َ
ال�شيء
ال ق�صيد َة تحُ ِ�سنُ
الذي هو ك ُّل �شيءٍ يف الال�شيء
ترق�ص
ال�س ُق َف ُ
لك�أنَّ ُّ
يام البائدة مع َّلق ٌة يف ال ِّريح كال َّن َدبات
ِ
اخل ُ
نظام ًا كام ًال من الق َّنب
�سياط َّ
والليل والقمر
َ
حتت ِ
ال�شم�س ِ
اخليام تكون يف ِح ٍّل من الأر�ض
ليت
َ
تعلو َ
زوبعات الف�ضا ِء احل َّرة
و�سط
ِ
طائرات ورق َّية
كما لو كانت ِمزَ َق
ٍ
�صفعات ال ِّريح حت ِّر ُرها
ليت
َ
ِ
البعيد البعيد
الهبوب �إىل
فتهرب يف
ِ
ِ
ُ
اخليام تطري
�آ ِه ليت
َ
امللح هذا
تو ِّد ُع
َ
جحيم ِ
بحر ال ي�ص ُل �إليه �أحد.
�إىل ٍ
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الثورة واخليبة وما بينهما
حوا ٌر مع الفيل�سوف

بول�س اخلوري
	�أجرته وق ّدمت له

َب�سكال ّ
حلود
توزَّعت م�ؤ َّلفات بول�س اخلوري على حماور ثالثة هي :
الإ�سالم وامل�سيح َّية .وجممل �أعماله على هذا ال�صعيد تتناول م�سائل احلوار
امل�سيحي ،والعلمان َّية وغريها من التح ِّديات التي تفر�ضها احلداثة على كال
إ�سالمي
ال
ّ
ّ
توثيقي هائل حول املجادلة الالهوت َّية بني امل�سيح ِّيني وامل�سلمني
الدينني� ،إ�ضافة �إىل عمل
ٍّ
من القرن الثامن �إىل القرن الثاين ع�شر.
ق�ضايا العامل العربي .وال �س َّيما �شروط ‘حت ُّوله الثقايف’ باتجِّ اه احلداثة،
ومك ِّونات �صورته يف الغرب� ،إ�ضافة �إىل ت� ُّأمالت يف الكالم ال�سيا�سي العربي ،واللبناين منه
خ�صو�صا.
ً
وي�ضم هذا املحور م�ؤ َّلفاته حول فل�سفة الدين ،وثالثية الواقع واملعنى
الفل�سفة.
ُّ
و ،Aporétiqueولعبة احلياة (قيد الطبع).
ويقيني أ� َّن هذا املحور الأخري ،املت�أخِّ ر ترتي ًبا واملتوا�ضع ك ًّما �إذا ما قي�س ب�سابقيه،
هو املدخل الأمثل �إىل نتاج فيل�سوف الالكمال �-أو كما ي�ص ُّر �أن ي�صحح يل «الالاكتمال».
ن�صه ،وتقفل يف التفل�سف كما يرى
والالكمال فكرة مفتاح َّية عند اخلوري ،تفتح �أقفال ِّ
والتوهم
�إليه �أبوا ًبا زائفة �إىل الكمال ال تف�ضي يف كثري من الأحيان �إال �إىل التع�صب
ُّ
والإلغاء والر�ضا الزائف.
يقول اخلوري بال َكمال املعرفة املحكوم عليها بقَرع بابِ احلقيقة املو�صد ،ومتهيد
بحكم �إن�سان َّيته نف�سها� ،إىل ت�أ ُّله م�ستحيل.
�سبلها امل�سدودة .وال َكمال الإن�سان امل�شدودُ ،
وال َكمال ال�سعادة التي تبيت م�سا َء ك ِّل حماولة وك ِّل رغبة وك ِّل انتظار� ،إىل اخليبة.
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َب�سكال ّ
حلود

فل�سفي م�ستوف ك َّل �شروط
ون�شيد الالكمال الذي و�ضعه بول�س اخلوري
ٌّ
الفل�سفة .ففيه �شمول َّية الفل�سفة وال َكمال �شمول َّيتها ،و�صرام ُة املنهج الفل�سفي وال َكمال
املنهج مهما بلغ من ال�صرامة ،ومكابر ُة الفل�سفة �إذ تت�ص َّدى ملائ َّية الواقع و�ضباب َّيته بهياكل
مفهوم َّية جتهد يف تعليب ال�ضباب وت�شكيل املاء ،وال َك ُ
مال املفاهيم .وفيه جذر َّية الفل�سفة،
حجها �إىل الأ�صول .لذا
ووعيها� ،صاغرة� ،أ َّن للجذور جذو ًرا و�أنَّها حمكومة بالاكتمال ِّ
تلتفت �إىل اللهو بو�صفه املوقف اجل ِّد ِّي الوحيد من لغز الوجود.
منظو ًرا �إليها من فل�سفة اخليبة واللهو ت�ضحي ‘ثورة’ بول�س اخلوري �أقل
مما قد تبدو عليه ملن يريد منها جم َّرد ا�ستكمال مل�شروع �آفاق املجه�ض و�أكرث
ثور َّية ّ
خط ًرا .منظو ًرا �إليها من هناك ،ت�صبح �أقوى من �أ َّية ثورة ألنَّها ال ت�ص ُّر على �شيء .لأن
ال ‘داخل’ لها حتميه من الآخرين ،وال ‘خارج’ ي�ستع�صي عليها فتحاول ا�ستدخاله و�إال
اق�صاءه .فل�سفة قد يكون االتّ�ساع �سمتها الأ�سا�س َّية .فيها مكان للمطلق وللن�سبي وللتاريخ
املنفل�ش بينهما ،للواقع واملعنى واخليبة املرت ِّب�صة ب�سعي واحدهما �إىل الآخر ،للحداثة
والرتاث وللح ِّج بينهما ا�ستيعا ًبا �أو متز ًقا .لكنَّها ،كك ِّل مت َِّ�سع� ،ض ِّيقة على حم ِّبي احل�صر َّية.
منازلها الكثرية ال تر�ضي �أ ًّيا ممن جعلت لهم ،أل َّن ك ًّ
ال منهم ال ير�ضى ب�أق َّل من ال�صدارة،
وال�صدارة عند اخلوري هي للفراغ ،للم�سافة غري القابلة للرتق بني هذه الأطراف ال ل ٍّأي
وتعدد �أ�صل َّيني،
منها .ك�أنيِّ بفل�سفته تكتفي ب�إعادة تر�سيم املمكن كي تبينِّ اتِّ�ساعه لكرثة ُّ
واتِّ�ساع جغرافية الفكر للنقائ�ض ،ل�شجاعة الاليقني ول�سخرية الـ ! ou mâllon
أتل�ص�ص على عامل اخلوري العجيب ،حيث
لقد ق ِّي�ض يل ،م َّرة جديدة� ،أن � َّ
ميكن للخيبة �أن تكون ب�شو�شة ،وللعناد �أن يكون بريئًا ،وللثورة �أال تبايل بثورتها .ق ِّي�ض
يل �أن �أقف معه على �شرفة �سنواته الت�سعني و�أنده�ش مع الطفل الذي �صاره بج َّدة ك ِّل
�شيء و�سحر ك ِّل �شيء وهباء ك ِّل �شيء .ق ِّي�ض يل �أن �أ�شاهد ،عن كثب ،قفريه الفكري الذي
ارجتله يف ب�ضعة �أمتار هي ما تبقيه الكتب له من م�ساحة بيته ،و�أن �أخجل من نف�سي� ،أنا
التي كنت �أظن ،حتى التقيته� ،أنني ثائرة ،و�أنني �أعمل وانني �أفكر.
ومن لقاءاتنا تلك ،هذه ال�شذرات من حوار كان متوا�ص ً
ال قبل �أن ُيعمل فيه
ملق�صه،
اخلوري رقابته ،ولو أ� َّن الرقابة «�أبغ�ض ما يبغ�ض ».لذا يحمل احلوار �آثا ًرا وا�ضحة ِّ
ميت ب�صلة
وقط ًبا مل �أجنح دائ ًما يف جعلها جتميل َّية ،بعدما اقتطع منه اخلوري ك َّل ما ُّ
�إىل �أناه ،الذي ينفرد بو�صفه بالكريه ،والذي مل يطق �أن «يعكِّر» بذكرياته وانطباعاته
وجتاربه «�صفاء الق ّراء».
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الثورة واخليبة وما بينهما

العربي اليوم
العامل
ّ
العربي حال ًّيا بر�أيك ؟ هل يالقي يف مكان ما «التح ُّول
ما الذي يجري يف العامل
ِّ
الثقا َّيف» الذي دعوتَ �إليه ؟
طبيعي .حني بد� ُأت بالكتابة حول العامل
�أرى يف ما يحدث تط ُّو ًرا �شبه
العربي منذ
ِّ
ّ
العربي ب�أكمله كي
�سنوات ،كان هناك ما �س َّميته باحلداثة الأورو ِّب َّية التي ت�ضغط على العامل
ِّ
�ضروري
إعتقدت � َّأن ذلك التح ُّول �أمر
يتح َّول حت ُّو ًال ثقاف ًّيا واجتماع ًّيا� ،إلخ� .
تاريخي� ،إذ من
ُ
ٌّ
ٌّ
غري املمكن �أن يبقى الإن�سان يف الع�صور الو�سطى مث ًال �أو ما �شابه ذلك ،بل عليه �أن يت�أقلم،
و�إ ّال ي�صبح خارج التاريخ .لذلك كتبت هذا املو�ضوع الذي يتناول حاجة العامل
العربي �إىل
ِّ
إجتماعي الذي �أ�سميته الثورة االجتماع َّية والثقاف َّية.
التح ُّول الثقا ِّيف وال
ِّ
لكنَّ الثورة التي حت َّدثت عنها �آنذاك كانت ت�سعى �إىل ا�ستيعاب مكت�سبات احلداثة
العربي اليوم يذهب يف هذا الإتجِّ اه ؟
من فردان َّية وح ِّر َّية وعلمان َّية ،هل ما يح�صل يف العامل
ِّ
نعم ،يف ه��ذه املرحلة ،وبعد ك ِّ��ل ما ح��دث خ�لال امل�� َّدة التاريخ َّية التي امت َّدت
بني كتاباتي الأوىل وقناعاتي الأوىل وما يح�صل الآن ،حدثت ر َّدة فعل ت�شري ربمَّ ا �إىل � َّأن
العام َّية ‘طلوع ونزول’ .لدينا احلداثة ولدينا الرتاث ،وقد
م�سرية التاريخ هي كما نقول يف ِّ
ا�ستخدمت هذَ ين امل�صطلحني يف معظم العناوين التي و�ضعتها لكتبي التي تناولت فيها
مو�ضوع العامل
العربي .يف مرحلة كتابتي ،كانت املواقف العرب َّية من احلداثة ثالثة  :التقليد َّية
ِّ
التم�سك بالتقليد ورف�ض احلداثة الوافدة من الغرب ،والتحديث َّية
� ،traditionnalismeأي
ُّ
 ،modernismeالراف�ضة للرتاث م َّتهمة �إ َياه ب�أنَّه ع َّلة الت�أخُّ ر ،والإ�صالح َّية � ،réformismeأي
االحتفاظ بالقيم الأ�سا�س َّية التي مت ِّيز الرتاث وتك ِّون ه ِّو َّيته ،و�إ�ضافة بع�ض معامل احلداثة
�إليها ،كما يكون الأمر للو�سائل بالن�سبة �إىل الغايات .ف�إذا ما ا�ستخدمنا معطيات احلداثة
بو�صفها و�سائل� ،أ�صبح ب�إمكاننا �أن نتما�شى مع التاريخ و�أن نكون موجودين� .إ ّال � َّأن ذلك غري
ممكن �إذ � َّإن اتِّخاذ الو�سائل غال ًبا ما يكون م�صحو ًبا باتِّخاذ القيم .وهذا ما ي�ؤ ِّدي �إىل ر َّدة
ن�سميه
فعل الرتاث ِّيني يف البالد العرب َّية يف تعلُّقهم به ِّو َّيتهم وخوفهم من خ�سارتها .هذا ما ِّ
العودة �إىل الرتاث  ،retraditionalisationوقد نكون الآن يف مرحلة هذه العودة .وطب ًعا زاد
الطني ب َّلة ت�أويل الغرب ِّيني الذين ي َّدعون احلداثة بل وتع ّديها �إىل ما بعدها .وخال�صة ت�أويلهم
أ�نَّنا يف حالة تخلُّف و�إرهاب ...فطلب اله ِّو َّية �أ�صبح عندهم �إرها ًبا ،وح َّملونا بهذه الطريقة
وذكرت �أنَّنا بحاجة �إىل املحافظة على ه ِّو َّيتنا من
طبيعي،
الذنب .املحافظة على اله ِّو َّية �أمر
ُ
ٌّ
جهة القيم ،مع العلم �أنَّنا بحاجة �إىل الكثري من و�سائل احلداثة� .إ ّال � َّأن ذلك مل يكن ممكنًا،
اخلا�صة ،لذلك �أ�صبحت ر َّدة الفعل
�إذ � َّإن احلداث ِّيني (�أوروبا و�أمريكا� )...أرادوا �إلغاء قيمنا
َّ
�أم ًرا طبيع ًّيا.
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حلود

لكنَّ العالقة املتوتِّرة مع الغرب لي�ست بالأمر امل�ستج ِّد ،بل كانت موجودة يف
ال�سبعينات حني كتبتَ ن�صو�صك الأوىل .فما الذي تغيرَّ يف م�س�ألة احلداثة والرتاث بني
ذلك احلني واليوم ؟
كانت الأكرث َّية يف العامل
العربي تنتمي �إىل ما �س َّميتُه الإ�صالح َّية  réformismeوالتي
ِّ
اخلا�صة
تق�ضي ب�أن نحتفظ بالقيم الرتاث َّية ون�أخذ من الغرب ك َّل ما ينتمي �إىل العقالن َّية
َّ
بالو�سائل .أ� ّما الآن ،ف� َّإن منّا من يريد �أن نرف�ض الغرب بكامله .لقد كرث ا�ستخدام و�سائل
حد �شعر فيه النا�س يف البلدان العرب َّية،
وخ�صو�صا الإ�سالم َّية منها،
احلداثة الغرب َّية �إىل ِّ
ً
باحلري فقدان القيم يف الغرب ،قد ي�أتي على اله ِّو َّية الإن�سان َّية العرب َّية .لنعترب
� َّأن القيم� ،أو
ِّ
أ�سا�سي ج ًّدا ويك ِّون �أ�سا�س تركيبة
العربي هو �
� َّأن العامل
إ�سالمي بالإجمال ،فالدين هو �أمر � ٌّ
ٌّ
َّ
املجتمع و�أ�سا�س العقل َّيةً � .إذا �شعر امل�سلم � َّأن ه ِّو َّيته قد فقدت ،حيث ا�ستوعب التكنولوجيا
وبع�ضا من قيم الغرب و�صيغه الإجتماع َّية ،فلم يبقَ له ما مي ِّيزه �إ ّال الدين ،وكانت ر َّده
الغرب َّية ً
الفعل بالعودة �إىل الرتاث.
هي �إذًا ثورة �ض َّد الغرب بر�أيك ؟
نوعا ما .ثورة �ض َّد الغرب� ،ض َّد �أمريكا و�ض َّد �إ�سرائيل� ،إذ �إنّهما واجهة الغرب
ً
ي�صدر تقن ّياته ،وي�سعى �إىل ت�صدير
عندنا .ذلك � َّأن الغرب ما زال يت�ص َّرف �إمربيال ًّيا! فهو ِّ
مما قد ي�أتي على ما تبقّى من ه ِّو َّية مم َّيزة للبلدان العرب َّية.
قيمه و�أمناط حياتهّ ،
ولكنَّ مع�ضلتنا مع �إ�سرائيل مل تطر�أ بالأم�س !
مل تكن يف الق َّوة احلال َّية� .صحيح � َّأن �إ�سرائيل �سلبتنا الأر�ض وغريها لكنّنا نرى
العربي م َّتك ًال على ال ِّ
الآن � َّأن �أمريكا م�ست�سلمة ب�أكملها لإ�سرائيل .كان العامل
أقل على م�ساعدة
ُّ
�أوروبا و�أمريكا لينال حقوقه مقابل �إ�سرائيل .غري � َّأن الغرب ب�أكمله (�أوروبا و�أمريكا) �أ�صبح
مع �إ�سرائيل ور�ضخ لها يف ِّ
العربي .يراودين �إح�سا�س تك َّلم الكثريون
كل ما تقوم به يف العامل
ِّ
أظن ويتم َّثل مبا ُيدعى النظام اجلديد يف ال�شرق الأو�سط .فكما �أخذ الفرن�س ُّيون
عليه كما � ُّ
والإنكليز الأر�ض حني انت�صروا يف احلرب على الأمرباطور َّية العثمان َّية َّ
وخططوها كما �شا�ؤوا،
تقوم �أمريكا و�إ�سرائيل الآن بالأمر نف�سه يف املنطقة.
العربي ثورة َمن �ض َّد َمن ،من �أجل َمن �أو ماذا ؟
الربيع
ُّ
إ�سرائيلي يف الوقت عينه .ف�إ�سرائيل
أمريكي �
أكيداَّ � ،أن هذا م�شروع �
�أعتقد ،ول�ست � ً
ٌّ
ٌّ
حتكم �أمريكا التي حتكم بدورها يف البلد هنا .هدفها �أن تر�سم احلدود يف املنطقة ك َّلها كما
متاما كما �سبق
ت�شاء� ،أعني منطقة العامل
العربي بالكامل ،وذلك كي حتكم على راحتهاً ،
ّ
َّ
وخطط العثمان ّيون ومن بعدهم الإنكليز والفرن�س ُّيون ح ّتى متكنُّوا من احلكم يف �سوريا ولبنان
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وفل�سطني وم�صرً � .إذا ذلك �ض ّد من يعرت�ض طريق �سيطرة �إ�سرائيل على املنطقة ،ومن �أجل
حتقيق احللم �أو الأ�سطورة التورات َّية ،بو�صفها �أداة لأغرا�ض �سيا�س َّية ،القائلة بال�شعب املختار
عربي الأهداف،
وباململكة اليهود َّية املمت َّدة من النيل �إىل الفراتً � .إذا ال �أرى � َّأن هذا الربيع ُّ
أمريكي الأهداف� .س�ؤال ٌّ
و�شك يراودانني  :هل
غربي �أو �
عربي الو�سيلة� ،
ُّ
إ�سرائيلي �أو ُّ
ُّ
بل هو ُّ
ال�شعب هو الذي نه�ض� ،أم كان ث َّمة من �أنه�ضه ؟ ...يف لبنان ،طالب بع�ض ال�شباب ب�إ�سقاط
الطائف َّية ،لكنَّهم ال يفهمون ما يطالبون به .قر�أت �إحدى الطالبات يف �إحدى تلك املظاهرات
لكن الن�سب َّية تقت�ضي وجود الطائف َّية.
خطا ًبا تطالب فيه ب�إ�سقاط الطائف َّية وباعتماد الن�سب َّيةَّ .
من �أين �أتوا بفكرة � َّأن الن�سب َّية هي �ض ُّد الطائف َّية ؟ ذلك يعني �أنَّهم ال يفهمون ماذا يقولون.
�أال تُعترب الن�سب َّية خطوة �إىل الأمام ؟
يل هنا مالحظة .يجوز �أن تكون الن�سب َّية مرحلة انتقال ّية .تكمن اخلطوة الأوىل يف
�أن ُندخل يف عقول ال�شباب والأوالد يف املدر�سة والعائلة واحلزب فكرة القبول بالآخَ ر .فهذه
الطائفي� ،أي �إىل كون الآخَ ر
الرتبية هي الأ�سا�س .فالأوالد مث ًال ال يكرتثون �إىل الإختالف
ِّ
لكن
م�سيح ًّيا �أو م�سل ًما ،قبل تع ُّر�ضهم ملا ي�سمى بالرتبية .الأمر ي�ستلزم م�سرية الألف ميلَّ ،
احل َّل هو �أن نقوم باخلطوة الأوىل وهي القبول بالآخَ ر� .إذا كانت الن�سب َّية تعني القبول بالآخَ ر
نكون قد قمنا باخلطوة الأوىل ،و�إ ّال نبقى على ما نحن عليه ،يف حال كانت الن�سب َّية تقت�صر
ح�صة مع َّينة ِّ
لكل طائفة يف البلد ،مما يعني �أنَّنا ما زلنا يف ِّ
ظل نظام �أ�سو�أ من
على تخ�صي�ص َّ
الطائفي� .إذا كانت الن�سب َّية جم َّرد عمل َّية ح�ساب َّية للح�ص�ص ،فهي ت�أخُّ ر ال تق ُّدم .هل
النظام
ٍّ
يفهم ال�شباب ذلك ؟ ال �أعلم .لذلك توقَّفوا ربمَّ ا .العقل َّية ال تزال عتيقة ،فبد ًال من �أن نتق َّدم،
نرجع �إىل الوراء ،وال�سبب يف ذلك هو �سيطرة رجال الدين وال�سيا�سة على ال�شباب .ذلك � َّأن
�سيا�سي ير ِّبي �شبابه ويح�شو �أدمغتهم.
ك َّل حزب
ٍّ
�آفاق
العربي بثالثة � :إنف�صام
يف العدد الأول من جم َّلة �آفاق ،اخت�صرت �أمرا�ض العامل
ِّ
إجتماعي ،والعقم الثقا ّيف .لو كان َ
عليك �أن تكتب اليوم هذا
�شخ�ص َّية الفرد ،والت�س ُّلط ال
ُّ
مما كتبته يف ذلك الوقت ؟
العدد جم َّد ًدا ،هل تغيرِّ �شيئًا ّ
�أحافظ على الأ�سا�س ،و�أ�ضيف حاجتنا �إىل الوقت لن�صل �إىل الوعي املطلوب .فلكي
ي�صبح الإن�سان �إن�سا ًنا ،م َّرت مئات الألوف من ال�سنني .فلن�أخذ الفرن�س ِّيني مث ًال .كم �أحوجهم
الأمر من ال�سنني للتح ُّول من امللك َّية �إىل الدميقراط َّية ؟ م َّر قرنان �أو ثالثة ح ّتى حتَّقق ذلك.
أظنً � .إذا م َّرت �أربع جمهور ّيات �سابقة ،وما زلنا يف
وهم الآن يف اجلمهور َّية اخلام�سة على ما � ُّ
�إ�شكال َّية العلمان َّية والعلمان َّية الإيجاب َّيةً � .إذا مل يكتمل الوعي ح ّتى الآن.
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التوجه ال��ذي يجب �أن يتًّخذه ه��ذا الوعي هو
ولكنَّك ما زل��تَ مت�أ ِّك ًدا من أ� َّن
ُّ
ال�سري باتجِّ اه العلمان َّية ؟
بالطبع ال ت�ش ِّكل العلمان َّية احل َّل ال
أوتوماتيكي بهذه الطريقة� .إذا ما �أخذنا نظرة
َّ
�شاملة بدون التو ُّقف عند التفا�صيل التي ميكن �أن حت�صل يف التاريخ� ،أعتقد � َّأن العلمان َّية
�ستكون احل َّل .ولكن ما هي العلمان َّية ؟ هنا يربز �سوء الفهم بيني وبني الذين يتك َّلمون على
العلمان َّية .كثريون هم الذين يتك ّلمون على العلمان َّية بخالف ما �أتك َّلم �أنا عليها من حيث
ربطها بثالثة �أو �أربعة �أمور قبلها .علينا �أن ن َّتفق على ما نعنيه بكلمة علمان َّية.
الديني وعدم
�سيا�سي يقوم على حياد الدولة
نحن نتك َّلم على العلمان َّية كنظام
ٍّ
ِّ
اعرتافها بالطوائف ك�أج�سام و�سيطة ،بل ب�أفراد �أحرار ومت�ساوين .يف حني أ� َّن العلمانية
كما تراها �أنت ت�شمل علمنة مناحي احلياة كا َّفة وتغيري طرق النظر �إىل الدين ،والعلم،
والأخالق...
ال ب َّد للعلمان َّية كما تفهمينها من حتقُّق �شروط �إمكانها �أ َّوال ،وهي  :نزع الطابع
أ�سطوري عن العقائد الدين َّية ،و�إزال��ة اخلداع عن العبادات والأخالق ّيات املثال َّية ،ونزع
ال
ِّ
القد�س َّية عن الدين ك�أنظومة اجتماع َّية ...العلمان َّية  laïcitéيف هذا ال�سياق هي نتيجة ملا �سبق،
وتق�ضي ِّ
بكف يد رجال الدين عن التدخُّ ل يف الأمور الدنيو َّية .وجمموع هذه الأوجه الأربعة
التي ذكرت يك ِّون ما �أ�سميته بالدنيو َّية .sécularité
الطائفي يف لبنان دين َّية بجوهرها كيما يبد�أ ح ّلها
ولكن هل �إ�شكال َّية النظام
ِّ
بتغيري مفهومنا للدين ؟ كان ميكن �أن تكون اجلماعات �إثن ّيات ال طوائف ،وكانت �إ�شكال َّية
التن ُّوع �ستكون نف�سها� ،أال تعتقد ذلك ؟
احلالة هنا مغايرة .فقد تك َّونت الطوائف على �أ�سا�س الدين ،وحني ت�س َّي�س الدين
أ�سا�سا �إثن ًّيا؛ ذلك � َّأن امل�سلم
�أ�صبح طائفةً � .إذا �أ�سا�س الطائفة عندنا هو الدين ولي�س � ً
امل�سيحي اللبنا ِّ
اللبنا َّ
ين �إثن ًّياَّ .ثم �إنيِّ �أرى ظاهرة ت�سيي�س الدين �إثباتًا لقويل
ين يت�ساوى مع
ِّ
� َّإن الأنظومة الدين َّية هي ح�ص ًرا من فعل النا�س.
حقيقي بالتع ُّدد عندنا ،فالتع ُّدد يعني هنا توزيع ح�ص�ص ،وهذا
ما من قبول
ٍّ
بال�ضبط ما نحن �ض َّده وما �س َّميناه بالطائف َّية� ،أي توزيع البلد على �شكل ح�ص�ص .والتع ُّدد �أمر
واقع ،ح ّتى يف الدين الواحد .فامل�ؤمن غري املثقَّف ير ِّدد الكلمات نف�سها التي يتف َّوه بها امل�ؤمن
لكن ك َّل واحد منهما يفهم معنى الكلمات على قدر ا�ستطاعته� .أ ّما املفهوم املتخ ِّلف
املثقَّفَّ ،
للدولة و�سوء �إدارة التع ُّدد وغري ذلك ،فعالجه بالذهن َّية العلمان َّية ال�شاملة� ،أي مفهوم �صائب
جلوهر الدين وتعبريه يف �شكل �أنظومة دين َّية تختلف باختالف الثقافات والتعابري� .إىل ذلك
ال�سيا�سي اللبنا ِّ
خ�ص
نقدا للكالم
�أ�ضيف �أنيِّ كتبت ً
ين ،حماو ًال �إزال��ة �أوه��ام كثرية يف ما َّ
ِّ
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الدميقراط َّية التوافق َّية �أو العي�ش امل�شرتك �أو التز ُّعم واال�ستزالم...
الديني بالكالم العلماينّ .و�أعني بالكالم
تناولت يف �إحدى مقاالتي مقارنة الكالم
ِّ
التعبري عن الت�ص ُّورات� .أم ِّيز جوهر الدين ،بو�صفه طلب املطلق ،من الأنظومة الدين َّية،
بو�صفها تعب ًريا ثقاف ًّيا عن طلب املطلق هذا .وب َّينت الفرق بني التعبري عن املعتقدات املد َّونة
يف الأنظومة الدين َّية ،والتعبري عنها يف ج ِّو العلمان َّية .فعدت وح َّللت نقاط انتقاد الأنظومة
الدين َّية باعتبارها جمموعة �أ�ساطري وخ��داع وتقدي�س و�سيطرة رجال الدين على النظام
االجتماعي.
ّ
القبول ب��الآخَ ��ر هو الأ�سا�س� .أ�سرتجع هنا عنوان مقال ( َّمت تغيري العنوان يف
اجلريدة) يل وهو  :جمتمع م��دينٌّ ،دولة علمان َّية؛ ال�شباب كانوا يطالبون مبجتمع مد ٍّ
ين
معتربين � َّأن املجتمع املد َّ
ين هو العلمان َّية .ف�س�ألت ملاذا اخلوف من كلمة «علمان َّية» ،فاملجتمع
بطبيعته مد ٌّ
متعدد الثقافات والأ�شخا�ص والأهداف والأديان وما �إىل ذلك.
ين بطبيعته ،وهو ِّ
ولكن يجب �أن تكون الدولة علمان َّية.
�أال تعزو ع��د ًدا من ردود الفعل على الطرح �إىل كلمة العلمان َّية نف�سها ؟ فهي
حتمل ذاكرة من امل�آ�سي والتوتُّرات رافقت �إر�ساءها يف �أوروبا �إ�ضافة �إىل تداخل دال ٍّ
يل مع
الالدين والإحلاد قد يجعل تلقِّيها عند القارئ العربي �إ�شكال ًّيا.
يجوز ذلك ولكن لي�س هناك من خيار �آخر على �صعيد الكلمات �إ ّال كلمة علمان ّية.
�إىل ذلك �أم ّيز نوعني من العلمان ّية  :علمان ّية عدائ ّية تهدف �إىل �إلغاء الدين جملة وتف�صي ًال،
وعلمان ّية قد تتوافق مع مقوالت الدين .ذلك � ّأن الأ�سطورة ال تخلو من عقالن ّية و�إن خالفت
الديني كما الكالم العلما ّ
كالما رمز ًّياّ .ثم
املنطق املتعارف عليه ،فيمكن اعتبار الكالم
ين ً
ّ
�شعائر العبادة ال تفعل فعل التقن ّية يف العامل
اخلارجي ،بل تفعل يف تكوين الإن�سانّ .ثم ميكن
ّ
أخالقي املثا ّ
الو�ضعي يف املح ّبة ،حيث املح ّبة قد حتقّق الإن�سان
يل والواقع
�أن يلتقي املعيار ال
ّ
ّ
املهم هو �أن يكون الإن�سان �شي ًئا مق ّد ً�سا� .أخ ًريا
قيم ًةّ .ثم يف املجتمع املق ّد�س واملجتمع املعلمن ّ
العلما ّ
ين ورجل الدين كالهما يف الأ�سا�س �إن�سان ،بل ميكن القول � ّإن لك ّل �إن�سان بعدين ،بعد
تقن ّية احلياة وبعد معنى احلياة ،فهو يف �آن واحد رجل دين وعلماينّ.
تهتم بالو�صول �إىل النّا�س ؟ �أمل ت�س�أل نف�سك عن �سبب ر َّدة الفعل ال�سلب َّية
�أال ُّ
التي جاءت من بع�ض الأ�شخا�ص على طرح �آفاق ؟
�سبب ذلك هو أ�نَّهم ال يزالون على العقل َّية الدين َّية التقليد ّية.
ولكنَّك تعلم �أنَّهم ما زالوا على هذه العقل َّية ،و�إ ّال ملا كان من حاجة �إىل �آفاق !
�س�أك ِّل ِ
نتوجه بها �إىل ال�شعب واملطارنة وال�شيوخ
مك على �أهداف �آفاق �أ َّو ًال .فنحن مل َّ
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يخ�ص
بل �إىل ط ّالب اجلامعات لي�س �إ ّال� ،أي �إىل � 60ألف ٍّ
�شاب و�شا َّبة ال يكرتثون ل ِّأي �شيء ُّ
توجهنا �إليهم بلغتهم �أي لغة ال�شباب� .إ ّال � َّأن رجال الدين
امل�شايخ �أو املطارنة ...لذلك َّ
�أخذوا الأمر على عاتقهم لأنَّهم يريدون التدخُّ ل يف ِّ
كل �شيء ،ظنًّا منهم � ّأن هذا من �صلب
�صالح ّياتهم وواجباتهم ومن م�س�ؤول ّيتهم جتاه رعاياهم.
حجتهم ؟
ما كانت َّ
حجتهم � َّأن كالمنا يخالف ما تع َّلموه وما يع ِّلمونه من معتقدات وغريها من عنا�صر
َّ
الأنظومة الدين َّية .فحر�صهم على الأنظومة حر�صهم على �أنف�سهم وعلى من تبعهم� ،أي على
الهيكل َّية التي �س َّميتها الأنظومة الدين َّية ،والتي كانت يف �أذهانهم �أم ًرا منز ًال ال يمُ ُّ�س ،بحيث
خارجا عن الدين وعلى الدين� .إ�ضافة �إىل �أنَّنا
يكون امل�ؤمن بال�سلطة الدين َّية �أو يكون ً
ملحدا ً
كنّا نعتدي على لقمة عي�شهم� .أريد بذلك تع ّد ًيا على حقل م�س�ؤول ّياتهم.
الديني
لو اكتفى ال�ط��رح ،كمرحلة �أوىل ،بالعلمان َّية كطريقة لإدارة التن ُّوع
ِّ
واح�ت�رام ح� ِّق اجلميع يف ممار�سة ال��دي��ن ال��ذي ي�خ�ت��ارون ،م��ن دون اخل��و���ض يف م�سائل
الهوت َّية كالتي طرحتها �أنت يف �آفاق.
�سيا�سي بغطاء
لكن الأمور حت َّولت �إىل �صراع
هذا كان املق�صود من عملنا يف �آفاقَّ .
ٍّ
ديني�ُ .سئل الأ�ستاذ �أنطون مقد�سي (رحمه اهلل) عن ر�أيه يف �آفاق .فكان جوابه � َّأن الأهداف
ّ
حم َّددة يف �آفاق وقد عرفنا ما هو الداء وو�صفنا الدواء املنا�سب له �إ ّال � َّأن خط�أنا يكمن يف
أ�نَّنا �أعطينا املري�ض الدواء جرعة واحدة .ال�سبب يف ذلك هو � َّأن �أحد الأ�شخا�ص ت َّربع بتمويل
املج َّلة مل َّدة �سنة جترب َّية واحدة ،فاعتربنا أ�نَّه يجب �أن ن�ستفيد ونقول ك َّل �شيء ...فكانت ر َّدة
الفعل التي ذكر ِتها ،ومن نتائجها أ�نّني طردت من املدار�س التي كنت �أع ِّلم فيها ما َّدة الفل�سفة،
عل ًما �أنَّني كنت �أتق َّيد بالربنامج وال �أع ِّلم الأفكار التي �أن�شرها يف �آفاق.
حجة ُطردت من املدار�س إ�ذًا ؟
ب أ� َّية َّ
ُطردت من جميع مدار�س الراهبات التي كنت �أع ِّلم فيها يف زحلة وجونيه والأ�شرف َّية...
وقبلها من جامعة الروح القد�س يف الك�سليك حيث كنت �أعطي ما َّدة Le problème de l’homme
التي كان يجب �أن متت َّد على � 4سنوات ،وكانت قد م َّرت �سنتان وانتهينا من الإمتحان ف�أعلمني
امل�س�ؤول يف وقتها أ�نَّهم �سيتوقَّفون عن التعامل معي ب�سبب ال�شكاوى التي ت�صلهم من املطارنة
أ�سطوري عن
والبطاركة .وكنت قد اتُّهمت بالبولتمان َّية من حيث قويل ب�ضرورة نزع الطابع ال
ِّ
املعتقدات الدين َّية ،وباملارك�س َّية لأنيِّ جعلت الإن�سان القيمة املحور َّية ،وبالإحلاد لأنيِّ قلت � َّإن
الالهوتي يف اهلل والإله ّيات ال معنى له ُيعقل.
الكالم
َّ

الآخر | �شتاء 2012

211

212

الثورة واخليبة وما بينهما

الفل�سفة  :من اخليبة �إىل اللهو
م��ا ك��ان �شعورك �إزاء ه��ذه التهم ؟ ه��ل ت�ع��ود «خيبتك» ،وه��ي ف�ك��رة مفتاح يف
فل�سفتك� ،إىل هذه النك�سة التي �أ�صيب بها م�شروع �آفاق ؟
ك ّال مل �أ�شعر بخيبة أ�م��ل ،بل فهمت ما الذي يق�صدونه وما كانوا يعتقدون أ�نَّه
الطبيعي
مه َّمتهم كم�س�ؤولني دين ِّيني .لقد كانت ر َّدة فعلهم طبيع َّية و�أنا تف َّهمت ذلك .فمن
ِّ
اخلا�ص ،بل لل�شباب
�أن يحر�ص رجال الدين على �شعبهم .ولكن نحن مل نكن نكتب ل�شعبهم
ِّ
الذين ال ينتمون �إىل �شعبهم يف الأ�سا�س ،ف�شعبهم هو الكني�سة .وكنت قد قلت لغريغوار ح ّداد:
فليهتم بها اخلوارنة ،فيما نهت ُّم نحن مبج َّلة
خا�صة بها،
َّ
مبا � َّأن مطران َّية بريوت متلك جم َّلة َّ
لل�شباب .خط�أي يكمن يف �أنَّني اعتربت �أنَّهم �سيتف َّهمون الأمر .توقَّفت �آفاق ،وكانت قد تغيرَّ ت
حني حت َّولت �إىل منرب ملا ُ�س ِّمي ق�ض َّية غريغوار ح�� ّداد ،مبعنى طرده من من�صبه كمطران
بريوت للروم الكاثوليك .لك ِّني �أكملت م�سريتي الفكر َّية ،كوين مل �أكن �أ�سعى �إىل تكوين ت ّيار �أو
حزب ،وال �إىل � ِّأي زعامة ...عملي كان وما زال عم ًال فكر ًّيا ،قد ميكن تطبيقه يف الواقع ،وقد
يحتاج �إىل وقت طويل وحت ُّوالت ثقاف َّية واجتماع َّية لإمكان تطبيقه ...مل �أعترب نف�سي مر�س ًال
حام ًال ر�سالة !
العربي.
الفكري ،وهو منطق مل ينت ِه يف العامل
لقد كنت �ضح َّية منطق التحرمي
ِّ
ِّ
ما ر�أيك مبوقف من يعترب النا�س ‘قا�صرين’ ال يجوز تعري�ضهم لأفكار خطرية ؟
هذا املنطق ما زال موجو ًدا يف م�صر مث ًال حيث يمُ نع دخول كتاب من دون رقابة.
كنت �أقوم مب�شروع جمموعة �إ�صطالحات �أي �إعداد معجم كامل ملفاهيم املجادلة بني امل�سلمني
والن�صارى يف الع�صر الو�سيط .فذهبت �إىل مكتبة لبنان مبا �أنَّها تقوم بن�شر املعاجم ،فقالوا
يل يف املكتبة �إنَّهم ال يطبعون من دون احل�صول على رخ�صة طبع �أو ن�شر من الأزه��ر يف
القاهرة .ف�س�ألتهم عن ال�سبب وعن احتمال �أن ي�سمح يل الأزهر بقول ما �أريد قوله! ف�أنا ال
�أقبل ب� ِّأي حظر� .أ�ستغرب جر�أة بع�ض الأ�شخا�ص حني يقومون مبه َّمة الرقابة واحلكم با�سم
احلق املطلق !
احلقّ  ...ك�أنَّهم ميتلكون وحدهم ،ومن زاملهمَّ ،
ق�صا ًرا بل هي �أبعد من ذلك.
امل�س�ألة لي�ست جم َّرد حماية للمتلقِّني املعتربين ّ
ف�صديقي ال�شيخ �شفيق جرادي مث ًال ينتقدين قائ ًال � َّإن الإ�سالم لي�س فع ًال كما �أنا �أفهمه.
�أردت �أن �أجيبه مببد أٍ� � َّأن ِّ
ليحدد ما هو
لكل م�سلم �إ�سالمه
اخلا�ص ،فلي�س لأحد ال�سلطة ِّ
َّ
يحددون الإ�سالم وتت ُّم
الإ�سالم فع ًال يف غياب �إجماع العلماء ،والربهان كرثة ال�شيوخ الذين ِّ
معار�ضتهم ،كال�شيعة مع ال�سنَّة .ما الفرق بني �إ�سالم ٍّ
كل منهما؟ �أق�صد � َّأن ما من �سلطة
يحددها؟ �أخطرية هي ملج َّرد كونها خمالفة
حتدد ما هو الإ�سالم� .أ ّما الأفكار اخلطرية ،فمن ِّ
ِّ
للأفكار ،بل الكلمات ،املنقولة من جيل �إىل جيل ؟
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لك ِّني �أق ُّر �أنَّه يجب �أن ال نقوم بت�شوي�ش عقول القا�صرين ...لذا كانت قناعتي وما
زالت أ�نَّه ِّ
يطمئن �إليه� ...شرط �أ ّال يفر�ض
لكل واحد من النا�س احلقّ يف اختيار املوقف الذي
ُّ
قناعاته على غريه...
�أخربين عن كيف َّية تبلور فل�سفة اخليبة عندك...
ال�شفهي الأخري يف الفل�سفة� ،أن �س ِّيدة من
�أذكر ،بعد انتهائي من امتحان الإجازة
ِّ
اللجنة الفاح�صة �س�ألتني  :ماذا �ستفعل بعد الآن ؟ فقلت � :س�أعمل على �أطروحتي و�س�أتناول
تدريجا ،وا�ستعملت بع�ض مفاهيمها للكالم
مو�ضوع خيبة الأمل ...نظر َّيتي يف اخليبة تك َّونت
ً
يف موا�ضيع خمتلفة� ...أ ّما ابتداء العمل املبا�شر على اخليبة ،فكان عند �إقامتي بروما ،حيث
�أتيح يل الوقت للمطالعة وملحاولة كتابة �شذرات �أهملتها يف ما بعد� .أذكر � َّأن �أحد تالميذي
ِّ
يف
عار�ضا عليه با�سمي ،ومن دون علمي� ،أن يكون
ال�صف اخلام�س كتب �إىل جان فال ً Wahl
مدي ًرا لعملي يف هذه الأطروحة .ف�أو�صاين جان فال ب�أن �أتك َّلم على �سوء الفهم يف الفكر
املعا�صر بد ًال من خيبة الأم��ل ،و�أن �أطلب من جانكيليفيت�ش � Jankélévitchأن ي�شرف على
وفقدت
عملي .قر�أت يف روما مقالة يف اخليبة بقلم جانكيليفت�ش ،مل �أعد �أذكر يف � ِّأي جم َّلةْ ،
املالحظات التي د َّونتُها .مل يكن عندي الوقت وال املراجع للتع ُّمق يف املو�ضوع ،فح�صل ذلك
�شي ًئا ف�شي ًئا .رحت �أزيد على حماوالتي حج ًرا بعد حجر �إىل �أن �أنهيت الكتاب على دفعتني
ف�صلت بينهما �سنوات ع َّدة.
تبدو اخليبة يف كتابك �أفق التجربة الإن�سان َّية ا ألخ�يرَ ...
مل ق��ر�أت امل�سافة بني
الواقع واملعنى ،بني الرغبة والتحقيق ،على مقام اخليبة حتدي ًدا ؟
�إنطلقت من واقع � َّأن ك َّل انتظاراتنا ورغباتنا وتو ُّقعاتنا ت�ؤول �إ ّما �إىل الف�شل �أو �إىل
ح�صول املطلوب املبا�شر واحلكم ب�أنَّه لي�س املن�شود
احلقيقي ،فاخليبة تظهر مبظهر عدم
َّ
الر�ضى .وذلك يد ُّل على � َّأن ما يطلبه الإن�سان ال ميكن �أن يعرث عليه يف العامل ،ك�أنَّه م�شدود
�إىل جت��اوز ح��دوده ال�شخ�ص َّية وح��دود العامل كي يكون هو املطلق .وذل��ك ممتنع التحقيق
البعدين الأ�سا�س ّيني اللذين يتك َّون منهما
المتناع تطابق الواقع واملثال �أو املعنى ،بو�صفهما َ
دوما اكتماله من دون جدوى .ولقد
الكائن الإن�ساينّ .يبدو هذا الكائن غري مكتمل وطال ًبا ً
ح َّددت املطلق ب�أنَّه احل ِّر َّية .فبان � َّأن الواقع هو واقع انعدام احل ِّر َّية ،املق َّيدة بالدوافع الداخل َّية
والهيمنات اخلارج َّية .فالإن�سان يبقى ن�سب ًّيا متناه ًيا ،يحلم ب�أن يتجاوز حدود كيانه.
� ُّ
أكل الرغبات �صائرة �إىل اخليبة ؟
االمتالك �أو الفوز باعرتاف الآخرين و�سواهما من الأهداف الواعية لي�ست هي
احلقيقي ،وهو الأ�صالة الإن�سان َّية،
الأهداف احلقيق ّية لرغباتنا .اخليبة تك�شف عن الهدف
ِّ
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�أو تطابق الواقع واملعنى ،بحيث يكون ال�شخ�ص ح ًّرا متح ِّر ًرا بالك ِّل َّية� ،أي �أن يكون هو املطلق.
وخيبته تكون ب أ�نَّه لي�س من امتالك ي�شبعه ،و أ�نَّه ال ير�ضى بال�شكل الذي حقَّق عليه م�شروعه،
و أ�نَّه ال يتيقَّن من اعرتاف الآخر بكيانه كما هو .لذا كان من نتائج اختبار اخليبة الغ�ضب
واال�ستياء من العامل الذي غ�شَّ ه ،ومن نف�سه حيث َّ
ظن � َّأن العامل �سيعطيه ما
غ�ش نف�سه �إذ َّ
باملتي�سر.
ير�ضيه .ف�إ ّما الي�أ�س ،و�إ ّما تكرار املحاولة لنيل الأح�سن ،و إ� ّما االكتفاء والر�ضى
ِّ
هذه اخليبة الوجود َّية تقابلها يف كتابك  Aporétiqueخيبة �إب�ستمولوج َّية من
ا�ستحالة التطابق بني املعرفة ومو�ضوعها� .أين تبقي ت�شكيك َّيتك هذه مكانًا للعقل وقدراته
بحيث ال تهدم الفل�سفة �إمكان التفل�سف نف�سه ؟
يبدو موقف الت�شكيك والوقف غري ممكن ،حيث ال ُّ
ينفك العقل يعمل وي�س�أل
ت�شكيكي �
��ض��روري للتخلُّ�ص م��ا أ�م��ك��ن م��ن ق��ي��ود امل�سبقات
وي��ح��ك��م ...لكن ث�� َّم��ة م��وق��ف
ّ
ّ
والبديه ّيات ...حاولت تبيني حدود التفل�سف بو�صفه فع ًالَّ ،ثم حدود الأقوال يف ِّ
كل املجاالت
القل�سف َّية ،من ماورائ ّيات و�إله ّيات و�أخالق ّيات .والت�شكيك ي ؤ� ِّدي �إىل اعتبار التفل�سف يف � ِّأي
مو�ضوع و� ِّأي جمال جم َّرد كالم ال يد ُّل على كيانات .فال كالم فل�سف ًّيا ي�شتمل حقيقة الأمور ،بل
هو �صورة قد تكون كاريكاتور َّية عن احلقيقة .وقد جمعت موقفَي ال�سوف�سطائ َّية والت�شكيك َّية،
�أي �أقوال بروتاغورا�س  Protagorasوب ّريون  .Pyrrhonيقول بروتاغورا�س � َّإن الإن�سان هو معيار
ِّ
كل �شيء� ،أي �إنَّه هو الذي يك ِّون الأ�شياء على هواه ووفقًا لأغرا�ضه .ويقول ب ّريون �إنَّه من غري
املمكن تف�ضيل ر�أي على ر�أي �آخر خمالف ،حيث الر�أيان �سواء يف مقاربتهما ،لذا يتوقَّف وال
الالهوتي ،فقد ينق�ض
الديني
خ�ص الكالم
يحكم لر�أي بالأف�ضل َّية على خالفه� .أ ّما يف ما َّ
َّ
َّ
الالهوتي � َّأن اهلل لي�س كمثله �شيء� ،إذ هو املتعايل غري املدرك واملمتنع التعبري
نف�سه .يف املبد�أ
ِّ
عنه ...ومع ذلك ما �أكرث الكالم والكتابات حول اهلل وحتديده وحتديد �صفاته و�أفعاله ...ويف
قبيحا� ،شرط �أن يقوم
الأخالق ّيات �أرى بع�ض التناق�ض .وهو � َّأن العمل ُيع ُّد �أخالق ًّيا ،ح�سنًا �أو ً
به الفاعل الكامل الوعي واحل ِّر َّية .وهذا من املمتنع� ،إذ � َّإن الإن�سان غال ًبا ما يكون يف �أفعاله
ناق�ص الوعي وناق�ص احل ِّر َّية .ففعله ال يت ِّمم �شروط الأخالق َّية .والواقع هو القواعد املو�ضوعة
لتمكني الأ�شخا�ص من العي�ش م ًعا .فالنتيجة �أن ال قيمة �أخالق َّية مطلقة يكون احلكم وفقًا لها
ب� َّأن عم ًال ما خري �أم �ش ّر .لذا �أقول � َّإن الت�ص ُّورات الدين َّية والأخالق َّية واملاورائ َّية م�صدرها
الإن�سان وما يتوافق وعي�شه فر ًدا وجماعة.
ِ
ت�ستطع الإق��ام��ة طوي ً
ال يف ه��ذا امل ��أزق امل��زدوج على �صعي َدي
يبدو يل �أ َّن��ك مل
الكينونة واملعرفة ،لذا كان اخل��روج �إىل �أطروحتك الأخ�يرة حول لعبة احلياة ...كتابك
الذي �سي�صدر قري ًبا.
خمرجا من اخليبة والت�شكيك ،بل ت�أويل لأ�سبابهما ...كنت كتبت
لعبة احلياة لي�س
ً
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مقدمة كتابي يف اخليبة � َّإن ال�س�ؤال  :ملاذا الأمر على هذا النحو ؟ ال جواب له �إ ّال التقرير:
يف ِّ
الأمر على هذا النحو! يف ت�أ ُّمالتي يف لعبة احلياة� ،أحاول اجلواب عن ال�س�ؤال بالقول � َّإن
احلياة والعامل والكائنات� ،أي جميع الأ�شياء التي نعتربها كائنات ثابتة الوجود� ،إن هي �إ ّال
�أوهام ...ف�إذا كان ك ٌّل من الأنا والعامل زائ ًال ،وكنت �أقوم بت�أدية الدور املكتوب يل يف حياة
م�سرحا لنا�س هم �أقرب �أن يكونوا �ألعوبات ،ربمَّ ا من
ق�صرية امل َّدة قليلة الأ ّيام ،كان الأمر
ً
دون افرتا�ض وجود العب ال يكون هو وه ًما وال �ألعوبة ...يف جملة ما �ض َّمنت الكت ِّيب تعابري
عن مواقف حكم َّية م�ستقاة من الكتاب املق َّد�س ومن القر�آن ومن حكم ت�ص ُّورات بوذ َّية �أو
تاووئ َّية �أو �صوف َّية ...تقول بالفراغ وبالوهم وبالهباء� ...أنتقل �إىل ت�ص ُّور الكائنات �أو الكون
متعددة الوظائف والعنا�صر ،على ما كان ُيقال عند الإغريق القدماء  :واحد
�إجما ًال كوحدة ِّ
ك ّل الأ�شياء .hèn panta
لو عدنا �إىل حتديدك لفعل التفل�سف لوجدنا �أنَّه التفكُّر من دون م�سبقات �أي
حماولة الت� ُّأمل يف الأ�شياء ال يف ما قيل فيها ،وذلك ،كما تقول ،برتك الأحكام امل�سبقة،
النظر َّية منها والإيديولوج َّية والدين َّية والثقاف َّية .تلك هي ال�سمة الأوىل للتفل�سف ،وهي
غاية يف ال�صعوبة والإعجاز �إذ التفكري يفرت�ض منظومة لغو َّية ،وه��ذه ا ألخ�يرة لي�ست
حم��اي��دة ال �أنطولوج ًّيا ،وال ثقاف ًّيا .والفيل�سوف نف�سه حامل لقيم و�أف�ك��ار وم�سبقات
قد ال يعيها ك َّلها ،وهو م�سكون بهواج�س و�أه��داف وب�ضغوط اللحظة ...يبدو حتديدك
للفل�سفة حتدي ًدا غائ ًّيا ناظ ًما �أكرث منه حتدي ًدا تو�صيف ًّيا .هل ت�ؤمن ب�إمكان التفكري من
دون م�سبقات� ،أم ب�ضرورة بقاء الفكر مت�أ ِّه ًبا ملقاومة م�سبقاته ونزوعه �إىل حتويلها �إىل
بديه ّيات...؟ وهل تعتقد أ� َّن هناك فعل تفل�سف واح ًدا يف التاريخ يرقى �إىل حتديدك هذا ؟
�أعتقد � َّأن املتفل�سف� ،أي الإن�سان الذي يتعاطى الفل�سفة على �أنَّها مهنة اختار العمل
يف حقلها ،بد�أ بتعلُّم لغة الفل�سفة يف مدر�سة مع َّينة وجامعة مع َّينة على يد �أ�ساتذة مع َّينني،
خ�صني ،مث ًال ،تع َّلمت على مدى �سنتني الفل�سفة الأر�سطو-تومائ َّية
ولغاية مع َّينة .ففي ما َّ
كما درج تعلُّمها يف الإكلرييك ّيات واجلامعات الكاثوليك َّية �آنذاك .وكان الهدف من تعلُّم هذه
الفل�سفة و�ضع �أ�س�س فكر َّية ينبني عليها تعلُّم ما �أطلق عليه ا�سم ‘الالهوت’� ،أي علم الإله ّيات،
لي�س كما عند �أر�سطو مث ًال ،بل كما فر�ضتها تعاليم ال�سلطة الكن�س َّية الفاتيكان َّية .فكانت هذه
امل�سيحي
الفل�سفة �أ َّو ًال و�آخ ًرا يف خدمة املعتقدات وغريها من العنا�صر التي يتك َّون منها الدين
ُّ
الكاثوليكي ح�ص ًرا .هذه كانت ‘الفل�سفة امل�سيح َّية’ التي قال بها جيل�سون  ،Gilsonوعار�ضه
ُّ
ً
بريهيه  Bréhierوغريه ،كما قال من بعده ،مثال ،كوربان  Corbinبـ ‘فل�سفة �إ�سالم َّية’ ،وعار�ضه
عبد الرحمن بدوي وغريه .هذه كانت الفل�سفة عندي� ،إىل �أن عزمت على الإعداد لنيل �شهادة
الإجازة التعليم َّية يف الآداب (فرع الفل�سفة) .قر�أت �آنذاك رابله  ،Rabelaisفانفتحت يل �آفاق
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الفكر احل ِّر ،وبد�أت م�سرية ‘الألف ميل’ يف التح ُّرر من قيود املعتقدات والت�ص ُّرفات املربجمة.
لك ِّني ملّا بد�أت بتدري�س الفل�سفة ،كنت مق َّي ًدا بربنامج وبطريقة معاجلة املوا ِّد الفل�سف َّية يف
الكتاب املق َّرر لهذا الغر�ض� .إ ّال �أنيِّ ما زلت �أ�سعى للتخلُّ�ص من ت�أثري ما تع َّلمت وما د َّر�ست،
مع علمي ب�أنيِّ قد �أكون يف نهاية م�سعاي �أ�سري وهم �أنيِّ حت َّررت من الأوهام جمي ًعا .فعندما
�أقول � َّإن الفل�سفة تقت�ضي التح ُّرر من جميع الأحكام امل�سبقة� ،أكون �أ�صف مثا ًال �أفالطون ًّيا.
أي�ضا يف � ِّأي مثال �إنَّه موجود وغري موجود يف �آن واحد .فهو غري موجود مبعنى
لك ِّني �أقول � ً
حم�سو�سا ،مبعنى � َّأن لي�س من رجل ميكن القول فيه
أ� َّن��ه ميتنع حتقيق املثال وجعله واق ًعا
ً
إ�نَّه عادل بالكامل ،ولي�س من عمل ميكن القول فيه �إنَّه عادل بالكامل .وهو موجود لأنَّه ي�ش ُّد
ويوجه م�سار ال�سعي .لذا غال ًبا ما �أت�ص َّور الفل�سفة �صحراء ي�ضرب ك ّل فيل�سوف يف
ال�ساعي �إليه ِّ
ف�ضائها خيمته ،م�ستعم ًال ما يلزم لذلك العمل ما حمل معه من املوا ّد .و�إنيِّ ال �أوافق من قال
� َّإن الفل�سفات على مدى التاريخ �إنمَّ ا هي كاحلوا�شي على فل�سفة �أفالطون .ف�أفالطون نف�سه قد
ت أ� َّثر مبن �سبقه من الفال�سفة اليونان ِّيني ،ومبا كان قد تع َّلمه من الكهنة امل�صر ِّيني ،ومبا كان يف
زمنه من املتفل�سفني الذين ت�ص ّدى لهم على ل�سان �سقراطً � .إذا موقفي من الفل�سفة كموقفي
من � ِّأي عمل يقوم به الإن�سان� ،أعني أ�نَّه حت ًما غري مكتمل ،بل ممتنع الإكتمال� ،أو الكمال !
�أذكر �أنيِّ قر�أت كتا ًبا يف ما هي الفل�سفة �صنَّفه فانكور  Vancourtحمتواه على �آخره
متعددة خمتلفة ،وال
جملة من الت�سا�ؤالت .وهذا ما �أعتقد �أنَّه الفل�سفة  :ت�سا�ؤالت ،و�أجوبة ِّ
جواب ي�شفي .ومن وجه �آخر ،يف ت�أ ُّملي يف العي�ش والتف ُّكر والتكلُّم ،ركَّزت وما زلت على القول
الالتيني ‘ prius vivere, de-inde philosophariالعي�ش �أ َّو ًال ،ومن َّثم التفل�سف’ .مع العلم � ّأن
ِّ
‘ي�شحل’ الكثري من العي�ش ،كما التكلُّم من التف ُّكر .وما تبقّى �إن هو �إ ّال رمز �أو �إ�شارة
التف ُّكر ِّ
�إىل العي�ش ،وما �أبعد الإ�شارة ع ّما ت�شري �إليهً � .إذا نخل�ص �إىل القول ب� َّأن احلقيقة ،حقيقة
الذات وحقيقة الأ�شياء ،ميتنع �إدراكها .بل هي ي�صنعها املتفل�سف ،كما ال�شاعر يخلق عامله،
على �صورته ومثاله.
ختاما جلوابي عن ال�س�ؤال يف ما هي الفل�سفة� ،أميل �إىل القول ب أ�نَّها ت أ� ُّمل ،على
ً
غرار ما كتب ديكارت ت� ُّأمالت ميتافيزيق َّية .فالت أ� ُّمل ي�ؤ ِّكد دور الإن�سان املتفل�سف مبا هو
�إن�سان يعي�ش حلظة مع َّينة يف حميط معينَّ ويف حالة �شخ�ص َّية مع َّينة ،عل ًما منه � َّأن حلظته
وحميطه و�شخ�ص َّيته ال ب َّد متغيرّ ة ك ّلها .ومثله يف ذلك كمثل ال�شاعر يكتب ما متليه عليه
حالته الآن َّية .فالفل�سفة كما ال�شعر فعل ت�أ ُّمل وتعبري عن حالة عابرة .فالأنظومة الفل�سف َّية،
كما تبدو مث ًال عند هيغل� ،إن هي �إ ّال ق�صيدة فيها من النغم وجمال الرتكيب ما تتم َّيز به
ق�صيدة ال�شاعر.
بع�ضا من �سماته وال �س َّيما الذات َّية وق � َّوة التعبري
لكنَّها ،و�إن �شاركت ال�شعر ً
ّ
يتخطى ذات
كما �أ�سلفت ،تبقى حماولة لعقلنة التجربة الإن�سان َّية والتعبري عنها مبا
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الفيل�سوف� ...أتتف َّوق الفل�سفة بذلك على ال�شعر� ،أم تت�أخَّ ر عنه ؟
ال تف ّوق وال ت�أخُّ ر .فال�شعر تعبري ووجود ،والتفل�سف تعبري ووجود ،ولي�س بينهما من
ال�شعري �أو
مفا�ضلة ! وقد �أزيد ف�أقول القول نف�سه يف املو�سيقى .العقلنة غري غائبة عن العمل
ِّ
املو�سيقي ،كما أ�نَّها حالَّة ح ّتى يف الأ�سطورة التي تبدو غري عقالن َّية ...على غرار ما ب َّينه علم
ِّ
التحليلي مث ًال من � َّأن الع�صاب البادي غري معقول له معنى ُيعقَل ،و�إ ّال ملا �أمكن تف�سريه
النف�س
ّ
وت�أويله ...وكذلك الأ�ساطري �أو ق�ص�ص الأطفال �أو الأمثال ،هي من �صنع اخليال وفيها كثري
من غري املعقول ظاهر ًّيا ،لكنَّها جمي ًعا معقولة عقالن َّية �أي فيها عربة معقولة عقالن َّية ...يف
هذا املو�ضع ال�شامل� ،أرى التمييز بني العقل ،وهو كلمة تدلّ على مفهوم جم َّرد ،والعقالن َّية...
فالعقل يت�ش َّكل �أ�شكا ًال خمتلفة باختالف الأ�شخا�ص العاقلني والأق��وال والأف��ع��ال ...العقل
عقول ،والعقالن َّية واحدة يف املنطق ويف الأ�سطورة ،يف الفل�سفة والعلم ويف ال�شعر...
ثاين �سمات التفل�سف عندك ال�س�ستمة ،فالتفل�سف و�إن انطلق من التعجب ،من
ً
مرتابطا يف ما �أثار العجب ودفع �إىل
براءة املتح ِّرر من امل�سبقات ،يكتمل «متى �صار خطا ًبا
البحث حتّى الفهم».
تعجبه من جميع
�أق�صد بذلك � َّأن املتفل�سف ي�سعى �إىل البحث لفهم مو�ضوع ُّ
أ�شدد على � َّأن
نواحيه ،فيخل�ص طب ًعا �إىل �إبداع خطاب مرتابط ي َّتخذ �شكل الأنظومة .لك ِّني � ِّ
يح�سها الفيل�سوف ال�صادق بعيدة ك َّل البعد عن املثال الذي تخ َّيله .يف هذه
هذه ‘ال�س�ستمة’ ُّ
احلال� ،أ�ش ِّبه املتفل�سف بال�شاعر ال�ساعي �إىل نظم ق�صيدة تتماهى مع جوهر ال�شعر ،على ما
حلم به مث ًال ماالرميه  Mallarméمن كتابة الق�صيدة ال�شاملة �أو الكتاب .والواقع � َّأن � َّأي �شاعر
يح�س ب� َّأن ما كتبه و�أتقنه ك َّل الإتقان ال يحقِّق ما كان يطمح �إىل �إن�شائه .معلوم كيف
�أ�صيل ُّ
� َّأن فريجيل  ،Virgileبعد �أن �أنهى كتابة رائعته الإينيد  Énéideحاول �إتالفها ل�شعوره بالفرق
ناجحا .ف�إذا
بينها وبني ما كان يبغي كتابته .ذلك � َّأن املثال ميتنع ح�شره يف واقع مهما بان ً
ا َّدعى �أحد أ�نَّه �أن�ش أ� رائعة �شعر َّية فاخر بجمالها� ،أمكن اجلزم ب� َّأن �شعره لي�س من ال�شعر
ممن يتعاطى �أحد الفنون اجلميلة.
يف �شيء .وكذلك القول يف امل ؤ� ِّلف
املو�سيقي� ،أو يف � ٍّأي َّ
ِّ
وين�سحب القول نف�سه على املتفل�سف .هو يبغي احتواء الكون يف �أنظومة مفاهيمه� .إ ّال �أنَّه �إذا
ا َّدعى بلوغه الهدف ،مل تكن فل�سفته من الفل�سفة يف �شيء .الطلب هو الكمال ،والواقع ال ي َّت�سع
للكمال .والقول نف�سه يقال يف حماولة املتفل�سف امل َّدعي تف�سري �إحدى الفل�سفات ال�شهرية.
بعيدا ك َّل البعد عن
ذلك � َّأن التف�سري �أو الت�أويل يخ�ضع لعوامل �شخ�ص َّية جتعله �شي ًئا ن�سب ًّيا ً
�صفة املطلق .فغال ًبا ما ي�شتغل املتفل�سف مبوا�ضيع جزئ َّية يبلغ فيها �إىل درجة من الإحاطة
باحلقيقة .ث َّمة تقارب بني عمل َّية التفل�سف وعمل َّية نظم ال�شعر �أو ت�أليف القطعة املو�سيق َّية.
املو�ضوعي .و�إذا اكتفى
يف � ٍّأي من هذه الأعمال الكثري من مزاج امل�ؤ ِّلف والقليل من الواقع
ّ
تو�صل �إليه جهده ،يبقى �أنَّه لو رام معاجلة املو�ضوع نف�سه
املتفل�سف �أو ال�شاعر �أو املو�سيقار مبا َّ
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يف ظروف خارج َّية و�شخ�ص َّية خمتلفة ،لأتى عمله خمتلفًا ع ّما �أنتجه يف زمن معينَّ من م�ساره
ن�سبي
ِّ
ال�شخ�صي ويف ظروف حيات َّية مع َّينة .ذلك � َّأن الإن�سان يطلب املطلق ،يف حني �أنَّه كائن ٌّ
لكن الواقع
مق َّيد مبا يح ُّده من قدرات وظروف .مبخت�صر الكالم ،ال�س�ستمة هدف املتفل�سفَّ ،
ال ميكن ح�صره يف �أنظومة املفاهيم.
�أ ّما عن ال�س�ؤال الأخري ،فجوابي حرف ًّيا ‘هذا ما ين�شده التفل�سف’ .و�ش ّتان ما بني
الن�شدان والتحقيق .ذلك � َّأن الفرق �شا�سع بني ‘الفل�سفة’ ،مع �أل التعريف للداللة على املثال،
الأفالطو ِّ
ين ال�شكل ،وبني هذه الفل�سفة �أو تلك التي حتاول ما ا�ستطاعت وت أ�تّى لها �أن تقرتب
من حتقيق متط ِّلبات الفل�سفة .والك ُّل يعلم ما يباعد بني احلياة والتنظري يف احلياة .وغال ًبا ما
ن�شعر ب� َّأن الت�ص ُّورات الذهن َّية �إن هي �إ ّال كلمات ،ح َّبذا لو تكون �إ�شارات �إىل الأ�شياء.
هل ي�شعرك ا�ستع�صاء احلياة على التفكري بغنى الوجود �أم ب�ض�آلة الفكر؟
ال خيبة� ...أكتفي بت�سجيل واقع الفرق بني العي�ش والتف ُّكر والتكلُّمَّ ،ثم �أكمل طريقي
يف ‘لعب احلياة’ ،ف�أرى التفكري والوجود والكالم هباء ،ك� َّأن الإن�سان �ألعوبة ال يدري من
يالعبها ،بل ال يدري هل من العب يقوم بذلك ...يقولون بغنى الوجود ،ومنهم من يقول
ب�ض�آلة الوجود .ومنهم من يقول بغنى الفكر ،ومنهم من يقول ب�ض�آلته ...الفرق بينِّ بني العي�ش
والتف ُّكر يف العي�ش ،حيث التف ُّكر يختزل العي�ش ،كما الحقًا يختزل الكالم التف ُّكر والعي�ش...
طاملا الوجود والتفكري فيه هباء كما تقول ،ما الفائدة من تعليم الفل�سفة؟
الر�سمي ،واخلطوط املر�سومة
وكيف كانت عالقة امل�شاغب بول�س اخلوري مع الربنامج
ِّ
م�سبقًا ،يف الفرتة التي تولىّ فيها تدري�س الفل�سفة يف الثانو ّيات ؟
علي �إعطا�ؤه .حاولت م َّرة اخلروج قلي ًال عن الكتاب
الربنامج هو نف�سه ،وقد َّ
توجب َّ
والن�ص وقد فرح التالميذ املوهوبون بذلكَّ ،ثم قالت يل الرئي�سة � َّإن التالميذ ال يفهمون،
ِّ
علي �أن �أقر أ� يف الكتاب كلمة كلمة و�أ�شرح لهم ،الأمر الذي �ش َّكل خيبة �أمل للنبهاء من
و�إنَّه َّ
الطالبً � .إذا مل �أكن م�شاغ ًبا يف تدري�سي الفل�سفة ،بل يف كتاباتي ربمَّ ا .لك ِّني �أذكر � َّأن رئي�سة
علي ت�أثريي يف التالميذ !
�إحدى املدار�س التي فُ�صلت عنها �أخذت َّ
�أذكر � َّأن �أدوني�س كان قد طرح ال�س�ؤال ،يف العدد الثاين من جم َّلته مواقف ،عن
مت ُّكن الفل�سفة من تغيري احلياة العرب َّية .فكان جوابي �آنذاك � َّأن الأمر ممكن على الرغم من
الفرق البينِّ بني الذهن َّية العرب َّية الأ�صل َّية والذهن َّية الإغريق َّية التي ابتدعت الفل�سفة .وذلك
على غرار اقتبا�س العرب املخزون الثقا ِّيف اليونا ِّ
ين يف ع�صر ما ي�س ّمى بحركة النقل.
�أ ّما تعليم الفل�سفة ،ف�إنيِّ �أراه �ضرور ًّيا ِّ
لكل طالب �أ ًّيا كانت ح�ساباته امل�ستقبل َّية.
ذلك � َّأن الفل�سفة تثقيف العقل ،وهي طريقة لر�ؤية العامل� .إنَّها ثقافة عا َّمة .الفل�سفة هي عك�س
التن�شئة الإجتماع َّية �إذ تقوم على الت�شكيك يف ِّ
كل �شيء وطرح الأ�سئلة.
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الفكر َّية ؟

هل تكون الفل�سفة واحلال هذه �شك ً
ال من �أ�شكال الرباءة الفكر َّية �أم ال�شيخوخة

ال�سن ! وهذا يعني � َّأن التفل�سف يتط َّلب
املتقدم يف ّ
ُيقال � َّإن التفل�سف عمل ميتهنه ِّ
درجة من الن�ضوج
الذهني بفعل تراكم التجارب الإن�سان َّية ،جتارب احلياة ...ك� َّأن املتفل�سف
ِّ
بد�أ بالعي�شَّ ،ثم ،بعد �أن قطع ً
�شوطا كب ًريا من العي�ش ،عاد �إىل نف�سه يحا�سبها وي�ستخل�ص
العرب من ِّ
كل التجارب التي عا�شهاَّ .ثم � َّإن ال�شيخوخة ،كما يقولون ،هي عودة �إىل الطفولة .يف
ال�سن ال يعود يكرتث لكثري من الأمور والعادات ،وال
ال�صحة.
هذا القول الكثري من
فاملتقدم يف ِّ
ِّ
َّ
يعود ُّ
ينغ�ش مبظاهر العظمة وال�سلطة واللياقات الإجتماع َّية ...فموقفه من �أمور احلياة �شبيه
ج ًّدا بالرباءة الطفول َّية ...وهذه الرباءة تعني التح ُّرر من امل�سبقات والأوهام والإيديولوج ّيات،
وم�شاهدة الواقع كما يبدو من غري حماولة تزيينه �أو ت�شويهه.
�إ�شكال ّيات احلداثة العرب َّية
قلت التفل�سف ينطلق من احلياة ويكون مو�ضوعه احلياة .وهذه احلياة يختربها
الفيل�سوف يف مكان وزم��ان مع َّينَني ،فيقاربها من خالل �إ�شكال ّيات اللحظة احل�ضار َّية
العربي التي �شخَّ �صتها على �أنَّها �أزمة
وبِلغ ِتها .من هنا كان ت�ص ِّديك لإ�شكال ّيات العامل
ِّ
ثقاف َّية قبل ك ِّل �شيء...
حاولت التعبري عن ذلك يف املقال الأ َّول من جم َّلة آ�ف��اق .فحاولت تبيني عرثات
إقت�صادي �أ َّو ًال ،بل هو ي�شمل
العربي املتخ ِّلف .وب َّينت � َّأن التخلُّف ال يكون من النوع ال
العامل
ِّ
ِّ
ين ِّ
الكائن الإن�سا َّ
بكل �أبعاده� ،أي مبا هو �شخ�ص ،وجماعة ،وتاريخ �أي �إبداع .فكان الت�شخي�ص
إجتماعي ،ومن
العربي يعاين من انف�صام ال�شخ�ص َّية ،ومن الت�سلُّط �أو العنف ال
� َّأن الإن�سان
ِّ
َّ
العقم الثقا ّيف .ورايت الع َّلة كامنة يف جمال الثقافة مبا هي جممل نواحي احلياة.
لنبد�أ من املنظومة الثقاف َّية كما تراها .هي عندك جمموع ما �أنتجه الإن�سان من
معتقدات و�سلوك ّيات و�أدوات وقيم ،يف ع�صر معينَّ ونطاق معينَّ  ،مو َّز ًعا على عدد من امليادين،
حتكم ك ًّ
ال منها قيمة ،وينتج عنها نوع معينَّ من الن�شاط� .أرجو �أن ت�شرح لنا هذه املنظومة.
يف �أ َّول الأمر ،عاجلت مو�ضوع الثقافة مدخ ًال �إىل اجلواب عن م�س�ألة الإن�سان .وكانت
هذه امل�س�ألة مو�ضوع املحا�ضرات التي بد�أت ب�إلقائها يف جامعة الروح القد�س (الك�سليك)
لط ّالب �شهادة الإجازة يف الفل�سفة .ذلك �أنيِّ كنت �أرى الكائن الإن�سا َّ
ين ممتنع الإدراك فو ًرا
وباحلري
يف ذاته ،بحيث تكون مقاربته من خالل جممل ما ينتجه ويك ِّون عامله ،وهو الثقافة،
ِّ
وف�صلته يف تدري�سي امليتافيزيقا لط ّالب الإجازة
الأنظومة الثقاف َّية .ثم ط َّورت هذا التحليل َّ
يف الفل�سفة يف معهد الق ّدي�س بول�س (حري�صا)َّ .ثم جمعت تف�صيلي ملق ِّومات الثقافة وو�صفي
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الثورة واخليبة وما بينهما

للأنظومة الثقاف َّية يف الف�صل الثاين من كتابي يف الدين ،مقاربة �أنرتوبولوج َّية .ر�أيت � َّأن
الأنظومة الثقاف َّية تتك َّون ابتدا ًء من موقف من احلياة ومعطياتها .فيكون املوقف ،مث ًال،
موقف اخلوف والت�شا�ؤم� ،أو موقف الهجوم وحماولة الت�سلُّط على الأمور وال�صعابَّ .ثم يتط َّور
ويتف�صل جماالت وفقًا ملطالب العي�ش .فيكون جمال التقنية بهدف ا�ستخدام الأ�شياء
املوقف
َّ
الفن طل ًبا حلياة جميلة جذّابة ،وجمال الأخ�لاق لتكوين الإن�سان
ملنفعة احلياة ،وجمال ِّ
ال�سوي ،وجمال العلم ملعرفة الكون وقوانينه وتركيبه ومعرفة موقع الإن�سان يف هذا العامل،
ِّ
وجمال الإجتماع لكون النا�س ال يعي�ش الواحد منهم �إ ّال مبع َّية الآخرين ،وجمال الدين تلبية
حلاجة الإن�سان �إىل ما يعتربه املرجع الأ َّول والأخري ال�ضامن للحياة وللكونَّ .ثم ر�أيت � َّأن هذه
الأنظومة يحفظها الكالم ِّ
التاريخي للأنظومة
وينظمها ،ومي ِّكنها من الإبداع ،فيكون البعد
ُّ
الثقاف َّية .وهي مبجملها �صورة عن كيان الإن�سان ورمز لل�شكل املح َّدد الذي ت َّتخذه حياة
الإن�سان بالتوافق مع الظروف املتغيرِّ ة.
مف�صلة ما بني الثقافة العرب َّية التقليد َّية والثقافة الغرب َّية
لقد �أقمتَ مقارنة َّ
احلديثة .ما هي �أبرز عنا�صر هذه املقابلة؟
قمت بهذا التحليل املقارن يف الف�صل الثالث ‘التح ُّول الثقا ُّ
يف’ من اجلزء الأ َّول
من كتابي الذي ن�شرته بالفرن�س َّية يف مون�سرت (�أملانيا)� ،سنة َّ .1981ثم ُنقل �إىل العرب َّية
و�صدر عن املطبعة البول�س َّية� ،سنة  ،1999يف �سل�سلة امل�سيح َّية والإ�سالم يف احلوار والتعاون.
إ�سالمي
العربي ،ال
ر�أيت معامل الرتاث
وامل�سيحي ،ثالثة ،هي القدا�سة  ،sacralitéوال�سام َّية
ِّ
ِّ
ِّ
أي�ضا ثالثة ،هي
 ،sémiticitéوالو�سيط َّية  .médiévalitéور�أي��ت ،يف املقابل ،معامل احلداثة � ً
الدنيو َّية  ،profanitéواله ِّلين ّية  ،hellénicitéواحلداثة .modernité
العربي يف
كتبت حتليلي ملعامل ال�تراث واحلداثة املتعار�ضة على �أ�سا�س النتاج
ِّ
ال�ستِّين ّيات وال�سبعين ّيات .حينها كنت مقتن ًعا ب�إمكان حت ُّول الثقافة العرب َّية التقليد َّية �إىل
ثقافة عرب َّية حديثة .وذلك على غرار حت ُّول الثقافة العرب َّية ،بفعل اقتبا�سها بع�ض مم َّيزات
وف�صلت املواقف العرب َّية
الثقافة الفار�س َّية
ً
وخ�صو�صا الثقافة اليونان َّية بعد نقلها �إىل العرب َّيةَّ .
ع�صري يتن َّكر
تقليدي يرف�ض احلداثة الغرب َّية ،يقابله موقف
من احلداثة الغرب َّية �إىل موقف
ٍّ
ٍّ
إ�صالحي يحافظ على القيم الرتاث َّية املك ِّونة
للرتاث ويتح ُّول �إىل احلداثة ،وبينهما موقف �
ٍّ
ه ِّو َّية الثقافة العرب َّية ،ويلحقها بالأدوات احل�ضار َّية الوافدة من الثقافة الغرب َّية احلديثة.
وذلك على �أ�سا�س التمييز ،الذي قال به بول ريكور  Ricœurيف �إحدى مقاالته ،وال�شيخ حم َّمد
مهدي �شم�س الدين يف كتابه يف العلمان َّية ،بني احل�ضارة� ،أي العلم والتقن َّية وتنظيم احلياة
اجلماع َّية ،وهي �شيء م�شرتك يقبل به جميع النا�س ،وبني الثقافة� ،أي جمموع القيم الأخالق َّية
والف ِّن َّية والدين َّية املم ِّيزة ِّ
لكل جمموعة ب�شر َّية.
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ث َّم حاولتَ طرح �إمكان التوفيق بني ‘اخل�ص َمني’ .كيف كان ذلك ؟
لقد قمت بدرا�سة م�آخذ الإ�سالم ِّيني على الغرب وحداثته يف اجلزء الثاين من
كت ّيب بالفرن�س ّية ،نقل �إىل العرب ّية بعنوان الإ�سالم والغرب ،الإ�سالم والعلمان ّية .ب ّينت فيه
و�صف الإ�سالم ّيني للغرب وثقافته وتقريرهم � ّأن الغرب يتم ّيز بفل�سفة ما ّد ّية ينبذها الإ�سالم.
بد�أت بت�سجيل الواقع و�إبداء بع�ض املالحظات .ف�شرحت أ� ّو ًال انتقادات الإ�سالم ّيني للغرب
وللعلمان ّيةّ .ثم ب ّينت �إمكان التقارب بني
مفهومي الدين والعلمنة ،وعلى � ّأي �صعيد ميكن �أن
َ
يتطابق الإ�سالم والعلمان ّية تطابق الأ�ضداد.
�أ ّم��ا انتقاداتهم للح�ضارة الغرب ّية وللمجتمع
الغربي املعلمنَني ،فعلينا الإق��رار
ّ
ب�صحتها ،وب أ�نّها غال ًبا ما ت ّتفق وانتقادات الغرب ّيني �أنف�سهم للغرب .وبالرغم من � ّأن
ّ
الإ�سالم ّيني مل يح�سبوا ح�سا ًبا للق َيم الروح ّية التي يختزنها الغرب ،ف�إنّهم جنحوا يف حتديد
الأزمة التي يتخ ّبط فيها الغرب احلديث ،الر�أ�سما ّ
اال�شرتاكي على ال�سواء.
وال�شيوعي �أو
يل
ّ
ّ
العربة من هذه االنتقادات هي �أ ّال ن�ؤخَ ذ باالفتتان بالعلم والتقنية �إىل ح ّد التقليد الأعمى
االجتماعي ،الر�أ�سما ّ
يل
لنهج احلياة الغرب ّية .فالإ�سالم له �أن يطرح نف�سه بدي ًال عن النموذج
ّ
وال�شيوعي .والإ�سالم بق َيمه ميكن طرحه بدي ًال عن احلداثة الغرب ّية بق َيمها العلمان ّية.
ّ
يقول الإ�سالم ّيون � ّإن الدين حاجة يف النا�س ،بدليل ما �أبدته الأنظومات الدين ّية
من مقاومة وا�ستمرار وقدرة على التك ّيف .وتدعو هذه املرونة �إىل تل ّم�س الو�ساطة �أو نقاط
االتّفاق بني عنا�صر الأنظومة الدين ّية وما تراه فيها العلمان ّية ...فباتت القيمة ‘الإن�سان’ هذه
نقطة اللقاء بني ما ي�سعى �إليه الدين وما ت�سعى �إليه العلمان ّية.
�إذا ما �س َّلمنا ج��د ًال أ� َّن لهذه القيمة امل�ضمون عينه يف املنظومتني ،هل تعتقد
ب�إمكان لقائهما يف الواقع ؟
عموما بني الدين والعلمان ّية ،يقود �إىل تبيني
التقارب بني الإ�سالم والعلمان ّية� ،أو ً
إ�سالمي واحلداثة الغرب ّية.
�إمكان التقارب بني الرتاث ال
ّ
التاريخي ،واقع وقانون الدورة
التاريخي ،بل القانون
و�أ�سا�س هذا الإمكان هو الواقع
ّ
ّ
الثقاف ّية والتبادل الثقا ّيف .معروفة الأح��داث التي التقت فيها الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية
الغربي ،ط ّورته
بالثقافة الغرب ّية� .أ ّولها ا�ستيعاب الثقاف ِة العرب ّية الثقاف َة اليونان ّية .هذا الرتاث
ّ
العبقر ّية العرب ّية الإ�سالم ّية ،و�س ّلمته لأوروبا الو�سيط ّية ،فكانت النه�ضة الأوروب ّية الأوىلّ .ثم
تط ّورت هذه الثقافة الأوروب ّية وفقًا خل�صو�ص ّيتها ،وهي ،منذ النه�ضة الأوروب ّية الثانية ح ّتى
خ�صو�صا منذ احلملة الفرن�س ّية على م�صر يف القرن التا�سع ع�شر ،تعر�ض نف�سها
أ� ّيامنا،
ً
لال�ستيعاب من ق َبل املجتمعات العرب ّية الإ�سالم ّية وغريها من املجتمعات يف العامل.
أ� ّما حتفّظ الإ�سالم ّيني جتاه الإيديولوجيات الغرب ّية احلديثة ،فمر ّده �إىل � ّأن هذه
الإيديولوجيات لي�ست حياد ّية دين ًّيا كما هو الأم��ر بالن�سبة �إىل العلوم والتقن ّيات و�أمناط
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إجتماعي ،وبالتايل مر ّده �إىل خطر اخللط �أو املرادفة بني التحديث والتغريب.
التنظيم ال
ّ
لكن الواقع � ّأن التحديث لي�س مرادفًا للتغريب .وكما � ّأن الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية
ّ
مل ت�شعر ب أ�نّها فقدت ه ّو ّيتها من ج ّراء ا�ستيعابها الرتاثَ اليوناينّ ،كذلك اليوم ميكن الوثوق
مبقدرة الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية على اال�ستيعاب .فهي ت�ستطيع اليوم ما ا�ستطاعته يف
املا�ضي ،من دون �أن تفقد عبقر ّيتها وخ�صو�ص ّيتها .وبا�ستطاعتها ا�ستيعاب العلوم والتقن ّيات
أي�ضا ما هو
و�أمن��اط التنظيم
جوهري يف الإيديولوج ّيات والق َيم
االجتماعي الغرب ّية ،بل � ً
ّ
ّ
الغرب ّية احلديثة ،من دون �أن تفقد ه ّو ّيتها.
يف �آخ��ر املطاف� ،إذا ما �أنعمنا النظر ،وجدنا الإ���س�لام والعلمان ّية� ،أو الدين
والعلمنة� ،أو احل�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية واحل�ضارة الغرب ّية احلديثة� ،أ�ضدا ًدا يتبع ك ٌّل منها
قدرها هو �أن تلتقي يف �سعيها امل�شرتك �إىل املطلق .هذه الفكرة
م�ساره
اخلا�ص ،يف حني � ّأن َ
ّ
التي ابتكرها نيقوالو�س القوزا ّ
ين  Cusanusوالتي عبرّ عنها بالعبارة coincidentia oppositorum
(تطابق الأ�ضداد) ت�شري �إ�شارة كاملة �إىل �سعي ٍّ
مما �أ�س ّميه الواقع واملعنى �إىل التطابق
كل ّ
مع الآخر .يف � ّأي �شيء �إن�ساينٍّ � ،
أفراد �أو جماعات ،تَو ٌق هو من مق ّومات هذا ال�شيء ،يحمله
على جتاوز ما هو عليه نحو ما يجب �أن يكون عليه� ،أي نحو ما يك ّونه يف ِملئه وحقيقته .الواقع
الإن�سا ّ
ين ال يكون �إن�سان ًّيا حقًّا �إ ّال �إذا تطابق مع معناه� ،أي �إذا كان حتقيقًا لهذا املعنى .واملعنى
الإن�سا ّ
ين ال يكون حقيقة �إن�سان ّية �إ ّال �إذا تطابق مع واقعه� ،أي �إذا كان معنى حم َّققًا .من دون
هذا التطابق ،يبقى الإن�سان لغزًا ومفارقة� ،أي كائنًا ينتظر �أن يكون ،طاملا مل يحقّق يف ذاته،
�أو طاملا مل ميتلك ،ذاتَه.
ميكن نقل هذا الكالم العلما ّ
إ�سالمي على ال�سواء.
م�سيحي �أو �
ديني،
ّ
ّ
ين �إىل كالم ّ
الإن�سان يبدو ك�أنّه واقع يبحث عن معناه� ،أي عن اهلل .واهلل يبدو ك أ�نّه املعنى الذي ي�سعى �إىل �أن
يتحقّق يف الوجود الإن�سا ّ
ين ويف التاريخ الإن�ساينّ .فاهلل يتحقّق �أو يتج ّلى يف الإن�سان .والإن�سان
ال يحقّق حقيقته الإن�سان ّية �إ ّال يف اهلل .اهلل هو معنى الإن�سان ،والإن�سان هو حتقيق اهلل.
يتم �إ ّال يف الالمتناهي .وبالتايل ف� ّإن
�إنمّ ا جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن تطابق الأ�ضداد ال ّ
التاريخ هو احلركة الالمتناه ّية نحو هذا التطابق ،حيث يجد �أخ ًريا ك ّل �شيء حقيقته.
�سوف �أعود �إىل ما تعنيه بالالمتناهي ،لكن دعنا ن�ستكمل حديثنا عن التح ُّول
الثقا ِّيف الذي تدعو �إليه والذي يقوم على �إعادة اكت�شاف بذور احلداثة الكامنة يف الرتاث
تقليدي �إىل جمتمع حديث لكنَّه يبقى عرب ًّيا يف حداثته ،من
عربي
ٍّ
للإنتقال من جمتمع ٍّ
ال �أعطيتنا مث ً
حيث يعاود اكت�شاف القدرات النقد َّية يف تراثه .ه ّ
ال عن �إعادة قراءة الرتاث؟
أ� ّول الأمر ،يف نظريّ � ،أن القر�آن كان احلداثة العرب ّية يف مقابل اجلاهل ّية العرب ّية.
فقد �أر�سى وحدان ّية اهلل يف مقابل �آلهة اجلاهل ّية و�أ�صنامها و�أوثانها .وجمع يف أ� ّمة واحدة
وحدها الإمي��ان باهلل الواحد القبائل املتناحرة املتعادية ،واملتفاخرة باحل�سب والن�سب.
ّ
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العربي الف�صيح ،لغة قري�ش ،يجتمع عليه جميع من كان يتك ّلم بلغته �أي بلهجته
وجعل الل�سان
ّ
فحث بال كلل على التعقّل فالإقرار
اخلا�صةّ .ثم جعل العقل �أثمن ما ز ّين اهلل به الإن�سانّ ،
ّ
باحلقّ  .ومن العقل ق ّمة القيم ،العدل وامل�ساواة بني النا�س� ،أبي�ضهم و�أ�سودهم و�أحمرهم.
ومن العقل طلب العلم ،كما قيل ،ولو يف ال�صني.
فكان من وحيه العمل على اقتبا�س ما �أبدعته الثقافات غري العرب ّية ،الفار�س ّية
وخ�صو�صا اليونان ّية .ومعلوم ما �س ّمي بحركة النقل ،بحيث �صارت بغداد حا�ضرة
منها،
ً
الثقافة يف امل�شرق .ويف الأندل�س ،ازدهرت الثقافة العرب ّية ح ّتى �إنّها كانت �آنذاك الثقافة
باملطلق ال ينازعها غريها من الثقافات الغرب ّية اليونان ّية والالتين ّية .فكان الط ّالب الغرب ّيون
ي�ؤ ّمون اجلامعات العرب ّية يقتب�سون ما �أمكن من العلوم ،وكان العلماء اليهود ينقلون الرتاث
العربي �إىل الالتين ّية ،بحيث مت ّكن الط ّالب الغرب ّيون من العودة �إىل بالدهم و�إن�شاء جامعات
ّ
ف�سرها ابن ر�شد وغريه من العرب ،ويتجادلون يف
يد ّر�سون فيها الفل�سفة اليونان ّية كما ّ
طروحات ابن �سينا والغزايل وغريهما.
ومن معامل احلداثة العرب ّية ح ّر ّية التفكري .يدلّ على ذلك كرثة الف َرق الكالم ّية
والفقه ّية ،عدا انق�سام الإ�سالم �سنّة و�شيعة.
الديني والنفاذ �إىل
و�أرى ال�صوف ّية وج ًها من التحديث ،مبعنى التح ّرر من اللفظ
ّ
الباطن .فمعلوم حال احل ّالج� ،أعدمه املحافظون على ظاهر اللفظ ،و�أخذ عليه املت�ص ّوفون
�إعالنه ما كان عليه �أ ّال يبوح به للنا�س.
ّثم كان القرن التا�سع ع�شر وحملة نابليون على م�صر ،وما ُ�س ّمي بالنه�ضة ،حيث
مما حفّز على الإنكباب على حت�صيل
بان للعيان الفرق بني الرتاث واحلداثة الغرب ّية الوافدةّ .
أي�ضا
املجتمعي
العلم والتقن ّية والتنظيم
الغربي .مثال على ذلك الطهطاوي وحم ّمد عبده .و� ً
ّ
ّ
حركة حتديث اللغة العرب ّية بنحت اال�صطالحات العرب ّية تعب ًريا عن مفاهيم غرب ّية .ومعلوم
ما �أ�سهم يف ذلك الب�ساتنة واليازج ّيون نا�صيف و�إبراهيمّ .ثم �أن�شئت جامعة بالقاهرة ،ي�ؤ ّمها
عربي وك ّل عرب ّية .ومعلوم قول طه ح�سني لط ّالب من طبقة الأثرياء �أرادوا منع غري
ك ّل ّ
الأثرياء من ارتياد اجلامعة ،قال �« :أحمد اهلل على �أنيّ �ضرير كي ال �أرى وجوهكم !»
ّثم يف املبد أ� يقول العلماء ،من مثل حم ّمد البهي ويو�سف الق َر�ضاوي امل�صر ّيني
وحم ّمد مهدي �شم�س الدين اللبناينّ� ،إ ّن��ه من واجب امل�سلمني اقتبا�س العلوم والتقنيات
الغرب ّية يف �سبيل �إ�صالح حال امل�سلمني والإ���س�لام .وه��ذا موقف من �أطلق عليهم ت�سمية
العربي ال
إ�سالمي .فهم �إىل ذلك ال ميتنعون من
مت�سكهم بالرتاث
الإ�سالم ّيني للداللة على ّ
ّ
ّ
ا�ستعمال الأدوات التقن ّية الوافدة من الغرب احلديث ،ومن حت�صيل العلوم وغريها من
باحلري �إحيا ًء له بتحديثه.
املعارف الغرب ّية احلديثة .وال يرون ذلك ابتعا ًدا عن تراثهم ،بل
ّ
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العربي ‘الثائر’ اليوم �أقرب �إىل هذا
�أعود �إىل �س�ؤايل ا أل َّول  :هل جتِ د العامل
َّ
مما كان يوم كتبتَ هذه الأفكار ؟
التح ُّول الثقا ِّيف ّ
العربي اليوم،
مرح ًبا بالثورة كما تبدو يف العامل
قا�صدا التح ّول
ً
قلت وكتبت ِّ
ّ
ال�سيا�سي �إىل الدميقراط ّية بفعل وعي ال�شعوب العرب ّية ،التي مل تعد تنج ّر كالأغنام وتخ�ضع
ّ
القوي .وتك ّلمت كث ًريا يف التح ّول الثقا ّيف ،وا�ستعملت كلمة الثورة،
خوفًا من بط�ش احلاكم ّ
العربي اليوم ال ي�سعني �أن �أجزم �أنّها ثم ّثل التح ّول
لكن ثورة العامل
لكنّي و�صفتها بالثقاف ّيةّ .
ّ
اجل�سدي والأحقاد ،ما يتنافى وجوهر الثقافة.
الثقا ّيف .ذلك ل ّأن فيها الكثري من العنف
ّ
ي�صح القول � ّإن الثورة ال�سيا�س ّية الرامية �إىل ‘�إ�سقاط النظام’ قد يكون من
قد ّ
الثوري قد ال يكون هو املطلوب.
لكن الثمن مرتفع ،واملرتقَب من العمل
نتائجها حت ّول ثقا ّيفّ .
ّ
فال�س�ؤال هل ال�شعوب العرب ّية الثائرة ثارت من تلقاء نف�سها ووعيها� ،أم هي �أداة ملطامع من
يتنحى كي يح ّل مكانه� ،أم هي �أداة من �صنع قوى خارج ّية لتحقيق
يقول للحاكم اليوم �أن ّ
ّ
خمطط مل يو�ضع �أ�ص ًال مل�صلحة ال�شعب الثائر �أو املثار .ف�أرى الرت ّقب لرنى ما قد يكون احلال
عليه يف افرتا�ض جناح الثورة.
لكن �أرى �أن نت أ� ّمل يف ما حدث يف �أزمان التاريخ من ثورات .نرى � ّأن الثورة متّت
بالعنف .فيح�ضرين إ�ذّاك � ّأن الإن�سان لي�س عق ًال يف الأ�صل ،بل هو غرائز وحوافز و�أهواء
لي�ست من التعقّل يف �شيء ،بل هي تتح ّكم يف ما ُي�س ّمى العقل وت�ستخدمه �أدا ًة لأغرا�ضها.
و�أرى � ّأن املجموعات الب�شر ّية ال تخلو من م� ّؤ�س�سات ع�سكر ّية مت ّرنت على فنون
القتال ،وظيفتها املحافظة على الأمن يف الداخل وعلى �أمنها من تع ّديات اخلارج املحتملة.
ومن قال بالع�سكرة قال بالق ّوة ،وجعل الق ّوة من �ضرورات احلياة الب�شر ّية ،كما هي من
مق ّومات احلياة احليوان ّية �إجما ًال .وال عجب يف ذلك ،فقد فُطر الإن�سان على التع ّديّ ،ثم
�أخذ يتط ّور ح ّتى بدا له � ّأن التعاي�ش
ال�سلمي قد يفيد يف غالب الأحيانّ .ثم قد يقود التط ّور �إىل
ّ
التغيري والثورة ،وقد تكون الثورة غري عنف ّية .مثال على ذلك غاندي وثورته يف �سبيل ا�ستقالل
الهند� .إ ّال � ّأن العنفه كان ثمنه �أن ُيغتال هو نف�سه.
اجلماعي يقت�ضي �شي ًئا من التنظيم،
�أخل�ص من هذه املالحظات �إىل � ّأن العي�ش
ّ
لتحا�شي الفو�ضى .و�أرى التنظيم مثله كمثل احل�صى جترفه مياه النهر ،فتتعاي�ش احل�صى
وتتغيرّ بفعل تد ّور نتوءاتها .على هذا النحو �أرى قانون احلياة.
خ�ص ما كتبت يف الثورة الثقاف ّية� ،أق ّر � ّأن الكتابة� ،شاء �أم �أبى كاتبها،
أ� ّما يف ما ّ
ال�سيا�سي .قد يكون هذا العمل ي�ستند
�سيا�سي .لكنّي �أم ّيز نوعني من العمل
�إنمّ ا هي عمل
ّ
ّ
ي�سجله عامل ال�سو�سيولوجيا ،فيكون العمل يتب ّدل بتب ّدل املعطيات،
�إىل معطيات من مثل ما ّ
فتكون مث ًال الأح�لاف واالختالف ،امل��واالة واملعار�ضة ،بح�سب تب ّدل الظروف .وقد يكون
النظري الذي ين ّبه �إىل املثال ،ويحاول تبيني �إمكان البلوغ
ال�سيا�سي من نوع الفكر
العمل
ّ
ّ
�إليه وال�شروط الالزمة لذلك .فكتاباتي كانت من هذا النوع .حاولت تبيني الهدف وال�شروط
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والو�سائل التي من �ش�أنها �أن ت ؤ� ّدي �إىل املطلوبّ .ثم �ألفت االنتباه �إىل م�سرية التاريخ ،فهي
لي�ست ًّ
خطا م�ستقي ًما ،بل هي �صعود وهبوط كموج البحر .ف�إذا بدا � ّأن ما كتبته يخالف الواقع
الراهن ،فال ب ّد من تب ّدل الأو�ضاع بحيث تعود هذه الأفكار متزامنة مع الواقع امل�ستج ّد.
يف الدين
املهني
مل حت ِّدد تن�شئتك الالهوت َّية م�سارك
والوجودي� ،إ ّال أ�نَّها ح� َّددت جز ًءا
َّ
َّ
�أ�سا�س ًّيا من اهتماماتك الفكر َّية� .أمل يكن اهتمامك ببول�س الأنطاكي مدخلك �إىل عامل
املجادلة الالهوت َّية بني امل�سيح ِّيني وامل�سلمني يف الع�صور الو�سطى ؟
الدم�شقي من
�أذكر � ّأن اهتمامي الأ ّول بهذه املجادلة كان مقالني يف موقف يوحنّا
ّ
الإ�سالم .تبعه عملي على كتابات بول�س الراهب .يف بادئ الأمر ،ف َّكرت يف �أطروحة فل�سف َّية
و�أنا �أتابع الدرو�س يف ال�سوربون ،وكنت �أعمل و�أق��ر أ� يف الوقت نف�سه .بداي ًة ،كنت �أ�ساعد
كاهن رع َّية الروم الكاثوليك �سانت جوليان الفقري  Saint-Julien-le-Pauvreيف ق ّدا�س الأحد
ويف احلرا�سة يف فرتة بعد الظهر ،وقد كان م ؤ� َّرخً ا يقوم ببحوث تاريخ َّية .كان قد اتّفق مع
�إدارة �سل�سلة ينابيع م�سيح ّية  Sources chrétiennesحيث تُن�شر الن�صو�ص الالتين َّية والإغريق َّية
اخلا�صة ب�آباء الكني�سة ،فعر�ض عليها كتابة الن�صو�ص بالعرب َّية ،فقبلت .كان لديه جمموعة
َّ
ُ
ن�صو�ص ن�شرها لوي�س �شيخو الي�سوعي ،ومنها ن�صو�ص بول�س الراهب .فطلب �أن �أترجم هذه
باملقدمة والتعليقات ومن َّثم تُن�شر يف ال�سل�سلة
الن�صو�ص �إىل الفرن�س َّية ومن َّثم يقوم هو ِّ
املذكورة .بد�أت بالرتجمة من العرب َّية �إىل الفرن�س َّية ووجدت ذلك م�ش ِّو ًقا ج ًّدا ،فعزمت على
مو�ضوعا لأطروحة دكتوراهّ .ثم يف ما بعد قال يل �شقيقي ،الذي كان
�أن �أتّخذ هذه الن�صو�ص
ً
� ً
أ�ستاذا لعلوم الأديان يف جامعة مون�سرت الأملان ّية ،إ�نّني و�ضعت عد ًدا كب ًريا من املراجع يف
كتابي بول�س الإنطاكي ،يح�سن ا�ستخدامها .فبد�أت با�ستخدامها من �أجل درا�سة اجلدال
امل�سيحي يف الع�صر الو�سيط.
إ�سالمي
ال
ِّ
ِّ
ملاذا اخرتتَ احلقبة املمت َّدة بني القرنَني الثامن والثاين ع�شر ؟
لأنيَّ ب ّينت يف �أطروحتي � ّأن بول�س الإنطاكي عا�ش وكتب يف القرن الثاين ع�شر،
وكان اجلدل قد بد أ� يف القرن الثامن.
ما الذي ا�ستوقفك يف هذا اجلدال ؟
ما �أثار ا�ستغرابي ثنائ ّية املوقف عند ك ّل جمادل .فالن�صرا ّ
ين مث ًال �شديد النقد
العقال ّ
ين ملقوالت اخل�صم الدين ّية ،ويعود ال يتعقّل عند امتحان مقوالته امل�سيح ّية .وكذلك
الأمر عند بع�ض امل�سلمني� .أذكر من بينهم
خ�صو�صا ابن حزم القرطبي الظاهري .فهو من
ً
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�أملع املف ّكرين واملثقّفني .وهو يتناول بالنقد العقال ّ
ين ال�صرف مقوالت اليهود والن�صارى
وغريهم ،يف حني أ�نّه يطفئ نور عقله الناقد متى كان الأمر يف مو�ضوع الإ�سالم .فهو إ�ذّاك
يتق ّيد باللفظ القر آ� ّ
ين وال ينتقل �إىل ت�أويله .فمث ًال يقول � ّإن القر�آن ي�ستعمل كلمة الرحيم،
ولي�س الر�ؤوف �أو غريها ،لذا ال يجوز �أن نقول يف اهلل �إنّه ر�ؤوف �أو ما يرادف الرحمة من
خارج مفردات القر�آن .وكذلك ال ي�أنف من وجود تعابري قر�آن ّية ت�صف اهلل ب��� ّأن له َيدين
وعينَني وغري ذلك...
هل وجدتَ مناذج مماثلة عند امل�سيح ِّيني ؟
بع�ضا منهم� ،إذ كانوا ينتقدون الإ�سالم من دون االنتباه �إىل واقع أ�نَّهم
وجدت ً
أي�ضا .منهم �أذكر �أنبا �أبراهام ال�شديد النقد للدين ال
إ�سالمي.
عر�ضة للنقد � ً
ّ
أي�ضا على بع�ض الكتابات امل�سيح ّية والإ�سالم ّية يبدو فيها املوقف
�إ ّال �أنيّ عرثت � ً
موقف متحاورين ي�سعون �إىل فهم مقوالت بع�ضهم بع�ض ًا ،كما يكون الأمر يف جتاذب احلديث
الهادئ بني عقالء يحرتم ك ّل واحد منهم الإن�سان الآخر .وقد جمعت عد ًدا من هذه الن�صو�ص
�ستُن�شر قري ًبا بعنوان التف ّهم والتفاهم بني الن�صارى وامل�سلمني يف الع�صر الو�سيط.
امللكي اخللقيدو ّ
ين بول�س الراهب �أ�سقف �صيدا الأنطاكي
فمن بني الن�صارى� ،أذكر ّ
وال �س َّيما يف ر�سالته �إىل �أحد �أ�صدقائه الذين ب�صيدا من امل�سلمني .وقف موقف الو�سيط بني
العربي �إىل اجلاهل ّية من
النبي
ّ
ن�صارى الغرب وامل�سلمني ،يذكر � ّأن الن�صارى يق ّرون بر�سالة ّ
الن�ص القر آ�ينّ .و� ّأن الأقانيم لي�ست
العرب .و� ّأن ظاهر جت�سيمهم يوازي ظاهر التج�سيم يف ّ
أ�شخا�صا فتكون الآلهة ثالثة ،بل هي �صفات جوهر ّية هلل الواحد .ومن كتابات الن�صارى
�
ً
امللكي �أنبا جرجي ،يدعو فيها �إىل االحتكام �إىل العقل،
� ً
أي�ضا ،مقاطع من ّ
ن�ص الراهب ّ
مفرت�ضا � ّأن العقل يبينّ  ،من بني مقوالت الأديان ،ما قد يليق باهلل من �صفات .ومن الن�صارى
ً
الن�سطوري �أنبا �إيل ّيا �أ�سقف ن�صيبني يف جمال�سه ،حيث احلوار حماولة تف ّهم وتفاهم.
أي�ضا،
� ً
ّ
و�أذكر من بني امل�سلمني من حاول تف ّهم عقيدة التثليث عند الن�صارى ،كالباق ّالين،
�صاحب التمهيد ،حيث يخل�ص �إىل � ّأن الن�صارى �أخط�أوا يف اللفظ والتعبري يف �شرحهم هذه
أي�ضا �إمام احلرمني اجلويني الذي قارب عقيدة التثليث الن�صران ّية
العقيدة .ومن امل�سلمني � ً
حجة الإ�سالم الغزايل ،حيث ر�أى ت�أويل
ب�أقوال ابن ُك ّالب يف الأحوال .ومن امل�سلمني � ً
أي�ضا ّ
كالم الإجنيل والن�صارى.
حقيقي بني امل�سيح ِّيني وامل�سلمني� ،أم كان
خارج هذه الإ�ستثناءات ،هل قام حوار
ٌّ
جم َّرد حماولة تب�شري َّية متبادلة ؟
هذه املواقف املتف ِّهمة كانت كالنقطة يف بحر الت�صارع .مل يكن ذلك ح��وا ًرا بل
جد ًال ،ومل يكن تب�ش ًريا بل حتطي ًما ملعتقدات اخل�صم� .أالحظ اليوم � َّأن بع�ض ال�شخ�ص ّيات
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والتج�سد والدين احلقّ  ،الكلمات والتعابري
امل�سلمة وامل�سيح َّية ير ِّددون يف موا�ضيع الثالوث
ُّ
التي َّمت ا�ستخدامها يف القرن الثامن ح ّتى القرن الثاين ع�شر.
لقد ك َّر�ست �سنوات ط��وا ًال وما يزيد عن ع�شرين جم َّل ًدا لدرا�سة هذا اجلدل
ال�لاه��وت� ّ�ي ...وال �أظنُّك بذلتَ ك� َّل ه��ذا اجلهد ملج َّرد كونك و�ضعت أ�ط��روح��ة عن بول�س
الأنطاكي .ملاذا اهتمامك بهذا اجلدل؟ � ُّأي هدف و� ُّأي عربة ؟
هذه الأعمال توثيق ّية �أردتها �أداة ملن �شاء البحث �أو ملن طلب العربة� .أ ّما العربة
التي ا�ستخل�صتها �أنا منها ،فهي �ضرورة الإبتعاد عن مثل هذه املجادالت التي ال فائدة تُرجتى
منها .فهي �أبعد ما يكون عن موقف التف ّهم والتفاهم� ،أو عن موقف احلوار .حيث ك ّل فريق
ظن �أنّه احلقّ  .ومن امل�ستغرب �أن يكون بع�ضهم يف يومنا هذا ما زال
من املتجادلني مق ّيد مبا ّ
على مثل هذا املوقف العقيم.
ت�أويل َّية ؟

هل كنتَ جم َّرد مو ِّثق يف هذه الأعمال كما �أ�سلفت� ...أم �أن ََّك قر�أتَ التاريخ قراءة

�أكرث كتاباتي كانت توثيق ّية .منها ما و�ضعته بالفرن�س ّية ّثم �أعدت �صياغته وتطويره
بالعرب ّية يف جمموعات خمتلفة ،منها  :م��وا ّد لدرا�سة احل��وار بني امل�سلمني والن�صارى يف
امل�سيحي للقر�آن ،ومنها
الع�صر الو�سيط ،ومنها جمموعة املفاهيم ،وجمموعة التف�سري
ّ
جمموعة ا�صطالحات ،ومنها جمموعة الكتاب املق ّد�س يف ن�صو�صه عند امل�سلمني يف الع�صر
الو�سيط ...ك ّل ذلك على �أ�سا�س الن�صو�ص الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف الع�صر الو�سيط.
�إ ّال �أنيّ حاولت ت�أويل ه��ذه املعطيات بابتداع نظر ّية التمييز بني طلب املطلق
والأنظومة الدين ّية ،وبني الواقع واملعنىّ ...ثم تع ّر�ضت مل�سائل �سيا�س ّية واجتماع ّية �آم ًال
التح ّول �إىل جمتمعات �أكرث �إن�سان ّية ...طب ًعا ذلك على ما كنت �أعتقد ،وج ّل من ال يخطئ !
جانبي يف ال�صراع ...وبالتايل
�شكلي �أو
�أال تعتقد �أ َّن ال�صراع
ٌّ
الالهوتي هو عن�صر ٌّ
َّ
يف التح ُّول املن�شود ؟
ملّا كان يف ر�أيي � ّأن علم الالهوت �أو علم الكالم لي�س �أحد منهما من العلم يف �شيء،
الديني
كالما بكالم ال يعني �شي ًئا .لذا كان الدين والكالم
كان الكالم
‘الالهوتي’ عندي ً
ّ
ّ
واجهة �أو غطاء يت�سترّ به املت�صارعون على مكت�سبات دنيو ّية .من ذلك حت ّول الدين وفرقه
�إىل طوائف لي�ست من الدين املفرتَ�ض يف �شيء .بل الطوائف كيانات حم�ض �سيا�س ّية .فاهلل
الرثي الفاعل مبا له من
لي�س الكائن املتعايل اخلالق القادر ،بل هو الزعيم �أو
املتزعم �أو ّ
ّ
امل�سيحي املقتدر �أحد امل�سلمني املحتاجني فيجعله
ت�أثري وقدرة ومال .وقد ي�أتي يوم ي�شرتي فيه
ّ
امل�سيحي الفقري وي�ض ّمه �إىل قطيع غنمه.
الرثي ،ب�شرتي
م�سيح ًّيا .وكذلك ي�صنع امل�سلم ّ
ّ
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خ�ص لبنان� ،أي هذه القطعة اجلبل ّية من الأر�ض التي �أطلق
هذا الأمر بينّ يف ما ّ
ً
بلدا �أو جمتم ًعا �أو دولة ...ذهبوا �إىل حتديد نظامها
عليها هذا اال�سم ،وقد اعتربت
اعتباطا ً
ب أ�نّه دميقراط ّية توافق ّية� .أ ّما التوافق ،فح ّدث وال حرج عن التخا�صم وامل�شا ّدة بني رع ّية
ورع ّية .قد يذهب امل�شاهد �إىل � ّأن ‘اللبنان ّيني’ �إن هم �إ ّال جمموع �أفراد تك ّتلوا ،وكتل احت ّلت
هذه الأر�ض ،ف�صار على الأفراد والكتل �أن تت�صادم وتت�آكل ،كما احل�صى يف النهر اجلارف،
فتمل�س فتتعاي�ش.
ال�سن على غري
لع ّل قويل هذا من الت�شا�ؤم الذي قد يقع يف حباله من تق ّدم يف ّ
املعتاد.

ما �أبغ�ض.

�أو من ال ُّ
ميل من ال�شغب ،وال يربي نهر احلياة زواياه كي يتعاي�ش مع الرقابة...
ما ت�س ِّمينه �شغ ًبا قد �أ�س ِّميه البحث عن الواقع وح�سب� ...أما الرقابة فهي �أبغ�ض

امل�سيحي .غال ًبا ما تر ِّكز على ن��وع من
لن ُعد �إىل مو�ضوع احل��وار الإ��س�لام� ِّ�ي
ّ
التناظر بني الأنظومتَني امل�سيح َّية والإ�سالم َّية ،ه ّ
ال اخت�صرتَه لنا ؟
جوا ًبا عن هذا ال�س�ؤال� ،أذك��ر ما كتبته بالعرب ّية يف وظائف الدين الأ�سا�س ّية
وحتديدها يف امل�سيح ّية والإ�سالم .وذلك يف الف�صل الأ ّول من جمموعة مقاالت عنوانها يف
فل�سفة الدين.
ر�أيت � ّأن الأنظومة الدين ّية كظاهرة ثقاف ّية تتك ّون من جمموعة وظائف دين ّية تعبرّ
عن عالقة اهلل بالإن�سان...
ورب يف الإ�سالم.
�أوىل الوظائف وظيفة املبد�أ ،وت�س ّمى اهلل .واهلل �أب يف امل�سيح ّيةّ ،
رب فح�سب .ينتج من ذلك � ّأن امل�سيح ّية ال جتعل اهلل
رب � ً
أي�ضاّ ،
�صحيح � ّأن الأب ّ
الرب ّ
لكن ّ
غري ًبا بالك ّل ّية عن الإن�سان ،فيما الإ�سالم ي ؤ� ّكد غري ّية اهلل املطلقة و�أنّه ال �شبيه له ،جاع ًال
�إ ّياه بال كيف...
ً
فلدينا �إذ ًا بني امل�سيح ّية والإ�سالم بع�ض التالقي ،يف ت�أكيد اهلل مبد�أ ،وبع�ض
الإختالف ،يف ت�ص ّور هذا الإله الواحد وعالقته بالإن�سان .وينعك�س التالقي والإختالف على
الوظائف التابعة.
الوظيفة الثانية وظيفة الوحي والتج ّلي ،بها ي ّت�صل اهلل بعامل الب�شر .وهي �شخ�ص
امل�سيح كلمة اهلل يف امل�سيح ّية ،فيما هي يف الإ�سالم كالم اهلل املد ّون يف القر�آن...
الوظيفة الثالثة وظيفة تكوين امل�ؤمنني يف �شكل جماعة .واجلماعة هي الكني�سة يف
امل�سيح ّية ،جت ّمعت بانت�ساب �أفرادها �إىل امل�سيح كلمة اهلل .وهي الأ ّمة �أو جماعة امل�ؤمنني يف
الإ�سالم ،جت ّمعت بانت�ساب �أفرادها �إىل كالم اهلل القر�آينّّ .ثم � ّإن الكني�سة يف امل�سيح ّية ذات
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ب�شري خا�ضع
ب�شري يف �آن ،فيما الأ ّمة يف الإ�سالم �أحاد ّية ال ُبعد ،فهي �شيء ّ
إلهي و ُبعد ّ
ُبعد � ّ
للم�شيئة الإله ّية .من هنا كانت الكني�سة جمتم ًعا روح ًّيا ينخرط �أفراده يف الزمن ّيات ،فيما
املرئي
كانت الأ ّمة الإ�سالم ّية جمتم ًعا �أو تنظي ًما دين ًّيا ودنيو ًّيا يف �آن .وكانت الكني�سة بوجهها ّ
تراتبي ،فيما قامت الأ ّمة الإ�سالم ّية على مبد أ� امل�ساواة
قائمة على مبد أ� ال�سلطة ويف �شكل
ّ
بني امل�ؤمنني لكون ال�سلطة واحلكم هلل وحده ول�شريعته املد ّونة يف القر�آن ...خال�صة القول
يتم ت�أليه النا�س بالعي�ش يف الروح واملح ّبة طل ًبا للخال�ص ،و� ّأن
� ّأن الكني�سة هي املوقع ،فيه ّ
اجلماعة الإ�سالم ّية هي مثال عي�ش امل�ؤمنني امل�شرتك وفا ًقا حلقوق اهلل وحقوق النا�س كما
ق�ضى بها َمن مب�شيئته املطلقة كانت الأ�شياء على ما هي عليه.
الوظيفة الرابعة وظيفة جعل الإن�سان م�ؤمنًا� ،أي مكتمل الإن�سان ّية .يف امل�سيح ّية ،هو
الروح ينقل الإن�سان من اخلطيئة �إىل النعمة ويرفعه �إىل ح ّر ّية االبن .يف الإ�سالم ،يكون م�ؤمنًا
عبدا �أمينًا هلل وخا�ض ًعا لل�شريعة الإله ّية .فكانت �إذ ًا �أ�صالة الإن�سان امل�ؤمن �إ ّما
حقًّا َمن كان ً
بق ّوة الروح �أو بامتثال �أحكام ال�شريعة.
الوظيفة اخلام�سة والأخرية مفادها املوقف الذي به يتم ّيز امل�ؤمن .فاملوقف
امل�سيحي
ّ
إ�سالمي هو الت�سليم .وملّا كانت امل�سيح ّية حم ّبة اهلل وحم ّبة النا�س حم ّب ًة
هو املح ّبة ،واملوقف ال
ّ
باهلل ،وملّا كان الإ�سالم ت�سلي ًما هلل وحده ،كانت ر�سالة امل�سيح ّية والإ�سالم ر�سالة ح ّر ّية� ،أي
حت ّرر الإن�سان من � ّإي عبود ّية بفعل تع ّلقه باهلل وحده .وملّا كانت امل�سيح ّية حم ّبة اهلل احلا�ضر
جت�سد الكلمة� ،صارت امل�سيح ّية �شك ًال من �أ�شكال الإن�سانو ّية .وملّا كان
يف النا�س ،على �أ�سا�س ّ
إلهي املطلق� ،صار الإ�سالم �شك ًال من �أ�شكال الالهوتان ّية.
الإ�سالم ير ّكز على التعايل ال ّ
بني الالهوتان َّية التي ت�ضع يف حمورها املطلق فتنتهك الإن�سان ،والإن�سانو َّية
ديني ،تدعو �إىل انتهاج ٍّ
أنرتوبولوجي» قوامه
خط «�
ٍّ
التي با�سم الإن�سان ت�ضطهد ك َّل تعبري ٍّ
الإعرتاف ب�شرع َّية بحث الإن�سان عن املطلق مع االعرتاف
أ�صلي يف التعبري عن
ُّ
بالتعدد ال ِّ
هذا البحث ...هل يتَّ�سع الدين ملثل هذا االعرتاف من دون �أن ي�س ِّلم بالن�سب َّية ومن دون �أن
يتح َّول �إىل جمموعة ‘خمتارات’ نظر َّية ويفقد بالتايل جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من تعريفه كدين ؟
يتم�سك مبعتقده على أ�نّه الوحيد احلقّ  ...لكن ال يخلو الأمر من
�صحيح � ّأن امل�ؤمن ّ
تط ّور من�شود للوعي...
أنرتوبولوجي الذي �أقرتحه لي�س طريقًا ً
ّ
و�سطا يكون الطريق الثالث ،بل �أراه
اخلط ال
ّ
طريقًا يقارب� ،إن مل يجمع ،بني طريقَني .وذلك على �أ�سا�س التمييز ،يف ٍّ
كل من الالهوتان ّية
جوهري وما هو جم ّرد ّ
خط دفاع .ف�أرى اجلوهر واحد ،وخطوط الدفاع
والإن�سانو ّية ما هو
ّ
البديهي �أن تكون خطوط الدفاع ن�سب ّية الطابع ،من دون �أن ي ّت�صف اجلوهر
خمتلفة .فمن
ّ
مبثل هذه الن�سب ّية .قلت ‘هذه’ الن�سب ّية ،ذلك لأنيّ �أرى يف الأ�سا�س التمييز بني جوهر الدين،
وهو طلب املطلق ،والتعبري الثقا ّيف عنه ،وهو الأنظومة الدين ّية .إ�ذّاك ال �ضري عندي يف �أن يكون
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النا�س على الأنظومة الدين ّية امل�ألوفة ،التي ن�ش�أوا على تعاليمها و�أخالق ّياتها .فبع�ضهم على هذه
أ�سا�سي
الأنظومة ،وبع�ضهم على غريها .واجلميع يطلب املطلق .ولي�س يف ذلك فقدان ما هو � ّ
يف ما ي�س ّمى الدين ،بل فقدان ما يلزم فقدانه ،وهو �إ�ضفاء �صفة املطلق على الأنظومة الدين ّية.
خ�ص الالهوتان ّيات ،وقد جمعتها للتمييز بني �أوجهها املختلفة وفقًا
هذا يف ما ّ
أي�ضا
خ�ص الإن�سانو ّيات ،فقد جمعتها � ً
الختالف الف َرق ح ّتى يف الدين الواحد .أ� ّما يف ما ّ
لكون الإن�سانو ّية ذات وجوه كثرية خمتلفة باختالف النظر ّيات يف الإن�سان .فث ّمة �إن�سانو ّية
ما ّد ّية و�إن�سانو ّية مثال ّية روحان ّية ،مث ًال ،بل �إن�سانو ّية م�سيح ّية عند بع�ضهم .والإن�سانو ّية التي
و�ضعتها يف مقابل الالهوتان ّية ،فهي ما ر�أيته قا�س ًما م�شرت ًكا بني الإن�سانو ّيات والالهوتان ّيات.
ميكن اخت�صار ت�أكيدات الالهوتان ّية على النحو التايل ( )1اهلل كائن مبنتهى
التعايل ،وقيمة مطلقة ،ومرجع تتح ّدد ك ّل الأ�شياء بنوع عالقتها به )2( .الإميان اختبار فريد
لعالقة الإن�سان باهلل ،يعي�شه الإن�سان ،لكنّه عط ّية من اهلل )3( .كون اهلل كائنًا مفار ًقا بالك ّلية
و�شخ�صا �أو كائنًا �شخ�ص ًّيا )4( .اهلل خالق ومد ّبر،
يح ّتم علينا ت�ص ّوره كائنًا مو�ضوع ًّيا،
ً
وم�صدر الوحي ،وخم ّل�ص ،ود ّيان )5( .وهو ُيخ�ضع احلياة الب�شر ّية بجميع وجوهها لنظام
ٍ
معتقدات وعبادات وم� ّؤ�س�سات ،وهو م�صدر ذلك الدين )6( .الإن�سان ال قيمة له �إ ّال يف
الدين،
عالقته باهلل )7( .العامل احلا�ضر ال قيمة له �إ ّال كمرحلة تُه ّيئ لدخول العامل الآتي.
باملقابل ،تتم ّيز الإن�سانو ّية بالت�أكيدات التالية ( )1الإن�سان هو القيمة الأ�سا�س ّية
واملحور ّية )2( .ال وجود ل�شيء �أو كائن يتع ّدى الإختبار الإن�ساينّ )3( .لذلك فاهلل� ،إله
الديانات ،قد مات ،ويجب �أن ميوت� ،إذ �إنّه لي�س �سوى ا�ستيهام  fantasmeوخداع ،mystification
بل هو جم ّرد لفظة ال تفيد � ّأي معنى )4( .والإميان �أو التد ّين لي�س �إ ّال اختبا ًرا ب�شر ًّيا ت� ّأ�س�س
على ت�ص ّورات �أ�سطور ّية ،وبالتايل فهو حالة تبدو َم َر�ض ّية.
هل هذه الت�أكيدات على امل�ستوى نف�سه من الأه ِّم َّية ؟
�إذا ما �سعينا �إىل فهم هدف ّية هذه الت�أكيدات املتناق�ضة ،و�سعينا �إىل فهم ترابطها
أ�سا�سي.
املنطقي
الداخلي ،ا�ستطعنا �أن من ّيز فيها بني ما هو ت�أكيد ّ
ثانوي وبني ما هو تط ّلب � ّ
ّ
ّ
تتم�سك ،من جهة ،بحقيقة وجود اهلل ومبفارقته الك ّلية ،ومن جهة
فرنى � ّأن الالهوتان ّية ّ
�أخرى ،بالإميان كاختبار فريد لعالقة الإن�سان باهلل .وذلك يف حني � ّأن مو�ضوع ّية اهلل وقيمة
م� ّؤ�س�سات الدين لي�ست �إ ّال و�سائل يف خدمة املتط ّلبات الأ�سا�س ّية و�ضمانتها .كذلك الإن�سانو ّية،
تتم�سك بح ّر ّية الإن�سان وبت�أكيدها �أن ال �شيء يتع ّدى نطاق اخلربة الب�شر ّية .وهذا ما
فهي ّ
فريدا.
ت�سعى �إىل ت�أمينه عندما تنادي مبوت اهلل وب�أفول الديانات وتنكر كون الإميان اختبا ًرا ً
من الوا�ضح هنا �أ ّن��ه ال ميكن التوفيق بني الإن�سانو ّية والالهوتان ّية يف ما يتع ّلق
بت�أكيداتهما الثانو ّية .أ� ّما يف ما يتع ّلق بت�أكيداتهما �أو متط ّلباتهما الأ�سا�س ّية ،فتجدر املحاولة
بالتو�صل �إىل الربهان ،لي�س فقط على �أن ال تعار�ض بني اهلل
لإيجاد نوع من التوفيق بينهما .وذلك
ّ
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َب�سكال ّ
حلود

الب�شري ،بل على � ّأن اهلل والإن�سان يقت�ضي �أحدهما
والإن�سان وال تعار�ض بني الإميان واالختبار
ّ
الب�شري.
الآخر بحيث �أن ال وجود لأحدهما من دون الآخر .وهكذا �ش�أن الإميان واالختبار
ّ
�صحة هذه العالقة الت�ضمين ّية� .أكتفي بالإ�شارة �إىل
لن �أبرهن هنا بالتف�صيل على ّ
التوفيقي لي�س م�صريه حت ًما الف�شلَ ،
� ّأن مثل هذا امل�شروع
�شرط �أن من ّيز بني حقيقة وجود
ّ
اهلل ومو�ضوع ّية هذا الوجود ،وبني الإميان والدين .وعليه كانت النظرة الأنرتوبولوج ّية املوقع
الب�شري ،دومنا � ّأي ٍ
تناف...
الذي فيه يلتقي اهلل والإن�سان ،ويلتقي الإميان واالختبار
ّ
ّثم � ّإن الدين هو يف �آن طاقة �إميان ّية و�أنظومة م� ّؤ�س�سات .وملّا كانت الأنظومة تعب ًريا
عن الإميان ،بات الإميان هو ما يحا�سب الأنظومة بقيا�س منجزاتها مبقا�س ٍّ
كل من وظيفتَي
� ّأي تعبري� ،أي �أن تكون الأنظومة تعب ًريا عن الإمي��ان ولي�س عن م�صالح و�أه��واء ،و�أن تكون
تعب ًريا يفهمه النا�س ويعي�شونه ويعي�شون به �إميانهم .ف���إذا مل تعبرّ الأنظومة الدين ّية عن
الإميان ،بطلت .و�إذا مل يعد النا�س يفهمون اللغة الرمز ّية التي ن�ش�أت عليها الأنظومة الدين ّية
فباتوا ال ي�ستطيعون بوا�سطتها عي�ش �إميانهم ،بطلت� ،أو بطل منها ما مل يدخل عن�ص ًرا من
عنا�صر الثقافة يف تغيرّ اتها وحاالتها املتتالية.
فل ّما كان للإميان دور املحا�سبة والنقد� ،صار الإميان �أقرب ما يكون �إىل العقالن ّية
من حيث كان جوهرها هو النقد بالذات .فال خ�صومة وال منازعة وال تناق�ض ،كما درج
عديه ،والعقل بو�صفه عقالن ّية نقد ّية.
القول ،بني الدين مبا كان الإميان �أحد ُب َ
من هنا �أمكن اخللو�ص �إىل عربتَني� .إحداهما � ّأن النظرة الالدين ّية قد تدعو الدين
�إىل التح ّرر و�إعادة تفعيل وظيفة الإميان فيه ويف املجتمع الإن�ساينّ .فهي �إذ ًا فر�صة متاحة
�شاهدا للمعنى املطلق .والعربة الثانية هي � ّأن ال َعلمان ّية املتو ّلدة من
للدين كي يكون بالإميان ً
النظرة الالدين ّية قد تكون �أ�سا�س املجتمع الإن�سا ّ
ين ال�صحيح ،لكون الدميقراط ّية تت� ّأ�س�س
عليها .هذا �إذا كانت الدميقراط ّية يف جوهرها م�شاركة يف العي�ش وعدالة وم�ساواة و�أخ ّوة،
واحرتاما للح ّر ّية التي بها يتح ّدد جوهر الإن�سان ّية.
احرتاما للكرامة الإن�سان ّية
و�إذا كانت
ً
ً
ربر وجود الدينَ ،
تفعيل الطاقة
وعليه كان هدف الدين الذي به يتح ّدد جوهر الدين ،وبه يت ّ
الإميان ّية ،مبا هي طلب املطلق ،يف الكيان الإن�ساينّ� ،أي �أن�سنة الإن�سان.
�أال جتِ د أ� َّن هذا التقارب بني امل�سيح َّية والإ��س�لام قد يزيد من ح� َّدة التناف�س
والتنافر بني املنظومتَني� ،إذ تتناوالن املو�ضوعات نف�سها وب�أدوات مفهوم َّية متقاربة ؟ يف
حني �أ َّن العالقة بني منظومتَني دين َّيتني ال ت�ستعمالن الأبجد َّية الرمز َّية نف�سها قد تكون
�أكرث اتِّ�سا ًعا لف�ضول التع ُّرف على الآخر ؟
بالفعل قد يكون التقارب بني الأنظومتني امل�سيح ّية والإ�سالم ّية زاد من ح ّدة
التناف�س والتنافر .والدليل على ذلك ما جرى على مدى الع�صور ح ّتى اليوم .فكان ال�صراع
بني اليهود ّية وامل�سيح ّيةّ ،ثم ال�صراع بني الإ�سالم واليهود ّية وامل�سيح ّية ،على �أ�سا�س احتكار ك ّل
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واحد من هذه الأديان التوحيد ّية احلقيقة الإبراهيم ّية ،ووجوب �أن ين�سخ الدين التايل الدين
الذي �سبقه .فامل�سيح ّية ،يف ر�أي الكثري من امل�سيح ّيني ،ن�سخت �شريعة مو�سى .والإ�سالم،
يف ر�أي الكثري من امل�سلمني ن�سخ �شريعة امل�سيح� .أرى يف هذه الظاهرة انغالق الإن�سان على
تهديدا ملا اطم� ّأن �إليه ،بل لكيانه ك�إن�سان .والواقع � ّأن
ما تع ّوده ،بحيث يرى ك ّل ما عدا عامله
ً
أي�ضا «�إذهبوا
أي�ضا «قيل لكم ...أ� ّما �أنا ،ف�أقول لكم »...و� ً
من �أقوال الإجنيل «جئت لأمتّم» ،و� ً
حد ما
�إىل العامل وع ّلموهم وع ّمدوهم »...فكان التتميم ،يف نظر امل�سيح ّيني ،ينق�ضه �إىل ٍّ
القول الثاين والثالث .وتطبيقًا لذلك كان مث ًال القول
الالتيني � ،compelle intrareأرغمهم
ّ
على الدخول يف امل�سيح ّية .ونقر أ� يف القر�آن �آيات ي�ص ّدق القر�آن فيها ما �سبقه من كتاب،
أي�ضا � ّأن الإ�سالم يظهر على الدين ك ّله ،و� ّأن �أهل الكتاب عليهم
�صحف وتوراة و�إجنيل .ونقر أ� � ً
ذ ّلة �إعطاء اجلزية وهم �صاغرون .ال عجب يف ذلك .فيبدو � ّأن الإن�سان ُطبع على التناف�س
والرنج�س ّية ،ك� ّأن الواحد من النا�س يقول ملن هو غريه إ� ّما �أن تكون مثلي �أو ال تكون.
وم��ن مظاهر �صراع الأدي���ان واملتد ّينني ،جهاد الفتوحات الإ�سالم ّية ،يقابلها
يوما يف �أحد كتب التاريخّ � ،أن �أحد
احلمالت ال�صليب ّية يف الع�صر الو�سيط .و�أذكر ما قر�أت ً
اجل�نراالت الفرن�س ّيني ،بعد انت�صار الأوروب ّيني على الدولة العثمان ّية ،دخل �أحد امل�ساجد
معتل ًيا ح�صانه ،وا�ست ّل �سيفه ،و�صرخ ‘يا �صالح الدين ،ها نحن هنا !’ قد نهز أ� من هذه احلالة
لكن الواقع ما زال واقع التناف�س طل ًبا لإلغاء الآخر �إذا تعذّر اقتنا�صه وتدجينه.
ال�صبيان ّيةّ .
�أقول هذا ملا تبينّ يل من ّ
اطالعي على جمادالت امل�سلمني والن�صارى يف الع�صر الو�سيط،
ال�سلمي والتف ّهم والتفاهم للأقوال املختلفة .وما �أقر�أه
با�ستثناء القليل من حاالت التعاي�ش
ّ
اليوم يف بع�ض الكتابات امل�سيح ّية والإ�سالم ّية يبدو يل ك أ�نّه ُكتب يف الع�صر الو�سيط ،حيث
الإعرتا�ضات ،بل ال�شتائم ،هي هي مل تتب ّدل يف املعنى واملبنى.
لكن يجب ت�سجيل ما ج ّد من تغيري يف الذهن ّية الدين ّية امل�سيح ّية والإ�سالم ّية من
انفتاح على الآخر ،على �أ�سا�س التقارب نف�سه ،حيث عرف ك ّل فريق � ّأن ما يقارب هو جوهر
الأدي��ان ،وما يباعد هو التعبري الثقا ّيف املختلف عن اجلوهر الواحد� .أذكر �أنيّ كتبت ،يف
معر�ض تع ّدد الأديانّ � ،أن اهلل واحد يف حني � ّأن الطرق امل ؤ� ّدية �إليه كثرية وخمتلفة .و� ّأن احلقيقة
واحدة يف حني � ّأن وجهات النظر �إليها متع ّددة وخمتلفة .لع ّل يف ذلك ما يقنع املتز ّمتني من
امل�سيح ّيني وامل�سلمني ب�أ ّال يحتكر �أحد منهم احلقيقة الدين ّية ،ومن بعدها �أ ّال ميتلك اهلل نف�سه
في�صنعه �صن ًما ووثنًا على �صورته ومثاله .معلوم قول فولتري  Voltaireيف هذا ال�ش�أن ‘ :خلق
اهلل الإن�سان ،والإن�سان ر ّد له هذا الفعل !’
أ� ّما يف حال التباعد بني هيكل ّية الأديان ،ف�صحيح � ّأن ذلك قد يو ّلد الف�ضول �إىل
معرفة الآخر املختلف ،بل �إىل حماولة الإنتقال من الدين املوروث �إىل الدين الغريب .فمن
البينّ اقتحام البوذ ّية مث ًال بع�ض املجتمعات �أو الفرق امل�سيح ّية يف الغرب .ال عجب يف ذلك
الفطري على �أن يكون غري ما هو عليه .يكفي النظر �إىل الأطفال
�إذا ما فطنّا �إىل ميل الإن�سان
ّ
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ال�شرطي �أو طرزان �أو الغول �أو غري ذلك من الكائنات الراهنة
يلعبون ب�أن يكون الواحد منهم
ّ
�أو املتخ ّيلة .ولع ّل هذا ما قاله �سارتر من � ّأن الإن�سان ال يكون ما هو بل يكون ما لي�س هو .ويف
�أ�سا�س ذلك جدل ّية هيغل حيث يتح ّتم على الروح �أن يغرتب ويبدو غري ما هو كي يتم ّكن من
العودة �إىل نف�سه فيعي ذاته .ولع ّل هذا ما تن ّبه �إليه علماء الإن�سان ّيات ،من � ّأن الإن�سان الفرد
ال يعي نف�سه �إ ّال يف ما يبدو يف نظر الآخر ،كما يف مر�آة.
�صعب �سلوك طريق غري م�ألوفة .ويحر�ص ك ّل �إن�سان على �أ ّال يفقد ما اطم� ّأن �إليه.
ولع ّلي ،يف تبيني �أوجه التقارب بني امل�سيح ّية والإ�سالم ،زرعت التقريب ،فح�صدت الإبتعاد!
لكنّي ما زلت على موقفي.
م��اذا ميكن للإ�سالم �أن يتع َّلم من امل�سيح َّية ،والعك�س بالعك�س ؟ وه��ل ميكن
فكري ي�سمح
للحوار بينهما �أن يغدو فر�صة اغتناء متبا َدل �أم �سيبقى جم � َّرد التفاف
ٍّ
ال�سلبي كما هو احلال يف اللبنان الذي و�صفتَه منذ قليل ؟
ال�سلمي
بالتعاي�ش
ِّ
ِّ
امل�سيحي وامل�سلم على معتقداته� ،أمكن الإلتفات �إىل الأخالق �أو
يف حال بقي ك ّل من
ّ
املعامالت يف تعاليم الإ�سالم وامل�سيح ّية ،وما يتم ّيز بها ك ّل واحد من الأنظومتني .ف�أرى � ّأن ما
إجتماعي ،و� ّأن ما تتم ّيز به امل�سيح ّية هو املح ّبة.
يتم ّيز به الإ�سالم �إنمّ ا هو العدل والت�ضامن ال
ّ
والعدل واملح ّبة يقت�ضي ك ٌّل منهما احرتام الكائن الإن�سا ّ
ين مبا كان القيمة الأ�سا�س ّية التي
ال�سلمي واغتناء متبادل ما �أمكن
حتكم العالقات بني النا�س .فالغر�ض من احلوار التعاي�ش
ّ
ذلك .ومثل احلواركمثل غريه من الأو�ضاع الب�شر ّية ،فهو قد يقال فيه �إنّه حوار ،يف حني �أنّه
قد يتح ّول �إىل عمل ّية تكاذب� ،أو يف �أح�سن الأحوال �إىل نوع من اللياقات الإجتماع ّية.
وامل�سيحي �أن يتحاورا على �أ�سا�س � ّأن ك ّل واح��د منهما �إن�سان له
وعلى امل�سلم
ّ
خ�صو�ص ّيته ،و�إن�سان منفتح على ما ومن خالفه .فكان �شرط احلوار الأ ّول القبول بالآخر
والإ�صغاء �إليه وحماولة فهم و�ضع ّيته وذهن ّيته .وهذا يعني القبول لي�س فقط بتع ّدد الأديان
واملذاهب ،بل مببد�أ التع ّدد ّية لكون النا�س يختلف ك ّل فرد منهم ع ّما �سواه.
يف �أ�سا�س نظرتي الفل�سف ّية هذه ،التميي ُز بني وج َهي احلقيقة الب�شر ّية ،وجه الواقع
ووجه املعنى .ف�إذا نظرنا �إىل اخلربة الدين ّية وفقًا للخربة الإن�سان ّية ،كان طلب املعنى �أو
املطلق انطال ًقا من الواقع هو هو الإميان مبا هو طلب اهلل .وكان الإن�سان هو الواقع ،وكان
معناه الذي به تكتمل الإن�سان ّية فيه هو اهلل .واهلل هو الواحد ،والنا�س هم الكثري .ويقول الدين
� ّإن الواحد جعلهم كث ًريا.
لقد عرفت امل�سيح َّية ،وال �س َّيما الكاثولويك َّية منها ،خما�ض احلداثة يف مواجهة
العلوم ،والتط ُّور ال
إجتماعي واملناهج احلديثة يف مقاربة الن�صو�ص الدين َّية ...هل من
ّ
العربي للحداثة،
دور ميكن �أن ي�ؤ ِّديه امل�سيح ُّيون العرب بر�أيك يف ت�سريع ا�ستيعاب العامل
ِّ
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و�ضمن � ِّأي �شروط ؟
ا ّ
�شك يف � ّأن على امل�سيح ّيني العرب الإنخراط يف املجتمعات التي يعي�شون فيها فتكون
العربي ق�ضاياهم ،ومنها ق�ض ّية حتديث الذهن ّية وامل� ّؤ�س�سات التقليد ّية.
ق�ضايا هذا العامل
ّ
امل�سيحي ال
ذلك من �صلب مقت�ضيات ما ي�س ّمى باحلوار
إ�سالمي .فاحلوار يكون على م�ستويات
ّ
ّ
�أو يف جماالت �أربعة ،كما ر�أيتها و�أراها� .أ ّولها جمال احلياة اليوم ّية ،حيث يتعامل ويتفاعل
امل�سيحي وامل�سلم .وثانيها �صعيد الثقافة العرب ّية امل�شرتكة ،فيتعاون املثقّفون من الطرفني يف
ّ
حماولة تطوير هذه الثقافة وحتديثها .وثالثها �صعيد املعتقدات ،وهو الأ�صعب ،بل لع ّله من
املمتنع ،لكون العقائد ال ينال منها التحليل والتعليل وحماولة الت�أويل فالتحديث .لذا كان
الإنتقال �إىل ال�صيد الرابع� ،صعيد طلب املطلق ،وقد ميكن التالقي عليه ،ومن ّثم العودة
�إىل �صعيد العقائد يف �ضوء ما يتبينّ من �صفة الن�سب ّية ومن �صنع النا�س يف كون العقائد تعبرّ
بلغات خمتلفة عن الهدف الواحد .فقد يكون من نتائج هذه امل�سرية �إمكان حتديث الذهن ّية
على الوجه الذي عبرّ ت عنه جوا ًبا ع ّما �سبق من �أ�سئلة.
�إ ّال �أنيّ قد �أرى و�ضع امل�سلمني �شبي ًها بو�ضع امل�سيح ّية الكاثوليك ّية .فهذه امل�سيح ّية
�صح القول ب� ّأن هذه احلداثة ما زالت تت� ّأ�س�س �ضمنًا
طال �صراعها مع احلداثة الغرب ّية ،ولو ّ
على قيم م�سيح ّية �أ�صيلة و�أ�صل ّية ،ح ّتى كان املجمع الفاتيكا ّ
ين الثاين �أق�� ّر بح ّر ّية الفكر
الالهوتي وب�ضرورة حتديث كان �شعاره بالإيطال ّية  .aggiorrnamentoوذلك بخالف امل�سيح ّية
ّ
غري الكاثوليك ّية التي كانت من عوامل الإنتقال �إىل احلداثة.
أي�ضا � ّأن من امل�سيح ّيني العرب من كان منزو ًيا يف م�سيح ّيته ،ي�صارع الإ�سالم
و�أرى � ً
م�سيحي
كما لو كان يعي�ش يف القرون الو�سطى ،بل ي�سعى �إىل الإنف�صال بالف�صل بني جمتمع
ّ
وجمتمع م�سلم .وكذلك يبدو موقف بع�ض امل�سلمني ،الذين �أطلق عليهم ا�سم الإ�سالم ّيني �أو
الأ�صول ّيني.
لكن ال ب ّد من ذكر الكثري من حم��اوالت التقريب والتحديث يف �شكل ما �س ّموه
احلوار� .إ ّال � ّأن الغالب يف مثل هذه احلوارات أ�نّها لي�ست من احلوار يف �شيء .فاحلوار يقت�ضي
�أن ي�ستمع الواحد ملا يقوله الآخر ويحاول فهمه وتف ّهمه و�صو ًال �إىل التفاهم .والواقع � ّأن احلوار
املزعوم يقت�صر على كونه خطا ًبا من جهة وخطا ًبا �آخر من جهة ،فيكون ك ّل ‘حماور’ يخاطب
نف�سه .فال ا�ستفادة لأحد من �أحد.
يوما ،وي�ستيقظ الوعي عند
لكن يجب املحاولة تلو املحاولة� ،أم ًال �أن تتح ّول املواقف ً
النا�س.
خا�صا ميكنهم القيام به ؟
هل ترى للعرب اليوم ،م�سلمني وم�سيح ِّيني ،دو ًرا ح�ضار ٌّيا ًّ
حتديدا ،خطر الإنتقال من الإن�سانو ّية
يف عامل اليوم ،ويف الثقافة الغرب ّية احلديثة
ً
�إىل الال�إن�سانو ّية� ،أي من ت�أليه الإن�سان �إىل موت الإن�سان نتيجة ملوت اهلل� .أعني بذلك ترك
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القيم الإن�سان ّية والإقت�صار على الق ّوة وحماولة �إ�شباع ك ّل الرغبات� ،أي القفز فوق القيم
الإن�سان ّية ل�صالح �إرادة احلياة ،على ح�سب قول نيت�شه .ومن جهته� ،ش ّدد هايدغر على ما
�صار �إليه عامل اليوم املتق ّدم من حتويل العامل الإن�سا ّ
تكنولوجي.
ين �إىل عامل
ّ
�أرى � ّأن الإ�سالم وامل�سيح ّية ،كما � ّأي دين �آخر ،ما زاال يت�ض ّمنان القيم الإن�سان ّية
املك ّونة عامل الغايات يف مقابل عامل الو�سائل .لذا كانت م�ساهمة الإ�سالم وامل�سيح ّية وغريهما
من الأديان �أن ت�ضفي على احلياة احلديثة املتم ّيزة ،بل املتق ّيدة ،بالتكنولوجيا ،معنًى بحيث
تكون التكنولوجيا يف خدمة الإن�سان بد ًال من �أن يكون الإن�سان خا�ض ًعا للتكنولوجيا� ،أو يكون
عن�ص ًرا �أو جز ًءا من �أجزاء �آلة �صارت هي عامل الإن�سان ،كما �ص ّوره فيلم �شاريل �شابلني
العامل املعا�صر .والقول نف�سه ُيقال يف الإيديولوج ّيات كما يف التكنولوجيا �صار الإن�سان
�شي ًئا م�سيرّ ً ا .فلم يعد ال�شخ�ص �أو الفرد الإن�سا ّ
ين يحكم نف�سه بنف�سه ،بل �صار عليه ،كي
ي�شعر ب�أنّه كائن� ،أن ينخرط يف �إحدى املجموعات داخل املجتمع املتم ّيزة ب�إيديولوجيا مع ّينة.
يف�سرها وي�أمر بتطبيقها القائد الذي
والإيديولوجيا تفرت�ض خ�ضوع الفرد �إىل مبادئها كما ّ
و�ضع مبادئ الإيديولوجيا �أو احت ّل مركز القيادة يف املنظومة .فالأديان قد ت�ساهم يف �أن يعود
الإن�سان هو الكائن املخيرّ ال�صانع حلياته وكيانه .ذلك ب�شرط �أن ال تتح ّول الأنظومة الدين ّية
مما ابتدع الإن�سان.
نف�سها �إىل �إيديولوجيا مثلها كمثل غريها ّ
العربي �إىل اخلروج
لكنّنا قلنا يف بداية حوارنا إ� َّن احلداثة هي طريق املجتمع
ِّ
أ�سطوري عن الوجود ...وها هي احلداثة الغرب َّية نف�سها
من الدين ،وهو عندك ت�ص ُّور �
ٌّ
تبدو بحاجة �إىل جرعة ‘�إن�سان َّية’ ُيفرت�ض �أن مي َّدها بها الدين...
قد يقول قائل � ّإن العامل احلديث قام بتحديد القيم الإن�سان ّية الأ�سا�س ّية .وذلك مبا
أي�ضا ما حاول بع�ض
ي�س ّمى �إعالن �أو �شرعة حقوق الإن�سان واملواطن .هذا �صحيح .و�صحيح � ً
العلماء ال�سعود ّيني �شرحه للمقامات الغرب ّية الدين ّية منها وال�سيا�س ّية ،بتبيني ما يف �شريعة
مما ي�س ّمى با ُ
أ�صح
الإ�سالم ّ
حل َرمات ،وهي النف�س والدين والعقل والن�سب واملال وال ِعر�ض .و� ّ
العملي.
من ذلك ك ّله وجوب التمييز بني �إعالن القيم وتطبيقها
ّ
�أرى � ّأن �إ�سهام امل�سيح ّية والإ�سالم يف تكوين وتط ّور احل�ضارة �أو الثقافة احلديثة
عدين �أو م�ستو َيني ،م�ستوى احلاجات واملنفعة
يتبينّ متى تبينّ � ّأن الكائن
الب�شري كائن ذو ُب َ
ّ
والظروف �أو امل�ؤ ّثرات الإجتماع ّية ،وم�ستوى التعايل وال�سعي �إىل حتقيق الق َيم املُثلى �أو جتاو ِز
الب�شري و�أ�صالته .بكالم �آخرّ � ،إن الكيان الإن�سا ّ
ين
الو�ضع
إندفاعا نحو حقيقة الكائن
ّ
ّ
الب�شري � ً
عدينُ ،بعد الواقع املح�سو�س اخلا�ضع لأحكام العلم والتقنية ،و ُبعد املعنى الذي
ذو وج َهني �أو ُب َ
املتج�سد يف الأنظومة الدين ّية .فالإن�سان ّية تكتمل بتطابق الواقع واملعنى.
ي�سعى �إليه الإميان
ّ
ربر وجو َد املجتمع الإن�ساينّ ،ووجو َد الدين كعن�صرٍ من عنا�صر
ف�أن�سنة النا�س هي ح�ص ًرا ما ي ّ
هذا املجتمع.
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و�إذا ما افرت�ضناٍ ،
الروحي وقفًا على الدين ،وال�ش�أن
ب�شيء من التب�سيط ،ال�ش�أن
ّ
الزمني وقفًا على ال�سيا�سة ،وجب القول ب� ّأن الثقافة ت ؤ� ّثر يف الواقع الإن�سا ّ
ين يف �أبعاده الروح ّية
ّ
والزمن ّية جمي ًعا.
ويف الأ�سا�س ،ملّا كان للإميان دور املحا�سبة والنقد� ،صار الإميان �أقرب ما يكون
�إىل العقالن ّية من حيث كان جوهرها هو النقد بالذات .فال خ�صومة وال منازعة وال تناق�ض،
عديه ،والعقل بو�صفه عقالن ّي ًة نقد ّية.
كما درج القول ،بني الدين مبا كان الإميان �أحد ُب َ
�أال تعتقد أ� َّن ا�ستئثار فكرة الدين بهذه املكانة املركز َّية يف الثقافة العرب َّية قد
حرمنا من التفكري يف �أ�شياء �أخرى ؟
أي�ضا يف املكتبة العرب ّية الكثري
�صحيح � ّأن هذا املو�ضوع طغى على غريه .لكن نالحظ � ً
ربره
من الت�صانيف يف �أوجه ال�سيا�سة ويف االجتماع ّياتّ ...
لكن الرتكيز على الأمور الدين ّية ي ّ
كون الدين هو ما تبقّى للعرب من الهو ّية بعد �أن كاد يطمرهم ويغرقهم بحر الإيديولوج ّيات
والتقن ّيات الغرب ّية.
الفل�سفي لوجدنا
�إذا ما حاولنا ربط نتاجك حول الإ�سالم وامل�سيح َّية بفكرك
ِّ
الديني
انزياحات بارزة بني امل�ستو َيني .منها مثال أ�نَّك ت�ش ِّدد يف مقاربتك مو�ضوع احلوار
ِّ
على �ضرورة التمييز بني املنظومة الدين َّية والإميان ،بو�صفه �سع ًيا �إىل املطلق يف حني �أنَّك
ربا �أ َّن املطلق الذي يبحث عنه
يف كتاب الواقع واملعنى تتح َّدث عن اهلل كمطلق زائف معت ً
الإن�سان لي�س إ� ّال نف�سه وقد غدت مطلقة وانتفت من حولها احلدود .ملاذا هذا الإزدواج ؟
الديني �أن تقول يف الدين ما ال تعنيه ؟
هل يرتِّب عليك ت�ص ِّديك ملو�ضوع احلوار
ِّ
ت�صوي ًبا لبع�ض ما يف ال�س�ؤال ،مل �أقل � ّإن الإميان هو طلب املطلق بتحديد املطلق
على أ�نّه اهلل ،بل قلت � ّإن الإميان طلب مطلق ،من دون �أل التعريف ومن دون تعيني املطلوب
على أ�نّه اهلل كما تت�ص ّوره الأديانّ .ثم قد �أ�ستعمل �أحيا ًنا التعابري الدين ّية كي يفهم املتد ّين ما
�أحاول قوله و�أنيّ �أحاول نقله من نوع تفكريه �إىل نوع �آخر من التفكري .وذلك على �أ�سا�س � ّأن
يطمئن �إليه� ،شرط �أن ال يحاول �إرغام من
من قناعاتي �أن �أدع ك ّل �إن�سان يعتقد �أو ال يعتقد ما
ّ
ال ي�شاطره معتقده على الإنتقال �إىل معتقده با ّدعائه �أنّه احلقّ و� ّأن ما خالفه باطل ...ال �إكراه
يف الدين ...وال يف غري الدين.
لذا عندما �أتك ّلم يف اختالف الأديان� ،أحاول حتديد ما هي مواقع االختالف ،وطرح
�إمكان التالقي .فم ّيزت يف ما ي�س ّمى الدين ،ولو اعتربته ظاهرة ‘نف�س ّية’ �أو ثقاف ّية ،بني
طلب الـ‘مطلق’� ،أي اهلل يف اعتقاد املتد ّينني ،والتعبري الثقا ّيف عن هذا الطلب� ،أي الأنظومة
الدين ّية .ويف هذا التمييز ك ّلمت املتد ّينني بلغتهم ،حماو ًال تبيني اجلوهر الذي عليه ي ّتفقون،
والتعبري عنه بو�سائل التعبري الثقاف ّية املختلفة� .أ ّما الدافع �إىل الإهتمام بهذا املو�ضوع ،فهو
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ق�ض ّية تعاي�ش النا�س على اختالف معتقداتهم الدين ّية يف املجتمع الواحد والدولة الواحدة.
تخ�صي�صا الإ�سالم
خ�صو�صا يف زمن حت ّدي احلداثة الغرب ّية للأديان التقليد ّية ،ومنها
وذلك
ً
ً
وامل�سيح ّية يف لبنان وغريه من البلدان العرب ّية وغري العرب ّية .وهذا ما �ش ّدين �إىل كتابة
الإ�سالم وامل�سيح ّية ،احلوار
الديني وحت ّدي احلداثة.
ّ
ّثم ملّا انتقلت �إىل الكالم يف الو�ضع ّية الإن�سان ّية كما يعي�شها ك ّل فرد من النا�س،
ر�أيت � ّأن ما يطمح �إليه الكائن الإن�سا ّ
ين �إنمّ ا هو اكتمال �إن�سان ّيته� ،أو اكتمال الإن�سان ّية يف
�شخ�صه الفرد .ور�أيت يف هذه الظاهرة الرنج�س ّية �ضر ًبا من اجلنون .ذلك � ّأن الإن�سان ال
يكون �إ ّال بفعل ‘املع ّية’ ،لكونه ،على ما قال �أر�سطو ،ح ًّيا اجتماع ًّيا  .zôon politikonقد ي�ؤخَ ذ
علي ،يف كتابي الواقع واملعنى ،تلخي�ص فل�سفة يف اخليبة� ،أنيّ مل �أتك ّلم مبا فيه الكفاية على
ّ
اجلماعي لل�شخ�ص الإن�سا ّ
ين الواحد.
والبعد
الفردي
البعد
ة
ي
جدل
ّ
ّ
ّ
ّثم ال �أرى نف�سي مك ّو ًنا يف هيئة فكر ّية ثابتة منذ طفولتي .فمثلي كمثل � ّأي �إن�سان،
�أتغيرّ � ،أحت ّول ،بتغيرّ وحت ّول الأو�ضاع والظروف� .أذكر � ّأن أ� ّول اهتماماتي كانت ال�ش�ؤون الدين ّية
امللحن من اليونان ّية
�أو الروحان ّية .ف�أوىل كتاباتي كانت نقل ن�شيد ميالد امل�سيح لرومانو�س ّ
الزهدي للق ّدي�س مك�سيمو�س املعرتف
�إىل الفرن�س ّية .وقد �ضاع هذا العملّ .ثم نقلت املقال
ّ
أي�ضا �أنيّ يف �أوائ��ل عملي يف
أي�ضا .و�أذك��ر � ً
من اليونان ّية �إىل الفرن�س ّية .و�ضاع هذا العمل � ً
العربي وحمتوى كتابه القر�آن ،على قدر
النبي
ّ
التدري�س ،كنت �أ�شرح للتالميذ امل�سلمني حياة ّ
معرفتي �آنذاك بالإ�سالم .وذلك �أنيّ ع�شت طفولتي برفقة �أطفال مل �أكن �أ�صنّفهم م�سلمني
وم�سيح ّيني .يا ح ّبذا لو يعود بع�ض العلماء من الدينني �إىل ‘حكمة’ الأطفال ،فيتعاملون مع � ّأي
�شخ�ص مبا هو �إن�سان .و�إنيّ �أحاول �أن �أعود �إىل هذه احلكمة ف�أبقى عليها .لذا من طروحاتي
� ّأن � ّأي متد ّين �إنمّ ا هو يف الأ�صل �إن�سان ،و� ّأن الدين �إنمّ ا هو للإن�سان ،مبعنى أ�نّه يبينّ الطريق
�إىل ما تقت�ضيه �إن�سان ّية الإن�سان.
يف جوابي �إىل الآن متا�شيت مع �شكل ال�س�ؤال مبا يفرت�ض �أنيّ يف كتاباتي �أحكي عن
نف�سي و�أبوح مبا �أعتقد .واحلال �أنيّ �أحاول �أن �أقف من املو�ضوع الذي �أعاجله موقف امل�شاهد
أ�سجل ما �أرى و�أح ّلل ما يبدو يل� ،أكان املو�ضوع الأديان �أم الو�ضع ّية الإن�سان ّية.
غري املنحاز ،ف� ّ
ف�أقرتح
خمرجا �إىل التوافق يف مو�ضوع اختالف الأديان .وذلك من دون اال ّدعاء ب�أنيّ �أملك
ً
كلمة ال�س ّر والو�سيلة الناجعة� ،أو ب� ّأن ما �أقرتحه هو احلقّ الثابت دون غريه من الآراء .يف حال
اختالف الآراء ،كما يف حال معاجلة � ّأي مو�ضوع� ،أميل �إىل موقف بريون  Pyrrhonاليونا ّ
ين
قا�صدا بذلك �أ ّن��ه ميتنع من ترجيح ر�أي على �آخر خمالف ،مكتف ًيا
حيث قال ،ou mâllon
ً
واحرتاما ل ّأي �إن�سان منخرط يف هذا املجتمع.
بالعي�ش وفقًا لعادات املجتمع الذي يعي�ش فيه،
ً
الب�شري ال�شامل ،مبثابة
أ� ّما املجتمع الذي �أحاول ،بل �أحلم� ،أن �أعي�ش فيه �إنمّ ا هو املجتمع
ّ
الالتيني « :لي�س من �شيء �إن�سا ّ
مواطن للعامل ب�أ�سره .وذلك وفقًا لقول تريان�س Térence
ين
ّ
�أعتربه غري ًبا».
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على هذا الأ�سا�س ،ر�أيت � ّأن الدين مبا كان �أنظومة عقائد وعبادات ومعامالت
وم� ّؤ�س�سات جمتمع ّية� ،إنمّ ا هو من �صنع النا�س متى حاولوا التعبري عن �شعورهم بطلب مطلقٍ
ما ي�سندون �إليه و�ضع ّيتهم الب�شر ّية ،ويعتقدون � ّأن املطلق الذي يطمئنّون �إليه هو كائن ي ّت�صف
بالتعايل ومبطلق احلكمة ومطلق القدرة .من توابع هذا ال�شعور وهذا الإعتقاد �أن �أ�ضفى ك ّل
متد ّين �صفة املطلق على �أنظومته الدين ّية دون غريها ،فكان ال�صراع بني املتد ّينني ب�أديان
خمتلفة ،بل بني املنتمني �إىل هذه الفرقة �أو تلك من الدين الواحد .معلوم واقع احلروب
والكالمي بني امل�سلمني وامل�سيح ّيني منذ الع�صر
احلربي
الدين ّية يف �أوروبا ،وواقع ال�صراع
ّ
ّ
الو�سيط ح ّتى اليوم ،على الرغم من حماوالت الت�سامح والقبول بالآخر .فر�أيت � ّأن التمييز
بني طلب املطلق والأنظومة الدين ّية الثقاف ّية الطابع والطبع قد يفيد يف حركة التقارب على
�أ�سا�س طلب املطلق الواحد.
ّثم يف حتليلي للو�ضع ّية الب�شر ّية ،ر�أيت � ّأن املطلق الذي تتع ّلق به الأنظومات الدين ّية
�إن هو �إ ّال الإن�سان نف�سه ،هذا الكائن الذي يجرفه نهر التاريخ ،والذي يطلب اكتماله وكماله
الإن�سا ّ
ين وحقيقته الكيان ّية معت ًربا هذا الطلب طلب �أن يكون هو املطلق .وخيبته تعلمه كونه
الن�سبي املتناهي.
ّ
ّ
ففي هذين العم َلني املذكو َرين ال �أرى �أنيّ اعتقدت �أم ًرا ّثم كفرت باعتقادي .ذلك
أظن �أنيّ مل �أعبرّ الب ّتة ع ّما �أعتقد �أو ال �أعتقد ! ou mâllon :
�أنيّ � ّ
تنطلق من كون الأديان تعبريات ثقاف َّية عن نهود الإن�سان �إىل املطلق وبالتايل
أ�سا�سي منها
من وحدتها اجلوهر َّية ،ولكنَّها وحدة ال ت�ستقيم خارج تنازل الأديان عن مك ِّون � ٍّ
هو ا ِّدعاء امتالك احلقيقة .هل تتو َّقع �أن يقبل � ٌّأي من الطر َفني ب�شروط نظر َّية كهذه ؟
�إذا �أُ ِخذ بالتمييز بني الإميان والأنظومة الدين ّية� ،أمكن حترير الروح من �سجن
احلرف و�إع��ادة احل��رف� ،أي الأنظومة الدين ّية� ،إىل وظيفته يف خدمة الإمي��ان ،كي يعي�ش
أن�سنة الإن�سان ويتج ّلى بها املعنى املطلق� ،أي اهلل يف لغة الأديان .فال
النا�س الإميان ،فتتحقّق � َ
التقليدي لظاهرة الدين ولذات اهلل ،كي ُي�صار �إىل حوا ٍر
ب ّد �إذّاك من �إعادة النظر يف املفهوم
ّ
ديني �صحيح ،يحاول فيه املتحاورون �أن يعي�شوا الإميان وي�سعوا نحو املطلق ،ك ٌّل يف طريقه،
ّ
وامل�سلم
بامل�سلم،
امل�سيحي
ي�ستعني
أن
�
و
عليها،
�
أ
ن�ش
التي
ة
ي
الدين
أنظومة
ل
ا
�ضمن
�أي
بامل�سيحي،
ّ
ّ
ّ
امل�سيحي م�سيح ًّيا حقًّا� ،أي كي يبلغ ك ٌّل منهما ح ّد احل ّر ّية
كي يكون امل�سلم م�سل ًما حقًّا ويكون
ّ
حب اهلل يف النا�س جمي ًعا .يف مثل
امل�سلم ب�أن ُي ْ�سلم نف�سه هلل وحده،
املطلقة،
ُ
وامل�سيحي ب�أن ُي ّ
ُّ
أن�سنة الإن�سان.
هذه احل ّر ّية تكتمل � َ
الديني وحت ِّ��دي
لقد �أُع �ي��د م ��ؤخَّ � ًرا طبع ك�ت��ا ِب��ك الإ���س�لام وامل�سيح َّية ،احل��وار
ُّ
احلداثة (بالفرن�س َّية) الذي كان �صدر عام  ،1973وتقول فيه «كيف التوفيق بني م�سيح َّية

الآخر | �شتاء 2012

َب�سكال ّ
حلود

ثالوث َّية ،م�سيحان َّية ،كن�س َّية ،اخلال�ص يف عرفها هو ت�أ ُّله ،و�إ�سالم م�ضا ٌّد للتثليث ،م�ضا ٌّد
للم�سيحان َّية ،م�ضا ٌّد ملفهوم الكن�س َّية ،وال�ت��أ ُّل��ه عنده م��روق وكفر ،ا إل��س�لام وامل�سيح َّية
كمنظومتَني عقيد َّيتَني وم� َّؤ�س�سات َّيتَني غري قابلتَني للتوفيق» ،وطاملا �أ َّن جوهر التجربة
الدين َّية ،وجمموعة احلقائق ال يطالها العقل ..ما طائلة احلوار ؟ �أل�سنا يف معر�ض فل�سفة
للدين ،ت ِقف خ��ارج الأدي��ان ،حتيلها جميعها �إىل ظواهر ثقاف َّية ،وحت��اول �إيجاد ا إلط��ار
ال�سلمي ؟
املمكن لتعاي�شها
ّ
�صحيح �أنيّ �أعالج هذه امل�سائل على الطريقة الفل�سف ّية ،فكانت معاجلتي لها �ضرب ًا
ال�سلمي بد ًال من
من فل�سفة الدين .وكان الغر�ض من ذلك تبيني �إمكان التالقي والتعاي�ش
ّ
املجادلة وامل�صارعة .فكان ذلك تت ّمة لعملي
التوثيقي الذي حت ّدثت عنه �سابقًا.
ّ
و�صحيح �أنّه ،ملّا اعتقد ك ّل متد ّين ب� ّأن دينه هو وحده احلقّ  ،انتفى �إمكان احلوار.
الب�شري املتناهي القدرات،
الديني ميتنع �إخ�ضاعه للعقل
و�صحيح أ�نّه ،ملّا كان مو�ضوع الكالم
ّ
ّ
الديني �إىل
انتفى �إمكان احلوار بامتناع فهم مق ّوماته .لكن �إذا انتقلنا من التق ّيد بالكالم
ّ
حتليل الأديان مبا كانت ظاهرات �إن�سان ّية� ،أمكن الكالم فيها وحتليلها وت�أويلها ب�إرجاعها �إىل
جوهرها ،وحماولة تبيني مرافق االختالف فيما بينها وما قد مي ّكن من تقارب بع�ضها �إىل
بع�ض .وهذا بال�ضبط ما حاولت القيام به .فلم �أتك ّلم يف الأديان كالم املتد ّين ،بل تك ّلمت فيها
كالم حتليل الظاهرات وت�أويلها.
تو�صلت �إليه .يبقى �أنيّ �أخذت على من قال بوجود علم
وقد ذكرت يف ما �سبق ما ّ
يتناول الإله ّيات� ،أكان ا�سمه علم الكالم عند امل�سلمني� ،أم علم الالهوت عند امل�سيح ّيني.
الب�شري بحيث ميتنع
تناق�ضا ب ّينًا بني تقرير � ّأن اهلل والإله ّيات تفوق قدرات العقل
ف�إنيّ �أرى
ً
ّ
الديني � ّأن اهلل
عليه فهم املقوالت الدين ّية والتك ّلم فيها ،وبني كرثة التك ّلم فيها .ففي املبد أ�
ّ
كالما يف
لي�س كمثله �شيء ،و�أنّه املتعايل املطلق .فما ميكن �أن يعنى الكالم
ّ
الب�شري متى كان ً
اهلل ويف �صفاته ويف �أفعاله ؟
كنت تراهن ،يوم و�ضعك الكتاب املذكور ،على انح�سار الظاهرة الدين َّية .هل ما
زال هذا الت�شخي�ص دقيقًا يف ع�صر الأ�صول ّيات وعودة املق ّد�س ؟
�أذكر �أنيّ قلت � ّأن الدعوة �إىل احلوار ،ولو مل يكن هذا احلوار حوا ًرا بالفعل ،ملج ّرد
كونها دعوة �إىل احل��وار ،تفرت�ض � ّأن زمن املجادلة والتخا�صم قد ولىّ بفعل وجود خ�صم
يتح ّدى الدينَني املتخا�ص َمني على ال�سواء ،هو احلداثة الوافدة من الغرب .فوجب الت�ضامن
ملواجهة التح ّدي .وملّا يزل اعتقادي � ّأن الدعوة �إىل احلوار قائمة �إىل جانب بروز الأ�صول ّيات
وعودة املق ّد�س.
عودة املق ّد�س ،لع ّلها عبارة �أطلقها تن ّب�ؤًا مالرو� ،إذ قال � ّإن القرن احلادي والع�شرين
يكون قر ًنا دين ًّيا �أو ال يكون .واملق ّد�س كان وملّا يزل ،والعودة املذكورة �إنمّ ا تدلّ على انت�شار هذه
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الظاهرة يف و�سائل الإعالم .والأ�صول ّيات كانت من قبل نا�شطة ،ولو مل يكن ن�شاطها منت�ش ًرا
يف الواقع ويف و�سائل الإعالم كما هي الآن.
ّثم يل اعرتا�ض على الت�سميات .فاملق ّد�س قد يعني ‘مو�ضة’ بع�ض النا�س ،ينتقلون
من الدين الذي ن�ش�أوا عليه �إىل �أديان �أخرى ،من مثل البوذ ّية مث ًال .ال �أرى يف ذلك �شي ًئا من
�ضروري
التم�سك ب�أ�صول دين ن�ش�أ الواحد عليه �أمر
ّ
املق ّد�س� .أ ّما الأ�صول ّيات ،فاعرتا�ضي � ّأن ّ
حيات ًّيا .فما ي�س ّمى ًّ
خطا �أ�صول ًّيا و�أ�صول ّية  fondamentalismeيجب بالأحرى ت�سميته تقليد ًّيا
وتقليد ّية .traditionalisme
جوا ًبا عن ال�س�ؤال� ،أرى � ّأن هذه الظاهرات لي�ست من املق ّد�س وال من الدين يف
باحلري �أنّها حركات �شخ�ص ّية �أو �سيا�س ّية الطابع والطبع ،اتّخذت الدين واملق ّد�س
�شيء� .أرى
ّ
مط ّية لأغرا�ض �شخ�ص ّية �أو �سيا�س ّية .ذلك � ّأن العي�ش يف الظروف الراهنة �أمر �شاقّ يتط ّلب
الكثري من اجلهد واملناف�سة ،في�سعى ال�شخ�ص �إىل ما يعتقده ملج�أً
فيتوهم
ّ
يطمئن �إليهّ ،
� ّأن «الت�أ ّمل الرتان�سندنتا ّ
يل» مث ًال يح ّل م�شكالته بهروبه من وقائع احلياة .والتقليد ّية ،يف
غالب احلاالت� ،إن هي �إ ّال انتفا�ضة من ي�شعر ب� ّأن �شكل هو ّيته املعهود قد يفقده بفعل الهجمة
الإمربيال ّية التي تبعت ما قيل إ�نّه نهاية ع�صر الإ�ستعمار .والواقع � ّأن املجتمعات الب�شر ّية
التو�سع والإ�ستيالء والإ�ستغالل والإ�ستعباد .وتت�سترّ مبثل �إعالن حقوق
تقوم على غريزة ّ
ربر تع ّديها و�إرهابها ب�إظهاره على أ�نّه ر ّد
الإن�سان ،موهمة ال�ضعفاء ب� ّأن لهم ما للأقوياء .وت ّ
على �إرهاب ،يف حني � ّأن الإرهاب الذي ت ّدعي حماربته �إن هو �إ ّال دفاع عن النف�س يقوم به من
عانى من �إرهاب الأقوياء .فيبدو � ّأن العالقات بني املجموعات الب�شر ّية ي�ص ّورها الأقوياء على
ما يخدم م�صاحلهم ،ويرغمون النا�س على ت�صديق �أقوالهم الكاذبة ،فيحاولون ج ّرهم وراء
ما �س ّموه «حمالتهم ال�صليب ّية».
جمتمعي ي�صلح
فالطرح �إذ ًا هو � ّأن الإ�سالم لي�س �شي ًئا من املا�ضي ،و أ�نّه منوذج
ّ
اليوم كما �صلح يف املا�ضي ،بل أ�نّه النموذج الوحيد ال�صالح ل ّأي جمتمع �إن�ساينّ.
ث ّمة طريقة لإثبات هذا القول تقوم ب�إظهار امل�شكالت التي يثريها ما ي�س ّمى بالعامل
احلديث ،و�إظهار قدرة الإ�سالم على تقدمي ح ّل لها� .أ ّم��ا �إذا كان امل��راد القولَ ب��� ّأن احل ّل
إ�سالمي هو الأف�ضل ،فوجب اعتماد طريقة �أخرى للربهان على القول ،تقوم على �إظهار
ال
ّ
العيوب التي ت�شوب النموذج املناف�س الذي ي ّدعي � ّأن لديه احللول الأكرث مالءمة للم�شكالت
الراهنة يف املجتمعات الب�شر ّية...
أ� ّم��ا النقد ال��ذي يعر�ضه الف�صل الثاين من كتابي اال��س�لام وال �غ��رب ،اال�سالم
الغربي� ،أال
املجتمعي
فوري للنموذج
والعلمانية ،ف إ�نّه يرت ّكز على الطابع الذي يدفع �إىل نبذ ّ
ّ
ّ
وهو العلمان ّية ،مبا هي بدت ك أ�نّها مرادفة ل ّالدين ّية والإحلاد ،لكونها وليدة املا ّد ّية ،عل ًما � ّأن
املا ّد ّية هي ،يف نظر الإ�سالم ّيني� ،أ�سا�س احل�ضارة الغرب ّية.
ولكي تظهر بو�ضوح م�آخذ الإ�سالم ّيني على احل�ضارة الغرب ّية ،يعر�ض الف�صل الأ ّول
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الإطار ال�شامل لهذه الإنتقادات� ،أي العالقات التاريخ ّية بني الإ�سالم والغرب ،واختالفات
هذين العا َملني الثقاف ّية والإجتماع ّية.
طاملا �أ َّن الدين لي�س �سوى مك ِّون من جملة مك ِّونات �أخرى يف املنظومة الثقاف َّية،
ملاذا التقوقع يف احلوار
الديني؟ ملاذا ال نتَّجه �إىل حوار الثقافات ؟
ّ
الديني
ال�صحة .لكنّي ر�أي��ت الثقافة العرب ّية مت ّيزت بطابعها
هذا �صحيح ك ّل
ّ
ّ
الديني على أ� ّن��ه فرع من ح��وار الثقافاتّ .ثم
إ�سالمي ،فقمت مبعاجلة مو�ضوع احل��وار
ال
ّ
ّ
أي�ضا من حوار
�أخذت يف معاجلة مو�ضوع الرتاث
العربي واحلداثة الغرب ّية على �أنّه فرع هو � ً
ّ
العربي والتح ّول الثقا ّيف،
الثقافات .فو�ضعت يف هذا احلوار خم�سة كتب تناولت فيها الفكر
ّ
�أتبعتها ب�أربعة تناولت فيها م�آخذ الإ�سالم ّيني على الثقافة الغرب ّية احلديثة.
العربي احلايلّ ،ح ّللت معامل الثقافة العرب ّية التقليد ّية،
ففي كتابي قراءة للفكر
ّ
ومعامل الثقافة الغرب ّية احلديثة .وقد عر�ضت ذلك جوا ًبا عن �س�ؤال �سابق.
لكنّي �أق ّر �أنيّ مل �أتناول مو�ضوع ت�صنيف الثقافات يف العامل ومقارنة بع�ضها ببع�ض،
وطرح ما ميكن �أن تلتقي عليه ...و�أق ّر �أنيّ مل �أتع ّر�ض مل�سائل حم�ض علم ّية ...فيزياء ،ريا�ض ّيات...
عود �إىل الأنا
بعد هذه اجلولة على م ؤ� َّلفاتك و�أطروحاتك ،نعود �إليك .ملفت تغ ُّيبك داخل
ن�صك ،وامتناعك عن � ِّأي �إ�شارة �إىل نف�سك ،حتى �إنَّك رف�ضت يف جواب �سابق لك �أن تكون
ِّ
كتبك تعبرِّ ع ّما تعتقد ،ك�أ َّن يف الأمر تهمة !
ي�ض).
( ! Le moi est haïssableالأنا َب ِغ ٌ
م��ا ك��ان مفعول ال��زم��ن عليك ؟ ي�شعر م��ن يح ِّدثك أ� َّن��ك بقيت على اجل��ذر َّي��ة
نف�سها ،والتح ُّرر نف�سه اللذين اتَّ�سمت بهما كتاباتك الأوىل� ،أال يد ِّور العمر زوايا الفكر ؟
اخل ّ
��ط م�ستقيم م��ع بع�ض الإي�ضاحات وم��زاول��ة عمل التح ّرر م��ن البديه ّيات
الوهم ّية...
ح ِّدثني عن ال�شيخوخة...
ال�سن تقول ملن يريد معانقتها« :اخلتيار ّية بيق ّرفوا»!
كانت �إحدى خاالتي املتق ّدمة يف ّ
أي�ضا
لكن ال�شيخوخة هي � ً
قد يكون يف هذا القول الكثري من احلكمة والواقع ّيةّ ...
كما قلت �سابقًا عودة �إىل الطفولة ...وهذه العودة هي ما يك ّون القيمة الأ�سا�س ّية لل�شيخوخة.
اجل�سدي و�أحيا ًنا
ال�سن ،وقد اخترب احلياة مل ًّيا ،وعلى الرغم من ت�ضا�ؤل ن�شاطه
فالطاعن يف ّ
ّ
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العقلي ،عاد �إىل حكمة الأطفال .فالطفل لي�س له عقائد ثابتة ،بل هو ح ّر متح ّرر ...هو منفتح
ّ
ّ
ّ
ب�شري
ل
ك
يرى
حاملها
جتعل
ال�شيخوخة
كذلك
أ�شياء...
�
و
ب�شر
من
حميطه
ن
و
يك
ما
ل
ك
على
ّ
ّ
�أ ّو ًال و�آخ ًرا كائنًا �إن�سان ًّيا ،يتعامل معه ك�إن�سان من دون و�صفه ب�أنّه �أبي�ض �أو �أ�سود� ،أو من هذا
الدين �أو ذاك ...يرى الإن�سان كما يبدو ك�إن�سان وكما تظهره معامالته و�أفعاله� ...أرى ،يف
�ضوء هذا الو�صف� ،أنيّ كنت يف ال�شيخوخة منذ طفولتي ،وما زلت ...طف ًال �شيخً ا� ،شيخً ا
ال�سن العائد طف ًال
طف ًال ! ...وكما الطفل بحاجة �إىل العطف واحلنان ،ف�أرى الطاعن يف ّ
ي�شعر مبثل هذه احلاجة ...و�إن مل يت� ّأت له الفوز مبا يل ّبيها ...ويبقى را�ض ًيا ...ومن امل�سنّني
يحب اللعب ...فقد يلعب يف الكتابة �أو يف القراءة �أو يف املنادمة �أو يف � ّأي
من هو كالأطفالّ ،
امل�سن �أنّه ما عاد من الزمن
خدمة تطلب منه يف نطاق ا�ستطاعته ...ويف �آخر املطاف يرى ّ
احلا�ضر ...بل �أنّه منذ ظهوره يف الكون كان ال �شيء يذكر !
ماذا عن الوحدة ؟ هل ي�ؤن�سك حديثك امل�ستم ُّر مع نف�سك وي�س ِّليك عن رفقة
الآخرين؟ �ألي�ست ال�صداقة كما قال �أبيقور إ�ح��دى أ�ك��رم الهدايا التي ت�سبغها احلكمة؟
فماذا عن �أ�صدقائك ؟
طال حديثي مع ك ّل من كتب بكوين قر�أت ما كتب ...وطال تعاملي مع تالميذي
وط ّالبي يف �سنوات تدري�سي ...ومنهم من ارت�ضى �أن �أك��ون من �أ�صدقائهّ ...ثم يل من
الأ�صدقاء من ارت�ضاين �صديقًا ...ال �أبادر بطلب ال�صداقة كي ال ‘�أتقّل د ّم’ على �أحد ! أ� ّما
�إذا ارت�ضاين �أحدهم �صديقًا ،فذلك ي�سعدين...
هل �أحرجك �إذا ما �س�ألتك هل ترت�ضينني �صديقًا �إن حاولت �أن �أكون خفيف الظ ّل
ما �أمكن ؟
احلب؟
ماذا عن ّ
وحب النا�س» ،مبن فيهم العد ّو وامل�سيء ،ح ًّبا باهلل...
«حب اهلل ّ
ربيت على ّ
‘احلب’
الطبيعي� ...أرى � ّأن ما ي�س ّمى
الب�شري
للحب
ّ
ّ
ال �أخفي تقديري اخلال�ص ّ
ّ
احلب ي�شمل جميع الأبعاد التي يتك ّون منها،
لواله ملا كان للحياة من ‘طعم’� ،شرط �أن يكون ّ
ال�سيكولوجي
ج�سدين للإجناب� ،صعو ًدا �إىل البعد
بد ًءا من البعد
البيولوجي مبعنى اتحّ اد َ
ّ
ّ
يتم االع�تراف بحقوق
�شخ�صني ،و�إىل البعد ال
حيث احل ّ��ب مبعنى اتحّ��اد
إجتماعي حيث ّ
َ
ّ
احلب تكتمل
الزوجني والأوالد ّ
َ
ويتم ان�سجام املجتمع ومن ّوه ،و�إىل بعد املق ّد�س مبعنى �أنّه يف ّ
�إن�سان ّية ك ّل واحد من املتحا َّبني والإن�سان ّية ال�شاملة لكون الإن�سان كائنًا مق ّد ً�سا ...عل ًما � ّأن
هذه الأبعاد تتداخل ...وقد ينف�صل بع�ضها عن بع�ض...
ولع ّلي لو ربيت على طريقة مغايرة لكنت مثل �سائر النا�س الطبيع ّينيّ ...ثم فاتني
ّ
ال�سن.
‘احلظة’ مع تق ّدمي يف ّ
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ر�ضا يكاد يكون �صوف ًّيا ،بني كتبك...
تبدو يل را�ض ًياً ،
الر�ضا تع ّلمته ومار�سته وما �أزال �أو �أحاول ...ت�ص ّوف� ...إذا �شئت� ،شرط �أن يكون
الر�ضا بالواقع ...الكتب حقلي ،والكتابة عملي ‘كف ّالح’ ،ال �أعرف � ّأي مهنة غريها �أمتهنها.
يف معر�ض الكالم على الت�ص ّوف� ،أذكر حدي ًثا جرى بيني وبني �صديقي ال�شيخ �شفيق جرادي،
ومتخ�ص�ص بالت�ص ّوف والعرفان .يف �سياق احلديث ،قلت
م� ّؤ�س�س معهد املعارف احلكم ّية
ّ
مما يقبل به العرفاءً � .إذا كنت ،من حيث
�إنيّ اخرتت لنف�سي طريقة الفل�سفة .فقال � ّإن ذلك ّ
أي�ضا � ّأن
ال �أدري ،من عداد املت�ص ّوفني �أو العرفاء� ،أو على الطريق كما الطالب� ...أذكر � ً
املت�ص ّوف يطلب املالمة ،لكونه ال يكرتث ملا يتع ّلق به النا�س من معتقدات وقواعد ولياقات� ،إذ
واحدا �أجزا�ؤه الكائنات جمي ًعا.
�إنّه يطلب االتحّ اد باهلل ويرى الكون ج�س ًما ً
واملوت ؟
�أه ًال و�سه ًال به متى حان وقته� .أذكر �إعجابي بق�صيدة فينيي ‘ Vignyموت الذئب’،
حيث ي�صف كيف ميوت الذئب من دون �أن ُي�سمع �صوتًاّ ...ثم العربة على ل�سان الذئب � :أنني،
بكاء ،كالم ،هذا ما يفعله اجلبان اخل�سي�س ...تعذّب ومت �صامتًا !
�أ ّما �إذا ق�صدت معرفة ر�أيي يف ما بعد املوت ،ف إ�نّه ال ي�سعني �إ ّال القول  :ال �أدري!
ما عدا � ّأن اجل�سد يتح ّلل ،كما يبدو لك ّل النا�س ...يف هذا ال�سياق يح�ضرين ما قر�أته حني
بو�سويه  Bossuetومدام دي �سيفينيه Madame de
كنت �أد ّر ٍ�س الأدب
الفرن�سي  :اجتمع يف ندوة ّ
ّ
 ،Sévignéوكانت مك�شوفة الرقبة والكتفني .فقال لها بو�سويه  :ك ّل هذا �سي�صري ترا ًبا .ف�أردفت:
�سي�صري ترا ًبا ،يا �س ّيدي ،لكنّه لي�س ترا ًبا الآن ! .Ça sera, Monseigneur, mais ça n’est pas
ماذا عن ‘الالمتناهي’ الذي يتطابق فيه الواقع واملعنى ؟
لي�س يف متناول الب�شر ِّيني� ...إ ّال �أنيِّ قلت �أحيا ًنا يف بع�ض كتاباتي ،م�ستعم ًال املقوالت
الدين َّية� ،إنّه من املمكن� ،أنرتوبولوج ّيا ،اعتبار اهلل� ،إله الأديان ،هو املعنى الذي يطلبه الواقع
الإن�ساينُّ ،واعتبار الإن�سان هو الواقع� ،أي جت�سيد وحتقيق �أو موقعة اهلل ...من يدري ! ...لع َّل
الكون بكامله هو يف �آن الواقع واملعنى� ،أو هو الواقع الطالب لقاء معناه ...بال نهاية ...هذه
هي تاريخان َّية الكون ...الواحد !
� ِأمن كلمة �أخرية يف ختام حواراتنا؟
�إنمّ ا لعب هي احلياة� ...س ّيان عندي ما كان ويكون... ou mâllon ...
و�أ�شكر لك وللق ّراء معاناتكم ...وع��ذ ًرا على اقتحامي �صفاءك و�صفاء الق ّراء
وتعكريه� ...إ ّال �إذا كان قد راقت لكم امل�شاركة يف لعبة الكالم هذه ...وهي لعبة احلياة.
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خمتارات من كتابات بول�س اخلوري

I

الثقافة
1

�أ مقومات الثقافة
يف الأ�صل ،جند موق ًفا �إجمال ًّيا من الكائنات ومن احلوادث� ،أي موق ًفا من الكون
مبا هو واقع معطى .و�إجمال ّية املوقف تعني �أنّ الإن�سان ،بجميع قدراته وجميع �أبعاد كيانه،
ان�صب يف عالقته بالكون على نح ٍو بات وجوده معه يتح ّدد بهذا املوقف.
ّ
واملواقف على �أ�شكال ،منها ،على �سبيل املثال ،موقف قبول الواقع تب ًعا ملبد�ٍأ
الواقع ّية يف نظر ّية فرويد ،وموقف ر�ضى الت�سليم تب ًعا ملبد�أٍ الرواق ّية ،وموقف الرف�ض الذي
يتم ّيز به �سنّ املراهقة ،وموقف التم ّرد يف نظر ّية �ألبري كامو ،وموقف االعتماد على القدرة
أ�سطوري بروميتيو�س عند الإغريق ،هذا البطل الذي بات رمزً ا
الذات ّية املتم ّثل بالبطل ال
ّ
أ�سا�سي ،فهو ينعك�س �أو يعبرّ عن نف�سه ،منتق ًال
ومثا ًال للإن�سان
ّ
الع�صري .و�أ ًّيا كان املوقف ال ّ
مو�ضوعا ،يف �أ�شكال �أو جماالت �أربعة تتك ّون من جملتها املجاالت
من كونه ذاتًا �إىل كونه
ً
والن�شاطات التي تتح ّدد بها وت�ؤ ّديها الأنظومة االجتماع ّية الثقاف ّية]...[ .
هنا جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ هذه العنا�صر التي تتك ّون منها البنية الثقاف ّية هي
اجلماعي ،مع احتمال وجود فوارق واختالفات
نف�سها عنا�صر البنية الذهن ّية ذات الطابع
ّ
عند الأف��رادّ .ثم �إنّ هذه الأنظومة جتد يف اللغة وطرائق ا�ستعمالها تعب ًريا عنها .ز ْد على
جوهري ومنها ما هو
واجلماعي ،يحدث تغيريات ،منها ما هو
الفردي
ذلك �أنّ االختبار،
ّ
ّ
ّ
خا�ص تتم ّيز
ري �أو تاري ٌخ ذو طابع ّ
عر�ضي ،يف بنيان العنا�صر .ومن هذه التغيريات ينتج م�ص ٌ
ّ
به الأنظومة االجتماع ّية الثقاف ّية .وهذا امل�صري يحكمه االختبار� .إ ّال �أ ّنه يتط ّور وف ًقا للبنية
الثقاف ّية الأ�سا�س ّية باعتبارها من الثوابت.
ب و�صف الأنظومة الثقاف ّية
ينطلق ه��ذا الو�صف من امل��ب��د أ� القائل ب���أنّ الثقافة هي جممل مرافق احلياة
اجلماع ّية ،مبا هي نتاج الن�شاطات الإن�سان ّية وتعبري عنها ،وبالتايل مبا هي جت ّلي القدرات
الب�شري.
والأبعاد املق ِّومة للكائن
ّ
هناك� ،أ ّو ًال ،املرافق التي تت�أ ّلف منها احلياة اجلماع ّية ،وهي جماالت التقنية
والفنّ والأخالق والعلم واملجتمع والدين .في�شمل جمال التقنية الأ�شياء امل�ص َّنعة والأدوات
واملهارات .وي�شمل جمال الفنّ الأعمال والأ�ساليب .وي�شمل جمال الأخالق �أمناط ال�سلوك
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والعادات والقواعد .وي�شمل جمال العلم املعارف والنظر ّيات واملناهج .وي�شمل جمال املجتمع
العالقات والأحكام وال ُنظم االجتماع ّية واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية .وي�شمل جمال الدين العقائد
الديني.
والعبادات والفنون الدين ّية والأخالق امل�ستوحاة من الدين وال ُنظم املق ِّومة للمجتمع
ّ
ّثم نلحظ �أنّ ك ًّال من هذه املرافق ت�ستقطبه قيمة من الق َيم احلافزة للحياة �أو
واجلماعي .وه��ذه الق َيم ،باعتبارها ال�شروط املو�ضوع ّية املثال ّية ،هي،
الفردي
الن�شاط
ّ
ّ
على التتايل ،بالن�سبة �إىل املرافق الثقاف ّية املذكورة ،املنفعة ،واجلمال ،واخلري ،واحلقيقة،
والإن�سان الآخر �أو اخلري العا ّم ،واهلل.
ّثم نلحظ الن�شاطات واملواقف املختلفة املتوافقة مع الق َيم واملرافق الثقاف ّية
املذكورة .وهي ن�شاطات ومواقف مزدوجة بالن�سبة �إىل ك ّل قيمة وك ّل جمال .فالإن�سان ،فردًا
�أو جماع ًة ،هو ،بالن�سبة �إىل املنفعة ،من ِتج وم�سته ِلك يف جمال التقنية .وهو ،بالن�سبة �إىل
مبدع ومتذ ِّوق يف جمال الفنّ  .وهو ،بالن�سبة �إىل اخلري ،فاعل وحاكم يف جمال
اجلمالِ ،
مبتكر وناقد يف جمال العلم واملعرفة .وهو ،بالن�سبة
الأخالق .وهو ،بالن�سبة �إىل احلقيقةِ ،
�إىل الإن�سان الآخر ،يف موقف الباحث عن التج ّمع وموقف الباحث عن االتّ�صال وامل�شاركة
والتنظيم يف جمال احلياة االجتماع ّية .وهو ،بالن�سبة �إىل اهلل ،يكتفي بالإميان �أي بالت�سليم
والطاعة� ،أو ي�سعى �إىل حتقيق ذاته يف �أ�سمى �أبعادها الإن�سان ّية.
و�أخ ًريا نلحظ ال�شروط الذات ّية� ،أي الكفايات والقدرات التي ت� ّؤهل الإن�سان ليقوم
العملي امل� َّؤهل لإنتاج ما
بالن�شاطات ويتّخذ املواقف املذكورة .وهي ،يف جمال التقنية ،الذكاء
ّ
ينفع ،واحلاجات التي ي�سعى امل�ستهلك �إىل تلبيتها .وهي ،يف جمال الفنّ  ،العبقر ّية� ،أي القدرة
على الإبداع ،والذوق� ،أي القدرة على متييز اجلميل من القبيح .وهي ،يف جمال الأخالق،
الإرادة �أو القدرة على الفعل ،وال�ضمري �أو القدرة على احلكم يف ما هو خري وما هو �ش ّر .وهي،
النظري واملبدع ،القادر على �إنتاج املعرفة واكت�ساب العلم،
يف جمال العلم واملعرفة ،الذكاء
ّ
والروح النقد ّية �أو القدرة على متييز احلقّ من الباطل .وهي ،يف جمال احلياة اجلماع ّية،
غريزة التج ّمع من �أج��ل ال�شعور بالطم�أنينة ،والقدرة على التنظيم العقال ّ
ين للعالقات
خ�ص ال�سلطة
خ�ص اخل�يرات والأم��وال ويف ما ّ
االجتماع ّية والعالقات بني الأف��راد يف ما ّ
واحلكم .وهي ،يف جمال الدين ،احلاجة �إىل اخلال�ص ،والقدرة على جتاوز الذات �سع ًيا �إىل
املطلق.
وتكتمل الأنظومة الثقاف ّية ب�إ�ضافة عن�ص َرين جتتمع فيهما الثقافة ك ّلها .أ� ّولهما
اللغة مبا هي �أداة التثقيف وحاملة الثقافة وحافظتها ،وثانيهما التاريخ مبا هو دينام ّية الإبداع
الثقا ّيف وف�سحة وجود الثقافة يف جت ّلياتها وتط ّورها]...[ .
يبقى النظر يف العالقة بني الفل�سفة والثقافة .ميكن أ� ّو ًال ت�ص ّور هذه العالقة على
غرار العالقة بني العي�ش والتفكري .فاملجاالت الثقاف ّية ميكن اعتبارها وجوهً ا �أو قطاعات
للحياة �أو للأن�شطة الإن�سان ّية ،يف حني �أنّ الفل�سفة لي�ست �أ ًّيا من هذه الأن�شطة ،بل هي �إعمال
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الفكر يف هذه املجاالت ،وهي تف ّكر يف �أ�سا�س الأن�شطة واملنتَجات الثقاف ّية ويف قيمتها .لكن،
انطال ًقا من ذلك� ،أمكن القول �إنّ الفل�سفة هي �شكل الثقافة املتم ّيز ،لكون التفكري والوعي هما
الدرجة الأ�سمى للعي�ش الإن�سا ّ
ين وت�أ�صيل هذا العي�ش .وث ّمة مقاربة ثالثة للعالقة بني الفل�سفة
العملي .لي�ست الرباك�سي�س موقف الت�أ ّمل
والثقافة ،هي مفهوم الرباك�سي�س � praxisأي التطبيق
ّ
الذي يف�صل الفيل�سوف عن العامل وعن م�شكالت احلياة الواقع ّية .وهي لي�ست � ً
أي�ضا جم ّرد
فعل �أو تطبيق كما هو الت�ص ّرف الآ ّ
يل يف النظر ّية ال�سلوك ّية  .behaviorismالرباك�سي�س ،مبا
ين ،هي الفعل الواعي والعقال ّ
هي فعل �إن�سا ّ
ين .ومن هذا الوجه �أمكن و�صف الفل�سفة ب�أ ّنها
نقديُ ،يعنى بالواقع املح�سو�س ،ويحاول �إثبات مقت�ضى احلقيقة يف قلب الواقع ،كي
موقف ّ
يتك ّون الواقع على حقيقته.
II

2

الثقافة العرب ّية

مق ّومات الثقافة العرب ّية ميكن تلخي�صها يف �أربعة عنا�صر ،هي اللغة العرب ّية،
العربي الذهن ّية الناجتة عن
والإ�سالم ،والنظرة الدين ّية ال�شرق ّية �إىل العامل ،وبنية الإن�سان
ّ
العنا�صر الثالثة الأوىل.
�أ اللغة العرب ّية
تق�سم ،وجدنا
العن�صر الأ ّول هو اللغة ،لأ ّنه� ،إذا جتاوزنا ال�شكل ّيات القانون ّية التي ّ
الطبيعي ،وذلك مبقدار ما يتك ّون املجتمع
اللغوي ي�ش ّكل الأ�سا�س الثابت للت�ضامن
�أنّ الرباط
ّ
ّ
جمتمع ما باالتّ�صال وامل�شاركة يف
من االتّ�صال وامل�شاركة� .صحيح �أ ّنه ميكن االنتماء �إىل
ٍ
ت�ضم ك ّل �أنواع الإ�شارات ،ولي�س فقط الإ�شارات اللغو ّية.
�إطار �أنظومة �شاملة من الرموز ّ
وهذا ما مي ّكن من امتالك جوهر البنية الذهن ّية العرب ّية ،حتّى مع جهل اللغة العرب ّية �أو
عدم الكتابة بها .لك ّنه �صحيح � ً
العربي عندما
أي�ضا �أنّ البلدان العرب ّية تتع ّرف على طابعها
ّ
تكون اللغة العرب ّية هي اللغة ال�سائدة� ،إن على �صعيد الن�شاطات الر�سم ّية �أو على �صعيد
احلياة اليوم ّية .هنا جتدر الإ�شارة �إىل الفرق بني اللغة العرب ّية الف�صحى واللهجات العرب ّية.
اللهجات �أداة احلياة اليوم ّية ،فهي تختلف باختالف املجموعات الإن�سان ّية ،وتتط ّور مبوجب
يف�سر
حاجات ك ّل جمموعة ،وت�ستوعب دومنا تبديل ما ت�أخذه عن اللغات الأجنب ّية .وهذا ما ّ
اخلا�صة .على عك�س ذلك ،ت�ش ّكل العرب ّية
�صعوبة التفاهم عندما يتك ّلم املتخاطبون ك ٌّل بلهجته
ّ
الف�صحى ،وهي �أ�سا�س اللهجات املختلفة ،ال�صورة الثابتة ل ّلغة ،والتعبري املتعا َرف عليه عن
الثقافة العربية.
من هنا املكانة املم َّيزة ل ّلغة الف�صحى عند العرب .فهي �أ ّو ًال لغة القر�آن ،اللغة
عربي �إ ّال وي�ؤخذ
املق ّد�سة ،لغة التزيل
النهائي واملبني ،لغة ال�صالة والعبادةّ .ثم لي�س من ّ
ّ
اخلطابي �أو النرث املكتوب .وي�صل
ب�سحر اللغة القر�آن ّية �أو اللغة ال�شعر ّية� ،أو ببيان النرث
ّ
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�إجالل اللغة هذا �إىل ح ّد ج ْعل مت ّلك اللغة العرب ّية مراد ًفا لتم ّلك العلم ،وذلك لي�س فقط
أ�سا�سي.
لأنّ اللغة ،يف �آخر املطاف ،تعبرّ عن ك ّل �شيء ،بل لأنّ علم اللغة بذاته ُيعترب العلم ال ّ
و�أخ ًريا ال ميكن �إغفال الواقع التاريخي ،واقع �أنّ اللغة العرب ّية يف الع�صر الو�سيط كانت لغة
الثقافة ،كما كانت اللغة اليونان ّية واللغة الالتين ّية ك ٌّل منهما يف زمنها ،وذلك لأنّ الثقافة
العرب ّية يف الع�صر الو�سيط كانت الثقافة على الإطالق …
ب الإ�سالم
هذا االح�ترام ل ّلغة له طابع مق ّد�س ،بدليل كون الإ�سالم عن�ص ًرا جوهر ًّيا من
متالزمني �إىل ح ّد الرتادف،
مق ّومات الثقافة العرب ّية� .أن يكون الإ�سالم والثقافة العرب ّية
َ
هو �أم ٌر م�س َّلم به وال يرقى �إليه ّ
ال�شك يف ذهن �أغلب ّية العرب امل�سلمني .ميكن القول� ،إىل
حدٍّ ما� ،إنّ القر�آن �ص َنع اللغة العرب ّية و�س ّوى الثقافة العرب ّية .ولي�س ما يدعو �إىل ا�ستغراب
ذلك �إذا تن ّبهنا �إىل �أنّ الدين ،حني تعبرّ عنه لغة جمموعة �إن�سان ّية ،ي�سهم بذلك يف تثبيت
جمتمع ما هي التعبري املثا ّ
يل عن القيم املم ِّيزة لهذا
هذه اللغة .وذلك لأنّ وظيفة الدين يف
ٍ
املجتمع �أو االحتفاظ بها �ساملة دومنا م�سا�س .على هذا النحو ،ميكن القول �إنّ الإ�سالم يحتوي
جوهر الثقافة العرب ّية ،قيمها ومواقفها وت�ص ّوراتها الثابتة .ومن ناحية ثانية� ،إنّ تط ّور الثقافة
والعلمي اليونا ّ
وال�شرقي
ين
الفل�سفي
خ�صو�صا عن طريق ا�ستيعاب الرتاث
التاريخي،
العرب ّية
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ومن َث ّم �إغنائه ،كان مل�صلحة الإ�سالم ،ملجده وعظمته.
إ�سالمي والثقافة العرب ّية ي�ش ّكل �أ�سا�س التح ّفظ
هذا التالزم بالذات بني الدين ال
ّ
عند الكثري من العرب امل�سيح ّيني .هم واعون �أ ّنهم عرب و أ� ّنهم م�سيح ّيون .ولذا فهم ،من
ج ّراء اخللط بني الثقافة والدين ،على و�شك �أن يتخ ّلوا عن انتمائهم �إىل العروبة الثقاف ّية
الديني �إىل امل�سيح ّية .وهم بدورهم مييلون �إىل اخللط بني الدين
ليحتفظوا بانتمائهم
امل�سيحي
ّ
ّ
ما�ض ولىّ  ،و�إ ّما يف
واحل�ضارة �أو الثقافة امل�سيح ّية ،وتراهم يبحثون عن هذه الثقافة �إ ّما يف ٍ
ثقافات �أجنب ّية� ،أوروب ّية يف الغالب ،يعتقدون �أ ّنها مت ّثل الثقافة امل�سيح ّية واحل�ضارة امل�سيح ّية.
هنا تلتقي ،على ما يبدو ،جهود الكثري من العرب ،امل�سلمني وامل�سيح ّيني ،لإزالة
�سوء التفاهم باللجوء �إىل التمييزات الالزمة .فالإ�سالم ،بو�صفه دي ًنا ،يتم ّيز بو�ضوح من
الثقافة العرب ّية .من ح�سنات هذه الر�ؤية أ� ّنها ت� ّؤ�س�س الوحدة العرب ّية على قاعدة ثقاف ّية
إ�سالمي ،من
ت�ستقطب العرب �أ ًّيا كانت دياناتهم .لكن ،من ناحية ثانية ،يتغ ّلب الرباط ال
ّ
العاملي والإن�سا ّ
ين ،على الرباط الثقا ّيف
حيث ُبعدُه
العربي .ومع ذلك جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
ّ
ّ
تنحي ك ّل ما ال يحمل الطابع ال
إ�سالمي� ،أو ت�سعى ب� ّأي ثمن �إىل �أن
الوحدة الإ�سالم ّية قد ّ
ّ
إ�سالمي ،من دون � ّأي اعتبار للفروقات ،بل برف�ض مبد�أ التع ّدد ّية،
ُتخ�ضع ك ّل �شيء للنظام ال
ّ
وهو �إحدى امليزات الأ�سا�س ّية لروح املجتمعات الع�صر ّية.
�أ�سا�س هذا اخلالف وهذا الرت ّدد �أنّ الإ�سالم ،والك ّل يعلم ذلك ،هو دين وثقافة
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وح�ضارة يف �آن .فهو اتّ�صال باهلل ،و�أنظومة من الت�ص ّورات والقيم ،وتنظيم للحياة اجلماع ّية.
والك ّل يعرف العبارة ال�شائعة القائلة ب�أنّ الإ�سالم دين ودنيا .من هنا موقفان من الإ�سالم.
الديني باعتباره �شرط الثقافة واحل�ضارة الأ�صيلة .وثانيهما ترجيح
�أو ّلهما ترجيح الوجه
ّ
الوجه الثقا ّيف باعتباره جما ًال م�ستق ًّال من جماالت احلياة اجلماع ّية ،بل باعتباره القاعدة
الديني .هذا التمييز ال يعني التعار�ض ،بحيث يقت�ضي �إ ّما الوقوف
التي ينبني عليها النظام
ّ
مع الدين �ض ّد الثقافة ،و إ� ّما الوقوف مع الثقافة �ض ّد الدين .فب�إمكان العرب �أن يعملوا يف �آن
على �إقامة الوحدة الإ�سالم ّية وتدعيمها متجاوزين حدود العروبة القوم ّية والثقاف ّية ،وعلى
العربي.
�إقامة وتدعيم وحدة عرب ّية جتمع ك ّل الذين ي�شاركون يف النظام الثقا ّيف
ّ
ج النظرة �إىل الكون
من خالل معامل العن�صرين الأ ّولني للثقافة العرب ّية ،وهما اللغة العرب ّية والإ�سالم،
ميكن ا�ستك�شاف معامل النظرة �إىل الكون التي تتم ّيز بها العروبة .هذه النظرة ،وهي نظرة
�شرق ّية ،وبو�صف � ّ
أ�سا�سا دين ّية يف جوهرها .وهي� ،إذ ت�ؤ ّكد وجود اهلل على أ� ّنه
أدق �سام ّية ،هي � ً
كائن مطلق واحد وفاعل مطلق واحدّ ،
إلهي �شمول ّية الكيان وجوهر
تلخ�ص يف هذا الوجود ال ّ
احلقيقة .وبالتايل ف�إنّ �سائر ما ُيرى �أو ما يبدو أ� ّنه موجود ،لي�س له من حقيقة غري احلقيقة
التي تتح ّدد بها الإ�شارة ،عل ًما �أنّ كيان الإ�شارة يقت�صر على كونها ّ
تدل على غريها .فعلى
هذا النحو ،يقت�صر كيان الإن�سان والعامل على كونهما �إ�شارة ّ
تدل على وجود اهلل املتعايل
بوحدان ّيته .يف هذا املعنى ،ال يكت�سب الإن�سان �شي ًئا من التما�سك �إ ّال بف�ضل العالقة التي �شاء
بخا�صة يف �شكل التنزيل بوا�سطة الأنبياء ،ويتق ّبله
اهلل برحمته �أن يقيمها معه ،والتي تظهر ّ
الإن�سان ب�أخل�ص الإميان� .إذا كان هذا هو جوهر النظرة الدين ّية �إىل الكون ،فلي�س للعقل
وتوجهه.
الب�شري �ش�أن كبري فيها،
ّ
ً
خ�صو�صا �إذا كان من ميزات العقل �أن ي�ستق ّل يف عمله ّ
منطقي ،ويعبرّ عنه مبد أ� العالقة والرتكيب
فعلى هذا النحو� ،إنّ ما يقت�ضيه العقل من ترابط
ّ
املنطقي ُيه َمل ك ّل ًيا،
ومبد أ� ال�سبب ّية �أو احلتم ّية الذي مي ّكن من تو ّقع الأحداث ،هذا الرتابط
ّ
بل يناق�ضه التـ�أكيد امل��زدوج ،ت�أكيد املذهب ال��ذ ّر ّي  atomismeوت�أكيد مذهب املنا�ســبات
ين واملجال الإن�سا ّ
 ،occasionnalismeيف املجال الكو ّ
ين .ثم �إنّ العقل ،وهو ي�ؤ ّكد وجود عامل
اجلواهر الثابتة ،تناق�ضه الر�ؤية التاريخ ّية والوجود ّية للواقع الإن�سا ّ
إلهي يعبرّ
ين .التعايل ال ّ
عنه القول بالتوحيد ،ويعبرّ عنه � ً
أي�ضا القول بامل�شيئة الإله ّية املطلقة  ،arbitraireو�إذا كان ك ّل
عندئذ يظهر معنى القول بهبائ ّية الإن�سان
�شيء ق�ضت به وق ّدرته �إرادة اهلل املطلقة احلر ّية،
ٍ
يف جوهره وببطالن العامل.
انطال ًقا من هذا الأ�سا�س ،ومن دون ا�ستباق و�صف الذهن ّية التقليد ّية الذي ي�أتي
تف�صيله الح ًقا ،ميكن �إ�ضافة املالمح التالية ،وهي جزء من �أنظومة الرموز العا ّمة التي
العربي� .أبرز هذه املالمح بنية املجتمع الهرم ّية .وهي ال تخلو من املفارقة،
يتم ّيز بها املجتمع
ّ
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إ�سالمي الذي يح ّدد البنية االجتماع ّية ي�ؤ ّدي تطبيقه بالأحرى �إىل ما
الديني ال
لأنّ املبد أ�
ّ
ّ
ي�شبه الدميقراط ّية الك ّلية ،بحيث يكون لك ّل فرد اتّ�صال مبا�شر بال�شريعة الإله ّية التي عبرّ
ن�ص القر�آن املنزَ ل .يف الواقع ،هذا الرجوع �إىل ال�شريعة الإله ّية هو الذي تقوم عليه
عنها ّ
هرم ّية البنية االجتماع ّية .ذلك أ� ّنه �إذا كان الإن�سان خليفة اهلل يف الأر�ض� ،أمكن الإ�ضافة
والن�ص القر آ� ّ
ين هم الذين مي ّثلون ال�سلطة الإله ّية لدى �سائر
�أنّ العلماء العارفني بال�شريعة
ّ
َ
هرمي
�أفراد املجتمع .من ناحية ثانية ،أ�رغمت مقت�ضيات احلكم
ال�سيا�سي على �إقامة ت�سل�سل ّ
ّ
دنيوي ،يتعار�ض مع طابع ال�سلطة التي ميار�سها
من القادة الذين ميار�سون �سلطة ذات طابع ّ
العلماء من رجال الدين .فث ّمة �إذن نظام قائم ،ي�صمد طاملا مت ّكن من تربير وجوده بقيامه
على ال�شريعة الإله ّية .من هنا بع�ض مالمح احلياة االجتماع ّية� .أ ّولها التد ّين ،وهو ي�شمل
جميع �أوجه احلياة اليوم ّية ويطبعها بطابعه ،بحيث ت�ؤ ّلف ال�صالة و�سائر فرائ�ض الدين
االجتماعي للأ ّمة .وامليزة الثانية هي
والعبادة جز ًءا من الفرائ�ض التي يتك ّون منها الرباط
ّ
الرجوع امل�ستم ّر واملتك ّرر ،مبنا�سبة � ّأي حدث �أو � ّأي و�ضع� ،إىل اهلل بو�صفه الفاعل وال�شاهد
واحلاكم وال�سلطة العليا التي تفر�ض موقف اال�ست�سالم واخل�ضوع غري امل�شروط .وامليزة
ً
تعوي�ضا عن ال�شعور بالعبث ّية
الثالثة هي الت�ضامن ،وهو ي�صل �إىل �أبعد ح ّد ،وبذلك يبدو
وبفقدان الكيان الذي يعرتي الفرد عندما يرى نف�سه �أمام �إله هو الك ّل .هذا الت�ضامن ينحو
نحو الأخ ّوة والتعاون ،ولك ّنه � ً
أخالقي ،والتز ّمت دليل
أي�ضا قد يتو ّلد منه ما ي�شبه التز ّمت ال
ّ
اجتماعي يفر�ض موقف االنقياد
وا�ضح على �إكراه
االجتماعي الذي ُيبطل ا�ستقالل ّية الأفراد.
ّ
ّ
امل�سيحي يف داخل
إ�سالمي هذه تن�سحب ،مع الفارق ،على املجتمع
ميزات املجتمع ال
ّ
ّ
امل�سيحي ُتع ّد الهرم ّية من ال ُنظم .وهذا غال ًبا ما �أ ّدى �إىل تعار�ض
العربي .يف املجتمع
املجتمع
ّ
ّ
الر�ؤ�ساء الدين ّيني والقادة املدن ّيني .على هذا النحو ،يظهر الت�ضامن يف ال�شعور باالنتماء
الطائفي وبواجب الدفاع عن م�صالح الطائفة� ،أي اجلماعة التي يربط �أع�ضا َءها بع�ضهم
ّ
الديني الواحد .وعلى هذا الت�ضامن يقوم التد ّين ،وهو من ميزات الذهن ّيات
إميانُ
ل
ببع�ض ا
ّ
التقليد ّية �إجما ًال ،ومن عالمات االنتماء �إىل املجموعة الطائف ّية .ومن هذا الت�ضامن
الطائفي
ّ
االجتماعي �ضما ًنا ل�شخ�ص ّية املجموعة والندماج الفرد يف املجموعة.
يتو ّلد االنقياد
ّ
د البنية الذهن ّية
العربي
هذه املالمح ،مالمح النظرة العرب ّية �إىل الكون ،تنعك�س يف بنية الإن�سان
ّ
الذهن ّية .من بني املواقف املم ِّيزة لها ،ميكن �أ ّو ًال ذكر التع ّلق باملا�ضي ،والوفاء للرتاث ،باعتبار
الحظ موقف االرجتال ،كما لو كانت اللحظة احلا�ضرة
الرتاث موطن الهو ّية .يف الوقت نف�سه ُي َ
التب�صر والتخطيط .على الرغم من ظاهر الأمر،
َ
وحدها ذات �ش�أن ،من دون احلاجة �إىل ّ
تناق�ض بني هذين املوقفني ،لأ ّنه �إذا كان ك ّل �شيء مق َّد ًرا منذ الأزل ،فالتك ّيف مع
لي�س من
ٍ
الآونة احلا�ضرة يعني اتّباع ّ
اخلطة املر�سومة وهي تتح ّقق من دون �أن يبقى للمبادرة الإن�سان ّية
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غري التك ّيف مع احلادث الطارئ .من هنا االلتبا�س يف معنى ال�سلوك املتك ّرر .فهو يعني �أحيا ًنا
�أوالية التكرار فقط .لك ّنه يف العمق يعني �أنّ ال�سلوك �إذا مل ي� ِأت بنتيجة يف �أوان ما ،فذلك ّ
يدل
على أ� ّنه مل يكن �آنَ �أوانه بعد ،و�أ ّنه بالتايل قد ينجح �إذا حدث يف �آونة �أخرى ويف �إطار ظروف
خمتلفة� ،أي يف الآونة املح َّددة بح�سب ّ
اخلطة الإله ّية املتعالية.
يف موازاة هذا التع ّلق باملا�ضي ث ّمة التع ّلق بالنظام القائم .هذا الوفاء للنظام هو يف
جوهره احرتام لل�سلطات ،حتى عندما تظهر عيوبها .من عنا�صر هذا املوقف عن�صر التخ ّوف
الرئي�سي فيه هو الإدراك ،و�إن كان ً
غام�ضا ،لوجود ال�سلطة
من القوى ال ُعلو ّية� .إ ّال �أنّ العن�صر
ّ
ال ُعلو ّية التي ّ
تدل عليها ال�سلطات الظاهرة .ومن ناحية ثانية� ،إنّ الأمانة للنظام القائم تعني
يف العمق احرتام ر�أي اجلماعة �أي الأخذ بالإجماع .وهذا يو ّفر للفرد الطم�أنينة التي يحتاج
اليها� ،أي �أن ال يكون منعز ًال ،بل �أن يكون جز ًءا من جمموعة مت�ضامنة .لكنّ هذا املوقف يرغم
االجتماعي ،لكونه يثري يف الفرد
أخالقي واالنقياد
الفرد ،يف الوقت نف�سه ،على التز ّمت ال
ّ
ّ
الرغبة يف �أن يكون جدي ًرا باالحرتام ،حتّى لو تع ّر�ض خلطر فقدان �شخ�ص ّيته املتم ّيزة .وهذا
يعني يف العمق �أنّ الفرد ّ
يتخطى مبا�شر ًة ال�صعيد
ال�شخ�صي �إىل �صعيد اجلماعة ،كما لو �أنّ
ّ
ال�شخ�صي �إ ّال �إذا اتّخذ مكانه يف الك ّل املر َّكب الذي هو اجلماعة.
ال�شخ�ص ال يحظى بتما�سكه
ّ
هذا ّ
ال�شخ�صي ي�شري �إىل موقفني متناق�ضني يف الظاهر ،متكاملني
التخطي لل�صعيد
ّ
يف الواقع ،هما ال َق َبل ّية وال�ضيافة .ال َق َبل ّية تعني ت�ضامن املجموعة ال�ض ّيقة ،يتج ّلى فيها النزوع
�إىل اخل�صو�ص ّية� ،أي �إىل ال�شعور بالفرق ،مع �إمكان الو�صول �إىل املعار�ضة وال�صراع .أ� ّما
ال�ضيافة ،فهي على العك�س تقدير للغريب وللغريّ ،
ال�شعوري،
وتدل على االنفتاح ،الواعي �أو
ّ
الب�شري .الفرق وا�ضح بني اخل�صو�ص ّية وال�شمول ّية .لكن ن�ستطيع � ً
أي�ضا �أن
على وحدة اجلن�س
ّ
نرى امتداد الأوىل يف الثانية� ،أو التح ّول من ال�شعور باالنتماء �إىل جمموعة �ض ّيقة� ،إىل ال�شعور
باالنتماء �إىل املجموعة ال�شاملة �أي الإن�سان ّية .من ناحية ثانية ،تتح ّدد ال�ضيافة ،مبا هي تق ّبل
للغري ،بوعي الفرق وق�صد املماثل يف �آن.
الب�شري الواحد.
املماثلة يف الإن�سان ّية ي�شعر بها ك ّل فرد يف �شكل م�شاركة يف الو�ضع
ّ
والكائن الإن�سا ّ
الديني
إثني �أو العامل
ّ
ين� ،إىل � ّأي جمموعة انتمى ،وب� ّأي عامل ت�أ ّثر ،بالعامل ال ّ
ال�سيا�سي ،يتح ّدد يف العمق بكيانه املتناهي وب�إمكاناته املحدودة.
�أو العامل الثقا ّيف �أو العامل
ّ
مو�ضوعا فيه ،بالظروف الكون ّية والتاريخ ّية التي يتك ّون
نف�سه
ً
أ� ّما العامل الذي يجد الإن�سان َ
منها هذا العامل ،فهو البيئة املفرو�ضة على الإن�سان ،ولي�س لأحد �أن يتباهى بامتياز القدرة
رب الكون والعاملني .وعلى هذا يقوم
على تغيري العامل� ،إ ّال �ضمن احل��دود التي ق�ضى بها ّ
الب�شري على ما هو عليه.
باحلري موقف القناعة� ،أي القبول بالو�ضع
موقف اال�ست�سالم� ،أو
ّ
ّ
وهذا املوقف هو موقف الواقع ّية �أكرث منه موقف ال َق َدر ّية كما يتعارف عليه النا�س .ال َق َدر ّية،
بو�صفها ال�شعور بعجز الإن�سان ،قد تدفع �إىل انتظار حدوث الأحداث من دون الإتيان ب� ّأي
فعل .أ� ّما ال�شعور بالعجز وبالكيان املتناهي عندما يكون الإن�سان �أمام اهلل ،في�صحبه االعتقاد

الآخر | �شتاء 2012

بول�س اخلوري

�أنّ الإن�سان خليفة اهلل يف الأر���ض ،و�أنّ عليه بهذا الو�صف �أن يعمل على ال�سيطرة عليها
لإخ�ضاعها حلاجاته .و�إىل ذلك ،هناك يف الإ�سالم فري�ضة اجلهاد ،فعلى امل�سلم �أن يبذل
كل ما �أمكنه من جهد ليجعل �شريعة اهلل تنت�صر يف ذاته ويف جماعة امل�ؤمننيّ ،ثم يف الب�شر ّية
ك ّلها .فرنى �إذن �أنّ نف�س ّية
العربي امل�سلم بعيدة ك ّل البعد عن ال�سلب ّية والك�سل اللذين يزعم
ّ
الكثري �أ ّنها تتم ّيز بهما.
للعربي
للعربي امل�سلم� ،أو
املوقف املم ِّيز
امل�سيحي على ال�سواء ،هو بالأحرى موقف
ّ
ّ
ّ
يوما بعد يوم .وهو ي�شمل الأمل
الإميان وال�صرب .الإميان خ�ضوع مطلق هلل ومل�شيئته كما تظهر ً
واليقني يف �آن ،ولذا فهو يتج ّلى يف �شكل ال�سكينة ،وال�سكينة نقي�ض الهياج الذي ال جدوى منه،
التن�صل .هذا هو �أ�سا�س موقف ال�صرب .وال�صرب ي�شمل
وهي لي�ست �سلب ّية مبعنى اال�ستعفاء �أو ّ
�إرادة القبول والقناعة ويف الوقت نف�سه رف�ض ا�ستعجال �سري الزمن ورف�ض اجلهد العنيد
لتغيري �سري الأحداث الذي ق�ضى اهلل به من قبل.
III

التح ّول الثقا ّيف

3

العربي احلا�ضر الأ�سا�س ّية هي ما ميكن ت�سميته الثورة الثقاف ّية،
م�شكلة العامل
ّ
أ�سا�سي
وتقني هو ال�شرط ال ّ
علمي ّ
مبعنى �أنّ تغيري الذهن ّية باكت�ساب ذهن ّية حديثة ذات طابع ّ
حل ّل �سائر امل�شكالت .ذلك �أنّ الذهن ّية اجلديدة مت ّكن من حتديد الأهداف حتديدً ا
�صحيحا
ً
ومن �إيجاد الو�سائل وتنظيمها على نحو يكفل الو�صول �إىل الأهداف .بهذا املعنى يكون و�ضع
العربي وما �سواه من البلدان املتخ ّلفة و�ض ًعا واحدً ا .لذا يجدر بنا �أن نقف على الأبعاد
العامل
ّ
ال�صحيحة مل�شكلة التح ّول الثقا ّيف هذه ،عن طريق حتليل ما تت�ض ّمنه من مفاهيم ،وهي
مفهوم الثقافة ،وطرفا عملية التح ّول ،وعمل ّية التح ّول نف�سها ،و�أخ ًريا املواقف النموذج ّية من
م�شكلة التح ّول الثقا ّيف.
�أ الثقافة والتح ّول الثقا ّيف
( )...لكون الثقافة �أنظومة ت�ص ّورات وتقنيات و�ضوابط ،ف�إ ّنها من ج ّراء بنيتها
التكراري للتقليد وبني الدينام ّية املغامرة للتجديد ،بني
نف�سها تنطوي على توتّر بني الثبات
ّ
الواقع ّية املا ّد ّية للتقنية واملعيار ّية املثال ّية للأخالق ،بني حتم ّية الف ّعال ّية واقت�ضاء الداللة .على
هذا النحوُ ،تعرف الثقافة من ما�ضيها ،لك ّنها ال حتيا �إ ّال بالتجديد الذي يعبرّ عن قدرتها
اخلا�صة� ،إذا
الإبداع ّية .الثقافة متوت �إذا جت ّمدت يف ما�ضيها .والثقافة حتيا بدينام ّيتها
ّ
حمل التقليد بذور التجديد� ،أو �إذا عبرّ ت تقنياتها عن �أخالقها .لكنه قد يحدث �أن تكون حياة
الثقافة ب�أن تتّخذ �شك ًال جديدً ا قوامه ربط �أخالق متج ّددة بتقنية م�ستو َردة .هذا التطعيم
قد ينجح يف بع�ض احلاالت� ،إ ّال �أ ّنه غال ًبا ما يكون جتديدً ا وهم ًّيا .ذلك لأنّ النموذج الثقا ّيف
اجلديد ،يف هذه احلاالت ،هو بالأحرى جتاور الأخالق التقليد ّية والتقنية احلديثة� ،أكرث منه
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ع�ضوي لهذه العنا�صر املتباينة.
تن�سيق �أو تكامل �أو ارتباط
ّ
باملعنى ال�شامل ،الثقافة واملجتمع �أو احل�ضارة نف�سها هي مرتادفة .وباملعنى
تدل الثقافة تقري ًبا على نف�س املحتوى الذي ّ
احل�صريّ ،
تدل عليه الرتبية �أو التن�شئة ،والذهن ّية
ّ
�أو البنية الذهن ّية ،والنظرة �إىل الكون ،وال�شخ�ص ّية الأ�سا�س ّية .وهي على �صلة بالإيديولوجيا،
لك ّنها ال تتطابق مع داللة الإيديولوجيا ،ذلك �أنّ �إيديولوجيات خمتلفة ومتخا�صمة قد تتك ّون
على الأ�سا�س الثقا ّيف الواحد.
الثقافة ت�ش ّكل جوهر هو ّية املجتمع� .إذا م ّيزنا الأنظومة االجتماع ّية من الأنظومة
الثقاف ّية ،كانت الثقافة مبثابة نف�س ّية املجتمع� ،أو د ّلت على ال�شخ�ص ّية االجتماع ّية .لذلك
ي�صعب على �أع�ضاء املجتمع �أن ينقطعوا عن ثقافتهم �أو �أن يب ّدلوها ،بحيث يبدو لهم ذلك
االنقطاع �أو التبديل �ضر ًبا من اخليانة ،بل من فقدان ال�شخ�ص ّية� ،أي فقدان الهو ّية ،وبالتايل
من االنعدام والزوال من الوجود .ومع ذلك ،تفر�ض حركة التاريخ تغيرّ ات ،و ُترغم النا�س
واملجتمعات على �أن يبتدعوا ُنظ ًما جديدة ويتّخذوا بنية ذهن ّية جديدة ،و�إ ّال فالزوال من
الوجود ،لي�س عن طريق فقدان ال�شخ�ص ّية ،بل عن طريق اجلمود واملوميائ ّية .تلك هي م�شكلة
التح ّول الثقا ّيف)...( .
يبقى �أنّ طرفيَ التح ّول ميكن ت�سميتهما الرتاث واحلداثة� ،أو الذهن ّية التقليد ّية
والذهن ّية احلديثة .ماذا مي ّيز بينهما و�أحيا ًنا يجعلهما متعار�ضني ؟ اجلواب عن هذا ال�س�ؤال
يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار �أنّ الرتاث واحلداثة هما من املعطيات التاريخ ّية ،مبعنى �أنّ تاريخ
الب�شر ّية يبدو ك أ� ّنه عمل ّية انتقال من الرتاث �إىل احلداثة .لذا ميكن و�صف ٍّ
كل من الرتاث
أعم ،نظر ّية املعرفة .لكن ب�شرط �أن يو�ضع
واحلداثة بح�سب مقوالت نظر ّية العلم �أو ،مبعنى � ّ
واالجتماعي.
التاريخي
ك ٌّل منهما يف �إطاره
ّ
ّ
4
ب معامل الرتاث
إ�سالمي
العربي ،ال
يف �ضوء هذه ال�شروط ،تظهر املعامل العا ّمة والأ�سا�س ّية للرتاث
ّ
ّ
وامل�سيحي ،وهي القدا�سة  ،sacralitéوال�سام ّية  ،sémiticitéوالو�سيط ّية .médiévalité
ّ
القدا�سة ميكن اعتبارها امليزة اجلوهر ّية للمجتمعات البدائ ّية جمي ًعا ،لكونها،
ثقاف ًّيا ،ع��امل الأ���س��ط��ورة وال�سحر .وميكن اعتبارها من ثوابت ميزات البنية الذهن ّية
باحلري
التاريخي �أو
الإن�سان ّية ،وهي تظهر من خالل �أ�شكال خمتلفة تب ًعا ملراحل التق ّدم
ّ
ّ
ملراحل ال�صريورة التاريخ ّية .مهما يكن من �أمر� ،إنّ ما مي ّيز القدا�سة هو ت�أكيد ما ُيعترب
�أ�ص ًال وبد ًءا مبعنى �أ ّنه ابتداء مطلق .الأ�صل ،لكونه �أ�ص ًال ،يتّ�صف بال�صفاء� ،أي إ� ّنه ميتلك
ملء الكيان والقدرة ،بحيث �صار مثال الأ�صالة وم�صدر الطاقة الإبداع ّية .املق ّد�س ،بح�صر
املعنى ،ال يتح ّدد بالتعايل .على العك�س ،املق ّد�س مق َّرب وم�ألوف ،مبعنى �أنّ احلياة جتري يف
داخل عامل القدا�سة .من هنا مقولة امل�شاركة ،وهي ّ
أ�سا�سا على القبول بكون الو�ضع
تدل � ً
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الب�شري يتح ّدد ب�صلته اجلوهر ّية بقوى املق ّد�س .وهي ّ
تدل � ً
أي�ضا على �إرادة عي�ش هذه ال�صلة
ّ
أ�سطوري� ،إىل الإفادة من الأ�صالة
فعل ًّيا ،بال�سعي ،عن طريق ال�شعائر ال�سحر ّية والق�ص�ص ال
ّ
أ�صلي .من هنا وجه من وجوه العودة
الأنطولوج ّية والق ّوة الإبداع ّية ،وهما يف ملئهما امتياز ال ّ
الدائمة لل�شيء نف�سه ،مبعنى �أنّ ال�شعائر� ،إذا ما �أقيمت على النحو ال�صحيح ،قادرة على
ّ
املنحط �إىل ما كان عليه من �صلة باملق ّد�س و�إىل �أ�صالته الأوىل.
الدنيوي
�إعادة
ّ
مع مفهوم ال�سام ّية يظهر مفهوم التعايل املطلق ،وهو جوهر التوحيد .الإله الأوحد
َّ
أ�سا�سي للإن�سان من املق ّد�س يبقى هو هو املوقف
يت�شخ�ص فيه املق ّد�س وقواه .لكن املوقف ال ّ
من اهلل ،موقف املخافة واالفتتان .خمافة اهلل تقوى وخ�ضوع .االفتتان قد ي ؤ� ّدي �إىل حم ّبة
اهلل والرغبة يف االتحّ اد الروحا ّ
ين به .من ناحية ثانية� ،إذ يعترب التوحي ُد الإل َه الأوحد املركزَ
املطلق ،يجعله الكائنَ الأوحد والفاعل الأوحد .بحيث ال يكون ما �سواه من واقع وفعل واق ًعا
إلهي .وبو�ضوح �أكرث �إنّ هذه الن�سبة تك ّون حقيقة
إلهي والفعل ال ّ
وفع ًال �إ ّال بن�سبته �إىل الواقع ال ّ
كائنات العامل وفعلها .من هنا املكانة التي يتّخذها ،يف هذا ال�سياق ،مفهوم الإ�شارة .فحقيقة
العامل والإن�سان تتح ّدد ب أ� ّنها �إ�شارة �إىل احلقيقة الإله ّية الواحدة واملطلقة .من هذا املنطلق،
ميكن معرفة املعامل الأ�سا�س ّية ل ّالهوتان ّية� .أ ّو ًال ،ملّا كانت ال�صلة باهلل هي التي تك ّون كيان
أنطولوجي للحقيقة الإن�سان ّية ،و�صار امل�ؤمن هو الإن�سان
الكائن� ،صار الإميان هو الأ�سا�س ال
ّ
احلقّ يف حقيقته الأ�صيلةّ .ثم ،ا�ستنادًا �إىل املبد�أ نف�سه ،يك ّون الإميان واخل�ضوع لل�شريعة
الإله ّية الرابطة االجتماع ّية ،لذا كانت الكني�سة �أو جماعة امل�ؤمنني مثا ًال ل ّأي جمتمع �إن�سا ّ
ين
موجهة
�أ�صيل .و�أخ ًريا ،احلياة الدنيا ،وادي دموع كانت �أو عط ّية من اهلل ،هي يف ك ّل الأحوال َّ
جوهر ًّيا نحو ملكوت اهلل �أو ج ّنة النعيم .وذلك مبعنى �أنّ التاريخ لي�س م�سرية نحو امل�ستقبل
باحلري هو تكرار الأ�صول وتنفيذ ّ
خطة ُو�ضعت �ساب ًقا .بهذا املعنىُ ،يحكم على
واجلديد ،بل
ّ
الزمن احلا�ضر يف �ضوء التقليد والزمن ال�سابق ،زمن الق�ضاء الأز ّ
يل الذي ق�ضت به امل�شيئة
الإله ّية .يف هذا ال�سياقُ ،يف َهم املوقف املم ّيز لفرتات الإ�صالح
الديني ،والقائم بطبيعته ،ك�أنّ
ّ
الن�ص
الأمر م�س َّلم به ،على حماولة العودة �إىل الينابيع .هذه الينابيع ميكن �أن تكون �إ ّما ّ
مما �أ�ضيف �إليه من ت�أويالت على مدى الأزمان ،و�إ ّما
املج ّرد للكتب املنزلة ،بعد تخلي�صه ّ
أ�صلي الذي ن�ش أ� عليه الدين� ،شكل الكني�سة الر�سول ّية �أو �شكل اجلماعة الأوىل
ال�شكل ال ّ
لل�صحابة .وعلى هذا النحو ،تبقى العودة �إىل الأ�صول بهدف ا�ستعادة ملء الطاقة الإبداع ّية،
ك�أ ّنها ا�ستمرار القدا�سة يف قلب الالهوتان ّية الكتاب ّية وال�سام ّية.
العربي هو الو�سيط ّية .الع�صر الو�سيط ،بو�صفه زمن
الطابع الثالث للرتاث
ّ
الديني يف
الإمي��ان ،كان للإ�سالم وللم�سيح ّية على ال�سواء زمن تك ّون الإمي��ان �أو الق�صد
ّ
�شكل �أنظومة دين ّية ت�شمل الأنظومة االجتماع ّية ب�أجزائها جمي ًعا .جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ
أ�صلي
هذه العمل ّية كانت ،على الأق ّل يف حالة امل�سيح ّية ،ثمرة اللقاء بني الطابع
ال�سامي ال ّ
ّ
ين والروما ّ
امل�سيحي والطابع اليونا ّ
ين للعقالن ّية والتنظيم .يف حالة الإ�سالم ،كان
للإميان
ّ
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تكوين الأنظومة الدين ّية هو � ً
أي�ضا ثمرة اللقاء مع احل�ضارة اليونان ّية والرومان ّية ،لكنّ هذه
امل�سيحي .لذلك جند يف الأنظومتني الدين ّيتني ،امل�سيح ّية
العمل ّية ّمتت من خالل النموذج
ّ
والإ�سالم ّية ،النموذج نف�سه النبناء الوظائف الدين ّية اجلوهر ّية .هذه الوظائف تعبرّ عن
حاجات النا�س الأ�سا�س ّية ،وهي احلاجات املتّ�صلة باملعرفة ،واحلاجات املتّ�صلة بالعمل،
واحلاجة �إىل احلياة االجتماع ّية .من هنا �أج��زاء الدين �أو الأنظومة الدين ّية  :العقائد،
والعبادات واملعايري الأخالق ّية ،والبنية الكن�س ّية .العقائد مو�ضوعها احلقائق الإله ّية وعالقات
اهلل بالعامل والنا�س ،وهي حتتوي العنا�صر الالزمة لنظرة دين ّية �إىل الكون مت ّكن النا�س من
معرفة موقعهم ومن فهم و�ضعهم� ،أي امل�صدر والغاية لوجودهم ،وبالتايل تق ّدم تربي ًرا
لوجودهم ولأحداث تاريخهم .أ� ّما وظيفة �شعائر العبادة ،فهي و�صل الإن�سان باهلل ،وبالتايل
تكوين منوذج مثا ّ
ين والكيان الإن�سا ّ
ين عا ّمة� ،إذ �إنّ �أ�صالة الفعل الإن�سا ّ
يل للفعل الإن�سا ّ
ين
أ�سا�سا �إىل عالقة الإن�سان باهلل .امتدادًا ل�شعائر العبادة ،تهدف املعايري الأخالق ّية
مر ّدهما � ً
نوعا ما� ،إىل �شعائر عبادة ،وذلك للتعوي�ض عن
�إىل حتويل خمتلف ن�شاطات احلياة اليوم ّيةً ،
الطابع
الدنيوي لهذه الن�شاطات .فالن�شاطات الإن�سان ّية ،بد ًال من �أن تبقى على كونها ،ظاه ًرا،
ّ
عالقات بني الإن�سان والعامل مبا فيه من �أ�شياء ،تكت�سب طاب ًعا مق َّد ً�سا يجعلها �أ�صيلة بو�صلها
باملعايري التي و�ضعتها ال�شريعة الإله ّية .و�أخ ًريا ،البنية اجلماع ّية تبثّ يف ٍّ
كل من امل�ؤمنني
ال�شعور بالأمان ،وهو ،يف نف�س ّية الفرد الإن�سا ّ
ين ،قاعدة النزوع �إىل احلياة اجلماع ّية .وهذا
�ضروري لتربير الوجود ،مبقدار ما هو
النزوع
�ضروري للغر�ض نف�سه الرجو ُع �إىل معايري
ّ
ّ
�صح �أنّ الإن�سان هو كائن �إن�سا ّ
ين ح ًّقا مبقدار
إلهي نف�سه .ف�إذا ّ
ال�شريعة الإله ّية و�إىل الكيان ال ّ
�صح � ً
وممار�سا للدين �إ ّال
أي�ضا أ� ّنه ال يكون الإن�سان م�ؤم ًنا
ما يكون م�ؤم ًنا
وممار�سا للدينّ ،
ً
ً
مندجما يف جماعة امل�ؤمنني واملمار�سني للدين .هذه اجلماعة هرم ّية البناء،
مبقدار ما يكون
ً
وتنق�سم فئتني ،فئة رجال الدين وفئة العلمان ّيني .الأمر بينّ ٌ يف امل�سيح ّية ،حيث رجال الدين
هم �أ�صحاب ال�سلطات الثالث� ،سلطة التعليم و�سلطة التقدي�س و�سلطة احلكم .لكنّ هاتني
الفئتني جندهما � ً
إ�سالمي� .أ ّما
أي�ضا يف الإ�سالم� .صحيح أ� ّنه مبدئ ًّيا ال كهنوت يف الدين ال
ّ
يف الواقع فهناك جمموعة �أو طبقة من النا�س وظيفتهم تعليم جماعة امل�ؤمنني والق�ضاء
يف �أمورها واحلكم فيها .الدميقراط ّية الدين ّية الإ�سالم ّية ال تتنافى مع وجود هذه الطبقة
من رجال الدين الذين ُيط َلق عليهم �إجما ًال ا�سم العلماء� .إذن هناك بنية هرم ّية فر�ضتها
ّ
َ
ال�شكل املحتَّم للأنظومة الدين ّية.
الديني ،فباتت
تدريجا �ضرورة التنظيم
ووطدتها
ً
ّ
اخلال�صة �أنّ الرتاث يظهر كنظرة �إىل الكون ،دين ّية يف جوهرها .مفادها �أنّ اهلل
هو الكائن املطلق وم�صدر ك ّل كائن .و�أنّ ما �أوحى اهلل به و ُب ّلغ �إىل النا�س عن طريق الأنبياء
والكتب املنزلة ،يجب تق ّبله ب�إميان وب�إخ�ضاع العقل .و�أنّ نعمته ورحمته وهدايته ت�ؤتي الإن�سان
القدرة على ال�سلوك مبقت�ضى فرائ�ض ال�شريعة الإله ّية ،بحيث يحظى باخلال�ص وي�ستحقّ
احلياة ال�سماو ّية �أو يدخل اجل ّنة يف يوم الدين .و�أنّ احلياة الإن�سان ّية مبختلف ن�شاطاتها
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ت�شملها الأنظومة الدين ّية ،بحيث جتد العبادات �أو احلياة الليتورج ّية امتدادًا لها يف احلياة
االجتماع ّية واحلياة اليوم ّية.
5
ج معامل احلداثة
���روي للنظرة �إىل الكون
احلداثة هي على نقي�ض تقدي�س احلياة والطابع الأخ ّ
و�شمول ّية الأنظومة الدين ّية .فعلى عك�س ما يتّ�صف به الرتاث من قدا�سة و�سام ّية وو�سيط ّية،
يتّ�صف الطرف الثاين من عمل ّية التح ّول الثقا ّيف بالدنيو ّية  ،profanitéواله ّلين ّية ،hellénicité
واحلداثة .modernité
إلهي� ،أمكن حتديد الدنيو ّية بغياب
�إذا كانت القدا�سة مر ّدها �إىل ال�صلة مبا هو � ّ
هذه ال�صلة� ،أي باال�ستقالل ّية .وهذا يعني ،على نح ٍو ما ،ن�سبة �أو�صاف املق ّد�س �إىل العامل
الطبيعي والعامل الإن�سا ّ
أ�صلي ،بل يف العامل
ين .فملء الكيان واحلقيقة الأ�صيلة لي�سا يف ما هو � ّ
ّ
ّ
احل�س ّية وتاريخ ّيتة .فبات
بظواهره
ين
إن�سا
ل
ا
العامل
ويف
،
غ
وت
ة
ي
ز
ي
ح
من
به
ّ�صف
مبا يت
ّ ّ يرّ
ّ
اجلوهري ،لي�س يف عالقة الإن�سان باهلل ،بل يف عالقة الإن�سان بالعامل ،والإن�سان جزء
الأمر
ّ
منه ،ومنه ي�ستخرج ما ي�س ّد به حاجاته .فالدنيو ّية لي�ست بالتايل عامل الأ�سطورة وال�سحر ،بل
عامل العقل والتقنية� ،أي عامل املعرفة والعمل .وم�صادر الق ّوة لي�ست يف العودة �إىل الأ�صول
أ�صلي ،بل يف قدرة الإن�سان على معرفة نوامي�س الطبيعة وا�ستخدام
للم�شاركة بطاقات ال ّ
حتم ّياتها .فكانت الدنيو ّية �إذن يف الأ�سا�س تق ّبل الطابع
الدنيوي للعامل والإن�سان ،وجت ّنب
ّ
ربطهما بالقوى املق ّد�سة ،واالقتناع ب�أنّ التقدي�س لي�س �شرط الوجود الذي بدونه ال يكون
للعامل والإن�سان حقيقة ح ّقة.
اله ّلين ّية تفيد معنى املثول ّية  ،immanenceوالتع ّددية ،بعك�س ما تفيده ال�سام ّية من
معنى التعايل والتوحيد .الأ�سطورة ت ؤ� ّكد وجود قوى مق ّد�سة ،وت�ؤكد � ً
أي�ضا وجود �إله ،و�إن كان
يني ينزع �إىل �إفراغ ال�سماء من ك ّل الآلهة ،ومل تق ّر احل�ضارة
هذا الإله واحدً ا .العقل اله ّل ّ
دي ،يت أ� ّلف من عنا�صر متباينة،
الرومان ّية مبد أ� جم ّمع الآلهة �إ ّال الهتمامها بتنظيم جمتمع تع ّد ّ
�إثن ّيات وثقافات ،تع ّذر �صهرها �أو دجمها يف الإمرباطور ّية �إ ّال باعتبار �آلهتها من عداد الآلهة
املعرتف بها ،وذلك على غرار الأفراد املعرتف بهم مواطنني رومان ّيني بحكم القانون .والنظرة
�إىل الكون حت ّولت من الالهوتان ّية لتجعل الكون �أو الإن�سان مركز الك ّل .ف�أ�سا�سها بالتايل لي�س
باحلري العقل الذي يعمل مبلء ا�ستقالل ّيته .من ناحية
الوحي الذي يجب تق ّبله ب�إميان ،بل
ّ
ثانية ،ال يتح ّدد العامل والإن�سان ب�أ ّنهما دالئل ت�شري �إىل احلقيقة الإله ّية الواحدة ،بل ب�أنّ لهما
أ�سطوري مييل �إىل
اخلا�صة ،وهي وحدها احلقيقة احل ّقة ،لأ ّنها لي�ست ثمرة تخ ّيل �
حقيقتهما
ّ
ّ
التجميل �أو يعرتيه اجلزع ،بل هي واق ٌع ال جمال ّ
لل�شك يف حقيقته وميكن التح ّقق من وجوده.
أ�صلي لي�ست نامو�س الوجود والتاريخ .فالزمن احلا�ضر له
و�أخ ًريا ،العودة �إىل الأ�صول وال ّ
كثافة احلقيقة احل ّقة .و�إذا كان هناك رجوع �إىل قيم مثال ّية ،كانت هذه القيم تط ّلعات
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م�ستقبل ّية ،وم�شاريع م َع ّدة للتنفيذ ،ولي�ست �أم ًرا واق ًعا ،على الإن�سان �أن ي�صل اليه بالعودة
�إىل املا�ضي .أ� ّما التع ّددية ف إ� ّنها تفيد غياب النموذج الواحد ،و�إن اتّ�شح باجلاللة الإله ّية .فك ّل
اخلا�ص والفريد يف الوجود ،وطريقته
ب�شري له منطه
اخلا�صة ليكون �إن�سا ًنا ويح ّقق يف
كائن ّ
ّ
ّ
ذات ّيته قيم الإن�سان ّية امل�شرتكة.
الو�سيط ّية زمن الإمي��ان ،احلداثة زمن العقل .الو�سيط ّية زمن انبناء الأنظومة
الدين ّية ،احلداثة زمن ال َعلمان ّية .االنتقال من الع�صر الو�سيط �إىل الأزمنة احلديثة جرى
العربي ،يف الغرب ،يف �أوروب��ا
تاريخ ًّيا ،على الأق�� ّل يف ما يتع ّلق مب�شكلة التح ّول الثقا ّيف
ّ
النه�ضة .ك ّل �شيء حدث �آنذاك ك�أنّ �سقوط الإمرباطور ّية البيزنط ّية ،الإمرباطور ّية الرومان ّية
ال�شرق ّية ،طرد الكفاءات الإن�سان ّية نحو �إيطاليا و�سائر البلدان الأوروب ّية ،فتح ّررت الطاقات
الإبداع ّية التي منها ن�ش أ� العامل اجلديد ،تار ًكا الإمرباطور ّية العثمان ّية ،بجماعاتها الإ�سالم ّية
وامل�سيح ّية ،ت�ستم ّر يف العي�ش ك أ� ّنها ما زالت يف الع�صر الو�سيط .قيم هذا العامل اجلديد،
عامل احلداثة� ،أخذت تظهر بالت�سل�سل تب ًعا مل�سرية تاريخ �أوروب��ا يف الأزمنة احلديثة� .أ ّو ًال
اعتُرب الإن�سان القيمة املطلقة،
مناف�سا بذلك �إله الأديان من جهة ،والكون من جهة ثانيةّ .ثم،
ً
يف ع�صر الأنوار ،ت أ� ّكد العامل الف ّعال الذي مي ّكن الإن�سان من ال�سيطرة على العامل باملعرفة
والعمل .هذا العامل هو العقل ،املوافق للطبيعة ،و�صانع احل�ضارات يف �سبيل ال�سعادة الدنيو ّية.
والعقل ميزة الإن�سان امل�ستنري ،املنفتح على التجربة والتقنيات ،وعلى احلياة االجتماع ّية
وم�شكالت الإن�سان ّية .نتائج هاتني القيمتني ،الإن�سان ّية والعقالن ّية ،ظهرت يف �شكل الثورات
ال�سيا�س ّية التي �أقامت الدميقراط ّية البورجوازية ّثم الدميقراط ّية اال�شرتاك ّية ،وت�ش ّدد الأوىل
االجتماعي،
على ح ّرية املواطن وحتديد حقوقه الطبيع ّية ،وتك�شف الثانية عن كيان الإن�سان
ّ
من خالل العمل اخل ّ
�لاق ،الذي به ي�صري الإن�سان �إن�سا ًنا ك ّل ًّيا .هذه التج ّليات ال�سيا�س ّية
للعقالن ّية عا�صرتها الثورات العلم ّية والتقن ّية التي ن�ش أ� عنها املجتمع
ال�صناعي مبا اتّ�صف
ّ
وتو�سع ّية �أو �إمربيال ّية اقت�صاد ّية و�سيا�س ّية.
به من تمَ د ُين ،وانت�شار يف جميع �أنحاء الأر�ضّ ،
إرجاعي
نقد �
و�أحدث ظهور العقـالن ّية ثورة ثالثة هي الثورة الثقـاف ّية ،وهي تتج ّلى يف �شـكل ٍ
ّ
أعم ،جميع ما كان ُيعترب مطل ًقا.
 réductionnisteيزيل القيم الأخالق ّية والدين ّية ،وب�صورة � ّ
وهي تتج ّلى � ً
إرجاعي يزيل الإن�سان نف�سه،
نقد �
أي�ضا ،بح�سب منطقها
اخلا�ص ،يف �شكل ٍ
ّ
ّ
النقدي ي�ست�سيغ
فيعيده �إىل حالة املو�ضوع بعد �أن كان يتح ّدد ذاتًا ووجدا ًنا .فعقل الإن�سان
ّ
اخلا�ص ،انطال ًقا من قاعدة هي الرغبة ،و�أن يح ّدد الكيان الإن�سا ّ
ين ب�أ ّنه
�أن يكت�شف �أ�صله
ّ
�شبكة من ال ُبنى النف�س ّية واالجتماع ّية والبيولوج ّية .عند هذا احل ّد ،يبدو �أنّ الإن�سان ّية التي
يتوجه نحو الكون ّية �أو نحو
دعت �إليها احلداثة يف أ� ّول عهدها حت ّولت �إىل نق�ض للإن�سان ّية ّ
الأنطولوج ّية �أو نحو العودة �إىل �إغراءات املق ّد�س الالعقالن ّية.
وجه احلداثة الذي يتعار�ض مبا�شر ًة مع الالهوتان ّية وتكوين الأنظومة الدين ّية
هو العلمنة بو�صفها ممار�سة لنقد الدين .وبهذا الو�صف ،تقوم العلمنة على ك�شف الطبيعة
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احلقيق ّية لأجزاء الأنظومة الدين ّية .فهي ترى يف العقائد نظرة �أ�سطور ّية �إىل العامل ،ويف
�شعائر العبادة واملعايري الأخالق ّية عمل ّية خ��داع وتزييف ،ويف البنية اجلماع ّية حماولة
لتقدي�س املجتمع ول�سيطرة رجال الدين .من هذا املنطلق ،يحاول النقد ال َعلما ّ
ين للدين �أن
ُيح ّل �سيطرة العقل حم ّل عامل الأ�سطورة ،وف ّعال ّية التقنية و ُم ِلزمات الواقع
الو�ضعي حم ّل �سحر
ّ
املعياري ،و�أن يعيد للمجتمع الإن�سا ّ
ين دنيو ّيته وا�ستقالل ّيته
�شعائر العبادة والهروب يف املثال
ّ
بخلع القدا�سة عنه وبعلمنته.
والتقني ،قوامها معرفة
العلمي
باالخت�صار ،حداثة احل�ضارة الغرب ّية ،ذات النمط
ّ
ّ
العامل والإن�سان وال�سيطرة عليهما ،والتنظيم العقال ّ
االقت�صادي
ين للمجتمع
وال�سيا�سي،
ّ
ّ
النقدي على عاتقه العامل واملجتمع والإن�سان .على هذا الأ�سا�س تظهر
بحيث ي�أخذ العقل
ّ
الفروق العتيقة التي تتعار�ض ب�سببها الذهن ّية التقليد ّية والذهن ّية احلديثة .الأوىل �أ�سطور ّية
�أو ماورائ ّية ،والثانية و�ضع ّية وجتريب ّية .الأوىل تقيم وز ًنا للكلمة التي بها يغيب الإن�سان عن
العامل ،حلاج ٍة به �إىل الهروب واالنخداع ،والثانية تقيم وز ًنا للعمل وتعيد الإن�سان �إىل قلب
ُغماتي املرتبط مبمار�سة
حقائق العامل و�أمام م�س�ؤول ّياته .الأوىل قوامها املوقف ال َع َق ّ
دي �أو الد ّ
نقدي مرتبط
ال�سلطة وبالقبول بالنظام القائم على �أ�سا�س االعتقاد باملطلق ،والثانية موقف ّ
ال�سلبي للأ�شياء جمي ًعا واقت�ضاء احل ّرية.
بالت�شكيك بك ّل نظام قائم ،و�أ�سا�سه �إدراك الطابع
ّ
الأوىل تبدو ك�أنّ طلب الأمان الطفو ّ
يل ي�سيطر عليها ،والثانية تبدو ك�أ ّنها قبول الإن�سان البالغ
باملجازفة وفقدان الأمان .الأوىل ا�ست�سالم ،والثانية �إميان بالعمل وبقدرة الإن�سان على الإبداع.
هذا التعار�ض بني الرتاث واحلداثة يوحي ب�أنّ االنتقال من الأ ّول �إىل الثانية ال
يحدث �إ ّال يف �شكل ثورة ثقاف ّية� ،إذ إ� ّنه انتقال من ذهن ّية �إىل نقي�ضها .لكنّ حتلي ًال � ّ
أدق يظهر
العربي يت�ض ّمن بع�ض بذور احلداثة .لذا ال يقت�ضي �أن
�أنّ التعار�ض لي�س ك ّل ًّيا ،و�أنّ الرتاث
ّ
العربي بال�ضرورة عمل ّية ثور ّية ،بل ميكن �أن تكون عمل ّية
تكون عمل ّية التح ّول الثقا ّيف للعامل
ّ
تط ّور ّية مبقدار ما تكون الظروف التاريخ ّية م�ؤاتية لإمناء مق َّدرات الثقافة العرب ّية باتجّ اه
أعم ،باتجّ اه العقالن ّية النقد ّية .هذا ،ويبدو حم َّت ًما �أن
احلداثة العلم ّية والتقن ّية ،وعلى نح ٍو � ّ
التاريخي للثقافة الغرب ّية الأوروب ّية ،على نح ٍو ما ،مثا ًال لتط ّور الثقافة العرب ّية.
يكون التط ّور
ّ
ذلك �أنّ ال َعلمان ّية جنحت تاريخ ًّيا عندما ُط ّبقت على الأنظومة الدين ّية امل�سيح ّية ذات الطابع
والو�سيطي هو هو طابع
ال�سامي
الكتابي
والو�سيطي .وملّا كان هذا الطابع
ال�سامي
الكتابي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي �سيتبع
الأنظومة الدين ّية الإ�سالم ّية ،تبادر �إىل الذهن �أنّ التح ّول الثقا ّيف للعامل
ّ
الغربي احلديث .وهذا ما
الطريق نف�سه وي ؤ� ّدي �إىل النتائج نف�سها التي ن�شاهدها يف املجتمع
ّ
ال�سلبي على هذا املجتمع
إيجابي �أو
ّ
يثري الر َّدين املتناق�ضني ،التخ ّوف والتو ّقع ،وف ًقا للحكم ال ّ
الغربي يف تاريخه ويف و�ضعه الراهن.
ّ
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IV

6

النظرة الأنرتوبولوج ّية

�أ اهلل
وتعال ،من
بنا ًء على النظرة الأنرثوبولوج ّية ،ميكننا �أن نق ّر بوجود اهلل كحقيقة ٍ
ككائن �أو ك�شيءٍ متم ّيز باملطلق عن الكائنات والأ�شياء.
دون �أن ننج ّر حت ًما �إىل الإقرار بوجوده ٍ
احلقيقي وتعاليه ال مينعان من القول فيه �إ ّنه ،يف داخل الإن�سان ،حقيقة الإن�سان
فوجوده
ّ
ومعناه� ،أي �إ ّنه اقت�ضاء مطلق ،وطاقة ّ
تتخطى احلدود وتنزع نحو املطلق .وميكن القول � ً
أي�ضا
�إنّ هذا الإله
الداخلي هو ما يعني الإن�سان يف النهاية ،لكونه هو الأ�سا�س� ،أو القدرة على
ّ
الديني �إليه نظرته �إىل كائن
الوجود � ،pouvoir-êtreأو ِملء الوجود وفي�ضه .طب ًعا ينظر التقليد
ّ
�شخ�صي ،ويبدو ك�أ ّنه يح ّمل التعايل معنى اخلارجان ّية والغري ّية واالختالف ّية .لكنّ �أ�صواتًا
ّ
�أخرى ،يف التقليد نف�سه ،تدعوه الإله الذي فيه نحيا ونتح ّرك (راجع خطاب بول�س الر�سول
�إىل الأريوباغي ب�أثينا ،يف �أعمال الر�سل � ،)31-22 : 17أو تقول �إ ّنه �أقرب �إلينا من ذواتنا
(�أَوغ�سطينو�س) .وميكن �أن نذ ّكر بالت ّيار ال�صو ّيف الهادف �إىل االتحّ اد باهلل ،ونذ ّكر بتعاليم
بول�س الر�سول ويوح ّنا الر�سول ،التي حتثّ
امل�سيحي على �أن يعي�ش يف امل�سيح ،و�أن يعي�ش يف
ّ
التج�سد� ،أي اتحّ اد
اتحّ اد مع اهلل .ويف نف�س املنحى ،نذ ّكر بالعقيدة املم ِّيزة للم�سيح ّية ،عقيدة ّ
م�سيحا ،ابن اهلل وابن الإن�سان.
اهلل والإن�سان يف ي�سوع الإن�سان ،ف�صار من ج ّراء هذا االتحّ اد ً
من هنا يظهر جل ًّيا �أنّ مفهوم التعايل يف التقليد ال يتنافى مع مفهوم االتحّ اد �أو احل�ضور يف
داخل الإن�سان.
متعال وهو يف داخل االن�سان� ،إنمّ��ا يدعو �إىل ال�سعي لت�ص ّور
والقول �إنّ اهلل هو ٍ
�صح التعبري .وال �شيء مينع من �أن نعبرّ عن هذا التوتّر بكلمة طاقة �أو
مثل هذا التوتّر� ،إذا ّ
اقت�ضاء� ،أي ،بتعبري �آخر ،بكلمة روح.
�شخ�صي ،لي�س أ�ق�� ّل
كائن
التبا�سا وتعقيدً ا.
هذا ،و�إنّ مفهوم كلمة �شخ�ص� ،أو ٍ
ً
ّ
الذاتي ،ذي الوعي واحل ّر ّية .ميكن ا�ستعمال هاتني الكلمتني
فهذه الكلمة ت�شري �إىل الكائن
ّ
الأخريتني لت�ص ّور كيان اهلل .غري �أنّ كلمة �شخ�ص توحي � ً
أي�ضا بفكرة �شيءٍ حم َّدد ومعينَّ ،
ً
وهذا ما يبدو
متناق�ضا مع فكرة اهلل ،الكائن الالحمدود وينبوع الوجود .لن �أتع ّر�ض هنا
بالتف�صيل ملا قد ي ؤ� ّدي �إليه هذا التعبري �أو الت�ص ّور من خطر الت�شبيه والتج�سيم ،على الرغم
من �إمكان حتا�شي هذا اخلطر.
ومفهوم التعايل ،هو � ً
التقليدي.
أي�ضا ،فيه التبا�س �أكيد� ،إذا ما ح ّملناه املعنى
ّ
وبالفعل ،ماذا ميكن �أن يكون هذا الكائن املتعايل ،الذي ،بالرغم من تعاليه ،يعطي ذاته
لالكت�شاف واملعرفة ،وال��ذي ال نحجم عن حتديده كمو�ضوع خلربتنا ،وك َمن لأجله وفيه
علينا �أن نعي�ش لكي جند حقيقتنا وخال�صنا ؟ لذا ال يبدو من
ال�ضروري �أن نفهم التعايل
ّ
مبعنى املو�ضوع ّية الزمن ّية واملكان ّية .بل ميكن اعتبار التعايل وظيفة ،وميكن �أن يعني �آنذاك
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الب�شري .في�صبح مراد ًفا ملا
االنطالقة الدينام ّية الهادفة �إىل حتقيق �أ�صالة الكيان ،الكيان
ّ
�س ّميته اقت�ضاء الوجود� ،أو طاقة الوجود العاملة �أبدً ا يف �أعمق �أعماق الوجود الإن�سا ّ
ين لأجل
ت�أ�صيله.
يف هذه احلال ،ال ميكن البتّة �أن يرميني �أحد باحللول ّية .ث ّمة �إمكان �إل�صاق تهمة
احللول ّية َمبن يقول مث ًال �إنّ اهلل هو هذا �أو ذاك الكائن املا ّد ّي� ،أو �إنّ اهلل هو هذا الإن�سان،
�أو هو الإن�سان� ،أو �إنّ هذا الإن�سان �أو هذا ال�شيء هو اهلل .لكن هذا ما ال يقوله �أحد ،وربمّ ا
ما مل ي ُقله �أحد على الإطالق .ومن ّثم لي�ست هناك � ّأي داللة ت�شري �إىل احللول ّية يف قويل �إنّ
اهلل موجود يف كل مكان و إ� ّنه كينونة الكائنات ،و�إ ّنه معنى الوجود ومعنى التاريخ ،و إ� ّنه يف قلب
الوجود ويف قلب التاريخ.
العقلي ّ
يدل بو�ضوح على
وامل�ضي يف التفتي�ش عن حلول ّي ٍة ما يف مثل هذا الت�ص ّور
ّ
ّ
�أنّ مثل ه�ؤالء املفتّ�شني يحكمون على الت�ص ّور هذا مبوجب مقوالت وت�ص ّورات عقل ّية ُو�ضعت
احلقيقي باملو�ضوع ّية ،وعن
مبنزلة متم ّيزة� ،إن مل نقل مطلقة� .أن يعبرّ �أحدنا عن الوجود
ّ
التعايل باخلارجان ّية ،وعن اهلل
ذاتي متم ّيز ،ذلك افرتا�ض مفاده �أنّ طريقة التعبري
ٍ
ك�شخ�ص ّ
عن اهلل هذه هي �أف�ضل و�أكرث مالءمة من �سواها ،يف حني �أنّ هذا املعبرِّ نف�سه ي�ؤ ّكد �أنّ اهلل
ال ُيد َرك وال ُيعبرَّ عنه.
الب�شري �أن ّ
يكف عن حماولة
�أ ّما �إذا كان اهلل هو ذلك املطلق الذي ال ي�ستطيع الفكر
ّ
فهمه وت�ص ّوره ،و�إذا كان ،من جهة �أخرى ،لي�س هناك من امتياز لثقاف ٍة �أو �إيديولوجيا �أو
فل�سف ٍة ما ،ف َلنا �أن ن�ستنتج �أنّ للإن�سانّ � ،أي �إن�سان� ،أن يك ّون فكرة عن اهلل و�أن يعبرّ عنه بلغات
�صح �أنّ اهلل هو يف �صميم
ومفاهيم تتّجه جميعها ،على اختالفها ،نحو املعنى نف�سه .هذا �إذا ّ
ب�شري وهو الذي يدعوه بالتايل نحو اكتمال الوعي واحل ّر ّية� .آنذاك ي�صبح املعنى
ك ّل عقل
ّ
للحكم .ال �أحد ي�ستطيع �أن يعت ّد بامتالك هذا املعنى امتال ًكا ح�صر ًّيا
ذاته املقيا�س الوحيد ُ
واالجتماعي
احلياتي
و�شام ًال .فاملعنى يطلبه ك ّل �إن�سان بك ّل طاقاته وانطال ًقا من جت ّذره
ّ
ّ
الثقا ّيف .املعنى هو الهدف امل�شرتك ،وك ّل اللغات ت�ستطيع �أن تخدم يف �إدراك��ه ويف التعبري
عنه ،ولكن من دون �أن ت�ستنفده .الإن�سان ّية واحدة ،على �أنّ النا�س خمتلفون .العقل واحد،
على �أنّ الثقافات متباينة .احلقيقة واحدة ،على �أنّ وجهات النظر عديدة.
ب الإميان
�شخ�ص �أو
مفهوم الإميان مرتبط مبفهوم اهلل� .إذا كانت نظرتنا �إىل اهلل نظرة �إىل
ٍ
�شيءٍ حم َّدد ،فالإميان �آنذاك يكون االعتقاد مبجمل احلقائق� ،أي مبجمل الت�أكيدات املتع ّلقة
به والتي تهدف �إىل �إعطائنا �أن نعرفه معرفة �صحيحة .ا�ستنادًا �إىل هذا املفهوم ،جند �أنّ
ين يتم ّيز عن االعتقاد العقال ّ
االعتقاد الإميا ّ
إلهي يفوق القدرة الطبيع ّية
ين بكون مو�ضوعه ال ّ
للتو�صل �إىل معرفته .غري
التي للعقل
ّ
الب�شري ،ويتط ّلب ،بالتايل ،نور الوحي الفائق الطبيعةّ ،
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�أنّ الإميان ،يف هذا احلال ،ينح�صر يف ُبعد واحد من �أبعاد طبيعته ودوره ،وهو ُبعد املعرفة،
أ�سا�سي يف املوقف الإميا ّ
بالتوجه نحو اهلل .و�إذا
ين هو التزام الإن�سان ك ّل ًّيا
ّ
يف حني �أنّ ما هو � ّ
إلهي يجب �أن يقابله اجلواب
الب�شري.
ّ
كانت العالقة بني اهلل والإن�سان عالقة حوار ،فالنداء ال ّ
وال ميكن البتّة ح�صر النداء واجل��واب يف م�ستوى املعرفة العقل ّية .ال يعني ذلك أ� ّنه يجب
ثانوي يف الإميان  :قبل املعرفة هناك
�إزالة املعرفة ،بل يعني �أنّ دور املعرفة العقل ّية هو دور ّ
احلياة ،وقبل علم الالهوت هناك اخلربة .لذلك فالإميان لي�س ،قبل � ّأي �شيء ،قبول املعتقد،
إن�سان حدو َده يف انطالقته نحو اهلل .كذلك احلقيقة الدين ّية ال تكون
بل هو خرب ُة جتاو ِز ال ِ
أ�سا�سا ،ب�أن نكون
إلهي لهذه املعطيات ،بل تكونً � ،
مبطابقة املعطيات الالهوت ّية مع املو�ضوع ال ّ
يف الأ�صالة� ،أي يف �أن نعي�ش يف �سبيل املعنى ال�ساكن فينا ،وبالتايل �أن ُنظهر ذلك املعنى ،ال
بل �أن ن�ضعه يف ح ّيز الوجود� .أن نعي�ش املعنى و�أن ن�ضعه يف ح ّيز الوجود ،ذلك يعني �أن ندرك
يتم البحث عن االتحّ اد بني اهلل
الأ�صالة ،و�أن نح ّقق حقيقتنا الأكرث عم ًقا .يف هذا ال�سياق ّ
امل�سيحي
ويتم ما يدعوه التقليد
ال�شرقي بعمل ّية «ثيوفانيا»  théophaneiaو«تيو�سي�س»
والإن�سانّ ،
ّ
ّ
�،théôsisأي جت ّلي اهلل وت�أليه الإن�سان .على �أنّ التحقيق الكامل لظهور اهلل ولت�أليه الإن�سان
يقت�ضي تطابق هاتني العمل ّيتني على النحو الذي يلتقي فيه ،يف �آنِ ،ملء الإن�سان ِوملء اهلل.
امل�سيحي يف �شخ�ص امل�سيح .لذا
ح�ضور اهلل الكامل يف الإن�سان يتع ّرف �إليه التقليد
ّ
فامل�سيح ك ّل ّي ٌة  universelدين ّية ،ومنوذج الإن�سان الذي حت ّول بالك ّل ّية من ج ّراء اتحّ اده بالإله
الداخلي .بحيث �إنّ معنى امل�سيح يجب �أن يكون موجودًا ،ولو ب�صيغ وبتعابري خمتلفة ،يف ك ّل
ّ
ُعي هذا االختبار ،من الناحية االجتماع ّية الثقاف ّية ،م�سيح ًّيا �أو
أ�صيل،
�
ديني
د
�سواء
َ
اختبار ّ
م�سيحي .لذلك ،فالقول ب�أنّ امل�سيح هو الك ّل ّية الدين ّية ال يعني ّ
قط �أننا نعطي االمتياز
غري
ّ
ُ
للطريقة املدع ّوة م�سيح ّية يف قول هذا ال�شيء ،بل يح ّدد فقط ا أل ُطر االجتماع ّية الثقاف ّية التي
امل�سيحي قد يقول نف�س ال�شيء بكلمات خمتلفة ومقوالت
يعي�ش فيها قائل هذا القول .فغ ُري
ّ
م�سيحي ،طريقته
�أخرى ،دون �أن يلفظ حتى ا�سم امل�سيح .فلك ّل �إن�سان ،م�سيح ًّيا كان �أو غري
ّ
و�ضوحا ،والأك�ثر د ّقة
اخلا�صة يف قول ذلك .بالطبع ،قد تبدو له طريقته الطريقة الأكرث
ً
ّ
التبا�سا .من هنا يبد أ� املوقف الذي ميكن �أن ي�ؤول �إىل موقف التز ّمت
يف التعبري ،والأق�� ّل
ً
والتع�صب .وذلك بقدر ما يحاول ك ّل �إن�سان �أن يفر�ض على الآخرين طريقته يف التفكري
ّ
والتعبري ،باعتبار �أ ّنها الطريقة الوحيدة التي تعبرّ �أح�سن تعبري عن هذا املعنى.
واحلال �أنّ الإميان هو بالذات اختبار احل ّر ّية �أو التح ّرر من ك ّل ما يعيق ال�سعي �إىل
التوجه نحو املطلق .فالعقيدة� ،إذا مل تكن �أداة يف خدمة اختبار احلقيقة� ،صارت �شي ًئا
اهلل �أو ّ
خط ًرا ،على مثال �سائر ال ُنظمُ ،نظم العبادات والأخالق واالجتماع ،التي ت�ش ّكل الأنظومة
الدين ّية �أو الدين الأنظومة� .صحيح �أنّ امل� ّؤ�س�سة �أداة ال ب ّد منها جلعل الإميان حقيق ًة واقع ّية.
يتج�سد ،بات حل ًما وهبا ًء .غري �أ ّنه من الثابت � ً
أي�ضا �أن لي�س ث ّمة من �أداة
فالإميان� ،إن مل ّ
م� ّؤ�س�س ّية ميكنها �أن ت ّدعي م�شاركتها الإميانَ ميز َة املطلق ،وهي لي�ست �إ ّال و�سيلة يف خدمة
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الإميان� .إنّ ما ي�س ّبب موت الديانات هو �أن ت�شاء خلودها عرب دوام �أحد �أ�شكالها التاريخ ّية،
العفوي والن�ضر يف فجر
ولو كان هذا ال�شكل هو الأ ّول يف تاريخها وقد ر�سمه ا�ستب�صار الأوائل
ّ
خربتهم الإميان ّية)...( .
ج الكتب املق ّد�سة والتقليد �أو الرتاث
هنا ال ب ّد من الت�أكيد �أنّ الكتاب املق ّد�س ال ميكن ف�صله عن التقليد .فالكتب هي
مرحلة وو�سيلة لنقل الر�سالة .وعمل ّية النقل هذه والإي�صال هي من الثوابت االجتماع ّية
مبني على هذا النقل .فاجلماعة الب�شر ّية ،عندما تخترب حال ًة
والتاريخ ّية .فتاريخ ك ّل جماعة ّ
ما ،وتعي موقعها �ضمن الكون والتاريخ ،وتعي�ش مبقت�ضى هذا الوعي ،ت�سعى تلقائ ًّيا �إىل �أن
ت�ستم ّر يف البقاء .وهذا ما تفعله بوا�سطة ما ي�س ّمى الرتبية والتثقيف.
امل�شاكل الناجمة عن هذا النوع من االتّ�صال معروفة .يف هذا ال�ش�أن� ،أكتفي هنا
بذكر م�شكلة نزوع اجلماعة نحو و�ضع ذاتها مو�ضع املطلق ،ونحو قهر الفرد وح�صر ح ّر ّيته،
وما يقابل هذه النزعة من ر ّد معاك�س ،جنده عند الأف��راد احلري�صني على خ�صو�ص ّيتهم
الفو�ضوي واملعار�ض لنزعة اجلماعة .من هذا النزاع بني الفرد
ال�شخ�ص ّية ،بالت�ص ّدي
ّ
واجلماعة يتف ّرع النزاع بني املا�ضي واحلا�ضر .وهناك ُبعد ثالث للنزاع نف�سه ،هو مواجهة
اجلماعة جماعات �أخرى.
كما ي�سعى الأهل طبيع ًّيا ،من �أجل البقاء� ،إىل َقولبة �أبنائهم على �صورتهم ،هكذا
مطبوعا يف ك ّل فرد من �أفراده.
النموذجي
املجتمع ي�شعر ب أ� ّنه على ا�ضمحالل �إذا مل يكن �شكله
ً
ّ
كذلك املا�ضي يكون على زوال �إذا مل ي�ستم ّر يف قلب احلا�ضر .وكذلك اجلماعةّ � ،أي جماعة،
ترى ذاتها مه ّددة بوجود مناذج اجتماع ّية �أخرى ما مل ت�س َع هذه اجلماعة �إىل دمج هذه
النماذج يف �شكلها
اخلا�ص .والواقع �أنّ الأوالد ،والأفراد ،واحلا�ضر ،والآخرون ،ال يخ�ضعون
ّ
ب�سهولة لعمل ّية االمت�صا�ص ،كما �أ ّنهم ال ي�ستطيعون �إزالة الأهل ،واجلماعة ،واملا�ضي ،وتباين
الب�شري ال�صحيح ال يتح ّقق يف �أبعاده وحيو ّيته �أو دينام ّيته
اجلماعات .هذا ما ي ؤ� ّكد �أنّ الواقع
ّ
�إ ّال بالتوتّرات التي يتح ّدد ويتوازن بها الأ�شخا�ص واملجتمعات والتاريخ.
من هذه الزاوية ،تظهر الأه ّم ّية الكربى التي يجب �أن ُتعطى للكتاب املق ّد�س وللتقليد
الكن�سي ،من حيث �إ ّنهما يعبرّ ان عن خربة الإميان كما فه َمتها وعا�شتها جماع ٌة ب�شر ّي ٌة ما يف
ّ
�إحدى مراحلها التاريخ ّية .ومر ّد هذه الأه ّم ّية �إىل كون الكتاب والتقليد ُيلقيان �أ�ضواء على
الو�ضع الإن�سا ّ
ين يف عالقته الدينام ّية مع املطلق �أو اهلل .غري �أ ّنه ال ميكن اعتبارهما التعبري
والنهائي لهذا الو�ضع الإن�سا ّ
ين يف اختباره املطلق .فالتاريخ لي�س جم ّرد �إعاد ٍة ملرحلة
املطلق
ّ
زمن ّية .املعنى� ،أو املطلق ،واختبار هذا املعنى لن يظهرا مل ًّيا �إ ّال يف نهاية التاريخ .كذلك ال
اجلماعي الختبا ٍر ما بطريقة �آل ّية .كما �أنّ حا�ضر جماع ٍة
ي�ستطيع الأفراد ا�ستحداث ال�شكل
ّ
لي�س ا�ستحدا ًثا �آل ًّيا ملا�ضي تلك اجلماعة .بل يقت�ضي القول �إنّ الفروقات الفرد ّية والتط ّورات
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أ�سا�سي لوحدة جماع ٍة ما ولهو ّيتها .وباتت ال�صعوبة
تظهر على �أر�ض ّية م�شرتكة ت�ش ّكل العامل ال ّ
هنا يف املحافظة على التوازن بني التباين والهو ّية .كما باتت ال�صعوبة الكربى يف قبول املوت
�أو ما يبدو تال�ش ًيا للهو ّية ،عندما يبلغ التغيري �أو التط ّور حدًّا مع ّي ًنا ويتّخذ �صورة مع ّينة.
من جهة �أخرى� ،إذا كان اختبار الإميان ،ولو عا�شه النا�س يف �إطار �أنظومة دين ّية،
ديني
يتم ّيز مع ذلك عن هذه الأنظومة ،فالنتيجة التي يجب ا�ستنتاجها هي �أنّ � ّأي كتاب ّ
الب�شري
ديني يجب احرتامهما واعتبارهما ينبئان عن املطلق وعن عالقة الواقع
ّ
و� ّأي تقليد ّ
خا�ص ل ّأي
الدينام ّية باملطلق .وذلك ،من دون �أن نتم ّكن ،مو�ضوع ًّيا ،من �إعطاء � ّأي امتياز ّ
�شخ�صا ما �أو جمموع ًة ما تفهم
�أنظومة دين ّية .هناك �شيء واحد ميكن ا�ستخال�صه ،وهو �أنّ
ً
مما تفهم �سائر اللغات الغربية.
لغتها
اخلا�صة �أكرث ّ
ّ
بوجه عا ّم
وربمّ ا وجب
امل�ضي �إىل ما هو �أبعد ،والنظر يف كون الأنظومة الدين ّية ٍ
ّ
ت ّدعي لنف�سها امتياز التعبري عن خربة الإميان الأ�سا�س ّية� .إذ إ� ّنه غري ثابت �أنّ الأفعال امل�س ّماة
مما ميكن �أن تعبرّ عن هذا ال�سعي
دين ّية تعبرّ دائ ًما عن ال�سعي �إىل اهلل تعب ًريا �أكرث �صد ًقا ّ
�سائ ُر الأفعال الإن�سان ّية التي تو�ضع يف مرتبة الأفعال الدنيو ّية .وعليه ميكن القول ب�أنّ ما ينبئ
الب�شري املُعا�ش �سع ًيا �إىل املعنى ،هو الكتب املق ّد�سة كما هو � ً
أي�ضا
عن املعنى وعن الو�ضع
ّ
الكتب الدنيو ّية ،هو الكتب كما هو � ً
الب�شري والأحداث والكائنات.
أي�ضا ال�سلوك
ّ
ك ّل ذلك ميكن �أن ي�س ّمى كتابة ،مبقدار ما أ� ّنه يف الكتب ،ويف ال�سلوك االن�سا ّ
ين،
والأح��داث ،والكائنات ،يتج ّلى املعنى �أو املطلق الذي يعي�شه النا�س .عندئذ وجب القول �إنّ
كل ذلك يحتاج �إىل تف�سري� ،أي �إىل اعتباره �إ�شارات ّ
تدل على املعنى امل�ستهدف ،وتدعو �إىل
اختبار هذا املعنى وعي�شه يف الظروف املكان ّية والزمان ّية
اخلا�صة بك ّل �إن�سان.
ّ
V

7

الدين والعلمنة

والدنيوي
خ�ضع ،بالتايل ،الزمن للأبد ّية،
ّ
الدين ،كما ر�أينا ،ي ّدعي أ� ّنه ُمنزَ ل ،و ُي ِ
الديني �إىل
للمق ّد�س .واحلال �أنّ العلمنة ،لكونها حركة تاريخ ّية تنقل النا�س من املجتمع
ّ
أ�سا�سا ٌ
نق�ض
املدينة الأر�ض ّية ،تقوم بنق�ض هذه العالقة وهذه التبع ّية .وذلك لأنّ العلمنة هي � ً
للوحي ولك ّل �أنواع العوامل املاورائ ّية .وعليه ،يفقد الدين ميزته املعيار ّية ال�شاملة .فالإن�سان
مل يعد جم ًربا على تنظيم �أفكاره و�أعماله وفق معايري ُفر�ضت عليه على �أ ّنها �إرادات �إله ّية،
الب�شري .وال�سلطة الدين ّية مل تعد
بل يجد مبادئ وجوده ومعاي َريه يف ذاته ،ويف قلب و�ضعه
ّ
مت ّثل ال�سلطة الإله ّية ،بل �صارت مت ّثل ح�ص ًرا الرغبات الإن�سان ّية ،على مثال � ّأي �سلطة ب�شر ّية
�أخرى .ف�إذا كان الدين لي�س من اهلل ،بل من النا�س ،وجب �أن ُيف َهم و ُيع َّلل يف �إطار الثقافة،
�أو يف عالقته بالثقافة� ،أي بنظام الن�شاطات والإجنازات العلم ّية والتقن ّية والف ّن ّية والأخالق ّية
الب�شري ال�شامل عن ذاته يف حركته التاريخ ّية.
وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية ،حيث يعبرِّ الوجود
ّ
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النظري لعالقات الدين والثقافة
�أ التاريخ
ّ
تاريخ مثا ّ
يل لعالقة
من املمكن �أن نت�ص ّور ،يف بادىء الأمر ،حركة العلمنة يف �إطار ٍ
الدين بالثقافة.
هناك مرحلة �أوىل ،هي مرحلة االن�سجام .الدين ،يف هذه املرحلة ،هو مبثابة
م�ستودع وجمموع القيم املُثلى التي ت�ش ّكل روح الثقافة �أو خال�صتها.
ّثم يظهر التفاوت يف مرحلة ثانية .ذلك �أنّ الدين ،لكونه يختزن ق َيم الثقافة
الثابتة ،يبدو ك�أ ّنه ال ي�ستطيع وال يجوز له �أن يتغيرّ  .يف حني �أنّ الثقافة ،يف جمملها ،ترى
التاريخي.
نف�سها يحملها ت ّيار التط ّور
ّ
هنا تبد أ� املرحلة الثالثة ،مرحلة ال�صراع .فالتفاوت ال ي�ؤ ّدي �إ ّال �إىل تعار�ض نظامني
وتناف�سهما� ،إذ يعترب ك ٌّل منهما أ� ّنه هو الإطار الوحيد للحياة الفرد ّية واجلماع ّية .غري �أ ّنه ،يف
بدء مرحلة النزاع ،يكون الدين على قدر من الق ّوة يخ ّوله متابعة العزم على ممار�سة الو�صاية
واالقت�صادي .وقد
وال�سيا�سي
االجتماعي
وبخا�صة ،يف وجهها
على احلياة الثقاف ّية ،حتّى،
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلا�صة ،وذلك لأ ّنه ال يزال يعترب
يحاول الدين مناف�سة �سائر حقول الثقافة يف ميادينها
ّ
نف�سه �أه ًال لأن يكون املثال الأعلى واملعيار ال�صحيح للحكم.
يف املرحلة الرابعة يظهر الرف�ض نتيج ًة حلركة العلمنة التاريخ ّية .عندها تزداد
والتقني ،ك ّل ذلك
العلمي
الثقافة ق ّوة �أكرث ف�أكرث .فالتقنية ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية ،والتق ّدم
ّ
ّ
ُيظهر عمل ًّيا أ� ّنه بالإمكان التخ ّلي عن العقائد ،وعن الطقو�س ،وعن املعايري ،وعن امل� ّؤ�س�سات
التي يت�أ ّلف منها الدين� .آنذاك يبد�أ رف�ض الدين جذر ًّيا ،واعتباره �شي ًئا ن�سب ًّيا ومرحل ًة من
تاريخ الثقافة ،املرحلة البدائ ّية التي حان وقت ّ
تخطيها� ،إذ دخلت الب�شر ّية عهد البلوغ)...( .
ب نقد الأنظومة الدين ّية
با�ستطاعتنا الآن ،يف �سياق هذه النظرة النقد ّية� ،أن نت�ص ّور ّ
خطة �إعادة النظر
اجلذري يف الأنظومة الدين ّية .و�إعادة النظر هذه تكون ببحث ك ّل جزء من الأنظومة ودر�سها،
ّ
بتو�سل الطريقة التحويل ّية ،و ُتقدِّ م البديل عنه
فتُح ِّقق يف هو ّيته ،وتك�شف عن وظيفته ،وذلك ّ
مع ق�صدها َ
رف�ض ا ّدع��اءات الدين .يف هذا املنحى ،تبدو العلمنة عمل ّية �إزال ٍة للأ�سطور ّية
وللخداع وللقدا�سة وللإكلريو�س ّية.
فعمل ّية نزع الأ�سطور ّية تكون �أ ّو ًال بتحديد الت�ص ّورات الدين ّية على �أ ّنها �أ�سطور ّية
الطابع� ،أي �أ ّنها نتاج املخ ّيلة الالواقع ّية ،حيث �إ ّنها ت ّدعي �أنّ م�ضمونها هو واقع يفوق الطبيعة،
املاورائي ،ال تدركه اخلربة الإن�سان ّية .من هنا كان التناق�ض بني اللوغو�س
موجود يف العامل
ّ
 logosوامليثو�س � ،mythosأي بني العقل �أو املنطق والأ�سطورة ،وجاء تغليب اللوغو�س على
االختباري على الت�ص ّور اخليا ّ
يل .و�إنّ ما ي�صبح ،بهذه الطريقة،
امليثو�س� ،أي تغليب العقل
ّ
مو�ضع ّ
الدرامي للتاريخ مبقوالت كاخلطيئة
�شك ورف�ض ،هو حقيقة �إله الديانات ،والتف�سري
ّ
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والنعمة واخلال�ص واملوت والقيامة .و�سبب هذا الرف�ض هو �أنّ هذه الت�ص ّورات مرتبطة بنظرة
�أ�سطور ّية ،غري علم ّية� ،إىل العامل.
وميكن املطالبة ب�إزالة اخلداع عندما تحُ َّدد �شعائر العبادة على أ� ّنها ممار�سات
ا�ستحواذي ،وعندما حت َّدد معايري ال�سلوك الأخالق ّية على �أ ّنها
�سحر ّية� ،أو عوار�ض ُع�صاب
ّ
تو�ضع التقنية الفاعلة مقابل ال�شعائر العاجزةَ ،
تعوي�ضي .ونتيج ًة لذلك َ
ويو�ضع
خداع وهروب
ّ
الزهدي .وبالتايل فالليتورجيا ،والأ�سرار،
الو�ضعي مقابل الهروب يف عامل املثال
الواقع
ّ
ّ
وال�صالة ،واالحتفاالت ،ومن جهة ثانية ،احتقار العامل ،ولوائح اخلري وال�شر ،واحلياة
الداخل ّية والروح ّية ،وابتغاء العامل الآخر ،ك ّل ذلك يبدو �آنذاك جم ّردًا من � ّأي معنى ،يف نظر
عقل ّية و�ضع ّية ،علم ّية وتقن ّية.
امل� ّؤ�س�سات الكن�س ّية هي � ً
أي�ضا ُتنتَزع عنها القدا�سة .وذل��ك عندما حت�� َّدد هذه
امل� ّؤ�س�سات على أ� ّنها ميزة املجتمع املق ّد�س� ،أي املجتمع القائم على �أ�س�س ماورائ ّية و�أ�سطور ّية،
حيث ال�سلطة املنظورة ُيفترَ �ض �أ ّنها م�ست َم ّدة من ال�سلطة الإله ّية ،وحيث النظام القائم ال
إلهي املزعوم .فعمل ّية انتزاع القدا�سة تكون �آنذاك بك�شف الأ�صل
يمُ َ ّ�س من ج ّراء �أ�صله ال ّ
الإن�سا ّ
�سي املدع ّو كني�سة .املجتمع
ين للم� ّؤ�س�سات الدين ّية ،وبالتايل بت�أكيد ن�سب ّية النظام امل� َّؤ�س ّ
نوعا من اخلداع ،وتبدو ال�سلطة الدين ّية �سلط ًة زمن ّية مق َّنعة بالإيديولوجيا
املق ّد�س يبدو �آنذاك ً
الدين ّية .نتيج ُة ك ّل ذلك ،وفق هذه النظرةُ ،
القول بوجوب �إلغاء املجتمع املق ّد�س حل�ساب العامل
الدنيوي ب�شرائعه الطبيع ّية ،االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية.
ّ
نف�سه
�يرا ،وبقدر ما تقوم يف املجتمع
�أخ ً
الديني ثنائية ،حيث يعطي الإكلريو�س َ
ّ
ح��قّ قيادة العلمان ّيني ،وذل��ك لأج��ل �إخ�ضاع الزمن ّيات للروح ّيات ،ميكن امل��ن��اداة ب�إزالة
الإكلريو�س ّية� .آنذاك ُتفترَ �ض املعار�ضة لت�س ّلط الإكلريو�س على التزامات النا�س الأر�ض ّية .و�إنّ
مما ي�ؤول من
مثل هذا الت�س ّلط يفرت�ض بدوره �إ�ضفاء الطابع ال
ّ
أ�سطوري على الروح ّياتّ ،
جديد �إىل تق ّنع قوى الت�س ّلط بتحقيق التقدي�س لأمناط احلياة .من هنا جاءت الدعوة �إىل
الأخذ بالعلمان ّية بدي ًال عن الإكلريو�س ّية.
ج توافق الدين والثقافة العلمان ّية
�إنّ هذا الروح يف نقد الدين يظهر بجالء ،يف خطوطه الكربى� ،سلب ًّيا وه ّد ًاما.
وبالتايل ف�إنّ حركة العلمنة التاريخ ّية ت�ؤول ،من وجهة النظر هذه� ،إىل تراجع الدين .هذا
الرتاجع ميكن ،بل يجب� ،أن يذهب �إىل ح ّد �إزالة املعتقدات ،وامل�سلك ّيات ،وامل� ّؤ�س�سات الدين ّية،
ب�إزالة ال�شروط النف�س ّية واالجتماع ّية التي �أتاحت لها الوجود والدميومة .غري �أ ّنه قد ال يبدو
من امل�ستحيل وغري املعقول �أن نبحث عن اتجّ اهات ت�ؤول �إىل توافق الذهن ّية الدين ّية والذهن ّية
املعلمنة .ف�إذا كان التعار�ض يخلق النزاع بني ال�سلطة� ،إله ّية كانت �أو ب�شر ّية ،وبني ح ّر ّية
ب�شري� ،أو بني الآخرة
إلهي وما هو ّ
التفكري والعمل� ،أو بني الروح ّيات والزمن ّيات� ،أو بني ما هو � ّ
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والدنيا� ،أو بني امل�ؤمن والإن�سان ،ف إ� ّنه ال يبدو �أكيدً ا �أنّ مثل هذا النزاع يجب �أن يف�ضي �إىل
�إزالة �أحد الأطراف املتنازعة .بل من املمكن تف ّه ُم املعنى املُعا�ش للطرف املرفو�ض با�سم
النقد،
وا�سرتجاعه با�سم النقد نف�سه ،من دون �إعادة بناء الت�ص ّور املعهود والذي ولىّ �إىل
ُ
غري رجعة.
العلمي يتعار�ضان،
�صح �أنّ الأ�سطورة والعقل
يف هذا املنحى ،ميكننا القول �إ ّنه� ،إن ّ
ّ
فمن ال�صحيح � ً
أ�سطوري ،ال تخلو من معنى .غري �أ ّن��ه ،ال
أي�ضا �أنّ الأ�سطورة� ،أو التعبري ال
ّ
ينبغي البحث عن هذا املعنى حيث ي�شري الفكر املعلمن �إىل ا�ستحالة وجوده .و�إذا ُر َ
ف�ضت
أ�سطوري على �أ ّنه التعبري الوحيد
الت�ص ّورات املاورائ ّية ،فمن املمكن ،مع هذا ،قبول التعبري ال
ّ
عن الطريقة التي ينزع الإن�سان بها نحو املطلق وي� َؤخذ باهتمام الأ�سمى Ultimate Concern
كما يقول
يتج�سد بطرح الأ�سئلة حول
الالهوتي بول تيليخ  ،Tillichعلم ًا ب�أنّ هذا االهتمام ّ
ّ
الأ�صول والغايات .وعليه ف�إنّ الو�سيط ما بني امليثو�س واللوغو�س هو الرمز من حيث هو ما
ّ
يتخطى العق ُل به حدود املقوالت .وذلك� ،إىل حدٍّ ما ،على مثال خربة احلدود� ،أو حتّى فكرة
احلدود ،التي تت�ض ّمن بذاتها ما هو �أبعد من احلدود .عل ًما �أنّ الرمز� ،إذ هو تعبري يحتوي على
معن َيني ،يعبرّ بوا�سطة املعنى الظاهر عن املعنى الباطن ،وهو ما ال ميكن التعبري عنه مبا�شرة.
وميكن القول نف�سه يف العبادات والتقنية .فبد ًال من الإعرا�ض بالك ّل ّية عن الطقو�س
بحجة �أ ّنها عاجزة عن حتقيق النتائج الفيزيائ ّية َ
املنتظرة منها ،وذلك لكونها تنجم عن ر�ؤية
�أ�سطور ّية و�سحر ّية �إىل العامل ،ف�إ ّنه من املمكن و�ضع فاعل ّية احلركة الطق�س ّية يف امل�ستوى
الب�شري ،والتح ّقق من هذه الفاعل ّية� ،إىل حدٍّ ما ،يف م�ضمار بناء الإن�سان.
ّ
كذلك ميكن �أن يلتقي املعيار املثا ّ
ال�ضروري
الو�ضعي يف املح ّبة .فلي�س من
يل والواقع
ّ
ّ
افرتا�ض املعايري املثال ّية موجودة يف �شكلٍ غري �شكل �أفكار .واملح ّبة ،لكونها طاقة خ ّالقة ،هي
التي ميكنها �أن حت ّول تلك الأفكار وجود ًا حقيق ًّيا ،وجتعلها واق ًعا و�ضع ًّيا ،وذلك �إذ تهدف
املح ّبة �إىل حتقيق الإن�سان القيمة.
ّثم � ّأي ك�سب ي�أتينا من �إبدال املجتمع املق ّد�س باملجتمع املعل َمن� ،إذا ما ا�ستم ّرت
املهم اختيار القدا�سة �أو العلمان ّية.
ممار�سة العنف ذاتها وا�ستم ّر احتقار الإن�سان ؟ فلي�س ّ
املهم �أن يكون الإن�سان يف العامل املعل َمن ـ �إذ �إنّ العامل بطبيعته معل َمن ـ �شي ًئا مق ّد ً�سا .ف�إذا
ّ
�أردنا يف هذه احلالة ا�ستعمال كلمة كني�سة ،فالكني�سة �آنذاك ت�صبح العامل الأ�صيل ،لكونها
رب ًرا
املبني على ق َيم امل�شاركة ولي�س على العنفً .
خارجا عن ذلك ،ال نرى فعل ًّيا م ّ
املجتمع ّ
لوجود امل� ّؤ�س�سات الدين ّية ،وال معنى قد يكون لن�ضال يف �سبيل وجود الكني�سة.
يف املنحى نف�سه ،ميكن القول �إنّ العلما ّ
إكلرييكي ،كالهما �إن�سان� ،أي واقع
ين �أو ال
ّ
ملمو�س و�شامل ،منفتح على التعايل �أو م�أخوذ يف حركة تعال� .أ ّما �إذا كان الفرق بني العلما ّ
ين
إكلرييكي
إكلرييكي يرمز �إىل الفرق بني القدا�سة والدنيو ّية ،ف���إنّ ك ّل �إن�سان هو يف �آن �
وال
ّ
ّ
وعلما ّ
ين ،كاهن و�شعب .فال�شيئان وظيفتان �أو وجهان� ،أو ُبعدان متم ّيزان ،لك ّنهما مالزمان لك ّل
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�إن�سان .وذلك لكون ك ّل موجود هو يف م�ستوى تقنية احلياة وال ّ
ينفك �أبدًا يتّ�صل مبعنى احلياة.
فالتوفيق �إذن ممكن .لكن يجب �أن ن�ضيف �أنّ هذا التوفيق ال يكون �إ ّال باالرتداد
احلياتي� ،أو مبعنى �أو�سع ،امل�ضمون
أنرثوبولوجي� ،أي ب�إعطاء الرموز الدين ّية امل�ضمون
ال
ّ
ّ
أنرثوبولوجي الواقع
أنرثوبولوجي .و إ� ّننا نفهم بال
ال
الب�شري املدع ّو �إىل ِملء الكمال� ،أي �إىل �أن
ّ
ّ
ّ
ي�شمل يف ذاته ح�ضور معناه وحقيقته� ،أي ما ت�س ّميه الأديان اهلل.
د الإميان والدين.
�إذا مل يكن االرتداد الأنرثوبولوجي موق ًفا �إىل جانب العلمان ّية �ض ّد الدين ،فذلك
متييز �ضمن الدين ،ف َر�ضه حت ّدي النقد ،بني الإميان والأنظومة الدين ّية.
لأ ّنه م� َّؤ�س�س على ٍ
فمن الواجب ا�ستخال�ص �أمثولة النقد والتخ ّلي نهائ ًّيا عن احلنني �إىل العامل �أو املجتمع
امل�سيحي  .chrétientéففي �إطار هذه النظرة ،مع املحاولة بالذهاب �إىل �أبعد ما يذهب �إليه
ّ
ال�سلبي للدين ،ميكن حتديد الدين كتعبري ثقا ّيف للإميان .وانطال ًقا من هذا
النقدي
املوقف
ّ
ّ
التحديد يكون على الدين �أن يلتزم ب�أمانة مزدوجة� ،أمانة جتاه االميان ،و�أمانة جتاه النا�س.
وهذا ما يع ّر�ضه خلطر م��زدوج � ً
أي�ضا ،خطر عدم التعبري عن الإمي��ان بل التعبري ع ّما هو
�إن�سا ّ
التاريخي بني ثقافة
ين حم�ض ،وخطر �أن ال يعني �شي ًئا للنا�س وذلك ب�سبب التفاوت
ّ
النا�س املعا�صرة و�شكل الثقافة القدمي الذي عبرّ الدين بوا�سطته عن ر�سالته.
التوجه نحو املطلق ،وابتغاء
يجب حماولة حتديد الإمي��ان .ميكن القول فيه �إ ّنه ّ
ُ
املعنى الأ�سمى واحلقيقة النهائ ّية .ال يجب ف ْهم املطلق ،واملعنى ،واحلقيقة ‘�أنطولوج ًّيا ’،
و�إ ّال عدنا �إىل الأ�سطور ّية .ف�إذا حاولنا �أن نف ّكر فل�سف ًّيا والهوت ًّيا من دون ماورائ ّيات ،ف�إننا
الب�شري �أو العامل الإن�سا ّ
ين احلقيقة الراهنة الوحيدة ،من دون �أن
ن�ستطيع �أن نعترب الوجود
ّ
ي�ش ّكل هذا الأمر �إنكا ًرا للحقيقة الإله ّية .ذلك �أنّ للوجود الإن�سا ّ
ين ُبعدان ميكن ت�سميتهما
التقني ،ت�أخذ الثقافة على عهدتها ح ّل م�شاكل
تقنية احلياة ومعنى احلياة .فعلى ال�صعيد
ّ
احلياة� .أ ّما الإميان� ،أو عامل الإله ّيات ،فموقعه على �صعيد الأهداف والغايات .وعلى هذا
النحو وب�شيء من التب�سيط ،ميكن اعتبار الثقافة حيا ًة ،والإميان نقدً ا.
املبني على ثقافة املا�ضي ،ميكن،
نتيجة لك ّل ذلك ،ميكن القول �إنّ النظام
الدينيّ ،
ّ
بل يجب �أن ّ
احلي للنا�س العائ�شني يف الوقت
نتخطاه ،مبقدار ما ي�صبح غري معبرِّ عن الإميان ّ
احلا�ضر� .أ ّما �إذا اعتربنا الدين تعب ًريا عن الإميان ،فال ّ
�شك �أن لي�س من نظام فريد وذي
امتياز .لذلك فك ّل ما يخدم يف التعبري عن الإميان� ،أي � ُّأي ن�شاط �إن�سا ّ
ين ،ميكن ت�سميته دي ًنا،
مبقدار ما يكون � ّأي ن�شاط �إن�سا ّ
ين ،يف ما هو �أبعد من وظيفته التقن ّية ،ي�شهد للمعنى لكونه
بح ًثا عن هذا املعنى .وبالتايل فمعار�ضة الأنظومة الدين ّية تكون قد �أ ّدت �إىل حترير الإميان
من ال�ضياع يف الدين .ولي�س يف هذا القول � ّأي تناق�ض .وعليه ميكن �أن ت�ؤول حركة العلمنة �إىل
املهم ،و�أنّ هذا الإميان ال�صرف هو احل ّر ّية ال�سامية.
�إظهار �أنّ الإميان ال�صرف وحده هو ّ
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ه نتائج
ال ميكن الرجوع �إىل املا�ضي ،ومتابعة التفكري والعي�ش ك�أنّ الظروف االجتماع ّية
الثقاف ّية مل تتغيرّ يف العمق .كما ال ميكن التغا�ضي بالك ّل ّية عن املا�ضي وع ّما يحمل هذا املا�ضي
مما ي�س ّمى الهو ّية الثقاف ّية .بل يجب حماولة التع ّرف �إىل جوهر الثقافة يف الدين .وهذا ما
ّ
احلي من جديد يف ج ٍّو
احلي .غري أ� ّنه يجب عدم و�ضع هذا الإميان ّ
يقود حتمًا �إىل االميان ّ
�
أ�سطوري .فالإميان لي�س ت�أكيد مقوالت عقائد ّية ،بل هو �أن يكون الإن�سان �إن�سا ًنا ح ًّقا .لذلك
ّ
ت�ض ّمن الإميانُ باهلل الإميانَ بالإن�سان.
VI

8

امل�سيحي يف اجلوهر
إ�سالمي
مدخل �إىل احلوار ال
ّ
ّ

( )...يف واقع الأمر ،يبدو احلوار الطريقَ ال�صحيح وال�صيغة ال�سليمة للعالقة
أخ�ص بني امل�سيح ّية والإ�سالم� ،أو بالأحرى بني امل�سلمني
بني الأدي��ان ً
عموما ،وعلى وجه � ّ
الديني� ،إذا جاز التعبري ،مر ّدها �إىل �أنّ املتحاورين �أتقنوا
وامل�سيح ّيني .لكنّ �أزمة احلوار
ّ
تقنية احلوار من حيث هو نوع من االتّ�صال ،ومل يتبادر �إىل �أذهانهم �أن يبد�أوا بالت�سا�ؤل
الديني،
ربر وجوده .فكان �أن قالوا باحلوار
حول طبيعة الدين وحول ما يت� ّأ�س�س الدين عليه وي ّ
ّ
واعتقدوا �أنّ االنتقال من املجادلة �إىل احلوار يكفي ،من دون التغيري يف ف ْهمهم ملا يعني و�صف
ديني� ،أي من دون حماولة التدقيق يف معنى الدين .فكان االنتقال �إىل احلوار
احلوار ب�أ ّنه ّ
اجلوهري على ما كان عليه.
تغي ًريا �سطح ًّيا� ،أبقى الأمر
ّ
ربره عند امل�ؤمنني.
مثل هذا التح ّفظ واالمتناع عن الت�سا�ؤل حول ك ْنه الدين له ما ي ّ
الديني عقي ًما
مي�سه .لكنّ هذا املوقف يجعل احلوار
فالدين عندهم �أم ٌر لي�س ل ّأي ب�شرٍ �أن ّ
ّ
بقدر ما كانت عليه املجـادلة من ُعقْم� .إذا �أراد املتحاورون �أن ي�ؤتي احلوار
الديني ثماره و�أن
ْ
ّ
الديني حمت ًوى وم�ضمون ،ال ب ّد من �أن يت�ساءلوا أ� ّو ًال حول الدين وحول ما قام
يكون للحوار
ّ
الدين عليه.
�أن يجر ؤ� املتحاورون ويحاولوا الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يفرت�ض فيهم �أ ّنهم حملوا
على حممل اجل ّد التغيري ،بل االنقالب ،الذي ح�صل يف الثقافة �أو يف البنية الذهن ّية ،وبات
حد ًثا تاريخ ًّيا ا�ستحال بعده الرجوع �إىل ما قبله)...( .
ُ�ص ُعد احلوار
ُ
امل�سيحي ،ن�ستطيع
إ�سالمي
�شروط احلوار ال
يف الإطار الذي ر�سمتْه على هذا ال�شكل
ّ
ّ
ال�ص ُعد الأربعة التي يفر�ض نف�سه فيها � )1( :صعيد
�إجمال ما قد يكون عليه هذا احلوار على ُ
احلياة اليوم ّية ،االجتماع ّية والوطن ّية� )2( .صعيد الثقافة� )3( .صعيد الدين مبا هو انظوم ٌة
ق�صد املطلق.
ثقاف ّية وظيفتُها التعبري عن الإميان� )4( .صعيد الإميان باعتباره َ
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�أ �صعيد احلياة
على هذا ال�صعيد ،ي�ستلزم احلوار جتاوز مواقف الفرز والريبة وقطع االتّ�صال،
هذه املواقف التي قد يتّخذها امل�سيح ّيون وامل�سلمون� ،أفرادًا وجماعاتُ ،
بع�ضهم جتاه بع�ض.
حتّى الت�سامح ينبغي جتاوزه.
فقد كان زمنٌ  ،كما يف القرن الثامن ع�شر الأورو ّب ّي ،ظهر فيه الت�سامح كانت�صار
التع�صب والتوتاليتار ّية الدين ّية والإيديولوج ّية واالجتماع ّية .كما كان زمنٌ بدا فيه
على قوى ّ
امل�سيحي جتاه الأق ّل ّيات الإ�سالم ّية،
إ�سالمي جتاه �أهل الذ ّمة امل�سيح ّيني� ،أو الت�سامح
الت�سامح ال
ّ
ّ
ن�سبي باملقارنة
خطو ًة متق ّدمة يف اتجّ اه النزعة الإن�سان ّية .غري �أنّ ذلك لي�س �سوى تق ّدم ّ
��واري املن�شود .فالت�سامح يفرت�ض عالق َة فوق ّي ٍة ودون ّي ٍة ،يف حني �أنّ احلوار
مع املوقف احل ّ
يفرت�ض
ت�ساوي الأ�شخا�ص واجلماعات .وعلى �أ�سا�س هذه امل�ساواة ،يق�ضي احلوار بتجاوز
َ
خ�صو�صا �إذا كان التعاي�ش جم ّرد جتاور بني الأ�شخا�ص واجلماعات .فاحلوار يقيم
التعاي�ش،
ً
وز ًنا للتفاعل على ال�صعيدين اللذين تتج ّلى مظاهره فيهما� ،صعيد العالقات بني الأ�شخا�ص
�سي.
وال�صعيد امل� ّؤ�س ّ
على �صعيد العالقات بني الأ�شخا�ص مبا هم كائنات ب�شر ّية مرتبطة يف ما بينها
املبني على احرتام الكرامة الإن�سان ّية� ،أ�شكال ال�صداقة
برباط الإن�سان ّية ،يتّخذ احلوارّ ،
�سيُ ،يعتَرب الب�شر منتمني
�صعيد هو بني ال�صعيد
والتعا�ضد .وعلى ٍ
ال�شخ�صي وال�صعيد امل� ّؤ�س ّ
ّ
أ�شخا�ص
الطائفي ال
�إىل هذه الطائفة الدين ّية �أو تلك .هنا يتط ّلب احلوار �أن ال يحب�س الت�ضامنُ
َ
ّ
الطائفي مرت َكزً ا
نظام مغلق .بل يوجب احلوار �أن يكون الت�ضامن
ّ
يف طائفتهم كما لو كانوا يف ٍ
مما يعني االحرتام املتبادل ملختلف االنتماءات
النفتاح الأفراد واجلماعات بع�ضهم على بع�ضّ ،
�سيُ ،يعتَرب الإن�سان وامل�ؤمن مواط َنني
الطائف ّية واحل ّر ّيات الدين ّية� .أخ ًريا ،على ال�صعيد امل� ّؤ�س ّ
كاملني .هذا التمييز بني الأوجه الثالثة التي للأ�شخا�ص
دي
�ضروري كي يكون املجتمع التع ّد ّ
ّ
الب�شري واالنتماء �إىل دين و�إىل جماعة دين ّية
ممكن الوجود .وف�ض ًال عن االنتماء �إىل اجلن�س
ّ
ك َّونها هذا الدين ،هناك االنتماء �إىل املجتمع ال�شامل و�إىل الأ ّمة .هذا االنتماء الأخري ي�س ّمى
املواطن ّية .على �أنّ ت�أ�سي�س املجتمع والأ ّمة يث ّبت عالقة الأ�شخا�ص بالقوانني ،وت�ساوي اجلميع
�أمام هذه القوانني التي ت�ضمن ،من ناحيتها ،حقوق الأ�شخا�ص وحقوق امل�ؤمنني ،لك ّنها ت�ستم ّد
االجتماعي ال�شامل الذي ينتمي �إليه ،بالت�ساوي وبال امتياز،
ركيزتها من احرتام الكيان
ّ
جميع الأ�شخا�ص وامل�ؤمنني .ذاك هو معنى ال َعلمان ّية الدميقراط ّية التي ي�ص ّورها بع�ض الكتبة
الكاريكاتور ّيني حمارِب ًة للأديان وزندق ًة و�إحلادًا .و�إذا كانت ال َعلمان ّية توحي �أحيا ًنا مبقاومة
الدين ،فهذا ال يحدث ح ًّقا �إ ّال حينما ت�سعى جماع ٌة دين ّية �إىل الهيمنة على املجتمع والأ ّمة
موجهة �ض ّد الدين ،بل �ض ّد املطامع التوتاليتار ّية
هيمن ًة تا ّمة .يف هذه احلالة ال تكون املقاومة َّ
املم َّوهة بغري ٍة دين ّية.
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ب �صعيد الثقافة
لي�س �صعيد احلوار هذا منف�ص ًال عن حوار احلياة� ،إذ �إنّ الثقافة جز ٌء ال يتج ّز�أ
من احلياة االجتماع ّية والوطن ّية ومن احلياة اليوم ّية .وكما �أنّ التع ّدد
الديني ي�ستدعي احلوار
ّ
العربي ال ي�ش ّذ عن
على �صعيد احلياة ،فهذا هو �ش�أ ُنه على م�ستوى الثقافة� .إنّ ما�ضي ال�شرق
ّ
ما�ضي بق ّية املجتمعات الإن�سان ّية ،من حيث �أ ّنه ُيظهر الدين يف قلب الثقافة ويف �أ�سا�س البنية
االجتماع ّية .فالق َيم النموذج ّية للثقافة كانت جتد يف الدين حم ّل جت ّمعها واحلفاظ عليها.
كما كانت ال ُبنى االجتماع ّية ت�ستلهم الدين وتبحث فيه عن �شرع ّيتها وتربير وجودها .من هنا
كان الدين هو العن�صر الذي يتيح للفئة االجتماع ّية �أن تتع ّرف �إىل نف�سها يف هو ّيتها املم ّيزة.
ولكن عندما �أ�صبح املجتمع م�ؤ ّل ًفا من جماعات على �أ�سا�س انت�سابها �إىل �أديان
خمتلفة� ،صار ال ب ّد من التمييز بني الق َيم الدين َية والق َيم الثقاف َية� .إنّ �ضمان ا�ستقالل املجتمع
يفرت�ض ا�ستقالل الثقافة عن الدين .وهذا اال�ستقالل ،ا�ستقالل الثقافة واملجتمع املتح ّر َرين
من الو�صاية الدين ّية ،ي�س ّمى َعلمان ّي ًة ،ال للتدليل على معار�ضة الدين �أو رف�ض الأديان ،و�إنمّ ا
على اال�ستقالل املزدوج ،ا�ستقالل الدين وا�ستقالل الثقافة .هذا يعني �أنّ العنا�صر املك ِّونة لمِ ا
ي�س ّمى ثقافة هي ،قبل � ّأي �شيء ،البنية الذهن ّية امل�شرتكة للفئة االجتماع ّية ب�أ�سرها� ،أ ًّيا كان
الدين الذي ينتمي �إليه �أع�ضا�ؤهاّ .ثم ت�أتي اللغة ،ناقل ُة الثقافة وامل�ؤمتنة عليها .و�أخ ًريا ت�أتي
مندجما فيه .على هذا
التاريخي للمجتمع-الأ ّم ِة الذي يكون الفرد
م�شاركة ك ّل فرد يف امل�صري
ً
ّ
إ�سالمي
الأ�سا�س ،ميكن �أن يقوم احلوار ال
امل�سيحي ب�صورة طبيع ّية للغاية ويف �أح�سن الظروف
ّ
ّ
املو�ضوع ّية ،نظ ًرا �إىل كون م�سيح ّيي ال�شرق وم�سلميه مت�شاركني يف البنية الذهن ّية الأ�سا�س ّية
املدعومة با�ستعمال لغة واحدة ،وذلك من دون امل�سا�س باخل�صائ�ص اللغو ّية والذهن ّية املتع ّلقة
حينئذ يغدو احلوار حماول ًة لو�ضع هذه اخل�صائ�ص يف خدمة امله ّمة امل�شرتكة،
بتع ّدد الأديانٍ .
التاريخي الواحد.
�أي امل�شاركة يف امل�صري
ّ
هذه امله ّمة امل�شرتكة ت�ضع الإ�سالم وامل�سيح ّية حال ًّيا يف مع�سكر واحد �إزاء التح ّدي
توجهه احلداثة الغرب ّية �إىل جميع الثقافات التقليد ّية .وعليه يتح ّول احلوار ال
إ�سالمي
الذي ّ
ّ
امل�سيحي حوا ًرا بني الثقافة العرب ّية التقليد ّية والثقافة الغرب ّية احلديثة .أ� ّما رهان هذا اللقاء،
ّ
التقليدي �إىل �شكل حديث يعرف كيف يحافظ على
فهو انتقال الثقافة العرب ّية من �شكلها
ّ
هو ّيتها وخ�صو�ص ّيتها .ف�إذا جنحت العمل ّية ،مت ّكنت الثقافة العرب ّية من امل�ساهمة يف تق ّدم
الإن�سان ّية ويف من ّو العقالن ّية ويف االنفتاح نحو العامل ّية .وبذلك تعطي هذه الثقافة الدليل على
قدرتها الإبداع ّية وف ّعال ّيتها التاريخ ّية.
ج �صعيد الدين
ربر وجودها التعبري
على هذا ال�صعيدُ ،تعترب الأديان �
ٍ
أنظومات ثقاف ّية ،وظيفتها وم ّ
عن الإمي��ان .وعليه يكون �ش�أن الإميان والدين ك�ش�أن الفكر ولغته ،مث ًال� ،أو ك�ش�أن الق�صد
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والتعبري عنه� ،أو ك�ش�أن املثال وحت ّققه .ال ميكن ف�صل الق�صد عن التعبري عنه ،وال ف�صل املثال
عن حت ّققه .على أ� ّنه يبقى هناك � ً
أي�ضا ف�سحة بني الق�صد والتعبري عنه ،بني املثال وحت ّققه.
ويدعو هذا التمييز �إىل التفكري ب�شكل منف�صل يف حوار الأديان وحوار الب�شر على م�ستوى
الإميان.
�إنّ حتليل الأنظومتني الدين ّيتني ،الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية ،يظهر اختالفات بينهما،
لك ّنه يظهر � ً
أي�ضا تقاربات ال تق ّل عنها �أه ّم ّي ًة ،ومن �ش�أنها �أن ت�س ّهل احلوار الالحق على
والتج�سد ،وحول
م�ستوى الإمي��ان .إ� ّننا نعلم ،بالطبع ،االختالفات العميقة حول التثليث
ّ
بالقدر ذاته الت�شابه
البنيوي للأنظومتني
ّ
نب ّوة الر�سول حم ّمد وتنزيل القر�آن .لك ّننا ال نعلم ْ
الدين ّيتني وتوازي الوظائف الدين ّية الأ�سا�س ّية فيهما )1 .وظيفة املبد أ� تدعى اهلل ،املعتبرَ �أ ًبا
يف امل�سيح ّية ور ًّبا يف الإ�سالم )2 .وظيفة الك�شف عن اهلل
اخلفي ي ؤ� ّديها ،يف الإ�سالم ،العامل
ّ
والنب ّوة املت َّوجة واملت َّممة بالقر�آن ،ويف امل�سيح ّية ي ؤ� ّديها العامل والنب ّوة ،وب�صور ٍة نهائ ّي ٍة �شخ�ص
االجتماعي� ،إذ تقابل
املتج�سد بالذات )3 .الوظيفة الثالثة هي وظيفة الت�أ�سي�س
الكلمة
ّ
ّ
إلهي و�إن�سا ّ
ين يف �آن ،جماع ُة امل�ؤمنني
الكني�س َة امل�سيح ّية ،وهي ،يف العقيدة امل�سيح ّية ،واقع � ّ
الإ�سالم ّية ،وهي ،يف العقيدة الإ�سالم ّية ،واقع �إن�سا ّ
ين �صرف ،يك ّونه ارتباطه ب�إله القر�آن.
إلهي بتحريك الإن�سان ليجعله
 )4الوظيفة الرابعة هي التحريك .ففي امل�سيح ّية يقوم الروح ال ّ
م�سيح ًّيا على �صورة امل�سيح� .أ ّما يف الإ�سالم ،ف�إنّ التق ّيد بال�شريعة القر�آن ّية هو الذي يك ّون
النموذجي للإن�سان
الإن�سان امل�ؤمن الذي �أ�سلم نف�سه هلل )5 .الوظيفة الأخرية هي املوقف
ّ
باملحبة ،حم ّبة اهلل ،وحم ّبة القريب حم ّب ًة هلل .وامل�سلم يتم ّيز ب�إميانه
امل�ؤمن.
فامل�سيحي يتم ّيز ّ
ّ
ال�صارم بتعايل اهلل .وهكذا نالحظ �أنّ املح ّبة والإميان هما �شكالن حل ّر ّية الإن�سان ،املتح ّرر
احل�صري باهلل.
دنيوي بارتباطه
ّ
من كل قيد ّ
من ال�سهل �أن نبينّ توافق هذه الوظائف ،التي ت�ش ّكل الأنظومتني الدين ّيتني ،مع
الوظائف الأنرتوبولوج ّية الأ�سا�س ّية ،وهي الكينونة ،وال�شخ�ص ،واملجتمع ،واملعيار ،واملوقف
الواقعي .وهذا يق ّرب بني الأنظومتني الدين ّيتني ،امل�سيح ّية والإ�سالم ّية ،من حيث �أ�س�سهما
ّ
بالذات.
د �صعيد الإميان
كذلك تتقارب الأنظومتان ،امل�سيح ّية والإ�سالم ّية ،من حيث ع ّلة وجودهما ،وهي
ب�شري� ،إىل � ّأي جمتمع �أو
الإميان .فالإميان ،بو�صفه ق�صد املطلق ،يفعل فعله يف ك ّل كائن
ّ
مثال ما .هذا يعني
ثقافة انتمى .وهو يظهر يف ك ّل جهد يبذله كائنٌ ما ،بك ّل كيانه ،يف اتجّ اه ٍ
أ� ّنه ال امتياز لكائن �أو ملجتمع �أو لثقافة �أو لدين �أو لن�شاط �إن�سا ٍّ
ين ما .فك ّل �شخ�ص يتّجه من
اخلا�ص .ك ّل الطرق ت�ؤ ّدي �إىل املطلق.
�صميم ف�ؤاده نحو املطلق .وهو يتّجه �إليه عرب طريقه
ّ
ف�إله الأديان لي�س م�ستق ًّرا و�سط متاهة ،ال تو�صل �إليه غري طريق واحدة ،بينما الطرق الأخرى
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م�سدودة .وحده الإميان يقود �إىل اهلل .لكنّ الإميان يعبرّ عن نف�سه يف ك ّل دين وك ّل ثقافة وك ّل
وجود.
بهذا املفهوم ،يكون الإمي��ان �أ�سا�س ك ّل حكم على املجتمع والثقافة والدين� .إذا
فحري بنا ،للتث ّبت من ذلك� ،أن نحكم
كان الدين ،جوهر ًّيا ،تعب ًريا ثقاف ًّيا عن �إميان الب�شر،
ّ
على وج َهي وظيفته اجلوهر ّية .هل هو تعبري عن الإمي��ان� ،أم هو و�سيلة يف خدمة م�صالح
موجهة نحو املطلق ؟ وهل هذا التعبري مقبول �أم ال لدى الب�شر الذين �سيحيا الإميان يف
غري َّ
نفو�سهم ؟
بنا ًء عليه ،لن يقوم حوار الإميان ،بالن�سبة �إىل ك ّل فرد ،على �إظهار رفعة دينه.
اخلا�ص مبزيد من الإخال�ص بعد معرفته طريق
بل ينبغي �أن يقوم على اتّباع ك ّل فرد طريقه
ّ
اخلا�صة مبزيد من الإخال�ص.
الآخرين ،وكذلك على م�ساعدة الآخرين على اتّباع طرقهم
ّ
الأديان دروب ،ولي�ست نهاية امل�سرية� .إ ّنها لي�ست �سوى و�سائل يف خدمة الغاية الوحيدة ،التي
هي الإميان بو�صفه ال�سعي �إىل املطلق.
خال�صة
ب�شر مرتافقني يف
أخ�ص بني ٍ
ينتج من ك ّل ما �سبق �أنّ العالقة بني الب�شر ،وعلى ال ّ
م�صري واحد ولو انتموا �إىل �أديان خمتلفة ،لن تكون غري احلوار .ك ّل نوع �آخر من العالقة
ً
متعار�ضا مع الق َيم الإن�سان ّية .وحده احلوار ي�ضمن احرتام
يظهر ،من هذا اجلانب �أو ذاك،
الإن�سان .فهو يفر�ض ،يف الواقع ،ت�ساوي الأ�شخا�ص ،ويرف�ض منح � ٍّأي من ال�شركاء � َّأي امتياز
اجتماعي �آخ��ر .من جهة �أخرى،
طبيعي �أو
كان� ،سواء ب�سبب ثقافته �أو دينه �أو � ّأي عامل
ّ
ّ
يقيم احلوار تباد ًال بني ال�شركاءّ ،
احلقيقي يظهر
فيدل بذلك على �أنّ احرتام الأ�شخا�ص
ّ
باالنفتاح على الآخر وبقبول الآخر ك�آخر .ولكن مبا �أنّ احلوار ال ي�ستم ّر �إ ّال بتمييز الأ�شخا�ص،
بحجة التبادل .فاحلوار جد ّ
يل ،مبعنى �أنّ ك ّل طرف يبني
فاملق�صود لي�س تبديل وجهات النظر ّ
ذاته يف ّ
اخلا�ص بف�ضل عطاء الآخر ،مدر ًكا �أنّ خمتلف اخلطوط تتّجه ،مع ذلك ،نحو
خطه
ّ
نقطة مطلقة واحدة ،ت�س ّميها الأديان اهلل.
الديني
وتالف ًيا لل�سقوط من جديد يف موقف العداء والغزو ،ينبغي �إقامة احلوار
ّ
�صعيدين� ،صعيد الدين و�صعيد الإمي��ان .عندما تبدو �أنظومتان فكر ّيتان وحيات ّيتان
على
َ
متعار�ضتني ،فغال ًبا ما يكون تعار�ضهما على م�ستوى التعبري َّ
املنظم واملمن َهج ،ال على م�ستوى
النوايا �أو الأحا�سي�س الأ�صل ّية التي و ّل��دت املذهب .وعليه قد تبدو الديانتان ،امل�سيح ّية
والإ�سالم ّية ،متعار�ضتني حول نقاط �أ�سا�س ّية .لكنّ هذه النقاط هي �أ�سا�س ّية داخل الأنظومة
الواحدة ،وتق ّل �أه ّم ّيتها عندما ُتربط باملعنى الذي تكون مه ّمتها التعبري عنه .وعليه يجب
االنتقال من مقارنة الأدي��ان �إىل احلوار يف �سبيل الإمي��ان ،و�إ ّال ف�إنّ الأدي��ان �ستنطوي على
نف�سها بد ًال من �أن تقود �إىل اهلل .و�إذا اتجّ هت الديانات على هذا ال�شكل نحو اهلل ،تع ّرف
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بع�ضها �إىل بع�ض من حيث هي تعبري عن جتربة �إميان ّية واحدة ،مبا �أنّ الإميان هو بحث عن
اهلل �أو �سعي �إىل املطلق.
على هذا النحو ،يغدو الإمي��ان باهلل �ضر ًبا من الهروب �أو اخل��داع �إذا مل يكن
يرتجم �إىل �إميان بالإن�سان .واال�ستنتاج الأخري يتع ّلق باخليار
تطبي ًقا عمل ًّيا �سيا�س ًّيا ،و�إذا مل َ
التوجه املزدوج نحو املعنى والواقع ،والذي يك ّون ما
ال
أنرتوبولوجي ،القادر وحده على ا�ستعادة ّ
ّ
ي�س ّمى ،على التتايل ،النزعة الالهوتان ّية والنزعة الإن�سانو ّية .من املمكن �أن نت�ص ّور العالقة
بني الإن�سان واهلل على غرار العالقة بني الواقع واملعنى .يف هذه احلال ،ميكن �أن نت�ص ّور
اهلل ك أ� ّنه االقت�ضاء املطلق والطاقة املطلقة امل�ؤ ِّثران يف �صميم الواقع الإن�سا ّ
ين لإي�صاله �إىل
�أ�صالته .وعلى نح ٍو متوازٍ  ،ن�ستطيع �أن نرى �أنّ الإن�سان� ،إذا بلغ مل َء �إن�سان ّيته وحقيقتَه ،هو
الفعلي للمعنى.
التعبري املت�أ ّلق عن اهلل وهو الوجود
ّ
9

 VIIيف الإميان ،نظرة فل�سف ّية
أنرتوبولوجي
انطال ًقا من �أنّ احل ّر ّية هي حقيقة الإن�سان� ،أمكن االنتقال من الت�أويل ال
ّ
أنرتوبولوجي
للإميان واملطلق �ضمن الأنظومة الدين ّية ،امل�سيح ّية والإ�سالم ّية� ،إىل الت�أويل ال
ّ
للإميان واملطلق �ضمن اخلربة الإن�سان ّية على وجه الإجمال .ذلك �أنّ احل ّر ّية تعني �أن يكون
طلب �أن يبلغ الإن�سان اكتماله بتطابق واقعه مع
الإن�سان �إن�سا ًنا مكتم ًال ،فيكون طلب املطلق َ
الفل�سفي
الديني لطلب املطلق ب أ� ّنه طلب اهلل� ،إىل تف�سريه
معناه .وبالتايل يتح ّول التف�سري
ّ
ّ
أنرتوبولوجي ب�أ ّنه طلب بلوغ الإن�سان حقيقتَه.
ال
ّ
الفل�سفي ت�سجيل واق ِع �أنّ � ّأي خربة �إن�سان ّية �إنمّ ا هي خربة
يف �أ�سا�س هذا الت�أويل
ّ
البديهي �أن ال �أحد من النا�س ،يف ق��رارة نف�سه ،ير�ضى مبا هو
خيبة وعدم اكتفاء .فمن
ّ
عليه يف واقعه �أو و�ضع ّيته .وك ٌّل ي�سعى �إىل اال�ستزادة يف االقتناء طل ًبا لال�ستزادة يف الكيان.
وهذا اخللط بني االقتناء والكيان هو ما يو ّلد اخليبة ،حيث ميتنع حتويل االقتناء �إىل كيان.
فمهما ح�صل الإن�سان على �أ�شياء وامتلكها ،ي�شعر يف النهاية �أ ّنه ال ميتلك ذاته ،لكون الذات
غري الأ�شياء مهما تراكمت .ومهما �أبدع الإن�سان من �أعمال فن ّية مث ًال ،نراه ،كما حال �أكرب
الف ّنانني بالن�سبة �إىل �أجمل ما �أبدعوا ،يدرك ما يف�صل عمله ،على روعته ،عن املثال اجلما ّ
يل
الذي حاول جت�سيده .وخربة اخليبة نف�سها يعي�شها الإن�سان يف جمال الأخالق ،حيث يبدو
يج�سد العدل املثا ّ
يل.
ً
دوما العمل العادل مث ًال بعيدً ا ك ّل البعد عن �أن ّ
وجتتمع هذه االختبارات يف �شعور الإن�سان ب�أنّ ذاته� ،أو حقيقته �أو معناه ،ال تزال
ممتنعة الإدراك ،فيكون الأمر بالن�سبة �إليه ك أ� ّنه منف�صل عن ذاته ،وبالتايل ك أ� ّنه غري مكتمل.
�إذن ي�شعر الإن�سان بد ًءا بنق�ص يف كيانه ،يدفعه �إىل الرغبة يف احل�صول على ما ينق�صه،
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يتبعها الأمل يف بلوغ مبتغاه ،بل الت أ� ّكد من قدرته على بلوغ ما يقت�ضيه ويطالب به كحقٍّ له.
ّثم يقوم بالفعل ،وقد ينجح ال�ساعي يف احل�صول على ما كان يرغب فيه .لك ّنه ،عند بلوغه
ال�شي َء الذي ابتغاه ،ي�شعر ب�أ ّنه ح�صل على �شيء ومل يح�صل على ما كان يتو ّقع .ذلك �أ ّنه
�أخط أ� الهدف .فهو يف احلقيقة كان ي�سعى وراء ذاته ليكتمل كيانه ،و�إذا به يح�صل على �شيء
�أو كائن ال ي�س ّد النق�ص يف الكيان.
و ُيظهر حتليل خربة اخليبة هذه �أنّ احلقيقة الإن�سان ّية ذات ُبعدينُ ،بعد الواقع
و ُبعد املعنى .فالواقع هو ما يكون عليه الإن�سان يف و�ضع ّيته ،كائ ًنا يف العامل ،حمدودًا ،ن�سب ًّيا،
متناه ًيا ،يحتاج �إىل �أ�شياء يقتنيها ،ويحتاج �إىل �أنا�س يتّ�صل بهم� .إ ّال �أ ّنه يحتاج �أكرث ما
يحتاج� ،إىل �أن يكون لواقعه معنى .وبني الواقع واملعنى عالقة تبادل� ،أي �أنّ الواقع يطلب
ح�س ًّيا .وتبدو هذه
املعنى ليكت�سب بذلك قيمة ،و�أنّ املعنى يطلب الواقع ليكت�سب بذلك وجودًا ّ
العالقة مماثلة للعالقة بني املثال وحتقيقه ،حيث ال حتقيق من دون مثال ،وال وجود بالفعل
للمثال من دون حتقيق .قد تكون ذات الإن�سان مبثابة مثال عليه �أن يح ّققه يف واقعه� .إ ّال �أنّ
الف ّنان مث ًال يح ّقق يف عمله مثال اجلمال ،يف حني �أنّ الإن�سان ،متى ح ّقق معناه يف واقعه ،يكون
قد بلغ اكتمال كيانه.
الديني
ينتج من هذا التحليل �أنّ طلب املطلق ال يعني بال�ضرورة ،كما ي�سارع الفكر
ّ
الفل�سفي ال يعرف �إله الأديان ،على الأق ّل
�أىل ت�أكيده ،طلب �إله الأديان .التحليل �أو الت�أويل
ّ
املوحدة منها ،ولو عرف كائ ًنا متعال ًيا �أ�سمى وواجب الوجود .فاكتمال الإن�سان يف كيانه ال
ِّ
يتع ّدى �صعيد الطبيعة الإن�سان ّية .من هنا ال يكون املطلق � ً
أي�ضا الكون حيث يندمج الإن�سان
ويفقد فرادته .ففقدان الفرادة وال�شخ�ص ّية ال ميكن �أن يكون اكتما ًال لكيان الإن�سان الفرد.
ذلك �أنّ احلقيقة الإن�سان ّية ذات �أبعاد ثالثة متما�سكة ومتم ّيزة يف �آن ،هي ال�شخ�ص الفرد
واجلماعة والتاريخ .ففي ٍّ
كل من ال�شخ�ص واجلماعة والتاريخ ك ُّل احلقيقة الإن�سان ّية ،من دون
�أن يذوب ال�شخ�ص يف اجلماعة وال اجلماعة يف التاريخ.
فطلب املطلق �إذن لي�س طلب اكتمال الإن�سان يف غريه� ،إل ًها كان �أو الكون .اكتمال
الإن�سان يكون بتطابق واقع الإن�سان مع معناه� ،أي بتحقيق ذات الإن�سان يف واقعه .فاملطلق
الفل�سفي الإمي��ان باهلل �إىل
املطلوب هو هذا التحقيق وهذا التطابق .بذلك يح ّول الت�أويل
ّ
�إميان باكتمال الإن�سان .هنا يقوم ال�س�ؤال كيف ميكن الإن�سان ،ذلك الكائن املتناهي� ،أن
يطلب املطلق �أي الالمتناهي ،وكيف يكون اكتمال هذا الكائن الإن�سا ّ
ين هو املطلق� .صحيح �أنّ
الإن�سان ي�سعى �إىل �أن يكون هو هو� ،أي �أن يكون املطلقَ غري امل�شروط� ،أي �أن يكون ح ّر ّية� ،أي
�أن يكون ذاتَه .واملعنى هو ذلك االقت�ضاء وتلك الطاقة التي تعمل يف داخل الواقع الإن�سا ّ
ين
كي يتح ّقق فيه� .إ ّذاك يبدو الإميان جت ّل ًيا للمعنى� ،أي املعنى متى فعل .ويبدو الإميان ،مبا هو
طلب املطلق ،طلب االكتمال� ،أي الذات ّية� ،أي احل ّر ّية .هذا �صحيح ،لكنّ ال�س�ؤال يبقى حول
مطلق على هذا النحو .وال�س�ؤال ُيطرح لأنّ اندفاع الإن�سان هد ُفه �أن يكون هو،
�إمكان حتقيق ٍ
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على فرادته ال�شخ�ص ّية ،املطلقَ �أي الكيانَ ك ّله .ويبدو �أنّ يف ذلك االندفاع �شيء من الطموح
اجلنو ّ
ين .فاجلواب يفر�ض نف�سه� ،أنّ الإن�سان ميتنع عليه �أن يح ّقق �أبدً ا معناه يف واقعه ،و�أن
يكون هو املطلق ،ولو كان يف الأ�سا�س هذا طل ُبه .ومر ّد ذلك االمتناع �إىل �أنّ الإن�سان غارق يف
العامل ،حيث تالزمه �أ�شياء لي�ست من ذاته ،و�أ ّنه حممول يف حركة ال�صريورة ،حيث يالزمه
قدره ،ال يت�أتّى له �أن ي�ستق ّل يف ذاته و�أن يكون ح ّر ّية� ،أي �أن يح ّقق
الزمن .فمن كان هذا َ
مطلق ممتنع .عند هذا احل ّد يتو ّقف
ذاته املثال ّية يف ذاته الواقع ّية .فكان الإميان إ� ّذاك طلب ٍ
الفل�سفي .فلي�س عند الفل�سفة جواب عن ال�س�ؤال ملاذا الإن�سان كائن منف�صل عن ذاته،
الكالم
ّ
وملاذا يف�صل العامل بني ذاته وبني واقعه ،وملاذا كرثة الكائنات الن�سب ّية ولي�س الواحد املطلق.
عن مثل هذا ال�س�ؤال ال جواب �سوى القول ب�أنّ الأمر هو ما هو عليه.
لذا كان الإن�سان ذلك الكائن الذي يحار العقل يف �أمره.
VIII

10

يف اخليبة

يثري اختبار اخليبة ،مبا كانت عدم حت ّقق الأمر املتو ّقع ،جميع الت�سا�ؤالت الفل�سف ّية
الأ�سا�س ّية .يظهر حتليل التو ّقع عالقة الإن�سان بالعامل ،ويثري ال�س�ؤال حول ال�شروط الكامنة
يف بنية الإن�سان وبنية العامل التي جتعل هذه العالقة ممكنة .لكنّ خيبة الأمل تثري ّ
ال�شك
يف وجود هذه العالقة التي بدت �أم ًرا ثابتًا .فقد يكون الإن�سان ،يف تو ّقعه ،يف عالقة مبا بعد
العامل� ،أو ب�شيء غري العامل .ففي بادئ الأمر يبدو الإن�سان كائ ًنا يحويه العامل ،ويبدو العامل
ك�أنّ ك ّل ما يتو ّقعه الإن�سان ال يتع ّدى �أفق العامل .و�إذا بهذا الكائن للعامل كائن يف العامل ،وكائن
ملا بعد العامل .فمعنى التو ّقع لي�س �إ ّذا اكتمال الإن�سان يف داخل �أفق العامل هذا .و�إذا تبينّ �أنّ
توجه
أ�سا�سي هو نزوعه �إىل اكتماله� ،إىل امتالكه ذاته وحقيقته بامللء ،بدا ّ
تو ّقع الإن�سان ال ّ
التو ّقع ك أ� ّنه مي ّر يف العامل وي�سري نحو ما بعد العامل ،حيث يجد الإن�سان ،الكائن غري املكتمل،
نف�سه �أو يك ّون نف�سه كائ ًنا مكتم ًال ح ًّقا.
�صح هذا التحليل ،بانت امل�سائل التي قد تثار .كيف ميكن �أن يكون كائن ،الكائن
�إذا ّ
ين ،هو يف �آن واحد كائن راهن ولي�س هو نف�سه ؟ كيف يكون كائن ،الكائن الإن�سا ّ
الإن�سا ّ
ين،
يحويه العامل وينزع �إىل ذاته �أو كيانه يف ما هو بعد العامل ؟ كيف يكون هذا الكائن الإن�سا ّ
ين
م�ضط ًّرا �إىل املرور يف العامل كي يجد نف�سه ؟ ماذا يكون هذا املا بعد العامل ،حيث اكتمال
ين� ،أو حيث يجد الكائن الإن�سا ّ
الكائن الإن�سا ّ
ين ما يحتاج �إليه من كيان زائد كي يكون هو
أنطولوجي للإن�سان بعد �أن كان الإن�سان منف�ص ًال عن
نف�سه مكتم ّال ح ًّقا ،وحيث يقع املتو ّقع ال
ّ
توحد و�صار كائ ًنا ح ًّقا ؟
نف�سه ّثم ّ
هذا ال�س�ؤال حول ثنائ ّية كون الإن�سان يتو ّقع نف�سه ،وحول ثنائ ّية كون العامل �صورة
عامل �آخر و�سبي ًال �إىل ما بعده ،يثري ال�س�ؤال حول �إمكان �أن يكتمل الإن�سان فيقع ما تو ّقعه� .إذا
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�أطلقنا على هذه الثنائ ّية ت�سمية الواقع واملعنى ،كان وقوع املتو ّقع تطابق الواقع واملعنى .لكن
�إذا امتنع هذا التطابق ،يف الواقع ويف املبد�أ ،مل يكن للإن�سان �أن يكتمل وميتلك ذاته .فيكون
دوما متوق ًعا نف�سه ،ويكون يف حال نزوع ال ينتهي �إىل تطابق ي�صري به للمعنى وجود
�إ ّذاك ً
حم ّقق ،وللواقع معنى.
عدم تطابق الواقع واملعنى ،وامتناع وقوع املتو ّقع� ،أمكن ت�سميته تناهي الإن�سان
والعامل� ،أو تناهي الكون� .إ ّذاك ،و�إذ بدا اختبار اخليبة الهيئة الأ�سا�س ّية ل ّأي اختبار �إن�سا ّ
ين،
�أي للوجود ،كانت الفل�سفة� ،أي التف ّكر يف الواقع �أو يف الكون ،يف جوهرها فل�سفة اخليبة ،تف ّكر
يف اخليبة وتف ّكر انطال ًقا من اخليبة .فتناهي الكون ي�شمل تناهي التف ّكر.
يبقى ال�س�ؤال الأخري
النهائي  :ملاذا الأمر على هذه احلال ؟ ملاذا الإن�سان بعيدً ا
ّ
عن نف�سه ،يف�صل العامل بينهما ؟ ملاذا ثنائ ّية الواقع واملعنى .ملاذا الكائن غري املكتمل ؟ ملاذا
الكثري ولي�س الواحد ؟ هذا ال�س�ؤال ،لكونه نهائ ًّيا ،ميتنع اجلواب عنه للفكر املتناهي .وهذا
ال�س�ؤال الذي ميتنع اجلواب عنه ال يكون ،من وجهة نظر التناهي واخليبة� ،إ ّال ك�أ ّنه ال �س�ؤال.
وما هو ال �س�ؤال مل يكن عنه �إ ّال ال جواب .ملاذا الأمر على هذا النحو ؟  -الأمر على هذا النحو.
[]...
الفل�سفي يف جتربة
�أ ّما امل�س ّلمات �أو املواقف الأ�سا�س ّية التي ينبني عليها اخلطاب
ّ
اخليبة ،فهي يف الأ�سا�س ويف البدء االختبار الإن�سا ّ
ين بو�صفه يف �آن واحد عي�ش وتف ّكر .لذا
ال ُيعتبرَ واق ًعا �إ ّال ما كان اختبا ًرا �إيجاب ًّيا� ،أو اختبا ًرا �سلب ًّيا مبعنى �أ ّنه ميتنع �إدراك��ه ،و�أنّ
امتناع الإدراك هذا يح ّدد �شكل عالقته بالذات الإن�سان ّية ،ويتح ّدد هو نف�سه بالن�سبة �إىل
�إدراك ّية الأ�شياء بو�صفها
مو�ضوعا �إيجاب ًّيا للعي�ش والتفكري .فالعوامل املتعالية التي تقول بها
ً
الأديان واملاورائ ّيات تكون حقيقتها وواقع ّيتها يف حقل االختبار الإن�سا ّ
ينّ .ثم العامل املو�صوف
باخلارجي �إن هو �إ ّال جزء من االختبار الإن�سا ّ
ين ،بحيث يكون من هذا االختبار معناه ووجوده
ّ
الواقعي .امل�س ّلمة الثانية �أنّ � ّأي اختبار �أو � ّأي واقع �أو � ّأي حدث ال يخلو من معنى .ولي�س هذا
ّ
خارجا عن االختبار ،بل هو �أن ي�شري االختبار �إىل نف�سه بحيث يكون االختبار يف �آن
املعنى ً
واحد �إ�شارة ومرجع� ،أي دليل ومدلول .فامل�شا ّدة بني القول بالداللة املرجع ّية والقول بالداللة
ّ
فالدال يحيل �إىل املعنى �أو املدلول ،وتتك ّون منهما الإ�شارة التي حتيل
الإ�شار ّية ال مو�ضوع لها.
�إىل املرجع .وتك ّون هذه الثالثة� ،أي ّ
الدال ،والإ�شارة ،واملرجع ،بعالقة بع�ضها ببع�ض ،بنية
فينومينولوجي ،الق�صد ومو�ضوعه� ،أو العقل واملعقول (النويز والنومي)،
االختبار .وبتعبري
ّ
يحيالن م ًعا �إىل ما يفرت�ض أ� ّنه ال�شيء يف ذاته .و� ً
أي�ضا تك ّون هذه الثالثة� ،أي العقل واملعقول
وال�شيء ،بنية االختبار الإن�سا ّ
ين .وا�ستبا ًقا للتحليل� ،أمكن القول �إنّ االنتظار املخ َّيب �إن هو
�إ ّال ق�صد َ
منتظر مطلق ،مبعنى اكتمال الذات �أو امتالك الكائن الإن�سا ّ
ين ذاته �أو حقيقته
بامللء .ويتبينّ �أنّ هذه الأبعاد جمي ًعا تك ّون الهيئة النموذج ّية لالختبار الإن�سا ّ
ين .ك ّل �شيء له
معنى ،لكنّ املعنى ال ُيد َرك مبا�شر ًة .ف�ضرورة املرور بالو�سائط املختلفة �إدراك املعنى ،هذا ما
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اخلفي ،و� ً
أي�ضا الفل�سفات
التحليلي ،بو�صفه حماولة �إدراك املعنى
يتم ّيز به ،مث ًال ،علم النف�س
ّ
ّ
ال�ضمني ،الغائب عن التف ّكر وعن التعبري .فاتّباع تع ّرجات
الف�سار ّية �أو الت�أويل ّية القائلة باملعنى
ّ
الو�سائط ،واالهتداء باملعنى الظاهر ،مبا كانت هذه الو�سائط وهذا املعنى الظاهر تك�شف عن
احلقيقي وتخفيه يف �آن واحد ،هذا االتّباع يعني اتّباع طريقة الت�أويل �أو � ً
املعنى
أي�ضا التو�ضيح.
ّ
هذه الطريقة التي تتّبعها جميع الفروع الفل�سف ّية ،بد ًال من �أن تكون لها نقطة
التالقي ،حت ّولت �إىل عالمة خ�صام بينها ،حيث ا�ستق ّل ك ّل فرع وانف�صل ع ّما �سواه .ولع ّل
�أمثولة هيغل تق ّوم امل�سرية الفل�سف ّية .فاملواقف التي تبدو متناق�ضة ميكن التوفيق بينها وتبيني
�أنّ ك ّل واحد منها �إنمّ ا هو ّ
حمطة يف م�سرية تكوين الك ّل .فعلى �سبيل املثال ،القول ب�أنّ الكائن
القبلي� ،أو ب�أنّ الكائن يتك ّون
يكون يف �ضوء الكون ،والقول ب�أنّ املو�ضوع يتك ّون بفعل الأنا
ّ
مو�ضوعا ،والقول ب�أنّ الكائنات كانت وكانت ما هي عليه بفعل الكائن الأ�سمى - ،يبدو ،على
ً
الرغم من اختالف الأقوال� ،أنّ ال�س�ؤال املزدوج املطروح هو واحد� ،أي ال�س�ؤال عن الكائنني
وال�س�ؤال عن امل�صدر .فما ي ّدعيه ك ّل واحد من هذه املواقف الثالثة هو التعبري عن كون
الكائن ،والتف ّكر يف حدث مت ّلك الكائن كونه ،حدث مت ّلك �أو حدث اكتمال� ،أو عطاء وعط ّية،
�أي ت�ص ّور هذا احلدث بكونه حد ًثا ح ًّقا .وامل�صدرن مو�ضوع ال�س�ؤال� ،إنمّ ا هو ما قد يطلق عليه
ا�سم احلقيقة �أو الكون �أو املعنى.
على �أ�سا�س هذا الت�ص ّور ملا هي الفل�سفة ،كانت طروحات فل�سفة اخليبة �أربعة.
�أ ّولها �أنّ اختبار اخليبة يك�شف عن بنيتها بو�صفها انتظار �أو طلب مطلق ،المتناهي،
ّ
العاملي .إ� ّذاك يبدو
للن�سبي املتناهي
متخطي العامل ،وذلك من خالل انتظار �أو طلب خائب
ّ
ّ
الكائن الإن�سا ّ
ين ،لي�س كائ ًنا للعامل �أو كائ ًنا يف العامل وح�سب ،بل كائ ًنا ملا بعد �أو فوق العامل.
يعني ذلك �أنّ الكائن الإن�سا ّ
ين ال ميتلك حقيقته �ضمن �أفق العامل ،بل يف ما بعد هذا الأفق.
فيبدو � ًإذا �أ ّنه توق �إىل �أن يكون هو نف�سه املطلق.
ثانيها �أنّ بنية اختبار اخليبة تبدو على �أ ّنها الهيئة النموذج ّية ل ّأي اختبار �إن�سا ّ
ين،
�أي للوجود الإن�سا ّ
أ�سا�سي.
أ�صلي ال ّ
ين .فكان اختبار اخليبة �إ ّذاك االختبار ال ّ
ثالثها ،انتقا ًال من مرحلة التحليل �إىل مرحلة الت�أويل ،ال�س�ؤال عن حقيقة الأمور
التي ك�شف عنها التحليل ،تركي ًزا على ما يلزم �أن يكون ،كي يكون ،املطلق الذي يق�صده
�صحة �أو بطالن الت�أويالت الدين ّية واملاورائ ّية
االنتظار املخ َّيب .لهذا الغر�ض كان التح ّقق من ّ
واالختزال ّيةّ ،ثم االنتقال �إىل طرح ت�أويل يكون املطلق املنتظر مبوجبه هو احل ّر ّية بو�صفها
كون الذات ذاتها بامللء واحلقّ  .ويخل�ص هذا الطرح �إىل الك�شف عن بنية احلقيقة الراهنة
الذاتي
بو�صفها عالقة توتّر بني بعديها ،بعد الواقع وبعد املعنى .فاملطلق املنتظر ،االكتمال
ّ
ين ،امتالك الكائن الإن�سا ّ
للكائن الإن�سا ّ
يتم �إ ّال بتطابق الواقع واملعنى ،به
ين ذاته ،ك ّل ذلك ال ّ
يكون وحدة الكائن الإن�سا ّ
ين ومل�ؤه ،وبالتايل حقيقته.
رابعها �أنّ هذا التطابق غري م ؤ� َّكد .هو املق�صود ،وهو الالزم �أنطولوج ًّيا كي يكون
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الكائن الإن�سا ّ
ين كائ ًنا بامللء ،بل كي يكون ،بو�صفه املطلق ،اهلل �أو الكون .لكن يتّ�ضح �أنّ هذا
التطابق ممتنع فع ًال ويف املبد�أ .نتيجة �أوىل لذلك �أنّ الكائن الإن�سا ّ
ين ملزَ م ب�أن يرت ّدد بني
الكون والعدم ،ب�أن ال يزال منق�س ًما ومنف�ص ًال عن ذاته ،و�إىل ذلك ،يتح ّدد بكونه طلب مطلق،
إلهي ،م�سكن الكون ،جما ًال لل�صريورة ،كائ ًنا ميتنع عليه االرتداد �إىل الكون .نتيجة
مو�ضع ال ّ
أ�صلي املتع ّذر جتاوزه،
ثانية ،يف ما ّ
خ�ص ماه ّية الفل�سفة� ،أ ّنه �إذا ثبت �أنّ اخليبة هي االختبار ال ّ
ما كانت الفل�سفة ،بو�صفها تف ّكر يف الواقع� ،إ ّال فل�سفة التناهي واالنف�صال وعدم االكتمال� ،أي
فل�سفة اخليبة ،لي�س فل�سفة مو�ضوعها اخليبة ،بل تف ّكر يف الواقع يف �ضوء اخليبة ،وبالتايل
فل�سفة ممتنعة االكتمال.
يبقى �أن يكون على الأخالق ّيني اجلواب عن ال�س�ؤال  :ما العمل ؟ أ� ّما فل�سفة اخليبة،
فلها �أن تق ّر ب�أ ّنه ال جواب عن ال�س�ؤال  :ملاذا الأمر على هذا النحو ؟
IX

11

ت�أ ّمالت يف لعب احلياة

هذه الت�أ ّمالت قد تبدو م�شتّتة لكونها تتناول موا�ضيع خمتلفة .لكن القارئ قد يرى
خيطا يهديه ال�صراطً ،
يف هذا الن�سيج ً
خيطا يربط لفظي العنوان  :احلياة واللعب .املراد
على وجه التقريب �أنّ العي�ش هو لعب ،و�أنّ اللعب هو العي�ش .بتعبري �آخر ،نحن ،الب�شر ّيني� ،إذا
�أنعمنا النظر ،ل�سنا �إ ّال �ألعوبات ي�س ّمى اللعب بها احلياة .يبقى مع ّل ًقا ال�س�ؤال حول وجود العب
يلهو� ،أو واقع �ألعوبات ُو�ضعت يف الوعاء الواحد ،ف�أخذت بفعل احتكاكها تنربي لكي تتاعاي�ش،
وتنربي �إىل �أن تبلى وتزول.
�أق ّر �أنّ هذه الت�أ ّمالت امتداد لأفكار جمعتها يف كتابني  :الواقع واملعنىّ ،
ملخ�ص
فل�سفة يف اخليبة  -ت�شكيك� ،أو ماذا �أعلم ؟»
يف الكتاب الأ ّول ،ر�أيت �أنّ � ّأي م�سعى للكائن الإن�سا ّ
الذاتي ال ب ّد فا�شل.
ين الكتماله
ّ
فالإن�سان كائن غري مكتمل ،ال يتطابق واقعه ومعناه .فر�أيت �أنّ ال�س�ؤال  :ملاذا الأمر على هذا
النحو ؟ �س�ؤال باطل ،لي�س عنه �إ ّال جواب باطل  :الأمر على هذا النحو.
فر�أيت �أنّ � ّأي جواب قد يعطى عن ال�س�ؤال ال يف�ضل غريه .لذا كان موقفي يقرب
موقف ب ّريون  Pyrrhonيف قوله  ou mâllon :لي�س هذا �أف�ضل من ذاك� ،أو موقف مونتيني
 Montaigneيف قوله  Que sçay-je ? :ماذا �أدري ؟
طبيعي ،عدت فافرت�ضت �أ ّنه من املمكن �أن يكون جواب
لك ّني ،ربمّ ا بفعل اجنرار
ّ
غري باطل عن ال�س�ؤال غري الباطل  :ملاذا لأمر على هذا النحو ؟ فرحت �ألعب لعبة احلياة.
ربر وال غاية له �إ ّال �أ ّنه لعب .فكان
لكن من دون الت أ� ّكد من �أنّ احلياة لي�ست �إ ّال لع ًبا  :لع ًبا ال م ّ
اللعب هو احلياة .واحلياة تعني املجازفة بالوجود ،كما ك ّل جمازفة هي لعب.
ور�أيت �أنّ لعب احلياة قد يكون لعب الكون بكامله .يقولون العامل الكبري والعامل
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ال�صغري� .أرى يف هذا التعبري �إ�شارة �إىل وحدة الكون .فيكون الكون الكبري نف�سه لعبة كبرية
ال نهاية لها ،فيها ّ
تتبخر الألعوبات وتتح ّول عنا�صرها �إىل �ألعوبات �أخرى .ويف افرتا�ض �أنّ
للعبة نهاية ،ال رابح فيها وال خا�سر .بل فيها يلعب ك ّل واحد دوره ،ويختفي وراء �ستار العدم �أو
مما يتيح لعنا�صره �أن تتك ّون يف �صور مغايرة .فلم يكن �إ ّال لعب بلعب]...[ .
اخلواءّ ،
يجدر التمييز بني املقاربات املختلفة لكائنات الكون .فث ّمة مقاربة العي�ش الإن�سا ّ
ين،
مقاربة العلماء واخت�صا�صاتهم املتن ّوعة ،ومقاربة الفال�سفة ونظراتهم املختلفة �إىل الكون مبا
هو ك ٌّل واحد.
مقاربات خمتلفة ،لك ّنها ال ت ّدعي كونها وحدها ال�صحيحة .لذا قد تكون جميعها
توهمات� ،أو �ألعاب ما ي�س ّمى الفكر �أو الروح.
ّ
الروح ،الفائق الإن�سا ّ
الطبيعي ،الفائق الكون �أو العدم �أو اخلواء ،القاع
ين ،الفائق
ّ
الذي ال قعر له ،الهاوية� : ...ألفاظ ت�شري �إىل بطالن الكائنات �أو �أ�شياء احلياة اليوم ّية ،وتبعث
االطمئنان بفعل التع ّلق ب�شيء ُيح�سب متي ًنا ال يتزحزح .فال�شعور ببطالن الأ�شياء ووهنها
يوجه حت ًما نحو ما قد يكون فوق احلياة اليوم ّية املخ ّيبة وفوق العامل املخ ّيب ،ويكون ،بفعل
ّ
احلياة نف�سها ،ن�سخة مطابقة عن احلياة والعامل غري خم ّيبة بل مطمئنة .فيكون يف مقابل
اخلواء املر ّوع وهم خواء �آخر مطمئن .ذلك هو لعب احلياة.
يف هذا اللعب ،يخرتع ك ّل واحد ما يطمئنّ �إليه .ولع ّل هذه التحليالت هي ما �أطمئنّ
�إليه .فيكون ذلك طريقتي يف لعب احلياة� .إ ّال �أنيّ �أمتنع من حماولة جعل الالعبني يلعبون
لعبي .لك ّل واحد لعبه .تلك هي �ألعاب احلياة .وقد يكون الأجدى �أن نرى أ� ّنا نحن الالعبني
ل�سنا �إ ّال �أالعيب تع ّد نف�سها العبني.
X

خواطر يف مفهوم الوحي

بح�سب نظرة تكيين ّية  ontologisanteعفو ّية ،يت�ض ّمن املفهوم املع ّقد للوحي موح ًيا،
وموحى �إليهَ ،
وفعل الوحي ذاته .املوحي ،مبعنى املبدع �أو الينبوع الذي له �سلطة
وموحى بهً ،
ً
الفردي
بذاته ،هو اهلل ،ك�س ّيد ك ّل ّي القدرة ،ك ِع ٍلم ك ّل ٍّي خيرِّ  .امل�ستفيد من الوحي هو الإن�سان
ّ
َ
عي يف �آن .املوحى به هو جمموعة معتقدات ُتع َلن ،و�شريعة ُي�س َلك مبوجبها ،و�شعائر ُيقام
واجل َم ّ
بقدر ما تبقى �ألوهته ،و�إن جت ّلت ،تفوق ك ّل ت�ص ّور �إن�سا ّ
ين.
بها .املعتقدات مو�ضوعها اهلل ذاتهْ ،
معتقدات �أخرى مو�ضوعها بداية الإن�سان والعامل ونهايتهما ،مبعنى اخللق وامل�صري والتاريخ.
يوجه الب�شر ب�أمره يف دروب العدالة والأ�صالة
وتعبرّ ال�شرائع عن �إرادة �إله فائقة احلكمةّ ،
واحلياة الإن�سان ّية احل ّقة .و ُتف�صح �شعائر العبادة عن القابل ّيات التي ُتتل ّقى بها عط ّية اهلل :
�صيام ّ
التق�شف� ،صالة التع ّبد� ،إح�سان الأخ ّوة ،ت�ضحية امل�شاركة الأخو ّية من �أجل اتحّ اد الك ّل
إلهي عرب الكائنات املخلوقة
باهلل .وفعل الوحي له ثالثة �أ�شكال متد ّرجة الو�ضوح  :يرتاءى ال ّ
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وتتابع احل��وادث� .أو يتك ّلم اهلل و ُيف�صح عن نف�سهُ ،م ِله ًما الأنبياء �أو ممُ ل ًيا عليهم تعاليمه
بو�ساطة مالكه  :فت�ؤ ِّلف الكتب ،من حيث إ� ّنها كالم� ،أف�ضل �إي�ضاح للمعنى املنقول ،وتت�ض ّمن،
من حيث إ� ّنها كالم مكتوب ،معنى ميكن نقله ب�أمانة �أوثق �إىل جميع الأجيال� .أو يتج ّلى اهلل
�شخ�صا مرئ ًّيا ،يقرتب من الإن�سان ،جمتا ًزا الو�ساطة الأخرية
�أخ ًريا ب�شخ�صه  :فحني ي�صبح ً
وامل�سافة اللتني هما الكالم.
�إنّ الو�ضع الإ�شكا ّ
يل الذي يوحيه مثل هذا املفهوم للوحي� ،إنمّ ا هو ثنائ ّية قطبني
الطبيعي ،غري ّية مطلقة تف�صل
الطبيعي وما فوق
قائمة يف العالقة بينهما ذاتها  :ثنائ ّية
ّ
ّ
إلهي يف حني تربط بينهما �صالت اخللق والكلمة والوجود امل�شرتك يف �شخ�ص
الإن�سان عن ال ّ
واحد .ال يفقد اهلل تعال َيه حتّى حني ينخرط ،مبلء م�شيئته ،يف �أ�شكال احللول هذه .فاهلل
والإن�سان ،و�إن اتحّ دا يف الواقع ،يبقيان متمايزين يف الفكر ويف الواقع.
من هنا مم ّيزات الوحي و�شروط �إمكانه .إ� ّن��ه ،كو�ساطة ،ي�شارك يف خ�صائ�ص
خا�ص ّية
القطبني اللذين ي�صل يف ما بينهما .إ� ّنه� ،إذن ،من املطلق ومن
التاريخي يف �آن .ث ّمة ّ
ّ
�شمول للعامل �أوحت ب�أبد ّيته ووحدته مع اهلل .ويبدو اهلل بال�ضرورة َمعن ًّيا بتاريخ عا ٍمل خلقه
لنف�سه  :ف�أن ي�صري اهلل �إن�سا ًنا� ،أو يتك ّلم� ،أو يخلق وح�سب ،يعني �أن ي�صري ،مبع ًنى ما ،تاريخ ًّيا.
ما يجعل الوحي ممك ًنا هو� ،إذن ،تنازل اهلل �صوب الإن�سان وت�صاعد الإن�سان �صوب اهلل� .إنّ
احل ّد الأق�صى لهذه العمل ّية هو كائن ي�صري ،يف �آن� ،إن�سا ًنا و�إل ًها.
ملاذا الوحي ؟ �إنّ غائ ّيته الإله ّية َل�س ّر .وغائ ّيته الإن�سان ّية الدنيو ّية لي�ست التعبري
ال�شامل عن الغائ ّية الإله ّية� .إ ّنها تنح ّد يف مظاهر الوحي التي ُيعنى بها الإن�سان والعامل.
�إن كان ث ّمة �إله ،خالق الإن�سان والعامل ،فال يعود ممك ًنا حتديد الإن�سان والعامل �إ ّال بنموذج
العالقة التي ت�ش ّدهما �إىل الإله ،ومتنحهما بالتايل الكينونة  :ف�إنّ الطريقة الوحيدة لوجود
الن�سبي هي عالقته باملطلق .ومبا �أنّ ال�صلة باملطلق هي بذاتها غري ممكنة
للن�سبي ،ف�إنّ
ّ
ّ
ال�ضروري للكائن-الإن�سان وللكائن-
ال�شرط
ي�صبح
ال�صلة
هذه
عن
ف�صح
ي
الذي
الوحي
ّ
ُ
العامل .وهو رحمة وف�ضل من � ٍإله يبقى ،و�إن خلق ،ح ًّرا.
�إنّ عط ّية الوحي ت�ستدعي �أخالق ّية الأمانة .فاملوحى به يجب �أن ُيق َبل كعط ّية،
مزدوجا يجعل الأمانة ف�ضيل ًة �صعبة  :ميكن �أن يكون املو َدع
و ُيح َفظ كوديعة� .إنّ هناك خط ًرا
ً
مف�سد ًة لها .هذا اخلطر يعك�س
�إليه غري قادر وغري جدير ،وميكن �أن تكون ت�أدية الوديعة ِ
وتاريخي  :املحافظة عليه كمطلق واحليلولة دون من ّوه
ال�صفة املزدوجة للوحي ،مبا هو مطلق
ّ
التاريخي� ،أو �إدراج��ه يف التاريخ و�إ�ضاعة مقيا�س التمييز .ذلك هو ال�شكل امل��زدوج لعدم
ّ
الأمانة املمكن ملا يوحى به  :منعه من احلياة� ،أو �إ�ضاعته.
يبقى �أن نح ّول هذه النظرة التكيين ّية �إىل م�ساءلة الواقع .كيف ُيع َرف الوحي ؟ � ّأي
الطبيعي ،فال ُيع َرف
النبي ؟ � ّأي �إن�سان هو اهلل ؟ ما دام الوحي �شي ًئا فوق
ّ
كتاب هو املنزل ؟ من هو ّ
بح�س باهلل
باحلوا�س ،وال بالعقل
الطبيعي ،وال بالإرادة الإن�سان ّية .و�إنمّ ا ُيع َرف بعني الإميانٍّ ،
ّ
ّ
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الفردي
يعطيه اهلل ذاته للإن�سان حني يبادر فيوحي بنف�سه له .ومبا �أنّ املوحى �إليه هو الإن�سان
ّ
َ
عي يف �آن ،ف�إنّ الإميان ي�ستقيم وي�صفو بالفعل املتبادل بني الدعوات النبو ّية والنظام
واجل َم ّ
اجلماعي� .إنّ اجلماعة هي التي ُتق ّر الكتب املنزلة ،والأنبياء املل َهمني ،واهلل يف جت ّلياته.
الديني
ّ
ّ
حني تتناف�س جماعات م�ؤمنة �أو �أديان ،ال يقبل النا�س �إ ّال �إميا ًنا ح ًّقا واحدً ا ب� ٍإله
حقّ � ،إ ّال دي ًنا واحدً ا �أُوحي به ح ًّقا .هذا الدين احلقّ هو ،لك ّل فرد� ،إميان جماعته ودين تراثه.
أ� ّما الآخ��رون ،فما �إميانهم �سوى تع ّلق
ب�شري ب ُنظم جمموعاتهم ،وما دينهم �سوى �شعائر
ّ
الطبيعي ،يف
الب�شري وهذا ال�شوق
الطبيعي �إىل اهلل .وهذا التع ّلق
تقليد ّية تعبرّ عن ال�شوق
ّ
ّ
ّ
�أح�سن حاالتهما ،هما حالة انفتاح وقبول للوديعة املنزلة احلقيق ّية التي على ال�شعب املختار �أن
يو�صلها �إىلجميع ال�شعوب .لكن ،ما دام احلقّ ال يقبل درجات ،ف�إنّ �إميا ًنا ب�شر ًّيا كهذا ،ودي ًنا
احلقيقي،
طبيع ًّيا كهذا ،ال ُيعتبرَ ان حقيق ًّيني� .إنّ �أخالق ّية الن ّية احل�سنة ال حت ّل حم ّل الدين
ّ
�أي حم ّل الوحي ،لأنّ الرغبة الب�شر ّية �شيء ،واملبادرة الإله ّية �شيء �آخر.
�إنّ ال�ضعف يف نظرة كهذه يكمن يف �إكثار اال�ستنتاجات وتعقيد الأنظومة بحيث
عالجا له�شا�شة املقيا�س .وبينّ ٌ أ� ّنه� ،إذا كان هذا املفهوم للوحي متم ّيزً ا بحيث
ُي َظنّ �أنّ فيهما ً
مقيا�سا عين ًّيا ،فلن تكون هناك �أديان متباينة متخا�صمة ،ي ّدعي ك ٌّل منها �أ ّنه
ي�صح اتّخاذه
ّ
ً
هو ،ال غريه ،الوحي احلقّ  .هذا يعني �أنّ �أنظوم ًة دين ّي ًة ما ال ت�ستنفد العقالن ّية الدين ّية ،و�أنّ
يهم كيان الإن�سان بك ّل ّيته ،فال ت�ستغرقه املعرفة ،و�إنمّ ا هو ق�ض ّية وجود .من
اجلوهر
الديني ّ
ّ
هنا عدم جدوى املقايي�س� ،إذ لي�س هنا ما ميكن التح ّقق منه .ومن هنا كذلك مفهوم احلقيقة
الدين ّية التي ال تعود تتم ّيز باملو�ضوع ّية والك ّل ّية.
لعبارات تريد �أن تقول ما هو موجود� .إ ّنها
خا�صة
ٍ
احلقيقة هنا ال تقوم يف ميز ٍة ّ
املوحدة ملا يك ّونه.
تعني ،للكائن� ،أن ي�صري ما ينبغي �أن يكون� ،أن ي�سعى ليتطابق مع الك ّل ّية َّ
بنوع من اختبار
�أن ُنثبت اهلل هو �أن ن�ضع �أنّ احلقيقة دين ّي ٌة وح�سب ،و�أنّ الإن�سان ال ي�أ�صل �إ ّال ٍ
إلهي حيث يتج ّلى له معناه� .إنّ ظهور املعنى يطلق عمل ّية الت�أ�صيل الذي ت�س ّميه الأديان
ال ّ
خال�صا� .إنّ خطيئة الال�أ�صالة� ،أو االغرتابُ ،تغ َلب حني يبد أ� التح ّرر بالعودة �أو االهتداء �إىل
ً
اهلل كما �إىل املعنى.
املعنى هو يف �آن ال�سبب والغاية ،البنية والوظيفة� .إ ّنه ع ّلة الوجود �أو اللوغو�س الذي
نوعا من ال�ضرورة .واملعنى ،من حيث هو قيمة ،لي�س مو�ضوع ًّيا وال
مينح ملا يت� ّأ�س�س هكذا ً
نوي ،وما
ذات ًّيا
خال�صا .إ� ّنه ما دون التمييز الذي يجزّئه �إىل ٍ
ق�صد ومق�صود� ،إىل ن ّي ٍة َوم ّ
ً
�صح ًة من القول �إ ّنه كائن �أ�سمى ،عدم ،خري،
فوق هذا التمييز� .أن نقول اهلل مع ًنى لي�س �أكرث ّ
واحد ،مطلق .يعني ع ْن َيه� ،أي و�ض َعه ،ال حدًّا ،بل قط ًبا تتّجه نحوه الن ّية �أو الق�صد الإن�سا ّ
ين.
�شخ�صا .من هنا كذلك يو�ضع ك�أ ّنه يف ما
من هنا تتال�شى ال�صور التي جتعله كائ ًنا �أو �شي ًئا �أو ً
ودوما مو�ضوع َبحث.
بعد و�ضمن ،ك أ� ّنه حا�ضر هنا ً
ت�ص ّور اهلل كمع ًنى هو التوكيد على �أ ّنه يف قلب الوحي ،لكن مبعنى �أ ّنه املوحى به
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ٌ
�سقوط
مما هو املوحي .فاهلل لي�س املوحي ملعتقداتنا و�شرائعنا .فالقول �إ ّنه يوحي بها
�أكرث ّ
بحجة الإميان ،ما ُتظهره الوقائع عم ًال
ن�سب �إىل اهللّ ،
يف �ش َرك التكيين ّية ُ : ontologismeي َ
من �أعمال الإن�سان .الأديان هي ،يف �أح�سن وجه ،التعبري عن الكيف ّية التي ّ
ينظم بها الب�شر
ين�سقون ق�صدهم اهلل .فالنا�س يبدعون ت�ص ّورات وقواعد وف ًقا ملقت�ضيات
إلهي �أو ّ
اختبارهم لل ّ
وجودهم  :ذلك هو جت ّلي ح ّر ّيتهم اخل ّالقة امل�شروطة مبا متكن ت�سميته طبيعتَهم .القواعد،
وحي قد ُينزَ ل من اهلل.
الت�ص ّورات ،الأديان ،لي�ست لها� ،إذن ،ال�صفة املطلقة التي َ
يو�صف بها ٌ
�إ ّنها ،جوهر ًّيا ،ن�سب ّية من حيث إ� ّنها ثمرة اجلهد الإن�سا ّ
ين ومن حيث �إ ّنها و�سائط �إىل اهلل.
وعليه ،ف�إنّ الوجود والتاريخ الإن�سان َّيني هما اللذان يوحيان باهلل من حيث �إ ّنه املعنى املق�صود.
وجدان يف �شـكل
وجدان �أو يجيء �إىل
موحى به ال يعني أ� ّنه ينبثق يف
ٍ
ٍ
�أن يكون املعنى ً
ُم ً
عطى� ،إذا زعـمنا أ� ّننا بهذا االنبثـاق �أو هذه العط ّية نطـ ْبعن    naturaliserاملعنى �أو نحيـّد �neu
موحى به هو �أن يكون ،يف �آن ،مقرو ًءا و ُم ً
ن�صا �أو
 traliserالإن�سان .ف�أن يكون املعنى ً
عطى � :إنّ ًّ
ُ
والن�ص .وكونه ُقرئ و�أعطي
النبي
ّ
نب ًّيا ال يقدر �أن يعطي املعنى ما مل ُيق َر�أ وما مل ُي�ؤ ِّيد من َث ّم َّ
يعني �أ ّنه ُك ّون� ،أي �صار وجودًا.
يوجد ،يحتاج �إليه.
الإن�سان ال يحتاج ،من �أجل تقنية حياته� ،إىل اهلل .لك ّنه ،لكي َ
وي�ستحيل عليه �أن يكتفي بن�سب ّية التقنيات ،ويتخ ّلى عن �أن يعي�ش مع ًنى� .إ ّنه يرف�ض �أن يكون
ناف ًال ،ويريد �أن يكون �ضرور ًّيا � :إ ّن��ه يبحث عن مع ًنى ي�ضعه يف ما وراء �سل�سلة ن�سب ّياته
كمقت�ضى كيا ّ
ً
الديني الذي ُيعا�ش على منط
ين هو ،ح�ص ًرا ،االختبار
اخلا�صة� .إنّ وجود املعنى
ّ
ّ
احل ّد املتجا َوز.
�إن كان اهلل موجودًا ويتج ّلى ،فذلك �إذن على غرار املعنى الذي ي� ّؤ�صل وجودًا والذي
هو ،يف �آن ،هذا الوجود نف�سه وغريه .لأ ّنه نف�سه ،قد ن�صل �إىل ح ّد �ص ْهره بتاريخ الب�شر .ولأ ّنه
غريه ،قد نريد �أن يكون ُم ً
عطى كنظام� .إ ّنه يف التاريخ ،لكن ك�شريعة للتاريخ ودينونة� .إ ّنه
ُيتك َّلم بلغة الإن�سان ،لكن كما ُيتك َّلم ما ال ميكن �أن يقال .ولئن كان املعنى الوجو َد ذاته وغريه،
ف�إ ّنه يف �صميم ك ّل وجود �إن�سا ّ
ً
كمقت�ضى خ ّالق .بهذا املعنى ،ك ّل �إن�سان هو �إن�سان �إميان.
ين
ْXI

اجل�سد والنف�س .ت�سا�ؤالت

لن �أطيل الكالم يف خمتلف الآراء يف النف�س واجل�سد واتحّ ادهما �أو جتاورهما.
[ ]...ما يه ّمني هو التفكري يف ما يبدو عودًا �إىل ما حاول بع�ض العلماء الطبيع ّيني ،نظري
بروكا � ،Brocaإثباته ،وهو �أنّ الأحوال املن�سوبة �إىل النف�س من فكر وذاكرة وكالم ،وغري ذلك،
مما يثبت �أنّ هذه الأحوال النف�س ّية
�أمكن تعطيلها بتعطيل هذه الناحية من الدماغ �أو تلكّ ،
لي�ست �إ ّال �أفعال �أو انفعاالت دماغ ّية.
البديهي �أنّ هذه الطروحات ال يكرتث لها بالدرجة الأوىل �إ ّال املتد ّينون،
ومن
ّ
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خ�صو�صا منهم من دان ب�أحد الأدي��ان التوحيد ّية الثالث .ذلك �أنّ من تعاليمها يف ماه ّية
ً
فيحا�سب
الإن�سان وذاته �أنّ هذا الكائن نف�س وج�سد ،ما ّدة وروح .فهو كائن ذو وعي وح ّر ّية،
َ
على �أعماله� ،أي على ما تقوم به النف�س يف داخلها وما تقوم به يف اجل�سد الذي تتح ّكم به �أو
تنج ّر �إىل دوافع غرائزه.
يف هذا ال�سياق ،يل ت�سا�ؤالت �أق ّر �أنيّ مل �أعرث على �أجوبة �شافية عنها .ف�أطرحها
ب�أب�سط ما �أمكنني من الو�ضوح واال�ستي�ضاح .و�أطرحها انطال ًقا من املعتقدات الدين ّية
الأ�سا�س ّية.
�أ ّول هذه املعتقدات وجود �إله هو اهلل� .أ�س�أل امل�ؤمن � :إذا كنت تقول يف �آن �إنّ اهلل
الب�شري ميتنع عليه �إدراك ذات اهلل ،كيف يت�س ّنى لك �أن تقول بوجود من
موجود و�إنّ العقل
ّ
ً
افرتا�ضا �أنّ وجود اهلل ال يتجاوز قدرة العقل
ال تعلم ما هو ؟ ّثم،
الب�شري ،كيف لك �أن تقول
ّ
بهذا الوجود ،و�أنت تقول �إنّ اهلل ال ي�شبهه �شيء� ،إذ هو املتعايل على جميع الأ�شياء ؟ الوجود،
وجودك ووجود ما تدرك يف العامل ،قد تتم ّكن من �إدراك معناه �أو بع�ض معانيه .لكنّ الوجود
املن�سوب �إىل اهلل ،كيف لك �أن تدرك ما يعنيه عندما تن�سبه �إىل الكائن املتعايل على الإدراك
الب�شري ؟ فربمّ ا كان وجود اهلل غري ما نعنيه بالكالم على وجود الإن�سان �أو وجود الكائنات
ّ
يف العامل� .إ ّذاك كان اال�شرتاك يف الوجود ا�شرتا ًكا لفظ ًّيا� ،إن مل يكن من الت�شبيهّ .ثم كيف
لك �أن حت ّدد الألوهة يف كائن هو اهلل� ،إذ ح ّددت ما ال ح ّد له وال حتديد ؟
ّثم يف مو�ضوع وجود اهلل هذا� ،س�ؤال يطرحه الأطفال ،بح ًثا عن ال�سبب �أو الع ّلة
الأوىل والأخرية .فيقال لهم  :هو اهلل ،لي�س له ع ّلة لوجوده ،مبعنى �أنّ �أحدً ا غريه مل ي�صنعه،
بل هو كان بد ًءا .وال�س�ؤال عينه يطرحه �أحد فال�سفة الأنوار ،ڤولتري  ،Voltaireانطال ًقا من
م�شاهدته نظام العامل ،هذا النظام الذي ي�شبه نظام �ساعة التوقيت .فيجيب �أنّ هذه ال�ساعة
الب�شري ال ت�صنع ال�ساعة نف�سها .وفات
�ساعاتي قد �صنعها� ،إذ يف االختبار
ال ب ّد �أن يكون
ّ
ّ
قائلي هذا القول ما فيه من الت�شبيه ال�صريح ،حيث جعلوا اهلل الذي لي�س كمثله �شيء ي�شبه
الب�شري.
ال�صانع
ّ
هنا �أ�س�أل  :ملاذا اخلطوة نحو اهلل والتو ّقف عنده ،بد ًال من التو ّقف عند العامل
والقول �إ ّنه من البدء كان وعلى هذا النظام كان .ويقرب هذا االقرتاح قول �سبينوزا Spinoza
 :اهلل �أي الطبيعة � .Deus seu naturaس�ألتُ وال �أعرف اجلواب.
ّثم تقول الأديان ب�أنّ اهلل خلق الكائنات من ال �شيء  -ومنهم من قال  :ال من �شيء.
قد ُيف َهم ،ب�سبب تركيب الكالم� ،أنّ ‘ال�شيء’ كان ،ومنه �صنع اهلل الكائناتً � .إذا الال�شيء
الكالمي .أ� ّما يف ال�صيغة الثانية  :ال من �شيء ،فقد
كان� ،أي كان الذي مل يكن .هذا يف اللعب
ّ
�صح
ُيف َهم �أنّ اخللق مل يكن من �شيءٍ ماً � .إذا كان �شي ٌء ومل يكن اخللق منه .فال�س�ؤال� ،إذا ّ
ي�صح � :إذا كان اهلل خلق من ال �شيء� ،أو ال من �شيء ،فمن � ّأي �شيء ،من � ّأي موجود،
ذلك �أو مل ّ
من �أين ،كان اخللق .فقد يكون اجلواب  :من الوجود ،من ينبوع الوجود� ،أي من اهلل نف�سه.
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ولع ّل هذا ما يتوافق مع قول التوراة �إنّ اهلل �صنع الإن�سان على �صورته ومثاله ،ومع قول القر�آن
�إنّ اهلل نفخ يف �آدم من روحه.
ّثم ولو مل يكن لع ًبا كالم القولني  :من ال �شيء ،وال من �شيء ،والقولني  :على �صورته
ومثاله ،ومن روحه ،ففي هذه التعابري معنى �أنّ اهلل هو الال�شيء ،منه كانت الكائنات .وال
يخفى �أنّ املت�ص ّوفني الروحان ّيني والعرفاء �أُجلئوا �إىل القول ب�أنّ اهلل هو العدم ،مبعنى �أ ّنه
كاله ّوة ال�سحيقة التي ال قرار لها .وذلك لأ ّنهم �أدرك��وا �أنّ اهلل يتعاىل على �إدراك الب�شر.
فيكون ،من دون التباهي بال�سف�سطة� ،أنّ الوجود والعدم واحد ،و�أنّ اهلل �صنع الإن�سان من
وجوده �أو عدمه.
فحول االعتقاد بفعل اخللق ،ال ب ّد من ال�س�ؤال � :إذا كان اهلل ،يف و�صف الأديان إ� ّياه
مبا قد يقبل العقل
الب�شري �أن يكون� ،أي أ� ّنه روح حم�ض ،فكيف �أمكنه �أن ي�صنع ،لي�س اخللق
ّ
الروحا ّ
ين وح�سب ،بل � ً
الروح
أي�ضا اخللق املا ّد ّي� ،أي ال�سماوات والأر�ض وما بينهما ؟ �أن ي�صنع ُ
الروح املح�ض كائنات ما ّد ّية� ،أي ما هو خمالف
� ً
أرواح��ا ،قد يقبل به العقل .لكن �أن ي�صنع ُ
ومناق�ض لذاته ،فهذا ما يع�سر فهمه وعقله .وهذا � ً
أي�ضا �س�ؤال �أق ّر �أن لي�س عندي جواب عنه.
�إىل ذلك ،قد ُيطرح ال�س�ؤال � :إذا كان اهلل ملء الوجود ،فكيف �أمكن �أن يوجد ما هو
غريه ؟ ف�إ ّما �أن يكون هذا الغري جم ّرد خيال� ،أو �أن يكون من ذات ملء الوجود.
مما يعني �أنّ
ّثم �إ ّن��ه ،يف اعتقاد الأدي��ان� ،إذ خلق اهلل اخللق ،كان بدء الزمانّ .
اخللق لي�س �أز ّ
يل الوجود .لكن ال ب ّد من ال�س�ؤال  :ملاذا مل يكن الكون منذ الأزل� ،إذ كان اهلل
�أزل ًّيا يف ذاته ،وكانت ذاته غري منف�صلة عن �أفعاله .وكيف يدخل الأز ّ
يل بفعله يف الزمان،
أكويني ،مث ًال� ،أن ال تناق�ض بني القول
وتدخل الزمن ّية عليه من خالل �أفعاله ؟ لذا ر�أى توما ال ّ
بخلق العامل والقول ب�أزل ّية فعل اخللق هذا ،وبالتايل ب�أزل ّية وجود العامل خملو ًقا.
وتقول الأديان بالوحي والت ْنزيل ،وتقول �إنّ اهلل ك ّلم النا�س� ،أو ك ّلم الأنبياء والر�سل،
وجعل كالمه يف كتاب .ال�س�ؤال  :كيف يكون هلل الكائن الروحا ّ
ين املح�ض كال ٌم هو ،نف�س ًّيا كان
�أو حرو ًفا و�أ�صواتًا ،يف كنهه �شيء ما ّد ّي� ،أو قل �إن�سا ّ
ين ،من دون الوقوع يف الت�شبيه ؟ ّثم كيف
النبي املتل ّقي هذا الكالم من � ّأي �إن�سان �آخر ؟
ُيع َرف ّ
�أخ ًريا  :تقول الأديان بنعيم الآخرة لل�صاحلني ،ونار الآخرة للطاحلني .وت�صف
النعيم واجلحيم مبا يالئم ،كما يقال ،الأنف�س والأج�ساد التي ُبعثت فعادت ك ّل نف�س �إىل
�صحته ؟ و�أين كانت النفو�س قبل
ج�سدها .ال�س�ؤال  :كيف ُعرف ك ّل هذا ،وما الربهان على ّ
�صح ان ُي� َس�أل عن ‘�أين’ لنف�س هي روح ّية ال ت�شغل ح ّيزًا ؟ �ألي�س �أقرب �إىل
البعث والقيامة� ،إذا ّ
الب�شري بك ّل ما هو ،فيعود �إىل الرتاب التي يقال إ� ّنه منها ُ�صنع ؟ ّثم ،يف
العقل �أن يبلى الكائن
ّ
أبدي ؟
هذا ال�سياق ،كيف ُيعقل �أن يبقى اهلل على �صفائه وقد جعل خل ًقا من خلقه يف عذاب � ّ
قلت � :أقرب �إىل العقل .لع ّل هذا القول هو نقطة اخلالف املركز ّية بني ما تقوله
الأديان وما ت ّدعيه �أو تفرت�ضه العلوم والفل�سفات الب�شر ّية .ذلك �أنّ االعتقادات الدين ّية قام
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�صحتها فل�سف ًّيا �إن مل يكن � ً
أي�ضا علم ًّيا� .إ ّذاك انطلق مثل هذا
من بني معتقديها من يدافع عن ّ
�صحتها.
العلم ومثل هذه الفل�سفة من ثوابت االعتقاد الدين ّية وقام مبحاولة الربهان على ّ
لكن ث ّمة من يرى ا�ستقالل ّية العلم والفل�سفة عن � ّأي اعتقاد �سابق ،ما عدا االعتقاد مبا يدركه
احل�س والعقل .فكان لدينا �أن نختار بني االعتقاد وال�س�ؤال.
ّ
يف هذا ال�سياق يح�ضرين قول ُين�سب �إىل ال�شافعي « :ال�س�ؤال كفر ،والإميان واجب».
يف�سر القول الآخر ب�أنّ اهلل �أكرم الإن�سان وز ّينه مبوهبة
عندها ُي�س�أل �صاحب القول كيف ّ
العقل ،وكانت مز ّية العقل ال�س�ؤال وطلب الربهان ؟
�أعود و�أك ّرر �أنيّ �أ�س�أل ،و�أنيّ ال �أعرف اجلواب ال�شايف عن ت�سا�ؤالتي .ذلك �أنيّ ال
�أرى ما �أرجع �إليه كي �أختار موقف االعتقاد �أو موقف الت�سا�ؤل .عل ًما �أنّ اختيار �أحد املوقفني
العقلي.
غال ًبا ما يكون بدافع االطمئنان والتقليد ،ولي�س ب�إرغام الربهان
ّ
مما �سبق ،من �أنّ اهلل ،الروح
عودًا �إىل ال�س�ؤال حول اجل�سد والنف�س ،قد يبدو ّ
املح�ض ،خلق ما ّدة الأج�سام والأجرام والأج�ساد والأبدان ،و�أ ّنه ك ّلم النا�س بكالمهم و�أفهمهم
�أمره ونهيه ،يبدو �أن ال حرج يف القول ب�أنّ ما تع ّودنا ت�سميته النف�س واجل�سد والف�صل بني
ذاتيهما والتفاعل بينهما� ،إنمّ ا هما من �أ�صل واحد ت�ش ّكل �شكلني� ،أو هما وظيفتان خمتلفتان
لأغرا�ض واحدة ،فكان م�صريهما واحدً ا لكونهما كائ ًنا واحدً ا� .أقول هذا ويف خاطري �أنّ
ربرها على �صعيد احلياة الفرد ّية واجلماع ّية ،حيث �إ ّنها تك ّون
مقوالت الأدي��ان لها ما ي ّ
ال�ضوابط ال�ضرور ّية مل�سرية احلياة .ويف خاطري � ً
أي�ضا �أنّ حماولة جعل �أحوال النف�س من
االختباري ،وال
علمي حم�ض ،يخ�ضع للربهان
ّ
وظائف اجل�سد ،والدماغ بالتحديد ،فذلك �أمر ّ
يتع ّدى حدود املعرفة العلم ّية .ومعلوم �أنّ العلم على تق ّدم ،مبعنى ابتداع نظر ّيات جديدة �أو
العودة �إىل نظر ّيات �سابقة قد تتّفق وقد تتناق�ض وبع�ض املقوالت الدين ّية والفل�سف ّية .للعلم
الديني جماله وحدوده .علم ًّيا وفل�سف ًّيا
الفل�سفي والفكر
جماله وحدوه ،ولك ّل واحد من الفكر
ّ
ّ
قد يكون موقف برغ�سون � Bergsonأقرب �إىل العقل والواقع ،حيث يرى �أنّ الدماغ و�سيلة و�آلة
لأحوال النف�س.
ويف هذا املجال ،جمال تع ّدد الآراء واختالفها ،يح�ضرين قول البن حزم يف تكفري
الف�صل يف امللل والأهواء والنحل (اجلزء اخلام�س،
الأديان بع�ضها لبع�ض .يقول ،يف كتابه َ
�ص  ،)126ما حرفه « :و� ً
أي�ضا ف�إنّ جميع الأديان ...فك ّل دين منها فيه �إنكار غريه منها .و�أهل
ك ّل دين منها تك ّفر �سائر �أهل تلك الأديان .وك ّلهم يك ّذب بع�ضهم ً
بع�ضا .ويف ك ّل دين منها
الزما �أن يعتقده من ن�ش�أ عليه ،لكان
حترمي التزام غريه على ك ّل �أحد .فلو كان ك ّل دين منها ً
ك ّل دين منها ح ًّقا .و�إذا كان ك ّل دين منها ح ًّقا منها يبطل �سائرها .وك ّل ما �أبطله احلقّ  ،فهو
�شك .فك ّل دين منها باطل بال ّ
باطل بال ّ
�شك .فوجب �ضرور ًة� ...أنّ جميع الأديان باطل ،و�أنّ
جميعها حقّ  .فجميعها حقّ باطل م ًعا».
�أخل�ص �إىل القول ب أ� ّنه ال �أحد ميتلك احلقيقة ،فك ّل �إن�سان –�أو جماعة– له ت�ص ّوره
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اخلا�ص للكون ،وقد يكون لك ّل ت�ص ّور ّ
حظه من احلقّ .
ّ

املراجع من م�ؤ ّلفات بول�س اخلوري.
 1يف الدين ،مقاربة �أنرتوبولوج ّية ،املطبعة البول�س ّية ،احلقوق حمفوظة للم�ؤ ّلف ،بريوت� ،2004 ،ص
 43وما يتبع.
ّ
العربي احلايل� ،سل�سلة امل�سيح ّية والإ�سالم يف احلوار والتعاون ،رقم ،9
 2تراث وحداثة ،قراءة للفكر
ّ
املكتبة البول�س ّية ،جونية� ،1999 ،ص  35وما يتبع.
 3املرجع نف�سه� ،ص  69وما يتبع� ،ص  73وما يتبع� ،ص  77وما يتبع.
االجتماعي الثقا ّيف� ،إ�شكال ّية العلمنة والثورة الثقاف ّية� ،شركة املطبوعات
العربي والتح ّول
 4العامل
ّ
ّ
للتوزيع والن�شر ،بريوت� ،2007 ،ص  15وما يتبع.
 5املرجع نف�سه� ،ص  26وما يتبع.
امل�سيحي وغري
 6حما�ضرة حلركة املواطن وم� ّؤ�س�سة هادي �أبو مراد 28 ،حزيران  /يونيو  ،1997يف كتاب
ّ
امل�سيحي ،بريوت ،احلقوق حمفوظة للم�ؤ ّلف� ،2004 ،ص  96وما يتبع.
ّ
 7يف فل�سفة الدين� ،سل�سلة يف الدين والفل�سفة ،معهد الدرا�سات ال
إ�سالمي للمعارف احلكم ّية ،دار
ّ
الهادي ،بريوت� ،ص  98وما يتبع.
 8ترجمة مقطع من مقدّمة كتابي الواقع واملعنى ،يف فل�سفة اخليبة.2007 ،1996 ،
Le
fait
et
le
sens.
(غري من�شور)Esquisse d’une philosophie de la déception, Paris, L’Harmattan, 2007 .
.
 9ترجمة مقدّمة كتابي لعبة احلياة(،Le jeu de la vie, Méditations.2011 ،غري من�شور).
 10مقال طلبه �أدوني�س ،نقل �إىل العرب ّية ون�شر يف جم ّلته مواقف ،العدد الثاين ،يناير-فرباير � ،1969ص
امل�سيحي� ،ص .40-35
امل�سيحي وغري
26-22؛ يف كتابي
ّ
ّ
 11حما�ضرة يف معهد املعارف احلكم ّية 14 ،يناير .2011
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الفل�سفة والإبداع الأدبي � :س ْر ُد الوجود والآخر
حوا ٌر مع الفيل�سوف

جان-بيار فاي

Jean-Pierre Faye

	�أجراه وق ّدم له

علي جنيب �إبراهيم
ٌ
روائي فرن�سي ما يزال ،منذ �أكرث من
وكاتب
فيل�سوف و�شاع ٌر
جان-بيار فاي
ٌ
ٌّ
الرثي يف ك ّل ُمنا�سبة ثقافيةُ .و ِلد يف باري�س عام .1925
خم�س ٍة و�ستّني عاماًُ ،يثبِت ح�ضوره
ّ
كان �أبوه جان ُم ِ
هند َ�س مناجِ م ،بينما اختارت أُّ�مه رينيه مهنة التمري�ض حني حال الزوا ُج
بينها وبني �إكمال درا�سة الفل�سفة .لكنَّ نقاط انطالق �أجداده كانت ُمبعرثة بني ع ّدة
ٍ
قاطعات فرن�سية .ف�أبوه من ُمقاطعة بورغونيا ،وج ّداه أل ّمه من مقاطعة تورين .ومع
ُم
رجل القانون،
ذلك ،يرى أ�نّه ،ك أُ� ّمه،
باري�سي بامتياز .منذ نعومة �أظفاره ،رافق ج َّده ل ّأمهُ ،
ٌّ
وال�سحر ،والألمَ .
يف ك ّل ناحي ٍة من نواحيهاّ .ث ّم �شرع يف ك�شف �ألغازها املنطوية على اجلمالّ ،
بعد نهاية احلرب ،ن�شرت �أوىل ق�صائده ويف عام  1947ح�صل على �إجازة يف
ح�ضر ر�سالة دكتوراه يف الآداب ب�إ�شراف
احلقوق والعلوم االقت�صادية .وبد أ� منذ عام ُ 1948ي ّ
ُ
الفيل�سوف غا�ستون با�شالر .بد أ� العمل يف التعليم بعد ح�صوله على �شهادة ا أل�ستاذ ّية �سنة
 .1950فع ّلم يف مدينة رين�س عام ُ .1951ث ّم يف �شيكاغو عاما 1954و  ،1955ليعود من بع ُد
�أ�ستاذاً يف ال�سوربون من عام  1956حتى  ،1960وكان خاللها ُي ِّ
ح�ضر �شهادة دكتوراه الدولة
يف الفل�سفة التي ح�صل عليها �سنة .1972
كان بني عا َمي  1963و  1967ع�ضواً يف هيئة حترير جم ّلة  .Tel Quelلكنّه مل
ين�سجِ م مع ُمغاالة �أع�ضاء هذه الهيئة وت�ص ُّلب �أفكارهم .فانف�صل عنهم ،و� َّأ�س�س جت ُّمع
ُمبادلة ِ ِ Collectif Changeمع موري�س رو�ش  ،Rocheوجاك ُروبو  ،Roubaudوجونفييف
التجمع الحقاً.
كالن�سي  Clancyالتي ان�ض َّمت �إىل
ُّ
نال عام  1964جائزة رونودو  Renaudotعلى روايته َهوي�س القناة  .L’écluseيف عام
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َّ � 1968أ�س�س احتاد الكتّاب �إىل جانب �آالن جوفروا  ،Jouffroyوبرنار بينغو  ،Pingaudوناتايل
�ساروت  ،Sarrauteومي�شيل بيتور .Butor
يف عام َّ � 1983أ�س�س املعهد الدويل للفل�سفة ،ويف ال�سنة نف�سها �صار ُمدي َر �أبحاث
يف املركز الوطني للبحث العلمي  .CNRSويف عام َّ � 1985أ�س�س اجلامعة الأوروبية للأبحاث
التي �صار رئي�سها حتى عام  2010حيث �أُغ ِلقت �إثر الإجراءات التي اتّخذتها وزيرة الثقافة
ِ�س  .Pécresseتربو م ؤ� ّلفات جان-بيار فاي الإبداعية والفل�سفية
الفرن�سية فالريي بيكر ّ
على الثمانني � :سبعة ع�شر ديواناً �شعرياً ،وثالث ع�شرة رواية ،و�ستة وع�شرين كتاباً
فل�سفياً.كما �شارك يف ت�أليف ثالثة ع�شر كتاباً ،و أ� ّلف �أربع م�سرحيات ،ون ََّ�صي �سيناريو،
وترجم عن الأملانية �ستة كتُب متن ّوعة بني البحوث الفل�سفية ودواوين ِّ
ال�شعر.
َ
ٍ
فرتات زمنية ُم ّ
�أجريتُ هذه املُقابلة على
تقطعة بد�أت يف نهاية �شهر ني�سان/
�أبريل املا�ضي ،وانتهت يف �أواخر �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011وذلك يف منزله الذي
كان ملك الأديب الفرن�سي املعروف �آندريه جِ يد .كنّا جن ِل�س لت�سجيل احلديث �أو لتدوين
بع�ض نقاطهُ ،مقابل املكتبة التي ت ِّ
ال�س ّلم
ُغطي اجلدار املُرت ِفع �أربعة �أمتار يلتّف مبوازاتها ُّ
امل�ؤ ِّدي �إىل الطابق الأعلى ،وي�سمح بالو�صول �إىل رفوف املُج ّل ِ
دات ،واملو�سوعات ،وال ُكتُب.

لوال العنوان الذي اخرتمتوه لهذه املقابلة َلكان من املُم ِكن �أن نبد�أ حديثنا ،كما
درجت العادة ،بالطفولة� ،أو� ،إذا �شئتم ،مبا يمُ ِكن �أن يكون انطالقاً لتجربتكم الفل�سفية
والأدبية .لذا �أجِ ��دين� ،إذ �أ�س�ألكم عن �أبعاد الطفولة يف ذاكرتكمِ � ،
�سبب ربطكم
أ�ستو�ضح َ
ِ
ودالالت مثل هذا الربط ؟
الفل�سفة والإبداع ب�سرد الوجود والآخر،
ُ
هذا
الربط �ضرورة؛ لأنّه ُيبينّ لنا كيف يتك ّون التاريخ وهو ي�سرد ذاته .فالواقع
نتاج اخلطاب الذي ُنك ِّونه عنه .ومن َث َّم فالتجربة ال�سردية ،كما �سوف نرى ،تُغ ِّلف ك ّل �شيء
يف الوجود ،مبا يف ذلك الطفولة .غري � َّأن الطفولة بداي ٌة من غري ِ
املمكن �إيجا ُدها ،لأننا ال
ال�صفر .ال ِفكر موجود قبل الطفولة ،وال وجود
نعرف من �أين تبد�أ البداية .ومحُ ال �أن نبد أ� من ِّ
للطفولة من دون ال ِفكر .ا�ستناد ًا �إىل ذلك� ،أت�ساءل � :أين الفكرة الأوىل للطفولة التي �أبحث
عنها ؟ هذا ما ال يمُ ِكن �إيجاده ،ون�أم ُل �أن ن�ستطيع �إدرا َكه� .إنَّه النقاء الوام�ض الذي ُيرجعني
�إىل أ� َّول ما انطبع يف ذاكرتي� .إىل تلك اللحظة التي �أخذتني فيها ج ّدتي بني ذراعيها ،وق َّربتني
من نافورة ماء لكي �أ�شرب من �صنبور ُمرتفع قلي ًال عن الأر�ض.
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�أين كان هذا ؟
يف مقاطعة بورغونيا.
وكم كان عمركم �آنذاك ؟
لكن الذكرى
لي�س �أكرث من ثالث �سنوات ،ل ّأن ج ّدتي رحلت قبل �أن �أبلغ الرابعةَّ .
ح�ضرت �أُمي ك ّل �شيء� ،أتت
الأ�صل ّية �أو الأ�صيلة التي �أعيها كانت عيد ميالدي الأ ّول .فبعد �أن ّ
يل قائل ًة  :تعالَ  ،لقد و�صل �ضيوفك� ،إنّهم هناُ ،ادخُ ل .دخلت ا ُ
إ� َّ
حلجرة و�إذا بي �أمام بنتَني
ٍ
عندئذ
�صغريتَني رائعتَني تنتظرانني .كانت ك ٌّل منهما تلب�س تنّو َر ًة ِب َثن ّيات .مل �أ ُكن �أعرفهما.
قلت يف نف�سي  :يا �إلهي ما �أجمل هاتني البنتَني ! ِ
ولك ْن ماذا �أفعل بهما ،وكيف �أت�ص َّرف
�إزاءهما ؟ ما الذي يمُ كن �أن �أقوله لهما ؟
و�سط الأطفال
ُ
الحظت �أ ّن ُهما كانتا حائرتَني �أي�ض ًا َ
عم .مل �أحت َّدث معهما ،لأنني مل �أ ُكن �أعرف ا�س َميهما .كانتا تمُ ِّثالن،
الآخرين من �أوالد وبنات ّ
يف نظري ،الآخر املجهول.
�ضمن � ِّأي �إطار تُدرِجون الآخر املجهول هنا �ِ :ضمن �إطار ع َدم املعرِفة �أم �ضمن
�إطار احلرية يف التعا ُمل مع بِنتَني تمُ ثّالن اجلن�س الآخر ؟
ق�صتي مع الآخر،
�س�أقول  :الأرجح � َّأن امل�صادفة َ
و�ضع ْت ُهما �أمامي فج�أةً ،فبد� ْأت َّ
كما يف فجر احل�ضارات ،ب�شخ�صيات جمهولة .ذلك �أنَّنا حني ن�سرد بداية التاريخ ال نعرف
ال�سر ُد �أحيان ًا ا�سم ًا كا�سم �آدم
الأ�سماء .يف بداية احل�ضارات ال نعرف �شيئ ًا تقريب ًا .فيمنح َّ
ٍ
ت�سميات غري محُ َّددة مثل «�إي�ش» و«�إي�شا» يف الن�صو�ص التي ع ّلمونا
الذي يعني الإن�سان ،و ُيط َِلق
قدم �شيئ ًا يمُ ِكن �أن نعرِ فه بد ّقة.
هي وه َو .وهذا ال ُي ِّ
أ�نّها الأ�صل� .إي�ش و�إي�شا �أي َ
ذاكرتكم ؟

وهل من ذكريات �أخرى تركت �آثارها العميقة وما تزال ت�ستح�ضر الطفولة يف

جدي
�أجلَّ � ،إن �أ�صل التاريخ �أحاديث مع الأ ّم واجل ّد واجل ّدة� .أ ّما �أنا فمرجِ عي الأ َّول ِّ
كنت �أع ُّده منب َع املعارِف ك ّلها .ع ّلمني ،يف التا�سـعة من ع ُمري ،رِهان با�ســـــــكال Le
لأ ّمي الذي ُ
اكت�شفت فيما بعد .هذا �أم ٌر غريب ! كثري ًا
ن�سبه �إىل ديكارت كما
ُ
 ،pari de Pascalغري �أنّه َ
جدي العارِف ك َّل �شيء ،ويخ ِلط بني با�سكال
كنت �أقول يف نف�سي  :كيف يمُ ِكن �أن ُيخطئ ِّ
ما ُ
وديكارت ؟ �أنا مت أ� ِّكد من أ�نّه قال يل  :هذا لديكارت ،ومل يقُل ِلبا�سكال .ومل �أكن �أعرف �أحد ًا
منهما .و َلطاملا تذ ّكرت هذا اخلط�أ الذي وقع فيه ج ّدي.
هذانِ هما الفيل�سوفان اللذان و�صالين عن طريق ج ّدي ،الرجل احلنون الفائ�ض
ٍ
نزهات يوم ّية يف باري�س
ُو ّد ًا ،الذي كان ي�صطحبني معه يف رحالت كثرية �إىل الأرياف ،ويف
حيث كنّا ن ِقف بالتحديد �أمام جمموعة من متاثيل ُن�س ّميها الآن حدائق ماركو بولو وكان
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ا�سمها قدمي ًا حدائق الأوب�سرفاتوار .ل ّأن الأوب�سرفاتوار القدمي يف العا�صمة كان هناك ،منذ
ع ّدة قرون ،ير�صد النجوم القريبة منه .ث ّمة �أربعة متاثيل رائعة تمُ ِّثل الأعراق الب�شرية الأربعة.
هذا غري معقول جا َوزه وعينا الراهن طبع ًا .كان هناك ِعر ٌق ِ
يرمز �إليه ُ
متثال طفلة �صينية
�أو يابانية ترق�صِ ،
وعر ٌق ثانٍ وا�ضح أ�نّه من �إفريقيا ،وثالث ُي�شبه النا�س الذين نراهم يف
ٍ
حينئذ بال ِعرق الأحمر.
ال�شارع� ،أي الأوروبيني� ،أ ّما ال ِعرق الرابع فهو ال ِعرق الذي كان ُي�س ّمى
يوجد �أبد ًا ِعرق �أحمر ،بل كان هناك هنود ي�ضعون لون ًا �أحمر على
وفيما بعد اكت�شفنا �أنّه مل َ
وجوههم .وكان على ر�أ�س التمثال الرابع ري�ش ًا� .أي أ�نّه يمُ ِّثل ِعرق ًا يتم ّيز بالري�ش على ر�أ�سه.
مل ي ُكن هذا ممُ ِكن ًا على الإطالق؛ لأننا �إذا نزعنا الري�ش عن الـر�أ�سُ ،يلغى ال ِعرق ويختفي
من الوجود ! �إنّها ح ّق ًا ُطرف ٌة غريبة تبعث على ِ
ال�ضحك .كم كنت �أُ ِح ُّب ،و�أحرتم هنو َد ال ِعرق
ُ
الأحمر غري املوجود �أ�ص ًال ! كذلك كان ج ّدي ي�صطحبني لر�ؤية جمموعة متاثيل �أخرى �أمام
َ
متاثيل راق�ص ًة تنبثق
النحات كاربو � .Carpeauxأتذكَّر �أنّها كانت
الأو ّبرا يف باري�س� ،أبدعها ّ
من ذلك املكان.
يا َلروعة تلك النزهات التي كنت �أقوم بها مع ج ّدي ! لن �أن�سى �أبد ًا �أيام احت�ضاره
آالم حا ّدة يف الرئتَني .دام �أنينُه ع ّدة �أ ّيام .لن
حيث كان يف غرفته املُال�صقة ِلغُرفتي ُّ
يئن من � ٍ
أتيت �إليه،
�أن�سى �ساع َة دعاين �أهلي للح�ضور �إىل غرفته لأنّه كان ُيريد �أن يقول يل �شيئ ًاُ � .
أنفا�سه الأخ�يرة� .أو�صاين �أن �أعمل ،و�أُثابر على
أيت ،حني
ُ
فر� ُ
اقرتبت منه� ،أنّه كان يلفظ � َ
الع َمل .كانت و�ص ّيته هذه قبل موته دعوة �أو ر�سالة تُ�شبه املبادئ الالتينية يف ال�سلوك الأمثل.
كان يمُ ِكن �أن يقول �شيئ ًا �آخر ،لكنّه اختار �أن ُيخاطبني بهذه الك ِلمات التي لن �أن�ساها �أبد ًا.
�شعرت ب�أنّه مل ي ُكن يل من ٍ
عزاء بفقدان هذا اجل ّد ال َعطوف� ،شديد اللُّطف .و�إنيّ لأَذكر
لطاملا
ُ
البيت
بارو�سون القريبة من مدينة تورينو الإيطالية ،و�أراين َ
م ّر ًة �أنّه ا�صطحبني معه �إىل قرية ُّ
أحلحت عليه �أن ندخل البيت ،ف�أجابني قائ ًال  :ال يمُ ِكن �أن ندخل .هذا البيت
الذي ُو ِلد فيه .ف� ُ
مل ي ُعد بيتي .فانتابني �شعور غريب ي�صعب التعبري عنه .فكيف ُيولد �إن�سان يف ٍ
بيت ال ي�ستطيع
دخوله بعد ذلك ؟
�أ ّما ج ّدي الثاين فكان يعي�ش يف قريته البورغون ّية ،يف جبال بوجوليه املختلفة مناخ ًا
ُغطيها الكرمة ،و ِقممها املُ ّ
ِ�سفوحها التي ت ّ
وطبيع ًة عن باري�س .تلك اجلبال ِ
غطاة
الوعرة ،ب َ
ب�أدغال ال��وزّال ال�شائكة اجلافّة ،هي اكت�شايف الأ َّول للطبيعة الرب ّية .االكت�شاف الذي �أثار
ف�ضويل ،وح ّر�ضني على �أن �أتع َّرف الطبيعة ال ِب ْكر يف �أمكنة �أُخرى .لكنّي لل َأ�سف مل �أُواجه
أ�صقاع مدارية،
وح�شية الطبيعة وبراريها �إال قلي ًال .يف بع�ض الأحيانُ ،
همت على وجهي يف ع ّدة � ٍ
و�شواطئ ُقطبية ،غري �أنيّ مل �أ ُكن يف املناطق الرب ّية الوعرة الكافية لأخو�ض جتربة ال�شعور
بوح�شية الطبيعة .قد تكون �أق�صى نقطة و�صلتُها هي تلك الواقعة يف ُعمق ال�صحراء ،جنوب
ق�ضيت هناك واحد ًا من �أكرث الأ ّيام
اجلزائر ،وجنوب املغرب ،على حدود ال�صحراء الغربية.
ُ
�إدها�ش ًا ،يف ال�صحراء العميقة� .أعتقد � ّأن ث ّمة �شيئ ًا ال يمُ كن �أن ي َربح الذاكرة على الإطالق.
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هناك حيث الطبيعة العارية حق ًا ،حيث نرى ال�شخ�ص وك أ�نّه مي�شي على الأُفق ،كراق�ص على
احلبل .ي�سري على ح ّد العالمَ  ،و ُيعطي االنطباع ب�أنّه ُيع ِّر�ض نف�سه لل�سقوط يف اجلانب الآخر
من الأفق ،يف الالعالمَ  ،يف الال َك ْون املجهول .يا لها من جترب ٍة ُم ِ
ده�شة ،بالغ ِة الروعة !
ال ُب ّد � ّأن يكون هذا ،يف اعتقادي ،قد ترك �أثره العميق يف الفكر العربي على �صعيد
وج ُه املوجود الذي هو نوع من
معرفة هذا َّ
ال�ضرب من املُط َلق الذي يكت�س ُبه وج ُه الأر���ضْ ،
ح ّد العالمَ  ،ح ّد الوجود املُ ِ
مكن ،ح ّد الوجود ذاته .ورُبمَّ ا كان الإغريقيون ،حني �شرعوا يف
ت�سمية الوجود ،ينظرون باتجّ اه اجلنوب�َ ،صوب م�صر بو�صفها النقطة التي يرت�سم فيها
الأفُق كارت�سامه يف ُعمق ال�صحراء .ل ّأن لهذا الأُفق ،يف جبال اليونان ،مقطع ًا ُمبتذَ ًال ،مت ّثله
جبال �إيثاكة ،واجلبال املُحيطة ب�أثينا ،وجبال البيلوبونيز يف �إ�سبارطة ،وكورنثة ،وميغارا،
عد ّوة �أثينا على ال�صعيد الفل�سفي ،هذه املدينة التي �أتعاطف معها .فمن ميغارا جاء فال�سفة
التخا�صم الفل�سفي العنيف  .les éristiquesومع ذلك ،كان ه�ؤالء الفال�سفة ي�أتونُ ،متخفِّني
ُ
بزي ن�ساء ،من ميغارا �إىل �أثيناِ ،لكي يروا كيف ُيجادل �سقراط.
ِّ
مل ��اذا ك��ان��وا ي�ت�خ� ُّف��ون ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ح�ين ي��دخ�ل��ون أ�ث�ي�ن��ا امل �ع��روف��ة باملدينة
الدميقراطية ؟
مل ي ُكن لهم احلقّ يف دخولها� .س َبب ذلك � ّأن طابع النّزاع الغالب على جتا ُدلهم
الفل�سفي حملت ال�سلطات يف �أثينا على منعهم من دخولها .كانوا محُ رتِيف ممُ َاحكة ،م ّيالني
�إىل اخل�صومة الفل�سفية املختلفة كثري ًا عن طريقة �سقراط ال�ساحرة التي يعتمد فيها على
توليد ال�س�ؤال من ال�س�ؤال� ،إىل الإجابة عن ال�س�ؤال ب�س�ؤال يزيد ال�سائل حريةً ،ويدفعه �إىل
التفكري يف جوانب �أخرى من مو�ضوع ال�س�ؤال مل ت ُكن لتخطر على باله .و�أنت تعرف هذا بحكم
�أنّك
ترجمت حماورة هيبيا�س الأكربالتي تتج ّلى فيها بو�ضوح الطريقة ال�سقراطية يف احلوار
َ
الفل�سفي.
أتب�صر يف جتربتكم الفل�سفية الأوىل
ا�سمحوا يل �أن �أنط ِلق من طريقة �سقراط ل َّ
عالقتكم بفل�سفة القُدماء من فرن�سيني وغري فرن�سيني.
ن�سقها املُج َّرد ؟
�أَتـُريد �أن ت�س�ألني عن هذه العالقة �ضمن تكوينها التعا ُقبي �أم �ضمن َ
ال ،لي�س �ضمن ن�سقها امل ُ�ج� ّرد ،بل �ضمن تكوينها التعاقبي ب��دءاً ب�أفالطون،
اخلا�صة.
وانتها ًء ب�أه ّم الفال�سفة واملُفكّرين الذين ت�أثّرمت بهم يف جتربتكم
ّ
ح�سن ًا ! جوهر امل�س�ألة �أن نعرف �إن كان علينا �أن نتبع التكوين التعاقبي� ،أو بالأحرى،
َ
�أن ن�أخذ ِ
ال�صالت بح�سب درجات �أهم ّيتها ،وق ّوتها .على ك ّل حال يمُ ِكن �أن يتنا�سق اجلانبان
على امتداد ِحوارنا.
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�إذاً � ُ
أترك لكم اخليار الثاين ِلتُق ّدموا عر�ضاً ُمر َّكباً لهذه العالقة
ُ
بالتناغم مع
من امل�ؤكَّد � ّأن مرتبة اللقاءات الفل�سفية مرتبطة بت�شا ُبهات الكتابة،
ال�صلة ِّ
ِّ
الدوام
وكنت على
ال�شعرية ،يف اعتقادي� ،أقوى من املرتبة الفل�سف ّيةُ .
ال�شعر ّيات ،لأن ِّ
ِ
لكن با�ستثناء كانط الذي ال
�شَ غوف ًا �أكرث بالفال�سفة ال�شُّ عراء ،من �أفالطون ،حتى نيت�شهْ .
يمُ كننا القول إ�نّه �شاعر الفل�سفة .غري � ّأن هناك َ
عظمة وق ّوة ا�ستثنائية ال ترتبط ب�إ�شعاع
بنوع من كثافة اللغة الفل�سفية .وهذا غريب الأطوار يف جوهره؛ �إذ ما الذي
الكتابة ،بل ترتبط ٍ
يحدث يف اللغة حني تتخ ّلق ُلغة فل�سفية تبلغ من الق ّوة ما يجعلها تكت�سب جما ًال عقلي ًا �أكيد ًا.
هذه هي تقريب ًا حال ن�صو�ص كانط الكربى التي اكت�شفتُها ،بطبيعة احلال ،يف مرحل ٍة ُمب ِّكرة،
وبعد الفال�سفة الآخرين بزمنٍ طويل .بعد ديكارت مث ًال ل ّأن لديه جمالَ ُلغ ٍة لي�ست �إطالق ًا من
طبيع ٍة ِ�شعري ٍة ك ُلغة با�سكال� ،إ ّال � َّأن فيها �سحر ًا ،نوع ًا من ِ�سحر احلديث عند ديكارت يعود
يتوجه يف كتابته دوم ًا �إىل قارئ .ومن هنا ،فـ خطاب الطريقة
طابعه اال�ستثنائي �إىل �أنّه ّ
و�ضح َ
لك طريقي .ولهذا �سح ٌر بليغ
خطاب ناطق ل ّأن املتك ِّلم يتح ّدث �إىل قرينٍ قائ ًال له �س�أُ ِّ
ٌ
حتى لو مل ميتلك ديكارت ُلغ ًة �شعرية ك ُلغة با�سكال.
اخلا�صة ،التقيت با�سكال قبل ديكارت بفرت ٍة طويلة ،لأنني
طبع ًا ،يف �سريتي الذاتية
ّ
كنت يف الرابعة ع�شرة من ع ُمري.
فت به منذ ُ
ُ�ش ِغ ُ
هل التقيتم با�سكال بو�صفه ديكارت نتيجة خط�أ ج ّدكم يف ن�سبة رهان با�سكال
�إىل ديكارت ؟
نعم ! هذه هي احلقيقة .فقد �سبق �أن قال يل ج ّدي � ّإن لديه ال ِّرهان ،و�أعتقد �أنّه
كنت و�أنا يف التا�سعة من عمري بقاد ٍر على التمييز بني فكر ديكارت
ن�س َبه �إىل ديكارت .وما ُ
وفكر با�سكال .كل ما �أذكر �أنني �سمعت ا�سم ديكارت يف البداية ،وكان يعني يل �شيئ ًا� ،أوراق
كرجلٍ يلعب بالو َرق ،يف معركة الأ�شكال الأب�سط ل َّل ِعب
َل ِعب  .des cartesكنت �أرى ديكارت ُ
ل�ست �أدري على ك ّل حال.
بالورق� .أعتقد � ّأن هذه هفوة من ج ّدي رُبمّ ا قالها على �سبيل املُزاحُ .
رجل قانون كان ينبغي حتم ًا �أن يكون ُم ّط ِلع ًا على الفل�سفة .وملّا فقدتُه و�أنا يف التا�سعة ،مل
فهو ُ
تتوفَّر يل معرف ٌة كافية بعالقته بالفل�سفة .أ�لَّف كتب ًا مه ّمة يف احلقوق قر�أتُها يف ما بعد حني
در�ست احلقوق يف اجلامعة .كتب يف احلقّ العام ،والق ّوة العا ّمة.
ُ
تق�صدون ق ّوة م� َّؤ�س�سات ّ
القطاع العام� ،أم ق ّوة املجت َمع املدين ؟
�أق�صد امل� َّؤ�س�سات التي ترعى الفرد .حياة الفرد كما كانت تُديرها املدينة عند
الإغريقيني القدماء ،وامللكية امل�شرتكة عند الالتينيني ،والرومان ،ويف العهد الإمرباطوري
الحق ًا .ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،نعرف �إذ ًا كيف � َّأط ِ
رت الق ّو ُة العامة الفر َد حتى قبل �أن يو َلد ،وهذا
غاية يف اجلمال؛ ل ّأن كتاب الق ّوة العا ّمة ُيظهر دوم ًا عالق َة حماي ٍة ما ! ف َمن ي�ستطيع �أن يحمي
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الفرد من �إفراط القوة اجلماعية ؟
عنها ؟

�أين ت�ضعون هذه املرحلة من جتربتكم بالقيا�س �إىل الطفولة التي حت ّدثتُم

هانحن ننطلق ب�سرعة كبرية من الطفولة �إىل الفل�سفة ل َّأن ث ّمة عديد ًا من املراحل
الو�سيطة .لكن امل�ؤ ّكد � َّأن حلظات الطفولة التي تبقى هي حلظات الت�سا�ؤل ،حلظات النوادر
العائلية .هاهنا متّحي �أ�شياء قليلة �أكرث �أُلفة .و�أكرث ما ُيباغت املرء �إنمّ ا هي �ألغاز الأحالم،
الأحالم الي ِقظة .rêves éveillés
الأحالم الي ِقظة �أم �أحالم اليقظة  rêverie؟
مم��ا قد يبدو من ت��داخُ ��ل بني هذين النوعني من الأح�ل�ام ،ف ُهما
على الرغم ّ
تخ�ص الرا�شدين غالب ًا والأطفال �أحيان ًا ،نتيجة ت�أ ُّثرٍ
مخُ ت ِلفان� .إذ ت�أتي �أحالم اليقظة ،التي ّ
ُ
ٍ
بحدث �أو مبوقف .وقد ت�أتي نتيجة تفكرينا ،ونحن يف كامل وعينا ،ب�أمنية نتوق �إىل حتقيقها،
ق�ص ًة كما لو �أننّا �شخ�صية فيها .ففي طفولتي
�أو نتيج َة تخ ُّيلنا مغامر ًة نحكي فيها لأنف�سنا ّ
كنت �أتخ ّيل دوم ًا �أنني يف ب َل ٍد محُ َت ّل �أعتني باملر�ضى ،رُبمّ ا ل ّأن احلديث الغالب يف ذلك الزمن
ُ
كان عن احلرب.
�أ ّما الأحالم الي ِقظة،
اخلا�صة بالطفولة ،فهي عبارة عن فيلم ي�صنع نف�سه ،ويعمل
ّ
فيه اخليال ب�شكل ُح ّر .راودتني هذه الأحالم بني ال�ساد�سة والعا�شرة من عمري .كان الفيلم
�صاح .مل أ� ُكن ُ�أدير الفيلم ،بل كان يدور تلقائي ًا حول ثالث �أو �أربع ق�ص�ص ال يمُ ِكن
يبد�أ ،و�أنا ٍ
�أن تحُ كى .ف�أعود �إىل النوم ،وحني �أ�ستيقظ ثانية �أتذ ّكرها بالتف�صيل من دون �أن �أعرف �إىل
�أين ي�ؤول مو�ضوعها .وهذا �أ�شبه باحلال ِّ
ال�شعرية� ،أي بق�صائد من دون ُلغة .املو�ضوع املُتك ّرر
َي ِ�س ُم الأحالم الي ِقظة اخلالية من ا َمل ِ
�شاهد .قد يكون هذا املو�ضوع مكان ًا كما يف �أحالمي حيث
كنت �أرى نف�سي يف ق�صرٍ ُي�شبه ق�صور ال�شرق.
هل كنتُم حتكو َن هذه الأحالم لأحد ؟
كربت قلي ًال ،حكيتها لأ ّمي التي
ال ،كان يرو ُقني �أن �أحتفظ بها لنف�سيْ .
لكن حني ُ
كانت تدر�س الفل�سفة.
ما املو�ضوع الذي كان يتك ّرر يف هذه الأحالم الي ِقظة التي ع�شتم ؟
كان لتلك الأحالم ،على نح ٍو عجيب ،مو�ضوعات تعود با�ستمرار ،كما لو �أنها تت ّمة
أحالم �سابقة ،و�إن كان بع�ضها �شديد االختالف عن بع�ضها الآخر� .أح ُد �أجملِ هذه الأحالم
� ٍ
كنت � ُ
أنزل �س ّلم ًا ي ّتجه نحو الأعماق� .أنزل وراء امر�أ ٍة رائعة َ
اجلمال،
املحفورة يف ذاكرتي �أنني ُ
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وعرقوبيها .تنزل �أمامي ،ف�أتبعها بافتتانٍ ك�أنني
تلب�س ثوب ًا وا�سع ًا يك�شف �أحيان ًا عن كعبيها ُ
�أتبع �أجمل �شيء يف العالمَ يدعوين �إىل االكت�شاف .مل ي ُكن يح�صل � ُّأي �شيء �أبد ًا غري النزول
نحو الأ�سفل .ومل ي ُكن َ
حد ٍث ُيف�ضي �إليه احل ُلم كي يبقى يل كذكرى غري ذكرى
هناك � ّأي َ
لكن ق ّوة هذه الأحالم كانت �شديدة الت�أثري يف نف�سي.
احللم ذاتهّ .
والالفت يف الأحالم الي ِقظة هذه �أنّها غري �إرادي��ة؛ �إذ مل أ� ُكن �أنا َمن يختارها.
ُ
ُ
لكن حني
فقد عاد مو�ضوع النزول نحو الأ�سفل عدة م ّرات .وكان يمُ ِكن �أن يعود م ّرة �أخرىْ .
رت يف بع�ض الأحيان ،على انقطاعها ،وانتظرتُها ٍ
ب�شغف ُمتمن ّي ًا �أن تعود .كما
حت�س ُ
تو ّق ْ
فتّ ،
ٍ
ّيت �أن يعو َد احل ُل ُم امل�ؤ ّثر الذي كان َم�شه ُده �أ�شب َه ب�سباق �س ّيارات تنحدر ب�سرعة ،ك� ٍ
أفرا�س
متن ُ
موكب� ،أمام غز ٍو ُم ٍ
يتبع بع�ضها بع�ض ًا يف ٍ
عاد .هذا غريب للغاية ،لأنّه كان ا�ستباق ًا عجيب ًا لمِ ا
ال�س ّكان الهائلة تهرب �أمام
حدث يف فرن�سا يف �شهر حزيران� ،سنة  1940حني كانت فلول ُّ
جي�ش الغزاة .مل يح�صل هذا �أبد ًا يف تاريخ فرن�سا؛ �إذ مل يب ُلغ � ُّأي غز ٍو هذا احلجم الذي ُي�س ِّبب
نزوح ًا جماعي ًا وا�سع ًا .ففي احلرب العاملية الأوىل ،كان ث ّمة �أي�ض ًا غزو تو ّقف يف حلظة محُ ّددة
ال�سكان مل ُيهاجِ روا ،وما توفّر لهم الوقت الكايف
�إ ْث َر معركة معروفة هي معركة املارن .غري � ّأن ُّ
للهروب �أ�ص ًال ،فل ّما باغتتهم احلرب ،ظ ّلوا حيث كانوا� .أ ّما يف احلرب العاملية الثانية فرحلوا.
كنت يف اجلنوب .الغريب � ّأن
فرن�سا ك ّلها كانت يف �سباق �سيارات .و�أنا مل �أع�ش ذلك ،لأنني ُ
امل ُدن الفرن�سية �أُخ ِل َيت من �س ّكانها حلظ َة �إعالنِ احلرب ،وخ�صو�ص ًا باري�س .وخالل ال�شتاء
الالحقُ ،م َ
�سادت
عظم �أطفال باري�س كانوا يف املُدن الأخرى عند �أقربائهم .ل ّأن الفكرة التي ْ
� ّأن ال�شيء �سيح�صل على احلدود؛ �إذ كان هناك ّ
التما�س ا َملني َعان� ،أحدهما ُمقابل الآخر:
خطا
ّ
خط �سيغريدّ ،
ّ
وخط ماجينو .وبالتايل مل ت ُكن احلرب ُ
لكن حدثت ،يف املُقابل،
تزحف وتتق ّدمْ .
تفجريات رهيبة ا�ست ِ
ُخد َمت فيها غازات خانقة راجت فكرتُها الكربى خالل فرتة ما قبل
ٌ
احلرب ،ومل نكن نتح ّدث �إال عنها .لذا ز َّودونا جميع ًا ب�أقنعة واقية من الغاز .كان لك ّل طفل
ناعه الواقي اخلا�ص .كما كان عند الباري�سيني ،يف مكانٍ ما من البيت ،خزانة كاملة مملوءة
ِق ُ
مما قبل التاريخ� ،أو من كواكب
بهذه الأقنعة الب�شعة ج ّد ًا ،التي جعلت وجوهنا تُ�شبه وحو�ش ًا ّ
أُ�خرى.
ح�سب ح�ساب تهجري ال�سكان ،لكنّه ح�صل فع ًال .كذلك ح�صل يف ح ُلمي.
�إذ ًا مل ُي َ
�إذ كان النا�س يف ّرون ،يف الغابات� ،أمام الأعداء القادمني على �آالت بدواليب ُم ِ
رعبة ،لي�ست
ح�ضرت من �أزمن ٍة
دبابات ،بل ُم�صفّحات ر�شّ ا�شة .ويف الوقت نف�سه انت�شرت �أمرا�ض غريبة
ْ
أحالم �أخرى� ،أمرا�ض كتلك التي ر�أيتها يف لوحات الفنّان �أنطوان-جان غرو
قدمية ،من � ٍ
 Grosوخ�صو�ص ًا اللوحة املر�سومة �سنة  ،1804التي تُ�ص ِّور نابليون بونابرت وهو يتفّقد جنو َده
املُ�صابني بالطاعون �إ ّبان ِح�صار ع ّكا ِ
جروحهم ب�أ�صابعه ،وعنوانها بونابرت يزور
الم�س ًا
َ
امل�صابني بالطاعون يف يافا .لع ّلك تعرف هذا امل�شهد الغريب .فقد أُ��صيب جي�ش نابليون ُدفعة
اللثام عن �سبب هذا الوباء .ل ّأن نابليون �سبق �أن ارتكب
واحدة بالطاعون .والآن فقط نمُ يط َ
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جمزرة بقتل الع�ساكر الألبان ّيني الذين كانوا يف اجلي�ش العثماين� ،أو امل�صري� ،أو الرتكي على
الأرج��ح .فل ّما كثرُ ال�سجناء منهم� ،أمر بقتلهم جميع ًا .فر ّوع جنو َده بهذه ال ِفعلة ال�شنعاء،
مع أ�نّهم كانوا ُيح ُّبونَه �إىل درجة العبادة .وهذا �أمر رهيب ُ�س ِك َت عنه يف تاريخ فرن�سا حيث
نتح ّدث عن املُ�صابني بالطاعون ،وال نذكر �أبد ًا تلك املجزرة ِ
الب�شعة.
ومن ٍ
جانب �آخر ،كان نابليون �ضائع ًا يف ال�شرق� ،إذ كان ينت�صر ،ك�أتيال الهوين،
يف املعارك ك ّلها ،ولكنّه ال يعرف ماذا يفعل بانت�صاره .ومن غرائب الزمن � ّأن هذا القائد
�ضم جزيرة كور�سيكا �إىل فرن�سا� ،أي يف � 15آب/
الع�سكري الف ّذ ُو ِلد بعد ثالثة أ� ّي��ام من ِّ
�أغ�سط�س عام  .1769تخ َّيل ! لو ُو ِلد قبل �أربعة أ� ّيام من هذا التاريخ ،ملا كان ممُ ِكن ًا �أن يحكي
نف�سه مع نابليون غري الفرن�سي.
التاريخ َ
ُ
أ��صيب اجلي�ش بالطاعون �إذ ًا ب�سبب ُجثث الع�ساكر املقتولني .وهذا نوع من انقالب
ال�سحر على ال�ساحر .ففي حني نقتل الآخرين يف جمزرةُ ،ن�صاب بطاعون هذه املجزرة.
وهكذا يتفقّد بونابرت جنو َده املر�ضى بعناية نادرة .في�شعر بالذُّعر من مجُ ازفته التي قد
تُع ِّر�ضه للإ�صابة بعدوى الطاعون .بينما نن�سى �أنّه جازف بقتل �أولئك ال�سجناء� .أعتقد �أنّها
املرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك .وال ُب ّد �أنّه ظ ّل لزمنٍ طويل ي�شعر بهذا العار الفاح�ش .لأنّه،
فيما بعد ،كان ُي ِح ّب �أن ُير ِّدد ،حني يلتقي مواكب ال�سجناء ،وال�سجناء اجلرحى ،عبارات بليغة
من مثل «يا لَل�شَّ رف !» �أو «يا لَل�شَّ جاعة البائ�سة !» �إنّها عبارات �ساميةِ .لكنَّها ،من دون ّ
�شك،
تغدو �أق ّل �سم ّو ًا حني تُقا َبل بق ْتل الع�ساكر الألبانيني يف اجلي�ش العثماين.
من طرائف الأمور � ّأن �س ّيد ًة ت�شيكية دعتني �إىل مهرجانٍ ِ�شعري يف فرن�سا ،قالت
ٍ
يل يف
حديث جانبي � :أنا �أكره نابليون بونابرت .وملّا �س�ألتُها عن ع ّلة ذلك� ،أجابتني قائلة :
ُ
�أكرهه لأنّه كان �ش ّرير ًا مع املماليك .ف�أخذين العجب و�أنا أ�جي ُبها  :ملاذا ؟ هل لأنّه انت�صر
عليهم يف معركة اله َرم� ،ألي�س طبيعي ًا �أن ينت�صر جرنال مثله يف احلرب ؟ �أال تعرفني القول
ٍ
عندئذ
ال�شائع عندنا  :من ُي ِح ّب فرن�سا ُي ِح ّب نابليون ؟ ف�أجابت  :ولكنّه قتل م�ساجينه !
اكت�شفت �أنّها خلطت بني املماليك والألبانيني الذين �أعدمهم نابليون.
ُ
ق�صة طاعون ع ّكا ،الق�صة التي تك ّررت يف �أحالمي .وهذه
على ك ّل حال ،هاهي ّ
كنت غالب ًا
طبع ًا ذكرى تاريخية تك ّونت نتيجة ر�ؤيتي تلك اللوحات
اخلا�صة بهذا املو�ضوع التي ُ
ّ
ما �أذهب لت أ� ّملها يف متحف اللوفر برفقة �أ ّمي� .إذ ًا كانت هذه الأحالم الي ِقظة ن�شو ًة ليل ّية
ي�صب يف البحر.
انقطعت كما ينقطع جمرى نهرٍ حني ّ
ال�س ّلم وراء تلك امل��ر�أة �إيحا ًء بالفل�سفة التي هي �أي�ضاً
هل يمُ ِكن �أن ن ُع ّد نزول ُّ
َو�ص يف �أعماق الأ�شياء ،وجوهر الظواهر ؟
غ ٌ
نعم .رُبمّ ا �ش ّكل هذا أ� ّولَ جترب ٍة فل�سفية خُ �ضتُها .غري �أنها كانت جتربة فل�سفية
كنت �أتبع تلك املر�أة جمذوب ًا بجمالها ،وبف�ضول اكت�شاف الأقبية
�أنثوية �أي�ض ًا .لي�س لأنني ُ
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والكهوف ،بل لأنّها هي التي كانت تك�شف يل ذلك ،وتقودين �إىل تلك الأعماق .كان ث ّمة،
يف وقت واحد ،املُرعب واجلذّاب يف الأعماق ال�سر ّية الالنهائية ،وكانت �أي�ض ًا ثنية القما�ش
وثنيات الثوب التي تر�سم ،بطريقة ما ،العمق ،وتر�سم احلركة ،ورُبمّ ا تر�سم اجل�سد كذلك،
مع �أنني مل �أكن �أعي ذلك وعي ًا تا ّم ًا .فج�سد الأنثى حا�ضر بق ّوة هاهنا بو�صفه مق ّدمة الأعماق
ك ّلها .إ�نّه نوع من احلقيقة التي كان يجب اكت�شافها ،التي كانت �ستفتح يل هذه الق�صور الغريبة
امل�شحونة ب�شيء ما للر�ؤية� .إذ مل يكن الق�صر وح�سب ،بل الق�صر حيث يكمن �شيء نكت�شفه وال
ن�ستطيع التعبري عنه .ومن ّث ّم ق ّو ُة هذه الأحالم و�ش ّدتها.
هل جتدون ،على �صعيد التخ ُّيل ،عالق ًة بني الن�شاط الإبداعي( ،وبالتحديد
الإبداع ِّ
ال�شعري) ،والنّزول وراء تلك املر�أة يف �أقبية الق�صور ،هذا �إن كانت ق�صوراً كالق�صور
التي نعرفها ؟
كانت نوع ًا من كهوف الق�صور ،من ِقباب ،من �أمكنة ُمق َّببة كتلك التي �سبق �أن
زرت �أي ق�صرٍ من ق�صور ال�شرق� .إنمّ ا
ال�ص َور .لأنني حتى ذلك احلني مل �أكن قد ُ
ر�أيتها يف ُّ
ُرت ،يف فرن�سا ،ق�صور ال ِقالع يف مقاطعة التورين ،بلد ج ّدي لأبي ،حيث توجد كهوف عجيبة،
ز ُ
وقباب معمارية غري م�ألوفة ،و�سالمل غريبة .هذه الق�صور ال ِقالع كاحلة فظة .مع �أنها �صارت
وح ْ�سنِ اال�ستقبال.
فيما بعد ق�صو َر ع�صر النه�ضة ،مثالَ الأُلْف ِةُ ،
�أمل تكونوا ت�شعرون باخلوف يف �أثناء نزولكم نحو �أعماق تلك الكهوف والأقبية ؟
لكن هذه الأماكن مل ت ُكن
بنوع من الق�شعريرة والق َلقّ .
ال ،ال �أب��د ًا .كنت �أ�شعر ٍ
مخُ يفة على الإطالق ،بل كانت ِ
ح�ضر ُم�س ّبق ًا
موا�ض َع للف�ضول ،لالنتظار والتو ّقع ،واالفتتان املُ َّ
ك�أنيّ على ٍ
موعد معه !
ال�سفلي
�أال يت�شابه هذا مع ن��زول عولي�س ،يف �أودي�سة هومريو�س� ،إىل العالمَ ُّ
ليلتقي �أ ّمه ؟
‘النّزول’ يتك ّرر دوم ًا .ث ّمة �أي�ض ًا نزول دانتي الذي ا�ستهواين �إىل ح ّد كبري منذ
نعومة �أظفاري ،حني مل ي ُكن عمري ُيجاوز ع�شر �سنوات� .إذ قر� ْأت يل فتا ٌة لطيفة ،عرفتها
ٍ
أتو�سل
لفرتة ق�صرية ،مقاطع من جحيم دانتي .قر� ْأت يل �أكرث من م ّرة
�صفحات رائع ًةُ ،
وكنت � ّ
�إليها كي ت�ستمر يف قراءة مقاطع �إ�ضافية .لقد ك ّونت مث ُل هذه القراءات ُج َّل ُميويل ال�شعر ّية
أودي�سة.
وامللحم ّية الأوىل التي ترافقت مع قراءة �إلياذة هومريو�س التي �ش ّدتني �أكرث من ال ّ
مما يدعو �إىل اال�ستغراب؛ نظر ًا ل ّأن فيها كثري ًا من املعلومات ،واحلكمة ،وال�سخرية .لكنّي
نف املعارك حيث نرى �شعبني يتحاربانِ
أحببت ،يف الإلياذة ،الو�صف الدقيق الذي ُي�ص ِّور ُع َ
� ُ
ب�ضراو ٍة حتى املوت .و�أكرث ما لفتَني ذلك الول ُع املجنون بد ّقة ت�صوير الأ�سلحة ،واجلروح،
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والك ّر والف ّر ،واملُبارزات بني الأبطال املتف ِّردين ب�شجاعتهم ،وخُ َو ِذهم ،ودروعهمُ .ي�ضاف �إىل
ذلك ،غرية �آخيل امل�ضطرمة على �أ�سريته ،وغ�ضبه الذي جعله يرف�ض احلرب على الطرواديني
احتجاج ًا .وكم ت�ساءلت « :ما الذي يعنيه �أن يكون مع �أ�سرية حرب ،وهل من ال�ضروري �أن
تكون عنده �أ�سرية ؟» .لكنّي اكت�شفت ،يف ما بعدّ � ،أن �آغاممنون �أخذ �أ�سرية �آخيل بري�سائي�س
مي�س ْ�سها �أبد ًا .هاهنا نتيجة هذه امللحمة العظيمة
 ،Briséisوملّا �أعادها �إليه� ،أخربه ب أ�نّه مل َ
التي جند يف و�سط �أنا�شيدها الأربعة والع�شرين جملة مخُ ّ�ص�صة جل�سد الفتاة بري�سائي�س،
غري املُكت�شَ ف ،غري املعروف ،اجل�سد الذي مل يتم ّتع به البطل ال�ش ّرير (ل ّأن �آغاممنون يعني يف
الإغريقية البطل ال�ش ّرير) .ف�آغاممنون خمت ِلف عن �آخيل ،البطل اجلريء ،القا�سي املُ ِ
رعب،
البهي الرائع.
لكنّه ّ
ومما يدعو �إىل الت�سا�ؤل � ّأن �آخيل يحمل ا�سم ًا ال معنى له يف اللغة الإغريقية
ك�أ�سماء بقية الأبطال التي تعني يف الأ�سطورة ‘بطل الأبطال’ �أو ‘�س ّيد الأبطال و�أف�ضلهم’ �أو
‘بطل الآلهة’ .أ� ّما ا�سم �آ�شيليو�س �أو �آكليو�س فال ُيفيد أ� ّية داللة .قد يعود هذا �إىل � ّأن �أ�صل هذا
البطل لي�س �إغريقي ًا .وعلى الأرجح �أنّه ِ
قدم من الأطراف ال ُعليا لبالد اليونان ،من مناطق
ال�سالفيني ،من يوغ�سالفيا احلالية� .أي من اجلغرافيا التي كان ُي�س ِّمي اليونانيون �أه َلها
باملتوح�شني‘ ،البار البار’ ونغمة الت�سمية ،اللغوية �أ�ص ًال� ،آتية من التلع ُثم ‘بار بار بار’ الدالّ
ّ
ِ
امتالكهم ُلغ ًة كاللغ ِة الإغريقية.
عد ِم
على َ
وجدت
لقد فتنني ه�ؤالء الأبطال امللحم ّيون ،و�سكنوا مخُ ّيلتي .وبك ِلمة واحدة �أقول :
ُ
الفل�سفة يف ِ�ش ْعرية الأبطال الإغريقيني .و�أ ّول ما ح ّرك م�شاعري نحوها ق�صيد ُة املقربة
البحرية لبول فالريي .هذا ُي ِ
ده�شني بع�ض ال�شيء ،ل ّأن املقربة البحرية لي�ست �أف�ضل �أعماله،
التبحر حيث ِ
ينطق
وهي ب�صور ٍة ما َ�ض ْر ٌب من الت�أليف املُتقَن �إىل درجة عالية ،الدالّ على ُّ
ال�شاعر تقريب ًا مبا �س َبق �أن قاله برمنيد�س .مع �أنّهِ ،خالف ًا للم�ألوف يف جتربته ال�شعرية ،مل
ُيج ّدد فيها ال ق ْب ًال وال َبعد ًا� .إال � ّأن الق�صيدة �ش ّكلت حلظ ًة جوهري ًة يف م�سريتي الفل�سفية؛
اكت�شفت فيها النافذة املفتوحة على الفل�سفة الإغريقية ،وا�ستغرقت اهتماماتي بو�صفها
�إذ
ُ
امتداد ًا للملحمة الإغريقية ،امتداد ًا طارئ ًا .ذلك � ّأن الفكر الفل�سفي يبقى ،يف احلقيقة،
كر�ضيع ُمع َّلقٍ ب�أثداء الع�صر الإغريقي الذي طاملا ا�ست�شهد به الفال�سفة.
ٍ
ي�ستوقفني هنا مو�ضو ٌع ُم ّت ِ�صل بتذ ُّوق فالريي للأدب الإغريقي املُخت ِلف عن تذ ُّوقي
وتذ ُّوق �أدباء �آخرين .فذات يوم �س�أله �آندريه جيد ،الذي كان ي�س ُكن هذا البيت الذي ا�شرتيتُه
من ابن ِته  :ما الكتاب الأكرث �إم ً
ف�ص ِدم
�لاال يف ر�أي َ��ك ؟ ف�أجابه فالريي  :ملحمة الإلياذةُ .
�آندريه جيد ،ومل يجر�ؤ على ُمناق�ضة ُح ِ
كمه .واملعلوم � َّأن الفرق بني الأدي َبني �شا�س ٌع على هذا
ال�صعيد� .إذ كان جِ ْيد يقر أ� كتا َبني يف اليوم ،على عك�س فالريي الذي مل ي ُكن ُي ِح ُّب القراءة،
علوم دقيقة كالريا�ضيات .و�أكرث ما يرو ُقه �أن ي�أخذ ال�شاي
بل يكتفي بالبحث عن احلقيقة يف ٍ
ع�ص َر ك ّل يوم مع �إحدى الن�ساء !
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العجب .ذلك � ّأن الفكر ينبع،
�إذ ًا تعلُّقُ الفكر الفل�سفي بالع�صر الإغريقي يدعو �إىل َ
ال�سرد الذي يقول احلقيقة ،من احلكاية احلقيقية ال من حكايات الأطفال على
يف الواقع ،من َّ
جمالها� .أعني احلكاية التي تك�شف احلقيقة غري القابلة للك�شْ ف يف �أغلب الأحيان ،احلكاية
مما تقوله �أحالم اليقظة .وخ�صو�ص ًا � ّأن أ� ّول الق�ص�ص الفل�سفية
أهم ّ
التي تقول لنا ما هو � ّ
التي حتكيها ِ
املالحم ال تكاد تقول �شيئ ًا حني تتح ّدث عن الكائن («بو ُّيون» يف الإغريقية)
�شت طوي ًال يف انتظار معرفته على نح ٍو �أف�ضل .ففي فرتة حت�صيلي،
عند برمنيد�س الذي ُع ُ
�أو يف طفولتي الفل�سفية ،كان احل�صول على امل�صادر الفل�سفية الالزمة م�ستحي ًال ،وحتديد ًا
يتي�سر هذا �إال يف زمنٍ الحق حيث �صارت للمن�شورات
الطبعات اجلديدة مل ؤ� ّلفات القُدماء .مل َّ
لكن العودة �إىل م�ؤ ّلفات برمنيد�س مل ت� ِأت ٍ
الفل�سفية ِ
حينئذ �إال ببع�ض ال�شروح الزائفة
موا�سمّ .
البعيدة عن جوهر فل�سفته .ينطبق ذلك على املحاورات التي �أ ّلفها هايدغر عن برمنيد�س
َ
فيل�سوف ُوجود .واحلال أ�نّه مل يتح ّدث �أبد ًا عن الوجود ،بل عن الكائن �أو املوجود.
عا ّد ًا �إ َّياه
ُ
مع � ّأن هايدغر ُيف ِّرق بني الوجود واملوجود واجد ًا � َّأن بينهما �سقوط ًا كما �سوف أ�بينِّ يف �سياقٍ
�آخر؛ �إذ لي�س لهذا املو�ضوع عالقة بحديثي عن طفولتي ون�ش�أتي ،وال مب�صادري الفل�سفية.
لكن املُهِ ّم يف هذه امل�شكلة هو البحث يف معنى الوجود الذي ال تقول لنا اللغ ُة �شيئ ًا
َّ
عنه� ،سواء ب�صيغة ا�سم الفاعل � ،étantأو ب�صيغة امل�صدر  infinitifمن فعل الكون  .êtreففعل
ِ
ابتدعت
الكون يقول ال�شيء عن ال�شيء .يقول فقط � ّإن هناك �شيئ ًا �سنتح ّدث عنه .وهنا
يوجد ،ث ّمة،
اللغة الفرن�سية �شيئ ًا غريب ًا عجيب ًا تتعذّر ترجمته هو املُواربة اللفظية َ = il y a
َ
هناك .هذه املُواربة غري قابلة للرتجمة احلرف ّية حتى �إىل ُلغات �أخرى قريبة من الفرن�سية
كالإنكليزية �أو الأملانية� .إذ ال يمُ ِكن �أن جنمع يف العبارة  ilو yو  .aفماذا يفعل حرف الـ ( yالذي
يدلّ على املكان) بني ال�ضمري وال ِفعل ،وما معنى ذلك ك ّله ؟ معناه � ّأن هناك �شيئ ًا ال �أعرِ ف
ترجم الأملان هذا املعنى بطريق ٍة �أُخرى ،مبعنى «هذا ُيعطي»  .es gibtويف
بع ُد ما يكون .وقد َ
الإنكليزية ُيقال � it isأو  ،there is somethingث ّمة �شي ٌء ما ،موجو ٌد هناك ،ولكن ال نعرف متام ًا
ما يكون .وحتى يف الفرن�سية ،لي�س مجُ ْ ِدي ًا �أن يح ّل ِفع ُل املُلك  aبغرابة ،حمل فعل الكون est؛
لأنّه ال ُي�ضيف �شيئ ًا �إىل الداللة التي ال ت ِن ّم �أ�ص ًال عن �شيء.
ُربمَّ��ا كان هذا �سبب ًا يف �أال تعرف بع�ض اللغات ،كالرو�سية مث ًال ،فعل الكون يف
وح�سب� .أي أ�نّه ُمف َّك ٌر فيه من دون �أن ُيلفَظ.
اجلملة ،و�أن تكتفي ب�إ�ضماره ْ
ث ّمة لغات �أُخرى كال�صين ّية ال حتتاج �إىل فعل الكون �أبد ًا؛ ل ّأن لي�س فيها نحو ،بل
فيها فقط ُكتَل من املعنى كاللوحة ،فك ّل مقطع كتابي لوحة كاملة ل ُك ٍّل من عنا�صرها ع ّدة
�أبعاد جتمع ع ّدة ر�سوم من عالمات ُمرتابطة يف ما بينها لت�شكيل عالمة ُمعبرِّ ة ودا ّلة .فال
�ضرورة �إذ ًا لو�ضع املُزا َوجة� ،أي لعقد ال ِقران اجلن�سي الرتكيبي كما جنِ د يف اللغات الالتينية
�أو الإغريقية الالتينية .و�أعتقد � ّأن فعل الكون يف اللغة العربية ُم�ض َمر �أي�ض ًا .وهكذا تُبنى
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ُجملة كاملة حول هذا النق�ص ،حول �إ�ضمار فعل الكون .يف حني � ّأن اللغة ال�صين ّية ال حتتاج
داع �إىل جمع املرئيات.
�إليه �إطالق ًا .ففي ك ّل م ّرة ُنعبرِّ ع ّما نرى بكتل ٍة من املعنى من دون ٍ
لكن باملُقابل ،عندما ُيرتجِ م ال�صينيون عن اللغات الأوروبيةُ ،ي�ضط ّرون طبع ًا
ْ
لإيجاد ُم ٍ
عادالت ِلفعل الكون .وهنا تتع ّدد �أفعال الكون وتختلف بتع ّدد الفال�سفة واختالفهم.
خا�صة ِلفعل الكون .وهذا �أم ٌر ُمده�ش حق ًا.
�إذ ير�سمون لك ّل فيل�سوف تقريب ًا لوحة �صغرية ّ
وتو�ضع ال�شم�س للكون عند هيغل ،وهكذا .حني
ي�ضعون الأر�ض ملفهوم الكون عند ديكارتَ ،
يتع ّلق الأمر بالكون ،تو�ضع ال�شم�س فوق الإن�سان ،وحني يتع ّلق با�سم الفاعل (كائن) ،تو�ضع
ٌ
�سقوط للكون على الكائن.
ال�شم�س حتت الإن�سان .ربمُ ا لأنّه �سيكون ثمة ،بح�سب هايدغر،
ج�سدوا الكون بجعل ال�شم�س فوق الإن�سان ،والكائن
ومتا�شي ًا مع هذه ال�صورة عند هايدغرّ ،
بجعل الإن�سان فوق ال�شم�س.
�أرى هنا أ�نّكم ّ
توظفون العامل اللغوي يف تف�سري ظاهرة فل�سفية مثلما فعلتُم يف
كتابكُم الفل�سفة من الآن ِ
و�صاعد ًا ؟
نعم ،ل ّأن الفل�سفة �إ�شعاع يف اللغة مل ُيد َرك منذ البداية �إدراك ًا تا ّم ًا .ل ّأن الفال�سفة
نلم�س �شيئ ًا
ُيعطون الوهم� ،أو يبحثون عن التنقيب يف الوهم من خالل اللغة قائلني � :سوف ُ
ُوجه �سبيل الفل�سفة يف �أغلب
هو ما ينبغي �أن يكون فكر ًا .ويف احلقيقة ،اللغة هي التي ت ّ
الأح��وال .فاللغة ال�صينية ،و�إن مل تكن يف حاج ٍة �إىل العالقة بفعل الكون ،لن تت�أخّ ر كثري ًا
ر�س ٌم يمُ ِّثل الوجودَ ،ر ْ�س ٌم ابتدعه لنف�سه،
عن �أن تُف ِّكر يف الوجود .ومهما ي ُكن ،فعند الو ت�سوْ ،
ومل يكن الفال�سفة الذين ال ُب ّد �أنهم بحثوا يف ماهية الوجود بطريق ٍة �أو ب�أخرى� ،أن ي�أخذوا
خا�ص ًا .وهذا ما ي�ش ّدنا
به بال�ضرورة� .إذ � ّإن يف ُم�ستطا ِع � ِّأي فيل�سوف �أن ي ّتخذ لنف�سه ر�سم ًا ّ
ُده�شنا ،ومن جهة أُ�خ��رى ،ال ت ِ
يف هذه اللغة التي ما تزال ت ِ
ُده�شنا مبا يكفي لأننا ال نعرِ ف
�أ�سرا َرها معرفة دقيقة .ولو كنّا ُن ِل ّم بالثمانني �ألف عالمة التي تُك ِّون اللغة ال�صينية ،المتل ْكنا
منهج ًا �آخر يف الت�سا�ؤل ،خمت ِلف ًا عن املنهج الذي بو�ساطته اكت�شفنا أ� ّول مراحل الفل�سفة
الإغريقية وق�ضاياها الب�سيطة اجلميلة جمالَ غروب ال�شم�س على تلك ال�شواطئ الهادئة.
�أفرت�ض ،و�أنا �أ�سمع حتليلكم هذا ،أ�نّكم ،يف املراحل الدرا�سية املختلفة ،تع ّلمتُم
ع ّدة ُلغات كالإغريقية ،والالتينية ،والأملانية ،والإنكليزية ؟
ال ،الأملانية مل ت ُكن بع ُد ُمق َّررا �إجباري ًا يف املراحل التعليمية الأوىل .كانت الإنكليزية
در�ست فيهُ ،يوجِ ب تعلُّم ُلغتَني قدميتَني ،و ُلغة
فقط� .إذ كان القانون يف معهد جان�سون الذي
ُ
ح ّية واح��دة .وهكذا تع ّلمت الإنكليزية والالتينية يف هذا املعهد من ال�صف ال�ساد�س .ويف
ال�صف الثامن كان لنا �أن نختار إ� ّما الإغريقية و إ� ّما ُلغة ثانية كالأملانية ،والإ�سبانية .كان هذا
غريب ًا (فالإ�سبانية وا�سعة االنت�شار يف �أماكن عديدة من العالمَ  ،يف �أمريكا الالتينية ويف جزء
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من �إفريقيا) .تُ�ضاف �إليها الربتغالية اللغة الر�سمية يف الربازيل ،املُنت�شرة جد ًا يف �إفريقيا.
كذلك ،كانت هناك ُلغات ها ّمة �أخرى تنت�شر يف ُبلدانٍ �أكرث اتّ�ساع ًا كالعربية وال�صينية.
هذه هي بع�ض �آفاق �إن�سان من غرب �أوروبا م�أخوذ بني َعد َّويه التقليد َّيني ،بني ابنتَي
العم الأُخر َيني يف اجلنوب ،ا�سبانيا و�إيطاليا .اللغة
ع ّمه �أي�ض ًا  :اجنلرتا و�أملانياّ .ثم ت�أتي بِنتا ّ
الإيطالية ت�أتي ،بالقيا�س �إىل اللغات احلديثة ،مبثابة خلفية� .أ ّما بو�صفها ُلغة التينية فكانت
متو�سطي ًا كام ًالّ ،ثم انكف�أت ،وظ ّلت
ملكة .هذه هي ُمفارقة �إيطاليا التي ق ّدمت وحدها ف�ضا ًء ِّ
عاجز ًة عن �إعادة تكوين �إمرباطورية ،على ِخ ِ
الف �إ�سبانيا التي كانت ُم�ستعمرة �إيطالية،
لكنّها ا�ستطاعت �أن ُمت ّد نفوذها وت�صري �س ّيد ًة على ن�صف القا ّرة الأمريكية .هاهنا ُمفارقات
احلروب والغزوات و�أ�سفار اللغات املرتافقة معها.
�أ ّما اللغ ُة العربي ُة وا�سع ُة االمتداد على خريطة العالمَ فكانت معروف ًة جد ًا �أ ّي َام
وكنت �أجهلها يف مراحل التح�صيل الالحقة ،حتى بعد ح�صويل على
طفولتي وتَرع ُرعيُ ،
ُ
الإجازة يف الفل�سفة ،وح�صويل على �شهادة الأ�ستاذ ّية ،مل �أكن �أعرف عنها �إال �أ�شياء غام�ضة.
أهتم بالفل�سفة العربية ،و�أُالح��ظ ُعمق اللغة التي ُكتب ِْت بها،
لكنّي منذ ثالثني عام ًا بد�أت � ّ
واتّ�ساعها ،والدور احلا�سم الذي �أخذته يف تاريخ الفل�سفة ،وخ�صو�ص ًا يف �إن�صاتها �إىل اللغة
الإغريقية املُخت ِلف عن �إن�صات الرومان �إىل الإغريق.
اليونان التي فتحوها خالل
�صحيح � ّأن �إيطاليي الع�صر الالتيني �أح ّبوا كثري ًا
َ
خم�س دقائق� .إذ مل ت ُكن �شيئ ًا �أمام عظمة اجلي�ش الروماين ،و�ضخامته اال�ستثنائية التي
جعلت اقتحامه لها �أ�شبه بنزهة يف يوم عطلة .مع � ّأن هذا اجلي�ش واجه �صعوبة �أمام مقاوم ِة
قرطاجة ،وهو يجتاز مقدونيا ،هذه الإمرباطورية الكبرية املُنهارة التي كانت قد خلعت على
لكن
ال�شرق الطابع الهيليني حيث �أتت اللغة العربية لتتفاعل مع الهيلينية وتتغذّى منهاَّ .
الرومان ،على ال َّرغم من هذا ك ّله ،مل ُيق ّدموا ،بو�صفهم ق ّوة ع�سكرية� ،سوى �أ�شياء �ضئيلة يف
تلك الفرتة.
من َث ّم �أهمية �أ�سفار اللغات وانتقالها يف التاريخ؛ لأننا غالب ًا ما جند عند كل ح ّد
قما�ش نادر بقيت يف
من حدود اللغات والتاريخ مقاطع فل�سفية ُمع ّلقة على احلدود تُ�شبه ِق َطع ٍ
مكانها بعد حدث خطري ،تبقى �آثار من ِق َطع ِقما�ش ال ِفكر هذه التي هي الفل�سفة.
َفت مالحمها الحق ًا من املراجع
�إذ ًا كان هذا منبع افتتاين باللغة التي ا�س َت�شْ ف ُ
تبحرة لق�صيدة املقربة البحرية كما ذك��رت �آنف ًا .لكنّي من خالل الفل�سفة اليونانية
املُ ّ
العظيمة ،قر� ُأت ه�ؤالء الفال�سفة ِ
الكبار يف البداية ،ويف مرحلة ثانية قر� ُأت م ؤ�لَّفاتهم باللغة
علي �إدرا ُكه لفرت ٍة طويلة يتلخّ �ص بكيفية ترا ُكبِ اللغات
اليونانية مبا�شرة� .إال � ّأن ما ا�ستع�صى َّ
�ضروب من �أحداث ،من � ٍ
أحداث فكرية
املتو�سطي حيث تظهر يف نقاط ات�صالها
ٌ
يف الف�ضاء ِّ
خال�صة .وهكذا يح�صل يف القرن التا�سع ،بالتزا ُمن مع والدة �إمرباطورية جرمانية فرن�سية
يف الغرب تُدعى �أي�ض ًا ب�إمرباطورية الإف��رجن ،قبائل �إفرجن كاريلو�س مامينو�س� ،أن يتخ ّلق
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الأهم من ذلك بكثري وهو ترا ُكب اللغة العربية مع القما�ش الذي ن�سجته اللغة الإغريقية يف
ال�شرق .فث ّمة هنا نقاط ات�صال ،مث ًال على احلدود احلالية بني �سوريا وبالد الرافدينُ ،وجِ دت
م ُدن �أ�سا�سية من�س ّية (تقع الآن داخل الأرا�ضي الرتكية) ل ِعبت دور ًا يف ُمنتهى الأهمية حني مل
ت ُكن تركيا معروفة بع ُد.
متت ّد هذه امل ُدن على م�ساحات وا�سعة يف ُعمق �آ�سيا ،يف �آ�سيا الو�سطى ،فوق �سل�سلة
�شعوب متن ّوعة الأعراق ،وكانت تُ�ش ّكل ِ
مو�ض َع مواجه ٍة بني اللغة الإغريقية
جبال �آ�سيا� ،سكن ْتها ٌ
غات
التي نزلت مع جيو�ش ا�سكندر املقدوينّ ،و ُلغات �آ�سيا القريبة كالآرامية وال�سريانية ،وهي ُل ٌ
قريبة من اللغة العربية التي مل ت ُكن� ،إىل ذلك احلني ،قد ظهرت بق ّوة ،لكنّها كانت ُ
تو�شك
على الظهور .وكانت مدينة ح ّران م�سرح ًا فريد ًا لهذا
التفاعل الثقايف والفل�سفي.
ُ
درجت ت�سميتُه بـ «امليتافيزيقيا الغربية» و ّلدته الفل�سفة
ا�ستناد ًا �إىل ذلك �أقول  :ما َ
وتو�سعت ،ونوق�شت خالل �أعظم حلظات تلك الفل�سفة،
العربية يف قلب �آ�سيا .من ّثم انبثقتَّ ،
من القرن العا�شر حتى القرن الثاين ع�شر للميالد .بني ُبخارى ،وبغداد ،ودم�شق ،مرور ًا
بح ّران .أ� ّما ينبوعها الأ ّول فيقع �شما ًال ،يف بالد ما وراء النهر ،ويرت�سم على �ضفّة نهر جيحون
ي�صب يف بحر الآرال ُم�شك ًال احل َّد املُ�شرتَك ،على التوايل ،بني الإمرباطوريات الثالث:
الذي ّ
الفار�س ّية ،والإغريقية ،والع ّبا�س ّية .يف فاراب ،الواقعة على نهر جيحونُ ،و ِلد �أبو ن�صر ابن
بعد َمن ؟
طرخان الفارابي ،الفيل�سوف العربي الأ ّول ،واملع ِّلم الثاينْ .
لكن َ
ينحدر الفارابي من عائلة تركية انتما�ؤها فار�سي .ولمِ كان والدته داللة تاريخية
مف�صلية ،ففي �شمال �آ�سيا ،عند فاراب ،توقَّف زحف �إ�سكندر املقدوين �سنة  .328على تخوم
هذه العوالمِ القدمية ُو ِلد امليتافيزيقي العربي الأ ّول.
يف بغداد ،تع ّلم اللغة العربية ،ويف ح�� ّران ،التقى الفيل�سوف امل�سيحي يوحنّا بن
بحكم تتل ُمذه
هيالن .كان هذا الفيل�سوف يعرِ ف ُلغات ع�صره ،وال ُب ّد �أنه �أتقن الإغريقية ُ
ٍ
فيل�سوف يكتب بالإغريقية .ونتيجة ذلك ّ
اطلع على الإرث الفل�سفي ،واكت�شف الفل�سفة
على ِيد
لكن باللغة العرب ّية.
الإغريقية ،وكان أ� ّول من َعن َ
ْون بحث ًا يظهر فيه مفهوم امليتافيزيقياْ ،
فما �إمكانية و�ضع هذا املفهوم بالعربية ؟ احلقيقة � ّأن الفارابي ترجمه مقطع ًا مقطع ًا (ميتا
توجد هناك ،يف امليتا فيزيقا ،يف ما بعد
فيزيقا :ما بعد الطبيعة ،الطريق اجلديدة التي َ
وبتوا�ضع العالمِ  ،امتلك ا ُ
الطبيعة)،
جل��ر�أة على �صياغة عنوانٍ �س ُيع ِلن والدة امليتافيزيقيا
ُ
بب�ساطة من ِ
الظن
ت�صرة عنوانها �أغرا�ض ما بعد الطبيعة .و�أغلب ّ
رحم ر�سال ٍة فل�سفية مخُ َ
�أن الفارابي كتبها ُقبيل موته �سنة � 950أو .943
مل تلبث خمطوطة املقالة �أن تنت ِقل ،خالل القرن التايل� ،إىل ُبخارى ،ل ُتغيرِّ نظرة
كتاب �أر�سطو
ابن �سينا �إىل ما يق�صده �أر�سطو يف كتاب ما بعد الطبيعة� .إذ قال  :قر� ُأت َ
�سمعت بائع ًا
كنت �أم�شي يف �سوقِ بخارى،
�أربعني م ّرة ،ومل �أفهم منه �شيئ ًا .وذات يوم ،وبينما ُ
ُ
فابتعدت عنه ُمعت ِقد ًا � ّأن هذا العلم
ي�صرخ ب�أعلى �صوته « :هذا كتاب ما بعد الطبيعة !».
ُ
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لن ي�أتيني ٍ
علي بالقول ِ :ا�شْ ِرت ِه� ،أ ِب ْع َك �إ ّياه بثالثة دراهم .فا�شرتيتُه،
ب�شيء ُمفيد .لكنّه � ّألح َّ
ل ِ
أكت�شف بعد ذلك �أنّه كان مقالة �أغرا�ض ما بعد الطبيعة لأبي ن�صر الفارابي التي ما �إن
ق�صد �أر�سطو يف كتابه.
أنهيت قراءتها حتى � ُ
� ُ
أدركت ْ
من ُبخارى ،ت ّت ِخذ مقالة الفارابي م�سارها َعبرْ الفل�سف ِة العربي ِة ك ّلها ،لت�صل
املتو�سطي� ،إىل �أكرب فيل�سوف عربي يف �إ�سبانيا ،وحتديد ًا يف مدينة ُقرطبة يف
�إىل الغرب ِّ
الأندل�س ،هو ابن ُر�شْ د الذي ُيدعى بالالتينية «�آفريوئي�س» ،عابر ًة بذلك الرتجمات العربية
لأنّها �ستُقر�أ بداية يف تفا�سري التلمود العربانية يف �إ�سبانيا.
حني ابتدع �أهل البندقية مطبع ًة ،بالتزا ُمن مع الأملان� ،أعادت مطبع ٌة ُكربى ن�شْ َر
رتجمة �إىل الالتينية .وبذلك غدا هذا
م ؤ� ّلفات �أر�سطوُ ،م�ضيف ًة �إليها تفا�سري ابن ُر�شد املُ َ
الفيل�سوف الكبري ك�أنّه م ؤ� ِّلفٌ من �أبناء البندقية نف�سها ،امت ّد �أثره �إىل مدينة بولونيا الإيطالية
التي كانت فيها �أكرب جامعات القرون الو�سطى .وما يزال بع�ض �أتباع ابن ُر�شد موجودين
يف هذه املدينة .فعندما �سعيت لإقامة م�ؤمتر عالمَ ي كبري عن ابن ُر�شد يف باري�س ،يف املبنى
القدمي ملدر�سة التقن ّيات املُتع ّددة (البوليتيكنيك) التي حت َّولَ جز ٌء منها �إىل اجلامعة الأوروبية
للأبحاث .فقد و�صلت �إىل ُمد ّرج هرني بوانكاريه جمموعة من ه�ؤالء الأتباع وراحت تُنا ِق�ش
كنت مذهو ًال بهذه اللحظ ٍة اال�ستثنائية  :هانحن
�أمامنا فل�سفة ابن ُر�شد باللغة الالتينيةُ .
نعود ،يف باري�س� ،إىل القرن الثالث ع�شر .باري�س التي كانت مدينة ابن ُر�شد .باري�س التي
ِ
ع�شقت ابن ُر�شد مثلما ع�شقت �أملانيا جان جاك رو�سو يف القرن الثامن ع�شر ،ومثلما ِ
ع�شق
الأمريكيون جان بول �سارتر خالل فرتة ُمع ّينة� .أجل ! فقد كان ابن ُر�شد م�ؤ ِّلف التجديد
وال ُّد ْرجة.
لكن فيل�سوفنا امل�سكني ابن ُر�شْ د مل يعرِ ف �أبد ًا �أن بالإمكان عبور جبال البرينيه.
َّ
فقد كان َي ُع ُّد �إ�سبانيا جزير ًة حت ُّدها من ال�شمال املما ِلك امل�سيحية ِ
الوعرة ،ويح ُّدها البحر
من اجلنوب .كان يقول إ�نّه يف جزيرة ،ولهذا ال�سبب مل يكن يف ُو�س ِعه احل�صول على كتاب
رتجم ًا �إىل اللغة العربية.
ال�سيا�سة لأر�سطو .وكان هذا م�ستحي ًال طبع ًا؛ ل ّأن الكتاب مل ي ُكن ُم َ
نف�سه كتاب ًا يف ال�سيا�سة من دون الرجوع �إىل كتاب �أر�سطو مع �أنه كان
وعليه ،فقد �أ ّلف هو ُ
يبغي دوم ًا احل�صول عليه.
�أ ّما ال�شيء الرائع يف هذا فهو ك ِلمة الفارابي� ،أو العنوان الذي خ َلعه على ر�سالته :
مقالة �أغرا�ض ما بعد الطبيعة .ف�إىل � ِّأي م�آلٍ �سي�ؤول هذا التف�سري ؟
لكن كيف
رتجم �إىل الالتينية ،بِحكم �شغف �إ�سبانيا و�إيطاليا بهْ .
ُ�سرعان ما ُي َ
رتجم �إىل اللغة الإغريقية الذي مل ي�سبِق �أن
ال�سبيل �إىل ترجمة «ما بعد الطبيعة» ؟ وكيف ُي َ
عج ٍم �صغري جمهول متام ًا عنوانه ليك�سيكون
ُوجِ د �أبد ًا بهذه اللغة ،ال ّل ََّ
هم �إال م ّرة واحدة يف ُم َ
وم�ؤ ّلفه ايزيكيزو�س  Isikisusالذي ال نعرف عنه � ّأي �شيء .وما ُذ ِك َرت ك ِلمة ميتافيزيقا �إال مر ًة
واحد ًة �أي�ض ًا يف م�ؤلَّف واحد من �شارِحي �أر�سطو ا�سمه نقوال الدم�شقي حيث قال عنها ك ِلمتَني:
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ُكـت ُُب �أر�سطو وتلميذه تيوفرا�ست هذه ك ّلها �إنمّ ا هي كت ٌُب جاءت بعد كتاب الفيزيقا  :ميتا
ٍ
ت�صنيف كالذي يقوم به ِ
نا�ش ٌر مل�ؤ ّلفات جان جاك رو�سو
فيزيقا .الأمر ،كما هو وا�ضح� ،أمر
الكاملة� .أي � ّأن هذه الكتُب هي امل�ؤ ّلفات الأخرية التي �أُ�ضيفت .وبهذا تغدو ك ِلمة ميتافيزيقيا
ك ِلم ًة التينية من دون �أن تكون �إغريقية.
�أر�أيت الآن بع�ض ًا من �أ�سرار هذا املفهوم الذي ابتدعه �أبو ن�صر الفارابي ،ليقطع
هذه امل�سافات املُمت ّدة من �أق�صى ال�شرق �إىل �أق�صى الغرب م� ِّؤ�س�س ًا امليتافيزيقيا يف تاريخ
الفل�سفة اخلايل من ِذكر امل� ِّؤ�س�س الكبري ؟
قبل االنتقال �إىل احلديث عن م ؤ� ّلفاتكم الفل�سفية والأدبية� ،أو ّد �أن نُع ِّرج قلي ً
ال
على الأ�ساتذة الذين �أ�سهموا يف تكوينكم املعريف واملنهجي ،وهنا �أذكر حتديداً الفيل�سوف
غا�ستون با�شالر.
أنهيت الإج��ازة اجلامعية،
نعم ،كان با�شالر ُمع ِّلم ًا كبري ًا� ،شخ�صية ف��ذّة .حني � ُ
ذهبت �إليه ،بعد املحا�ضرة ،لأ�س�أله عن بع�ض الق�ضايا ،وع ّما �إذا كان ممُ ِكن ًا �أن �آتي �إىل
بيته كي اقرتح عليه مو�ضوع دبلوم الدرا�سات العليا� .أذكر �أننا حت ّدثنا ونحن نقف يف مدخل
لعدم وجود مكاتب للأ�ساتذة يف ال�سوربون التي كانت ت�ض ُّم � ٍ
آنئذ جامعات باري�س ك ّلها.
ال�س ّلم؛ َ
ُّ
و�أعتقد � ّأن م�شكلة ت�أمني مكاتب للأ�ساتذة ما تزال قائمة ل ّأن جامعة ال�سوربون �ض ّيقة جد ًا.
ف�ضل �أن �آتي� ،أجابني بالقول  :ا�سمع ! كما
طلبت �إىل با�شالر يف �أ ّية �ساعة ُي ِّ
ملّا ُ
حب
تريد ،كما تُريد ،بدء ًا من ال�ساد�سة �صباح ًا ،ت�ستطيع �أن ت�أتي يف �أ ّية �ساع ٍة تُريد ».كان ُي ّ
�أن ي�أتي الط ّالب �إىل بيته من غري موعد؛ لأنّه مل ي ُكن ُيحب الهاتف كثري ًا.
و�أين كان ي�سكُن ؟
يف الدائرة اخلام�سة� ،أ�سفل �شارع �سانت-جونفييف Montagne-Sainte-Geneviève
الذي يتف ّرع من �شارع الإك��ول  ،des Écolesوي�صعد باجتاه البانت ُيون .كان ُيقيم يف الطابق
كنت طالب ًا يف الع�شرين ،كانت باحث ًة
الثاين مع ابنته �سوزان التي تكبرُ ُ ين بع ّدة �سنوات ،فحني ُ
نف�سها لتكون ُمد ِّر�س ًة يف ال�سوربون .تُرى هل
المع ًة ،أ�متّت حت�صي َلها العلمي،
ْ
و�شرعت تحُ ِّ�ضر َ
ما تزال على َقيد احلياة ؟
�أعتقد �أنها رحلت � ِ
أواخ� َر العام  ،2007وكانت يف الثامنة والثمانني من ع ُمرها.
من طرائف الأمور التي �أُريد �أن �أ�ستفهِم منكم عن حقيقتها ع َدم احتفال با�شالر بالتقنيات
احلديثة� .إذ ُيحكى �أنّ ابنتَه� ،أخربته ،ذات يوم ،ب�أنّ الكهرباء ِ
احلي ،فا�ستقبل
�ست�صل �إىل ّ
اخلبرَ بفتو ٍر �شاعراً ب�أنّه �س ُيح َرم من �ضوء ال�شمعة الذي أ� ّلف عنه كتاباً ،و ُيقال إ�نّه رف�ض
�صحة هذا الكالم
�إدخال الت ّيار �إىل بيته ،فما مدى ّ
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نعم ،أ�لَّف با�شالر كتاب ًا بعنوان �ضوء ال�شمعة  ،La flamme d’une chandelleوكان
لكن ال �أعرف �إن كان قد �أدخل الكهرباء �إىل بيته؛ لأنني مل �أزُره �أبد ًا يف عتم ِة الليل
� ِآخ َر ك ُتبِهْ .
البيت ُمنار ًا .كنت � ِأ�ص ُل غالب ًا بعد ال�ساد�سة �صباح ًا ،كي ال �أُزعجه ،ورُبمّ ا لو �أتيت
حني يكون ُ
كنتُ ،ب َعيد و�صويل� ،أنتظر
نت ذلك .ك ّل ما �أذكر �أنني ُ
يف منت�صف الليل� ،أو قبل الفجر لتب َّي ُ
الحظت �أنّه كان ينتبِه �إىل هذا ،في�أك ُل ب�سرع ٍة وي�أتي
قلي ًال ريثما ينتهي من تنا ُولِ فطوره.
ُ
ال�ستقبايل.
وما مو�ضوع الدبلوم الذي اقرتحتموه عليه ؟
اقرتحت عليه م�شروع ًا بحثي ًا يتع ّلق مبو�ضوع وعي الز َّمن كما يبدو من خالل
ُ
اخليال .وعي الزمن الذي ي�ست ِند �إىل الطموح املُتخ ِّيل ،على امل�سار التخ ُّيلي الذي ُي ِ
�ساعدنا،
هديف من البحث �إثبات ما ُينا ِق�ض نظرية
ويجعلنا ن ِعي الزمن .فهو مبثابة �ساعة ال ِف ْكر .كان َ
رتجمة بع ُد
برغ�سون يف �ضوء نظرية هو�سرل الذي عرفناه َعبرْ ها .مل ت ُكن نظرية هو�سرل ُم َ
�إىل الفرن�سية .ويف ذلك التاريخ ،كانت اللغة الأملانية ماد ًة خام ًا يف ذهني �إذ مل �أتع ّلمها يف
كنت دوم ًا من ُع�شّ اق الفكر والفل�سفة الأملان َّيني.
مما كان ُي�ضايقني لأنني ُ
ال�صغَرّ .
ِّ
ح ِّدثونا عن عالقاتكم بالفال�سفة وال ُكتّاب يف فرن�سا وخارِجهاَ .ف َمن هم كتّاب
الع�صر ال ِكبار الذين التقيتم بهمِ ،
وعملتُم معهم ،وخ�صو�صاً أ� ّن� ّك��م � ّأ�س�ستُم كثرياً من
اجلمعيات الثقافية ،واملج ّ
الت ،و�أعرف الآن �أنّكم زرتمُ عدداً غري قليل من ال ُبلدان منها
وال�صني ،وبع�ض البالد العربية .وت�سهي ً
ال للحوار� ،س�أفتح
الواليات املتّحدة الأمريكيةّ ،
منفذاً على ِع ّد ِة فال�سفة و ُمفكِّرين فرن�سيني ،لأ�س�ألكم �أ ّو ًال ع ّما �إذا كنتم تعرفون الفيل�سوف
مبختلف وجوهها اجلمالية ،والدينية،
فريدينان �آلكييه  Alquiéالذي ح ّلل طبيعة التجربة ُ
والفل�سفية ،واجلمالية ،كما �أنّه م�ؤ ِّلف مقالة ‘امليتافيزيقيا’ يف املو�سوعة الكون ّية من دون
�أن ي�أتي �أبداً على ِذ ْكر الفارابي.
طبع ًا �أعرف �آلكييه الذي كان �أُ�ستاذي يف ال�سنة التح�ضريية من مدر�سة املع ّلمني
ح�ضر �شهادة
كنت �أُ ِّ
ال ُعليا التي مل �أُكملها ب�سبب املر�ضُ .ث ّم التقيته ثانية يف ال�سوربون حني ُ
أيت ما يقول
الأُ�ستاذ ّية
فتابعت درو�سه ال�ساخرة التي كانت �شديدة اجلاذبية .بعد هذا ،ر� ُ
ُ
عن امليتافيزيقيا يف املعاجم الكربى،
فالحظت بال ِفعل �أنّه ال ُيورد ك ِلمة واحدة عن الفل�سفة
ُ
ي�س ُم ع�صرناِ ،
العربية .وهذا طبع ًا ما ِ
جتاهل عجيب،
وميكن �أن نعود �إىل احلديث عنه .فهو ُ
ُ
حتى َل ُي ِ
ٍ
فل�سفي �أوروبي مبا كان ح ّق ًا ال َّر ِحم الأوىل بقدر
بتقليد
مكن �أن نقول �إنّه جهل ل�صي ٌق
ٍّ
ٌ
ما كان الفكر الإغريقي والتنظيم الالتيني ،واللغة الالتينيةُ ،لغة
فيل�سوف ها ّم هو لوقريط�س
أحببت لوقريط�س كثري ًا
الذي كان ع ّدة م ّرات ُمق ّرر ًا يف برامج درا�ستي خالل فرتة التح�صيلُ � .
بو�صفه �شاعر ًا ُم ِ
حد ما ،وماد ّي ًا �أي�ض ًا لكن بطريقة عبقرية.
ده�ش ًا وفيل�سوف ًا ملحد ًا �أو واقعي ًا �إىل ٍّ
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لكنْ كيف يمُ ِكن �أن ن�شرح مفهوم التجربة عند �آلكييه ،وخ�صو�صاً �أ ّن��ه � ّأط��ره
فل�سفياً
ٍ
مبعزل عن احلقوق ،وامل� َّؤ�س�سات العامة ،وحتى عن امليتافيزيقيا ؟
�أعتقد � ّأن �آلكييه ي�ستند هنا على مفهوم التجربة عند ديكارت؛ لأنّه ديكارتي عميق،
مما ال يتطابق �إطالق ًا مع ال�صورة التي
وبلغت ديكارت َّيته ح ّد ًا جعله �ساخر ًا جد ًا ،وته ُّكمي ًاّ .
ُنعطيها غالب ًا عن الديكارتية من حيث هي فل�سفة جافة ،ودقيقة كالريا�ضيات .بينما كانت
�سخرية �آلكييه ،على العك�س متام ًا ،تتما�شى متام ًا مع نهج ديكارت الذي هو نه ٌج �ساخر .ث ّمة
غرام خادم ٍة هولند ّية وهو يعلم �أنّه مل ي ُكن
نوع من ال�سذاجة الديكارتية .فاملعروف أ�نّه وقع يف ِ
أجنبت له و َلد ًا �أح َّبه كثري ًا .لكنّه مات يف ال�ساد�سة مبر�ض ا ُ
جلدري،
ممُ ِكن ًا �أن يتز ّوجها ،و� ْ
وحلقَت به أ� ُّمه بعد حني .وقد عاب عليه رجال الدين الربوت�ستانت ّيون �أن يعي�ش ،هو النبيل
الفرن�سي ،مع خادمة هولندية حياة ُمعا�شرة غري �شرعية .ف�أجابهم بجملته امل�شهورة � :أنا
فيل�سوف ،لكنّني �إن�سا ٌن �أي�ض ًا.
وبالتايل �أرى ديكارت (كارتيزو�س بالالتينية) �إن�سان ًا ط ِّيب القلب� ،شخ�ص ًا مخُ ات ًال
ٍ
و�س َط احلروب
ك�شاهد حيادي غري ُمنحاز؛ لأنّه حني كان ُيريد
قلي ًال ،يتم ّكن من �أن يت�س َّلل َ
يند�س بني �صفوف اجليو�ش التي تُ�سافر هي �أي�ض ًا .هكذا كان يزور �أوروبا ،فيتك ّلم
ال�سفرّ ،
َّ
تار ًة مع جي�ش الكاثوليكيني الذين كانوا مع النم�سا ،مع فيينا ،ولكي يرى �شمال البالد ،يت�س ّلل،
جانبي
تار ًة �أخرى� ،إىل �صفوف اجلي�ش الهولندي الربوت�ستانتي .وبهذه الطريقة ،كان يرى
ّ
يعك�س ُّ
الظ ْر َف ،واللُّطف يف هذا الفكر الفل�سفي ذي املظهر ِ
مما ِ
اخل�شن الذي ُيخفي
الأ�شياءّ .
وراءه خ�شونة بالغة ال�سخرية ،والته ُّكم .لي�ست ته ّكمية على طريقة فولتري ،لكنّها ن�صف
ابت�سامة ،ابت�سامة من ط َرف ال�شفاه كما ُيقال.
ق�ص َة �سفره،
من َث ّم ينبع جمال ُلغة ديكارت التي لها طعم ُلغة املُ�سافر الذي يحكي ّ
آ�خ��ذ ًا ك ّل �شيء ك ُمفاج�آت ارحت��الٍ طويل ي�شمل �أدقّ خفايا الواقع� .إ ّن��ه ،يف نهاية املطاف،
أقرب مما يمُ ِكن �أن نعتقده من فيل�سوف يبدو مخُ ت ِلف ًا كثري ًا عن ديكارت ،هو نيت�شه،
ارحتا ٌل � ُ
فيل�سوف اخلفاياُ .يعبرَّ عن اخلفايا بكلمة �أملانية غريبة جد ًا هي � ،vincleأي ُركن� ،أو زاوية
خفي من منظرٍ  ،من طريق � :سوف نرى ما وراء ال�شجرة ،ما وراء املنزل ،على
خف ّية� ،أو جزء ّ
اجلانب الآخر.
اكت�شاف خفايا امل�ك��ان ،وب� ِ
ُ
�واط��ن الأم ��ور ،م��ن ُ�صلب التحليل الفل�سفي .وه��ذا
يخت ِلف النّزول عن وراء تلك امل��ر�أة اجلميلة يف �أقبية ق�صر .هذا النزول عمودي ،بينما
فقي ،كما تُفيد الك ِلمة الأملانية.
اكت�شاف اخلفايا �أُ ّ
ح ّق ًا هذا �أفقي؛ �إذ لي�س هناك بئر عميقة.
هل كنتم على عالقة مع جان بول �سارتر الذي كان له يف فل�سفة هايدغر ،على
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ما �أعتقد ،ر� ٌأي مخُ ت ِلف عن ر�أيكم ؟
تع ّرفت عليه يف مرحلة ُمت�أخّ رة كثري ًا ،لكنّي قر�أته يف مرحلة ُمب ِّكرة ،و�أكرث م�ؤّلفاته
التي �أ ّثرت َّيف كتاب املخ ّيلة  L’imaginaireالذي قر أ�تُه ب�شغ ٍَف نظر ًا لكونه بحث ًا جوهري ًا يف ِف ْعل
ر�ؤية ما لي�س موجود ًا .وهذا يبعث احليوية يف وعي الإن�سان .حيث ب�إمكاننا �أن ٌن ِغم�ض عينَينا
ون�ستم ّر يف الر�ؤية� .أرى دوم ًا هذا ال�سطح الذي �أمامي ،و�أرى مدخنتَه،
وهوائي التلفزيون،
ّ
وقر�ص التقاط املوجات .هذا غريب جد ًا .فلماذا �أ�ستطيع الر�ؤية من دون عينَني ؟ � َّإن حتليل
ٍ
فيل�سوف �أملاين هو هو�سرل،
املُخ ِّيلة رائع يف كتاب �سارتر ،ولكنّه حتلي ٌل ُم�ستوحى ،باحتيال ،من
�آخر الفال�سفة الأملان يف نظري؛ ل َّأن م�شكل ًة خطري ًة ترت َّب�ص بالفل�سفة الأملانية من َب ِعده ! رُبمّ ا
بحكم � ّأن الفيل�سوف ُلغ ٌز كبري.
مل ي ُعد يف �أملانيا ،بعد هو�سرل ،ما ُيدعى بالفيل�سوف الكبري؛ ُ
فل�سفي.
�سيا�سي
وبالتايل ،غالب ًا ما يكون الفال�سفة �ألغاز ًا ،غري � ّأن هايدغر ُلغ ٌز
ّ
ّ
تتح ّدثون هنا عن هايدغر ال ُّلغز ال عن هو�سرل ؟
نعم �أحت ّدث عن هايدغر الذي �أحببتُه �أي�ض ًا� .أحببتُه حتى اليوم الذي �أنهيت دورتي
واكت�شفت ،على اجلانب الآخر للم�شهد ،ملمح ًا يكاد يكون �إجرامي ًا .ويف النهاية ،هذه
حوله،
ُ
م�شكلة قد نتح ّدث عنها الحق ًا؛ لأنها بالغة اخلطورة.
�س�أ�ست�أنف ��س��ؤايل ع��ن �سارتر ال��ذي ا ّت�خ��ذ م��واق��ف �سيا�سية �إزاء اال�ستعمار،
وخ�صو�صاً يف ق�ضية اجلزائر .فما ر�أيكم بهذه املواقف �إذا ِق�سناها مبواقف هايدغر ؟
إ�نّها مواقف تنطوي على ال�شهامة ،ودوم�� ًا ب�شكل عام .فهو ،و�إن �أخط أ� يف بع�ض
لكن ر�ؤية
النقاط
اخلا�صة� ،إال � ّأن ر�ؤيته �شريفة ،تبغي حر ّية الآخَ ر .رُبمّ ا على عك�س هايدغرّ .
ّ
�سارتر ُلغز ّية �أي�ض ًا ،ل ّأن هايدغر �أثر كثري ًا فيه ،ومل ِ
ي�ستطع معرفة �أ�سرار الألغاز املخبوءة يف
ن�سف موا ِق َف عديدة ِل�صالح ما هو حق ًا الأ�سو أ� يف التاريخ الأورو ّبي.
م�سار هايدغر الذي َ
ِ
تق�صدون الناز ّية ؟
نعم الناز ّية .وب ِقي هذا جمهو ًال ،ومل ُيع َرف بو�ضوح �إال منذ ع ّدة �سنوات فقط .ل ّأن
أنف�سهم ن�شروا �أعماله الكاملة ،وبالتايل اكت�شفوا فيها �أ�شيا َء رهيبة .وهذا ينطوي
تالميذه � َ
نف�سه قد احتفظ بكتاباته ك ّلها ومل ُيع ّلق عليها ،ومل يتخذ منها موقف ًا،
على ُلغزٍ �أي�ض ًا مادام هو ُ
يو�ضحها بنف�سه.
�أو ُيق ّيمها� ،أو ُيعطي وجهة نظرِ ه النهائية فيها .فقد كان يف ُو�س ِعه مث ًال� ،أن ِّ
غري أ�نّه مل يفعل .مما يجعلنا �أمام م�شهد خام مليء باملفاج�آت واملُنز َلقات.
�أمر �سارتر ُم ِ
��رت .فهو �إن�سان �شهم وقع يف بع�ض الأخطاء
عاك�س متام ًا كما ذك ُ
اخلطرية؛ �إذ �أعطى انطباع ًا ،يف حلظة ُمع ّينة ،ب أ�نّه يقبل مبا كان ُيدعى بال�ستالينية من دون
لكن هذا يف نظري ال يتع ّدى �أن يكون حماول ًة لتخفيف ال�صدمة
�أن ينقدها �أو ُيق ّيمها بدورهّ .
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التي �أحدثتها كتاباتُه الأوىل بعد احلرب ،وبالتحديد م�سرحيته ا ألي��دي الو�سخة ()1948
القوية بع�ض ال�شيء ،التي تبدو ك أ�نّها ت�سوي ٌغ ل�صلف ال�ستالينية �أو ِ
تكون نقد ًا حا ّد ًا
حتتمل �أن َ
ٍ
ٍ
مي
حينئذ،
جد ًا لها .ذلك � ّأن الأحزاب ال�شيوعية تناول ْتها،
با�ستياء �شديدَ ،
وع َّد ْتها حجر ًا ُر َ
على حديقتها .فه ّبت �ض ّد �سارتر تهاجمه هجوم ًا عنيف ًا .حتى � ّإن �أ�صدقائي ،الذين �صاروا
�شيوع ّيني ،كانوا يكنّون ل�سارتر م�شاعر االحتقار ،والغ�ضب غري املعقول .وتك ّون انطباع ب� ّأن
وي�صححها يف االتجّ اه
معاناة �سارتر من ذلك بلغت درج ًة جعلته ُيعيد النظر يف م�سرحيته،
ّ
عاك�س ،ل ُيثبِت أ�نّه مل ِ
املُ ِ
اخلا�صة بهم ،بل ق�صد
يق�صد �إدانة انتماء ال�شيوع ّيني �إىل عقيدتهم
ّ
ُ
�إدانة املظاهر الوح�ش ّية لل�ستالينية التي أ�خفيت عنهم ،ومل ُيدركوها �إدراك ًا تا ّم ًا .ويف نهاية
نقده �إىل درج ٍة
الأمر� ،ألقى بنف�سه ،على نح ٍو ما ،على الطرف النقي�ض .حيث �أراد �أن ُيع ِّو�ض َ
حتجب توازُن ُح ِ
كمه ،وهذا ُيعطي انطباع ًا ب�أنّه فج�أة ينق ِلب على ال�ضفّة املُقابِلة ،وب� ّأن ِفك َره
عمى �أ�صابه.
ُمتق ِّلب ،ك� ّأن ً
عدم توازُن ال�شهامة ال�سارتريية .فقد كان،
ويف احلقّ � ،أنا مو ِق ٌن ب� ّأن هذا عائ ٌد �إىل َ
ٍ
ظاهرات
كما �أ�شرت� ،إن�سان ًا كرمي الأخالق ،وهذا ما نلم�سه بالت�أكيد .ر�أيته عن ُق ْرب يف ُم
ُمناه�ضة ل ٍ
أحداث همج ّية ح�صلت يف احلياة االجتماعية ،يف م�صنع �سيارات رينو ،يف �ضواحي
باري�س حيث َ
رطي عام ًال �شا ّب ًا باخلط�أ .وكان �سارتر يف املقهى املُقابل لباب امل�صنع
قتل ُ�ش ٌّ
الذي ُي َع ّد مبثابة قلب احلياة ال ُع ّمالية يف باري�س .وهنا كان ُيحاول �أن ُيبينّ م�ضا َّر الوح�شية
االجتماعية ،تُ�ضايقه معرِ ف ُة كيف كان يمُ ِكن �أن يت�ص ّرف هو� ،سارتر ،ال�شخ�ص النحيل،
الق�صري الذي كان ب�إمكان ُ�شرطي �أن يطرحه �أر�ض ًا ب�ضرب ٍة من َك ِتفه .ل ّأن �سارتر ،يف النهاية،
مل ي ُكن ُم�صارِع ًا على امل�ستوى املطلوب ،وما كان ب�إمكانه �أن يطرح العد َّو �أر�ض ًا .وما �س َبق
له �أبد ًا �أن دخل يف ِع ٍ
راك مع �أحد .كان �سجين ًا يف �أملانيا ،وهناك ،يف ُمع�سكرات الأملان ،قر�أ
هايدغر ،وهو�سرل ،الفيل�سوفَني الأملانيني املُ ِ
عا�ص َرين له� .إذ ًا كان �سج َني الأملان الذين �سوف
يقر�أ ِفك َرهم.
بع�ض التعاطف مع ال�شخ�ص الذي يقف �ض ّده،
كان �سارتر ،على ال��دوامُ ،يبدي َ
لكن ينتهي ،ب�صور ٍة ماِ ،ل َف ْرط �شهامته� ،إىل �أن يكون �ساذج ًا� ،إىل
وهذا اجلانب م َّيز �شهامتَهْ .
�أن ي�صري ُلعب ًة بيد الآخَ ر .هذا هو عيبه .وبالتايلَ ،من الذي كان �سارتر ُلعبتَه ؟ هل كان ُلعب َة
ال�ستالينية حني �أراد التعوي�ض عن نقده الأ ّول لها ؟ مثل هذه الأ�سئلة هي التي يف و�سعنا �أن
نطرحها ب�ش�أن �سارتر ،الإن�سان الط ِّيب الذي ال يمُ ِكن �أن �أذكره من دون حم ّب ٍة �أكيدة.
كذلك ر�أيتُه ذات يوم يف مو�ضوع ق�ضية ِ
تت�صل بالأحداث التي ح�صلت يف ال�سجون
الأملانية يف فرت ٍة ما بعد احلرب� ،أي فرتة حوادث االنتحار يف �شتانهامي ،و�سجناء اجلي�ش
الأحمر ،الف�صائل احلمراء املُ�س ّلحة التي كانت حرك ًة �سر ّي ًة غريبة ُو ِلدت يف �أملانيا الغرب ّية،
وكانت تبغي الدفاع عن �أولئك امل ّتهمني ب أ�نّهم انت�سبوا �إىل ال�شيوعية .ومن َف ْرط الدفاع عن
املُ ّت ِ
همني ،كان �سارتر يمُ ِّجد ال ُعنْف ،هو الذي مل ي ُكن عنيف ًا �إطالق ًا ،يقف يف ِّ
�صف الذين كانوا
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عني ِفني ،وبدا ،من حيث ال ِ
يحت�سب ،أ�نّه ُيدا ِفع عن ال ُعنف.
هكذا من دون �أن يدري ؟
من دون �أن ِ
يق�صد ذلك ح ّق ًا .كذلك هو ِفكره� .إذ كان يقع دائم ًا يف هذا النوع من
التفاهم القطعي .كتب �ألبري كامو م�سرحي ًة بعنوان �سوء
�سوء
التفاهم ،وكان ،مثل �سارتر،
ُ
ُ
وال�صعب .ففي حلظة اندالع
نف�سه حيث املوقف املُب َهمَّ ،
يقع يف فخِّ �سوء التفاهم؛ لأنّه ي�ضع َ
احلرب يف اجلزائر ،متزّق كامو بني واق ِع �أنّه كان فرن�سي ًا من اجلزائر ،و� ّأن �أُ ّمه ُو ِلدت ،مثله،
يف اجلزائر �أي�ض ًا وتعي�ش فيها ،و ُيريد �أن يحميها من هجمات الث ّوار اجلزائريني ،و ُيريد،
يف الوقت ِ
نف�سه� ،أن يحمي الث ّوار اجلزائريني من الفرن�سيني .لكنّه مل ي ُكن قادر ًا ،بااللتفاتة
ذاتها ،على حماية الطرفَني .كذلك كان �سارتر حبي�س هذه الفكرة �إىل هذا احل ّد �أو ذاك.
كذلك ؟

وفيما يتع ّلق ب�أحداث  ،1968كان �سارتر من املُنا�صرين املُتح ِّم�سني لها� ،ألي�س

مبعنى من املعاين �إل َه تلك الأحداث .ولكنّه كان يف الوقت نف�سه
متام ًا ،بل كان،
ً
أوهن من �أن ي�ستطيع الظهور كقام ٍة حتمي املتاري�س .وبالتايل ي�أتي ظهو ُره ُمفاجئ ًا ،وهنا
� َ
�أي�ض ًا كان �ضح ّي َة املواجهة ،نظر ًا لأنّه ،من ناحي ٍة ما ،مل ي ُكن له مكان يف الواقع .ومن َث ّم تنبع
يج�سد َ
َ
عظمتَه.
وهنُه ! �أو لأَ ُق ْل َ :
عظمتُه التي هي َ
وهنُه ذاتُه ِّ
ويف هذه احلال ،حني يقف �إىل جانب الثائرين ،كيف ب�إمكاننا �أن نفهم موقفَه
من الآخَ ر يف �ضوء قوله امل�شهور « :الآخر هو العد ّو» ؟
يعني بقوله � ّأن نظرة الآخر تحُ ِّولنا �إىل �شيء حيث ن�صري يف نظر الآخر ،حتم ًا،
�شيئ ًا ُمع ِتم ًا .فنحن ال نرى النظرة� ،أي ال نرى ما يراه الآخر ،وال ن�ستطيع �أن نرى حق ًا كيف
يرى� .إذ ًا ب ُِحكم �أننا نرى الآخر ،ن�صري يف نظره �شيئ ًا ُمغلق ًا ال ُيرى ِ
داخ ُله ،وهذه القدرة على
�إعادة الآخر ،على ت�شييئه ،على حتويله �إىل ما لي�س هو ذاته ،تجُ ِّ�سد ق�سو َة النظرة .وهنا
ق�ص ًة من �ش�أنها �أن تُ�ضيء هذه الفكرة :
�س�أ�سرد لك ّ
�سمعت �أحد اجلزائريني
كنت ما�شي ًا يف ال�شارع،
ز ُ
ُ
ُرت اجلزائر ُب َعيد ا�ستقاللها .و�إذ ُ
يقول وهو ينظ ُر إ� ّ
يل بامتعا�ض  :مائة وثالثون عام ًا من االحتالل الفرن�سي ،وما يزال الفرن�سيون
موجودين يف اجلزائر !
كنت يف نظره رمز ًا الحتالل فرن�سا للجزائر من عام  1830حتى عام  ،1962بينما
ُ
ً
ُ
فج ْهل � ِ
أم�ضيت َ
أو�صد الأبواب بني
مل �أ ُكن قد �
ُ
هناك �أربعا وع�شرين �ساع ًة ! َ
أحدنا بالآخر � َ
وو�سع الفجوة التي ِ
تف�صل بني �صورتي يف ذهنه ،و�صور ِته يف ذهني !
نظرتَيناَّ ،
ومن َث َم ف� َّإن حتليل �سارتر للنظرة جمي ٌل جد ًا ،غري �أنّه حتليل قريب من حتليل
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فن الرواية،
ِالكاتب الروائي� .إذ امتلك طريق ًة يف و�صف املواقف يف حتليالته الفل�سفية تنبع من ّ
مما تنبع من التحليل املفهومي .وهنا ِ�س ُّر �أ�سلوبه ال�ساحر ! ويف كتبه
من ّ
الفن ال�سردي �أكرث ّ
ال�ضخمة و�صفٌ طويل للنظرة التي قد تكون نظرة اجلار يف مقهى على الطاولة املجاورة ،ومل
ي ُكن هذا معهود ًا يف كتُب الفل�سفة .كان ين�صرِ ف �إىل هذا النوع من الو�صف ،ويف هذا ق ّوة
�أ�سلوبه وجما ُله.
ٌ
�سلبي قلي ً
ال ،وخ�صو�صاً �إذا ت�ساءلنا ع��ن �سبب ان�ع��دام الأر�ضية
حتليل
ه��ذا
ّ
امل�شرتكة بني الذات والآخر ،وعن �سبب ُحكمه على الآخر من هذا املنظور ؟
ف�سر لنا هذا التحليل � ّأن �سارتر مل ي ُكن ُي ِ
خطاب عقال ّ
ين ليكون
فكر ب�أن يتدخّ ل
ٌ
ُي ِّ
يق�سم الأدوار كما هي احلال عند ديكارت� ،إذ � َّإن ديكارت يرحل فيما كان ي�س َّمى
و�سيط ًا ِّ
�أملانيا يف ع�صره .ف�أملانيا ،يف �أيامه ،كانت مجُ ّز�أة ،و أَ��شب َه ب�أر�ض ِ
املالعب التي ُوجِ دت فيها
�ضروب الأدوار واحلروب كافة .بقيت �أملانيا هكذا حتى وحدة الأملان .و إ�نّه َل�شي ٌء يف ُمنتهى
الغرابة �أن ُيف َّت َت هذا البلد ال�شا�سع ،منذ نهاية الع�صور الو�سطى� ،إىل �أجزاء كثرية بعد �أن
كان �إمرباطورية الغرب ،بعد �أُفول الإمرباطورية الرومانية ،ويف ذلك النوع من �أر�ض ِ
املالعب
الذي �صار �أملانيا ،والذي كان �أي�ض ًا ملعب ًا فل�سفي ًا و�شعري ًا حيث يمُ كن تبا ُدل الأدوار ك ّلها.
أر�ض ٍ
ملعب حيث ال يوجد
هي ذي �إذ ًا النظرة ال�سارتر ّية التي يبدو �أنها م�ستم ّرة دوم ًا يف � ِ
ف�سر الأدوار على
م�ستوى يمُ ِكن �أن يحقّق املو�ضوعية ،حتى ك�أن هذا الو�ضع
ً
ح َكم يمُ كن �أن ُي ِّ
بيان � ّأن على الفل�سفة �أن تتدخّ ل بو�صفها
وام التقليد الفل�سفي ال�سابق ُ
م�ستحيل ،يف حني � ّأن ِق َ
ح َكم ًا ُيوزِّع الأدوار ،ويتدخّ ل يف اخل�صومة امل�ستم ّرة بني بني الب�شر.
لكن هاهنا يكمن التناق�ض؛ ل ّأن الفل�سفة ذاتها �صارت ملعب ًا يتخا�صم فيه
ْ
ً
ً
ُ
الفال�سفة .هي نف�سها ،التي كانت تبتغي �أن تتدخّ ل وحتكم ،تغدو حقال ُمغ َلقا من النظرات
مما جعل �سارتر ي َّت ِخذ موقفه ليقول  :لي�س هناك
املتعار�ضة حول الواقعي ،وحول احلقيقةّ .
يلعب
ح َكم يف نظرنا� .أنا احل َك ُم القاد ُر على تغيري الأدوار .لذا بدا يف نظر اجلميع ك أ�نّه ُ
َد ْو َر َم ْن يجرد اخليانة املُ ِ
مما جعله ُعر�ض ًة لهجوم ال�شيوعيني العنيف بعد م�سرحيته
مكنةّ .
ده�شة الأي��دي ِ
املُ ِ
الو�سخة التي ُح ِّولت ،فوق ذلك� ،إىل فيلم .وكانت هي امل ّرة الأوىل التي
ٌ
ا�صطف �إىل جانبهم
فيل�سوف فيلم ًا ،و ُين ِتجه .ومن �ش ّدة هجوم ال�شيوعيني عليه،
يكتب فيها
ّ
كي ُيبينّ � ّأن ما اعتقدوه مل يكن �صحيح ًا ،و�أنّه لي�س عد َّوهم على الإطالق .وبالتايل ،قام،
يف النهاية ،بدوره الأخري وهو بقا�ؤه �أ�سري ًا يف ُمع�سكرهم .واليوم نقر أ� �أن الدعوى املرفوعة
�ض ّد �سارتر تتهمه ب أ�نّه كان ُمت�ساحم ًا مع ال�ستالينية التي كان يجهل هول جرائمها؛ �إذ بينّ
اكت�شاف ُمع�سكرات �ستالني ،حني غدا ممُ ِكن ًا من الناحية املو�ضوعية� ،أنها كانت �أ�ضخم كثري ًا
من الو�صف الذي ُك ِتب عنها� .صارت فج�أة ،مع كتُب �سوجلن�ستني ،نوع ًا من قا ّر ٍة �شا�سعة من
أ�ضحت الوح�ش املُريع الذي يفوق
جرائم الدولة حيث �أ�ضحت الق ّو ُة العامة وح�شَ ًا مط َلق ًاْ � ،

الآخر | �شتاء 2012

علي جنيب �إبراهيم

تقريب ًا الوح�ش النازي ،نظر ًا ال�ستمراره ُقرابة القرن ،بينما كانت املرحلة النازية ،يف النهاية،
ق�صرية للغاية ،وانتهت بكارثة بلغ عماها ح ّد ًا ُ�سرعان ما �أُغ ِلقت عنده الق�ض ّية.
بو�سعنا �أن نزور اجلرمية هنا ،على حني كان من امل�ستحيل ،يف احلال ال�ستالينية،
ن�ص� ،أو ٍ
و�صف .لذا بقي هذا ُلغز ًا
الذهاب لر�ؤية ما يحدث على �أر�ض الواقع ،والعودة لكتابة ّ
هائ ًال ،وتدخّ ل �سارتر يف هذا اللُّغز باكر ًا جد ًا ،فوجد نف�سه ،يف العمق� ،سج َني اللُّغز ذاته.
ويف هذا ما ُي ِ
ُ
الفيل�سوف �سج َني اخلط�أ،
يكون
ده�ش فع ًال لأنّه يغدو جترب ًة فل�سفية .تخ َّيل �أن َ
�سج َني خطئه الذاتي .لي�س �سجني اخلط�أ ،بل اخلط أ� الأكيد يف التقديرّ .
ال�شك يف �أنّه �أدرك
�ش ّدة الوح�شية ال�ستالينية ،لكن لي�س بقدر هولها احلقيقي وفداحتها؛ ل ّأن � ِ
أماكن تعذيبها
قا ّر ٌة هائلة كما ُي�س ّميها �سوجلن�ستني ،قا ّر ُة ُمع�سكرات الأ�شغال ال�شا ّقة (الغوالغ) التي تُعا ِدل
م�ساحتها ع�شرين �ضعف ًا من م�ساحة فرن�سا .هذه ظاهرة تاريخية عمالقة تُنيخ بثقلها على
ُ
حبي�س زمنه بعد �أن �أراد �أن يكون فوق زمنه.
�سارتر ،لي�صري
الفيل�سوف ذاتُه َ
�أال يع ِك�س هذا وجهاً من وجو ِه الع َبث �أو من وجوه الوجودية مبفهومها الذي
والعدم� ،أو بالأحرى من وجوه التيار الذي تبنّاه �سارتر
ُيق ّدمه �سارتر يف كتابه الوجود َ
لي�شرح مفهوم العبث ،كما �شرحه كامو ؟
نعم كما �شرحه كامو جاع ًال منه مع ِق َله .فبدا بذلك �أنّه تق ّدم على �سارتر� ،أنّه
انت�صر عليه وهو يرفع راية العبث ّية ،بينما بقي �سارتر �أكرث قرب ًا منها و�إن ب�صور ٍة جزئية .ال
أحد ّ
وعمق ًا من ِفكر كامو ،ولكننا ال نعرف من الذي
� َ
غنى ُ
ي�شك طبع ًا يف � ّأن ِف ْكر �سارتر �أكرث ً
خرج ُم ِ
نت�صر ًا من ُمبارز ٍة بني �صديقني على أ� ّية حال.
وماذا عن العالقة بني �سارتر وكامو ؟
ظهر �سارتر وكامو جلمهور ال ُق ّراء مع ًا ،و�صدرت كت ُب ُهما جنب ًا �إىل جنْب .وهذا
لكن بكثري �إذا �أخذنا بوجهة نظر
ما يدعو �إىل اال�ستغراب ل َّأن �سارتر هو الأكرب �س ّن ًا بقليلْ ،
ا�ستمرار احلياة .غري � ّأن �سارتر ب�صور ٍة ما حبي�س الع َبث الذي �ألقاه عليه كامو كاملوج ِة
ِ
الغامرة� .أ ّما على م�ستوى بع�ض الرهانات التاريخية ،فهو الذي انت�صر؛ لأنّه يف حرب اجلزائر
التي كانت امتحان ًا كبري ًا لفرن�سا ،لل ِف ْكر الفرن�سي ،للك ّتاب كما للفال�سفة .هذه احلرب التي
أنف�سنا؛ ل ّأن كل ٍ
كاتب �أو ُمف ِّكر كان �ض ّد هذا التدخُّ ل املُ�س ّلح يف ن�سيج
ُجرِ رنا �إليها ِلنُحارب � َ
بح ّجة املحافظة على و�ضع ي ّدعي أ�نّه جمهوري ،وهو يف احلقيقة ا�ستعماري.
احلياة اجلزائرية ُ
� ّإن الذي م�ضى يف �إدانته هذه احلرب �إىل �أبعد مدى ،والذي كان �أكرث حنَق ًا هو
الرابح �سارتر الذي يتف َّوق ،يف النهاية ،على كامو .ذلك � ّأن كامو ،الذي كان يبغي �أن يحمي
حد ما �سجني املوقف،
نف�سه �أ�س َري هذا املوقف� ،أ�س َري فرن�سا يف اجلزائر .فهو �إىل ٍّ
�أُ ّمه ،وجد َ
بينما كان �سارتر �أكرث حر ّي ًة يف حت ُّركاته .وهنا هو الذي يربح طبع ًا لأنّه ُيكافح حتى النهاية،
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و ُي�س ِّوغ وقوفه الكامل واحلا�سم �إىل جانب المُ حاربني اجلزائريني ،وهو الذي كتب مع �آخرين
بيان الـ  121بينما كتب مريلوبونتي البيان الثاين.
و�صلت �إليها ،كان بيان
كنت خارج باري�س حلظة كتابة البيانَني� .أذكر �أنني حني
ُ
عت بيان مريلوبونتي
 121قد �أُق ِفل ،بعد �أن اكتمل عدد املو ّقعني املائة وواحد وع�شرين .فو ّق ُ
الذي كان واقف ًا بجانبي .كان ،بالإ�ضافة �إ َّ
الرجل الثالث ،الفيل�سوف الثالث.
يل و�إىل �سارترُ ،
�إذ ًا كانت هذه معركتَنا �ض ّد �أنف�سنا� ،ض ّد هذا ال َّدور الرديء الذي كان حر ّي ًا ب�أن يكون ح�ضور ًا
فرن�سي ًا .مل يبقَ ح�ضور ًا ،على �أ ّية حال� ،إال عندما ذهبت فرن�سا .لئن ُوجِ دت �صداق ٌة بني
فرن�سا واجلزائر ،فذلك بدء ًا من حلظة تخ ِّلي فرن�سا عن �أن تكون هناك ع�سكري ًا� .أكي ٌد � ّأن
هذا املو�ضوع �أثار جد ًال حا ّد ًا بيننا.
ٍ
�سنوات عديدة يف ُمنا�صرة هذه الق�ضية ،يف مناكفة ق ّوات ال�شَّ رِ طة يف
�أم�ضينا
ال�شوارع بال كلل ،يف الل ِعب مع هذه ال�شرِ طة املقيتة التي و�صلت من اجلزائر ! كان �أ�سو�أَ
رجالها �أولئك ِ
عد
الوا�صلون من هناك ،املتع ِّودون بالتايل على َّ
ال�ض ْرب ،على الق�سوة ،وعلى ِّ
املُتظاهرين �أعدا َء .مما كان ُيخا ِلف الأعراف املعهودة يف فرن�سا حيث كانت هذه املظاهر قد
اختفت منذ زمنٍ بعيد بف�ضل الفكرة اجلمهورية ،فكرة وجوب احرتام ِ
ْ
املواطن حتى لو عبرّ
عن فكره املُ�ضا ّد للق ّوة العامة� .إذ ًا هذه هي املُ ِ
ع�ضالت الفل�سفية للحياة اليوم ّية.
لكن الطابع العظيم للفل�سفة الأملانية كان
ُيب ِعدنا هذا ،يف الظاهر ،عن الفل�سفةّ ،
لفرت ٍة طويلة �أ�سمى من املعارك مع اجل��ار ِة فرن�سا .ف�أملانيا كانت ،على ك ّل حال ،مجُ ّردة
ق�سمة دائم ًا ،من عهد الإمرباطورية الربو�سية� ،إىل الإمرباطورية
من ال�سالح تقريب ًا ،و ُم َّ
النم�ساوية ،وانف�صال �إقليم بافاريا ،والعداوة ال�ضارِبة بني الدويالت الأملانية فيما بينها.
�إذ ًا مل ت ُكن �أملانيا معدود ًة ب َلد ًا عد ّو ًا ،حيث كان يف هذا الف�ضاء الأملاين �شخ�صيات
مرموقة وفّرت �إمكانية التحا ُلف مع ُمف ّكرٍ �أو �شاعرٍ �أملاين ب�صرف النظر عن موقفه كجا ٍر
هدد .بدء ًا من الوحدة الأملانية ،تغيرّ ك ّل �شيء ،طبع ًا مع احلرب العاملية الأوىل من حيث هي
ُم ِّ
حرب �آبائنا .فقد كان جيل �أبي ،و�آباء �أ�صدقائي َ
جيل القتال حتى املوت طيل َة �سنوات ،وهذا ما
ُ
�أ ّدى �إىل انقالب الأمورّ .ثم �إن �ش ّدة هذا ال�صراع القدمي �أف�ضت فج أ� ًة �إىل حم ِو احلدود� ،إذ
مل ت ُعد احلدود موجود ًة الآن بني فرن�سا و�أملانيا .فهما تتح ّركان يف الف�ضاء نف�سه ،حتى وجود
االختالف اللغوي ُيق ّدم فُر�ص ًة لتعلُّم لغة الآخر ،التعلُّم الذي يق ِلب و�ضع العداوة بني الب�شر
ر�أ�س ًا على ع ِقب .ح ّق ًا � ّإن �إزالة احلدود كانت �أجمل ما ح�صل يف �أوروبا !
الحظت م�ؤخّ ر ًا � ّأن فيل�سوف ًا تغنّى باحلدود ،هو ريجي�س دوبريه  .Debrayلكن على
ُ
ن�سيت فلن �أن�سى �أبد ًا تلك
أمقت متجيد احلدود .و�إن ُ
�سبيل الته ُّكم .ومهما ي ُكن� ،أنا �شخ�صي ًا � ُ
�سافرت �إىل �إ�سبانيا عاري ًا تقريب ًا ،ب�أق ّل ما
التجربة مع احلدود التي �أ�سعدتني كثري ًا حني
ُ
يمُ ِكن من الثياب ،ومن دون � ّأي رمزٍ اجتماعي ،فيما عدا ع�شر فرنكات فرن�سية لأدفع أُ�جرة
القارب ال�صغري الذي �سيعرب بنا النهر يف جنوب فرن�سا ،يف بالد البا�سك .واملعروف �أن بالد

الآخر | �شتاء 2012

علي جنيب �إبراهيم

البلدين ت�سود فيه ُلغة واحدة هي اللغة البا�سك ّية.
البا�سك كيا ٌن ُم�شرتَك بني َ
قطعت هذه امل�سافة بدافع ل ّذ ٍة خال�صة ،ل ّذ ٍة فل�سف ّية لأَعبرُ حدود ًا كان
ذات م ّرة
ُ
ي�ستحيل عبورها خالل احلرب ،وحتى يف فرتة ما بعد احلرب ،من دون �أوراقٍ ووثائق .و�إال
ح َكم املر ُء على نف�سه بالإعدام؛ ل ّأن ع�ساكر فرانكو كانوا جاهزين لإطالق النار عليه يف �أية
ليموت ميتة كلب.
حلظة َ
هذا يعني �أنّ عابر احلدود هو الآخر/العد ّو بكل ما حتمله الكلمة من معنى !
الآخر ! لي�س الآخر بب�ساطة� .س�أقول بالأحرى الآخر بو�صفه العد َّو املط َلقُ .ي�ضاف
�إىل هذا �أن احلدود بني فرن�سا و�إ�سبانيا �أ ّيام االحتالل الأملاين كانت �أخطر مبا يفوق الت�ص ُّور.
وخ�صو�ص ًا من اجلهة الفرن�سية؛ ل ّأن ع�ساكر اجلي�ش الهتلري ُمرابطون هناك ،و ُيطلقون النار
واجهت ،هناك ،موقف ًا يف ُمنتهى اخلطورة حني �أوقفني جندي �أملاين على
دون هوادة �أو تر ُّدد.
ُ
ُ
�ضفّة النهر تقريب ًا ،على احل ّد املائي العتقاده ب�أنني كنت �أحاول عبور احلدود املائية �سباح ًة
حاولتٍ ،
يومئذ ،الهروب من
مثلما كان يفعل كثريون من الفتيان يف تلك الفرتة .ويف احلقيقة
ُ
الأ�شغال ال�شاقة.
كنت �أقر أ� ق�صيد ًة لأر�سطو عن الف�ضيلة ،وكان من ال�سخرية اال�ستثنائية �أن ُيو ِقفني
ُ
احلرب ُم�شت ِعل ًة يف ال�شرق بني
رو�سي .وملّا كانت
ن�ص �إغريقي ِا َ
ٌّ
ُ
جندي �أملاين مع ٍّ
عتقد �أنّه ٌّ
ن�ص ّ
�أملانيا وعد ّوها املط َلق رو�سيا ،الأخطر مبا ال ُيقا�س من عد ّوها فرن�سا ،فتوقيفك وبني َ
يديك
حلكم َ
رو�سي ،يعني ا ُ
رو�سي !؟
عليك بالإعدام .فماذا تفعل على حدود �إ�سبانيا مع ٍّ
ٌّ
ن�ص ّ
ن�ص ّ
ال ّ
�شك يف �أنّك جا�سو�س ! تخ َّيل !
و�ضع اجلندي الأملاين ر�شّ ا�شه على �صدره ،و�صرخ ب�أعلى �صوته :
على حني غ ّرةَ ،
الن�ص .ومن ُح�سن
�إرهابي ! ُث ّم قادين �إىل مق ّر ال�ض ّباط يف الثكنة الع�سكرية ،وق ّدمني لهم مع ّ
ّ
حظي � ّأن �ضابط ًا �أملاني ًا كان قادر ًا على قراءة اللغة الإغريقية ،وعلى التفريق بني الأبجدية
الإغريقية والأبجدية الرو�سية املُت�شا بهتني طبع ًا؛ ل ّأن �إحداهما تنحدر من الأخرى .وهكذا
�أُن ِقذَ ْت حياتي بف�ضل التمييز بني �أبجد ّيتَني !
املُفارقة املُ ِ
�ضحكة هنا � ّأن ال�ضابط الأملاين مل ي�ش أ� �أن يقتلني ،وال �أن يحتجِ زين.
ف�أوكل �أمري �إىل ا ُ
جلندي الذي �أبدى تذ ُّمره وحريته من هذه امله ّمة .ويف �آخر املطاف نظر
�إ َّ
يل وح ّدثني بلغة فرن�سية تطغى عليها اللُّكنة الأملانية ،قائ ًال  :احلرب ،احلرب �شيء ردي ٌء
جد ًا ! وتركني �أن�صرف !!
�أو ّد الآن �أن تحُ ّدثونا عن م�ؤلفاتكم الفل�سفية �أو ًال ،وعن �أعمالكم الإبداعية يف
ال�شعر والرواية .ف�أي اجلانبني �سبق الآخر يف املراهقة �أو يف ال�شباب ؟
ٍ
جاء ِّ
حلظات
ال�شعر قبل الفل�سفة بزمنٍ طويل مع �أنني ِع�شْ ُت الق�صائد بو�صفها
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ٍ
ِ
عالقات بالكون ،وا�ستمرا ِر وجوده ،وخطره على وجه التحديد .ل ّأن الق�صائد
حلظات
فل�سفية،
الأوىل التي �أتذ ّكرها وما �أزال �أحتفظ ب�أثرها املنطوق �أو املكتوب ،هي تلك التي كتبتها حينما
ب��د� ِأت احلرب .كان هذا عميقَ الأثر يف ذاتي؛ ل َّأن فكرة احلرب التي كانت واقع ًا راهن ًا ال
�شغلت ذهني كل ّي ًا ولفرت ٍة طويلة .ففرتة ما قبل احلرب� ،أو
ذاكرة �أو تاريخ ًا ،واقع ًا ُمباغت ًاْ ،
مابني احلربني ،كانت يف �أوروبا واقع ًا يومي ًا .كنا م�سكونني بهاج�س �أننا نعي�ش مرحلة ما بعد
ٍ
م�ضت ،وما قبل ٍ
حرب قادمة.
حرب ْ
ما بواكري ق�صائدكم يف هذا ال�سياق ؟
كانت الق�صيدة الأوىل التي كتبتها يوم اندالع احلرب بداية �شعرية �إىل ح ّد ما.
كنت �أكتب ق�صائد قبل هذا التاريخ؛ و�إال ملا ا�ستطعت �أن �أنظم ق�صيدة يف ذلك اليوم،
طبع ًا ُ
الذهاب يف ُنزهة ت أ� ّملٍ �أو تفكري� ،أو يف زيارة نقا�ش مع �أوالد ع ّمي الذين ماتوا جميع ًا
ف�ض ُلت
و َل ّ
َ
بحكم � ّأن ال�شعر ُو ِلد يف نظري على تخوم الفل�سفة.
يف احلربّ .
لكن الأمر كان غري ذلك؛ ُ
لذا كنت �أرى فيه الفل�سفة حتى قبل �أن �أعرف معنى الفل�سفة .لقد كان ِّ
ال�شعر تعبري ًا عن
فكرة املوت ،والزمن ،واحل ُلم ،وبالتايل اخلطر .والأكرث من هذا بكثري �إنمّ ا هو ا ُ
حل ّب ذاته
من حيث هو ينبو ٌع وخلفية .ويف الوقت نف�سه كانت تفتنني املو�ضوعات الأورفية ،مو�ضوعات
ٍ
مو�ضوعات
الفكر الإغريقي هذه �أ�سرتني عندما مل أ� ُك��ن �أع��رف بع ُد �إىل �أي مدى كانت
وح�شية ،ومو�ضوعات نق ّية يف �آنٍ مع ًا .ل ّأن الأورفية دخلت �إىل اليونان من با َبي اجلنوب
وال�شمال املفتوحني مع ًا ،يف ٍ
وقت واحد .غري � ّأن �أورفيو�س مل يكن �إله ًا للنَّف�س اليونانية يف
املدينة الإغريقية ،بل كان �إله بربر ال�شمال ،حيث احلد الذي يف�صل عامل ال�شمال املجهول،
الذي كان �أي�ض ًا ِ
يوغل ُمتداخ ًال مع �أحداث ال�شرق الآ�سيوي� ،أعني �ساحل �آ�سيا ،ومع يونان
النفْ�س الآ�سيوية .فاليونان ب َلد ن�صف �آ�سيوي ،وهي التي ابتدعت كلمة �آ�سيا .والغريب ،من
جهة �أخرىّ � ،أن اليابانيني ُي�س ّمون �أنف�سهم �آ�سيويني مع � ّأن ال�شاطئ ال�شرقي ال�سطنبول هو
ُ�ستخدم يف ا�سطنبول للداللة على
الذي ابتدع ت�سمية �آ�سيا .و�إىل اليوم ما تزال كلمة �آ�سيا ت َ
ق�سم املدينة الواقع من اجلانب الآخر .متام ًا ك�أوروبا و�آ�سيا اللتني كانتا ط َرفيَ هذا البو�سفور.
تتح ّدثون عن اللغة الأورفية ،فهل لهذا ِ�صلة ب�أ�سطورة �أورفيو�س وم�أ�ساة موته ؟
نعم� ،أورفيو�س� ،ضح ّية ع ّرافات تراقيا الرببريات اللواتي َّ
ج�سده �إ َرب ًا .وهذا
قطعن َ
غن،
ما�سوف يكون م�صري ديوني�سيو�س .ومع �أن ديوني�سيو�س �إله (ابن ز ّيو�س) ،و�أورفيو�س ُم ٍّ
رت ت أ� ّثر ًا
ج�سديهما .لقد ت أ� ّث ُ
القدر نف�سه� ،إذ م َّزقت الن�ساء النا ِقمات َ
واج َها َ
و�شاعر ،فقد َ
املو�ضوعني على اختالف �سياقهما .حتى � ّإن فتنتهما �شملت طفولتي ،وامت ّدت
با ِلغ ًا بِهذَ ين
َ
ُ
مما جعلني �أ�س ّمي «�أورفيو�س» هذا الن َمط من الق�صائد الأوىل .لكنّي يف
فرت ًة طويل ًة بعدهاّ .
رج من الأدراج.
النهاية ُ
كتبت ق�صائد �أخرى �أعرث عليها �أحيان ًا بني �أوراق قدمية ،يف �أعماق ُد ٍ
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ّثم جاءت اللغة ال�سردية التي بد� ُأت كتابتها ببع�ض الق�ص�ص الق�صرية �أيام االحتالل الأملاين،
خالل احلرب .لكنني مل �أحتفظ ٍ
ب�شيء من هذه الق�ص�ص �إذ كنت م�أخوذ ًا بالقتال الدائر
على اجلبهة.
ال�سود،
باملقابل ،تو ّلدت ّ
الق�صة الأوىل نتيجة ات�صايل ،يف الف�ضاء الأمريكي ،بعالمَ ُّ
�أي بجزء املدينة الذي ي�سكنه الزنوج .وهي مدينة كبرية ذاع �صيتها ،ب�أنها خم�صو�صة بالرواية
البولي�سية� .أنا ال �أحت ّدث عن �شيكاغو ،بل عن جنوب �شيكاغو  :كنت �أ�سكن على طرف جنوب
علي �أن �أُ�شري هنا �إىل � َّأن ال�شباب
�شيكاغو ،وحتديد ًا على تخومها حيث كنت �أُ ِح ّب �أن �أمت�شّ ىّ .
الأمريكيني غري ال�سود ُيخاطرون ب�أنف�سهم يف هذا اجلزء من املدينة .كان ث ّمة ،على نح ٍو
غريب ،نوع من الذعر املُق ّد�س يف نفو�سهم ،ونوع من االحرتام �أي�ض ًا .لأنهم كانوا �أمريكيني ...
�أوه ! كيف �أ�صفهم ؟ � ...أمريكيني ُمتح ِّررين .مل يكونوا حمقى .كان ي�ستويل عليهم بالأحرى
�شعور بالذُّعر واخلوف ،وربمّ ا �شعور باحرتام املجهول ،بو�صفه عالمَ ًا ال يمُ كن دخوله� .أ ّما �أنا،
على العك�س ،فكنت �أو ّد على الدوام �أن �أكون هناك.
وجتدر الإ�شارة ،هاهنا� ،إىل � ّأن كتابي الأ ّول � HP ofصدر من ذلك املنبع .الـ Hp
 ofهو ما ُن�س ّميه رواية يمُ كن �أن ُندرِجها حتت هذا العنوان عند �أحد النا�شرين �إذا قبِل �أن
ين�شرها .وكانت هذه حال من�شورات  ،Seuilالتي �أُ ِق ّر بف�ضلها ،و�أعرتف بجميلها .فهي التي
ن�شرت يف كتابي بني �شوارع يف (� ,)1958أي بني �شوارع �شيكاغو ،وهذا يعني ،يف الواقع ،ذلك
الف�ضاء الفا�صل بني ال�شارعني امل�شقوقني من ال�شمال �إىل اجلنوب حيث يوجد ف�ضا ٌء خالٍ بني
املتك�سرة ،والقمامة غري املجموعة.
البيوت ،ف�ضا ٌء من الت َلف ،والنفايات ،والك�ؤو�س ّ
تح�ضرة هذا الف�ضاء التا ِلف ،الف�ضاء
من الغريب جد ًا �أن يكون يف مدين ٍة كربى ُم ّ
املُد َّمر حيث يلعب ال ُ
أطفال بتك�سري زجاجات اخلمر وال�شراب .ه�ؤالء الأطفال الذين كان
هجرِ ين �أو ُم�ستو َر ِدين .هذه
�أغلبهم �سود ًا� ،أو من بورتوريكو� ،أي ن�صف �سود ون�صف �أوروب ّيني ُم َّ
بالد الأ�سفار يف اجلوهر ،ل ّأن ال�سود ،كما البي�ض ،جا�ؤوا �إليها من العالمَ القدمي ،وباملقابل،
التقوا �س ّكانها الأ�صليني ،الهنود .فتز ّوجوا منهم� ،أو اغت�صبوا ن�ساءهم� ،أو �أبادوهم� .إذ ًا هذه
ال�شعوب غريبة جد ًا لأنّها ال �أ�صل لها ،ف�أ�صلها مفقود.
وما م�صري الآخر يف هذه احلال من �ضياع الأ�صل ،وكيف تنعقد عالقتنا ب ِه �إذا
مل يكن له �أ�صل يدخل يف تكوين هو ّيته ؟
�ضياع الأ�صل مينح النف�س الب�شرية طا َبع ًا من َ
العظمة .فث ّمة جما ٌل عظيم يف ه�ؤالء
اكت�شفت
ني كهذا .هذا البلد �أي�ض ًا ،كما
ُ
الأطفال البورتوريكيني الذين يعي�شون يف عالمَ ٍ َب ْي ٍّ
بت�أ ّثرٍ �شديد ،هو م�سقط ر�أ�س مي�شيل �أوباما .فعلى مايبدو �أن مي�شيل �أوباما ُو ِلدت وعا�شت
طفولتها يف جنوب �شيكاغو .وبالتايل �أ�شعر �إزاءه��ا بكثري من القرابة لأنها حق ًا م�صدري
ل�ست �أدري ؟
ال�سردي  ...إ�نّه لأم ٌر يف ُمنتهى الغرابة ! ملاذا يا تُرى ؟ ُ
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كتبت مل مي ِّثل كتاباتي ،مل ي ُكن
كتبت �أ�شياء كثرية قبل ذلك� ،إ ّال � ّأن ما ُ
كنت قد ُ
ُ
�شعرت �أنني يف كتاباتي ،يف عملي الأدبي .وكان
م ؤ�لَّفي .لكنّني ،بدء ًا من كتابي بني ال�شوارع،
ُ
هذا بف�ضل �أحد ال ُق ّراء (من بني كثري من الق ّراء الذين �ساعدوين على ت�أليف هذا الكتاب
وعلى ن�شره) ا�سمه جان كريول  .Cayrolثم بف�ضل فران�سوا فال .Wahl
هل كان الكتاب نوعاً من الرواية ؟
لكن ما ع�سى
هو بالأحرى كتاب يبدو يف �شكل رواية .وهكذا كنت يف وثاقِ روايةْ .
أظن � ّأن هذا هو املُهِ ّم� .إنّها
�أن تكون الرواية ؟ كانت ،يف نظري ،فع ًال �سردي ًا قبل ك ّل �شيء .و� ُّ
�شيء ُيحاول الإم�ساك بهذا املنبع الدائم املوجود يف داخلنا ،الذي هو الفعل ال�سردي امل�ستم ّر
املحيط بناُ ،يغذّينا ،وينقلنا �إىل العالمَ  ،ينق ُلنا �إىل الآخر ،ويجعلنا نعرف �أنف�سنا ،كما ُيز ِّودنا
بالقدرة على �أن نحكي �أنف�سنا ،وحتى على �أن نحمل ،من دون �أن نعلم� ،سردنا الدائم الذي من
ج�سد الإن�سان مر�آة الكون ،الأمر الذي
دونه ال نعود �إال ج�سد ًا �إن�ساني ًا (وهذا كثري �أ�ص ًال ل ّأن َ
يبلغ من الو�ضوح ح ّد ًا يجعله ال ُيد َرك �إال قلي ًال).
نحن نحمل هذا اجل�سد الإن�ساين املُركَّز على الكون ،والذي لواله ،ملا تع ّرف الكون
على ِ
نف�سه� .إذ لن يوجد ثمة كون يف الواقع .الكون الإن�ساين هو هذا اجل�سد الذي يجع ُل وجود
الكون الفيزيائي الفلكي ب�صور ٍة �أخرى ممُ ِكن ًا ،وهذا خمزون من الطاقة الذي ال �أحد يعرف
احلي .و�إذا كان ثمة يف الكون �أحياء واعون �آخرون،
عنه �شيئ ًا� .أقول اجل�سد الإن�ساين ،اجل�سد ّ
تبقى امل�شكلة هي ذاتها ،وامل�س�ألة هي ذاتها� .إمنا بهذا يكون الكون ،وفعل الكون ُمعطى له
مبعنى ما .وبعبارة �أخرى ،لي�س الكون غري قابل للمعرفة ،بل غري قابل للح�ساب �أي�ض ًا� .إذ ًا فهو
ي�ساوي ِ
ح�سب ع ُمره قب ًال على �سبيل املثال ،فنحن نعرف الآن ع ُمر الكون.
ال�صفْر .ولئن مل ُي َ
نحن� .أقول نحن بالت�ساوي مع الآخرين؛ ل ّأن احل�ساب الآن هو ح�ساب علماء الفيزياء الف َلكية
التوهج .
التو�سع ،من ّ
الذين يقولون لنا � ّإن ثمة  13,7مليار �سنة من الوجود ،من الظهور ،من ُّ
الإبرة ؟

تو�سع الكون الذي كان يف الأ�صل ،قبل االنفجار الكبري ،بحجم ر�أ�س
تق�صدون ُّ

لكن ر�أ�س �إبرة بال �إبرة .ر�أ�س �إبرة
متام ًا .فقد كان يف الأ�صل بحجم ر�أ�س الإبرةْ .
بال �إبرة ،هو يف الواقع «ال وجود»  .non-êtreوقد �شرح ابن ُر�شد ذلك ك ّله بكلمات قليلة حني
�أفاد ب�أننا يمُ ِكن �أن نقول � ّإن الكون �أز ّ
يل ،لكنّه ال َي�ستب ِعد �أن يظهر� ،أن يظهر يف الزمن� ،أي �أنّه
�أزيل ويظهر يف الزمن يف �آنٍ مع ًا .فكيف ُي ِ
حدث �أو يحفر الأز ّ
يل نقط ًة ويظهر يف الزمن ؟ ها
هي ،على وج ِه التقريب ،خلفية ت�ص ُّو ِر الكون عند ابن ُر�شد.
�شرقي ُو ِل َد يف
قد يكون هناك تف�سري �آخر للق�صة نف�سها جاء به ُمتف ِّق ٌه يف التوراة،
ٌّ
مدينة تُ�س ّمى �صفَد كما يبدو .لكني ال �أعرف عنه �شيئ ًا �أبد ًا .هذا �ساحر ،يعني ُمف ِّكر ،فيل�سوف
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يف ال َق ْبالنية .ي�شرح الكتابة العرب ّية التي هي املنبع امل�شرتَك للديانات التوحيدية الثالث؛
ل ّأن ما �س ّماه الإغريق «بيبليا» حني ترجموا من اللغة العربية ُم�ضي ِفني �إليه ال�سرد الإجنيلي،
كتاب �آخر هو القر�آن� .إذ ًا هذان الكتابان ُم�شرتكانِ
�إنمّ ا هو العهد اجلديدّ .ثم ي�أتي الحق ًا ٌ
مما يرتبط بفكرة البداية يف الزمن .لكنّها البداية يف الزمن
بني ال�شعوب الروحية الثالثةّ .
�شيء ما مقول كفعلٍ �صاد ٍر عن الأزَيل ،و َقول ابن ُر�شد ُم ِ
انطالق ًا من ٍ
ده�ش لأنّه ُيفيد ب� ّأن هذا
فعل �أزيل غري أ�نّه ي ِت ُّم يف الزمن .فكيف يمُ ِكن �أن يكون ،يف الآن نف�سه� ،أزل ّي ًا وي ِت ّم يف الزمن ؟
يف و�سعنا �أن نقول لأنف�سنا � ّإن هذا بداية يف الزمن ،قبل الزمن .فثمة �شيء ما قبل
حلظة البداية ! فما الذي يوجد قب ًالَ ،
قبل �أ ّي ِة بداي ٍة ؟ �شيء ال يتح ّرك� ،شيء �أزيل !
هل هذا ال�شيء هو ما ُيدعى ا ُ
خلواء  chaos؟
نعم ،هذا عند الإغريق الذين كانوا يقولون  :ال�شيء الأزيل هو ا ُ
لكن الرواية
خلواءّ .
ال�سام ّية� ،إذا �أخذنا جمموعات اللغات املن�ضوية حتت هذه الت�سم َية الرائعة التي �أطلقها
الفال�سفة الأملان الذين كانوا فقها َء ُلغ ٍة �أي�ض ًا ،كاللغة العربية واللغة العربية ،تقول � َّإن ال�شيء
الأزيل بداية ُمطلقة يف الزمن .الكالم هنا لي�س عن ا ُ
خلواء املوجود قبل هذا ال�شيء ! فال
ال�ساميني’ و‘ال�سرد الهيليني’ .ل ّأن ثمة خُ وا ًء ينتظم
خُ وا َء قبلي ًا ! هذا هو االختالف بني ‘�سرد ّ
�شيئ ًا ف�شيئ ًا من خالل تدخُّ ل عدد من الآلهة التي هي وجوه تبدو للعيان.
لكن ِلكونه قبل الزمنُ ،يقال  :هو �أزَلية
غري � َّأن ث ّمة يف الت�ص ُّور الآخر بداية ُمطلقةْ ،
لكن ما معنى �أزل ّي ِة انبثاق الزمن ؟ هذا منب ٌع خ ِف ّي تتعذّر معرفته ! على �أ ّية
لأنّه نقي�ض الزمنْ .
حال ،اجلميل هنا � ّأن ث ّمة ،يف الأحوال كافة ،طف ًال �سرد ّي ًا �أو ُعمق ًا �سرد ّي ًا ،هو هذا الكون الذي
باجل�سد-املر�آة.
اجل�س ِد العارف الذي �أدعوه
َ
ما �أمكن �أن يكون �سردي ًا لوال وجو ُد َ
ِ
ع�ضوي ؟
ج�سد الإن�سان من حيث هو جهاز
ّ
تق�صدون َ
حي ،بالإ�ضافة �إىل كونه
نعم ،لكنّي �أدع��وه باجل�سد-املر�آة ل ّأن ّ
خا�صته هي �أنّه ّ
عارف ًا �أي�ض ًا� ،أي ُمدرِك ًا� .إنّه مر�آة الكون .فمن غري هذه النظرة ،من غري هذه ال�ش َبك ّية ،من
ال�سماء،
غري هذه امل�ساحة ال�صغرية جد ًا ،ملا ُوجِ َد ال ّلون ،وال النور ،وال بريق النجوم ،وال زُرقة ّ
وال خُ �ضرة املراعي ،وال ال َز َو ْرد البحار.
حي ،ب�إمكاننا �أن ندعوه �إن�ساني ًا يف احلال التي نعرفها ،هذا �إذا مل
�إذ ًا ث ّمة ج�سد ّ
ج�سد الإن�سان؛ ل ّأن له هذه
تكن هناك �أج�ساد �أخرى ،ورُبمَّ ا ال َ
اجل�سدَ ،
يوجد يف الكون �إال هذا َ
املر�آة يف
مو�ضع بني العني والدماغ ،وما يتح َّرك بني الدماغ والعني �إنمّ ا هو �شيء ُن�سم ّيه الوعي
ٍ
طبع ًا� .إال �أننا ال نلم�س الوعي يف � ّأي مكان من الدماغ ،ولي�س ب�إمكاننا �أن ُندرِكه .وظيفة هذه
املر�آة هي �إيجاد الكون� .أكيد �أن هذه املر�آة ،بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،لغة ،ولها وظيفة اللغة� ،إذ
تعمل يف املنطقة نف�سها من اجل�سد؛ ل ّأن ال�ش َبكية والكالم يرتافقان ،ويرتبطانِ أ� ّو ًال بالدماغي
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اخلفي .فالنا�س جميع ًا يقولون  :ينتج الوعي بف�ضل الدماغ .لكننا ال منتلك �أية فكرة عن
ّ
ً
ُّ
وحدهم هم
العلماء
الدماغ.
عن
ا
�شيئ
نعرف
ال
أننا
ل
الوعي؛
إنتاج
�
من
الدماغ
ن
ك
مت
طريقة
َ
الذين يعملون على معرفته يف املخابر .وقد تع ّرفت على ٍ
واحد منهم هو جان-بيار �شاجنو
 Changeuxاخلبري الكبري يف علم وظائف الدماغ .كان واهن ًا �صحي ًا .وقد اعرتف يل ب�أنه
يتع َّر�ض لنوبات ُ�صداع ُمزمنة ،وحا ّدة جد ًا .كان ِ
واهن ًا �إذ ًا .غري �أنّه ،ب�سبب هذه النوبات ،كان
يعرف ك ّل �شيء عن الدماغ .ومع ذلك ،مل يكن يعرف �شيئ ًا عن عالقة الوعي بالدماغ.
على ُك ّل حال ،ما هو �أك ُرث �أهم ّية من العالقة بني الوعي والدماغ ،ماث ٌل يف العالقة
�ساب
بني ما منتلك من الوعي ال�ش َبكي للعالمَ  ،والكون ال�شا�سع الذي ما كان يمُ ِكن �أن َ
يوجد ِح ُ
ِ
تاريخه من دون �شبك ّيتنا ،و ُلغتنا ،ومن دون اللغات الب�شرية .ما كان يمُ كن �أن نعرف رقم 13
مليار �سنة؛ �إذ ما معنى الأرقام ؟ �إنّها اخرتا ُع اللغات ! فبغية الو�صول �إىل خلق الأرقام ،لزَ م
ن�سق كامل من اللغات.
وجود ع ّدة ُلغات ! وجود َ
هنا �أقول  :ك ّل �شيء ي�أتي من �سيبار ،املدينة ال�سومرية ال�صغرية حيث كان النا�س
يتك ّلمون ُلغ ًة اختفت اليوم كلي ًا مع �أنها اللغة الأوىل املكتوبة التي تتداخل مع اللغة الأ ّكادية.
عندما غزا الأكاد ُّيون �سومر ،وا�ستوىل امللك العظيم �سرجون على بالد ال�سومر ّيني ،بد�أت
الكتابة بالأ ّكادية �إ�ضافة �إىل الكتابات ال�سومرية الوليدة ،كما بد�أت كتابة اللغات ،وغدت
الرتجمة ممُ كنة .وهذا ما يو ّلد االختالف عن م�صر التي تر�سم اللغة ،وال حتتاج �إىل الرتجمة
ل َّأن الكتابة �أ�ص ًال ر�سم .على حني � ّأن ال�سومريني ال ير�سمون اللغة ،بل يكتبون على �ألواح من
ال�صل�صال .الر�سم على ال�صل�صال غري ممُ ِكن ،بينما يمُ كن الر�سم على ال َربدي .الكتابة
مما يعني � ّأن تلك اللغة مل
و�صلبان ،و�أ�شكال م�سماريةّ .
ال�سومرية بال�ضبط ،نقاط �صغريةُ ،
تعد ت�صويرية ،بل غدت �صوتية .و�سوف تتم ّكن ُلغة الكتابة هذه من كتابة اللغات املحك ّية
وترجمتها �إىل ُل ٍ
غات �أُخرى .حتى � ّإن لدينا �ألواح ًا ثنائية اللغة ،وهذه ظاهرة فريدة ،وخارقة
للعادة.
ر�أيت هذه الألواح ثنائية اللغة يف �سيبار حيث ت�أتي اللغة الأكادية ،يف ك ّل �سطر،
فوق اللغة ال�سومر ّية .و�أعطت �سيبار يف العربية (كما �شرح يل عالمِ �آثار عراقي وهو ُيريني
الألواح ثنائية اللغة وي�ضعها يف يدي) كلمة �سيبور ومعناها الق�صة ،وكلمة �سيفور التي �صارت
ال�سفْر والأ�سفار.
الكتاب� ،أي ِّ
ال �أع��رف كيف ت�ط� ّور معنى الكلمة م��ن ا�سم مدينة �سيبار �إىل ال��دالل��ة على
الق�صة .لكنّ ثمة فرقاً طفيفاً يف اللغة العربية بني «الزَّبور» الذي يعني الكتاب عا ّمة،
ّ
و»ال�سفْر» الذي يعني الكتاب الكبري .ومن هنا ت�سمية
فداللته حم�صورة مبزامري داوودِّ ،
«�أ�سفار» العهد القدمي.
هذا بحث بالغ الأهمية وخ�صو�ص ًا � ّأن الد ّقة ال�صوتية يف اللغة العربية تمُ ِّيز بني
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فرن�سي مثلي ال يعرف من هذه اللغة الوا�سعة �إال بع�ض
الكلمتَني على نح ٍو ال يمُ ِكن �أن ُيدركه
ّ
أ�شرت �سابق ًا .على ك ّل حال� ،أنا �أنقل ما �شرحه يل عامل
عانيت منه كما � ُ
نق�ص ُ
الكلمات .وهذا ٌ
الآثار العراقي وح�سب.
�إذ ًا ،يف هذه املدينة ال�سومرية الواقعة على ال�ضفة ال�شرقية للفرات ،تقريب ًا يف
منت�صف امل�سافة بني بغداد وبابل واملدائن ،ك�شف التنقيب الأثري عن �أ�شياء مده�شة� ،أي هذه
الألواح ثنائية اللغة التي كانت يف احلقيقة مكتب ًة من ال�صل�صال مك ّون ًة من الألواح امل�صفوفة
كما ت َُ�صفُّ الكتُب يف الرفوف .مل ي�سبق �أن ر�أينا مثل هذه املكتبة التي كانت ب�أكملها من
ال�صل�صال القابل للعطب �إىل درجة كبرية .و ُيقال اليوم �إن هذا كله قد اختفى إ� ْثر املعارك
التي اندلعت بعد غزو الرئي�س بو�ش للعراق .وال نعرف الآن �إن كانت زيارة هذا املوقع الأثري
ما تزال ممُ ِكنة� ،أم أ�نّه ُغ ِمر من جديد ،و ُقبرِ َ حتت الأنقا�ض .ال ندري ما فعله ٌ
جي�ش غازٍ
مبكتبة نادر ٍة حيث و ِلدت الكتابة ذاتها� .إذ مل ي ُكن لل�صل�صال قيمة جتارية توجِ ب ت�صديره،
تحف ًا .وبالتايل تُرِ ك ال�صل�صال ينهار.
وحتى من الناحية الأثرية ،مل ي ُكن بالإمكان �أن ُيج َعل ُم َ
رُبمّ ا هذا هو ما ح�صل .وقد نعرِ ف ع ّما قريب ،وبعد ك ّل ما حدث �أولئك الذين
�أغرقوا العراق يف احلروب .وقد نعرف �أي�ض ًا امل�صري الذي �آلت �إليه �سيبار .مهما ي ُكن ،ف� ّإن
الق�ض ّية ُم ّت ِ�صل ٌة بنقطة �أ�صلنا العلمي ،مبهدنا العلمي الذي جنِ د فيه ذاكرتنا .هذه الذاكرة
أهم ما
ُ�سجل ما ابتدعته احل�ضارة العربية وما �أ�ضافته �أي�ض ًا �إىل تلك الأ�صول .ولع ّل � ّ
التي ت ّ
ال�صفر الذي مل ُيع َرف قبلهم .لأنه مل ي ُكن ممكن ًا ،لوال
ق ّدمه العرب ،يف هذا ال�سياق ،اخرتاع ِّ
ح�ساب عمر الكون الذي ذكرته قبل قليل .فنحن ال نح�سب �إال با�ستخدامه ،نظر ًا
ال�صفر،
ُ
ِّ
ٍ
وحينئذ ُن�ضيف �أ�صفار ًا .و�إذا كان عمر الكون  13مليار �سنة،
لعجزنا عن ح�ساب كل دقيقة.
فهذا الرقم يتط ّلب �أ�صفار ًا كثرية ! ومن هنا تك ّونت ذاكرتنا ! ذلك �أننا ،كما ُق ُلت ،يف َكونٍ ال
يعرف ع ُم َره �إال بف�ضل �شبكية العني ،وكذلك بف�ضل اللغة الب�شرية القادرة على خلق ال�صفر
و ُنطقه.
والقادرة �أي�ضاً على خلق ال�سرد ،انطالقاً من ال�صفر ذاته� ،ألي�س كذلك ؟
مد ْدنا ال�صفر «ت ُْك ،ت ُْك ،ت ُْك» ،نالحظ
طبع ًا ،ال�سرد �أ�ص ًال داخل هذا ال�صفر .ف�إذا َ
ال�ضجة التي ُي ِ
ال�ضجة تُك ِّون �سرد ًا ،لأننا ُمن ّد �سر َدنا كما ُمي ّد العنكبوت �شبكته
حدثها .هذه
ّ
عاب ُر ِ
لكن هذا اللُّعاب،
وحنا
ال�سردي� .أعتقد � َّأن هذا جوهر الأ�شياءّ ،
ّ
ِب ُلعابه ،غري � ّأن لنا ُل َ
متام ًا ك ُلعاب العنكبوت ،لي�س مجُ ّرد ت�أ ُّملٍ
نظري ،ل ّأن وظيفته التقاط الذباب ،ونحن �إنمّ ا
ّ
نن�سج ،يف هذه ال�شبكةِ ،فع َلنا يف الكون الذي ي�ؤ ِّثر فينا ،ويلتقطنا ،وي�ستويل علينا ،حيث نكون،
يف ك ّل حلظ ٍة� ،أطفال �سردنا الذي يد ّلنا ،و ُيحاربنا ،وي�سجننا ،و ُيح ِّررنا.
ه��ل يعني ه��ذا �أنّ ال�سرد ي� ِل� ُدن��ا م��ن �أح���ش��ائ��ه ،و ُي�غ� ِّل��ف ك � ّل حلظة م��ن حياتنا،
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ويخيطها ،كما تب ّينون يف كتابكم التجربة ال�سردية وحت ُّوالتها
 transformations؟
مبعنى من املعاين ،ونحن �أطفاله ،نحن خملوقاته .لذلك فالتفكري
ال�سر ُد
ي ِلدنا َّ
ً
�سعي لر�ؤية كيف يخ ِرت ُع �سر ُد ال ِ
أحداث
حق ًا
ّ
بالق�صة لي�س بب�ساطة حكاية الأحداث ،بل هو ٌ
حلظات كثرية كهذه اللحظة .ث ّمة �ألف حلظة �أخرى،
الق�ص َة يف ك ّل حلظة ،وب�شكلٍ دائم .ث ّمة
ٌ
ّ
ٌ
يحكي
أن
�
َّت
ق
�
ؤ
م
ل
بط
فيها
ريد
ي
التي
اللحظة
أن
�
ق�صة حدثت ت ّو ًا ،كي ُيحاول كتابتها،
غري ّ
ُ
ّ
والتم ُّكن منها ،و�أَم َث َل ِتها ،وتنظيمها ،ورُبمّ ا �إكمالها.
ح�ضر خطاب ًا بليغ ًا كي ُينهي الثورة ،ويف الوقت عينه ،كي
روب�سبيار مث ًال هو الذي ُي ِّ
واع جد ًا يبغي ال�سيطرة
ي�ضع بنف�سه خامتة الأحداث� .إذ ًا هذا خطاب نرج�سي� .إال �أنه
خطاب ٍ
ٌ
ح�ضر هذا خالل �شهر .و�أراد من خالله �أن ُيعطي در�س ًا عن الثورة� ،أن
على الفو�ضى ،وقد ّ
ينتقدها و ُيبينّ �أن بع�ض ًا من �شخ�ص ّياتها مل ي�أخذ ب�أ�سباب احلكمة ،وبع�ضها خرج عن جا ّدة
ال�صواب .ويبدو أ�نّه ،بغية �إنهاء خطابه ،زار قرب ُمع ّلمه ،و ُقدوته ،ومثله الأعلى جان-جاك
رو�سو.
ّ
ُيلقي روب�سبيار هذا اخلطاب ،ف ُي�صفّق النا�س جميع ًا ،وال يجر ؤ� �أح ٌد على �أن ميتنع
عن الت�صفيقِ خلطابه .فهو ال يخت ِلف عن خطاب �أي ُم�ست ِب ّد ُمط َلق مثل �ستالني ،ومثل �آدولف
ٍ
حاالت
وعدم الت�صفيق �أمر خطري يف
هتلر حني ُيلقي خطاب ًا ،وي�صفّق احلا�ضرون جميع ًاَ ،
لكن
دت حالة ُيحكى عنها يف ال�صني �أثناء الثورة الثقافية ،ال �أعرف متىّ ،
كهذه� .سبق �أن ُوجِ ْ
مفادها � ّأن النا�س ال يجر�ؤون حتى على التو ُّقف عن الت�صفيق� .إذ ينبغي �إعطا�ؤهم الأمر
بالتو ّقف عن الت�صفيق ،و�إال فال يتو ّقفون �أبد ًا.
�إذ ًا النا�س ك ّلهم ُي�صفّقون لروب�سبيار ٍ
�صمت تا ّم .وبعد ذلك يقوم
حينئذّ .ثم ُي ْطبِقُ
ٌ
طاب رائع ! َل�سوف
�أحد الن ّواب ،الأكرث انتهازية ،بتمجيد اخلطاب الفاتن قائ ًال � :إنّه لخَ ٌ
ُن ِ
ر�سله �إىل �أقاليم فرن�سا ك ّلها لكي يقر�أه النا�س كاف ًة ،ولكي يتع ّلمه الأطفال دون ا�ستثناء؛ لأنّه
حق ًا خطا ُبنا املط َلق.
وعلى حني غ ّرة ،ينبثقُ �س�ؤال يطرحه �أحد احلا�ضرين الذي ُذ ِكر ا�سمه يف اخلطاب
يف معرِ �ض احلديث عن �شخ�صيات الثورة التي حادت عن الطريق ال�سليم (ومل يذ ُكر روب�سبيار
�إال ا�سمه مقرون ًا با�سم ُمعاوِنه غري املعروف ،وكان ا�سم هذا املُعاون ماالرميه ،كا�سم ال�شاعر
املعروف ،وقد يكون �أحد �أج��داده) هو النائب كامبون  Cambonامل�س�ؤول عن املالية .لفظ
روب�سبيار ا�سم ماالرميه ،لكنّه مل ي ُكن يعرف � ّأن ماالرميه �سيكون �شاعر ًا كبري ًا .أ� ّما ماالرميه
يخ�ص
املذكور ،ماالرميه البائ�س فكان نائب ًا مغمور ًا ومجُ َّرد ُمعاون النائب امل�س�ؤول عن ك ّل ما ّ
ال�صمت ،وقف «كامبون» يف وجه روب�سبيار ي�س�أله با�ستنكار :
التمويل .يف تلك اللحظة من ّ
«ملاذا تلفظ ا�سمي ؟ ماذا تريد �أن تقول عنّي ؟» .وير ّد روب�سبيار بارتباك « :ت ّب ًا ! ال� ،أبد ًا ،مل
�أقل �شيئ ًا ! �أقول هذا هكذا ،لكنّي ال أ�تّهم �أحد ًا !»
L’expérience narrative et ses
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ٍ
حينئذ تعالت �أ�صوات اجلمهور الذي بد�أ ُيهاجمه بالقول « :ال ي ّتهم �أحد ًا ،كيف هذا ؟!»
وبالتايل �صار ك ّل ٍ
أردت َقو َله ؟» .ويف النهاية،
فرد يت�ساءل « :و�أنا ملاذا مل تذكر ا�سمي ؟ ما الذي � َ
ج�سد اخلطاب البليغ
وبعد ثالث �ساعات من َ
اجلدل اجلهنّميُ ،و ِ�ضع روب�سبيار ،الذي كان ُي ِّ
املُ ِ
ر�سل �إىل ال�سجن .ومن َث ّم ُيح ِّرره
تما�سك ،مو�ضع االتّهام� .إنّه الآن ُم ّتهم ،وموقوف ،و ُم َ
الآخرونُ ،ث ّم يخو�ض ما ُي�شبِه املعركةِ ،لتبد�أ نهايتُه من بع ُد .يتلقّى طلقة ُم�س ّد�س يف ف ّكه،
عدم الحق ًا على املق�صلة
فيفقد القدرة على الكالم .ويف اليوم التايل ،ت ّتهمه املحكمة وتنفيه ِل ُي َ
القوي الذي كان يحكم ،وي�أمر و َينهى.
الرجل ّ
مع �أنّه هو ُ
كان روب�سبيار يحكم بخطاباته البليغة يف اجلمعية الوطنية ،تدعمه الن�ساء اللواتي
كان ل ُه ّن دو ٌر حا�سم يف �إجناح الثورة .ففي �سنة  ،1791اقتح ْم َن ق�صر فر�ساي احتجاج ًا على
امللك لوي�س ال�ساد�س ع�شر الذي �أخذه اله َلع حني عاد من رحلة ٍ
�صيد ور� ُآه ّن محُ ِت�ش ٍ
دات يف
الق�صر ُيطال ْبنَه بتوقيع �إعالن حقوق الإن�سان ال�صادر منذ عام  .1790فما كان �أمامه �إال
ملطلبهن.
االن�صياع
ّ
لكن كان ُي�س َمح لن�ساء ال�شّ عب بح�ضور
�آنذاك ،مل ي ُكن يف اجلمعية الوطنية �أية امر�أةْ .
ِ
خطابات روب�سبيار ،ويعلو
ي�سمعن بحما�س ٍة
اجلل�سات على �أن يج ِل ْ�سن يف ال�شُّ رفات .وهكذا ُك ّن
َ
قدم على نقده ! لقد حكم باخلطابات وبوقعها
هن
واحتجاج ّ
�صف ُري ّ
هن �إذا قاطعه �أح ٌد �أو أَ� َ
ُ
على ن�ساء ال�شعب يف باري�س ،مع �أنّه مل ت ُكن عنده �صاحبة ،ومل يتز َّوج �أبد ًا .كان ي�س ُكن غرف ًة
ا�ست�أجرها من ّ
جنار عنده بنتان تعمالن معه يف ال ِنجارة .ومن طريف الأمور � ّأن روب�سبيار
النجار تكفّلتا بحمايته حيث كانت ك ٌّل منهما
كان يتج ّول من دون ح َر�س �شخ�صيّ .
لكن بنتَي ّ
حتمل ع�ص ًا غليظ ًة وتُه ّدد ك ّل َمن يقرتِب ِمن ُغرفته .كما كانتا تُرا ِفقانه ،عند خروجه ،م�سافة
ُمع ّينة ت�ؤ ّم ِ
بعدها عليه ،وتعودان.
نان َ
حق ًا ! التاريخ ملي ٌء باملُفارقات ،ولع ّل خطاب روب�سبيار الأخري �أن يكون �أكرث هذه
لكن ينبغي
املُفا َرقات �إلغاز ًا؛ لأ ّن��ه ينطوي على
ٍ
غمو�ض عجيب .فالثورة حقّقت �أهدافهاْ ،
تنقيتها من ال�شوائب .فما هذه ال�شوائب ،ومن كان يق�صد على وجه التحديد ؟
كان روب�سبيار يف البداية �ض ّد ا ُ
حلكم بالإعدام ،وقد �أع َّد ِخطاب ًا يف هذا املو�ضوع،
وع َر�ضه للت�صويت يف الربملان ،ف�ص ّوت �أن�صار امل ِلك �ض َّدهَ .قتل امل ِلك الذي كان مع ا ُ
حل ْكم
بالإعدام ،وعاد ِل ُيواجه ،هو نف�سه ،اتّهام ًا بال ُعنف والإرهاب ،و ُيقتَل ِلتُقفَل حلق ُة ال ُعنف مع
نهايته.
املُفا َرقة الأخرى � ّأن ال�شاعر �آندريه �شينييه ُ Chénierق ِتل على املق�صلة ذاتها ،بعد
كتبت يف هذا املو�ضوع ق�صيد ًة كي �أ�سخر من �صديقي
يوم واحد من �إعدام روب�سبيار  .وقد ُ
ٍ
Badiou
باديو
آالن
�
عجب ًا بك ّل �شيء يف الثورة الفرن�سية
م
كان
الذي
الروائي
والكاتب
الفيل�سوف
ُ َ
حتى مبظاهرها الإرهابية العنيفة.
ال�صعيدّ � ،أن يف باري�س �شارع ًا با�سم كامبون
من املُفارقات التاريخية ،على هذا ّ
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ُقرب �ساحة الكونكورد ،ولي�س فيها �شارع با�سم روب�سبيار .وذات يوم ح ّدثني الرئي�س فران�سوا
ميرتان (الذي كان �ض ّد حكم الإعدام ،وهو الذي �ألغاه يف فرن�سا) ب أ�نّه ُيف ِّكر ب�إطالق ا�سم
روب�سبيار على �أحد �شوارع العا�صمة .غري �أ ّن��ه تراجع كي ال ُي ّتهم ب�أنه من �أن�صار ال ُعنف
والإرهاب.
هل ِ
ال�سرد ؟
ي�ص ُّح� ،إذا فهمنا �أنّ روب�سبري قتي َل ِخطابِه� ،أن يكون بذلك �ضح ّي َة َّ
ال�سرد كطلقة مدفع تنعطف فج�أةً ،تُد ِّوم وتعود
�أجل ! قتله اخلطاب ،وارت ّد عليه َّ
لكن �سرده ،يف الوقت ذاته ،نقطة
�إىل َمن �أطلقها� .إنّه لمَ �سا ٌر �شديد الغرابة .ح ّق ًا قتله �سر ُدهّ .
�أ�سا�س ّية .ذلك �أننا ،بطبيعة احلال� ،أطفال �سردنا� ،أوالد �سردنا املُخج ِلني .الفل�سفة حتكي
نف�سها با�ستمرار ،من دون �أن تعرف ،كما يبدو� ،أنها تفعل ذلك ،ويف ك ّل م ّرة تعتقد �أنها حتكي
َ
الفل�سفة حكاي ًة نهائية.
لكن الذي ح�صل � ّأن ذاك الذي �أراد �أن يك ِّون فل�سف ًة نهائية ،حكى ،هو نف�سه،
ّ
التاريخ بقد ٍر من الق�سوة جعله يتق ّدم ب�سرده الفل�سفي على ق�سو َة التاريخ� .إنّه �أ ّول من حكى
تكتمل �إال بعد ع�شر �سنوات الحقة .مل ِ
�إباد ًة لن ِ
يحكها بو�صفها �سرد ًا ،بل من حيث هي و�صفة.
وهنا نرى � ّأن ال�سرد الفل�سفي كان يبغي �أن يكون فعل التاريخ ذاته ،ومن ال�ضروري بالتايل
لكن ال ي�صل �إىل التفكري يف
ق�صته
اخلا�صةْ ،
ّ
التفكري فيه من حيث هو فعل �سردي ُمط ّعم على ّ
ذاته بو�صفه �سرد ًا على نح ٍو كامل ،بل يبغي �أن يحكي ك ّل �شيء ُدفعة واحدة� ،أن يكون �سرد ًا
ُيريد �أن يقول ك ّل �شيء� ،أن يكون و�صف ًا كام ًال ،و�صف ًا جدير ًا حتى بت َت ُّبع حركة الزمن كما يف
نظرية هيغل الذي حاول �أن يكون جدلي ًا ،بقراءة مت�ضي عبرْ التاريخ ،وتُغط ّيه ب�أكمله ،وجتعله
يتق ّدم ،وتلحق به ُمتعقِّب ًة خُ طاه.
تاريخ الفل�سفة لي�س ،بب�ساطة ،فل�سفتَها ،بل هو الفل�سفة نف�سها حني تت أ� ّمل ذاتها.
فهي حتكي ذاتها بو�صفها ابن َة ذاتها� .أعتقد �أن دخول الفعل ال�سردي يف الفل�سفة �شيء من
ِ�س ّرها الواجب تعميقه ،وهذا ما مل تفعله بع ُد ،و�أجِ د � ّأن من واجبي �أن أُ�ع ِّمقَه ،و�أمتنّى �أن �أنجُ زَ ه
بجهودي ،و�أُو ِّل��ده بكتاباتي .كان عنوان �أ ّول كتاب ن�شرته لغات �شمول ّية ،وهو و�صفٌ للحظة
تاريخية بالغة الق�سوة والعنف ،لكنّها منوذ ٌج �أي�ض ًا� .إذ لي�س ث ّمة حاالت كثرية ممُ اثلة .هناك
باملُقابل ،مث ًال ،اللحظة الرو�س ّية املُنا ِق�ضة من حيث املبد�أ؛ فالبل�شفية نقي�ض الناز ّية ،لكنّهما
حد أ�نّه كان ال ُب ّد ،يف حلظة ُمع ّينة ،من �أن تتحا َلفا ،خالل �سنتَني ،حتا ُلف ًا
ُمتناق�ضتانِ �إىل ِّ
ُ
ُغذي �إحداهما الأخرى ،وتتعاونان� .إذ ُي ِ
م�صريي ًا يف ال�س ّراء وال�ض ّراء ،ت ِّ
ر�سل الرو�س قطارات
كاملة من مع ّدات �صناعة الأ�سلحة ،كاحلديد ،واملوا ّد احلرب ّية �إىل �أل ّد �أعدائهم الذين كانوا
ح�ضرون الهجوم عليهم ،والذين �أحلقوا بهم �أ�ش ّد �أنواع الأذى .وقد ا�ستم ّروا يف تزويدهم
ُي ّ
ِ
احلرب بينهما.
اندلعت
باملعادن والكربون ،والقمح طيلة الليل .ويف ال�ساد�سة �صباح ًا
ُ
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�أال تُذ ِّكرنا حلظة التناق�ض التكا ُملي هذه� ،إذا نظرنا من زاوية �أخرى ،بالعالقة
ب�ين ال�شيوعية يف ال�صني ،واالم�بري��ال�ي��ة الأم�يرك�ي��ة� .إذ ل��وال ال�صني الن�ه��ار االقت�صاد
الأمريكي ؟
من دون ّ
�شك .لو تو ّقفت ال�صني ،على ال�صعيد االقت�صادي ،عن �شراء الدوالرات
الأمريكية ،النهار الدوالر .فالدوالر ال ي�صمد �إال ل ّأن ال�صينيني ي�شرتونه ك ّل يوم على �شكل
�سندات خزانة لكي يعي�شوا وي�ستم ّروا .لأنّهم بهذه الدوالرات ي�شرتون البرتول العربي الذي
دوام حياتهم ،نظر ًا لعدم وج��وده عندهم مبا يكفي بالدهم
يحتاجون �إليه لكي ي�ضمنوا َ
ال�شا�سعة .وم��ن ُح�سن احل��ظ أ�ن��ه لي�س ب�إمكان ك�� ّل �صيني ،حتى الآن� ،أن ميتلك �سيارة
‘فيات’خا�صة ،و�إ ّال َلكان العالمَ خبا� .إذ ًا ال ُب ّد لل�صني من كمية من الدوالرات ل�شراء البرتول،
ّ
وكي حت�صل على الدوالر ،ينبغي �أن يتوفّر الدوالر ،وبف�ضل �شرائها للدوالر ،ما يزال يحتفظ
مما يعني �أننا نعي�ش يف دار ٍة ُمغلقة.
بقيمتهّ .
هل نفهم من هذا ،بالتايل� ،أ َّن ال�شيوعية تُ�ساعد االمربيالية على الوجود ،يف
حني �أنها كانت َع ُد َّوها التاريخي ؟
َعد ُّوها املط َلق ،نعم.
بال�سرد املُ�ضا ّد
�إذاً ما ذا ت ُّ
ال�سرد ؟ هل يمُ ِكن �أن ُي�س ّمى َّ
ُ�سمون هذا َّ
نف�سه
نعم هذا �سر ٌد ُم�ضا ّد ُم َ
ال�سرد اجلامع  archi-narrationالذي ُيغ َّلف َ
ت�ض َّمن يف ّ
حتى النهاية ،وقد �أدرك أ�نّه ،يف � ِآخر الأمر ،جمموع كام ٌل تقريب ًا لكونه منطوي ًا على ذاته ،لكنّه
نوجد فيه ،نحن يف
يحمل ،يف الوقت نف�سه ،تنا ُق َ�ضه� ،أي تعا ُر�ضه املط َلق .هاهو العالمَ الذي َ
حلق ٍة ُمف َرغة من ُلغ ٍة ،بالغة اخلطورة ،لكنّنا ال ن�ستطيع َ
العي�ش من دونها .هذا خطري لكنّه ،يف
حقيقته� ،ش ْرط وجودنا وبقائنا.
 anti-narration؟

�إذاً نحن نرتهِن بهذا التنا ُق�ض كما ترتهِن م�شروعات حياتنا ؟
ال�صرا ُع دوم ًا كما كان يقول
نعم� ،إنّه بقاء احلياة ،اال�ستمرارية احل ّية التي حكمها ِّ
ال�صراع.
الإغريق� ،أي �أنّها حتمل احت�ضا َرها يف داخلها .االحت�ضار ،باملعنى الإغريقي ،هو ِّ
احلي .هذه معجزة ،بقاء خارِق ت�ضمنه ق ّو ُة
ُ
ال�صراعات حتمل املوت .واملوت يحمل ا�ستمرا َره ّ
ِ
وجو ِد تنا ُق�ضه احلتمي املط َلق.
�أميكننا �أن نقول ،ا�ستناداً �إىل هذا� ،إنّ هايدغر كان على حقّ ؟
ال�سخرية الكامنة يف هذه الفكرة.
نعم ،لكنّه مل ي َر ُّ
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ق�صدت أ�نّه كان على حقّ حني قال « :هكذا �سوف ن�سقط يف الع َدم عندما نُن ِكر
اللحظة ال�سابقة بتقدمنا خطو ًة �إ�ضافية� ».أي �أننا �سنقفز يف الالوجود.
يف احلقيقة ،الالف ّعال هو محُ ِّرك ‘الكائن-هنا’  ،être-làفـ «نحن-هنا» لأننا ُن ِنكر
اللحظة ال�سابقة بتق ّدمنا خطوة �إ�ضاف ّية .غري � ّأن ث ّمة يف هذه العملية �شيئ ًا مخُ ِّرب ًا� ،شيئ ًا
دمر ًا .فقط هنا حيث يكون متام ًا على حقّ  ،وال يكون على حقٍّ �أبد ًاُ ،يزا ِي ُد على هذه الق�سوة
ُم ِّ
باغي ًا الإكثار منها ،ونحن ِ
نكت�شف
ن�صو�صه جهنّمية الق�سوة التي كت َبها يف الثالثينيات من
َ
القرن املا�ضي ،وبالتحديد بني عامي  1933و  1940حيث يبدو �أنه ا�ستدعى ك ّل املجازر ،وك ّل
الكوارث التي تذهب �صو َبه .فحتى ذلك احلني ،حدثت املجازر نتيجة وقائع التاريخ ،وفاعلي
ِ
لكن الفال�سفة كانوا ما يزالون يخ�شون �أن تُرهبهم هذه الق�سوة ،وكانوا
ي�ستب�سلون يف
التاريخّ ،
�سبيل قهرها ،يف �سبيل ّ
تخطيها.
لكن هايدغر ،على العك�س متام ًا ،تز َّيد ،فهو �أكرث ق�سو ًة من مم ّثلي التاريخ القُ�ساة؛
ّ
لأنّه قب َلهم .و�إنّا َلنت�ساءل ع ّما �إذا كان يعي هذه الق�سوة ،ونت�ساءل �أي�ض ًا  :كيف كان يكت�شف
هذا ؟ لأننا ال نعرف ن�صو�صه القا�سية �إال منذ ن�شْ رها ،الحق ًا ،يف م�ؤ ّلفاته الكاملة .وهو الذي
ح�ض ْرها وارثون �أو باحثون.
ح�ضر هذه امل�ؤ ّلفات بنف�سه ،وفيما بعد مل ُي ِّ
ّ
�ألي�ست هذه امل ؤ� ّلفات من�شورة بعد موته ؟
ال ،أ�ب��د ًا .فهي من�شورة بعد موته ،لكنّه هو الذي �أع ّدها ل ُتن�شَ ر بعد موته .وهذا
نادر احلدوث .مث ًال مل ي�ستدرك كانط �أو جان-جاك رو�سو �أو فولتري م�ؤ ّلفاتهم الكاملة ،ومل
ين�شغلوا بها .ماتوا وا�ستمروا يف الكتابة �أحيان ًا حتى �أ ّيامهم الأخرية .لكنّهم مل يبحثوا عن
ُح�صى م�ؤ ّلفاتهم وتجُ َمع و ُتن�شَ ر.
معرفة كيف �ست َ
ح�ضر م�ؤ ّلفاته الكاملة ،فق ّرر ك ّل �شيء ،و�أع ّد
فكان �أ ّولَ فيل�سوف ها ّم ّ
�أ ّما هايدغر َ
ِ
اخلطوات كافّة ،واختار النا�شر ،وو ّقع عقود ًا ،و�شرح الأمور يف و�ص ّيته .وماذا جند يف هذا ؟
جنِ د ن�صو�ص ًا �شنيعة �شريرة للغاية ،تُعا ِدل ق�سوتُها ق�سوة �أ�سو�أ خطابات الفوهررّ � .إن هاهنا
قوي طبع ًا ،ونراه ُيعنى بق�سوته
ُلغز ًا فل�سفي ًا غريب ًاُ ،لغزَ العقل الب�شري؛ لأن هايدغر عقل ّ
مثلما ُيعنى ط ّباخ مبطبخهّ .
ا�ستثنائي �إىل ح ّد ال�شذوذ.
ال�شك � ّأن هذا
ٌّ
هاهو ِ�س ُّرنا� ،س ّر القرن الع�شرين .لذا على ع�صرنا احلايل الآن �أن يتم ّثل هذه
اخلمر ع�سرية اله�ضم قلي ًال� ،أن يتم ّثل الإفراط يف ال�شُّ ْرب من هذه الفل�سفة املُ ْ�س ِكرة .فث ّمة
نوع من املر�ض الفل�سفي بعد هايدغر �إذا جاز لنا القول ،وعلى القرن احلادي والع�شرين �أن
ي ّت ِخذ موقف ًا من هذا ،وهو يفعل ذلك من خالل خ�صوم ٍة هائجة؛ لأن الهايدغر ّيني الذين
غدوا �أكرث �ضراو ًة وا�ضطرام ًا ،وحت ُّم�س ًا ،ال يريدون حتى قبول ر�ؤية ُلغز الق�سوة الهايدغرية.
ال ُيريدون �أن يتح ّدثوا عنها ،وال ُيريدون �أن يتح ّدث عنها �أحد ،وال �أن يعرفها �أحد .ويف الوقت
نف�سه ،هم الذين ين�شرون هذه الن�صو�ص بعناية ك�أطفالٍ يزرعون ب�ستان خُ �ضار ج ّدتهم
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وح ّب ،على حني � ّأن يف هذا الب�ستان هيك ًال عظمي ًا هائ ًال هو ذاته �ضحية اجل ّدة .هذا
بعناية ُ
رهيب  ...ج ّدتهم قاتلة ! هذا غري ممُ ِكن .وقعت اجلرمية يف ب�ستانها ال�صغري !
يبدو يل الآن ،بعد �أن قر�أت جمموع ًة من م�ؤ ّلفاتكم الفل�سفية ،كـ العقل ال�سردي
والفخ ،Le piège
 ،La raison narrativeوالتجربة ال�سردية ،وحت ّوالتها الذي ذكرتُه قبل قليلّ ،
ولغات �شمولية  Langages totalitairesوغريها� ،أنّ فل�سفة هايدغر تُ�شكّل حمو َر فل�سفتكُم،
فما قو ُلكم يف هذا اال�ستنتاج ؟
أبت على البحث ،فيما وراء هايدغر ،عن ُجرح اللغة يف �ألف نقط ٍة
احلقيقة �أنني د� ُ
و ُنقطة .لذلك �أعود ك ّل م ّر ٍة �إىل هايدغر من زاوية خمتلفة ،متام ًا مثلما �أفعل يف حوارِنا هذا.
�إن كان البحثُ عن ُجرح اللغة تعري ًة ملوا ِقفَ �سلبية اتّخذها� ،أُري��د �أن �أ�ستفهِم
منكم ع ّما �إذا كان قد �صدر عن هايدغر �شيء ُيهاجِ م فيه الأعراق والطوائف الأخرى� ،أو
الآخَ ر بوج ٍه عام.
ن�ص املحا�ضرة التي �ألقاها �سنة  ،1933وعنوانها ‘املدخل �إىل
طبع ًا .ففي ّ
الفل�سفة’ُ ،يهاجِ م ما ُي�س ّميه بالفل�سفة العربية اليهودية (�أي فل�سفة ابن ُر�شْ د ،وامليموين)،
وي ُع ّدها مو�ضو َع ازدراء .وي�ستخدم بالأملانية ت�سمية ت ِ
ُ�ضحكنا يف فرن�سا هي‘�آرابي�ش هودي�ش’.
فهايدغر ُيهاجِ م ابن ُر�شد وهو يجهله ،ويعت ِقد �أنّه محُ ِ ٌق يف هجومه ال ل�شيء �آخر غري أ�نّه
بب�ساطة يزدري هذه الفل�سفة ! الأدهى من هذا � ّأن هايدغر كان يجهل � ّأن العرب ترجموا
وعلومهم �إىل اللغة العربية ،و�أبدعوا ِعلم اجلبرْ  ،ومفهوم امليتافيزيقيا الذي
فل�سفة الإغريق َ
ِ
لي�ستخدمه لوال فل�سفة �أبي ن�صر الفارابي .ذلك � ّأن �أملانيا كانت غابة وح�ش ّية �ضاع فيها
ما كان
اجلي�ش الروماين ،ول ّف ْته ال ّرهبة ،فخاف منها .والأملان يفتخرون ب أ�نّهم �أخافوا الإمرباطورية
الرومانية بغاباتهم ِ
املوح�شة .لذلك حينما دخلها مفهوم امليتافيزيقيا ،كان و ْق ُعه انت�صار ًا
كبري ًا مل َي ْ�س َع هايدغر ملعرفة م�صدره.
وهل كتب �شيئاً يدعم فيه الفوهرر ؟
كتب له نوع ًا من بيانٍ �أو �إعالن الإميان  kenntnisالأقرب �إىل ما ُن�س ّميه بالفرن�سية
م�ضمون هذا الإعالن ُيجيز اقتتالَ الأعراق ،و�إفنا َء ِ
بع�ضها الآخر.
.profession de foi
بع�ضها َ
ُ
هذا امل�ضمون قائم على احتقار الآخَ ر ،واحلال � ّأن حمور فل�سفتي ،النابع من ر�سالة الفل�سفة
اجلوهرية� ،إنمّ ا هو احرتام الآخ��ر� .إذ يجِ ب الإن�صات �إىل �سرد الآخ��ر؛ ل ّأن هذا هو مبد�أ
رجل ال يفقه � ّأي ٍ
�شيء يف الفل�سفة،
الأخ�لاق الأ ّول� .أ ّما هايدغر فقد اختزل الفل�سفة �إىل ُ
انعدام الفكر ،وهايدغر ر َكع �أمام هذا ال ِف ْكر
هو هتلر.هتلر يمُ ِّثل الدرجة ِ�صفر من ال ِف ْكر،
َ
املنعدم.

الآخر | �شتاء 2012

323

324

الفل�سفة والإبداع الأدبي � :س ْر ُد الوجود والآخر

�أين نيت�شه من هذا ك ّله ؟
�آه ! نيت�شه على النقي�ض من هذا.
لقد ق ّدمتم عنه برناجماً �إذاعياً ُم�سل�س ً
ال ،و�أ ّلفتم عنه كتا َبني ،ف ِب َم يتم َّيز هذا
املتخ�ص�ص ؟
الفيل�سوف الذي ي�ص ُعب فهمه على غري
ِّ
نعم ،ق ّدمت ع ّدة حلقات خالل ال�سنة �صفر من هذا القرن .مل � ِ
أهدف من هذا �إىل
�أن �أترك ب�صم ًة على الع�صر ،بل كان الأمر حم�ض ُم�صادفة .ا�ستغر َق ِت احللقات �صيف العام
وكنت �أق ّدمها يومي ًا ما عدا يوم الأحد .جاءت الغاية من هذه احللقات تكملة ملا بحثته
ُ .2000
كتابي عن هذا الفيل�سوف املُ ِ
يح�سب املرء أ�نّه
ده�ش بفكره النقدي .فهو ُيحاور ذاتَه حتى َل َ
يف َّ
متناق�ض .غري �أنّه ،يف حقيقة الأمر ،كان يح ُلم ٍ
بكتاب كبري مات من دون �أن ُينجِ زه هو �إرادة
الق ّوة الذي بناه على فكرة انقالب ال ِق َيم ال�سائدة الذي يحدث �أمام �أعيننا يف ك ّل حلظة.
بح�سب هذه الفكرة ،يقبل نيت�شه ِب ُعنْف التاريخ الذي ترتهن به عظائم الأم��ور؛ فلوال هذا
ال ُعنْف ملا كانت الإمرباطوريات .وحيث � ّإن ك ّل ٍ
�شيء يف التاريخ ُعنْف ،وغزو ثقايف ،فلن يكون
الواقعي� .إنّها �ضرورة الإن�صات �إىل �أحداث التاريخ.
تاريخ مكتوب من غري التاريخ
ث ّم َة من ٍ
ّ
واجلدير بالذكر � ّأن هذا الإن�صات ق�ض ّية جوهر ّية يف ِّ
ال�شعر.
ُن�صت الآن �إىل تلك الأزمة االقت�صادية وما ينتج عنها من � ٍ
كيف �سن ِ
أزمات �سيا�سي ٍة
واجتماعية ح��ا ّدة ،وهل يمُ ِكن �أن ن ُع ّد كتابكم الأزم��ة ،والفُقاعة ،واملُ�ستقبل يف االقت�صاد
ال�سردي ال�صادر �سنة  La crise, la bulle et l’avenir dans l’économie narrative ،2010نوعاً من
ّ
الإن�صات الذي ي�شي ب�أنّ االمربياليةُ ،م�ش ِعل َة الأزَمات ،تكاد تعجز عن جتديد نف�سها من
مما يقود العالمَ ك ّله �إىل حا ّفة الهاوية كما ُيف َهم
خالل العوملة واقت�صاد ال�سوق ِّ
املتوح�شّ .
من قو ِلكم يف الكتاب « :االقت�صا ُد العاملي ُيوا ِكب االقت�صا َد الأمريكي ،باتجّ اه ُثقْبٍ �أ�سو َد
ن َه ٍِم حيث يبدو �أنّ العالقات الدول ّية وبقية العالقات تجُ ّرب خطر �أن يبتلعها» ؟
َمن ُي�ش ِعل الأزمات ؟ هذا هو املده�ش كتجريب� .إذ تُع ّلمنا الأزمة ،بطريقة ما� ،شيئ ًا
َوري .فما كان ي�ستغرق
جديد ًا عن �أ�سلوبنا يف التوا�صل املُعا�صر الذي هو ا�شتغا ٌل على الف ّ
مما يجعل منها حيوان ًا فوري ًا
عقود ًا بل قرون ًا ِل ُينقَلُ ،ينقَل الآن فور ًا وبالتايل ُيطيرِّ الأزمةّ .
طائر ًا .ذلك � ّأن �أزمة ك�أزمة �سنة  1929ا�ستغرقت ،كي ت�صل �إىل �أملانيا ،ع ّدة �أ�شهر ،وقد
ت�أخّ رت الأزمة الأملانية �سنة عن الأزمة الأمريكية.
الآن ،ك ّل �شيء فوري .وهو ،يف الوقت نف�سهُ ،يع ّلمنا فَورية االقت�صاد العاملي وجانبه
ال�سحري من جهة ،وم�أ�ساته من جه ٍة �أخرى .كما �أنه ُيظهر الق ّوة ال�سردية التي تُدير النوع
َ�صِ ،
املنت�شر الآن ب�سرعة ال�ضوء ،ب�سرعة الو�سائل
الب�شري .حيث نرى � ّأن ما ُيقال ،ما ُيق ّ
ال�سمعية الب�صرية احلالية ،هو ،يف �آنٍ مع ًا ،ق ّوة ال�سرد الب�شري الفائقة ،مبعنى �أن االقت�صاد
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نح�سب� ،أن ِ
�سردي ،وعلينا بالتايل �أن ن�سمع �أنف�سنا ونحن ِ
ن�صل �إىل معرفة �أنّنا عبيد
ذاته
ّ
�سردنا �أو �أ�سياده� .إذ ًا يتح ّتم علينا �أن ُن ِ
ح�سن �إدارة ال�سرد الب�شري.
ينبغي ،بغية �إدارة ال�سرد� ،أن ُندير ال�سرد امل�ستقبلي �أي�ض ًا؛ �إذ ما معنى �أزمة ؟ �إنها
ٍ
�إفراط يف رهانٍ قادم ،ومتويل
بتق�سيط يبيع امل�سكن املُباع حتى قبل �أن ُي�س َكن .وقد ر�أينا هذا
النظام الأمريكي املجنون الذي كان ُيراد تطبيقه يف فرن�سا� .سوف ي�صري النا�س جمي ُعهم
�ضرب من
م ّالكني لأن يف �إمكانهم �أن ي�شرتوا ك َّل �شيء فور ًا باالنطالق من ال�شيء .وما هذا �إال ٌ
الن َّْ�صب واالحتيال املُع َّم َمني اللذين انت�شرا يف الواليات امل ّتحدة .ففي ُو ْ�سع � ٍّأي كان �أن يذهب
�إىل ٍ
مكتب عقاري ويقول �« :أريد �أن �أ�شرتي ق�صر ًا» و ُي�س�أل « :هل معك مال ؟» ،ف ُيجيب « :لي�س
معي مال الآن ،ولكنّي مع ذلك �س�أ�شرتي !» .لي�ست هناك م�شكلة .وهكذا ي�شرتي ق�صر ًا ويبيعه
يف عمل ّية افرتا�ض ّية.
غري � ّأن َمن ي�شرتي منز ًال لي�سكن فيه ،منز ًال من �أجل �إقامة عائلته ك ّلها� ،س ُيط َرد
منه بعد �سنتَني ،و�سي�أتي رجال ال�شرطة لإخراجه منه ،لأنّه عجز عن ت�سديد القر�ض .هذا
هو الرهن العقاري .وقد دخلت هذه القرو�ض الوهمية ،واالحتيالية يف احلقيقة ،يف امل�صارف
بو�صفها ِق َيم ًا ،وغدت ق َيم ًا فا�سدة .ما �أغرب �أن تكون القيم االقت�صادية فا�سدة ،متام ًا كما
نبيع �سمك ًة ن ِتنة .هذه هي الق َيم االقت�صادية التي ف�سدت ك�سمك ٍة ُمن ِتنة .وهنا الغراب ُة عينُها.
ٍ
حينئذ ف�سدت امل�صارف ك ّلها ،حتى امل�صارف الأملانية ،نتيجة ق َيم كانت قد بيعت
نا�س ا�شرتوا منازلهم بال ثمن ،لكنهم ُطردوا
يف لو�س �أجنلو�س �أو يف �سان فران�سي�سكو ،لأُ ٍ
منهاُ ،طردوا من منازلهم ،بينما كانت الق َيم الفا�سدة تنتقل بني امل�صارف الأملانية وت ِ
ُف�سد
ق َيم �
ممن كانوا يحملون ق َيم ًا فا�سدة
ٍ
أ�شخا�ص �آخرين� ،أملانٍ وبولونيني ورو�س �أو فرن�سيني ّ
يف م�صارفهم .هذا غري معقول ! ث ّمة �إذ ًا نوع من الف�ساد املُتخ َّيل للحقل الب�شري ب�أكمله .يا
ٍ
عندئذ
للده�شة ! هذا كما لو � ّأن ُلغا ِتنا تف�سد .تخ ّيل ُلغا ِتنا ُتنْتنِ ُ يف املعاجم ،واملعاجم فا�سدة.
�ستكون ُم�ضطر ًا لطرد الكلمات لأنها فا�سدة ،ككلمات زائفة غري موجودة� ،س َبق �أن بِعنَاها.
وبالنتيجة ،هانحن يف عامل من تخ ُّيلٍ متعفِّن.
فت
هذا ما ع َّلم ْتنا �إياه الأزمة الراهنة ،الأزمة الأخرية الأكرث جنون ًا �أي�ض ًا .لقد تو ّق ْ
ب�سرعة؛ ل ّأن اللعبة �سرعان ما �صارت مك�شوفة يف النهاية .لذا كفّت �سريع ًا عن الل ِعب .ا�ستم ّرت
�أزمة  1929فرت ًة �أطول ،ومع ذلك الأزمة احلالية �أخطر لأنّها تُظهر لنا �أننا نعي�ش يف اخليال،
و�أننا عبيد �أمناط �سردنا.
يبدو �أنّ الأزم��ة مل تنت ِه بعد ،فما �إن �أعلنت الواليات املُتحدة الأمريكية �أرقام
ديونها الهائلةَ ،
ون�شر االحت��اد الأوروب ��ي ُم�ع� ّدالت من� ّو اقت�صادي متوا�ضعة �إن مل تكُن
معدومة ،حتى تبينّ �أنّ االقت�صاد العاملي على حافة االنهيار .فث ّمة ع ّدة ُد َول �أوروبية تُع ِلن
إفال�سها� ،أو تكاد يف ظ ّل �أزمة حتتدم يوماً بعد يوم .ما حتليلكم لهذا الو�ضع ؟
� َ
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ق�سم الإجابة عليه �إىل لحَ ظتَي الأزمة ال ّلتني ِ
تط�آن على
هذا �س�ؤال ّ
مهم جد ًا �س�أُ ِّ
االقت�صاد العاملي .فقد الحظ ُعلماء االقت�صاد � ّأن الأزمة االقت�صادية يمُ ِكن �أن تعود دوم ًا.
ولهذه العودة دورتان  :دورة ق�صرية تن�ش أ� ك ّل ع�شر �سنوات ،ودورة طويلة تن�ش أ� ك ّل خم�سني
لر�صد انتظام دورات ع��ودة الأزم��ات
�سنة .وال تخفى املُفارقة التي ينطوي عليها ال�سعي ْ
ينتظم الال ُم ِ
عدم انتظام االقت�صاد ،فكيف ِ
نتظم ؟
االقت�صادية  :لئن كانت الأزمة تعبري ًا عن َ
ي�ستغرق انفراج الأزمة الق�صرية ع ّدة �أ�ش ُهر ،وبعدها ينط ِلق االقت�صاد من جديد
كما ح�صل مث ًال �سنة  ،1973حني ن�ش�أت �أزمة ال�سكك احلديدية وت�صنيع املعادن .أ� ّما انفراج
الأزمة الطويلة الأعمق والأخطر من الأوىل في�ستغرق وقت ًا �أطول ،وغالب ًا ما ُيف�ضي �إىل كارثة
�سيا�سية� ،أي �إىل احلرب .ل ّأن البحث عن حل الأزمة ال يجري داخل االقت�صاد ،بل خارِجه.
تظهر �أعرا�ض الأزمة يف االقت�صاد الأكرث تق ّدم ًاُ ،ث ّم تنتقل �إىل اقت�صاد البلدان املرتبطة
به .متام ًا مثلما ن�شهد اليوم حيث تنتقل الأزمة من الواليات املتحدة الأمريكية �إىل االحتاد
مما قد ُي ِنذر ٍ
يخو�ضها ممُ ِّثلون
بحرب ُ
الأوروبي ،وحيث تتزامن الأزمتان الق�صرية والطويلةّ .
�سيا�س ُّيون رديئون –كما ُيفيد معنى الك ِلمة الإغريقية .histrion
�سيا�سي؛ بحكم
نعم ،لقد اتخذت هذه الأزمة �شكل �أزمة  1929بالإ�ضافة �إىل �سرد
ّ
� ّأن النازية التي كانت جم ّرد مزحةُ ،م ّثلت باثني ع�شر نائب ًا ،قفزوا فج�أ ًة �إىل مئة� ،إىل مائتني،
�إىل خم�سمائة .ملاذا ؟ ل ّأن انتقال الأزمة من �أمريكا �إىل �أملانيا �سنة � ،1930أدى �إىل انت�شار
و�سع قاعدته بتجنيد العاطلني عن العمل .وهكذا �صاروا
البطالة الذي �أتاح للحزب النازي �أن ُي ِّ
�أ�سيا َد �أوروبا ك ّلها ،و�أ�شعلوا احلرب يف العامل ك ّله .كان اليابانيون متو ّرطني يف هذه احلرب.
ق�صة اجلي�ش الأملاين حني و�صل �إىل باري�س .اليابانيون ،الذين كانوا
لع ّلك تعرف ّ
ع�سكر ّيني يحتكرون ال�سلطة يف اليابان ،يف ِظ ّل الإمرباطور ،وهم يف احلقيقة ديكتاتورية
ع�سكرية ،قالوا لأنف�سهم فج�أة  :ها قد احت ّل �أ�صدقا�ؤنا الأمل��ان مدينة باري�س .هذا �شيء
ٍ
حينئذ ق ّرروا
رائع .وعلينا ،نحن �أي�ض ًا� ،أن نفعل �شيئ ًا ،فما ع�سى �أن نفعل ؟ �سنخلق �إله ًا.
ولكن بقدر ما
�أن ُي�ضيفوا �إله ًا �إىل ال�شينتو .مع العلم � ّأن يف كل �شينتو ثمامنائة مليون �إلهْ .
تكثرُ الآلهةِ ،
تنعدم متاثيلها .فلي�س هناك ل ٍّأي منها متثال يف املعابد اليابانية .املعبد الياباين
خالٍ من التماثيل خُ ل َّو امل�سجد و�إن اختلفت الع ّلة؛ ل ّأن الآلهة تبلغ من الكرثة ح ّد ًا ي�ص ُعب
تخ�صي�ص متثالٍ لك ّل �إله .لهذا ال�سبب ،ال نرى يف املعابد اليابانية �سوى مر�آة �صغرية
عنده
ُ
لإلهة ال�شم�س ،ال تعك�س �شيئ ًا �آخر غري قر�ص ال�شم�س� ،أي وجه الإلهة .ل ّأن كلمة ال�شم�س
م ؤ�نّثة يف اللغة اليابانية� .إذ ًا �إلهة ال�شم�س تقرتب من مر�آة مت ّدها باجتاهها �إلهة �صغرية .ل ّأن
�إلهة ال�شم�س كانت قد تخا�صمت مع �أخيها ،واختب�أت يف مغارة .فغرق العالمَ يف الظالم .وملّا
اقرتبت �إلهة ال�شم�س من املر�آة املمدودة باجتاهها ،ر�أت نف�سها يف املر�آة ،فانت�شر النور من
املغارة �إىل العامل اخلارجي ،وحل�سن احلظ ،خرج العالمَ من الظلمة .و�إال لمَ اتت املخلوقات
تكوين يف مر�آة .وهذا بالغ َ
اجلمال .فاملر�آة اخل�شبية موجودة يف
كافة� .إنها عملية خلق فوريةٌ ،
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هذه املعابد اخلالية ،مع ذلك ،من متاثيل  800مليون �إله ي�ستحيل متثيلها .لذا قال اليابانيون
لأنف�سهم  :ينبغي �أن ن�صنع �إله ًا جديد ًا .فابتنوا معبد ًا لإمرباطورهم ال�صغري حتديد ًا مع
بداية احلرب بني فرن�سا و�أملانيا .فج�أة ابتدعت اليابان لنف�سها �إله ًا جديد ًا هو الإمرباطور،
لكن يف �سنة  1940فقط ،حني و�صل الأملان �إىل باري�س ،حني دخلها هتلر� ،صار عدد الآلهة
 800مليون �إله ،و�إله �إ�ضايف.
وقفت ،ذات يوم� ،أمام هذا املعبد الذي كان قد ُب ِن َي من �أجل الإله اجلديد .حق ًا !
ُ
�إنّه معب ٌد فاتن� .إذ كان مكان ًا وطني ًا حيث ي�صل التالميذ مع ُمع ِّلميهم لتمجيد هذا الإله.
ال�صفَني� ،أجنبي غريب،
�صف ،والتلميذات يف ٍّ
فيقف التالميذ يف ّ
�صف ُمقابل .وكان ،يف و�سط ّ
�أوروبي ،هو �أنا .كان ه�ؤالء الأطفال ال�صغار ينظرون �إ ّ
يل وي�ضحكون كما لو �أنهم ينظرون �إىل
حيوان� ،إىل بقرة بثالثة قرون� ،أو �إىل حمار بثالث �آذان� ،أو �إىل ج َمل ب�أربعة �أ�سنام .كانوا
مب�سوطني بر�ؤيتي ،ينظرون �إ ّ
اقرتبت مني بع�ض التلميذات
يل نظرتهم �إىل �شيء عجيب.
ْ
كنت �شبيه ًا
وطلنب مني �أن �أمهر ّ
كنت جان بول �سارتر� ،أو ملك اجنلرتاُ .
لهن توقيعي كما لو ُ
ا�ستثنائي� ،أو مبجنونٍ ا�ستثنائي ،بجنونٍ ي�صل �إىل هذا املكان.
ب� ٍإله
ٍ
ٍ
�أو رُبمَّ ا كنتم ،يف نظرهم� ،إلهاً
كواحد من �آله ِة املعبد ؟
نب توقيعي.
لي�س متام ًا ك�إله املعبد .لأن التالميذ كانوا ي�ضحكون �أي�ض ًا ،وال ُبن ّيات يط ُل َ
كان هذا �شيئ ًا خ ّالب ًا .إ�نّه جمال اجلن�س الب�شري الغريب عن ذاته قلي ًال ُ
لكن
حل�سن احلظّ .
انكما�ش الب�شرية على ذاتها �أم ٌر رائع؛ لأنها ما تزال غري متع ّودة على نف�سها ،وهي ال تعرف
نف�سها حق ًا ،وما تزال يف حاج ٍة �إىل ما ُيع ِّلمها �أ�شياء عن ذاتها.
الراهن ؟

�أال يمُ ِكن �أن يعني هذا ،يف النتيجة� ،أنّ الفرد يعي�ش �أزمة عميقة تع�صف بعالمَ نا

يجِ د الفرد نف�سه ،حالي ًا أ�نّه ،يف قلب هذه الأزمة� ،أمام مرايا ُمتع ّددة ،كالأطفال
أنف حا ّد بدل �أن يكون ُم ّ
�أمام ظهور �أجنبي غريب ذي � ٍ
�سطح ًا �أكرث� .إنّها ،بطريقة ما� ،إن�ساني ٌة
نف�سها ،وطبع ًا �سرعان ما ُي�س َّوى هذا ل ّأن قرو�ض امل�صارف تنطلق من جديد ،وتُق ِلع،
�ش ّوهت َ
ٍ
حينئذ من هذا ك ّله ،وفج�أة يبدو � ّأن طاقات
لكن ُجرح ًا ين�ش�أ
وتُعيد ابتداع خياالت جديدةّ .
جديدة تُو َلد منه �أي�ض ًا .ومن هنا �أَجِ د من الأمور اخلارقة �أن �أرى بغت ًة يف العالمَ العربي هذه
بنوع من �أثر الأزمة املتو ّثبة� ،أم �أنّه �شيء ُموازٍ
االنتفا�ضة اجلديدة متام ًا .فهل لهذا عالقة ٍ
لأزمة الق َيم االقت�صادية الثقيلة ،التي تتعذّر معرفتها� ،أم � ّأن �شيئ ًا �آخر قد انتف�ض ؟
� ّإن ثمة بلدان ًا تتح ّرر من قيودها اخلا�صة ،وبلدان ًا تتح ّرر عفوي ًا مثلما فعلت تون�س،
بانتفا�ض �أعمق ل ّأن م�صر بلد كبري .هذا البلد هو ،مبعنى من املعاين ،منبعنا
و�أخرى ،كم�صر،
ٍ
جميع ًاُ .ث ّم �إن هناك بلدان ًا �أكرث م�أ�ساوية ،وهنا ،ويف ك ّل يوم ،ال نعرف ما الذي �سيح�صل،
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ف�أية مر�آة جديدة �ستعك�س الإ�شعاعات التي تُر�سلها الطاقة الب�شرية ،وما الذي �سيخرج منها؟
ج�سد
ما الذي �سي�شتعل ؟ هل �سنغو�ص يف الدم� ،إذا خُ �ضنا �صراع ًا جديد ًا ؟ �أم � ّأن هذا ُي ِّ
ال�سعاد َة املن�شودة ؟
علينا �أن نمُ ِعن النظر قبل النُّطق ب� ِّأي ُح ْكم !
حتى بالد اخلليج الأبعد تنتف�ض� ،إذ مل ي ُكن الأمر مبجمله �إال ح�سابات م�صرفية
بالتحديد� ،إال نوع ًا من امل�ضاربة امل�ستمرة على طاقة �أعماق الأر�ض ،الطاقة النفطية التي
هي عمالت �صعبة ،و�أ�شكال �صغرية من حيا ٍة مدفونة كالكنز املخزون منذ ماليني ال�سنني،
وفج أ� ًة تنفجر على �سطح التاريخ� ،إذ � ّإن انتفا�ض ًا يح�صل خفيف ًا كال َّنفَ�س ،كما تقول ،يف خم�سة
بلدانٍ عرب ّية .انتفا�ض هذه البلدان يجعلنا ق ِلقني على م�صري بع�ضها ،ونخ�شى �أن يكون �سبب ًا
يف التعا�سة بدل �أن يتمخّ �ض ،على الفور ،عن ال�سعادة واحلر ّية .هذا ما نرجو �أن يتحقّق الآن
يف تون�س ،البلد الذي �أعرفه جيد ًا� ،إذ زرته ع ّدة م ّرات للم�شاركة يف م� ٍ
ؤمترات ،وطاوالت
م�ستديرة ،وحلقات بحث بع�ض الأ�صدقاء كتلك احللقة الفريدة التي جمعتني بـ «كلود �سيمون»
كنت �ألتقي به يف باري�س .أ� ّما يف تون�س فقد �أم�ضينا ،ملن مبنا�سبة هذه
 Simonالذي نادر ًا ما ُ
حممي ،حتى � ّإن فقره
احللقة البحثية ،ع ّدة �أ ّيام يف مكان ُي�شبه فردو�س ًا حقيقي ًا .تون�س بلد
ّ
يحميه؛ لأنّه لي�س يف قلب العا�صفة االقت�صادية كما هي حال بالد عربية �أخرى ،ول ّأن فيه
تاريخ ًا طوي ًال من تراث قرطاجة والتقاليد الرومانية .فالآثار الرومانية ،يف قرطاجة وتون�س،
مما حمل ْته فرن�سا الغال ّية.
�أكرث منها يف فرن�سا .و َلطالمَ ا ْ
حملت تون�س الطابع الروماين �أكرث ّ
تون�س �إذ ًا بلد �ساحر يحمل يف داخله ع ّدة مرايا ُمرتاكبة .فمنه �أبطال امللحمة الرومانية،
�أبطال فرجيل.
ما الذي ت�ؤول �إليه اليوم حال ُ�س ّلم ال ِق َيم كالذوق ال�سليم ،واحل�سا�س ّية اجلمالية،
�سنعدها ،من الآن و�صاعداً ،مجُ ّرد تقاليد باقية من الإرث الإن�ساين
والف�ضول املعريف .هل ُّ
التوا�صل املُع َّمم يف ال�ع�المَ ع��ن طريق �شبكة
ال��ذي ينهار �أم��ام ه��ذه امل��وج��ة الهائلة م��ن
ُ
الإنرتنت ؟
نعم ،كان لهذا التوا�صل العام جانب ُمنفِّر ّ
فظ؛ لأنّه ينقل االبتذال ب�أ�سهل الطرق
انتفا�ض جديد يبزغ فج�أةً� .إنها ا ُ
اجلدل ،و�أحداث ع ّمت
و أَ�تفَهِ ها .وهاهو
ٌ
حلر ّيات ،و�ضروب َ
ٍ
فرن�سا �سنة َ 1968لطاملا ِ
وغنى،
�سخر منها النا�س .لكنّها كانت
حلظات متم ّيزة �سحر ًاً ،
وتوا�ص ًال .فقد اعتدنا ،نحن الك ّتاب مث ًال ،على �أن نلتقي ك ّل يوم .وما كان هذا ِل َيح�صل �سابق ًا
ُ
ً
�أبد ًا .كنّا ،قبل هذا التاريخ ،نلتقي بني ح ٍني و�آخر؛ لأننا �أ�صدقاء ُقدامى .نتناول الغداء معا ك ّل
�سنتني م ّرة� .أو كنّا نلتقي مبنا�سبة ثقافية جديدة ا�ستثنائية .أ� ّما بعد �أحداث  68فتغيرّ الأمر،
ا�سم ‘ثورة’ من باب املجاز .ما �أروع الوقت الذي
حتى لقد �أطلقنا على النفَ�س الذي �أتت به َ
مئات الك ّتاب ك ّل
�أم�ضيناه خالل ال�شهرين اللذين �أعقبا هذا التاريخ ! كان يجتمع
ع�شرات ،بل ُ
ُ
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�سجل حلظ ًة ال نظري لها.
يوم ،فيتبادلون الآراء ،ويتوا�صلون توا�ص ًال �إبداعي ًا ّ
ُي�سر له �أن يتح ّدث مع نف�سه حلظة بلحظة،
يف العالمَ العربي الآن حركة �شعبية قد ت ِّ
ُم�ستفيد ًا من و�سائل االتّ�صال احلديثة التي توفِّر انتقا ًال فوري ًا للمعلومة ،وال�صورة .ويف
اعتقادي � ّأن القنوات التلفزيونية التي �أراد ا ُ
حل ّكام �أن ُي�ضيفوها �إىل �أجهزة رقابتهم على
�شعوبهم� ،أتاحت للنا�س� ،إىل هذا احل ّد �أو ذاك� ،أن ُيعبرِّ وا عن �آرائهم ،و�أن يتبادلوا �أفكارهم
ب�شكلٍ مل ي�ألفوه من قبل .و�إذا �أ�ضفنا �إمكانات
التوا�صل عرب �شبكة الإنرتنت التي لي�س مبقدور
ُ
أحد �أن ُي ِ
� ٍ
خ�ضعها للرقابة الكاملة� ،أمكننا القَول � َّإن العالمَ العربي هو الذي يتح ّدث مع نف�سه
ٍ
ب�صوت جديد ن�أمل �أال تخنقه ُلعبة امل�صا ِلح .فما قد ينتج عنه الآن من ر�سائل (لأننا ال
ن�ستطيع �أن نتن ّب�أ مبا �سوف يح�صل يف اليمن .وال نعرِ ف بد ّقة ما الذي يجري يف �سورية التي
�سردي ،ي�ستحقّ �أن ُيعريه الآخرون
دت عا�صمتُها والدة مفهوم امليتافيزيقيا) ،من انت�شا ٍر
�شهِ ْ
ّ
�آذان ًا �صاغية .ال�شرق الأق�صى (�آ�سيا الق�صوى ،التي ما تزال ُلغز ًا يف نظرنا ،كال�صني مث ًال،
بحر ّياته
�أو اليابان� ،أو الهند) رُبمّ ا ُي�صغي الآن �إىل العالمَ العربي لكي يعرف ماذا �سيفعل ُ
التي طاملا ُحرِ م منها ،ب�ألوانِ ا�ضطهاده وما ُيالزِمها ! ل ّأن �ألوان اال�ضطهاد ما تزال يف ال�شرق
الأق�صى تُنيخ بثقلها ك أ�نّها الغطاء ال�ضاغط ،باملعنى الذي عبرّ عنه ال�شاعر بودلري حني قال :
«تبدو ال�سما ُء ثقيل ًةِ ،
�ضاغط ًة كغطا ِء ال ِق ْدر».
َومن يدري ؟ فقد ُيرفَع هذا الغطاء قلي ًال هناك .فما الذي يمُ ِكن �أن تقول لنا
ال�صني ،التي هي احتياط هائل من احلكمة والتاريخ ،وال ُعنف ،عن هذا ك ّله ،عن هذه احلر ّية
لكن َمن يدري ؟ هذا
اجلديدة ؟ رُبمّ ا ُيع ِّلم
العرب ال�ص َني �شيئ ًا �إذا ما � ُ
أف�ضوا �إىل احلر ّيةْ .
ُ
ُي�شبِه لغز الفارابي الذي �أتى بامليتافيزيقيا �إىل باري�س.
ِلن ُعد �إىل م�ساركم ال�شعري .فما الآفاقُ التي �أوحت بها �إلهة ال�شعر ،وما الآفاق
التي يمُ ِكن �أن يفتحا ِّ
ال�شعر �أمام الفل�سفة ؟ �أعني �أنّ ثم َة ،يف بع�ض الأحيان ،خلطاً بني
ِ
ال�شعري املُتخ َّيل ،وفل�سفة اخليال.
حق ًا لقد أ�ن��ارت الق�صائد وجودي يف الرابعة ع�شرة من عمري .حيث كان ث ّمة،
إرها�ص النهار كما ُي�س ّمى الف َْجر عادةً ،يف بداية نور اليوم .وقد
حتى ذلك احلني ،ما ُي�شبه � َ
�سبق �أن عرفت يف الرابعة ع�شرة ُ�شعرائي الثالثة الكبار  :ماالرميه ،ورامبو ،وبودلري الذين
كنت قادر ًا على قراءة
هم �آلهة ِ�ش ْعرنا الثالثة .ما قر�أت �إال ِ�شع َرهم خالل �أ�شهرٍ و�سنوات .وما ُ
وكنت �أ�سمعها ك ّل حلظة ،و�أحفظها
�شيء �آخر �إىل درجة �أنني
امتلكت ق�صائدهم يف ذاكرتيُ ،
ُ
عن ظهر قلب من دون �أن �أتع ّلمها ،ومل ت ِغب عن بايل �أبد ًاُ .ث ّم �أرفقتها بق�صائد من ُل ٍ
غات
�أُخرى منها ال�شعر الإنكليزي �أو ًال كال�شاعر كيت�س الذي �أحببته كثري ًا ،وك�شعراء مت�أخّ رين مثل
هوبكنز ،وال�شعر الأملاين ثاني ًا وخ�صو�ص ًا هولديرلني ،وريلكه ،وغوته طبع ًا الذي اكت�شفته يف
�شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر �سنة .1940
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حني كنت عائد ًا �إىل باري�س التي احت ّلها ٌ
متوح�ش� ،أغلق ك ّل �شيء،
جي�ش ٍ
قا�س ِّ
ق�صة فاو�ست لغوته .كان عمري خم�سة ع�شر عام ًا ،ومل �أكن قد قر� ُأت �شيئ ًا عن
اكت�شفت ّ
توجهت �إىل الأدب الإنكليزي منذ طفولتي وبداية
هذا ال�شاعر حتى باللغة الفرن�سية؛ لأنني ّ
مت الإغريقية القدمية .وملا مل يكن ممُ كن ًا �أن
كنت تع ّل ُ
مراهقتي .وعندما در�ست الإغريقيةُ ،
اخرتت الإنكليزية .والآن �أجِ ُدين �أكت�شف اللغة الأملانيةُ ،لغة العدو
ندر�س �إال ُلغ ًة ح ّية واحدة،
ُ
ٍ
املُحت ّل ،و�أكت�شف ،يف �آنٍ واحد ،حليف ًا جديد ًا� ،صديق ًا يتح ّدث
ب�صوت ُمنخف�ض ،هو غوته .ويف
زمنٍ الحق ،اكت�شفت ُ�شعراء �أملان ِّيني ُمعا�صرين.
بعد ذلك ،ربطتني �صداقة حميمة مع �أملانيا .قد ُي ِ
�ضحكك ما يبدو يف هذا من
ق�سمة �إىل
�سخرية ! لكنّها كانت �صداقة مع �أملانيا برلني الغربية ،برلني البائ�سة ،برلني املُ ّ
قت هذه املدينة املعزولة ،املنقطعة عن العالمَ حيث يعي�ش
ُجز أَ�ين ،برلني التي ع�شقتهاَ .ع ِل ُ
�شباب رائعونُ ،متم ُّيزون جد ًاُ ،معفَون من اخلدمة الع�سكرية� .إنهم �شباب من املتم ّردين،
ٌ
من �أولئك الذين ال ُيريدون احلربُ .يكافحون ب�أفكارهم من �أجل البالد التي تعاين ويالتها.
بالتظاهر ِلنُ�صرة فيتنام� ،أو �ضد احلرب يف فيتنام .ففي نظرهم� ،إذا
وما كانوا ُيف ّكرون �إال
ُ
ح ّل الظلم يف زاوية من العالمَ  ،ينبغي التظاهر ت�ضا ُمن ًا مع �أولئك الذين ُيكابدون هذا الظلم.
ٍ
ا�ستبداد غريب ُمنقطع عن أُ�مم الأر�ض� .أرى � ّأن هذا �شيء
واحلال �أنهم كانوا حتت �سطوة
ممُ َّيز كما لو � ّأن جمموعة من ال�سجناء يتظاهرون من �أجل َم ْن هم يف اخلارجُ ،يعانون يف
جزير ٍة تقع يف اجلزء الآخر من الأر�ض .إ�نّه ال�شعور الكوين عند الإن�سان ،ك�أنه نب�ض القلب،
خفقان الدم ،والوريد ،وال�شر َيان ،واحل ْلق .كان هذا جمي ًال.
لئن كان هذا عام ً
ال ف ّعا ًال يف تكوين ر�ؤيتكم ال�شعرية ،فما الق�صيدة وفق هذه

الر�ؤية ؟
ُ
خا�ص كما لو �أننا نرى فيه ،يف ٍ
كيف �أع�� ِّرف الق�صيدة ؟ إ�نّها عالمَ
وقت واحد،
ّ
ال�صمت.
ال�ص ُ
املنظر واللغة حني تلم�س الأ�شياء ذاتَها ،حني يكون َّ
وت على حا ّف ِة َّ
وما يكون هذا التعريف قيا�ساً �إىل ر�ؤيتكم من ناحية ،و�إىل ر�ؤية ال�شُّ عراء الأملان
الذين �أثّروا يف جتربتكم ال�شعرية من ناحي ٍة �أُخرى� ،أعني هل هو ٌ
قابل للت�صنيف �ضمن
االجتاهات املعروفة كالرومانطيقية ،وال�سريالية ،وغريهما ؟
بعد حداثي� .إنمّ ا
ال ،لي�س مفهومي عن الق�صيدة رومانطيقي ًا وال �سريالي ًا وال ما َ
الق�صيد ُة ِ�شع ُر املُبا َدلةُ ،مبا َدلة الأ�شكال يف ُ�ص ْلب ماد ّيتها .ومن َث َّم يكون ال�شعر التقاط ًا
للحظة ذاتها يف ا�ستمراري ٍة طويلة من الق�صائد.
ت�أ�سي�س ًا على هذا� ،أعتقد � َّأن ِّ
ال�شعر هو �سما ُع اللغة الب�شرية تخفق ،كما ُيخفَق الدم.
�إذ � َّإن لها مو�سيقاها ،و�إيقاعها ،و�سماعها ،ونوع ًا من حياة دمو ّية قلبية تظهر بق َّو ٍة كما لو �أننا
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علي جنيب �إبراهيم

تتفجر .وبهذا يخت ِلف ِّ
ال�شعر عن اللغة العا ِر َية.
ن�ضع �أذننا على ن ْب�ض قلب اللغات التي نراها ّ
مبعنى ّما .فهو ك�سماع ن ْب�ض ج�سم الإن�سان وقلبه ،حيث ينبغي البحث عنه
فال�شّ عر ُيع ِّري اللغة ً
دم اللغة ،هذه
حتت الثياب ،حتت ما يجعلنا اجتماعيني� ،أَلو ِفني .حق ًا ،ال�شّ عر يجعلنا ن�سمع َ
هي القوة ال ُكربى .وبالتايل ،نحن ُن ِ
التوا�صل
�سكتُه بطريق ٍة من الط ُرق .فهو منبو ٌذ يف عامل
ُ
الراهن ،و�صار ،يف الواقع ،وحيد ًا.
كان ِّ
ال�شع ُر يف املا�ضي م ِلك ًا ،وكان ال�شعراء الكبار ممُ َّجدين كالآلهة  :فيكتور هيغو
يف فرن�سا ،وبايرون يف اجنلرتا �أو حتى �شيلي كانوا �أُمراء .وينبغي القول � ّإن �أعظم ال�شعراء
ظ ّلوا جمهولني قلي ًال مثل كيت�س عند الإجنليز �أو هولديرلني يف �أملانيا �أو بودلري ورامبو عندنا.
كنت �أقر�أها يف طفولتي ،عن �سطرين يف الهام�ش ال
�إذ مل يزِ د ذكْر رامبو ،يف كتب الأدب التي ُ
جمنون امل ِلك .وفج�أة غدا الأم َري املُ ِ
هيمن،
ُي�ص ِّورانه بو�صفه كاتب ًا ،بل بو�صفه �شخ�ص ًا جمنون ًا،
َ
�أم َري ِّ
ال�شعر املتم ّك َن من اللغة .هذا االنقالب يف الأو�ضاع ُي�شعرين بالغبطة .فها نحن ،فج�أةً،
ن�سمع ال�شع َر الأكرث انعزا ًال ،ونبحث عنه و ُنعيد قراءته .نعرث يف �أكوام الأخ�شاب على بذرة
الق�صيدة املُخ ّب�أة حتت َ
احلطب.
ال�شعري قيا�ساً �إىل «ما ِ
احلقّ �أنّ حتليلكم الإب��دا َع ِّ
يك�شف من ُ�سترُ ِ اللغة ،ومن
�إيقاعاتها الداخلية ك�شفاً يجعلنا ن ِ
ُن�صت �إليها» ،يدفعني ل�س�ؤالكم عن الديوان الأكرث
تعبرياً عن هذا الك�شْ ف يف جتربتكُم ِّ
ال�شعرية ،وعن �أبعاده الفل�سفية ،فالفل�سفة ،يف ر�أيي،
ك�شْ ف و�إن�صاتٌ �أي�ضاً.
ح ّق ًا الفل�سفة ك�شفٌ و�إن�صات و�إن ب�صور ٍة �أُخرى .لذا �أرى � ّأن �أكرث دواويني ِّ
ال�شعرية
تعبري ًا عن هذا الك�شْ ف ،و�أَ َح َّبها �إىل قلبي ،ديوان �ألوا ٌن َمطو َّية .)1965( Couleurs pliées
بع�ضها فوق
ألوان َ
ردت �أن �أُبينِّ من هذا العنوان املجازي � ّأن عالمَ نا الذي نعي�ش فيه يطوي ال َ
�أَ ُ
ِ
بع�ضها الآخر ،وك ّل م ّرة مبظهر مخُ ت ِلف .و�إذا ت�أ ّملنا دقائق ما تنطوي عليه ظواهر الواقع
الطبيعي واالجتماعي ،جا َز �أن ُنط ِلق على عالمَ نا ت�سم َية ’طاوي الألوان‘.
يف الواقع ،عندما قر�أتُ بع�ضاً من ق�صائد الديوان الذي �أُ ِعي َد ن�ش ُره يف خمتاراتكم
ال�شعرية ال�صادرة عام  ،2010اعتقدتُ �أنّكم تك�شفون ال ُبعد املكاين لك ّل َلون� ،إذ ي�أتي اللونُ
الأحمر مث ً
اجل�سد و�أع�ضائه ،بينما يتو ّلد يف اللون
ال ِ�ض ْمنَ �سياق تد ُّفق ال� ّدم يف ُع��روق َ
الرمادي اتجّ ��اه ّ
اخلط الأفقي ،وميتزج الفراغ واالمتالء .لكنْ ما �إن انتقلتُ �إىل املقطع
ق�صة ج ّ
ال�صورة .لذا
اللة ال َّروث ال�سوداء ،حتى � ْ
علي ُمالحقة ُّ
التايل الذي يحكي ّ
أ�شكلت ّ
ال�سردي للقارئ و�إ�شراكه
�س�أُحاول �أن �أُترجِ م معنى هذا املقطع مبا ي�سمح ب�إظهار طا َبعه
ّ
يف مو�ضوع ا ِ
حلوار ،لأغتنم الفُر�صة من بع ُد و�أ�ستو�ضحكم �أم َر العالقة ال�سردية بني هذه
احل�شرة من جهة ،وك�شف �أعماق اللغة والإن�صات �إىل �إيقاعاتها من جهة �أُخرى.
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Le bousier noir est bouffé vivant / un pan arraché par-dessus l’aile / tout un côté vivant
et mangé / De poux étoilés et de fourmis / À gauche courbé sur le dedans / le noir
gonflé strié étincelle / l’aile pliée couverte et rangée / l’élytre ronde sous le vernis / le
sombre ressemble et le rond se courbe / cerné en blanc l’ovale du noir / le creux fait bloc
sa frontière est vide / la bête fouille où s’embourbe / amassant tout au-dessus le soir /
bougeant là l’antenne bifide.

حي ب�أكمله �أكل ْت ُه /
دب من فوق ِ
ال ُتهِ َمت ج ّالل ُة ال َّر ْو ِث ال�سودا ُء ح ّي ًة  /ا ْق ُت ِلع هُ ٌ
جناحها  /جانب ّ
ُ
املنفوخ املُحزَّز َ /
ناح
َقمالتٌ ُمر ّق�ش ٌة ونمَ ْ التُ  /على الي�سار ينحني �إىل الداخل  /يل َم ُع الأ�سو ُد
اجل ُ
املطوي املُ َّ
والدائري ينحني /
الالمع  /اجلزء العاتمِ ُ يجم ُع،
غطى  /ال ِغ ْم ُد
ُّ
ّ
ُّ
الدائري حتت اجلزء ِ
ً
ّ
ٌ
بالبيا�ض  /ا ُ
حلفرة ُتقا ِوم اجلالل َة؛ فح ُّدها فارغ  /تبحث احل�شر ُة عن ٍ
مكان
اهليلج الأ�سو ِد
حميطا
ِ
َ
ّ
ُ
ً
ً
َ
ن�شطر.
تغو�ص فيه ُ /مك ِّومة يف امل�ساء كل �شيء فوقها  /محُ ِّركة قرن ا�ست�شعارِها امل ِ

علينا �أن ُن َ
الحظ �أ ّو ًال � َّأن جال ّلة الروث التي ُ�س ّميت كذلك لأنها ت�صنع من َروث
احليوانات ُك ٍ
رات تُدحرجها ،عمالقة بالقيا�س �إىل حجم القملة والنملة .ومع هذا الته َمتها
جماعة الق ْمل والنَّمل ح ّي ًة ،بعد �أن وقعت يف ُحفر ٍة ُمنق ِلب ًة على ظهرها .ومع � ّأن ج�سمها كان
يفقد ُجزء ًا يف ك ّل حلظ ٍة ،بقيت حري�ص ًة على البحث عن منفذ ،ويف النهاية ،خب� ْأت الال�شيء
تتح�س�س الوجود ب�آخر ذ ّرة حياة ،بقرن ا�ست�شعارها.
الباقي منها حتت كوم ِة �أ�شياء ،وظ ّلت َّ
ق�صة هذه احل�شرة وك�شف �أعماق اللغة
من ُهنا � أُس�جيب عن �س�ؤال العالقة بني ّ
بت�أكيد � َّأن للُّ ِ
اهتزازات ت�صدر عن لوح ِة
بح�سب ما �أرى،
غات جمي ِعها لون ًا واحد ًا� .إنمّ ا
ُ
ٌ
اللغاتَ ،
أنغام واحدة .مبعنى � َّأن هذه الق�صائد �إذا ُك ِت َبت باللغة العربية �أو بالفار�س ّية ،ت�صري لوحة
� ٍ
قلت .وكان َق ْ�صدي ِّ
عري �أن
�أنغام ُم ِّ
تعددة لجِ َ ْر ِ�س اهتزا ِز العالمَ الذي يطوي الألوان كما ُ
ال�ش ّ
أُ� ِ
ن�ص َت �إىل هذا َ
اجل ْر�س �إن�صات ًا فل�سفي ًا .لذا � ُأع ّد ديوان �ألوان مطو ّية متثي ًال لقفز ٍة ها ّمة يف
جتربتي ال�شعرية ،بل َد ْعني أ� ُقل �إنّها قفز ٌة انفجار ّية.
متا�س ِّ
ال�شعر والفل�سفة ؟
ملاذا ؟ هل نتج االنفجار عن ِّ
فل�سفي تبحث فيه الق�صيدة عن
ديوان ِ�ش ْعرٍ
رُبمَّ ا ! ل َّأن هذا الديوان ،يف الواقعُ ،
ّ
النَّ�سق الذري لحِ ركة ا ُ
ق�صة ج ّاللة ال َّر ْوث ال�سوداء التي افرت�ستها
جلزيئات .ف�أنا مث ًال �أ�سرد ّ
حرب احل�شرات و ُمفارقاتها
جماع ٌة من النمل وال َق ْمل وهي ح ّية .غايتي الأول ّية �أن �أُ�ص ِّور َ
املُذهلة حيث تفرتِ�س
ولكن الغاية اجلوهرية
ح�شرات �صغري ٌة ح�شر ًة عمالقة بالقيا�س �إليهاّ .
ٌ
�أن �أَتخ َّيل ق َلق ح�شر ٍة �ستذوق طعم املوت .مثل هذا التخ ُّيل يوجِ ب القيام برحل ٍة فل�سفي ٍة طويل ٍة
و�شا ّقة كي ُيتاح يل ال�س�ؤال عن �شكل الكون الذي تُدرِكه ج ّالل ُة الروث بو�صفها موجود ًا مخُ تزَ ًال
�إىل �أدنى درجة.
ِّ
ال�شعر الفل�سفي �إذ ًا حماول ٌة للإم�ساك بحركة ُجزيئات الذ ّرة عبرْ اكت�شاف ُجزيئات
الحظت ،تُخرِ ج اللغة من انغالقها اال�صطالحي ،وتبعثها من
امل�ستخدمة ،كما
اللغة .فالألفاظ
َ
َ
جديد� :أ�سماء احل�شرات ،و�ألوانها ،و�أع�ضا�ؤها ،وحركاتها الدقيقة حني تُواجِ ه اخلطر حيث
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اجل�سد الذي التهمتَه احل�شرات ال�صغرية.
تبقى احلياة ،يف قرون اال�ست�شعار ،حتى بعد انتهاء َ
تفجرة ؟
هل عرفت جتربتُكم الروائية مثل هذه القفزة امل ُ ِّ
تفجرة التي �أحدثها ديوان �ألوان مطو ّية مع كتابتي
تقريب ًا ! �إذ تزامنت القفزة املُ ِّ
رواي��ة
هوي�س القناة  )1964( L’écluseالتي ُتعبرِّ عن انفجا ِر م�� ُدنِ العالمَ  ،وعن ُجرحها
ُ
ُ
ق�سمة  :برلني .وث ّمة عالقة تر ُبطها مبدينة �أخرى جريحة
العميق �أي�ض ًا� .إنّها اكت�شاف مدينة ُم َّ
م�س ًا كهربائي ًا ُينتجه ال�سرد  :كلتاهما
ق�سمة هي مدينة القد�س .فبينهما ما يكاد يكون ّ
و ُم ّ
ُمه ّددتان بانفجا ٍر جمهول قد يحدث يف �أ ّية حلظة !
حتى بعد انهيار اجلِ دار ،وبعد �أن كانت برلني �سبباً لجِ راح القُد�س النازفة حتى
الآن كما تعلمون.
رح القُد�س .وبالتايل يبقى
تبقى برلني جمروحة خيالي ًا ،ولكنّها �س ّب ْ
بت �أي�ض ًا ُج َ
ا ُ
لل�سبرْ  .و ِل�شرح
جلرح قا�سم ًا ُم�شرتَك ًا بني املدينتَني .وهنا �أقول ّ � :إن تاريخ �أوروبا غري قابل َّ
يو�ضح �أ�شياء كثري ًة من العالقة بني املدينتَني.
هذا الأمر يلزم مليون كتاب .حتى � َّإن ما مل ُيق َْل ِّ
�أَه��ذا ما حاولتُم التعبري عنه من خ�لال ُ�سدا�س ّيتكُم الروائية التي ا�ستعرتمُ
ت�سميتها من �إ�سقاط ُ�سدا�سي الأ�ضالع املعروف عند با�سكال ؟
ر�س َم � ِ
إ�سقاط ُ�سدا�سي الأ�ضالع الذي ر�سمه با�سكال وهو يف
ا�سمح يل �أن �أُعيد ْ
اخلام�سة ع�شرة من ع ُمره .مما يمُ ِكن �أن يكون ُلعب َة طفلٍ
عبقري ،وهي اللعبة التي أ� ّدت �إىل
ّ
اكت�شاف الهند�سة الإ�سقاطية وو�صف ُنواة الذ ّرة .مع � ّأن با�سكال مل ي ُكن ي� ِؤمن بالعلوم الذر ّية.
ال�شكل التقريبي لإ�سقاط ُ�سدا�سي الأ�ضالع الذي ا�ستعرتُه من با�سكال لأبني عليه
�شكل ُ�سدا�س ّيتي الروائية هو الآتي :

ال�سدا�س ّية التي جتع ُلنا ُمتوالياتُها ال�سرد ّية ُن��درِك
فك ّل ِ�ض ْلع يمُ ِّثل ُج��زء ًا من ُّ
تداخُ ال ِتها .فال ُثالثية التي تُك ِّونها الروايات الثالث الأوىل (بني ال�شوارع ،Entre les rues
ِ
والك ْ�سر  ،La cassureو َن ْب�ض  )Battementت�شبك ِق َ�ص َ�صها يف اجلزء الرابع� ،أي يف رواية
ال�سرد يف رواية هوي�س القناة لرتبطها جميع ًا يف
ُمتناظرات  .Analoguesبينما ت�أتي رباعية َّ
رواية الطرواديني  ،Les Troyensر ْبط ًا عن ُب ْعد (انظر  :الوتر الأ�سود يف ال�شكل) ،تارك ًة املجال
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لإدراك تداخُ لها عن ُب ْع ٍد �أي�ض ًا.
عامي  1958و  ،)1970مل
ال�سدا�س ّية يف تلك الفرتة من التاريخ (بني َ
حني �أ ّلفت ُّ
يكن ب�إمكاين معرفة مجُ َريات جتربة �آالن �آ�سبيه  ،Aspectواكت�شاف
التفاعل الك ّمي .ولع ّل
ُ
أهم يف جتربة عالمِ الفيزياء الفرن�سي ما تُتيحه من �أ�سئل ٍة تُثار على �صعيد ال�سرد  :هل
ال ّ
يمُ ِكن �أن نتح ّدث ،يف امل�سافة بني ُعن�صرين ،عن ف�ضاءات �سردية ‘كم ّية’ ؟ �أو بالأحرى ،هل
التفاعل ال�سردي ؟
يمُ كننا �أن نتح ّدث عن تبا ُدل ك ّمي يتج ّلى يف
ُ
ُيقال ‘ :ال�شعر ديوا َن العرب’ّ � ،أي أ�نّه ،ا�ستناداً �إىل نظريتكم ال�سرد ّية ،تاريخهم
الذي من خالله حت ّدثوا عن �أنف�سهم ،ومع �أنف�سهم .فهل عندكم فكرة عن طبيعة هذا
ال�سردي ،عن �شعرائه البارزين ؟
ال�شعر ،عن ف�ضائه ّ
بحثت عنهم يف املا�ضي ،وما �أزال �أبحث عنهم
نعم �أعرِ ف بع�ض ال�شُّ عراء العربُ .
ان�صرفت ،يف فرتة من حياتي ،للبحث عن املتنبي
فعلت ذلك ،حتى لقد
ُ
على ك ّل حال .طالمَ ا ُ
الذي قيل يل ،يف بغداد ،إ�نّه �أعظم �شعراء العرب القدماء .مل �أترك مكان ًا مل �أبحث فيه.
ٍ
اكت�شفت ُ�شعراء
قتطفات خ ّالبة من ال�شعر العربي .وذات يوم،
وقعت عليه يف ُم
ُ
يف النهاية ُ
وعرفت � ّأن
اجلاهلية�ُ ،شعراء ت�أ ُّلقِ اللغ ِة العربية التي خرجت من �أح�شائها املُع ّلقات الع�شر.
ُ
من ُ�شعراء املُع ّلقات َم ِلك ًا �ضا ًال ،وعبد ًا ،و�صعلوك ًا ،و� ّأن ٍّ
اخلا�ص .إ�نّهم جميع ًا
لكل منهم م�صريه
ّ
مثل رامبو ،تائهون يف ف�ضاء �شا�سع.
أظن � ّأن رامبو م�ضى باحث ًا عن ُلغز اجلزيرة العربية وهو ال يعرف
هذا غريبّ � ،
عنها �شيئ ًا .وقد يكون هناك ،يف الف�ضاءات نف�سها� ،سمع الكالم عن املر�أة التي يعي�ش معها
عدن بقاءها لأنها
عدن ع ّدة �أ�شهر ُثم �أرجعها حيث رف�ض �أهل َ
يف �أثيوبيا ،وا�صطحبها معه �إىل َ
�أثيوبية قادمة من الطرف الآخر للبحر .وحتى هنا ،يف هذه احلرية� ،صادف رامبو قوانني
كالألغاز .فهل يمُ كن �أن تق َبل امر أ� ٌة قادمة من الطرف الآخر للبحر يف ٍ
بلد جديد ُيقيم فيه ؟
رُبمّ ا ِ
عمل يف عدن ،ورُبمّ ا �سكنها لأنها كانت مكان ًا ُمقاب ًال ملئذن ٍة من دون جامع .و�إنه ل�شيء
يف منتهى الغرابة �أن توجد بالقُرب منه مئذن ٌة من دون جامع ! قد تكون هذه احلال وحيد ًة
عدن .يبدو �صحيح ًا � ّأن املنزل الذي �سكنه كان ُم�شبع ًا بالقهوة.
يف العالمَ � ،أو على الأق ّل ،يف َ
�إذ ُيفرتَ�ض أ�نّه جعل بيته م�ستودع ًا �ضخم ًا للبنُ ّ �إىل درجة �أن بذوره كانت عالق ًة باجلدار� .إذ ًا
كان رامبو ي�ستورد القهوة ،والأواين ،والأ�سلحة ويذهب لبيعها يف �أثيوبيا ،على الطرف الآخر
عدن التي كانت مدينته ،عا�صمته.
للبحر الأحمرّ .ثم يعود �إىل َ
هنا طبع ًا النقطة التي انطلقت منها العبقرية العربية ،من ُعمق �شبه اجلزيرة
َ
ممالك عديدة م�سيحية ويهودية ا�ستقى منها الإ�سالم بع�ض ًا من طاقته.
العربية التي عرفت
منبع هو
فبع�ض �صحابة الر�سول �أتوا من تلك املنطقة .حتى �إنها تُعطينا انطباع ًا بوجودنا يف ٍ
امل ِلكة الرائعة بلقي�س ،و�س ّد م�أرب ،وحدائقها اخل ّالبة ،يف مكان مل يبق منه �إال ال�صحراء.

الآخر | �شتاء 2012

علي جنيب �إبراهيم

لكنّها حني حجزت املاء ،ح ّولت اجلحيم ال�شم�سي �إىل جنّة� .إنّها طريق العطور ،والذهب،
واحلج ،واللغات ،والقهوة ،والتوابل .لقد ِه ْم ُت بهذه الآثار الإن�سانية ك ّلها ،بهذا املكان الذي
ّ
�سبقني �إليه �شاعرنا رامبو.
عدن ،ومرورنا مبدينة تعز الواقعة
ُ
كنت �أقر�أ ِ�شع َره يف �أثناء نزولنا من �صنعاء �إىل َ
على الزاوية متام ًا .وهناك تناولنا طعام الغداء جال�سني على �أوراق نخيل عري�ضة ح ّلت حم ّل
ري يف ٍ
كتاب،
الطاولة .كنت �أقر أ� با�ستمرار ر�سائل رامبو .وللأ�سف كان قد �أ�صدرها نا�ش ٌر فق ٌ
عدت �إىل فرن�سا ،مل ي ُعد الكتاب موجود ًا .كان كتاب ًا من رمل.
يدي �إىل غبار .حني ُ
فتح ّول بني ّ
�سجل فيها مراحل احت�ضاره � :إ�صابة �ساقه بالورم ،ونقله
وكانت هناك مذ ّكرات رامبو التي ّ
على �أكتاف احل ّمالني يف �أرا�ضي �أثيوبيا الوعرة و�صو ًال �إىل ال�شاطئ حيث ُي ِ
بحر من َ
هناك �إىل
�أثينا ،ومنها �إىل مر�سيلياّ ،ثم �إىل م�سقط ر�أ�سه .رحلة املذ ّكرات التي �سلكت �سبيل االنتقال
من مكانٍ �إىل �آخر ،وبهذه الطريقة ،رحل ٌة ُمده�شة؛ لأنّها ك ّونت كتاب ًا ا�ستطاع �أن ي�ستم ّر� ،إذ
كان يكتب فيه رامبو كل يوم كلمتَني �أو ثالث ًا ،كلمات هي يف احلقيقة ق�صائد ُمك ّثفة واف َية .لأن
تفجرِ اللغة.
بقي حتى �آخر حلظة من حياته يف ُّ
ال�شاعر َ
َلطالمَ ا ِ
�سخر النا�س من ر�سائله ،ر�سائل رج��ل الأع��م��ال ،البائع اجل��� ّوال ،تاجر
أ�سلوب ِ
ال�صحراء ،قائلني  :لكنّه مل ي ُعد �شاعر ًا ،بل �صار ذا � ٍ
وعر ،يبحث عن ك�سب التالري،
ُعملة الإمرباطورية النم�ساوية-الهنغارية التي كانت عملة عاملية رائجة �آنذاك .فكيف غدا
التالري عملة التجارة يف البحر الأحمر ولي�س يف هنغاريا وال يف النم�سا موانئ تُذكر .كان يمُ كن
�أن تكون هذه العملة اجلنيه الأ�سرتليني �أو الدوالر ،غري �أنها كانت ،على نحو غريب ،التالري.
ربحت مائة تالري ،كما ُيقال الآن عن الدوالر مث ًال.
وكان النا�س يقولون ُ
والطريف �أنني حني كنت �أت�س ّلق مكان �شديد الوعورة يف �أعلى ج َبل ،تق ّدم منّي
علي �أن �أ�شرتي «تالري ًا» ،فا�شرتيت قطعة نقدية من التالري النم�ساوي ُنق�شت
�ص ّبي وعر�ض ّ
عليها �صورة �إمرباطورة النم�سا .يا َللم�صادفة ! حتى يف النم�سا مل �أجِ د هذه العملة !
هل تعرفتم على �شعراء عرب ُمعا�صرين يعي�شون يف باري�س �أو يف البالد العربية؟
كنت �أعرف �شاعر ًا كبري ًا لكنّه للأ�سف رحل عن ُدنيانا ،هو كاتب يا�سني� .إنّه �أخي
ُ
أحببت كت َبه ،و�أ�سلوبه النرثي ،ورواياته وق�صائده ،وديوان �أ�شعاره الرائعة �أي�ض ًا التي
الروحيُ � .
ُت َع ّد نوع ًا من امللحمة غري املُ ِ
كتملة ،على �شكل مقاطع .جمعتها �س ّيدة يف كتاب جميلٍ يحتوي ك ّل
عرثت عليه من كتاباته .مل �أكن �أترك هذا الكتاب من يدي .ولكرثة ما قر�أته فقدتُه .هذه
ما ْ
اخلا�صة �أو يف ُركنٍ من البيت.
هي عادتي� .أفقد �أَ َح َّب الكتُب إ�يلَّ .ت�ضيع �أحيان ًا يف مكتبتي
ّ
واحلقّ � ّأن �أكرث ما ا�ستحوذ �إعجابي رواية جنمة التي �أرى �أنها ق�صيدة ُمف َعمة بال�شعرية.
التقيت كاتب يا�سني ع ّدة م ّرات ،وذات م ّر ٍة �أر�سل إ� ّ
يل �آتيكا ،الفتاة التي من �أجلها
كتب م�سرحي ًة مل ُتن�شَ ر �أبد ًا .وفيها تقع �آتيكا البائ�سة يف ُ
جتاذ ٍب بني ُمف ٍْت وحاخام� .إذ يجهد
َ
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ك ٌّل منهما لهدايتها �إىل دينه ،بينما كان ه ّمها �أنها عا�شقة ،وتبحث عن � ٍإله تحُ ّبه .كما �أر�سل
�إ ّ
�سمعت
يل ق�صائده املكتوبة بالفرن�سية لأختار منها ما يمُ ِكن جمعه يف ديوانٍ ون�شره .لكنّي
ُ
اقرتحت عليه
بعد حني �أنّه عاد �إىل اجلزائر �إثر وفاة ع ّمه .وهناك
ال�سلطات �إدار َة �أحد
ُ
ْ
يل من ٍ
امل�سارح .وهكذا ا�ستق ّر يف وطنه ومل ي ُعد �إىل فرن�سا .كانت �آتيكا تنقل إ� ّ
وقت �إىل �آخر
ر�سائل منه ،يخربين فيها عن �أحوالهُ .ث ّم انقطعت عني �أخباره و�أخبارها حتى �سمعت بخرب
وفاته امل�ؤ�سف �سنة .1989
التقيت �شعرا َء ع َرب ًا �آخرين �أي�ض ًا ،على ر�أ�سهم �أدوني�س ،روعة ال�شعر العربي يف
ُ
هذا ال�شرق ال�ساحر� ،شرق �آ�سيا يف نظر �أهل بيزنطة الذين �أطلقوا ا�سم مدينة �صغرية على
قا ّرة �شا�سعة .قر�أت �أدوني�س قبل �أن �أعرفه� .أدخ َلني عالمَ َ ِ�شعره �أح ُد الأ�صدقاء التون�س ّينيّ .ثم
كتبت عنه يف م ؤ� ّل ٍف جماعي بعنوان �أدوني�س� ،شاع ٌر يف عالمَ
التقينا ،وعملنا مع ًا ،حتى �إنني ُ
اليوم  ،2000-1951أُ� ِع ّد مبنا�سبة تكرميه ،ون�شره معهد العامل العربي يف باري�س .لقد �ش ّرفني
ربطت فيها جتربة �أدوني�س من خالل مهيار الدم�شقي،
�أن أُ��شارك فيه من خالل مقال ٍة
ُ
واملوا ِقف للنفّريِ ،
و�شعر �أبي العالء املع ِّري؛ ِلبيان كيف د ّلنا �أدوني�س �إىل طريق الأ�صل� ،إىل
طريق ا َمل ْن َبع ،طريق ُمغامرة اللغة يف َق ْول ما ال ُيقالُ .مغامرة النف ِّري التي هي ك�شْ ف دائم
حيث ال�شيء ينتهي؛ ل ّأن ك ّل �شيء بداي ٌة ُمتج ّددة .و ُمغامرة املع ِّري يف الت�سا�ؤل احلائر عن
املعنى.
كنت �أ�سمع �أدوني�س خال َلها ،بافتتانٍ وحم ّبة،
كم �أ�سعدتني الأم�سيات ال�شعرية التي ُ
يقر أ� �شع َره بنرب ِته املُتم ِّيزة ،وخ�صو�ص ًا تلك املقاطع الفاتنة من �أغاين مهيار الدم�شقي !
أفرحني نب أُ� فوزِه ،ال�صيف املا�ضي ،بجائزة غوته ِّ
لل�شعر التي تفوق جوائز العالمَ قاطب ًة
وكم � َ
ب ُِحكم ارتباطها با�سم �شاعرٍ عظيم يتب ّو�أ ا�سمه ق ّمة ال ِقمم� .إنمّ ا ا�ستحقّ �أدوني�س هذه اجلائزة
ّ
الرفيعة لأنّه �شاع ُر ا ُ
ويتخطاها
حل ّب ،وهو ،يف ر�أيي ،عمالق ِ�شعر الأ�صالة الذي ي�شمل العامل ّية
يف �آنٍ مع ًا.
�أعود و�أ�ؤ ِّكد م ّر ًة ثانية � ّأن ِ�شعر �أدوني�س كان ،كما ذكرت يف مقالتي يف تكرمي �أدوني�س،
وراء اكت�شايف ال�شاعر الرابع ،املت�ص ِّوف الغام�ض املُلتبِ�س ،النفَّري ،اللغز العجيب ! الفيل�سوف
الذي أَ�ع ُّد ُه االمتدا َد املتوا�صل لثقافة مدينة نيبور ال�سومرية ،منارة الفكر .يا لها من رحلة
معرفية �إبداعية تبد أ� من �سومر ،ومت ُّر يف مع ّرة النُّعمان ُقرب حلب ،لتنتهي عند �أوغاريت التي
ُو ِلد �أدوني�س يف جوارِها !
و َمن تعرِفون من ال�شُّ عراء الفل�سطينيني ؟
عرفت ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�ش .حتى �إنني ّ
مت مهرجان ًا �شعري ًا يف
نظ ُ
جنحت يف �إيجادها جاع ًال مق ّرها يف َد ْيرٍ قدمي قريب من
اجلامعة الأوروبية للأبحاث التي
ُ
حمطة �إ�ست للقطارات� .أم�ضينا �سهرة طريفة ونحن نقر�أ ق�صائد دروي�ش الذي كنت قد
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�صادفتُه يف �إحدى مكتبات باري�س .حت ّدثنا قلي ًال عن اليمن التي كان قد تك ّلم عنها يف مقابلة.
أهم من هذا �أنني �شاركت يف �أُم�سيتَني �شعر ّيتني له ،على الطرفَني املُتقاب َلني للعالمَ العربي:
وال ّ
الأوىل يف بغداد ،والثانية يف الرباط .ويف املُنا�سبتَني كلتَيهما ،كان اجلمهور ينت�شي بطريقة
�إلقائه الآ�سرة .الطريف � ّأن الذين ّ
ال�صف
و�سط
ّ
نظموا الأم�سية ،يف بغداد ،جعلوا مكاين يف َ
كنت ُم َ
قابل ال�شاعر دروي�ش ك� ٍأخ يقف وجه ًا لوجه �أمام �أخيه .ف�شعرت بافتتانٍ
الأ ّول ،حيث ُ
�شعرت بح�سا�سية ِّ
ال�شعر التي ينقلها
و�صف� ،شعرت ب�سحر مو�سيقى اللغة ،متام ًا مثلما
ُ
ال ُي َ
ال�شاعر �إ ّ
يل ،و�إىل اجلمهور باللغة العربية.
�صدى ممُ اث ًال يف �أ ّية ُلغ ٍة �أخرى ،حتى يف الواليات املتحدة حيث
مل �أ�سمع يف حياتي ً
تُ�سمع الق�صائد ٍ
ب�شغف� ،أكرث مما تُ�س َمع هنا يف فرن�سا� .أعتقد �أنّنا كنّا ،يف فرن�سا� ،س ّباقني
عاملي ًا يف �إحياء الأم�سيات ال�شعرية الكثرية .ويف حلظ ٍة معينة ،مل ن ُعد نفعل ذلك �أبد ًا .كنّا
ُنحيي هذه الأم�سيات يف املكتبة الأمريكية ،على ر�صيف نهر ال�سنيُ ،مقابل كاتدرائية نوتردام،
التي ا�ستقبلت ذات يوم الكاتب جوي�س .كان ا�سمها مكتبة ويتمان الأمريكية ،وويتمان هو
حفيد ال�شاعر الأمريكي ‘والت’ .كان هذا املكان عامر ًا بال�شُّ عراء الأمريكيني ال�سود الذين
كانوا يعي�شون ق�صائدهم بطريق ٍة ا�ستثنائية ك�أنها اجلاز ،ك�أنها مو�سيقى� .أعود و�أقول  :كنّا،
يف مرحلة من املراحل ،الأوائل يف هذا املجال ،واخل�سارة اجل�سيمة الآن �أنَّنا تو ّقفنا عن �أن
نقر�أ ِّ
ال�شعر ،فما بالك بالنرث.
كان بع�ضهم يقر�أ ق�صائد نرث ّية تطفح بال�شعرية .وقد ُقرِ َئت يف تلك املكتبة ق�صائ ُد
�أدوني�س وحممود دروي�ش .من امل�ؤ�سف � ّأن �أدوني�س مل يكن حا�ضر ًا .لذا تعا َقب ع ّدة ُق ّراء
على �إن�شاد �شعره� .أعتقد �أنّها كانت احلال الوحيدة التي �سمعت فيها مواجهة ق�صائد هذَ ين
واجلوهري عندي � ّأن ُمث َّلث ًا �إبداعي ًا
ال�شاعرين مع ًا ،ال�شاعر الفل�سطيني وال�شاعر ال�سوري.
ّ
تك ّون يف ذاتي ،ر�ؤو�سه هي �أدوني�س ،وال ُنفَّري ،وحممود دروي�ش.
� ُ
أقول ،يف النهايةّ � ،إن لدينا دوم ًا ر�سائل يتعينّ علينا نقلها يف ما بيننا .وعلينا �أن
ال�شعر؛ لي�س لأنّه يعود علينا بالفرح وح�سب ،بل لأنّه يجعلنا ِ
نتعا�ضد يف ِّ
نك�شف عالمَ نا املُنهار،
ون�سعى �إىل �صناع ِة عالمَ �إن�سا ّ
ين ُمعا�صر.
�أو ّد �أن �أ�س�ألكم الآن عن الآفاق التي يمُ ِكن �أن يفتحها ال�شعر �أمام الفل�سفة ،وذلك
ب�أن نُقابِل بني احل ْد�س الفل�سفي والإيحاء ال�شعري� ،أو بني احل ْد�س والإيحاء بوج ٍه عام.
فكيف تع ِقدون الآ�صرة بينهما ؟
دت من ق�صيدة
�أقول �أ ّو ًال � ّإن الفل�سفة الإغريقية التي كنا نتك ّلم عنها قبل قليل ُو ِل ْ
رائعة هي �أك�ثر الق�صائد �إدها�ش ًا على الإط�لاق� .إنّها ق�صيدة يف الطبيعة لربمنيد�س،
ال�سدا�سي نف�سه
املكتوبة على طريقة هومريو�س نف�سها ،وبالإيقاع نف�سه ،وعلى البحر ال�شعري ُّ
أودي�سة .فعن � ّأي �شيء تحُ ّدثنا الق�صيدة ؟ تحُ ّدثنا عن املوجود ،عن
�أي�ض ًا� ،أي كـ الإلياذة وال ّ
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لكن الكلمة الإغريقية احلقيقية هي , l’étantاملوجود .هذه الكلمة من اللغة الإغريقية
الوجودّ .
الهيلينية� ،أي ،بال�ضبط ،من �إغريقية �آ�سياَ .ف ِاليان ّيا هي يونان ال�ضفّة الآ�سيوية لبحر �إيجة،
و َب ِ
رمنيد�س كان هيليني ًا من �إيطاليا .ل ّأن الهيلينيني بنوا ُم ُدن ًا �إيطالية على ال�ساحل ،بالقرب
من نابويل.
ق�صيدة في الطبيعة مليئة بالألغاز ،بالغة التجريد ،رائع ٌة ور�صينة يف �آنٍ مع ًا.
بنات ال�شم�س العذراوات ،البارثينات ك�إلهة البارثيون ،جِ يا َد
تقول الق�صيدة ما معناه  :تُد ِّر ُب ُ
أفرا�سها ،و ُيد ِّر ْب َن معها ال�شاعر الذي تقوده اجلياد والأفرا�س ِل�سما ِع الإلهة التي
ال�شم�س ،و� َ
تحُ ّدثه عن ال َكون.
قبل برمنيد�س بقليل ،كتب هرياقليط�س نرث ًا ِّ
كال�شعر مل يبقَ منه �إال مقاطع� ،شظايا
مما يعني � ّأن ِّ
ال�شعر والفل�سفة ُو ِلدا ملتح َمني� .إال � ّأن الق�صيدة التي بلبلت ذهني
من ُلغةّ .
و�أحببتها كما مل �أُ ِح ّب �أية ق�صيد ٍة �أُخرى ،ورُبمّ ا �أنا الآن غري قادر على �أن �أُح ّبها كال�سابق ،هي
‘املقربة البحرية’ لل�شاعر بول فالريي حيث تنبعث �أ�صداء الفال�سفة الإغريقيني ،وخ�صو�ص ًا
�أ�صداء برمنيد�س.
وحيث اللغة امل�شرتَكة بني الفل�سفي وال�شعري� ،ألي�س كذلك ؟
بعدم ُح ّبه للفل�سفة،
متام ًا ،اللغة ذاتها .وعلى الرغم من � ّأن فالريي كان يفتخر َ
�أو بجهله لها ،فهو ،من دون ّ
�شك� ،شاع ٌر فيل�سوف.
حفظت هذه الق�صيدة الغريبة ب�أكملها
ُ
ُ
كنت قادر ًا على �أن �أ ِ
�سمعها لنف�سي من �أ ِلفها �إىل يائها.
عن ظهر قلب ،ومن كرثة ما ر ّددتهاُ ،
كنت �أحفظ عن ظهر قلب ق�صائد بودلري ك ّلها.
كذلك ُ
لي�ست ق�صيدة ‘املقربة البحرية’ طويلة ج��د ًا .فهي ال تزيد عن �أرب��ع �صفحات.
لكن مقاطعها �ضخمة ومو ّقعة ،وهي تمُ ّثل نوع ًا من ِّ
ال�صرامة .ويف الواقع
ّ
ال�شعر �شك ُله �شديد ّ
ف�شرعت ،من خالل فالريي ،يف هواية
ف� ّإن �أ�صداءها الربمنيد ّية �أدخلتني عالمَ الفل�سفة،
ُ
وح ّبها .فما جوهر الق�صيدة يف النهاية ؟ �إنّها �شكل اللغة الأك�ثر كثاف ًة ،الأكرث
الفل�سفة ُ
هي ُلغز لأنّها �أكرث ت�أ ّلق ًا من جانب ،و�أكرث خفا ًء من
�إ�شعاع ًا ،ويف الوقت نف�سه الأكرث �سر ّي ًةَ .
ٍ
اخلفي على ال�شعر املُت�أ ِّلق .كان ،من جهة،
جانب �آخر .ويف اللغة الفرن�سية ،انت�صر ال�شعر
ّ
هيغو ال�شاعر املُت أ� ِّلق ،الهائل ،مب�ؤ ّلفاته الغزيرة ب�شكل ا�ستثنائي ،وب�صداه ال�شعبي العظيم
اخلفي هو الذي
لكن ،يف الوقت ذاته ،ال�شاعر
�إذ خرجت باري�س ك ّلها لت�شييعه �ساعة موتهْ .
ّ
انت�صر ،كماالرميه ورامبو ،ال�شاع َرين اللذين مل يكن يعرفهما �أحد تقريب ًا من ُمعا�ص َريهما.
خ�ص�ص
رامبو مل يكن معروف ًا على الإطالق .حتى لأذكر يف طفولتي� ،أنّه مل ي ُكن ُي َّ
هام�ش �صغري .و�أعتقد �أنّه
له حتى ف�صل واحد يف كتاب ،حتى �صفحة واحدة .بل ُيذ َكر يف
ٍ
الآن ال�شاعر الفرن�سي املقروء �أكرث من � ّأي �شاعرٍ يف العالمَ  .ففي اللغة الإيطالية يبلغ عدد
الن�سخ املطبوعة من ق�صائده �أرقام ًا خيالية  :ع�شرات �أو مئات �آالف الن َُّ�سخ تُقر�أ يف �إيطاليا،
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يف �إيطاليا الفت ّية.
أ� ّما ماالرميه فقد ب ِق َي خف ّي ًا ل ّأن يف �شعره َج ْر�س ًا ُلغزي ًا ُمغرِ ق ًا ،لكنّه با ِلغ الق ّوة.
وهذا ما يمُ ّيز ال�شعراء ِ
ري يف رو�سيا ،ويف
الكبار .ولل�شعر الفرن�سي ،على نح ٍو غريبً ،
�صدى كب ٌ
جت عن الق�صائد اخلف ّية .ولع ّل هاهنا اجلميل يف الأمر.
�صدى نا ٌ
ال�ساليفً ،
العالمَ ُّ
امل�ألوف ؟

هل يعني ه��ذا ،على جماله ،خروجاً عن امل��أل��وف� ،أم �أ ّن��ه جميل أل ّن��ه خ��ارج عن

خلروجه عن امل�ألوف يف جانب من جوانبه .ففي بداية القرن الع�شرين� ،شهِ د
لكن
ال�شعر تف ُّتح ًا مفاجئ ًا يف رو�سيا ،تغلغل الحق ًا يف الثورة الرو�سية بكثري من الزخم والق ّوةّ .
ال�شعراء الفرن�سيني الذين ُعرفوا يف رو�سيا �آنذاك هم بالتحديد ماالرميه ،ورامبو ،وفريلني،
خا�ص ًة،
ولي�س فيكتور هيغو .ومن بني ال�شعراء الأحدث املعروفني جد ًا يف العالمَ  ،ويف رو�سيا ّ
بول �إيلوار ،من خالل ق�صيدته ‘حر ّية’ مث ًال .ث ّمة ق�صائد ودواوين �شعر وا�سعة االنت�شار يف
العالمَ العربي� ،أذكر منها ،على �سبيل املثال ،ديوان لوي�س �آراغون جمنون �إل�سا.
ال�ص ْيت،
ُ
احلي ذائع ِّ
عرفت �آراغون يف �شيخوخته اخل�صبة .لقد كان حق ًا ال�شاعر ّ
ً
ٍ
وعمقها .كان يكتب ن�صو�صا مثري ًة للإعجاب ،رواي��ات رائعة كرواية
امل�شهور برثاء حياته ُ
الأ�سبوع املُق ّد�س التي يتف ّرد فيها بطريقة و�صفه عودة نابوليون ،وهروب امللك لوي�س الثامن
ع�شر �صاعد ًا باتجّ اه بلجيكا ،ورواح اجلنود وجميئهم حيث ينزل بع�ضهم للعثور على نابوليون،
وي�صعد بع�ضهم الآخر باتجّ اه بلجيكا لأنّهم كانوا يهربون مع امللك .كانوا يتالقون خالل
بع�ضهم ِب َبع�ضهم الآخر ،على �أال ُيحارب �أح ُدهم الآخر؛
مرورهم ويحر�صون على �أال ي�صطدم ُ
�إذ كانوا م ّتفقني على �أنهم ُيك ِّونون احلركة نف�سها ،الت ّيار نف�سه ،الذي هو ت ّيار التاريخ يف
االجتاهني ،القادم واملُن�صرِ م.
ج�سد هذا موقفاً �شعرياً ؟
�أال ُي ِّ
الر�سام العبقري جرييكو الذي مات �شا ّب ًا.
�أجل ! إ�نّه موقف
ّ
�شعري مطلق يدخل فيه ّ
�إذ كان يف هذا امل�شهد واحد ًا من جنود امللك .لكنّه مل ي�أبه بامللك ،بل كان يبحث عن الفتيات
غازلهن.
لري�سمهن �أو ،على الأرجح ،ل ُي
اجلميالت العابرات،
ّ
ّ
�آراغون �إن�سان ا�ستثنائي بحقّ  .كان الليل جمالَ عمله اليومي� .أذكر �أنني حني �أكون
عائد ًا �إىل البيت� ،ألتقي به خارج ًا من بيته كي يبد أ� يومه ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف لي ًال.
�صادفت �أ�شيا َء كثري ًة ُم ِ
ده�ش ًة يف
لن �أن�سى �أبد ًا ما كان يقوله يل وهو مي ّر من جانبي « :ا�سمع !
ُ
حياتي ،غري �أن ال�شيخوخة �أك ُرثها �إدها�ش ًا ».يخرج ،يف �شيخوخته املُ�شرِ قة� ،ساعي ًا ليبد أ� يومه
ل�ست �أدري !
ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف لي ًال ! �إىل �أين كان يذهب ؟ ُ
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الآن بعد هذه اجلولة ال�شاملة يف �سرد الكون والآخر� ،أ�س�ألكم  :كيف ت�شرحون
مفهوم الآخر ،ومفهوم الآخرية يف ُ�صلْبِ الفكر الفل�سفي ذاته ؟
لكن تلميذه،
هذا ِفع ُل قرا ٍر فل�سفي جميل جد ًا ي�أتينا من ُمف ِّكر �أملاين هو هو�سرلّ .
الذي خانه ،بنى عليه وط َّوره .من الغرابة �أن ت�شهد الفل�سفة الأملانية ُلعب ًة كهذه حيث يخون
طالب يف الثانوية� ،أن الوج َهني
التلميذ �أُ�ستاذه .التلميذ اخلائن هو هايدغر .تع ّل ُ
مت ،و�أنا ٌ
البارزَين يف الظاهراتية الأملانية هما هو�سرل وهايدغر .مل �أكن �أعرف �أن هايدغر خان
�أُ�ستاذه �إىل ح ّد أ�نّه مل ُيوافق على �أن يكفله ليبقى يف ُ�شقّته .قد يبدو هذا املوقف جزئي ًا،
ولكنّه بالغ اخلطورة يف ال ّرهان الفل�سفي  :يف بداية الرايخ الثالث ،بداية النازية ،ذهبت
�صاحبة ال�شقّة التي كان ي�ست�أجرها هو�سرل �إىل هايدغر رئي�س اجلامعة ،وقالت له � :س�أُق ّدم
جلامعتكم ُ�شقّتي حتى تكفلوا الفيل�سوف هو�سرل ،ويتم ّكن من جتديد ِكرائها .فرف�ض ،ومل
ُي ْ�س ِد لأ�ستاذه حتى هذه اخلدمة الب�سيطة ! يا له من � ٍ
أمر مخُ جِ ل ! لي�س هذا من كرم الفيل�سوف
يف �شيء ! �إنّه الفيل�سوف الرديء ،الفيل�سوف اخلائن !
وباملقابل كان هايدغر أ� ّول من �أثار م�س�ألة الآخر  :ما معنى �أن �أكون مع الآخر ؟
ُيثري امل�س�ألة بوح�شي ٍة �أيقظت �س�ؤا ًال من ُعمق الفل�سفة  :ما الآخر فل�سفي ًا ؟ ديكارت مث ًال مل
يطرح هذا ال�س�ؤال ،بل تف ّرغ ِلفكره الذي ُي ِ
ال�شك � :إذا كان يف ذاتي ّ
ربهن ّ
كنت
�شك ،و�إذا ُ
�أعرف �أنني حمدود الرغبة ،واملعرفة� ،أو الرغبة يف ا ُ
حل ّب ،يف �أن �أعرِ ف الآخَ ر ،فمعنى ذلك
مما يفرت�ض يف ذاتي ‘ح�ضور
ينق�صني ،وهذا ال�شيء هو ‘ َنقْ�ص الوجود’ ّ .dé-être
� ّأن �شيئ ًا ُ
ق ّو ًة النهائية ب�شكلٍ كامل’ .الفكرة رائعة ،لكن ال وجود للآخر يف الذات حيث ينع ِقد نوع من
احلوار بني النهائي والالنهائي.
يوجد لوال هو�سرل
�إذ ًا مل ي ُكن الآخر موجود ًا يف الفل�سفة ،وما كان لمِ فهومه �أن َ
حت�صل امل�أ�ساة حيث تُط َرح
وجدا � ّأن على الفل�سفة �أن تُع ِّرف الآخَ ر .وهنا ُ
وهايدغر اللذان َ
فكر ُة وح�شي ِة الآخَ ر التي انحاز �إليها هايدغر �إىل ح ّد �أنّه قال يف البيان الذي كتبه لهتلر كما
قدم ًا يف
ر�أينا  :ينبغي اال�ست�سالم للإرهاب .فاختار بذلك �أال يخ ُرج من ظالم ّية ال ُعنفُ ،م ِّ
الوقت ذاته �صورة ُمناق�ضة ل�صورة الفيل�سوف املعهودة يف تاريخ الفل�سفة .الفيل�سوف الذي
رجل الف�ضيلة الباحث عن احلقيقة.
بدا دوم ًا �أنّه ُ
علينا ،يف كوننا اجلديد� ،أن ن�ضع يف ُح�سباننا �إمكانية وجود الفيل�سوف ال�ش ّرير.
ث ّمة ثالثة مفهومات قد تُ�سهِم يف تو�ضيح مفهوم الآخر ،هي  :الهوية العينية
 ،ipséitéوالهوية  identitéوالآخرية � .altéritéإذ يرى بع�ض املُفكّرين �أن العالمَ ُق ِّ�سم ،عبرْ
التاريخ ،على �أ�سا�سها من وجهة نظر الأق��وى .ففي عهد �سيطرة الإغ��ري��ق ك��ان ُيقال:
�إغريقي/غري �إغريقي ،ويف عهد الإمرباطورية الرومانية  :روماين/غري روماينُ ،ث َّم :
�أوروبي/غري �أوروبي ،و�أمريكي /غري �أمريكي ،كما ُيقال الآن ،يف ع�صر العوملة .فكيف نُقيم
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الروابط بني هذه املفهومات يف �ضوء هذا التق�سيم ؟
يمُ ِكن �أن ُنرتجِ م هذه الك ِلمات الالتينية اجلميلة �إىل اللغة الإغريقية بك ِل ٍ
مات ّ
فظة
منها كلمة «بربر ».فثمة ،من جانب ،الإغريقي� ،أي املواطن الذي هو يف البوليت ّيا (اللباقة
والأدب يف الفرن�سية) ،والرببر ،من جانب �آخر .فلماذا ا�ست ِ
ُخد َمت ك ِلمة الرببر ؟ ل ّأن كالمهم
نت �سابق ًا.
مجُ ّرد �ضجيج غري مفهوم كما ب ّي ُ
ِلك ْن �إذا �أخذنا الع�صر الإغريقي يف � ِأوج َ
عظمته ،وجدنا � ّأن الإغريق و�صلوا حتى
الإ�سكندرية ،ف�شملت �إمرباطور ّيتهم م�صر ،و�أنطاكية ،بالإ�ضافة �إىل �أثينا .وبذلك كانت لبالد
الإغريق ثالث ِ
عوا�صم �أ�سا�سية � :أثينا ،و�أنطاكية ،والإ�سكندرية .مل ت ُكن غاليا موجودة يف
نظر من كانوا يعي�شون �ضمن هذا املث ّلث .كانوا يجهلون وجود الغالط ّيني الأدهى من الرببر.
متوح�شني ،ج��ا�ؤوا على خيولٍ
لذلك بوغتوا بغزوهم ُقبيل ع�صر الإ�سكندر .كان الغال ّيون ِّ
كالقنافذ؛ لأنّهم و�ضعوا عليها اجلِ ْب�س كي ينت�صب �شع ُرها كال�شوك .ف�صارت كالفزّاعات
التي ت�أتي عا ِد َي ًة ت ّ
راب من جِ ْب�س .دقّ الغالط ّيون �أبواب بيزنطة ،فذُ ِعر الإغريقيون
ُغطيها ِح ٌ
الذين كانوا فيها ،وقالوا لهم  :اذهبوا �إىل الطرف الآخر� ،إىل غَ ِ
الطية التي �سنرتكها لكم.
غَ ِ
الطية الواقعة على اجلهة املُقابلة للميناء ،يف اجلهة الآ�سيوية من تركيا احلال ّية .ث ّمة يف
ا�سطنبول الآن ج�سر غالطية �إىل جانب ج�سر �أتاتورك .طلبوا منهم �إذ ًا الذهاب �إىل جهة
الأنا�ضول ،فذهبوا و� َّأ�س�سوا غَ ِ
الط َية .الغالط ُّيون هم الرببر الذين عربوا البو�سفور ،وكادوا
يحت ّلون بيزنطة .ومع �أنّهم أُ�ب ِعدوا عنها ،ظ ّلوا م�صدر ُر ٍ
عب وق َلق.
هذه هي �إذ ًا ن�سبية النظرات املُ�س ّلية والطريفة التي ت�سمح ،مع ذلك ،ب�إدراك كيف
يبدو الآخر القا ِدم على خيولٍ كالقنافذ !
توجه �إىل غالطية ولي�س �إىل غاليا ،لأنّه مل يكن
حني كتب الق ّدي�س بول�س ر�سائله ّ
يعرف �أنها موجودة �أ�ص ًال .كانت غاليا رمز الرببرية املُطلقة ،يف حني � ّأن غَ الطية �أق ّل بربرية
ل ّأن �س ّكانها يتك ّلمون الإغريقية قلي ًال.
هل غاليا هي التي �سوف ت�صري فرن�سا ؟
الغال ّيون ،الذين كانوا �أكرث بربري ًة �أي�ض ًا� ،صاروا جزء ًا من الإمرباطورية الرومانية.
تك ّلموا الالتينية .وبد�أوا يكتبون بها .فهناك ُمف ّكرون التينيون غال ُّيون ،وخ�صو�ص ًا املُف ّكرون
الدينيون .منهم مث ًال الق ّدي�س هيلري الذي يتح ّدث عن جامعة اجلن�س الب�شري ُمتخ ّي ًال ،على
نح ٍو رائع ،جامع ًة ِ
ينت�سب �إليها الب�شر جميع ًا.
أ� ّما الأكرث بربرية منهما ،فهم الإفرجن الذين و�صلوا من جرمانيا ،و�أعطوا ا�سمهم
لفرن�سا .والإفرجن احلقيقيون الآن هم ال َف َلمنديون يف بلجيكا الذين يكرهون اللغة الفرن�سية،
وال يريدون التك ّلم بها .وهم ي�ضغطون على احلكومة البلجيكية لتجعل اللغة الف َلمند ّية ُم�ساوية
للفرن�سية التي جاء ا�سمها منهم .معنى هذا �أنّهم �صاروا الآخَ ر املُن�شقّ عن الذات .يا َل ُ�سخرية
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التاريخ ! ُ�سخرية انق�سام اجلن�س الب�شري التي تُتيح لنا ،على الرغم من هذا� ،أن نرى الأ�شياء
مقلوب ًة ! فلو كنّا جميع ًا ُمتجان�سني ،ملا ا�ستطعنا �أن نرى جتربة الآخر بطريقة أُ�خرى.
ّ
� َّأي م�ستقبل تتخ ّيلون للأجيال الآتية التي
ال�شك يف �أن �سلوك بع�ضها �إزاء
بع�ضها الآخر �سيكون مخُ ت ِلفاً ؟
بع�ضها �إىل بع�ضها الآخر حني تلتقي� ،أن تتفاهم
ح�سن ًا ! �أرجو �أن تُ�صغي الأجيال ُ
يف ما بينها ،وت�سمع �أعماقَ داخلها بالتبادل� .أعتقد � ّأن اجلميل يكون بهذا اال�ستماع يف ما وراء
ال�ضجيج الذي يحجب ك ّل �شيء عن �أ�سماعناَ .ب ْيد � ّأن ث ّمة �إ�صغا ًء �صامت ًا يعمل حتديد ًا يف
اللحظة التي ال نتو ّقع الإ�صغاء خاللها متام ًا مثلما نلتقي ُم�صادف ًة يف ال�شارع.
بعبار ٍة �أُخرى ،هل �سيكون التنا ُف�س االقت�صادي �أو ت�صا ُدم الأديان عوامل تُه ّدد
م�ستقبل هذه الأجيال ؟
مما ُن�س ّميه بالأديان
على �أية حال ،ال ينبغي �أن يح�صل هذا .فال�ضو�ضاء املُت�صاعدة ّ
مو�سيقى ا�ستثنائية ،نرغب يف الإ�صغاء �إليها ،نرغب يف �سماعها .و�أعتقد � ّأن هذه املو�سيقى
تُ�ش ّكل �ضرب ًا من
�سجل
َ
ال�ضجة ال�سمفون ّية ال�سامية ن َو ّد �أن نظفر ب�سماعها مثلما نتمنّى �أن ُن ّ
�صوت ُم ٍ
حكيم جمهول �سي�سعى �إىل �أن ُيح ّدثنا.
طربة خ ّالبة �أو �صوت ٍ
لدي انطباع ب��� ّأن فيها
النا�س يف بع�ض �ساحات العالمَ العربي ،يتك ّون ّ
حني �أرى َ
نح�سب �أنّهم قد يكونون
مت�س ّولني جذّابني يخطبون الو ّد ل ّأن لهم هيئ ًة واعدة بحكم ٍة ما ،حتى َل َ
من �أمثال �سقراط� ،أو من �أ�صحاب املع ّلقات ،من ال�شعراء اجلاهليني الع�شرة الذين عادوا �إىل
ع�صرنا .رُبمّ ا عادوا حاملني هذه الر�سائل التي كانت ت�صلني من كاتب يا�سني .يف البداية،
كنت �أكتب �إليه من خالل دار  Seuilللن�شر� .س�ألت عن �إمكانية �أن �أُرا�سله مبا�شرة لأنني مل
ُ
وطلبت عنوانه ،فقيل يل «لديه �صندوق بريدي» ،و�أعطوين رقم ال�صندوق ،لكنه مل
� ُأعد �أراه،
ُ
ي ُكن ُيقيم ،بطبيعة احلال ،حيث �صندوقه الربيدي .فهل عاد ُ�شعراء املُع ّلقات يف هيئة ه�ؤالء
املت�س ّولني لي�صلوا ما انقطع بيني وبني كاتب يا�سني ؟ �أم �أنهم عادوا ُيع ّلموننا حكمتهم ؟ من
َيدري ؟
وماذا عن عالقاتكم با ُلكتّاب واملُفكّرين الفرن�سيني ،كمي�شيل فوكو ،وبول ريكور،
وبيار بورديو ،وروالن بارت ،وفيليب �سولري�س وغريهم ؟
ح�سن ًا� .س�أقول ،بادئ ذي ٍ
بدءّ � ،إن هذه العالقات نتيجة لقاءات هي�أتها املُ�صادفة
يوم ُمعينّ  ،ويف �ساع ٍة محُ�� ّددة ،و�ضمن �سياقٍ معلوم .ما كان
حيث كنّا ن�ضرِ ب مواعيد يف ٍ
يجمعنا ،يف البدايةُ ،دور الن�شر بو�صفها �أماكن ح�ضور ُمبا�شر ،و ُلغة ُم�شرتكة ،كما كانت
وي�سرت
عليه احلال يف من�شورات  Seuilو  Gallimardحيث ُ
كنت �ألتقي بهذا ال�صديق �أو ذاكَّ .
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َ
مثل هذه اللقاءات �إقامتُنا يف باري�س ،ففي فرن�سا ،الك ّتاب جميع ًا ي�سكنون يف باري�س .وحتى
ُ
الفال�سفة الذين ي�سكنون م ُدن ًا �أخرى ،حا�ضرون دوم ًا يف العا�صمة .هذا �أم ٌر �شديد الغرابة؛
فث ّمة ،يف ب َلد مثل �أملانيا لي�س �أكرب من فرن�سا كثري ًا ،حتى � ّإن م�ساحته �أق ّل من م�ساحة بالدنا،
نف�سه دائم ًا  :باري�س.
�أكرث من مكان للقاء الأدباء والفال�سفة والك ّتابْ .
لكن عندنا املكان هو ُ
بل يف نطاقٍ � ْأ�ض َيق من ذلك ،يف بع�ض �أحياء من باري�س ،يف بع�ض �شوارع من باري�س� .أ ّما لقاء
بارت فكان دائم ًا يف دار  Seuilللعمل يف جم ّلة  Tel Quelطبع ًا .فيما عدا ذلك ،كان يمُ ِكن �أن
�ألتقيه عند موري�س نادو الذي كان يكتب يف جم ّلته.
نف�سه ينطبق على مي�شيل فوكو الذي كان يعمل معنا يف  .Tel Quelفقد كانت
الأمر ُ
بع�ضهاُ .ي�ضاف �إىل محُ اوراتنا على
لنا �أحاديث مكتوبة� ،أحاديث بقيت على الورق �أو ُن ِ�شر ُ
تعا�ضد متني يف تعرية �ألوانِ املُعاناة االجتماعية،
هذا ال�صعيد� ،صداقة حميمة جمعتنا ،بل ُ
ات�صلت
�شت ح ّق ًا برفقة فوكو ،و�أنا الذي و ّرطتُه يف ق�ضية ال�سجن حني
ُ
و ُم�شكالت ال�سجونُ .ع ُ
أ�ضربت
به هاتفي ًا و�أخربته ب�أن ال�سجناء ُي�ضربون عن الطعام يف جامعة ال�سوربون ،حيث � ْ
�إحدى طالباتي ال�سابقات عن الطعام ت�ضا ُمن ًا مع � ٍ
إ�ضراب ممُ ا ِثل يف �أحد ال�سجون .فذهب
ألقيت فيها محُ ا�ضراتي التي
كنت قد � ُ
فوكو لزيارتها يف قاعة �صغرية يف جامعة ال�سوربون ُ
وحت�سب ،بل
كانت هذه الطالبة حت�ضرها .كان ا�سمها جونفييف كالن�سي ،وهي �شاعرةَ ،
عربي� .أعتقد � ّأن هذا مل ي ُكن حقيقة؛ لأنّها مل تكن مت ِلك � ّأي � ٍ
إثبات عليه،
جتزِ م �أنّها من �أ�صلٍ ّ
تظن � ّأن �أُ ّمها من �أ�صل عربي .ويعود ترجيحها هذا االنتماء �إىل ا�سم �أُ ّمها حاجو
و�إن كانت ُّ
أ�صح تف�س ُريها �أم ال ،فقد كان يرو ُقها كثري ًا �أن تكون عرب ّية.
املُ�شتقّ يف ر�أيها من ّ
حاج .و�سواء � َّ
التقيتُ ال�شاعرة جونفييف كالن�سي خالل الن�شاطات الثقافية التي كان ُيحييها
معهد الثقافة والفنون العربية الكائن يف ُمنتدى دار الرم��ات��ان .وكانت آ�خ��ر م� ّرة حني
تركت �أثرها يف ِ
عملكم
عر�ضت مع �شقيقها فيليب تان�سوالن م�سرحية مرور ًا بجنّني ،فهل ْ
الثقايف يف تلك الفرتة ؟
متام ًا .كانت تُدير يف دار الرماتان �سل�سل َة ُ
‘�شعراء من القا ّرات اخل ْم�س’ .لذلك
�أح َي ْت كثري ًا من الأُم�سيات ِّ
ال�شعرية الرائعة� .شاركت معي يف ت�أ�سي�س املركز الدويل لإن�شاء
الف�ضاءات ِّ
كفاح من �أجلِ ق�ض ّي ٍة .وكانت
ال�شعرية .لقد جعلها ِف ْك ُرها امل َّت ِقد دوم ًا يف ِغما ِر ٍ
ُم ِ
ق�صتها الل�صيقة مبو�ضوع العالقة
نا�صر ًة كبرية للق�ض ّية الفل�سطينية .لذلك �س�أحكي ّ
املُعقّدة بني الذات والآخَ ر.
التقيتُها �أ ّول م ّر ٍة حني كانت طالب ًة عندي يف ال�سوربون حيث جاءت تطلب توقيعي
هجري احلرب �إىل �أملانيا الذي مات ُبعيد تهجريه وكانت
على وثيقة.
ُ
فعرفت �أنها ابنة �أحد ُم َّ
ما تزال طفل ًة .فرتك موتُه يف ذاتها �أثر ًا عميق ًا وقف على الدوام وراء قرارها االنخراط يف
كفاح من �أجل احلقيقة ،وال�شجاعة ،و ُن�صرة املظلومني .ويف النهاية ،ومن فرط حما �ستها
ُك ّل ٍ
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اتّخذت موا ِق َف عنيف ًة جد ًا .فاتّهمها الآخرون بال ُعنف ،مع �أنّها كانت بالغة العذوبة .طبع ًا
مما يدخل يف ُمفارقات اتخاذ املوا ِقف يف حلظة
كانت لها مواقف عنيفة ُلغوي ًا ال فكري ًاّ .
مع ّينة .فهي التي كانت ت ّ
ُنظم ُمظاهرات �إ�ضراب ال ُع ّمال املُهاجرين يف فرن�سا ،وكان �أغلبهم
اكت�شفت م�ؤخّ ر ًا � ّأن �أغلبية ال ُع ّمال املُهاجرين كانت،
حينذاك من العرب� .أقول حينذاك؛ لأنني
ُ
خالل �إقامة كارل مارك�س يف باري�س ،من الأملان املُهاجرين ،ولي�س من اجلزائريني �أو التون�سيني
�أو املغاربة .هذه حقيقة يجه ُلها التاريخ الثقايف .تخ َّيل ! ال ُع ّمال الأملان املهاجرون يف فرن�سا
يجتمعون ملُناق�شة �أو�ضاعهم ،بينما مل ي ُكن مارك�س قد ر�أى عام ًال على الإطالق قبل و�صوله
�إىل باري�س .وهو �إنمّ ا اكت�شف عالمَ ال َعمل يف �أو�ساط ال ُع ّمال الأملان املهاجرين ،يف باري�س .دخل
يف جمموعتهم ب�شعور من ِ
يكت�شف ِ�س ّر ًا كما لو أ�نّه يدخل مغارة علي بابا ،وينتهِ ك حمظور ًا.
على وجوه �أولئك ال ُع ّمال ،الذين عرفنا الآن �أنّهم كانوا �أملانيني� ،صفحا ت ُم�شرقة
هي التي جعلت مارك�س ُي�صدر البيان ال�شيوعي با�سمهم ،بعد �أن تر ّدد عليهم لرياهم وي�سمع
�آراءه��م .كانت جماعتَهم تُ�س ّمى يف البداية ‘جامعة املُ ِ
ن�صفني’ ،وبت�أثري من مارك�س �صار
ا�سمها ‘جامعة ال�شيوع ّيني يف باري�س’ .وهكذا تظهر ك ِلمة ال�شيوع ّية ب�إرادة مارك�س ،علم ًا � ّأن
مارك�س اكت�شفها يف باري�س ،وما كان قد �سمع �أي ٍ
حديث عنها يف �أملانيا .هكذا فر�ضت الك ِلمة
نكت�شف ك ِلمة مثلما ِ
نف�سها ،وهكذا ِ
نكت�شف لوح ًة فن ّي ًة� ،أو ق�صيدةً� ،أو منحوتة �إغريقية� ،أو
َ
ً
عربي رائع اجلمال يف تون�س �أو يف � ّأي مكانٍ يف ال�صحراء العربية� ،أو يف
م�سجد
يف
ا
عمود
ّ
معبد �إغريقي.
هذا من ته ُّكم التاريخ يف النهاية ،لأننا نرى كيف يتق ّدم ال ِف ْكر كما نتق ّدم يف غابة،
و�سط �ألغاز احلياة التاريخية .وعليه كانت جونفييف �أي�ض ًا �شخ�ص ًا ِ
يكت�شف� ،شخ�ص ًا يبحث
ُ
عن هو ّيته ،مع � ّأن ال �أحد كان ُي ِنكر هو ّيتها بو�صفها طالبة فل�سفة يف ال�سوربون ،برفقة أ�مها
ُمع ِّلمة الريا�ضيات يف �إحدى املدار�س الإعدادية .غري أّ� ّن جونفييف كانت ُم�ص ّرة على �أنها
حفيدة �أحد املُهاجرين العرب .وتتمنّى لو كانت ،هي نف�سهاُ ،مهاجِ رة .كانت تبغي �أن تكون
�شخ�ص ًا �آخر يخو�ض ُمغامر ًة جمهولة ،وما امتلكت املقدرة �أب��د ًا على معرفة و�ضع �إن�سانٍ
ُمهاجِ ر؛ لأنّها ُو ِلدت على قارعة الطريق يف باري�س .لذا طاملا متنَّت لو �أنّها �شخ�ص و�صل �إىل
و�ضع املنبوذة هذا،
فرن�سا من ُعمق ال�صحراء ،ل ُيكافح من �أجل العدالة� .إنمّ ا �أرادت ،وهي يف ْ
�أن تكون منبوذة املجتمع.
�أمل تكُن ،يف مغامرتها املجهولة ،تُنقِّب عن احل ُلم ؟
هو ذاك .كانت يف احل ُلم ال�شعري كما تُنب ُئنا ق�صائدها اجلميلة التي ن�شرتُها� .أذكر
ال�صغري يف دار  ،Seuilفجل�سنا على حافّة النافذة املُط ّلة على
�أنّها �أتت بها يوم ًا �إىل مكتبي ّ
املر�سم القدمي للفنّان الرومانطيقي الكبري دو ال كروا الذي ر�سم الن�ساء اجلزائريات .وملّا
�أرادت جونفييف با�ستمرار �أن تكون على اجلانب الآخر للجدار املنيع ،وجدت نف�سها يف كوريا
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اجلنوبية .وذات يوم ،عادت مفتون ًة بكوريا ال�شمالية .ولع ّل طبيعتها الرومانطيقية الثائرة
منوذج عرفَه عاملُنا املُعا�صر.
�أثارت �إعجابها ب�أ�سو�أ
ٍ
من املعروف �أن بول ريكور  Ricœurط َّور درا�سة اال�ستعارة وال�سرد ،فهل كنتم على
ٍ
عالقة معه ،وهل ث ّمة ُ
تقاطعاتٌ بني منهجيكُما يف حتليل �سرد ّية التاريخ ؟
تع ّرفت عليه يف جملة  Espritال�صادرة عن دار  Seuilحيث دعتني املجموعة الفل�سفية
روح هذه املجموعة .كنّا ،نحن االثنني ،نلتقي ك ّل �شهر .حاول بال
فيها �إىل اجتماع ،وكان ريكور َ
ك َللٍ �أن ي� ِّؤ�س�س فل�سفة ال�سرد ،ال�سرد بو�صفه ق ّو ًة محُ ّرك ًة للتاريخ ،مبعنى � ّأن ال�شعوب ُو ِلدت يف
احلركة التي ُيو ّلدها ال�سرد� .أعتقد �أنّه ت�أ ّثر مبا ك ّلفني �أن �أد ُر�سه .وهكذا جمعتنا فكرة ال�سرد.
بعدم وجود فل�سفة ُلغة عند ريكور .بينما يه ُّمني ،يف املقام الأ ّول،
ّ
لكن الفرق بيننا يتلخَّ �ص َ
ٍ
ال�سر ُد معه ق ّو َة الفعل� .أعني � ّأن ال�سرد
اللحظة التي تتح ّول فيها اللغة �إىل �سرد.
فحينئذ يحمل ّ
هو اللغة التي حتمل الفعل .ويبقى ال�س�ؤال املُ ِلح هو الآتي  :هل يمُ ِكن ف�صل اللغة عن ال�سرد ؟
ال�سرد واللغة ظال ًال من نظرية ت�شوم�سكي يف النحو
هل جنِ د يف ر ْبطكم بني َّ
التحويلي؛ �إذ يرى ُ
بع�ض ال ُّنقّاد �أنكم ت�أ ّثرتمُ به ؟
وا�ستفدت
ال�سرد،
ُ
ت�شوم�سكي ُمف ّكر كبري� ،أخذت عنه عالقة التحويل وط ّبقتها على َّ
يف ذلك �أي�ض ًا من جاكوب�سون ،ومن ال�شكالنيني الرو�س عا ّم ًة .لكنَّني مل �أد ُر�س النحو التحويلي،
بل ال�سرد التحويلي الذي ُيبينِّ كيف ينق ِلب التاريخ فج�أ ًة يف اتجّ ا ٍه ُم ِ
عاك�س .علينا هنا �أن ن�ضع
يف ُح�سباننا �أم َرين مه ّمني :
غات
�آ  � ّأن �شجرتَي اللغة ال�سام ّية والهندو �أوروبية موجودتان قبل ال�سرد  :لكنّها ُل ٌ
ال حتكي �شيئ ًا .وفج�أ ًة بد�أت هذه اللُّغات ت�سرد ما يقوم به الناطقون بها ،وخ�صو�ص ًا حني
بع�ضهم الآخر �شط َر الهند.
بع�ضهم غرب ًا ،وولىّ ُ
انق�سموا .فذهب ُ
ذكرت �سابق ًا ،باع ًا
ب  � ّأن للفال�سفة الأملان ،الذين كانوا فُقهاء ُلغة �أي�ض ًا كما
ُ
طوي ًال يف ت�صنيف اللغات� ،إىل �سام ّية وحام ّية لأنّهم كانوا قارئني نابهني للإجنيل .فالتوراة
تت�ض ّمن �أ ّول �س ّتة �أج��زاء من الإجنيلِ ،
و�سفر الأنبياء ،ومزامري داوودُ .يك ِّون جممو ُع هذه
الأجزاء الإجنيل �أي الكتاب املقد�س املوجود يف �أربعة �أركان الأر�ض .ومن هنا نكت�شف � ّأن اللغات
كالأ�شجار ،لها جذور ،وجذوع ،وفروع .من هذه الفروع الإغريقية ،والالتينية ،واجلرمانية،
والفار�سية ،وال�سن�سكريتية .تُقابِلها فرو ٌع �سام ّية كالعربية ،والآرامية ،وال�سريانية ،والعربية.
بنيت نظر َّيتي.
من هذه النقطة� ،أي من وجود �شجرتَي اللغة ال�سابق على ال�سرد ُ
يهتم ب ُلغز اللغة،
فاجلذوع والأغ�صان هي اللغة ،والأغ�صان الوارفة هي ال�سرد� .أ ّما ريكور فلم ّ
�أي بهذه العالقة بني الالوعي واملعنى .واحلال � ّأن ال�سرد يكت�سب �أهم ّيته من اللغة .جتدر
الإ�شارة �إىل �أنّه قام ب� ٍ
أبحاث جمال ّية كان فيها �أقرب �إىل ايتيني �سوريو يف نظريته عن تكا ُمل
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الفنون .و�أعتقد � ّأن نقطة انطالقه يف هذا املجال هي ترجمته لهو�سرل حني كان �سجين ًا يف
مما ك ّون فك َره واجتاهه اجلمايل.
�أملانيا خالل �سنوات احلرب اخلم�سّ .
وهل عرفتم بيار بورديو  Bourdieu؟
طبع ًا� ،أعرفه ج ِّيد ًا .وكيف ال ؟ وقد جاء بعدي يف جامعة ال�سوربون ،حيث �أخذ
مكاين كم�ساعد لرميون �آرون وغورفيت�ش الذي عرف لينني .كان �آرون وغوروفيت�ش عد َّوين،
أردت القيام مب�شروع .وملّا جاء بورديو ،ع ّلم
مما جعلني ُح ّر ًا ال �أحتاج �إىل موافقتهما �إذا � ُ
ّ
الفل�سفة الأملانية ّثم ط�� َّور �أبحاثه حول الب�ؤ�س ،و�أ�سباب الفقر ،ور ّك��ز نقده على الإع�لام
والتوا�صل .ومجُ مل عمله عبارة عن بحث اجتماعي ،وا�شرتاكية ٍ
بوجه �إن�ساين.
ُ
اب
نف�سه فيل�سوف الع�صر ،وع � ّر َ
وم��ا �ش�أن برنار-هرني ليفي  Lévyال��ذي ي ُع ّد َ
ثورات الربيع العربي ،وكيف تق ّيمون هذه الثورات وخ�صو�صاً بعد الذي ر�أيناه يف ليبيا
خا�ص حيث ُد ِفنَت حقيقة كث ٍ
ري من الأحداث مع �ضحايا حلف الناتو من املدنيني
بوج ٍه ّ
هب حلمايتهم من جرائم الديكتاتور ،ومع د ْفن القذّايف يف ٍ
�صحراوي
مكان
ٍّ
الذين ا ّدعى أ�نّه َّ
جمهول بعد تعذيبه واغت�صابه قبل �أن ُيع َدم ب�صور ٍة �شنيعة ؟
ق�سم جوابي عن هذا ال�س�ؤال �إىل ِق�س َمني ُم َ
رتابطني ترا ُبط ًا ع�ضوي ًا ت�شوبه
� أُس� ِّ
ُم
فارقات عجيبة  :الق�سم الأ ّول ُم ّت ِ�صل ب�سرية َمن ُيدعى بالفيل�سوف-الكبري برنار-هرني
ٌ
ليفي ،وي ّت�صل الق�سم الثاين ب�إ�شكاالت احلرب التي �أ�شعلها حلف �شمال الأطل�سي يف ليبيا.
ال�ص ْيت .لذا
�أوال ً ،الفيل�سوف-الكبري  :كان هذا ال�شخ�ص يلهث وراء الدعاية وذيوع ِّ
انخرط يف �سباق ال�شُّ هرة القائم على مبد أ� َ‘م ْن ي�صل أ� ّو ًال و ُي ِ
ل�صق دعايته يكون يف املُق ّدمة’.
حاول �أن يتبنّى خطاب ًا عن اال�شرتاكية بوجهها الإن�ساين ُم�ستند ًا �إىل تاريخ رو�سيا من دون �أن
ُيراجِ عه؛ �إذ قال � ّإن �ستالني ا�ستلم ال�سلطة �سنة  .1930واتّه َمنا ب�أننا متخ ِّلفون عنه لأنّه و�صل
قبلنا .واحلال أ�نّه يمُ ّثل مرحلة ال�سرعة ال مرحلة البحث والتنقيب ،والتحقُّق من الأ�شياء قبل
�إ�صدار الأحكام .وكان ُيرافق ك ّتاب ًا ُمت�س ِّرعني مثله� .أو�صلوا �إليه جتربة ت�شيكو�سلوفاكيا �سنة
� 1968ض ّد �ستالني .فمن املعروف �أن فيليب �سولري�س (الذي �س�ألتني عن عالقتي به قبل
قليل) كان مع اقتحام رو�سيا لرباغ ،و�سرعان ما حتالف معه ليفي .وهكذا وجدا �أنهما يف
�سباق ال�سرعة.
و�أدهى ما متخّ �ضت عنه مرحلة ال�سرعة �أنّها �أدخلت الفل�سفة يف منظوم ٍة ُمتناق�ضة
مع مبادئها .ففي حني � ّأن الفل�سفة بطبيعتها ِ�ض َّد احلرب ،ال يتوانى ليفي ،يف كتابه عن احلرب يف
حرج ،على �أن تت�صالح مع
الفل�سفة ( De la guerre en philosophie )2010عن ق�سرها ،من دون � ّأي ٍ
احلرب ،بل يف �أن جتعل من احلرب مو�ضوع ًا لها .فهل هناك فل�سفة ،عبرْ التاريخ ،تُ�س ِّوغ احلرب ؟
جمد ال�سالم الدائم بني فرن�سا وبرو�سيا ،وذلك يف ٍ
بحث عنوانه عن
املعروف � ّأن كانط ّ
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ال�سالم الدائم  .De la paix perpétuelleلكننا جنِ د ُمقابل هذا املوقف ،مو ِق َف فال�سفة ال ُعنْف� .إذ
كان كاليكلي�س ،يف حماورة ‘جورجيا�س’ لأفالطون ،يمُ ِّجد احلرب عا ّد ًا � ّأن � َ
أف�ضل النا�س و�أحقَّهم
لكن
كنت �أجهل .إ�نّك ح ّق ًا َلرائعْ .
باخلريات هم �أقواهم .ف ُيجيبه ُ�سقراط بالقول � :أعلمتَني مبا ُ
ُقل يل كيف يف ُو�س ِع َك �أن تنجو من ُعن ِف َك؛ َل�سوف ُيه ِل ُكك حتى قبل �أن تُنهي كالمك !
م�ض�ض،
�أ�صدر ليفي م�ؤخّ راً كتاباً �ضخماً (� 640صفحة) بعنوان احلرب على َ
ُمذكَّرات كاتب يف قلب الربيع الليبي (La guerre sans l’aimer, Journal d’un écrivain )2011
 ،au cœur du printemps libyenفهل يتبنّى املُنطلَق ذاته يف هذا الكتاب بداللة عنوانه املُ�ستقى
من رواي��ة غرقى �آلتنربغ  Les Noyers d’Altenbergلآندريه مالرو حيث يقول «فل ِ
ْينت�صر
�أولئك الذين قد يكونون خا�ضوا احلرب على َ
م�ض�ض» ؟
من دون ّ
�شكُ .منط َلق ليفي الأكيد � ّأن على الفل�سفة متجيد احلرب لغايات اخلري
والثورة .ن�أخذ مث ًال تق�سيم باك�ستان �إىل ق�سمني  :البنغال وباك�ستان .فماذا �سيفعل هذا
الفيل�سوف الفرن�سي املزعوم هناك ؟ كان قد ظهر �أ ّول م ّرة يف بنغالد�ش ،وما كان ث ّم َة من
حاج ٍة �إليه يف ج ٍّو كهذاٍ .
بعدئذ ي�صري يف �إفريقياَ .د ْعني هنا �أتخ ّي ْل حرب ًا ُمع ّينة و�أت�ساءل � :إذا
ما طالبت جزيرة كاب هورن باال�ستقالل عن ت�شيلي والأرجنتني ،فهل �ستدعو برنار-هرني
البلدين ؟ وهل ُي ِ
ف�ضل الليب ّيون حق ًا احل�صار واحلرب
ليفي كي ُي�ش ِعل احلرب �ض ّد هذَ ين َ
الأهلية على �أن يكونوا حتت ِنيرْ قائد فقد َ
العقل كل ّي ًا �أو جزئي ًا ؟
ثاني ًا� ،إ�شكاالت احلرب الأطل�س ّية على ليبيا  :جاءت هذه احلرب نتيجة تدخُّ ل
‘دميقراطي’ غري عادل على الإطالق .ذلك � ّأن ِحلف �شمال الأطل�سي ت� َّأ�س�س �أ�ص ًال ليقف يف
ِ
بق�صف ٍ
�شعب �آمن انطالق ًا من
وجه �ستالني الذي كان ُي�ش ّكل خطر ًا على العالمَ ! وفج�أ ًة ُيك َّل ُف
قواعد ع�سكرية ال ِ
ميكن بلوغها ومهاجمتها .وهذا ُمبج َّرد قرار ات ُِّخذ �إ ْثر ُمكاملة بني ها ِتفَني
حممو َلني  :هاتف فيل�سوف يف ُمهِ ّمة ،وهاتف رئي�س جمهور ّية يف ق�صره.
َّمت ه��ذا من دون نقا�ش ،من دون ُم�شاورة .هكذا ق�� َّرر ه��ذان املُتهافتانِ أ�نّهما
لكن علينا �أن ُننا ِق�ش �أمره .كان ث ّمة
�ستهدف مجُ رِ م ًاْ .
�سيق�صفانِ ليبيا ! ما هذا؟ رُبمّ ا كان املُ َ
�صراع يف بنغازي ال نعرف عنه ما ي�سمح لنا باتّخاذ قرا ٍر غري مدرو�س .يا للعار ! فيل�سوف
يقول يف ات�صال هاتفي  :ال�س ّيد الرئي�س� ،أُريد �أن ِ
ُق�صف ليبيا ،وي�أتي حلف
تق�صف ليبيا ،وت َ
�شمال الأطل�سي� .أهكذا تُ�صنَع ال�سيا�سة الدولية ؟ هل ُيعقَل �أن يخ�ضع امليثاق اجلديد للأمم
املتحدة لرغبة فيل�سوف جديد كان قد �أ ّلف كتاب ًا عن الديكتاتورية يف العالمَ مليء باملُغا َلطات
والأخطاء التاريخية ،كتاب من م�ستوى مقالة تُكتَب يف ّ
حمطة قطارات بني ِ
موعدي قطا َرين ؟
لكن ما
ُدمر مدينة بنغازيْ .
قد يكون من املنطقي �إيقاف كتائب القذايف كي ال ت ِّ
ُم�س ِّوغ ق�صف العا�صمة طرابل�س ،و�سريت ،وم�سقط ر�أ�س القذّايف ؟ وهل �سنذهب يف امل�ستقبل
ق�صف ِ
عوا�صم الديكتاتوريني ،وم�سا ِقط ر�ؤو�سهم ؟ �سيكون امل�شهد ُمثري ًا للغاية !
�إىل ح ّد ْ
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ن�ضغط على �أزرار ِلتنط ِلق �صواريخ يف ك ّل اتجّ��اه ،با�سم حماية املدنيني ،فتحرق الأخ�ضر
والياب�س ،ك�أنها �ألعاب �أطفال !
احلليف الإنكليزي كان �أكرث ُت ؤ� َدة .بينما بقيت �آجنيال مريكل على ِ
احلياد قلي ًال ،وما
ٍ
فيل�سوف ُي�شبه
لب ِثت �أن التحقت باحلليفَني ،رُبمّ ا لأنّها ،هي الأخرى ،تلقّت مكامل ًة هاتفية من
بلد فيه دميقراطيون يتعينّ علينا �أن ُن ِ
ليفي ،فيل�سوف ق َّرر �إطالق �صواريخ على كل ٍ
�ساعدهم !
هكذا ينتهي القذّايف بهذه ال�صورة الب�شعة ،بينما ي ّت ِخذ املجل�س الوطني الليبي
ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر ًا للد�ستور والقانونِ ،خالف ًا للمبادئ املُع َلنة يف البداية التي ت ّدعي
الدميقراطية !
�صمت ال�صحافة و�أجهزة الإعالم عن الطريقة التي
�أكرث ما ُيثري ذهويل �إنمّ ا هو ُ
نتعاطى بها الآن مع ق�ضايا العالمَ  .ما هذا ؟ ما طبيعة العالقات بني بني الب�شر اليوم ؟ ال ُب ّد
قيا�س لتقومي العالقات بني ال ُّد َول .ث ّمة حكمة،
لنا من �أن ُنعيد اكت�شاف ما يمُ ِكن �أن يكون �أدا َة ٍ
و ُمف ِّكرون ِكبار ،و�أُدب��اء ،وفال�سفةَ .ف ْلنقر أ� املهامتا غاندي الذي �أراد حترير بالده بالثورة
ال�سلمية من الإنكليز الذين �أُ ِح ُّ��ب بال َدهم ،و�أُ ِح ّ��ب �إيرلندا مع أ�نّها عد ّوة انكلرتا .انكلرتا
حاربت فرن�سا �سن َني طويلة ،ال ل�شيء �إال لأنهما جارتان ُمتناف�ستان .وعلى حني غ ّرة ،وخالل
يومني ،تتحالف فرن�سا واجنلرتا (�ساركوزي ،وكامرون) لإطالق �صواريخ حتمي املدن ِّيني،
َ
بينما الفيل�سوف الكبري يف خلف ّية امل�شهد !
لقد جعل هذان احلليفان الرمزَ العظيم الذي يمُ ّثله ت�شر�شل ود يغول ،رمز ًا �ضئي ًال
مخُ تَزَ ًال ال تتع ّدى غايتُه محُ ا�صرة القذّايف الديكتاتور يف �أنابيب املجرور للقب�ض عليه ،و�أَ ْ�سره،
بدم بارد ،و�إعدامه بوح�شي ٍة ّ
فظة .أَ� َهذا هو م�ستوى ال�سيا�سة الدولية الذي �سنُع ِّلمه
وتعذيبه ٍ
لط ّالبنا يف معهد العلوم ال�سيا�سية� ،شارحني لهم كيف ق�ضينا على زعيم اجلماهريية الليبية
التي حك َمها �أكرث من �أربعة عقود ،بعد عملية انقالبية �سريعة على امل ِلك ،واحللول حم ّله ؟
�شرحنا ،يف �أح�سن الأحوال� ،إال ك�أ�سو�أِ رواي ٍة بولي�سية �أ ّلفَها �أرد ُ أ� ال ُك ّتاب.
لن يكون ُ
ال ريب يف � ّأن الو�ضع �شديد التعقيد حتى مع �سقوط القذّايف .فاحلرب هي ،قبل ك ّل
�شيء ،املوت .وال يمُ ِكن �أن تكون ال�سعاد ُة ثمر َة احل�صار ،والقتل ،والق�صف ،والفو�ضى بعد
ذلك ك ّله !
حت�ضرين بهذه املُنا�سبة � ّأن لوي�س ال�ساد�س ع�شر كان قد �أ�صدر،
من الأمثلة التي ُ
قبل الثورة ،مر�سوم ًا من � 16صفحة عن كيف ّية التعذيب� .أعود و�أت�ساءل  :هذ ِه هي فل�سفة
احلرب التي ُي ِّ
ب�شر بها هذا الفيل�سوف الفرن�سي املزعوم ؟ � ّإن �أكرث ما ُيزعجني � ّأن فرن�سا
ق ّدمت منوذج ًا عاملي ًا عن الثورة ،وهي الآن تخون تاريخَ ها بدعمها الثورة الأكرث دمو ّي ًة و َق ْت ًال !
و�أنا �أت�ساءل بدوري  :هل احلرب ق َد َر الإن�سان ؟ ويف حال كونها كذلك ،ما املوقف
الذي ينبغي �أن ت�أخذه الفل�سفة ؟
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لكن
قدر الإن�سان .فالأعالم ،والأنا�شيد الوطنية قامت على حروبّ .
نعم ،احلرب َ
للقدر ،وال يمُ ِكن ،كما ال يجوز� ،أن تتغذّى من احلرب ،بل ينبغي �أن ِ
ت�ستم ّد
الفل�سفة لي�ست عبد ًا َ
جمده الفيل�سوف كانط� .إذ كانت �أملانيا ،يف ع�صره،
ُن ْ�سـغَها من ِف ْكر ال�سالم الدائم الذي ّ
 45دولة موزّعة بني برلني وفيينا (برو�سيا) .وقد جعلها نابليون  30دولة هي مناطق �أملانيا
مبعنى ما ،متام ًا مثلما خُ ِلقت اللغة الأملانية مع ترجمة
احلالية .فنابليون هو الذي �صنع �أملانيا ً
لوثر للإجنيل .فقد ك ّونت هذه الرتجمة مرجع ًا ا�ستعان به الأدباء والفال�سفة .فقبل لوثر ،مل
ت ُكن هذه اللغة �إال جم ّرد لهجات جرمانية كلهجة الألزا�س.
كان ث ّمة ميثاق بني الرئي�س الفرن�سي �أر�ستيد بر ّيان ،وكيلوغ ،مخُ�ترع الكورن
فليك�س .مو�ضوع هذا امليثاق �إعالن �أن احلرب خارجة على القانون .وقد ع َّد ال�شاعر ال�ساخر
�ألفريد جاري  Jarryهذا امليثاق املنطوي على ِح ّ�س الدعابة الفل�سفية ،باتافيزيقي ًا (�أي ما بعد
حرب عادلة.
توجد ٌ
ما بعد طبيعي) .ويف نهاية الأمر ي�ستحيل ،يف نظر كانط وجاري� ،أن َ
�أ�ؤ ّكد �إذ ًا بالقول � ّإن على الفل�سفة ،يف نقطة الفرح باحلرب التي ن�شهدها� ،أن ت�صنع
م�سافتَها ،وال تكتفي بالغرور ،عليها �أن تت�ساءل  :هل ث ّمة ح ٌّق يف �إ�شعال احلرب ؟ َومن ميت ِلك
هذا احلقّ ؟ وملاذا ميت ِلكه ؟ حتى روب�سبيار ،الذي ن ّتهمه بال�شرور ك ّلها ،كان �ض ّد احلرب ،وهو
القائل « :ال يلزمنا ُمب�شّ رون ينت ِعلون �أحذي ًة ع�سكرية ».ويف �آخر �شهرين من حياته �أُ ِ�صيب
باجلنون ب�سبب احلرب !
هل تبغون ،يف نهاية هذه املُقابلة� ،أن تقولوا �شيئاً للقارئ العربي الذي �سوف
ِ
يكت�شف جتربتكُم الإبداعية والفل�سفية بالغة ال ِغنى وال ُعمق ؟
ُو�صف.
تغم ُرين هذه الإطاللة على الق َّراء العرب من خالل جم ّلة الآخر ،ب�سعاد ٍة ال ت َ
ري �أن تقر�أين �أجيال امل�ستقبل يف العالمَ العربي الذي أُ� ِح ّب� .أ�شعر الآن �أنّها �إطالل ٌة
�إنّه َل�ش َر ٌف كب ٌ
ُ
ُ
قد تُع ِّو�ضني عن �أمني ٍة مل ُيتَح يل �أن �أحقِّقها قبل �أن �أرحل عن هذه الدنيا � :أن �أ�سري على خُ طا
وزرت بغداد التي
رب نهر جيحون حيث فاراب ،م�سقط ر�أ�سهُ ،
�أبي ن�صر الفارابي .فقد ُ
مررت ُق َ
كتبت عنه رواية با�سمه (من�شورات باالن )1994
أيت نهر دجلة الذي ُ
تع ّلم فيها اللغة العربية .ور� ُ
دت والدة مفهوم امليتافيزيقيا على َيديه.
غري �أنني للأ�سف مل �أَ ُز ْر دم�شق ،املدينة التي �شهِ ْ
مل َيفُت �أوان حتقيق هذه الأمنية .فدم�شق تدعوكم برحابة �ص ْدر.
�إن �شاء اهلل ،كما ُيقال يف العربية.

الآخر | �شتاء 2012

349

350

امل�شاركون
علي جنيب �إبراهيم  :ناقد و ُمرتجِ م.
حا�صل على الدكتوراه يف النرث العربي
احل��دي��ث يف جامعة ال�����س��ورب��ون .د َّر���س
النقد ال��روائ��ي يف جامعة ال�لاذق��ي��ة،
وال��ل��غ��ة والأدب ال��ع��رب��ي�ين يف جامعة
ر ِّن .و ُيد ِّر�س الآن يف مدر�سة الأ�ساتذة
العليا يف باري�س .من م�ؤلَّفاته جماليات
ال ��رواي ��ة ،1994 ،وم��ن ترجماته امل��اء
والأحالم لغا�ستون با�شالر.2007 ،
ميلو دي �آنجْ ِ لي�س � :شاعر وكاتب وناقد
من مواليد ميالنو  .1951يعمل محُ ِ
ا�ضر ًا
يف �أح���د املُ��ع��ت��ق�لات ،وق���د ك���ان م��دي��ر ًا
لتحرير جملَّة  Nieboال�شِّ عر َّية� .صد َر
ل��ه  :تمَ ��ا ُث�ل�اتِ ،1976 ،ميلِّليمرتات،
ُ � ،1983
أر�ض الوجهُ ،1985 ،منف َّكاً عن
�وج��زة،1999 ،
الأب� � ،1989 ،س�ير ٌة م� َ
مو�سيقى ال��وداع 2005 ،التي نال عنها
جائزة  ،Viareggioذلك امل ُِ�ض ُّي يف ظالم
ال ِفناءات .2010 ،ترجم م�ؤل ٍ
َّفات عديدة
عن الفرن�س َّية والإغريق َّية والالتين َّية.
ع�ب��د ا ألم �ي�ر الأع �� �س��م  :م��ن مواليد
ب��غ��داد ح�صل على دك��ت��وراه فل�سفة يف
جامعة كامربدج ،1972 ،وهو امل�ؤ�س�س
والرئي�س الفخري ل�لاحت��اد الفل�سفي
ال��ع��رب��ي و�أ���س��ت��اذ ب��اح��ث يف الفل�سفة
بجامعة دم�شق .ت�شمل م�ؤلفاته تاريخ
اب��ن ال��رون��دي امللحد ،1975 ،وكتابة
تاريخ الفل�سفة العربية ،2002 ،ور�سائل
منطقية ل�ل�ف�لا��س�ف��ة ال �ع��رب،2009 ،
وامل�صطلحات الفل�سفية للفيل�سوف
الأمدي.2009 ،
أ�م��ارج��ي (رام���ي 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  18ل�ل�أدب��اء
ال�شباب .ل��ه دي���وان بعنوان ن2008 ،
و�آخر بعنوان بريودجا  :اجل�سد-الن�ص،
2009؛ و�صدر له دي��وان جديد بعنوان
م�ل�اح ��ات �أي ��رو�� �س� �ي ��ة .2012 ،ترجم
ع��ن الإيطالية �أف �ك��ار لل�شاعر جاكومو
ليوباردي .2009 ،و�أنهى ترجمة الآثار
ال�شعرية الكاملة لدينو كامبانا.
�أن �ت��و ِن�َّلاَاَّ �أ ِن� � � َّدا � :شاعرة ون��اق��دة من
مواليد روما  .1958در�ست تاريخ الفن

احلديث ،وعملت بالتَّدري�س يف جامعة
�سيينا�-أريتزو ،وجامعة ال�سابينزا بروما.
�صد َر لها ِ�شعر ًا  :م�ساكن �شتائ َّية،1992 ،
ليايل �سال ٍم من الغربَ ،1999 ،كتالوج
َّ
حمطات،2005 ،
ال ِغبطة ،2003 ،ثالثُ
ِم��ن ���شُ ��رف� ِة اجل�سد 2007 ،التي نالت
عنها جائزة نا ُّبويل .و�صد َر لها يف النَّقد :
ال�سنوات� ،1997 ،ضياء الأ�شياء،
ما هي َّ
 ،2000ال �ل �غ��ة ال� �ع ��اري ��ة ،2001 ،كما
العزلة ،2003 ،حيا ُة التَّفا�صيل .2009
غايتانو جِ .ب ْرلونغو � :شاعر من مواليد
�أملانيا  1970ويقيم يف بالريمو ب�إيطاليا.
�صدر له ع َّدة جمموعات ِ�شعر َّية منها :
ال� ُّزن�ب��و ُر ت��و َّق��فَ ع��ن ال� َّ�ط�يران،2002 ،
ال � �ف� ��را ُغ ال� �� ُّ��ص ��و ُّيف ل �ل �خ� ِّ�ط امل�ستقيم،
� ،2003أورد ُة ال�شِّ عر املفتوحة،2005 ،
يف �إثر ِّ
الظالالت ،2006 ،ب��ا ِذ ُر ال�شِّ عر،
ؤك�سد ٌة ذُكور َّية،2009 ،
� ،2009شعل ٌة م� َ
وغريها .يف �أكتوبر َّ � 2005أ�س َ�س مركز
للدرا�سات والبحوث.
�أ ِلف ِّ Aleph
م��اري��و ِب � ِن� ِ�د ِّت��ي � :شاعر م��ن مواليد
�أودي ِنه  1955ويقيم يف ميالنو� .صد َرت
له املجموعات ال�شِّ عر َّية  :ع�صو ُر ال َّربيع،
� ،1992أر�� ٌ�ض ال تبدو حقيق َّية،1997 ،
جم � ُد الإن �� �س��ان ،2004 ،ر� �س��و ٌم ��س��وداء
على ورقَ .2008 ،
نقل عن الفرن�س َّية
خم��ت ٍ
��ارات ِ�شعر َّية من ق�صائد مي�شال
دوغ����ي ب��ع��ن��وان :اع �ت �ق ��االت م �ت �ك � ِّررة،
 .2007اختارته دار ن�شر م��ون��دادوري
ك�أحد �شعراء �سل�سلة ‘تقومي املر�آة’ التي
ت�صدر عنها.
�إي� �ڤ ��ان ْت � ِر� �س��و ْل��دي ��� :ش��اع��ر وف��نَّ��ان
م��ن مواليد ب��ارون��ا  .1981ي��در���س علم
الإجتماع ،ويعمل حم ِّرر ًا ل�صحيفة Peace
ُ .Reporterيعتبرَ يف �إيطاليا ال َّرمز الأهم
حلركة ال�شِّ عر ال�شَّ باب َّية املعروفة با�سم
ِ
‘�شعر ال�شَّ ارع’ املكتوب على اجل��دران
ً
ُ
واملل�صقات ب��دال من الكتاب .يف 2006
����ي لتمثيل ت��ل��ك احل��رك��ة ل���دى بيت
ُد ِع َ
ال�شِّ عر يف ميالنو؛ ويف  2007كان املمثلِّ
الوحيد عن �إيطاليا يف مهرجان هاڤانا
العاملي لل�شِّ عر بكوبا� .شارك يف �أكرث من
 72معر�ض ًا داخل وخارج �إيطاليا ،نذكر
منها  Street Art, Sweet Artيف ميالنو؛
 Street Upيف البندق َّية؛ Street Art for
 Haitiيف هاييتي؛  Faqra Art Festivalيف
لبنان .وهو ِمن م� ِّؤ�س�سي � Art Kitchenأحد
�أهم محُ رتَفات الفن والثَّقافة يف �إيطاليا.

بول�س اخل��وري � :أبحاث ومن�شورات
يف ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ص��ر (ال�ت�راث
العربي واحلداثة الغربية) ،يف املجادلة
الالهوتية الإ�سالمية امل�سيحية العربية
بني القرنني الثامن والثاين ع�شر /ويف
م�سائل اجتماعية ،دينية وفل�سفية.
ح �ي��اة اخل� �ي ��اري � :أ���س��ت��اذة باملعهد
ال���ع���ايل ل���ل���درا����س���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف
الإن�����س��ان��ي��ات .كاتبة وب��اح��ث��ة يف علوم
احلرف والتّ�صوف ،حا�صلة على �شهادة
ال�� ّدرا���س��ات املع ّمقة يف اللغة والآداب
العربية و�شهادة الدكتوراه عن مو�ضوع
العربي
‘ال ّرموز احلَ�� ْرف�� ّي��ة يف ال�شّ عر
ّ
املعا�صر’ .ل��ه��ا بع�ض امل��ن�����ش��ورات يف
املجالت العربية حول رمز ّية احلرف،
الت�شكيلي .تَ�شغل
وحروف ّية ال�شعر والفن
ّ
الآن من�صب م�س�ؤولة العمل الثقايف يف
�أحد الأحزاب املعار�ضة (�سابقا).
ب ��اول ��و ُرو ِّف� �ي� � ِّل� �ل ��ي ��� :ش��اع��ر وروائ����ي
وناقد من مواليد ْر ِي ْيتي  .1949ت�شمل
جمموعاتُه ال�شِّ عر َّية  :ول�ي�م� ُة ف�ط��و ٍر
�صغرية 1987 ،احلائزة على اجلائزة
ِ
نورماند َّيا،
الأمريك َّية لل�شِّ عر ،مذكَّرات
 1990احلائزة على جائزتَي Montale
و ُ ،Camaioreح �ج��ر ٌة ُمعتمة،1992 ،
احل��ائ��زة ع��ل��ى ج��ائ��زة  ،Dessìغ �ي��وم،
 ،1995ال �غ �ب �ط � ُة وا ِ
حل � � � ��داد،2001 ،
احل��ائ��زة على ج��ائ��زة ،Prix Européen
غُ � � َر ٌف �سماو َّية ،2008 ،احل��ائ��زة على
ج���ائ���زة  .Rhegium Juliiل���ه ع��م�لان
ق�ص�ص َّيان وكتابان يف النَّقد ،كما �أنَّه
ت��رج َ��م ال � َّن �ب��ي جل�ب�ران خليل ج�ب�ران،
 1989وكتاب التَّاو ،2004 ،وغريهما.
علي زي�ع��ور  :له العديد من امل�ؤلفات
امل��ع��روف��ة ع��ل��ى ن��ط��اق ع��رب��ي وا���س��ع يف
ميادين علم النف�س ،وع��ل��م االجتماع
والفل�سفة �شملت ال�ت�ح�ل�ي��ل النف�سي
ل � �ل ��ذات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،1987 ،الأح� �ل��ام
والرموز � :أداة ك�شف وع�لاج نف�سي يف
جماالت اال�ضطرابات النف�سية،2002 ،
وميادين املدر�سة العربية الراهنة يف
الفل�سفة والفكر .2011 ،ن�شرت مقاالته
تخ�ص�صة ،ك��م��ا ُح�� ّم��ل
يف امل��ج�لات املُ ِّ
العديد من كتبه على مواقع الإنرتنت.
ُجيوليو ْ�ستُو ِّكي � :شاعر من مواليد
در�س الفل�سفة يف جامعة ميالنو
َ .1944
وف َّ���ن التَّمثيل والإل���ق���اء ،وه��و ع�ضو يف
نادي  Club Psòmegaالذي ي�ض ُّم فنَّانني
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امل�شاركون

وفال�سفة وعلماء مبدعني .يهت ُّم خ�صو�ص ًا
ب�صائت َّي ِة الق�صيدة حيث ن�ش َر ب�صو ِته
ع��� َّدة �أ���س��ط��وان��ات منها ُ :ل� � �زُو ُم ال�غ�ن��اء
احل��ائ��زة على اجل��ائ��زة الوطن َّية للنَّقد
الدي�سكوغرايف؛ �أغني ٌة ح�م��راء �إىل ت ِّل
الزَّعرت (بالتَّعاون مع املو�سيقار غايتانو
ليغوري)� .صد َر له  :رفيقي ال�شَّ اعر،
 ،1980يف زمن احلرب ،2003 ،فخام ُة
الل ِعب ،2003 ،ما نتح َّدث عنه.2007 ،
�صفية ��س�ع��اده  :ح���ازت على �شهادة
الدكتوراه من جامعة هارفارد يف تاريخ
ال�����ش��رق الأو����س���ط احل��دي��ث ،وب��ا���ش��رت
التعليم يف اجلامعة اللبنانية-الأمريكية،
ث��م يف اجل��ام��ع��ة اللبنانية واجل��ام��ع��ة
الأم�ي�رك���ي���ة يف ب��ي��روت .ل��ه��ا م���ؤل��ف��ات
عديدة يف تاريخ املنطقة ومنها البنية
االجتماعية يف لبنان 1993 ،و البحث
عن املواطنة يف لبنان ما بعد الطائف،
( 2007باللغة االنكليزية).
حممد �صابر عبيد  :ناقد �أدب��ي من
م��وال��ي��د ق��ري��ة ال��ز ّم��ار ،ق�ضاء املو�صل
يف العراق .يعمل �أ�ستاذ ًا للنقد والأدب
ال��ع��رب��ي احل��دي��ث يف ج��ام��ع��ة امل��و���ص��ل.
ت�شمل م�ؤلفاته مرايا التخ ّيل ال�شعري،
 ،2006امل� �غ ��ام ��رة اجل �م��ال �ي��ة ل�ل�ن����ص
ال �� �ش �ع��ري� � ،2007 ،ش �ع��ري��ة احل �ج��ب
يف خ �ط��اب اجل �� �س��د ،2008 ،و�سيمياء
ال��دال ولعبة املعنى � :شيفرة �أدوني�س
ال�شعرية.2009 ،
ج��ان-ب �ي��ار ف ��اي  :فيل�سوف و�شاعر
وروائ���ي فرن�سي .م��ن مواليد باري�س،
 .1925د َّر������س ال��ف��ل�����س��ف��ة يف ج��ام��ع��ة
ال�سوربون .له م�ؤلّفات فل�سفية كثرية
منها :ال�ف�ل���س�ف��ة م��ن الآن و� �ص��اع��داً،
 ،2004وتاريخ الع َدمية املخبوء.2008 ،
م��ن دواوي��ن��ه ال�شعرية ع�شب جم�ن��ون،
ع�شب خ��ارج ذات��ه ،2006 ،ومن رواياته
معركة ليدا.2008 ،
م �ي � ِك��ل ك��ا َّك��ام��و ��� :ش��اع��ر وك��ات��ب من
مواليد تاوريانوڤا  1959ويقيم يف جويا
ْ�س
تا ْورو� .صد َر له ِ�شعر ًا  :ذاتُ ال ُّدوار ،نف ُ
ال �ف��م�� ،2005 ،س� ُّر ال �ف��راول��ة،2005 ،
ال ُّتفَّاح الكاذب وال ُّتفَّاح مع ال�شَّ اعرة دونا
�أم��ات��يَ ،2006 ،م��ن ي��و�� ِّ�س� ُع يل البحر،
( Lovesickness ،2007عن �آف�� ِة احلُب)
ب��االن��ك��ل��ي��ز َّي��ة والإي��ط��ال�� َّي��ة (،)2010
ق�صائد بلُغة ال��َّ��ض��وء مع منري مزيد،
ال�سواعد .2011 ،كما
� ،2010أر� � ُ�ض َّ
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م�سرحي بعنوان  :مت َّوجاً
ن�ص
�صدر له ٌّ
ٌّ
كما الورود .2003 ،ي�صدر له يف 2012
رواي���ة بعنوان :ب��ر�أ�� ٍ�س منخف�ض ،كما
البالبل.
مار َّيا غراتْ�سيا كاالندروين � :شاعرة
وكاتبة م�سرح َّية من مواليد ميالنو 1964
وتقيم يف روما ،تعمل م�ؤ ِّدية م�سرح ،كما
ومقدمة ب��رام��ج ثقاف َّية يف
�أ َّن��ه��ا ُم��ع ِّ��دة ِّ
�إذاع���ة  ،RAI Radio 3ون��اق��دة �أدب�� َّي��ة يف
جملة  Poesiaويف �صحيفة .Il Manifesto
ت�شمل م���ؤ َّل��ف��ا ُت��ه��ا ال��� ِّ��ش��ع��ر َّي��ة �� :ص�خ��ر ُة
ال�ضال،2003 ،
املواجهة ،1998 ،القرد َّ
كما لو ب َعز ِم َر َ�سنٍ متو ِّقد ،2005 ،الآل ُة
امل �� �س ��ؤول��ة ،2007 ،ع�ل��ى ف� � ِم اجلميع،
 ،2010وامليلودراما الالنهائ َّية ،رواي � ٌة
زائ �ف��ة م��ع ڤ �ي �ڤ��اڤ��وك ����س .2011،ح��ازت
على العديد م��ن اجل��وائ��ز منها جائزة
بازوليني ،2003 ،وجائزة نا ُّبويل.2010 ،
ب�سكال حل��ود  :نائبة رئي�س اجلامعة
الأنطون َّية لل�ش�ؤون الثقاف َّية ،باحثة يف
الفل�سفة الأخ�لاق�� َّي��ة ال��غ��رب�� َّي��ة وت��اري��خ
العلوم .من م�ؤلفاتها Le sujet dévirilisé.
Dé-lire Emmanuel Levinas, 2011
وبول�س اخلوري  :فيل�سوف الالكمال،
� 2010إ���ض��اف��ة �إىل م��ق��االت ودرا���س��ات
�أخ����رىَّ � .أ���س�����س��ت �سل�سلة ‘�إ�سم علم’
التي تنه ُّم بنتاج املف ِّكرين اللبنان ِّيني
املعا�صرين وت�شرف عليها منذ العام
 ،2008وتتولىَّ  ،منذ العام  ،2010رئا�سة
حترير جملة  Pertinenceالعلم َّية.
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).

ڤا ِلريو ماغْ ِر ِّللي � :شاعر من مواليد
روم����ا  .1957ع��م َ��ل م���د ِّر����س��� ًا ل�ل��أدب
ال��ف��رن�����س��ي يف ج��ام��ع��ة ب��ي��زا وج��ام��ع��ة
ٍ
جمموعات
كا�سينو��� .ص��در ل��ه خم�س
ِّ
� ِ��ش��ع��ر َّي��ة ُج��مِ ��ع��ت ال�� َّث�لاثُ الأوىل منها
حتت عنوان  :ق�صائد وق�صائد �أخرى،
 1996نالَ عنها جائزة مهرجان الف�صح
الأدب َّية يف �سال�سبورغ .تالها جمموعتان
هما ��� :شُ ��رو ٌح ح��و َل ق� � ٍ
�راءات �صحف َّية،

 ،1999و�إخ �ل ��االتُ ال � ِّن �ظ��ام الثُّنائي،
 .2006وت�شمل �أع��م��ال��ه ال��نَّ�ثر َّي��ة  :يف
ِملك َّي ِة اجل�سد امل�شرتكةِ ،2003 ،نياب ُة
احل �ي��اة .ق �ط��اراتٌ و�أ� �س �ف��ا ٌر يف القطار،
َ
ح�صل على اجل��ائ��زة
 2009وغ�يره��ا.
ال��وط��ن�� َّي��ة للرتجمة  .1996ويف 2002
منحته �أكادمي َّية ِلينْت�شيي الوطن َّية يف
روما جائزة ِف ْلترْ ي ِن ِّللي لل�شِّ عر الإيطايل.
ـحم� �م ��د حم� �م ��ود  :ب���اح���ث وم��ف��كّ��ر
���س��وداين .عمل �أ���س��ت��اذا بكلية الآداب
يف ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم وك�����ان رئ��ي�����س��ا
لق�سم الأدي��ان املقارنة يف جامعة تفتز
الأم��ري��ك��ي��ة .م��دي��ر م��رك��ز ال��درا���س��ات
النقدية ل�ل�أدي��ان (حت��ت الت�أ�سي�س).
ن�شر العديد م��ن الأب��ح��اث يف دوري��ات
�أكادميية� .صدر له عام Quest for 2007
Divinity: A Critical Examination of the
Thought of Mahmud Muhammad Taha.

� �س �ي �م��ون جن��ام��ي  :ك��ات��ب و ُم��ف�� َّو���ض
م��ع��ارِ���ض ون��اق��د ف ّ��ن ُمقيم يف باري�س.
�شغل ،مل ّدة ع�شر �سنواتَ ،من ِْ�ص َب املدير
الفنّي لبينايل الت�صوير ال�ضوئي يف
باماكو ،وك��ان ُمف َّو�ض ًا ُم�شارِك ًا يف �أ َّول
م��ع��رِ ���ض �إف��ري��ق��ي يف بينايل البندق ّية
عام ِ .2007من بني املعارِ�ض العديدة
التي �أدا َرها :معرِ �ض �إفريقيا رمييك�س،
للفن
 ،2007-2004وامل��ع��رِ ���ض الأ ّول ّ
الإفريقي يف جوهانّ�سبورغ .2008 ،من
م�ؤلّفاته رواية املُ�سترتون ِ ،1989
وال�سرية
كان هذا �سنغور.2006 ،
م �ع �ت��ز ن �� �ص��ر  :ف���ن���ان م���ن م��وال��ي��د
اال�سكندرية  ،1961يعي�ش ويعمل يف
ال��ق��اه��رة .اح�ت�رف ال��ف��ن م��ن دون �أن
يدر�سه� .أقيمت معار�ض خا�صة لأعماله
يف م�صر ،والأردن ،وهولندا ،و�أ�سرتاليا،
ومولدافيا ،و�أملانيا ،واليونان ،واليابان،
وكوريا اجلنوبية .كما عر�ضت �أعماله
يف بيانايل البندقية2003 ،؛ بيانايل
���س��ان ب���اول���و ،وب��ي��ان��ايل دك����ار 2004؛
وترينايل طوكيو� .2006 ،أم��ا املتاحف
التي قدمت �أعماله يف معار�ض جماعية
�شملت متحف الفنون املعا�صرة ،باهيا؛
متحف كري�ستالو ،كويل2004 ،؛ ومركز
بومبيدو ،باري�س .2005،ح�صل على ع ّدة
ج��وائ��ز منها اجل��ائ��زة الأوىل ،بيانايل
القاهرة2001 ،؛ واجل��ائ��زة اخلا�صة،
بيانايل دكار؛ واجلائزة الكربى ،بيانايل
ال�شارقة.2005 ،
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دليل ل ُكتّاب املج َّلة
ُيرجى اتِّباع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�صو�ص املر�سلة للمجلة :

ُخ�ص�ص الن�صو�ص ملجلة الآخر ،و�أال تكون من�شورة �سابق ًا� ،أو مع ّدة للن�شر يف دورية �أخرى.
 1ينبغي �أن ت َّ
ُ 2ير�سل الن�ص م�صفوف ًا �إليكرتوني ًا يف برنامج وورد ،و ُيرفق مع الر�سالة �إىل العنوان اخلا�ص باملرا�سالت.
الو�سطي للمقال حواىل  3000كلمة ،و�أال يتعدى  6000كلمة� ،إال يف حاالت
ُ 3ي ّ
ف�ضل �أن يكون احلجم َ
ا�ستثنائية ُيتّفق عليها ُم�سبق ًا.
ُ 4يرجى ا�ستخدام قيا�س واحد ومنط مفرد من اخلط يف املقال.
ُ 5يرجى الدقّة يف توثيق م�ضمون احلوا�شي والهوام�ش.
ُو�ضع املراجع واملالحظات املرقّمة يف �آخر املقال ،ولي�س يف �أ�سفل كل �صفحة منه ،وذلك وفق الرتتيب
 6ت َ
ِّ
ُ
ّ
الآتي  :ا�سم وكنية امل ؤ�لف ،عنوان املرجع (باخلط العري�ض) ،دار الن�شر ،مكان و�سنة الن�شر ،الطبعة،
رقم ال�صفحة.
تو�ضع عبارة  :املرجع نف�سه ،يتبعه رقم ال�صفحة.
�  7إذا تك َّرر املرجع مبا�شرةًَ ،
تو�ضع كنية امل�ؤلف فقط ،يتبعها العنوان باخلط العري�ض ،ورقم ال�صفحة.
�  8إذا تك َّرر املرجع الحق ًاَ ،
 9املرجو عدم ا�ستخدام احلرف املائل وا�ستبداله باخلط العري�ض حيث يقت�ضي الأمر.
�ستخدم هالالن �صغريان
ُ 10ي�ستخدم القو�س املنفرد ال�صغري ‘ ’...للإحاطة بعنوان مقال مث َال ،بينما ُي َ
« »...لل�شواهد املبا�شرة.
ُ 11ي�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 .وتُ�ضاف ثالث نقاط  ...فقط للإ�شارة
�إىل غياب كلمات من اال�ست�شهاد.
 12لتحديد ُجملة ُمعرتِ�ضة ,تُ�ستخدم ال�شَّ ْرطة ( ) -عو�ض ًا عن �أداة تطويل احلرف (.)Shift-J
 13يف حال انتهاء مقطع �شعري يف �آخر ال�صفحة ،املرجو حتديد مكان الفراغ با�ضافة هذه الإ�شارة (.)#
ُ 14يرفَق الن�ص املر�سل مع ال�سرية الثقافية للم�ؤلف�/أو الفنان (بني  30و 60كلمة) ت�شمل مكان الوالدة،
والإقامة والعمل ،عناوين امل�ؤلفات وتاريخ �صدور كل منها .وبالن�سبة للفنان الت�شكيلي تُد َرج الئحة املعار�ض
الفنية ،ومكان �إقامتها ،وتاريخها.
ُ 15يلحق الن�ص ب�صورة �شخ�صية للم�ؤ ِّلف �أو الفنان ،باملوا�صفات التالية .Tiff, 300 dpi, 20 cm :
 16يف حال ا�صطحاب �صور خا�صة باملقال ،يرجى �أن تكون باملوا�صفات التالية .Tiff, 400 dpi, CMYK, 28 cm :
 17يف حال ا�صطحاب �صور فن ّية ،يتح ّمل امل�ؤلف م�س�ؤولية احل�صول على حق ن�شرها قبل تاريخ ظهورها
يف املجلة ،وتر�سل �شروحاتها مع الن�ص .ويف حال كانت ال�صور لأعمال فنية ،يت�ض ّمن ال�شرح  :ا�سم الفنان،
عنوان العمل (باخلط العري�ض)� ،سنة الإنتاج ،املادة امل�ستخدمة يف حتقيقه ،احلجم ،ذكر ا�سم مالك
العمل �أو املانح حق ن�شر ال�صورة.

الآخر | �شتاء 2012

معتز ن�صر
ّ
. �أحجام خمتلفة، ماء، �صوت، بلور.) (تف�صيل،2004 ،دموع

Museo del Cristallo, Colle di Val d'Elsa, Italia.
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

135-126

