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�شفية �شعاده 

ماآزق الثورات العربية*

اإن تطور الثورات حمكوم باأو�شاع جمتمعاته التي قد حترفه عن م�شاره متامًا كما 
تفعل التدخالت الأجنبية والغربية. لذا، تواجه الثورات اأو النتفا�شات اأو التحركات يف الدول 

العربية عوائق داخلية وخارجية منها :

1 االإرث العثماين

منت�شف  يف  تباعًا  ا�شتقاللها  اإعــالن  من  الرغم  على  العربية،  الــدول  ورثت  لقد 
القرن املا�شي، نظامًا عثمانيًا مل تتخل عنه الدول الأوروبية املحتلة بل حافظت عليه ور�شخته، 
لي�ص فقط على �شعيد املجتمع، اإمنا يف اإدارة الدولة اأي�شًا، لأنه اأداة مهمة يف ال�شيطرة على 
هذه املجتمعات. فطول خم�شة قرون مت حكم املنطقة بناء على نظام امِلّلة الذي وقف ـ ول يزال 

يقف حائاًل ـ اأمام تقدم الدولة املدنية ـ الدميقراطية، وذلك لالأ�شباب التالية :

وله  الأوىل،  الــدرجــة  يف  ديني  انتماء  اأنــه  على  النتماء  امِلــّلــة  نظام  يحدد  اأوًل، 
الأف�شلية القانونية وبالتايل احلقوقية لكل اأتباع ال�شلطنة العثمانية : فال�شني الرتكي واملغربي 
والعراقي مثاًل جتمعهم القوانني ال�شخ�شية ذاتها يف مواجهة قوانني اأخرى تتحكم بال�شيعي 

والأرثوذك�شي واملاروين وغريهم من امللل. 

اأدى هذا النظام اإىل تدمري املجتمعات العربية وعدم متكنها من تاأليف حلمة بني 
اأفراد ال�شعب الواحد ذلك اأن القوانني امِلّلية تت�شارب بع�شها مع بع�ص، وتباعد بني املواطنني.

*حما�شرة اأُلقيت يف دار الندوة، بريوت، 15، 12، 2011
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ثانيًا، هذا املنحى العثماين اأ�شبَغ �شلطة لمتناهية لرجال الدين، فاأ�شبح البطريرك 
اأو الكاهن هو امل�شوؤول اأمام الباب العايل يف كل ما يتعلق بال�شوؤون الإدارية العائدة لرعيته، 
وكان لذلك اأثره على ميزات وطبائع روؤ�شاء امللل فتحولت اهتماماتهم من روحية اإىل �شيا�شية 
واقت�شادية، وهم ميثلون يف كافة الدول العربية من �شرقها اإىل غربها، �شلطة موازية ل�شلطة 

الدولة، ول ت�شتطيع هذه الأخرية التغا�شي عنها، بل تخ�شع مل�شيئتها يف معظم الأحيان.

اأدى  مما  ال�شتقالل  بعد  الدين  رجال  نفوذ  على  العربية  الــدول  تق�ص  مل  ثالثًا، 
اإىل ازدواجية مدمرة لل�شلطة. فهي من جهة، اأ�ش�شت جيو�شًا علمانية تف�شل الأمور الدينية 
عن الدولة وولوؤها للوطن، ومن جهة اأخرى اأبقت جمتمعًا ي�شيطر عليه رجال الدين، بينما 
اختارت تركيا بقيادة اأتاتورك طريقا مغايرة من اأجل بناء دولة حديثة، حيث ا�شطرت اإىل 
تطبيق علمانية متطرفة من اجل الق�شاء على نفوذ رجال الدين الذين كانوا ي�شيطرون على 

املجتمع ويواجهون به �شلطة الدولة.

رابعًا، عمدت تركيا اإىل تر�شيخ قومية مزدوجة العن�شرية عرقية ودينية معًا بعد 
قتل وتهجري امل�شيحيني املوجودين على اأر�شها ورف�ص العرتاف بالإتنيات الأخرى على قدم 
امل�شاواة، بينما ابتعدت دول الهالل اخل�شيب عن هذا املاآل، وبقيت هذه الأعراق والأديان 
موجودة على جممع هذه الرقعة حتى اأنه مت ا�شتيعاب املهجرين الأكراد والأرمن وامل�شيحيني 
اأر�ص  على  ال�شهيونية  نف�شها متار�شها  العن�شرية  لرتكيا.  املجاورة  العربية  الدول  قبل  من 
فل�شطني، واملالحظ اأن كاًل من تركيا و‘اإ�شرائيل’ اقتب�شتا هذا النموذج من اأملانيا. فال�شهاينة 

عاي�شوا اأملانيا النازية، واجلي�ص الرتكي مّت تدريبه اأواخر القرن التا�شع ع�شر من قبل اأملانيا.

خام�شًا، اأن نظام امِلّلة يوؤدي اإىل انق�شامات عمودية ل اأفقية �شمن املجتمع الواحد، 
الأوروبية حيث طغت  لتطورالدول  النق�شام مغاير  املواطنة، وهذا  بناء مفهوم  اأنه مينع  اأي 
ورجال  الإقطاع  رجال  �شد  ثار  �شعبي  وعي  ن�شوء  ال�شهل  من  فاأ�شبح  الأفقية،  النق�شامات 
الدين املهيمنني على مقاليد احلكم، اإل اأن هوؤلء يف النهاية يعتربون اأنف�شهم جزءًا ل يتجزاأ 
من الدولة-الأمة، لكن يف دول تركيبتها مّلية ت�شبح امِلّلة دولة م�شغرة تريد ال�شيطرة على 

مقاليد احلكم واإخ�شاع امللل الأخرى وكاأنها عدوة ل تنتمي اإىل الهوية الوطنية نف�شها.

�شاد�شًا، ا�شتفادت الدول الأوروبية من نظام امِلّلة العثماين للّنفاذ وب�شط �شيطرتها 

ماآزق الثورات العربية
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داخل ال�شلطنة، فاأ�شبح الرو�شي يعترب اأن الروم الأرثوذك�ص هم امتداد له، ودعم الفرن�شي 
ميثلون  الأجانب  القنا�شل  واأ�شبح  الدروز،  جانب  اإىل  الإنكليز  وانحاز  واملوارنة،  الكاثوليك 
ويحمون هذه امللل التي اأ�شبحت فعليًا خارج �شلطة وقوانني الدولة العثمانية واحتمت بهويات 
بروز  اإىل  اأدت  اإر�شالياتها  عرب  اأوروبية  مدار�ص  بناء  اإىل  بــادرت  التي  الأجنبية  القنا�شل 
جماعات داخل ال�شلطنة اأ�شبه ما تكون باجلاليات الأجنبية على اأر�شها. ومثال ذلك اللبناين 
الذي يتعلم يف مدر�شة خا�شة فرن�شية ت�شبح لغته الأم الفرن�شية وقّلما ينطق بالعربية، واأهله 
يكلمونه يف البيت باللغة الفرن�شية ويتعلم تاريخ وجغرافيا تلك البالد فيتحول اإىل ‘فرن�شي’ 

مقيم على اأر�ص الوطن !

2 تناق�سات الثورات العربية

من اأكرث العوامل خطورة على م�شار الثورات العربية النق�شام الديني واملذهبي، اإذ 
اأنه من ال�شهل حرف ثورة اأو حركة اإ�شالحية باجتاه التع�شب املذهبي، مما يحول احلراك 
اإىل حرب داخلية �شارية ل تق�شي فقط على النظام بل على الدولة بكامل مكوناتها، ذلك 
اأن اإثارة النعرات الدينية تلغي تلقائيًا مفهوم الدولة الواحدة، الثابتة التي ل تهتز حدودها 
اجلغرافية ول يتزعزع انتماء مواطنيها مهما اأ�شاب ال�شلطة من حتولت، كما هي احلال يف 
غالبية الدول الأوروبية. اإن اللجوء اإىل التفرقة الدينية واملذهبية يف البلدان العربية ي�شقط 
اإىل دويالت  الدولة وتال�شيها  واأد  اإىل  يوؤدي  اأنه  ال�شكان كما  املواطنة عن اعداد كبرية من 
طائفية، وهذا متامٌا ما فعلته الوليات املتحدة المريكية يف العراق، اإذ ان احتاللها مل يوؤد 

فقط اإىل ا�شقاط النظام بل اإىل تق�شيم العراق دويالت اتنية ومذهبية.

وقبل العراق، متت جتربة هذا النموذج يف لبنان عام 1975، حيث جنح جناحًا باهرًا 
اأّدى اإىل اأن ي�شبح ا�شم لبنان مرادفًا لل�شرذمة الطائفية يف العامل اأجمع حتت �شعار ‘اللبننة’ 
باإ�شالحات  اآنــذاك طالب  ال�شباب  الذي مثل  ! فاجليل  ‘البلقنة’ التي خبا �شووؤها  بدل من 
للطبقات العمالية وبدولة رعائية : تظاهروا واعت�شموا و�شطبوا مذهبهم عن هوياتهم، وما 
لبث اأن حّتول هوؤلء ال�شباب املتطلعون اإىل التغيري واحلداثة اإىل وقود حرب اأهلية دامت خم�شة 
الذين  ال�شباب  ال�شلطة.  امتيازات يف  على  للح�شول  ديني  �شراع  عامًا متحورت حول  ع�شر 
قادوا حراكًا مطلبيًا ل طائفيًا ان�شم بع�شهم اإىل ميلي�شيات طائفية. وبع�شهم الآخر هاجر، 
ومنهم من فاجاأه املوت املجاين على الطرقات اإما ق�شفًا اأو ذبحًا لولدته يف ‘الدين اخلاطئ’ !

�سفية �سعاده 
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اإن الغرب مل يخرتع النق�شامات الدينية بل ا�شتعملها لتفرقة �شعب يريد ال�شيطرة 
عليه. ففي الهند اأّجج الربيطانيون ال�شراعات على اأ�شا�ص اثني وديني، ويف اأمريكا الالتينية 
عامل  يكن  مل  الدين  لن  وي�شار  ميني  بني  الأمريكي  التدخل  نتيجة  الأهلية  احلروب  ن�شبت 
تفرقة. ل تهتم اأمريكا كثريًا ملن هو �شني ومن هو �شيعي بل من يقف معها ومن يحاربها، ف�شاه 

اإيران كان �شيعيًا ودعمته لأنه اآزر �شيا�شتها يف املنطقة.

اإ�شقاط ح�شني مبارك نلم�ص تهديدًا لوحدة م�شر عرب  ويف م�شر، وبالرغم من 
التحرير  �شاحة  املواطنني يف  بني  اللحمة  مواجهة  وقبطي، ويف  م�شلم  اإىل  تق�شيمها عموديًا 
اأدى اإىل  اأ�شوان  اأن هدم كني�شة يف  برزت مع�شلة تعيني حمافظ يف الريف لأنه قبطي، كما 
تاأجيج الع�شبية الدينية يف 9 اأكتوبر 2011. والتحريف نف�شه يح�شل يف البحرين التي طالب 
اأهلها باإعطائهم حقوقهم املدنية، فانتهوا بال�شجن والتنكيل والتعذيب فقط لأنهم ُولدوا يف 

املذهب ‘الغلط’ !

ت�شر�شل  ون�شتون  ال�شابق  بريطانيا  وزراء  رئي�ص  ن�شيحة  باأمانة  الأمريكيون  يتبع 
الذي قال : »اإذا مل تتمكنوا من الهيمنة على منطقة، بادروا اإىل جتزئتها« ! مل ي�شذ عن هذه 
ودرزية  علوية  كانتونات  ابتداع  وحاولوا  �شورية،  على  انتدابهم  الفرن�شيون يف عهد  القاعدة 

و�شّنية، اإل اأنهم ف�شلوا اأمام الرف�ص ال�شعبي.

ما ف�شلت فرن�شا يف تطبيقه منذ ما يقارب القرن، ل ت�شتطيع هي اأو اأمريكا اإجناحه 
اليوم يف وقت تر�شخ فيه الوعي القومي خا�شة واأن �شورية رف�شت اخل�شوع لـ‘اإ�شرائيل’ بالرغم 
من املحاولت احلثيثة لقلب موازين القوى فيها، فال�شعب ال�شوري يدرك بغالبيته العظمى اأن 

الهدف لي�ص تغيري النظام اأو اإر�شاء الدميقراطية، بل تدمري الدولة خدمة لل�شهيونية.

حتاول الوليات املتحدة الأمريكية دفع احلراك ال�شلمي اإىل اقتتال داخلي م�شلح 
عرب اخفاء التناق�ص الرئي�شي ما بني ‘�شورية املقاومة’ و‘اإ�شرائيل’ وابراز تناق�ص ثانوي بدائي 
قبلي، طائفي، مذهبي يعيدنا اإىل اأجواء القرون الو�شطى وما قبل ن�شوء الدول والقوميات. 
اإىل  املا�شي ؟ جلاأت  القرن  الثمانينات من  اأفغان�شتان يف  اأمريكا يف  اأجنزته  ما  األي�ص هذا 
اأ�شد اأنواع احلركات الإ�شالمية التكفريية و�شّلحتها لتهاجم الوجود ال�شوفياتي الذي كان قد 
قام بتحديث املجتمع الأفغاين وحترير املراأة من الكثري من القيود التقليدية، فاإذا بالوليات 
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املتحدة الأمريكية تعيدهم قرونًا اإىل اخللف، ثم ت�شطنع فكرة اإر�شاء الدميقراطية !

يخت�شر  ل  تكفريي  اإ�شالمي  حــزام  عرب  ال�شوفياتي  الحتــاد  اأمــريكــا  حا�شرت 
اإىل ال�شعودية نف�شها، وبلدان اخلليج، والأردن واأي�شًا تركيا عرب  باأفغان�شتان فقط بل ميتد 
تركيا  والتنمية خمافة حتول  العدالة  راأ�شها حزب  وعلى  الدينية  الإ�شالمية  التيارات  تنمية 
نحو ال�شيوعية. وبالتايل لي�ص من ال�شعب ت�شور تقارب الإخوان امل�شلمني من اأمريكا وقبولها 
اأهل هذه  اأن يتبواأوا ال�شلطة لأن هدفها خلق �شراع داخلي يرتكز على الدين واملذهب كون 
املنطقة ما يزالون يحتفظون بانتمائهم الديني القوي. من هنا جتهد اأمريكا لإ�شقاط اأنظمة 
ت�شتهي،  كما  الديني  القتتال  مينع  الدولة  عن  الدين  ف�شل  لأن  ال�شوري،  كالنظام  علمانية 
دينية  وا�شتبداله مبيلي�شيات  العقيدة  القومي  انهيار اجلي�ص  يعني  العلمانية  الدولة  و�شقوط 
اإنهاء  وهو  ال  العظمى  للدولة  واحدًا  �شيئا  يعني  النظام«  »ا�شقاط  �شعار  وبالتايل  متطرفة، 

الدولة ال�شورية.

3 اقت�ساد قومي مرتهن

اأحد اأكرب العوائق التي تواجه جناح الثورات يف العامل العربي هو اقت�شاد دولها 
املتحدة  الوليات  يف  فاخل�شخ�شة  اخل�شخ�شة،  نظام  عرب  للخارج  ُمرتهنًا  ا�شبح  الذي 
م تعني تنازل الدولة عن العديد من قطاعاتها واإف�شاح املجال  الأمريكية اأو دول العامل املتقِدّ
عنها  ينفي  ل  خا�شة  اإدارة  اإىل  القطاعات  هذه  حتويل  لإدارتها.  اخلا�شة  الر�شاميل  اأمام 
�شفتها الوطنية – اإذ اأن امللكية تنتقل من الدولة الأمريكية اإىل مواطنني اأمريكيني، فال ُي�شمح 
مثاًل لل�شني اأو اإيران اأو اأي �شركة اأجنبية اأن تقتني كهرباء كاليفورنيا اأو فلوريدا اأو غريها 
من الوليات، فيظل راأ�ص املال اأمريكيًا، بينما اخل�شخ�شة يف بالدنا تعني انتقال امللكية من 
دولة كلبنان اإىل اأيٍد اأجنبية كما ح�شل يف قطاع اخلليوي، اأو كما يح�شل يف ا�شتثمار النفط 

من قبل �شركات غربية يف بلدان عربية اأخرى. 

واقت�شر  العربية،  البلدان  يف  املناف�شة  مبادئ  تطبيق  يتم  مل  ذلك،  على  عالوة 
النتقال من العام اإىل اخلا�ص على ب�شعة اأ�شخا�ص جلاأوا اإىل الحتكار، بينما هدفت الوليات 
املتحدة الأمريكية اإىل الهيمنة القت�شادية عرب ال�شغط على دول العامل لتطبيق نظرية ما 

�شمته بثالوث احلريات :
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1 حرية ال�شوق.  
2 حرية التجارة.  

3 حرية ال�شتثمار الأجنبي.   

تطبيق هذا الثالوث من احلريات يتطلب الغاء دور الدول العربية القت�شادي كي 
املقنع حتت  ال�شتعمار  اأمريكا هذا  وتغطي  العاملية،  ال�شركات  اجتياح  اأمام  تقف حاجزًا  ل 
عنوان ‘ا�شرتاتيجية ال�شالم’، اأي اأن كل من يرف�ص مبداأ ‘حرية ال�شوق’ ُيعترب مهددًا لل�شالم 
العاملي ويرغم على تبني الروؤيا الأمريكية الراف�شة لالإيديولوجية املارك�شية. وتلعب ال�شفارات 
الأمريكية يف الدول العربية دورًا اأ�شا�شيًا يف ال�شغط باجتاه اخل�شخ�شة، وفتح ال�شوق املحلية 
اأمام ال�شركات الأمريكية من �شتاربك وماكدونالد وغريها، عدا ال�شناعة الرئي�شية لأمريكا 

األ وهي ت�شدير الأ�شلحة املدمرة وبيعها. 

ما بداأته الوليات املتحدة الأمريكية يف الثمانينات من القرن املا�شي من عملية 
دمج الأ�شواق العاملية، والغاء اأية رقابة على امل�شارف بناء على ن�شائح خرباء مال كغرين�شبان 
اأية حما�شبة بناء على نظرية  الذي غطى عملّيات امل�شارف باعطائها احلرية املطلقة دون 
عرب  املعامالت  يف  والعدل  التوازن  على  الإبقاء  احلرة  ال�شوق  طبيعة  من  اأن  توؤكد  �شاذجة 

املناف�شة ! 

بالطبع كانت هذه النظرية مفيدًة جدًا للوليات املتحدة الأمريكية التي وجدت اأن 
لديها فائ�شًا �شخمًا من الر�شاميل هي بحاجة اإىل ا�شتثماره يف دول ل ت�شتطيع مناف�شتها. 
الأر�شية  الكرة  على  وتعميمه  الليربايل  القت�شاد  نظام  تطبيق  اإىل  اأمريكا  بــادرت  وهكذا 
خا�شة بعد دحرها الحتاد ال�شوفياتي، و�شّوقت هذا القت�شاد على اأنه احللم املن�شود لرخاء 

الإن�شانية. 

بداأ العمل بهذا الربنامج يف الدول العربية متوازيًا مع مكافحة املبادئ ال�شيوعية، 
�شيا�شي-اقت�شادي  زلزال  هي  ال�شادات  اإىل  النا�شر  عبد  جمال  من  م�شر  قيادة  فانتقال 
دايفيد  كامب  معاهدة  توقيع  ‘اإ�شرائيل’ اإىل  مواجهة  انتقال م�شر من  اإىل  فقط  لي�ص  اأدى 
والعرتاف بها على ح�شاب احلق الفل�شطيني، بل حول القت�شاد من اإدارة الدولة الرعائية 
الدارة  هــذه  تدمري  اإىل  وطني،  اقت�شاد  وار�ــشــاء  امل�شريني  املواطنني  برفاهية  املهتمة 
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واإ�شتبدالها باقت�شاد حر غري موّجه من قبل الدولة، اأو�شل م�شر اإىل ماهي عليه اليوم من 
للراأ�شمال  املرتهنني  الدولة  رموز  وبع�ص  الراأ�شماليني  من  حفنة  اأثرت  وم�شاربات  احتكار 

الغربي على ح�شاب افقار غالبية ال�شعب امل�شري. 

هذا املثال الليربايل القت�شادي ُعمم على كل الدول العربية اإما بال�شغط عليها 
اأو حماربتها فخ�شعت دون ا�شتثناء لنموذج يلغي دور القطاع العام ويوؤدي اإىل بيع ممتلكاته 
وبالتايل الق�شاء على دوره ك�شمام اأمان حلماية جمتمعه. وبعك�ص الدول العربية التي خ�شرت 
اجلغرافية  الرقعة  ذات  الأق�شى  ال�شرق  دول  ا�شتفادت  القت�شاد،  لربلة  عرب  ا�شتقالليتها 
وال�شكانية الوا�شعة كال�شني من حترير ال�شوق، اإذ اأنها عمدت اإىل تقدمي اإنتاج رخي�ص الثمن 
وانهيار  ال�شينية،  املعامل  الغربية يف  الر�شاميل  اإىل �شب  اأدى  مناف�شته مما  امل�شتحيل  من 
اأهم �شادرات  التي متثل  الع�شكرية  الأ�شلحة  انتاج  القت�شاد الأمريكي ال�شناعي فيما عدا 

الوليات املتحدة الأمريكية خا�شة لدول اخلليج الرثية بالنفط. 

اإّن اّتباع �شيا�شة الليربالية القت�شادية واخل�شخ�شة يف الدول العربية اأّدى لي�ص 
فقط اإىل انهيار القطاع العام كحاجة لالقت�شاد القومي والوطني، بل اأي�شًا اإىل ا�شمحالل 
ال�شناعات املحلية غري القادرة على مناف�شة الب�شائع الأرخ�ص ثمنًا، واملورد الوحيد الذي 
بقي كي تعتا�ص منه الإدارات احلكومية يف هذه احلالة هو ال�شرائب. هنا يربز التناق�ص الذي 
اإذ تتفق احلكومة مع امل�شتوردين الذين يتعاملون بدورهم مع  يق�شي على مقومات الوطن، 
الراأ�شمال العاملي على »الغاء« ال�شرائب على الب�شائع املنهمرة من كل اأقا�شي العامل، فيما 
تقوم ‘بزيادة’ ال�شرائب على املواطنني لتغطية عجز الإنفاق العام. األي�ص هذا ما فعله رفيق 
احلريري حني تبواأ ال�شلطة، فعمد اإىل ازالة الر�شوم اجلمركية على الواردات كي ينتفع الّتجار 
وكذلك روؤو�ص الأموال الغربية لكنه ق�شى على ال�شناعة والزراعة املحليني ؟ وما علينا للتاأكد 
من ذلك ال القاء نظرة على رفوف اي �شوبرماركت لنفاجاأ بان الب�شاعة امل�شتوردة اأرخ�ص 
التي  الر�شاميل  التجارة اخلارجية وحترير حركة  لقد جنم عن حترير  املحلي.  الإنتاج  من 
مثلت م�شمون ال�شيا�شة الليربالية اختفاء الإنتاج الوطني اللبناين وازدياد معدلت البطالة 

وهجرة ال�شباب. 

اأنــواع  اأ�شواأ  على  الأهلية  احلــرب  بعد  قامت  لبنان  يف  القت�شادية  ال�شيا�شة  اإن 
اأّدت اإىل الحتكار ل على املناف�شة، متامًا كما ح�شل لرو�شيا بعد انهيار  اخل�شخ�شة لأنها 
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الحتاد ال�شوفياتي حني جلاأ اأهل الدولة اإىل احتكار قطاعات الإدارة العامة ومتلكها بدًل من 
اإف�شاح املجال للمواطنني للم�شاهمة فيها عرب �شراء اأ�شهمها. 

واإنه من املوؤ�شف واملوؤمل اأن ن�شاهد يف لبنان كيف اأن من كان يدير قطاعات الدولة 
العام  الرتبوي  القطاع  وحتى  والت�شالت  والكهرباء  املاء  كقطاعات  واإ�شعافها  �شّلها  حاول 
هذه  اداء  لتح�شني  الأن�شب  احلل  اأنــه  على  باخل�شخ�شة  باملناداة  املواطن  ترغيب  بهدف 
القطاعات. ولقد ت�شدى الوزير �شربل نحا�ص ملحاولت احتكار قطاع الت�شالت الذي كان 

�شيزيد العبء على املواطنني اأ�شعافًا دون اأي �شمانة بتح�شن النوعية. 

ويف م�شر، مل تغري ثورة 25 يناير النظام القت�شادي الليربايل الذي و�شع اأ�ش�شه 
ب�شكل  ال�شرائب  توزيع  اإعادة  اأو  الأجور  اأو حت�شني  البطالة  يتم معاجلة  ال�شادات، ومل  اأنور 
اأية �شرائب على راأ�ص املال �شتوؤدي اإىل هروب امل�شتثمرين، بينما احلقيقة  اأن  عادل بحجة 
العربية لأن ن�شاطهم ل  اأن هوؤلء امل�شتثمرين يلحقون ال�شرر باقت�شاديات الدول  املرة هي 
اأو خلق فر�ص عمل جديدة، بل هو جمرد متاجرة  ال�شناعي  اأو  الزراعي  القطاع  ي�شب يف 

خا�شة يف قطاع العقارات. 

وقد يت�شاعد معدل النمو اإل اأن ذلك ل ينعك�ص على معّدل البطالة لأن فئة قليلة 
امل�شريني، اقرتب معّدل  ثورة  وال�شياحة، فع�شية  ال�شترياد  امل�شتفيدة من حركة  العدد هي 
ل  اإذ  اجلامعية  ال�شهادات  يحملون  الذين  من  خا�شة   %26 ال�شباب  وبطالة   %40 من  الفقر 

اقت�شاد وطني موجود ل�شتيعابهم. 

عام  منذ  اأي  موؤخرًا،  اإل  ال�شوق  حرية  �شيا�شة  تبني  اإىل  تبادر  فلم  �شورية،  اأما 
ول�شوء احلظ  لتغيري منطها القت�شادي.  الغربية  ال�شغوط  ل�شنوات عديدة  2005، وقاومت 
فاإن غالبية دار�شي القت�شاد اأّمت اجلامعات الغربية اخلا�شة التي تعّلم اآليات حرية ال�شوق 
على اأنها طريق امل�شتقبل، لكن ما تغفل عن قوله هذه اجلامعات هو اأن هذا النمط قد ينا�شب 
اأن دوًل �شغرية كدول البلدان العربية لي�ص مبقدورها املناف�شة، بل  اإل  اقت�شاد دول كربى، 
اإن فتح جمالها يعني انهيار اقت�شادها الوطني. وقد تربز طبقة من الأغنياء اجلدد جراء 
تركيز النمو على التجارة واملال والعقارات واخلدمات، اإل اأن القت�شاد امل�شتقل يف الزراعة 

وال�شناعة َيْنحو باجتاه الرتاجع. 
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يف كل من �شورية ولبنان ارتفعت اأ�شعار الأرا�شي ارتفاعًا جنونيًا، ومت �شراء اأرا�ٍص 
الن�شاط  وبدا هذا  العقارية،  امل�شاربات  باهظة جراء  باأ�شعار  بيعها  اأعيد  ثم  باأ�شعار بخ�شة 
باإمكانهما  يعد  مل  اللذين  واللبناين  ال�شوري  للمواطن  خراب  احلقيقة  يف  اأنه  اإل  منّو  وكاأنه 

ايجاد موطئ قدم لل�شكن. 

القطاع  اأن  ذلك  اأ�شا�شية  مــواد  عن  الدعم  رفع  اإىل  اأّدى  اخل�شخ�شة  واعتماد 
العام بعد اأن يتم تخ�شي�شه يعجز عن دعم الطاقة واملازوت والأ�شمدة الكيميائية واملبيدات 
الفالحني  قبل  من  الزراعي  القطاع  اإهمال  ذلك  عن  ونتج  �شابقاً،  يفعل  كان  كما  الزراعية 
وهجرتهم باجتاه املدن. ترافق مع ذلك اإلغاء الدعم عن ال�شكر والزيت والطحني وهي مواد 
اأ�شواق  على  التجاري  النفتاح  نتيجة  اأعدادهم  ازدادت  الذين  العمل  للعاطلني عن  اأ�شا�شية 
عاملية منها الرتكية والعربية واإقامة مناطق جتارة حرة اأدت اإىل اإغالق العديد من امل�شاريع 
ال�شعبية،  الطبقات  قادت  القت�شادية  العوامل  هذه  املناف�شة.  على  القادرة  غري  ال�شغرية 

وخا�شة يف الأرياف اإىل النفجار. 

حاملا ين�شاأ هذا التململ واحلراك الجتماعي يف الطبقات ال�شعبية تبادر الوليات 
فتحاول  تريده،  ل  الذي  النظام  باجتاه  احلقد  توجيه  عرب  احتوائه  اإىل  الأمريكية  املتحدة 
اإلغاءه واإلغاء دوره ال�شيا�شي-القت�شادي وال�شيطرة على زمام الإمور. ولقد عّلق ال�شحايف 
ي�شمح لأمريكا  الر�شاميل  بان حترير  النويورك تاميز، طوما�ص فريدمان، قائال  يف جريدة 
باأن تفتعل اأزمة مالية يف اأي بلد من البلدان النامية. وي�شاهم كل من البنك الدويل و�شندوق 
النقد الدويل يف رفد هذا الجتاه اإذ اأنه يجرب اأية دولة تريد القرتا�ص اأن تقبل باخل�شخ�شة 

وحترير الر�شاميل. 

هذا ما ح�شل فعال يف العراق، فما اأن احتلت الوليات الأمريكية البلد حتى بادرت 
لل�شيطرة على اقت�شاده قبل اأي قرار اآخر، اإذ اأعلن يومها احلاكم الفعلي للعراق، بول برمير، 
يف جريدة الوا�شنطن بو�شت، اأن هدف اأمريكا خ�شخ�شة كل مرافق الدولة، وافهام العراقيني 

اأن اأيام اعتمادهم على الدولة قد ولت اإىل غري رجعة.

�سفية �سعاده 
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ِمْن اأجِل ربيٍع )اآخر( للثقافِة العربيِة
املثقفون العرب : ُنَخٌب اأم اأقّلّيات ؟

1

اإّن التغيريات اجلارفة واملثرية واملفاِجئة والدراماتيكية التي حدثت وحتدث )ورمبا 
واإعالميًا  �شيا�شيًا  و�شميت  اخلليج،  اإىل  املحيط  اليوم من  العربية  املجتمعات  �شتحدث( يف 
و�شعبيًا بـ »الربيع العربي« تطرح الكثري من الأ�شئلة الإ�شكالية ال�شائكة عن الراهن والوجود 
لأن  يح�شل،  ما  يف  العربّي  املثقف  دور  وعن  عربيًا،  الثقافة  مفهوم  وعن  العربّي،  وامل�شري 
ر يف  العامل اليوم هو عامل ثقافة ليربالية حّرة. والتقّدم الهائل الذي يح�شل يف العامل املتح�شّ
�شّتى �شوؤون احلياة هو تقّدم يتحقق بف�شل رعاية الثقافة وقّوة ح�شورها يف الإن�شان واملوؤ�ش�شة 
بحرية  العي�ص  يف  اأمل  من  الثقافة  غري  على  يعّول  ملن  يعد  ومل  العام.  الجتماعي  والف�شاء 
وكرامة و�شعادة يف اأّي مكان يف العامل. فالثقافة احلّرة هي ال�شبيل الوحيد حلياة ح�شارية 

ب واملركزّية وال�شمولّية. راقية خالية من العن�شرية والتع�شّ

لعّل قراءة اأولية علمّية مت�شح هذه الظاهرة الالفتة عموديًا واأفقيًا ومراآويًا ت�شل اإىل 
نتيجة �شريعة لكّنها قابلة للنظر والتمحي�ص والتدّبر، والتاأويل اأي�شًا، تتمّثل يف اأّن )ال�شبغة 
اأثر  اأن ترتاءى على كيان هذا التغيري �شبه الأ�شطوري �شبغٌة باهتٌة ل  الثقافية( التي ميكن 
لها تقريبًا. فاخلطاب الذي حتمله جماهرُي هذه التغيريات خطاب غائم وغري وا�شح لقادة 
غام�شني. وعلى الرغم من اأّن �شحر هذا الفعل التغيريي بنيوّيًا يتاأتى من فكرة الق�شاء على 
املتخّلف  العائلي  ال�شتئثاري  التفّرد  على  والق�شاء  ال�شتبداد،  ودحر  املقيتة،  الدكتاتوريات 
بال�شلطات كّلها، وهي فكرة ح�شارية متقدمة ومده�شة يف جوهرها العميق، فاإن هذه الفكرة 
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حتى تكون جمدية وح�شارية بامل�شتوى الالئق املطلوب ل بّد لها من اأن تقّدم م�شروعًا ح�شاريًا 
يرتقي اإىل هذا امل�شتوى، يت�شّمن خطابًا وا�شحًا وقويًا وعميقًا عايل احلجاج والإقناع. وهو ما 

مل يتبدَّ حتى الآن يف اأّي معطى من معطيات هذا التغيري، وعلى اأّي م�شتوى كان.

ما يح�شل من تغيري وهزمية ل�شطوة الدكتاتورية العربية التي �شحقت املجتمعات 
�شرورية  من  اأكرث  حا�شمًة  رغبًة  ميثل  م�شت،  كثرية  عقود  طول  العربية  والثقافة  العربية 
للجميع، وحلمًا تاأخر حتقيقه كثريًا، خ�شر فيه العرب رمبا اأكرث مما خ�شروا يف كل ع�شورهم 
قاطبة. اإذ اإّن هذه الدكتاتوريات اأعادت العرب يف ع�شر احلرّيات اإىل اأكرث ع�شور التخّلف 
اأن  باإمكانها  وت�شيوؤًا وت�شويهًا وعدمًا، وبددت ثروات طائلة كان  بوؤ�شًا ورجعية وفقرًا وجهاًل 
جتعل املواطن العربي �شيدًا حّرًا يف العامل مكافئًا لأكرث مواطني دول العامل تقّدمًا. وتراجعت 
معّدلت الثقافة العربية اإىل اأدنى م�شتوى لها يف تاريخ العرب، حني حتّولت اإىل اأداة جاهلة 
ل  واأحدّية  فريدة  �شناعة  و�شناعته  الدكتاتور  تاأليه  اأجل  من  الدكتاتورية  اأجهزة  بيد  قذرة 
بديل لها، وظّلت الثقافة هام�شًا تافهًا وثانويًا تتالعب بها مركزية ال�شلطة ومتعن يف اإذللها 

وت�شخيفها واحلّط من قيمتها.

احل�شاري  الكيان  يف  املعّمق  النظر  اإىل  ت�شعى  وجذرية  حقيقية  مراجعة  اأّيــة  اإّن 
ثّم  ومن  املثقف،  وتعّرف  الثقافة،  تعّرف  اأن  لها  بّد  ل  الراهن،  العربي  وال�شيا�شي  والثقايف 
مل�شكالتها  احللول  واقــرتاح  خطاباتها  وحتليل  مقاربتها  تنوي  التي  الإ�شكاليات  يف  تخو�ص 

املركزية، من اأجل اأن ترتقي املعاجلة اإىل م�شتوى منهجي مقنع وحيوي ومنتج. 

2

الثقافُة على هذا ال�شعيد هي من املعاين املتعددة وال�شا�شعة والعميقة واملتجددة 
يف العقل واملخيلة والوجود والإن�شان، ومعناها الكّليُّ املتبلوُر والنامي حاٍو و�شامل وكرمي ول 
متناٍه، قد ل يتوّقف عند حّد حني يكون الناظر اإليه ممن يثق مبطلِق اإمكاناتِه، وغزارِة قّوتِه، 
وبلوِغ تاأثريِه. هذا املعنى الغام�ُص واملعّقُد والإ�شكايلُّ الذي �شغل الفال�شفة واملفكرين والأدباء 
والفنانني والعلماء والب�شر اأجمعني، منذ اأقدِم حلظِة تاأمٍل مار�شها الإن�شاُن الربيُء الباحُث 
املت�شائُل، وهو يبحث عن ظالِل اإجابٍة عن �شوؤاٍل حمرّيٍ قاده فيما بعد اإىل مغادرة براءته اإىل 

الأبد، وو�شعه رغم اأنفِه يف َقبٍو مظلٍم يتلّم�ُص فيه بقعَة �شوٍء �ِشبِه م�شتحيلٍة فال يجد.

حممد �سابر عبيد
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الثقافة وقد ا�شتبكْت فيه اخلطوُط وتعّقدت  اأن نقول يف معنى  واإذًا، ماذا ع�شانا 
اأو املحتملة ب�شهولة  اإىل نتائجه املتوقعة  امل�شاراُت على هذا النحو الذي ل ميكن الطمئناُن 
اأن ن�شاعَف بذلك من طاقة احلرية، ونبتعد عن الرباءة الأوىل م�شافًة جديدًة  وي�شر، غري 
لي�شت قليلًة، ونهّدَم من جرف الطماأنينة م�شاحًة اأكرب، ونحّمَل ال�شوؤال املاثَل يف اأفقنا عبئًا 

م�شافًا، يف ال�شبيل اإىل جدٍل اآخَر غرِي قابٍل للتهدئة.

الطبيعُة هي املعّلُم الأّوُل الذي نتفّقُه بني يديه على اأب�شط درو�ص املعرفة الأوىل، 
ومتعادلٍة من  مت�شاويٍة  ب�شبكة  فهو ميّوننا جميعًا  بيننا.  الكوينُّ اجلّباُر  املعّلُم  يفّرق هذا  ول 
هو  وهذا  اأعمارنا.  مع  تتنا�شب  دفعات  على  الكال�شيكية  الطبيعة  ذات  التقليدية  املقّررات 
ديدنه عرب التاريخ واجلغرافيا. وعلى الرغم من اأّن الدرو�ص داخل هذه املقررات هي واحدٌة 
وفهمها  ا�شتيعابها  نتباين يف  فاإّننا مع ذلك  اإل يف حدود �شّيقة،  العام  تتغرّي يف منهجها  ل 
والقدرة على حتويلها اإىل �شلوك ومنطق و�شكل وروؤية ومناخ ومزاج. ويف النهاية نتعّلم كّلنا 
من درو�ص الطبيعة ما هو طبيعي يف اإطاٍر اإن�شايٍن �شامٍل وم�شرتٍك، على النحو الذي يجعل من 
الطبيعي مادًة عامًة ُمباحًة للجميع، وُيرَغُم اجلميع على تلّقيها كما يتلّقى احلليب والطعام 

وال�شراب بو�شفها حاجاٍت �شروريًة ل ميكن ال�شتغناء عنها ل�شتمرارية احلياة. 

الطبيعي  مفهوم  اختالف  )مع  تقريبًا  واحــٍد  �شروٍع  خّط  عند  الب�شر  يقف  هنا 
وقيمته وحمتواه بني ال�شعوب واحل�شارات طبعًا(، ليبداأ ماراثوٌن دمويٌّ هائٌل مع )الثقايف( 
هو الذي مينح الوجوَد ماهيَتُه، والإن�شاَن هويَتُه، والأ�شياَء لوَنها، واحلياَة معناها. وهو الذي 
يخلق الفوا�شَل بني الب�شر، وي�شع النقاَط على احلروف، ويق�ّشم النا�َص على طبقات، وي�شنع 
عن  ويك�شف  ال�شعوب،  بني  فا�شلًة  ح�شاريًة  خطوطًا  وي�شع   ، والــالعــاديَّ واملغايَر  املختلَف 

الختالفات الكثرية والكبرية يف �شبل الإعداد املعريف لهوية الإن�شان يف كّل زمان ومكان.

�شن�شُع القراءَة يف مقّدمة الجتهادات ال�شائرة يف طريق اكت�شاب معنى الثقافة، 
ال�شلوُك،  والقراءُة  اخلربُة،  والقراءُة  املعرفُة،  والقراءُة  املتعُة،  والقراءُة  الرغبُة،  القراءُة 
الروؤيا،  والقراءُة  الروؤيُة،  والقراءُة  ال�شكُل،  والقراءُة  املعنى،  والقراءُة  الأخــالُق،  والقراءُة 
املحّبُة،  والقراءُة  الِفطَنُة،  والقراءُة  الذكاُء،  والقراءُة  الإدراُك،  والقراءُة  املوقُف،  والقراءُة 
النتماُء،  والقراءُة  العاطفُة،  والقراءُة  العقُل،  والقراءُة  احلواُر،  والقراءُة  ال�شوُء،  والقراءُة 
والقراءُة الأ�شالُة، والقراءُة احلداثُة، والقراءُة امل�شرُي، والقراءُة الأمُل، والقراءُة الت�شامُح 

ِمْن اأجِل ربيٍع )اآخر( للثقافِة العربيِة. املثقفون العرب : ُنَخٌب اأم اأقّلّيات ؟
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والقراءُة  والإنــتــاُج،  والكت�شاُف  والك�شُف  والتوا�شُل  ال�شتمراُر  والقراءُة  الآخــِر،  واحــرتاُم 
املا�شي واحلا�شُر وامل�شتقبُل وما وراء ذلك.

بال قراءة ترتفع اإىل هذا امل�شتوى الرفيِع ال�شا�شِع والعميِق من املعنى فاإن الإن�شان 
يبقى يحبو يف دائرة الطبيعي املغلقة، وهي دائرٌة وا�شعٌة �شعَة الكوِن ت�شمُل الأحياَء كلَّها ولي�ص 
اأمامها �شوى ا�شتن�شاِخ درو�ِشها واإعادِتها بن�شٍق واحٍد وروؤيٍة حمدودٍة واحدٍة، ليبقى من يعي�ص 
على الطبيعي فقط اأمّيًا وابنُا باّرًا للطبيعة يكتفي بخبزها اللنّي، وحليبها ال�شائط، ومعجمها 

ال�شّيق الذي ل يفّرق بني الأحجام، وي�شُع اجلميَع حتت مظّلٍة واحدٍة وقيا�ٍص واحٍد.

الطبيعي  دائــرة  مغادرَة  لالإن�شان  يتيُح  الــذي  والأهــمُّ  الأّوُل  امَلعرُب  هي  الــقــراءُة 
والتحّلي  ة،  اخلا�شّ هويته  واكت�شاب  املتعدد،  الثقايف  ف�شاء  اإىل  النت�شاب  اأجل  من  الواحدة 
باأخالقياته النوعية، والتلّذذ بطعم ثماره اخلالدة، على النحو الذي ي�شبح فيه الإن�شاُن �شكاًل 
و�شلوكًا وحراكًا وروؤيًة ومثاًل م�شحونًا باملعنى ومكتّظًا بالدللة، وقادرًا على التاأثري يف املاحول 

و�شناعة احلياة بكفاءة عالية ورغبة خ�شبة.

القراءة بغري هذا املعنى، وهذا احلجم، وهذه الكثافة، وهذا الرثاء، ل قيمة لها، 
لأنه لن يكون بو�شعها اخلروج من دائرة الطبيعي ال�شّيقة اخلانقة الواحدة، ولن يكون باإمكانها 
دعم فعاليات الت�شّكل نحو ت�شييد ال�شخ�شية وبناء الهوية وحتقيق الختالف. و�شتكون نوعًا من 
القراءة الكمّية التي ل تنقذ �شاحبها من ‘قوقعة الأمّية’ وهي ت�شرب باأطنابها يف جمتمعاتنا 
اأّن  التابع لالأمم املتحدة مثاًل  الثقافية  التنمية  ي�شتنتُج فيه تقريُر  العربية على نحٍو مفجٍع، 
معّدَل قراءة الإن�شان العربي ل تتجاوز ربَع �شفحٍة يف العام، وثمة اآخرون يقراأون اأكرث من 

ع�شرة كتب يف العام، ولعّل اإدراك الفرق هنا ل يحتاج اإىل ذكاٍء كبري.

الثقافة هي اأم�شى اأ�شلحة الع�شر واأكرثها تدمريًا. فبالثقافة �ُشْدنا العامل يف قرون 
َخلْت، ومن دونها تخّلفنا وتركنا ال�شيادَة لغرينا ممن عرفوا معنى الثقافة. ومْن جعَل الثقافَة 
يف اأّول اأولوياته �شاَد، ومْن اأهمَلَها وو�شَعَها خلَف ظهرِه باَد. وحني كّنا نقراأ عبارَة ‘ح�شاراٌت 
�شادْت ثم بادْت’ اإمنا كانت هذه احل�شارُت ت�شوُد حني تكون الثقافُة عنواَنها وم�شدَر قّوتها 

وعّزها و�شيادتها، وُتباُد حني تنّحي الثقافَة جانبًا لت�شبح هي اأثرًا بعد َعني.

حممد �سابر عبيد
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الثقافُة يف القراءة التي ُت�شيُف، احلواُر الذي ي�شيُف، الروؤيُة التي ت�شيُف، احَلجاُج 
وروؤيــًة ل ت�شيف، وحــوارًا ل ي�شيف، وَحجاجًا ل  اأّن قراءًة ل ت�شيف،  الذي ي�شيُف، مبعنى 
ت�شهم/ي�شهم يف �شناعة احل�شارة  ولن  قيمة،  اأو  اأّي معنى  لها/له  تكون/يكون  لن  ي�شيف، 
التي هي دائمًا مبتغى ال�شعوب وهدُفها وعنواُن ن�شالها وكفاحها يف احلياة والوجود، و�شتكون 
يدًا  كونها  اأكرث من  و�شتكون عالًة  ُترى،  ول  َترى  ل  و�شطحيًة وجوفاَء وعمياَء،  فارغًة  ثقافًة 

م�شافًة �شاربًة يف �شميم التحّقق وال�شريورة والإنتاج الرائد والقائد.

3

املثقف احلديث ا�شتنادًا اإىل هذا املعنى العميق والأ�شيل للثقافة هو الذي يرتكز 
واحلا�شر  والرتاث  التاريخ  قراءة  ُيح�شن  ومتطورة.  حديثة  ومعرفية  معلوماتية  قاعدة  على 
وامل�شتقبل بوعي متحرر ومنفتح وخاٍل من الُعَقد. ويح�شن العرتاف بالآخر بو�شفه �شديقًا 
التفاعل معه بندّية جدلّية وكفاءة رحبٍة قابلة لإنتاج معريف  متاحًا وممكنًا و�شروريًا ميكن 
يتقنها وميار�شها،  التي  واملهارات  التي يدركها،  واملعارف  التي يختزنها،  املعلومات  خ�شب. 
واخلربات التي حتقق له كفاءة متميزة، اإىل مرحلة جَتّليها ك�شلوك تفا�شيلّي اإجرائّي يومّي 
وثقايّف، لأّن الثقافة لي�شت احرتافًا ل�شانيًا توؤّهل �شاحبها لإنتاج كالمّي )بيايّن( مثري ومده�ص 
و�شاحر فح�شب، بل يتوجب عليها اأن تتحّول اإىل �شلوك يتوازى ويتكافاأ مع قّوة الكالم وبيانه 
و�شلطته، �شلوك يعرّب بجدارة عن م�شمون الكالم وحمتواه واإ�شاراته وعالماته ورموزه وقيمته 

وقدرته على الفعل والإنتاج والتاأثري والتداول.

م�شارات  وفق  على  و�شناعته  وت�شكيله  املثقف  تكوين  �شروط  اأّن  من  الرغم  وعلى 
هذه الروؤية ل يعّد اأمرًا �شهاًل ومي�شورًا يف واقع عربي �شائك ومعّقد وملتب�ص ورجعي واأّمي، 
ل حتتّل الثقافة فيه اأّي موقع متقّدم حمرتم يف �شّلم الأولويات، فاإنه لي�ص م�شتحياًل. فمثقف 
الكالم هو مثقف بعنٍي واحدٍة، ميكنه اأن ي�شحر الأ�شماع مبنطِقِه الالفت لكّن اجلميع يدرك 
ويعرف ويرى اأنه يفتقر اإىل عنٍي ثانيٍة ميكن اأن جتعله مقنعًا ومثاًل وقائدًا. ف�شاحب العني 
الواحدة مهما بلغ من ا�شتحواذ على كنز الكالم يبقى ن�شف ُمقِنع، ويفتقر اإىل حتقيق ال�شرط 

اجلوهري ملفهوم املثقف، وهو اأن تكون له عينان مت�شافرتان )الكالم وال�شلوك(.

ول ي�شتطيع املثقف اأن ينه�ص مبهمته اإن مل يكن قد اكت�شب الدرجة الثقافية القطعّية 
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كالمًا و�شلوكًا، بنظرة واقعية �شاملة وعميقة وكثيفة وثرية ومتعددة ومتنوعة لالأ�شياء، على 
ر والتقّدم والإنتاج، ب�شرف النظر  النحو الذي يكون فيه الإن�شان هو هدف التغيري والتح�شّ
عن انتمائه ولونه وجن�شه ومرجعيته، وبعيدًا عن اأية روؤية طائفية اأو اإثنية ميكن اأن ت�شفع له 
اإذا افتقد �شرطًا من �شروط اإن�شانيته، ل �شفاعة يف اأّي تهديد ميكن اأن تتعّر�ص له الإن�شانية، 

ول حماية لأّي معتٍد على الإن�شان والطبيعة حتى واإن انتمى اإىل راأ�ص الأكرثية.

4

ل يتلّبث مفهوم الأقلّية عند احلدود القومية اأو الدينية اأو الإثنية بل يتجاوز ذلك 
نحو م�شتويات اأخرى، فالرجل اأكرثّية واملراأة اأقلّية. والكبري اأكرثّية والطفل اأقلّية. واحل�شرّي 
اأمناط  تعّددت  كّلما  اإذ  وهكذا.  اأقلّية،  والولد/البنت  اأكرثّية  والأب  اأقلّية.  والريفّي  اأكرثّية 
الأقلّية والأكرثية يف املجتمع على هذا النحو انحدر ثقافيًا واجتماعيًا وح�شاريًا اإىل الهاوية، 
الأقلّية  على  لل�شغط  الأكــرثّيــة  عند  والهيمنة  والتطّرف  ب  بالتع�شّ ال�شعور  يتعاظم  حيث 
وممار�شة مزيد من التهمي�ص عليها. ويتعاظم الت�شّلط ليفر�ص مزيدًا من الإذعان، فتموت 
فكرة الت�شامح متامًا يف حني تتحّول الأكرثية اإىل وح�ص اأعمى ي�شعى اإىل ال�شتحواذ على كّل 

�شيء، ويتفاقم ال�شعور بالنقمة واحلقد لدى الأقلّية اإىل اأجل غري م�شّمى. 

اإّن اأية قراءة دقيقة ومو�شوعية لواقع اإ�شكالية الأقلية والأكرثية يف جمتمعنا العربّي 
عند  الهوية  عن  الدفاع  و�شائل  اأبرز  فمن  الأقلية.  اإىل  ينتمي  الُنَخب  من  الكثري  اأّن  تك�شف 
اأهمية بالغة  اأبناء الأقلية يولون الثقافة  اإّن  اإذ  ن بالثقافة والتدّرع باملال،  الأقلية هو التح�شّ
بو�شفها �شالحًا فّعاًل جدًا ـ �شمن خيارات حمدودة جدًا ـ يف معركتهم الطويلة للدفاع عن 
هويتهم. فالثقافة َحجاٌج وقّوة اإقناع و�شلطٌة غري معلنة، مثلها مثل املال الذي له �شلطة كثيفة 
يحتكرون  الأقلية  اأن  لذا جند  املحيط.  للتحّكم يف  فر�شة  وتعطيه  ماأمن  �شاحبها يف  جتعل 
عادًة امِلَهن النوعية التي تكتنز باملال والتمّيز وقّوة التاأثري والهيمنة كمهنة )ال�شياغة( مثاًل، 

فللذهب بريق مغٍر واأّخاذ و�شاحر كربيق الثقافة دائمًا. 

على هذا الأ�شا�ص ميكن القول اإّن الأقلية اأكرث قدرة على �شناعة مناذجها الثقافية 
للدفاع عن منوذجها املحا�شر واملهان وامل�شطهد، ولعّل ما ي�شندها يف ذلك ويقّدم لها دعمًا 
يف  لها  وتنت�شر  الأقلية  تن�شر  احل�شارية  �شريورتها  بحكم  عمومًا  الثقافة  اأّن  منظور  غري 
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�شراعها من اأجل الوجود وامل�شري، وت�شعى اإىل الرتفاع بها ـ ولو نظريًا ـ اإىل طبقة النخبة، 
لأّن الثقافة مع النخبة �شّد الأقلية، فمفهوم الأقلية مفهوم غري اإن�شاين وغري ح�شاري يف حني 
مفهوم النخبة مفهوم اإن�شاين وح�شاري جدًا، اإذ ل جمتمع حديث قابل للنمّو والتطور والتقّدم 
يف ظّل وجود اإ�شكالية اأقلية واأكرثية، لكّن النخبة هي التي ميكن اأن حتقق روؤية جديدة حتقق 

مثل هذا املجتمع املن�شود على اأنقا�ص ثنائية الأقلّية والأكرثّية.

اأما الأكرثية فهي بطبيعتها الت�شموّية والكيانّية والفعلّية متعالية ل ميكنها العي�ص 
اأ�شا�ص جربية دورها القيادي احلتمي  خارج ال�شلطة بحكم توّطنها فيها و�شوغ هويتها على 
لل�شلطة، حتت هيمنة الفر�ص الوراثي الذي يحّرم تداول ال�شلطة، ويحتكرها بو�شفها حقيقة 
را�شخة )اإلهّية( ل تقبل اجلدل. لذا فاإن اأّي تهديد حمتمل لها اإمنا يندرج يف �شياق الكفر وجترمي 
الروؤية التي ت�شعى اإىل احلوار واملناق�شة وال�شجال يف احلّق الإن�شايّن املنّزل الذي يجب اأن ل 
م مناق�شتها، بحيث  ُيحاَكم مطلقًا. ول يعاد النظر فيه بو�شفه بدهية من البدهيات التي ُيحرَّ
تتحّول الأكرثية على وفق هذا التو�شيف اإىل �شكل من اأ�شكال الدين، اإذ ي�شعب على املتدينني 

النظر اإليه اإل بو�شفه قّوة متعالية ل �شبيل اأمامه �شوى النحناء لها وتقدي�ص �شخ�شيتها.

لالآخر  م�شبقًا وجذريًا  اإلغاًء  تختزن  التعايل هو ممار�شة رجعية متخلفة  اإّن هذا 
)الأقلية( مهما بلغ هذا )الآخر( من طاقات ومواهب وقدرات توؤهله للقيادة والنتقال اإىل 
طبقة ال�شلطة، فالأقلية الكائنة يف الظّل ـ على وفق هذا املنظور ـ تعي�ص دائمًا بف�شل الأكرثية 
وكرمها وت�شاحمها وحتت و�شايتها، وتندرج يف اأن�شاق تقاليدها، واأّي اإجناز خمتلف ومغاير 
ومتميز واأ�شيل ميكن اأن ي�شطلع به ابن الأقلية ل ميكنه اأن يخرج اإىل الوجود اإل من عباءة 
ابن الأكرثية ومبباركته وتعبريًا عن ت�شاحمه ودميقراطيته، بحيث ينتهي هذا الإجناز اإىل اأن 
ُي�شجل يف مدّونة الأكرثية، فهي �شاحبة المتياز واحلق الأول والأخري يف ال�شتحواذ على ما 

ت�شاء مما يتحقق حتت �شمائها وبف�شل اأدواتها وثروتها واأر�شها و�شمائها وترابها ومائها.  

فالأكرثّية اأي�شًا مهما اّدعت الت�شامح والَكَرم والدميقراطّية وفهم الآخر/الأقلّية، 
ومهما قّدمت له من منجزات ووفرت له من حرّيات، واأتاحت له فر�ص التعبري املمكن عن 
تتنازل  اأن  اأو  املركز،  الرتّبع على عر�ص  املغرية يف  �شلطتها  تتخّلى عن  اأن  نف�شه، ل ميكنها 
عن نفوذها التاريخي، و�شلطتها و�شعورها الكثيف بالتفّوق والهيمنة. ول تنظر اإىل ت�شاحمها 
اإطار الهتمام برعيتها واملّنة عليها. لذا تتوّقف هذه املّنة عند خطوط ُحمٍر  اإّل يف  وكرمها 
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ي�شتحيل جتاوزها، ويتلكاأ هذا الت�شامح كثريًا حني تتعّر�ص م�شالح الأكرثية للخطر بفعل تفّوق 
حتت  من  والنجاح  الهيمنة  ب�شاط  ت�شحب  اأن  ميكن  الأقلية،  ممار�شات  من  معينة  ممار�شة 
اإعادة نفوذ الأقلية اإىل منطقة  �شلطان الأكرثية. عندها ت�شتخدم الأكرثية )حّق الفيتو( يف 
الهام�ص لتنعم بظّلها الفقري خارج �شم�ص الأكرثية وهي تغّطي م�شاحة املركز بال�شوء الوفري. 

5

امل�شروع الثقايف الأ�شا�ص الذي يجب اأن ينه�ص به املثقف العربي هو ال�شعي اإىل تفكيك 
هذه الثنائية البالغة اخلطورة )الأقلية والأكرثية(، متهيدًا لنزع قد�شيتها وت�شفيه مرتكزاتها 
وتعرية اأطروحتها، والدعوة اإىل جمتمع عربي حّر تقوده )النخبة( التي ل ت�شاأل اأفرادها عن 
اإمكاناتهم ومواهبهم  هويتهم وجذورهم ومنحدراتهم وطبقاتهم وجن�شياتهم، بل ت�شاأل عن 
وم�شاريعهم الفكرية والثقافية واملعرفية واحل�شارية. ولعّل قدرة املثقف العربي على اخرتاق 
هذه الثنائية ودح�ص مزاعم وجودها القاّر هي املفتاح الأكيد لإطالق رياح ربيع )اآخر( للثقافة 
العربية، يعمل على اإعادة اإنتاجها من جديد، ويرغم عقل العامل املتقّدم على العرتاف بها 
واحرتامها والتعامل معها بو�شفها ندًا ح�شاريًا موازيًا ومكافئًا ل عقاًل هام�شيًا يدور يف فلكه.

الثقافة بني النخبة واملجتمع ج�شٌر للتوا�شل والتفاعل والإنتاج، يف حني تتحّول الثقافة 
بني الأقلّية والأكرثّية اإىل �شالح لالنتقام والتقوي�ص والهدم، لأّن النخبة يف ا�شتخدامها لآلة 
الثقافة تقّدم العقل النا�شج والهادئ واملنفتح ليقود العملية، اأّما الأقلّية فاإنها يف ا�شتخدامها 
النخبة  فاإن  لذا  النتقام.  ولهب  القهر  بحرارة  املــزّودة  املنتهكة  العاطفة  تقّدم  الثقافة  لآلة 
منفتحة على الآخر بينما الأقلّية متمركزة حول ذاتها، اإذ �شبق لالأكرثّية اأن عزلتها وهي يف 

رّدة فعلها الطبيعية عّمقت هذه العزلة و�شحنتها مبزيد من فاعلية الغرتاب والقطيعة.

6

)اآخــر(  ربيع  ي�شاحبه  مل  اإن  )الــثــوري(  ال�شيا�شي  املعنى  بهذا  العربي  الربيع 
للثقافة العربية ي�شنده ويغّذي تطّلعاته باملعرفة والروؤية واملنهج، وينقله من م�شتوى احلما�شة 
والندفاع والت�شّرع وذهنية النتقام اإىل م�شتوى الهدوء والعقل واحلكمة والت�شامح واملنهجية، 
فاإن هذا )الربيع( اإما اأن يتحّول اإىل )�شيف( �شاخن عايل الرطوبة تتجاوز درجة حرارته 
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املئوّية اخلم�شني درجة، اأو اإىل )�شتاء( قار�ص تهبط درجة حرارته املئوّية اإىل ما دون ال�شفر 
بكثري، فتتعّطل احلياة، وتغيب احلركة، وميوت احل�ّص الثوري الطليعي يف الأ�شياء، وي�شبح 
)اخلريف( املندثر الذي ثار عليه )الربيع( حلمًا بائ�شًا م�شرتجعًا وخائبًا ت�شعب العودة اإليه، 
فتلتب�ص الروؤية متامًا ويتحّول هذا الربيع املزعوم اإىل نقمة ل �شبيل اإىل جتاوز اآثارها املدّمرة.

عقود  مــرور  بعد  التحرير  بثورة  اجلــزائــري  ال�شعب  احتفال  �شنوات  ــدى  اإح يف 
اأحد �شوارع العا�شمة، و�ُشئل هذا املواطن  عليها التقى الإعالم مبواطن جزائري ب�شيط يف 
كّل هذه  بعد  الوطني  ال�شتقالل  بعيد  �شعبه اجلزائري  مع  يحتفل  وهو  واأمنياته  �شعوره  عن 
اإىل  تطّلعًا  ال�شهداء٬  من  مليون  ون�شف  مليونا  اجلزائرّي  ال�شعب  قّدم  اأن  وبعد  ال�شنوات، 
هذا اليوم املجيد، فاأجاب على الفور اإجابة كارثّية م�شحونة بالق�شوة والكاآبة واملرارة والياأ�ص 

واخل�شارة واخلذلن: اأمتنى اأن يعود ال�شتعمار ليحكمنا من جديد ! 

وقد  وم�شر  تون�ص  ربيع  من  ِتباعًا  الآن  ت�شل  التي  الأوىل  والإ�شارات  املالمح  اإّن 
ال�شعيد  اليمن  �شماء  من  تتناثر  التي  والأخــرى  بقّوة،  اأر�شيهما  املفرت�شة  بخ�شرته  �شرب 
يف  ح  ُتف�شِ النتظار،  لئحة  على  اأ�شماوؤها  ترتّدد  مازالت  عربية  وبلدان  اأوغاريت،  و�شوريا 
ننتظر  كّنا  الذي  الوقت  امل�شّي�ص، يف  الدينّي  التّيار  م�شتوى مهيمن وخميف منها عن �شعود 
فيه ح�شارّيًا ف�شل الدين عن الدولة، ل�شّيما واأن الأنظمة العربية التي كانت حتكم تون�ص 
بالرغم  العلمانّية  اإىل  اأقرب  دينية  اأنظمة غري  اأخرى، هي  دول  ومازالت حتكم يف  وم�شر، 
من اأنها حّولت اأحزابها احلاكمة اإىل اأديان من نوع اآخر ب�شموليتها ودكتاتوريتها ومتركزها 
تعميق  باجتاه  لكن  لها،  بديل  ل  ملّحة  �شرورة  التغيري  اإىل  فاحلاجة  ال�شّيقة.  روؤيتها  حول 
اإن�شانيته وخياراته املتعّددة  �شعور املواطنة عند املواطن العربي، واحرتام كفاءته، وتقدي�ص 
يف احلياة، ل نحو تغييبه وت�شفيهه واإجها�ص حلمه باحلرّية، على النحو الذي ي�شبح فيه حلم 

العودة اإىل ال�شتعمار والديكتاتورّية حلمًا موؤ�شلبًا وحيدًا بعيد املنال.

فمتى يحّق لنا اأن نحلم بربيع عربّي )اآخر( للثقافة العربية، ربيع ينهي اإ�شكالية 
الأقلّية والأكرثّية القبيحة املتخّلفة، وي�شتبدل بها م�شطلح )املكّونات( الذي ل ينظر اإىل اأّية 
خلفّية قومّية اأو دينّية اأو اإثنّية اأو ثقافّية عند املواطن العربّي لأّي منها، بل ينظر اإىل ثقافّية 
ونقائه �شمن هوّية ح�شارّية م�شرتكة، ل متّيز بني  واأ�شالته  الوطنّي  م�شروعه  وقّوة  خطابه 

اأبناء املكّونات اإل على اأ�شا�ص املواطنة والكفاءة فقط ؟
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حممد حممود 

  نبوة حممد و�سناعة اللحظة التاأ�سي�سية

من  كان  وما  وامل�شيحي  اليهودي  املــرياث  على  الإ�شالم  يف  النبوة  مفهوم  اعتمد 
املمكن لهذا املفهوم اأن ين�شاأ ويعرّب عن نف�شه باللغة التي تبّناها من غري هذا الإرث. ولكن 
ومن ناحية اأخرى مل يختلف الإ�شالم عن اليهودية وامل�شيحية يف اأنه ما لبث اأن تطّور لت�شبح 
ما  تاأ�شي�ص  اخل�شو�شية  هذه  ا�شتلزمت  ولقد  م�شتقاًل.  دينًا  وجتعله  ‘خ�شو�شية’ متيزه  له 
ميكن اأن ن�شميه بنظرية النبوة الإ�شالمية، وهي نظرية ا�شتلزمت بدورها اإجناز عملية هامة 
هي عملية ما ميكن و�شفه بـ ‘�شناعة’ حممد، وهي عملية اقت�شت، �شمن ما اقت�شت، اإعادة 

ن�شج �شرية حممد لتن�شجم مع منطق نظرية النبوة. 

واأب�شط تعريف لنظرية النبوة الإ�شالمية هو اأنها النظرية التي تدّلل، من ناحية، 
على النظرية العامة للنبوة وتدلل، من الناحية الأخرى، على نبوة حممد وخ�شو�شيتها. ومبا 
اأن مو�شوع نظرية النبوة الإ�شالمية )اأو نظرية النبوة، اخت�شارًا( هو نبوة حممد فاإننا جند 
اأنف�شنا يف واقع الأمر باإزاء )حممدين( : حممد التاريخي وحممد الذي اأنتجته نظرية النبوة. 
ب’ اأو ‘م�شنوع’، فاإننا نفرت�ص يف  وعندما نتحدث عن حممد ‘ُمْنَتج’ اأو، بتعبري اآخر، ‘ُمَركَّ
اأو العتقادية )اأي بنية جماع  الواقع بعدًا يف نظرية النبوة ل ينف�شل عن بنيتها الت�شورية 
ي�شّد عنا�شر هذه  ما  )اأي  الداخلي  ومفاهيمها( ومنطقها  واأفكارها  ومعتقداتها  ت�شوراتها 
البنية ومينحها متا�شكها( ونعني به ُبْعد اخليال. وينق�شم خيال نظرية النبوة اإىل خيال �شادر 
عن النبي اأو ما ن�شميه هنا باخليال النبوي، وخيال �شادر عن جماعة املوؤمنني اأو ما ن�شميه هنا 
باخليال الإ�شالمي. واخليال النبوي يعرّب عن نف�شه من خالل م�شدرين هما يف نف�ص الوقت 
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م�شدرا الإ�شالم الأوليان، اأي القراآن والأحاديث املن�شوبة ملحمد. ولأن مادة اخليال النبوي ل 
جتيب على كل الأ�شئلة فقد كان من الطبيعي اأن يلعب اخليال الإ�شالمي دوره واأن ي�شع الرواة 
مروياتهم التي مّددت مادة اخليال النبوي واأ�شافت لها وعّمقتها واأ�شبغت عليها ما اأ�شبغت 
تراتبية ذات  اأنها حتوي  فاإننا جند  النبوة  نظرية  لبنية  ننظر  وعندما  وتعقيد.  تف�شيل  من 
م�شتويني : م�شتوى يخ�شع فيه اخليال النبوي لبنية ت�شورية عامة و�َشْبِقية )واملنطق الداخلي 

لهذه البنية(، وم�شتوى يخ�شع فيه اخليال الإ�شالمي للخيال النبوي ويكون تابعًا له. 

تداخل هذه  فيه  نرى  القراآن  مثاًل حمددًا من  ناأخذ  دعنا  نعني  ما  يت�شح  وحتى 
الإ�شالمي.  واخليال  النبوي  واخليال  وال�شبقية  العامة  الت�شورية  البنية   : الثالثة  العنا�شر 
يتلو  نفر من اجلن ملحمد وهو  ا�شتماع  التي حتكي عن  �شورة اجلن  اآيات  ناأخذ كمثال  دعنا 
القراآن. تقول هذه الآيات »قل اأوحي اإيّل اأنه ا�شتمع نفر من اجلن فقالوا اإنا �شمعنا قراآنا عجبا 
 يهدي اإىل الر�شد فاآمنا به ولن ن�شرك بربنا اأحدا  واأنه تعاىل جّد ربنا ما اتخذ �شاحبة ول 
ولدا  واأنه كان يقول �شفيهنا على اهلل �شططا  واأنا ظننا اأن لن تقول الإن�ص واجلن على اهلل 
كذبا  واأنه كان رجال من الإن�ص يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا  واأنهم ظنوا كما 
ظننتم اأن لن يبعث اهلل اأحدا  واأنا مل�شنا ال�شماء فوجدناها ملئت حر�شا �شديدا و�شهبا  واأنا 
كنا نقعد منها مقاعد لل�شمع فمن ي�شتمع الآن يجد له �شهابا ر�شدا  واأنا ل ندري اأ�شّر اأريد 
مبن يف الأر�ص اأم اأراد بهم ربهم ر�شدا  وانا منا ال�شاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق ِقَددا 
واأنا ظننا اأن لن نعجز اهلل يف الأر�ص ولن نعجزه هربا  واأنا ملا �شمعنا الهدى اآمنا به فمن 
يوؤمن بربه فال يخاف بخ�شا ول رهقا  واأنا منا امل�شلمون ومنا القا�شطون فمن اأ�شلم فاولئك 

حتروا ر�شدا  واأما القا�شطون فكانوا جلهنم حطبا« )1:72- 15(. 

واأول ما نالحظه ب�شدد هذه الآيات هو م�شتوى البنية الت�شّورية العامة وال�شبقّية 
كان  لت�شّورهم  الداخلي  واملنطق  اجلن  بوجود  يوؤمنون  كانوا  فالعرب  الداخلي،  ومنطقها 
نرى  وهكذا  املنظور.  وعامل اجلن غري  للب�شر  املنظور  العامل  بني  التوا�شل  اإمكانية  يفرت�ص 
اأن هذا اخلرب القراآين م�شتحيل من غري هذه البنية الت�شّورية ال�شبقّية، واأن هذا هو ما اأتاح 
للخيال النبوي حكاية اخلرب كـ ‘حدث’ ل يختلف عن اأي حدث من الأحداث املاألوفة عن نفر 
حمّدد من اجلن ا�شتمعوا للقراآن وحتّدثوا بحديث حمّدد. وياأتي بعد ذلك اخليال الإ�شالمي 
الذي ينطلق مما قّدمه اخليال النبوي لريفده بتفا�شيل جديدة. وهكذا نقراأ مثاًل يف مادة 
التف�شري ما حكاه ال�شّحاك قائال »مل حُتر�ص ال�شماء يف الفرتة بني عي�شى وحممد، فلما بعث 
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اهلل حممدًا ... حر�شت ال�شماء الدنيا، وُرميت ال�شياطني بال�شهب، فقال اإبلي�ص : لقد حدث 
يف الأر�ص حدث، فاأمر اجلّن فتفّرقت يف الأر�ص لتاأتيه بخرب ما حدث. وكان اأّول من ُبعث نفر 
يبني وهي اأر�ص باليمن، وهم اأ�شراف اجلّن و�شادتهم، فبعثهم اإىل تهامة وما يلي  من اأهل ن�شِ
اليمن، فم�شى اأولئك النفر، فاأتوا على الوادي، وادي نخلة ... فوجدوا به نبّي اهلل ... ي�شلي 
َي، يعني ُفِرغ من  �شالة الغداة، ف�شمعوه يتلو القراآن فلما ح�شروه، قالوا : اأن�شتوا، فلما ُق�شِ

ْوا اإىل قومهم منذرين ...«1  ال�شالة، َولَّ

ناحية  التاريخي من  درا�شة ملحمد  الإ�شالم هي  للنبوة يف  درا�شتنا  اأن  يعني  هذا 
وملحمد الذي �شنعه خيال النبوة من ناحية اأخرى وللتداخل بني هذين )املحمدين(. ونقطة 
البداية الطبيعية يف هذه الدرا�شة تظل بال �شك حممدًا التاريخي. ويف هذه الورقة �شيقت�شر 
تركيزنا على »اللحظة التاأ�شي�شية« لنبوة حممد وعلى فح�ص مادة هذه اللحظة. و�شنعتمد يف 
فح�شنا هذا على القراآن ومادة الأحاديث كم�شدرين اأوليني، بالإ�شافة ملادة ال�شرية والتاريخ 

والتف�شري كم�شادر ثانوية ل غنى عنها.  

تقدم لنا مادة ال�شرية اخلطوط الأ�شا�شية التالية حلياة حممد قبل نبوته : تزوج 
عبد اهلل ابن عبد املطلب اآمنة بنت وهب وحملت منه مبحمد، اإل اأن عبد اهلل تويف قبل ولدة 
حممد، ُولد حممد حواىل عام 570 م اأو عام الفيل، ا�شرُت�شع وهو طفل يف ديار بني �شعد، 
ماتت اآمنة عندما بلغ �شت �شنني فكفله جده عبد املطلب، تويف جده بعد عامني فكفله عمه اأبو 
ى التدريب على  طالب، �شهد وعمره اأربع ع�شرة �شنة اأو خم�ص ع�شرة �شنة حرب الِفجار، تلقَّ
التجارة على يد عمه اأبي طالب، خرج يف جتارة اإىل ال�شام يف مال خلديجة بنت خويلد، تزوج 

خديجة وعمره خم�ص وع�شرون �شنة، كان يختلي بنف�شه ويعتكف.

واختالء حممد بنف�شه واعتكافه يعك�ص ِمزاجه وطبعه الديني وقوة الدافع الديني 
يف تكوينه النف�شي. والبداية الطبيعية يف النظر لعالقة حممد بالدين هي �شياقه الوثني، اإذ 
اأنه كان يف طفولته و�شبابه )الباكر، على الأقل( وثنيًا مثله مثل قومه. يقول الكلبي يف حديثه 
ويتقّربون  لها  وُيْهُدون  يزورونها  وكانوا  قري�ص  عند  الأ�شنام  اأعظم  »كانت  اإنها  ى  الُعزَّ عن 
ى  عندها بالذبح« وي�شيف »وقد بلغنا اأن ر�شول اهلل ... ذكرها يومًا، فقال : لقد اأهديُت للُعزَّ
�شاًة عفراَء واأنا على دين قومي.«2 ونقراأ يف مادة البخاري حديثًا يرويه عبد اهلل بن عمر يقول 
اإن حممدًا »َلِقَي زيد بن عمرو بن نفيل باأ�شفل بلدح وذاك قبل اأن ينزل ]عليه[ الوحّي فقّدم 
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اإليه ر�شول اهلل ... �ُشْفرًة فيها حلم فاأبى اأن ياأكل منها ثم قال اإين ل اآكل مما تذبحون على 
اأن�شابكم ول اآكل اإل مما ُذِكَر ا�شُم اهلل عليه.«3 ومن �شياق احلديث ن�شتخل�ص اأن اللحم الذي 
قّدمه حممد لزيد بن عمرو قد ُذبح ل�شنم، وهو �شياق يت�شح يف حديث اآخر يرويه زيد بن 
حارثة ويقول فيه »خرج ر�شول اهلل ... وهو ُمْرِديف اإىل ن�شب من الأن�شاب فذبحنا له �شاة 
اأقبل ر�شول  اإذا ن�شجت ا�شتخرجناها فجعلناها يف �شفرتنا، ثم  وو�شعناها يف التنور، حتى 
اهلل ... ي�شري وهو ُمْرِديف يف اأيام احلر من مكة حتى اإذا كنا باأعلى الوادي َلِقَي فيه زيد بن 
عمرو بن ُنَفيل، فحّيا اأحدهما الآخر بتحّية اجلاهلّية، فقال له ر�شول اهلل : ما يل اأرى قومك 
قد �َشِنُفوَك ]اأي اأبغ�شوك[ ؟ ... واأناخ ر�شول اهلل ... البعري الذي كان حتته، ثم قدمنا اإليه 
ال�شفرة التي كان بها ال�شواء، فقال : ما هذه ؟ فقلنا : هذه �شاٌة ذبحناها لن�شب كذا وكذا، 
يحويها هذا احلديث  التي  الهامة  الأخــرى  والنقطة  لغري اهلل.«4  ما ذبح  اآكل  ل  اإين   : فقال 
وت�شتحق التوقف عند مغزاها هي �شوؤال حممد لزيد عن �شبب بغ�ص القر�شيني له. وما يرد 
يف هذا احلديث ك�شوؤال يرد يف خرب اآخر كجملة من املمكن اأن ُتقراأ كجملة احتجاجية، اإذ 
يقول حممد لزيد : »يا زيد، اإنك فارقَت دين قومك و�َشَتْمَت اآلهتهم.«5 ونحن ل ن�شتبعد �شحة 
هذا اخلرب وجند اأنه ل يوجد منطقيًا ما مينعنا من افرتا�ص اأنه عك�ص مرحلة مبكرة يف تطور 
حممد الديني. واإن كان من املنطقي اأن نفرت�ص اأن مزاج حممد الديني يف طوره املبكر كان 
مزاجًا يعك�ص �شخ�شية جادة ومتوقدة، وهذا هو الأمر الذي تك�شف عنه �شريته الالحقة، فمن 
الطبيعي اأن نفرت�ص اأنه كان �شادق التدّين وهو على دين قومه، ولي�ص من امل�شتبعد اأن يكون قد 
ن�شاأ ظرٌف وجد نف�شه فيه يف و�شع املنافح عن وثنية قومه باإزاء حمالت زيد بن عمرو. ووثنية 
حممد واحتمال اأن تكون بع�ص مظاهر �شلوكه �شبيهة ب�شلوك غريه من القر�شيني م�شائل مل 
يتحّرج بع�ص املف�شرين من الإ�شارة لها. وهكذا، ويف معر�ص تف�شري اآيات �شورة ال�شرح التي 
تقول »اأمل ن�شرح لك �شدرك  وو�شعنا عنك وزرك  الذي اأنق�ص ظهرك« )1:94- 3( يقول 
اأن »ِوزر« تعني »ال�شرك الذي كان فيه« ويقول قتادة يف تف�شري »اأنق�ص ظهرك« :  اك  ال�شحَّ

»كانت للنبي ذنوب قد اأثقلته، فغفرها اهلل له.«6  

واملراحل الأ�شا�شية التي مّر بها حممد قبل نبوته )اأو ما ي�شميه قتادة ‘منازله’(7 
تعك�شها اآيات التاأمل الذاتي التي جندها يف �شورة ال�شحى : »اأمل يجدك يتيما فاآوى  ووجدك 
 ووجدك عائاًل فاأغنى« )6:93-8(. فالآية الأوىل تعك�ص جتربة طفولته التي  �شاًل فهدى 
ي يف  دِّ تيّتم فيها وعا�ص فيها يف كفالة جده وعمه. والآية الثانية تعك�ص فرتة وثنيته، ويقول ال�شُّ
�شرحها »كان على اأمر قومه اأربعني عامًا.«8 اأما الآية الثالثة فتعك�ص مرحلة ا�شتقراره املايل 
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ي والذي يفرت�ص اأن حممدًا  دِّ والأ�شري بعد زواجه من خديجة.9 ونحتاج لوقفة عند راأي ال�شُّ
اأننا  اأننا نقبل اأن بداية حممد كانت وثنية، اإل  كان وثنيًا كل حياته اإىل حلظة نبوته. ورغم 
ي، اإذ اأنه من امل�شتبعد اأن يكون ما ت�شفه اآية ال�شحى بهداية  دِّ ل ن�شتطيع اأن نقبل راأي ال�شُّ
ما  اإن  و�شحاها.  ع�شية  بني  لالإ�شالم  موؤ�ش�ص  نبي  اإىل  وثني  من  نقله  فجائيًا  حتوًل  حممد 
ت�شفه الآية كان على الأرجح حتوًل ا�شتغرق زمنًا، وهو التحّول الذي نقل حممدًا للحنيفية.10 
اأعطت احلنيفية حممدا، مبعتقداتها وممار�شاتها، عقيدة توحيدية نقلته من وثنيته،  ولقد 
امل�شحوقني  مع  يتكاتف  اجتماعيًا جعله  وح�ّشا  وطّوره،  الديني  �شعوره  عّمق  �شعائريًا  ونظامًا 
اأن  اإذ  اجتماعيًا. ول نعلم متى ترك حممد وثنيته واعتنق احلنيفية وما الذي حفزه لذلك، 

ّح.   معلوماتنا التاريخية عن هذه الفرتة املبكرة يف حياة حممد يف غاية ال�شُّ

ولقد كان اعتكاف حممد على الأرجح بتاأثري تقليد حنيفي. ومن الطبيعي اأن يثور 
ابن كثري يف  يقول  التي  امل�شاألة  وهي  اعتكافه،  �شوؤال حول طبيعة عبادة حممد خالل فرتة 
مناق�شتها »ولقد اختلف العلماء يف تعبده ... قبل البعثة، هل كان على �شرع اأم ل ؟ وما ذلك 
وقيل  مو�شى.  وقيل  الأقــوى.  الأ�شبه  وهو  اإبراهيم.  �شرع   : وقيل  نوح.  �شرع   : فقيل  ؟  ال�شرع 
التي اقرتحها  الإجابات  به.«11 وهذه  اتبعه وعمل  اأنه �شرع عنده  ثبت  : كل ما  عي�شى. وقيل 
لتجربة  الواقع املحتمل  اأكرث من انطالقها من  النبوة  العلماء تنطلق من افرتا�شات نظرية 
حه يف تقديرنا هو ما حدث  حممد. ورغم غمو�ص هذا اجلانب من حياة حممد فاإن ما يو�شّ
بعده، وهذا هو ما يجعلنا نرّجح، كما اأ�شرنا يف الف�شل ال�شابق، اأن ما مار�شه حممد من عبادة 
يف فرتة اعتكافه اعتمد على ما طّوره احلنيفيون من عبادات وطقو�ص اأ�شبحت، يف راأينا، فيما 
بعد اأ�شا�ص عبادات الإ�شالم من �شالة و�شوم وحج وزكاة وغريها. ولقد تاأثرت هذه العبادات 
الأمر  اإن  اخلا�شة.  مالحمها  على  اأي�شا  حتتوي  كانت  ولكنها  وبامل�شيحية  خا�شة  باليهودية 
الهام الذي يجب اأن ن�شعه يف اعتبارنا اأن احلنيفية كانت حركة م�شتقلة، عك�شت ح�ص العرب 
ال�شتقاليل  احل�ص  هذا  اأن  املحتمل  ومن  امل�شيحيني.  اأو  لليهود  تبعيتهم  وعدم  با�شتقاللهم 
النزعة احلنيفية  تقود  اأن  الطبيعي  اإذ من  نبوية،  اأفق احلنيفية نزعة  وّلد يف  والتفّردي قد 
البع�ص للت�شاوؤل : اإن كان لدى باقي الأمم اأنبياء فلماذا ل يكون للعرب نبيهم اأي�شًا ؟ ولعل هذا 
هو ما يف�ّشر ما جنده من�شوبًا لورقة بن نوفل عندما ب�ّشر حممدًا باأنه »نبي هذه الأمة.«12 وما 
ُن�شب لورقة بهذا ال�شدد هو على الأرجح من ن�شج اخليال الإ�شالمي، اإل اأن الدليل احلا�شم 

على اأن حنيفية حممد قد تطورت لت�شبح نبوة عربية ياأتي من القراآن نف�شه.
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دعنا نبداأ بحثنا عند نقطة بداية نبوة حممد. ل تختلف نبوة حممد عن نبوة مو�شى 
من حيث اأنها تبداأ بحدث درامي ميّثل حلظتها التاأ�شي�شية. واإن كانت اللحظة التاأ�شي�شية لنبوة 
مو�شى هي حلظة خماطبة يهوه له من و�شط ال�شجرية امل�شتعلة، فاإن اللحظة التي توازيها يف 
نبوة حممد هي حلظة جتلي جربيل له. هذه هي اللحظة التي ولدت فيها نبوة حممد ومتّثل 
نواة ال�شرية ومبداأها احلاكم الذي ينّظم كل عنا�شرها –فكل ما يحدث قبل هذه اللحظة هو 
اإرها�ص واإعداد وتهيئة لها وكل ما يحدث بعدها هو برهان ودليل عليها ح�شب منطق نظرية 
النبوة. دعنا نبداأ بدلئل الإرها�ص والإعداد والتهيئة اأو ما ميكن اأن ن�شفه بالدلئل الَقْبِلّية. 

فهناك   : القبلية  الدلئل  ب�شاأن  الإرها�ص  من  نوعني  الإ�شالمي  اخليال  لنا  يقّدم 
نبوة جديدة،  العامل ل�شتقبال  تتعلق بحالة خما�ص تهييء  اإرها�ص ذات طبيعة عامة  دلئل 

وهناك دلئل اإرها�ص ذات طبيعة خا�شة تتعلق مبحمد وت�شري لنبوته الو�شيكة. 

دعنا منّثل لدلئل الإرها�ص العامة بق�شة �شلمان الفار�شي و�شعيه الروحي، وهي 
اأكرث الق�ش�ص تف�شياًل وتوّترًا باحلياة يف مادة الدلئل القبلية. ف�شلمان يبداأ حياته جمو�شيًا 
يف فار�ص ثم ل يلبث اأن يعتنق امل�شيحية ويفّر اإىل بالد ال�شام حيث يقوم على خدمة اأ�شقف 
من الأ�شاقفة. وعندما ميوت اأ�شقف ال�شام يتحّول �شلمان لأ�شقف يف املو�شل، وبعدها لأ�شقف 
يف ن�شيبني، ثم اأ�شقف يف عمورية. وعندما يح�شر املوت اأ�شقف عمورية يطلب منه �شلمان 
اأن يو�شي به اإىل من هو يف مثل �شالحه، ويقول له الأ�شقف »واهلل ما اأعلمه اأ�شبح اليوم اأحٌد 
على مثل ما كنا عليه من النا�ص اآمرك به اأن تاأتيه، ولكن قد اأظّل زمان نبي، وهو مبعوث بدين 
به عالمات  نخل  بينهما  َحّرتني،  بني  اأر�ص  اإىل  ُمهاَجره  العرب،  باأر�ص  يخرج   ... اإبراهيم 
اأن تلحق  َكْتَفيه خامَت النبوة، فاإن ا�شتطعت  ل تخفى، ياأكل الهدية، ول ياأكل ال�شدقة، وبني 
بتلك البالد فافعل.«13 ويبدو اأن بع�ص الأخباريني راأوا األ تنتهي رحلة �شلمان امل�شيحية مبوت 
�شاحب عمورية واإمنا باأعلى نقطة اندفاع للخيال، فقالوا اإن �شاحب عمورية اأو�شاه بالذهاب 
اإىل ال�شام ليقابل »رجال بني غي�شتني، يخرج يف كل �شنة من هذه الغي�شة اإىل هذه الغي�شة 
م�شتجيزا، يعرت�شه ذوو الأ�شقام، فال يدعو لأحد منهم اإل �ُشفي، فا�شاأله عن هذا الدين الذي 
تبتغي، فهو يخربك عنه.«14 ويفعل �شلمان ذلك، ويخربه رجل الغي�شتني مبا اأخربه به �شاحب 
عمورية. وعندما يحكي �شلمان ق�شته فيما بعد ملحمد بعد اإ�شالمه يقول له حممد »لئن كنت 

�شدقتني يا �شلمان، لقد لقيَت عي�شى بن مرمي.«15 
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وح�شب مادة ال�شرية فاإن هذه املعرفة القبلية بنبوة حممد مل تقت�شر على رهبان 
مادة  تورد  اليهود  فب�شاأن  الوثنيني.  وكهان  اليهود  اأحبار  اأي�شا  عنها  عرّب  واإمنــا  الن�شارى 
لليهود  ياأتي املدينة، ويقول  بان  الَهـيَّ ال�شام ا�شمه ابن  اأهل  ال�شرية مثال خرب رجل من يهود 
اإىل  اأر�ص اخلمر واخلمري  اأخرجني من  ترونه  ما  يهود،  »يا مع�شر   : الوفاة  عندما حت�شره 
اأظّل زمانه؛  نبي قد  ف خروج  اأتوكَّ البلدة  َقِدْمُت هذه  اإمنا  فاإين   ... ؟  البوؤ�ص واجلوع  اأر�ص 
يا  اإليه  ُت�ْشَبُقّن  اأظلَّكم زمانُه، فال  وقد  فاأتبعه،  ُيبعث  اأن  اأرجو  ُمهاَجره، فكنت  البلدة  وهذه 
مينعكم  فال  خالفه،  ن  ممَّ والن�شاء  الذراري  و�شبي  الدماء،  ب�شفك  ُيبعث  فاإنه  يهود،  مع�شر 
ذلك منه ...«16 ول يلبث الرواة اأن يحّولوا ما يقوله ابن الهيبان يف الدائرة الداخلية لليهود 
لإعالن ي�شمعه الكل، وهكذا نقراأ خربا من�شوبا حل�ّشان بن ثابت يقول فيه »واهلل اإين لغالم 
َيَفعة، ابن �شبع �شنني اأو ثمان، اأعِقل كّل ما �شمعت، اإذ �شمعُت يهوديا ي�شرخ باأعلى �شوته على 
اأَطمة بيرثب : يا مع�شر يهود، حتى اإذا اجتمعوا اإليه، قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : طلع الليلة 

جنم اأحمد الذي ُولد به.«17 

وعندما ياأتي الأمر ملعرفة كهان الوثنية فاإن اخليال الإ�شالمي يقّدم �شورة تتعدى 
الأفق الب�شري لتمتد لأفق ي�شمل اجلن والطبيعة. فبينما علم اأحبار اليهود ورهبان الن�شارى 
باأمر حممد مما »وجدوا يف كتبهم من �شفته و�شفة زمانه، وما كان من عهد اأنبيائهم اإليهم 
ال�شمع  َت�ْشرتق من  ال�شياطني من اجلن فيما  به  »اأتتهم  باأمره مما  الكهان علموا  فاإن  فيه«، 
... فلما تقارب اأمُر ر�شول اهلل ... وح�شر مبعثه، ُحجبت ال�شياطنُي عن ال�شمع، وحيل بينها 
وبني املقاعد التي كانت تقعد ل�شرتاق ال�شمع فيها، فُرموا بالنجوم، فعرفت اجلّن اأن ذلك 
لأمر حدث من اأمر اهلل يف العباد ...«18 ومن الطبيعي اأن يحّول اخليال الإ�شالمي هذا الكالم 
اأن عمر بن اخلطاب �شاأل كاهنا  البخاري يف حديث  لنا  العام حلدث ملمو�ص وهكذا يروي 
ُتُه قبل الإ�شالم، فيقول الكاهن »بينما اأنا يوما يف ال�شوق جاءتني، اأْعِرُف  يَّ عما جاءته به ِجنِّ
اإنكا�شها، وحلوقها بالقال�ص  وياأ�شها من بعد  واإبال�شها،  َتَر اجِلنَّ  اأمل   : الَفَزَع، فقالت  فيها 
َدَق،  »�شَ به فيقول  الكاهن بحكاية جتربة �شخ�شية مّرت  يقوله  ويعّزز عمر ما  واأحال�شها.« 
بينما اأنا عند اآلهتكم اإذ جاء رجل بعجل فذبحه، ف�شرخ به �شارخ مل اأ�شمع �شارخا َقطُّ اأ�شدَّ 
�شوتًا منه، يقول : يا جليْح اأمٌر جنيْح، رجل ف�شيح يقول : ل اإله اإل اأنت، فوثب القوم، قلت : 
ل اأبرُح حتى اأعلم ما وراء هذا، ثم نادى : يا جليْح اأمٌر جنيْح، رجل ف�شيح يقول : ل اإله اإل 

   19». اهلل، فقمُت، فما ن�ِشبنا اأن قيل هذا نبيٌّ
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ويف موازاة دراما دلئل الإرها�ص العامة هذه تتجلى دراما دلئل الإرها�ص اخلا�شة 
املتعلقة مبحمد، وهي دراما تبداأ يف التجّلي يف واقع الأمر حتى قبل ميالده. وهكذا حتكي لنا 

مادة ال�شرية الآتي : 

–فيما يزعمون– على  به  بيد عبد اهلل، فمر  اآخذًا  ... ثم ان�شرف عبد املطلب 
... وهي عند  نوفل  بن  ورقــة  اأخــت  وهي   ... العزى  بن عبد  اأ�شد  بني  امــراأة من 
الكعبة، فقالت له حني نظرت اإىل وجهه : اأين تذهب يا عبد اهلل ؟ قال : مع اأبي، 
اأبــي، ول  اأنا مع   : الآن، قال  وَقــْع علىَّ  ُنِحرت عنك،20  التي  الإبــل  : لك مثُل  قالت 
]اآمنة بنت وهب[ ... فوَقع  اأنه دخل على  اأ�شتطيع ِخالَفه، ول فراقه ... فزعموا 
عليها، فحملْت بر�شول اهلل ... ثم خرج من عندها، فاأتى املراأة التي عر�شْت عليه 
ِت علّي بالأم�ص  ما عر�شْت فقال لها : ما لك ل َتْعِر�شني علّي اليوَم ما كنِت عر�شْ
؟ قالت له : فارقك النوُر الذي كان معك بالأم�ص، فلي�ص يل بك اليوَم حاجٌة. وقد 
اأنه �شيكون يف  ر واّتبع الكتب  َنْوفل وكان قد تن�شّ َت�ْشمع من اأخيها ورقَة بن  كانت 

هذه الأمة نبي.21  

ومن الطبيعي اأن يحّول اخليال الإ�شالمي ولدة حممد حلدث فريد. وهكذا نقراأ 
ل  اأن اآمنة بنت وهب قالت : »لقد َعِلْقُت به ... فما وجدُت له م�شّقة حتى و�شعُته، فلما َف�شَ
مني خرج معه نور اأ�شاء له ما بني امل�شرق اإىل املغرب، ثم وقع على الأر�ص معتمدًا على يديه 
ثم اأخذ قب�شة من تراب فقب�شها ورفع راأ�شه اإىل ال�شماء ...«22 وتقع يف حلظة ولدته نف�شها 
اأحداث ذات مغزى ج�شيم، ح�شبما يحكي لنا البيهقي نقاًل عن رواته : »ملا كانت الليلة التي 
ولد فيها ر�شول اهلل ... ارجت�ص اإيوان ك�شرى، و�شقطت منه اأربع ع�شرة �شرفة. وخمدت نار 

فار�ص، ومل تخمد قبل ذلك باألف عام، وغا�شت بحريُة �َشاَوة ...«23 

ال�شعدية،  حليمة  �شوت  ويلعب  ر�شيعًا.  يــزال  ما  وهــو  حممد  كــرامــات  وتظهر 
مر�شعته من بني �شعد، دورًا هامًا يف عك�ص ما ن�شجه اخليال الإ�شالمي حول حممد الطفل. 
فحال اأخذها ملحمد الر�شيع ميتلئ ثدياها اجلافان باللنب وي�شرب حممد و�شبي حليمة حتى 
يرتويا، وعندما يقوم زوجها اإىل ناقتهم امل�شّنة التي ل تر�شح ب�شيء يجدها حافلة، وت�شرب 
ا و�شبعًا. اإل اأن اأهّم حدث يعك�شه �شوت حليمة هو حدث  حليمة وزوجها منها حتى ينتهيا ِريًّ
َبْهم لنا خلف  اإنه ... لفي  اأخذها له والذي تقول عنه »... فواهلل  �شّق بطنه بعد �شنتني من 
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بيوتنا، اإذ اأتانا اأخوه ي�شتّد، فقال يل ولأبيه : ذاك اأخي القر�شي قد اأخذه رجالن عليهما ثياب 
ا بطنه، فهما ي�شوطانه. قالت : فخرجت اأنا واأبوه نحوه، فوجدناه قائمًا  بي�ص، فاأ�شجعاه، ف�شقَّ
منتقعًا وجُهه. قالت : فالتزمته والتزمه اأبوه، فقلنا له : مالك يا ُبنّي؛ قال : جاءين رجالن 
ا بطني، فالتم�شا �شيًئا ل اأدري ما هو. قالت : فرجعنا به  عليهما ثياب بي�ص، فاأ�شجعاين و�شقَّ
اإىل ِخبائنا.«24 وكما هو وا�شح فاإن هذه الرواية التي يوردها ابن اإ�شحاق تنقل احلدث بعيون 
الأطفال، بعيَنْي ابن حليمة وبعيَنْي حممد الطفل، وهي رواية ل يلبث ابن اإ�شحاق اأن يردفها 
الأطفال مل�شتوى  اأخرى من�شوبة ملحمد يقفز فيها احلدث من م�شتوى حماكاة خيال  برواية 
خيال اأعلى، وهكذا نقراأ : »فبينا اأنا مع اأخ يل خلف بيوتنا نرعى َبْهما لنا، اإذ اأتاين رجالن 
ا بطني، وا�شتخرجا قلبي  عليهما ثياٌب بي�ص بَط�شت من ذهب مملوءة ثلجًا، ثم اأخذاين ف�شقَّ
حتى  الثلج  بذلك  وبطني  قلبي  غ�شال  ثم  فطرحاها،  �شوداء  علقة  منه  فا�شتخرجا  اه،  ف�شقَّ
ته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال : ِزْنه  اأنقياه، ثم قال اأحدهما ل�شاحبه ِزْنه بع�شرة من اأُ مَّ
ته، فوزنني بهم فوزنتهم؛  ته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال : ِزْنه باألف من اأُ مَّ مبئة من اأُ مَّ

ته لوزنها.«25 فقال : دعه عنك، فواهلل لو وزنَته باأمَّ

لبن  من�شوب  حديث  يف  اأي�شًا  الرا�شد  وزاوية  الطفل  زاوية  بني  التفريق  ويختفي 
الأحاديث انطالقًا يف خياله. ويف هذا احلديث ل جتد حليمة حممدا  اأكرث  عبا�ص وهو من 
املمتعة  بثقة عن جتربته  لها  يحكي  اأن  يلبث  ل  �شاحكًا  مبت�شمًا  واإمنا حممدًا  الوجه  منتقع 
قائاًل »بينا اأنا ال�شاعة قائم على اإخوتي، اإذ اأتاين رهٌط ثالثة، بيد اأحدهم اإبريق ف�شة، ويف 
اإىل ذروة اجلبل،  ثلج، فاأخذوين، فانطلقوا بي  دة خ�شراء ملوؤها  ُزُمــرُّ الثاين ط�شت من  يد 
فاأ�شجعوين على اجلبل ا�شجاعًا لطيفًا، ثم �شّق من �شدري اإىل عانتي، واأنا اأنظر اإليه، فلم 
اأجد لذلك ح�ّشا ول اأملا، ثم اأدخل يده يف جويف، فاأخرج اأح�شاء بطني فغ�شلها بذلك الثلج ... 
ُنْكَتة �شوداء مملوءة بالدم،  ]الثاين[ يده يف جويف، فانتزع قلبي و�شّقه، فاأخرج منه  واأدخل 
فرمى بها ... ثم ح�شاه ب�شيء كان معه، ورّده مكانه، ثم ختمه بخامت من نور ... ثم دنا الثالث 
مني، فاأَمّر يده ما بني مفرق �شدري اإىل منتهى عانتي، قال امللك : زنوه بع�شرة من اأمته ... 
وتركوين قاعدًا يف مكاين هذا، ثم جعلوا يطريون حتى دخلوا حيال ال�شماء، واأنا اأنظر اإليهما، 
ولو �شئت لأريتك مو�شع دخولهما ... وتاأخذه حليمة للكاهن وعندما يخربه حممد بق�شته َيِثُب 
الكاهن على قدميه وينادي باأعلى �شوته ‘يا اآل العرب، يا اآل العرب من �شر قد اقرتب، اقتلوا 

هذا الغالم’ ...«26
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ورغم اأن خيال اأحاديث �شق ال�شدر ي�شف املالئكة دائمًا بهيئة ب�شرية اإل اأننا جند 
حديثا يرويه يحيى بن َجْعَدة يحيلهم لطيور َكَراكي : »قال ر�شول اهلل ... اإن ملكني جاءاآين يف 
�شورة ُكْرِكيَّنْي، معهما ثلج وَبَرد وماء بارد، ف�شرح اأحدهما �شدري، ومّج الآخر مبنقاره ِفّيه 
فغ�شله.«27 وتتكرر �شورة الطيور يف حديث يرويه ُعْتَبة بن َعبد حيث يقول حممد »اأقبل اإىّل 

طريان اأبي�شان، كاأنهما ن�شران.«28  

ورغم اأن �شوت حليمة يرتبط بدلئل ذات طبيعة خربية يف حدود ما ترى وت�شمع، 
اإل اأننا ناأتي على خرب يف مادة ابن �شعد يتقاطع فيه �شوتها مع دلئل اأهل الكتاب ونقراأ »اأن 
اأُّم النبي ... ملا دفعته اإىل ال�شعدّية التي اأر�شعته قالت لها : احفظي ابني، واأخربتها مبا راأت، 
فمّر بها اليهود، فقالت : األ حتدثوين عن ابني هذا، فاإين حملته كذا وو�شعته كذا وراأيت كذا 
ه، فقال بع�شهم لبع�ص : اقتلوه، فقالوا : اأيتيم هو ؟ فقالت : ل، هذا اأبوه واأنا  كما و�شفت اأُمُّ

اأمه، فقالوا : لو كان يتيمًا لقتلناه ...«29 

اإل اأن هناك �شوتًا اآخر لدلئل اأهل الكتاب ذا قيمة خا�شة ومتمّيزة يف مادة ال�شرية 
وهو �شوت الراهب َبِحرَيى الذي يخربنا الرواة اأنه راأى حممدًا وهو يافع ب�شحبة عمه اأبي 
طالب يف طريقهم اإىل ال�شام. ويرى َبِحرَيى حممدًا من �شومعته وقد اأظّلته َغمامة من بني 
القوم ويدعوهم لوليمة �شنعها وي�شّر على ح�شور حممد رغم حداثة �شنه »فلما راآه َبِحرَيى 
جعل يلحظه حلظًا �شديدًا وينظر اإىل اأ�شياء من ج�شده، قد كان يِجُدها عنده من �شفته، حتى 
اإذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا، قام اإليه َبِحرَيى ... فجعل ي�شاأله عن اأ�شياء من حاله 
يف نومه وهيئته واأموره؛ فجعل ر�شول اهلل ... ُيخربه، فيوافق ذلك ما عند َبِحرَيى من �شفته، 
 30»... التي عنده  �شفته  مو�شعه من  كتفيه على  بني  النبوة  فراأى خامَت  اإىل ظهره،  نظر  ثم 
ويخرب َبِحرَيى اأبا طالب باأن ابن اأخيه �شيكون له �شاأن عظيم ويحذره من اليهود في�شرع به اأبو 
طالب اإىل مكة.31 وتكّثف ال�شريُة �شهادَة َبِحرَيى هذه باإ�شافة �شهادة راهب اآخر يرى حممدًا، 
وهو رجل بالغ، يف رحلته يف جتارة خديجة وقد نزل حتت �شجرة ي�شتظل بظلها وي�شاأل عنه 
مي�شرة، غالم خديجة، ثم يقول له »ما نزل حتت هذه ال�شجرة قطُّ اإل نبي.«32 ويعطي اخلياُل 
الإ�شالمي مي�شرَة نف�َشه �شوتا م�شتقاًل عندما يخرب خديجة بعد عودتهما عن امللكني اللذين 

اأظال حممدًا من ال�شم�ص وهو على بعريه.33

وميّدد اخليال الإ�شالمي دلئل الإرها�ص اخلا�شة هذه للطبيعة. وهكذا يروي لنا 
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ابن اإ�شحاق عن م�شادره »اأن ر�شول اهلل ... حني اأراده اهلل بكرامته، وابتداءه بالنبوة، كان 
ر عنه البيوُت ويف�شي اإىل �شعاب مكة وبطون اأوديتها، فال  اإذا خرج حلاجته اأبعد حتى حت�شَّ
ميّر ر�شول اهلل ... بحجر ول �شجر اإل قال : ال�شالم عليك يا ر�شول اهلل. فيلتفت ر�شول اهلل 
... حوله وعن ميينه و�شماله وخلفه، فال يرى اإل ال�شجر واحلجارة ...«34 وت�شل هذه الظاهرة 
قمة تاأكيدها عرب اخليال النبوي ملا ي�شبه مالم�شة حجر معني عندما نقراأ حديث حممد »اإين 
لأعرف حجرًا مبكة كان ُي�َشلُِّم علّي قبل اأن اأُْبَعَث اإين لأعِرُفه الآن.«35 وينقل اخليال الإ�شالمي 
... مبكة  النبي  : »كنت مع  يقول  الذي  اأبي طالب  ‘مو�شوعي’ ي�شهده علي بن  الأمر حلدث 
فخرجنا يف بع�ص نواحيها فما ا�شتقبله جبل ول �شجر اإل وهو يقول ال�شالم عليك يا ر�شول 

اهلل.«36 

وهكذا فاإن مادة دلئل الإرها�ص العامة واخلا�شة متّهد وحت�شد للحظة القمة التي 
تليها اأي اللحظة التاأ�شي�شية وما يتلو هذه اللحظة. دعنا نتجه بنظرنا الآن ل�شتق�شاء هذه 

اللحظة التاأ�شي�شية وا�شتكناهها.

اللحظة التاأ�شي�شية لنبّوة حممد كما قلنا كانت حلظة ات�شال جربيل اأو لقائه به. 
الوثني كما  املاألوف يف عامل حممد  بالأمر غري  الإن�شان بعامل غري منظور مل يكن  وات�شال 
يت�شح من وجود موؤ�ش�شة الكهانة التي لعبت دور الو�شيط يف الت�شال بهذا العامل. وارتباط 
نبوة حممد بجربيل حتديدًا َعَنى اأنها ا�شتندت على مرجعية يهودية م�شيحية37، اإل اأن ذلك ل 
يعني اأن ذكر ا�شم جربيل كان غريب الوقع على القر�شيني والعرب لأنهم كانوا يف واقع الأمر 

قد األفوا هذين الدينني بع�ص الأ ُلفة بحكم ات�شالهم باليهود وامل�شيحيني. 

التاأ�شي�شية  كيف ن�شج اخليال النبوي واخليال الإ�شالمي احلدث املركزي للحظة 
)ومن ال�شعب الف�شل بني اخليالني عندما يتعلق الأمر باللحظة التاأ�شي�شية( ؟ دعنا نفح�ص 
ذلك على �شوء مادة الطربي الذي يعتمد على ابن ا�شحاق وم�شادر اأخرى. يقدم لنا الطربي 
مادته عرب اأربع روايات هي روايات عائ�شة وعبد اهلل بن �شّداد وُعبيد بن ُعمري وجابر بن عبد 
اهلل. ولأن رواية عبيد بن عمري هي اأكرث هذه الروايات �شموًل وتف�شياًل ف�شنوردها بكاملها 

ونقارن باقي الروايات بها.

حتكي رواية عبيد بن عمري خرب ات�شال جربيل مبحمد ولقائه به كالآتي :
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اإذا  اأهُله، حتى  ومعه  كان يخرج جلواره  كما  ِحراء،  اإىل   ... ر�شوُل اهلل  ... خرج 
كانت الليلُة التي اأكرمه اهلُل فيها بر�شالته ... جاءه جربيل باأمر اهلل فقال ر�شول 
اهلل   ... فجاءين واأنا نائم ِبَنَمط ]وعاء كال�شّلة[ من ديباج ]حرير[، فيه كتاب، 
اأنه املوت، ثم  َنَف�شي[، حتى ظننُت  ]َحَب�ص  اأقراأ ؟ فغّتني  فقال : اقراأ، فقلت : ما 
اأن يعود  اإل افتداء منه  اأقول ذلك  اأقراأ ؟ وما  : اقراأ، فقلت : ماذا  اأر�شلني فقال 
اإيّل مبثل ما �شنع بي؛ قال : »اقراأ با�شم ربِّك الذي َخَلَق« اإىل قوله : »علَّم الإن�شان 
انتهى، ثم ان�شرف عني وهببُت من نومي؛  : ثم  ما مل يعلم«، قال: فقراأته، قال 
اإيّل  اأبغ�َص  اأحٌد  ]حممد[: ومل يكن من َخْلق اهلل  وكاأمنا كتب يف قلبي كتابًا. قال 
من �شاعر اأو جمنون؛ كنت ل اأطيق اأن اأنظر اإليهما،قال : قلت اإن الأْبَعَد - يعني 
نف�شه - ل�شاعر اأو جمنون،38 ل حتّدث بها عّنى قري�ص اأبدًا ! لأعمدّن اإىل حاِلٍق من 
اأريد ذلك؛  اجلبل فالأطرحّن نف�شي منه فالأقتلّنها فالأ�شرتيحّن. قال : فخرجت 
حتى اإذا كنت يف و�شط من اجلبل؛ �شمعت �شوتًا من ال�شماء يقول : يا حممد اأنت 
ر�شول اهلل، واأنا جربيل، قال : فرفعُت راأ�شي اإىل ال�شماء، فاإذا َجرْبئيُل يف �شورة 
رجل �شاّف قدميه يف اأفق ال�شماء، يقول : يا حممد اأنت ر�شول اهلل واأنا جربئيل. 
قال : فوقفت اأنظر اإليه، و�شغلني ذلك عما اأردت؛ فما اأتقّدم وما اأتاأّخر؛ وجعلُت 
اأ�شرف وجهي عنه يف اآفاق ال�شماء فال اأنظر يف ناحية منها اإل راأيته كذلك؛ فما 
زلُت واقفا ما اأتقّدم اأمامي، ول اأرجع ورائي؛ حتى بعثْت خديجة ر�شَلها يف طلبي؛ 
وان�شرفت  ان�شرف عني  ثم  واقف يف مكاين.  واأنا  اإليها  بلغوا مّكة ورجعوا  حتى 

راجعًا اإىل اأهلي ...39  

عندما نتاأمل رواية ُعبيد بن ُعمري هذه جند اأنها رواية ذات طبيعة درامية عالية، 
وهو اأمر متوقع على �شوء احلدث الذي ت�شفه. وعن�شرا ال�شخ�شية الدرامية فيها هما بالطبع 
حممد وجربيل. ومادة الطربي )وقبلها مادة ابن ا�شحاق( تدمج خربين للقاء حممد بجربيل 
)رمزنا لهما بـ )ا( و)ب( اأدناه( وتدجمهما يف حكاية مت�شلة واإن ف�شل بينهما فا�شل ي�شف 

حالة حممد الذهنية والنف�شية. وعنا�شر اأحداث اخلربين هي :
)ا(

1 حممد يف غار ِحراء
2 )حممد ينام(   

3 حممد يري جربيَل ومعه كتاب
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4 جربيل يطلب من حممد اأن يقراأ
5 حممد يقول : ما اأقراأ ؟

6 جربيل يُغّت حممدًا 
7 جربيل يطلق حممدًا ويطلب منه اأن يقراأ

8 حممد يقول : ما اأقراأ ؟
9 جربيل يُغّت حممدا 

10 جربيل يطلق حممدًا ويطلب منه اأن يقراأ 
11 حممد يقول : ماذا اأقراأ ؟

12 جربيل يُغّت حممدًا 
13 جربيل يطلق حممد ويطلب منه اأن يقراأ

14 حممد يقول : ماذا اأقراأ ؟
15 جربيل يقول »اقراأ با�شم ربِّك الذي خلق«40 

16 حممد يقراأ
17 جربيل ين�شرف

18 حممد ي�شتيقظ من نومه
)فا�شل(

19 حممد يفّكر يف النتحار
20 حممد يخرج ليلقي بنف�شه من جبل مرتفع

)ب(
21 حممد ي�شمع �شوتا من ال�شماء يقول : يا حممد اأنت ر�شول اهلل واأنا جربيل

22 حممد يرى جربيل يف �شورة رجل يف اأفق ال�شماء
23 حممد يثبت يف مكانه ل يتحرك 

24 جربيل ين�شرف
25 حممد ين�شرف عائدًا خلديجة 

اأما عنا�شر خرب عائ�شة41 فهي كالآتي : 
)ا(

1 حممد يف غار ِحراء 
2 جربيل يفاجيء حممدًا 
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3 جربيل يقول : يا حممد، اأنت ر�شول اهلل
4 حممد يجثو لركبته ويزحف وهو يرجتف

)فا�شل(
5 حممد يدخل على خديجة

ْوع 6 حممد يقول : زملوين، زملوين، حتى يذهب عنه الرَّ
)ب(

7 جربيل ياأتي حممدًا 
8 جربيل يقول : يا حممد، اأنت ر�شول اهلل 

)فا�شل(
9 حممد َيُهمُّ اأن يطرح نف�شه من حاِلق من جبل

)جـ(
10 جربيل يتبّدى ملحمد حني َيُهمُّ بذلك

11 جربيل يقول : يا حممد، اأنا جربيل، واأنت ر�شول اهلل 
12 جربيل يقول : اقراأ

13 حممد يقول : ما اأقراأ ؟
14 جربيل يُغّت حممدًا ثالث مرات

15 جربيل يقول : »اقراأ با�شم ربِّك الذي خلق«
16 حممد يقراأ

17 حممد ياأتي خديجة 

وعنا�شر خرب عبد اهلل بن �شداد42 كما يورده الطربي كالآتي : 

1 جربيل ياأتي حممدًا 
2 جربيل يقول : يا حممد، اقراأ

3 حممد يقول : ما اأقراأ ؟
ّم )اأو يُغّم( حممدًا  4 جربيل ي�شُ

5 جربيل يقول : يا حممد، اقراأ
6 حممد يقول : وما اأقراأ ؟

7 جربيل يقول : »اقراأ با�شم ربِّك الذي خلق ... ما مل يعلم«
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8 حممد ياأتي خديجة 

ويورد الطربي روايتني عن جابر43 �شن�شري لهما بـ )ا( و )ب( وعنا�شرهما كالآتي :

1 حممد يف ِحراء، )ا( و )ب(
2 حممد يهبط لبطن وادي ِحراء، )ا( و )ب(

حممد ُينادى، )ا(    3
حممد ي�شمع �شوتًا، )ب(    

4 حممد ينظر عن ميينه وعن �شماله فال يرى �شيئًا، )ا( و )ب(
5 حممد ينظر اأمامه وخلفه فال يرى �شيئًا، )ا( و )ب(

6 حممد ينظر فوقه، )ا( و )ب(
حممد يراه جال�شًا على عر�ص بني ال�شماء والأر�ص، )ا(   7

حممد يرى �شيئًا، )ب(    
8 حممد ُي�شاب باملفاجاأة اأو اخل�شية )ا(

9 حممد يرجع خلديجة، )ا( و )ب(
حممد يقول : دثروين )ا(   10

حممد يقول : دثروين، و�شبوا علّي ماًء، )ب(   
حممد ُي�شّب عليه ماٌء، )ا(   11

حممد ُيدّثر وُي�شّب عليه ماٌء بارد، )ب(    
ُتْنَزل على حممد »يا اأيها املّدثر«، )ا( و )ب(   12

هذه الأخبار ل حتدثنا فقط عن اللحظة التاأ�شي�شية وما حدث فيها ولكنها جتيب 
اأوًل.  القراآن جاءت  اآيات  اأي  ب�شاأن  الأوائــل  امل�شلمني  ثار حوله خالف بني  �شوؤال  اأي�شًا على 
واأخبار ُعبيد وعائ�شة وعبد اهلل تتفق على اأنها اأول اآيات �شورة العلق )96(، وهو الراأي الذي 
يعك�ص اإجماع غالبية العلماء، بينما يذهب خرب جابر اأنها اأول اآيات �شورة املّدثر )74(. والفرق 
الآخر بني هذه الأخبار الثالثة وخرب جابر اأن جابرًا ل يذكر ا�شم جربيل، وهو ابهام ي�شل 
�شيئا.«  فراأيت  راأ�شي،  »فرفعت  ل�شان حممد  على  يروي  الرواية )ب( خلربه حيث  مداه يف 
وعندما ننظر ملا ت�شري له الرواية )ا( وت�شفه باأنه »جال�ص على عر�ص بني ال�شماء والأر�ص« 
فمن املمكن بالطبع اأن نفرت�ص اأن احلديث ي�شري جلربيل واأن ا�شمه ل ُيذكر �شراحة باعتبار 
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اأن متلّقي احلديث يعرف اأن امل�شار اإليه هو جربيل.44 

اأول القراآن، له  اآيات العلق هي  اأن  اإجماع  اأن حديث جابر، رغم خروجه على  اإل 
قيمة خا�شة عندما ننظر لهذه املادة من زاوية اخليال النبوي واخليال الإ�شالمي. فالرواية 
)ب( من حديثه والتي ي�شف فيها ما راأه باأنه »�شيء« تقّدم لنا اأكرث ال�شور اأولية وب�شاطة، 
وهي �شورة تقفز يف الرواية )ا( مل�شتوى اأعلى من التف�شيل عندما ي�شف حممد ما يراه باأنه 
جال�ص »على عر�ص بني ال�شماء والأر�ص.« اإل اأن هذا ال�شيء غري املتعنّي يف حديث جابر ي�شبح 
يتم على م�شتويني.  وَتَعنيُّ جربيل هذا  امَلَلك جربيل.  متعّينًا هو  �شخ�شًا  الأحاديث  باقي  يف 
امل�شتوى الأول هو تعّينه ال�شمي –فا�شم امللك الذي ياأتي حممدًا هو جربيل وجربيل يف واقع 
الثاين فهو  اأما امل�شتوى  اإنه جربيل.  ُعبيد وعائ�شة ويقول  َحِديَثْي  الأمر يعنّي نف�شه ذاتيًا يف 
التعنّي الو�شفي، وهذا هو ما جنده يف اخلرب )ب( من حديث ُعبيد حيث يرى حممٌد جربيَل 
كرجل  جلربيل  ال�شريحة  ال�شورة  وهــذه  ال�شماء.«  اأفــق  يف  قدميه  �شاف  رجل  �شورة  »يف 
جندها م�شّمنة يف َحِديَثْي عائ�شة وعبد اهلل، بل وميكننا القول حتى يف حديث جابر الذي 

ي�شتعمل �شمري املذكر الغائب ‘هو’. 

التباعد  عن�شر  على  ُعبيد  حديث  من  )ب(  واخلــرب  جابر  حديث  يوؤّكد  وبينما 
فاإن اخلرب  ال�شماء،  اأفق  الأر�ــص وجربيل يف  اأن حممدًا يف  اإذ  املكاين بني حممد وجربيل، 
التقارب املكاين بني  توؤّكد على عن�شر  )ا( يف حديث ُعبيد وَحِديَثْي عائ�شة وعبد اهلل كلها 
اأن  اإىل  و»ي�شّمه«  حممدًا  جربيُل  »يغّت«  عندما  اللت�شاق  حد  ي�شل  الذي  وجربيل  حممد 
على  يقت�شر  ل  والإ�شالمي  النبوي  واخليال  املــوت.  و�شك  على  اأنه  وي�شعر  اجلهد  منه  يبلغ 
لنا ك�شخ�ص  يقّدمه  اإذ  ‘ي�شخ�شنه’ اأي�شًا،  ولكنه  ‘جت�شيد’جربيل وت�شويره يف �شورة رجل 
يتحرك ويفعل ويتحدث. واحلدث املركزي يف هذه الأحاديث )ما عدا حديث جابر( هو قول 
جربيل ملحمد »اقراأ« ومعاناة حممد قبل اتيانه باأول قراآن. وي�شبق هذا احلدث املركزي يف 
حديث عائ�شة كما يورده الطربي لقاٌء �شابٌق ياأتي فيه جربيُل ملحمد ليعلن له فيه اأنه ر�شول 
ْوع ويلجاأ خلديجة التي تزّمله. وما يورده الطربي على ل�شان عائ�شة  اهلل، وي�شاب حممد بالرَّ
هو يف واقع الأمر خرب مرّكب، تظهر اأجزاوؤه يف الأحاديث الأخرى. وجربيُل الذي يظهر يف 
باقي  ‘روؤية ح�شّية’ يف  ُعبيد وجربيُل  منامّية’ يف حديث  ‘روؤية  املركزي هو جربيُل  احلدث 
الأحاديث، ويف الغالب اأن جربيل الذي يظهر يف حديث ُعبيد ينتمي ملرحلة اأقدم من مراحل 
ت�شكيل نظرّية النبّوة. وي�شيف ُعبيد عن�شرًا اآخر رمبا يكون اأي�شًا من العنا�شر املبكرة، وهو 
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اأن جربيَل ياأتي حممدًا »بنمط من ديباج فيه كتاب.« ولأن هذا العن�شر يوحي باأن حممدًا كان 
يعرف القراءة فاإنه يت�شادم مع نظرية النبّوة التي ما لبثت اأن ثّبتت اأقدامها، ولذا فقد كان 

من الطبيعي اأن يتوارى ول يظهر يف باقي الأحاديث.      

العنا�شر  هذه  اأن  جند  فاإننا  الأ�شا�شّية  لعنا�شرها  التاأ�شي�شية  اللحظة  وباختزال 
ملن  بالقراآن  ياأتي  كنبي  حممدًا  اأن  تعني  حممد  نبّوة  اأن  ومبا  والقراآن.  وامَلَلك  حممد   : هي 
يتلقون نبّوَته، فاإن ‘املو�شوعي’ يف جتربة املتّلقي الذي عا�شر حممدا هو حممد نف�شه والن�ص 
الذي يقدمه حممد، ويبقي امَلَلك عن�شرا ‘ذاتيًا’ ينتمي لتجربة حممد وعامله اخلا�ص. وعلى 
التاأ�شي�شية انطرحت م�شكلة كان لبد ملادة اللحظة  م�شتوى كل عن�شر من عنا�شر اللحظة 

التاأ�شي�شية من اأن تعاجلها.  

فعلى م�شتوى حممد تك�شف مادة اللحظة التاأ�شي�شية عن دخوله يف �شكٍّ يف نبّوته. 
 45». فهو يقول خلديجة : »يا خديجُة، اإين اأ�شمع �شوتًا واأرى �شوءًا واإين اأخ�شى اأن يكون يّف ُجُنٌ
ولي�ص  َمَلك  جــاءه  من  اأن  ومن  مبجنون  لي�ص  اأنــه  من  حّقًا  يتاأكد  اأن  حممد  ي�شتطيع  فكيف 
ب�شيطان ؟ وتبلغ حالته الذهنية والنف�شية، كما راأينا يف َحِديَثْي ُعبيد وعائ�شة اأعاله، درجة 
التفكري يف النتحار، وهي حالة جند و�شفًا لتوّترها وانفراجها يف حديث الزهري : »فجعل 
يعدو اإىل �شواهق اجلبال ليرتدى منها، فكلما اأوفى بذروة جبل تبدى له جربيل ... فيقول : 
اأن  النبّوة يكفيه  اأن منطق نظرّية  ...«46 ورغم  نف�شه  وت�شكن  نبّي اهلل، في�شكن جاأ�شه،  اإنك 
ى حممٌد التطمني والتوكيد من جربيل )وهو موقف يعك�شه القراآن يف اآيات �شورة التكوير  يتلقَّ
�شاحُبُكم  وما    اأمني  ثم  ُمطاع    العر�ص مكني  قّوة عند ذي   ذي  ر�شول كرمي  لقوُل  »اإنــه 
مبجنون ولقد راآه بالأفق املبني  وما هو على الغيب ب�شنني  وما هو بقول �شيطان رجيم« 
)19:81-25(، اإل اأن مادة اللحظة التاأ�شي�شية ت�شيف تطمينًا وتوكيدًا من خديجة من ناحية 
ومن ورقة بن نوفل من ناحية اأخرى.47 و�شوتا خديجة وورقة هذان موّجهان على م�شتوى معني 
ملتّلقي مادة ال�شرية الذي لبد اأن تعطيه ال�شرية دلياًل مو�شوعيًا وخارجيًا ي�شند �شدق جتربة 

حممد الذاتية. و�شنعود خلديجة وورقة اأدناه. 

وعلى م�شتوى امَلَلك تثور م�شكلة ُهِوَيّته من ناحية وم�شكلة كيفية ات�شاله مبحمد من 
ناحية اأخرى. ولقد راأينا يف اأحاديث مادة الطربي اأن اأحاديث ُعبيد وعائ�شة وعبد اهلل كلها 
تتحدث عن جربيل واأن حديث جابر ل ُي�شمي امَلَلك، حتى عندما ي�شري اإليه �شراحة يف اإحدى 
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رواياته باأنه َمَلك.48 ويبدو اأنه كان هناك راأي مبكر ذهب اإىل اأن حممدا »كان معه اإ�شرافيل 
ثالث �شنني، ثم ُعزل عنه اإ�شرافيل واأُقرن به جربيل ...«49 اإل اأن هذا الراأي مل ي�شمد اأمام 

ما لبث اأن اأ�شبح اإجماعًا على ربط نبّوة حممد ربطًا وثيقًا بجربيل. 

راأينا  لنا كما  يّقدم  الإ�شالمي  فاإن اخليال  امَلَلك مبحمد  ات�شال  ب�شاأن كيفّية  اأما 
ورواية  ُحْلم  يف  امللك  راأى  حممدًا  اأن  رواية  التاأ�شي�شية،  اللحظة  ب�شاأن  متعار�شتني  روايتني 
اأنه �شاهده م�شاهدة ح�شّية. ولقد حاول البع�ص اأن ي�شع قاعدة عامة كقول علقمة بن قي�ص 
اأن ما  اإل  بعد.«50  الوحي  ينزل  قلوبهم، ثم  تهداأ  املنام حتى  الأنبياء يف  به  ُيوؤتى  اأول ما  »اإن 
نالحظه يف اأحاديث اللحظة التاأ�شي�شية اأنها جتمع على الطبيعة احل�شّية لهذا اللقاء، وهذا 
هذه  حلقيقة  توكيدًا  اأقوى  عينية  م�شاهدة  جربيل  وم�شاهدة  احل�شي  اللقاء  لأن  متوقع  اأمر 

اللحظة التاأ�شي�شية وتفّردها.       

ِمُع  وعلى م�شتوى قراآن اللحظة التاأ�شي�شية تثور م�شكلة اأول قراآن تلقاه حممد. وجُتْ
اأحاديُث اللحظة التاأ�شي�شية اأن اأول ما جاء من القراآن هو اآيات �شورة العلق : »اقراأ با�شم ربك 
الذي خلق  خلق الإن�شان من علق  اقراأ وربك الأكرم  الذي عّلم بالقلم  عّلم الإن�شان ما 
مل يعلم« )1:96-5(. وكما راأينا، فاإن جابرًا قد �شّذ عن هذا الإجماع واأ�شّر اأن اأول ما جاء 
  وثيابك فطّهر  ورّبك فكرّب  ُقْم فاأنِذر من القراآن هو اآيات �شورة املّدثر : »يا اأّيها املّدثر
جز فاهُجر« )1:74-5(. ولقد حاول ابن ِحّبان التوفيق بني املوقفني وقال »ل ت�شادَّ بني  والرُّ
احلديثني؛ بل اأول ما نزل »اقراأ با�شم ربك الذي خلق« بغار حراء، فلما رجع اإىل خديجة ... 
اأنه ملا نزل  املّدثر« فظهر  اأّيها  »يا  اأنزل اهلل عليه يف بيت خديجة  البارد،  املاء  و�شّبت عليه 
ذات  اأخرى  توفيقّية  نزعة  وظهرت  املّدثر.«51  اأّيها  »يا  عليه  فاأنزل  فتدّثر،  رجع  »اقراأ«  عليه 
طبيعة وظيفية ذهبت اإىل اأن اأول ما جاء للنبوة هو اآيات العلق واأن اأول ما جاء للر�شالة هو 
اآيات املّدثر، باعتبار اأن تكليف حممد يف اآيات العلق هو تكليف خا�ص بينما اأن تكليفه يف اآيات 
املّدثر هو تكليف عام.52 وهذان الراأيان التوفيقيان يف الظاهر ي�شندان يف واقع الأمر موقف 
الأغلبية، وهذا ظاهر يف قول ابن ِحّبان وم�شّمن يف الراأي الوظيفي اإذ اأن النبّوة، ح�شب نظرّية 
النبّوة، �شابقة على الر�شالة و�شرط لها. ولي�ص هناك يف واقع الأمر من �شبيل اإىل التوفيق هنا، 
اإذ اأن منطلق حديث جابر هو معار�شة من يقولون اإن اآيات العلق هي اأول ما جاء من القراآن 
واإ�شراره اأن اآيات املّدثر هي اأول ما جاء على الإطالق. وهكذا فاإن قراآن اللحظة التاأ�شي�شية 

يرتك الباحث اأمام واحد من خيارين : اإما قبول قول الأغلبّية واإما النحياز لقول جابر.

نبوة حممد و�سناعة اللحظة التاأ�سي�سية



الآخر | �شتاء 2012

45

وبالإ�شافة ملحمد وجربيل باعتبارهما ال�شخ�شيتني الرئي�شّيتني يف اأحداث اللحظة 
التاأ�شي�شية، فاإن مادة اللحظة التاأ�شي�شية ت�شمل �شخ�شّيتني م�شاعدتني هما خديجة وورقة بن 
نوفل اللذان يلعبان دورًا هامًا يف تطمني حممد وتثبيته كما اأ�شرنا اأعاله. دعنا ننظر لدورهما 

ب�شيء من التف�شيل.

عندما ياأتي حممد خلديجة مرتاعًا ومرجتفًا بعد جتربة لقائه بجربيل ويخربها 
بخربه وخ�شيته على نف�شه، فاإنها تطمئنه باأن اهلل لن يخزيه وتذكره بف�شائل اأخالقه وخ�شاله. 

اإل اأن خديجة تفعل اأمرًا اآخر ي�شتوقفنا بغرابته. يحكي ابن ا�شحاق ما تفعله خديجة قائاًل :

ر�شي  خديجة  عن  ُحــّدث  اأنه   : الزبري  اآل  موىل  حكيم  اأبي  بن  اإ�شماعيل  حدثني 
اهلل عنها اأنها قالت لر�شول اهلل ... : اأي اْبَن عّم، اأت�شتطيع اأن تخربين ب�شاحبك 
هذا الذي ياأتيك اإذا جاءك ؟ قال : نعم؛ قالت : فاإذا جاءك فاأخربين به. فجاءه 
جربيُل ... كما كان ي�شنع، فقال ر�شوُل اهلل ... خلديجة : يا خديجة، هذا جربيل 
قد جاءين؛ قالت : قم يابن عّم فاجل�ص على فخذي الي�شرى؛ قال : فقام ر�شول اهلل 
ْل فاجل�ص على فخذي  ... فجل�ص عليها؛ قالت : هل تراه ؟ قال : نعم؛ قالت : فتحوَّ
ل ر�شول اهلل ... فجل�ص على فخذها اليمنى؛ فقالت : هل تراه ؟  اليمنى؛ قال : فتحوَّ
ل ر�شول اهلل ... فجل�ص  ْل فاجل�ص يف ِحجري. قالت : فتحوَّ قال : نعم. قالت : فتحوَّ
رت واألقت ِخمارها ور�شوُل  يف حجرها؛ قالت : هل تراه ؟ قال : نعم؛ قال : فتح�شَّ
اهلل ... جال�ص يف ِحجرها، ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : ل؛ قالت : يابن عّم، اْثُبْت 

واأْب�ِشر، فواهلل اإنه مَلَلٌك وما هذا ب�شيطان.53 

اإن خديجة التي ي�شفها لنا هذا اخلرب متلك معرفة خا�شة ل نعلم اإن كان حممد 
نف�شه ميلكها. ول نعلم ما الذي يحفز خديجة للقيام بتجربتها احلا�شمة والفا�شلة للتاأكد من 
هوية ‘�شاحب’ حممد، هل تريد القيام بذلك لتطمئن نف�شها من طبيعة ما يراه حممد، وهو 
اأمر طبيعي بالطبع، اأم هل تريد اأن ُتَطْمِئن حممدا وتبّدد �شّكه ؟ اأم هل يدفعها كال احلافزين؟ 
ونالحظ من �شياغة اخلرب عندما يقول »فجاءه جربيل كما كان ي�شنع« اأن اخلرب يخلع عن 
لقاء جربيل مبحمد خ�شو�شّيته ويحيله اأمرًا عاديًا اأ�شبه باأمور احلياة اليومية، اإذ اأن اخلرب 
يوحي اأن حممدًا يرى جربيَل من غري اأي رد فعل خا�ص اأو تغرّي يعرتيه من املمكن اأن يفاجىء 
خديجة وتلحظه ‘خارجيًا’، وكّل ما يف الأمر اأنه يبلغها عندما يرى جربيل. ونالحظ يف اخلرب 
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اأي�شا اأنه وبينما اأن خديجة هي العن�شر الفاعل واملم�شكة بخيوط املوقف فاإن حممدًا عن�شٌر 
منفعٌل ي�شت�شلم لأوامرها طائعًا، وجربيَل اأي�شا عن�شٌر منفعٌل ل ن�شمع له �شوتًا ويختفي حال 
انك�شافها واإلقائها خلمارها. وميكننا القول اإن الدافع لن�شج مثل هذا اخلرب هو تزويد متّلقي 
مادة ال�شرية بدليل ‘مو�شوعي’ يرتكز على جتربة و�شهادة �شخ�ص اآخر لإثبات �شدق جتربة 

حممد، كما اأ�شرنا اإعاله. 

وال�شخ�ص الآخر الذي يرتبط باللحظة التاأ�شي�شية ك�شخ�شية م�شاعدة ويلعب دورًا 
�شبيهًا بدور خديجة يف تطمني حممد وتثبيته هو ورقة بن نوفل. ونقراأ يف امل�شادر كيف اأن 
العرباين  الكتاب  يكتب   ... وكان   ... نوفل  بن  ورقة  به  اأتت  »حتى  مبحمد  انطلقت  خديجة 
فيكتب من الإجنيل بالعربانية ما �شاء اهلل اأن يكتب، وكان �شيخًا كبريًا قد َعِمَي، فقالت له 
خديجة : يا بن عم ا�شمع من ابن اأخيك. فقال له ورقة : يا بن اأخي ماذا ترى، فاأخربه ر�شول 
اهلل ... خرَب ما راأى، فقال له ورقُة : هذا النامو�ص الذي نّزل اهلل على مو�شى، ياليتني فيها 
ِرِجيَّ هم. قال : نعم،  َجَذعا، ليتني اأكون حيًا اإذ ُيْخِرُجَك قوُمك، فقال ر�شول اهلل ... اأوخُمْ
مل ياأت رجل قّط مبثل ما جئت به اإل ُعْوِدَي، واإن يدركني يوُمك اأن�شرك ن�شرًا موؤزرًا ... «54. 
وعلى الأرجح اأن هذه املقالة املن�شوبة لورقة من و�شع الأخباريني اإذ ل يوجد دليل على اأن ورقة 
اأ�شبح م�شلمًا اأو اأنه ب�ّشر قري�شًا بنبّوة حممد. اإن الأرجح اأن ورقة ا�شتمر على قناعته، �شواء 
كانت م�شيحية اأو حنيفية، اإىل اأن مات واأن دعوى حممد مل حُتدث انقالبًا يف حياته. وهذا 
احلدث ل يختلف عن حدث خديجة من حيث اأن غر�شه اأي�شا هو تزويد متّلقي مادة ال�شرية 
ب�شهادة ‘مو�شوعية’ اإ�شافية، واإن كانت ا�شرتاتيجية احلدث هنا خمتلفة لأنها تقدم دليلها 
‘دليل كتابي’ اأو جتربة كربى هي نبّوة مو�شى. ولقد  على �شدق حممد ونبّوته ا�شتنادًا على 
�شرح ال�شارحون معنى تعبري »نامو�ص مو�شى« الذي ن�شب لورقة مبعنيني. املعنى الأول ارتبط 
بالتوراة وا�شتقوه من معنى الكلمة الإغريقي اأي الت�شريع وقالوا : »النامو�ص الذي اأُ نزل على 
مو�شى لي�ص كنامو�ص الأنبياء، فاإنه اأُ نزل عليه كتاب بخالف �شائر الأنبياء، فمنهم من نزلت 
اعتبار  الثاين فا�شتند على  املعني  اأما   55»  ... باإخبار جربيل  ُنّبيء  عليه �شحف، ومنهم من 

النامو�ص �شخ�شًا وقال من قال به اإن »املراد بالنامو�ص هنا جربيل.«56

تثري  ومو�شى  التاأ�شي�شية بني حممد  اللحظة  توؤكد عليها مادة  التي  العالقة  وهذه 
اخليال  يقّدم  والإ�ــشــالم.  اليهودية  من  كل  يف  النبوي  اخليال  بني  املقارنة  م�شاألة  بالطبع 
يهوه  يخاطبه  عندما  تاأ�شي�شية  حلظة   : مو�شى  نبّوة  يف  حا�شمتني  حلظتني  لليهودية  النبوي 
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ويعود  الرب  ويقابل  �شيناء  جلبل  ي�شعد  عندما  عليا  وحلظة  امل�شتعلة،  ال�شجرية  و�شط  من 
ب�شريعة بني اإ�شرائيل.57 وعند املقارنة بني اللحظتني ميكن القول اإن اللحظة التاأ�شي�شية لنبوة 
مو�شى توازيها حلظة لقاء حممد بجربيل. ولكن ماذا عن اللحظة العليا ؟ هل يقّدم اخليال 

الإ�شالمي حلظة عليا يف نبّوة حممد اأي�شًا ؟ 

حلظة  وهي  حممد  نبّوة  يف  عليا  حلظة  الأمــر  واقع  يف  الإ�شالمية  امل�شادر  تقّدم 
املعراج. وحلظة املعراج هذه حلظة ذات وظيفة هامة اإذ يعالج اخليال الإ�شالمي عربها ما 
ميكن اأن ن�شفه بنق�ص اللحظة التاأ�شي�شية يف نبّوة حممد باإزاء اللحظة التاأ�شي�شية يف نبّوة 
مو�شى. ونعني بنق�ص اللحظة التاأ�شي�شية يف نبّوة حممد اأن نبّوة مو�شى تقدم النموذج الأعلى 
يف حلظتها التاأ�شي�شية، اإذ اأن مو�شى يلتقي باهلل، بينما اأن اللحظة التاأ�شي�شية يف نبوة حممد 
ل تقدم هذا النموذج الأعلى، اإذ اأن حممدًا يلتقي بجربيل. ولقاء حممد باهلل هو ما يحققه 

اخليال الإ�شالمي عرب حدث املعراج.

 ولقد كان من الطبيعي للخيال الإ�شالمي يف ت�شوره حلدث املعراج وفرادة اللحظة 
العليا و�شموها اأن يت�شّور اإعدادًا خا�شًا ي�شبقها ويهيىء حممدًا لتلّقيها. وكانت الإجابة هي 
خرب �شّق ال�شدر. ويورد الطربي هذا اخلرب يف حديث ُيروى عن اأن�ص بن مالك يقول فيه »ملا 
 : فاأتاه ملكان  تنام حولها،  وكانت قري�ص  الكعبة،  ينام حول  وكان   ... النبي  يء  ُنبِّ كان حني 
جربئيل وميكائيل، فقال : باأيهم اأمرنا ؟ فقال : اأُِمْرنا ب�شيدهم، ثم ذهبا ثم جاءا من الِقْبلة، 
زمزم،  ماء  ثم جاءوا مباء من  بطنه،  و�شّقوا  لظهره،  فقَلُبوه  نائم،  وهو  فاأَلْفوه  ثالثة،  وهم 
فغ�شلوا ما كان يف بطنه من �شّك اأو �شرك اأو جاهلية اأو �شاللة، ثم جاءوا بط�شت من ذهب، 

ُملئ اإميانًا وحكمة، فملئ بطنه وجوفه اإميانًا وحكمة، ثم ُعرج به اإىل ال�شماء الدنيا ...«58

ا�شتبعادًا  ميكائيل  وي�شتبعد  ذر  اأبو  يرويه  اآخر  حديث  يناف�شه  هذا  اأن�ص  وحديث 
تاما من حلظة الإعداد هذه : »ُفِرَج عن �شقف بيتي واأنا مبكة فنزل جربيل ... َفَفَرج �شدري 
ثم غ�شله مباء زمزم ثم جاء بط�شت من ذهب ممتلئ حكمة واإميانًا فاأفرغه يف �شدري ثم 
اأطبقه ثم اأخذ بيدي فعرج بي اإىل ال�شماء ...«59 وترد نف�ص هذه العنا�شر يف حديث اآخر لأبي 
التاأ�شي�شية.  باللحظة  ترتبط  للحظة  ينقلنا  اأنه  اإذ  تامًا  اختالفًا  يختلف  �شياقه  كان  واإن  ذر 
وح�شب هذا احلديث فاإن اأبا ذر ي�شاأل حممدًا »كيف علمت اأنك نبّي اأول ما علمت، حتى علمت 
ذلك وا�شتيقنت ؟«، ويحكي حممد له عن ملكني اأتياه ببع�ص بطحاء مكة وكيف اأنهما وزناه 
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ورجح اأمته كلها،60 ثم يحكي له عن �شق بطنه واإخراج »مغمز ال�شيطان وَعَلق الدم« من قلبه 
ويقول »ثم قال اأحدهما لالأخر : اغ�شل بطنه َغ�ْشل الإناء، واغ�شل قلبه َغ�ْشل الإناء، ثم دعا 
بال�شكينة، كاأنها وجه ِهّرة بي�شاء فاأُْدِخلت قلبي، ثم قال اأحدهما لالآخر : ِخط بطنه، فخاطا 

بطني، وجعال اخلامت بني َكِتفّي، فما هو اإل اأن وليا عني فكاأمنا اأعاين الأمر معاينة.«61  

وهكذا جند اأن اخليال الإ�شالمي ي�شتخدم نف�ص عنا�شر جمئ امللكني ملحمد ووزنه 
و�شق بطنه يف اأكرث من منا�شبة : يف طفولته، وما يبدو اأنه قبيل اللحظة التاأ�شي�شية، ثم قبيل 
معراجه. وهذا اأمر يجب األ يثري ا�شتغرابنا اإذ اأنه من الطبيعي يف كثري من ال�شياقات التي 
ي�شوغها اخليال اأن تتحرك بع�ص العنا�شر بحرية اأكرب واأن يتم توظيفها على اأكرث من وجه. 

دعنا الآن ننظر حلدث املعراج بتف�شيل اأكرث. ل ينف�شل حدث املعراج يف اخليال 
الإ�شالمي غالبًا عن حدث الإ�شراء، اإذ اأن حدث الإ�شراء عادة ما ُيعترب متهيدا حلدث املعراج. 
ونواة حدث الإ�شراء هي اآية �شورة الإ�شراء »�شبحان الذي اأ�شرى بعبده لياًل من امل�شجد احلرام 
َيُه من اآياتنا اإنه هو ال�شميع الب�شري« )1:17(. اأما  اإىل امل�شجد الأق�شى الذي باركنا حوله ِلُنِ
حدث املعراج فنواته القراآنية هي اآيات �شورة النجم »ما �شل �شاحبكم وما غوى  وما َيْنِطُق 
ةٍ  فا�شتوى  وهو بالأفق الأعلى  عن الهوى  اإن هو اإل َوْحٌى ُيوحى  عّلمه �شديُد الُقَوى  ذو ِمرَّ
 ثم دنا فتدىّل  فكان قاب قو�شني اأو اأدنى  فاأوحى اإىل عبده ما اأوحى  ما كذب الفوؤاد 
ُة  ما راأى  اأفُتماُروَنُه على ما يرى  ولقد راآه َنْزَلة اأخرى  عند �ِشْدرة املنتهى  عندها َجنَّ
املاأوى  اإذ يغ�شى ال�شدرة ما يغ�شى  ما زاغ الب�شُر وما طغى  لقد راأى من اآيات ربه الكربى« 
)2:53-18(. دعنا نفح�ص احلدثني على �شوء مادة ابن اإ�شحاق وابن �شعد والطربي وبع�ص 

امل�شادر الأخرى. 

اأنه يرويهما  اإل  تاريخًا حمّددًا لأي من احلدثني،  ا�شحاق ل يعطينا  ابن  اأن  رغم 
كحدثني متعاقبني اإذ ياأتي جربيل وي�شرى مبحمد اإىل بيت املقد�ص ثم يعرج به اإىل ال�شماء. 
والطربي، مثله مثل ابن اإ�شحاق، ل يعطي تاريخًا ويروي حدث الإ�شراء قبل حدث املعراج، 
واإن كان يرويهما كحدثني منف�شلني. اأما ابن �شعد فاإنه يعامل احلدثني كحدثني منف�شلني 
الهجرة  تواريخه، وقع »قبل  املعراج، ح�شب  اأن  اإذ  الإ�شراء،  املعراج قبل حدث  وي�شع حدث 

بثمانية ع�شر �شهرًا« والإ�شراء وقع »قبل الهجرة ب�شنة.«62
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يحكي لنا ابن اإ�شحاق عن احل�شن بن اأبي احل�شن اأنه قال الآتي عن حدث الإ�شراء:

اإذ جاءين جربيُل، فَهمزين بقدمه،  نائم يف احِلجر،  اأنا  بينا   ... قال ر�شول اهلل 
بقدمه،  فهمزين  الثانيَة  فجاءين  جعي،  َم�شْ اإىل  فُعدت  �شيئا،  اأَر  فلم  فجل�شت 
بقدمه،  فهمزين  الثالثَة  فجاءين  جعي،  َم�شْ اإىل  فعدُت  �شيئا،  اأَر  ومل  فجل�شُت 
ة اأبي�ص،  دي، فقمُت معه، فخرج بي اإىل باب امل�شجد، فاإذا دابَّ فجل�شُت، فاأخذ بَع�شُ
منتهى  يف  يده  ي�شع  رجليه،  بهما  َيْحِفز  جناحان  فخذيه  يف  واحلمار،  البغل  بني 

طرفه، فحملني عليه، ثم خرج معي ل يفوتني ول اأفوته.

ويوا�شل احل�شن حديثه قائال :

املقد�ص،  بيت  اإىل  به  انتهى  ... معه، حتى  ... وم�شى جربيُل  ر�شوُل اهلل  فم�شى 
 ... اهلل   ر�شوُل  هم  فاأمَّ الأنبياء،  من  َنَفر  يف  وعي�شى  ومو�شى  اإبراهيَم  فيه  فوجد 
ف�شلَّى بهم،63 ثم ُاِتَي باإناءين، يف اأحدهما خمر، ويف الآخر لنب. قال : فاأخذ ر�شوُل 
اهلل ... اإناء اللنب، ف�شرب منه، وترك اإناء اخلمر. قال : فقال له جربيل : ُهديت 
للِفْطرة، وُهديْت اأمتك يا حممد، وُحّرمت عليكم اخلمر. ثم ان�شرف ر�شوُل اهلل 

... اإىل مكة، فلما اأ�شبح َغدا على قري�ص فاأخربهم اخلرب.64  

ينتقل ابن اإ�شحاق بعد حديثه عن الإ�شراء انتقاًل مبا�شرًا حلدث املعراج راويًا عن 
اأبي �شعيد اخُلْدري قوله »�شمعت ر�شوَل اهلل ... يقول : ملا فرغُت مما كان يف بيت املقد�ص، 
اأُ تي باملعراج ... فاأ�شعدين �شاحبي فيه، حتى انتهى اإىل باب من اأبواب ال�شماء، يقال له : 
باب احَلَفظة، عليه ملك من املالئكة، يقال له : اإ�شماعيل ... فلما ُدخل بي، قال : من هذا يا 
جربيل ؟ قال : هذا حممد. قال : اأو قد ُبعث ؟ قال : نعم ...«65 ويوا�شل حممد رحلته ويقابل 
التي تدخل اجلنة  الطيبة  بالأرواح  ُي�شّر  الب�شر،  اأرواح  ي�شتعر�ص  اآدم وهو  الدنيا  ال�شماء  يف 
ويتاأفف من الأرواح اخلبيثة التي تدخل النار، ثم ي�شاهد ال�شوَر املختلفة للعذاب املهول الذي 
يتعر�ص له اآكلو اأموال اليتامي، واآكلو الربا، والزناة، والن�شاء الالتي ُيْدِخْلَن على اأزواجهن من 
لي�ص منهم. وي�شعد بعد ذلك عرب ال�شموات فيقابل يف الثانية عي�شى ويحيى بن زكريا، ويقابل 
يف الثالثة يو�شف، ويقابل يف الرابعة اإدري�ص، ويقابل يف اخلام�شة هارون، ويقابل يف ال�شاد�شة 
مو�شى، ويقابل يف ال�شابعة اإبراهيم. ثم يدخل حممد اجلّنة فريى فيها جارية لع�شاء ]ذات 
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ينتهي  وبعد ذلك  بن حارثة.66  لزيد  اإنها  وتقول  في�شاألها  ال�شواد[  اإىل  ت�شرب  �شفاه حمراء 
به جربيل اإىل اهلل الذي يفر�ص عليه خم�شني �شالة يف كل يوم. وُيْقِبل حممد راجعًا وي�شري 
عليه مو�شى بالرجوع لربه و�شوؤاله التخفيف لثقل ما فر�شه، ويظّل حممد يرجع هلل املّرة تلو 

الأخرى اإىل اأن ي�شع اهلل ال�شلوات اإىل خم�ص �شلوات.67  

�شعد  ابن  فاإن  بانطالق خيالها،  تت�شم  التي  اخُلــْدري  �شعيد  اأبي  رواية  ويف مقابل 
ة  يقدم لنا رواية يف غاية الإيجاز وذات خيال اأكرث تو�شطًا واعتداًل يرويها عن ابن اأبي �َشرْبَ
ويقول فيها »كان ر�شول اهلل ... ي�شاأل ربه اأن يريه اجلنة والنار، فلما كان ليلة ال�شبت ل�شبع 
ع�شرة خلت من �شهر رم�شان قبل الهجرة بثمانية ع�شر �شهرا، ور�شول اهلل ... نائم يف بيته 
ظهرًا، اأتاه جربيل وميكائيل فقال : انطلق اإىل ما �شاألت اهلل، فانطلقا به اإىل ما بني املقام 
وزمزم، فاأُ تي باملعراج فاإذا هو اأح�شن �شيء منظرًا، فعرجا به اإىل ال�شموات �شماء �شماء، 
وملا   ... ر�شول اهلل  قال  والنار،  وُاِرَي اجلنة  املنتهى،  �شدرة  اإىل  وانتهى  الأنبياء،  فيها  فلقي 
ت عليه ال�شلوات اخلم�ص،  ِرْيَف الأقالم. وُفِر�شَ انتهيت اإىل ال�شماء ال�شابعة مل اأ�شمع اإل �شَ

ونزل جربيل ... ف�شَلى بر�شول اهلل ... ال�شلوات يف مواقيتها.«68  

اأن و�شف اللحظة العليا التي ل تعلوها حلظة يتم  وما يفاجئنا يف رواية اخُلْدري 
بتقريرّية حم�شة ويف جملة مقت�شبة غاية القت�شاب : »ثم انتهى به اإىل ربه.«69 اأما رواية ابن 
ت عليه ال�شلوات اخلم�ص.«  ة فاإنها تكتفي بالإ�شارة ال�شمنية لّلحظة يف جملة »وُفِر�شَ اأبي �َشرْبَ
الإم�شاك  اأوردنا طرفًا منه، وهو حديث يحاول  الذي  اأن�ص  الطربي حديث  يورد  وباملقارنة، 
بهذه اللحظة وتفّردها عرب نواتها القراآنية ا�شتنادًا على خيال خمتلف. يقول حديث اأن�ص بعد 
و�شف ال�شموات ال�شبع وو�شف زيارة حممد للجّنة اأنه »خرج اإىل �شدرة املنتهي وهي �شدرة 
َنْبق اأعظُمها اأمثال اجِلرار، واأ�شغرها اأمثال البي�ص، فدنا ربُّك عّز وجّل »فكان قاب قو�شني 
ها تبارك وتعاىل، اأمثال الدّر والياقوت والزبرجد  اأو اأدنى«، فجعل يتغ�ّشى ال�شدرة من ُدُنّو ربِّ

واللوؤلوؤ األوان. فاأوحى اإىل عبده، وفّهمه وعّلمه وفر�ص عليه خم�شني �شالة ...«70 

وحماولة و�شف اللحظة العليا تتم يف حديث اآخر عرب �شور تختلف كل الختالف 
عن ال�شور التي عر�شتها الأحاديث اأعاله. ففي حديث اآخر من�شوب اأي�شًا لأن�ص نقراأ »قال 
فيها  �شجرة  اإىل  فقمت  كتفّي  بني  فوكز   ... جربيل  جاء  اإذ  جال�ص  اأنــا  بينا   ... اهلل  ر�شول 
َف�َشَمْت وارتفعت حتى �شّدت  اأحدهما وقعدت يف الآخر،  َوْكَرْي الطري، فقعد جربيل يف  مثل 
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اخلاِفَقنْي، واأنا اأقلب طريف، فلو �شئت اأن اأَم�صَّ ال�شماء مل�ش�شت، فالتفت اإىل جربيل فاإذا هو 
، فُفتح يل باب  ْحل[، فعرفت ف�شل علمه باهلل عليَّ كاأنه ِحْل�ٌص ]غطاء يلي ظهر البعري حتت الرَّ
من اأبواب ال�شماء وراأيت النور الأعظم، واإذا دوين حجاب رفرف الدر والياقوت، فاأوحى اإىّل 

ما �شاء اأن يوحي.«71

هو  العليا  باللحظة  الإم�شاك  اأبعد يف حماولة  خياله  يتوّغل  الذي  اأن احلديث  اإل 
ار عن علي بن اأبي طالب. ويروي احلديث كيف اأن حممدًا بعد اإتيان جربيل  حديث يرويه البزَّ
له بالرُباق ياأتي »اإىل احلجاب الذي يلي الرحمن تعاىل، فبينا هو كذلك اإذ خرج َمَلٌك من 
اإين لأقرب  بعثك باحلق  والذي   : يا جربيل، من هذا ؟ قال   ... احلجاب، فقال ر�شول اهلل 
اخللق مكانًا، واإن هذا امَلَلك ما راأيته منذ ُخِلْقُت قبل �شاعتي هذه. فقال امَلَلك : اهلل اأكرب، اهلل 
اأكرب. فقيل له من وراء احلجاب : �شدق عبدي، اأنا اأكرب، اأنا اأكرب. ثم قال امَلَلك : اأ�شهد اأن ل 
اإله اإل اهلل. فقيل له من وراء احلجاب : �شدق عبدي، اأنا اهلل ل اإله اإل اأنا ...«72 وهكذا نرى 
اختالف اأ�شلوب حماولة الإم�شاك باللحظة العليا يف هذا احلديث عن حديث اأن�ص ال�شابق، 
فبينما يحاول حديث اأن�ص الإم�شاك باللحظة العليا عرب �شورة »النور الأعظم« التي يعقبها 
تعبري »فاأوحى اإيّل ما �شاء اأن يوحي«، فاإننا »ن�شمع« يف حديث علي �شوَت الإله. وبينما يرّكز 
اأن�ص على نقل طرف من جتربة حممد وهو »يرى« الإله، فاإن حديث علي ينقل هذا  حديث 
الرتكيز لطرف من جتربته وهو »ي�شمع« الإله –واإن كان �شماعه خمتلفًا عن حلظات الوحي 
التي يتو�شطها جربيل، اإذ اأنه ي�شمع �شوت الإله هنا �شماعًا مبا�شرًا رغم اأنه ل يراه ب�شبب 
الأذان لر�شالة املعراج  اإ�شافة عن�شر  الأمر فاإن غر�ص حديث علي هو  احتجابه. ويف واقع 
وتاأكيد نبوة حممد على ل�شان الإله، وهكذا نقراأ يف خامتة احلديث قوله »وذكر مثل هذا يف 

بقية الأذان، اإل اأنه مل يذكر جوابًا على قوله : حيَّ على ال�شالة، حيَّ على الفالح.«73   

دعنا الآن نناق�ص امل�شاألتني الكبريتني اللتني اأثارتهما م�شاألة الإ�شراء واملعراج و�شط 
امل�شلمني. تلّخ�شت هاتان امل�شاألتان يف : هل كان اإ�شراء حممد ومعراجه بروحه اأم بج�شده، 

وهل راأى حممٌد اهلَل عندما ُعرج به ؟ انق�شمت الآراء ب�شاأن هاتني امل�شاألتني.     

حممد  روؤى  من  روؤيــة  كان  الإ�شراء  اأن  البع�ص  راأى  الأوىل  بامل�شاألة  يتعلق  ففيما 
ج�شُد  ُفقد  »ما  اأنه  لعائ�شة  املن�شوب  احلديث  تعبري  اأو�شح  عنه  عرب  املوقف  وهذا  املنامية. 
ر�شول اهلل ... ولكن اهلل اأ�شرى بروحه.«74 اإل اأن الغالبية مالت اإىل اأن الإ�شراء كان باجل�شد 
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اإىل بيت املقد�ص كان باجل�شد  اأن الإ�شراء من امل�شجد احلرام  البع�ص  اليقظة، وذهب  ويف 
يقظة بينما اأن املعراج اإىل ال�شماء كان بالروح. واملوقف الذي تبلور لي�شبح موقف الأغلبية 
عرّب عنه الطربي خري تعبري عندما قال : » ... ل معنى لقول من قال : اأ�شرى بروحه دون 
ج�شده، لأن ذلك لو كان كذلك لـم يكن فـي ذلك ما يوجب اأن يكون ذلك دلـياًل علـى نبّوته، 
ول حجة له علـى ر�شالته، ول كان الذين اأنكروا حقـيقة ذلك من اأهل ال�شرك، كانوا يدفعون 
به عن �شدقه فـيه، اإذ لـم يكن منكرًا عندهم، ول عند اأحد من ذوي الفطرة ال�شحيحة من 
الـمنام ما علـى م�شرية �شنة، فكيف ما هو علـى م�شرية  اأن يرى الرائي منهم فـي  اآدم  بنـي 
�شهر اأو اأقّل ؟ وبعد، فاإن اهلل اإنـما اأخرب فـي كتابه اأنه اأ�شرى بعبده، ولـم يخربنا اأنه اأ�شرى 
بروح عبده، ولـي�ص جائزا لأحد اأن يتعّدى ما قال اهلل اإلـى غريه ...«75 وبالإ�شافة ل�شتخدام 
هذه احلجة القائمة على عقيدة املعجزة، فاإن الطربي يحاول اأي�شًا تقدمي حجة »عقلية«، اإذ 
يحاول اإثبات الطبيعة اجل�شدية لالإ�شراء ا�شتنادًا على الطبيعة اجل�شدية للرباق : » ... الأدلة 
الوا�شحة والأخبـار الـمتتابعة عن ر�شول اهلل ... اأن اهلل اأ�شرى به علـى دابة ُيقال لها الرباق 
ولو كان الإ�شراء بروحه لـم تكن الروح مـحمولة علـى الرباق، اإذ كانت الدواّب ل تـحمل اإل 

الأج�شام ...«76

وفيما يتعلق مب�شاألة هل راأى حممٌد اهلَل فقد برز موقفان : موقف الإنكار وموقف 
اأي�شًا يف احلديث القائل : »من  اأو�شح تعبري  الإثبات. ولقد عرّبت عائ�شة عن املوقف الأول 
حّدثك اأن حممدًا ... راأى ربه فقد كذب وهو يقول »ل تدركه الأب�شار ...«77 اأما القول باأن 
حممدًا راأى اهلل بعينه فُين�شب لبن عبا�ص يف خرب يذكر اأن »ابن عمر اأر�شل اإىل ابن عبا�ص 
ه، فقال : نعم؛ والأ�شهر عنه اأنه راأى ربه بعينيه ...«78 ويف معار�شة  ... ي�شاأله هل راأى حممٌد ربَّ
ذلك ن�شاأ املوقف القائل اإنه راأى اهلل بقلبه، ونقراأ يف حديث لل�شمرقندي عن حممد بن كعب 
اأره  ومل  بفوؤادي  راأيته   : قال  ؟  ربَّك  راأيت  : هل  �ُشئل   ... النبي  »اأن  اأن�ص  بن  وربيع  الُقَرظي 
بعيني.«79 ومن الوا�شح من �شياغة ن�ص احلديث اأنه رد مبا�شر على من يقولون اإنه راآه بعينه.80 

التاأ�شي�شية يف  ِرَبَتْي الإ�شراء واملعراج ل تختلفان عن جتربة حدث اللحظة  جَتْ اإن 
اأوحت  اأن كاًل منهما  َحَدَثْي الإ�شراء واملعراج حدثان قراآنيان، مبعنى  اأن  اإل  اأنهما ذاتيتان. 
اأنه حدث تنتج  اإذ  به نواة قراآنية، وهو الأمر الذي ل ينطبق على حدث اللحظة التاأ�شي�شية 
عنه اآيات قراآنية ولكن ل يوجد ن�ّص قراآين ي�شفه حتديدا اأو ي�شّكل نواته الدرامّية. وعندما 
ِرَبَتْي الإ�شراء واملعراج فالبد من التمييز بني طبيعة الذاتّية يف كل من  نتحدث عن ذاتّية جَتْ
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التجربتني. فاآية �شورة الإ�شراء تن�شج حدث الإ�شراء يف اإطار مكاين عن�شراه هما »امل�شجد 
احلرام« و«امل�شجد الأق�شى«، وهما عن�شران مو�شوعيان وماألوفان لدى متلّقي القراآن. اأما 
اآيات �شورة النجم فعنا�شرها املكانية هي »الأفق الأعلى و�شدرة املنتهى وجنة املاأوى«، وهي 
لي�شت بعنا�شر مكانية مو�شوعية اأو ماألوفة. وبذا فاإن ذاتّية املعراج التي تعرب عنها اآيات �شورة 
النجم ذاتّية تتجاوز ذاتّية الإ�شراء التي تعرّب عنها اآية �شورة الإ�شراء لأنها اأدخُل يف جمال 

اخليال النبوي بعنا�شره اخلا�شة غري املاألوفة يف جتربة متلّقي القراآن. 

اآية �شورة الإ�شراء وخربها عن رحلة حممد الروحية من امل�شجد احلرام اإىل  اإن 
امل�شلمني يف �شالتهم  قبلة  اإقرار  وهو  الأرجح غر�شًا حمددًا  على  الأق�شى خدمت  امل�شجد 
لبيت املقد�ص. وهذه قراءة لالآية يرّبرها يف راأينا �شياقها عندما ننظر لالآيات التي تتلوها، 
اإذ اأنه �شياق يقرتن مبو�شى وببني اإ�شرائيل. ماذا عن خرب املواجهة بني حممد وقري�ص عقب 
حدث الإ�شراء ؟ اإننا ن�شتبعد وقوع هذه املواجهة ونعتربها خربًا مو�شوعًا يخدم غر�ص الذين 
اأرادوا تاأكيد الطبيعة اجل�شدية لالإ�شراء )بالإ�شافة لتاأكيد ف�شل اأبي بكر و�شدق اإميانه الذي 
ل يتزعزع(. ولقد كان من الطبيعي اأن ُي�شند خرب هذه املواجهة باأخبار اأخرى مو�شوعة مثل 
خرب اإر�شاد حممد لقوم َنَفَر بعرٌي لهم، وخرب �شربه من اإناء لقوم نيام، وخرب رفع بيت املقد�ص 
اإن مثل هذه املواجهة لو وقعت فاإنها كانت �شت�شبح حدثًا هامًا من  له وهو ي�شفه لقري�ص. 
الأوائــل مما ل يرتك  امل�شلمني  اإجماع يف ذاكرة  اأمر  �شت�شبح  وكانت  املكّية  الفرتة  اأحــداث 

جماًل لدعوى من قالوا اإن الإ�شراء كان حدثا مناميًا.    

وخرب املواجهة مع قري�ص عادة ما يقرتن بحدث الإ�شراء ول يرد فيه ذكر املعراج، 
رغم اأن املعراج اأجّل خطرًا واأعظم ذكرًا. وهذا يدل يف راأينا اأن احلدثني مل يكونا مرتابطني 
يف ذاكرة امل�شلمني الأوائل كما توحي ال�شياغة الأخبارية املتاأخرة. ولكنه رمبا يدل اأي�شًا على 
اأمر اآخر منيل له وهو اأن خرب املعراج نف�شه خرب متاأخر ن�شاأ يف جو خمتلف ولغر�ص خمتلف. 

وما يدعونا للقول بذلك هو ال�شببان التاليان :

1( اآيات �شورة النجم لي�شت دلياًل حا�شمًا على املعراج. لقد اختلف املف�شرون حول 
ما ت�شري له الآيات التي تقول »ثم دنا فتدىل  فكان قاب قو�شني اأو اأدنى« و»فاأوحى اإىل عبده 
ما اأوحى« حيث قال البع�ص اإن الإ�شارة هنا هلل وذهب البع�ص اأن الإ�شارة جلربيل. واختلفوا 
حول »ما كذب الفوؤاد ما راأى ... ولقد راآه نزلة اأخرى، عند �شدرة املنتهى«، فذهب البع�ص 
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اأنه راأى اهلل، وقال البع�ص اإنه راأى جربيَل. هذا يعني اأن هناك قراءة م�شروعة ومت�شقة لهذه 
الآيات جتعل جربيَل مركز التجربة التي تتحدث عنها اآيات �شورة النجم، وهذا هو ما يحدونا 
للقول اإنها لي�شت دلياًل حا�شمًا على املعراج مبعناه املتعارف عليه اأي لقاء اهلل. واإن قبلنا اأن 
النموذج الأ�شا�شي الذي �شاغ نبّوة حممد هو منوذج »الوا�شطة اجلربيلية« فاإننا جند اأن اآيات 
�شورة النجم ل تدل ب�شكل حا�شم ووا�شح ومبا�شر على �شقوط هذه الوا�شطة ولي�شت هناك 
اآية اأو اآيات اأخرى من املمكن ال�شتدلل بها كدليل �شريح على لقاء مبا�شر بني اهلل وحممد.  

2( ال�شبب الأ�شا�شي الذي تقدمه لنا اأخبار املعراج للمعراج، اأي فر�ص ال�شلوات 
اخلم�ص، �شبب غري مقنع. فال�شالة نف�شها كانت قائمة قبل الإ�شراء، كما ت�شري �شورة املزمل 
»اإن ربك يعلم اأنك تقوم اأدنى من ُثُلَثِى الليِل ون�شَفه وُثُلَثُه وطائفٌة من الذين معك ... واأقيموا 
ال�شالة واآتوا الزكاة ... « )20:73(. ولقد ذكر املزين اأن »ال�شالة قبل الإ�شراء كانت �شالة 
قبل غروب ال�شم�ص و�شالة قبل طلوعها، وي�شهد لهذا القول قوله �شبحانه : »و�شبح بحمد ربك 
بالع�شي والإبكار.«81 وفيما يتعلق بال�شلوات اخلم�ص فقد وجد املف�شرون اأ�شا�شها يف القراآن، 
وخا�شة اآية �شورة طه » ... و�شّبح بحمد ربك قبل طلوع ال�شم�ص وقبل غروبها ومن اآناء الليل 
ف�شّبح واأطراف النهار لعلك تر�شى« )130:20(. ويف تف�شري هذه الآية يقول قتادة اإن �شالة 
و�شالَتْي  الع�شر،  »قبل غروبها« هي �شالة  و�شالة  الفجر،  ال�شم�ص« هي �شالة  »قبل طلوع 
ول  الظهر.82  �شالة  هي  النهار«  »واأطــراف  و�شالة  والع�شاء،  املغرب  هما  الليل«  اآناء  »ومن 
يحتاج الرازي اإل لإ�شارة القراآن ل�شالة واحدة لُيْعِمل اآلته املنطقّية ويدّلل على اأن ال�شلوات 
 »... الو�شطى  وال�شالة  ال�شلوات  على  »حافظوا  البقرة  اآية  تف�شري  يف  يقول  وهكذا  خم�ص. 
)238:2(: »اأجمع امل�شلمون على اأن ال�شالة املفرو�شة خم�شة، وهذه الآية ... دالة على ذلك، 
لأن قوله : »حافظوا على ال�شلوات« يدل على الثالثة من حيث اأن اأقل اجلمع ثالثة، ثم اإن 
قوله تعاىل : »وال�شالة الو�شطى« يدل على �شيء اأزيد من الثالثة، واإل لزم التكرار، والأ�شل 
عدمه، ثم ذلك الزائد ميتنع اأن يكون اأربعة، واإل فلي�ص لها و�شطى، فالبد واأن ين�شم اإىل تلك 
الثالثة عدد اآخر يح�شل به للمجموع و�شط، واأقل ذلك اأن يكون خم�شة، فهذه الآية دالة على 

وجوب ال�شلوات اخلم�شة بهذه الطريق ...«83  

ابن  يحكيها  اخلم�ص  ال�شلوات  لفر�ص  اأخــرى  �شورة  الإ�شالمي  اخليال  ويقّدم 
يوم، ثم  الأوقــات اخلم�شة يف  به  اأن جربيَل جاء ملحمد و�شلى  ال�شرية عن كيف  اإ�شحاق يف 
اأتاه اليوم التايل و�شلى به الأوقات اخلم�شة، ثم قال له »يا حممد، ال�شالة فيما بني �شالتك 
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اليوم و�شالتك بالأم�ص.«84 ويذكر ابن اإ�شحاق هذا اخلرب عقب اللحظة التاأ�شي�شية مبا�شرة 
وهو  املعراج،  خرب  على  �شابقة  مبكرة  فرتة  يف  مّت  اخلم�ص  ال�شلوات  فر�ص  باأن  يوحي  مما 
الأمر الذي لحظه ال�شهيلي واحتج عليه قائاًل : »وهذا احلديث مل يكن ينبغي له اأن يذكره يف 
هذا املو�شع، لأن اأهل احلديث متفقون على اأن هذه الق�شة كانت يف الغد من ليلة الإ�شراء، 
وذلك بعد ما ُنّبىء بخم�شة اأعوام ... فذكره ابن ا�شحاق يف بدء نزول الوحى، واأول اأحوال 
ال�شالة.«85 ونحن نتفق مع اإيحاء ابن اإ�شحاق اأن ال�شالة ارتبطت بالإ�شالم منذ بدايته، وهو 
نفرت�شه على �شوء اجلذور  اأن  املعقول  ومن  ناحية  الأخبارية من  املادة  �شنده يف  اأمر جند 
احلنيفية ملحمد وممار�شته لل�شالة قبل الإ�شالم من ناحية اأخرى. اإل اأننا ل نتفق مع اإيحاء 
اأنها من الوا�شح قد مّرت مبراحل  اإذ  ابن ا�شحاق باأن ال�شلوات كانت خم�ص منذ البداية، 

تطّور اإىل اأن و�شلت لهيئتها واأوقاتها املعروفة. 

اإن ما نرجحه هو اأن الإ�شراء بداأ يف اخليال الإ�شالمي كحدث منف�شل عن املعراج 
واأن اخليال الإ�شالمي اأن�شاأ حدث املعراج يف فرتة متاأخرة، على الأرجح بعد وفاة حممد، لأن 
امل�شلمني اأح�شوا ب�شرورة رفد مادة اللحظة التاأ�شي�شية بلقاء يتجاوز الأفق اجلربيلي، ولأنهم 
اأح�شوا، كما اأملحنا، ب�شرورة اأن ترتفع حلظة حممد التاأ�شي�شية مل�شاف حلظة مو�شى. وكما 
راأينا فقد انق�شم امل�شلمون حول طبيعة خيالهم )مثلما انق�شم اليهود وامل�شيحيون قبلهم حول 
طبيعة خيالهم( : هل يعرّب خيالهم عن واقع حم�شو�ص ومو�شوعي اأم عن واقع غري حم�شو�ص 
وذاتي. وهكذا تاأرجح خيال اللحظة التاأ�شي�شية بني هذين القطبني، اإل اأن الغالبية ما لبثت 
لواقع  نف�شه  الإله  اأحالت  اأن  لبثت  ما  مو�شوعّية  وهي  وتبّنتها،  املو�شوعّية  لقطب  مالت  اأن 
‘ن�ص’ مو�شوعي  مو�شوعي لأن اللحظة التاأ�شي�شية ذات الطبيعة امللمو�شة والتي ينتج عنها 
وحم�شو�ص ت�شتبطن اإلها قادرًا على التوا�شل واملالم�شة وقاباًل لالت�شاف ب�شفات جتعله يف 
نهاية املطاف �شبيهًا بالإن�شان. وهكذا ت�شبح اللحظة التاأ�شي�شية حلظة ذات طبيعة مزدوجة، 
فهي لي�شت حلظة ميالد نبّوة النبي فح�شب، واإمنا اأي�شا حلظة ميالد الإله الذي ين�شجم مع 

نبّوة النبي وي�شبح �شوتها و�شداها.  

حممد بن جرير الطربي، تف�سري الطربي امل�سمى جامع البيان يف تاأويل القراآن، دار الكتب العلمية،   1
بريوت، 1992، الطبعة الأوىل، ج 12، �ص 259.
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ه�شام بن حممد بن ال�شائب الكلبي، كتاب االأ�سنام، حتقيق اأحمد زكي، املطبعة الأمريية، القاهرة،   2
1914/1332، �ص 18- 19.

حممد بن اإ�شماعيل البخاري، �سحيح البخاري، حتقيق قا�شم ال�شماعي الرفاعي، دار القلم، بريوت،   3
1987، ج 7، �ص 174.

املعطي  عبد  حتقيق  ال�سريعة،  �ساحب  اأح��وال  ومعرفة  النبوة  دالئ��ل  البيهقي،  احل�شني  بن  اأحمد   4
قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1988، ج 2، �ص 125. يناق�ص ال�شهيلي امل�شكلة التي من املمكن اأن يثريها 
املوقف الإ�شالمي التقليدي ويقول : »وفيه �شوؤال يقال كيف وفق اهلل زيدًا اإىل ترك اأكل ما ذبح على الن�شب 
وما مل يذكر ا�شم اهلل عليه ور�شول اهلل ... كان اأوىل بهذه الف�شيلة يف اجلاهلية ملا ثبت اهلل ؟ فاجلواب من 
وجهني، اأحدهما : اأنه لي�ص يف احلديث حني لقيه ببلدح فقدمت اإليه ال�شفرة اأن ر�شول اهلل ... اأكل منها، 
واإمنا يف احلديث اأن زيدا قال حني قدمت ال�شفرة ل اآكل مما مل يذكر ا�شم اهلل عليه. اجلواب الثاين : اأن 
زيدا اإمنا فعل ذلك براأي راآه ل ب�شرع متقدم، واإمنا تقدم �شرع اإبراهيم بتحرمي امليتة ل بتحرمي ما ذبح لغري 
اهلل، واإمنا نزل حترمي ذلك يف الإ�شالم. وبع�ص الأ�شوليني يقولون الأ�شياء قبل ورود ال�شرع على الإباحة. 
فاإن قلنا بهذا، وقلنا اإن ر�شول اهلل ... كان ياأكل مما ذبح على الن�شب فاإمنا فعل اأمرًا مباحًا، واإن كان ل 
ياأكل منها فال اإ�شكال. واإن قلنا اأي�شًا : اإنها لي�شت على الإباحة ول على التحرمي، وهو ال�شحيح، فالذبائح 
اأحّله اهلل تعاىل يف دين من كان  اأ�شل يف حتليل ال�شرع املتقدم كال�شاة والبعري ونحو ذلك مما  خا�شة لها 
َتاأُْكُلوا  )َول  �شبحانه  اهلل  واأنــزل  الإ�شالم،  جاء  ابتدعوه حتى  ما  املتقدم  التحليل  ذلك  يقدح يف  ومل  قبلنا، 
اأ�شل  اأهل الكتاب عندنا على  األ ترى كيف بقيت ذبائح  َعَلْيِه( )121:6، الأنعام(.   ِ ُيْذَكِر ا�ْشُم اهللَّ مَلْ  ا  مِمَّ
التحليل بال�شرع املتقدم ومل يقدح يف التحليل ما اأحدثوه من الكفر وعبادة ال�شلبان فكذلك كان ما ذبحه اأهل 
الأوثان حماًل بال�شرع املتقدم حتى خ�شه القراآن بالتحرمي.« عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد ال�شهيلي، 
الرو�ض االأنف يف �سرح ال�سرية النبوية البن ه�سام، حتقيق عمر عبد ال�شالم ال�شالمي، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت، 2000/1421، ج 2، �ص 232-233. عند تاأمل ما يقوله ال�شهيلي جند اأن امل�شاكل التي يثريها 
واحللول امل�شطنعة التي يقرتحها ن�شاأت لنطالقه من اأر�شية نظرّية النبّوة بدًل من اأر�شية الواقع الذي ي�شري 

لوثنية حممد يف مقتبل حياته.  
على  النظام  �شيار  بن  اإبراهيم  لهجوم  ا�شتعرا�شه  يف  االأخ��ب��ار  كتاب  يف  اخلرب  هذا  اجلاحظ  يورد   5
كمال  حتقيق  العني،  احل��ور  احلمريي،  ن�شوان  يف  مقتب�ص  حممد.  عن  روايتهم  يف  الأخباريني  تناق�شات 

م�شطفى، دار اآزال، بريوت، 1985، �ص 287.
الطربي، تف�سري الطربي، ج 12، �ص 627 و�ص 626 على التوايل.  6

املرجع نف�شه، ج 12، �ص 625.  7

املرجع نف�شه، ج 12، �ص 624.  8
ُذِكر اأن هذه الآية يف م�شحف عبد اهلل بن م�شعود »ووجدك عدميًا فاآوى«، الطربي، املرجع نف�شه، ج   9

12، �ص 625.
هذه نقطة نعاجلها بتف�شيل يف الكتاب.  10

اإ�شماعيل بن كثري، ال�سرية النبوّية، حتقيق م�شطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت، 1971/1396،   11
ج 1، �ص 392.

عبد امللك بن ه�شام، ال�سرية النبوية البن ه�سام، حتقيق م�شطفى ال�شقا واإبراهيم الأبياري وعبد   12
احلفيظ �شلبي، املكتبة العلمية، بريوت، بدون تاريخ، ج 1، �ص 238.
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املرجع نف�شه، ج 1، �ص 218.  13
املرجع نف�شه، ج 1، �ص 221- 222.  14

املرجع نف�شه، ج 1، �ص 222.  15
املرجع نف�شه، ج 1، �ص 213- 214.  16

املرجع نف�شه، ج 1، 159.  17
املرجع نف�شه، ج 1، �ص 204.  18

البخاري، �سحيح البخاري، ج 5، �ص 126.  19
الإ�شارة هنا لنذر عبد املطلب ذبح ولد من اأولده، وخروج الِقْدح عند �شربه اأمام ُهَبل على عبد اهلل،   20
وفداء عبد املطلب لبنه مبائة من الإبل. لتفا�شيل اخلرب اأنظر ابن ه�شام، املرجع نف�شه، ج 1، �ص 155-151.  
ابن ه�شام، املرجع نف�شه، ج 1، �ص 155-157. وكما يحدث يف حالة الكثري من هذه الأخبار فاإننا جند   21
اأكرث من رواية للحدث. وهكذا فاإن ابن ا�شحاق يثبت رواية اأخرى ل تعطي اإ�شمًا للمراأة )ج 1، �ص 157(، 
بينما يورد ابن �شعد رواية اأخرى نقاًل عن الكلبي تن�شب احلدث لمراأة ا�شمها فاطمة بنت ُمّر »كانت قد قراأت 
الكتب، وكان �شباب قري�ص يتحّدثون اإليها.« وفاطمة هذه ُتْعِر�ُص عن عبد اهلل بعد اإتيانه اآمنة وتقول له : »اإين 
واهلل ل�شت ب�شاحبة ريبة ولكني راأيت نور النبّوة يف وجهك فاأردت اأن يكون ذلك يّف، واأبى اهلل اإل اأن يجعله 
حيث جعله« )حممد بن �شعد، كتاب الطبقات الكبري، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

2001، ج 1، �ص 76- 77(.    
ابن �شعد، الطبقات، ج 1، �ص 82.  22

البيهقي، دالئل النبّوة، ج 1، �ص 126- 127.  23
ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، �ص 164- 165.              24

املرجع نف�شه، ج 1، �ص 166- 167.             25
البيهقي، دالئل النبّوة، ج 1، �ص141- 142.    26

املرجع نف�شه، ج 1، �ص .146.  27
املرجع نف�شه، ج 2، �ص 7.  28

ابن �شعد، الطبقات، ج 1، �ص 92.  29
ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، �ص 182.  30

يروي البيهقي عن الزهري هذا اخلرب ب�شكل خمتلف واإن احتفظ اخلربان بنف�ص العنا�شر الأ�شا�شية :   31
»فلما َناَهَز احُلُلم ارحتل به اأبو طالب تاجرًا قبل ال�شام، فلما نزل تيماء راآه َحرْبٌ من يهود تيماء، فقال لأبي 
طالب : ما هذا الغالم منك ؟ قال : هو ابن اأخي. قال : اأ�شفيٌق اأنت عليه ؟ قال : نعم. قال : فو اهلل لئن قدمت 
ُه اليهود، اإن هذا عدّوهم. فرجع به اأبو طالب من تيماء اإىل مكة.«  ل به اإىل اأهلك اأبدًا، َلَتْقُتَلنَّ به ال�شام ل َت�شِ

دالئل النبوة، ج 1، �ص 89.   
ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، �ص 188. يناق�ص ال�شهيلي قول الراهب، الذي يعطيه ا�شم ن�شطور ليميزه   32
عن بحريى، ويقول اإن املق�شود به »ما نزل حتتها هذه ال�شاعة اإل نبي«، الرو�ض االأنف، ج 2، �ص 151- 152. 
وهذا منوذج على امل�شاكل التي يواجهها اخليال الإ�شالمي عندما يقّدم ما ل ميكن احتماله يف �شياق الواقع 

املو�شوعي، مثل هذه ال�شجرة وعالقتها بالأنبياء.  
ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، �ص 188- 189.  33

املرجع نف�شه، ج 1، �ص 234.  34
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م�شلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم، حتقيق نظر حممد الفاريابي، دار طيبة، الريا�ص، 2006، ج 2، �ص   35
 .1080

حممد بن عي�شى الرتمذي، اجلامع الكبري اأو �سنن الرتمذي، حتقيق ب�ّشار عّواد معروف، دار الغرب   36
الإ�شالمي، بريوت، 1998، ج 6، �ص 19. 

ُيذكر جربيل اأول ما ُيذكر يف �شفر دانيال عندما يظهر له لي�شرح له معنى روؤية راآها )19-15:8(.   37
ويظهر جربيل يف اإجنيل لوقا ليب�ّشر زكريا مبيالد ولده يحيي )10:1-20( ويظهر مرة ثانية ليب�ّشر مرمي 
مبيالد عي�شى )26:1-37(. ويف الهّجادة التلمودية فاإن جربيل رابع اأربعة من املالئكة الكبار الذين يحيطون 
بالعر�ص، وهو اأقل مقامًا من ميكائيل لأن ميكائيل دائم الدفاع عن بني اإ�شرائيل. وجربيل هو امَلَلك الذي كّلفه 
الإله بتدمري �شدوم، وهو )اأو ميكائيل( الذي �شارع يعقوب، وظهر ملو�شى يف جبل حوريب. وميكائيل وجربيل 
كانا بني املالئكة الذين نزلوا مع الإله جلبل �شيناء. ورغم تقدمهما بني املالئكة اإل اأن كالهما خاف من قب�ص 
روح مو�شى، مما ا�شطر الإله اأن يقب�ص روحه بنف�شه. وعندما ياأتي امل�شيح فاإن ميكائيل وجربيل �شيكونان 
�شمن من ي�شطحبونه و�شي�شارعان الدّجال. ورغم اأن ميكائيل خملوق كله من ثلج وجربيل خملوق كله من 

   Encyclopaedia Judaica, edited by يف ‘‘Michael and Gabriel” نار اإل اأنهما ل يوؤذيان بع�شهما. انظر مادة
 Michael Berenbaum and Fred Skolnik, Macmillan Reference USA, Detroit, 2007,  vol. 14, pp. 168-169. 

هذه اجلملة خارجة عن �شياقها احلقيقي وترد يف واقع الأمر مرة اأخرى عقب نهاية هذا القتبا�ص   38
 » عندما يعود حممد خلديجة وت�شاأله »اأين كنت ؟ فواهلل لقد بعثُت ر�شلي يف طلبك، حتى بلغوا مكة ورجعوا اإىلَّ

فيقول لها »اإن الأبعد ل�شاعر اأو جمنون.«
حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، حتقيق حممد اأبو الف�شل اإبراهيم، دار املعارف، القاهرة،   39

ج 2، �ص 301-300.
التي ل  ابن ه�سام )ج 1، �ص 237-236(  �سرية  ا�شحاق يف  ابن  التكرار هنا على رواية  اعتمدنا يف   40

يوردها الطربي حرفيًا يف القتبا�ص الذي نقلناه.   
الطربي، تاريخ الطربي، ج 2، �ص 298.  41

املرجع نف�شه، ج 2، �ص 299.  42
املرجع نف�شه، ج 2، �ص 304-303.  43

رواية  ويف  »يعني جربيَل.«  ال�شرحية  الإ�شافة  مع  م�شلم  روايات هذا احلديث يف �شحيح  اإحدى  ترد   44
اأخري جند بدًل من ال�شمري »هو« كلمة امَلَلك. انظر �سحيح م�سلم، ج 1، �ص 85. 

ابن �شعد، الطبقات، ج 1، �ص 165. يف رواية اأخرى لهذا احلديث يوردها ابن �شعد يف نف�ص ال�شفحة   45
نقراأ »يا خديجُة، اإين اأرى �شوءًا واأ�شمع �شوتًا، لقد خ�شيت اأن اأكون كاهنا.« ويف خرب من�شوب لبن عبا�ص 
ت�شبح هذه التجربة تعبريا عن مرحلة كاملة ممتدة قبل جتربة القراآن اإذ يقول »اأقام النبي ... مبكة خم�ص 
ع�شرة �شنة، �شبع �شنني يرى ال�شوء وي�شمع ال�شوت، وثماين �شنني يوحى اإليه.« ابن كثري، ال�سرية، ج 1، �ص 

 .390
الطربي، تف�سري الطربي، ج 12، �ص 297.  46

انظر ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، �ص 238.   47
الطربي، تف�سري الطربي، ج 12، �ص 297.  48

ابن �شعد، الطبقات، ج 1، �ص 161.  49
ابن كثري، ال�سرية، ج 1، �ص 389.  50
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الرحمن  عبد  يو�شف  حتقيق  القراآن،  علوم  يف  ال��ربه��ان  الزرك�شي،  اهلل  عبد  بن  حممد  يف  مقتب�ص   51
املرع�شلي وجمال حمدي الذهبي واإبراهيم عبد اهلل الكردي، دار املعرفة، بريوت، 1994، ج 1، �ص 294-

 .295
املرجع نف�شه، ج 1، �ص 296.  52

ابن ه�شام، ال�سرية، ج 1، 239-238.  53
البخاري، �سحيح البخاري، ج 1، �ص 60. ت�شيف مادة البخاري بعد ذلك مبا�شرة »ثم مل َيْن�َشب ورقة   54
اأن ُتويف.« وجند يف مادة �شرية ابن ه�شام خربًا عن اأن ورقة كان ميّر ببالل اأثناء تعذيبه ويوؤازره معنويًا )ج 
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عبد الأمري الأع�شم

الهرطقة يف اأوروبا، والزندقة يف اال�سالم

توطئة 

ي�شري الباحث، هنا، اإىل اأنه ل يق�شد الإ�شاءة لأي ديٍن، وبخا�شة امل�شيحية والإ�شالم، 
واإنـّما جاءت جمريات البحث لبيان الثابت من الناحية التاريخية الأركيولوجية يف 
الذاكرة الإن�شانية ومتغرّيات الوقائع احلقيقية لالإعتقاد الديني وموقفه من الإحلاد، 

مبعنى الهرطقة والزندقة. فاملعذرة لكّل املوؤمنني اإن اأخطاأنا التقدير.

1 �سياغة عقيدة االإميان

اإن م�شاألة امل�شائل يف احلياة الإن�شانية هي العقيدة الدينية من جهة اأنها امل�شاعر 
املكّونة لالإميان belief. والإميان يعرّب عن اعتناق جملة من الأقوال والأفكار والأفعال، التي ل 
تخ�شع للقانون الطبيعي، بل تتجاوزه اإىل ما هو فوق الطبيعي. ومعنى هذا اأن �شياغة الإميان 
تت�شل باجلانب النف�شي غري املح�شو�ص من امل�شاعر، فال تف�شري لها اإّل من منطلق الرتاكم 
املعريف ملا هو غيبي ول يخ�شع للعقل. ومن هنا يتاأ�ش�ص الإميان على تف�شري خمالف للمنطق !

ومعنى ما تقّدم، اأن الإميان ل ي�شرتط اأن يكون الإن�شان مدركًا حلقائق الأ�شياء، 
بالفهم understanding املح�شو�ص، وتوظيفها للتعبري عن تداخالت ترتبط باملرئي وغري املرئي 
املوروث  بنية  حتّددها  عقائد  بقنوات  يت�شل  كله  وهذا  الإن�شان.  بواقع  املحيط  الوجود  من 
الذي ُيتلقى من الأ�شالف منذ بداأ الوعي بالوجود وتف�شيالته على نحو متدّرج من الب�شيط 
 religious اإىل املعّقد. هنا يربز الإميان على اأنه ت�شّورات فكرّية ي�شدر منها الإعتقاد الديني

faith، فتتحّدد كل هذه الت�شّورات ببنية املخّيلة للعقل الإن�شاين، وهي ل تخ�شع لربهان.
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ويف هذا ال�شياق نالحظ اأن التاريخ الإن�شاين ل ي�شري اإىل تاأ�شي�ص الإعتقاد الديني 
عند اأّمة من الأمم اإّل بعد تراكم هائل من الت�شّورات، تداخلت يف البداية مع الأ�شطورة التي 
تاأ�ّش�ص عليها الدين1. فالدين هو القدرة الفائقة على تنظيم الأ�شاطري وجعلها قابلة للتلقي 
من قبل املوؤمنني مبجمل العقائد �شكاًل ومو�شوعًا، فيتكّر�ص الإميان على نحو مطلق دون �شك 
اأو جنوح بامل�شائل العملية لتطبيقـات �شعائر الإعتقادات. وبهذا يتحقق الت�شديق  اأو ارتياب 
املوؤمن    مقبـولة عند  برمتها  فت�شري احليـاة  العمـلي،  العـقل  الإميان من جهـة  بكل معطيات 
بح�شبانه  املح�شو�ص  وغري  املرئي  غري  املح�ص،  املجّرد  العقل  اأي  بالأعلى،  ِلها  لَو�شْ  believer

خالق الكون والف�شاد.

ولأننا هنا معنّيون بامل�شيحية والإ�شالم2 من جهة حاجتنا يف احلديث عن اقرتان 
اجلوانب الدينية الوثنية كاأ�شول فيما نلتم�شه من اإحلاد من منظور امل�شيحية والإ�شالم، فاإننا 

�شنكون �شمن امل�شاحة الغربية ومقارنتها بامل�شاحة ال�شرقية.

الأوروبي  الإحلاد مبفهومه  التفريق بني  ال�شروري  تقّدم، جنُد من  ما  وبناًء على 
امل�شيحي وبني الإحلاد مبفهومه ال�شرقي عند امل�شلمني.

2 تف�سري اأ�سول الهرطقة يف امل�سيحية

اأنها تتطابق  اإن موؤّرخي امل�شيحية يرف�شون قبول العقيدة الن�شرانية على اأ�شا�ص 
بني ما متتلك من واقعها الراهن على ت�شكيل �شورها الأوىل. ومعنى هذا، اأن امل�شيحية ت�شّربت 
التي  باألوان من الإ�شافات والتعديالت والتغيريات حتى �شارت ل تعك�ص �شورة الن�شرانية 
دعا اليها ال�شيد امل�شيح ورّوج ملبادئ اخالقية ان�شانية رفيعة، لكن املوؤّرخ الكبري هيم ماكبي 
الذي اأّكد »باحلجة التاريخية اأن عي�شى عليه ال�شالم وحوارييه براٌء من كل هذه امل�شيحية التي 
اخرتعها بول�ص الطر�شو�شي ولّفق عقائدها من وثنيات العامل القدمي وخرافاته واأ�شاطريه. 
. ول عقائد امل�شيحية  فال �شخ�شية عي�شى عليه ال�شالم التي تزعم الكني�شة واأناجيلها باأنه ربٌّ
ال�شائدة من فداء وخال�ص و�شلب وخطيئة وقربان مقد�ص، ول الكني�شة التي �شارت موؤ�ش�شة 
للتو�شط ومرتعًا للكهنوت والرهبان كان معروفًا يف حياة امل�شيح اأو اأيام حوارييه الذين اآمنوا 

به و�شهدوه وعرفوه«3!

الهرطقة يف اأوروبا، والزندقة يف اال�سالم
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ولعّل هذا الذي تقّدم ي�شدم الذين يقروؤونه اأول مّرة، لكن عندما نّطلع على من 
»بول�ص  اإن  الإ�شكالية.  هذه  لغمو�ص  اآخر  نوع  من  حريٍة  ازاء  �شنكون  الطر�شو�شي  بول�ص  هو 
هذا من اأعجب مغامري التاريخ، فهو مل يَر عي�شى عليه ال�شالم، ومل يعرفه، ومل ي�شمع منه 
اأو من حوارييه. ومع ذلك فاإنه يزعم اأن عي�شى عليه ال�شالم قد ظهر له واأعطاه الأمر بتبليغ 
هذه امل�شيحية التي نق�شت ما فعله امل�شيح طوال حياته وناق�شت ما كان يوؤمن به احلواريون 
اإنها  اأبعد من حدود عقله وت�شّوره.  اإىل  اأ�شطورة طارت  وامل�شيحيون الأوائل. لقد اخرتع... 
اأ�شطورة القّوة التي ذهبت بر�شالة امل�شيح وطم�شت ما ا�شتطاعت اأن تطم�شه من وثائق ديانته 

وتاريخ اتباعه الأوائل«4.     

اأمر  انه هرطقة وهو  امل�شيحية بعد ذلك على  نف�ّشر كل حتريف يف  اأن  لنا  فكيف 
ل يخرج عن تعاليم ال�شيد امل�شيح بل عن تعاليم بول�ص الطر�شو�شي ؟ وبالتايل، كيف تراكم 
واأفكار  اأقــوال  وناق�ص  ناق�شها  بل  امل�شيح  ال�شيد  �شرية  مع  يتفق  ل  الكني�شة مبا  املــوروث يف 
واأفعال احلواريني الذين عرفوه وعا�شوا معه واآمنوا به اإىل املنتهى ؟ وبناًء على ما تقدم يربز 
ال�شوؤال الكبري: اإذا َزّيف بول�ص الن�شرانية الأوىل وانتحلها بح�شبانه الر�شول املوحى اإليه الذي 
ب�ّشر بتعاليم امل�شيح الأ�شيلة وباأمر منه، فهل ميكن لنا اأن نت�شّور نوع الهرطقة التي ترمي 
الكني�شة بها اأتباعها اإذا هم قالوا اأو فكروا اأو عملوا ما ل ين�شجم مع تعاليم بول�ص الر�شول، 
وهو اأ�شاًل خارج دائرة امل�شيح جملًة وتف�شياًل ؟ ول بد لنا اأن ندرك هنا: »اأما خال�شة ما زعم 
بول�ص باأنه تلقاه وحيًا، فدين وثني جديد ل �شلة له بكل ما اأنزل على بني اإ�شرائيل. اإنه مزيج 
من الغنو�شية والديانات الباطنية و�شيء من تاريخ العربانيني... ذلك التناف�ص ال�شر�ص على 
اأنه ولد يف قوم  ابتالع ديانة ال�شيد امل�شيح والتهامها. كانت ماأ�شاة ال�شيد امل�شيح احلقيقية 
اأعظم مواهبهم تزوير التاريخ، واأنه عا�ص يف امرباطورية اأ�شهر ف�شائلها القّوة. ولقد ترك 
ال�شيد امل�شيح ر�شالته و�شرية حياته فري�شة لتزوير اليهود و�شلطة الرومان فلم ي�شل للنا�ص 

من حياته ور�شالته اإل ما زّوره اليهود واأقّره الرومان«5.

اليهودي  �شاوؤول  فهو  بول�ص،  عن  الك�شف  من  مزيد  اإىل  بحاجة  نحن  هــذا،  بعد 
اأوائل  بقمع  طلب  بعد  القد�ص  اإىل  هاجر  املواطنة،  وروماين  اأ�شاًل،  الأنا�شول  من  الديانة، 
املوؤمنني بي�شوع النا�شري. و�شاهم بول�ص يف �شجن وقتل النا�شريني من اأتباع كني�شة القد�ص 
التي اأ�شرف عليها يعقوب )اأخو امل�شيح( والقدي�ص بطر�ص، حتى اإذا كّلف بول�ص، بعد ذلك، 
مبتابعة النا�شريني يف ال�شام، ويف طريقه اإىل دم�شق ظهر له امل�شيح ورمى عليه الوحي ليكون 

عبد االأمري االأع�سم
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ي اأتباعه. فتعر�ص يف دم�شق مل�شايقة القب�ص عليه من قبل رجال  ن�شرانيًا فيكّف عن تق�شّ
امللك العربي احلارث، لكنه هرب عائدًا اإىل القد�ص. فتحّول اإىل مب�ّشر بي�شوع النا�شري، لكن 

مبا يخالف كني�شة القد�ص بل يناق�شها متامًا6.

لقد حّرمت الكني�شة كل التعليمات التي تخالف بول�ص الذي لقي من التقدير عند 
الكن�شيني يف القرن الثاين وما بعده، وبعد حني قّرروا َدْفَن ن�شرانية عي�شى النا�شري، ومل 
يح�شبوا اإعالن بول�ص عن اأفكاره اجلديدة كافرًة مثل: األوهية امل�شيح، واأنه ابن اهلل، والذي 
الكني�شة  اآباء  ا�شتبدله  وقد  الرّب  لتحقيق اخلال�ص يف ع�شاء  وُي�شرب دمه(،  )ُيوؤكل ج�شده 
الأوائل بالقربان املقد�ص7، الذي »مل يكن معروفًا بني طقو�ص الن�شاري يف )كني�شة( القد�ص«8. 
اأن  الغريب  فمن  التثليث،  »عقيدة  القدمية  الوثنية  املنحولت  من  اأن  جند  هذا  على  عالوة 
اإننا نعرث على ذكر هذه العقيدة بكرثة يف ر�شائل بول�ص... مل  الأناجيل ل تذكرها بو�شوح. 
ُيعلن عنها اإّل يف القرن الرابع امليالدي على ل�شان اثنا�ص ال�شكندري يف جممع نيقية 325م«9. 
الوثنية يف  املوؤلفات  »اأحرق  عندما  الر�شل  اأعمال  الأخري يف  امل�شهد  بول�ص يف  فعله  ما  ولعّل 
اأف�شو�ص اليونانية«10، ما يدّل على الرغبة املبّكرة يف م�شح ال�شالت املت�شابهة بالإقتبا�ص عن 

الوثنية يف امل�شيحية الأوىل على نحو منّظم.

اأّية بدعة للخروج عن م�شار  فالهرطقة، اإذن، يف التفكري الأوروبي امل�شيحي، هي 
الكني�شة  اآبــاء  يراها  كما  العقيدة  لرت�شيخ  املتتالية  حمافله  قبل  من  املقّر  الر�شمي  الدين 
الوارثني لأ�شول ما ر�شمه بول�ص وحّدده يف القرن الأول امليالدي. وقد تعّددت طرق الإقتبا�ص 
الثاين  القرن  منذ  امل�شيحية  تاريخ  مدى  على  الكني�شة،  فاإن  الوثني،  املــوروث  من  امل�شيحي 
امليالدي  الرابع  القرن  والر�شائل( حتى  الأناجيل  الأول هو قرن كتابة  القرن  امليالدي )لأن 
بظهور القدي�ص اأوغ�شطني )ولد 354، ُيعّد اأعظم فال�شفة امل�شيحية يف الع�شر الو�شيط(، كان 
منطلقه وثنيًا ثم مانويًا، وبعدها �شار من اأ�شحاب ال�شّك، فاأفالطونيًا )متاأثرًا باأفلوطني(، 
واأخريًا م�شيحيًا »بعد اأن قراأ بع�ص ر�شائل القدي�ص بول�ص خا�شة ر�شالته اإىل اأهل رومّية... هنا 
اكت�شف اأوغ�شطني ما كان يبحث عنه منذ وقٍت طويل وتقّبل امل�شيحية يف �شبتمرب �شنة 386.«11

فهل ميكننا بعد كل هذا الذي تقّدم، اأن نت�شور طبيعة الهيمنة التي امتلكها بول�ص 
على الكني�شة يف ر�شم عقائد الآباء حتى ع�شرنا الراهن على هذا النحو املثري جدًا ؟ فقد رّدد 
اأوغ�شطني اأفكار بول�ص، بل تو�ّشع فيها اأحيانًا12. ومع ذلك، ل بّد لنا اأن نعرتف »اأن التبجيل 
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اإننا جند لديه  اأخرى يف �شخ�شيته.  الع�شور عّتم على جوانب  بول�ص على مدى  الذي لقاه 
مزيجًا من النية الطيبة ومن ال�شعوذة. وقد كان هنالك عدد من مثل هذه النماذج يف الع�شر 

اليوناين-الروماين مثل �شيمون ال�شاحر واأبوللو التياين.«13

ونالحظ اأن ما ل جنده يف الأناجيل، قد جنده يف كالم بول�ص14، بل قد جند بول�ص 
يحجب �شخ�شية ي�شوع النا�شري »بغ�شاوة كثيفة، بل )جعله( منفيًا وراء �شحابة من املفاهيم 
امليتافيزيقية: احلاكم على كل القوى ال�شريرة، املخل�ص الكوين، الوا�شطة بني الب�شر واهلل. 
ووا�شح اأن كل الالهوت الذي �شبق امل�شيحية وكل لهوت الغنو�شية يف منطقة ال�شرق الأو�شط، 
بل الالهوت الذي ت�شرب جذوره يف اأعمق اأعماق التاريخ قد حجب امل�شيح احلّق عنا وجعله 
جمرد �شكل عقائدي ل يحتاج معه اإىل اأ�شا�ص تاريخي. واإذن ففي مرحلة مبكرة جدًا يختفي 
والبعيد.  القريب  من  وانهالت  حوله  حامت  التي  والإ�شقاطات  امل�شاعر  وراء  احلّق  امل�شيح 
وهكذا �شرعان ما مّت ابتالعه من قبل الأنظمة الدينية املجاورة كما متت �شياغته من جديد 
وفقًا لأ�شاطريهم الأ�شا�شية. بذلك �شار امل�شيح ال�شورة اجلماعية امللّفقة التي كان ينتظرها 

ل وعي املعا�شرين له. وبذلك �شار ال�شوؤال عن حقيقته �شوؤاًل بدون جواب !«15

بالهرطقة  األوانهم  بكل  للنا�ص  الكني�شة  اّتهام  يف  وازدادت  الهرطقات  وتنّوعت 
هرطقة  تربز  مرة  كل  ويف  الأناجيل.  مبعطيات  الت�شكيك  اأو  بول�ص  بتعاليم  امل�شا�ص  مبجرد 
اإمنا �شببه  اأن القول بهرطقة ما  اأي مبعنى  اأنها هرطقة.  ما، تكون الكني�شة هي التي تزعم 
ب والت�شّدد والإ�شرار على تخطئة النا�ص حتى وهم على حّق ! واأ�شّد تلك الهرطقات،  التع�شّ
واآبائها  التف�شري  يف  الكني�شة  مل�شلحة  خمالفة  جــاءت  ما  اأوروبــا،  يف  بالعقل  ع�شفت  التي 
الكني�شة،  عباقرة  من  واحدًا  ُيعّد  الذي  الثاين  �شلف�شرت  البابا  ولنتذكر  بالتاأويل.  القدي�شني 
لكنه اّتهم بانحيازه للعقل والعلم والتنوير بالهرطقة بعد وفاته على نحو ل نظري له يف تاريخ 

الهرطقات الذي كتبه اأيبيفان.16

امل�شيحية ذات  »ان  بقوله:  زّكار  �شهيل  املــوؤرخ  قّرره  ما  اأن نالحظ  اأخــريًا،  ويبقى 
من�شاأ �شامي ) = �شوري( �شرقي، لكنها عندما دخلت اإىل روما كانت قد ترومنت )=من�شوبة 
نعت من  اإمنا مل نقل �شُ يَغت،  اإىل روما( كانت قد �شِ اأن ترتومن )تن�شب  اإىل روما(، وقبل 
قبل �شاول )= �شاوؤول( اليهودي الطر�شو�شي، �شاحب اخللفيات الغنطو�شية ]= الغنو�شية[ 
امل�شيح  ع�شر  اأنهى  الر�شول،  بول�ص(   =( بول�ص  �شار  الذي  �شاووؤل[  ف�شاول]=  العميقة، 
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العرفان  اأو  الغنو�شية(،   =( الغنطو�شية  قوامها  التي  الن�شرانية  واأوجد  اجلليلي  النا�شري 
الباطني. وهذه الغنظو�شية )= الغنو�شية( ال�شورية املن�شاأ اأثرت بعمق قبل امل�شيحية بعبادة 
مرثا، وهو �شخ�شية رئي�شية يف الديانة الزراد�شتية، ثم يف املانوية، وفيما بينهما يف �شوريا 
من  وكثري  الر�شول  بول�ص  اأن  الباحثني  من  كثري  ويرى  الرومان.  ثم  ال�شلوقيني  حكم  حتت 
اآباء الكني�شة الأوائل اأحلوا امل�شيح حمل مرثا، وتخّلوا عما دعا اإليه وب�ّشر به، و�شبغوه باللون 
املرثاوي، حتى تاريخ ميالده هو تاريخ ميالد مرثا، و�شور الأيقونات التي تعود اإىل القرن الأول 
نورانية  بهالة  امل�شيح حماطة  ال�شم�ص قد حّل حمله  اإله  الذي هو  ي�شاهد عليها �شورة مرثا 

�شم�شية.«17

3 تاأويل موارد الزندقة يف االإ�سالم 

اأرى هذا  ل  لكني  الزندقة.  الهرطقة هي  اأن  الباحثني  املتداول عند  املعروف  من 
على  اخلــروج  هي  الأوروبـــي  الكن�شي  ــوروث  امل يف  راأيناها  التي  الهرطقة  لأن  ذلــك  الـــراأي، 
تف�شريات بول�ص، لديانة عي�شى النا�شري، لتخالف فيها الأناجيل جملة وتف�شياًل. بينما جند 
الزندقة يف الإ�شالم ما هي اإل ازدواجية يف تاأويل الن�شو�ص والأحداث بعد ظهور الإ�شالم. 
كان على م�شتوى  اإن  الأ�شلية،  العقيدة  لالإنتحال يف �شلب  كامل�شيحية  يتعر�ص  فالإ�شالم مل 
القراآن اأو �شرية النبي حممد، فكال هذين امل�شدرين حافظ على جوهر ال�شلة بني الوحي 
والعقل يف الإ�شالم18. لكن الإنحرافات –اأينما كانت، وكيفما كانت، من جهة مكّونات الأفكار 
اإ�شالمية  ن�شو�ص  تاأويل  بفعل  تاأ�ش�شت  اإمنا  الإ�شالم19–  يف  الفكرية  احلركات  تاريخ  يف 
مبوجب مفاهيم باطنية م�شتورة وم�شكوت عنها يف �شلب العقيدة الإ�شالمية، فال الن�ّص يلمح 
اليها ول ُيدرك منها ما تتفاعل به النفو�ص من موؤثرات اجتاهات ازدوجت فيها هوية الإنت�شاب 

ل فيها. لالإ�شالم مبا هو لي�ص مبتاأ�شّ

اأن نالحظ ا�شتحكام مفهوم الزندقة الذي يقع يف اإطار  ومعنى ما تقّدم، ميكننا 
ا�شم اآخر اقرتن باملانوية، لأن »حركات الزندقة كانت كثرية خالل الع�شر العبا�شي، ووجهت 
ماين،  عقائد  مرتكزات  اإىل  نتعّرف  عندما  ونحن  كثرية،  �شخ�شيات  اإىل  الزندقة  تهمة 
ونتفّح�ص ما ات�شمت به ال�شخ�شيات التي اتُّهمت بالزندقة، ونقوم باملقارنة واملطابقة، نعرف 
لأن هذه  املانوية،  تزداد معارفنا برتاث  بل قد  اأو عدم �شحتها، ل  التهم  وقتها مدى �شحة 
بالد  واأعايل  وم�شر  �شورية  يف  للميالد،  الثالث  القرن  منذ  عظيم  برواج  انت�شرت،  الديانة 
الرافدين، والعراق، وم�شر )كذا !(، واأطراف �شبه جزيرة العرب. ولقت املانوية حتفها على 
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يد الإ�شالم يف املقام الأول، ثم على يد البابوية واأتباعها الكاثوليك. ومع هذا، ما تزال بع�ص 
اآثار املانوية حّية يف الرتاث العربي الإ�شالمي... ذلك اأن الديانات كائنات م�شتع�شية على 

الزوال واملوت الكلي.«20

وماين، املولود يف 14 ني�شان / اأبريل 216 للميالد، عا�ص 60 عامًا، حتى وفاته ما 
بني 19 كانون الثاين اإىل 14 �شباط / فرباير 276 للميالد، ودفن يف طي�شفون21 فكانت حياته 
مليئة بالغرائب، كان اأ�شله جمو�شيًا زراد�شتيًا، انتقل اإىل امل�شيحية فاعتنق عقيدتها الر�شمية 
كما راأيناها تبعًا لبول�ص، وعلى نحو جديد، متتزج فيه �شخ�شيتا زراد�شت بح�شب فهم ماين 
هرطقة  بح�شبانها  املانوية  تكوين  اإ�شكالية  نواجه  نحن  وهنا  لبول�ص.  تبعًا  امل�شيح  وال�شيد 
م�شيحية منحولة من الديانات الإيرانية، ومتاأثرة مبوروث وادي الرافدين الوثني. فمنذ اأن 
بلغ ماين �شن الثانية ع�شرة، متثاًل بال�شيد امل�شيح حينما بلغ �شن الثانية ع�شرة يف الهيكل، 
»قام كائن �شماوي بنقل الوحي اإىل ماين، ... وكان حمتوى ر�شالة الر�شول ال�شماوي ملاين: 
اعتزل هذه املّلة، فل�شت من اأهلها، وعليك بالنزاهة، وترك ال�شهوات، ومل يحن لك اأن تظهر 
حلداثة �شّنك.«22 وبعد ذلك، وعلى مدى ما يقرب من خم�شني عامًا كان ماين يب�ّشر باملانوية 
الرافدين  اأر�ص  يف  الغنو�شيون  يتلقفها  غنو�شية  ديانة  ف�شارت  ا�شطناعًا،  ا�شطنعها  التي 
اأفريقيا ممتزجة بالأفالطونية  اإىل �شمال  و�شوريا وم�شر، وانت�شرت فيما وراء الإ�شكندرية 
املحدثة، وقد راأينا �شابقًا كيف اعتقد القدي�ص اوغ�شطني باملانوية عندما كان يف اجلزائر قبل 
انتقاله اإىل ايطاليا، وقبل اعتناقه امل�شيحية، فمنه ت�شّربت امل�شيحية الو�شيطة بعنا�شر مانوية 
ل ينكرها اإّل م�شتكرب.23 لذلك، جند اأن املانوية قد تعر�شت للنقد يف موؤلفات الأفالطونيني 

اليونانيني املتاأخرين، كما فعل ا�شكندر ليكوبول�ص يف كتابه: الرّد على املانوية.24

الن�شرانية  دين  الرومان  مع  بالتعاون  اليهودية  �شادرت  كيف  راأينا  قد  كنا  واإذا 
الفكرية يف  انتحلت بع�ص الإجتاهات  املانوية قد  ان  النا�شري، �شنالحظ كيف  لعي�شى  تبعًا 
الإ�شالم منذ القرن الثاين للهجرة/ال�شابع امليالدي، عندما طلع علينا معبد اجلهني واجلعد 
بن درهم25 ثم غيالن الدم�شقي26 بنزعات ُف�ّشرت باأنها كفر وزندقة. ثم ظهر ابن املقفع27 
برتجماته املانوية كما ي�شري امل�شعودي،28 فاتُّهم بالزندقة من قبل ديوان الزنادقة الذي اأ�ش�شه 
اخلليفة املهدي بن املن�شور، فُحكم عليه باملوت، كما فعلوا بال�شاعر �شالح بن عبد القدو�ص.29 
و�شيتواىل عدد من الذين اّتهموا بالزندقة، )مثل جابر بن حّيان30 وابن الريوندي31 واأبو بكر 
الرازي،32 الخ(، وكّلهم كانوا من املتاأثرين بثقافات اأمم اأخرى، كالرباهمة،33 واملجو�شية،34 
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عالوة على قوة تاأثري املانوية التي كانت ت�شمى، اأحيانًا، باملّنانية.35 وهنا نالحظ اأن جممل 
التاأويل الديني يرجع اإىل حاجات فكرية م�شتجدة يف الإ�شالم للتزاوج مع اأفكار تلك الديانات 
طلبًا حلل ا�شكالّيات �شارت تثري بني اأ�شحاب الفكر اأنواعًا من النزاعات، من جهة الفقهاء 
الذين اعتربوا اأن اأدوارهم يف الت�شدي لعقائد ل عالقة لها بالإ�شالم. وكان لظهور الفقهاء، 
الذين اأ�شّروا على مواقفهم املت�شّددة اإزاء الأفكار املرتبطة باليونان اأو بالأديان التي �شدرت 
عن نزعات �شرقية قدمية، ب�شرب من الغلو ال�شلفي فح�شبوا كل ما يخالفهم زندقة، معتقدين 
تامًا  رف�شًا  فرف�شوها  الإ�شالم،  عن  غريبة  م�شادرها،  اختلفت  مهما  الــواردة،  الثقافة  اأن 

واأباحوا دماء معتقديها، كما فعلوا مع احلاّلج36 وال�شهروردي املقتول.37

وكان من مهام املتكلمني، ويف املقّدمة منهم املعتزلة،38 الدفاع عن الإ�شالم �شد 
القرن  من  الأول  الن�شف  خالل  واجلاحظ41  والنّظام40  العاّلف39  فعل  كما  املانوية  مرّوجي 
الثالث الهجري/التا�شع امليالدي. وهكذا برزت اجتاهات فكرية ظاهرها �شادرة عن الإ�شالم، 
لكنها يف احلقيقة ل عالقة لها بالإ�شالم، على م�شتوى الأفراد كاأبي عي�شى الوّراق42 الزنديق 
املانوي امل�شهور يف الن�شف الأول من القرن الثالث الهجري، اأو اجلماعات كالقرامطة43 من 
الفرق الباطنية التي ازدهرت اأواخر القرن الثالث – مطلع القرن الرابع للهجرة، و�شّمت يف 

جوانحها الكثري من تعاليم املانوية.

اأخــذوا من كل  فهوؤلء  الوفا44  ال�شفا وخــاّلن  اأخــوان  نتجاهل،  اأن  وهنا، ل ميكن 
�شماتها  لها  تلفيقية  نزعة  منها  كّونوا  حتى  ر�شائلهم  يف  اأقوالهم  و�شهروا  �شيئًا،  مذهب 
وخ�شائ�شها.45 ومهما قيل يف م�شادر فكر الأخوان، يبقى م�شروعهم ال�شري حتى يومنا هذا 
غام�شًا وغري مفهوم. واتهامهم بالزندقة كان من حت�شيل احلا�شل لت�شريحهم بالأخذ من 
الثقافات التي اعتربها الفقهاء كافرًة وخارجة عن الإ�شالم. ومن ذلك، وعلى نحو مبكر اأفتى 
الفقهاء بتحرمي املنطق حتى قال ابن ال�شالح»من متنطق فقد تزندق«، لأن »املنطق مدخل 
باأنه ملحد،  الرازي47  الطبيب  الفيل�شوف  ُعرف  وقبل ذلك،   46». �شرٌّ ال�شر  الفل�شفة، ومدخل 
وُن�شب اليه القول باإنكار النبّوة متامًا كما فعل ابن الريوندي48 تبعًا لإّتهامات خ�شمه اللدود 

اأبي احل�شني اخلياط.49

بالفقهاء  دفعت  درجــة  اإىل  الزندقة  تهمة  ت�شعُّب  ال�شاأن،  هذا  يف  جــدًا  والغريب 
ومبوؤرخي املوروث الديني اإىل رمي كّل خمالف لهم، وباأّي معنى من املعاين، بالإحلاد والكفر 
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والزندقة، بل اأي�شًا باّتهامه باملروق من الدين. وهكذا نرى دائمًا ل حدود للتطرف الديني 
ازاء م�شكلة الوازع امل�شاد للدين عند الفال�شفة واملفكرين املختلفني يف تف�شيالت الإعتقاد 
بن  لأحمد  فتوى  يف  مبكر  نحو  على  ذلك  لحظنا  وقد  متامًا.  باطاًل  الإتهام  كان  ولو  حتى 
ب�شاحبها  تدفع  قراءات  بح�شبانها  القراآن  يف  للمت�شابه  ال�شاذة  التاأويالت  رف�شه  يف  حنبل 
اإىل الكفر، كما ذكر يف كتاب ما �سّلت فيه الزنادقة من مت�سابه القراآن.50 كما و�شلت اإلينا 
فتاوى اأخرى51 حتّرم قراءة الفل�شفة واملنطق، بل ق�شد الفقهاء علم الكالم بالذات. و�شنجد 
تنق�ص  املوؤلفات  و�شنجد جمموعة من  الكالم.  واملنطق وعلم  الفل�شفة  العديد من  بعد  فيما 
اأهل  على  وال��رد  التنبيه  بـ  املو�شوم  امللطي  حممد  احل�شني  اأبي  مثل  البدع،  اأهل  على  وترد 
االأهواء والبدع52، وكتاب اآخر لأبي حممد عثمان العراقي و�شمه بـ الفرق املفرتقة بني اأهل 
امل�سهور على  ال�سيف  الزّيغ والزندقة.53 وقد اطلعنا على �شورة كتاب ملجهول حتت عنوان 
اتهموا  الذين  اأولئك  �شياق  ياأتي يف  النق�ص  ان  يف�شح عن  الر�سول54، وهذا  �ساّب  الزنديق 
بتعري�شهم العقيدة للنقد. ومعنى اأن هذه الإ�شارات توؤكد اأن كتبًا كثرية اأّلفت يف هذا امل�شمار 
كان الق�شد منها الدفاع بالتاأويل عن الإميان، والتوحيد، والنبّوة، والقراآن، وال�شنة النبّوية. 
الدينية، مل يكن، مع  للحياة  الفكري  التاأويل  باأن »مثل هذا  الت�شريح  القول  نافلة  ولعل من 
العقالين يدّل على  التاأويل  بالفل�شفة... هذا  الرجال مطبوعني  ذلك، من فعل  جماعة من 
والإخال�ص  بالأمانة  اهتمام  املوؤمنني،  من  متنّوعة  جمموعات  عليه  كانت  الذي  الإهتمام، 
الإ�شالمي، ولو على ح�شاب املظاهر  الدين  اأمرًا جوهريًا يف  الذي يعتربونه جميعًا  للمظهر 
الأخرى املختلفة املعتربة بذاتها ثانوية. وهذا يعني اأي�شا احلاجة املفرو�شة عند معاجلة هذا 
النوع من امل�شائل٬ اإىل الأخذ يف الإعتبار العامل ال�شيا�شي والإجتماعي الذي فيه ُطرحت هذه 

امل�شائل دون ن�شيان التاأثريات، رمبا ال�شبابية الآتية من الفكر الفل�شفي القدمي.«55

اإذن، نحن اإزاء خ�شمني لدودين للعقيدة يف الإ�شالم : الأول/ املانوية بح�شبانها 
اأ�َشرت  التي  اليونانية  الفل�شفة  والثاين/  الإ�شالم.  يف  ا�شتحدث  ما  لتاأويل  الفكري  البديل 
عقول عدد ل ي�شتهان به من املفكرين امل�شلمني الذين طلبوا احلقيقة املادية ل الروحية. ويف 
ابن  قيا�شات  زنادقة، على  ُعّدوا  الذين  واملالحدة  الكفرة  نواجه ح�شدًا من  احلالتني، نحن 
كمال با�شا56، وقد عالج تطّور هذه الزندقة من امل�شت�شرقني: ما�شينيون57 وفيدا58 وكراو�ص59 
ونيربك60، وغريهم، فكان كل واحد منهم يتميز على مقت�شيات بحثه. كما قام من العرب 
الأ�شتاذ عبد الرحمن بدوي61 بالتعّر�ص مل�شائل الزنادقة، تبعه على ا�شتحياء باحثون عرب 
در�شوا الناحية التاريخية للزندقة62، ولكننا نالحظ، هنا، اأن من بني هوؤلء الباحثني، قّدم 
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اأدوني�ص63 اأحكامًا وت�شورات �شتبقى متمّيزة لزمن طويل.

ا�ستخال�ض البعد الفل�سفي لالإحلاد  4

ولعله من ال�شروري اأن نوؤكد يف هذا ال�شياق، اأن الزندقة يف تطّور الفكر الإ�شالمي 
مل تكن منتحلة لالإميان، ومل تكن عقيدة اإ�شالمية مزّيفة كما كانت امل�شيحية تبعًا لبول�ص، بل 
عقيدة تاأويلية ملو�شوعات اإ�شالمية تطلبت التعرف على ما وراء الن�ّص يف القراآن وال�شّنة، طاملا 
اإن الن�ص ل يف�شح عن كامل معناه، من جهة »اأن م�شاألة العالقة بني الإميان والعقل، والتي 
انربى املتكلمون حلّلها من مواقع النزعة العقلية، هي مبثابة البعد املعريف )الغنو�شيولوجي( 

مل�شاألة اأعّم واأ�شمل، )وتلك( هي العالقة بني الإله والعامل.«64

يلغي  اإنــه  القول  ال�شحيح  من  ولي�ص  لــالإميــان،  نقي�شًا  يبدو  الــذي  الإحلـــاد  اإن 
الإميــان. ومن ذلك  يثّبته  تبني ما ل  اإىل  الدينية، فهو موقف ديني بحت ين�شرف  العقيدة 
نالحظ اخلروج عن م�شارات امل�شائل الإميانية ُيعّد من جهة ما يراه املوؤمنون كفرا/زندقة/
هرطقة/... الخ ! كما اإن حتريف/ ت�شحيف/ وكل ما يقع موقع التغيري، يف الأقوال والأفكار 
والأفعال الإميانية اإمنا هي بدع عند اأ�شحاب الإميان. فالت�شليم املطلق عند هوؤلء ما قّرره 

املوروث الديني من جهة التم�شك بالن�ّص، اأي بالنقل على ح�شاب العقل.

ونالحظ، هنا، كما بنّي �شورديل بحّق اأنه »ل �شّك اأن فكرة التوافق ال�شرورية بني 
العقل والوحي كانت اإىل حٍد بعيد منت�شرة بني املفكرين امل�شلمني. ولكن اأكرثهم كانوا يكتفون 
بقبولها يف جمال الأخالق حيث تتوافق التعاليم القراآنية، اإىل حٍد ما، مع الن�شائح الأخالقية، 
املاأخوذة عن احل�شارات القدمية. ويف جمال الإميان، كانوا يقفون عند الوحي، اإمنا قّلة منهم 
اأح�ّشت باحلاجة، كما راأينا، اإىل الإ�شتناد على حجج عقالنية، من اأجل الدفاع عن بنود هذا 
اإذًا،  اإليه، وكاأنه )خادم لعلم الدين(. خمتلف  الإميان، واإىل معاملة العقل، عندما يلجاأون 
كان راأي الفال�شفة، الذين اأقام كّل منهم منهجه اخلا�ص بالإ�شتقالل عن كّل حقيقة �شادرة 
عن الوحي، تعينهم فقط قناعتهم الذاتية بوجود اتفاق م�شبق، والذي لقوا معاملة خمتلفة 

بح�شب ما عرف كل منهم كيف يخّفف من حتفظات معا�شريه.«65

وبناًء على كّل ما تقّدم، نحن نعرف جيدًا اأن تكوين اأية عقيدة، اإذًا٬ اإمنا تت�شف 
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يف بدايتها بالب�شاطة، وعلى مّر الزمان تتعقد يف تفا�شيلها على نحو من الأنحاء، ومن ذلك 
ياأتي  الذي  الغيبي  الداعي  revelation،66 وهو  بالوحي  النقل،  العقيدة، عن طريق  ترتبط  اأن 
من عٍل، فهو فوق طبيعي ول تف�شري له بالعقل. واأول ما يتبادر للذهن املعاك�ص اأن ال�شدق لن 
يتوفر يف هذا التف�شري، فرُيمى بالتبعية الالاإرادية ملا يقع يف عامل جمهول، ومن جهة اأن انكار 
وجود اخلالق الذي له اأّوًل وبالذات تتجوهر �شعائر الدين. من هنا نالحظ �شحة ما ذهب اليه 
املوؤرخ األفرد لوازي من »اأن الأديان تعي�ص يف اأعماق النا�ص، واأن حياتهم اخلا�شة ال�شاخبة 

هي التي تعطي هذه الأديان �شكلها.«67

�شوائب  على ظهور  تعتمد  اإمنا  وال�شرق،  الغرب  الإحلاد، يف  تقومي معطيات  اإذًا، 
خمتلفة يف �شلب العقيدة الدينية التي يوؤمن بها النا�ص نتيجة ت�شّعب ت�شورات حم�شوبة على 
اأن  ندرك  ومن ذلك،  اأخرى.  اأديان  �شابقة من  �شياقات  تداخلها يف  الإميان من جهة  اأ�شل 
واإدراجــه يف  الإميان  الإ�شتطاط عن  الباعث على  كانت، هو  الأخــرى، مهما  بالأديان  التاأثر 
دائرة الإحلاد و�شوره املختلفة من تكفري، وهرطقة، وزندقة. اإن »هذا اأمر منطقي جدًا لدى 
موؤرخ الأديان. فلي�ص هنالك دين منبّت اجلذور ل ميت ب�شلة اإىل دين اآخر.. و.. اإنه لي�شعب 

علينا اأن نرى دينًا م�شتقاًل خال�شًا من العالقة مع الأديان الأخرى متامًا.«68

ملحق حول اإ�سكالّيات ‘العقل الفل�سفي’، و‘العقل العربي’

ها1:  قراأُت موؤّخرا مقال، وردْت فيه الفقرة الآتية، ون�شّ

يف  وذاع  املعا�شرين  العرب  املفكرين  بع�ص  عند  العربي’  ‘العقل  مفهوم  انت�شر 
املجالت و يف ال�شفحات الثقافية و تناولته اأجهزة الإعالم و قنوات الف�شاء و كل 
و�شائل الت�شال احلديثة، ومل يعد اأحد يت�شاءل عن اأ�شله و غايته بل  خطورته على 
الثقافة العربية. فن�شاأ املفهوم يف القرن التا�شع ع�شر يف الغرب للتفريق بني العقل 
احلد�شي  الآ�شيوي،  اأو  الإفريقي  اأو  العربي،  العقل  و  الغربي  ال�شتدليل  املنطقي 

اخلطابي النفعايل الوجداين الإن�شائي !
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عن  �شدورها  و  بالعفوية  تتمظهر  لأنها  لي�ص  كثريا،  الفقرة  هذه  ا�شتفّزْتني  وقد 
هواج�ص ثقافية عامة، بل لأنها حتتاج اإىل تنظري حقيقي لإثبات �شّحة ما انطوْت عليه العبارة 
اأ�شول  التفتي�ص عن  كيفّية  تنفتُح على  نظرّية  بنيُت  اأين  منها  املقدمة  كثرية، ويف  معاٍن  من 
العملية الفكرية من جهة قيمة »العقل« عند جمهور النا�ص عامة و امل�شتغلني بالفل�شفة بوجه 
الفكر  ا�شكاليات  املوؤتَلف واملختَلف يف  خا�ص. وهنا �شنبحث على نحٍو معّمق عن م�شتويات  
العربي مع تكري�ص الدعاوى التي ان�شغل الباحثون املعا�شرون بها على مدى قرنني من الزمان.

العربي،  فكرنا  يف  متنوعة  مناحي  يف  احلفرّيات  �شت�شغلنا  البحث  هذا  يف  ونحن 
فجاءت نتائجه منتقاة انتقاًء دقيقًا بح�شبانها ُتعرّب عن ما اجتهدُت فيه من مو�شوعات الفكر 
العربي والتفتي�ص يف اإ�شكالياته، وما انتهى اإليه هذا الفكر من انفتاٍح على اجتاهات واأن�شاق 
ونظم، موؤتِلفة و خمتِلفة، يف الكثري من ما ل ُيح�شى من املفاهيم و امل�شطلحات و الأغرا�ص 
التي ت�شّعبْت اإىل حّد التناق�ص. ومل يعد يف و�شع اأحٍد من الباحثني اأن يقّدم ت�شورات متكاملة 
ب اجلذري الراديكايل والوثوقية  عن احلركة الفكرية العربية دون اأن يقع يف اأفخاخ التع�شّ
الدينية العمياء من جهة، اأو اأن يتيه يف مطاوي النفتاح غري املحدود على نقل جتارب الغري 
بال حدود بالتقليد دومنا حت�ّشٍب ملخاطر النتائج من جهة اأخرى. ومن ذلك نالحظ اأنه قد 
بالغ املفكرون العرب املعا�شرون بالزعم اأنهم يتحّدثون عن ‘العقل العربي’ على اأ�شا�ص اأنه 
ميّثل خ�شائ�ص العملية الفكرية العربية امل�شتحدثة، دون الوعي الدقيق باأن مفهوم ‘العقل’، 
فل�شفيًا، لن يكون مو�شوفًا بتالزم هوّيات مكّر�شة بانتماءات قومية اأو دينية اأو مذهبية، فهذا 

مرفو�ص طاملا اأننا نوّثق معلوماتنا من م�شادرنا الفل�شفية.

اأنه غري  اأ�شا�ص  فنحن ل جند يف تاريخ الفل�شفة كالمًا �شريحًا عن »العقل« على 
...الخ،  اإ�شالمية  اأو  لتينية  اأو  يونانية،  هوية  له  جند  فال  الإن�شاين’،  بـ‘العقل  اإّل  مو�شوف 
لكننا نالحظ اأحاديث كثرية للمفكرين عن الفكر الثقايف اليوناين، اأو الالتيني اأو الإ�شالمي 
قابلة   Culture كالثقافة  ولي�ص  ثابت وجمرد،  ‘العقل’ مكّون  اأن  �شّك  يعني بال  ...الخ، وهذا 
للحركة والنمو والتطّور. فـالعقل هو العقل كيفما عرفناه ثابتًا يف توثيقه الذاتي اأو املو�شوعي. 
لكننا جند ‘الثقافة’ لي�شت ثابتة، بل هي تراكم متحّرك هائل له مديات تكت�شب خ�شائ�ص 

كل ع�شر تزدهر اأو تنحط فيه.

لـ‘لعقل’ اأو�شاف  اأن  تثّبت  التي  الت�شميات  كل  نرف�ص  نحن  تقّدم،  ما  على  وبناء 
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يرف�شها التفتي�ص يف حقائق الأقوال التي زعمها اإرن�شت رينان Renan اأول مّرة2 عندما ف�شل 
بعده،  من  امل�شت�شرقون  وبخا�شة  الآخــرون،  فابتدع   ! ال�شامي«  »العقل  و  الآري«  »العقل  بني 
تو�شيفات للعقل الغربي و العقل ال�شرقي، وهنا العقل ال�شرقي، اأي اآ�شيوي واأفريقي، وهكذا 
والثقافات واحل�شارات،  والأعــراق  الأل�شن  العقول منتزعة من هويات  لدينا عدد من  �شار 
كاأّن ‘العقل’ يلب�ص ثوب جمموعة من النا�ص، فيكون هنديًا مّرة اأو �شينيًا مرة اأخرى، وهكذا! 
لكننا لو در�شنا هوّيات هذه العقول لوجدنا اأنها حركات فكرية تراكمية لثقافات تلك الأمم، 

ول تقبل معنى اآخر.

عنوانات  احلديثة  العربية  الثقافية  الأدبــيــات  يف  نقراأ  �شرنا  لالأ�شف  ولكننا 
م�شتحدثة3، مثل : »تكوين العقل العربي«، و»بنية العقل العربي«، وياأتي كالهما حتت عنوان 
اأكرب هو : »نقد العقل العربي«4، ف�شاع هذا ال�شتعمال على اأ�شا�ص اأنه يناظر ما فعله اإمانويل 
كانط Kant  يف كتابه نقد العقل املح�ض، وكتابه نقد العقل العملي5 ! واملده�ص اأن يغيب عن 
عندنا  وجدناه  وما  كانط  فعله  ما  بني  العظيم  الفارق  العرب  من  بالفل�شفة  امل�شتغلني  فطنة 
نحن العرب يف اخللط بني م�شمّيات كانط الفل�شفية البحتة واإفرتا�شات رينان ال�شت�شراقية 
ب يف التف�شري العرقي ! ومن الوا�شح هنا، اأن رينان مل يكن ي�شدر فل�شفيا  امل�شتندة اإىل التع�شّ
التاريخية خمتلفة بني  الثقافة، وهذه بال�شرورة  ‘العقل’ عنده، هنا، هو  اإن  يف تف�شريه، بل 

الأمم يف الغرب و ال�شرق، وال�شمال و اجلنوب يف هذا العامل.

اأداة  فل�شفيًا  بح�شبانه  اإّل   Reason العقل  عن  يتحّدثوا  مل  رينان  قبل  والفال�شـفة 
املنطقي  العقل  اأو   Understanding الذهني   العقل  Concept  عن طريق  املفهوم   البحث عن 
Logical intellect، وهما لي�شا الدماغ Brain كما يرّوج له املادّيون املحدثون يف هذا الع�شر6، 

بينما وجدنا اأر�شطوطالي�ص7 يتحّدث عن nous 8 على نحٍو �شريح باعتباره ‘العقل’ الفل�شفي 
الذي نق�شده، يف اأربعة موا�شع من كتبه9 : 

1 العقل املنطقي، يف كتاب الربهان،
2 العقل امليتافيزيقي، يف كتاب ما بعد الطبيعة،

3 العقل العملي، يف كتاب االأخالق،  
4 العقل النف�شي، يف كتاب النف�ض.

واأبو ن�شر الفارابي هو امل�ّشائي الوحيد الذي جمع كّل اأغرا�ص اأر�شطوطالي�ص اأعاله 
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جمتمعة10 يف ر�شالته يف معاين العقل.11 ولي�شت »معاين العقل«، هنا، تنطبق على ما �شاع يف 
اأدبيات الثقافة العربية املعا�شرة، على وفق املفهوم الذي ذهب اإليه رينان حتى �شار اعتقادًا 
را�شخًا عند املفكرين العرب الذين ل يتحدثون عن ‘العقل العربي’ اإّل مبعناه  الثقايف، وهو 
اأمر ل يف�شح عن معني فل�شفي حقيقي لـ‘العقل’ كما �شّنفه اأر�شطوطالي�ص وكّر�شه الفارابي12، 

كما راأينا ! 

عن  الفال�شفة  من  اأحد  يتحّدْث  مل  اأنه  الو�شيط،  الع�شر  طول  اأي�شًا،  ونالحظ، 
اإىل  ق�شدوا  حتّدثوا  كيفما  فهم  الإ�شالمية،  و  اليونانية  امل�ّشائية  اجتاهات  غري  ‘العقل’ يف 
املعنى الفل�شفي، واأينما حتّدثوا عن الختالف بني الأمم و املجتمعات ق�شدوا اإىل العمليات 
الثقافية من النواحي الدينية واجلغرافية والتاريخية. ولدينا اأمثلة كثرية يف اأقوال الفال�شفة 
الو�شيطيني، وبوجه خا�ص األربت الكبري و توما الكويني وموؤثرات ابن ر�شد فيهما، على نحو 

ل يقبل ال�شك يف اأن فهمهم لـ‘العقل’ كان، اأي�شًا، م�شائّيًا كال�شيكيًا.

مثل  بالعقالنية،  املو�شوفني  الفال�شفة  من  احلديثة  الفل�شفة  طالئع  ظهور  ومنذ 
ديكارت و اإ�شبينوزا و لوّك وليبنتز و وولف و بريكلي، ومن اّتبع منهج العقالنية من بعدهم، من 
الذين نفهم منهم اأن ‘العقل’ هو غري الثقافة.وهذا ما وجدناه عند كانط كما راأيناه باأعلى 
�شوره املتمّيزة يف نقد للعقل املح�ض ويف نقد العقل العملي، وقد ن�شر قبلهما كتابه الدين يف 
حدود العقل املح�ض. وجاء هيغل ليتناول مو�شوع العقل13 يف املنطق و فل�شفة احلق والتاريخ، 
حتى ن�شر فريز Fries كتابه العمالق نقد جديد للعقل )3 جملدات(، وبعد ذلك حماولت 
بع�ص فال�شفة القرن التا�شع ع�شر، اأبرزهم �شوبنهور يف كتابه يف مبداأ العقل. وهكذا جند 
هوؤلء الفال�شفة يتحدثون عن العقل بح�شبانه فل�شفيًا ولي�ص ثقافيًا باأّي معيار كان. وهكذا فعل 
وليم جيم�ص يف كتابه العقل و الدين، و جون هرمان راندل يف كتابه تكوين العقل احلديث. 
ومعنى هذا وذاك اأن »الفال�شفة قد داأبوا حتى يومنا هذا على القول باأن جميع معارفنا ل بّد 
اأن تنتظم و ترّتب وفقًا للمو�شوعات، فلنبحْث مرة ع�شى اأن نكون اأكرث توفيقًا منهم، فنفرت�ص 
بالعك�ص اأن املو�شوعات هي التي لبّد لها اأن تنتظم و ترّتب وفقا للعقل«14، اأي اأننا ل ينبغي 
اأن نلتم�ص يف الأ�شياء تف�شريًا لقوانني الذهن، بل ينبغي اأن نلتم�ص يف الذهن نف�شه تف�شريًا 

لقوانني الأ�شياء.15

لي�شا  فهما  الثقايف’،  الفل�شفي’ و‘العقل  ‘العقل  بني  نفّرق  اأننا  بدء،  على  وعــودًا 
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واحدًا، ولن يكونا متالزمني مطلقًا طاملا اأن الثاين هو ر�شم لل�شخ�شية، و معنى ذلك16 :
اأن »ال�شخ�شية العربية مماثلة للعقل العربي«،  

ونتيجة هذا »ل توجد هوية ثابتة ملا ُي�شمى بالعقل العربي«، 
و بناء على ذلك، لي�ص من ال�شحيح القول اإنه »اآن الأوان للتحّول من النقل اإىل العقل.«

اإىل ما يقوله الفال�شفة عن  ولكي نويف املو�شوع حقه من ال�شتق�شاء، ن�شري هنا 
العقل17: 

1 العقل عند الفال�شفة  ياأتي على معنيني:
اأ  واحد منهما جوهر،  

ب  والثاين اأعرا�ص.   
2 والعقل اجلوهري هو ماهّية جمّردة عن املاّدة و عالئقها.  

3 واأما العقول العر�شية، فهي : 
4 العقل النظري، وهو ما تقع الإ�شارة اإليه يف خوا�ص النف�ص.

5 العقل العملي، وهو، اأي�شًا، ما تقع الإ�شارة اإليه يف خوا�ص النف�ص.
بها  يتم  التي  الآلــة  ح�شول  عدم  حالة  النظرّية  القّوة  وهو  الهيويل،  6 العقل 

التو�شل اإىل الإدراك .
ل اإىل الإدراك. 7 العقل بامللكة، وهو القّوة النظرّية حالة ح�شول اآلة التو�شّ

8 العقل بالفعل، وهو القوة النظرّية التي احتوْت على ح�شول املدركات.
9 العقل امل�شتفاد، وهو القوة النظرّية حالة كونها عاملة و مِدِركة. 

10 العقل الفّعال، وهو القوة املُْخِرجة للنف�ص الإن�شانية يف العلوم من القوة اإىل الفعل.

و اأخريًا، ُيطلق ا�شم العقل على :
له الإن�شان بالتجارب. اأ  العقل التجريبي، وهو ما يح�شّ  

ل الإدراك لالإن�شان بالفطرة يف اأفعاله   ب  العقل الفطري، وهو ما يح�شّ  
واأحواله.  

العربي’  ‘العقل  التي تتحدث عن  الأقوال  اإذا ما راجعنا كّل  تقّدم،  وبناء على ما 
املا�شي،  القرن  �شبعينات  منذ  املعا�شر  فكرنا  يف  تراكمْت  التي  العربية  الثقافة  اأدبيات  يف 
َرَب يف الثقافة العربية على نحٍو ل تناظره  لوجدناها ت�شبه اإىل حد بعيد ‘وَرَمًا �شرطانيا’ �شَ
اأ�شكال اأخرى يف الثقافات غري العربية، اآ�شيوية و اأفريقية. اأي مبعنى، لي�ص �شحيحًا اخللط بني 
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العقل الفل�شفي وبني الثقافة 18، فال ُيقال عن العقل الثقايف باأنه من �شنف العقول الفل�شفية.  
فنحن مثاًل ل نعرف : العقل الهندي، اأو العقل ال�شيني، اأو العقل الياباين، اأو العقل الأثيوبي، 
اأو احل�شارية  الثقافة هي املو�شوفة بالهوية العرقية  !، لكننا جند  اأو العقل ال�شنغايل...الخ 
يف الهند وال�شني و اليابان واأثيوبيا و ال�شنغال. ومن هنا ندرك اخلطاأ اجل�شيم الذي ارتكبه 
اإّل عن  ‘العقل العربي’ واأ�شاعوا مفاهيمه امل�شتحدثة على نحٍو ل ي�شدر  الذين حتّدثوا عن 
الغفلة اجلاهلة اأو التقليد الأعمى اأو التمظهر بالإبداع، فجاءْت مفاهيم ابتداعية يكمن فيها 

التزييف والنتحال ! ومن ذلك نقراأ، اإ�شافة اإىل العنوان الرئي�ص ‘العقل العربي’:

العقل  نقد  نقد  العربي،  العقل  تكوين  العربي،  العقل  بنية  العربي،  العقل  نقد 
الدميقراطية،  و  العربي  العقل  العوملة،  و  العربي  العقل  العربي،  العقل  اجتاهات  العربي، 
العقل  ال�شتبداد،  و  العربي  العقل  الرباغماتية،  و  العربي  العقل  الليربالية،  و  العربي  العقل 
العربي والدكتاتورية، العقل العربي و ال�شهيونية، العقل العربي و المربيالية، 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�شلطة، العقل العربي و النه�شة...وهكذا ! 

قراءة  قلنا:  لو  كما  املتفّرعة،  الأخــرى  العنوانات  من  الع�شرات  نعّدد  اأن  وميكننا 
العربي،  والعقل  الإ�شالح  العربي،  العقل  و  احلداثة  النقدية،  والعقالنية  العربي  العقل  يف 
جمتمع املعرفة و العقل العربي، التنوير امل�شتقبلي و العقل العربي،...الخ، من ما �شئت من 
الكّتاب  جلوء  نت�شّور  اأن  املمكن  ومن  مو�شوعًا.  و  �شكاًل  ال�شواب  من  اخلالية  العنوانات 
العرب اإىل الإغراء يف ك�ْشب انتباه القّراء من الدرجة الثانية باأن م�شامني الكتب والأبحاث 
والدرا�شات التي ن�شروها حتت هذه العنوانات، مهما كانت، قد تناولْت مو�شوعات فل�شفية، 
وهي يف احلقيقة مو�شوعات ثقافية عاّمة  ترتبط باجلغرافيا الثقافية يف ع�شر �شار العامَل 
العربي يتهّرب مفكروه ومثقفوه من معاجلة امل�شائل الفل�شفية اأ�شاًل بالنقالب على املفاهيم 
الفل�شفية الكربى. واجلغرافيا الثقافية هي التي تك�شف لنا مديات الت�شابك بني الفل�شفة من 
اأ�شكال اختالف اجلماعات  اإىل  الثقافية تنظر  اأخرى. »فاجلغرافيا  جهة والثقافة من جهة 
اأننا  ذلك  ومعنى  متما�شكني.«19  بينهم وجتعلهم  التي جتمع  الأفكار  وكذا  املادية،  وثقافتهم 
كونه  جهة  من  اأو  فل�شفيا  مو�شوعا  كونه  جهة  ‘العقل’ من  بني  ال�شا�شع  الفرق  هنا  نالحظ 
مو�شوعًا ثقافيًا. ول بّد لنا من القتناع باأننا منّيز متاما »اأثر الأفكار واملمار�شات والأ�شياء 
التي ت�شّكل معًا الثقافات، وبالتايل ت�شّكل الهويات التي من خاللها يتعّرف النا�ص على اأنف�شهم 
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و على الآخرين... وهكذا فاجلغرافيا الثقافية تعنى بتنّوع وتعّدد احلياة بكل غناها املرق�ص، 
بطريقة النا�ص يف تاأويل وا�شتعمال العامل والأف�شية والأماكن، ثم بالكيفية التي ت�شاعد بها 
حياتنا  يف  مدى  اأبعد  اإىل  تنت�شر  ...فالثقافة  الثقافة  تلك  تخليد  على  النا�َص  الأماكُن  تلك 
املُت�شّظي  الرتا�شف  اإىل  تنظر  اأن  اإذن،  الثقافية،  اجلغرافيا  على  يجب  و[  وجمتمعاتنا...] 

لالأ�شكال الثقافية والهويات الناجتة عن ذلك.«20

الآن،  بعد  نحكم،  اأن  ن�شتطيع  قلناه،  ما  لكل  منطقية  ونتيجة  اأخــرى،  ناحية  من 
على كل ما حتّدث به املفكرون العرب املعا�شرون حول ‘العقل العربي’ اإمّنا يقع موقع الأقوال 
ال�شاملة للثقافة لأية اأّمة من الأمم21، ولي�ص للعقل الفل�شفي من جهة اأن هذا ‘العقل’ ل ي�شدر 
عن تراكم ثقايف عام، بل عن قوى جمردة ملاهيات و �شور لأ�شياء خال�شة غري متعّلقة باملادة 

التي هي حمور الثقافة.

ال�شابقة، لغر�ص تخلي�شها من  الأبحاث  والتدقيق يف  النظر  اأعدنا  من هنا نحن 
�شوائب الأخالط التي تتحّدث عن ‘العقل العربي’، وجعلها عملية مرّكبة فكرا وثقافة من جهة 
تقرير نظريتنا يف اأن ما نقوم به هو حفرّيات يف ُبنية الفكر العربي و مديات الثقافة العربية، 

ل الزعم باأننا نعالج مو�شوعات ‘العقل’ مبقاربات الفل�شفة اخلال�شة.     

ويبقى اأن نقول : اإننا �شنواجه الكثري من العرتا�شات، بل رمبا الرف�ص ملا قلناه، 
وهو اأمر طبيعي يف �شوء حّق الختالف بني النا�ص، فكيف واحلال بني املفكرين و املثقفني، 
ب اجلذري الراديكايل و الوثوقي ال�شارم؟  وقد يوؤّدي الأمر اإىل التكفري على عادة اأهل التع�شّ
نقد العقل املح�ض لكانط  اأن يجل�ص لقراءة كتاب  اأّي قاريء مفّكر ومثّقف  وهنا نطلب من 
ويقارنه بكتاب نقد العقل العربي للجابري، فماذا ع�شاه يرى من اأوجه الئتالف اأو الختالف 

من جهة البحث يف العقل الفل�شفي ؟ 

نحن على ثقة تاّمة باأننا �شنجد هذا القارىء املُْفرَت�ص يحفُر يف ن�شو�ص فل�شفية 
من  هائلة  اأكــوام  يف  يحفُر  �شنجده  ولكّننا  كانط،  ‘العقل’ عند  جوهر  عن  يف‘املرمر’ بحثًا 
‘الرمال’ بحثًا عن مفاهيم فكرية يف الثقافة العربية عند اجلابري ! ولي�ص هذا وحده يكفينا 
لتقريرعملية البحث يف احلالتني، من جهة الإدراك والعقالنية، بل الق�شد اإىل الربهان على 

اأن املطلوب اإثباته هنا هو ‘العقل’ ولي�ص الثقافة. 
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الت�شريح  اإلغاء  لفكرة  نــرّوج  اأن  واجبنا  من  اأن  جند  الفر�شية،  هذه  على  وبناء 
بالعقل العربي طاملا نحن نتحّدث عن الثقافة العربية  ول نتحّدث عن العقل الفل�شفي البحت، 
و لي�ص هذا الزعم من باب التخّلي عن العقالنية الفل�شفية العربية، بل اإننا حمكومون بنظام  
اجلغرافية التاريخية التي دعا اإليها هيجل22 الذي كان يرى »اأن العقل ي�شيطر على العامل، 
واأن تاريخ العامل مْيثُل اأمامنا بو�شفه م�شارا عقليا«23، ومعنى هذا يف »الواقع اأن فكرة العقل 
اإّل  تدْر�ُص  الثالثة– ل  –باأق�شامها  فل�شفته  اإن  حتى  مركزية  مكانة  هيجل  فل�شفة  يف  حتتّل 
مو�شوعًا واحدًا هو العقل يف جمالت خمتلفة: العقل اخلال�ص يف املنطق، والعقل يف حالة 
فاإن  ثم  الروح. ومن  فل�شفة  نف�شه يف  اإىل  يعود  والعقل حني  الطبيعة،  نف�شه يف  اغرتاب عن 

العقل هو جوهر الطبيعة كما اأنه جوهر التاريخ.«24

اإذًا، اإىل اأين ن�شري باجلغرافية التاريخية ملعرفة موقع ‘العقل’ يف الفل�شفة اإزاء ما 
ُيتحدث عن ‘العقل العربي’؟ وهل املقرتح اأن نكتفي بالفكر العربي والثقافة العربية ؟ وكيف 
للفل�شفة  اأنها خمالفة  الكتب من جهة  و  الدرا�شات  و  الأبحاث  املرتاكم من  نعالج اخللل يف 
البحتة وهو اأمر، براأينا، اأ�شعف ظهور فل�شفة عربية معا�شرة، فلم نقّدم فيل�شوفا على م�شتوى 

العامل ؟25

الفكر  يف  العربية  اأدبــيــات  كل  تقومي  واإعـــادة  ر  تب�شّ اإىل  مّنا  حتتاج  اأ�شئلة  هــذه 
والثقافة، لكي ن�شّحح ما وقع فيه املفكرون واملثقفون العرب من اأخطاء يف �شياقات ن�شتك�شفها 

بحفرّياتنا يف فكرنا العربي املعا�شر.

احلوا�سي والهوام�ض يف بحث الهرطقة يف اأوروبا، والزندقة يف ال�شالم.

اأنظر التف�شيالت عند ديورانت، ق�سة احل�سارة، ترجمة حممد بدران، اجلزء 1، جملد 1.   1
االإ�سالم وامل�سيحية، ترجمة خلف  األك�شي،  الديانتني : جوراف�شكي،  تراجع تف�شيالت العالقات بني   2

حممد اجلراد )عن الرو�شية(، �شل�شلة عامل املعرفة )215(، الكويت 1996.
الدويل  املعهد  من�شورات  الزين،  عزمي  �شمرية  ترجمة  امل�سيحية،  وحتريف  بول�ض  هيم،  ماكبي،   3

للدرا�شات الإن�شانية، العدد )3(، 1991، مقدمة النا�شر �ص 7. 
اأي�شًا، �ص 7- 8.  4
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اأي�شًا، �ص 9-8.  5
اأي�شًا، �شفحات 14-17-31-37-42، ...اإلخ.  6
اأي�شًا، �ص35 وما بعدها، و �ص47 وما بعدها.  7

اأي�شًا، �ص 54.   8
جند  فهناك   .10-9 �ص  النا�شر  مقدمة  للم�سيحية،  الوثنية  االأ�سول  )وجماعته(،  نايتون  يراجع   9
الراأي منقول عن  ...اإلــخ. وهذا  واليوناين  وامل�شري  البابلي  الثالوث  التثليث مع عقيدة  مقارنة بني عقيدة 
كارل غو�شتاف يونغ : »اأن واقع التثليث يف راأيه م�شتمد من م�شر وبابل واآ�شور، اأما �شورته املنطقية فم�شتمدة 
من الأفالطونية« )اأنظر : اأي�شًا، �ص 12(. ووا�شح اأن تلك »الأفالطونية التي يعرتف .. هي جوهر بتاأثريها 
اآباء الكني�شة اأنف�شهم مثل القدي�ص اأوغ�شطني ... وهي جوهر امليتافيزيقا اليونانية امل�شرية التي ازدهرت يف 

الأ�شكندرية، ثم �شارت جوهر امليتافيزيقا امل�شيحية« )اأي�شًا، �ص23(. 
اأي�شًا، �ص 25 فقرة 2.  10

حنفي، ح�شن، ن�سو�ض من الفل�سفة امل�سيحية يف الع�سر الو�سيط : اأوغ�سطني – اأن�سيلم – توما   11
االأكويني، دار التنوير، بريوت 2008، �ص 16-17، هام�ص.

اإمام عبد الفتاح  الفل�سفة امل�سيحية يف الع�سر الو�سيط، ترجمة  اإتني جل�شون،  اأنظر مثاًل ما يقوله   12
اإمام، ط.3، دار التنوير، بريوت 2009، �ص 185. 

ماكني، بول�ض وحتريف امل�سيحية، �ص 30.   13
راجع مثاًل نايتون ) وجماعته (، االأ�سول الوثنية، �ص 160.   14

اأي�شًا، 117-116.   15
ذكره مكبي، بول�ض وحتريف امل�سيحية، �ص 30   16

الزندقة : ماين واملانوية، عّربه وقّدم له �شهيل زكار، دار التكوين، دم�شق  يراجع جيووايد نغرين،   17
2005، مقدمة املعّرب – �ص 6.

تتم  الإ�شالم ل  الوحي يف  لأن  والعقل،  النقل  اأو بني  والعقل،  الوحي  ال�شلة بني  امل�شكلة، هنا، يف  اإن   18
معرفته اإل بالنقل، وهذا ل يحقق اليقني عن طريق العقل بل بالإميان، والإميان هو النقل املوثوق عن الوحي. 

Arberry, A. J., Revelation and Reason in Islam, London 1957 : يراجع للتف�شيالت اأقوال اآربري
تراجع اأقوال بنديل جوزي، من تاريخ احلركات الفكرية يف االأ�سالم، ط.2، بريوت، بدون تاريخ، اأكرث   19

من مكان. 
اأنظر نغرين، الزندقة : ماين واملانوية، مقدمة �شهيل زكار، �ص 9 �ش�ص 2 وما يليه.  20

اأي�شًا، �ص 40، 61.   21
اأي�شًا، �ص 43-42.  22

يراجع ما يقوله نغرين ) اأي�شًا، �ص 201، �ص 5-6( فهناك نقراأ »بالن�شبة ملوقف اأوغ�شطني وعالقته   23
بالفكر املانوي اأنظر األفارك : تطور القدي�ض اأوغ�سطني، باري�ص 1919، �ص 193-213-507-513«، ]ومل 
اأوغ�شطني  القدي�ص  عم  دافع  األفارك  اأن  العام  ال�شياق  من  نفهم  لكن  املرجع،  هذا  على  الطــالع  ن�شتطع 

امل�شيحي يف موقفه من املانوية ؟[ 
اأي�شًا، �ص 48.   24

القرون  االإ�سالم يف  �شورديل،  دومينيك  يقوله  ما  �شفوان  بن  واجلهم  درهم  بن  اجلعد  يراجع حول   25
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الو�سطى، ترجمة على املقلد، دار التنوير، بريوت 2007، �ص 93-92.
حول غيالن الدم�شقي، يراجع   26

Al- Aasam, Ibn ar-Riwandi’s kitab fagihat al-Mu tazilah, 1st. ed. 1977, 2nd ed. 2010, pp.45, 282, 330.

 Guidi, N., La Lotta tra I’Islam e il Manicheismo, un Libro di ibn al - ،حول ابن املقفع، يراجع كويدي  27
Muqaffa’ contro il Corano confutato da al –Qasim, Roma 1927؛ وقارن اأقوال باول كراو�ص يف بحثه : 

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

مروج الذهب، ن�شرة باري�ص، 293/8. بعد اأن �شاع اجلدل املانوي كثريًا كما يذكر امل�شعودي 435/3.  28
اأنظر عبد اهلل اخلطيب، �سالح بن عبد القدو�ض، بغداد 1967.  29

Kraus, Paul, Jabir ibn Hayyan, (Mémoire de l’Institut d’Egypte, Tom. 4, Le Caire 1942-1943 يراجع  30
. Al- Aasam , ibn ar –R, s K.F.al-M..Passim يراجع  31

يراجع كراو�ص، باول، ر�سائل فل�سفية الأبي بكر حممد بن زكرياء الرازي، القاهرة 1939 .  32
 Kraus, Paul, in : R.S.O.,( Roma) vol وكانت تدعى بال�شمنية، اأنظر كراو�ص يف بحثه عن ابن الراوندي  33

 XIV, 1934.؛ وترجمة بدوي، من تاريخ االإحلاد يف االإ�سالم، القاهرة 1945، �ص131، 156، 157.

اإن املجو�شية اأ�شل للزردا�شتية لأن زراد�شت كان نبيًا جمو�شيًا، اأنظر تقي زاده ح�شن، ماين ودين اأو،   34
متون عربي وفار�سي در باره اين ومانويت، تهران 2335 هج. 

هكذا وردت عند اخلياط )من الن�شف الثاين للقرن الثالث الهجري(، قارن كتاب االنت�سار والرد   35
على ابن الروندي امللحد، يف كتابنا مو�سوعة ابن الريوندي، املجلد 5، ن�شرة دار التكوين، دم�شق 2010. 

Massignon, Louis, La Passion d’al-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, Paris 1922 اأنظر  36
املوؤمتر الثاين  يراجع الأع�شم، عبد الأمري، ‘ال�شهروردي املن�شوف فيل�شوف الأنوار’، بحث لإعمال   37
الفل�سفة  تاريخ  من  وكتابنا  2011؛  دي�شمرب  القاهرة،  جامعة  امل�سرية،  الفل�سفية  للجمعية  والع�سرين 

العربية يف االإ�سالم، دم�شق 2011، �ص315- 335. 
املعتزلة، القاهرة 1947. وقارن �شتينري الذي عّد املعتزلة املفكرين  يراجع جار اهلل، زهدي ح�شن،   38

 Steiner , H , Die Mu taziliten oder die Freidenker im Islam, Leipzig 1876 : اأحرارًا يف الإ�شالم
اأنظر الغرابي علي م�شطفى، اأبو الهذيل العالف، ط .1، القاهرة 1949.  39

اأنظر اأبو ريدة، اإبراهيم بن �سيار النظام، القاهرة 1946.  40
 Al- Aasam, op ,cit , p.416 a/index.  41

 Abel, A, Abu Isa al-Warraq – privately cyclostyled, Brussels 1949 : يراجع  42
الكوثري،  زاهد  حممد  ن�شرة  القرامطة،  واأخبار  الباطنية  اأ�سرار  ك�سف  الف�شائل،  اأبي  ابن  اأنظر   43

     de Goeje, M. J., Mémoire sur les Carmates de Bahrain, Leyden 1886 القاهرة 1955؛ وقارن
تراجع : ر�سائل اأخوان ال�سفا، القاهرة 1928.  44

العربية يف  الفل�سفة  تاريخ  – حما�سرات يف  املقاب�سات  كتاب  التوحيدي يف  اأب��و حيان  كتابنا  قارن   45
القرن الرابع الهجري، ط1 بريوت 1980؛ ط.6، دار كيوان – دار التنوير، دم�شق – بريوت 2009، �ص 272، 

.274
اأنظر �شعدييف و�شلوم، الفل�سفة العربية واالإ�سالمية، دار التكوين، دم�شق 2009، �ص 291.  46
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بدوي، من تاريخ االإحلاد، الفهر�ص؛ وقارن : 
 Horten, Max, ‘Der Skeptizismus der Sumaniya nach der Darstellung des Razi’,in ARCHIV, vol. xxiv 

لحظنا اأن ابن الريوندي ي�شوق التهامات لأ�شاتذة العتزال بالأخذ عن املانوية )وي�شميهم املنانية(،   48
 Kitab Faihat al- Mu tazilah , pp . 110, وهي اأقوال اأراد اخلياط اأن يدفعها عنهم، فلم ي�شتطع ! اأنظر كتابنا

112,115,117,119.

كتاب االنت�سار ..، ن�شرة نيربك، القاهرة 1925؛ ن�شرتنا يف مو�سوعة ابن الريوندي، دم�شق 2010   49
جملد 5. 

 326 برقم  القاهرة،  امل�شرية،  الكتب  دار  موجود يف خمطوط  ابن حنبل  اإىل  املن�شوب  الكتاب  هذا   50
تف�شري 

االإ�سالمية،  العربية  الفل�سفة  و�شلوم،  �شعدييف  اأنظر  يو�شف.  واأبو  ومالك  حنيفة  واأبو  كال�شافعي   51
�ص40؛ وقارن �ص 291 فهناك ذكر لبن ال�شالح واملازري والطرطو�شي. 

ن�شرة ديدرنك، ا�شطنبول 1936.   52
ن�شرة ي�شار كوتالي، اأنقرة 1961.  53

خمطوط املكتبة العامة بطنطا )م�شر( برقم 58 جمموع.   54
اأنظر �شورديل، االإ�سالم يف القرون الو�سطى، �ص 94- 95.   55

كلية  جملة  حمفوظ،  على  ح�سني  ن�سرة  الزنديق،  لفظ  ت�سحيح  يف  ر�سالة  با�شا،  كمال  ابن  اأنظر   56
 (B) 811 الآداب بجامعة بغداد، 1962؛ وقارن خمطوط مكتبة جون رايالند، مان�ش�شرت، برقم

Massignon, Louis, art .‘Zindiq’ , Encyclopaedia of Islam, 1st . ed , 1931 , vol. IV : ما�شينون، مقالة زنديق  57
 Vajda , Georges, ‘Les zindiqs en pays d’Islam au debut de la periode abbaside’, in : R.S.O., Roma : فيدا  58

  .(1937- 8) vol. XVII

كراو�ص، باول، ‘ابن الراوندي’، ترجمة بدوي �شمن من تاريخ االأحلاد، �ص 75 – 188؛  59
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بدوي، من تاريخ االإحلاد، الفهر�ص، اأكرث من مكان.  61
اأنظر مثاًل طه اأحمد اأ�شرف، الزندقة والزنادقة منذ ظهور االإ�سالم حتى الع�سر العبا�سي االأول،   62

اأطروحة جامعية، مكتبة جامعة القاهرة، 1940. 
اأدوني�ص، الثابت واملتحول، الطبعة العا�شرة، من�شورات ال�شاقي بريوت 2011، اجلزء العا�شر �ص 95-63،   63
بخا�شة �ص 75-91 حيث يتحدث اأدوني�ص بدقة متناهية عن الزندقة عند ابن املقفع وابن الراوندي وجابر 

بن حيان واأبو بكر الرازي. 
اأنظر �شعدييف و�شلوم، الفل�سفة العربية االإ�سالمية، �ص 63. واأنظر ال�شفحات 65-85 للتعرف على   64

تف�شيالت العالقة بني الإله والعامل.
اأنظر �شورديل، االإ�سالم يف القرون الو�سطى، �ص 113-112.  65

  A. J. Arberry, Revelation and Reason in Islam, London 1957 : اأنظر  66
اأندريه نايتون )وجماعته(، االأ�سول الوثنية للم�سيحية، �ص 21، �ص 1-2 من اأ�شفل، نقال عن األفرد  لوازي.  67

اأي�شًا، �ص 20-19   68
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احلوا�سي والهوام�ض يف امللحق حول اإ�شكالّيات ‘العقل الفل�شفي’ و‘العقل العربي’

جريدة الثورة )الدم�شقية(، مقال للكاتب مين �شليمان عبا�ص، العدد 14498، الأحد 2011/4/10،   1
�ص 18. فهناك نقراأ اأي�شًا اأّن »ال�شخ�شية العربية مفهوم مماثل للعقل العربي«، و »ول توجد هوية ثابتة ملا 
ُي�شمى بالعقل العربي«، واأنه »اآن الأوان للتحّول من النقل اإىل العقل« ! و كل هذه الأقوال بحاجة �شديدة اإىل 

التفتي�ص عن �شحتها من جهة اأنها متّثل نظريتنا يف التمييز بني ‘الثقافة’ و ‘العقل’.
نوق�ص زعم رينان كثريًا منذ �شدور كتابه ابن ر�سد و الر�سدية )اأطروحة الدكتوراه( �شنة 1852 يف   2

باري�ص، و�شيجد القاريء كثريًا من الإ�شارات اإىل هذا املو�شوع يف موا�شع خمتلفة يف كتابنا هذا، فالحظ 
من املمكن ا�شتثناء عبد اهلل العروي من هذا احلكم، )اأنظر كتابه مفهوم العقل، ط. 2، بريوت 1997(.  3

كتابان ملحمد عابد اجلابري، بريوت، 1981 و 1986.  4
 Critique of  ونقد العقل العملي Critique of Pure Reason كتابان لكانط، ق�شد منهما نقد العقل املح�ص  5
Practical Reason، تراجع التف�شيالت يف ملحق كتابنا هذا، بحثنا عن عمانوئيل كانط – مقاربة يف احلاجة 

اإىل فل�سفة كانط يف الفكر الفل�سفي املعا�سر.   
تراجع مقدمتنا لكتاب العقل و الدماغ ملحمود حّياوي، من�شورات بيت احلكمة، بغداد 2002.  6

يراجع رو�ص يف عر�شه لأنواع الأقوال عن العقل، تبعًا لأر�شطوطالي�ص يف الربهان، وما بعد الطبيعة،   7
 Ross, David, Aristotle, London-New York 1964, pp. 121f, 130, 132, 135, 148–153, 169, : واالأخالق، والنف�ض

232

 Aristoteles: Aristotelis Opera Graece, ex recensione Immanuelis Bekkeri,    : اأر�شطوطالي�ص  يراجع   8
 Berolini1831.

 Analytica posteriora, Metaphysica, Ethica Nicomacheia et De Anima : و هذه الكتب على التوايل  9
يراجع كتابنا امل�سطلح الفل�سفي عند العرب، ط. 1، من�شورات مكتبة الفكر العربي، بغداد 1985؛ ط.   10

5، من�شورات دار التنوير، بريوت و دار كيوان، دم�شق 2009، �ص 365، تعليق 702.
يراجع الفارابي، ‘ر�شالة يف معاين العقل’، �شمن كتاب املجموع، القاهرة 1907/1325.   11

والكندي،  حيان،  بن  جابر  مثل  العقل  حــول  والر�شوم  احلــدود  يف  العرب  الفال�شفة  ــوال  اأق تراجع   12
العرب،   عند  الفل�سفي  امل�سطلح  كتابنا   : )اأنظر  والآمــدي  والغزايل  �شينا،  وابــن  الكاتب،  واخلــوارزمــي 
ال�شفحات 171، 177، 190، 209، 240-241، 282-285، 364-369(. ولحظ اأن الكندي، هو الآخر، له  
ر�شالة يف العقل )راجع ر�سائل الكندي الفل�سفية،ن�شرة حممد عبد الهادي اأبو ريدة، 353/1 �ص9؛ ر�شائل 

فل�شفية، ن�شرة عبدالرحمن بدوي، �ص 1، �ص9(، وهي ر�شالة خمتزلة ل ترقى اإىل ر�شا لة الفارابي.
الوجود عند  نظرية  لكتاب  العقل عند هيجل، يف مقدمة ترجمته  اإىل مفهوم  ابراهيم فتحي  ي�شري   13
هيجل، لهربرت ماركيوز ) ط. 2، دار التنوير، بريوت 2005، �ص 5 – 27( بقوله : »اإن هبجل ي�شفي دللة 
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علي زيعور

االإلهي واحلمُل  بنف�سه  امل�سّحي  �سوفة  اأو  ‘م�سيُح’ هاجر 

1 �سوفُة ال�سحيُة اأو ا�سماعيُل هاجر كالفادي والقربان امل�سيع

اإ�ساعة الذات رفع لها اإىل اهلل وت�سييبها اأو قتلها الرمزي ت�سحية بها*.

وت�شليمها  ونذُرها  بالنف�ص  الت�شحية  اأي  التم�شُيع اجلاهلي  و�شوفة هما  الت�شوف 
هلل. وبنو �شوفة، يف اجلاهلية، هم الأ�شياع، ال�شيعٌة، املنذورون هلل تعاىل، ولأهل بيت اهلل، اأي 

للكعبة، واأهل الكعبة.

ُي�شيع ذاته،  اإنه الذي  اأو ال�شيعاوي :  و»الأ�شياعي«، ال�شويف، هو امل�شت�شيِع الذاتي 
ويتخّلى عنها متامًا، كي يبقى وي�شتمر حيًا يف عالقٍة مع اهلل هي نذريٌه، وابتغاء مر�شاته. 
وبذلك فهو املنذور الذائب يف اهلل، ال�شويف عائ�شًا هلل، اأو من اأجل اهلل، ويف اهلل، اأو قربانًا، 

و�شحية هي فدٌو، وفداء.

وهو الذي نذر نف�شه هلل، وبذلك فهو يعي�ص منزويًا منقطعًا، �شائمًا �شامتًا، ُمباعًا 
هلل، ل ميُلك نف�شه. اإنه حمل، غنمة، ُمقدم كقربان هلل تعاىل اأو ذبيحة، كفدٍي ي�شرتي خطايا 
اأهل بيت اهلل، اأو يفتديهم بحريته ال�شخ�شية، وفنائه عن نف�شه اإذابًة لها يف حمّبتهم والدفاع 

عنهم وتكفريًا عن ذنوبهم.

داخل  املكبوتة  الطفولية  اخلربات  اأو  الأقدم  والتجارب  الرموز  ا�شتك�شاف  يف  اإنا�شية  حتليلنف�شية  متهيدة 
اأو المياين  املتّخيل  املطرود، حول  واملن�شي كما  والأ�شول  الهذا  اآرائية حول  فهنا  الديني.  الثقايف  الالوعي 

نا هاجر والبن اإ�شماعيل والوالد اإبراهيم(. واحلد�شي والثلوث العربي اجلاهلي )اأُمُّ
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رمبا يكون بنو �شوفة، ال�شامّيون العرب يف مكة، اأبناء اإ�شماعيل هاجر واإبراهيم، 
ُطِم�شوا  الذين  الأنبياء  اأو من  القراآن الكرمي،  الذين مل يرد ذكرهم يف  الأنبياء  ولعّلهم هم 
وُغمروا... وهم، بح�شب املتّخيل والأميانوي والرمزي، املمّهدون بل املوؤ�ّش�شون لأفكار لهوتية 
من نحو الفداء، تالُهن الإن�شان والذوبان فيه تعاىل، الت�شحية بالذات خدمة ونذرًا وحمبًة، 
تقدمي النف�ص جمانًا اأو اإِ�شاعتها وت�شييُبها لأجل اهلل جمانًا وحبًا باهلل لأنه اهلل ولي�ص خوفًا 
اأو طمعًا. هل امل�شلم احلنيفي )اجلاهلي( هو اإذن من �شّلم اأمره هلل ؟ اإنه من باع نف�شه هلل 
ولأهل اهلل، وبات ُم�شاعًا )�شيعاويًا(. وبالتايل �شحيًة مرفوعًة هلل، تطهريًا للنف�ص واجلماعة. 
وهل من عالقٍة هاجعة ظّلية بني الإحم�ص وال�شراة والطائفني والبّكائني والذين كان حّجهم 

مكاًء وت�شدية ؟ 

بالغنم  م��رب��وط  ال��ِف��ّي��اوي  ال��ّظ��ّل��ي  باملعنى  امل��ن��ذورة  وامل�ساعية  2 الت�سّوف 
وال�سوف وبني �سوفة

الت�شّوف هو و�شُع ال�شوِف على اجل�شد تعبريًا عن متثُّل خ�شائ�ص ال�شوف، اأي 
ال�شوف، ربطًا  الغنم. وتلك اخل�شائ�ُص �شحريٌة تربط لب�ص  نف�شايّن لدور  عن امت�شا�ٍص 
م ك�شحية هلل اأي قربانًا، وتكفريًا، وتطّهرًا.  ميثولوجيًا ودينيًا، بالغنم من حيث هو حيواٌن يقدَّ
وال�شويفُّ هو ال�شحية، هو قربان هلل. هو نعجة مقّدمة للمعبد، لزائري املعبد. وكما يكون حلُم 
ال�شحية ُم�شاعًا ياأكل منه احُلّجاج اجلاهليون، فاإّن امل�شحى به ) املنذور من اأهله، اأو الناذر 

نف�شه، ال�شويف...( ل ميلك نف�شه، بل هو ُم�شاع ُيكّر�ص للمعبد ومِلا يدور حول املعبد.

ال�شخ�صِ  ربــِط  اإىل  اجلاهلية،  يف  يرمز،  كــان  ال�شخ�ص  على  ال�شوِف  فو�شُع 
بالت�شّحي، بامل�شاعية، بالتخّلي عن الذات يف �شبيل اهلل وخدمًة للدين والكعبة واأهل الدين 
واأهل اهلل. اإّن و�شع ال�شوف على �شخ�ص )على راأ�شه وعلى ج�شده، اأو حتى تطويل �شعره( هو 

جعُل ذلك ال�شخ�ص �شحيًة مقّربة هلل، اأو رمزًا للقربان والتطّهر1.

3 املعنى الُينبوعي لكلمة اإ�ساعة النف�ض اأو ت�سييع2 الذاِت وت�سييُبها ونذُرها

تف�شري الت�شّوف يو�شح فهمنا لال�شت�شياع على اأنه، يف جذوره، حركة اإعطاء النف�ص 
هلل، والت�شحية بالذات خدمًة للدين والكعبة، ولأهل اهلل ولأهل البيت )الكعبة(. وهكذا كان 
ال�شت�شياع طق�شًا جاهليًا يرتبط  بالتّخلي، والت�شحية بالنف�ص، واملبايعة على املوت، وت�شليم 
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والتق�شف،  الذات،  اإفناء  قوامها  التعبد،  اأو طريقًة يف  الت�شّيع طق�شًا،  كان  النف�ص خلالقها. 
وتطويل ال�شعر، والزهد والتخلي والنقطاع اأي اإماتة معنوية للفرد طلبًا للمغفرة والتقّرب من 
اهلل. يوؤّكد هذه النظرة كون الت�شّيع كلمة م�شتقة من امل�شاع اأو ال�شيوع. وامل�شاع، اأو ال�شيوع، 
الت�شّيع  ولفهم  الت�شحية يف اجلاهلية.  اإىل  يعود  ب�شكٍل خا�ص  فهو   : باملعاين  غنيٌّ  م�شطلح 
والنذور  عمومًا،  والأ�شاحي  بالنذور،  اأي  الت�شحوي  بالحتفال  ربطه  يجب  جاهلي  كطق�ص 
الكعبة(،  عند  ولٍد  ذبُح  للكعبة،  ولٍد  نذُر  املُ�شيَّب،  الو�شيلة،  ال�شائبة،  )احلامي،  املقّد�شة 
و�شعائر التقرب اإىل اهلل وبيته )الكعبة(. وذلك ل عند العرب فقط، بل وعند الأمم القريبة 

منهم )ال�شاميون عمومًا اأي الإعرابيون، الكنعانيون، الِعربّيون(.

يف تلك الحتفالت الدينية كانت تتّم حتويالٌت يف امللكية : فما هو فردّي، خا�ص 
مملوٌك كان يتحّول اإىل عام، �شائٍع اأو ُم�شاع، �شائٍب ومرتوٍك هلل. فبذلك يكون ال�شيعي هو، 
اإىل  ال�شخ�ُص املتحّوُل من ملكية نف�شه وج�شمه  اأي لرتباطه بقوٍم،  بعملية احتفالية مماثلة 
لق�شيته  النف�ص  واإعطاِء  معنوي،  ومــوٍت  م�شاعية،  اإىل  ومنتِقٍل  والــذاِت  اجل�شد  عن  متخًلّ 

ولقومه، ودخوٍل يف خدمة اأهل البيت اأو اأهل الكعبة، اأهل احلق، اأهل اهلل...

باحت�فاالٍت  اجلاهلية  يف  مرتبطان  الّتم�س���ُيع  اأو  والت�س��ّي�ع  4 الت�س���ّوف 
ت�سحوية ب�س��رية

الذات  املوت، وخروج من  مبايعٌة على  الت�شوف  اأّن  نرى  الفر�شية، نحن  تلك  يف 
بل  نف�شه  ل ميلك  الذي  ذلك  املُ�شاع،  هو  ال�شويف  اأّن  اأي  بيته.  ولــزّوار  ولبيته  وت�شليمها هلل 
اأو وفاًء لنذر، وتزكية، وما اإىل ذلك. ويكون ال�شويف، اإذن،  هو قّدمها و�شّحى بها للتطهر، 
بالذات،  الت�شحية  للتزّكي عن طريق  نبع واحٍد منبج�ٍص من احتفالٍت ترمي  واملتم�شِيع من 
 : )قا  بالكعبة  والرمزي  الت�شاركي  والرتباِط  اهلل،  ق�شية  وخدمِة   امل�شاعية،  يف  والدخول 

املُجاور، املُراِبط، املجاِهد اأي، بعامة، امل�َشلِّم اأمره(.

5 اأدلة موؤيدة للفر�سية املطروحة

ِمن املمكن تقدمي اأدلة كثرية، نحاول اأن جنعل منها موؤّيدة وُم�شاِندة. لعّل بع�شها 
اإن  و  ال�شحة  من  يقرتب  طريف  وبع�شها  بل  الحتمال،  يقتبل  الآخر  بع�شها  لكّن  تع�ّشفي، 

ا�شتلزم التدقيق التاريخّي الأكرث والنظر النقدّي الأهداأ 3.

علي زيعور



الآخر | �شتاء 2012

88

اأو  والت�سّيع  اخلمي�ض  )�ُسرطة  االأول��ي��اء  ال�سوفية،  االأ�سفياء،  6 املُ�ساعون، 
التم�سُيع اجلاهلي ثم االإ�سالمي(.

ال�شيعة.   : والزبري  ملقاتلة طلحة  معه  �شمّى من خرج  عليًا  اإّن   : الندمي  ابن  يقول 
و�شّماهم اأي�شًا : الأ�شفياء، الأولياء، �ُشرطة اخلمي�ص، الأ�شحاب 4.

ال�شيبي  اإّن  بل  �شيعة.  كلمِة  لتف�شري  اأحد  عنده  يتوّقف  مل  الن�ص  هذا  اأّن  وامللِفت 
ي�شّرح باأّن هذا الراأي لبن الندمي هو : »غريب«5. ويف فر�شيتي، هذه، يكون راأي ابن الندمي 
هو احُلكم احلقيقي. اأمّا ملاذا مل يوؤخذ به، فالأ�شباٍب �شنى بع�شها فيما بعد. ثم اإنّه قول يوؤّكد 
راأينا يف اأّن ال�شوفيني هم الأ�شفياء. وبالتايل فكلمة �شويف هي �شِفّي. و�شفّي وويّل و�شيعًي 
و�شويًف �شفاٌت تعني اأمرًا واحدًا، وتقوم على الت�شحية بالذات تقّربًا من اهلل. ي�شاف اأي�شًا 
اأّن ال�شت�شهاد، والوقوف يف ال�شف الأول يف اجلي�ص، وفداء النا�ص بالذات الفردية، وما حول 
والهدي،  الفدي  حول  ونعوٌت  ت�شحوية،  وطقو�ٌص  تعّبدية،  ميزاٌت  كلها  هي  �شفاٍت  من  ذلك 

و�شعرية الت�شحية بالبدنة...

 ، واإذن، فال�شيعة اللغوية اأو اجلاهلية بح�شب الت�شمية الأوىل لها، كلمٌة اأطلقها عليٌّ
اأو قادة اجليو�ص، على اأ�شحابه. وهي كلمة كانت ترمز اإىل : الأ�شفياء، ال�شوفيني، الأولياء، 
وامل�شاعية،  والــفــداء  بالت�شحية  اأي�شًا،  بدورها  هي  مرتبطة،  الكلمات  وهــذه  الأ�شحاب. 

وبالتق�ّشف واملبايعة على املوت لأجل ق�شيٍة اإلهية.

لكّن الكلمة ال�شتعارة حتِمل، كما ورد يف ن�ّص ابن الندمي، معنى  اآخر اأي�شًا : فما هو ؟

�ض  موؤ�سِّ ورم���ز  و���س��ع��ريٌة  لال�ست�سهاد  امل��ه��ي��اأة  اجل��م��اع��ُة  ه��م  �سوفة  7 �سيعة 
و�سوفة الغنم و‘النبي.’ 

ت�شّيُع �شوفة هو الإعالم بو�شِع �شرطٍة كالت�شويف الذي هو و�شع �شوٍف اأي  الإعالم 
بال�شوف. ِلنعد اإىل ن�ّص ابن الندمي )الفهر�شت، �ص 223( حيث يقول : اإّن عليًا اأطلق على 

جماعته الذين خرجوا للحرب معه كلمة : �شرطة اخلمي�ص. واأوّد التوقف عند كلمة �شرطة.

وف اأّن ال�شويف هو الذي اأعلم بال�شوِف. ففي موقعة  اأ راأينا يف فر�شيتي عن الت�شّ
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على  وُف  ال�شّ ع  ُو�شِ )اأي  املالئكة  خيل  اأعلمت  وكذلك  بال�شوف.  وامل�شلمون  علي  اأعلم  بدر 
واملبايعة على  لال�شت�شهاد،  التهّيوؤ  اإىل  يرمز  ال�شوِف  و�شع  اإّن   : وقلُت  واملالئكة.  اأذنابها(، 
املوت، وتقدمي الذاِت �شحيًة هلل اأو لق�شيٍة اإلهية ) بيت اهلل، املجاورين، امل�شّيبني املُ�شاعني...(.

ع اأو امل�شاعي بح�شب �شوفة –يف اجلاهلية- هو  ب ويف فر�شيتي، اليوم، اإّن امل�شيَّ
ال�شويف اجلاهلي، اأو هو املُبايع على املوت، املُ�شّحي، املتق�شف، امل�شتعّد لال�شت�شهاد، املّقدم 
نف�شه �شحيًة هلل قربى وقربانًا اأو تكفريًا اأو ما حول ذلك من تقدمي الب�شري ذاته على اأنها : 

هدّي وفدّي ونذر.

اأّن عليًا ي�شّمى  ت والدليل على هذه الفر�شية اجلديدة، مبعناها الإ�شالمي، هو 
اأّنها  والت�شّيع،  وف  للت�شّ املوؤرخون  ن�شبه  ما  وهذا  القوامي�ص،  تقول  و�شيعة  �شيعة.  جماعته 
اأول كتيبٍة ت�شهد احلرب وتتهّياأ للموت 6... اأي اإّن ال�شيعة هم النا�ص امل�شتعّدون لال�شت�شهاد، 
ال�شحايا  باأنف�شهم، هم  امل�شّحون  املوت،  املبايعون على  : هم  وال�شائرون يف مقّدمة اجلي�ص 
املقّربة هلل، هم ُملُك اجلماعة ول ميلكون ذاتهم. اإنهّم ال�شوفيون باملعنى الذي قلنا اإنه لل�شويف، 

وهم اأ�شفياء باملعنى الذي اأقوله لكلمة اأ�شفياء اأي �شوفيني، فال�شوفيون والأ�شفياء واحد.

ث وحيث اإًن ال�شويف هو الذي اأعلم بال�شوف، كما ورد يف الفقرة  اأ، فاإّن ال�شيعي 
7. فالإعالم  العالمة  املحيط،  القامو�ص  ال�شرطة وهي، كما يقول  اأي و�شع  اأ�شرّط  الذي  هو 
بال�شوف، يف بدر، هو و�شع ال�شرطة اأو هو الإعالم بال�شرطة اأو هو و�شع عالمة. والعالمة، 
يف و�شع ال�شوف اأو يف و�شع ال�شرطة، تعني طلب ال�شت�شهاد وتقدمي الذات �شحية، واملبايعة 
على املوت، ولب�ص الكفن من اأجل ق�شيٍة اإلهية، وتعبريًا عن نكران الذات...)راجع : املعنى 
املطمور لكلمة معّلم يف القامو�ص ال�شويف، قا : املقلِّد اأي وا�شع القالدة كما اخلزام، املُعلم(.

الكتيبة  تعني  كلمة  ال�شيعة  اإّن   : نقول  اأعــاله،  منه  بّد  ل  كان  الذي  التكرار،  بعد 
اجلي�شية التي تقدم ذاتها فداًء، وهديًا، وقربانًا هلل. ال�شيعة هي الأ�شاحي، الذبائح، اأو هي 
م�شطلح رمزي نفهمه بربطه بالت�شحية بالب�شر، وبذبح الذات، وبال�شت�شهاد، ونكران الفرد 

اأي اإعطاء الذات هلل اأو للجماعة اأو للمعبد بل وجريان املعبد واأهله.

اأو تلك ال�شعرية، بوا�شطة و�شع �شرطٍة هي عالمة ممّيزة  ويكون ذلك الحتفال، 
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ال�شوفية اجلاهليِة عبارًة عن قطعة �شوٍف  اآخر، عند  قلنا يف عمل  اأنها كانت، كما  وجدنا 
تو�شع ك�شارة. فالتعبري عن تلك املرموزة، ال�شوفية اأو ال�شيعية، يجري وفق اأوالياٍت الإعالم، 
قالدة،  و�شع  اأي  لل�شحية  التقليد  الإ�شعار،  الت�شومي،   : الآخر  عملنا  يف  فعلنا  كما  للمقارنة 

الت�شويف )�شار ابني �شوفة(، نذر ولٍد للكعبة اأو للذبح، للت�شييب اأو كب�ص فداء...

ج ال�ّشرطة وال�شوف، كعالمٍة ترمز للت�شحية وال�شت�شهاد اأو للت�شييب والتكفري: 
اإ�شافة على ما ورد اأعاله )يف الفقرة : ث( قد ن�شتطيع اأن جند، بعُد اأي�شًا، ب�شي�ص دليل 
ي�شاف. فقد قلنا اإّن الإعالم يكون بو�شع قطعِة �شوٍف اأو بو�شع �شرطة، ويف احلالتني تعبري 
عن اخلروج عن الذات اإىل ملكية اإلهية، وتعبري عن الت�شحية وال�شت�شهاد. األ ن�شتطيع ال�شري 
خطوة اأعمق فنطرح اإمكانية وجود عالقٍة ما بني ال�شرطة وال�شوف ؟ ل بّد، يف الفر�شيات 
باأّن  الظّن  اإذن،  نود،  وال�ّشندات.  املوؤّيدات  عن  نفت�ص  اأن  قبل  التّخيل  من  نوٍع  من  العلمية، 
ال�شرطة هي �شوف اأو �شيء ما قريب من ال�شوف اأو قريب من الغنم الرامز، �شحريًا، اإىل 

ال�شحية امل�شّيعة والهدي وما اإىل ذلك من طقو�ٍص تعبديٍة وتكفريية جاهلية.

يقول القامو�ص املحيط : اإّن ال�ّشَرَطني هما جنمان من احَلَمل )الغنم، ال�شحية، 
قريّن  حمِل  بوا�شطة  الإعالم  اإذن،  َرطة،  ال�شَّ تكون  فهل   .8 قرناه  وهما  الهدي...(،  الفدي، 
حمل 9، وهنا نكون يف الت�شيع؛ بوا�شطة و�شِع ال�شوِف وعندئٍذ نكون يف الت�شويف اأي الإعالم 
بال�شوف ؟ ويف احلالتني فاإننا نبقى، كما قلنا، يف التعبري عن بيع الذات  �شحيًة  بوا�شطة 
امت�شا�ص خ�شائ�ص الغنم اأي نقل خ�شائ�شه اإىل الب�شر عن طريق اأكله اأو ارتداء �شوفه اأو 
حمل قرَنْيه. واإذا ُطِرح ال�شوؤال عن اإغفال املوؤرخني لهذه الفر�شية يف تف�شري اأ�شل الت�شوف، 
ثم يف تف�شري م�شطلح �شيعة، عندئذ نلجاأ للجواب املعروف : لقد حما امل�شلمون ما مل يتوافق 
مع القراآن من طقو�ٍص تعّبديٍة جاهلية. وهناك رّد اآخر يقول باأن الطقو�ص الدينية وامليثولوجية 
الكثرية  الهاجعات  مع   اجلماعي  الالوعي  يف  وتبقى  ثوبيًا،  تتغرّي  بل  متوت  ل  واملعتقدية 

دمية املطمورة... واخلربات ال�شّ

يع اأي اأهل مكة 8 �سيعة �سوفة املنذورة اأو ال�سِّ

ـيع والأ�شـياع، يف بع�ص اآيات القراآن، على اأهل مكة. فالقراآن، يف اآية  تدّل كلمة ال�شِّ
 َوَلَقْد اأَْهَلْكَنا اأَ�ْشَياَعُكْم   10 يخاطب اأهل مّكة. كذلك فاإنّنا جند املعنى عينه يف :  َكَما ُفِعَل 
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 .12  ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ �ِشيَعٍة  : 11. والقراآن يعني اأهل مكة اأي�شًا، يف  ِبَا�ْشَياِعِهم ِمن َقْبُل
ذلك ما يقوله مقاتل بن �شليمان اأقدم، اأو من اأقدم، من ف�ّشر القراآن تف�شريًا كاماًل، و�شاحب 

الوجوه والنظائر اأو االأ�سباه والنظائر ) حتقيق �شحاته، القاهرة، 1975، �ص 154(.

فهل ن�شتنتج من هذه الأحكام ملقاِتل، اأو هل حُتّمل تلك الأحكام، ما ن�شتطيع الظّن 
باأّن كلمة �شيعة كانت تعني، من بني ما تعني، اأهل مكة ؟ اإذا كان اأهل مكة هم ال�شيعة، فهذا 
اأي  مكة  اأهل  يعني  كليهما  اأّن  اأو  مت�شابهان  لقبان  والت�شّيع  الت�شوف  اأّن  اأخرى،  مرًة  يعني، 
اأهل اهلل، واأهل احلق، واأقرباء اهلل. وبخطوٍة اأخرى، اأو مبزيٍد من الكلمات، فاإنه اإذا �شح ما 
فهمناه من اأقوال مقاتل يكون عندئٍذ ال�شفّي هو ال�شويف، ويكون ال�شويف واملعِلمون واملقلَّدون 
�شفاٍت خمتلفة لظاهرٍة ت�شحوية واحدة اأو لطريقة عي�ٍص و�شلوٍك واحدة تقوم على اخلروج 

عن الذات، والنقطاع هلل، والت�شحية بالنف�ص، وتقدميها قربانًا اأو فداء، وكب�شًا وَحَماًل...

ع النف�ض  9 الفتوة دليل اآخر على وحدة الت�سوف وت�سيُّ

الفتوى  اأّن  ذلك  وامل�شاعية.  التق�شف  واحدة هي  داخل طريقة  واحدة  وحدة  هما 
وخدمة  اهلل  �شبيل  يف  تقدميها  اأو  وت�شييبها  بالذات،  ت�شحية  وهي  املــوت،  على  مبايعة  هي 
فقد  لقيمهم.  والنبع  الأعلى،  ومثلهم  طريقتهم،  اأ�شا�ص  علّيًا  الفتياُن  اعترب  ولقد  عباده... 
قال اخلليفة العبا�شي النا�شر لدين اهلّل : اإّن عليًا »هو اأ�شل الفتوة ومنبعها ومنجم اأو�شافها 
ال�شريفة ومطلعها، وعنه تروى حما�شنها واآدابها...، واإليه دون غريه تنت�شب الفتيان، وعلى 
: الأوىل  اأمام نقطتني  منوال موؤاخاته النبوية ال�شريفة ن�شج الرفقاء والإخــوان.« وهنا نقف 
هي اأّن الكوفة من اأوائل الأربا�ص التي ظهرت فيها الفتوة )وهو ما جرى يف جمال الت�شوف 
ا�شتلزم  اأًُحــُد، عند خطٍر  اإل علي« ظهر يف موقعة  اأّن القول »ل فتى  والت�شّيع(. والثانية هي 
والت�شويف،  والت�شومي،  وال�شت�شهاد،  والفّتوة،  والإعــالم،  بها،  والت�شحية  للذات،  الإ�شاعة 
لعّل  اإلخ.  للب�شرية، وهديًا، وقربانًا  اأي فداء  اأو كب�ٍص فداء،  النف�ص كحمٍل  والتقليد، وتقدمي 

الفتوة،  هنا، تعاد اإىل اأّنها مبايعة على املوت خدمًة مل�شلحة عليا.

كما اأنّها، فوق ذلك، انقطاع وتعبد، وهي تزّهد واإ�شاعة الذات. لقد كان الِفتيان، 
واأهل الفتوة واملالمة، متق�شّفني، �شابرين، ي�شاِعدون املحتاجني، ي�شحون باأنف�شهم مل�شلحة 
جماعٍة موؤمنٍة اأو مل�شلحٍة عليا. ُيظهرون غري ما ُيخفون، مييتون النف�ص ويلومونها با�شتمرار. 
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واإذن، فنحن نفرت�ص تبادلية م�شرتكة بني معركة بدر، وبني الفتوة يف اأحد، وامل�شارطة على 
َرطة يف قول علي الوارد يف ابن الندمي. ففي املعارك الثالث هذه كانت  اجلنة اأي و�شع ال�شَّ
الق�شية معتربًة اإلهيًة اأو مقّد�شة، وكانت الأو�شاع حرجة تتطّلب الفداء بالذات اأو املبايعة على 
الفناء. وذلك ما دل عليه : ال�ّشرطة والعالمة اأو الت�شومي بال�شوف واللجوء اإىل رموز الفتوة 

وم�شاعية النف�ص والت�شحية الذاتية.

10 ال�سرطة واال�ساعة واخلروج عن الذات اإىل �سرطة اهلل

راأينا اأّن عليًا �شّمى اأ�شحابه بال�شرطة. ومرًة اأخرى نكرر اأّن ال�شرطة هي الكتيبة 
فاإّن  املعنى  وبذلك  املــوت.  على  وت�شارط  املجموع  لأجل  ت�شّحي  التي  اأي  اجلي�ص  يف  الأوىل 
ال�شرطة تلتقي، يف اجلذور، مع الكلمة �شيعة : كالهما يدل على بذل النف�ص لأجل اهلل، وعلى 

الفداء، و...، و...

راأينا، ن�صٌّ جنده عند  ال�شرطة هي، كما  اأّن  بالإ�شافة على ما �شبق،  لنا،  ويوؤّكد 
الطربي الذي يتكلم عن �شرطة اهلل. وهوؤلء قوم يقّدمون النف�ص خدمة لق�شية عليا، ويبذلون 
املُهج يف �شبيل اجلماعة والدين. وهنا توؤخذ يف نظرٍة واحدٍة ويف وحدة دللية م�شطلحات 
مثل : �شرطة اهلل، جند اهلل، �شيعة اهلل، اأهل اهلل... وهي كلها تدّل على اجلماعة التي تبذل 

املهجة تقّربًا هلل، وما حول ذلك مّما ذكرنا اأعاله.

11 ال�سيعة ال�سوفية هم اجلي�ض. جي�ٌض معنّي اأو طائفة الفدائية يف اجلي�ض 
واملنذورون اجلاهليون

يقول مقاتل، الذي ا�شتهر مبعرفته، اإّن ال�شيعة هي اجلي�ص. وهكذا قراأ اآية »الذي 
من �شيعته« باأنها تعني ‘الذي من جي�شه’. فكلمة �شيعة، وفق قول مقاتل، وردت يف القراآن على 
خم�شة وجوه : الوجه الأول منها يدل على اجلي�ص؛ ويعني خام�شها اأهل مكة، وهو الوجه الذي 
قراأناه اأعاله. كما راأينا هنا اأّن ال�شيعة مبعنى جي�ص تف�شرٌي اأوردته القوامي�ص الكربى )الفريوز 
اآبادي، اأعاله : �شابعًا، فقرة : ت(؛ فال�شيعة هم اأوّل اجلي�ص... ثم راأينا اأّن ابن الندمي يعني 
»�شيخ  ت�شمية  يف  موجودة  جي�ص  مبعنى  ال�شيعة  ولعّل  ‘اجلي�ص’.  اخلمي�ص«  »�َشَرَطة  بال�شيعة 

التّوابني« با�شم ‘�شيخ ال�شيعة’.

االإلهي واحلمُل  بنف�سه  امل�سّحي  �سوفة  اأو  ‘م�سيُح’ هاجر 
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اأّن  ترى  التي  فر�شيتنا  ي�شند  ا�شتنتاجَا  املعقول  ال�شتنتاج  اإذن،  يكون،  ؟  واإذن 
ال�شيعة كتيبٌة تفدي جي�شًا، وُتقدم النف�ص هديًة اأو �شحيًة لق�شية جماعة، اأو جي�ٍص اأو دين، 
اأو م�شلحٍة مقّد�شة... وهكذا فاإّن جي�ص ال�شيعة يعني جي�ص الّتوابني ويعني، كما �شبق، جي�ص 
جماعة اأ�شاعت النف�ص اأي خرجت من ملكية الذات طلبًا للت�شحية بالذات، ودخلت يف الفناء، 

يف ملكية اهلل، يف امل�شاعية والت�شييب الذاتي وتقدمي النف�ص قربانًا وفداء وحمّباوية.

)الت�سّيع  امل�سّيعة  ال�سحية  اأي  امل�سّيب  اأو  واآرائ��ي��ة-ال�����س��ائ��ب  12 مفرت�سة 
والت�سّوف والت�سّيب والنذر وال�سحية وت�سييع املتوفى اأي االإماتة وتركه بني يدّي اهلل(.

الت�شّيع  كــون  على  اأخــرى  اأدلـــٌة  نه  نًظّ ما  تقدمي  يف  الإ�ــشــراُع  �شهاًل  الآن،  �شار، 
والت�شّوف والفتوِة طُرق تعبٍد عربية قباإ�شالمية، و�شدراإ�شالمية. هنا نقول، بعُد اأي�شّا، اإّن يف 
النذر املتعّلق بالأ�شاحي �شندًا ي�شاف : اإّن ال�شائبة حيوان ُي�شحى به وفق قواعد وعند �شروٍط 
حمدّدة. ذلك النذر كان يجري اأي�شًا على الب�شر، اأي كان هناك معتقد ُينّذر فيه فرد، حتى 
اأو للخروج عن امتالك الذات للدخول يف امل�شاعية وبيع الذات  اأن يولد، خلدمة املعبد  قبل 
ل هنا، يكفي تذّكر الكثري من الأ�شماء العربية التي  اأي يف ملكية اهلل اأو ممثليه. ول�شنا نف�شّ
ت�شري اإىل ظاهرة الت�شييب مثل : ابن امل�شّيب، ال�شائب، ال�شائبة )ولعّل الإحم�ص غري بعيد، هو 
اأي�شًا، عن ذلك التقدير(. فهل يكون �شائبة اهلل، ذلك الذي ي�شع القيد يف عنقه، و�شاأن اهلل 
وحمل هلل اأو الفدي والهدي، و�شوفة اهلل، وامل�شاع هلل، �شعائر ظاهرٍة تعّبديٍة واحدة ؟ كلها 
ظواهر مقد�شة، وكّلها ت�شرتك يف هدٍف واحد هو م�شيعة النف�ص كيما تعي�ص، على حد املخزون 
يع وال�شيوع ومعنى املوت يف  الالواعي يف اجلذر )�ص و ع( املت�شمن ملعنى العي�ص ومعنى ال�شَّ

كلمة ت�شييع املتوفى.

13 خال�سة الفر�سية واأ�سانيِدها

كان الت�شيع اجلاهلي، يف راأيي، حركًة تعرب عن ارتباط الفرد بق�شيٍة �شامية، باهلل، 
اأو  اأي ملكية للق�شية املقد�شة،  ارتباطًا هو تخلٍّ عن الذات بتقدميها �شحّية وجعلها م�شاعًا 

ملكية هلل، وقربانًا له.

تزعم فر�شيتنا اأّن ال�شيعي، يف الأ�شل والبدايات اأو اجلاهلية بل والالوعي الديني 

علي زيعور
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الإ�شالمي، هو التائب اأو الذي يبحث عن حمو ال�شعور بالذنب بوا�شطة  التق�شف، والتزهد، 
واإ�شاعة الذات لأهل اهلل اأي متليكها هلل.

ظهر لنا اأّن الت�شّيع كان ا�شمًا اآخر للزهد يف اجلاهلية، ثم يف �شدر الإ�شالم. كاأن 
العبادات  اأ�شماء خمتلفة يف  الأقدمون بل وجندها حتت  العرُب  تعّبٍد عرفها  الت�شّيع طريقُة 
الكنعانية القباإ�شالمية. وهي طريقة تقوم على اإعالء الفقر، والزهد، والهتمام بالروحانيات 

اهتمامًا ل ُيعلى عليه.

ال�شيعة �شفة ُتطلق على جماعٍة خرجوا اإىل احلرب. فهم �شيعة اأي مبايعون على 
على  تطلق  و�شفة  لأجلها؛  وي�شت�شهد  نف�شه،  كّل  الفرد  يعطيها  عليا  بق�شية  وموؤمنون  املوت، 

الفرد امل�شيَّع، واململوك للكعبة واهلل، واملنذور اأو امل�شّحى به.

ال�شوف  ولب�شو  ّفة،  ال�شّ واأهــل  ال�شوفيون،  هم  الذين  الأ�شفياء  تعني  ال�شيعة 
اأي الذين يتخلون عن الدنيا قربى هلل. ال�شيعة هم ال�شوفيون، الأ�شفياء، الأولياء، وا�شعو 
الت�شحية  رقبة  يف  القالدة  ي�شعون  الذين  واملقلَّدون  املُْعلمون،  اإّنهم  العالمة.  اأي  ال�ّشَرطة 

الرمزية بحيوان اأو ب�شري.

واأولــيــاوؤه،  اهلل،  اأ�شفياء  هم   هــوؤلء  اأّن  وتعني  مكة.  لأهــل  قدمية  ت�شمية  ال�شيعة 
واأ�شحابه، واأهله، وجريانه واأهل بيته. لقد اأبقى التاريخ املعروف على هذه النعوت لأهل مكة، 

وهي نعوت تطلق اأي�شًا، يف ق�شم كبري منها، على ال�شوفيني.

ال�شيعة ا�شم من اأ�شماء اجلي�ص اأو الطائفة من اجلي�ص التي تكون يف الطليعة وعلى 
ا�شتعداد للموت. وكالفدي والهدي للكعبة تكون تلك الطليعة ناذرًة الذات اأو منذورًة للفناء. 
يتاأكد هذا املعنى يف قول مقاتل اأّن ال�شيعة تعني اجلي�ص، ويف كالم ابن الندمي اأًن ال�شيعة هي 

�شرطة اخلمي�ص، ويف القوامي�ص اللغوية.

هل ال�شيعة، نظري �شوفة، كلمة )جامدة( تعني ال�شحية ؟ كاأن يقال : �شيعة تقع 
اأ�شاع نف�شه هلل  على الواحد والثنني واجلمع واملذّكر واملوؤنث. هل هي حالة ال�شخ�ص الذي 
وللجماعة : لقد كان هناك امل�شّيعة من الأ�شاحي، وحتت اجلذر )�ص و ع( جند الأمر بالتق�شف 

االإلهي واحلمُل  بنف�سه  امل�سّحي  �سوفة  اأو  ‘م�سيُح’ هاجر 
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وتطويل ال�شعر، ثم الظاهرة وعك�شها )جَمَع القوم وفّرقهم(. اإّن الفر�شية ت�شتحّق اأن تدر�ص 
اأو التجربة الينبوعية، مبعزل عن التطور ال�شيمانتيكي للكلمة  من حيث اجلذور، يف الأ�شل 

وملحمولتها التي اأثقلها التاريخ والعواطف واملاآ�شي.

ت�شوف،  ت�شّيع،  التّعّبدية  ال�شرائع  تلك  جزئية  توؤّكد  ال�شابقة  امل�شطلحات  كل 
بنف�شه  وي�شحي  يفدي  م�شيحًا  الذات  النف�ص هديًا، جعُل  تقدمي  بالذات،  ت�شحية  اإحم�شية، 

اأو اإ�شماعيل ذبيحًا فالأرومة هي الإ�شالم اجلاهلي، احلنيفية؛ وهو ت�شليم النف�ص هلل تعاىل.

1 ‘رموز ال�شوف ووظائف الرمزية’، زيعور، العقلية ال�سوفية ونف�سانية والت�سّوف.
�شة،  2 اأي اإ�شاعة النف�ص اأو نكرانها والت�شحية بها، خدمًة لأيديولوجيا اأو دين اأو عقيدِة ال�شخ�شيات املوؤ�شِّ

ظاهرة نف�شية روحية تلحظ يف : الإ�شالم، امل�شيحية...، املذاهب، الأحزاب.
3 التف�سري ال�سويف للقراآن عند ال�سادق...، بريوت، دار الأندل�ص، 1978.

4 ابن الندمي، الفهر�ست، حتقيق ر�شا جتدّد، طهران، 1971، �ص 223.
5 ال�شيبي، ال�سلة...، �ص 18.

6 الفريوز اآبادي، ج 2، �ص 381.
7 م. ع.، ج 2، �ص 381، ابن منظور، بريوت 1956،ج 7، �ص 332.

8 الفريوز اآبادي، القامو�ض املحيط، �ص 381.
9 القراآن، القمر : 51.

10 �شورة القلم، الآية 51.
11 �شورة �شباأ، الآية 54.

12 �شورة مرمي، الآية 69.
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حياة اخلياري )بنت اجلبل(

كيمياء كتابة االأر�ض باحلرف
اإعادة ترتيب املوطن �ِسْعراً، اأّول املواعيد : »ت���اآ« تون�ض*

االأْر����ض  َم��ْن��ِزل  »..وِمــنــه   : ال��ّرُم�����وز  َم��ْن��ِزل  بن عربي يف  الّدين  يقول حميي 
ي �شْيحٌة ما يل بها ِعْلٌم  الوا�ِسعة، وملّا َدخلُت هذا امَلْنزَل واأنا ِبت�ُون��ض َوَقَعْت ِمنِّ
ن �شمعها اإّل �َشقط مغ�شيًّا عليه، وَمْن  اأّنها وقعْت ِمّني، غري اأّنه ما بقي اأحٌد مِمّ
كان على �شطح الّدار ِمن ن�شـاء اجلريان ُم�ْشت�شِرًفـًا علْينا غ�شي عليه، ومنهّن 

َهــا وَمـا اأ�شاَبُه َبـاأْ�ٌص ...«   ْحن الّدار َعلـَى ُعُلـوِّ َمْن �شَقط ِمَن ال�ّشُطوح اإىل �شَ

ْعُر �ِشَراًجا / يف َلْيِل الأ�ْشَياء . ياِتي - َرْمًزا، / َيْعُلـو ال�شِّ حِلَ
)اأدوني�ص(     

‘كرامات’ الّلغة العربّية يف  وفّية ون�شتح�شر  اإذا كّنا ن�شتاأن�ص مبنازل الّرموز ال�شّ
هذه الّلحظة املف�شلّية من تاريخ الأّمة العربّية، فالأّننا موؤمنون بقدرة كيمياء الأبجدّية على 
ر�شد اأبعد ف�شاءات احلرّية، ومن ثّم احت�شان اأرحب باحات احللم، وذلك بناء على زاوية 
التقاط رمزّية خم�شو�شة متزج -مزجا كيميائّيا اأي�شا- بني ثالثّي : الأر�ص العربّية والواقع 
عبارة  ح�شب  القائم  ال�ّشعرّي  الكالم  �شحر  لتح�ّش�ص  حماولة  يف  العربّي،  واحلرف  العربّي 
ياغة  ‘الكيمياء’، مبعنى تغيري بنية الرّتكيب الّلغوي اأوال�شّ الدكتور عبد احلميد جيده »على 
الّلغوية، ملا ُو�شعت له، اأوملا ت�شري اإليه من معان يف الّذاكرة، اأوملا تدّل عليه خارجّيا يف الواقع.«1 
من هذا املنظور اتخذ اأبرز �شعراء احلداثة من اللغة العربّية ملمحًا رئي�شًا للّدفاع عن الهوّية، 
ويف هذا ال�ّشياق يتنّزل احتفاوؤهم باحلروف الأبجدّية، معتربين الحتماء باحلرف تاأ�شياًل 
للهوّية وتنقية للوطن من لوثات الع�شر الهجني. فبوا�شطة احلرف يتح�ّش�ص اأدوني�ص -مثال- 

الرموز  عنوان  حتت  الباحثة  اأجنزتها  دكتوراه  اأطروحة  مو�شوع  هي  متكاملة  روؤيــة  �شمن  املقال  يتنّزل   *
احَلْرفّية يف ال�ّسعر العربّي املعا�سر.
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ِعلل الأر�ص العربّية والع�شر العربّي يف املقطع الّتايل من اأبجدّية ثانية :      
ُل َنْف�شي واأَُمثِّ

اأِلفا، َمّرًة، وياْء  
مّرًة، ]...[   

، املدى الَغْيَهبّي، اأيُّهذا امَلدى الَعربيُّ
ل، كيَف اأُْعِطي ِلَوْجِهي َوجَهَك ِمْن اأوَّ

وِل�شاين اأْم�َشى َغِريًبا
)يق�شد ال�شاعر بـ»هّي بن بّي« : هباء(    . ري َهيُّ بُن َبيُّ وَع�شْ

ل�ْشُت ما �شئُته، ل�شُت ما ل اأ�شاْء
َلْي�ص يِل �ِشرَيٌة، َلْي�َص يِل َمْوِطٌن

ِد َبنْيَ ُحُروِف الِهَجاْء.2 َغرْيُ َهَذا التَّ�َشرُّ
واأفق  املو�شوعي  الواقع  ثقل  بني  ت�شّتتًا  الأبجدية  مفا�شل  داخل  الت�شّرد  ي�شتبطن 
الوحيد  املمكن  لأّنها  الهجاء  حروف  بني  ت�شّرد  �شكل  يف  �شعريًّا  ت�شّظى  وقد  الذاتي،  احللم 
املتبّقي بني يدي ال�ّشاعر. ومن خاللها ي�شّلط ال�ّشعر منظاره الّرمزّي على واقع البالد العربّية 
بني  الــّذات  ت�شّظي  عرب  اإّل  متّر  ل  ال�ّشعرّي  للّرمز  حتيني  عملّية  يف  مدنها  حال  وي�شتق�شي 
الأبجدّية القارئة والأر�ص املقروءة دومنا اإهمال لّلحظة التاريخّية مثلما ا�شتبطنها اأدوني�ص 

يف ق�شيدة تاريخ ومن خاللها يخاطب اأطياف املدن العربّية قائال :    
اأّيُتها املُُدن الَعربّية التي َتتَدْحَرُج يف َغ�َشِق

اللَُّغة
اأَتدْحَرج

َمَعِك
لأََرى َكْيف تَتمّزق عَلى اجَل�شد الَقدمي ثيابه ل لأَتَذّكر   

الأَخرَية.3
بني غ�شق احلروف العربّية وغياهب املدن العربّية ي�شتوطن ال�شاعر خمتزًل املاأ�شاة 

واحللم، ل باعتباره ذاتًا بل باعتباره رمزًا جمعيًّا ترجمة لبيت احلاّلج : 
)جمزوء الّرجز( ـْرمُت لـي َوَطَنــا.4  َف�شِ ِجْئــُت اإلْيُكـم بُكــمُ 

اآلية  هي  مبا  الأبجدّية  حروف  تتجاذبه  القارئ،  �شيتدحرج  اأي�شًا  اللغة  غ�شق  يف 
التدحرج، واملدن العربّية مبا هي قادح التدحرج ومو�شوعه. 

حياة اخلياري
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ا لرمزّية كيمياء احلرف ال�ّشعرّي مرورًا  على هذا العتبار نّتخذ من املدينة حمكًّ
مبرحلتني : مرحلة الّتكثيف : املدينة-احلرف : فيها يتوىّل ال�ّشاعر تكثيف الّدللت الّرمزّية 
 : الّت�شريف  تون�ض؛ ومرحلة  »ت�اآ«  املدينة، منطلقني من منوذج  ا�شم  الأبجدّية يف  للحروف 
احلرف-املدينة : فيها يتوىّل القارئ كتابة احلرف يف حماولة لإعادة نحت مالمح العن�شر 
الأر�شّي بتجّليه احل�شارّي الواقعّي. اأّما منطلقنا يف ا�شت�شراف كيمياء الأبجدّية يف التبا�شها 
العالمة  بني  ال�شوتّية  املحاكاة  اإىل  ي�شتند  اأحدهما معجمّي  فذو منحيني  باملدن- احلروف 
والّدللة وثانيهما �شويّف ياأخذ بعني العتبار الأبعاد الباطنية التجريدّية يف التفاعل مع الّرموز 

ال�شعرّية. 

1 مرحلة الّتكثيف : املدينة-احلرف

ماأ�شاة  ت�شّرب  الأبجدّية على  الواقعي ملدى قدرة  املحّك  املدينة-احلرف هي  لعّل 
الكينونة �شّيما اإذا ما التب�شت بت�شاوؤلت الّثورة مثلما ا�شت�شرفها اأدوني�ص منذ �شنني : 

نَع َثْوَرْه َفْرًدا - ِمْن اأْيَن ِلفْرٍد اأْن َي�شْ
اإّل يف َكِلمات، يِف اأْوَراق ؟

َجْمًعا ـ يا َلْلهْول، َتُكوُن الّثْوَرة 
َمْرعى، و َقباِئَل ِثرَيان.5    

تاأ�شياًل لهذا املنظور ال�شت�شرايّف ينّبه اأدوني�ص اإىل وعيه بت�شامي املمكن ال�ّشعرّي 
على الكائن الواقعّي، موؤّكدا على الّت�شادم بني م�شيئة ال�ّشاعر وم�شيئة الف�شاء، ثّم بني هذا 
اإليها يف هوام�ص  الكتاب هواج�ص وحماذير، وهاتيك الأحالم امل�شار  الّراهن املثَبت يف منت 
املدن حروفًا واأ�شماء جتّدف �شّد اعتباط العالمة الّلغوّية بقدر جتديفها �شّد اعتباط الّثورات 

واعتباط ا�شتب�شار ال�ّشاعر يف اآفاقها الاّلمتناهية. 

املكايّن  مازجني  االآن  امل��ك��ان  اأم�����ض   : الكتاب  عنوان  يف  ال�شتب�شار  حاولنا  فلو 
بالّزمايّن، والتاريخّي بالآيّن، بغية التوّقف عند اآخر نقطة ‘زمكانّية’ رّمزها احلرف ال�ّشعرّي 
للتعبري عن ماآل ‘الثورة-احللم’ لكان هذا املقطع الّنرثي من كتاب َوّراق يبيع كُتب الّنجوم 
�شّت  �شنة  لبنان  على  اإ�شرائيل  حرب  عقب   )2007( واألفني  �شبعة  عام  اأدوني�ص  كتبه  الذي 

واألفني )2006(، واختار له عنوان وردة املاّدة، قال :
َمّرًة، يِف ِدَم�ْشق،

كيمياء كتابة االأر�ض باحلرف. اإعادة ترتيب املوطن �ِسْعَرا، اأّول املواعيد : »ت���اآ« تون�ض
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ي، مَلْ َيْبَق َحْرٌف يف الأْبَجدّيِة اإّل �َشِخَر ِمنِّ
ذلَك اأّنِني كْنُت َدائًما،

اأَ�ْشاأُل الّثْورَة عِن الَوْقِت،
واأَ�ْشاأُل َعِن الّثْورة، َقْتاَلها.

وكاَن بنْيَ �َشَفَتّي ُبوٌق ُيَغّرُد َلها وَلُهْم.6 
رغم اأّن الّثورة التي تخلقها الّرموز احلرفّية �شعرًا ل تعدو كونها ح�شابات م�شّلطة 
كون  عن  ناهيك  ‘الّت�شليط’-،  لعبارة  ال�ّشحرّي  –باملعنى  والّزمانّية  املكانّية  مراجعها  على 
نبوءة ال�ّشاعر ل تتجاوز الكلمات والأوراق، فاإّن تلك احلروف امل�شّفرَة تطّلعاٍت جمعّيًة ُت�شّكل 
واآلت  ا،  وع�شكريًّ �شيا�شيًّا  قد خلقها  العربّي  الواقع  كان  التي  الّثورات  دفاعّية جتاه  فعل  رّدة 

جميعها اإىل نك�شات وهزائم ونكبات. 

منّقاة من  الّثورة احللم  باإر�شاء دعائم  كفيل  ومدينة  ز موطنًا  املرمَّ كاأّن احلرف 
�شوائب الفردانّية والطائفّية. ويف انتظار اكتمال مالمح امل�شهد الثورّي الأبجدّي يبقى ال�ّشاعر 
»على َحْرف« من اأْمره متوّج�شا من ل جدوى ثورة الفرد وفو�شى ثورة اجلمع، مرتّقبا ما ميكن 
اأن تف�شح عنه احلروُف مو�شع املكا�شفات ونظرياُتها املدُن مو�شُع الّت�شاوؤلت. هذه الظاهرة 
الّرمزّية كانت من متواتر ال�ّشعر احلرويّف عند اأدوني�ص يف ن�شو�ص مفرد ب�سيغة اجلمع وتنّباأ 
�شمن  واإدماجها  الباطنّية  بالّرموز  ال�ّشعرّية  القيم  مزج  والكتاب حيث حاول  االأعمى،  اأّيها 
بناء فّنّي قائم على املراوحة بني املنت والهام�ص، ومنه مقابلة �شمنّية بني ‘املتنّبي-ال�ّشاعر’ 

اأي بني الواقع واحللم يف مثل قوله :  و‘ال�ّشاعر-املتنّبئ’، 
اأ �ِشْعًرا . واأنا َمْن َتنبَّ

مَلْ اأَُقْل : ُمْر�َشٌل اأْو َنِبّي 
اء..7 ُقلُت : هذا الَف�شَ

ل ياأخذ املقطع ال�شعرّي من اأبي الّطيب �شوى �شفته )ال�ّشاعر( وكنيته )املتنّبي(، اأّما 
خمّولت اقتبا�ص الكنية فعلى �شلة بالّن�شق الّرمزّي املحّرك لآلّيات ا�شت�شراف ال�ّشعر لف�شائه 
الّتاريخّي. اإّن اأهّم ما يبتغيه ال�ّشاعر التاأكيد على كون التنّبوؤ �شعرًا كفاًل باأن ي�شهر اأفق الغيب 
بقلق الأر�ص، وذلك من منظور مبدع ي�شت�شرف »�شيئًا جديدًا ُيقال ولغة قول جديدة«، ويّتخذ 

زاوية التقاط خم�شو�شة تثق باأ�شطرلب احلروف الأبجدّية م�شبارا ومر�شدا.

اأّن ا�شتيالد طاقة احلروف وت�شكيلها رموزًا اإىل مدن يظّل بحاجة اإىل ح�ّص  غري 
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�شعرّي يفقه اأ�شرار احلروف ولطائفها، حّتى يت�شّنى للّرمز بّث اإ�شعاعات تنبثق من الق�شيدة 
معًا.  اآن  يف  وغايتها  وحمّكها  الرتميز  عملّية  قــادح  باعتباره  التاريخّي  الّراهن  يف  لت�شّب 
بذلك ت�شتقيم قراءة املدينة-احلرف عملّية تكثيف لكيمياء العنا�شر، ثّم تنزيلها من ف�شاء 
�شيميائي جتريدّي اإىل حّيز طبيعّي ملمو�ص حّتى تتماهى مع ما يتح�ّش�شه ال�ّشاعر يف الأر�ص 
من عنا�شر. وهو املنحى الّرمزي الأبرز الذي انتقاه اأدوني�ص لت�شفري املدن العربّية يف �شكل 
حروف مرّتبة ترتيبا اأبجدّيا يف الكتاب، بداأها بن�ّص ِمن دفاتر الَفلَك، وا�شتهّله ببيان �شعرّي 

�شيْميائيٌّ يقول فيه :  
َلقيُط الّنُجوم   

ا�ْشُمه اأَْبَجد   
يٌّ لأَْهوائه. ديُق املُتنّبي وجَنِ �شَ  

َيعي�ُص َعلى قارَعة الَهواء يف �َشَفر َدائم،
خ لْلُمدن.8 رِّ َيْقَراأ َدفاِتَر الفَلك وُيوؤَ  

اإّنه ال�ّشفر اجلديد القائم على قراءة الأر�شّي يف نقطة تقاطع بني الرتاب والهواء 
وبوا�شطته  الآيّن.  و�شعها  را�شدًا  املــدن  قارعة  على  املنت�شب  الأبجدّي  احلــرف  يت�شّربها 
يحاول املبدع اجتناب ال�ّشقوط يف اخلطاب الإيديولوجي املبا�شر الذي �شبق اأن واكب الّثورات 
والهزائم العربّية، فجعل الق�شيدة اأ�شبه ببيان �شيا�شّي مفتقر اإىل الكثري من املقّومات الفنّية. 

ال�شعرّي  ال�شتغال  باآليات  رًا  موؤطَّ اإثراًء  ومدينة  موطنًا  ز  املرمَّ احلرُف  يعّد  بهذا 
وا�شم  رمــزًا  باعتباره  احلــرف  بني  الّربط  على  الّتوظيف  من  ال�ّشكل  هذا  يقوم  احلديث. 
البالد باعتباره مرموزًا اإليه. ولي�ص ذلك ابتداعًا يخ�ّص ال�ّشعر العربّي املعا�شر بل يعود اإىل 
اأدبّية قدمية تقوم على بع�ص الظواهر البالغّية التي يتوىّل من خاللها احلرف  ا�شتعمالت 
ى، وهو املق�شود با�شتعمال »اخلوالف« كما عّرفها الفارابي  الأّول من ال�شم الكناية عن املُ�شمَّ
ومفردها ‘خالفة’ اأو‘بديل’ substitut : »اخلوالف نعني بها كل حرف من حروف املعجم اأو كّل 
لفظ قام مقام ال�شم عندما مل ي�شّرح بال�شم.«9 وقد قادنا الّنظر يف بع�ص حروف املدن اإىل 
تبنّي قدرة احلرف على نقل مظاهر املاأ�شاة املنعك�شة على مراآة الق�شيدة كائنًا �شعريًّا متقّلبا 

بني املجاز والّرمز. 

فكيف يتفاعل ال�ّشعر املعا�شر مع ‘وظيفة املطابقة’ ويحّولها اإىل ‘وظيفة اإيحاء’ ؟ 
الإجابة حّملها اأدوني�ص حرَف املدينة دال، قال :

كيمياء كتابة االأر�ض باحلرف. اإعادة ترتيب املوطن �ِسْعَرا، اأّول املواعيد : »ت���اآ« تون�ض
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امَلِديَنة َدال :
ْيء َنْف�ُشه، والَكِلَمُة  ْيِء يِف امَلِديَنة َدال ُهو ال�شَّ �َشْكل ال�شَّ

ِهي ُحُروفَها. اأنَت، اأَيُّها املقيُم فيها، امَلاأُخوُذ بامَلْعَنى
َل َمديَنَة َلَك َغرْي امَلَجاِز.10

ال�شطالحي  املعنى  اأبجدّية  حروفًا  امل�شّفرة  الأر�ص  يف  بـ»املجاز«  املق�شود  لي�ص 
املتَعارف بل املق�شود به املعنى ال�ّشياقّي املوقوف على املنظومة الّدللّية للق�شيدة احلروفّية. 
حينئذ تتحّول وظيفة احلرف من معطى بالغّي معيارّي اإىل معطى رمزّي ثقايّف ل يخلو من 
بعد اإيديولوجّي يلهج بل�شان حال ال�ّشاعر و�شعبه. لت�شبح العملية مبطنة، �شاعر يكتب حرفًا، 
وحرف يك�شف عن ا�شم، وا�شم يحيل على وطن ما هو يف احلقيقة �شوى كائن �شعرّي كيميائّي 
مكّون من عن�شر طبيعّي جت�ّشده الأر�ص، وعن�شر لغوّي يت�شّربه احلرف. واإذا كانت الأر�ُص 
دى يتوارى ال�ّشاعر خلف كائناته  وت وال�شّ دى. وبني ال�شّ وت فاإّن احلرَف هو ال�شّ هي ال�شّ
مَتو�شع  لزاوية  واأي�شًا  للق�شيدة  اأدوني�ص  انتقاه  عنوانًا  والنداء،  دى  ال�سّ بني  اأي  الّرمزّية، 

احلرويّف من كائناته الّرمزّية :
َداِء َيْخَتبئ َدى والنِّ َبنْيَ ال�شَّ

ِقيِع احُلُروِف َيْخَتِبئ َت �شَ حَتْ
اِئِهنِي َيْخَتِبئ.11     يِف َلْهَفة التَّ

يلمح اأدوني�ص اإىل ما �شيكتنف احلرف – الأر�ص من امتزاج بني العنا�شر الثقافّية 
تلتب�ص  حيث  والّرمز،  املجاز  بني  ما  ال�ّشاعر  اختباءة  الّلغوي  العن�شر  يج�ّشد  اإذ  والطبيعة، 
اأدواته اللغوّية باأ�شولها الطبيعّية وال�شوفّية متخفّية يف ‘ماوراء-الّلغوّي’ méta- langage. فال 
الّتائه  دور  متقّم�شًا  احلروف  �شقيع  بني  من  املعنى  مالحقة  �شوى  مالذ  من  ال�ّشاعر  يجد 
املنقذ، تيهًا يف احلرف اأماًل يف ا�شتيالد املدينة. وهو ما يقت�شي من املتلّقي –بداية- ا�شتدعاء 
احلروف باأ�شدائها الّدللّية املتاحة يف ال�ّشياق ال�ّشعرّي. حينئذ يتقّم�ص ال�شاعر دور املواطن 
الذي يراقب الأحداث عن بعد دون اأن يفتح فمه ببنت �شفة خمافة اأن يكون ‘للجدران اآذان’ 

ح�شب العبارة امل�شاعة والتي ترجمها اأدوني�ص رمزّيا يف اإ�شارته اإىل حال املدينة دال :

َراخ يِف امَلِديَنة َدال ؟ ِمْن اأْيَن َيِجيء َهَذا ال�شُّ
ه، )َما اأَُقوُلُه ُهَنا َيْنَطِبًق َعَلى امَلِديَنة َباء(، َكْيَف َيْحُدث اأَنََّك حت�شُّ

ا َزِفرُيَها  ْي�شً َتَراُه، َتْلم�شُه وَل َتَكاُد اأَْن َت�ْشَمعُه ؟ للُجْدَران ِهَي اأَ
اُء َنْف�ُشُه �َشِهيق.12 والَف�شَ
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اأتكّلم’.  اأ�شمع، ل  اأح�ّص، ل  ‘اأرى،   : ال�شعرّي تعبري جمازّي عن قولنا  كاأّن املقطع 
يف اإ�شارة اإىل م�شادرة حرّية الّراأي وحّق الّتعبري. من الوا�شح اأّن ال�ّشاعر احلرويّف املعا�شر، 
وهو يرّمز مملكة حروف البالد العربّية، ي�شتبطن هاج�ص رّدة فعل ‘مماليك الطوائف’. فمثل 
ور ال�شعرّية امل�شتبطنة ملعاين الرّتويع والقهر مبثوثة يف اإيقاع زفري اجلدران و�شهيق  تلك ال�شّ
الف�شاء يف املدينة الدال، لذلك يبدو تعطيل حا�ّشة ال�ّشمع قرارًا اإراديًّا ق�شديًّا من ال�ّشاعر 
يقيه من مغّبة الكالم وتبعاته. هنا يبدو املق�شد الأيديولوجّي من توظيف الطاقة الإ�شارّية يف 
احلرف، وقد التزم به ال�شوفّية لأنهم عا�شوا ظروفًا م�شابهة، اإّياها ق�شد الق�شريي بقوله : 

لح للّتخاطب باحلروف املنفردة على �شّنة الأحباب يف �شرت احلال.«13 »و�شَ

اإّن عملّية حتيني اإيقاع احلرف املكايّن وا�شتنطاقه بل�شان حال املجموعة يثبت مدى 
ويّف يف خدمة الّراهن الآيّن، بقدر ما يوؤّكد  مهارة الق�شيدة احلروفّية يف تطويع الّذاتّي وال�شُ
قدرة احلرف الأر�شّي على التقاط الّلحظة الراهنة مبر�شده املحيط بالّتاريخ واجلغرافيا. 

ويف ل ميكن اأن ياأ�شر ال�ّشاعر اأو يعزله عن ع�شره. لذلك جنزم باأّن املرجع ال�شّ

قد ي�شّرب احلرف فعلّيـًا بع�ص ن�شيمات حّرية حلروف املدينة وق�شيدتها باأن يتيح 
يقول كلمته  الطوائف’ اأن  ‘مللوك  ويــوؤّرخ  الّراهنة  يعاي�ص ما يجري يف حلظته  الذي  لل�ّشاعر 
ويعرّب عن موقفه من مظاهر الّدمار دون اأن يقع حتت طائلة ‘العقاب’، ففي احلرف الأر�شّي 
ال�ّشاعر احلرويّف جتاوز حال اخلوف واحلرمان واحل�شار،  اأراد منه  ت�شريب لالإيديولوجي 
اإذ ت�شمن الق�شيدة احلروفّية روؤية تاأملّية ذات منزع جماعّي، من �شاأنها اإفراغ �شحنات من 
ال�ّشاعر من اخلطابات  للّتقّية يعفي  القمع والقهر، لذلك وجدت يف احلرف �شبياًل  م�شاعر 
الثورّية املبا�شرة التي من �شاأنها اأن تعّر�ص �شالمته للخطر ل�شّيما اإذا ما كان اخلطاب مبّطنًا 
‘تاء’  ‘دال’ و‘باء’ يقال على املدينة  ‘ملوك الطوائف’، وما قيل على املدينتني  بر�شائل اإىل 

وغريها من املدن احلروف.

فبالإ�شغاء املرهف اإىل حروف املدن العربّية تتناهى اأ�شواُتها اإىل م�شامعنا رجَع 
�شدى لكينونة املبدع ولأوجاع وعاهات طالت كينونة الأر�ص ملتب�شة املالمح م�شّتة الإيقاع بدءًا 
من الأنني والن�شيج والهمهمة وانتهاء بالّتاأتاة التي ا�شتبطنها اأدوني�ص تكرار �شوت وتعّددية 

حدث انطالقًا من املدينة تاء :
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ِمْن ُكلِّ َحْرف
ا َتْخلق امَلدينُة تـاء ُكْر�شيًّ

مْن ُكّل َكلمٍة َتْخلق بْيتًا.14
كاأّن املدينة ‘تاء’ قد اأ�شابت الف�شاء الذي ين�شج الأحداث بعدوى خلخلة الكرا�شي 
هو  : هل  الواقعّي  ومرجعها  الّرمزّية  الّدللة  تكرار احلرف من  فما حمّل  البيوت.  وزعزعة 

تكرار تناغم وتوا�شج ؟ اأم تكرار ن�شاز وتنافر ؟

تذّكرنا تاء مدينة اأدوني�ص بباء املت�شّوفة وقد قال فيها اأحد �شيوخهم : »ما راأيُت 
وفّية �شريان احلرف ذاته  اإّل وراأيُت الباَء عليه مكتوبًة.«15 لي�ص املق�شود باملقولة ال�شّ �شيئا 
والأمكنة  املقامات  جتّدد  بح�شب  احلرف  عني  جتّدد  املق�شود  واإمّنا  خمتلفة  م�شميات  على 
بل حتى جتّدد الأنفا�ص ونب�شات القلب، وذلك بفعل جريان احلرف مع كّل نَف�ص وتفاعله مع 
ع لنب�ص الّزمن داخلنا، بيد اأنها تظّل من املعارف املوقوفة على �شاحب  تغرّي حركة الفَلك املوقِّ
الك�شف دون �شاحب املقام، وبيانه يف ما �شرح ابن عربي بقوله : »ويزيد �شاحب الك�شف على 
العامِل من جهة املقام املذكور، وهو مثاًل ‘ُقْلَت’، اإذا كّررَته من ا�شم بعينه، فتقول لل�ّشخ�ص : 
الّتاء التي يف  ‘قلَت’ الأّول غري  فالّتاء عند �شاحب الك�شف التي يف  كذا’.  وقلَت  كذا  ‘قلَت 
‘قلَت’ الّثاين لأّن عني املخاَطب تتجّدد مع كّل نَف�ص ]...[ وكذلك احلركة التي اأوجد احلّق –
تعاىل- الّتاء الأوىل غري احلركة التي اأوجد عنها الّتاء الأخرى بالغًا ما بلغت، فيختلف معناها 
وفّية وتاء  رورة.«16 على هذا العتبار نقف على خيط رمزّي ناظم بني تاء املنظومة ال�شّ بال�شّ

الق�شيدة احلروفّية املعا�شرة من حيث قدرة كلٍّ منها على الّتفاعل فالّتوالد. 

لكاأّن تاء املخاَطب التي اأطنب ابن عربي يف �شرح ت�شّكالتها وجتلياتها اإمّنا هي تاء 
بريوت’ الّذكرى غري املن�شّية، ثّم اإّنها بعد  تون�ض’ الّراهن املعي�ص وهي اأي�شا تاء ‘اأنِت  ‘اأنِت 

كّل هذا وذاك تاء ‘اأنِت/اأنَت’ : ممكن املدن واحتمال الّثورات.  

من الوا�شح، اإذًا، اأّن احلرف-املوطن كان وما يزال عادًل يف توزيع الآلم والآمال 
تون�ص.  لتاء  الآن رجع �شدى  اأ�شوات احلروف  اإلينا  تتناهى  العربّية جمعاء. كذا  املدن  على 
فلي�ص ذكر املدينة الواحدة اإّل من قبيل دللة اجلزء على الكّل، غري اأّن ال�شعر الرمزّي يظّل 
م�شتع�شيًا على التلّقي اجلمعّي، مّما ي�شطّر ال�ّشاعر للتخّلي اأحيانًا عن الّتلميح والّلجوء اإىل 

الّت�شريح من قبيل ما ذكره اأدوني�ص يف ق�شيدة مّراك�ض / فا�ض :  
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وت، اأعِني وِحني اأَذُكُر  َبرْيُ
َيا�ص   َبْغَداد   الَقاِهَرة ِدَم�ْشق   الرِّ

م واأْغَتبط اأَذُكر َقَباِئَل َتَتَهدَّ
بَّى َعَلى َيَدّي ! 17 َكاأَنَّ املُ�ْشَتْقِبَل َيرَتَ

املدن رغبة جاحمة يف ملء  ت�شتبطن حروف  البناء  اإعادة  الهدم وحلم  واقع  بني 
ور املتهّدمة  الّثغرات التي اأحدثها الواقع. حّتى حتّقق  تلك الغاية فهي بحاجة اإىل تعميق ال�شّ
حّتى تكّثف �شحنة الّرموز اللغوّية البّناءة. لذلك عادة ّما ي�شتبعد ال�ّشعراء الوظيفَة املجازّية 
الّرمزّية  ‘الوظيفة  بـ  عنه  الّتعبري  ميكن  ما  عليها  ويبّجلون  الأبجدّية،  للحروف  الت�شويرّية 

الإحيائّية’. 

الأ�شماء  حــروف  بتغيري  الإبـــدال  لعبة  يف  مهارة  احلــرويّف  ال�ّشاعر  اأبــدى  ومهما 
ا ‘للمدينة الفا�شلة’ لأّن اأ�شل الّتوا�شع قابع يف املنايف  واأ�شماء احلروف فلن ي�شوغ ا�شمًا نهائيًّ
البعيدة املمتّدة مّما قبل حاء احلرب اإىل ما بعد حاء احلرّية، ومّما قبل احلرف اإىل ما بعد 
الّنقطة، وهذا ما يطيح مبقولة الّتكرار املجايّن حلروف ترت�شم اأ�شماء ملدن اأو مواعيد تعيد 
الّرمزّي بني تكرار احلروف وما حتيل عليه -عيانيًّا-  الّدليّل  التعالق  اأّن ذاك  بيد  نف�شها، 
الّروؤية  من مدلولت ين�شوي �شمن »معنى خا�ّص اخلا�ّص«18 على حّد عبارة اجلاحظ. هذه 
فوّية ال�شت�شرافّية امل�شّرعة لتكرار احلروف هي التي اأوماأ اإليها اأدوني�ص يف املقطع الّتايل  ال�شّ

من الكتاب :
علَّمْته املُِحيطاُت اإيقاَع اأْمواِجها -

مال و اأ�ْشكالها، حاَرى ُر�شوَم الرِّ َعلَّمْتُه ال�شَّ
مل ُيح�ّشوا باأ�ْشرارها و باأ�ْشراِره 

ه - و قالوا : مل يح�ّشوا الفروقات يف نْب�شِ
َتتكّرر األفاُظه 

ِمْثلَما َتتَكّرر اأياُمه.
ِحكْت َوْردٌة  �شَ

َتتقّلُب يف الِعْطر اأْوَراُقها.19
حك بدل الكالم، وفيه تهّكم من عدم بلوغ الآخر  اأبلغ ما يف رّد ‘وردة’ اأدوني�ص ال�شّ
املعيارّي املغزى من الّتكرار، ثّم الّتعايل على الّرد، ذلك اأّن اخللفّية الذاتّية باأبعادها احلياتّية 
الّل�شيقة بتجربة ال�ّشاعر، كانت املحّرك الأ�شا�ص لالأدوار املتعّددة التي يلعبها كّل حرف ل 
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التاريخّية، مبا يطيح مبقولة  الأحــداث  وقائع  بل على م�شرح  الق�شيدة فح�شب  على م�شرح 
الّتكرار العتباطّي. 

من ثّم فاإّن ما بدا على املدينة تاء من فو�شى الأ�شياء وفراغات الأمكنة اإمّنا هو 
‘تون�ص’  ُترّددها  فتئت  ما  الإمكان  مطلق  على  مفتوحة  لـ‘تاءات’ متوّترة  اإيقاعّية  ت�شكيالت 
قيم  يف  املكنوفة  امل�شتقّرة  النهايات  تاء  حت�ّش�ص  باجتاه  م�شنية  �شَفر  رحلة  يف  و‘بريوت’ 

‘الكرامة’ و‘احلّرية’ و‘الهوّية’. 

تتجاوزه  اإمّنا  الواقعّي  املرجع  تتوّقف عند حّيز  الواحد ل  تلّونات احلرف  اأّن  غري 
اإىل مدى معريّف اأرحب يكت�شي ُبعدًا فل�شفيًّا حتوكه عذابات ال�ّشاعر العربّي املعا�شر يف املنايف 

املتعاقبة : منايف الّذات ومنايف الوطن ومنايف الأبجدّية.

يف منايف الأبجّدية �شت�شبح احلروف يف ف�شاءات للخلق جديدة توّفر لها اأريحّية 
يف ف�شائها الوجودّي فتتمّطط دللت احلروف ويّت�شع مفهوم املدينة والبالد لي�شمل الأر�ص 

باعتبارها العن�شر الطبيعّي الأرحب واحلا�شن الإن�شايّن الأ�شمل.

ور ال�شعرّية كثافة يف مواكبة حلظة حتّول املدينة احلرف اإىل عن�شر  لعّل اأ�شّد ال�شّ
بقدرة حرف  ال�ّشاعر  ثقة  نابعة من  الّرمزّية  ورة  ال�شّ تلك  باحلياة.  ناب�ص  طبيعّي كيميائّي 
الأر�ص منفردًا على مللمة كينونته بعون من هوّيته الطبيعّية والثقافّية مثلما هو احلال مع تاء 
املدينة-الأنثى وقد ا�شت�شرفها ال�شاعر �شوقي بزيع يف ق�شيدة َتْنومية الأطياف )تاء( قائاًل :

ِبِرْفٍق،
َوِمْن ُدوِن ِريٍح ُت�َشاِند ِن�ْشَياَنَها،  

َفرْت ) َتـاُء ( اأْلواَنها �شَ  
َماواِت   َفى ال�شَّ َت اأَ�شْ حَتْ  

ْرِق  و اْرَت�َشَمْت َبنْيَ َهاَلِتها الزُّ  
َياْء، اأَْيُقونًة ِمْن �شِ  

وَرٍة مَلْ َتُكْن َت�ْشتقرُّ َعَلى �شُ  
ر اإِْمَعاَنها يِف التَّخّفي  َكْي اأَُف�ِشّ  

َو مَلْ تكن الأبجدّيُة َتْكِفي   
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ِلَكي اأْقتِفَي َخْيَط اأَْنَفا�ِشها  
َواِقي َوِهي ُتوَلُد ِمْن َزْقَزَقاِت ال�شَّ  

وِمْن َهْدَهَداِت احِلَداْء.20  
لنب�ص  ي�شتحيل احلرف جَملى  ال�ّشواقي وهدهدات احلداء«  اإيقاع »زقزقات  على 
ْو�شق الق�شيدة ويوّقع كلماتها على تنغيم غنائّي يحتفي بحدث بعث الأر�ص  حياة جديدة مُيَ

واإحيائها بكيمياء الإيقاع ال�ّشعرّي. 

اإّن اخللفّية املعجمّية امل�شّكلة لتاء بريوت عند ال�شاعر �شوقي بزيع ولتاء تون�ص يف 
واقع حال القراءة هي التي �شنتوىل و�شلها بخلفّية ثقافّية اأ�شّد جتريدًا تتقاطع فيها العنا�شر 

الطبيعّية للمدينة مع الّرموز ال�شوفّية لالأبجدّية.

من هذا املنظور الّتجريدّي يطرح ال�ّشاعر املعاي�ص لّلحظة الّراهنة اأعمق ت�شاوؤلته : 
كيف �شيتوىّل ال�ّشعر حتجيم ذلك الرّتاكم الهائل من الآلم والإحباطات ؟ ومن اأين للق�شيدة 
مقطع  اأدوني�ص  �شّمنها  الّت�شاوؤلت  هذه  ؟  الّدمار  م�شرية  َحْرِف  على  قادر  بَحْرف  الّرمزّية 

تخطيطات من ق�شيدة تْكوين :  
َهِل الِعَياُن َمْكُفوٌف َعْنَها ؟( )هل الإ�شاَرُة اإَلْيَها َع�ِشرة ؟  

ِباأَيِّ �َشْيٍء َيْنَعُت الأَْر�َص ؟
َتَداْخاًل  َتاَلُب�ًشا   ِباأَّي �َشْيء َيْذُكُرَها وَيْحِكيَها ؟   

َو�ُشْفاًل ا  ُعُلوًّ      
َتْعِريًجا وا�ْشِتَقاَمة.21  

اأي  اأدوني�ص،  عبارة  حّد  على  الع�شرة«  »الإ�شارة  �شوؤال  هو  اإذًا،  املعنى،  �شوؤال  اإّن 
�شوؤال الّرمز الكفيل بحكي الأر�ص ل حماكاتها، ويعك�ص املقطع ال�شعرّي احلاجة امللّحة اإىل 
ا�شتحداث اآلّيات �شعرّية قادرة على جماراة التحّول الطارئ على ‘واقع الأر�ص’ ل ملجّرد نعته 
‘اأر�ص الواقع’. فكانت  ا بل لالإ�شهام يف تقوميه ومعاجلته على  وو�شفه والتعبري عنه جمازيًّ
على  قلقًا  توزيعا  املوّزعة  العبارات  من  انطالقًا  اعتالله  مظاهر  اإىل  النتباه  بلفت  البداية 
ا/ �شفاًل، تعريجًا/ ا�شتقامة.( ومن الوا�شح اأّن ال�ّشاعر  ف�شاء الن�ّص )تالب�شًا/ تداخاًل، علوًّ
يعّول على املخايلة الب�شرّية الكفيلة بالّتعبري عن علل الأر�ص ولكن مبعان بّناءة اأكرث لطفا، 
متا�شيًا مع عنوان الق�شيدة تكوين، حّتى يوحي باأّن تلك الت�شاوؤلت هي بداية ‘تخطيطات’ 
تتوّلها الق�شيدة حينما تقّرر اأَن تختّط لنف�شها طريقًا جديدة قادرة على النهو�ص بالأر�ص 
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اأدوني�ص  ق�شيدة  عنوان  الوجودّي يف  احلا�شن  ومثلما ح�شر  الأبجدّية.  رموزها  تفعيل  عرب 
تكوين، يح�شر احلا�شن احلريّف الذي �شينه�ص بعملّية التكوين والإحياء يف ق�شيدة تنومية 
َتْكتب  َكْيَفَ   : نف�شه  ال�شوؤال  ل�شوقي بزيع وقد ت�شّمنت تخطيطات لالإجابة عن  الأطياف تاء 

ُة املوطَن-املدينة ؟ ْمِزيَّ يدُة الرَّ الَق�شِ

اإّن امللمح الأبرز يف رحلة الّرمز هي كونها رحلة كتابة ل رحلة قراءة، لذلك ترتاجع 
حّيز  من  التحّول  يتيح  مبا  الكامنة،  الّرمزّية  العنا�شر  وتتقّدم  القائمة  املعجمّية  العنا�شر 

الّتكثيف اإىل ف�شاء الّت�شريف، ومن قراءة الأر�ص باحلرف، اإىل كتابة احلرف بالأر�ص. 

2 مرحلة الّت�سريف : احلرف-املدينة

املق�شود بها اأن يتوىّل ال�ّشاعر �شّخ حروف املدينة بجرعات حياة م�شتمّدة اأ�شاًل 
بغة الّتحويلّية كامنة  من حماكاتها للعنا�شر الطبيعّية اأو من ا�شتمداداتها الثقافّية. هذه ال�شّ
‘خماطباتهم’ من قبيل ما  ال�شوفّية يف  الّرمزّية للحرف، وقد حت�ّش�شها  الكينونة  اأ�شاًل يف 
ذكره النّفري يف موقف املح�سر واحلرف، قال : »وقال يل ما ينقال ي�شرفك اإىل القولّية، 
ويّف مع الّراهن  ِريٌف.«22 لعّل تقاطع الّرمزّي ال�شّ والقولّية قول، والقول َحْرٌف، واحَلْرُف ت�شْ

العربّي كفيل باأن يجعل من احلرف َمقام ولدة. 

احلرف : َمقام والدة 
�ص مل يقله ال�ّشعر ومل  اإّن حماولة كتابة نقطة رمزّية حمتَمَلة حلرف رمزّي مفرَتَ
اإبداعّية متباينة ل يجمعها  اأدبّية خمتلفة وف�شاءات  تكتبه الق�شائد، يتطّلب �شهر مفاهيم 
�شوى الّتوق اإىل اختبار مدى كفاءة اأبجدّية ال�ّشعر بو�شعها على حمّك الّلحظة الّراهنة و�شوًل 
اإىل حتقيق الّتماهي الفريد بني كّل من هوّية الّذات وهوّية الأر�ص وهوّية احلرف، حّتى َليبدو 
على  حر�ص  دون  من  به  الإحاطة  تت�شّنى  ل  واإحياء  بعث  بطق�ص  اأ�شبه  الّنقطة  كتابة  حدث 

حما�شرته بال�ّشروط املو�شوعّية للكتابة األ وهي : املكان، والّزمان، وال�ّشكل، والإيقاع. 

ولي�ص الف�شل بني هذه امل�شتويات اإّل اقت�شاء منهجيًّا، ذلك اأّن الق�شائد احلروفّية 
عادة ّما ت�شتوعب هذه العنا�شر جمتمعة. اأّما ارتباطها عندنا فارتباط تالزم وتكامل كفيل 
اأوعزت  وقد  احللم-احلياة-احلرية.  نقطة   : الّنقطة  لولدة  احلا�شن  العاّم  الف�شاء  بتهيئة 
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اإلينا الظروف احلاّفة باملوطن انتقاء املقّومات التالية اأحواًل ل�شت�شراف حرفه وال�شتب�شار 
يف نقطته : 

مكان الولدة : هنا : الأر�ص / الّن�ّص.
زمان الولدة : الآن.
�شكل الولدة : )ل(.

اإيقاع الولدة : ) َحـاآ (.

�سكل الوالدة : الم األف ) ال (  
لقد اأّكدت مرحلة تكثيف ‘املدينة-احلرف’ على احلاجة امللّحة اإىل اأن تولد الّنقطة 
الّزمان/   : اأبرزها  الثنائّيات  دائما رهن جملة من  فتظّل  الولدة  كيفّية  اأّما  و‘الآن’.  ‘هنا’ 
اإىل  وت/ اخلــّط، و�شوًل  الأنــِت، وال�شّ والأنــا/  الــرتاب،  واملــاء/  الأر�ــص،  وال�ّشماء/  املكان، 
احلرف/ الّنقطة. ول حرف يف الأبجدّية العربّية كّلها اأقدر من الاّلم األف على ا�شتيعاب تلك 
لكّل  مو�شوعّيا  �شرطًا  باعتباره  والّتكامل  الزدواج  بني  اجلمع  على  القائمة  الّرمزّية  الأبعاد 
ولدة. ومن البنّي اأّن حرف الاّلم اأِلف )ل( ينتحي منحيني رمزّيني، فهو من ناحية رمز �شكلّي 
لالأنوثة، وهو من ناحية ثانية حرف نفي ونهي يختزل معاين الّرف�ص والّثورة. فالغرابة واحلال 
تلك اأن ينتقى ال�ّشعر اأيقونة اجل�شد دون �شواها حّتى ينحت عليها لم الّرف�ص طاملا اأّن اجل�شد 
ت�شتقيم  بذلك  الإ�شالمية.  العربية  الّثقافة  يف  والجتماعي  الّديني  املحظور  منطقة  يحتكر 
قراءة حروف املدينة اأ�شبه بقراءة يف »دفرت املع�شية« كان اأدوني�ص من اأكرث املتحّم�شني لها، 

يقول يف الكتاب :
َيه اأَْقَراأُ الَيْوَم يِف َدْفرَتِ امَلْع�شِ
ْف�ِص ـ َلَءاِته �َشَذَراٍت َعِن الرَّ

ُل  َو ِجَراَحاتَها، َو اخُلُيوط الِتي َت�شِ
اجُلْرح بالأُْغِنَيه.23

اأو �شرًخا يف�شل ال�ّشاعر  ‘لءات’ الّرف�ص جرًحا  ل غرابة واحلال تلك اأن جت�ّشد 
عن كّل ما هو عر�شّي ومعيارّي بقدر ما ت�شمن و�شل اأ�شالع مثّلث )ل( بدائرة الكون : ما 

ظهر منها وما بطن. 

ثّم  وزمانًا  مكانًا  احلرف-املدينة  بولدة  احلاّفة  الّظروف  خمتلف  على  اعتمادًا 
اأغنيٍة  اإيقاَع  فيه  ’ وال�شتب�شار  الـ‘حـاآ اإيقاع  تن�ّشم  ميكننا  ودماْء،  مياٍه  وكيمياَء  خطٍّ  ت�شّكَل 

كيمياء كتابة االأر�ض باحلرف. اإعادة ترتيب املوطن �ِسْعَرا، اأّول املواعيد : »ت���اآ« تون�ض
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�شينه�ص  ما  كّل  اأّن  ذلك  الــولدة،  لإك�شري  كيميائيًّا  ا�شتقطارًا  اإّياه  متخذين  ُحلم،  وه�شي�َص 
به احلرف من اأعمال اإجنازّية اإمّنا هو ترّددات دللّية حلاء حلم ال�ّشعر يف اأن يعاود ترتيب 
‘املنع’،  مبيمات  لة  ال�شّ ‘امليمّية’ وثيقة  ال�شوائب  خمتلف  من  حتريره  ‘حـائّيا’ بعد  املوطن 

و‘القمع’ و‘املوت’.

اإيقاع الوالدة : )ح�اآ(
امل�شّمى  الأر�شّي احلّي  اأّن ذاك اجل�شد  الولدة  اأهّم ما يعنينا يف قراءتنا لطق�ص 
الذي تهبط احلياة منه، وقد توىّل ال�ّشعراء اإ�شقاطه على  احلرف  هو  ‘مدينة’ و‘وطنا’ اإمّنا 
اأن  اأّن املدينة العربية قادرة على جتديد ثقة املبدع العربّي يف  اأنوثة الأر�ص ع�شاهم يثبتون 
يحلم بها وفيها مّتكئني يف ذلك على �شند رمزّي �شويّف قوامه الثقة بكيمياء احلرف العربّي 

وكراماته. 

من الت�شقيقات الّدللية املن�شربة من الاّلم األف واملوّقعة حلاء احللم ترت�شم اأطياف 
الأنثى-املدينة يف حال املخا�ص »كاأبعد ما ُي�شتَهى الّطْيف«، ق�شيدًة يقول فيها �شوقي بزيع :     

ُق يِف َما ُتِريَنا احُلُروُف - الإ�َشاَراُت  ُنَحدِّ
اأَْو َما ُتِريَنا الّطُيوُر - الّتَعاِزمُي 

اأَْو َما ُتِريَنا اخُلُطوُط 
ُر اأَْقَوا�ُشَها كالإَِناِث  الِتي َتَتَكوَّ

اَهى  َعَلى ُزْرَقٍة َل ُت�شَ
ُل : و َن�ْشاأَ

ْهُر مْن ُفْرَجٍة يِف الأََناِمِل  َهْل َيْنَبُع النَّ
ُيوِف  ِليِل ال�شُّ اأَْم ِمْن �شَ

ُنوْن ؟ الِتي َغّي�شْتها ال�شُّ
اِمِئنَي  َوَهْل )َلْر( َماأَْثَرُة الظَّ

اإىَل امَلاِء
ْحِر يِف ال�ْشِتَعارِة ؟ 24 اأَْم �ُشْعَلُة ال�شِّ

يقوم املقطع ال�ّشعرّي على تناغم كّلي بني العنوان كاأبعد ما ُي�ستَهى الّطْيف والبعد 
البعد  اإىل  الإ�شارة  الّتعمية يف  ال�ّشاعر  د  تق�شّ ولئن  الكامن يف احلروف.  الّرمزّي  الإ�شارّي 
الّطل�شمي لالأبجدّية ممّثاًل يف الّدمج بني »احلروف والإ�شارات« ثّم بني »الّطيور والّتعازمي«، 
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فاإّن بوؤرة الّدللة الرمزّية ترّكزت يف تلك »الفرجة يف الأنامل« والتي حتاكي يف هيئتها حرف 
�شنني.  �شداأ  بعد  �شليلها  با�شتعادتها  ال�ّشيوف  اإيقاع  وينطلق  الّنهر  ينبع  ومنها  األف،  الاّلم 
الأنامل« واملتعاَرف عليها جمعّيا عالمة ن�شر،  لـ»فرجة  املعيارّي  البعد  الّنظر عن  وب�شرف 
فاإّن ما يعنينا يف �شياقنا احلرويّف الّرمزّي اأّنها اأحد ت�شقيقات الاّلم األف �شكاًل واأحد اأ�شداء 
اإذ تظّل الفجوة الفا�شلة  اإيحاًء،  اأنوثة الأبجدّية واأنوثة الطبيعة  اإيقاعًا واأحد جتّليات  احلاء 
بني الأنامل معينًا ناب�شًا مبمكن اأحالم وولدات نظرا اإىل احلياة املن�شربة منها يف م�شتويات 

رمزّية كيميائّية عّدة، اأبرزها :

تدّفق املاء : مّثلت ‘الفرجة’ عند ال�ّشاعر منبع الّنهر وماأثرة الظامئني اإىل املاء، 
اأجمعت  الّرمزّية لطبائع احلروف، وقد  اأن احلاء حرف مائّي ح�شب املقاربات  ومن املعلوم 

على ذلك م�شّنفات الفال�شفة والفلكّيني واملت�شّوفة وحّتى بع�ص مف�ّشري القراآن. 

اإىل  الّظماأى  حارى  ال�شّ تــراب  حتويل  يتوّقف  املــاء  عن�شر  فعلى  كيميائيًّا  ــا  اأّم
�شل�شال خلق وموطن خ�شب، لذلك مل يكن عن�شر املياه ليغيَّب عن معاجلة مظاهر العتالل 
ِدّية يف غنائّية احلرف املعتل، وقد ج�ّشده  يف احلروف الأبجدّية، بل كان اأحد الإيقاعات النَّ

�شوقي بزيع يف مائّية الياْء، جرعَة �شفاْء ... :    
ْرَخَة َمْن �َشَعوا يِف رْبِعَها اخَلايل ... َو�شَ

اإىَل َحْرٍف
وُحُه املائيُّ َيفكُّ و�شُ

ْحَراْء.25 ُلْغَز امَلْوِت يِف ال�شَّ
ل غرابة يف اأن يخ�ّص ال�شاعر حرف الياء بعن�شر املاء لأّن معنى الن�شبة يف الياء هو 
وُحُه املائيُّ  ُلْغَز املوِت  ما يخّل�شها للّدللة على الهوّية ويحّولها من حرف عّلة اإىل حرف » يفّك و�شُ

ب ُحلمي، هنا ُنزّوج اجُلرَح لالأغنيْه.«  حراء« كّلما هم�ص : »هنا يولد وطني، هنا يتخ�شّ يف ال�شّ

تبدو ثنائّية ‘اجلرح والأغنية’ يف حوار �شمنّي مع كّل من ثنائّية ‘الواقع واحللم’، 
بع�ص  خاللها  من  �شعى  التي  البداوة  لقيم  ا�شتدعاء  جوهرها  يف  واملاء’ وهي  حراء  ‘ال�شّ
عاليك الذين هام بهم اأدوني�ص، فلم ين�ص اأن  �شعراء احلداثة اإىل تاأ�شيل منوذج ال�ّشعراء ال�شّ
اأبرز النجوم املطّوفة يف �شماء  لـ‘ل الّرف�ص’ باعتبارها  اإيقاع لمّية ال�ّشنفرى، و فاء  ل  يف�شّ

املدينة، وبها يتغّنى قائاًل :

كيمياء كتابة االأر�ض باحلرف. اإعادة ترتيب املوطن �ِسْعَرا، اأّول املواعيد : »ت���اآ« تون�ض
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بُّ ُزَهرْيًا َمٌة َل حُتِ جَنْ
ْنَفَرى َو َتْع�َشق لمية ال�شَّ

ًة َفْوَق ِزْنِد الَقِبيل، مَلْ َيَنْم َمرَّ
َو مَلْ َيْرجع الَقْهَقَرى.

ُر َثْوَب الَهِجري، اْحِتَفاًء َيَتَدثَّ
ِبُنْقَطِة َماْء.26

بذلك يتجّلى اجلامع امل�شرتك بني الّرف�ص والّن�شر واملاثل �شيميائّيا يف الاّلم األف 
حرفًا مب�ّشرًا باحللم.

يتّم هذا الّتماهي عرب عملّية نف�ّشّية كيميائّية يتوّلها احلرويّف، تقوم على ا�شتبطان 
عالمات الأبجدّية، فمْزجها بعنا�شر احللم، ومن ثّم ت�شريفها كائناٍت مفعمًة باحلياة. غري 
: مياه  العنا�شر من مياه  �شّربته كيمياء  اأّن مظاهر اخل�شب والمتالء ل تفهم مبعزل عّما 
ورة املائّية التي يعّول  جماع، ومياه األوهة، ومياه دم ودموع، مّما ينتهي بنا اإىل مركزّية ال�شّ
عليها �شعراء املوطن يف تناولهم لكيمياء احلروف وعنا�شرها الّطبيعّية. فلو حاولنا حت�ّش�ص 
العن�شر الغائب الذي ل يتّم املزج واخللق من دونه لوجدناه يف بيا�ص الّن�ّص ال�ّشعرّي، مبعنى 

 .le non dit امل�شكوت عنه وما مل َينقْل

الّراهنة  الّلحظة  تتلّقفها  ما  �شرعان  النَّ�شّية  والبيا�شات  الدللّية  الفراغات  تلك 
حيث حتتّل حروف املدن العربية مركز الّتكثيف املكايّن املهّياأ لتحويل حرف ‘ل’ من النفعال 
اإىل الفعل، اأي من الّتعبري بحروف رف�ص اإىل الّتب�شري بحروب ن�شر، يف عملّية تبداأ با�شتعادة 

»ال�ّشيوف ل�شليلها« ح�شب عبارة ال�شاعر �شوقي بزيع.

ا�ستعادة ال�ّسيوف ل�سليلها : رمزًا اإىل ا�شتعادة الأمل يف الّن�شر. وبالإ�شافة اإىل 
اإىل م�شامعنا �شوتًا يحاكي  يتناهى  فاإّن احلاء  بريق حاءات احللم احلرّية واحلّق  ا�شتعادة 
�شليل »ال�ّشيوف التي غّي�شتها ال�ّشنون«، وح�شبنا ا�شتح�شار ما اأورده ابن �شينا يف ا�شتبطانه 
حلرف احلاء حني ذكر اأّنه »يحدث عن حّك ج�شم لنّي حّكا كالق�شر بج�شم �شلب.«27  ذلك 

بع�ص من اأوجه التقاطع بني املجاز والّرمز يف الّتوظيف ال�شعرّي للحرف.

ت�شّمنته  وقد   : اال�ستعارة  من  ال�ّسْحر  تفتيق  و  ال��ّرم��ز  �سميم  يف  املجاز  اإح��ي��اء 
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املعيارّي  والعن�شر  الّطبيعّي،  بالعن�شر  اللغوّي  للعن�شر  دمج  �شكل  يف  احلروفّية  الق�شيدة 
بالاّلمعيارّي، ولعّل »�شعلة ال�ّشْحر يف ال�شتعارِة« هي اأبلغ عبارة عن وم�شة الّدللة الّطقو�شّية 
املنبج�شة من مزج �شيمياء الأبجدّية بكيمياء موطن يعي�ص حال خما�ص ‘حائّي’. هذا ما منح 
الاّلم األف �شكل الولدة بقدر ما منح احلاء اإيقاعات : »حححـياْه«، »ُححـ... مل«، »ُحححـّرّيْه.« 

عالمة  الهمزة  اإ�شقاط  ارتاأينا  املمكن  على  اأبدًا  منفتحة  تظّل  احلاءات  تلك  لأّن 
متفاوتة  اأ�شداء  املــدن  اإيقاعات  تكون  حتى  بال�شوفّية  احتذاء  باحلرف،  الّت�شويت  وقف 
للـ‘ح�اآ’ املتدّفقة من الاّلم األف دون اأن يكبح جماحها وقٌف ول قطٌع. ولو متادينا يف ال�ّشفر 
للمنحى  �شند  امل�شّمن يف طوا�شني احلاّلج خرَي  الّتايل  ال�ّشكل  لوجدنا  ويّف  ال�شّ مع احلرف 
الّرمزّي الذي انتقيناه مع وعينا الكامل باختالف املنطلقات واملقا�شد. فيكفي اأن نركن اإىل 
بع�ص الّتجريد فنخّل�ص مدن الثورات من اأ�شمائها وثورات املدن من احوالها حّتى نقف على 
الّدائرة  برمزّية  مقارنته  تعّمدنا  وقد  الـ‘ح�اآ’،  اإيقاع  جامع م�شرَتك ميّوج ذبذبات ‘ال’ على 
وفية بقيامها على مركزّية الاّلم األف طاملا اأّن »ل : هي الّذات دون �شفات« ح�شب الّر�شم  ال�شّ

الذي اأرفقه احلاّلج بـ طا�سني الّتنزيه28، و�شّكله على الّنحو الّتايل :  

من البنّي اأّن تنزيل الّلوح ال�شويّف من عليائه ل يحول دون اأن ت�شتمّر الالم األف يف 
احت�شان حدث الإحياء كما ل مينع احلاآ من موا�شلة ترديد اإيقاع البعث وترجيعه. 

�شّكله  ما  اأّن  لنا  لتبنّي  الأبجدّية  للحروف  ال�ّشعرّي  الّتوظيف  الّنظر يف  دّققنا  ولو 
وفّية  ال�ّشعراء رمزيًّا يتطابق اإىل حّد بعيد مع الّت�شّورات الّرمزّية املرت�ّشخة يف املنظومة ال�شّ
حول مائية  احلاء، حّتى اأّن ابن عربي ل يقّدمها على اأّنها رمز لغوّي عرفايّن فح�شب بل �شورة 
رمزّية معّدة لال�شتثمار ال�ّشعرّي، وهذا ما جعله يطرحها يف �شيغة بيان عرفايّن اإن�شائّي موّجه 

ا اإّياه على تدّبر احلاء ولطائفها :   مبا�شرة اإىل املتلّقي املتاأّمل حا�شًّ
َوِر  )الب�شيط( فاإْن تَرّحْلَت عْن َكـْوٍن وعْن �َشَبــٍح       َفاْرَحْل اإىَل َعامَلِ الأْرواِح وال�شُّ

اإَلــى َحقاِئقها جاءْت عَلى َقـَدِر وانُظْر اإىل َحاِمالِت الَعْر�ِص قْد َنَظرْت 
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اأْن َل ُيَدايِن ول َيْخ�َشى ِمَن الِغَيـِر.29  تـُـه   ـْد لـَِحــاِئَك �ُشْلطـاًنا وِعزَّ جَتِ
ة  يع�شد ابن عربي اأبياته ال�ّشعرّية ب�شند نظرّي مفاده اأّن »احلاء حرف من خا�شّ
وامليثّي  الّطبيعّي  الّرمزّية يف مرجعها  الدللة  تر�ّشخ  املاء.«30 ف�شال عن  ة.. عن�شره  اخلا�شّ
والّدينّي حيث التالزم ال�ّشرطّي بني تدّفق الكلمة وتدّفق املاء وولدة احلياة من قبيل قوله : 

  31». »َوَجَعْلَنا ِمَن املاِء ُكلَّ �شْيٍء َحيٍّ

وفّية قد احتكرت الّرمز اإىل احلرف الذي توىّل رفع العر�ص  ومادامت احلاء ال�شّ
املائّي، فال غرابة اأن تلتب�ص يف ذاكرة ال�ّشاعر املعا�شر ب�شورة احللم، واأفق املعنى، و�شْقف 
الّروؤيا ال�ّشعرّية، حيث تندغم احلوا�ّص جميعها، يف طق�ص �شعرّي يتوىّل تزويج الواقع للحلم. 
على اأّن تلك الذبذبات الوجودّية �شتخلع لبو�شها الّتجريدي كّلما اجتهنا قدمًا �شوب الكتابة 
امللتِب�شة  الأبجدّية  هواج�ص  يف  الّراهنة  اللحظة  �شرورات  تقحمها  حيث  احلديثة  الّرمزّية 
وامَلواطن امل�شَتَلبة. حينئذ ل مفّر من اأن يفارق ال�شاعر موقع النفعال بالوجود اإىل موقع الفعل 
فيه وذلك با�شتيالد احلياة عرب جمامعة الّلغة–الأر�ص، كحال اأدوني�ص يف ق�شيدة تْكوين :       

واأْنِت اْمَنِحيني اللُّغَة، بارِكيني، اأّيُتها الأّم /  اأّيُتها الّطبيَعة 
املُوِم�ص.    

ُاْخُرْج اإىل الأْر�ِص اأيُّها الّطْفل 
َخَرَج   

َهَبَط ِمَن احَلْرف   
ا ح د = د ح ا   الأَْر�َص 

نُع َطِريًقا ل تُقوُد اإىل َمكان.32    دائًما َي�شْ  
من رحم احلرف يهبط ال�ّشاعر ليتوىّل اإعادة متثُّل املوطن وترتيب اأ�شيائه. وت�شتمّد 
رموز  بتكثيف  تكوين مرورا  عنوانها  من  بدءا  ‘التكوينّية’  طاقاتها  ‘احلروفّية’  الق�شيدة 
اخل�شب املوّزعة بني اأنوثة الّلغة واأنوثة الّطبيعة ثّم انتهاء بت�شمني امللفوظ القراآيّن الّدال على 
حدث اخللق الأّول. ورغم الّتنا�ّص مع الآية : »والأر�ُص بْعَد ذِلك َدَحاَها.«33 فاإّن ال�ّشاعر يبدو 
حري�شًا على تغيري زاوية التقاطه  للعبارة القراآنّية وخلخلة ن�شقها الوثوقّي، وذلك با�شتثمار 
ما يوّفره اجلنا�ص من ت�شّرف يف تراتب احلروف لكّل من )ا ح د( و)د ح ا( بالإ�شافة اإىل 
�شلبهما خ�شي�شة النتظام اخلّطّي للعالمة الّلغوّية عرب تفكيك اأو�شال الكلمتني اإىل حروف 
مقّطعة حّتى ي�شحذها لت�شكيل دائرة الأر�ص ودْحوها عرب املخايلة الب�شرّية، مّما ُيخرج حدث 
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اخللق عن طوره الغائّي القد�شّي املحّوط بهالة من احلكمة الإلهّية، وينزل به اإىل ف�شاء اأر�شّي 
مقذوف يف الاّلمكان، حمفوف بالإمكان. 

اإّن حال الهبوط من احلرف متّثل بوؤرة الدللة الّرمزية يف قول اأدوني�ص : »هبط من 
احلرف«، وهي حال �شوفّية يف جوهرها ت�شتوحي طق�ص التماهي مع احلرف واتخاذه معراجًا 
للحلول يف الّذات الإلهّية، لكّن املبدع املعا�شر ل ي�شتبطن جتربة احللول ال�شوفية اإّل ليعّدل 
من وظيفّية الّرمز احلريف ويحّوله من معراج اإىل َمْهبط. فحلول ال�ّشاعر ما هو �شوى حلول يف 
الّذات ‘الأر�شّية الوطنّية’ ولكن عرب م�شالك الّلغة ومتاهات حروفها. ويف الّر�شم الّتايل بيان 
لتطّور احلقول الدللية التي حتّركت فيها رمزّية العن�شر الّلغوّي، حيث يبدو الختالف بني 

الكتابة ال�شوفّية القدمية والكتابة ال�شعرية املعا�شرة :

ويف  /  ال�ّشاعر العربّي املعا�شر ال�ّشاعر ال�شّ      
ال�ّشاعر اهلل   )د ح ا(     )ا ح د(  =  

الأر�ص         عروج               هبوط   اهلل 
احلرف   احلرف       )(   ) اأ ( 

            ﹜    ﹜
الأر�ص  املدينة   ويّف   ال�شّ ويف  /  م�شغل ال�ّشاعر    م�شغل ال�شّ

للق�شيدة  الّرمزّية  الّتخطيطات  يف  الأر�ــص  هوّية  ت�شّكلت  احلــرف  �شميم  من 
احلروفّية، وبوا�شطة احلرف يتح�ّش�ص املبدع �شبيله اإىل اإعادة ترتيب عامله بدءًا من ا�شتقطار 

نقطة الأنثى- املدينة. 

من اأنوثة املدينة يتجّلى وجه الحتياج اإىل مائّية الّنقطة. ولئن ا�شتنفرت الكيمياء 
الكفيلة  هي  الّدماء  املاء  نقاط  فاإّن  بالواقع،  احللم  �شهر  بغية  الّطبيعّية  العنا�شر  خمتلف 
وحدها بتحويل احتمال اخللق اإىل يقني. لذلك �شّخرت الق�شيدة احلروفّية �شّتى مكنوناتها 
املعرفّية واآلّياتها الفّنّية حّتى َتقول نقطة املاء : بناء �شعرّيا، ومو�شيقى داخلّية توّقع دعاًء من 
الرّتاب اإىل ال�ّشماء، ومن ال�ّشماء اإىل هذه الأنثى املثخنة جراحًا املفعمة خ�شبًا، والتي ارجتى 

عر و�شالها با�شتنفار الكيمياء واأنابيقها.  ال�شِّ

من زاوية اللتقاط الرمزّية ذاتها مّثل عن�شر املاء اأبعد م�شتويات الرتميز باحلرف 
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اإن يف م�شتوى كتابة الكيمياء اأويف م�شتوى كيمياء الكتابة. لذلك كانت تلك الّنقطة الّزائغة 
‘املاوراء’ و‘املابعد’  اأكرث الّنقاط حظوة عند ال�ّشاعر احلرويّف. ولأّنه حت�ّش�ص فيها  املراوغة 
واإليها  منها  ال�ّشفر  ي�شمن  حّتى  ق�شيدته،  عر�ص  وعلى  اأبجدّيته  عر�ص  على  بها  ن�شّ فقد 
اإمعان الّنظر يف كنهها ي�شي بكونها نقطة واقعّية م�شدودة اإىل الأر�ص  اأّن  دومنا توّقف. بيد 

بجغرافّيتها وتاريخها، لذلك نّزلها اأدوني�ص يف ق�شيدة تاريخ، قال :
ْحَراِئه َيِجيُء ِمْن ُنْقَطٍة اأَْبَعد ِمْن َبْحِرِه َو�شَ  

َجاَوَر الَفَلَك َوَعر�َشُه امَلاَء َوَعْر�َشُه َوَكاَن َعْر�ُشه َعَلى
الّرْف�ص.34

ل يخفى ما يوحي به املقطع ال�ّشعرّي من اندغام بني )ل( الّرف�ص ومائّية العر�ص. 
ومل يكن »العر�ص« ليكت�شب حظوته يف كيان ال�ّشاعر وق�شيدته لول كونه اأكرث الأمكنة والأزمنة 
على  اهلل  فيها  ا�شتقّر  التي  القراآنّية  املنظومة  واأبرزها  الثقايف،  الّرمز  منظومة  يف  ‘مائّية’ 
َعَلى  َعْر�ُشُه  وكان  اأّيــاٍم  �شّتِة  والأر�ــصَ يف  َماواِت  ال�شَّ َخَلَق  الذي  »ُهو   : لقوله  مياه  من  عر�ص 
امَلاِء.«35 اأّما العبارة ال�شعرّية »وكان عر�شه على الّرف�ص« فتختزل ا�شرتاتيجيا تفاعل الق�شيدة 
وفّية، اإذ تتوىّل خلخلة مكانة ‘ال�شم الأعظم’، فال ي�شتمّد  الّرمزية املعا�شرة مع املوؤّثرات ال�شّ
بعيدًا  تائهًا  ا�شمًا  يظّل  لذلك  منه،  ومكانتها  الأر�ــص  من  مكانته  مبقدار  اإّل  عظمته  ال�شم 
‘ل حمفوظ’، هو لوح الق�شيدة  اإّل يف لوح  عن الّثبات خا�شعًا للعبة ال�شتبدال، فال ُيحفظ 
تهّز عر�ص  التي  الأحوال  اأعا�شري  بها  تع�شف  األواح  اآخر. وجميعها  املدينة حينًا  ولوح  حينًا 
ال�شم يف �شمائه وتقّو�ص اأركان زوايا حروفه الآمنة كّلما انعك�ص على مراآة الواقع، فيرتاءى 
ال�شم �شامتًا معزوًل عن امل�شّمى، لكّنه ممتزج بحروف ت�شيء اأ�ّشه الأر�شّي بتجّليه الأنثوّي 

)املع�شوق( مثلما ت�شّوره اأدوني�ص يف مقطع من ق�شيدة حتّوالت العا�سق، يقول فيها :
اِمًتا يِف َغاَباِت احُلُروف، َكاَن ا�ْشُمَها َي�ِشرُي �شَ

واحُلُروُف اأَْقَوا�ٌص َو َحَيَواَناٌت َكامَلْخَمل 
ُموِع و الأَْجِنَحة،36 َجْي�ٌص ُيَقاِتُل ِبالدُّ

يتح�ّش�شه  الذي  الآمــن  احل�شَن  غام�شة،  دامعة  هوّيًة  ُر  امل�شفَّ الكيان  ذلك  يظّل 
ى. حينئذ يحمل عر�ص الّنقطة  ال�ّشاعر يف طيف ال�شم قبل اأن يدركه حقيقة يف كيان امل�شمَّ

بني طّياته اأوىل الإجابات عن �شوؤال احلرويّف : »اأين اأنا من املدينة-احلرف ؟.« 

الإن�شان  بـ»قلب  الأكــرب«  »العر�ص  ال�شوفّية  ربط  الع�شق  قد�شّية  عن  بعيد  فغري 
اأن  ميكن  ل  املواجد  واإ�شراقات  املياه  فيو�شات  بني  املفتوح  احلوار  ذلك  اأّن  بيد  الكامل.«37 
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اإحالة على امل�شرتك الّرمزّي واملجازّي بني ثالثّي القراآن والّت�شّوف وال�ّشعر،  ين�شاب دومنا 
َب ال�ّشاعُر عر�ص احلبيبة »على كّل ماء«، يقول فيه قي�ص بن امللّوح : ففي �شياق طللّي غزيّل َن�شَّ

)اخلفيف( ِة َدارُ  ـٍد للَعاِمِريَّ ُكلُّ جَنْ د  ل َتُقـْل َداُرها ب�َشْرِقـّي جَنْ
وعَلى ُكلِّ دْمَنة اآَثــاُر.38   وَلَهـا مْنِزٌل َعَلـى ُكلِّ مـَاٍء  

اإّنه اأ�شبه بالوقوف على طلل من مياه حيث تفي�ص نقطة الأنوثة على الأر�ص كاملة، 
املائّية فلكي يخّل�شها  الكينونة  ال�ّشاعر احلبيبة حمّل  واإذ يحّل  الهوّيُة.  وُتكّون  الّذاَت  فتغمر 
اأعماق  بل يف  معّلق  ف�شاء جتريدّي  لي�ص يف  ولكن  املكان،  ومطلق  الّزمان  اإىل مطلق  للّرمز 

عا�شق يهفو اإىل مع�شوقه.

بذلك اّتخذ ال�ّشعر من كيمياء املياه رافدًا يحيي روح املوطن ويلملم �شتات الهوّية 
العربّية يف ت�شّظيها مع حاء رياح التغيري، وتطّلعها اإىل حاء نفحات احلرّية، فكانت مائّية حاء 
احلّب اإحدى اإجابات ال�ّشعر عن �شوؤال هاء الهوّية يف متو�شعها بني حّدي احلياة واملوت، ومن 

خالله احتّلت مكانا من ق�شيدة اأبجدّية لأدوني�ص :    
َهـاْء 

- َهْل َت�ْشغُلَك ِفْكرُة امَلْوت ؟
ل. - َنَعْم، لأنَّ احُلبَّ  �ُشْغِلَي الأَوَّ

َهْل ِكتابُة احُلبِّ 
مـاُء َحيـاٍة و َمـْوٍت يف كاأْ�ٍص واِحَدة ؟39  

باأوجه  احلروفّية  الق�شيدة  ان�شغال  الّت�شمية  اإعــادة  عملّية  يف  لفتنا  ما  اأبــرز  اإّن 
الّتقاطع بني حاء احلياة وميم املوت، وقد انعك�شت على املوا�شيع التي اختارها املبدع لهاء 
الهوّية بتوّزعها بني اجل�شد والأر�ص. وهذا ما يجعل من تعدّدية الأ�شماء عن�شرًا م�شاعدًا على 
اإثراء امل�شّمى كما ي�شتحيل امل�شّمى اأي�شًا قادحًا لتفتيق اأ�شماء ‘حائّية’ جديدة تليق بالّتعبري 
عن املنعرجات امل�شريّية يف حياة احلروف-املدن. يف الأثناء يردنا عن�شر املاء املالزم حلاء 
احلياة مبا�شرة اإىل اإك�شري مزاج الهوّية بالّلّذة، بعدما بقيت نقطة احتمال عائمة على عر�ص 
كيمياء العنا�شر. ول �شّك اأّن املبدع احلرويّف قد ا�شتبطن زخمًا اإيقاعيًّا و�شحنًا عاطفيًّا ترّتب 
اأقطاب  عند  واأ�شعارًا  اأذكــارًا  ٍع  موقَّ العرفايّن يف حرف  بالتاأّملّي  الوطنّي  الواقعّي  دمج  على 
وفّية من اأمثال ابن عربي واحلاّلج وغريهما، حيث كان احلاء حا�شرًا »اإيقاَع فْهٍم« �شّكله  ال�شّ
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احلاّلج يف طا�سني الفهم، هكذا :40

من الوا�شح اأّن احلاّلج يحمل هاج�ص الّت�شويت بنقطة معرفة لذلك اختار احلاء 
دون غريها من احلروف ليج�ّشم �شورة الفهم حرفًا مكتوبًا كتابة عرو�شّية مبقطع متناهي 

الّطول، كاأّنها ِظلُّ احلقيقة و�شورة احللم. 

ورة الّذهنّية للّدللة«Image mentale de la signification 41 : كذا  هم�ٌص م�شموع »بال�شّ
�شعرّيا  اإيقاعا  ت�شريفها  توىّل  ثّم  ومن  ‘الهاء’،  متّثل الّن�ص احلرويّف نغمة ‘احلاء’ و�شداها 
وفّية  ورة الّتجريدّية ال�شّ مًا حلدث ولدة احلرف-املدينة، على هذا العتبار ارتاأينا تاأييد ال�شّ منغِّ

بخطاطة اإن�شاد �شعرّي توّقع اأغنية احلاء ال�ّشعرّية �شوتًا و�شكاًل ولونًا، على الّنحو الّتايل :     

طْرق بالقلب على �شندان الّلغة، وكيمياء عنا�شر حروفّية توّقع نب�ص احللم يف ن�ّص 
يعرّب عن هاج�ص الّتوق اإىل الّتحّرر من الّطوق : طوق الّتاريخ، وطوق اجلغرافيا، وطوق الّلغة 
ال�ّشعرّية امل�شتهَلكة. اأّما بديله فلغة جمنونة تتوىّل ت�شريب احللم يف نقطة متو�شع خم�شو�شة، 
وهي واإن اّتكاأت على �شند �شويّف فاإّنها مل ُتغّيب املبدع عن م�شاغله الّراهنة بقدر ما عّمقت 
ا �شّمنه اأدوني�ص ق�شيدة بابل،  متّر�شه بالّتعبري عن الهواج�ص الواقعّية تعبريًا اإن�شائيًّا م�شتجدًّ

وفيها يت�شاءل :
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َهْل للّتاِريِخ َطِريٌق
ئِة امَلْلُعوَنْه ؟ خاِرَج نْزِف الرِّ

َهْل لالأْر�ِص ِكتاٌب
َل َتْكُتُبه اللُّغُة امَلْجُنوَنْه ؟42

اإّنها جتويفة اإيقاع نازفة يفتحها احلرف من داخل كينونة اجل�شد ويتوىّل ت�شييلها 
ورة الإيقاعّية الّدائرّية  �شعرّيًا لت�شريب روؤاه واأحالمه ب�شوت هاتف يف ت�شّنج. وتذّكرنا ال�شّ
وفّية يلّخ�شه ابن عربي يف قوله : »َحـْه : �شلطان حاء  بتمّثل رمزّي باطنّي متداول لدى ال�شّ

الهاء واأخواتها يف عامل الأنوار.. كّل ما يف العامل بكّل حرف منها قد انعَقد وارتَبط.«43 

الإن�شاد  ويّف ي�شحي  ال�ّشاعر و»حْه« ال�شّ الناظم بني »هْح«  الإيقاعّي  بهذا اخليط 
عن  اجلــرح  بتمّخ�ص  امليم  رحم  من  احلــاء  ولدة  لطق�ص  اإيقاعّية  مواكبة  الاّلهث  احلائّي 
دت الق�شيدة احلروفّية ت�ْشييل احلاء من اأحيازها الّنطقية املختلفة بدءا  الأغنية. وقد تق�شّ
من القلب مرورًا بالرئة وو�شوًل اإىل احلنجرة، حّتى تندغم مع اجلرح الّذاتّي الكامن واجلرح 
اجلمعّي الّنازف بغية التاأكيد على مدى ثقة ال�ّشعر بنجاعة الكلمة، طاملا اأّن الكالم كما يقول 
الكلم يف  اأّثر  الكلم وهو اجلرح، كما  نف�شّية رحمانّية م�شتّقة من  موؤّثرة  : »�شفة  ابن عربي 

ج�شم املجروح.«44 

دنا اأن نْنكاأ اجلرح لن�شتب�شر  لأّننا نروم درا�شة اأ�شاليب التاأثري بالكلم، فقد تق�شّ
من خالله يف ال�ّشبل التي �شلكها احلرف الّرمزّي وهو يفّتق ومي�ص احللم من داخل الّنزف 
على اأمل ا�شتيالد نقطٍة موطن مل تت�شح مالحمها بعد، واأقرب ما ي�شعفنا برتجمة هواج�شنا 

جتاه »ت�اآ« تون�ض ق�شيدة ملكة ؟ عارفة ؟ �ساحرة ؟ يقول فيها ال�ّشاعر اأديب كمال الدين :
�شتْنفق ِمن ُعمرها الُتون�ِشّي خْم�َص �ِشنني

رْب عجيبني وهي َتطرق يف ُهدوء و�شَ
بابي الأربعني.

لَت�شاأل اأَما ِمْن َحـاء ؟
اأَما ِمن بـاء ؟  
اأما ِمن َمـاء ؟  

لن اأجيب على طْرقها الذي َيْهدم
�شيئًا ف�شيئًا
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ويوًما فاآَخر
اأ�ْشراَر َحرِفـي..45

املتاأّمل  املنتظر  موقع  ال�شاعر  ن�شاطر  فاإّننا  و‘النوايا’  املقا�شد  اختلفت  لئن 
املتوّج�ص. ففي نقطة التمو�شع الرمزّية ذاتها نقف هنا يف بيت املوطن »تـاآ« يف ح�شرة امللكة 
�شارت على خطاها من اأمريات، نقف الآن م�شت�شرفني ب�شع اإجابات عن اأ�شئلة  ‘تون�ص’ ومن 
طرحناها واأخرى ن�شّرها اإىل حني حّتى ن�شمن تاأ�شرية �شفر اإىل موطن اآخر وف�شحة �شياحة 

�شوفّية يف حْرف جديد.

فاأمام وحدة الّلحظة التاريخّية وتوّحد الآفاق الّرمزية تتعالق الروؤى اإىل حاء احللم 
ع مو�شيقى �شطٍح �شوفّية �شبق لأدوني�ص اأن ا�شت�شرفها يف الكتاب ورّددها بتدّفق غنائّي  املوقَّ

يعانق رياح الّتغيري يف هبوبها على املدينة »ت�اآ« وما تالها وقد يتلوها من حروف مدن : 
ُحـلٌم 
مـْوٌت

َيْجِري يف الأ�ْشياء، ويف الَكِلمات،
ُيزْلزُل ُمو�ِشيقاها .

ُيوِغل يف الإِيقاع،
ْوت . وَي�ْشَطُح يف َطبقاِت ال�شّ

َمـْوٌت
ُيْعِطي ِللَمْعَنى 

َوْجَه امَلـاء
يُت امَلْوت.46  مُيِ

بناء على ما ا�شتبطنته من زخم اإيقاعّي و�شحن عاطفّي ا�شتطاعت ‘حاء’ احللم 
امل�شّمنة يف الق�شائد احلروفّية املعا�شرة اإمياًء وتلميحًا اأن تتحّول اإىل حدث اإجنازّي اإحيائّي 
يف ح�شور التكّلم ويف غيابه بالّتحّرر تدريجيًّا من �شرط القول لتن�شهر بعن�شر املياه )دمًا 
ودموعًا( بعد اأن مّدت الق�شيدة احلروفّية بثالث دعائم يف تعاطيها مع لعب احلياة واملوت األ 

وهي : دعامة الإيقاع، ودعامة الكيمياء، ودعامة الّتاريخ. 

ومي�ص  ل�شتقبال  يتاأّهب  حّتى  احلرف  يتوّلها  للروؤيا  حْتيني  بعملّية  اأ�شبه  اإّنها 
املدن  وركــام  الأمكنة  اأطــالل  الـ‘حـاآ’ على  الـ‘ل’ جمه�شة  مبتورة  ُتركت  قد  كانت  اأحــالم 
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طيلة ع�شور من الهزائم والنكبات، وها اأّن املبدع يعود اإليها حماوًل مللمة �شتاتها بذبذبات 
ويّف. وحّتى  ْطح«47 ال�شّ الكتابة وارتعا�شات احلروف و�شرقات الّنقاط عرب �شحذ رمزّية »ال�شَّ
ل ن�شلب ال�ّشعر �شْرطه املو�شوعّي ونفرغ احلرف من �شرطه الإن�شايّن ل ميكننا تغييب عن�شر 
‘الق�شد’ اأو‘النّية’ اأو ما عرّب عنه املت�شّوفة بـ»الهّمة«48 �شواء اّت�شل الأمر بال�ّشاعر اأوالقارئ، 
احُللم  يْيَنع  الذي فيه  َمْنبت احلرف  الأبجدّي، وهي  العن�شر  لتفعيل  املوؤ�ّش�ص  ال�ّشرط  فاإّنها 
الأبجدّي ثمانية )8( كتب  الّرقمّي  ‘حاء’ احللم برمزها  ب. فغري بعيد عن كيمياء  ويتخ�شّ

اأدوني�ص ق�شيدة ال�ّسماء الّثامنة واأن�شد :
... َنوْيُت اأْن اأَُطـوْف

يف َطَبقاِت ال�ّشْم�ِص والَهـواْء
ُم�ْشَت�ْشِلًما كامَلـاْء،

َتْطَلُع يف الّنّيِة احُلـُروْف
ٌة ... َر�شا�شَ
ٌة ... َر�شا�شَ

ريْق ُر يف الطَّ وال�ّشَجُر الأْخ�شَ
َنـاْت.49 َمَداِئن ُحْبَلـى وحا�شِ

اإّن هذا ال�ّشعر املحّوط باأبجدّية حلم �شامت �شاخب، متاأرجح بني الوعي والاّلوعي 
اإّنه  ونقلها،  والأحا�شي�ص  امل�شاعر  و�شف  يتناول  بل  البعيد،  ول  القريب  املعنى  يتناول  »ل 
اإّنه  الاّل�شعور،  بعمق يف  املدفونة  واأمانيه  الإن�شان  هواج�ص  كّل  ليلتقط  الإن�شان  داخل  يبحر 
ي�شّور هذا العامَل الاّلواعي يف �شور غريبة غرابة م�شدرها.«50 لذلك فاإّننا ما تخرّينا بع�ص 
تّدخر طاقات  بكونها  لثقتنا  اإّل  تركيبها  اأعدنا  ثّم  وفّككناها  ال�ّشعرّية احلروفّية  املقطوعات 

كامنة وت�شت�شرف حلما ‘غري مراَقب’ على �شلة بكيمياء حروف املدن العربّية.

تلك املكّونات الّرمزّية جزء ل يتجّزاأ من ‘كيمياء ال�ّشعر’ التي عادة ّما يحا�شرها 
اأدوني�ص ب�شرطها املو�شوعّي زمانًا ومكانًا، لذلك يختار لها احتفاء بالواقع عنوانًا : 

الَكِلَماُت ِهَي الأَْم�ص 
لَُّف ِمْنَها  يَدة الِتي َتَتاأَ ا الَق�شِ اأَمَّ

َفِهَي الَغد، ـ 
ْعر ؟ 51 اأََهِذِه ِكيِمَياء ال�شِّ

بعد كّل جتربة يقف الكيميائّي ليت�شاءل عن مدى جناعة ما قّدم يف البلوغ بالأبجدّية 
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و�شفاتها  مبختلف  الكيمياء  جوهر  وهذا  الــّذروة.  اإىل  بالق�شيدة  والو�شول  الكمال  مرحلة 
وفّية على وجه اخل�شو�ص، حيث يحر�ص اأ�شحابها دائمًا على لفت النتباه اإىل  العلمّية وال�شّ
املدى الإن�شاين الأ�شمى الذي يتطّلعون اإليه من وراء مهاراتهم يف ا�شتقطار اإك�شري احلرف األ 
ون »كيمياء ال�ّشعادة« باأبواب م�شتقّلة عن �شائر اأبواب الكيمياء،  وهو حتقيق ال�ّشعادة، فيخ�شّ

كاأن ينّبهنا البوين بقوله : »ول�شنا نريد الكيمياء، واإمّنا نريد كيمياء ال�ّشعادة.«52 

كذا كان مق�شدنا اأي�شًا يف هذا الظرف التاريخّي احلاف بالبالد العربّية : تبديد 
ال�ّشعادة« من  »كيمياء  ا�شتقطار  فقط عرب  الأحالم،  وت�شخيم  الآلم،  املخاوف، وحما�شرة 
اإك�شري املوطن. بغية اإدراك هذا املق�شد الّرمزّي الّتعبريّي الوجودّي ارتاأينا معاودة البحث 
على  مفتوحًا  لنرتكه  تون�ص  بتاء  بداأناه  م�شم�ص  حلم  نقطة  يف  جديد  روؤيــوّي  ا�شتب�شار  عن 
مطلق الإمكان موؤمنني بالأبجدّية ح�شانًة لأّية اأجنحة م�شّرعة باجّتاه حاء احلرّية والأحالم 
اجلمعّية. وما هي يف واقع احلال اإّل ح�شانة متبادلة بني كّل من ال�شاعر والقارئ واملواطن 
تكفلها عنا�شر الأبجدّية يف الق�شيدة الّرمزّية، ومنها ق�شيدة املدينة التي يخاطبها اأدوني�ص: 

ْن ُتَها الِباَلُد الِتي اأْنَتِمي اإَِلْيَها، َل اأَ�ْشَتِطيُع اأَ اْفَهِميِنـــي، اأَيَّ
َنِك اإّل باأجِنَحتي.«53       اأَُح�شِّ  

»البالد«  ا�شتح�شاره  لكن جمّرد  موطنًا،  بالأبجدّية  ن  التح�شّ ال�ّشاعر  اختار  لقد 
اآليات  الّرموز احلروفّية دليل على كونها الهاج�ص الذي ا�شتنفر لأجله املبدع  كّلما ورد ذكر 
اإىل  ا�شتدعائها  اإىل  بعدئذ  �شيّحفزه  الذي  الّدافع  هي  املوطن  نقطة  كون  عن  ف�شاًل  الّرمز 
ِفرا�ص الق�شيدة احلروفّية لعّل ال�ّشعر يخترب مدى فحولته يف كتابة املدينة/ احلرف/ املوطن. 

عة متاحٌة لكّل طالب ويف اأّي مكاٍن واآْن ؟  لكن هل اأّن مثل تلك الأنثى املمتَنعة املتمنِّ
يقّدم ال�ّشاعر ا�شرتاتيجيًا لعالقة ال�ّشعر بلحظته الّتاريخّية الّراهنة التي طاملا انعك�شت عند 
اأدوني�ص على حروف املدن العربّية. اإّن الإ�شكالّية املطروحة يف هذا املقام هي : هل ينزل ال�ّشعر 
اإىل ح�شي�ص »الآَخر« اأم اأّن ذاك »الآَخر« هو املطالب بالرتقاء اإىل مراتب الق�شيدة ومقاماتها ؟

الكّمّي،  الّتوا�شل  على  اأّنه ع�شّي  لل�ّشعر هي  العميقة  »اخلا�شّية   : اأدوني�ص  يجيب 
خ�شو�شًا اأّن يف ذات ال�ّشاعر ما ل ميكن نقله اإىل الآخر، اإّل ب�شرب عميق يقوم به هذا الآخر 
يتاأّمل فيها فكريًّا وجماليًّا. هكذا يتطّلب الإبداع مّنا جميعًا  هو نف�شه، عرب الّن�شو�ص التي 
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اأن ناأتي اإليه، بقلوبنا وعقولنا، بفكرنا وح�ّشنا وجهدنا، خالفًا ملا يريده اأهل الّنمط والّن�شق 
وال�ّشمولّية، واأعني القول باأّن الإبداع هو الذي يجب اأن »يتنازل« ويذهب اإىل الآخر.«54 

اأّما لو �شّلمنا مبحدودّية قدرة »الآخر«، يف حاله الّراهنة، على بلوغ مدارج املعرفة 
الّرمزّية التي اأدركها ال�ّشاعر، فهذا منذر باأن يتاأّبد ال�ّشيميائيُّ يف مدار الّتيه حيث ل َمْنزَل 

لنقطة احلرف ول َرْتَق ِلَفْتِق احللم.

لعّل من املهاّم املنوطة بعهدة احلرف الّتعايل على هاج�ص الإبالغ مبعايريه اجلمعّية، 
ولكن يف اأوج الّتماهي مع الّلحظة اجلمعّية بق�شاياها الواقعّية املعي�شة، مّما يوؤ�ّشر اإىل �شفوّية 

يف تلّقي الّرمز-املوطن حرفًا كان اأم ثورًة.      

 : ح�اآ  مع  موعدًا  مع احلرف  املوعد  ويظّل  اأمــره،  حــْرٍف من  على  الكيميائّي  يظّل 
ا :  ا، وَحـقيقيًّ عنواًنا َحـيًّا، وُحـرًّ

ذات يوم �شتفَتح هذه احَلـاء التي كّحلْت 
قلبها ب�ِشّر احَلياة

اآِخر باٍب : بابي الأربعني..«55
اإّنه موعد الإن�شان مع ه�شي�ص حلمه، مع اأبجدية-موطٍن ي�شائلها ال�ّشاعُر قبل كّل 

ق�شيدة وبعدها :
اأعنَدِك موِعٌد اآَخُر ُت�ِشّريَنه، اأّيُتَها الَعا�ِشقة ؟ 56
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عامَلٌ اأكرب من العامَل :
معر�ص معتز ن�شر ال�شتعرا�شي يف ق�شر بالندي-يل-تور

Simon Njami شيمون جنامي�

َن ُمعتّز ن�شر، على مّر ال�شنني، ُلغًة ت�شكيلية ت�شمح له اليوم باإتقان قامو�ٍص اأ�شيل  كوَّ
ُيظِهر اإعداُده، منذ اأعماله الفنّية الأوىل، تراُبطًا يف املو�شوعات كما يف املُعاجَلات ال�شكلّية. 
ف�شواء مع الفيديو، اأم مع الت�شوير ال�شوئي، اأم مع النحت والإن�شاء، ازداد كوُنه الفّني رهافًة 
الو�شائل كّلها. ونحن، يف  اأبحاَثه مع  ُيكيِّف  اأن  اليوم  ُيتيح له  الُن�شج ما  بلغ من  اأنه  اإىل حّد 
اأوروبا، ُنحاول اأن نربط عمَله بتاريخ فّن يعِرف اجلميُع اآلّياِته، وقد ب�شط خالل زمٍن طويل 
ُمتنامية ب�شرعة، و�شيولة عامَل الفّن  ر. ويف ع�شر عوملة  هيمنَته املطلقة على الإبداع املُعا�شِ
اأو م�شار فّني هي قراءة  اأّن �شبكات قراءة موؤلَّف  راد، من املُِهّم الت�شديد على  امللحوظة باطِّ
غري ُمتناهية يف الواقع، ويكفي اأن نقبل بالتخلُّ�ص من اأ�شمال املركزية العرقية، الباِلَية. اأما 
ل مُبعتّز ن�شر، فقد يكون ال�شياق اأكرث ح�شمًا من �شياِق اأّي فّنان اآخر. فعلى الرغم  فّيما يّت�شِ
مّما اأ�شّموا اآذاننا به خالل ع�شرات ال�شنني، لي�ص هناك فنٌّ خارج ال�شياق. ل وجود لإبداع 
يخرج من ل مكان، اأو ياأتي من كوكٍب اآخر. ول ينبغي اأن يكون ال�شياق م�شدَر اإيحاٍء ح�شرّي: 
ال�شياق ي�شبق الإبداع وي�شرِتطه. ثّمة رابٌط ُع�شوي بني الفّنان وال�شياق الذي يعي�ُص ويعمُل فيه. 
�شياق الفّنان ن�شر هو القاهرة، املدينة الهائلة التي يبلغ عدد �ُشّكانها 17 مليون ن�َشمة. اإنها 
مدينة ُتعطي اإح�شا�شًا دائمًا بعَدم الَراحة، تعجُّ اأجواوؤها باألف �شجيج ينبعث من ال�شّيارات، 

لة التي تق�ِشم الزمن ك�شاعٍة رملّية بالية. هات، واأ�شوات املوؤّذنني واأنا�شيدهم املُ�شجَّ واملُنبِّ

م�شروط  غري  عا�ِشق  كبوٍح  عمُله  يبدو  قد  ورّنانة.  مرئية  فو�شى  يف  ن�شر  يعمل 
باحللو  حمفوفة  احُلّب،  كعالقة  العالقة،  هذه  القاهرة.  مركُزه  با�شتمرار،  ك  ُمتحرِّ بف�شاء 
من  وجهنا،  يف  ُتقَذف  التي  الكِلمات  هذه  من  ُمتكّونة  الُعنف  �شديد  ب  غ�شَ حلظات  ــّر.  واملُ
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َية دومًا اإىل اأن ُتن�َشى حني يِحلُّ الت�شاُلح احلتمي. حلظة  هذه القطائع النهائية، لكْن املُف�شِ
املُ�شاحَمات الطرّية. لن يكون هناك طالٌق اأبدًا؛ لأّن العا�ِشَقني اكت�شفا منذ زمٍن بعيد اأّنهما 
ر  ل ي�شتطيعان الَعي�ص اإل معًا. وُيبنّي ن�شر، كما لو اأّنه ُيريد توكيد هذه البديهة، اأّنه ل يت�شوَّ
اأن يعي�ص يف مكاٍن اآخر غري القاهرة. لأّن ثمة �شيئًا اأر�شيًا يف عالقته مع حميطه. ُي�شبه قلياًل 

بطاًل اإغريقيًا ي�شتقي قّوَته من الأر�ص التي �شِهَدت ِولدَته.

اللحظة،  تُكن هذه  الأوىل. ومهما  للمّرة  مُبعتّز ن�شر  لقائي  ر حلظة  اأتذكَّ اأُعد  مل 
للغاية ي�شدر  ه، وقعُت على �شيٍء ماألوٍف  فنَّ اأكت�شف  واأنا  اأنني،  لو  بعيدة جدًا، كما  تبدو يل 
ر.  ُكلّيًا يف الزمن : الزمن املُعا�شِ عن حركة دائمة لتاريخ الفّن الكوين. كاأنَّ موؤلََّفه ين�شوي 
راتي، اأّن هذا يعود فقط اإىل حوايل اإحدى  ومع ذلك، اكت�شفُت، واأنا اأبحث يف دفاتري وُمفكِّ
ع�شر عامًا. كان هذا �شنة 2000، يف �شهر اأّيار/مايو، يف داكار. لكْن كان لهذا، من دون �شّك، 
ومن غري اأن اأُعطي، يف حتمّية باهتة، معنًى خا�صٌّ للقائه يف بينايل اإفريقيا. وهكذا �شتندِرج 
ر. ُمفردتان، الأوىل تدّل على قاّرة، على  عالقتنا يف العالمة املزدوجة لإفريقيا والفّن املُعا�شِ
اأ لي�شمل املُماَر�شات  ف�شاء فيزيائي، وتدّل الأخرى على جتريد تعقيٍد مفهومّي ل ُي�شتنَفد، ُمهيَّ

الفنّية املُعا�شرة؛ اإذ اإّن �شّم اإحداهما اإىل الأخرى قد ينبع من رهان القّوة الدللّية. 

د اأننا  ا اإىل اأن اأوؤكِّ ر معًا ؟ واأميل ُرمبَّ وماذا نعرف فعاًل عن اإفريقيا وعن الفّن املُعا�شِ
يف الواقع ل نعرف عنهما اأيَّ �شيء. كم كّنا، نتيجة الك�َشل، اأو بب�شاطة نتيجة نق�ص الو�شائل، 
غري قادرين على تطوير نظرّية ل تقبل النقا�ص تر�شم خُمّططًا اأّوليًا عن املُعا�شرة. ول ُيثري 
هذا الإخفاق اأو هذه ال�شتحالة اأّية ده�شة لأّن التمرين يبدو عمليًا غري مُمِكن. وهو بعيد عن 

ر من نف�ِشه، ول ميتِلك ملَكة التواجد يف كّل مكان.  ُمتناَول اأيِّ اأحٍد غري قادر على التحرُّ

له يف  ل يف جغرافيا بقدر تاأ�شُّ عامَل النقد ثابت ب�شورٍة كارثّية، جامد، غري ُمتاأ�شِّ
قناعات، يف اأفكار ومفهوماٍت ل ميِلك اأّي خ�شوٍع اأ�شا�شّي كي ي�شع ُمنا�شبَتها للمو�شوع مو�شع 
ر«، عرب خمتَلف الأحداث التي  الت�شاوؤل. وهكذا فاإّن ما ُينا�شب باأن ُن�شّميه اليوم بـ »فّن ُمعا�شِ
ن اإيقاع حياته، مُيِكن ِلذاك الذي قد ل يتهّياأ له حظُّ اأن يكون ُمنخِرطًا فيها، اأن يعي�شها  ُتكوِّ
بو�شفها خدعًة. بو�شفها ت�شِمَيًة ُمغاِلَية لظاهرٍة تتعّدى كلَّ تعريٍف ح�شرّي. وهكذا كان الفّن 
ر، خالل زمٍن طويل، املجال احل�شري للغرب، كما لو اأّن ل وجود ِل�شيٍء  خارج تاريخ  املُعا�شِ
ر مُبفوَّ�شني مثل جان-هوبري مارتان Martin اأو دافيد اإيليوت.  الفّن. ال�شرورة والُف�شول )اأُفكِّ
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ر من خاللها  Elliot( قادا بع�شهم اإىل تو�شيع دائرة املُعا�شرة وتغيري القواعد التي كان ُيقرَّ

ت�شمية هذا اأو ذاك لي�ص باأخذ املُمار�شات التي اكت�شبوا فكَّ رموزها يف احُل�شبان، بل مبحاولة 
اأربعة  الفّنانون، يف  ُيحاول  كان  التي  والطريقة  املُعا�شر  العامَل  منه  ِنع  �شُ الذي  ال�شيء  َفْهم 
اأركان الأر�ص، اأن ُيجيبوا من خاللها على ما �شّماه ارن�شت بلوخ. Bloch بامل�شاألة اجلوهرية : 
م�شاألة الـ »نحن« يف ذاتها.  معتز ن�شر واحد من هوؤلء الفّنانني الذي اأفادوا من هذا الوعي 
اأوروبيني  اأّن عّدة فّنانني  اأو�َشع من العامَل. وكّلما اعُتِمدت هذه املُقاَربة، ظهر  ِلعامَلٍ  اجلديد 
ون فخَّ اجلوهرية، يحملون ُلغة مرئيًة وجمالية  بامتياز، وهنود، و�شينيِّني اأو اأفارقة، وهم يتخطُّ

ر.  جديدة ُترثي وُتغريِّ ما كان لدينا حتى ذلك احلني من اإدراك للفّن املُعا�شِ

اأّن  ُنالِحظ  ف�شوف  الأخــرية،  للعقود  املُعا�شرة  النظرّيات  اإىل  مثاًل،  رجعنا،  اإذا 
اخلطاب عن فنٍّ ُع�شوّي، وفنٍّ �شعبي واجتماعي، وفنٍّ ينخِرط يف املدينة، لي�ص عند املُعّذبني 
يف الأر�ص، نظريات، ول نزعات، وميول ثقافية، بل عندهم وقائع حم�شو�شة ويومّية، وحتمّية. 
رنا بيري ري�شتاين Restany يف نهاية ال�شتينّيات، ظاهرة حركّية : »الفّن هو فقط  الفّن، كما ُيذكِّ
حلظات  وثّمة  حّية.  ماّدٌة  الب�شري،  الفكر  عن  التعبري  هي  حيث  من  فاللغة،  ُلغوية.  ظاهرٌة 
ُتكَبح فيها حركية الفّن املتذبذبة. ويبدو اأّن الفّن َفَقَد العنا�شر الداخلّية لتناُق�شه اخلا�ّص. 
فهو  وهم،  اأي  من  ر  املُتحرِّ الثابت  هذا  ري�شتاين  ُيقيم  عندما  احلياة.«  عن  انقطع  اأّنه  يبدو 
اإمّنا يتكّلم عن الفّن الغربي املعا�شر. وهو فنٌّ خ�ِشر، من خالل عر�شه الفكري، كّل عالقة 
حاُل  ميتِلك  بينما  انغالقًا.  الأكرث  �شني،  املُتخ�شِّ و�َشط  يف  ح�شرًا  ويعمل  يعجُّ  حميطه،  مع 
النقد، يف ما ُيدعى بُبلدان العامل الثالث، على الأقّل ميزة األ يحِب�ص الفّنانني يف اأمناط ُمعّدة 
ُم�شبقًا. فحيث اإّنهم يعتمدون على اأنف�شهم، ل خيار لهم اإل التجريب املُ�شتِمّر. يف اأثناء هذا 
اأّن نزعاٍت معي�شة حتى  رة اخلاِل�شة. ويظهر بو�شوح اليوم  التجريب امل�شتِمّر يبلغون املُعا�شَ
الأوروبية. حني  املُماَر�شات  لة عن  ُمنف�شِ لي�شت  رة  املُعا�شِ للُمماَر�شات  ُمنا�ِشبًة  الآن بو�شفها 
يعتِمد الفّنان على الو�َشط املُحيط به، بهدف دفعه اإىل التغيري، وحني يتكّون جمهوره الأّول من 
ر، يّتخذ الفّن ُبعدًا اجتماعيًا جِنده عند فّناين العامَل  ه الُغرباء عن القامو�ص املُعا�شِ اأهايل حيِّ
قاطبًة، لكْن يوَجد اإي�شاُحها الأكرث ع�شرّيًة، من دون �شّك، يف القاّرات حيث هياكل الدولة 
غري جُمّهَزة بالِبْنيات التي تبتِدع فنونًا وطنّية. فالفعل، حني يكون املرء فّنانًا، جزٌء ل يتجّزاأ 
من العمل، ول وجود بعُد حلّد وا�شح بني ُعزلة املر�َشم وعجيج ال�شاِرع. يف اأنغول، خَلق فرناندو 
د ن�شر، وهو  األفيم Alvim ترينايل ينبغي حتليله بو�شفه امتدادًا لعمله. وبالطريقة نف�ِشها، يوؤكِّ
ْرب’ يف القاهرة، التزامه يف املجتمع، لي�ص عرْب املعار�ص  يخُلق املركز الفّني اّلذي اأ�شماه ‘الدَّ

عامَلٌ اأكرب من العامل
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ر. بخلقه  الدولية التي ُيدعى اإليها وح�شب، بل بخلِقه يف حُميطه، �شروط تفكري بالعمل املُعا�شِ
�شيئًا يتقا�شُمه مع اآخرين، اأكرث مّما ُيبقيه حبي�شًا يف برٍج عاجّي. 

ر الُعّمال، اأّن هذا املو�شوع ل ُيرتِجم اأبدًا املعرَب  »اأدركُت، حني عِملُت على تاريخ حترُّ
بالأحرى  هو  بل  َتني،  ثقافٍة خا�شَّ وعن  هوّية  تعبريًا عن  لي�ص  اأّنه  كما  معرفة،  اإىل  من جهٍل 
دعوُته  الذي  ال�شوؤال  على هذا  كلُّه  م�شاري  قام  الُهوّيات.  ف  ُتعرِّ التي  لعبور احلدود  طريقة 
جتربة  ونربط  عاملنا،  اإدراك  ُمعنّي،  ف�شاٍء  يف  م،  ُننظِّ كيف   : املح�شو�ص«  »اقت�شام  بـ  لحقًا 
َيغ تاأويل معقولة.« ولئن ماثْلنا جمازيًا اجلماهري العّمالية واجلماهري ال�شعبية،  حم�شو�شة ب�شِ
ف�شوف ُنالحظ اأن ران�شيري ي�شرح عمل ن�شر من دون اأن يدري. ل ُبّد هنا من اكت�شاف عّدة 
مفهوم  اأّوًل  ثّمة  املُعا�شرين.  الفّنانني  بع�ص  عَمل  جديدة  بطريقٍة  معناها  ح  ُيو�شِّ مفهومات 
د، جمهور  »اقت�شام املح�شو�ص« الذي يفرِت�ص اأّن الفّنان يتوّجه، حني ُيبِدع، اإىل جمهوٍر حُمدَّ
الهويات  حدود  عن  تتعاىل  م�شرتكة  ُلغٍة  با�شتخدام  اأفعاِله  ردود  ع  يتوقَّ اأن  وي�شتطيع  يعِرفه 
بخلطها الوا�شح كلَّ ذبذبٍة بالغَة الو�شوح يف النتماء. ذلك اأّن اأ�شكال التاأويالت املعقولة اإمّنا 
هي اأدواُت ترجمٍة يف ُمتناَول الفّنان، ي�شتخدمها بقدر ما ميتلك، يف الوقت نف�شه، ُلغَة الفّن 
ِ اأّن الفّنان ل مُيِكن اأّن ُيبِدع ب�شورٍة �شحيحة خاِرج  ر، وُلغة جمهوره الأّول. وِمَن البنيِّ املُعا�شِ
هذه  �شارت  بالهوّية. هكذا  الُغلّو،  من  ب�شيء  اأحيانًا،  هم  بع�شُ ُي�شّميه  ما  هذا  د.  حُمدَّ �شياٍق 
قت،  اأُِريَد اأن ُيحَب�ص فيها الإبداع خارج اأوروبا، كما ُطبِّ امل�شاألة مكانًا من اأمكنة عاّمة كثرية 
اأو »فّن طقو�شّي.« دليل ذلك هو احتمال  يف الأزمنة الأخرى، م�شطلحات من مثل »بدائية« 
اأن يبدو اليوم اأّن الأ�شئلة املرتبطة بالهوية ل تعني اإل الغربّيني. وقد غدا م�شطلح »اإفريقي« 
ر على ُمطاَلبة باأر�ص:  م�شكوكًا فيه، لكن لأ�شباٍب غري وجيهة. فهو غري فّعال لأّنه غري ُمقت�شِ
ة. وماذا يكون بينايل  د الأمريكيون، والرو�ص، والفرن�شيون عن اأن ُيطالبوا بهوية خا�شّ ل يرتدَّ
البلد  اأن م�شر هي  �ُشرادق وطنية ُنالحظ يف و�شطها، على عَجل،  م حول  –املُنظَّ البندقّية 
ال�شوؤال الذي  ِللُمطاَلبة بالهوية ؟ وحَده  اأفريقيا– اإن مل يُكن معرو�شاٍت  املُمثَّل من  الوحيد 
يفر�ص نف�شه حقًا عندما ُتعاَلج امل�شاألة الإفريقية هي اأننا حني نبحث اأمر القاّرة، اأي ماهية 
تتعاىل على احلدود القومية، والتي، با�شتثناء اأن ُيعاد تعريُفها كّل حلظة، ل ن�شتطيع اأن ُندِخل 
اأو يف جنوبها، كما يف �شرقها وغربها، تختِلف  القارة  األوانًا من اخللط : يف �شمال  اإل  فيها 
ل الأمر على الأرجح، لكي ن�شت�شِهد مّرة اأخرى  التواريخ وتتناق�ص يف بع�ص الأحيان. ُرمّبا يّت�شِ

ف الُهوّيات.«  مبا و�شفه ران�شيري، »بعبور احلدود التي ُتعرِّ
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معر�ض ‘تفاُعٌل ُمت�سل�ِسل’  

حقيقة اأن يعِر�ص الفّنان امل�شري ُمعتّز ن�شر يف ق�شر بالندي، الواقع يف جنوب 
اأ�شبح  قَدٍر  �ُشخرية  فورًا  علّي  ا�شتولت  قد  كانت  ُمكرتثني.  غري  ترتكنا  اأن  مُيِكن  ل  باري�ص، 
�شعيدًا، ين�شوي يف ا�شتمرارية تاريٍخ اأْلفّي. يبداأ تاريخ الق�شر، املعروف، بح�شب ما نعَلم، �شنة 
اأوربانون�ص الثاين،  1216، يف معمعة احلروب ال�شليبية )1095-1291( التي اأطلقها البابا 
القائد   )1193-1138( الدين  �شالح  اأّما  اامل�شلمني.  من  املقّد�شة  الأر�ص  ا�شتعادة  وهدفها 
للقد�ص �شنة 1187، فقد حكم م�شر  امل�شلمني  الأ�شطوري الذي قاد حملة حترير  الع�شكري 
من عام 1169 حتى عام 1250. وبعد عّدة قرون، اجتمع ال�شرق والغرب مّرة اأُخرى. لكْن هنا، 
مل يعد الأمر اأمَر حروب و�شراعاٍت عقيمة، بلعنات انتقامية، بل اأمر فنٍّ و�ِشعر. ففي مرحلة 
ة بنا حيث كانت حرب الأديان ُتهّدد بالندلع من جديد، مل ت�شتطع ر�شالة  ال�شطراب اخلا�شّ

احُلّب والت�شامح التي يقرتحها علينا معتّز ن�شر اأن جِتد خمرجًا اأف�شل.

توّلدت فكرة عنوان هذا املعر�ص يف احلادي ع�شر من �شهر �شباط/فرباير من �شنة 
2011. كّنا يف اإيطاليا، ُمنهِمكني يف حت�شري معر�ص ُمعتّز ن�شر عندما وقع اخلرَب: كان ح�شني 
كتفيه  لّف  الذي  ُمعتّز،  واأخذ  ال�شعب.  �شغط  حتت  ال�شلطة  عن  بالتنّحي  انتهى  قد  ُمبارك 
ليًا  ِبعَلم م�شر، يجري يف كّل جهٍة من قاعة العر�ص. كان فرحه ي�شرُّ النَظر. كان فَرحًا توا�شُ
ُمنفِتحًا. وعندما �شاألته ما العنوان الذي علينا اأن ن�شعه مِلعِر�ص ق�شر بالندي، اندفع جوابه 
د : ‘تفاُعٌل ُمت�شل�َشل’. يف ما وراء الرمزية امل�شرية ح�شرًا التي ُوِلد منها هذا  من دون اأيِّ تردُّ
العنوان، يتعلَّق الأمر، على نحٍو اأكرَث جمازيًة، بتمجيد عدوى من ن�َشٍق اآخر ل مُيِكن اأن يطراأ 

النظام’، 2011. 14 * 18مرت . فناء ق�شر بالندي-يل-تور، جنوب باري�ص.  اإ�سقاط  يريد  ‘ال�سعب 
  Oak Taylor-Smith.  Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin :ت�شوير
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د احُلّب، لي�ص بتعريفه اجل�شدي الأناين، بل بكّل  من دون حرّية. وقد عَزم ن�شر على اأن مُيجِّ
ما فيه من روحانية وكونّية. كان هذا، من خالل قاعات الق�شر املختلفة التي كانت ت�شري 
اأن  ُمتناَولنا كما يرى الفّنان، ب�شرط  التاأّمالت، دعوًة اإىل احلُلم. حُلم يف  اأجواء  ككثرٍي من 

ُنكلِّف اأنف�شنا عناء قطافه والعتناء به اعتناءنا بزهرٍة رقيقة.

اأبراج احلب، 2011. الربونز 190*35*35 �شم؛ احلديد 192*28*28 �شم؛ اخل�شب 155*89*69 �شم؛ ال�شل�شال 
 Ela Bialkowska :175*49*49 �شم؛ 172*38*38 �شم؛ البلور 212*41*41 �شم؛ 173*33*33 �شم. ت�شوير

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

 Oak Taylor-Smith :مقطع من ال�سعر ال�سويف، 28 * 28 مرت،2011. حدائق التويلري، باري�ص. ت�شوير
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
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دى،  فيديو، 4 دقائق،  2003 ال�سَّ

عًا مكانيًا ـ زمانيًا. مكان �شائٌع يف لنهاية طبقات الأثري التي قد نعرث  لوا ت�شدُّ تخيَّ
لوا فقدان ذاكرة كامل ُيلِزم العامَل  ة والعاّمة. تخيَّ روب اإجها�ِص احلياة، اخلا�شّ عليها يف كلِّ �شُ
َرْته الفل�شفة الأملانية،  باأن ُيعيد اإنتاج الَعود الأبدي للنيت�شوّي نف�شه. اإذ لي�ص الَعوُد الذي ت�شوَّ
على  قادرين  �شحاياه غري  الذين هم  اأولئك  فاإن  وهكذا،  حلزونيًا.  �شكاًل  ياأخذ  بل  دائريًا، 
ف التكرار املُلَزمني به، وُرمّبا ب�شبب هذا اجلهل، ُيعيدون، برغبٍة، متثيَل امل�شهد نف�شه،  تعرُّ
كما لو اأن الأمر كان ُمتعلِّقًا بالدورة الأوىل للَعود. لإي�شاح فقدان الذاكرة اجلمعي، ي�شتخدم 
ره يو�شف �شاهني  وَّ ًا �شحيقًا، لأّن منوذَجه من الواقع فيلم �شُ يَّ عًا جُلِ ر ت�شدُّ ن�شر فيلَمني ويت�شوَّ
�شنة 1969، ُيعيد اإخراَجه بنف�شه، وذلك بعد اأربعة وثالثني عامًا. وُبغية الإ�شافة على �شاكلة 
الرحمن  لعبد  رواية  من  ُم�شتوحى  �شاهني  يو�شف  فيلم  اإنَّ  نقول  املتداخلة،  الرو�شّية  مى  الدُّ
ال�شرقاوي مكتوبة �شنة 1968، ُيعاِلج فيها الكاتب الأحداث التي كانت جتري يف م�شر �شنة 
راويــًة، �شُيخرجها يف مقهى و�شط  اإذًا يف عام 2003، ومن حيث يختار بطلَة فيلمه   .1933
يو�شف  بطل  يحثُّ  التي  الأربــع  الدقائق  هذه  اإنتاج  اأُخــرى  مّرة  ن�شر  ُيعيد  القاهرة،  مدينة 
�شاهني خالَلها الذكور املُرافقني له كي ي�شريوا من جديد الرجال الذين كانوا، وي�شتعيدوا 
كرامتهم املفقودة، ويكّفوا عن اأن يعي�شوا كريقاٍت �شلبية. يف عام 2003، يتعّلق الأمر مِباأْثرة. 
زبائن املقهى ل يفهمون ما يجري اأمام اأعُينهم. ي�شمعون مو�شيقى ماألوفة، لكّنهم ل يعرفون 
بعُد املو�شع الذي ُيعيدون اإدراَجها فيه. هذه امراأة تتوجه اإىل رجاٍل قائلًة لهم يا اإخوتي. وهي 
توبِّخهم لأّنهم يت�شّرفون كالن�شاء. وفجاأًة تّتِخذ الكِلماُت معنًى اآخر. فحتى لو اأّن الكِلمات هي 

. نف�شها، فقد غدا وزُنها، على مّر ال�شنني، ل ُيطاق اأكرث من اأيِّ وقٍت م�شى؛ لأّن ل�شيء تغريَّ

يتاألف العمل من عر�ص ُمتزامن ملقطعني من فيلمني على �شا�شتني ُمنف�شلَتني. يف املقطع الأول م�شهد من فيلم 
االأر�ض ليو�شف �شاهني، يظهر فيه بطل الفيلم )حممود املليجي( وهو ُيوّبخ زمالءه الرجال على لمبالتهم 

اإزاء الحتالل الربيطاين مل�شر. يف املقطع الثاين ي�شّور ن�شر امل�شهد يف مقهى معا�شر وُتعيد املمثلة �شريين 
الأن�شاري توبيخ رّواد املقهى ال�شباب بالكلمات ذاتها. ي�شّجل الفيديو رّدة الفعل ال�شلبية الواحدة رغم ُم�شي عّدِة 

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin .عقوٍد بني مو�شوع الفيلم والواقع الآين
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املاء، فيديو، 3 دقائق، 2004-2002 

الكائن  اإّنه  ا�شتثنائيًا.  نف�َشه  يظنُّ  ة.  الق�شّ حتكيه  ما  هذا  جمياًل،  نر�شي�ص  كان 
من  يقتات  لكي  �شاٍف  ماء  اأمام  وينحني  نف�شه،  اأمام  نف�شه  عن  الر�شا  وجد  الذي  الأوحــد 
لي�ص  اإن�شان  اأيَّ  ُتق�شي  مة  ُمت�شخِّ ذاٌت  الَفّخ  يف  ُتوِقعه  اإذ  فيها،  وميوت  ة،  اخلا�شّ �شورته 
عاديِّني،  اأُنا�ص  وجوه  اإنها  جميلًة.  ن�شر  ُمعتّز  علينا  يقرتحها  التي  الوجوُه  لي�شت  ذاُتــه.  هو 
مالحمهم ُمتَعبة، وعيون ُتقِلقها احلياُة اليومّية. ونحن ل نتاأّمل انعكا�َشهم من خالل املاء :  اإذ 
ه وجوههم  اإىل  يبدون مغمورين فيه. يبدون غارقني. ول ُترِجعنا جتاعيد �شطح املاء التي ُت�شوِّ
لنا؛ اإذ اإّن  نَي. هذه الظالل مُتثِّ الن�شر النج�شي، بل ُترِجعنا اإىل الهزمية، واإىل العجز العاديِّ
ورُتهم هي التي نتاأّملها من خالل  من ال�شعب و�شف هذه الوجوه بطريقة اأُخرى، مادامت �شُ
هة املُقرَتحة علينا. انعكا�شاُتها هي نحن. هزائمها هي نحن. وهذه احلياة التي  املراآة املُ�شوِّ
ر منها كلُّ اأَمل، اإمّنا هي حياتنا. نحُن يف م�شائد �شورة اإ�شعاعية  تبدو اأّنها حياُتهم، والتي تبخَّ
للنف�ص ُترِجعنا اإىل �شرطنا الإن�شاين. فما اأهمّية اأّل ُت�شبَهنا هذه الوجوه. لي�ص من ال�شروري 
اإّنها  وانك�شافًا.  اأكرث ه�شا�شًة  ُت�شبهنا حتى تكون نحُن. هي نحن مبا فينا مّما هو  اأن  اأ�شاًل 
ْورّية. ك�ْشٌف موؤمِلٌ، وجتلٍّ رمزّي. حتى اإّن حقيقة اأّنها ل ُت�شبِهنا ُتبنيِّ اإىل اأّي حدٍّ يكون  تعرية �شُ
تعريف الإن�شانية مبظهرها اخلارجي عدمَي اجلدوى. لي�شت �شورُتنا اأبدًا انعكا�شًا للواقع، ول 
ُبّد اأن نرِج�ص كان يعِرف هذا. فنحن ل نرى اإل ما نبحث عن روؤيِته. نبحث عن تاأكيد، كما 
بحثت املِلكة ال�شّريرة يف حكاية احل�سناء النائمة يف الغابة. ولي�ص ثّمة هنا حكايات خارقة. 
ل ِحَيل ول حبكة بنهاية �شعيدة. فاحلقيقة ُتراقبنا، حني ل نزال واهمني باأننا اأولئك الذين 

َمها.   ت�شتطيع نظرُتنا وحَدها اأن ُتقيِّ

تنعِك�ص وجوه املاّرة على �شطح حفرة مائية يف �شارٍع عام. فجاأة تخبط قَدُم اأحد 
ين احُلفرة فيتطاير املاء وتتال�شى املالمح.  املارِّ

Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
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اأٌَب وابٌن، فيديو، 14 دقيقة، 2004 

طاَبعًا  الفور  على  تّتِخذ  البديهة،  بب�شاطة  �شخ�شّيًة  الأكرث  الِق�ش�ص  حُتكى  حني 
ة قدمية جدًا. البن ُمقاِبل اأبيه، والأم �شاهٌد غري  ر. ق�شّ كونيًا. هاهنا اإخراٌج لأوديٍب ُمعا�شِ
مرئّي، رهاُن هذه املعركة التي ل ُتعِلن عن ا�شمها. اختار ن�شر الفيديو، كاأّنه اأراد اأن ي�شع 
نف�شه على قَدم املُ�شاواة مع اأبيه. بينما هو الذي يقود املُ�شاءلة، املُراَفعة ... ل يّت�شل الأمر 
يف  ا�شتهينا،  ُرمّبــا  اأعُيننا.  اأمــام  ُيعَر�ص  عائلي  نف�شايّن  بتمثيل  نف�شّي،  بتحليٍل  بل  بدعوى، 
ح للغ�شيل  حلظة من حلظات حياتنا، هذا النوع من ت�شفية احل�شاب. من هذا الن�شر الفا�شِ
الو�ِشخ، كما لو كان من اأجل تطهرينا، واإعطائنا من جديد حّظًا اآخر يف هذه العالقة الألفّية 
املت�شابكة. وهكذا ي�شتطيع الفّن اأن ياأخذ دور الو�شيط. ويخُلق ِجهاُز الت�شوير م�شافًة ت�شمح 
العمل  ي�شتثريه  الِفعلي، بل يف عامَلٍ من خياٍل  الواقع  نُعد يف  مات لأننا مل  املُحرَّ بانتهاك كّل 
ن�شر،  يُعد  مل  ن�شر  اإخراُجها.  متَّ  م�شرحية  �شخ�شيات  ت�شري  الواقعّية  فالكائنات  الفّني. 
ال�شراُع  كونّيًا.  م�شهدًا  مُتثاّلن  �شخ�شّيَتني جَتريديَتني  ي�شريان كالُهما  اأباه.  يُعد  واأبوه مل 
ط، واخلطابات املُعتَمدة تفقد من ُعنِفها، لأّنها تغدو، يف الظاهر، ا�شتعارَة موقٍف ُتعيد،  ُمو�شَّ
تنبع  اأهمية لأن  الفرويدي. ول  التحليل  اأوديب �شوفوكلي�ص يف �شوء  اإنتاَج  اأي�شًا،  اأُخرى  كرًة 
ة واقعية  لة بعناية. فهذه الق�شّ اخلطابات املُعَتمدة من الواقع الأّويل اأو اأن تكون مكتوبة، وُمتخيَّ
، ُحبُّ اأُمٍّ موؤَمَثلة يف نظر ابٍن يجعله الغياب يعي�ص حرمانًا، ولكي ي�شفى  بال�شرورة. ِرهان اأُمٍّ
: الأب. لي�ص، يف هذا  ُمذِنبًا رمزيًا. ُمذِنب مثايل  ي  ُي�شمِّ اأن  اإىل  الَفْقد، ي�شعر باحلاجة  من 

الِعالج العائلي، ل غاِلب ول مغلوب. ل�شيَء �شوى الكِلمات. 

عامَلٌ اأكرب من العامل

ي�شّجل هذا الفيديو لقاء حميم بني الفنان ووالده بعد موت اأّمه.
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
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فيات ن�سر، 2008-2002 

هذا التكوين قيا�شًا اإىل الفّنان مثل ب�شكوتة املادلني التي تغّنى بها برو�شت. اإّنه واحٌد 
من هذه اللحظات النادرة حيث ي�شت�شلم للُم�شيِّ اإىل ا�شتح�شار ذكرياٍت �شخ�شّية. ي�شتح�شر 
الطفولة، مرحلة الرباءة، وكذلك حلظة من التاريخ امل�شري احلديث حيث كان النا�ص فخورين 
ِنَعت يف م�شر. كان هذا يعني، فوق ذلك،  باإجنازاتهم. كانت �شّيارة ‘فيات ن�شر’ اأّول �شّيارة �شُ
الفخر بت�شكيل جزٍء من الع�شر ال�شناعي. غري اأّنه كان اأي�شًا دافعًا اقت�شاديًا مفيد، ما دامت 
ر«، الذي يتطابق اأي�شًا مع ا�شم  ر عماًل لعدد كبري من امل�شريني. هذا يعني »الن�شْ امل�شانع توفِّ
ة التي كانت تربطه بهذه ال�شّيارة. بعد عّدة عقود، �شّيارة  الفّنان، ومن هنا تاأتي العالقة اخلا�شّ
َيت اإىل املن�شيَّات التي قلياًل ما تتذّكر الن�شر الذي مّثلْته. على ِغرار  اأُق�شِ الفيات امل�شهورة 
الطفولة حيث نظنُّ اأنف�شنا خاِلدين، يحمينا اأهلنا، ومع جمتمٍع نعتِقد اأنه باِلغ القّوة، كانت 
فرتة الفخر هذه التي عا�شها ال�شعب امل�شري قد ا�شُتبِدلت بزمن اكفهراٍر واكتئاب. حتى لو مل 
يبُلغ الفّناُن درجًة كافية من ال�شذاجة كي يعتقد باأّن »الأ�شياء كانت من قبل اأف�شل كثريًا«، فال 
دة يف  عَجب من اأن يحتِفظ باحلنني اإىل تلك الفرتة ال�شعيدة. وُيعرَث على هذه الطفولة املُمجَّ
بًا  طريقة ت�شوُّر الفّنان ِلعمله : يتعّلق الأمر ِبُلعبة الإرباك )puzzle( املتكّونة من �شتة ع�شر ُمكعَّ
ر الإخفاق والإهمال واإطار  َور �شتِّ �شّيارات فيات دواليبها مثقوبة ُت�شوِّ ُطِبعْت على �شطوحها �شُ
د على لدغة الزمن القا�شية.  الّلِعب الذي ُندعى اإليه كي ُنعيد خْلَق ما�ٍص بائٍد اإىل الأبد، وُت�شدِّ
ين اإىل النخراط يف هذه احلديقة، �شحايا هذا الزمن الذي مي�شي.  اأنف�شنا، املدعوِّ ونحن 

يها حني ُكّنا اأطفاًل. طفولُتنا بعيدٌة وراءنا، وقد كن�َص الواِقُع الأوهاَم التي ا�شتطعنا اأن ُنغذِّ

فيات ن�سر
 �شور فوتوغرافية،  2002. 
طباعة مكعبات خ�شبية باألوان الفر�شاة الهوائية، 
2008، 340*240*200 �شم.
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
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ان ذو �شمعة عاملّية �شهرته  ُوِلد فابري�ض اإيبار Fabrice Hyber �شنة 1961. وهو فنَّ
مدينة  بينايل  يف  الذهبي  الأ�شد  جائزة  على  ح�شل  الذي  ًا  �ِشنَّ الأحــدث  ان  الفنَّ باأنَّه  اليوم 

البندقّية للعام 1997. 

ُت�شّكل اخلرائط ال�ِشّت التي اأجنزها فابري�ص اإيبار خ�شي�شًا ملجلة الآَخر العنا�شر 
ان. واإذ يلعب اإيبار باأ�شكال التمثيالت  الأوىل لأطل�ٍص عن العامَل الذي توَجد فيه �شواِغل الفنَّ
ُيحيط  الذي  العفن  لون  الأخ�شر  اللون  يعني  وهكذا  ة.  اخلا�شَّ ُمعطياته  ُيــدِرج  اخلرائطية، 
من  الِق�شط  ذاَك  يعني  به،  امل��ل��ّون  وغ��ري   / به  امل��ل��ّون  كامامبري  ُجببة  يف  الدائرة  باأقرا�ص 
ع  ي للعامَل القدمي، وي�ِشمان اإرادة الفّنان باأن يجعل مو�شِ احلرّية الذي مل يح�ِشبه الت�شوُّر الكمِّ

دين.  ه يف ماوراء كّل التطهريّيني واملُت�شدِّ فنَّ

 Cicatrice Cuirasse اجل��رح  التئام  ولوحة   ،Océan Sang دم  حميط  لوحة  وحتاول 
حتويل  عنـوان  حتمل  التي  اللوحة  اأما  واللتئام.  ق  التمزُّ عن  ف  ليتوقَّ عامَل  ثنائية  ت�شـجيل 
العامَل اإىل خيط Transformation  du monde en un fil، فاإنها تتناول من جديد افرتا�شًا مّتت 
ُت�شاوي  خيط  »اإىل  الأر�ــص  كوكب  حتويل  اإيبار  فيها  يتخيَّل  حا�شية  يف   1981 �شنة  �شياغُته 
كثافته الكثافة الو�َشطية لالأر�ص وللَقْطر 2،0 مم.« اإذًا يبُعد اأحد طَريَف اخليط م�شافة 560 
الالزم »لمت�شا�ص« وزن كوكبنا،  الطول  وِبح�شاب  الآخر.«  الطرف  �شنة �شوئّية عن  مليون 
، يف نظره، هو  ان احلقل اخليايل لالإمكانيات. لأنَّ الفنَّ ح�شابًا علميًا و�ِشعريًا معًا، يفتح الفنَّ

»اإمكانيات العامَل ُكلها.«

برنار ماركاديه

خرائط فابري�ض اإيبار 
وعوامل اأنيت مي����ّساجيه

باتري�ص اإيبار وهو واقف على عمله التجهيزي 
بعنوان ترجمة، املوؤلف من 22 طن من �شابون 

مر�شيليا، واملنجز عام 1991
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حميط دم و التئام اجلرح، 2011. بالألوان املائية، والقلم امللّون على الورق. 

برنار ماركاديه



الآخر | �شتاء 2012

138

حتويل العامل اإىل خيط يليها امللّون/ وغري امللّون، 2011. بالألوان املائية، والقلم امللّون على الورق.

خرائط فابري�ض اإيبار وعوامل اأنيت مي����ّساجيه
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�سدمة العامل القدمي واهتزازه، بالألوان املائية، والقلم امللّون على الورق، 2011. 

برنار ماركاديه
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فهي  مي�ّساجيه،  اآنيت  اأمــا 
من مواليد �شنة 1943 وهي وجٌه هاّم 
ر،  املُعا�شِ للفن  الدولية  ال�شاحة  على 
وقد ُعَر�شت اأعماَلها يف اأكرب متاحف 
ونـــيـــويـــورك،  بـــاريـــ�ـــص،  ـــامَل )يف  ـــع ال
و�شيئول،  ولندن،  ومك�شيكو،  وطوكيو، 
بينايل  يف  فرن�شا  ومثَّلت  وغــريهــا(. 
حيث   2005 �شنة  البندقّية  مدينة 

ح�شلت على جائزة الأ�شد الذهبي. 

مي�ّشاجيه  اآنــيــت  ــارت  اخــت
نًة  عيِّ متّثل  �شور  تقدمي  االآَخ���ر  ملجلَّة 
اأجنزتها  التي  الفنية  املقطوعات  من 
خـــالل الــ�ــشــنــوات الــعــ�ــشــر الأخــــرية. 
ث��الث��ة  عــنــوان  يحمل  الـــذي  فالعَمل 
 3 النحت  اإن�شاء قريب من  ع��وامل هو 

اأُجِنز  ف من م�شهد مو�شيقي  L’enfant menteur ُمقتطَّ اب  الطفل الكذَّ اأنَّ  ،Mondes على حني 

بالتعاون مع جريار بي�شون. هذان العَمالن ُيرِجعان، مع ذلك، اإىل �شورة ال�شخ�ص املُتذبذب 
يف   Casino كازينو  عنوان  حمل  الذي  اإن�شائها  مركز  يف  كانت  التي  بينوكيو  �شخ�شية  واإىل 

م�شهد من عر�ص الطفل الكذاب، 2008.

Courtesy A. Messager/Marian Goodman Gallery Paris/New York .ثالثة عوامل، 2007. اأقالم، وكتب، وطني م�شبوغ
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بينايل البندقية عام 2005. وعلى الرغم من الطاَبع املِرح للعامَل املرئي عند اآن مي�ّشاجيه، 
Désir املكتوبة بو�شاطة ُخَييطات، و�شلك حديدي،  رغبة  واد والغرابة. فكلمة  فهو �شديد ال�شَّ
ة �شخ�ص ُمتقلِّب  هي ال�شورة املجازية ِلو�شعها كفّنانة. وهي، اإذ حتكي لنا على طريقتها ق�شّ
رنا باأنَّ احلياة ُلعبٌة قا�شية  ل اإىل الب�شرية ويفقد »براءته« على الَفور. فاإن مي�شاجيه ُتذكِّ ي�شِ
د يف الوقت نف�شه على الطابع الطموح وال�شاخر  ُتقا�ص مبقيا�ص اأرباحنا وخ�شائرنا. وهي ُت�شدِّ

ي. مِل�شروعها الفنِّ

فخ االأوهام، عر�ص، 2008.

رغبة، 2006. اأ�شالك حديدّية و�شبكات �شوداء، 165* 207�شم.
 Courtesy A. Messager/ Marian Goodman Gallery Paris/ New- York © Marc Domage
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ابة روما  عر اخُلال�سي« من بوَّ افتتاح قرن »ال�سِّ

 I
عر؛  ن، عنَد هذا ال�شِّ ُة ل توؤاخي التَّكهُّ النُّبوَّ

وريايلَّ ب�شعِر ‘التَّ�شميم املر�شوم’، ويتجنَّح عنهما بهما. �شعٌر ُي�شافُد ال�شُّ
العنُي يف  اأن ترمتي  وؤية  الرُّ واأجمُل  يَّال،  ال�شَّ امل�شهَد  العنُي  تْطبَع  اأن  وؤية  الرُّ اأ�شعُب 
بعد  ة،  رٌة وحمريِّ متحوِّ ٌة  ُحرَّ اإيطاليا،  عريَّة يف  ال�شِّ البانوراما  اأنَّ ذي هي حال  اأزعُم  يل.  ال�شَّ
ِة  كليَّ انِة ال�شَّ ُة من اأر�ِص موِت احلداثِة املرفوعِة على َجبَّ عر الوح�شيَّ فْت َمْرَزيوالُت ال�شِّ اأن تخفَّ
ولعلَّ  ين؛  بالدِّ املَُمغَط�ِص  احلقِل  من  عر  ال�شِّ ِميناداُت  كذلك  رْت  حترَّ وبعَدما  والنيو-طليعيَّة، 
ُدَرِف  من  الكلِّيَّ  التَّفلَُّت  هذا  ُد  توؤكِّ هناك  اجلديدة  الألفيَّة  اأنطولوجيات  اإىل  ُمنتِبهة  نظرًة 
اهات، نحَو زلزلِة قواعد ‘املتناهي’ على  اري عن تخوِم اجلهات والجتِّ التَّبويب، واجلنوَح ال�شَّ
اأو  ًا  زمنيَّ تكثيفًا  الأنطولوجيا  عي هذه  تدَّ ل  ‘الالنهائي’. من هنا،  برِق  ا، من  ا�شتحياٍء، رمبَّ
َل  ًا على نف�ِشها يدوُر لي�شجِّ عي التفافًا �ِشينوغرافيَّ ًا يعك�ُص ِفكَر املرحلة بقدر ما تدَّ توثيقًا جمعيَّ
َلني:  هاية هرطقٌة، لأنَّها نق�ٌص يف متحوِّ َة امل�شهد والتبا�َشه. اإنَّ كلَّ اأنطولوجيا هي يف النِّ �شبابيَّ
وكلُّ  اخلارطة؛  يف  وتهوٌُّم  م  املتقدِّ يف  َتراجٌع  لأنَّها   : هرطقٌة  اأنطولوجيا  كلُّ  من.  والزَّ عر  ال�شِّ
عر. فكيَف اإذا كان �شعُر تلَك  اأنطولوجيا هرطقٌة : لأنَّها مراَوغُة املراِوغ الذي ل ميوت : ال�شِّ
يغتاُل  كوينٍّ  وتبديٍل  ابق،  ال�شَّ التَّح�شيد  من  ينتقم  كوينٍّ  تفريٍد  ِفعَل  ط  املتو�سِّ من  اخلا�شرة 
ْدم ‘الفالرييَّة’ على ِحدة،  ِب اإىل قيم ال�شَّ ر بالتَّن�شُّ ُر الكلمة باألَّ تتهوَّ ا هو تهوُّ التَّثبيت؛ �شعٌر اإمنَّ
؛  ا�شِع الال�شرطيِّ ه تهوُُّر احَلفر يف ال�شَّ اأو اإىل قيم اجلمال ‘الكروت�شيَّة’ على ِحدٍة ُمقاِبلة، لكنَّ
َذه وذاك، بنَي  الكلِّ باملفَرد. هَو مع  املتَِّحد، وخلخلُة  مويل  ال�شُّ التَّفكيكيِّ املجزوء بفِم  اإن�شاُد 

ُو�شالِت الأن�شاِل الأر�شيَّة وفوا�شِلها، اإعالٌء ملديِح العزلة. 
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 II
عر الذي ُيعطيها ناَر برومثيو�ض،  اللغُة َمدينٌة لل�سِّ

عُر املَديُن للَّغة-  ال ال�سِّ
م�شكلُة الق�شيدة الإيطاليَّة متاثُل م�شكلَة الق�شيدة العربيَّة : كالهما مطمئنٌّ اإىل 
لغِته؛ مع اختالف العلَّة. ففيما النَّ�صُّ القراآينُّ هو علَُّة الثَّانية، تتمثَُّل علَّة الق�شيدة الإيطاليَّة 
كلمٍة  ًة من غرِي مو�شيقى، فكلُّ  تكوَن مو�شيقيَّ اأن  ة  الإيطاليَّ للغِة  اأقول، ميكن  اللغة.  مبيلوديا 
، وهذا ما اأف�شى اإىل اأن حتب�َص اللغُة  ا حتمُل يف ذاِتها لولبَة تاأوُِّج الرِبول اخلتاميِّ فيها كاأمنَّ
اأبيديِّ الذي يخنُق الق�شيدَة بينما  عَر، واأن ي�شرتخي هذا على ُرَكِب املِيرْتوم metrum التَّ ال�شِّ
عر اأن يكون ثورًة على اللغة ل حافظًا لها، ذلك اأنَّها مل تكن  ينفُخ يف رئِتها اأنفا�َشه. اإنَّ على ال�شِّ
الب�شري،  الوعي  قيا�ص  وتف�شيِله على  وتخطيطه  الكون  لتن�شيِق  اأداٍة  �شوى  الأحوال  اأكرث  يف 
اأنَّ الوعي واملنطق قد  ل بتزييف الكون واإف�شاِده، والكارثُة هنا هي  وبالتَّايل فهي القائُم الأوَّ
عر  رائع، واإذا كان على ال�شِّ �شا على هذه اللغة وعلى اأ�شا�ِشها اأي�شًا اأقيمْت القوانني وال�شَّ تاأ�شَّ
يف فعليه األَّ يكتفي بالن�شقاق، عليِه اأن ُيَنْخِرَب اللغة ب�شرفاِت  َت موقَعه �شدَّ ذلك الزَّ اأن يثبِّ
التي  املعا�شرة  ارع«  ال�شَّ »�ِشعر  لكن حتَّى حركة  باأجرا�ِشه.  وي�شعَق هدوَءها  امل�شيء،  رْبِ  ال�شَّ
َته على م�شتوَيي املبنى واملعنى، تبدو مكتفيًة ل تزال  التَّحوير و�شموليَّ َة  لنف�ِشها جذريَّ عْت  ادَّ
حم البكوريِّ للغة، ما يجعُلها ل اأكرث من  ورة، بعيدًا عن افرتاِع الرَّ كل وال�شُّ بال�شتغال على ال�شَّ
ة املفتوحِة الآفاق التي ُتْلِقُح  كل«، من جهِة تقنيَّات ال�شتغال الع�شريَّ تطويٍر وتنويٍع لـِ »�ِشعر ال�شَّ
الإيطاليَّة،  الق�شيدُة  تبقى  الثنائي. هكذا،  ظام  النِّ بختِم  وتدمغُه  اللكرتون  بنقاِط  احلرَف 
ا  اإمنَّ العامَل،  لت�شوي�ِص  يدًا  اإْذ متدُّ  وهي  اللغة،  ِة  بهوَّ م�شدودًة  والتَّحوُّل،  التَّطلُّق  اأجنحِة  رغَم 

د.  ها من ُبَويِب ‘الغيتُّو’ ghetto اللغويِّ املو�شَ متدُّ

كلماٌت تهزهُز �شجَر التَّنويط، 
ر،  توحي لنا اأنَّها تقتلعه، اأنَّها تقذُف مكاَنه ِبزَر الُهال�ِص املتفجِّ

دوَن اأن تفعل. 

 III
اجلمال  ا  غامَّ ِع  لت�شعُّ الكوزمو�شيَّ  املركَز  كانت  لطاملا  التي  اإيطاليا،   : اآَخر  �شيٌء 
رعِة  وال�شَّ والغناء  ق�ص  والرَّ النَّحِت  يف  �شاأُنها  هو  كما  باخلاِرج-اجل�شد،  يتَّ�شل  ما  كلِّ  يف 
عر، وت�شرُي  ِة التَّواُلد لالأزياء، ترتاجع عن دوِر املتبوع-املُ�ِشع حني يتَّ�شل اجَلمال بال�شِّ رمديَّ ال�شَّ

ابة روما عر اخُلال�سي« من بوَّ افتتاح قرن »ال�سِّ
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ة املولودة يف باري�ص اأو لندن اأو نيويورك،  عريَّ اِت ال�شِّ عر والنَّظريَّ التَّابَع-الالقَط ل�شرعاِت ال�شِّ
‘جماِل اجلوهر’.  منيَّ لـِ  لْت النُّموَّ الزَّ ورة’ عنَدها قد عطَّ كما لو اأنَّ كرونولوجيا ‘جمال ال�شُّ
�شر؛ ومن جهٍة  باعة والنَّ َت ريادٌة ل ريَب فيها يف ابتكار مو�شات التَّحرير والطِّ من جهٍة، ثمَّ
ًا يف  ر يف م�شمون املُنَتج الثَّقايف. يف ظلِّ هذا التَّ�شاد ين�شاأ اغرتاٌب ثقايفٌّ ُيرى جليَّ اأخُّ اأخرى التَّ
ية اإىل عر�ِشه اأماَم  ابات املوؤدِّ ه بع�شًا، ويف انفتاح البوَّ عر الذي ي�شتن�ِشُخ بع�شُ انت�شاِر كتب ال�شِّ
ائفني الذين مل ُيتقنوا فنَّ العبث احلقيقي، هذا الذي ل يتقُنه �شوى �شاعر حقيقّي  عبِث الزَّ
اعُر احلقيقيُّ حقيقيٌّ لأنَّه ل  يعرُف كيَف ومتى يعبث فيكون هدُمه من �شميم التَّخليق : ال�شَّ
ي، يلزُم اإيطاليا يف هذا القرن �شاعٌر يوؤمُن باأنَّه الالعُب الكوينُّ الأوَحد  عر. ظنِّ يتقُن غرَي ال�شِّ
ة؛ ويقيني، ل يزاُل »�شاعُر الإميان«، كما تطيُب لألفون�شو  رَّ ويفِّ للذَّ رِّ ال�شُّ القابُل للتَّناُفذ بال�شِّ
عر ول يرُجم. واحلاُل هذه، تبدو  ُر راجماِت ال�شِّ م، يوتِّ ِبراْرِديِنلِّلي التَّ�شمية، واقفًا يف الأفق ل يتقدَّ
Mon- ها : مونتاِله  الأ�شماء التي جاَوَزْت طوفاَن القرن الأخري بامتياٍز اإىل قرننا قليلة، ولعلَّ اأهمَّ

tale، بازوليني Pasolini، ِبْرتولوت�شي Bertolucci، فورتيني Fortini، تزاْنت�شوتُّو Zanzotto، كاْبروين 

اِفذي.  ِر الأخري، واملزاِج النَّ لِّلي Rosselli. �شعراُء العبوِر املُحا�شَ Caproni، جْوديت�شي Giudici، ورو�شِّ

 IV
قد،  والنَّ عر  ال�شِّ بني  اآَخر  اإيروتيكيٌّ  ف�شٌل  ُد  يو�شَ هذه،  عريِّ  ال�شِّ ِد  املعقَّ هيوىل  يف 

وُيفَتُح ماأزٌق اآَخر. 

ِلِه ِمن َثمَّ  اِب لنربِة الحتفاِء بالأنا، وحتوُّ خَّ عُر ُمداٌن، من جهِة التَّ�شعيِد ال�شَّ ال�شِّ
عراء، مثلما هم جيولوجيُّو �سويل برودوم يكتبون لأجل اجليولوجيِّني.  اإىل �ِشعٍر ُيكَتب لأجِل ال�شُّ
الآَخر،  �شدى  اأحِدها  �شدى  ميدُّ  اأ�شواُتهم،  تتداخُل  عراِء،  ال�شُّ �ُشعراَء  عراُء  ال�شُّ يغدو  هكذا 
قُد منهوُك  ويبداأ اأحُدها الق�شيدَة ِمن َقْفلِة ق�شيدِة الآَخر، يف حلقٍة جوفاَء ُمفَرغة، فيما النَّ
ُد  تولِّ التي  اجلوزاء  �شحابَة  َيْبطُل  ه  لأنَّ ُمداٌن  عُر  ال�شِّ التَّ�شبُّع.  هذا  كود،  الرُّ هذا  تلقاَء  القوى 
ل  الواحد  مُز  الرَّ عر،  ال�شِّ تواأمَة يف  لكْن، ل  يدفُنها.  الذي  رطاِن  ال�شَّ �شدمَي  وي�شرُي  النُّجوم، 
ه اإبداٌع  قَد اأي�شًا ُمدان، من جهِة ت�شليِمِه باأنَّ تني، والنَّ�صُّ ل يقبُل التَّكرار. غرَي اأنَّ النَّ يوَلُد مرَّ
َكر يف خمدِع  قُد-الذَّ ُملَحٌق باإبداٍع ُمنفِعٌل به، وا�شت�شالِمه ِمن َثمَّ ِلَعنانٍة طويلٍة ُمفرَت�شة. النَّ
رير، مع عظِمه  عر-الأنثى �شوَف يكتفي بتقدمِي جمامالِت امل�شاء، م�شحوبًا اإىل هام�ِص ال�شَّ ال�شِّ

العاينِّ املرتع�ص. 

اأمارج�ي
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V

اإيطاليا. كلمٌة م�شبوهٌة، من  عر يف  ال�شِّ لتو�شيف  املفتاُح  الكلمُة  اإذن، هو  التَّحوُُّل، 
مع  يَّة  اخلطِّ العالئق  من  اخلال�ِص  رفاهُة  ‘ُم�شتَبهًا’.   هناك  عِر  ال�شِّ كــوَن  تنا�شَب  اأن  اأجــِل 
ُيغَتَفُر  ه، ولي�ص  ُط يف بيا�شِ ًا يتخبَّ عر �شماًء يحلُِّق يف ُزرقِتها، بل ثقبًا كونيَّ قد مل تفتح لل�شِّ النَّ
ه يرفُع امِلرقا�َص، مهموزًا بزهرِة اخَلطف.  ِل�شتخفاِف ُجلِّه بقيمِة هند�شِة الَبيا�ص اإلَّ اأنَّ بع�شَ
من  اأ�شيق  دائمـًا  تكون  قة  املتحقِّ َة  يَّ احلرِّ اأنَّ  اأم  ؟  ِته  يَّ حرِّ �شـاأِن  من  يقـلُِّل  الذي  عُر  ال�شِّ اأهو 
ِة التي ت�شَنع ؟ وملاذا، بعُد، تلَك  عَر الذي يخُلق اأ�شمُل من احلريَّ ِة املحلومة ؟ اأم اأنَّ ال�شِّ احلريَّ
رَب  عُر الدَّ اإيرو�ص، ِمن داِخل، قد يوا�شُل ال�شِّ ًى بنجمِة  وَّ عر ؟ ُم�شَ احل�شرجة يف َحنَجرِة ال�شِّ
ًى ِبُجْنِح ثناتو�ص، ِمن خاِرج. يف ظاللٍت كمثِل هذه، يدوُر �شعراُء هذه الأنطولوجيا  وهو ُمعمَّ
عراُء، هنا،  ، كرحًى م�شيئٍة تريُد النقالَب على التَّوازن. ال�شُّ كلٌّ يف عماِء اإْنرتوبياه اخل�شو�شيِّ
اعتباراٍت  ولول  الوهم،  اأجنحِة  ِة  قوَّ ِمرياِح  وعلى  املُفَرد،  وِت  ال�شَّ برِق  ِم�شواِء  على  انُتِخبوا 
َرك. هم ر�ُشٌل بني ُر�ُشِل ما  زمنيَّة ل�شتحقَّ اآخرون معهم، اأو دوَنهم، هذا العبوَر-الُهويَّ يف ال�شَّ
عر«، باملعنى املن�شقِّ الالاإنتمائيِّ لكلمِة ‘ُخال�شّي’، متامًا مثلما هو  ِة ال�شِّ اأ�شميُته بقرِن »ُخال�شيَّ
ا  ، لُمنَتٍم، خمبوٌل، ودافئ؛ اإمنَّ ط الَقِلق/ ُمن�َشقٌّ ُد ب�شم�ص املتو�شِّ عر الَقِلُق املعمَّ من�شقٌّ هذا ال�شِّ
هاية هَو  ُف عنها. اأَولي�َص يف النِّ َحِبٌل يف الوقِت نف�ِشه بجميِع الأ�شول وجميِع امل�شارات التي يتعفَّ

هَو حمبوَل هذه الأر�ص احُلبلى بوحدِة الكون ؟! 

 - �شعٌر اأو وهٌم، ل يهمُّ
لبة. ائي ال�شَّ كالهما ي�شاطُر الآَخر وردَة الرَّ

ابة روما عر اخُلال�سي« من بوَّ افتتاح قرن »ال�سِّ
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عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
ترجمة : اأمارجي

ا غراْت�شَيا كالندروين حترير : اأمارجي/ ماريَّ

Maria Grazia Calandrone ا غراْت�شيا كالندروين ماريَّ

يتون  حديُث الزَّ

�شوَف اأجتا�شُر على اإغواِء اهلل ِبُعزلتي 
و�شَط حقِل اجل�شماِنّية، انتقامًا لالبِن الذي 

ة  فاَق كلَّ العزلِت الب�شريَّ
يف الإذعان 

اأ يف قلِبه اأ�شفاَر  لالأب، البِن القرباينِّ املبذوِل الذي خبَّ
كري. ]ههنا[ فيما اأنتم نائمون  ال�شَّ
يتون  كنُت اأُحفُّ نف�شي بغرا�ِص الزَّ

ارمة  َة ال�شَّ اأقلُِّد العزلَة اللحائيَّ
ُء ج�شدي على ِمثاِل الأ�شجار،  باتات، اأهيِّ للنَّ

اأرفُع ج�شدي 
خ�شبًا على خ�شب 

حتَّى ل ُنواَح ي�شتِّت وحدتي الب�شريَّة 
التي ُتِتمُّ ُنواَح البِن املهجور. هَو ذا. 

اأنا وحيٌد، يا اأبِت، ول اأ�شتطيُع احتمال الَهجِر اأكرث. 
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بيحة يف زهرِتها اخِلتاميَّة  �سعوُد الذَّ

ُل ُبنيَتها التي تتفتَّح  ها اأنَت! تتاأمَّ
هرة  اإذ تنطلُق دفعًة واحدة من اجلذِر اإىل الزَّ

ي الآَن اأعرف  وتقوُل : اأنا ل اأفهُم الوقَت لكنِّ
لٌب وحا�شٌم ]ِفعُل[ الإزهار  كم هَو �شَ

وتقول : �شوف اأحمُلِك 
كما ُيحَمُل بريٌق ختاميٌّ 

وتقول : اأرى اأنَِّك 
من بنِي جميع التَّفتُّحاِت ل ُت�شبهنَي 

يَء املُداَر  �شيئًا، ول حتَّى ال�شَّ
ِم  عليَّ براأ�ٍص من الدَّ

ِل  موؤازَرًا بفِم التَّبذير املت�شكِّ
لأجِل اأن ُيهَدَر بعويِل الِع�شق 

اطعة يف املنت�شف  ئيلُة ال�شَّ فيما العنُي ال�شَّ
ة دوَن اأمل  ُتذيع تق�شيَم الأدواِر العطريَّ

وتقول هي : الآَن 
افعل ِبَبيا�شي املرمريِّ ما ت�شاء، 

اتي الفائ�شة  دع حِلنوَّ
ايف  اأن تتكثََّف يف غرفٍة واحدة ِمن احلَجِر ال�شَّ
م�ص، دعني اأُجاري  تيمِة املجيدِة لل�شَّ حتَت ال�شَّ

عافيَة الأ�شياِء ومتاَمها 
ح  اٍن ُم�شطَّ وَّ كي جتدين، اآنئٍذ، كمثِل �شُ

 ، ينقُر فيِه جنٌم ُقطبيٌّ
ة  ٍة اأ�شليَّ انيَّ ة ب�شرَّ دعني اأحتوي ِمهَبَط الأ�شعَّ

َد  ودع ِل�شالَبِة ج�شدي اأن تتبدَّ
عاج ثمَّ ترتقي،-   يف َعجيِج الَعنِز والنِّ

ِة املتاآِكلة  و�شَط النُّجوِم الَعليَّ
َبينا َيقطُر وجهي بالربونز مثل زنبقٍة مائيَّة- جزيرَة 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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لبِة كالقذائف،  احلديِد، واملا�ِص الأ�شوِد والوروِد ال�شَّ
 ، دع احَلَجر يخترُب �شوَته الآدميَّ

خريَّ  ق�َص ال�شَّ دع النَّ
ي�شُرُخ يف املفرِت�ص ويف ظلِّه املمدوِد على الأر�ِص : اتُركني! 

اأحيا، اتُرك دمي 
ًة  يحيا، اتُركني ُمنَغطَّ

ِم دوَن عقيدٍة  مَع براعِم الدَّ
يف الُعري البارِد للبحر، 

اتُركني حيُث بداأنا، وعلى ]تخوِم[ ِختاِمنا : اآه، يا َل�شخِب املاِء 
على احلديد املَُفوَلذ الذي ُكنُته، 

يُت الآَن يف اجَلمهرِة اخلفيفة  ا وقد ت�شظَّ اأمَّ
فلتكْن بقاياَي اأطوافًا لنجاِتك. 

َقدا�َسٌة َوقتيَّة 

عذبٌة هي �شو�شاءاُت الليل، 
ٌة اأ�شواُت ما وراَء اجلدار،  عذبٌة ونقيَّ

عذبٌة طرقعاُت ُقَرِم الوقيِد 
ى  اأة لالنطفاِء مثلما ينطفُئ كلُّ �شيٍء اإذ يتمطَّ املُهيَّ

ع�شُل الورِك متَّ�ِشقًا مَع وحدِته 
ر�َشِف على َحرِف الكاِحل  عذٌب كذلك �َشْحُط ال�شَّ

و�شَط جمزرِة النُّعا�ِص 
ِة، واملعهودة  اخلفيفِة، احلارَّ

ُلِك  اَد اجل�شد فيما يتاأمَّ عذبٌة هَي الُو�شَلُة التي ُتعلُِّل احتِّ
ابُّ الأ�شوُد الَعينني وحيواناٌت ُمغتبطة  ال�شَّ

باعيَّ يف اخلاِرج،  جتوُز امَل�شتَل الرُّ
ماُء ُكهُربيَّة، قطعُة كوبالٍت اأزرق  وال�شَّ

ذلك اأنَّ احلبَّ بعَد كلِّ هاَك التَّمزيق ل يزاُل كاماًل- 
ياِزك.  ُيطِلُع زهورًا كبرية بحجِم النَّ

ماريَّا غراْت�سيا كاالندروين
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ُمالَحظة. ال ُغفران 

  ، مِّ ِع �شقوِط اأقرا�ِص ال�شُّ يف باِب كلِّ حِمَرقٍة، حوَل موا�شِ
َة هذا اخلواُء املُخالُف للعقِل والذي ل مُيحى اأبدًا. كانت رغبُتنا هي ثمَّ

جرِة  اأْن ُنخاِلَف كلَّ ذلك اللحِم التَّبذيريِّ اجلميل املُ�شتهي احلياَة ا�شتهاَء ال�شَّ
لون فح�شب  لها. غري اأنَّهم وقفوا باِردي الأع�شاب : يتاأمَّ

فيما كانت حياُة الآخرين تتال�شى حتَت اأعيِنهم 
كمثِل ُكْد�ٍص من �شجٍر ُيحَرُق واقفًا – وْلَتعلْم، اخل�شُب الب�شريُّ َيحرتُق على اأح�شِن ِمثال. 

يُح  ى الرِّ َة، �شوى زوايا ق�شوٍة حيُث تت�شفَّ ل �شيء ثمَّ
ُع ِحباُل َحْنَجرتي  اُر التي تقب�ُص على كتفيَّ َبينا تتقطَّ وهذه النَّ

ِمن َكدِّ ا�شت�شراٍخ، ذلك اأنَّه كان ل يزاُل يل ِمن زاِد ج�شدي َتَبقٍّ : اآيلٌّ هَو 
فاع،  ، َن�ِشٌف، وَحربّي : لكاأينِّ مري�ٌص يف و�شِع الدِّ ِفعلي، اآيلٌّ

ف. اأجل،   اراِت، و�شفائِر امراأٍة ُملقاٍة لتتجفَّ بنَي اأكواٍم ِمن َفرا�شي، وَنظَّ
عُر ُين�َشج؛ ومن اجللِد  روا بالنتفاِع الكلِّيِّ من الأج�شاد : فكاَن ال�شَّ يف املبداأ، هم فكَّ

كانت ُت�شَنع �شواتُر الإ�شاءة وِبطاناُت الأرائك لأجِل
بَّاط. هي حم�ُص رذيلٍة �شغرية ُيقاُل لها احِلفُظ- كلحِم اخلنزيِر،  م�شاكِن ال�شُّ

ل ُيرمى ِمنه �شيٌء : ل الأ�شنان، ول حتَّى الِعظام )كاَن معلومًا اآنذاك 
(. كانت ِعظاُمنا  َد الب�شريَّ ينَفِعُل على ِمثاِل ذاَك اخِلنزيريِّ اأنَّ املُعقَّ

هاية، تفي�ص،  ِزبَل ت�شميد. وكانت الأرائُك، يف النِّ
َق اأنَّ هذا هَو  اَك مع اجللِد و�شائِر الأع�شاء. وما كنُت لأ�شدِّ فُتحَرُق اإذَّ

عمُل الإن�شان. اإينِّ َلأ�شدُّ َعَمًى ِمن اجلماِد اإذْن، 
اأنا امل�شنوُع َغَر�شًا ما : - فر�شاًة، قلَم ر�شا�ٍص، حِمَفظَة نقود. وحيدًا 

يف الليِل 
ُر :  عزٍل عن الب�شر، اأفكِّ لمَة مِبُ اأكابُد تلَك الظُّ

اأنا هَو الِعربيُّ الأخري، اأنتظُر الآَن 
باَح، اأنتظُر الآَن الأملاَن، هذا اجِلن�َص املُهِلك.  ال�شَّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ِمن َعقِل القرد 

 . ُج[ ِحياُد املخطِم البهيميِّ يف قلِب �شرختي الأليمة، ]يتوهَّ
عر– حلمًا خُمتَزًل. ها اأنا واقٌف. هو ذا املخطُم  ها اأنا واقٌف –اأيُّها ال�شِّ

، َقومٌي و�شاٍف يف وجِه البهيمة. ها اأنا واقٌف.  احلياديُّ
منذ بدِء العامَل. واقٌف 

حتَّى اختتاِم العامَل. 
ِل ُمثوٍل على الأر�ص.  ِم. واقٌف. حيوانًا يف اأوَّ واقٌف. و�شَط لولِب الدَّ

ُب. مثَل برعٍم  ذبيحًة ترتقَّ
ُج.  وك اأتوهَّ داخَل َحر�ٍص من اأغ�شاِن ال�شَّ

مثَل زهرٍة ذهبيَّة.

ماريَّا غراْت�سيا كاالندروين
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Milo de Angelis لي�ص ِميلو دي اآجْنِ

ن�سو�ٌض غري من�سورة 

�ص،  بقَي يل نَف�ٌص واحٌد، اأنا املنفيُّ املُيبَّ
ُم  اآِه اأين املُقام ؟ ها هَو الدَّ

ُف عرَب الأفكار، ول �شيء على الأ�شفلت  َيق�شِ
�شوى عجنُي عباراٍت ُم�شاغة، 

ِة  ، ليُل املقاطِع اللفظيَّ فيما ُيفَتَتُح الليُل الب�شريُّ
املبتورِة، ومغيُب الأ�شياِء املُفَنى. 

� 

اُته َتْطُم�ُص  اأ الوقُت وممرَّ »يتجزَّ
اِت ُغرفة، ]نعرُف[  اِن و�شَط ِجْب�ِشيَّ ونحُن مَمحوَّ

َم ُمنا�شفًة، يف جوِف وَت املُق�شَّ اأنَّ هذا ال�شَّ
ُم احلركات، كاَن لنا...  الوقِت الذي ُي�شخِّ
كريات،  قة بالذِّ واأنَّها لنا هذه الكلمة املُطوَّ

امل�شطوبة من الوثيقة، ولنا كذلك 
غبُة الكربى التي تبحُث لها عن َم�ْشَرب«  الرَّ

� 

ٍة كبرية  كانِت الفتياُت َيعرُبَن ِب�َشَراباٍت حريريَّ
ونظراُتهنَّ تنقذُف يف ُعنٍف ُمباِغت 

ماء  �شاعَة افتتحُت احلرَب الُكربى على ال�شَّ
ٍة واحدة  فٌح غريٌب ملرَّ َرين اإْذ راأيتهنَّ �شَ فحرَّ

خمٍة ل ُمتناهيٍة واحدة.  ِلَليلٍة �شَ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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�ساحُة كاڤالِّْدِجريي رقم 2 

اإليِك نعوُد كلَّ �شتاء، 
خرُة الباقية  تها ال�شَّ اأيَّ

خوِر املُرحِتلة،  ِمن بني جميِع ال�شُّ
يا َمن َتعِر�شني لنا ب�شمٍت 

يقنَي �ُشَويعاٍت غرائبيَّة. 
ها قد م�شى نهاٌر. 

هائلٌة هي مدر�شُتِك التي 
تنفي احلبَّ وت�شتعيُده. 

ُل يف ظالِم االأروقة  حُّ ذلك الرتَّ

ِة الليل، مُيكُنني البقاء ُمعلَّقًا  اأحيانًا، عنَد حافَّ
دون اأن اأموت. مُيكنني البقاُء داخَل نَف�ٍص وحيٍد، 

طوياًل، ليوٍم ل يكتمُل اأبدًا، حيُث الباُب 
مفتوٌح على م�شراَعيه ِبِفعِل �شرخة. واليُد 

َتخِد�ُص الف�شاَء باإتقاٍن ي�شبه العذوبة. هكذا اأطوُف 
ِم اإىل هنا،  ِل الدَّ ِمن اأوَّ

اإىل اللحظاِت التي ُتواِلُج الوعَي وتظلُّ 
ناق�شًة وجديرًة بال�شتنطاق. 

� 

كانوا يف انتظاري ُم�ْشَترِتين. لطاملا 
َمن الكبرية.  ِة الزَّ َحَملُتُهم اإىل احلياة، اإىل اأبجديَّ

هم َيُعودون دومًا اإىل هناك، ُخْر�شًا،  لكنَّ
وَن اإىل عموٍد اأو َوَتد،  ُي�َشدُّ

نَي عن موقِف احَلرف. لكاأنَّ  ُمعِر�شِ
العامَلَ لهم �شدى ِعبارٍة 

لي�ض ِميلو دي اآجْنِ
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تاهْت عنهم اإىل الأبد، وقد َتهاَووا يف 
ًا يُكن، ذاَت �َشبٍت،  ظالِم م�شهٍد اأيَّ

يف قلِب املركز التِّجاريِّ هذا. 
ا حديثي عن الأبطال، عِن الأج�شاِد طبعًا  اإمنَّ

هذه التي متتلُك على الأر�ِص َفقارًا. 
� 

كاَن ظالٌم. قلُب اأغ�شُط�ص كاَن ُمظِلمًا 
ى. مل اأ�شتطْع بلوَغ  كمثِل اجل�شِد املَُعرَّ

اه : ل �شيء اإلَّ  فا�شٍل ول اجتِّ
الُم يجيُء  فاه. كان الظَّ ِم على ال�شِّ وجيُب الدَّ

ح  هِم املُجنَّ ع، ِمن ال�شَّ َف�ِص املُ�شرَّ ِمن النَّ
الم.  الذي يخرتُق العامَل. هنالَك كاَن الظَّ

قطِة الأوىل،  هنالَك كاَن، عنَد ُذروِة ال�شَّ
ُد الذي،  كاَن هَو اأنا، هذا الرَبْ

ِمن وراء القرون، ُيحاِوُرين. 

اإىل ڤيڤيانا ِنيكوِدُمو 
عرفُت، يا �شديقتي، 

اأنَِّك ذهبِت يف اإغفاءة. اأنا الآخُر 
يف ُفْرجاِت هذا املوِت املُفَرِد الكبري 

كنُت اأغفو بنَي الأكواِخ املُنعِزلة 
تاء  ا�ُص يف ال�شِّ حيث يجتمُع النَّ
عة، والتبا�ِص  باأحاديثهم املتقطِّ

اأفكاِرهم : كاَن يدخُل عليهم 
ِعطُر اأعناٍب ذاوية فيما ثلُج اللقاء 

َيجَتني ليلي يف ليِلك. 
� 

هو ذا بهلواُن الليل، اجل�شُد اخلال�ُص 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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من كلِّ �شيء، َنق�ٌص يف الهواء، 
َدُه  ى : قد رمى ُزُمرُّ �َشَرُر فو�شفوراٍت ُمنقَّ

 ، اإىل اآِخِر القَدر، بلَغ اخلفيَّ
ًا،  ريق. حقَّ ودلَّ كلَّ واحٍد على الطَّ

الأر�ُص تُخ�صُّ َمن يهُجُرها. 
� 

ٌر هو الوقُت،  متاأخِّ
. ها اأنَّ احلياَة،  على َنحٍو نقيٍّ

َدًة  اِئع، تعوُم مرتدِّ حَوِرها ال�شَّ مِبِ
َرًة  وارع، متفكِّ يف ال�شَّ

بكلِّ ذاَك احلبِّ املوعود. 
ي ؟ اأيَن يدقُّ  ماذا تنتظُر منِّ

قلُب الهائمني ؟ اأهذه هي 
ُة الق�شوى  الغايُة اخلفيَّ

مِلا َيحيا ؟ 
لكنَّ البيت يناأى بعيدًا 

كنى، وكلُّ �شيٍء  عِن ال�شُّ
ِة  ُموَدٌع عنَد التُّخوم اجلليَّ

للخامتة، كلُّ �شيٍء فاِلٌت.... 
... واملقطُع اللفظيُّ 

الذي كاَن َيعت�شُر امِلخَنَق 
ها هو ذا. 
� 

داء، اإنَّهم  اأولئَك ل ُيجيبون النِّ
ُم�شتَّتون على تخوِم الأر�ص، عنَدهم 

ة، والآَن  �شرُّ امل�شاراِت املُرجَتَّ
ت�شتطيعون روؤيتهم يخرجوَن ِمن 

مِت  ، يف امل�شاء، جهَة ال�شَّ عروِق احلبِّ
فاه.  مَت باإ�شبٍع على ال�شِّ دوَن ال�شَّ يو�شِ

لي�ض ِميلو دي اآجْنِ
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Paolo Ruffilli يلِّلي باْولو ُرْوفِّ

َخَدُم العامَل 

َزيُف العقِل، 
اأ�شباُح الِفكِر املُبَهمة، 

ِفعُل الأخيولِت الباطلة 
على القلب، اللتجاُء 

الأبديُّ اإىل منابِع 
، ِظلُّ  احلبِّ

اخِلداِع احلقيقيِّ املُوِغِل
. جميعًا  بال دواٍء اأ�شليٍّ

�شدَّ ذاٍت واحدٍة ممنوحة، 
ناهيَك عن احت�شاِب 

ائِع  الوقِت ال�شَّ
يف خدمِة العامَل. 

دوَن يف احُلُلم  ُمو�سَ

بيعة،  َمولودون ِمن ج�شِد الطَّ
وَن و�شاعدوَن يف حتليقٍة،  ُمنَفكُّ

لكن �شاقطوَن يف ُهِويِّ 
اخلوِف والقلق. ومع ذلك، 

هائمون باحلياِة لأجِل احلياة. 
ماقتوَن للم�شائِل الب�شريَّة 

بُحكِم التَّجربة، لكن �شيئًا ف�شيئًا 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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َلها بذهوٍل، ِمن بعيٍد،  نعتاُد تاأمُّ
وبانف�شاٍل، حيُث نراها اأجمل. 

نِك  ِل ال�شَّ اأوَن لتحمُّ مهيَّ
نوِب واحلوادث.  والأوجاِع، الذُّ

دون يف احُلُلِم الذي  ُمو�شَ
نون.  �شَّ �َش�ْص اأبواُبه، وحُمَ مل مُتْ

ُة واحِلداد  اللذَّ

ا�شطراُم احلياِة وانطفاوؤها 
ة  دفًة ؟(- الإ�شارُة املُ�شعَّ )�شُ

الأثُر املُزِبُد التَّارُك وراَءه 
يء الذي  ذلَك ال�شَّ

�شواًء اأحببناه اأو مل ُنحبُّه 
يظلُّ مهما يُكن، جمهوًل. 

ُة واحِلداد : ُملقًى، كلُُّه،  اللذَّ
يف الإناِء الأعمى بني اأذُرِع 

الِم والليل.  الظَّ
اوية، هَي يف اآٍن  غري اأنَّ العالَمَة الذَّ

واحٍد ُمزهرٌة بجميِع الأ�شياء. 
ائحَة ل اللون،  لَّ والرَّ ذلك اأنَّ الظِّ

هما ما ي�شنُع ِفكرَة الوردة. 

اإبحار 

يف ُلعبِة املرايا 
ها هما احللُم واحلقيقة، ُمرتاكَبني 

يلِّلي باْولو ُرْوفِّ
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و�شَط املزيِج الفائر 
- كوكتياًل اأو خمفوقًا، خليطًا 

َم�ُشوبًا اأو اإك�شريًا خال�شًا- قِد ابتَدعا 
نيويِّ  واأْف�َشيا �شرَّ الكوِن الدُّ

يف حتدٍّ عجائبيٍّ 
جاعَلني من كلِّ حلظٍة اأبدًا، وحميطًا 

ِمن كلِّ بحٍر طفيٍف جُماٍز 
وعابرَة حُميٍط ِمن كلِّ رمٍث �شئيٍل 

اٍق جُماِزف.  اٍب اأفَّ جوَّ

يقظة 

ُب العامَلَ  َيِقظًا، ها اأنذا اأترقَّ
يف حلظِة �شرياِنِه �شحراء كبرية 

لكي اأُْح�ِشَن روؤيَته اأف�شل 
عنَد �شماٍء تتفتَُّح يف كلِّ دورٍة من َدْوراِته 

قيِّ  يف ريِح الرتياِد النَّ
وقد تعلَّمُت �شنعَة التَّحاُيِل بتنويعاِتها 

من اأجِل اأكِل و�ُشرِب الكثرِي 
من الوجباِت والع�شائر حني ميَنُح نف�َشه 

ُرخ�شًة، وياأذن يل كرمًا 
بكلِّ ثماِر الغبطة. 

اأخرياً 

يء، قلُت،  اأبحُث عنَك اأيُّها ال�شَّ
دون اأن اأعرَف اأ�شَل وجوِدك. 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ُل  وُم�شنًى، كنُت اأوا�شِ
مع هذا، امل�شيَّ ُقدمًا. 
كًا  لطاملا قطعُت مت�شكِّ

ة بالالَنوم  ليايلَّ املُْبَي�شَّ
قًا بعيَنني مع�شوبَتني  حمدِّ

ِبِلفاِع الغ�شاوة، 
اَزيِن على اليَدين،  �شًا بُقفَّ ُمتلمِّ

ًا اخليوَط ِمن بعيد.  �شادَّ
ُل على �شيء،  مل اأكْن اأعوِّ

مع اأنَّ اآمايل مل تنقطع 
ق  يف اأنَّه، اليوَم اأو غدًا، �شيتحقَّ

يء الذي لطاملا قراأُته  ال�شَّ
هبيِّ الفائق  يف �شفحِة القدِر الذَّ

عن حظٍّ ما اآٍت. 
نني  اآِه كم خ�شرُت من الوزِن وال�شِّ

ه  ر�َص، اأنَّ لكْن اأخريًا فهمُت الدَّ
يء، كان يجُب  لكي ُيناَل ذلك ال�شَّ
اأن ُيعَطى، دون رغبٍة با�شرتداِده، 

يء الذي اأحببَته  فوحده ال�شَّ
ُل عليه، ذلك اأنَّه  يعوَّ

لن ُيقتَلَع منَك بعَدئٍذ اأبدًا. 

ه  تاأوُّ

ابَقي ول تغيبي 
يا مراآَة قلبي املُهاِن اخلوؤون. 

ل ترتكيني. 
ها اأينِّ اأذِعُن لِك، اأجل، واأ�شاألِك 

يلِّلي باْولو ُرْوفِّ
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تي ِمن جزئَي الأجَود.  ح�شَّ
ها اأنا مثلما كنُت اآنذاك 

، يف �شيخوختي هذه،  �شوى اأينِّ
زائٌف : �شاٍه، َخ�شي�ٌص، 

وخُمتِلق. ومع ذلك، حتَت 
ِثَقِل اخلطاأ، وفوَق اآثاِر املا�شي،  

ِر  اأجُدين ثانيًة يف املركِز املقدَّ
اه.  يل مَن الوعِد القدمِي اإيَّ

واأيُّ �شيٍء قلُته اأو كنُته حم�ُص
ل �شيء، وقد غدوُت الآَن يف 

ُعرِف اجلميِع هنا �شكَّ اآهاٍت 
اأبقى اأو اأجهُد باأن اأبقى 

ذلك الذي ل يكفُّ عن البحِث 
دائمًا ويف كلِّ حاٍل، رغمًا عنه، 

يء الذي مل َيجْدُه.  وراَء ال�شَّ

انبهارات 

اٍت ِمن ياقوت  َيْبُهْرَنَك كمثِل ُحوريَّ
تختِلُقهنَّ الأعني مبنطٍق خاِدع، 

جًا،  دَن حوَلَك بهيئاٍت اأكرث توهُّ يتح�شَّ
ي�شتدِرجَنَك اإليهنَّ باأجرا�شهنَّ 

الفتَّانة لكي تكوَن عليهنَّ َموىًل... 
ومَيالأَنَك يف الوقِت نف�ِشه، 

يقذفَنَك يف الهاوية بُقدرتهنَّ الغام�شة،  
ي�شطنعَن النقياَد حلاجتَك اإليهنَّ 
 . بِط حلظَة َنيِلهنَّ ويهجرَنَك بال�شَّ

كينوناُت العامِل هاِته.

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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Michele Caccamo امو ِميِكل كاكَّ

1
فجاأًة نرمتي يف ريِح التَّطلُّق 

مثَل �شهٍم اإيرو�شيٍّ 
يٍّ  وباملزاِج احُلرِّ الذي لطرٍي برِّ

يوٍف اأَُخر  ننُفُر جهَة �شُ
حيُث دليُلنا عالماُت الَكون 

ايف  لُق ال�شَّ ونوُر الإله الطَّ
ريرة  َة ]عنُي[ ال�شَّ واأماَمنا ثمَّ

واأفواُه الأنبياء. 
لكن عبثًا نتجاهُل 

 ، يطاِن الب�شريِّ ح�شوَر ال�شَّ
الذي م�شرُيُه داخَل رحًى 

ِمن حَجٍر اأ�شود 
لينتهي هناَك َجري�شًا م�شحوقًا. 

َب  ثمَّ ل يبقى �شوى اأن نرتقَّ
ا�شاِت املوت  جميَء �َشمَّ

عنَد اأحرا�ِص العو�شِج املتَِّقد 
التي كاأنَّها ُم�شتَقرٌّ لهنَّ 

َمَن  ُيقاِي�شَن فيها الزَّ
بوزِن اجلثامنِي الأخرية 

فال يلزُم بعُد اأن منوَت ثانيًة 
مويلِّ  يف هذا احُللِم ال�شُّ

يف ما وراَء هذا املوِت 
ة  املك�شوِّ بالقوَّ
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ِن بزيوِت اجَلمال.  واملُبطَّ
 2

نحَو ختاٍم ِمن ِمثِل هذا 
ًا، بالكلمِة الُعليا للحرب  ممهوٍر، حقَّ

نرمتي دائمًا- 
ويف اآخرِة الإدراك 

نتكلَُّم عن الليِل 
ليِل الربِق الأ�شود 

وعن اإعياِء الكائناِت املجنَّحة 
�صُّ الأر�َص  التي بالكاِد مَتَ

وكاأنَّها مقدودٌة ِمن خ�شب 
اأو كاأنَّها ُمنذَرٌة باملوت. 

�شة  حوِة املقدَّ يف ُهِويِّ تلَك ال�شَّ
نرمتي نحُن 

دوَن �شعاِع ُحبٍّ 
كمثِل نباتاٍت ا�شطناعيَّة. 

 3
ل �شيَء له مثُل هذي املالِمح 

املنحوتة بيِد احلرب 
مثُل هذي الأطراِف املبتورِة الياب�شة 

فدعيَّة  فاه ال�شِّ مثُل هذي ال�شِّ
يطان  املم�شوغة جميعًا بفِم ال�شَّ

افِع  ِك الدَّ ِد يف املحرِّ املتج�شِّ
ويف ح�شرِة الكيمياء 

ئة  التي تخرتُق الرِّ
هذا الذي نتَّخذُه اأخًا 

ونتَّخُذه، اأي�شًا، ِجيفًة اأثرية 
ُنْوَلُد بها اآَن الهالِك الأخري 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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حلَم ُخبٍث ميٍت 
اٍل اإىل رغائبه  �شوى ِمن قلٍب ميَّ

ُف الِعظاُم َعِطَلًة  حيُث تتوقَّ
فٍة ُمَنْخَربة  باأذرٍع جموَّ

لينوَب مناَبها �شفائُح احلديد 
و�شائُر املُ�شتخَل�شات 

َر  فيما نناُل نحُن املوَت املتحجِّ
َمك.  كما يف عيوِن ال�شَّ

 4
اإْن نحُن اإلَّ ميلِّليمرتاٌت طفيفة 

خا�شعٌة لت�شميِم هذا العمِل امل�ِشعِّ 
عنَد ُمنتهًى َجبهيٍّ 

وحنَي َيْب�َشُم خما�ُص املوت 
�ُشوليَّة  ن�شُع على الروؤو�ِص هالَة الرُّ

َء قرابنَي الُغفران  كيما نهيِّ
نا ل�شنا منوذَج اخلطيئة  غرَي اأنَّ

اه  يطاِن اإيَّ نا َعْدَوى ال�شَّ اإنَّ
دوَن تربئٍة ول اإعذار 

نا َم�شَغٌل منف�شٌل ُمبَعٌد  اإنَّ
خارَج م�شروِع اهلل 

ُك الأجوُد فيِه :-  وذا هَو املُحرِّ
قيَّة.  معرفُتنا ال�شَّ

5
َلهَو حم�ُص ت�شل�شٍل مقطعيٍّ 

كلُّ مقطٍع ِمنه ي�شتدعي الذي بعَده 
ح�شَب التزاٍم زمنيٍّ 

َج الَقْفالِت الأ�شا�شيَّة  ى تدرُّ يتوخَّ

امو ِميِكل كاكَّ
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اختتامًا بامَلَحطِّ الأخرِي لأجِل الإن�شان- 
ُه لي�َص املوَت  لكاأنَّ

بل طرياٌن مقلوٌب 
حركٌة دائرٌة ب�شيطة 

نحُن ِمن حوِلها ف�شاءاُت تاأريٍخ 
ذاكرُة َبداَهٍة 

ت�شبُُّك خيوٍط ل ُيَحلُّ 
نحُن حيواناٌت َرْطبٌة ]ههنا[ 

مدفونٌة على َعَجلة 
ُنن�شُئ لنا ُحَفَرًا، حاوياِت ِعظاٍم، 

ُغَرَف خوٍف 
هنا حيُث نحُن يف املكاِن نف�ِشه 

يدان  نِي والدِّ مَع الطِّ
هور  وكذلك الزُّ

ِة القَدر  وحيُث ل بدَّ حلتميَّ
ِة احلتميَّة  ِمن هذه التَّتمَّ
ولي�َص للحياِة ِمن منا�ص 

ذلك اأنَّه هكذا هَو 
هِن البدئيُّ هذا.  عقُد الرَّ

 6
ورٍة  ل ت�شاألوين يف اأيِّ �شُ

�شوَف تكوُن حتليقتي 
لعلِّي اأ�شرُي حفنَة رماٍد لها وزٌن 

ًا، اأو �شفينَة ف�شاٍء،  اأو منفيَّ
اأو جناَح �شمكٍة 

يِح  فاأنفرُد يف الرِّ
اأنا القابُل للتَّحوُِّل حيُثما كاَن 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ماء عندي حم�ُص قيا�ٍص ب�شرّي.  وال�شَّ

 7
يف َحفرِي ُجْرٍف اأنا الآَخُر 

اخِل اإىل هيكِل ِعبادة  كمثِل الدَّ
موؤازَرًا باأ�شا�ٍص خبرٍي 

يف �شبِط ُظُلماِت الأر�ص 
ماد  اأُهمُّ اأن اأختتَم النُّوَر بالرَّ

اأو باأيِّ �شيٍء غام�ص 
كما لو اأنَّ قلبي املت�شلِّب 

ت�شاَءَل حتَّى 
ل �شعَة فيه ل�شيء 

ة  فاقدًا بدوري فنَّ ا�شتعماِل القوَّ
ولي�َص ُتدِرُكني 

املة  اأبواُب الكوِن ال�شَّ
امي  ول ُهُم املالئكُة ُقدَّ

�شاخي هذا  اأنا الذي يف امِّ
بتُّ عاجزًا عن فعِل �شيٍء 

�شوى اأن اأموَت تعا�شًة
يف ذلك احِل�شِن امل�شلَّح. 

 8
ة  �شوَف اأخربُكم عن املادَّ

مثلما عن اإلهاِت اأقداٍر جديدة 
ٍة اأَُخر  وعن كائناٍت اأبديَّ

دْت عليَّ يف الف�شاء  كيف احتَّ
وال  ُنني فنَّ الزَّ تلقِّ

بني العدُم ِمن جديد  َبينا يت�شرَّ

امو ِميِكل كاكَّ
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�شوَف اأخربُكم عن املوت 
الِم  ازِل ِمن ُجبِّ الظَّ النَّ

ِمن ذلك احَلو�ِص 
ماِء  ِمن ُمناظراِت ال�شَّ

على اأمِّ راأ�ِشه. 

 9
ها اأنَت م�شتمرٌّ يف نزِف دِمك 

ٌد  وج�شُدَك، كما ُيقاُل لنا، ُمتجمِّ
ْفٍح اأ�شود  ٌت يف �شَ ُمثبَّ

كما لو اأنََّك ُجثماٌن �شرعيٌّ 
ه  ِر َم�شُّ ٌد يف ذلَك امَلنظوِر املتعذَّ مو�شَ

�شِم التَّج�شيميِّ لفتًى َميٍت  يف ذلَك الرَّ
ل ُتبدي فرقًا كثريًا 

لباٍن اأخرى  عن اأكدا�ِص �شُ
�ٌص ن�شُرَك  ولأنَّه مقدَّ

�ٌص كذلَك َدوُرَك املُختار  ومقدَّ
َيدة  ُرَك اإىل تلَك امَل�شْ نا ُن�َشمِّ فاإنَّ

َتني  اَتنِي تامَّ بنَي َع�شَ
ار  لكي ُنبيَدَك يف النَّ

مقلِّبنَي وجهَك يف �َشَقر 
ُرَك  ول يعلُم اأحٌد اأبدًا متى نحرِّ

ل اأحد يعلُم اأبدًا يف جوهِر 
ِة �َشعَرٍة ُمفَردٍة منَك  اأيَّ

ل  كِل الأ�شْ ع�شانا نعرُث على ال�شَّ
على عقِل اهلل 

ِة نقاوٍة اأخرى  اأو على اأيَّ
على اأيِّ مدلوٍل اآَخر 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ُذك  نا، يقينًا، هكذا ُنحبِّ لكنَّ
على مثاِل هذا املوِت املُغاِير 

الذي ل زاَل ُيرعُبنا 
هكذا نهُب ذواتنا خُمِل�شني 

ِبَك يف الأناجيل  ملن�شِ
حُلزِنَك الآدميِّ 
جلموِدَك املوؤبَّد 

ِلقَدَميَك وِليديَك 
نهُب ذواِتنا اجلاهلَة باحلياة 

لقياَمِتك.

امو ِميِكل كاكَّ
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Mario Benedetti ي ماريو ِبِنِدتِّ

ِمرتوبولي�ض 2050 

هو ذا املِلُك اجلديد، ي�ستلُم اململَكَة ِمن اأبيه... وما بنَي املا�شي واملُ�شتقبل يقُف حا�شٌر من 
ُف  هار- ليل ُمفَرغٌة ِمن اأ�شيائها، ل َمولودون نحُن ول اأموات، وذلك التَّخفُّ ُة النَّ اعات، تثنويَّ ال�شَّ
يَء دوَن اإيالِمه،  لوا ال�شَّ ٍة، تاأمَّ ُق، العتالل. هكذا بخفَّ قُّ ِمن روؤيِة داِء الثَّعلِب على الأقحاف، الرتَّ
ًا. طوبى للج�شِد الالج�شد؛ تطويبًا ِمن َلُدنِّ املِلك. اأيَن  وه دوَن اإيالِمه. يا َله حبورًا من�شيَّ ُم�شُّ
ِة القدمية،  الأ�شرَّ الكتِب القدمية، يف  التَّذكار. يف  النِّفاية. يف  مدينِة  اإنَّه يف  األ  هَو املوت ؟ 
تعلُِّم  املوت. ل رغبَة يل يف  تعلُِّم  اأنا عن  النِّفاية. عاجٌز  مدينِة  القدمية. يف  رخاِت  ال�شَّ يف 
�ُشوؤٌْل  لي�ص يل   . حــيٌّ اإينِّ   . يهمُّ ل  ؟  واحــٍد هو وجهي  اأيُّ   . يهمُّ ل  ؟  ذراٍع هو هذا  اأيُّ  املــوت. 
. َمن احليُّ ِمثلي ؟ لي�ص يل �ُشوؤٌْل اآَخر. املُكت�شي يقطُن حيُث توجُد مراآٌة. عنَد  اآَخر. اإينِّ حيٌّ
راُع ذراُعه، ول الوجُه وجُهه. هي ذي  . ل الذِّ َة[ وجهِه اخلا�صِّ ]قو�ِص[ ذراِعِه اخلا�صِّ يرى ]قبَّ
ا�شِح. يا َللهوِل  ها بع�شًا يف ُمداَوَلِة درجاِت اللوِن الرَّ َتِفُد ملاُلقاِته. تتمراأى بع�شَ مرايا اأخرى 
عن  الأعنُي  هي  ُعمٌي  طوبى.  الفاح�ص.  الَعَر�شّي  اء  الدَّ هذا   : املفاجئ  رِخ  ال�شَّ َهوِل  اأحيانًا، 
الَوَرميِّ  النبثاِث  عن  ُرق،  الطُّ مفارِق  عنَد  املُ�شِم�شة  رايا  ال�شَّ َتفِلُق  التي  تلَك  املوتى،  م�شالِك 
كذلك  ٌة  ُم�ْشَودَّ عُر،  ال�شِّ هَو  وفاِحٌم  فاحمٌة،  الكلماُت  حيُث  افة،  فَّ ال�شَّ اِت  البلَّوريَّ َيطُم�ُص  الذي 
ُلمات،  الظُّ احتوا�ُص  يكوُن  �شالمًا  وُء  ال�شَّ ُيهاُب  حيُث  دوائر.  دوائُر  ِحكات.  وال�شَّ رخاُت  ال�شَّ
لُه  ُج العدَم العميَق الذي لن تعلَم  اأحيانًا. ج�شُدَك/ ج�شدي يتزوَّ ]َبعُد[ هناَك  هكذا يقولون 
راع، ما  يومئٍذ ُكنهًا، هكذا ُيقاُل هناَك اأحيانًا يا َمن ُتريُد احلياة. يف ذلك املاوراء، ما وراَء الذِّ
وء. اأذُكُر قوَلهم  وراَء الوجه، حيُث الأع�شاُء مرايا ل ُتواِفُق اإلَّ امِلثاَل املُفَرَد املرفوَع �شدَّ ال�شَّ
ُلَك ؟ نعم، لي�ص يل �ُشوؤٌْل اآَخر. اإينِّ عاجٌز عن تعلُِّم املوت. ل رغبَة يل بالبكاِء  ًة : اأفهذا �ُشوؤْ مرَّ
اأريُد  اأريُد احلياَة، ذا هَو ُحكمي الأخرُي.  ُكنهًا.  لُه  اأعلَم  العميِق، الذي لن  العدِم  ِة  على حافَّ
، واخلاِدُع، اإْن هو اإلَّ اأنا.  ، الُعموميُّ ْيكولوجيُّ احلياَة، احلياَة، احلياة. احلَدُث الفجائعيُّ ال�شَّ
ذلك قراأُتُه يف كتاٍب كاَن َم�شدَرُه مدينُة النِّفاية، وجاَء فيِه اأْن : لْن تعلم. اآُكُل ُمربَّى الأوراق، 
ا�َص الكيمياء املطبوَع على ُمربَّى الأوراق  اٍت على ُمربَّى الأوراق التي اآُكُلها، اأقراأ ُكرَّ اأكتُب يوميَّ
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ارِة لأجِل  التي اآُكُلها، اآه- هَو ذا، ينبغي الغت�شاُل، حمُل اآلِة التَّ�شويِر لعبوِر احلديقة، و�شُع ال�شَّ
اأْن تزوَل  ز حيُث يكوُن عملي ِحرا�شَة املعا�شِب  اخَللَويِّ املُحزَّ ارِع  ئي�ض، ال�شَّ الرَّ ارِع  دخوِل ال�شَّ
عنها ُخ�شرُتها، حتريَر بالٍغ اأ�شبوعيٍّ حوَل جميِع التَّوافقاِت واإر�شاُلُه وفَق نقاٍط �شغريٍة ُمبَهمٍة 
ًا. يا َللربِد، ُمفرٌط هو  ، ُمفرٌط هو احَلرُّ لكن لي�ص حقَّ ا�شاِت املُ�شيئة. يا َللَحرِّ متُثُل على ال�شَّ
ا املَِلُك هو هذا امِلرتوبولي�ص  ًا. املَِلُك جلَّ اأن َيقبَل ِلهاِتِه امل�شاعِر ت�شليمًا، اإمنَّ الربُد لكن لي�ص حقَّ
َر اأنَّ املوَت ههنا ل اأ�شتطيُع ل�شِمِه  ه، عامي الـ 2050. ولن اأكرِّ املمتدُّ على طوِل عامي وعر�شِ
اَي َخَببًا  بعَد الآن ُنطقًا. فاإن اأكن خرجُت على اأح�شنِة الِفكِر من ههنا فالِفكُر نف�ُشُه رادٌّ اإيَّ
ه. املحيُط  روب. كلُّ �شيٍء ههنا ُمرفَّ ُقف، هذه الدُّ رايا البهيَّة حدَّ الكمال، هذه ال�شُّ اإىل هذه ال�شَّ
�شٌة  ُمَلبَّ جــدراٌن  ُخبٌز،  ُمعلَّباٌت،  مثقوبة،  قمامٍة  جيوُب   : خفيف  ُجرثوميٍّ  َوَحــٍل  كمثِل  حوايلَّ 
اأكرثهم  ُقل  اأو  يعلمون،  ل  اأنَّهم  ذلك  اأ�شواقًا.  ونها  ُي�شمُّ ولئقة  مُمتازٌة  اأ�شواٌق  ِجرٍي،  بق�شرِة 
ِة  بع. يف قطيِع الأكرثيَّ ل يعلمون. لقد راأيُتهم اإذن. َيْحَيون. ميوتون. ميكثون هناَك، رْهَن الطَّ
الُعظمى. يف مدينِة النِّفاية. و�شَط الِكنا�َشِة التي نحاوُل الآَن َكبَحها. خرٌي ِمن ل �شيء. اأف�شَل 

يء.  يء، طوبى، طوبى لذاَك ال�شَّ ِمن ل�شيء. لأجِل خرِي ال�شَّ

 I
عي. اإذن؟ اأنِت اجل�شُد املمنوُح ُكرمى،  عي العك�َص. ل تت�شنَّ ا تالقينا ِمن قبُل. ل تدَّ تعلمني اأنَّ
. ج�شٌد َكلبيٌّ ماجٌن،  ٌة عتيقٌة اأخرى؟ كالَّ . ق�شَّ كما ُي�شاُع. كما يقول اأولئَك. ممنوٌح ِبَغرِي ُحبٍّ

ًا. دون ذلَك، ل �شيء.  ، ُحبَّ وطاٍغ. غرَي اأنَّه بركاٌن ُيَجنُّ يف انتفا�ٍص باطنيٍّ

َمن املتكلِّم ؟ 

موذِج اجلامد. كلُّ َر�شٍم ي�شتدعي اآَخَر. والآَخُر  ٍة ترتاق�ُص داخَل اإطاِر النَّ ها هي �شوٌر َغري �َشويَّ
ريع يحمُلِك  رِق ال�سَّ ِة طريَق ال�سَّ وئيَّ ورِة ال�شَّ ي�شتدعي اآَخَر. ثمَّ ُثالثًا فُرباع. قد راأيُت يف ال�شُّ
ولن  اإيلَّ  اإر�شاَلها  اأردِت  �شوئيٍّ  ت�شويٍر  بطاقُة   ، الــورديِّ مايُّوِهِه  يف  َطْلٌق  ج�شٌد  البحر.  اإىل 

تفعلي. دون ذلَك، ل �شيء. 

كلماٌت يف احلياة فح�شب. 

ماريو ِبِنِدتِّي
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II

ا اأنا فال، ل�شُت  ماِن الذي يع�شُقني. اأمَّ ِة الزَّ ِة الف�شاءاِت ل ق�شيَّ يَّ حبِة امراأٍة َق�شِ اإنَّني يف �شُ
اأع�شُقُه. ح�شبي حياتي املعرو�شُة على ُو�شِعها، مثَل انفراٍج �شوئيٍّ كبري. دوَن ذلَك، ل �شيء. 

َمن املتكلِّم ؟ 

ٌة، على مقُربة،  َة �شالٌة عامَّ ل ُمزاحَم يل ههنا. لديَّ اخَلَلويُّ الذي يرنُّ بتواُتٍر، اإذا اأ�شاُء. ثمَّ
ل  ذلَك،  دوَن  خاوية.  �شحراُء  الآَن  هي  وفتيات.  ٌة  معدنيَّ مو�شيقى  فاخرٌة،  جعٌة  ُم  ُتقدَّ حيُث 

�شيء. 

كلماٌت يف احلياِة فح�شب. 

III

حراء.  اإنَّها ال�شَّ

IV

و�شلِت لكي ترحلي. ل تفعلي بي هذا. امُكثي. واإلَّ فال جتيئي. لكن ل، لي�َص هذا، لي�َص هذا! 
اإنَِّك تعلمني. وما زلِت ت�شاألني؟ دوَن ذلَك، ل �شيء. 

َمن املتكلِّم ؟ 

كلماٌت يف احلياة. 

V

عوب. عندي اأقرا�ُص َنوٍم  تها ال�شُّ وداعًا اأبوللينري، يا �ِشعَر امَلحَفل. وداعًا اأيُّها الربُج املُْعَلى. اأيَّ
لون �شيئًا اآَخر. قلياًل واأخلُد اإىل ِفرا�شي.  ُل مداخَن املدافِئ فيما اآَخرون يتاأمَّ ٌة للَّيل. اأتاأمَّ ُمَعدَّ

دوَن ذلَك، ل �شيء.

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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Antonella Anedda ا اأْنُتوِنلَّال اأَِندَّ

حفظ ِبا�سم

ًا  فَّ كرياِت اأمامي �شَ اأجعُل الذِّ
فت�شرُخ اأنَّها مل تُكن ِمن قبُل اأبدًا. 

ًا  فَّ ًا �شَ فَّ اأجيُء بالأ�شماِء �شَ
ها مثَل مالعَق ِمن خ�شب.  فتطرُق بع�شَ

ًا فتنف�شُل يف ُزَمٍر  فَّ اأجيُء بالوجوِه �شَ
�ِشُخ اإىل اأظافَر واأ�شوات.  ومَتَّ

ُث اخلواَء : »اأنَت ل جترُح اأحدًا«، قلُت،  اأحدِّ
َق املا�شي  َك حُت�ِشُن حَمْ لكنَّ

د.  امنا َح�صَّ امِلح�شَ �صُّ اأيَّ وحَتِ

ُلغة 

لي�َص لِك َنع�ٌص لُيجرَّ على اجلليد 
الم.  ا لِك كلٌب يرتعُد يف الظَّ اإمنَّ

تها اللغُة- الأمُّ كم اأنِت حزينة  اآِه اأيَّ
كالثُّوم الذي ي�ْشَودُّ يف النُّحا�ص 

ويُّ ي�شعُد ِمن امِلدخنة.  الدَّ
ها  ياُح تتخالُط يف بع�شِ الرِّ

اأولي�ُض ينُفُخ وبابُل تنتع�ص. 
تها اللغُة-الإبنة  : َخ�شِخ�شي يف الَعرعر.  اأيَّ
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ارتعا�ُشِك الِولديُّ هذا 
هو َمقطٌع ِمن عا�شفٍة و�شَط الكواِكب 

والغيوُم، الغيوُم جتري عمياَء 
ماواِت �َشَجَر الأن�شاب.  ماحيًة من ال�شَّ

ٌة تعليميَّة  ِح�سَّ

لًة املدينَة والِعماراِت املرتع�شِة بالُبخار  �شبيحَة اليوِم، متاأمِّ
رُت باليابان، ِببيِت با�سو* الذي راأيتُه ني�شاَن العاِم املن�شِرم  فكَّ

لة ب�شروٍح عِن الأمكنة ب�شحائِف خرائِطِه املُذيَّ
واِن البلَّور.  ِبَقَلْن�ُشوِته التي ِمن َق�شب وطيل�شاِنِه املُعلَّق يف �شِ

غرِي املغرو�ِص باملوِز الذي منَحُه ا�شَمه  يف ُحو�ِشه ال�شَّ
فَدعٌة ِمن احَلَجر –ِبركٌة-  َة �شِ ثمَّ

ٍك ت�شتح�شُر اأبياَته.  ومو�شيقى ماٍء متحرِّ
افورُة والُغرفة  قُف والنَّ ٌر حدوُده ال�شَّ كوٌن خُمت�شَ

حيُث َرَكنْت ق�شائُده على ا�شتحياٍء بنَي ق�شائد الآَخرين 
دوَن اأيِّ َمْعَلٍم �شوى ذلك اللقب : با�سو 

اآنذاَك مل اأكن اأعرف، ول كان احلار�ُص ِليعرف، 
عراُء الَهِرمون املجموعون يف احلديقِة عِرفوا  ول ال�شُّ

َن يف �شجلِّ الَقَدر ]با�شِمه[  عِر ُدوِّ َكم مَن ال�شِّ
َر  ل اأحد، ل اأحد يف تلك اللحظِة تذكَّ

ع�شاِت كان ِلزامًا علينا تعلُُّمه.  كم منطًا خُمتلفًا من الرَّ

الـ  �شعر  معلِّم  ُيعترَب  الذي  مانوفو�شا )1644- 1694م(  مات�شوو  الياباين  لل�شاعر  الأدبي  ال�شم  با�شو هو   *
العزلة،  ل حياة  ف�شَّ »هايبون.«  الـ  اأو  الياباين  النَّرث  �شعر  براعته يف  اإىل  اإ�شافًة  ُمنازع،  بال  الأكرب  »هايكو« 
فانزوى بالقرب من ‘اإيدو’، طوكيو اليوم، يف مكاٍن ُيقال له »�شومعة �شجرة املوز« )با�شو-اآن(، ومنها ا�شتمدَّ 
اأعمدة  �شائيكاكو  واإهارا  مونزا-اإميون  �شيكانات�شو  كلٍّ من  مع  ل  ي�شكِّ املوز.  �شجرة  يعني  ‘با�شو’ الذي  لقبه 

هبي«، املرتجم. الأدب الياباين يف الفرتة التي ُعرفت بـ »قرن اأو�شاكا الذَّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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اأغنيات 

ل اأطلُب الأ�ْشوَد لكي اأنام 
اأطلُب اأزرَق ل يعرُث فيِه عليَّ اأحد 

ه.  ي�شيُل على ظهري بر�شا�شِ

اًل  اأغم�شي عينيِك ُقلَت متو�شِّ
ي مل اأمتِثل- باحثًة  لكنِّ

عن معرٍب يف الغرفِة املُلتهبة. 

اإىل م. ْغَراْت�سيا )التي تعِرف( 

ى هاتفًة :  اأطبَق عليَّ احُللُم قب�شَته، فكنُت اأتلوَّ
َهب يل اأن اأ�شَل اإىل حيث مل اأكن، دعني ممهورًة 

اهِر اخُللَّ�صِ ِمن كلِّ الأ�شوات.  ْمِع الطَّ بال�شَّ
ع  ا�شنْع ُمعجزًة واحدًة فح�شب : اأْن تُكفَّ احليواُت عن التَّجمُّ

يها »حياتي.«  يف هذه احُلفرة التي اأ�شمِّ
ي –ِمن اأولئك-  ًة ِمنِّ دعني حرَّ

الذين اأعرُف اأ�شوَلهم وفروَعهم 
فلي�ص ت�شهُرُهم بعَد اليوِم ناٌر 

يف هذا الربونز الذي ُيهزهُزين. 
� 

لو اأنَّه راآها 
لو اأنَّه راأى هيئَتها املائتة 

وهي تفتُح الثَّالجَة هذا امل�شاء 
وتكاُد تدخُل بتماِم اجل�شد 

يف رواِق الإ�شاءة اخلافتِة تلك 
خر�شاَء تكَرُع احلليب 

ا اأْنُتوِنلَّال اأَِندَّ
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كمثِل روٍح تغت�شُل بدٍم طيفيٍّ 
َعط�شى اإىل الأبي�ِص مبهورًة 

بالفولذ واحلديد 
حمروقَة الأ�شابِع باجلليد 

َلقاَل اإْن هَي اإل امراأًة اأخرى. 
هذه لي�شْت تلَك التي هجرُتها 

لأجِل اأن اأم�شي ُقدمًا. 
� 

َة َغدٌر، وَحقٌل مليٌء بالنُّعا�ص  ْلٌب، ثمَّ َة �شَ اأينما كان ثمَّ
يف ُركٍن ِمنه امراأٌة تفتُح ذراَعيها 

يف الأعلى مالئكة، بِرقاٍب ق�شرية، واأجنحٍة كالآذان، واأج�شاٍد ميدوزيَّة 
ي�شرخوَن حاجبنَي بقب�شاِتهم اأب�شاَرهم. 

� 

وُم مثَل ُغ�شٍن  الآَن بعد اأن ُك�ِشَر النَّ
ا، ازدراُد هذا النَّدى  ي�شرُي مُمكنًا، رمبَّ

التَّهاوي يف �شقيِع البحِث عن كلمات 
َفْتُق الأحالِم وَن�شُرها على احِلبال. 

اغي. ي�شعُد ِمن َعظِم النُّخاع  لكنَّ الأمَل وحَدُه الطَّ
ُز يف القحف  يحثُّ �ُشويكاِت الَفقاِر ثمَّ يرتكَّ

ُد اإذ يفرُتُ ِمن دفِء اجلمجمة  يتجمَّ
ي�شرُي هنالَك بي�شًة، اآَح �َشم�ٍص َدِبق.

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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Valerio Magrelli لي ڤاِلريو ماْغِرلِّ

عُر الغام�ض  ذلك ال�سِّ

عر الغام�ُص، اأقوُل،  ذلَك ال�شِّ
رة  ما هو بكلمِة �شرٍّ ُمقرَّ

ر�ِشلْت ِخفيًة اإىل اأحدهم  اأو �شيفرٍة اأُ
كي يهمَّ بِفعل �شيء 

وي�شوَن الكلمَة املُعطاة 
َكما يف الن�شماِم اإىل ميثاق 

-بل هَو جليٌّ عاٍر مثَل نار 
ري.  عُر الذي ُين�ِشُده الطَّ ال�شِّ

وت،  اإْن ُيفَتْل مفتاُح ال�شَّ
رفان  اإْن ين�شِجم، اإْن يتوافق الطَّ

ة  فحينئٍذ تدوُر الَعَجلُة الع�شويَّ
ويغدو باُب القف�صِ ممكَن الَفتِح 

م.  عرَب م�شيِل �ِشعِره املتقدِّ
جنُي،  اآه، هو ذا ال�شَّ

اوية.  قابٌع هنالَك يف الزَّ

لوالُب فتِل التَّاريخ 

ُ مراآًة �شغرية  ها اأنا اأرممِّ
نًة  تعك�ُص الأ�شياَء اخللفيَّة مكوَّ

ِمن اأربِع ِك�شراٍت 
ُملتحماٍت اإىل فلقٍة واحدٍة 
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نٍة ِمن جزاأين  مكوَّ
ٍك واحٍد  مو�شوَلنِي اإىل حمرِّ

ٍن ِمن ذاِته  مكوَّ
مَم�شوٍك بدوِره اإىل لولِب الفتِل الالمتناهي. 

اه املعاك�ص  ارٌة من الجتِّ تلك انك�شرت عندما �شيَّ
ارتان، مراآتان،  ارتي. �شيَّ �شدمْت �شيَّ

ا�شطداٌم، برٌق وها اأنا 
ُ مراآًة �شغرية  اأرممِّ

ة.  تعك�ُص الأ�شياء اخللفيَّ
حُمدودبًا على هاتيَك الِك�شرات 

ُر الآَن بالِفكِر الهائِل لالإن�شان،  اأفكِّ
بالتَّاريخ. 

ا التَّاريُخ م�شنوٌع ِمن لوالِب َفتٍل وِمن ُبروق :  اإمنَّ
ل حتاولوا ترميَم التَّاريخ. 

در�ٌض عن النَّهر
ِمن »العامَل كما هو م�شروٌح لالأطفال«

ف اأبدًا لُي�شغي اإىل اأحد،  هر ل يتوقَّ النَّ
يجري هاربًا ِمن ر�شالِته 

اٍه واحد.  مي�شي بعيدًا، دائمًا يف اجتِّ
ُل عليه،  حا�شٌر هَو ولي�َص يعوَّ

»اأنا على عجٍل«، يقوُل، ومع هذا الُعذِر 
ُل ِمن كلِّ َمطلب.  يتن�شَّ

فلتتَّخْذه منوذجًا 
اأ�شوَة خال�ٍص ِمن كلِّ عناء، 

ل  لكن ا�شمْح للتواءٍة عذبٍة اأن تت�شكَّ
 . تها اإىل من حُتبُّ لكي ُت�شغي عنَد �شفَّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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و�ساء  �سمتاً، اإنها ال�سّ

ا�ِص يجُد �شورًا ورموزًا  بع�ُص النَّ
خمبوءًة يف ورِق اجلدران 

اأو يف الغيوم. 
و�شاء.  يء يحدُث يل مع ال�شَّ نف�ُص ال�شَّ

ُف �َشعٍر قدمي  ًة، عندي جمفِّ لنكْن اأكرث دقَّ
د اأن اأقوم بتدويِره يبداأ بالرجتاج  مبجرَّ

و�شيئًا ف�شيئًا 
ينبعُث منه كمثِل اأننٍي عميق. 

اُت املحاِمل،  كذلك املروحُة املُختلَّة، اأو ُكريَّ
لي�ص لديَّ فكرة، 

ًا رقيقًا،  ي حلنًا جنازيَّ ني اأعرُف اأنَّها تهمُّ اأن تغنِّ لكنَّ
اأو بالأحرى، اأن تو�شو�َص بهدوء. 

يف البدِء ل ت�شمُع غري اأ�شواٍت ُمبهمة، 
ٍة تقرتب،  اجاٍت ناريَّ حل�شوٍد تبتعد، ودرَّ

ْخ قلياًل  لكن اأ�شِ
تتجلَّى لَك يف احلاِل ُهتافاٌت ونداءات. 

ز؛ هذا امل�شاء،  اإنَّني اأركِّ
ُز حتَّى لأكاُد اأحرتق،  اأركِّ

ة،  وتيَّ لأجِل فكِّ طلَّ�شِم الُو�شلِة ال�شَّ
عر.  ِف ال�شَّ ِة ملجفِّ معيَّ الُعقدِة ال�شَّ

ذلَك اأنَّ �شوَت �شريِره 
واِم نف�شه :  ل يبقى على الدَّ

فكلَّما طاَل به الأمد، كلَّما انحلَّْت �شفريُة 
خب، وتفارزِت الأ�شوات.  ال�شَّ

ڤاِلريو ماْغِرلِّلي



الآخر | �شتاء 2012

178

ة :  اريَّ لقاِت النَّ ها اأينِّ اأ�شمُع اللهجاِت ال�شالفيَّة، التَّهديدات، والطَّ
وكنُت فيما م�شى اأ�شغي اإليه 

بطاِت ِمذراٍة ناعمة  َة خِلَ عًا الأدواَر اللحنيَّ متتبِّ
يف قريٍة نائيٍة ِمن اأر�ِص البلقان. 

اأحيانًا ي�شدُر عنه طننٌي ماأنو�ص، 
اَك،  اأح�شبُه �شوت الهاتف، فاأطفئه اإذَّ

واأذهُب لأجيب، 
لكن ما ِمن اأحٍد هناَك اأبدًا : هاتيك الإ�شارات، 

دائمًا جتيُء ِمن مكاٍن اآَخر. 
نني،  ، اأنكرَت الرَّ حتَّى اإذا ما هاَتَفك اأحٌد بحقٍّ

ظننَته �شرابًا يف الأُذن، انطباعًا خاطئًا. 

احلقيقُة �شيٌء اآَخر : 
دِغ تلَك الآلة  ُد اإىل ال�شُّ فيما اأ�شدِّ

الأ�شبه ما تكون ببندقيَّة، 
عة،  ٌة من الق�ش�ص املروِّ هِة ق�شَّ تنبعُث من الفوَّ

اإطالُق ناٍر، ونحيُب اأطفال. 
لكاأنَّه اعرتاٌف مل يطلب اإقراَره اأحد، 

اأو ت�شريٌح َمر�َشٌل باخلطاأ. 
ماء،  وما �شاأين بهذا، اأنا الذي، مع كلِّ تلك الدِّ

ل اأريد �شوى جتفيف راأ�شي ؟ 
تني، قبَل ا�شتخداِمه،  ُر اليوَم مرَّ اإينِّ لأفكِّ

عب،  قبَل اأن اأغو�َص يف ذلَك الرُّ
َل عاجزًا بع�َص امل�شاهد.  واأتاأمَّ

َلُهَو خرٌي الَبَلُل، اإذْن. 
قد ي�شيُبني ت�شلُُّب الُعُنق؟ هذا اأقلُّ �شوءًا. 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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رقيقٌة مثَل �َسعرة 

رقيقٌة مثَل �َشعرة، 
وء،  ل ُترى اإل عك�َص ال�شَّ

ها ُترى -)ُترى؟(-  وبالكاِد، لكنَّ
دبُة التي تركْتها زميلٌة  تلَك النَّ

على اخلدِّ الأي�شر لبنتي. 
نظري يقفو اأثَرها با�شتمرار، 

اأبحث عنها، برجاء األَّ اأجدها، 
رًا لأينِّ بحثُت عنها،  واأجُدها، متح�شِّ

ِة  ي، وهي بنف�ِص القوَّ ها اأقوى منِّ لكنَّ
العظيمِة التي للغرية : 

 . رَّ اخلا�صَّ ي ال�شَّ ِة التي تغذِّ ُة املنظومِة الع�شويَّ قوَّ
ُب بعينيَّ  !، اأقوُل، ويف نف�ِص الوقِت اأنقِّ وما همَّ

واأقفو اأثَر املُنحنى، 
العالمَة التي لُتعوَّ�ص، الأخدوَد الذي ل ُيلغى. 

َر لنف�شي  ُق بها ؟ فقط لكي اأكرِّ ملاذا اأحدِّ
اأنَّ الوقَت قد م�شى 

ومع ابت�شامِة ا�شتهزاٍء 
َة يف حفرِي َخد�ٍص ورديٍّ دقيق.  األقى التَّحيَّ

هّزة الَهرم

اإْن مي�ِص كلُّ �شيٍء على ما ُيرام، 
ًا، دوَن حوادَث اأو اأعطال،  على ما ُيرام حقَّ

َة الَهَرم.  هايِة هزَّ ا بالغون يف النِّ فاإنَّ
اأرى كيف يرتجرُج اأ�شدقائي امل�شنُّون، 

ٌر اإيقاُفها.  قُن راع�ٌص، والأيدي متعذِّ الذَّ

ڤاِلريو ماْغِرلِّلي
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ا حديثي الآَن عن هذه احلركة،  اإمنَّ
عن رياٍح تع�شُف يف الباطِن 

تهزهُز اأوراَق الأ�شابع 
ُف اأبدًا.  ول تتوقَّ

ذا هَو احلفيُف الع�شبيُّ املعادُل 
حلفيِف الأغ�شاِن الذي ينتظرين اإذن، 

اإذا كلُّ �شيٍء، كلُّ �شيٍء م�شى على ما ُيرام. 
ُل اإىل �شجرِة بتول  ل�شوَف اأحتوَّ

هر،  ِة النَّ اأو �شجرِة �ُشوٍح على حافَّ
يف ارتعا�ِص تلك الأ�شواء 

�شيم.  َجها النَّ التي هيَّ
 ، �شوَف اأ�شرُي هبوبًا، �شوَف اأهبُّ

م�ص ليجّف.  مثَل �شر�شٍف مرتوٍك يف ال�شَّ

اإىل جوِزبِّه ڤاْرِكتَّا يف عيد ميالِده 

بعني قبلي ب�شتَّة ع�شر عامًا،  َك اأمتمَت اأعواَمَك ال�شَّ مبا اأنَّ
قل يل، كيَف هَو امل�شهد البانوراميُّ ِمن اأعلى ؟ 

ههنا ل ُيرى �شيٌء، 
حم�ُص ارتقاٍء فح�شب، 

، بالفعل، ُم�شتنفدٌة ِقواي.  وها اأينِّ
نخُبَك اإذن، ِمن هنا يف الأ�شفل، ِمن هذا النُّتوء، 

اإىل عليائك، 
ة الأكرث �شبابًا ِمن �شورتي. اإىل �شورتك اجلانبيَّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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Giulio Stocchi ي ُجيوليو �ْشُتوكِّ

فتياُت املغيب 

الفتياُت اللواِت يعرُبَن يف املغيب 
قبَل اأن يتواَرين يف الليل 

�شيم  اٍت كالنَّ خفيفاٍت على الأر�ِص اأثرييَّ
عر اأحَد الأ�شرار  يحُر�شَن يف ال�شَّ

اٍت  عهدًا مَن العهوِد اخِلفاف- جملوَّ
فافيُة  مثَل مراآة، اإْن هنَّ اإل ال�شَّ

هاِر  التي ت�شرتخي فيها �شاعاُت النَّ
املعلَّقة فوَق ب�شاطِة العامَل الوحيد 

حيُث ننتهُز ثماَر التَّناغم املمنوحَة لنا
ِمن تاأوُِّد اخل�شوِر اإذ َتعرُبُ 

الفتياُت يف املغيب 
نحيفاٍت يتبخرتَن �شوَب النُّجوم. 

� 

خ�شُة العود  تها الرَّ اأنِت اأيَّ
ا�شعة  يا َمن عرَب الف�شاءاِت ال�شَّ

مت�شحنَي العامَلَ باخلطِو املُعجِز اإذ 
اأ�ِص قلياًل، وعلى �شفاهِك  مت�شني حانيَة الرَّ

ُخ ِمن حوِلنا  ابت�شامُة حتدٍّ تدوِّ
َة والأدراج  الَل والأزقَّ الظِّ

فيما الباُب يئنُّ ِمن وطاأِة املوؤامرة 
ليتبارْك 

مداِك اخل�شو�شيُّ 
وال�شُم كذلك 
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اَك  ُد اإذَّ حنَي فيتولَّ عندما تلوِّ
التَّناغُم ِمن اأنحائك 

كما من النَّحل يتولَّد الع�شل. 
� 

هرُة التي كنِت حتملني يف �َشعِرك  الزَّ
لعلَِّك ما زلِت تذُكرينها 

ة  ُة املُدلَّ زهرُة الأ�شواِر املزهوَّ
التي مددُت بها يدي اإليِك 

اأ�ص با�شمًة  َثنيِت اآنذاَك الرَّ
وكانت �شم�ٌص 

نُّ يف الهواء  واجلداجُد جُتَ

ياء  ثمَّ طواِك ال�شِّ

وكنِت يل 
يف احلال 

� 

�شاحرٌة اأنِت 
لِّ  والعباراُت التي ُتالحُق يف الظِّ

ة  �شورَتِك اجلانبيَّ
تنبُت مثَل العنِب على �شفتيَّ 

عرَب تكراِر 
ِة ل�شِمِك الأثرييِّ  وتيَّ املقاطِع ال�شَّ

لُّ  هذي التي هي يف الع�شِب الطَّ
و�ص والقمر  املُتباَدُل بني الرَّ

ويف اجلرداِء هي املاُء 
حيُث تغط�ُص جنمُتِك املُنفردة 

� 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ها ! اأر�َص الأحالم 
املديدَة ِمن هنا وحتَّى اآخِر التُّخوم 

يا ب�شا�شتي 
يا غزالتي 

ويا مائي 
اِت ُتف�شي اإليِك  جميُع املمرَّ

لتبلَغ نبَع اللثمِة الأنقى 
يا ناري 

ري  يا ب�شَ
ويا رمايل 

اجلهاُت حتملني اإليِك 
اعات  هربًا من كلِّ ال�شَّ

لأقوَل لِك بب�شاطٍة 
اأحبُِّك 

يا غابتي 
يا �شمتي 

ويا غنائي 
يا اخ�شراَر القياثِر 

موز  دَة الرُّ و�شيِّ
نني  ومراآَة ال�شِّ
التي حتب�ُشني 

اِم  على مروِر الأيَّ
يف ب�شاطِة �شوئك 

ويلة  يف زفرِة الوقِت الطَّ
� 

يح ل تدوُر عجالُتها  اإنَّ الرِّ
واِم تعودين  اإل لأنَِّك على الدَّ
وهذه العذوبُة التي ُمِنحُتها 

هي املاُء الذي ي�شيُل اأبدًا 

ُجيوليو �ْسُتوكِّي
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يف اأعماِق عينيِك 

وما اأنا الآَن بواحٍد 
ول اأنِت الآَن وحيدة 

ٌة ت�شرُي  ا نحُن تثنويَّ اإمنَّ
يف دروِب العامَل 

ذلك اأنَّ احلبَّ هكذا يحيا 
يا رفيقَة ابت�شاماتنا 

مِت فح�شب  لي�ص يف ال�شَّ
اِر التي ت�شعُد  اأو يف النَّ
عر  من الأقداِم اإىل ال�شَّ
ر  لكن يف العط�ِص املتكرِّ

الذي يريُد 
للجميِع نبيذًا وافرًا ُمراقًا 

على موائِد العيد 
بة  عنَد اأر�ٍص طيِّ

حيُث ل �شادَة ول اأ�شوار 
حيُث اأجرا�ُص الفجِر 

تدحُر اإىل الأبِد 
كناء  ظالَل الليِل الدَّ

� 

اَك اأعمى  ل�شوَف تاأخذين بيدي واأكون اإذَّ
هرُة املبعوثُة اإليك  و�شوَف تقولني : انظْر اأنا هي الزَّ

لُّ  �ص واأنا العطُر والطَّ اأنا �شووؤَك املكرَّ
امُة  وَّ اأنا الأغنية، اأفال ترى ؟ : اأنا املياه الدَّ

خاُن والبكاء  راُخ والدُّ ات، اأنا املدُن الهاويات، ال�شُّ عنَد امل�شبَّ
لُّ اخلفيف الباقي الذي ل�شَت تراُه  اأنا هذا الظِّ

وهو ي�شرُي اإىل جانِبك 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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�ُسحرور 

ائي  ِمن فوِق �شاريِة الرَّ
ُل تغريٍد يتدحرُج  �شالَّ

عرَب �شوارِع املدينِة الغافية 

قلياًل 
م�ص  وتطلُع ال�شَّ

ومعها 
اأخباُر احلروب 

�سحراء 

عويُل 
الأنبياء 

ُة  ل نهائيَّ
ماء  ال�شَّ

اأبو احلنَّاء 

بيحِة  دُم الذَّ
العتيقة 

الذي ينتع�ُص 
�شيد يف النَّ

ُجيوليو �ْسُتوكِّي
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احات ُتفَّ

ائرة  تهنَّ الدَّ يف �شرمديَّ
قوط  بني الثَّبات وال�شُّ

ي�شحكَن و�شَط الغ�شون 
اٍت وُمبِهجات  غ�شَّ

قيقب 

خلَف كني�شِة الُغفران 
يف ميالنو 

ف�شاًل بعَد ف�شل 
تتحاوُر الأعجوبة 

مع الَكمال 

ُقرُقف 

يرنُّ ناقو�ُص 
الفر�ِص الإلهيِّ الأخرِي 

والُقرقُف، بعُد، ُمن�شغٌل 

يطُفُر من َفرٍع اإىل اآخر 

ب  َيهُرُف، ُي�َشق�ِشُق، وُيعقِّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ُن،  هذا املُبارُك، امللوَّ
واملغتبُط الأبديُّ 

َحور 

اريُّ ثانيًة، يف الأر�ص العقيم  لُق النَّ الطَّ

الأرنُب يهرُع 
ة  فاف الفار�شيَّ �شوَب ال�شِّ

دن  احلار�شاُت يرت�شَّ
وداء  اٍت ُم�شرفاٍت على الأر�ص ال�شَّ عليَّ

ُجيوليو �ْسُتوكِّي
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Gaetano G. Perlongo غايتانو ِبرلونغو

11 �سبتمرب : م�ساألة االنتقام االإلهيِّ 

ٍة  على تق�شيِم توطئٍة مو�شيقيَّ
خلريٍف ما بعَد حداثويٍّ 

وفينيُّ الأمريكيُّ  كان ال�شُّ
يرتقي العر�َص 

ليطرَح بتف�شيٍل ُم�شلَّماِته 
يادة  حوَل ال�شِّ
وي�شتعر�َص االأنا 

...ذلَك ما داَم طيل�شاُن 
الِكرُيو�شني 

َته الهائجة  بيانيَّ ي �شِ يغطِّ

اعر  ا�ستذئاُب ال�سَّ

م�ُص  ال�شَّ
راكعًة للقمر 

َبويِّ  تنرُث على الأمِل الرَّ
للوجود 

قطَن ال�شتذئاِب اخلفيف 
ريرة  ممزوجًا بقواقِع ال�شَّ

هناَك حيُث ياأوي 
وِء املُ�شَلِط  ي�شيُّ لل�شَّ احلبوُر الرِّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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احِة املُبلَّرة  من جهِة ال�شَّ
َبينا اأ�شاطنُي الفنِّ 

يف متاهٍة ل متناهية 
اخرة...  وَن الريقَة النَّ يُخ�شُّ

...هَو... 
قار�شًا ع�شَب الِفكَر 

يبتدُع يف العقِل ُم�شرانًا األفيَّ التَّ�شعُّب 
ُز من نهايته اأوهامًا  يتربَّ

ُر  وُيب�شِ
راماتيكيَّ هلل  املجاَز الدِّ
الذي ح�شبتموه اإن�شانًا 

�ِسعِريَّة 

عَر  اإذ اأقوُل ال�شِّ
ريرة  اأنقُر على قيثاِر ال�شَّ

اِت برنَّ
َمن يبحُث عن ُع�صٍّ 

بني ما خفَي ِمن جتعُّداِت الكوِن 

واإذ اأنقُر على القيثاِر 
اأرق�ُص اأبياتًا 

طبتني  على �شفتيِّ اهلل الرَّ

... لكن اأيُّ اإلٍه 

غايتانو ِبرلونغو
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اهلل املُتعايل 
عب  على هذا ال�شَّ

اأِم اهلل املوبوء بهذا الع�شر... 

�سائبُة املحارة 

ا ن�شوُء اللوؤلوؤِة كلُّه  ...اإمنَّ
ِمن �شائبٍة يف بطِن حمارة 

مثلما ن�شوُء الق�شيدِة... 
ِمن بذرِة االإنرتوبيا يف اجلمجمة 

وكما هو حمجوٌب عيُب املحارِة 
اَم �شحِر اللوؤلوؤة  ُقدَّ

كذلك الق�شيدُة 
فهَي بالتقاحها باجلنون 

اِء الليل...  اأ حتَّى احمِّ تت�شوَّ

النَّا�سريَّة 

اُل الأعمى  جَّ هو ذا الدَّ
ُن ب�شطوِة املوىل الأمريكيِّ  املُدجَّ

يفوُه بنبوءاِته عن تطوُّر العراق.  
موع  ُل بالدُّ �شرُي املُتبَّ اللحُم النَّ

يهبُط يف مدفِن الثِّقالة 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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وجنوُدنا 
على �شفاِف الفرات 

عوَن كتابَة العهِد اجلديد  يدَّ

اَر خاملة  اأحالُم اأيَّ

حلمُت بالليِل 

يتبلَُّر على نافذِة الَعني 

حلمُت بنجمِة قلِب العقرب 
َتِخُز غ�شاَء القلب 

يا�شيِّني  حلمُت اأنَّ عقَل الرِّ
َة للبئِر الكوينِّ  وعى الهند�شَة الَعماريَّ

حلمُت بهرياقليط�ص 

حلمُت باأنثى احلبِّ املاأجور 
ديَّة  ملفوفًة مُبالءِة اخَلرِي النَّ

حلمُت باأينِّ حلمُت بالأفكار 
اعُد يف فو�شى الكوزمو�ص  ت�شَّ

حلمُت بيهوذا 
ٍة حُماربة  على �شفينِة هرطقٍة �شراعيَّ

حلمُت بديراك1 

غايتانو ِبرلونغو
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حلمُت بو�شيفتي 
اب�شوديِّ  ترق�ُص على البحِر الرَّ

اأ�شمايلِّ  ظاِم الرَّ ِخ النِّ حلمُت بتف�شُّ
ظاِم الفو�شويِّ  ِة ِجماِع النِّ وهزَّ

حلمُت ببيغا�شو�ص 
بيلة  ِة النَّ وبالفرو�شيَّ

حلمُت بجيوردانو برونو2 
هبيِّ للكاآبة  غ�ص الذَّ حلمُت بالدَّ

خيِّ  ه3 الرَّ ِل هرمان ه�شِّ حلمُت بتبطُّ

حلمُت باملوت 
�شيان  يداِن وبالنِّ بالدِّ

حلمُت بغوِدل4 

رِّ الكامِن  حلمُت بال�شَّ
يف علِم ميكانيِك الَكمِّ 

حلمُت اأنَّ مبادئنا يف امِلذَرق... 
نار  ...تنب�شُط مع املجاري نحَو �شهوِب ال�شَّ

حلمُت بالأمِّ 
ت�شلِّي لالإله الف�شويلِّ الغريب 

حلمُت ِبرا�شل5 
ديديِّ  ِن ال�شَّ حلمُت بالتَّعفُّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ى »كفاحي«6  يف الُقرِح امل�شمَّ

حلمُت بالعوملة 
يف انبثاِثها الورميِّ اخلبيث 

حلمُت بالبريوقراطيَّة 
اهباِت هذه  رئي�شِة دير الرَّ

حلمُت ببورخي�ص 7
حلمُت باملُطَلق 

ِة الالمتناهية  باملتاهِة الكونيَّ

ِة الق�شاو�شة  حلمُت باملُحتاِل يف جبَّ
ُيتاجر بحياٍة اأخرى 

حلمُت بكانتور 8

ينفوينِّ  حلمُت باجلدول ال�شِّ
ِلباخ وباحلبِّ املفقود 

حلمُت باملقرِّ البابويِّ 
ف�شطة  ِة بال�شَّ اأفِة املك�شوَّ وبالرَّ

حلمُت بروؤيِة باطِن الفجر 

حلمُت ِبِب�شواآ 9

حلمُت بالتَّحليقِة الأوىل للحريَّة 
ِمن ع�صِّ العامِل الثَّالث 

غايتانو ِبرلونغو



الآخر | �شتاء 2012

194

يداِن  حلمُت بالدِّ
يبة  حترتُف فنَّ الرَّ

ُلوقيَّة  حلمُت بالكالِب ال�شُّ
تنطُق با�شمي 

حلمُت باأبي

1 ديراك باول اأدريان موري�ص )1902- 1984م(، ريا�شي وفيزيائي بريطاين. 
2 جيوردانو برونو )1548- 1600م(، فيل�شوف اإيطايل من اأتباع مذهب الدومينكان. 

ه )1877- 1962م(، كاتب وروائي اأملاين.  3 هرمان ه�شِّ
4 غوِدل كارت )1906- 1978م(، ريا�شي وفيل�شوف ت�شيكو�شلوفاكي. 

5 برتراند اآرثر وليام را�شل )1872- 1970م(، ريا�شي وفيل�شوف بريطاين. 
6 يق�شد كتاب »كفاحي« لأدولف هتلر، م. 

7 خورخي لوي�ص بورخي�ص )1899- 1986م(، كاتب و�شاعر اأرجنتيني.
8 جورج كانتور )1845- 1918م(، ريا�شي اأملاين.

9 فرناندو ِب�شواآ )1888- 1935م(، كاتب و�شاعر برتغايل.

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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Ivan Tresoldi اإيڤان ْتِر�شوْلدي

االأر�ُض املوطوءُة بالنَّاِر وبالو�سو�سات 
ُة املجاِز اإىل فل�سطني  ق�سيدٌة حرَّ

اإنَّها القد�ُص، اأر�ُص املطار 
رِق القياميِّ هذا  يف �شبيحِة ال�شَّ

ار يخطو خطوَته الأوىل  واأيَّ
من الهجوميِّ الثَّقيل  حياَل الزَّ

برٌق على تخوِم البالد 
ي�شوُطنا نحن الُعراُة من الأعالم 

اأبناُء الكراهيِة التي ل جُتدي معها �شالة 
�شَة  ذلك اأنَّ الأر�ص املقدَّ

هي اليوم يف عهدِة الغرباء 

مطاُر تلِّ اأبيب طلعٌة معماريَّة 
تنت�شُب على احلياِد من الفجِر ومن امل�شاء 

وُم َيعوي الآَن  لكن، اإنَّه النَّ
مة  يف العظاِم امله�شَّ

بيحُة ق�شفًا جديدًا  اإذ تعلُن ال�شَّ
عِد  كما لو اأنَّ خ�شخ�شَة الرَّ

ب  اأهُّ اراٌت لرفِع حالِة التَّ �شفَّ
ههنا، الق�شيدُة لن تكون ما كانته بالأم�ص 

ُة املجاِز  ههنا، الق�شيدُة حرَّ
اإىل اأر�ِص فل�شطني 
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حراء  زهرٌة و�سَط ال�سَّ

هي ذي الأر�ُص 
هو ذا القمر 

ني  وها هي اليُد تعت�شُر الطِّ
احلقُل كاأنَّه زهرٌة و�شَط �شحراء 

اإذ ي�شفُع الوجوَد باخُل�شرة 
فيما قاطفاُت املو�شِم اخلتاميِّ 

يح باأغنياتهنَّ  يبُذرَن الرِّ
ار  ِة خوٍف من اأيَّ ذاَت ع�شيَّ

هانيبعل يغزو اجلباَل ويرفُع اجل�شور 
يخرُب �شاللَته 

املو�شولة اإىل الأر�ص 
نِي وزهرِة احلروب  عن قمِر الطِّ

خور  كمثِل انبجا�ٍص و�شيٍء يف ال�شُّ
كمثِل حلٍم خفيٍّ يف ليلِة �شحٍو 

نِع الَغد  هذا اجلوع الكبري اإىل �شُ
يُء قبَل انك�شاِفه  هنا حيُث ُيرى ال�شَّ

عندما ل يبقى غرُي الأمل 
باأنَّ احلقَل �شُيزهُر يومًا، �شُيقاِوم، 

ويغدو زهرًة على البحار 

ة  ٍة اأبديَّ وحيُث الأر�ُص يف جُلَّ
َة من خلِف املتاري�ص  ت�شتجلي احلريَّ

وبعة ِمن حوِلها َن�َشٌم   كاأنَّ الزَّ
كاأنَّ الغَد اآيٌل اإىل الال�شيء 
وكاأنَّ هذا الوهَج املُنعِك�ص 

زهرٌة و�شَط �شحراء 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ



الآخر | �شتاء 2012

197

رِّ  امل�سُي يف �سوارِع البحر، يف اأر�ِض ال�سَّ

ى يف �شوارِع البحر  ها اأنذا اأمت�شَّ
رِّ  حًا باأر�ِص ال�شَّ متم�شِّ

هذه امل�شتعلُة بطعِم امللح 
م�ص  املبذورُة اأبدًا بحروق ال�شَّ

َة اأكدا�ٌص من اأطفاٍل وكالب  ثمَّ
َة انتفا�شاٌت من نوافذ واأدراج  ثمَّ

َة مئاٌت من الأعني التي ت�شتوقُف القَدم  ثمَّ
عن املُ�شيِّ اإىل الأمام 

ته لكتابِة ما ُيرى  اآه، ل يكفي اجلداُر برمَّ
م�ص  لُّ امل�شروُق من ال�شَّ ل يكفي الظِّ

قة  ول اأن جتتمَع األُف غيمٍة متفرِّ
ًا  حتَّى ولو كان فعُل امل�شتقبِل ممحوَّ

ها! ت�شحُك الفتياُت والإ�شفنُج يف اأيديهنَّ 
ميالأَن دلوًا بِجدٍّ فائق 

اٍت  ِمن بعُد، ي�شحكَن وي�شحكَن ُمفرتَّ
ا لأنَّ البكاَء يحب�ُص التَّعب  رمبَّ

لٍت يف الف�شاء  واأنَّ الفرَح يقذُف �شالَّ

نَي ِتباعًا ب�شوٍت �شاٍه  اأوه! ها هنَّ ُيغنِّ
ة،  عابراٍت اأمامي مثل اأقماٍر ورديَّ

فاه املنفرجُة عن بهجِة الغناء  وال�شِّ
ُتربُق كاأنَّها زهوُر ُجُزٍر باخو�شيَّة، 

وراأيتهنَّ ل ينُظرن اإيلَّ كغريٍب 
ماء  بل ك�شخرٍة خفيفٍة �شقطت من ال�شَّ

اإيڤان ْتِر�سوْلدي
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ُر حلنًا  نَي ِتباعًا فيما تلَك ُت�شفِّ ُيغنِّ
خب  ُف ثراَء ال�شَّ يف تداخٍل يوؤلِّ

َر عن هم�ٍص  ثمَّ ل يلبُث اأن يتق�شَّ
ة  يعوُد في�شتعُل بالزمٍة غنائيَّ

- اأ�شواتهنَّ اأرجوحة،  
واأقدامهنَّ عاريٌة كفاكهٍة فتيَّة 

ًة يف العمر  ل تزاُل ِفجَّ
من امل�شلوِخ من ُغلمِته  يف الزَّ

يح  ٍة يف الرِّ كمثِل رماٍل مرميَّ
نَي يف �شفٍّ خجوٍل ُمتالحق  ُيغنِّ
�شات  اِر املقدَّ اأغنيًة يف وجِه جتَّ

اريُّ الأقوى  لق النَّ هنا حيُث الطَّ
هو الغناء 

هو الُكور�ُص اجَلمعيُّ 
موز  �شدَّ كلِّ الرُّ

هذا اللهُب املتدحرُج مثل موٍج رقيق 
كاأنَّ عليه ُرقيًة من الربق 

دة  كي يجَد معربًا يف الأر�ِص املو�شَ
ماء ُتفَتُح فجاأًة  فها هي ال�شَّ

ها هو امل�شجُد ي�شلِّي 
والُكور�ُص ي�شمت 

�ص  تها الق�شيدُة يا طواَفنا املقدَّ اآه اأيَّ
حيِل الالمتناهي  رفقًا بنا نحُن الهاويَن يف الرَّ

تها الق�شيدة  ُكرمى لهذا الُكور�ص اأيَّ
وح الُقُد�ص  ُكرمى للرُّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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ُة فل�سطني  تها الق�شيدُة املدعوَّ اأيَّ
تها الَكَرُب الذي بال حدود  اأنِت اأيَّ

رِّ  اجلداُر على امتداِد ِم�سطبِة ال�سَّ

يا له م�شيَل رعٍب هذا اجلدار، 
يخنُق احلياَة كمثِل اأن�شوطة 

هنا حيث ل مو�شيقى تنبعُث ول قافية 
فقط هذا اجلدار الذي ميتدُّ 

وراَء املاوراِء واأبعد 
ل  ا ميكُن للعنِي اأن ت�شِ ممَّ

ًا من هنا  مرئيَّ
رِّ  من امِل�شطبِة املُطلَّة على ال�شَّ

قوط  يبدو على و�شِك ال�شُّ
ة  عريَّ ة ال�شِّ قَّ يبدو رقيقًا لكن، ل تلك الرِّ

التي ت�شنُع َنَغمًا اأو حتملنا بعيدًا 

املُ�شتعَمَرُة مو�شدٌة خارَج العامَل 
ا يكوُن على ح�شِب  كاأنَّ كلَّ �شيٍء اإمنَّ

جوِعهم اإىل التهاِم الأر�ص 
عِب هذا  فوراَء م�شيِل الرُّ

والذي هو جداٌر يف كلِّ مكان 
ل حياَة ممكنٌة هناَك يف اخلارج 

اجلداُر بامتداِد ثالث خطواٍت وارتفاِع مئة 
بٌة ب�شاريِة الإ�شمنت  ماُء حمجَّ ال�شَّ

والأر�ُص اجلريحُة ذاُتها 

اإيڤان ْتِر�سوْلدي
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قٌة  ممزَّ
وما من نهاراٍت جديدة 

لندى الفجر 

اجلداُر على ِحفاِف تخوِم العقِل 
يجري 

ُف ول ُبرَء منه  ل يتوقَّ
من احلقِل اإىل املُ�شتعَمرة حجٌر مُيطُر 

خَر  اإذ ي�شجُّ الأطفاُل البالغون ال�شَّ
والكالُب تفرُّ 

ٌد يبوُل جهَة اجلدار  حممَّ
يقُف هناَك بحزٍم 

يقينًا، اأعرُف يقينًا 
يكفي القليُل جلعِل اجلداِر ُيقرِقع 

وبعُة املائيَّة  تكفي تلك الزَّ
جلعِله يهتزُّ ويتزعزع 

اجلدار الذي مُيلي 

يواتُر اجلداُر وحَيه ومُيلي 
كاأنَّه جبٌل من الإ�شمنت 

يرتفُع اأعلى من حدوِد اخَلَور، 
خطوة اإىل الوراء وينفتُح اخلواء فجاأًة 

ِة القَدم  َرٍة لزلَّ ٍة ُمدبَّ كمثِل هوَّ
ل تراها 

اإل كما ُيرى الربق 
ماواِت وُيلِجُم القطارات  اجلداُر يفلُق ال�شَّ

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ
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مثلما ُيلِجُم اخَلطَو 
وكاأنَّه قرٌب ل قراَر له، اأو 

َلكاأنَّه ُجبٌّ �شحيق 

اآه، هو ذا غارٌز كمثِل ِخنَجر، حتَّى هنالَك 
يف اجلزء املُ�شتعاِد من فل�شطني،  

حِو على جبنِي الليل،  هو ذا كمثِل لطمِة ال�شَّ
هذا الغ�شُب املعرو�ص على واجهِة الإ�شمنت 

كج�شِد بغٍي ماأجورة 
وذا اأرقُّ ما ُيقال عن �شذوذ امل�شهد 

نيع الوح�شيِّ  عن ُفح�ِص هذا ال�شَّ
وعدواِن قرا�شنة الرَبِّ هوؤلء 

�شميِّ  يِّ الرَّ املتَّ�شحني بالزِّ
عديِّ  م�شلَّحنَي كذلك بالعتاِد الرَّ

اريِّ املتوا�شل  لِق النَّ والطَّ

اجلداُر يهبُط اجلباَل وينخُر اجل�شور 
جداُر هذا الع�شِر الذي نعرُبه الآَن 

ويل،-   ى هذا النُّواح الطَّ -ال�شبيُه بحمَّ
والذي يفلُق العامَل 

مًا  وُيخلُِّفَك وراَءه ُمه�شَّ

خُميَُّم الُفتات 

ُم ثانيًة  املُخيَّ
ل �شيء �شوى الُفتات على َمفار�ِص املوائد 

الأر�ُص تزدرُد �شفائح املعدن 
عاُج ت�شرتيُح والع�شُب يحرتق  النِّ

اإيڤان ْتِر�سوْلدي
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م�ِص قر�ٌص للَعمى  كاأنَّ مراآَة ال�شَّ
للتَّذكري اإىل اأيِّ قدٍر هي احلياُة خا�شرٌة 

وكم هو الأمُل متفلِّت 

ُم يق�صُّ احلكايَة كلَّها  املُخيَّ
عن ب�شٍر اأم�شوا بال ذاكرة 

اجلداُر عن ميينهم 
املُ�شتعَمَرُة عن �شمالهم 

واأ�شباح احتالٍل ينه�ُص من جذوِر العامَل 
ليبلَغ �شدرَة احللِم الأعلى 

يُح يف قف�ص  كيَف ُترمى الرِّ
كيَف مُيحى اأَثُر كلِّ طريق-، 

ا ُيقال  ُم اأق�شى ممَّ املُخيَّ
يء  ل ق�شيدَة حُت�ِشُن و�شَف هذا ال�شَّ

الذي هو كلُّ �شيٍء يف الال�شيء 
ُقَف ترق�ُص  لكاأنَّ ال�شُّ

َدبات  يح كالنَّ اخِلياُم البائدة معلَّقٌة يف الرِّ
نظامًا كاماًل من القنَّب 

م�ص والليِل والقمر  حتَت �شياِط ال�شَّ
ليت اخلياَم تكون يف ِحلٍّ من الأر�ص 

ة  تعلو و�شَط زوبعاِت الف�شاِء احلرَّ
ة  كما لو كانت ِمَزَق طائراٍت ورقيَّ

ُرها  يح حترِّ ليَت �شفعاِت الرِّ
فتهرُب يف الهبوِب اإىل البعيِد البعيد 

اآِه ليت اخلياَم تطري 
ُع جحيَم امللِح هذا  تودِّ

اإىل بحٍر ل ي�شُل اإليه اأحد. 

عر االإيطايلِّ احلديث اأ�سواٌت من ال�سِّ





الآخر | �شتاء 2012

الثورة واخليبة وما بينهما

حواٌر مع الفيل�شوف

بول�ض اخلوري

اأجرته وقّدمت له  

َب�سكال حّلود  

توزَّعت موؤلَّفات بول�ض اخلوري على حماور ثالثة هي :
احلوار  م�سائل  تتناول  ال�سعيد  هذا  على  اأعماله  وجممل  وامل�شيحيَّة.  الإ�شالم 
التي تفر�سها احلداثة على كال  يات  التحدِّ امل�سيحّي، والعلمانيَّة وغريها من  االإ�سالمّي 
الدينني، اإ�سافة اإىل عمل توثيقيٍّ هائل حول املجادلة الالهوتيَّة بني امل�سيحيِّني وامل�سلمني 

من القرن الثامن اإىل القرن الثاين ع�سر. 

احلداثة،  اه  باجتِّ الثقايف’  له  ‘حتوُّ �سروط  �سيَّما  وال  العربي.  العامل  ق�شايا 
الت يف الكالم ال�سيا�سي العربي، واللبناين منه  نات �سورته يف الغرب، اإ�سافة اإىل تاأمُّ ومكوِّ

ا. خ�سو�سً

الفل�شفة. وي�سمُّ هذا املحور موؤلَّفاته حول فل�سفة الدين، وثالثية الواقع واملعنى 
وAporétique، ولعبة احلياة )قيد الطبع(.

ا اإذا ما قي�ض ب�سابقيه،  ر ترتيًبا واملتوا�سع كمًّ ويقيني اأنَّ هذا املحور االأخري، املتاأخِّ
هو املدخل االأمثل اإىل نتاج فيل�سوف الالكمال -اأو كما ي�سرُّ اأن ي�سحح يل »الالاكتمال.« 
ه، وتقفل يف التفل�سف كما يرى  والالكمال فكرة مفتاحيَّة عند اخلوري، تفتح اأقفال ن�سِّ
م  والتوهُّ التع�سب  اإىل  اإال  االأحيان  من  كثري  يف  تف�سي  ال  الكمال  اإىل  زائفة  اأبواًبا  اإليه 

واالإلغاء والر�سا الزائف. 

يقول اخلوري بالَكمال املعرفة املحكوم عليها بَقرع باِب احلقيقة املو�سد، ومتهيد 
م�ستحيل.  ه  تاألُّ اإىل  نف�سها،  اإن�سانيَّته  بُحكم  امل�سدود،  االإن�سان  والَكمال  امل�سدودة.  �سبلها 

والَكمال ال�سعادة التي تبيت م�ساَء كلِّ حماولة وكلِّ رغبة وكلِّ انتظار، اإىل اخليبة.



الآخر | �شتاء 2012

205

�سروط  كلَّ  م�ستوف  فل�سفيٌّ  اخلوري  بول�ض  و�سعه  الذي  الالكمال  ون�سيد 
الفل�سفي والَكمال  املنهج  الفل�سفة والَكمال �سموليَّتها، و�سرامُة  الفل�سفة. ففيه �سموليَّة 
ى ملائيَّة الواقع و�سبابيَّته بهياكل  املنهج مهما بلغ من ال�سرامة، ومكابرُة الفل�سفة اإذ تت�سدَّ
مفهوميَّة جتهد يف تعليب ال�سباب وت�سكيل املاء، والَكماُل املفاهيم. وفيه جذريَّة الفل�سفة، 
لذا  االأ�سول.  اإىل  ها  حجِّ بالاكتمال  حمكومة  واأنَّها  جذوًرا  للجذور  اأنَّ  �ساغرة،  ووعيها، 

يِّ الوحيد من لغز الوجود.  تلتفت اإىل اللهو بو�سفه املوقف اجلدِّ

اأقل  اخلوري  بول�ض  ‘ثورة’  ت�سحي  واللهو  اخليبة  فل�سفة  من  اإليها  منظوًرا 
واأكرث  املجه�ض  اآفاق  مل�سروع  ا�ستكمال  د  جمرَّ منها  يريد  ملن  عليه  تبدو  قد  مّما  ثوريَّة 
خطًرا. منظوًرا اإليها من هناك، ت�سبح اأقوى من اأيَّة ثورة الأنَّها ال ت�سرُّ على �سيء. الأن 
ا�ستدخاله واإال  ‘خارج’ ي�ستع�سي عليها فتحاول  ‘داخل’ لها حتميه من االآخرين، وال  ال 
اق�ساءه. فل�سفة قد يكون االّت�ساع �سمتها االأ�سا�سيَّة. فيها مكان للمطلق وللن�سبي وللتاريخ 
للحداثة  االآخر،  اإىل  واحدهما  ب�سعي  املرتبِّ�سة  واخليبة  واملعنى  للواقع  بينهما،  املنفل�ض 
والرتاث وللحجِّ بينهما ا�ستيعاًبا اأو متزًقا. لكنَّها، ككلِّ متَّ�ِسع، �سيِّقة على حمبِّي احل�سريَّة. 
منازلها الكثرية ال تر�سي اأيًّا ممن جعلت لهم، الأنَّ كالًّ منهم ال ير�سى باأقلَّ من ال�سدارة، 
وال�سدارة عند اخلوري هي للفراغ، للم�سافة غري القابلة للرتق بني هذه االأطراف ال الأيٍّ 
د اأ�سليَّني،  منها. كاأينِّ بفل�سفته تكتفي باإعادة تر�سيم املمكن كي تبنيِّ اتِّ�ساعه لكرثة وتعدُّ

! ou mâllon �واتِّ�ساع جغرافية الفكر للنقائ�ض، ل�سجاعة الاليقني ول�سخرية ال

حيث  العجيب،  اخلوري  عامل  على  �ض  اأتل�سَّ اأن  جديدة،  ة  مرَّ يل،  قيِّ�ض  لقد 
ميكن للخيبة اأن تكون ب�سو�سة، وللعناد اأن يكون بريًئا، وللثورة اأال تبايل بثورتها. قيِّ�ض 
ة كلِّ  اأقف معه على �سرفة �سنواته الت�سعني واأنده�ض مع الطفل الذي �ساره بجدَّ اأن  يل 
�سيء و�سحر كلِّ �سيء وهباء كلِّ �سيء. قيِّ�ض يل اأن اأ�ساهد، عن كثب، قفريه الفكري الذي 
ارجتله يف ب�سعة اأمتار هي ما تبقيه الكتب له من م�ساحة بيته، واأن اأخجل من نف�سي، اأنا 

التي كنت اأظن، حتى التقيته، اأنني ثائرة، واأنني اأعمل وانني اأفكر.

فيه  ُيعمل  اأن  قبل  متوا�ساًل  كان  حوار  من  ال�سذرات  هذه  تلك،  لقاءاتنا  ومن 
ه،  اخلوري رقابته، ولو اأنَّ الرقابة »اأبغ�ض ما يبغ�ض.« لذا يحمل احلوار اآثاًرا وا�سحة ملق�سِّ
وقطًبا مل اأجنح دائًما يف جعلها جتميليَّة، بعدما اقتطع منه اخلوري كلَّ ما ميتُّ ب�سلة 
ر« بذكرياته وانطباعاته  اأن »يعكِّ بالكريه، والذي مل يطق  الذي ينفرد بو�سفه  اأناه،  اإىل 

وجتاربه »�سفاء القّراء.«

َب�سكال حّلود
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العامل العربّي اليوم

ل  ا براأيك ؟ هل يالقي يف مكان ما »التحوُّ ما الذي يجري يف العامل العربيِّ حاليًّ
الثقايفَّ« الذي دعوَت اإليه ؟

اأرى يف ما يحدث تطوًُّرا �شبه طبيعّي. حني بداأُت بالكتابة حول العامل العربيِّ منذ 
ة التي ت�شغط على العامل العربيِّ باأكمله كي  يَّ يته باحلداثة الأوروبِّ �شنوات، كان هناك ما �شمَّ
، اإذ من  ل حتوًُّل ثقافيًّا واجتماعيًّا، اإلخ. اإعتقدُت اأنَّ ذلك التحوُّل اأمر �شروريٌّ تاريخيٌّ يتحوَّ
غري املمكن اأن يبقى الإن�شان يف الع�شور الو�شطى مثاًل اأو ما �شابه ذلك، بل عليه اأن يتاأقلم، 
اإىل  العربيِّ  العامل  يتناول حاجة  التاريخ. لذلك كتبت هذا املو�شوع الذي  واإّل ي�شبح خارج 

ة والثقافيَّة. التحوُّل الثقايفِّ والإجتماعيِّ الذي اأ�شميته الثورة الجتماعيَّ

ثت عنها اآنذاك كانت ت�سعى اإىل ا�ستيعاب مكت�سبات احلداثة  لكنَّ الثورة التي حتدَّ
اه ؟ يَّة وعلمانيَّة، هل ما يح�سل يف العامل العربيِّ اليوم يذهب يف هذا االإجتِّ من فردانيَّة وحرِّ
ت  امتدَّ التي  ة  التاريخيَّ ة  ــدَّ امل خــالل  حــدث  ما  كــلِّ  وبعد  املرحلة،  هــذه  يف  نعم، 
اأنَّ  اإىل  ا  رمبَّ ت�شري  فعل  ة  ردَّ حدثت  الآن،  يح�شل  وما  الأوىل  وقناعاتي  الأوىل  كتاباتي  بني 
‘طلوع ونزول’. لدينا احلداثة ولدينا الرتاث، وقد  ة  يَّ م�شرية التاريخ هي كما نقول يف العامِّ
فيها  تناولت  التي  لكتبي  و�شعتها  التي  العناوين  معظم  يف  امل�شطلحني  هَذين  ا�شتخدمت 
ة  . يف مرحلة كتابتي، كانت املواقف العربيَّة من احلداثة ثالثة : التقليديَّ مو�شوع العامل العربيِّ
والتحديثيَّة  الغرب،  من  الوافدة  احلداثة  ورف�ص  بالتقليد  ك  التم�شُّ اأي   ،traditionnalisme

اأي   ،réformisme ة  والإ�شالحيَّ ر،  التاأخُّ علَّة  باأنَّه  اإَياه  متَّهمة  للرتاث  الراف�شة   ،modernisme

بع�ص معامل احلداثة  واإ�شافة  ته،  يَّ هوِّ ن  وتكوِّ الرتاث  ز  التي متيِّ ة  الأ�شا�شيَّ بالقيم  الحتفاظ 
اإليها، كما يكون الأمر للو�شائل بالن�شبة اإىل الغايات. فاإذا ما ا�شتخدمنا معطيات احلداثة 
بو�شفها و�شائل، اأ�شبح باإمكاننا اأن نتما�شى مع التاريخ واأن نكون موجودين. اإّل اأنَّ ذلك غري 
ة  ي اإىل ردَّ ممكن اإذ اإنَّ اتِّخاذ الو�شائل غالًبا ما يكون م�شحوًبا باتِّخاذ القيم. وهذا ما يوؤدِّ
يه  تهم وخوفهم من خ�شارتها. هذا ما ن�شمِّ يَّ فعل الرتاثيِّني يف البالد العربيَّة يف تعلُّقهم بهوِّ
زاد  وطبًعا  العودة.  هذه  مرحلة  يف  الآن  نكون  وقد   ،retraditionalisation الرتاث  اإىل  العودة 
عون احلداثة بل وتعّديها اإىل ما بعدها. وخال�شة تاأويلهم  الطني بلَّة تاأويل الغربيِّني الذين يدَّ
لونا بهذه الطريقة  ة اأ�شبح عندهم اإرهاًبا، وحمَّ يَّ اأنَّنا يف حالة تخلُّف واإرهاب... فطلب الهوِّ
تنا من  يَّ نا بحاجة اإىل املحافظة على هوِّ ، وذكرُت اأنَّ ة اأمر طبيعيٌّ يَّ الذنب. املحافظة على الهوِّ
جهة القيم، مع العلم اأنَّنا بحاجة اإىل الكثري من و�شائل احلداثة. اإّل اأنَّ ذلك مل يكن ممكًنا، 
ة الفعل  ة، لذلك اأ�شبحت ردَّ اإذ اإنَّ احلداثيِّني )اأوروبا واأمريكا...( اأرادوا اإلغاء قيمنا اخلا�شَّ

اأمًرا طبيعيًّا.

الثورة واخليبة وما بينهما
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يف  موجودة  كانت  بل   ، امل�ستجدِّ باالأمر  لي�ست  الغرب  مع  املتوتِّرة  العالقة  لكنَّ 
ال�سبعينات حني كتبَت ن�سو�سك االأوىل. فما الذي تغريَّ يف م�ساألة احلداثة والرتاث بني 

ذلك احلني واليوم ؟
ة réformisme والتي  يُته الإ�شالحيَّ كانت الأكرثيَّة يف العامل العربيِّ تنتمي اإىل ما �شمَّ
ة  العقالنيَّة اخلا�شَّ اإىل  ينتمي  ما  كلَّ  الغرب  وناأخذ من  الرتاثيَّة  بالقيم  باأن نحتفظ  تق�شي 
اأن نرف�ص الغرب بكامله. لقد كرث ا�شتخدام و�شائل  اأّما الآن، فاإنَّ مّنا من يريد  بالو�شائل. 
الإ�شالميَّة منها،  ا  العربيَّة، وخ�شو�شً البلدان  النا�ص يف  فيه  �شعر  اإىل حدِّ  ة  الغربيَّ احلداثة 
ة العربيَّة. لنعترب  ة الإن�شانيَّ يَّ اأنَّ القيم، اأو باحلريِّ فقدان القيم يف الغرب، قد ياأتي على الهوِّ
ن اأ�شا�ص تركيبة  ا ويكوِّ اأنَّ العامل العربيَّ هو اإ�شالميٌّ بالإجمال، فالدين هو اأمر اأ�شا�شيٌّ جدًّ
التكنولوجيا  ا�شتوعب  حيث  فقدت،  قد  ته  يَّ هوِّ اأنَّ  امل�شلم  �شعر  اإًذا  ة.  العقليَّ واأ�شا�ص  املجتمع 
ه  زه اإّل الدين، وكانت ردَّ ا من قيم الغرب و�شيغه الإجتماعيَّة، فلم يبَق له ما مييِّ الغربيَّة وبع�شً

الفعل بالعودة اإىل الرتاث.

هي اإًذا ثورة �سدَّ الغرب براأيك ؟
الغرب  واجهة  اإّنهما  اإذ  اإ�شرائيل،  و�شدَّ  اأمريكا  �شدَّ  الغرب،  �شدَّ  ثورة  ما.  نوًعا 
ر تقنّياته، وي�شعى اإىل ت�شدير  ف اإمربياليًّا! فهو ي�شدِّ عندنا. ذلك اأنَّ الغرب ما زال يت�شرَّ

يَّة مميَّزة للبلدان العربيَّة. قيمه واأمناط حياته، مّما قد ياأتي على ما تبّقى من هوِّ

ولكنَّ مع�سلتنا مع اإ�سرائيل مل تطراأ باالأم�ض ! 
اإ�شرائيل �شلبتنا الأر�ص وغريها لكّننا نرى  اأنَّ  ة احلاليَّة. �شحيح  القوَّ مل تكن يف 
الآن اأنَّ اأمريكا م�شت�شلمة باأكملها لإ�شرائيل. كان العامل العربيُّ متَّكاًل على الأقلِّ على م�شاعدة 
اأوروبا واأمريكا لينال حقوقه مقابل اإ�شرائيل. غري اأنَّ الغرب باأكمله )اأوروبا واأمريكا( اأ�شبح 
. يراودين اإح�شا�ص تكلَّم الكثريون  مع اإ�شرائيل ور�شخ لها يف كلِّ ما تقوم به يف العامل العربيِّ
عليه كما اأظنُّ ويتمثَّل مبا ُيدعى النظام اجلديد يف ال�شرق الأو�شط. فكما اأخذ الفرن�شيُّون 
طوها كما �شاوؤوا،  ة العثمانيَّة وخطَّ والإنكليز الأر�ص حني انت�شروا يف احلرب على الأمرباطوريَّ

تقوم اأمريكا واإ�شرائيل الآن بالأمر نف�شه يف املنطقة.

الربيع العربيُّ ثورة َمن �سدَّ َمن، من اأجل َمن اأو ماذا ؟
اأعتقد، ول�شت اأكيًدا، اأنَّ هذا م�شروع اأمريكيٌّ اإ�شرائيليٌّ يف الوقت عينه. فاإ�شرائيل 
حتكم اأمريكا التي حتكم بدورها يف البلد هنا. هدفها اأن تر�شم احلدود يف املنطقة كلَّها كما 
بالكامل، وذلك كي حتكم على راحتها، متاًما كما �شبق  العربّي  العامل  اأعني منطقة  ت�شاء، 
ط العثمانّيون ومن بعدهم الإنكليز والفرن�شيُّون حّتى متكنُّوا من احلكم يف �شوريا ولبنان  وخطَّ

َب�سكال حّلود
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وفل�شطني وم�شر. اإًذا ذلك �شّد من يعرت�ص طريق �شيطرة اإ�شرائيل على املنطقة، ومن اأجل 
ة، القائلة بال�شعب املختار  حتقيق احللم اأو الأ�شطورة التوراتيَّة، بو�شفها اأداة لأغرا�ص �شيا�شيَّ
ة من النيل اإىل الفرات. اإًذا ل اأرى اأنَّ هذا الربيع عربيُّ الأهداف،  ة املمتدَّ وباململكة اليهوديَّ
بل هو عربيُّ الو�شيلة، اإ�شرائيليُّ اأو غربيُّ اأو اأمريكيُّ الأهداف. �شوؤال و�شكٌّ يراودانني : هل 
ة من اأنه�شه ؟... يف لبنان، طالب بع�ص ال�شباب باإ�شقاط  ال�شعب هو الذي نه�ص، اأم كان ثمَّ
هم ل يفهمون ما يطالبون به. قراأت اإحدى الطالبات يف اإحدى تلك املظاهرات  الطائفيَّة، لكنَّ
ة وباعتماد الن�شبيَّة. لكنَّ الن�شبيَّة تقت�شي وجود الطائفيَّة.  خطاًبا تطالب فيه باإ�شقاط الطائفيَّ
من اأين اأتوا بفكرة اأنَّ الن�شبيَّة هي �شدُّ الطائفيَّة ؟ ذلك يعني اأنَّهم ل يفهمون ماذا يقولون. 

اأال ُتعترب الن�سبيَّة خطوة اإىل االأمام ؟ 
يل هنا مالحظة. يجوز اأن تكون الن�شبيَّة مرحلة انتقالّية. تكمن اخلطوة الأوىل يف 
اأن ُندخل يف عقول ال�شباب والأولد يف املدر�شة والعائلة واحلزب فكرة القبول بالآَخر. فهذه 
الآَخر  اإىل كون  اأي   ، اإىل الإختالف الطائفيِّ الرتبية هي الأ�شا�ص. فالأولد مثاًل ل يكرتثون 
�شهم ملا ي�شمى بالرتبية. الأمر ي�شتلزم م�شرية الألف ميل، لكنَّ  ا اأو م�شلًما، قبل تعرُّ م�شيحيًّ
ة تعني القبول بالآَخر  احللَّ هو اأن نقوم باخلطوة الأوىل وهي القبول بالآَخر. اإذا كانت الن�شبيَّ
نكون قد قمنا باخلطوة الأوىل، واإّل نبقى على ما نحن عليه، يف حال كانت الن�شبيَّة تقت�شر 
نا ما زلنا يف ظلِّ نظام اأ�شواأ من  ة معيَّنة لكلِّ طائفة يف البلد، مما يعني اأنَّ على تخ�شي�ص ح�شَّ
م. هل  ر ل تقدُّ ة للح�ش�ص، فهي تاأخُّ د عمليَّة ح�شابيَّ . اإذا كانت الن�شبيَّة جمرَّ النظام الطائفيٍّ
م،  ا. العقليَّة ل تزال عتيقة، فبدًل من اأن نتقدَّ فوا رمبَّ يفهم ال�شباب ذلك ؟ ل اأعلم. لذلك توقَّ
نرجع اإىل الوراء، وال�شبب يف ذلك هو �شيطرة رجال الدين وال�شيا�شة على ال�شباب. ذلك اأنَّ 

ي �شبابه ويح�شو اأدمغتهم. كلَّ حزب �شيا�شيٍّ يربِّ

اآفاق

يف العدد االأول من جملَّة اآفاق، اخت�سرت اأمرا�ض العامل العربيِّ بثالثة : اإنف�سام 
، والعقم الثقايّف. لو كان عليَك اأن تكتب اليوم هذا  �سخ�سيَّة الفرد، والت�سلُّط االإجتماعيُّ

ًدا، هل تغريِّ �سيًئا مّما كتبته يف ذلك الوقت ؟  العدد جمدَّ
اأحافظ على الأ�شا�ص، واأ�شيف حاجتنا اإىل الوقت لن�شل اإىل الوعي املطلوب. فلكي 
ت مئات الألوف من ال�شنني. فلناأخذ الفرن�شيِّني مثاًل. كم اأحوجهم  ي�شبح الإن�شان اإن�شاًنا، مرَّ
قق ذلك.  ة اإىل الدميقراطيَّة ؟ مرَّ قرنان اأو ثالثة حّتى حتَّ الأمر من ال�شنني للتحوُّل من امللكيَّ
ت اأربع جمهورّيات �شابقة، وما زلنا يف  . اإًذا مرَّ ة اخلام�شة على ما اأظنُّ وهم الآن يف اجلمهوريَّ

ة. اإًذا مل يكتمل الوعي حّتى الآن. ة الإيجابيَّ ة والعلمانيَّ ة العلمانيَّ اإ�شكاليَّ
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هو  الوعي  ه��ذا  يتًّخذه  اأن  ال��ذي يجب  ه  التوجُّ اأنَّ  ًدا من  متاأكِّ زل��َت  ما  ولكنَّك 
اه العلمانيَّة ؟  ال�سري باجتِّ

ل العلمانيَّة احللَّ الأوتوماتيكيَّ بهذه الطريقة. اإذا ما اأخذنا نظرة  بالطبع ل ت�شكِّ
ة  العلمانيَّ اأنَّ  اأعتقد  التاريخ،  اأن حت�شل يف  التي ميكن  التفا�شيل  التوقُّف عند  بدون  �شاملة 
ة ؟ هنا يربز �شوء الفهم بيني وبني الذين يتكلَّمون على  . ولكن ما هي العلمانيَّ �شتكون احللَّ
حيث  من  عليها  اأنا  اأتكلَّم  ما  بخالف  العلمانيَّة  على  يتكّلمون  الذين  هم  كثريون  العلمانيَّة. 

ربطها بثالثة اأو اأربعة اأمور قبلها. علينا اأن نتَّفق على ما نعنيه بكلمة علمانيَّة.

نحن نتكلَّم على العلمانيَّة كنظام �سيا�سيٍّ يقوم على حياد الدولة الدينيِّ وعدم 
اعرتافها بالطوائف كاأج�سام و�سيطة، بل باأفراد اأحرار ومت�ساوين. يف حني اأنَّ العلمانية 
ة وتغيري طرق النظر اإىل الدين، والعلم،  كما تراها اأنت ت�سمل علمنة مناحي احلياة كافَّ

واالأخالق...
الطابع  نزع   : وهي  ل،  اأوَّ اإمكانها  �شروط  ق  تفهمينها من حتقُّ كما  للعلمانيَّة  بدَّ  ل 
ونزع  املثاليَّة،  والأخالقّيات  العبادات  عن  اخلداع  واإزالــة  ة،  الدينيَّ العقائد  عن  الأ�شطوريِّ 
ة laïcité يف هذا ال�شياق هي نتيجة ملا �شبق،  القد�شيَّة عن الدين كاأنظومة اجتماعيَّة... العلمانيَّ
ل يف الأمور الدنيويَّة. وجمموع هذه الأوجه الأربعة  وتق�شي بكفِّ يد رجال الدين عن التدخُّ

.sécularité ة ن ما اأ�شميته بالدنيويَّ التي ذكرت يكوِّ

يبداأ حّلها  كيما  دينيَّة بجوهرها  لبنان  الطائفيِّ يف  النظام  اإ�سكاليَّة  ولكن هل 
بتغيري مفهومنا للدين ؟ كان ميكن اأن تكون اجلماعات اإثنّيات ال طوائف، وكانت اإ�سكاليَّة 

ع �ستكون نف�سها، اأال تعتقد ذلك ؟ التنوُّ
نت الطوائف على اأ�شا�ص الدين، وحني ت�شيَّ�ص الدين  احلالة هنا مغايرة. فقد تكوَّ
امل�شلم  اأنَّ  ذلك  اإثنيًّا؛  اأ�شا�ًشا  ولي�ص  الدين  هو  عندنا  الطائفة  اأ�شا�ص  اإًذا  طائفة.  اأ�شبح 
اللبناينَّ يت�شاوى مع امل�شيحيِّ اللبناينِّ اإثنيًّا. ثمَّ اإينِّ اأرى ظاهرة ت�شيي�ص الدين اإثباًتا لقويل 

اإنَّ الأنظومة الدينيَّة هي ح�شًرا من فعل النا�ص. 
وهذا  ح�ش�ص،  توزيع  هنا  يعني  د  فالتعدُّ عندنا،  د  بالتعدُّ حقيقيٍّ  قبول  من  ما 
د اأمر  ة، اأي توزيع البلد على �شكل ح�ش�ص. والتعدُّ يناه بالطائفيَّ ه وما �شمَّ بال�شبط ما نحن �شدَّ
ه بها املوؤمن  د الكلمات نف�شها التي يتفوَّ ف يردِّ واقع، حّتى يف الدين الواحد. فاملوؤمن غري املثقَّ
ف، لكنَّ كلَّ واحد منهما يفهم معنى الكلمات على قدر ا�شتطاعته. اأّما املفهوم املتخلِّف  املثقَّ
ة ال�شاملة، اأي مفهوم �شائب  ة العلمانيَّ د وغري ذلك، فعالجه بالذهنيَّ للدولة و�شوء اإدارة التعدُّ
جلوهر الدين وتعبريه يف �شكل اأنظومة دينيَّة تختلف باختالف الثقافات والتعابري. اإىل ذلك 
ما خ�صَّ  كثرية يف  اأوهــام  اإزالــة  ، حماوًل  اللبناينِّ ال�شيا�شيِّ  للكالم  نقًدا  كتبت  اأينِّ  اأ�شيف 
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م وال�شتزلم... ة اأو العي�ص امل�شرتك اأو التزعُّ ة التوافقيَّ الدميقراطيَّ
تناولت يف اإحدى مقالتي مقارنة الكالم الدينيِّ بالكالم العلمايّن. واأعني بالكالم 
الدينيَّة،  الأنظومة  من  املطلق،  طلب  بو�شفه  الدين،  جوهر  اأميِّز  الت�شوُّرات.  عن  التعبري 
نة  بو�شفها تعبرًيا ثقافيًّا عن طلب املطلق هذا. وبيَّنت الفرق بني التعبري عن املعتقدات املدوَّ
الأنظومة  انتقاد  نقاط  العلمانيَّة. فعدت وحلَّلت  والتعبري عنها يف جوِّ  الدينيَّة،  الأنظومة  يف 
النظام  على  الدين  رجال  و�شيطرة  وتقدي�ص  وخــداع  اأ�شاطري  جمموعة  باعتبارها  ة  الدينيَّ

الجتماعّي.
يف  العنوان  تغيري  )متَّ  مقال  عنوان  هنا  اأ�شرتجع  الأ�شا�ص.  هو  بــالآَخــر  القبول 
مدينٍّ  مبجتمع  يطالبون  كانوا  ال�شباب  علمانيَّة؛  دولة   ، مــدينٌّ جمتمع   : وهو  يل  اجلريدة( 
معتربين اأنَّ املجتمع املدينَّ هو العلمانيَّة. ف�شاألت ملاذا اخلوف من كلمة »علمانيَّة«، فاملجتمع 
د الثقافات والأ�شخا�ص والأهداف والأديان وما اإىل ذلك.  بطبيعته مدينٌّ بطبيعته، وهو متعدِّ

ولكن يجب اأن تكون الدولة علمانيَّة.

؟ فهي  نف�سها  العلمانيَّة  كلمة  اإىل  الطرح  الفعل على  ردود  ع��دًدا من  تعزو  اأال 
رات رافقت اإر�ساءها يف اأوروبا اإ�سافة اإىل تداخل داليلٍّ مع  حتمل ذاكرة من املاآ�سي والتوتُّ

يها عند القارئ العربي اإ�سكاليًّا.  الالدين واالإحلاد قد يجعل تلقِّ
يجوز ذلك ولكن لي�ص هناك من خيار اآخر على �شعيد الكلمات اإّل كلمة علمانّية. 
اإىل ذلك اأمّيز نوعني من العلمانّية : علمانّية عدائّية تهدف اإىل اإلغاء الدين جملة وتف�شياًل، 
وعلمانّية قد تتوافق مع مقولت الدين. ذلك اأّن الأ�شطورة ل تخلو من عقالنّية واإن خالفت 
ا. ثّم  املنطق املتعارف عليه، فيمكن اعتبار الكالم الدينّي كما الكالم العلمايّن كالًما رمزيًّ
�شعائر العبادة ل تفعل فعل التقنّية يف العامل اخلارجّي، بل تفعل يف تكوين الإن�شان. ثّم ميكن 
اأن يلتقي املعيار الأخالقّي املثايّل والواقع الو�شعّي يف املحّبة، حيث املحّبة قد حتّقق الإن�شان 
قيمًة. ثّم يف املجتمع املقّد�ص واملجتمع املعلمن املهّم هو اأن يكون الإن�شان �شيًئا مقّد�ًشا. اأخرًيا 
العلمايّن ورجل الدين كالهما يف الأ�شا�ص اإن�شان، بل ميكن القول اإّن لكّل اإن�شان بعدين، بعد 

تقنّية احلياة وبعد معنى احلياة، فهو يف اآن واحد رجل دين وعلمايّن.

اأال تهتمُّ بالو�سول اإىل الّنا�ض ؟ اأمل ت�ساأل نف�سك عن �سبب ردَّة الفعل ال�سلبيَّة 
التي جاءت من بع�ض االأ�سخا�ض على طرح اآفاق ؟

ة التقليدّية. ة الدينيَّ �شبب ذلك هو اأنَّهم ل يزالون على العقليَّ

ولكنَّك تعلم اأنَّهم ما زالوا على هذه العقليَّة، واإاّل ملا كان من حاجة اإىل اآفاق !
ه بها اإىل ال�شعب واملطارنة وال�شيوخ  ًل. فنحن مل نتوجَّ �شاأكلِّمِك على اأهداف اآفاق اأوَّ
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ة ل يكرتثون لأيِّ �شيء يخ�صُّ  بل اإىل طاّلب اجلامعات لي�ص اإّل، اأي اإىل 60 األف �شابٍّ و�شابَّ
الدين  رجال  اأنَّ  اإّل  ال�شباب.  لغة  اأي  بلغتهم  اإليهم   هنا  توجَّ لذلك  املطارنة...  اأو  امل�شايخ 
اأّن هذا من �شلب  ا منهم  ل يف كلِّ �شيء، ظنًّ اأخذوا الأمر على عاتقهم لأنَّهم يريدون التدخُّ

�شالحّياتهم وواجباتهم ومن م�شوؤولّيتهم جتاه رعاياهم.

تهم ؟ ما كانت حجَّ
تهم اأنَّ كالمنا يخالف ما تعلَّموه وما يعلِّمونه من معتقدات وغريها من عنا�شر  حجَّ
الأنظومة الدينيَّة. فحر�شهم على الأنظومة حر�شهم على اأنف�شهم وعلى من تبعهم، اأي على 
، بحيث  يتها الأنظومة الدينيَّة، والتي كانت يف اأذهانهم اأمًرا منزًل ل مُي�صُّ ة التي �شمَّ الهيكليَّ
نا  ة اأو يكون ملحًدا خارًجا عن الدين وعلى الدين. اإ�شافة اإىل اأنَّ يكون املوؤمن بال�شلطة الدينيَّ

كّنا نعتدي على لقمة عي�شهم. اأريد بذلك تعّدًيا على حقل م�شوؤولّياتهم.

الدينيِّ  ع  التنوُّ الإدارة  كطريقة  بالعلمانيَّة  اأوىل،  كمرحلة  ال��ط��رح،  اكتفى  لو 
واح���رتام ح��قِّ اجلميع يف ممار�سة ال��دي��ن ال��ذي ي��خ��ت��ارون، م��ن دون اخل��و���ض يف م�سائل 

الهوتيَّة كالتي طرحتها اأنت يف اآفاق.
لت اإىل �شراع �شيا�شيٍّ بغطاء  هذا كان املق�شود من عملنا يف اآفاق. لكنَّ الأمور حتوَّ
دينّي. �ُشئل الأ�شتاذ اأنطون مقد�شي )رحمه اهلل( عن راأيه يف اآفاق. فكان جوابه اأنَّ الأهداف 
اأنَّ خطاأنا يكمن يف  اإّل  اآفاق وقد عرفنا ما هو الداء وو�شفنا الدواء املنا�شب له  دة يف  حمدَّ
ع بتمويل  نا اأعطينا املري�ص الدواء جرعة واحدة. ال�شبب يف ذلك هو اأنَّ اأحد الأ�شخا�ص تربَّ اأنَّ
ة  ة �شنة جتربيَّة واحدة، فاعتربنا اأنَّه يجب اأن ن�شتفيد ونقول كلَّ �شيء... فكانت ردَّ املجلَّة ملدَّ
ة الفل�شفة،  الفعل التي ذكرِتها، ومن نتائجها اأّنني طردت من املدار�ص التي كنت اأعلِّم فيها مادَّ

علًما اأنَّني كنت اأتقيَّد بالربنامج ول اأعلِّم الأفكار التي اأن�شرها يف اآفاق. 

ة ُطردت من املدار�ض اإًذا ؟  باأيَّة حجَّ
ُطردت من جميع مدار�ص الراهبات التي كنت اأعلِّم فيها يف زحلة وجونيه  والأ�شرفيَّة... 
 Le problème de l’homme ة وقبلها من جامعة الروح القد�ص يف الك�شليك حيث كنت اأعطي مادَّ
ت �شنتان وانتهينا من الإمتحان فاأعلمني  التي كان يجب اأن متتدَّ على 4 �شنوات، وكانت قد مرَّ
فون عن التعامل معي ب�شبب ال�شكاوى التي ت�شلهم من املطارنة  امل�شوؤول يف وقتها اأنَّهم �شيتوقَّ
والبطاركة. وكنت قد اتُّهمت بالبولتمانيَّة من حيث قويل ب�شرورة نزع الطابع الأ�شطوريِّ عن 
ة، وبالإحلاد لأينِّ قلت اإنَّ  املعتقدات الدينيَّة، وباملارك�شيَّة لأينِّ جعلت الإن�شان القيمة املحوريَّ

الكالم الالهوتيَّ يف اهلل والإلهّيات ل معنى له ُيعقل.
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الفل�سفة : من اخليبة اإىل اللهو

ف��ك��رة مفتاح يف  وه��ي  »خيبتك«،  ت��ع��ود  ه��ل  ؟  التهم  ه��ذه  اإزاء  �سعورك  ك��ان  م��ا 
فل�سفتك، اإىل هذه النك�سة التي اأ�سيب بها م�سروع اآفاق ؟ 

ه  اأنَّ يعتقدون  كانوا  وما  يق�شدونه  الذي  ما  فهمت  بل  اأمــل،  بخيبة  اأ�شعر  مل  كاّل 
الطبيعيِّ  مت ذلك. فمن  تفهَّ واأنا  ة  فعلهم طبيعيَّ ة  ردَّ كانت  لقد  دينيِّني.  كم�شوؤولني  تهم  مهمَّ
، بل لل�شباب  اأن يحر�ص رجال الدين على �شعبهم. ولكن نحن مل نكن نكتب ل�شعبهم اخلا�صِّ
الذين ل ينتمون اإىل �شعبهم يف الأ�شا�ص، ف�شعبهم هو الكني�شة. وكنت قد قلت لغريغوار حّداد: 
ة بها، فليهتمَّ بها اخلوارنة، فيما نهتمُّ نحن مبجلَّة  مبا اأنَّ مطرانيَّة بريوت متلك جملَّة خا�شَّ
ت  فت اآفاق، وكانت قد تغريَّ مون الأمر. توقَّ لل�شباب. خطاأي يكمن يف اأنَّني اعتربت اأنَّهم �شيتفهَّ
كمطران  من�شبه  من  طرده  مبعنى  حــّداد،  غريغوار  ق�شيَّة  ي  �ُشمِّ ملا  منرب  اإىل  لت  حتوَّ حني 
ي اأكملت م�شريتي الفكريَّة، كوين مل اأكن اأ�شعى اإىل تكوين تّيار اأو  بريوت للروم الكاثوليك. لكنِّ
حزب، ول اإىل اأيِّ زعامة... عملي كان وما زال عماًل فكريًّا، قد ميكن تطبيقه يف الواقع، وقد 
يحتاج اإىل وقت طويل وحتوُّلت ثقافيَّة واجتماعيَّة لإمكان تطبيقه... مل اأعترب نف�شي مر�شاًل 

حاماًل ر�شالة !

 . ، وهو منطق مل ينتِه يف العامل العربيِّ لقد كنت �سحيَّة منطق التحرمي الفكريِّ
الأفكار خطرية ؟ تعري�سهم  يجوز  ما راأيك مبوقف من يعترب النا�ض ‘قا�سرين’ ال 

هذا املنطق ما زال موجوًدا يف م�شر مثاًل حيث مُينع دخول كتاب من دون رقابة. 
كنت اأقوم مب�شروع جمموعة اإ�شطالحات اأي اإعداد معجم كامل ملفاهيم املجادلة بني امل�شلمني 
والن�شارى يف الع�شر الو�شيط. فذهبت اإىل مكتبة لبنان مبا اأنَّها تقوم بن�شر املعاجم، فقالوا 
الأزهــر يف  من  ن�شر  اأو  على رخ�شة طبع  دون احل�شول  من  يطبعون  ل  اإنَّهم  املكتبة  يل يف 
القاهرة. ف�شاألتهم عن ال�شبب وعن احتمال اأن ي�شمح يل الأزهر بقول ما اأريد قوله! فاأنا ل 
ة الرقابة واحلكم با�شم  اأقبل باأيِّ حظر. اأ�شتغرب جراأة بع�ص الأ�شخا�ص حني يقومون مبهمَّ

احلّق... كاأنَّهم ميتلكون وحدهم، ومن زاملهم، احلقَّ املطلق !
ذلك.  من  اأبعد  هي  بل  اًرا  ق�شّ املعتربين  ني  للمتلقِّ حماية  د  جمرَّ لي�شت  امل�شاألة 
اأفهمه.  اأنا  كما  فعاًل  لي�ص  الإ�شالم  اإنَّ  قائاًل  ينتقدين  مثاًل  �شفيق جرادي  ال�شيخ  ف�شديقي 
هو  ما  د  ليحدِّ ال�شلطة  لأحد  فلي�ص   ، اخلا�صَّ اإ�شالمه  م�شلم  لكلِّ  اأنَّ  مببداأٍ  اأجيبه  اأن  اأردت 
دون الإ�شالم وتتمُّ  الإ�شالم فعاًل يف غياب اإجماع العلماء، والربهان كرثة ال�شيوخ الذين يحدِّ
�شلطة  ما من  اأنَّ  اأق�شد  كلٍّ منهما؟  اإ�شالم  بني  الفرق  ما  ة.  ال�شنَّ مع  كال�شيعة  معار�شتهم، 
د كونها خمالفة  دها؟ اأخطرية هي ملجرَّ د ما هو الإ�شالم. اأّما الأفكار اخلطرية، فمن يحدِّ حتدِّ

لالأفكار، بل الكلمات، املنقولة من جيل اإىل جيل ؟ 
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ي اأقرُّ اأنَّه يجب اأن ل نقوم بت�شوي�ص عقول القا�شرين... لذا كانت قناعتي وما  لكنِّ
زالت اأنَّه لكلِّ واحد من النا�ص احلّق يف اختيار املوقف الذي يطمئنُّ اإليه... �شرط اأّل يفر�ص 

قناعاته على غريه...

اأخربين عن كيفيَّة تبلور فل�سفة اخليبة عندك... 
دة من  اأذكر، بعد انتهائي من امتحان الإجازة ال�شفهيِّ الأخري يف الفل�شفة، اأن �شيِّ
اللجنة الفاح�شة �شاألتني : ماذا �شتفعل بعد الآن ؟ فقلت : �شاأعمل على اأطروحتي و�شاأتناول 
نت تدريًجا، وا�شتعملت بع�ص مفاهيمها للكالم  مو�شوع خيبة الأمل... نظريَّتي يف اخليبة تكوَّ
يف موا�شيع خمتلفة... اأّما ابتداء العمل املبا�شر على اخليبة، فكان عند اإقامتي بروما، حيث 
اأتيح يل الوقت للمطالعة وملحاولة كتابة �شذرات اأهملتها يف ما بعد. اأذكر اأنَّ اأحد تالميذي 
ا عليه با�شمي، ومن دون علمي، اأن يكون  يف ال�شفِّ اخلام�ص كتب اإىل جان فال Wahl عار�شً
الفكر  يف  الفهم  �شوء  على  اأتكلَّم  باأن  فال  جان  فاأو�شاين  الأطروحة.  هذه  يف  لعملي  مديًرا 
على  ي�شرف  اأن   Jankélévitch جانكيليفيت�ص  من  اأطلب  واأن  الأمــل،  خيبة  من  بدًل  املعا�شر 
عملي. قراأت يف روما مقالة يف اخليبة بقلم جانكيليفت�ص، مل اأعد اأذكر يف اأيِّ جملَّة، وفقْدت 
ق يف املو�شوع، فح�شل ذلك  نُتها. مل يكن عندي الوقت ول املراجع للتعمُّ املالحظات التي دوَّ
�شيًئا ف�شيًئا. رحت  اأزيد على حماولتي حجًرا بعد حجر اإىل اأن اأنهيت الكتاب على دفعتني 

ة.  ف�شلت بينهما �شنوات عدَّ

امل�سافة بني  اأفق التجربة الإن�شانيَّة االأخ��ري... مَل ق��راأت  تبدو اخليبة يف كتابك 
الواقع واملعنى، بني الرغبة والتحقيق، على مقام اخليبة حتديًدا ؟

عاتنا توؤول اإّما اإىل الف�شل اأو اإىل  اإنطلقت من واقع اأنَّ كلَّ انتظاراتنا ورغباتنا وتوقُّ
تظهر مبظهر عدم  فاخليبة   ، املن�شود احلقيقيَّ لي�ص  ه  باأنَّ واحلكم  املبا�شر  املطلوب  ح�شول 
الر�شى. وذلك يدلُّ على اأنَّ ما يطلبه الإن�شان ل ميكن اأن يعرث عليه يف العامل، كاأنَّه م�شدود 
التحقيق  ممتنع  وذلــك  املطلق.  هو  يكون  كي  العامل  وحــدود  ة  ال�شخ�شيَّ حــدوده  جتــاوز  اإىل 
ن منهما  يتكوَّ اللذين  الأ�شا�شّيني  البعَدين  بو�شفهما  املعنى،  اأو  واملثال  الواقع  تطابق  لمتناع 
اكتماله من دون جدوى. ولقد  الكائن غري مكتمل وطالًبا دوًما  الإن�شايّن. يبدو هذا  الكائن 
ة  ة، املقيَّدة بالدوافع الداخليَّ يَّ ة. فبان اأنَّ الواقع هو واقع انعدام احلرِّ يَّ دت املطلق باأنَّه احلرِّ حدَّ

والهيمنات اخلارجيَّة. فالإن�شان يبقى ن�شبيًّا متناهًيا، يحلم باأن يتجاوز حدود كيانه.

اأكلُّ الرغبات �سائرة اإىل اخليبة ؟
لي�شت هي  الواعية  الأهداف  و�شواهما من  الآخرين  باعرتاف  الفوز  اأو  المتالك 
، وهو الأ�شالة الإن�شانيَّة،  الأهداف احلقيقّية لرغباتنا. اخليبة تك�شف عن الهدف احلقيقيِّ
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ة، اأي اأن يكون هو املطلق.  ًرا بالكلِّيَّ ا متحرِّ اأو تطابق الواقع واملعنى، بحيث يكون ال�شخ�ص حرًّ
ق عليه م�شروعه،  وخيبته تكون باأنَّه لي�ص من امتالك ي�شبعه، واأنَّه ل ير�شى بال�شكل الذي حقَّ
ن من اعرتاف الآخر بكيانه كما هو. لذا كان من نتائج اختبار اخليبة الغ�شب  واأنَّه ل يتيقَّ
اأنَّ العامل �شيعطيه ما  ه، ومن نف�شه حيث غ�صَّ نف�شه اإذ ظنَّ  وال�شتياء من العامل الذي غ�شَّ

ر. ير�شيه. فاإّما الياأ�ص، واإّما تكرار املحاولة لنيل الأح�شن، واإّما الكتفاء والر�شى باملتي�شِّ

من  اإب�ستمولوجيَّة  خيبة   Aporétique كتابك  يف  تقابلها  الوجوديَّة  اخليبة  هذه 
ا�ستحالة التطابق بني املعرفة ومو�سوعها. اأين تبقي ت�سكيكيَّتك هذه مكاًنا للعقل وقدراته 

بحيث ال تهدم الفل�سفة اإمكان التفل�سف نف�سه ؟
وي�شاأل  يعمل  العقل  ينفكُّ  ل  حيث  ممكن،  غري  والوقف  الت�شكيك  موقف  يبدو 
امل�شبقات  قــيــود  مــن  اأمــكــن  مــا  للتخلُّ�ص  �ــشــرورّي  ت�شكيكّي  مــوقــف  ــة  ثــمَّ لكن  ويــحــكــم... 
والبديهّيات... حاولت تبيني حدود التفل�شف بو�شفه فعاًل، ثمَّ حدود الأقوال يف كلِّ املجالت 
ي اإىل اعتبار التفل�شف يف اأيِّ  القل�شفيَّة، من ماورائّيات واإلهّيات واأخالقّيات. والت�شكيك يوؤدِّ
د كالم ل يدلُّ على كيانات. فال كالم فل�شفيًّا ي�شتمل حقيقة الأمور، بل  مو�شوع واأيِّ جمال جمرَّ
ة والت�شكيكيَّة،  هو �شورة قد تكون كاريكاتوريَّة عن احلقيقة. وقد جمعت موقَفي ال�شوف�شطائيَّ
اأي اأقوال بروتاغورا�ص Protagoras وبرّيون Pyrrhon. يقول بروتاغورا�ص اإنَّ الإن�شان هو معيار 
ن الأ�شياء على هواه ووفًقا لأغرا�شه. ويقول برّيون اإنَّه من غري  كلِّ �شيء، اأي اإنَّه هو الذي يكوِّ
ف ول  املمكن تف�شيل راأي على راأي اآخر خمالف، حيث الراأيان �شواء يف مقاربتهما، لذا يتوقَّ
، فقد ينق�ص  الدينيَّ الالهوتيَّ الكالم  اأّما يف ما خ�صَّ  بالأف�شليَّة على خالفه.  لراأي  يحكم 
نف�شه. يف املبداأ الالهوتيِّ اأنَّ اهلل لي�ص كمثله �شيء، اإذ هو املتعايل غري املدرك واملمتنع التعبري 
عنه... ومع ذلك ما اأكرث الكالم والكتابات حول اهلل وحتديده وحتديد �شفاته واأفعاله... ويف 
الأخالقّيات اأرى بع�ص التناق�ص. وهو اأنَّ العمل ُيعدُّ اأخالقيًّا، ح�شًنا اأو قبيًحا، �شرط اأن يقوم 
ة. وهذا من املمتنع، اإذ اإنَّ الإن�شان غالًبا ما يكون يف اأفعاله  يَّ به الفاعل الكامل الوعي واحلرِّ
م �شروط الأخالقيَّة. والواقع هو القواعد املو�شوعة  ة. ففعله ل يتمِّ يَّ ناق�ص الوعي وناق�ص احلرِّ
لتمكني الأ�شخا�ص من العي�ص مًعا. فالنتيجة اأن ل قيمة اأخالقيَّة مطلقة يكون احلكم وفًقا لها 
ة والأخالقيَّة واملاورائيَّة م�شدرها  باأنَّ عماًل ما خري اأم �شّر. لذا اأقول اإنَّ الت�شوُّرات الدينيَّ

الإن�شان وما يتوافق وعي�شه فرًدا وجماعة.

امل���زدوج على �سعيَدي  امل���اأزق  اأنَّ��ك مل ت�ستِطع االإق��ام��ة طوياًل يف ه��ذا  يبدو يل 
كتابك  لعبة احلياة...  االأخ��رية حول  اأطروحتك  اإىل  اخل��روج  كان  لذا  واملعرفة،  الكينونة 

الذي �سي�سدر قريًبا.
لعبة احلياة لي�ص خمرًجا من اخليبة والت�شكيك، بل تاأويل لأ�شبابهما... كنت كتبت 
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مة كتابي يف اخليبة اإنَّ ال�شوؤال : ملاذا الأمر على هذا النحو ؟ ل جواب له اإّل التقرير:  يف مقدِّ
اإنَّ  بالقول  ال�شوؤال  اأحاول اجلواب عن  لعبة احلياة،  التي يف  تاأمُّ النحو! يف  الأمر على هذا 
اإّل  احلياة والعامل والكائنات، اأي جميع الأ�شياء التي نعتربها كائنات ثابتة الوجود، اإن هي 
اأوهام... فاإذا كان كلٌّ من الأنا والعامل زائاًل، وكنت اأقوم بتاأدية الدور املكتوب يل يف حياة 
ا من  األعوبات، رمبَّ اأن يكونوا  اأقرب  ة قليلة الأّيام، كان الأمر م�شرًحا لنا�ص هم  ق�شرية املدَّ
نت الكتيِّب تعابري  دون افرتا�ص وجود لعب ل يكون هو وهًما ول األعوبة... يف جملة ما �شمَّ
اأو  ة  بوذيَّ ت�شوُّرات  ومن حكم  القراآن  ومن  �ص  املقدَّ الكتاب  من  م�شتقاة  مواقف حكميَّة  عن 
اأو الكون  ة اأو �شوفيَّة... تقول بالفراغ وبالوهم وبالهباء... اأنتقل اإىل ت�شوُّر الكائنات  تاووئيَّ
دة الوظائف والعنا�شر، على ما كان ُيقال عند الإغريق القدماء : واحد  اإجماًل كوحدة متعدِّ

.hèn panta كّل الأ�شياء

ر من دون م�سبقات اأي  لو عدنا اإىل حتديدك لفعل التفل�سف لوجدنا اأنَّه التفكُّ
امل�سبقة،  ل يف االأ�سياء ال يف ما قيل فيها، وذلك، كما تقول، برتك االأحكام  التاأمُّ حماولة 
النظريَّة منها واالإيديولوجيَّة والدينيَّة والثقافيَّة. تلك هي ال�سمة االأوىل للتفل�سف، وهي 
لي�ست  االأخ��رية  وه��ذه  لغويَّة،  التفكري يفرت�ض منظومة  اإذ  واالإعجاز  ال�سعوبة  غاية يف 
وم�سبقات  واأف��ك��ار  لقيم  حامل  نف�سه  والفيل�سوف  ثقافيًّا.  وال  اأنطولوجيًّا،  ال  حم��اي��دة 
يبدو حتديدك  اللحظة...  واأه��داف وب�سغوط  بهواج�ض  كلَّها، وهو م�سكون  يعيها  قد ال 
للفل�سفة حتديًدا غائيًّا ناظًما اأكرث منه حتديًدا تو�سيفيًّا. هل توؤمن باإمكان التفكري من 
اإىل  ًبا ملقاومة م�سبقاته ونزوعه اإىل حتويلها  اأم ب�سرورة بقاء الفكر متاأهِّ دون م�سبقات، 
بديهّيات...؟ وهل تعتقد اأنَّ هناك فعل تفل�سف واحًدا يف التاريخ يرقى اإىل حتديدك هذا ؟

اأعتقد اأنَّ املتفل�شف، اأي الإن�شان الذي يتعاطى الفل�شفة على اأنَّها مهنة اختار العمل 
اأ�شاتذة معيَّنني،  يف حقلها، بداأ بتعلُّم لغة الفل�شفة يف مدر�شة معيَّنة وجامعة معيَّنة على يد 
الأر�شطو-تومائيَّة  الفل�شفة  �شنتني  مدى  على  تعلَّمت  مثاًل،  ني،  خ�شَّ ما  ففي  معيَّنة.  ولغاية 
ة اآنذاك. وكان الهدف من تعلُّم هذه  كما درج تعلُّمها يف الإكلرييكّيات واجلامعات الكاثوليكيَّ
ة ينبني عليها تعلُّم ما اأطلق عليه ا�شم ‘الالهوت’، اأي علم الإلهّيات،  الفل�شفة و�شع اأ�ش�ص فكريَّ
ة الفاتيكانيَّة. فكانت هذه  لي�ص كما عند اأر�شطو مثاًل، بل كما فر�شتها تعاليم ال�شلطة الكن�شيَّ
ن منها الدين امل�شيحيُّ  ًل واآخًرا يف خدمة املعتقدات وغريها من العنا�شر التي يتكوَّ الفل�شفة اأوَّ
الكاثوليكيُّ ح�شًرا. هذه كانت ‘الفل�شفة امل�شيحيَّة’ التي قال بها جيل�شون Gilson، وعار�شه 
بريهيه Bréhier وغريه، كما قال من بعده، مثاًل، كوربان Corbin بـ ‘فل�شفة اإ�شالميَّة’، وعار�شه 
عبد الرحمن بدوي وغريه. هذه كانت الفل�شفة عندي، اإىل اأن عزمت على الإعداد لنيل �شهادة 
الإجازة التعليميَّة يف الآداب )فرع الفل�شفة(. قراأت اآنذاك رابله Rabelais، فانفتحت يل اآفاق 
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فات املربجمة.  ر من قيود املعتقدات والت�شرُّ ، وبداأت م�شرية ‘الألف ميل’ يف التحرُّ الفكر احلرِّ
الفل�شفيَّة يف  املوادِّ  ًدا بربنامج وبطريقة معاجلة  الفل�شفة، كنت مقيَّ ملّا بداأت بتدري�ص  ي  لكنِّ
�شت،  ر لهذا الغر�ص. اإّل اأينِّ ما زلت اأ�شعى للتخلُّ�ص من تاأثري ما تعلَّمت وما درَّ الكتاب املقرَّ
رت من الأوهام جميًعا. فعندما  مع علمي باأينِّ قد اأكون يف نهاية م�شعاي اأ�شري وهم اأينِّ حترَّ
اأفالطونيًّا.  اأ�شف مثاًل  اأكون  ر من جميع الأحكام امل�شبقة،  اإنَّ الفل�شفة تقت�شي التحرُّ اأقول 
اآن واحد. فهو غري موجود مبعنى  اإنَّه موجود وغري موجود يف  اأيِّ مثال  ا يف  اأي�شً اأقول  ي  لكنِّ
فيه  القول  ميكن  رجل  من  لي�ص  اأنَّ  مبعنى  حم�شو�ًشا،  واقًعا  وجعله  املثال  حتقيق  ميتنع  ــه  اأنَّ
اإنَّه عادل بالكامل، ولي�ص من عمل ميكن القول فيه اإنَّه عادل بالكامل. وهو موجود لأنَّه ي�شدُّ 
ر الفل�شفة �شحراء ي�شرب كّل فيل�شوف يف  ه م�شار ال�شعي. لذا غالًبا ما اأت�شوَّ ال�شاعي اإليه ويوجِّ
ف�شائها خيمته، م�شتعماًل ما يلزم لذلك العمل ما حمل معه من املواّد. واإينِّ ل اأوافق من قال 
ا هي كاحلوا�شي على فل�شفة اأفالطون. فاأفالطون نف�شه قد  اإنَّ الفل�شفات على مدى التاريخ اإمنَّ
تاأثَّر مبن �شبقه من الفال�شفة اليونانيِّني، ومبا كان قد تعلَّمه من الكهنة امل�شريِّني، ومبا كان يف 
زمنه من املتفل�شفني الذين ت�شّدى لهم على ل�شان �شقراط. اإًذا موقفي من الفل�شفة كموقفي 

من اأيِّ عمل يقوم به الإن�شان، اأعني اأنَّه حتًما غري مكتمل، بل ممتنع الإكتمال، اأو الكمال ! 
فه فانكور Vancourt حمتواه على اآخره  اأذكر اأينِّ قراأت كتاًبا يف ما هي الفل�شفة �شنَّ
دة خمتلفة، ول  واأجوبة متعدِّ ت�شاوؤلت،   : الفل�شفة  ه  اأنَّ اأعتقد  الت�شاوؤلت. وهذا ما  جملة من 
زت وما زلت على القول  ر والتكلُّم، ركَّ لي يف العي�ص والتفكُّ جواب ي�شفي. ومن وجه اآخر، يف تاأمُّ
اأّن  العلم  مع  التفل�شف’.  ثمَّ  ومن  ًل،  اأوَّ ‘العي�ص   prius vivere, de-inde philosophari الالتينيِّ 
ر. وما تبّقى اإن هو اإّل رمز اأو اإ�شارة  ل’ الكثري من العي�ص، كما التكلُّم من التفكُّ ر ‘ي�شحِّ التفكُّ
باأنَّ احلقيقة، حقيقة  القول  اإىل  اإًذا نخل�ص  اإليه.  ت�شري  الإ�شارة عّما  اأبعد  وما  العي�ص،  اإىل 
الذات وحقيقة الأ�شياء، ميتنع اإدراكها. بل هي ي�شنعها املتفل�شف، كما ال�شاعر يخلق عامله، 

على �شورته ومثاله.
ل، على  تاأمُّ باأنَّها  القول  اإىل  اأميل  الفل�شفة،  ال�شوؤال يف ما هي  ختاًما جلوابي عن 
هو  املتفل�شف مبا  الإن�شان  دور  د  يوؤكِّ ل  فالتاأمُّ ميتافيزيقيَّة.  الت  تاأمُّ ديكارت  كتب  ما  غرار 
اأنَّ حلظته  اإن�شان يعي�ص حلظة معيَّنة يف حميط معنيَّ ويف حالة �شخ�شيَّة معيَّنة، علًما منه 
عليه  متليه  ما  يكتب  ال�شاعر  كمثل  ذلك  يف  ومثله  كّلها.  متغرّية  بدَّ  ل  ته  و�شخ�شيَّ وحميطه 
ل وتعبري عن حالة عابرة. فالأنظومة الفل�شفيَّة،  ة. فالفل�شفة كما ال�شعر فعل تاأمُّ حالته الآنيَّ
به  تتميَّز  الرتكيب ما  النغم وجمال  اإّل ق�شيدة فيها من  اإن هي  تبدو مثاًل عند هيغل،  كما 

ق�شيدة ال�شاعر.

التعبري  ة  وق��وَّ الذاتيَّة  �سيَّما  وال  �سماته  من  ا  بع�سً ال�سعر  �ساركت  واإن  لكنَّها، 
ذات  يتخّطى  مبا  عنها  والتعبري  االإن�سانيَّة  التجربة  لعقلنة  حماولة  تبقى  اأ�سلفت،  كما 
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ر عنه ؟ ق الفل�سفة بذلك على ال�سعر، اأم تتاأخَّ الفيل�سوف... اأتتفوَّ
ر. فال�شعر تعبري ووجود، والتفل�شف تعبري ووجود، ولي�ص بينهما من  ل تفّوق ول تاأخُّ
مفا�شلة ! وقد اأزيد فاأقول القول نف�شه يف املو�شيقى. العقلنة غري غائبة عن العمل ال�شعريِّ اأو 
، كما اأنَّها حالَّة حّتى يف الأ�شطورة التي تبدو غري عقالنيَّة... على غرار ما بيَّنه علم  املو�شيقيِّ
النف�ص التحليلّي مثاًل من اأنَّ الع�شاب البادي غري معقول له معنى ُيعَقل، واإّل ملا اأمكن تف�شريه 
وتاأويله... وكذلك الأ�شاطري اأو ق�ش�ص الأطفال اأو الأمثال، هي من �شنع اخليال وفيها كثري 
ة اأي فيها عربة معقولة عقالنيَّة... يف  ها جميًعا معقولة عقالنيَّ ا، لكنَّ من غري املعقول ظاهريًّ
د، والعقالنيَّة...  هذا املو�شع ال�شامل، اأرى التمييز بني العقل، وهو كلمة تدّل على مفهوم جمرَّ
العقل  والأفــعــال...  والأقــوال  العاقلني  الأ�شخا�ص  باختالف  خمتلفة  اأ�شكاًل  ل  يت�شكَّ فالعقل 

عقول، والعقالنيَّة واحدة يف املنطق ويف الأ�شطورة، يف الفل�شفة والعلم ويف ال�شعر...

ثاين �سمات التفل�سف عندك ال�س�ستمة، فالتفل�سف واإن انطلق من التعجب، من 
ر من امل�سبقات، يكتمل »متى �سار خطاًبا مرتابًطا يف ما اأثار العجب ودفع اإىل  براءة املتحرِّ

البحث حّتى الفهم.«
جميع  من  به  تعجُّ مو�شوع  لفهم  البحث  اإىل  ي�شعى  املتفل�شف  اأنَّ  بذلك  اأق�شد 
د على اأنَّ  ي اأ�شدِّ نواحيه، فيخل�ص طبًعا اإىل اإبداع خطاب مرتابط يتَّخذ �شكل الأنظومة. لكنِّ
له. يف هذه  ها الفيل�شوف ال�شادق بعيدة كلَّ البعد عن املثال الذي تخيَّ هذه ‘ال�ش�شتمة’ يح�شُّ
ه املتفل�شف بال�شاعر ال�شاعي اإىل نظم ق�شيدة تتماهى مع جوهر ال�شعر، على ما  احلال، اأ�شبِّ
حلم به مثاًل مالرميه Mallarmé من كتابة الق�شيدة ال�شاملة اأو الكتاب. والواقع اأنَّ اأيَّ �شاعر 
ق ما كان يطمح اإىل اإن�شائه. معلوم كيف  اأ�شيل يح�صُّ باأنَّ ما كتبه واأتقنه كلَّ الإتقان ل يحقِّ
اأنَّ فريجيل Virgile، بعد اأن اأنهى كتابة رائعته االإينيد Énéide حاول اإتالفها ل�شعوره بالفرق 
بينها وبني ما كان يبغي كتابته. ذلك اأنَّ املثال ميتنع ح�شره يف واقع مهما بان ناجًحا. فاإذا 
ال�شعر  لي�ص من  �شعره  باأنَّ  اأمكن اجلزم  بجمالها،  فاخر  ة  �شعريَّ رائعة  اأن�شاأ  ه  اأنَّ اأحد  عى  ادَّ
الفنون اجلميلة.  اأحد  يتعاطى  ن  اأيٍّ ممَّ اأو يف   ، املو�شيقيِّ املوؤلِّف  القول يف  يف �شيء. وكذلك 
ه اإذا  وين�شحب القول نف�شه على املتفل�شف. هو يبغي احتواء الكون يف اأنظومة مفاهيمه. اإّل اأنَّ
عى بلوغه الهدف، مل تكن فل�شفته من الفل�شفة يف �شيء. الطلب هو الكمال، والواقع ل يتَّ�شع  ادَّ
ال�شهرية.  الفل�شفات  اإحدى  عي تف�شري  املتفل�شف املدَّ للكمال. والقول نف�شه يقال يف حماولة 
اأو التاأويل يخ�شع لعوامل �شخ�شيَّة جتعله �شيًئا ن�شبيًّا بعيًدا كلَّ البعد عن  اأنَّ التف�شري  ذلك 
ة يبلغ فيها اإىل درجة من الإحاطة  �شفة املطلق. فغالًبا ما ي�شتغل املتفل�شف مبوا�شيع جزئيَّ
اأو تاأليف القطعة املو�شيقيَّة.  ة التفل�شف وعمليَّة نظم ال�شعر  ة تقارب بني عمليَّ باحلقيقة. ثمَّ
واإذا اكتفى  الواقع املو�شوعّي.  والقليل من  املوؤلِّف  الكثري من مزاج  الأعمال  اأيٍّ من هذه  يف 
ل اإليه جهده، يبقى اأنَّه لو رام معاجلة املو�شوع نف�شه  املتفل�شف اأو ال�شاعر اأو املو�شيقار مبا تو�شَّ

َب�سكال حّلود
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يف ظروف خارجيَّة و�شخ�شيَّة خمتلفة، لأتى عمله خمتلًفا عّما اأنتجه يف زمن معنيَّ من م�شاره 
ال�شخ�شيِّ ويف ظروف حياتيَّة معيَّنة. ذلك اأنَّ الإن�شان يطلب املطلق، يف حني اأنَّه كائن ن�شبيٌّ 
ه من قدرات وظروف. مبخت�شر الكالم، ال�ش�شتمة هدف املتفل�شف، لكنَّ الواقع  مقيَّد مبا يحدُّ

ل ميكن ح�شره يف اأنظومة املفاهيم.
ا ‘هذا ما ين�شده التفل�شف’. و�شّتان ما بني  اأّما عن ال�شوؤال الأخري، فجوابي حرفيًّ
الن�شدان والتحقيق. ذلك اأنَّ الفرق �شا�شع بني ‘الفل�شفة’، مع األ التعريف للدللة على املثال، 
الأفالطوينِّ ال�شكل، وبني هذه الفل�شفة اأو تلك التي حتاول ما ا�شتطاعت وتاأّتى لها اأن تقرتب 
من حتقيق متطلِّبات الفل�شفة. والكلُّ يعلم ما يباعد بني احلياة والتنظري يف احلياة. وغالًبا ما 

ذا لو تكون اإ�شارات اإىل الأ�شياء. ة اإن هي اإّل كلمات، حبَّ ن�شعر باأنَّ الت�شوُّرات الذهنيَّ

هل ي�سعرك ا�ستع�ساء احلياة على التفكري بغنى الوجود اأم ب�ساآلة الفكر؟
ر والتكلُّم، ثمَّ اأكمل طريقي  ل خيبة... اأكتفي بت�شجيل واقع الفرق بني العي�ص والتفكُّ
من  يدري  ل  األعوبة  الإن�شان  كاأنَّ  هباء،  والكالم  والوجود  التفكري  فاأرى  احلياة’،  ‘لعب  يف 
يقول  من  ومنهم  الوجود،  بغنى  يقولون  بذلك...  يقوم  لعب  من  هل  يدري  ل  بل  يالعبها، 
ب�شاآلة الوجود. ومنهم من يقول بغنى الفكر، ومنهم من يقول ب�شاآلته... الفرق بنيِّ بني العي�ص 

ر والعي�ص... ر يختزل العي�ص، كما لحًقا يختزل الكالم التفكُّ ر يف العي�ص، حيث التفكُّ والتفكُّ

الفل�سفة؟  تعليم  من  الفائدة  ما  تقول،  كما  هباء  فيه  والتفكري  الوجود  طاملا 
، واخلطوط املر�سومة  وكيف كانت عالقة امل�ساغب بول�ض اخلوري مع الربنامج الر�سميِّ

م�سبًقا، يف الفرتة التي توىّل فيها تدري�ض الفل�سفة يف الثانوّيات ؟
ة اخلروج قلياًل عن الكتاب  ب عليَّ اإعطاوؤه. حاولت مرَّ الربنامج هو نف�شه، وقد توجَّ
يفهمون،  التالميذ ل  اإنَّ  الرئي�شة  قالت يل  ثمَّ  بذلك،  املوهوبون  التالميذ  وقد فرح  والن�صِّ 
ل خيبة اأمل للنبهاء من  واإنَّه عليَّ اأن اأقراأ يف الكتاب كلمة كلمة واأ�شرح لهم، الأمر الذي �شكَّ
ي اأذكر اأنَّ رئي�شة  ا. لكنِّ الطالب. اإًذا مل اأكن م�شاغًبا يف تدري�شي الفل�شفة، بل يف كتاباتي رمبَّ

اإحدى املدار�ص التي ُف�شلت عنها اأخذت عليَّ تاأثريي يف التالميذ !
مواقف، عن  اأنَّ اأدوني�ص كان قد طرح ال�شوؤال، يف العدد الثاين من جملَّته  اأذكر 
ن الفل�شفة من تغيري احلياة العربيَّة. فكان جوابي اآنذاك اأنَّ الأمر ممكن على الرغم من  متكُّ
ة التي ابتدعت الفل�شفة. وذلك  ة الإغريقيَّ ة والذهنيَّ ة الأ�شليَّ ة العربيَّ الفرق البنيِّ بني الذهنيَّ

على غرار اقتبا�ص العرب املخزون الثقايفِّ اليوناينِّ يف ع�شر ما ي�شّمى بحركة النقل.
امل�شتقبليَّة.  اأيًّا كانت ح�شاباته  لكلِّ طالب  ا  اأراه �شروريًّ فاإينِّ  الفل�شفة،  تعليم  اأّما 
ة. الفل�شفة هي عك�ص  ذلك اأنَّ الفل�شفة تثقيف العقل، وهي طريقة لروؤية العامل. اإنَّها ثقافة عامَّ

ة اإذ تقوم على الت�شكيك يف كلِّ �شيء وطرح الأ�شئلة. التن�شئة الإجتماعيَّ
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هل تكون الفل�سفة واحلال هذه �سكاًل من اأ�سكال الرباءة الفكريَّة اأم ال�سيخوخة 
الفكريَّة ؟

م يف ال�شّن ! وهذا يعني اأنَّ التفل�شف يتطلَّب  ُيقال اإنَّ التفل�شف عمل ميتهنه املتقدِّ
درجة من الن�شوج الذهنيِّ بفعل تراكم التجارب الإن�شانيَّة، جتارب احلياة... كاأنَّ املتفل�شف 
، بعد اأن قطع �شوًطا كبرًيا من العي�ص، عاد اإىل نف�شه يحا�شبها وي�شتخل�ص  بداأ بالعي�ص، ثمَّ
العرب من كلِّ التجارب التي عا�شها. ثمَّ اإنَّ ال�شيخوخة، كما يقولون، هي عودة اإىل الطفولة. يف 
م يف ال�شنِّ ل يعود يكرتث لكثري من الأمور والعادات، ول  ة. فاملتقدِّ هذا القول الكثري من ال�شحَّ
يعود ينغ�صُّ مبظاهر العظمة وال�شلطة واللياقات الإجتماعيَّة... فموقفه من اأمور احلياة �شبيه 
ر من امل�شبقات والأوهام والإيديولوجّيات،  ا بالرباءة الطفوليَّة... وهذه الرباءة تعني التحرُّ جدًّ

وم�شاهدة الواقع كما يبدو من غري حماولة تزيينه اأو ت�شويهه.

اإ�سكالّيات احلداثة العربيَّة

قلت التفل�سف ينطلق من احلياة ويكون مو�سوعه احلياة. وهذه احلياة يختربها 
احل�ساريَّة  اللحظة  اإ�سكالّيات  خالل  من  فيقاربها  معيََّنني،  وزم��ان  مكان  يف  الفيل�سوف 
اأزمة  اأنَّها  على  �ستها  �سخَّ التي  العربيِّ  العامل  الإ�سكالّيات  يك  ت�سدِّ كان  هنا  وِبلغِتها. من 

ثقافيَّة قبل كلِّ �سيء...
تبيني عرثات  اآف��اق. فحاولت  ل من جملَّة  الأوَّ املقال  التعبري عن ذلك يف  حاولت 
ًل، بل هو ي�شمل  اأوَّ اأنَّ التخلُّف ل يكون من النوع الإقت�شاديِّ  العامل العربيِّ املتخلِّف. وبيَّنت 
الكائن الإن�شاينَّ بكلِّ اأبعاده، اأي مبا هو �شخ�ص، وجماعة، وتاريخ اأي اإبداع. فكان الت�شخي�ص 
، ومن  اأنَّ الإن�شان العربيَّ يعاين من انف�شام ال�شخ�شيَّة، ومن الت�شلُّط اأو العنف الإجتماعيِّ

العقم الثقايّف. ورايت العلَّة كامنة يف جمال الثقافة مبا هي جممل نواحي احلياة.

لنبداأ من املنظومة الثقافيَّة كما تراها. هي عندك جمموع ما اأنتجه االإن�سان من 
، موزًَّعا على عدد من امليادين،  معتقدات و�سلوكّيات واأدوات وقيم، يف ع�سر معنيَّ ونطاق معنيَّ

حتكم كالًّ منها قيمة، وينتج عنها نوع معنيَّ من الن�ساط. اأرجو اأن ت�سرح لنا هذه املنظومة.
ل الأمر، عاجلت مو�شوع الثقافة مدخاًل اإىل اجلواب عن م�شاألة الإن�شان. وكانت  يف اأوَّ
القد�ص )الك�شليك(  الروح  باإلقائها يف جامعة  بداأت  التي  املحا�شرات  امل�شاألة مو�شوع  هذه 
لطاّلب �شهادة الإجازة يف الفل�شفة. ذلك اأينِّ كنت اأرى الكائن الإن�شاينَّ ممتنع الإدراك فوًرا 
ن عامله، وهو الثقافة، وباحلريِّ  يف ذاته، بحيث تكون مقاربته من خالل جممل ما ينتجه ويكوِّ
لته يف تدري�شي امليتافيزيقا لطاّلب الإجازة  رت هذا التحليل وف�شَّ الأنظومة الثقافيَّة. ثم طوَّ
مات الثقافة وو�شفي  يف الفل�شفة يف معهد القّدي�ص بول�ص )حري�شا(. ثمَّ جمعت تف�شيلي ملقوِّ
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اأنَّ  راأيت  اأنرتوبولوجيَّة.  مقاربة  الدين،  كتابي يف  الثاين من  الف�شل  الثقافيَّة يف  لالأنظومة 
مثاًل،  املوقف،  فيكون  ومعطياتها.  احلياة  من  موقف  من  ابتداًء  ن  تتكوَّ ة  الثقافيَّ الأنظومة 
ر  موقف اخلوف والت�شاوؤم، اأو موقف الهجوم وحماولة الت�شلُّط على الأمور وال�شعاب. ثمَّ يتطوَّ
ل جمالت وفًقا ملطالب العي�ص. فيكون جمال التقنية بهدف ا�شتخدام الأ�شياء  املوقف ويتف�شَّ
الإن�شان  لتكوين  الأخــالق  وجمال  جّذابة،  جميلة  حلياة  طلًبا  الفنِّ  وجمال  احلياة،  ملنفعة 
، وجمال العلم ملعرفة الكون وقوانينه وتركيبه ومعرفة موقع الإن�شان يف هذا العامل،  ال�شويِّ
ة الآخرين، وجمال الدين تلبية  وجمال الإجتماع لكون النا�ص ل يعي�ص الواحد منهم اإّل مبعيَّ
ل والأخري ال�شامن للحياة وللكون. ثمَّ راأيت اأنَّ هذه  حلاجة الإن�شان اإىل ما يعتربه املرجع الأوَّ
نها من الإبداع، فيكون البعد التاريخيُّ لالأنظومة  مها، وميكِّ الأنظومة يحفظها الكالم وينظِّ
حياة  تتَّخذه  الذي  د  املحدَّ لل�شكل  ورمز  الإن�شان  كيان  عن  �شورة  مبجملها  وهي  ة.  الثقافيَّ

ة. الإن�شان بالتوافق مع الظروف املتغريِّ

لة ما بني الثقافة العربيَّة التقليديَّة والثقافة الغربيَّة  لقد اأقمَت مقارنة مف�سَّ
احلديثة. ما هي اأبرز عنا�سر هذه املقابلة؟

ل  الأوَّ ’ من اجلزء  الثقايفُّ ‘التحوُّل  الثالث  الف�شل  املقارن يف  التحليل  بهذا  قمت 
العربيَّة  اإىل  ُنقل  ثمَّ   .1981 �شنة  )اأملانيا(،  مون�شرت  يف  بالفرن�شيَّة  ن�شرته  الذي  كتابي  من 
و�شدر عن املطبعة البول�شيَّة، �شنة 1999، يف �شل�شلة امل�شيحيَّة والإ�شالم يف احلوار والتعاون. 
sacralité، وال�شاميَّة  ، ثالثة، هي القدا�شة  ، الإ�شالميِّ وامل�شيحيِّ راأيت معامل الرتاث العربيِّ
هي  ثالثة،  ا  اأي�شً احلداثة  معامل  املقابل،  يف  وراأيــت،   .médiévalité ة  والو�شيطيَّ  ،sémiticité

.modernité واحلداثة ،hellénicité والهلِّينّية ،profanité ة الدنيويَّ
يف  العربيِّ  النتاج  اأ�شا�ص  على  املتعار�شة  واحلداثة  الــرتاث  ملعامل  حتليلي  كتبت 
اإىل  ة  التقليديَّ ة  العربيَّ الثقافة  حتوُّل  باإمكان  مقتنًعا  كنت  حينها  وال�شبعينّيات.  ينّيات  ال�شتِّ
ثقافة عربيَّة حديثة. وذلك على غرار حتوُّل الثقافة العربيَّة، بفعل اقتبا�شها بع�ص مميَّزات 
ة  لت املواقف العربيَّ ة بعد نقلها اإىل العربيَّة. وف�شَّ ا الثقافة اليونانيَّ الثقافة الفار�شيَّة وخ�شو�شً
ر  ة، يقابله موقف ع�شريٍّ يتنكَّ ة اإىل موقف تقليديٍّ يرف�ص احلداثة الغربيَّ من احلداثة الغربيَّ
نة  املكوِّ ة  الرتاثيَّ القيم  على  يحافظ  اإ�شالحيٍّ  موقف  وبينهما  احلداثة،  اإىل  ويتحوُّل  للرتاث 
احلديثة.  الغربيَّة  الثقافة  من  الوافدة  ة  احل�شاريَّ بالأدوات  ويلحقها  العربيَّة،  الثقافة  ة  يَّ هوِّ
د  وذلك على اأ�شا�ص التمييز، الذي قال به بول ريكور Ricœur يف اإحدى مقالته، وال�شيخ حممَّ
مهدي �شم�ص الدين يف كتابه يف العلمانيَّة، بني احل�شارة، اأي العلم والتقنيَّة وتنظيم احلياة 
اجلماعيَّة، وهي �شيء م�شرتك يقبل به جميع النا�ص، وبني الثقافة، اأي جمموع القيم الأخالقيَّة 

زة لكلِّ جمموعة ب�شريَّة.  ة املميِّ ة والدينيَّ يَّ والفنِّ
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ثمَّ حاولَت طرح اإمكان التوفيق بني ‘اخل�سَمني’. كيف كان ذلك ؟
من  الثاين  اجلزء  يف  وحداثته  الغرب  على  الإ�شالميِّني  ماآخذ  بدرا�شة  قمت  لقد 
كتّيب بالفرن�شّية، نقل اإىل العربّية بعنوان االإ�سالم والغرب، االإ�سالم والعلمانّية. بّينت فيه 
و�شف الإ�شالمّيني للغرب وثقافته وتقريرهم اأّن الغرب يتمّيز بفل�شفة ماّدّية ينبذها الإ�شالم. 
للغرب  الإ�شالمّيني  انتقادات  اأّوًل  ف�شرحت  املالحظات.  بع�ص  واإبداء  الواقع  بت�شجيل  بداأت 
وللعلمانّية. ثّم بّينت اإمكان التقارب بني مفهوَمي الدين والعلمنة، وعلى اأّي �شعيد ميكن اأن 

يتطابق الإ�شالم والعلمانّية تطابق الأ�شداد.
الإقــرار  فعلينا  املعلمَنني،  الغربّي  وللمجتمع  الغربّية  للح�شارة  انتقاداتهم  اأّمــا 
اأّن  من  وبالرغم  للغرب.  اأنف�شهم  الغربّيني  وانتقادات  تّتفق  ما  غالًبا  وباأّنها  ب�شّحتها، 
الإ�شالمّيني مل يح�شبوا ح�شاًبا للقَيم الروحّية التي يختزنها الغرب، فاإّنهم جنحوا يف حتديد 
الأزمة التي يتخّبط فيها الغرب احلديث، الراأ�شمايّل وال�شيوعّي اأو ال�شرتاكّي على ال�شواء. 
اأّل  نوؤَخذ بالفتتان بالعلم والتقنية اإىل حّد التقليد الأعمى  العربة من هذه النتقادات هي 
لنهج احلياة الغربّية. فالإ�شالم له اأن يطرح نف�شه بدياًل عن النموذج الجتماعّي، الراأ�شمايّل 

وال�شيوعّي. والإ�شالم بقَيمه ميكن طرحه بدياًل عن احلداثة الغربّية بقَيمها العلمانّية.
يقول الإ�شالمّيون اإّن الدين حاجة يف النا�ص، بدليل ما اأبدته الأنظومات الدينّية 
اأو نقاط  من مقاومة وا�شتمرار وقدرة على التكّيف. وتدعو هذه املرونة اإىل تلّم�ص الو�شاطة 
الّتفاق بني عنا�شر الأنظومة الدينّية وما تراه فيها العلمانّية... فباتت القيمة ‘الإن�شان’ هذه 

نقطة اللقاء بني ما ي�شعى اإليه الدين وما ت�شعى اإليه العلمانّية.

تعتقد  املنظومتني، هل  عينه يف  امل�سمون  القيمة  لهذه  اأنَّ  ج��داًل  �سلَّمنا  ما  اإذا 
باإمكان لقائهما يف الواقع ؟ 

التقارب بني الإ�شالم والعلمانّية، اأو عموًما بني الدين والعلمانّية، يقود اإىل تبيني 
اإمكان التقارب بني الرتاث الإ�شالمّي واحلداثة الغربّية.

واأ�شا�ص هذا الإمكان هو الواقع التاريخّي، بل القانون التاريخّي، واقع وقانون الدورة 
الإ�شالمّية  العربّية  الثقافة  فيها  التقت  التي  الأحــداث  معروفة  الثقايّف.  والتبادل  الثقافّية 
بالثقافة الغربّية. اأّولها ا�شتيعاب الثقافِة العربّية الثقافَة اليونانّية. هذا الرتاث الغربّي، طّورته 
العبقرّية العربّية الإ�شالمّية، و�شّلمته لأوروبا الو�شيطّية، فكانت النه�شة الأوروبّية الأوىل. ثّم 
تطّورت هذه الثقافة الأوروبّية وفًقا خل�شو�شّيتها، وهي، منذ النه�شة الأوروبّية الثانية حّتى 
نف�شها  تعر�ص  التا�شع ع�شر،  القرن  الفرن�شّية على م�شر يف  منذ احلملة  ا  اأّيامنا، خ�شو�شً

لال�شتيعاب من قَبل املجتمعات العربّية الإ�شالمّية وغريها من املجتمعات يف العامل.
اأّما حتّفظ الإ�شالمّيني جتاه الإيديولوجيات الغربّية احلديثة، فمرّده اإىل اأّن هذه 
واأمناط  والتقنّيات  العلوم  اإىل  بالن�شبة  الأمــر  هو  كما  دينيًّا  حيادّية  لي�شت  الإيديولوجيات 
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التنظيم الإجتماعّي، وبالتايل مرّده اإىل خطر اخللط اأو املرادفة بني التحديث والتغريب. 
لكّن الواقع اأّن التحديث لي�ص مرادًفا للتغريب. وكما اأّن الثقافة العربّية الإ�شالمّية 
مل ت�شعر باأّنها فقدت هّوّيتها من جّراء ا�شتيعابها الرتاَث اليونايّن، كذلك اليوم ميكن الوثوق 
يف  ا�شتطاعته  ما  اليوم  ت�شتطيع  فهي  ال�شتيعاب.  على  الإ�شالمّية  العربّية  الثقافة  مبقدرة 
املا�شي، من دون اأن تفقد عبقرّيتها وخ�شو�شّيتها. وبا�شتطاعتها ا�شتيعاب العلوم والتقنّيات 
والقَيم  الإيديولوجّيات  يف  جوهرّي  هو  ما  ا  اأي�شً بل  الغربّية،  الجتماعّي  التنظيم  واأمنــاط 

الغربّية احلديثة، من دون اأن تفقد هّوّيتها. 
الدين  اأو  والعلمانّية،  الإ�ــشــالم  وجدنا  النظر،  اأنعمنا  ما  اإذا  املطاف،  اآخــر  يف 
والعلمنة، اأو احل�شارة العربّية الإ�شالمّية واحل�شارة الغربّية احلديثة، اأ�شداًدا يتبع كلٌّ منها 
م�شاره اخلا�ّص، يف حني اأّن قَدرها هو اأن تلتقي يف �شعيها امل�شرتك اإىل املطلق. هذه الفكرة 
 coincidentia oppositorum والتي عرّب عنها بالعبارة Cusanus التي ابتكرها نيقولو�ص القوزايّن
)تطابق الأ�شداد( ت�شري اإ�شارة كاملة اإىل �شعي كلٍّ مّما اأ�شّميه الواقع واملعنى اإىل التطابق 
مع الآخر. يف اأّي �شيء اإن�شايّن، اأفراٍد اأو جماعات، َتوٌق هو من مقّومات هذا ال�شيء، يحمله 
على جتاوز ما هو عليه نحو ما يجب اأن يكون عليه، اأي نحو ما يكّونه يف ِملئه وحقيقته. الواقع 
ا اإّل اإذا تطابق مع معناه، اأي اإذا كان حتقيًقا لهذا املعنى. واملعنى  الإن�شايّن ل يكون اإن�شانيًّا حقًّ
ًقا. من دون  الإن�شايّن ل يكون حقيقة اإن�شانّية اإّل اإذا تطابق مع واقعه، اأي اإذا كان معنى حمقَّ
هذا التطابق، يبقى الإن�شان لغًزا ومفارقة، اأي كائًنا ينتظر اأن يكون، طاملا مل يحّقق يف ذاته، 

اأو طاملا مل ميتلك، ذاَته.
ميكن نقل هذا الكالم العلمايّن اإىل كالم دينّي، م�شيحّي اأو اإ�شالمّي على ال�شواء. 
الإن�شان يبدو كاأّنه واقع يبحث عن معناه، اأي عن اهلل. واهلل يبدو كاأّنه املعنى الذي ي�شعى اإىل اأن 
يتحّقق يف الوجود الإن�شايّن ويف التاريخ الإن�شايّن. فاهلل  يتحّقق اأو يتجّلى يف الإن�شان. والإن�شان 

ل يحّقق حقيقته الإن�شانّية اإّل يف اهلل. اهلل هو معنى الإن�شان، والإن�شان هو  حتقيق اهلل.
اإمّنا جتدر الإ�شارة اإىل اأّن تطابق الأ�شداد ل يتّم اإّل يف الالمتناهي. وبالتايل فاإّن 

التاريخ هو احلركة الالمتناهّية نحو هذا التطابق، حيث يجد اأخرًيا كّل �شيء حقيقته.

ل  �سوف اأعود اإىل ما تعنيه بالالمتناهي، لكن دعنا ن�ستكمل حديثنا عن التحوُّ
الثقايفِّ الذي تدعو اإليه والذي يقوم على اإعادة اكت�ساف بذور احلداثة الكامنة يف الرتاث 
لالإنتقال من جمتمع عربيٍّ تقليديٍّ اإىل جمتمع حديث لكنَّه يبقى عربيًّا يف حداثته، من 
حيث يعاود اكت�ساف القدرات النقديَّة يف تراثه. هاّل اأعطيتنا مثاًل عن اإعادة قراءة الرتاث؟

اأّول الأمر، يف نظري، اأّن القراآن كان احلداثة العربّية يف مقابل اجلاهلّية العربّية. 
اأّمة واحدة  واأوثانها. وجمع يف  واأ�شنامها  اآلهة اجلاهلّية  اأر�شى وحدانّية اهلل يف مقابل  فقد 
والن�شب.  باحل�شب  واملتفاخرة  املتعادية،  املتناحرة  القبائل  الواحد  باهلل  الإميــان  وّحدها 
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وجعل الل�شان العربّي الف�شيح، لغة قري�ص، يجتمع عليه جميع من كان يتكّلم بلغته اأي بلهجته 
اأثمن ما زّين اهلل به الإن�شان، فحّث بال كلل على التعّقل فالإقرار  ة. ثّم جعل العقل  اخلا�شّ
واأحمرهم.  واأ�شودهم  اأبي�شهم  النا�ص،  وامل�شاواة بني  العدل  القيم،  قّمة  العقل  باحلّق. ومن 

ومن العقل طلب العلم، كما قيل، ولو يف ال�شني.
الفار�شّية  العربّية،  غري  الثقافات  اأبدعته  ما  اقتبا�ص  على  العمل  وحيه  من  فكان 
حا�شرة  بغداد  �شارت  بحيث  النقل،  بحركة  �شّمي  ما  ومعلوم  اليونانّية.  ا  وخ�شو�شً منها، 
الثقافة  اآنذاك  كانت  اإّنها  حّتى  العربّية  الثقافة  ازدهرت  الأندل�ص،  ويف  امل�شرق.  الثقافة يف 
باملطلق ل ينازعها غريها من الثقافات الغربّية اليونانّية والالتينّية. فكان الطاّلب الغربّيون 
يوؤّمون اجلامعات العربّية يقتب�شون ما اأمكن من العلوم، وكان العلماء اليهود ينقلون الرتاث 
العربّي اإىل الالتينّية، بحيث متّكن الطاّلب الغربّيون من العودة اإىل بالدهم واإن�شاء جامعات 
يف  ويتجادلون  العرب،  من  وغريه  ر�شد  ابن  ف�ّشرها  كما  اليونانّية  الفل�شفة  فيها  يدّر�شون 

طروحات ابن �شينا والغزايل وغريهما.
ومن معامل احلداثة العربّية حّرّية التفكري. يدّل على ذلك كرثة الفَرق الكالمّية 

والفقهّية، عدا انق�شام الإ�شالم �شّنة و�شيعة. 
واأرى ال�شوفّية وجًها من التحديث، مبعنى التحّرر من اللفظ الدينّي والنفاذ اإىل 
الباطن. فمعلوم حال احلاّلج، اأعدمه املحافظون على ظاهر اللفظ، واأخذ عليه املت�شّوفون 

اإعالنه ما كان عليه اأّل يبوح به للنا�ص.
ثّم كان القرن التا�شع ع�شر وحملة نابليون على م�شر، وما �ُشّمي بالنه�شة، حيث 
بان للعيان الفرق بني الرتاث واحلداثة الغربّية الوافدة. مّما حّفز على الإنكباب على حت�شيل 
ا  العلم والتقنّية والتنظيم املجتمعّي الغربّي. مثال على ذلك الطهطاوي وحمّمد عبده. واأي�شً
حركة حتديث اللغة العربّية بنحت ال�شطالحات العربّية تعبرًيا عن مفاهيم غربّية. ومعلوم 
ما اأ�شهم يف ذلك الب�شاتنة واليازجّيون نا�شيف واإبراهيم. ثّم اأن�شئت جامعة بالقاهرة، يوؤّمها 
غري  منع  اأرادوا  الأثرياء  طبقة  من  لطاّلب  ح�شني  طه  قول  ومعلوم  عربّية.  وكّل  عربّي  كّل 

الأثرياء من ارتياد اجلامعة، قال : »اأحمد اهلل على اأيّن �شرير كي ل اأرى وجوهكم !«
امل�شرّيني  القَر�شاوي  ويو�شف  البهي  حمّمد  مثل  من  العلماء،  يقول  املبداأ  يف  ثّم 
والتقنيات  العلوم  اقتبا�ص  امل�شلمني  واجب  من  اإّنــه  اللبنايّن،  الدين  �شم�ص  مهدي  وحمّمد 
ت�شمية  عليهم  اأطلق  من  موقف  وهــذا  والإ�ــشــالم.  امل�شلمني  حال  اإ�شالح  �شبيل  يف  الغربّية 
الإ�شالمّيني للدللة على مت�ّشكهم بالرتاث العربّي الإ�شالمّي. فهم اإىل ذلك ل ميتنعون من 
من  وغريها  العلوم  حت�شيل  ومن  احلديث،  الغرب  من  الوافدة  التقنّية  الأدوات  ا�شتعمال 

املعارف الغربّية احلديثة. ول يرون ذلك ابتعاًدا عن تراثهم، بل باحلرّي اإحياًء له بتحديثه.
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‘الثائر’ اليوم اأقرب اإىل هذا  ل : هل جِتد العامل العربيَّ  اأعود اإىل �سوؤايل االأوَّ
ل الثقايفِّ مّما كان يوم كتبَت هذه االأفكار ؟ التحوُّ

التحّول  قا�شًدا  اليوم،  العربّي  العامل  يف  تبدو  كما  بالثورة  ًبا  مرحِّ وكتبت  قلت 
ال�شيا�شّي اإىل الدميقراطّية بفعل وعي ال�شعوب العربّية، التي مل تعد تنجّر كالأغنام وتخ�شع 
الثورة،  كلمة  وا�شتعملت  الثقايّف،  التحّول  كثرًيا يف  وتكّلمت  القوّي.  بط�ص احلاكم  خوًفا من 
لكّني و�شفتها بالثقافّية. لكّن ثورة العامل العربّي اليوم ل ي�شعني اأن اأجزم اأّنها ثمّثل التحّول 

الثقايّف. ذلك لأّن فيها الكثري من العنف اجل�شدّي والأحقاد، ما يتنافى وجوهر الثقافة.
يكون من  النظام’ قد  ‘اإ�شقاط  اإىل  الرامية  ال�شيا�شّية  الثورة  اإّن  القول  قد ي�شّح 
نتائجها حتّول ثقايّف. لكّن الثمن مرتفع، واملرتَقب من العمل الثورّي قد ل يكون هو املطلوب. 
فال�شوؤال هل ال�شعوب العربّية الثائرة ثارت من تلقاء نف�شها ووعيها، اأم هي اأداة ملطامع من 
لتحقيق  اأداة من �شنع قوى خارجّية  اأم هي  يحّل مكانه،  يتنّحى كي  اأن  اليوم  للحاكم  يقول 
خمّطط مل يو�شع اأ�شاًل مل�شلحة ال�شعب الثائر اأو املثار. فاأرى الرتّقب لنى ما قد يكون احلال 

عليه يف افرتا�ص جناح الثورة.
لكن اأرى اأن نتاأّمل يف ما حدث يف اأزمان التاريخ من ثورات. نرى اأّن الثورة مّتت 
واأهواء  بل هو غرائز وحوافز  الأ�شل،  لي�ص عقاًل يف  الإن�شان  اأّن  اإّذاك  بالعنف. فيح�شرين 

لي�شت من التعّقل يف �شيء، بل هي تتحّكم يف ما ُي�شّمى العقل وت�شتخدمه اأداًة لأغرا�شها.
فنون  على  متّرنت  ع�شكرّية  موؤ�ّش�شات  من  تخلو  ل  الب�شرّية  املجموعات  اأّن  واأرى 
القتال، وظيفتها املحافظة على الأمن يف الداخل وعلى اأمنها من تعّديات اخلارج املحتملة. 
من  هي  كما  الب�شرّية،  احلياة  �شرورات  من  القّوة  وجعل  بالقّوة،  قال  بالع�شكرة  قال  ومن 
ثّم  التعّدي،  على  الإن�شان  ُفطر  فقد  ول عجب يف ذلك،  اإجماًل.  احليوانّية  احلياة  مقّومات 
اأخذ يتطّور حّتى بدا له اأّن التعاي�ص ال�شلمّي قد يفيد يف غالب الأحيان. ثّم قد يقود التطّور اإىل 
التغيري والثورة، وقد تكون الثورة غري عنفّية. مثال على ذلك غاندي وثورته يف �شبيل ا�شتقالل 

الهند. اإّل اأّن لعنفه كان ثمنه اأن ُيغتال هو نف�شه.
اأّن العي�ص اجلماعّي يقت�شي �شيًئا من التنظيم،  اإىل  اأخل�ص من هذه املالحظات 
لتحا�شي الفو�شى. واأرى التنظيم مثله كمثل احل�شى جترفه مياه النهر، فتتعاي�ص احل�شى 

وتتغرّي بفعل تدّور نتوءاتها. على هذا النحو اأرى قانون احلياة.
اأّما يف ما خ�ّص ما كتبت يف الثورة الثقافّية، اأقّر اأّن الكتابة، �شاء اأم اأبى كاتبها، 
ي�شتند  العمل  يكون هذا  ال�شيا�شّي. قد  العمل  نوعني من  اأمّيز  لكّني  �شيا�شّي.  اإمّنا هي عمل 
اإىل معطيات من مثل ما ي�شّجله عامل ال�شو�شيولوجيا، فيكون العمل يتبّدل بتبّدل املعطيات، 
يكون  وقد  الظروف.  تبّدل  بح�شب  واملعار�شة،  املــوالة  والختالف،  الأحــالف  مثاًل  فتكون 
البلوغ  اإمكان  تبيني  ويحاول  املثال،  اإىل  ينّبه  الذي  النظرّي  الفكر  نوع  من  ال�شيا�شّي  العمل 
اإليه وال�شروط الالزمة لذلك. فكتاباتي كانت من هذا النوع. حاولت تبيني الهدف وال�شروط 
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والو�شائل التي من �شاأنها اأن توؤّدي اإىل املطلوب. ثّم األفت النتباه اإىل م�شرية التاريخ، فهي 
ا م�شتقيًما، بل هي �شعود وهبوط كموج البحر. فاإذا بدا اأّن ما كتبته يخالف الواقع  لي�شت خطًّ

الراهن، فال بّد من تبّدل الأو�شاع بحيث تعود هذه الأفكار متزامنة مع الواقع امل�شتجّد.

يف الدين

دت جزًءا  ح��دَّ اأنَّها  اإاّل   ، والوجوديَّ املهنيَّ  الالهوتيَّة م�سارك  تن�سئتك  د  مل حتدِّ
اأ�سا�سيًّا من اهتماماتك الفكريَّة. اأمل يكن اهتمامك ببول�ض االأنطاكي مدخلك اإىل عامل 

املجادلة الالهوتيَّة بني امل�سيحيِّني وامل�سلمني يف الع�سور الو�سطى ؟
اأذكر اأّن اهتمامي الأّول بهذه املجادلة كان مقالني يف موقف يوحّنا الدم�شقّي من 
ة  رت يف اأطروحة فل�شفيَّ الإ�شالم. تبعه عملي على كتابات بول�ص الراهب. يف بادئ الأمر، فكَّ
اأ�شاعد  كنت  بدايًة،  نف�شه.  الوقت  يف  واأقــراأ  اأعمل  وكنت  ال�شوربون،  يف  الدرو�ص  اأتابع  واأنا 
Saint-Julien-le-Pauvre يف قّدا�ص الأحد  ة الروم الكاثوليك �شانت جوليان الفقري  كاهن رعيَّ
ًخا يقوم ببحوث تاريخيَّة. كان قد اّتفق مع  ويف احلرا�شة يف فرتة بعد الظهر، وقد كان موؤرَّ
ة والإغريقيَّة  اإدارة �شل�شلة ينابيع م�شيحّية Sources chrétiennes حيث ُتن�شر الن�شو�ص الالتينيَّ
ة باآباء الكني�شة، فعر�ص عليها كتابة الن�شو�ص بالعربيَّة، فقبلت. كان لديه جمموعة  اخلا�شَّ
ن�شو�ص ن�شرها لوي�ص �شيخو الي�شوعي، ومنها ن�شو�ص بول�ص الراهب. فطلب اأن اأُترجم هذه 
ال�شل�شلة  يف  ُتن�شر  ثمَّ  ومن  والتعليقات  مة  باملقدِّ هو  يقوم  ثمَّ  ومن  الفرن�شيَّة  اإىل  الن�شو�ص 
ا، فعزمت على  ًقا جدًّ ة اإىل الفرن�شيَّة ووجدت ذلك م�شوِّ املذكورة. بداأت بالرتجمة من العربيَّ
اأن اأّتخذ هذه الن�شو�ص مو�شوًعا لأطروحة دكتوراه. ثّم يف ما بعد قال يل �شقيقي، الذي كان 
املراجع يف  كبرًيا من  اإّنني و�شعت عدًدا  الأملانّية،  مون�شرت  الأديان يف جامعة  لعلوم  اأ�شتاًذا 
اأجل درا�شة اجلدال  با�شتخدامها من  ا�شتخدامها. فبداأت  االإنطاكي، يح�شن  بول�ض  كتابي 

الإ�شالميِّ امل�شيحيِّ يف الع�شر الو�شيط.

ة بني القرَنني الثامن والثاين ع�سر ؟ ملاذا اخرتَت احلقبة املمتدَّ
ع�شر،  الثاين  القرن  وكتب يف  عا�ص  الإنطاكي  بول�ص  اأّن  اأطروحتي  بّينت يف  لأينَّ 

وكان اجلدل قد بداأ يف القرن الثامن.

ما الذي ا�ستوقفك يف هذا اجلدال ؟
النقد  ثنائّية املوقف عند كّل جمادل. فالن�شرايّن مثاًل �شديد  ا�شتغرابي  اأثار  ما 
امل�شيحّية. وكذلك  امتحان مقولته  يتعّقل عند  ويعود ل  الدينّية،  العقاليّن ملقولت اخل�شم 
ا ابن حزم القرطبي الظاهري. فهو من  الأمر عند بع�ص امل�شلمني. اأذكر من بينهم خ�شو�شً

َب�سكال حّلود



الآخر | �شتاء 2012

226

والن�شارى  اليهود  مقولت  ال�شرف  العقاليّن  بالنقد  يتناول  وهو  واملثّقفني.  املفّكرين  اأملع 
وغريهم، يف حني اأّنه يطفئ نور عقله الناقد متى كان الأمر يف مو�شوع الإ�شالم. فهو اإّذاك 
الرحيم،  كلمة  ي�شتعمل  القراآن  اإّن  يقول  فمثاًل  تاأويله.  اإىل  ينتقل  ول  القراآيّن  باللفظ  يتقّيد 
اأو ما يرادف الرحمة من  اإّنه روؤوف  اأن نقول يف اهلل  اأو غريها، لذا ل يجوز  ولي�ص الروؤوف 
يَدين  له  بــاأّن  اهلل  ت�شف  قراآنّية  تعابري  وجود  من  ياأنف  ل  وكذلك  القراآن.  مفردات  خارج 

وعيَنني وغري ذلك...

هل وجدَت مناذج مماثلة عند امل�سيحيِّني ؟ 
اأنَّهم  واقع  اإىل  النتباه  دون  من  الإ�شالم  ينتقدون  كانوا  اإذ  منهم،  ا  بع�شً وجدت 

ا. منهم اأذكر اأنبا اأبراهام ال�شديد النقد للدين الإ�شالمّي.  عر�شة للنقد اأي�شً
املوقف  فيها  يبدو  والإ�شالمّية  امل�شيحّية  الكتابات  بع�ص  ا على  اأي�شً اأيّن عرثت  اإّل 
موقف متحاورين ي�شعون اإىل فهم مقولت بع�شهم بع�شًا، كما يكون الأمر يف جتاذب احلديث 
الهادئ بني عقالء يحرتم كّل واحد منهم الإن�شان الآخر. وقد جمعت عدًدا من هذه الن�شو�ص 

�شُتن�شر قريًبا بعنوان التفّهم والتفاهم بني الن�سارى وامل�سلمني يف الع�سر الو�سيط. 
فمن بني الن�شارى، اأذكر امللكّي اخللقيدويّن بول�ص الراهب اأ�شقف �شيدا الأنطاكي 
ول �شيَّما يف ر�شالته اإىل اأحد اأ�شدقائه الذين ب�شيدا من امل�شلمني. وقف موقف الو�شيط بني 
ن�شارى الغرب وامل�شلمني، يذكر اأّن الن�شارى يقّرون بر�شالة النبّي العربّي اإىل اجلاهلّية من 
العرب. واأّن ظاهر جت�شيمهم يوازي ظاهر التج�شيم يف الن�ّص القراآيّن. واأّن الأقانيم لي�شت 
الن�شارى  كتابات  ومن  الواحد.  هلل  جوهرّية  �شفات  هي  بل  ثالثة،  الآلهة  فتكون  ا  اأ�شخا�شً
العقل،  اإىل  الحتكام  اإىل  فيها  يدعو  جرجي،  اأنبا  امللكّي  الراهب  ن�ّص  من  مقاطع  ا،  اأي�شً
ا اأّن العقل يبنّي، من بني مقولت الأديان، ما قد يليق باهلل من �شفات. ومن الن�شارى  مفرت�شً
ا، الن�شطورّي اأنبا اإيلّيا اأ�شقف ن�شيبني يف جمال�شه، حيث احلوار حماولة تفّهم وتفاهم. اأي�شً

واأذكر من بني امل�شلمني من حاول تفّهم عقيدة التثليث عند الن�شارى، كالباقاّلين، 
�شاحب التمهيد، حيث يخل�ص اإىل اأّن الن�شارى اأخطاأوا يف اللفظ والتعبري يف �شرحهم هذه 
ا اإمام احلرمني اجلويني الذي قارب عقيدة التثليث الن�شرانّية  العقيدة. ومن امل�شلمني اأي�شً
ا حّجة الإ�شالم الغزايل، حيث راأى تاأويل  باأقوال ابن ُكاّلب يف االأحوال. ومن امل�شلمني اأي�شً

كالم الإجنيل والن�شارى. 

خارج هذه االإ�ستثناءات، هل قام حوار حقيقيٌّ بني امل�سيحيِّني وامل�سلمني، اأم كان 
د حماولة تب�سرييَّة متبادلة ؟ جمرَّ

بل  حــواًرا  ذلك  يكن  مل  الت�شارع.  بحر  يف  كالنقطة  كانت  مة  املتفهِّ املواقف  هذه 
ال�شخ�شّيات  اأنَّ بع�ص  اليوم  األحظ  تب�شرًيا بل حتطيًما ملعتقدات اخل�شم.  جدًل، ومل يكن 
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والتعابري  الكلمات  احلّق،  والدين  د  والتج�شُّ الثالوث  موا�شيع  دون يف  يردِّ وامل�شيحيَّة  امل�شلمة 
التي متَّ ا�شتخدامها يف القرن الثامن حّتى القرن الثاين ع�شر.

اجلدل  هذا  لدرا�سة  جملًَّدا  ع�سرين  عن  يزيد  وما  ط��وااًل  �سنوات  �ست  كرَّ لقد 
اأط��روح��ة عن بول�ض  د كونك و�سعت  ك��لَّ ه��ذا اجلهد ملجرَّ اأظنُّك بذلَت  ال��اله��وت��ّي... وال 

االأنطاكي. ملاذا اهتمامك بهذا اجلدل؟ اأيُّ هدف واأيُّ عربة ؟
اأّما العربة  هذه الأعمال توثيقّية اأردتها اأداة ملن �شاء البحث اأو ملن طلب العربة. 
التي ا�شتخل�شتها اأنا منها، فهي �شرورة الإبتعاد عن مثل هذه املجادلت التي ل فائدة ُترجتى 
منها. فهي اأبعد ما يكون عن موقف التفّهم والتفاهم، اأو عن موقف احلوار. حيث كّل فريق 
من املتجادلني مقّيد مبا ظّن اأّنه احلّق. ومن امل�شتغرب اأن يكون بع�شهم يف يومنا هذا ما زال 

على مثل هذا املوقف العقيم.

د موثِّق يف هذه االأعمال كما اأ�سلفت... اأم اأنََّك قراأَت التاريخ قراءة  هل كنَت جمرَّ
تاأويليَّة ؟

اأكرث كتاباتي كانت توثيقّية. منها ما و�شعته بالفرن�شّية ثّم اأعدت �شياغته وتطويره 
امل�سلمني والن�سارى يف  م��واّد لدرا�سة احل��وار بني   : بالعربّية يف جمموعات خمتلفة، منها 
ومنها  للقراآن،  امل�سيحّي  التف�سري  وجمموعة  املفاهيم،  جمموعة  ومنها  الو�سيط،  الع�سر 
جمموعة ا�سطالحات، ومنها جمموعة الكتاب املقّد�ض يف ن�سو�سه عند امل�سلمني يف الع�سر 

الو�سيط... كّل ذلك على اأ�شا�ص الن�شو�ص الإ�شالمّية وامل�شيحّية يف الع�شر الو�شيط. 
املطلق  طلب  بني  التمييز  نظرّية  بابتداع  املعطيات  هــذه  تاأويل  حاولت  اأيّن  اإّل 
اآماًل  واجتماعّية  �شيا�شّية  مل�شائل  تعّر�شت  ثّم  واملعنى...  الواقع  وبني  الدينّية،  والأنظومة 

التحّول اإىل جمتمعات اأكرث اإن�شانّية... طبًعا ذلك على ما كنت اأعتقد، وجّل من ل يخطئ ! 

اأال تعتقد اأنَّ ال�سراع الالهوتيَّ هو عن�سر �سكليٌّ اأو جانبيٌّ يف ال�سراع... وبالتايل 
ل املن�سود ؟ يف التحوُّ

ملّا كان يف راأيي اأّن علم الالهوت اأو علم الكالم لي�ص اأحد منهما من العلم يف �شيء، 
الدينّي  والكالم  الدين  كان  لذا  �شيًئا.  يعني  ل  بكالم  كالًما  ‘الالهوتّي’ عندي  الكالم  كان 
واجهة اأو غطاء يت�شرّت به املت�شارعون على مكت�شبات دنيوّية. من ذلك حتّول الدين وفرقه 
اإىل طوائف لي�شت من الدين املفرَت�ص يف �شيء. بل الطوائف كيانات حم�ص �شيا�شّية. فاهلل 
له من  الفاعل مبا  الرثّي  اأو  املتزّعم  اأو  الزعيم  بل هو  القادر،  املتعايل اخلالق  الكائن  لي�ص 
تاأثري وقدرة ومال. وقد ياأتي يوم ي�شرتي فيه امل�شيحّي املقتدر اأحد امل�شلمني املحتاجني فيجعله 

م�شيحيًّا. وكذلك ي�شنع امل�شلم الرثّي، ب�شرتي امل�شيحّي الفقري وي�شّمه اإىل قطيع غنمه.
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هذا الأمر بنّي يف ما خ�ّص لبنان، اأي هذه القطعة اجلبلّية من الأر�ص التي اأطلق 
عليها هذا ال�شم، وقد اعتربت اعتباًطا بلًدا اأو جمتمًعا اأو دولة... ذهبوا اإىل حتديد نظامها 
رعّية  بني  وامل�شاّدة  التخا�شم  عن  حرج  ول  فحّدث  التوافق،  اأّما  توافقّية.  دميقراطّية  باأّنه 
ورعّية. قد يذهب امل�شاهد اإىل اأّن ‘اللبنانّيني’ اإن هم اإّل جمموع اأفراد تكّتلوا، وكتل احتّلت 
هذه الأر�ص، ف�شار على الأفراد والكتل اأن تت�شادم وتتاآكل، كما احل�شى يف النهر اجلارف، 

فتمل�ص فتتعاي�ص. 
ال�شّن على غري  تقّدم يف  يقع يف حباله من  الذي قد  الت�شاوؤم  لعّل قويل هذا من 

املعتاد.

اأو من ال ميلُّ من ال�سغب، وال يربي نهر احلياة زواياه كي يتعاي�ض مع الرقابة...
يه البحث عن الواقع وح�شب... اأما الرقابة فهي اأبغ�ص  ينه �شغًبا قد اأ�شمِّ ما ت�شمِّ

ما اأبغ�ص.

من  ن��وع  على  ز  تركِّ ما  غالًبا  امل�سيحّي.  االإ���س��الم��يِّ  احل��وار  مو�سوع  اإىل  لنُعد 
التناظر بني االأنظومَتني امل�سيحيَّة واالإ�سالميَّة، هاّل اخت�سرَته لنا ؟

الأ�شا�شّية  الدين  وظائف  يف  بالعربّية  كتبته  ما  اأذكــر  ال�شوؤال،  هذا  عن  جواًبا 
وحتديدها يف امل�شيحّية والإ�شالم. وذلك يف الف�شل الأّول من جمموعة مقالت عنوانها يف 

فل�شفة الدين.
راأيت اأّن الأنظومة الدينّية كظاهرة ثقافّية تتكّون من جمموعة وظائف دينّية تعرّب 

عن عالقة اهلل بالإن�شان... 
اأوىل الوظائف وظيفة املبداأ، وت�شّمى اهلل. واهلل اأب يف امل�شيحّية، ورّب يف الإ�شالم. 
ا، لكّن الرّب رّب فح�شب. ينتج من ذلك اأّن امل�شيحّية ل جتعل اهلل  �شحيح اأّن الأب رّب اأي�شً
غريًبا بالكّلّية عن الإن�شان، فيما الإ�شالم يوؤّكد غريّية اهلل املطلقة واأّنه ل �شبيه له، جاعاًل 

اإّياه بال كيف... 
وبع�ص  مبداأً،  اهلل  تاأكيد  يف  التالقي،  بع�ص  والإ�شالم  امل�شيحّية  بني  اإذًا  فلدينا 
الإختالف، يف ت�شّور هذا الإله الواحد وعالقته بالإن�شان. وينعك�ص التالقي والإختالف على 

الوظائف التابعة.
الوظيفة الثانية وظيفة الوحي والتجّلي، بها يّت�شل اهلل بعامل الب�شر. وهي �شخ�ص 

امل�شيح كلمة اهلل يف امل�شيحّية، فيما هي يف الإ�شالم كالم اهلل املدّون يف القراآن... 
الوظيفة الثالثة وظيفة تكوين املوؤمنني يف �شكل جماعة. واجلماعة هي الكني�شة يف 
امل�شيحّية، جتّمعت بانت�شاب اأفرادها اإىل امل�شيح كلمة اهلل. وهي الأّمة اأو جماعة املوؤمنني يف 
الإ�شالم، جتّمعت بانت�شاب اأفرادها اإىل كالم اهلل القراآيّن. ثّم اإّن الكني�شة يف امل�شيحّية ذات 
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ُبعد اإلهّي وُبعد ب�شرّي يف اآن، فيما الأّمة يف الإ�شالم اأحادّية الُبعد، فهي �شيء ب�شرّي خا�شع 
الزمنّيات، فيما  اأفراده يف  الكني�شة جمتمًعا روحيًّا ينخرط  الإلهّية. من هنا كانت  للم�شيئة 
كانت الأّمة الإ�شالمّية جمتمًعا اأو تنظيًما دينيًّا ودنيويًّا يف اآن. وكانت الكني�شة بوجهها املرئّي 
ال�شلطة ويف �شكل تراتبّي، فيما قامت الأّمة الإ�شالمّية على مبداأ امل�شاواة  قائمة على مبداأ 
بني املوؤمنني لكون ال�شلطة واحلكم هلل وحده ول�شريعته املدّونة يف القراآن... خال�شة القول 
واأّن  الروح واملحّبة طلًبا للخال�ص،  بالعي�ص يف  النا�ص  تاأليه  يتّم  املوقع، فيه  الكني�شة هي  اأّن 
اجلماعة الإ�شالمّية هي مثال عي�ص املوؤمنني امل�شرتك وفاًقا حلقوق اهلل وحقوق النا�ص كما 

ق�شى بها َمن مب�شيئته املطلقة كانت الأ�شياء على ما هي عليه.
الوظيفة الرابعة وظيفة جعل الإن�شان موؤمًنا، اأي مكتمل الإن�شانّية. يف امل�شيحّية، هو 
الروح ينقل الإن�شان من اخلطيئة اإىل النعمة ويرفعه اإىل حّرّية البن. يف الإ�شالم، يكون موؤمًنا 
ا َمن كان عبًدا اأميًنا هلل وخا�شًعا لل�شريعة الإلهّية. فكانت اإذًا اأ�شالة الإن�شان املوؤمن اإّما  حقًّ

بقّوة الروح اأو بامتثال اأحكام ال�شريعة.
الوظيفة اخلام�شة والأخرية مفادها املوقف الذي به يتمّيز املوؤمن. فاملوقف امل�شيحّي 
هو املحّبة، واملوقف الإ�شالمّي هو الت�شليم. وملّا كانت امل�شيحّية حمّبة اهلل وحمّبة النا�ص حمّبًة 
باهلل، وملّا كان الإ�شالم ت�شليًما هلل وحده، كانت ر�شالة امل�شيحّية والإ�شالم ر�شالة حّرّية، اأي 
حتّرر الإن�شان من اإّي عبودّية بفعل تعّلقه باهلل وحده. وملّا كانت امل�شيحّية حمّبة اهلل احلا�شر 
يف النا�ص، على اأ�شا�ص جت�ّشد الكلمة، �شارت امل�شيحّية �شكاًل من اأ�شكال الإن�شانوّية. وملّا كان 

الإ�شالم يرّكز على التعايل الإلهّي املطلق، �شار الإ�شالم �شكاًل من اأ�شكال الالهوتانّية.

االإن�سان، واالإن�سانويَّة  التي ت�سع يف حمورها املطلق فتنتهك  بني الالهوتانيَّة 
« قوامه  ، تدعو اإىل انتهاج خطٍّ »اأنرتوبولوجيٍّ التي با�سم االإن�سان ت�سطهد كلَّ تعبري دينيٍّ
د االأ�سليِّ يف التعبري عن  االإعرتاف ب�سرعيَّة بحث االإن�سان عن املطلق مع االعرتاف بالتعدُّ
هذا البحث... هل يتَّ�سع الدين ملثل هذا االعرتاف من دون اأن ي�سلِّم بالن�سبيَّة ومن دون اأن 
ل اإىل جمموعة ‘خمتارات’ نظريَّة ويفقد بالتايل جزًءا اأ�سا�سيًّا من تعريفه كدين ؟ يتحوَّ

�شحيح اأّن املوؤمن يتم�ّشك مبعتقده على اأّنه الوحيد احلّق... لكن ل يخلو الأمر من 
تطّور من�شود للوعي...

اخلّط الأنرتوبولوجّي الذي اأقرتحه لي�ص طريًقا و�شًطا يكون الطريق الثالث، بل اأراه 
طريًقا يقارب، اإن مل يجمع، بني طريَقني. وذلك على اأ�شا�ص التمييز، يف كلٍّ من الالهوتانّية 
والإن�شانوّية ما هو جوهرّي وما هو جمّرد خّط دفاع. فاأرى اجلوهر واحد، وخطوط الدفاع 
اأن يّت�شف اجلوهر  خمتلفة. فمن البديهّي اأن تكون خطوط الدفاع ن�شبّية الطابع، من دون 
مبثل هذه الن�شبّية. قلت ‘هذه’ الن�شبّية، ذلك لأيّن اأرى يف الأ�شا�ص التمييز بني جوهر الدين، 
وهو طلب املطلق، والتعبري الثقايّف عنه، وهو الأنظومة الدينّية. اإّذاك ل �شري عندي يف اأن يكون 
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النا�ص على الأنظومة الدينّية املاألوفة، التي ن�شاأوا على تعاليمها واأخالقّياتها. فبع�شهم على هذه 
الأنظومة، وبع�شهم على غريها. واجلميع يطلب املطلق. ولي�ص يف ذلك فقدان ما هو اأ�شا�شّي 
يف ما ي�شّمى الدين، بل فقدان ما يلزم فقدانه، وهو اإ�شفاء �شفة املطلق على الأنظومة الدينّية.

وفًقا  املختلفة  اأوجهها  بني  للتمييز  جمعتها  وقد  الالهوتانّيات،  خ�ّص  ما  يف  هذا 
ا  اأي�شً جمعتها  فقد  الإن�شانوّيات،  خ�ّص  ما  يف  اأّما  الواحد.  الدين  يف  حّتى  الفَرق  لختالف 
اإن�شانوّية  فثّمة  الإن�شان.  النظرّيات يف  باختالف  الإن�شانوّية ذات وجوه كثرية خمتلفة  لكون 
ماّدّية واإن�شانوّية مثالّية روحانّية، مثاًل، بل اإن�شانوّية م�شيحّية عند بع�شهم. والإن�شانوّية التي 
و�شعتها يف مقابل الالهوتانّية، فهي ما راأيته قا�شًما م�شرتًكا بني الإن�شانوّيات والالهوتانّيات. 
مبنتهى  كائن  اهلل   )1( التايل  النحو  على  الالهوتانّية  تاأكيدات  اخت�شار  ميكن 
التعايل، وقيمة مطلقة، ومرجع تتحّدد كّل الأ�شياء بنوع عالقتها به. )2( الإميان اختبار فريد 
لعالقة الإن�شان باهلل، يعي�شه الإن�شان، لكّنه عطّية من اهلل. )3( كون اهلل كائًنا مفارًقا بالكّلية 
ومدّبر،  خالق  اهلل   )4( �شخ�شيًّا.  كائًنا  اأو  ا  و�شخ�شً مو�شوعيًّا،  كائًنا  ت�شّوره  علينا  يحّتم 
وم�شدر الوحي، وخمّل�ص، ودّيان. )5( وهو ُيخ�شع احلياة الب�شرّية بجميع وجوهها لنظام 
الدين، معتقداٍت وعبادات وموؤ�ّش�شات، وهو م�شدر ذلك الدين. )6( الإن�شان ل قيمة له اإّل يف 

عالقته باهلل. )7( العامل احلا�شر ل قيمة له اإّل كمرحلة ُتهّيئ لدخول العامل الآتي.
الأ�شا�شّية  القيمة  الإن�شان هو  التالية )1(  بالتاأكيدات  الإن�شانوّية  تتمّيز  باملقابل، 
اإله  فاهلل،  لذلك   )3( الإن�شايّن.  الإختبار  يتعّدى  كائن  اأو  ل�شيء  وجود  ل   )2( واملحورّية. 
 ،mystification وخداع fantasme الديانات، قد مات، ويجب اأن ميوت، اإذ اإّنه لي�ص �شوى ا�شتيهام
ا تاأ�ّش�ص  بل هو جمّرد لفظة ل تفيد اأّي معنى. )4( والإميان اأو التدّين لي�ص اإّل اختباًرا ب�شريًّ

على ت�شّورات اأ�شطورّية، وبالتايل فهو حالة تبدو َمَر�شّية.

يَّة ؟ هل هذه التاأكيدات على امل�ستوى نف�سه من االأهمِّ
اإذا ما �شعينا اإىل فهم هدفّية هذه التاأكيدات املتناق�شة، و�شعينا اإىل فهم ترابطها 
املنطقّي الداخلّي، ا�شتطعنا اأن منّيز فيها بني ما هو تاأكيد ثانوّي وبني ما هو تطّلب اأ�شا�شّي. 
جهة  ومن  الكّلية،  ومبفارقته  اهلل  وجود  بحقيقة  جهة،  من  تتم�ّشك،  الالهوتانّية  اأّن  فنى 
اأخرى، بالإميان كاختبار فريد لعالقة الإن�شان باهلل. وذلك يف حني اأّن مو�شوعّية اهلل وقيمة 
موؤ�ّش�شات الدين لي�شت اإّل و�شائل يف خدمة املتطّلبات الأ�شا�شّية و�شمانتها. كذلك الإن�شانوّية، 
الب�شرّية. وهذا ما  اأن ل �شيء يتعّدى نطاق اخلربة  فهي تتم�ّشك بحّرّية الإن�شان وبتاأكيدها 
ت�شعى اإىل تاأمينه عندما تنادي مبوت اهلل وباأفول الديانات وتنكر كون الإميان اختباًرا فريًدا.

يتعّلق  ما  يف  والالهوتانّية  الإن�شانوّية  بني  التوفيق  ميكن  ل  اأّنــه  هنا  الوا�شح  من 
بتاأكيداتهما الثانوّية. اأّما يف ما يتعّلق بتاأكيداتهما اأو متطّلباتهما الأ�شا�شّية، فتجدر املحاولة 
ل اإىل الربهان، لي�ص فقط على اأن ل تعار�ص بني اهلل  لإيجاد نوع من التوفيق بينهما. وذلك بالتو�شّ
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والإن�شان ول تعار�ص بني الإميان والختبار الب�شرّي، بل على اأّن اهلل والإن�شان يقت�شي اأحدهما 
الآخر بحيث اأن ل وجود لأحدهما من دون الآخر. وهكذا �شاأن الإميان والختبار الب�شرّي.

لن اأبرهن هنا بالتف�شيل على �شّحة هذه العالقة الت�شمينّية. اأكتفي بالإ�شارة اإىل 
اأن منّيز بني حقيقة وجود  التوفيقّي لي�ص م�شريه حتًما الف�شل، �شرَط  اأّن مثل هذا امل�شروع 
اهلل ومو�شوعّية هذا الوجود، وبني الإميان والدين. وعليه كانت النظرة الأنرتوبولوجّية املوقع 

الذي فيه يلتقي اهلل والإن�شان، ويلتقي الإميان والختبار الب�شرّي، دومنا اأّي تناٍف...
ثّم اإّن الدين هو يف اآن طاقة اإميانّية واأنظومة موؤ�ّش�شات. وملّا كانت الأنظومة تعبرًيا 
عن الإميان، بات الإميان هو ما يحا�شب الأنظومة بقيا�ص منجزاتها مبقا�ص كلٍّ من وظيفَتي 
تكون  واأن  واأهــواء،  ولي�ص عن م�شالح  الإميــان  تعبرًيا عن  الأنظومة  تكون  اأن  اأي  تعبري،  اأّي 
عن  الدينّية  الأنظومة  تعرّب  مل  فــاإذا  اإميانهم.  به  ويعي�شون  ويعي�شونه  النا�ص  يفهمه  تعبرًيا 
الإميان، بطلت. واإذا مل يعد النا�ص يفهمون اللغة الرمزّية التي ن�شاأت عليها الأنظومة الدينّية 
فباتوا ل ي�شتطيعون بوا�شطتها عي�ص اإميانهم، بطلت، اأو بطل منها ما مل يدخل عن�شًرا من 

عنا�شر الثقافة يف تغرّياتها وحالتها املتتالية. 
فلّما كان لالإميان دور املحا�شبة والنقد، �شار الإميان اأقرب ما يكون اإىل العقالنّية 
درج  كما  تناق�ص،  ول  منازعة  ول  خ�شومة  فال  بالذات.  النقد  هو  جوهرها  كان  حيث  من 

القول، بني الدين مبا كان الإميان اأحد ُبعَديه، والعقل بو�شفه عقالنّية نقدّية.
من هنا اأمكن اخللو�ص اإىل عربَتني. اإحداهما اأّن النظرة الالدينّية قد تدعو الدين 
اإىل التحّرر واإعادة تفعيل وظيفة الإميان فيه ويف املجتمع الإن�شايّن. فهي اإذًا فر�شة متاحة 
للدين كي يكون بالإميان �شاهًدا للمعنى املطلق. والعربة الثانية هي اأّن الَعلمانّية املتوّلدة من 
تتاأ�ّش�ص  الدميقراطّية  لكون  ال�شحيح،  الإن�شايّن  املجتمع  اأ�شا�ص  تكون  قد  الالدينّية  النظرة 
عليها. هذا اإذا كانت الدميقراطّية يف جوهرها م�شاركة يف العي�ص وعدالة وم�شاواة واأخّوة، 
الإن�شانّية.  جوهر  يتحّدد  بها  التي  للحّرّية  واحرتاًما  الإن�شانّية  للكرامة  احرتاًما  كانت  واإذا 
وعليه كان هدف الدين الذي به يتحّدد جوهر الدين، وبه يترّبر وجود الدين، تفعيَل الطاقة 

الإميانّية، مبا هي طلب املطلق، يف الكيان الإن�شايّن، اأي اأن�شنة الإن�شان.

التناف�ض  ة  ح��دَّ يزيد من  واالإ���س��الم قد  امل�سيحيَّة  التقارب بني  اأنَّ هذا  اأال جِتد 
والتنافر بني املنظومَتني، اإذ تتناوالن املو�سوعات نف�سها وباأدوات مفهوميَّة متقاربة ؟ يف 
حني اأنَّ العالقة بني منظومَتني دينيَّتني ال ت�ستعمالن االأبجديَّة الرمزيَّة نف�سها قد تكون 

ف على االآخر ؟ اأكرث اتِّ�ساًعا لف�سول التعرُّ
حّدة  من  زاد  والإ�شالمّية  امل�شيحّية  الأنظومتني  بني  التقارب  يكون  قد  بالفعل 
التناف�ص والتنافر. والدليل على ذلك ما جرى على مدى الع�شور حّتى اليوم. فكان ال�شراع 
بني اليهودّية وامل�شيحّية، ثّم ال�شراع بني الإ�شالم واليهودّية وامل�شيحّية، على اأ�شا�ص احتكار كّل 
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واحد من هذه الأديان التوحيدّية احلقيقة الإبراهيمّية، ووجوب اأن ين�شخ الدين التايل الدين 
والإ�شالم،  مو�شى.  �شريعة  ن�شخت  امل�شيحّيني،  من  الكثري  راأي  يف  فامل�شيحّية،  �شبقه.  الذي 
يف راأي الكثري من امل�شلمني ن�شخ �شريعة امل�شيح. اأرى يف هذه الظاهرة انغالق الإن�شان على 
ما تعّوده، بحيث يرى كّل ما عدا عامله تهديًدا ملا اطماأّن اإليه، بل لكيانه كاإن�شان. والواقع اأّن 
ا »اإذهبوا  ا »قيل لكم... اأّما اأنا، فاأقول لكم...« واأي�شً من اأقوال الإجنيل »جئت لأمّتم«، واأي�شً
ما  حدٍّ  اإىل  ينق�شه  امل�شيحّيني،  نظر  يف  التتميم،  فكان  وعّمدوهم...«  وعّلموهم  العامل  اإىل 
اأرغمهم   ،compelle intrare الالتينّي  القول  مثاًل  كان  لذلك  وتطبيًقا  والثالث.  الثاين  القول 
�شبقه من كتاب،  القراآن فيها ما  اآيات ي�شّدق  القراآن  ونقراأ يف  امل�شيحّية.  الدخول يف  على 
ا اأّن الإ�شالم يظهر على الدين كّله، واأّن اأهل الكتاب عليهم  �شحف وتوراة واإجنيل. ونقراأ اأي�شً
اأّن الإن�شان ُطبع على التناف�ص  ذّلة اإعطاء اجلزية وهم �شاغرون. ل عجب يف ذلك. فيبدو 

والنج�شّية، كاأّن الواحد من النا�ص يقول ملن هو غريه اإّما اأن تكون مثلي اأو ل تكون.
يقابلها  الإ�شالمّية،  الفتوحات  جهاد  واملتدّينني،  الأديـــان  �شراع  مظاهر  ومــن 
احلمالت ال�شليبّية يف الع�شر الو�شيط. واأذكر ما قراأت يوًما يف اأحد كتب التاريخ، اأّن اأحد 
امل�شاجد  اأحد  دخل  العثمانّية،  الدولة  على  الأوروبّيني  انت�شار  بعد  الفرن�شّيني،  اجلــنالت 
معتلًيا ح�شانه، وا�شتّل �شيفه، و�شرخ ‘يا �شالح الدين، ها نحن هنا !’ قد نهزاأ من هذه احلالة 
ال�شبيانّية. لكّن الواقع ما زال واقع التناف�ص طلًبا لإلغاء الآخر اإذا تعّذر اقتنا�شه وتدجينه. 
اأقول هذا ملا تبنّي يل من اّطالعي على جمادلت امل�شلمني والن�شارى يف الع�شر الو�شيط، 
اأقراأه  با�شتثناء القليل من حالت التعاي�ص ال�شلمّي والتفّهم والتفاهم لالأقوال املختلفة. وما 
اليوم يف بع�ص الكتابات امل�شيحّية والإ�شالمّية يبدو يل كاأّنه ُكتب يف الع�شر الو�شيط، حيث 

الإعرتا�شات، بل ال�شتائم، هي هي مل تتبّدل يف املعنى واملبنى.
لكن يجب ت�شجيل ما جّد من تغيري يف الذهنّية الدينّية امل�شيحّية والإ�شالمّية من 
انفتاح على الآخر، على اأ�شا�ص التقارب نف�شه، حيث عرف كّل فريق اأّن ما يقارب هو جوهر 
يف  كتبت،  اأيّن  اأذكر  الواحد.  اجلوهر  عن  املختلف  الثقايّف  التعبري  هو  يباعد  وما  الأديــان، 
معر�ص تعّدد الأديان، اأّن اهلل واحد يف حني اأّن الطرق املوؤّدية اإليه كثرية وخمتلفة. واأّن احلقيقة 
واحدة يف حني اأّن وجهات النظر اإليها متعّددة وخمتلفة. لعّل يف ذلك ما يقنع املتزّمتني من 
امل�شيحّيني وامل�شلمني باأّل يحتكر اأحد منهم احلقيقة الدينّية، ومن بعدها اأّل ميتلك اهلل نف�شه 
في�شنعه �شنًما ووثًنا على �شورته ومثاله. معلوم قول فولتري Voltaire يف هذا ال�شاأن : ‘خلق 

اهلل الإن�شان، والإن�شان رّد له هذا الفعل !’
اأّن ذلك قد يوّلد الف�شول اإىل  اأّما يف حال التباعد بني هيكلّية الأديان، ف�شحيح 
معرفة الآخر املختلف، بل اإىل حماولة الإنتقال من الدين املوروث اإىل الدين الغريب. فمن 
البنّي اقتحام البوذّية مثاًل بع�ص املجتمعات اأو الفرق امل�شيحّية يف الغرب. ل عجب يف ذلك 
اإذا ما فطّنا اإىل ميل الإن�شان الفطرّي على اأن يكون غري ما هو عليه. يكفي النظر اإىل الأطفال 
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يلعبون باأن يكون الواحد منهم ال�شرطّي اأو طرزان اأو الغول اأو غري ذلك من الكائنات الراهنة 
اأو املتخّيلة. ولعّل هذا ما قاله �شارتر من اأّن الإن�شان ل يكون ما هو بل يكون ما لي�ص هو. ويف 
اأ�شا�ص ذلك جدلّية هيغل حيث يتحّتم على الروح اأن يغرتب ويبدو غري ما هو كي يتمّكن من 
العودة اإىل نف�شه فيعي ذاته. ولعّل هذا ما تنّبه اإليه علماء الإن�شانّيات، من اأّن الإن�شان الفرد 

ل يعي نف�شه اإّل يف ما يبدو يف نظر الآخر، كما يف مراآة.
�شعب �شلوك طريق غري ماألوفة. ويحر�ص كّل اإن�شان على اأّل يفقد ما اطماأّن اإليه. 
ولعّلي، يف تبيني اأوجه التقارب بني امل�شيحّية والإ�شالم، زرعت التقريب، فح�شدت الإبتعاد! 

لكّني ما زلت على موقفي.

ميكن  وه��ل  ؟  بالعك�ض  والعك�ض  امل�سيحيَّة،  من  يتعلَّم  اأن  لالإ�سالم  ميكن  م��اذا 
ي�سمح  فكريٍّ  التفاف  د  جم��رَّ �سيبقى  اأم  متباَدل  اغتناء  فر�سة  يغدو  اأن  بينهما  للحوار 

بالتعاي�ض ال�سلميِّ ال�سلبيِّ كما هو احلال يف اللبنان الذي و�سفَته منذ قليل ؟
يف حال بقي كّل من امل�شيحّي وامل�شلم على معتقداته، اأمكن الإلتفات اإىل الأخالق اأو 
املعامالت يف تعاليم الإ�شالم وامل�شيحّية، وما يتمّيز بها كّل واحد من الأنظومتني. فاأرى اأّن ما 
يتمّيز به الإ�شالم اإمّنا هو العدل والت�شامن الإجتماعّي، واأّن ما تتمّيز به امل�شيحّية هو املحّبة. 
التي  الأ�شا�شّية  القيمة  كان  الإن�شايّن مبا  الكائن  احرتام  منهما  كلٌّ  يقت�شي  واملحّبة  والعدل 
حتكم العالقات بني النا�ص. فالغر�ص من احلوار التعاي�ص ال�شلمّي واغتناء متبادل ما اأمكن 
ذلك. ومثل احلواركمثل غريه من الأو�شاع الب�شرّية، فهو قد يقال فيه اإّنه حوار، يف حني اأّنه 

قد يتحّول اإىل عملّية تكاذب، اأو يف اأح�شن الأحوال اإىل نوع من اللياقات الإجتماعّية.
له  اإن�شان  منهما  واحــد  كّل  اأّن  اأ�شا�ص  على  يتحاورا  اأن  وامل�شيحّي  امل�شلم  وعلى 
بالآخر  القبول  الأّول  احلوار  �شرط  فكان  خالفه.  ومن  ما  على  منفتح  واإن�شان  خ�شو�شّيته، 
والإ�شغاء اإليه وحماولة فهم و�شعّيته وذهنّيته. وهذا يعني القبول لي�ص فقط بتعّدد الأديان 

واملذاهب، بل مببداأ التعّددّية لكون النا�ص يختلف كّل فرد منهم عّما �شواه.
يف اأ�شا�ص نظرتي الفل�شفّية هذه، التمييُز بني وجَهي احلقيقة الب�شرّية، وجه الواقع 
اأو  املعنى  طلب  كان  الإن�شانّية،  للخربة  وفًقا  الدينّية  اخلربة  اإىل  نظرنا  فاإذا  املعنى.  ووجه 
املطلق انطالًقا من الواقع هو هو الإميان مبا هو طلب اهلل. وكان الإن�شان هو الواقع، وكان 
معناه الذي به تكتمل الإن�شانّية فيه هو اهلل. واهلل هو الواحد، والنا�ص هم الكثري. ويقول الدين 

اإّن الواحد جعلهم كثرًيا.

لقد عرفت امل�سيحيَّة، وال �سيَّما الكاثولويكيَّة منها، خما�ض احلداثة يف مواجهة 
من  هل  الدينيَّة...  الن�سو�ض  مقاربة  يف  احلديثة  واملناهج  االإجتماعّي  ر  والتطوُّ العلوم، 
دور ميكن اأن يوؤدِّيه امل�سيحيُّون العرب براأيك يف ت�سريع ا�ستيعاب العامل العربيِّ للحداثة، 
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و�سمن اأيِّ �سروط ؟
ا �شّك يف اأّن على امل�شيحّيني العرب الإنخراط يف املجتمعات التي يعي�شون فيها فتكون 
التقليدّية.  واملوؤ�ّش�شات  الذهنّية  ق�شّية حتديث  ومنها  ق�شاياهم،  العربّي  العامل  ق�شايا هذا 
ذلك من �شلب مقت�شيات ما ي�شّمى باحلوار امل�شيحّي الإ�شالمّي. فاحلوار يكون على م�شتويات 
اأو يف جمالت اأربعة، كما راأيتها واأراها. اأّولها جمال احلياة اليومّية، حيث يتعامل ويتفاعل 
امل�شيحّي وامل�شلم. وثانيها �شعيد الثقافة العربّية امل�شرتكة، فيتعاون املثّقفون من الطرفني يف 
حماولة تطوير هذه الثقافة وحتديثها. وثالثها �شعيد املعتقدات، وهو الأ�شعب، بل لعّله من 
كان  لذا  فالتحديث.  التاأويل  وحماولة  والتعليل  التحليل  منها  ينال  ل  العقائد  لكون  املمتنع، 
العودة  ثّم  ومن  عليه،  التالقي  وقد ميكن  املطلق،  �شعيد طلب  الرابع،  ال�شيد  اإىل  الإنتقال 
اإىل �شعيد العقائد يف �شوء ما يتبنّي من �شفة الن�شبّية ومن �شنع النا�ص يف كون العقائد تعرّب 
بلغات خمتلفة عن الهدف الواحد. فقد يكون من نتائج هذه امل�شرية اإمكان حتديث الذهنّية 

على الوجه الذي عرّبت عنه جواًبا عّما �شبق من اأ�شئلة.
اإّل اأيّن قد اأرى و�شع امل�شلمني �شبيًها بو�شع امل�شيحّية الكاثوليكّية. فهذه امل�شيحّية 
طال �شراعها مع احلداثة الغربّية، ولو �شّح القول باأّن هذه احلداثة ما زالت تتاأ�ّش�ص �شمًنا 
الفكر  بحّرّية  اأقــّر  الثاين  الفاتيكايّن  املجمع  كان  حّتى  واأ�شلّية،  اأ�شيلة  م�شيحّية  قيم  على 
الالهوتّي وب�شرورة حتديث كان �شعاره بالإيطالّية aggiorrnamento. وذلك بخالف امل�شيحّية 

غري الكاثوليكّية التي كانت من عوامل الإنتقال اإىل احلداثة.
ا اأّن من امل�شيحّيني العرب من كان منزوًيا يف م�شيحّيته، ي�شارع الإ�شالم  واأرى اأي�شً
كما لو كان يعي�ص يف القرون الو�شطى، بل ي�شعى اإىل الإنف�شال بالف�شل بني جمتمع م�شيحّي 
وجمتمع م�شلم. وكذلك يبدو موقف بع�ص امل�شلمني، الذين اأطلق عليهم ا�شم الإ�شالمّيني اأو 

الأ�شولّيني.
�شّموه  ما  �شكل  يف  والتحديث  التقريب  حمــاولت  من  الكثري  ذكر  من  بّد  ل  لكن 
احلوار. اإّل اأّن الغالب يف مثل هذه احلوارات اأّنها لي�شت من احلوار يف �شيء. فاحلوار يقت�شي 
اأن ي�شتمع الواحد ملا يقوله الآخر ويحاول فهمه وتفّهمه و�شوًل اإىل التفاهم. والواقع اأّن احلوار 
املزعوم يقت�شر على كونه خطاًبا من جهة وخطاًبا اآخر من جهة، فيكون كّل ‘حماور’ يخاطب 

نف�شه. فال ا�شتفادة لأحد من اأحد.
لكن يجب املحاولة تلو املحاولة، اأماًل اأن تتحّول املواقف يوًما، وي�شتيقظ الوعي عند 

النا�ص.

ا  ميكنهم القيام  به ؟ ا خا�سًّ هل ترى للعرب اليوم، م�سلمني  وم�سيحيِّني، دوًرا ح�ساريٌّ
يف عامل اليوم، ويف الثقافة الغربّية احلديثة حتديًدا، خطر الإنتقال من الإن�شانوّية 
اإىل الالاإن�شانوّية، اأي من تاأليه الإن�شان اإىل موت الإن�شان نتيجة ملوت اهلل. اأعني بذلك ترك 

الثورة واخليبة وما بينهما



الآخر | �شتاء 2012

235

القيم  فوق  القفز  اأي  الرغبات،  كّل  اإ�شباع  وحماولة  القّوة  على  والإقت�شار  الإن�شانّية  القيم 
�شّدد هايدغر على ما  نيت�شه. ومن جهته،  اإرادة احلياة، على ح�شب قول  الإن�شانّية ل�شالح 

�شار اإليه عامل اليوم املتقّدم من حتويل العامل الإن�شايّن اإىل عامل تكنولوجّي.
اأّي دين اآخر، ما زال يت�شّمنان القيم الإن�شانّية  اأّن الإ�شالم وامل�شيحّية، كما  اأرى 
املكّونة عامل الغايات يف مقابل عامل الو�شائل. لذا كانت م�شاهمة الإ�شالم وامل�شيحّية وغريهما 
من الأديان اأن ت�شفي على احلياة احلديثة املتمّيزة، بل املتقّيدة، بالتكنولوجيا، معًنى بحيث 
تكون التكنولوجيا يف خدمة الإن�شان بدًل من اأن يكون الإن�شان خا�شًعا للتكنولوجيا، اأو يكون 
�شابلني  �شاريل  فيلم  �شّوره  كما  الإن�شان،  اآلة �شارت هي عامل  اأجزاء  اأو جزًءا من  عن�شًرا 
الإن�شان  �شار  التكنولوجيا  يف  كما  الإيديولوجّيات  يف  ُيقال  نف�شه  والقول  املعا�سر.  العامل 
بل �شار عليه، كي  بنف�شه،  نف�شه  الإن�شايّن يحكم  الفرد  اأو  ال�شخ�ص  يعد  فلم  ا.  �شيًئا م�شرّيً
ي�شعر باأّنه كائن، اأن ينخرط يف اإحدى املجموعات داخل املجتمع املتمّيزة باإيديولوجيا معّينة. 
والإيديولوجيا تفرت�ص خ�شوع الفرد اإىل مبادئها كما يف�ّشرها وياأمر بتطبيقها القائد الذي 
و�شع مبادئ الإيديولوجيا اأو احتّل مركز القيادة يف املنظومة. فالأديان قد ت�شاهم يف اأن يعود 
الإن�شان هو الكائن املخرّي ال�شانع حلياته وكيانه. ذلك ب�شرط اأن ل تتحّول الأنظومة الدينّية 

نف�شها اإىل اإيديولوجيا مثلها كمثل غريها مّما ابتدع الإن�شان.

لكّننا قلنا يف بداية حوارنا اإنَّ احلداثة هي طريق املجتمع العربيِّ اإىل اخلروج 
الغربيَّة نف�سها  اأ�سطوريٌّ عن الوجود... وها هي احلداثة  ر  من الدين، وهو عندك ت�سوُّ

الدين...  بها  ها  ميدَّ اأن  تبدو بحاجة اإىل جرعة ‘اإن�سانيَّة’ ُيفرت�ض 
قد يقول قائل اإّن العامل احلديث قام بتحديد القيم الإن�شانّية الأ�شا�شّية. وذلك مبا 
ا ما حاول بع�ص  ي�شّمى اإعالن اأو �شرعة حقوق الإن�شان واملواطن. هذا �شحيح. و�شحيح اأي�شً
العلماء ال�شعودّيني �شرحه للمقامات الغربّية الدينّية منها وال�شيا�شّية، بتبيني ما يف �شريعة 
الإ�شالم مّما ي�شّمى باحُلَرمات، وهي النف�ص والدين والعقل والن�شب واملال والِعر�ص. واأ�شّح 

من ذلك كّله وجوب التمييز بني اإعالن القيم وتطبيقها العملّي.
اأرى اأّن اإ�شهام امل�شيحّية والإ�شالم يف تكوين وتطّور احل�شارة اأو الثقافة احلديثة 
اأو م�شتوَيني، م�شتوى احلاجات واملنفعة  ُبعَدين  اأّن الكائن الب�شرّي كائن ذو  يتبنّي متى تبنّي 
والظروف اأو املوؤّثرات الإجتماعّية، وم�شتوى التعايل وال�شعي اإىل حتقيق القَيم املُثلى اأو جتاوِز 
الو�شع الب�شرّي اإندفاًعا نحو حقيقة الكائن الب�شرّي واأ�شالته. بكالم اآخر، اإّن الكيان الإن�شايّن 
ذو وجَهني اأو ُبعَدين، ُبعد الواقع املح�شو�ص اخلا�شع لأحكام العلم والتقنية، وُبعد املعنى الذي 
ي�شعى اإليه الإميان املتج�ّشد يف الأنظومة الدينّية. فالإن�شانّية تكتمل بتطابق الواقع واملعنى. 
فاأن�شنة النا�ص هي ح�شًرا ما يرّبر وجوَد املجتمع الإن�شايّن، ووجوَد الدين كعن�شٍر من عنا�شر 

هذا املجتمع.
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واإذا ما افرت�شنا، ب�شيٍء من التب�شيط، ال�شاأن الروحّي وقًفا على الدين، وال�شاأن 
الزمنّي وقًفا على ال�شيا�شة، وجب القول باأّن الثقافة توؤّثر يف الواقع الإن�شايّن يف اأبعاده الروحّية 

والزمنّية جميًعا.
ويف الأ�شا�ص، ملّا كان لالإميان دور املحا�شبة والنقد، �شار الإميان اأقرب ما يكون 
اإىل العقالنّية من حيث كان جوهرها هو النقد بالذات. فال خ�شومة ول منازعة ول تناق�ص، 

كما درج القول، بني الدين مبا كان الإميان اأحد ُبعَديه، والعقل بو�شفه عقالنّيًة نقدّية.

اأنَّ ا�ستئثار فكرة الدين بهذه املكانة املركزيَّة يف الثقافة العربيَّة قد  اأال تعتقد 
حرمنا من التفكري يف اأ�سياء اأخرى ؟ 

ا يف املكتبة العربّية الكثري  �شحيح اأّن هذا املو�شوع طغى على غريه. لكن نالحظ اأي�شً
من الت�شانيف يف اأوجه ال�شيا�شة ويف الجتماعّيات... لكّن الرتكيز على الأمور الدينّية يرّبره 
كون الدين هو ما تبّقى للعرب من الهوّية بعد اأن كاد يطمرهم ويغرقهم بحر الإيديولوجّيات 

والتقنّيات الغربّية.

الفل�سفيِّ لوجدنا  وامل�سيحيَّة بفكرك  االإ�سالم  نتاجك حول  اإذا ما حاولنا ربط 
د يف مقاربتك مو�سوع احلوار الدينيِّ  انزياحات بارزة بني امل�ستوَيني. منها مثال اأنَّك ت�سدِّ
على �سرورة التمييز بني املنظومة الدينيَّة واالإميان، بو�سفه �سعًيا اإىل املطلق يف حني اأنَّك 
ث عن اهلل كمطلق زائف معترًبا اأنَّ املطلق الذي يبحث عنه  يف كتاب الواقع واملعنى تتحدَّ
االإن�سان لي�ض اإاّل نف�سه وقد غدت مطلقة وانتفت من حولها احلدود. ملاذا هذا االإزدواج ؟ 

يك ملو�سوع احلوار الدينيِّ اأن تقول يف الدين ما ال تعنيه ؟ هل يرتِّب عليك ت�سدِّ
اإّن الإميان هو طلب املطلق بتحديد املطلق  اأقل  ت�شويًبا لبع�ص ما يف ال�شوؤال، مل 
على اأّنه اهلل، بل قلت اإّن الإميان طلب مطلق، من دون األ التعريف ومن دون تعيني املطلوب 
على اأّنه اهلل كما تت�شّوره الأديان. ثّم قد اأ�شتعمل اأحياًنا التعابري الدينّية كي يفهم املتدّين ما 
اأحاول قوله واأيّن اأحاول نقله من نوع تفكريه اإىل نوع اآخر من التفكري. وذلك على اأ�شا�ص اأّن 
من قناعاتي اأن اأدع كّل اإن�شان يعتقد اأو ل يعتقد ما يطمئّن اإليه، �شرط اأن ل يحاول اإرغام من 
ل ي�شاطره معتقده على الإنتقال اإىل معتقده باّدعائه اأّنه احلّق واأّن ما خالفه باطل... ل اإكراه 

يف الدين... ول يف غري الدين.
لذا عندما اأتكّلم يف اختالف الأديان، اأحاول حتديد ما هي مواقع الختالف، وطرح 
بني  ثقافّية،  اأو  ‘نف�شّية’  اعتربته ظاهرة  ولو  الدين،  ي�شّمى  ما  فمّيزت يف  التالقي.  اإمكان 
طلب الـ‘مطلق’، اأي اهلل يف اعتقاد املتدّينني، والتعبري الثقايّف عن هذا الطلب، اأي الأنظومة 
الدينّية. ويف هذا التمييز كّلمت املتدّينني بلغتهم، حماوًل تبيني اجلوهر الذي عليه يّتفقون، 
والتعبري عنه بو�شائل التعبري الثقافّية املختلفة. اأّما الدافع اإىل الإهتمام بهذا املو�شوع، فهو 
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ق�شّية تعاي�ص النا�ص على اختالف معتقداتهم الدينّية يف املجتمع الواحد والدولة الواحدة. 
ا الإ�شالم  ا يف زمن حتّدي احلداثة الغربّية لالأديان التقليدّية، ومنها تخ�شي�شً وذلك خ�شو�شً
كتابة  اإىل  �شّدين  ما  وهذا  العربّية.  وغري  العربّية  البلدان  من  وغريه  لبنان  يف  وامل�شيحّية 

االإ�سالم وامل�سيحّية، احلوار الدينّي وحتّدي احلداثة.
النا�ص،  اإىل الكالم يف الو�شعّية الإن�شانّية كما يعي�شها كّل فرد من  انتقلت  ملّا  ثّم 
الإن�شانّية يف  اكتمال  اأو  اإن�شانّيته،  اكتمال  هو  اإمّنا  الإن�شايّن  الكائن  اإليه  يطمح  ما  اأّن  راأيت 
الإن�شان ل  اأّن  الفرد. وراأيت يف هذه الظاهرة النج�شّية �شرًبا من اجلنون. ذلك  �شخ�شه 
ا zôon politikon. قد يوؤَخذ  يكون اإّل بفعل ‘املعّية’، لكونه، على ما قال اأر�شطو، حيًّا اجتماعيًّ
علّي، يف كتابي الواقع واملعنى، تلخي�ض فل�سفة يف اخليبة، اأيّن مل اأتكّلم مبا فيه الكفاية على 

جدلّية البعد الفردّي والبعد اجلماعّي لل�شخ�ص الإن�شايّن الواحد.
ثّم ل اأرى نف�شي مكّوًنا يف هيئة فكرّية ثابتة منذ طفولتي. فمثلي كمثل اأّي اإن�شان، 
اأتغرّي، اأحتّول، بتغرّي وحتّول الأو�شاع والظروف. اأذكر اأّن اأّول اهتماماتي كانت ال�شوؤون الدينّية 
اأو الروحانّية. فاأوىل كتاباتي كانت نقل ن�سيد ميالد امل�سيح لرومانو�ص امللّحن من اليونانّية 
املقال الزهدّي للقّدي�ص مك�شيمو�ص املعرتف  اإىل الفرن�شّية. وقد �شاع هذا العمل. ثّم نقلت 
عملي يف  اأوائــل  اأيّن يف  ا  اأي�شً واأذكــر  ا.  اأي�شً العمل  هذا  و�شاع  الفرن�شّية.  اإىل  اليونانّية  من 
التدري�ص، كنت اأ�شرح للتالميذ امل�شلمني حياة النبّي العربّي وحمتوى كتابه القراآن، على قدر 
معرفتي اآنذاك بالإ�شالم. وذلك اأيّن ع�شت طفولتي برفقة اأطفال مل اأكن اأ�شّنفهم م�شلمني 
وم�شيحّيني. يا حّبذا لو يعود بع�ص العلماء من الدينني اإىل ‘حكمة’ الأطفال، فيتعاملون مع اأّي 
�شخ�ص مبا هو اإن�شان. واإيّن اأحاول اأن اأعود اإىل هذه احلكمة فاأبقى عليها. لذا من طروحاتي 
اأّن اأّي متدّين اإمّنا هو يف الأ�شل اإن�شان، واأّن الدين اإمّنا هو لالإن�شان، مبعنى اأّنه يبنّي الطريق 

اإىل ما تقت�شيه اإن�شانّية الإن�شان.
يف جوابي اإىل الآن متا�شيت مع �شكل ال�شوؤال مبا يفرت�ص اأيّن يف كتاباتي اأحكي عن 
نف�شي واأبوح مبا اأعتقد. واحلال اأيّن اأحاول اأن اأقف من املو�شوع الذي اأعاجله موقف امل�شاهد 
غري املنحاز، فاأ�شّجل ما اأرى واأحّلل ما يبدو يل، اأكان املو�شوع الأديان اأم الو�شعّية الإن�شانّية. 
فاأقرتح خمرًجا اإىل التوافق يف مو�شوع اختالف الأديان. وذلك من دون الّدعاء باأيّن اأملك 
كلمة ال�شّر والو�شيلة الناجعة، اأو باأّن ما اأقرتحه هو احلّق الثابت دون غريه من الآراء. يف حال 
Pyrrhon اليونايّن  اأميل اإىل موقف بريون  اأّي مو�شوع،  اختالف الآراء، كما يف حال معاجلة 
مكتفًيا  خمالف،  اآخر  على  راأي  ترجيح  من  ميتنع  اأّنــه  بذلك  قا�شًدا   ،ou mâllon قال  حيث 
بالعي�ص وفًقا لعادات املجتمع الذي يعي�ص فيه، واحرتاًما لأّي اإن�شان منخرط يف هذا املجتمع. 
اإمّنا هو املجتمع الب�شرّي ال�شامل، مبثابة  اأّما املجتمع الذي اأحاول، بل اأحلم، اأن اأعي�ص فيه 
مواطن للعامل باأ�شره. وذلك وفًقا لقول تريان�ص Térence الالتينّي : »لي�ص من �شيء اإن�شايّن 

اأعتربه غريًبا.«
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ومعامالت  وعبادات  عقائد  اأنظومة  كان  مبا  الدين  اأّن  راأيت  الأ�شا�ص،  هذا  على 
وموؤ�ّش�شات جمتمعّية، اإمّنا هو من �شنع النا�ص متى حاولوا التعبري عن �شعورهم بطلب مطلٍق 
ما ي�شندون اإليه و�شعّيتهم الب�شرّية، ويعتقدون اأّن املطلق الذي يطمئّنون اإليه هو كائن يّت�شف 
بالتعايل ومبطلق احلكمة ومطلق القدرة. من توابع هذا ال�شعور وهذا الإعتقاد اأن اأ�شفى كّل 
باأديان  املتدّينني  ال�شراع بني  الدينّية دون غريها، فكان  اأنظومته  متدّين �شفة املطلق على 
احلروب  واقع  معلوم  الواحد.  الدين  من  تلك  اأو  الفرقة  هذه  اإىل  املنتمني  بني  بل  خمتلفة، 
الع�شر  وامل�شيحّيني منذ  امل�شلمني  والكالمّي بني  ال�شراع احلربّي  وواقع  اأوروبا،  الدينّية يف 
اأّن التمييز  الو�شيط حّتى اليوم، على الرغم من حماولت الت�شامح والقبول بالآخر. فراأيت 
بني طلب املطلق والأنظومة الدينّية الثقافّية الطابع والطبع قد يفيد يف حركة التقارب على 

اأ�شا�ص طلب املطلق الواحد.
ثّم يف حتليلي للو�شعّية الب�شرّية، راأيت اأّن املطلق الذي تتعّلق به الأنظومات الدينّية 
اإن هو اإّل الإن�شان نف�شه، هذا الكائن الذي يجرفه نهر التاريخ، والذي يطلب اكتماله وكماله 
الإن�شايّن وحقيقته الكيانّية معترًبا هذا الطلب طلب اأن يكون هو املطلق. وخيبته تعلمه كونه 

الن�شبّي املتناهي.
ففي هذين العمَلني املذكوَرين ل اأرى اأّيّن اعتقدت اأمًرا ثّم كفرت باعتقادي. ذلك 

! ou mâllon : اأيّن اأظّن اأيّن مل اأعرّب البّتة عّما اأعتقد اأو ل اأعتقد

تنطلق من كون االأديان تعبريات ثقافيَّة عن نهود االإن�سان اإىل املطلق وبالتايل 
ن اأ�سا�سيٍّ منها  من وحدتها اجلوهريَّة، ولكنَّها وحدة ال ت�ستقيم خارج  تنازل االأديان عن مكوِّ

ع اأن يقبل اأيٌّ من الطرَفني ب�سروط نظريَّة  كهذه ؟ هو ادِّعاء امتالك  احلقيقة. هل تتوقَّ
الروح من �شجن  اأمكن حترير  الدينّية،  والأنظومة  الإميان  بالتمييز بني  اأُِخذ  اإذا 
يعي�ص  الإميــان، كي  اإىل وظيفته يف خدمة  الدينّية،  الأنظومة  اأي  واإعــادة احلــرف،  احلرف 
النا�ص الإميان، فتتحّقق اأن�َشنة الإن�شان ويتجّلى بها املعنى املطلق، اأي اهلل يف لغة الأديان. فال 
بّد اإّذاك من اإعادة النظر يف املفهوم التقليدّي لظاهرة الدين ولذات اهلل، كي ُي�شار اإىل حواٍر 
دينّي �شحيح، يحاول فيه املتحاورون اأن يعي�شوا الإميان وي�شعوا نحو املطلق، كلٌّ يف طريقه، 
اأي �شمن الأنظومة الدينّية التي ن�شاأ عليها، واأن ي�شتعني امل�شيحّي بامل�شلم، وامل�شلم بامل�شيحّي، 
ا، اأي كي يبلغ كلٌّ منهما حّد احلّرّية  ا ويكون امل�شيحّي م�شيحيًّا حقًّ كي يكون امل�شلم م�شلًما حقًّ
املطلقة، امل�شلُم باأن ُي�ْشلم نف�شه هلل وحده، وامل�شيحيُّ باأن ُيحّب اهلل يف النا�ص جميًعا. يف مثل 

هذه احلّرّية تكتمل اأن�َشنة الإن�شان.

ي  وحتــدِّ الدينيُّ  احلــوار  وامل�شيحيَّة،  الإ�ــشــالم  ك��ت��اِب��ك  طبع  ���ًرا  م���وؤخَّ اأُع��ي��د  لقد 
احلداثة )بالفرن�سيَّة( الذي كان �سدر عام 1973، وتقول فيه »كيف التوفيق بني م�سيحيَّة 
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ه، واإ�سالم م�سادٌّ للتثليث، م�سادٌّ  ثالوثيَّة، م�سيحانيَّة، كن�سيَّة، اخلال�ض يف عرفها هو تاألُّ
وامل�سيحيَّة  االإ���س��الم  وكفر،  م��روق  عنده  ��ه  وال��ت��األُّ الكن�سيَّة،  ملفهوم  م�سادٌّ  للم�سيحانيَّة، 
اأنَّ جوهر التجربة  �ساتيََّتني غري قابلَتني للتوفيق«، وطاملا  كمنظومَتني عقيديََّتني وموؤ�سَّ
الدينيَّة، وجمموعة احلقائق ال يطالها العقل.. ما طائلة احلوار ؟ األ�سنا يف معر�ض فل�سفة 
االإط��ار  اإيجاد  ثقافيَّة، وحت��اول  اإىل ظواهر  االأدي���ان، حتيلها جميعها  خ��ارج  تِقف  للدين، 

املمكن لتعاي�سها ال�سلمّي ؟
�شحيح اأيّن اأعالج هذه امل�شائل على الطريقة الفل�شفّية، فكانت معاجلتي لها �شربًا 
بدًل من  ال�شلمّي  والتعاي�ص  التالقي  اإمكان  تبيني  الغر�ص من ذلك  الدين. وكان  فل�شفة  من 

املجادلة وامل�شارعة. فكان ذلك تتّمة لعملي التوثيقّي الذي حتّدثت عنه �شابًقا. 
و�شحيح اأّنه، ملّا اعتقد كّل متدّين باأّن دينه هو وحده احلّق، انتفى اإمكان احلوار. 
و�شحيح اأّنه، ملّا كان مو�شوع الكالم الدينّي ميتنع اإخ�شاعه للعقل الب�شرّي املتناهي القدرات، 
اإىل  التقّيد بالكالم الدينّي  انتقلنا من  اإذا  اإمكان احلوار بامتناع فهم مقّوماته. لكن  انتفى 
حتليل الأديان مبا كانت ظاهرات اإن�شانّية، اأمكن الكالم فيها وحتليلها وتاأويلها باإرجاعها اإىل 
جوهرها، وحماولة تبيني مرافق الختالف فيما بينها وما قد ميّكن من تقارب بع�شها اإىل 
بع�ص. وهذا بال�شبط ما حاولت القيام به. فلم اأتكّلم يف الأديان كالم املتدّين، بل تكّلمت فيها 

كالم حتليل الظاهرات وتاأويلها.
لت اإليه. يبقى اأيّن اأخذت على من قال بوجود علم  وقد ذكرت يف ما �شبق ما تو�شّ
امل�شيحّيني.  الالهوت عند  اأم علم  امل�شلمني،  الكالم عند  ا�شمه علم  اأكان  الإلهّيات،  يتناول 
ا بّيًنا بني تقرير اأّن اهلل والإلهّيات تفوق قدرات العقل الب�شرّي بحيث ميتنع  فاإيّن اأرى تناق�شً
اأّن اهلل  عليه فهم املقولت الدينّية والتكّلم فيها، وبني كرثة التكّلم فيها. ففي املبداأ الدينّي 
لي�ص كمثله �شيء، واأّنه املتعايل املطلق. فما ميكن اأن يعنى الكالم الب�شرّي متى كان كالًما يف 

اهلل ويف �شفاته ويف اأفعاله ؟

كنت تراهن، يوم و�سعك الكتاب املذكور، على انح�سار الظاهرة الدينيَّة. هل ما 
زال هذا الت�سخي�ض دقيًقا يف ع�سر االأ�سولّيات وعودة املقّد�ض ؟

اأذكر اأيّن قلت اأّن الدعوة اإىل احلوار، ولو مل يكن هذا احلوار حواًرا بالفعل، ملجّرد 
خ�شم  وجود  بفعل  وىّل  قد  والتخا�شم  املجادلة  زمن  اأّن  تفرت�ص  احلــوار،  اإىل  دعوة  كونها 
يتحّدى الديَنني املتخا�شَمني على ال�شواء، هو احلداثة الوافدة من الغرب. فوجب الت�شامن 
ملواجهة التحّدي. وملّا يزل اعتقادي اأّن الدعوة اإىل احلوار قائمة اإىل جانب بروز الأ�شولّيات 

وعودة املقّد�ص.
ا مالرو، اإذ قال اإّن القرن احلادي والع�شرين  عودة املقّد�ص، لعّلها عبارة اأطلقها تنّبوؤً
ا اأو ل يكون. واملقّد�ص كان وملّا يزل، والعودة املذكورة اإمّنا تدّل على انت�شار هذه  يكون قرًنا دينيًّ
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الظاهرة يف و�شائل الإعالم. والأ�شولّيات كانت من قبل نا�شطة، ولو مل يكن ن�شاطها منت�شًرا 
يف الواقع ويف و�شائل الإعالم كما هي الآن.

ثّم يل اعرتا�ص على الت�شميات. فاملقّد�ص قد يعني ‘مو�شة’ بع�ص النا�ص، ينتقلون 
من الدين الذي ن�شاأوا عليه اإىل اأديان اأخرى، من مثل البوذّية مثاًل. ل اأرى يف ذلك �شيًئا من 
املقّد�ص. اأّما الأ�شولّيات، فاعرتا�شي اأّن التم�ّشك باأ�شول دين ن�شاأ الواحد عليه اأمر �شرورّي 
ا  تقليديًّ ت�شميته  بالأحرى  يجب   fondamentalisme واأ�شولّية  ا  اأ�شوليًّ ا  ي�شّمى خطًّ فما  حياتيًّا. 

.traditionalisme وتقليدّية
الدين يف  ول من  املقّد�ص  لي�شت من  الظاهرات  اأّن هذه  اأرى  ال�شوؤال،  جواًبا عن 
�شيء. اأرى باحلرّي اأّنها حركات �شخ�شّية اأو �شيا�شّية الطابع والطبع، اّتخذت الدين واملقّد�ص 
مطّية لأغرا�ص �شخ�شّية اأو �شيا�شّية. ذلك اأّن العي�ص يف الظروف الراهنة اأمر �شاّق يتطّلب 
فيتوّهم  اإليه،  يطمئّن  ملجاأً  يعتقده  ما  اإىل  ال�شخ�ص  في�شعى  واملناف�شة،  اجلهد  من  الكثري 
يف  والتقليدّية،  احلياة.  وقائع  من  بهروبه  م�شكالته  يحّل  مثاًل  الرتان�شندنتايّل«  »التاأّمل  اأّن 
غالب احلالت، اإن هي اإّل انتفا�شة من ي�شعر باأّن �شكل هوّيته املعهود قد يفقده بفعل الهجمة 
الب�شرّية  املجتمعات  اأّن  والواقع  الإ�شتعمار.  ع�شر  نهاية  اإّنه  قيل  ما  تبعت  التي  الإمربيالّية 
حقوق  اإعالن  مبثل  وتت�شرّت  والإ�شتعباد.  والإ�شتغالل  والإ�شتيالء  التو�ّشع  غريزة  على  تقوم 
الإن�شان، موهمة ال�شعفاء باأّن لهم ما لالأقوياء. وترّبر تعّديها واإرهابها باإظهاره على اأّنه رّد 
على اإرهاب، يف حني اأّن الإرهاب الذي تّدعي حماربته اإن هو اإّل دفاع عن النف�ص يقوم به من 
عانى من اإرهاب الأقوياء. فيبدو اأّن العالقات بني املجموعات الب�شرّية ي�شّورها الأقوياء على 
ما يخدم م�شاحلهم، ويرغمون النا�ص على ت�شديق اأقوالهم الكاذبة، فيحاولون جّرهم وراء 

ما �شّموه »حمالتهم ال�شليبّية.«
واأّنه منوذج جمتمعّي ي�شلح  املا�شي،  �شيًئا من  لي�ص  الإ�شالم  اأّن  اإذًا هو  فالطرح 

اليوم كما �شلح يف املا�شي، بل اأّنه النموذج الوحيد ال�شالح لأّي جمتمع اإن�شايّن.
ثّمة طريقة لإثبات هذا القول تقوم باإظهار امل�شكالت التي يثريها ما ي�شّمى بالعامل 
احلّل  بــاأّن  القوَل  املــراد  كان  اإذا  اأّمــا  لها.  حّل  تقدمي  على  الإ�شالم  قدرة  واإظهار  احلديث، 
اإظهار  القول، تقوم على  اأخرى للربهان على  الإ�شالمّي هو الأف�شل، فوجب اعتماد طريقة 
العيوب التي ت�شوب النموذج املناف�ص الذي يّدعي اأّن لديه احللول الأكرث مالءمة للم�شكالت 

الراهنة يف املجتمعات الب�شرّية... 
اال�سالم  وال��غ��رب،  اال���س��الم  كتابي  من  الثاين  الف�شل  يعر�شه  الــذي  النقد  اأّمــا 
والعلمانية، فاإّنه يرتّكز على الطابع الذي يدفع اإىل نبذ فورّي للنموذج املجتمعّي الغربّي، األ 
وهو العلمانّية، مبا هي بدت كاأّنها مرادفة لاّلدينّية والإحلاد، لكونها وليدة املاّدّية، علًما اأّن 

املاّدّية هي، يف نظر الإ�شالمّيني، اأ�شا�ص احل�شارة الغربّية.
ولكي تظهر بو�شوح ماآخذ الإ�شالمّيني على احل�شارة الغربّية، يعر�ص الف�شل الأّول 
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والغرب، واختالفات  الإ�شالم  التاريخّية بني  العالقات  اأي  الإنتقادات،  لهذه  ال�شامل  الإطار 
هذين العامَلني الثقافّية والإجتماعّية.

نات اأخرى يف املنظومة الثقافيَّة،  ن من جملة مكوِّ طاملا اأنَّ الدين لي�ض �سوى مكوِّ
ملاذا التقوقع يف احلوار الدينّي؟ ملاذا ال نتَّجه اإىل حوار الثقافات ؟

الدينّي  بطابعها  متّيزت  العربّية  الثقافة  راأيــت  لكّني  ال�شّحة.  كّل  �شحيح  هذا 
ثّم  الثقافات.  حــوار  من  فرع  اأّنــه  على  الدينّي  احلــوار  مو�شوع  مبعاجلة  فقمت  الإ�شالمّي، 
ا من حوار  اأخذت يف معاجلة مو�شوع الرتاث العربّي واحلداثة الغربّية على اأّنه فرع هو اأي�شً
الثقافات. فو�شعت يف هذا احلوار خم�شة كتب تناولت فيها الفكر العربّي والتحّول الثقايّف، 

اأتبعتها باأربعة تناولت فيها ماآخذ الإ�شالمّيني على الثقافة الغربّية احلديثة.
ففي كتابي قراءة للفكر العربّي احلايّل، حّللت معامل الثقافة العربّية التقليدّية، 

ومعامل الثقافة الغربّية احلديثة. وقد عر�شت ذلك جواًبا عن �شوؤال �شابق.
لكّني اأقّر اأيّن مل اأتناول مو�شوع ت�شنيف الثقافات يف العامل ومقارنة بع�شها ببع�ص، 
وطرح ما ميكن اأن تلتقي عليه... واأقّر اأيّن مل اأتعّر�ص مل�شائل حم�ص علمّية... فيزياء، ريا�شّيات...

عود اإىل االأنا

اإليك. ملفت تغيُّبك داخل  بعد هذه اجلولة على موؤلَّفاتك واأطروحاتك، نعود 
ك، وامتناعك عن اأيِّ اإ�سارة اإىل نف�سك، حتى اإنَّك رف�ست يف جواب �سابق لك اأن تكون  ن�سِّ

كتبك تعربِّ عّما تعتقد، كاأنَّ يف االأمر تهمة !
Le moi est haïssable ! )الأنا َبِغي�ٌص(. 

��ة  ���ك بقيت على اجل��ذريَّ اأنَّ ثك  ال��زم��ن عليك ؟ ي�سعر م��ن يحدِّ ك��ان مفعول  م��ا 
ر العمر زوايا الفكر ؟ ر نف�سه اللذين اتَّ�سمت بهما كتاباتك االأوىل، اأال يدوِّ نف�سها، والتحرُّ

البديهّيات  مــن  التحّرر  عمل  ومــزاولــة  الإي�شاحات  بع�ص  مــع  م�شتقيم  اخلــّط 
الوهمّية...

ثني عن ال�سيخوخة...  حدِّ
كانت اإحدى خالتي املتقّدمة يف ال�شّن تقول ملن يريد معانقتها: »اخلتيارّية بيقّرفوا«!

ا  قد يكون يف هذا القول الكثري من احلكمة والواقعّية... لكّن ال�شيخوخة هي اأي�شً
كما قلت �شابًقا عودة اإىل الطفولة... وهذه العودة هي ما يكّون القيمة الأ�شا�شّية لل�شيخوخة. 
فالطاعن يف ال�شّن، وقد اخترب احلياة مليًّا، وعلى الرغم من ت�شاوؤل ن�شاطه اجل�شدّي واأحياًنا 
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العقلّي، عاد اإىل حكمة الأطفال. فالطفل لي�ص له عقائد ثابتة، بل هو حّر متحّرر... هو منفتح 
على كّل ما يكّون حميطه من ب�شر واأ�شياء... كذلك ال�شيخوخة جتعل حاملها يرى كّل ب�شرّي 
ا، يتعامل معه كاإن�شان من دون و�شفه باأّنه اأبي�ص اأو اأ�شود، اأو من هذا  اأّوًل واآخًرا كائًنا اإن�شانيًّ
اأو ذاك... يرى الإن�شان كما يبدو كاإن�شان وكما تظهره معامالته واأفعاله... اأرى، يف  الدين 
�شيًخا  �شيًخا،  وما زلت... طفاًل  ال�شيخوخة منذ طفولتي،  اأيّن كنت يف  الو�شف،  �شوء هذا 
العائد طفاًل  ال�شّن  الطاعن يف  فاأرى  واحلنان،  العطف  اإىل  بحاجة  الطفل  وكما   ...! طفاًل 
ي�شعر مبثل هذه احلاجة... واإن مل يتاأّت له الفوز مبا يلّبيها... ويبقى را�شًيا... ومن امل�شّنني 
من هو كالأطفال، يحّب اللعب... فقد يلعب يف الكتابة اأو يف القراءة اأو يف املنادمة اأو يف اأّي 
خدمة تطلب منه يف نطاق ا�شتطاعته...  ويف اآخر املطاف يرى امل�شّن اأّنه ما عاد من الزمن 

احلا�شر... بل اأّنه منذ ظهوره يف الكون كان ل �شيء يذكر !

ماذا عن الوحدة ؟ هل يوؤن�سك حديثك امل�ستمرُّ مع نف�سك وي�سلِّيك عن رفقة 
ت�سبغها احلكمة؟  التي  الهدايا  اأك��رم  اإح��دى  اأبيقور  قال  كما  ال�سداقة  األي�ست  االآخرين؟ 

فماذا عن اأ�سدقائك ؟
تعاملي مع تالميذي  كّل من كتب بكوين قراأت ما كتب... وطال  طال حديثي مع 
من  يل  ثّم  اأ�شدقائه...  من  اأكــون  اأن  ارت�شى  من  ومنهم  تدري�شي...  �شنوات  يف  وطاّلبي 
الأ�شدقاء من ارت�شاين �شديًقا... ل اأبادر بطلب ال�شداقة كي ل ‘اأتّقل دّم’ على اأحد ! اأّما 

اإذا ارت�شاين اأحدهم �شديًقا، فذلك ي�شعدين... 
هل اأحرجك اإذا ما �شاألتك هل ترت�شينني �شديًقا اإن حاولت اأن اأكون خفيف الظّل 

ما اأمكن ؟

ماذا عن احلّب؟ 
ا باهلل...  ربيت على »حّب اهلل وحّب النا�ص«، مبن فيهم العدّو وامل�شيء، حبًّ

‘احلّب’  اأّن ما ي�شّمى  اأرى  الب�شرّي الطبيعّي...  اأخفي تقديري اخلال�ص للحّب  ل 
لوله ملا كان للحياة من ‘طعم’، �شرط اأن يكون احلّب ي�شمل جميع الأبعاد التي يتكّون منها، 
ال�شيكولوجّي  البعد  اإىل  احّتاد ج�شَدين لالإجناب، �شعوًدا  البيولوجّي مبعنى  البعد  بدًءا من 
بحقوق  العــرتاف  يتّم  حيث  الإجتماعّي  البعد  واإىل  ني،  �شخ�شَ احّتــاد  مبعنى  احلــّب  حيث 
الزوَجني والأولد ويتّم ان�شجام املجتمع ومنّوه، واإىل بعد املقّد�ص مبعنى اأّنه يف احلّب تكتمل 
اأّن  الإن�شان كائًنا مقّد�ًشا... علًما  ال�شاملة لكون  والإن�شانّية  املتحابَّني  اإن�شانّية كّل واحد من 

هذه الأبعاد تتداخل... وقد ينف�شل بع�شها عن بع�ص...
ولعّلي لو ربيت على طريقة مغايرة لكنت مثل �شائر النا�ص الطبيعّيني... ثّم فاتني 

‘احلّظة’ مع تقّدمي يف ال�شّن.

الثورة واخليبة وما بينهما
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ا يكاد يكون �سوفيًّا، بني كتبك...  تبدو يل را�سًيا، ر�سً
الر�شا تعّلمته ومار�شته وما اأزال اأو اأحاول... ت�شّوف... اإذا �شئت، �شرط اأن يكون 
الر�شا بالواقع... الكتب حقلي، والكتابة عملي ‘كفاّلح’، ل اأعرف اأّي مهنة غريها اأمتهنها. 
يف معر�ص الكالم على الت�شّوف، اأذكر حديًثا جرى بيني وبني �شديقي ال�شيخ �شفيق جرادي، 
قلت  احلديث،  �شياق  يف  والعرفان.  بالت�شّوف  �ص  ومتخ�شّ احلكمّية  املعارف  معهد  موؤ�ّش�ص 
اإيّن اخرتت لنف�شي طريقة الفل�شفة. فقال اإّن ذلك مّما يقبل به العرفاء. اإًذا كنت، من حيث 
اأّن  ا  اأي�شً اأذكر  الطالب...  كما  الطريق   على  اأو  العرفاء،  اأو  املت�شّوفني  اأدري، من عداد  ل 
املت�شّوف يطلب املالمة، لكونه ل يكرتث ملا يتعّلق به النا�ص من معتقدات وقواعد ولياقات، اإذ 

اإّنه يطلب الحّتاد باهلل ويرى الكون ج�شًما واحًدا اأجزاوؤه الكائنات جميًعا.

واملوت ؟
اأهاًل و�شهاًل به متى حان وقته. اأذكر اإعجابي بق�شيدة فينيي Vigny ‘موت الذئب’، 
حيث ي�شف كيف ميوت الذئب من دون اأن ُي�شمع �شوًتا... ثّم العربة على ل�شان الذئب : اأنني، 

بكاء، كالم، هذا ما يفعله اجلبان اخل�شي�ص... تعّذب ومت �شامًتا !
اأّما اإذا ق�شدت معرفة راأيي يف ما بعد املوت، فاإّنه ل ي�شعني اإّل القول : ل اأدري! 
ال�شياق يح�شرين ما قراأته حني  النا�ص... يف هذا  لكّل  يبدو  يتحّلل، كما  اأّن اجل�شد  ما عدا 
 Madame de ومدام دي �شيفينيه Bossuet كنت اأدّر�ٍص الأدب الفرن�شّي : اجتمع يف ندوة بو�ّشويه
Sévigné، وكانت مك�شوفة الرقبة والكتفني. فقال لها بو�شويه : كّل هذا �شي�شري تراًبا. فاأردفت: 

.Ça sera, Monseigneur, mais ça n’est pas ! شي�شري تراًبا، يا �شّيدي، لكّنه لي�ص تراًبا الآن�

ماذا عن ‘الالمتناهي’ الذي يتطابق فيه الواقع واملعنى ؟
لي�ص يف متناول الب�شريِّني... اإّل اأينِّ قلت اأحياًنا يف بع�ص كتاباتي، م�شتعماًل املقولت 
ة، اإّنه من املمكن، اأنرتوبولوجّيا، اعتبار اهلل، اإله الأديان، هو املعنى الذي يطلبه الواقع  الدينيَّ
، واعتبار الإن�شان هو الواقع، اأي جت�شيد وحتقيق اأو موقعة اهلل... من يدري !... لعلَّ  الإن�شاينُّ
الكون بكامله هو يف اآن الواقع واملعنى، اأو هو الواقع الطالب لقاء معناه... بال نهاية... هذه 

ة الكون... الواحد ! هي تاريخانيَّ

اأِمن كلمة اأخرية يف ختام حواراتنا؟
 ... ou mâllon ...اإمّنا لعب هي احلياة... �شّيان عندي ما كان ويكون

القّراء  و�شفاء  �شفاءك  اقتحامي  على  وعــذًرا  معاناتكم...  وللقّراء  لك  واأ�شكر 
وتعكريه... اإّل اإذا كان قد راقت لكم امل�شاركة يف لعبة الكالم هذه... وهي لعبة احلياة.

َب�سكال حّلود
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خمتارات من كتابات بول�ض اخلوري

I الثقافة

اأ مقومات الثقافة1
يف الأ�شل، جند موقًفا اإجماليًّا من الكائنات ومن احلوادث، اأي موقًفا من الكون 
اأبعاد كيانه،  اأّن الإن�شان، بجميع قدراته وجميع  مبا هو واقع معطى. واإجمالّية املوقف تعني 

ان�شّب يف عالقته بالكون على نحٍو بات وجوده معه يتحّدد بهذا املوقف.
ملبداأٍ  تبًعا  الواقع  قبول  موقف  املثال،  �شبيل  على  منها،  اأ�شكال،  على  واملواقف 
الواقعّية يف نظرّية فرويد، وموقف ر�شى الت�شليم تبًعا ملبداأٍ الرواقّية، وموقف الرف�ص الذي 
يتمّيز به �شّن املراهقة، وموقف التمّرد يف نظرّية األبري كامو، وموقف العتماد على القدرة 
رمًزا  بات  الذي  البطل  هذا  الإغريق،  عند  بروميتيو�ص  الأ�شطورّي  بالبطل  املتمّثل  الذاتّية 
ومثاًل لالإن�شان الع�شرّي. واأيًّا كان املوقف الأ�شا�شّي، فهو ينعك�ص اأو يعرّب عن نف�شه، منتقاًل 
املجالت  تتكّون من جملتها  اأربعة  اأو جمالت  اأ�شكال  مو�شوًعا، يف  كونه  اإىل  ذاًتا  كونه  من 

والن�شاطات التي تتحّدد بها وتوؤّديها الأنظومة الجتماعّية الثقافّية.  ]...[
هي  الثقافّية  البنية  منها  تتكّون  التي  العنا�شر  هذه  اأّن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  هنا 
واختالفات  فوارق  احتمال وجود  الطابع اجلماعّي، مع  الذهنّية ذات  البنية  نف�شها عنا�شر 
زْد على  تعبرًيا عنها.  ا�شتعمالها  اللغة وطرائق  الأنظومة جتد يف  اإّن هذه  ثّم  الأفــراد.  عند 
هو  ما  ومنها  هو جوهرّي  ما  منها  تغيريات،  يحدث  واجلماعّي،  الفردّي  الختبار،  اأّن  ذلك 
عر�شّي، يف بنيان العنا�شر. ومن هذه التغيريات ينتج م�شرٌي اأو تاريٌخ ذو طابع خا�ّص تتمّيز 
اأّنه يتطّور وفًقا للبنية  اإّل  به الأنظومة الجتماعّية الثقافّية. وهذا امل�شري يحكمه الختبار. 

الثقافّية الأ�شا�شّية باعتبارها من الثوابت.
ب و�سف االأنظومة الثقافّية

احلياة  مرافق  جممل  هي  الثقافة  ــاأّن  ب القائل  املــبــداأ  من  الو�شف  هــذا  ينطلق 
اجلماعّية، مبا هي نتاج الن�شاطات الإن�شانّية وتعبري عنها، وبالتايل مبا هي جتّلي القدرات 

مة للكائن الب�شرّي. والأبعاد املقوِّ
التقنية  جمالت  وهي  اجلماعّية،  احلياة  منها  تتاأّلف  التي  املرافق  اأّوًل،  هناك، 
والأدوات  عة  امل�شنَّ الأ�شياء  التقنية  في�شمل جمال  والدين.  واملجتمع  والعلم  والأخالق  والفّن 
ال�شلوك  اأمناط  الأخالق  وي�شمل جمال  والأ�شاليب.  الأعمال  الفّن  وي�شمل جمال  واملهارات. 
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والعادات والقواعد. وي�شمل جمال العلم املعارف والنظرّيات واملناهج. وي�شمل جمال املجتمع 
العالقات والأحكام والُنظم الجتماعّية والقت�شادّية وال�شيا�شّية. وي�شمل جمال الدين العقائد 

مة للمجتمع الدينّي. والعبادات والفنون الدينّية والأخالق امل�شتوحاة من الدين والُنظم املقوِّ
اأو  للحياة  احلافزة  القَيم  من  قيمة  ت�شتقطبه  املرافق  هذه  من  كالًّ  اأّن  نلحظ  ثّم 
هي،  املثالّية،  املو�شوعّية  ال�شروط  باعتبارها  القَيم،  وهــذه  واجلماعّي.  الفردّي  الن�شاط 
على التتايل، بالن�شبة اإىل املرافق الثقافّية املذكورة، املنفعة، واجلمال، واخلري، واحلقيقة، 

والإن�شان الآخر اأو اخلري العاّم، واهلل.
الثقافّية  واملرافق  القَيم  مع  املتوافقة  املختلفة  واملواقف  الن�شاطات  نلحظ  ثّم 
املذكورة. وهي ن�شاطات ومواقف مزدوجة بالن�شبة اإىل كّل قيمة وكّل جمال. فالإن�شان، فرًدا 
اإىل  بالن�شبة  وهو،  التقنية.  وم�شتهِلك يف جمال  منِتج  املنفعة،  اإىل  بالن�شبة  اأو جماعًة، هو، 
جمال  يف  وحاكم  فاعل  اخلري،  اإىل  بالن�شبة  وهو،  الفّن.  جمال  يف  ق  ومتذوِّ مبِدع  اجلمال، 
الأخالق. وهو، بالن�شبة اإىل احلقيقة، مبتِكر وناقد يف جمال العلم واملعرفة. وهو، بالن�شبة 
اإىل الإن�شان الآخر، يف موقف الباحث عن التجّمع وموقف الباحث عن الّت�شال وامل�شاركة 
والتنظيم يف جمال احلياة الجتماعّية. وهو، بالن�شبة اإىل اهلل، يكتفي بالإميان اأي بالت�شليم 

والطاعة، اأو ي�شعى اإىل حتقيق ذاته يف اأ�شمى اأبعادها الإن�شانّية.
واأخرًيا نلحظ ال�شروط الذاتّية، اأي الكفايات والقدرات التي توؤّهل الإن�شان ليقوم 
ل لإنتاج ما  بالن�شاطات ويّتخذ املواقف املذكورة. وهي، يف جمال التقنية، الذكاء العملّي املوؤهَّ
ينفع، واحلاجات التي ي�شعى امل�شتهلك اإىل تلبيتها. وهي، يف جمال الفّن، العبقرّية، اأي القدرة 
اأي القدرة على متييز اجلميل من القبيح. وهي، يف جمال الأخالق،  على الإبداع، والذوق، 
الإرادة اأو القدرة على الفعل، وال�شمري اأو القدرة على احلكم يف ما هو خري وما هو �شّر. وهي، 
يف جمال العلم واملعرفة، الذكاء النظرّي واملبدع، القادر على اإنتاج املعرفة واكت�شاب العلم، 
اأو القدرة على متييز احلّق من الباطل. وهي، يف جمال احلياة اجلماعّية،  والروح النقدّية 
للعالقات  العقاليّن  التنظيم  على  والقدرة  بالطماأنينة،  ال�شعور  اأجــل  من  التجّمع  غريزة 
ال�شلطة  خ�ّص  ما  ويف  والأمــوال  اخلــريات  خ�ّص  ما  يف  الأفــراد  بني  والعالقات  الجتماعّية 
واحلكم. وهي، يف جمال الدين، احلاجة اإىل اخلال�ص، والقدرة على جتاوز الذات �شعًيا اإىل 

املطلق.
اأّولهما  كّلها.  الثقافة  فيهما  جتتمع  عن�شَرين  باإ�شافة  الثقافّية  الأنظومة  وتكتمل 
اللغة مبا هي اأداة التثقيف وحاملة الثقافة وحافظتها، وثانيهما التاريخ مبا هو دينامّية الإبداع 

الثقايّف وف�شحة وجود الثقافة يف جتّلياتها وتطّورها. ]...[
يبقى النظر يف العالقة بني الفل�شفة والثقافة.  ميكن اأّوًل ت�شّور هذه العالقة على 
اأو قطاعات  وجوًها  اعتبارها  الثقافّية ميكن  فاملجالت  والتفكري.  العي�ص  بني  العالقة  غرار 
للحياة اأو لالأن�شطة الإن�شانّية، يف حني اأّن الفل�شفة لي�شت اأيًّا من هذه الأن�شطة، بل هي اإعمال 

بول�ض اخلوري
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الفكر يف هذه املجالت، وهي تفّكر يف اأ�شا�ص الأن�شطة واملنَتجات الثقافّية ويف قيمتها. لكن، 
انطالًقا من ذلك، اأمكن القول اإّن الفل�شفة هي �شكل الثقافة املتمّيز، لكون التفكري والوعي هما 
الدرجة الأ�شمى للعي�ص الإن�شايّن وتاأ�شيل هذا العي�ص. وثّمة مقاربة ثالثة للعالقة بني الفل�شفة 
والثقافة، هي مفهوم الرباك�شي�ص praxis اأي التطبيق العملّي. لي�شت الرباك�شي�ص موقف التاأّمل 
ا جمّرد  الذي يف�شل الفيل�شوف عن العامل وعن م�شكالت احلياة الواقعّية. وهي لي�شت اأي�شً
behaviorism. الرباك�شي�ص، مبا  فعل اأو تطبيق كما هو الت�شّرف الآيّل يف النظرّية ال�شلوكّية 
هي فعل اإن�شايّن، هي الفعل الواعي والعقاليّن. ومن هذا الوجه اأمكن و�شف الفل�شفة باأّنها 
اإثبات مقت�شى احلقيقة يف قلب الواقع، كي  ُيعنى بالواقع املح�شو�ص، ويحاول  موقف نقدّي، 

يتكّون الواقع على حقيقته.

II الثقافة العربّية2

العربّية،  اللغة  هي  عنا�شر،  اأربعة  يف  تلخي�شها  ميكن  العربّية  الثقافة  مقّومات 
والإ�شالم، والنظرة الدينّية ال�شرقّية اإىل العامل، وبنية الإن�شان العربّي الذهنّية الناجتة عن 

العنا�شر الثالثة الأوىل.
اأ اللغة العربّية

العن�شر الأّول هو اللغة، لأّنه، اإذا جتاوزنا ال�شكلّيات القانونّية التي تق�ّشم، وجدنا 
اأّن الرباط اللغوّي ي�شّكل الأ�شا�ص الثابت للت�شامن الطبيعّي، وذلك مبقدار ما يتكّون املجتمع 
وامل�شاركة يف  بالّت�شال  ما  اإىل جمتمٍع  النتماء  اأّنه ميكن  �شحيح  وامل�شاركة.  الّت�شال  من 
اللغوّية.  الإ�شارات  فقط  ولي�ص  الإ�شارات،  اأنواع  كّل  ت�شّم  الرموز  من  �شاملة  اأنظومة  اإطار 
اأو  العربّية  اللغة  جهل  مع  حّتى  العربّية،  الذهنّية  البنية  جوهر  امتالك  من  ميّكن  ما  وهذا 
اأّن البلدان العربّية تتعّرف على طابعها العربّي عندما  ا  عدم الكتابة بها. لكّنه �شحيح اأي�شً
�شعيد  على  اأو  الر�شمّية  الن�شاطات  �شعيد  على  اإن  ال�شائدة،  اللغة  هي  العربّية  اللغة  تكون 
احلياة اليومّية. هنا جتدر الإ�شارة اإىل الفرق بني اللغة العربّية الف�شحى واللهجات العربّية. 
اللهجات اأداة احلياة اليومّية، فهي تختلف باختالف املجموعات الإن�شانّية، وتتطّور مبوجب 
حاجات كّل جمموعة، وت�شتوعب دومنا تبديل ما تاأخذه عن اللغات الأجنبّية. وهذا ما يف�ّشر 
ة. على عك�ص ذلك، ت�شّكل العربّية  �شعوبة التفاهم عندما يتكّلم املتخاطبون كلٌّ بلهجته اخلا�شّ
الف�شحى، وهي اأ�شا�ص اللهجات املختلفة، ال�شورة الثابتة لّلغة، والتعبري املتعاَرف عليه عن 

الثقافة العربية.
اللغة  القراآن،  لغة  اأّوًل  فهي  العرب.  عند  الف�شحى  لّلغة  املميَّزة  املكانة  هنا  من 
ويوؤخذ  اإّل  عربّي  من  لي�ص  ثّم  والعبادة.  ال�شالة  لغة  واملبني،  النهائّي  التزيل  لغة  املقّد�شة، 
وي�شل  املكتوب.  النرث  اأو  اخلطابّي  النرث  ببيان  اأو  ال�شعرّية،  اللغة  اأو  القراآنّية  اللغة  ب�شحر 
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لي�ص فقط  وذلك  العلم،  لتمّلك  مرادًفا  العربّية  اللغة  اإىل حّد جْعل متّلك  اللغة هذا  اإجالل 
لأّن اللغة، يف اآخر املطاف، تعرّب عن كّل �شيء، بل لأّن علم اللغة بذاته ُيعترب العلم الأ�شا�شّي. 
واأخرًيا ل ميكن اإغفال الواقع التاريخي، واقع اأّن اللغة العربّية يف الع�شر الو�شيط كانت لغة 
الثقافة  لأّن  وذلك  زمنها،  يف  منهما  كلٌّ  الالتينّية  واللغة  اليونانّية  اللغة  كانت  كما  الثقافة، 

العربّية يف الع�شر الو�شيط كانت الثقافة على الإطالق …
ب االإ�سالم 

من  جوهريًّا  عن�شًرا  الإ�شالم  كون  بدليل  مقّد�ص،  طابع  له  لّلغة  الحــرتام  هذا 
الرتادف،  حّد  اإىل  متالزَمني  العربّية  والثقافة  الإ�شالم  يكون  اأن  العربّية.  الثقافة  مقّومات 
اإىل  القول،  ميكن  امل�شلمني.  العرب  اأغلبّية  ذهن  يف  ال�شّك  اإليه  يرقى  ول  به  م�شلَّم  اأمٌر  هو 
اإّن القراآن �شَنع اللغة العربّية و�شّوى الثقافة العربّية. ولي�ص ما يدعو اإىل ا�شتغراب  حدٍّ ما، 
ذلك اإذا تنّبهنا اإىل اأّن الدين، حني تعرّب عنه لغة جمموعة اإن�شانّية، ي�شهم بذلك يف تثبيت 
زة لهذا  هذه اللغة. وذلك لأّن وظيفة الدين يف جمتمٍع ما هي التعبري املثايّل عن القيم املميِّ
املجتمع اأو الحتفاظ بها �شاملة دومنا م�شا�ص. على هذا النحو، ميكن القول اإّن الإ�شالم يحتوي 
جوهر الثقافة العربّية، قيمها ومواقفها وت�شّوراتها الثابتة. ومن ناحية ثانية، اإّن تطّور الثقافة 
ا عن طريق ا�شتيعاب الرتاث الفل�شفّي والعلمّي اليونايّن وال�شرقّي  العربّية التاريخّي، خ�شو�شً

ومن َثّم اإغنائه، كان مل�شلحة الإ�شالم، ملجده وعظمته.
هذا التالزم بالذات بني الدين الإ�شالمّي والثقافة العربّية ي�شّكل اأ�شا�ص التحّفظ 
فهم، من  ولذا  م�شيحّيون.  واأّنهم  اأّنهم عرب  واعون  امل�شيحّيني. هم  العرب  من  الكثري  عند 
الثقافّية  العروبة  اإىل  انتمائهم  يتخّلوا عن  اأن  و�شك  على  والدين،  الثقافة  بني  جّراء اخللط 
ليحتفظوا بانتمائهم الدينّي اإىل امل�شيحّية. وهم بدورهم مييلون اإىل اخللط بني الدين امل�شيحّي 
واحل�شارة اأو الثقافة امل�شيحّية، وتراهم يبحثون عن هذه الثقافة اإّما يف ما�ٍص وىّل، واإّما يف 
ثقافات اأجنبّية، اأوروبّية يف الغالب، يعتقدون اأّنها متّثل الثقافة امل�شيحّية واحل�شارة امل�شيحّية.

لإزالة  وامل�شيحّيني،  امل�شلمني  العرب،  الكثري من  يبدو، جهود  ما  تلتقي، على  هنا 
من  بو�شوح  يتمّيز  ديًنا،  بو�شفه  فالإ�شالم،  الالزمة.  التمييزات  اإىل  باللجوء  التفاهم  �شوء 
ثقافّية  قاعدة  على  العربّية  الوحدة  توؤ�ّش�ص  اأّنها  الروؤية  هذه  ح�شنات  من  العربّية.  الثقافة 
من  الإ�شالمّي،  الرباط  يتغّلب  ثانية،  ناحية  من  لكن،  دياناتهم.  كانت  ا  اأيًّ العرب  ت�شتقطب 
اأّن  حيث ُبعُده العاملّي والإن�شايّن، على الرباط الثقايّف العربّي. ومع ذلك جتدر الإ�شارة اإىل 
اأن  اإىل  ثمن  باأّي  ت�شعى  اأو  الإ�شالمّي،  الطابع  يحمل  ل  ما  كّل  تنّحي  قد  الإ�شالمّية  الوحدة 
ُتخ�شع كّل �شيء للنظام الإ�شالمّي، من دون اأّي اعتبار للفروقات، بل برف�ص مبداأ التعّددّية، 

وهو اإحدى امليزات الأ�شا�شّية لروح املجتمعات الع�شرّية.
اأّن الإ�شالم، والكّل يعلم ذلك، هو دين وثقافة  اأ�شا�ص هذا اخلالف وهذا الرتّدد 
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وح�شارة يف اآن. فهو اّت�شال باهلل، واأنظومة من الت�شّورات والقيم، وتنظيم للحياة اجلماعّية. 
والكّل يعرف العبارة ال�شائعة القائلة باأّن الإ�شالم دين ودنيا. من هنا موقفان من الإ�شالم. 
ترجيح  وثانيهما  الأ�شيلة.  واحل�شارة  الثقافة  �شرط  باعتباره  الدينّي  الوجه  ترجيح  اأوّلهما 
الوجه الثقايّف باعتباره جماًل م�شتقالًّ من جمالت احلياة اجلماعّية، بل باعتباره القاعدة 
التي ينبني عليها النظام الدينّي. هذا التمييز ل يعني التعار�ص، بحيث يقت�شي اإّما الوقوف 
مع الدين �شّد الثقافة، واإّما الوقوف مع الثقافة �شّد الدين. فباإمكان العرب اأن يعملوا يف اآن 
اإقامة الوحدة الإ�شالمّية وتدعيمها متجاوزين حدود العروبة القومّية والثقافّية، وعلى  على 

اإقامة وتدعيم وحدة عربّية جتمع كّل الذين  ي�شاركون يف النظام الثقايّف العربّي.
ج النظرة اإىل الكون

من خالل معامل العن�شرين الأّولني للثقافة العربّية، وهما اللغة العربّية والإ�شالم، 
ميكن ا�شتك�شاف معامل النظرة اإىل الكون التي تتمّيز بها العروبة. هذه النظرة، وهي نظرة 
�شرقّية، وبو�شف اأدّق �شامّية، هي اأ�شا�ًشا دينّية يف جوهرها. وهي، اإذ توؤّكد وجود اهلل على اأّنه 
كائن مطلق واحد وفاعل مطلق واحد، تلّخ�ص يف هذا الوجود الإلهّي �شمولّية الكيان وجوهر 
احلقيقة. وبالتايل فاإّن �شائر ما ُيرى اأو ما يبدو اأّنه موجود، لي�ص له من حقيقة غري احلقيقة 
اأّن كيان الإ�شارة يقت�شر على كونها تدّل على غريها. فعلى  التي تتحّدد بها الإ�شارة، علًما 
املتعايل  اهلل  وجود  على  تدّل  اإ�شارة  كونهما  على  والعامل  الإن�شان  كيان  يقت�شر  النحو،  هذا 
بوحدانّيته. يف هذا املعنى، ل يكت�شب الإن�شان �شيًئا من التما�شك اإّل بف�شل العالقة التي �شاء 
ة يف �شكل التنزيل بوا�شطة الأنبياء، ويتقّبله  اهلل برحمته اأن يقيمها معه، والتي تظهر بخا�شّ
للعقل  فلي�ص  الكون،  اإىل  الدينّية  النظرة  كان هذا هو جوهر  اإذا  الإميان.  باأخل�ص  الإن�شان 
وتوّجهه.  ي�شتقّل يف عمله  اأن  العقل  اإذا كان من ميزات  ا  �شاأن كبري فيها، خ�شو�شً الب�شرّي 
فعلى هذا النحو، اإّن ما يقت�شيه العقل من ترابط منطقّي، ويعرّب عنه مبداأ العالقة والرتكيب 
ومبداأ ال�شببّية اأو احلتمّية الذي ميّكن من توّقع الأحداث، هذا الرتابط املنطقّي ُيهَمل كّلًيا، 
املنا�شــبات  وتاأكيد مذهب    atomisme الــذّرّي   املذهب  تاأكيد  املــزدوج،   التـاأكيد  يناق�شه  بل 
يوؤّكد وجود عامل  وهو  العقل،  اإّن  ثم  الإن�شايّن.  واملجال  الكويّن  املجال  occasionnalisme، يف 

اجلواهر الثابتة، تناق�شه الروؤية التاريخّية والوجودّية للواقع الإن�شايّن. التعايل الإلهّي يعرّب 
ا القول بامل�شيئة الإلهّية املطلقة arbitraire، واإذا كان كّل  عنه القول بالتوحيد، ويعرّب عنه اأي�شً
�شيء ق�شت به وقّدرته اإرادة اهلل املطلقة احلرّية، عندئٍذ يظهر معنى القول بهبائّية الإن�شان 

يف جوهره وببطالن العامل.
انطالًقا من هذا الأ�شا�ص، ومن دون ا�شتباق و�شف الذهنّية التقليدّية الذي ياأتي 
التي  العاّمة  الرموز  اأنظومة  من  جزء  وهي  التالية،  املالمح  اإ�شافة  ميكن  لحًقا،  تف�شيله 
يتمّيز بها املجتمع العربّي. اأبرز هذه املالمح بنية املجتمع الهرمّية. وهي ل تخلو من املفارقة، 
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ما  اإىل  بالأحرى  تطبيقه  يوؤّدي  الجتماعّية  البنية  يحّدد  الذي  الإ�شالمّي  الدينّي  املبداأ  لأّن 
ي�شبه الدميقراطّية الكّلية، بحيث يكون لكّل فرد اّت�شال مبا�شر بال�شريعة الإلهّية التي عرّب 
اإىل ال�شريعة الإلهّية هو الذي تقوم عليه  عنها ن�ّص القراآن املنَزل. يف الواقع، هذا الرجوع 
اأّنه اإذا كان الإن�شان خليفة اهلل يف الأر�ص، اأمكن الإ�شافة  هرمّية البنية الجتماعّية. ذلك 
اأّن العلماء العارفني بال�شريعة والن�ّص القراآيّن هم الذين ميّثلون ال�شلطة الإلهّية لدى �شائر 
اأفراد املجتمع. من ناحية ثانية، اأَرغمت مقت�شيات احلكم ال�شيا�شّي على اإقامة ت�شل�شل هرمّي 
من القادة الذين ميار�شون �شلطة ذات طابع دنيوّي، يتعار�ص مع طابع ال�شلطة التي ميار�شها 
العلماء من رجال الدين. فثّمة اإذن نظام قائم، ي�شمد طاملا متّكن من تربير وجوده بقيامه 
ي�شمل  وهو  التدّين،  اأّولها  الجتماعّية.  احلياة  بع�ص مالمح  هنا  من  الإلهّية.  ال�شريعة  على 
الدين  فرائ�ص  و�شائر  ال�شالة  توؤّلف  بحيث  بطابعه،  ويطبعها  اليومّية  احلياة  اأوجه  جميع 
والعبادة جزًءا من الفرائ�ص التي يتكّون منها الرباط الجتماعّي لالأّمة. وامليزة الثانية هي 
اأّي و�شع، اإىل اهلل بو�شفه الفاعل وال�شاهد  اأو  الرجوع امل�شتمّر واملتكّرر، مبنا�شبة اأّي حدث 
وامليزة  امل�شروط.  غري  واخل�شوع  ال�شت�شالم  موقف  تفر�ص  التي  العليا  وال�شلطة  واحلاكم 
بالعبثّية  ال�شعور  عن  ا  تعوي�شً يبدو  وبذلك  حّد،  اأبعد  اإىل  ي�شل  وهو  الت�شامن،  هي  الثالثة 
وبفقدان الكيان الذي يعرتي الفرد عندما يرى نف�شه اأمام اإله هو الكّل. هذا الت�شامن ينحو 
ا قد يتوّلد منه ما ي�شبه التزّمت الأخالقّي، والتزّمت دليل  نحو الأخّوة والتعاون، ولكّنه اأي�شً
وا�شح على اإكراه اجتماعّي يفر�ص موقف النقياد الجتماعّي الذي ُيبطل ا�شتقاللّية الأفراد.

ميزات املجتمع الإ�شالمّي هذه تن�شحب، مع الفارق، على املجتمع امل�شيحّي يف داخل 
املجتمع العربّي. يف املجتمع امل�شيحّي ُتعّد الهرمّية من الُنظم. وهذا غالًبا ما اأّدى اإىل تعار�ص 
بالنتماء  ال�شعور  يف  الت�شامن  يظهر  النحو،  هذا  على  املدنّيني.  والقادة  الدينّيني  الروؤ�شاء 
اأع�شاَءها بع�شهم  التي يربط  اأي اجلماعة  الطائفة،  الدفاع عن م�شالح  الطائفّي وبواجب 
ببع�ص الإمياُن الدينّي الواحد. وعلى هذا الت�شامن يقوم التدّين، وهو من ميزات الذهنّيات 
التقليدّية اإجماًل، ومن عالمات النتماء اإىل املجموعة الطائفّية. ومن هذا الت�شامن الطائفّي 

يتوّلد النقياد الجتماعّي �شماًنا ل�شخ�شّية املجموعة ولندماج الفرد يف املجموعة.
د البنية الذهنّية 

هذه املالمح، مالمح النظرة العربّية اإىل الكون، تنعك�ص يف بنية الإن�شان العربّي 
زة لها، ميكن اأّوًل ذكر التعّلق باملا�شي، والوفاء للرتاث، باعتبار  الذهنّية. من بني املواقف املميِّ
الرتاث موطن الهوّية. يف الوقت نف�شه ُيالَحظ موقف الرجتال، كما لو كانت اللحظة احلا�شرة 
ر والتخطيط. على الرغم من ظاهر الأمر،  وحَدها ذات �شاأن، من دون احلاجة اإىل التب�شّ
ًرا منذ الأزل، فالتكّيف مع  لي�ص من تناق�ٍص بني هذين املوقفني، لأّنه اإذا كان كّل �شيء مقدَّ
الآونة احلا�شرة يعني اّتباع اخلّطة املر�شومة وهي تتحّقق من دون اأن يبقى للمبادرة الإن�شانّية 
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غري التكّيف مع احلادث الطارئ. من هنا اللتبا�ص يف معنى ال�شلوك املتكّرر. فهو يعني اأحياًنا 
اأوالية التكرار فقط. لكّنه يف العمق يعني اأّن ال�شلوك اإذا مل ياأِت بنتيجة يف اأوان ما، فذلك يدّل 
على اأّنه مل يكن اآَن اأوانه بعد، واأّنه بالتايل قد ينجح اإذا حدث يف اآونة اأخرى ويف اإطار ظروف 

دة بح�شب اخلّطة الإلهّية املتعالية. خمتلفة، اأي يف الآونة املحدَّ
يف موازاة هذا التعّلق باملا�شي ثّمة التعّلق بالنظام القائم. هذا الوفاء للنظام هو يف 
جوهره احرتام لل�شلطات، حتى عندما تظهر عيوبها. من عنا�شر هذا املوقف عن�شر التخّوف 
ا، لوجود ال�شلطة  من القوى الُعلوّية. اإّل اأّن العن�شر الرئي�شّي فيه هو الإدراك، واإن كان غام�شً
الُعلوّية التي تدّل عليها ال�شلطات الظاهرة. ومن ناحية ثانية، اإّن الأمانة للنظام القائم تعني 
يف العمق احرتام راأي اجلماعة اأي الأخذ بالإجماع. وهذا يوّفر للفرد الطماأنينة التي يحتاج 
اليها، اأي اأن ل يكون منعزًل، بل اأن يكون جزًءا من جمموعة مت�شامنة. لكّن هذا املوقف يرغم 
الفرد  يثري يف  لكونه  الجتماعّي،  والنقياد  الأخالقّي  التزّمت  نف�شه، على  الوقت  الفرد، يف 
الرغبة يف اأن يكون جديًرا بالحرتام، حّتى لو تعّر�ص خلطر فقدان �شخ�شّيته املتمّيزة. وهذا 
يعني يف العمق اأّن الفرد يتخّطى مبا�شرًة ال�شعيد ال�شخ�شّي اإىل �شعيد اجلماعة، كما لو اأّن 
ب الذي هو اجلماعة. ال�شخ�ص ل يحظى بتما�شكه ال�شخ�شّي اإّل اإذا اّتخذ مكانه يف الكّل املركَّ
هذا التخّطي لل�شعيد ال�شخ�شّي ي�شري اإىل موقفني متناق�شني يف الظاهر، متكاملني 
يف الواقع، هما الَقَبلّية وال�شيافة. الَقَبلّية تعني ت�شامن املجموعة ال�شّيقة، يتجّلى فيها النزوع 
اأّما  وال�شراع.  املعار�شة  اإىل  الو�شول  اإمكان  مع  بالفرق،  ال�شعور  اإىل  اأي  اإىل اخل�شو�شّية، 
ال�شيافة، فهي على العك�ص تقدير للغريب وللغري، وتدّل على النفتاح، الواعي اأو ال�شعورّي، 
ا اأن  على وحدة اجلن�ص الب�شرّي. الفرق وا�شح بني اخل�شو�شّية وال�شمولّية. لكن ن�شتطيع اأي�شً
نرى امتداد الأوىل يف الثانية، اأو التحّول من ال�شعور بالنتماء اإىل جمموعة �شّيقة، اإىل ال�شعور 
بالنتماء اإىل املجموعة ال�شاملة اأي الإن�شانّية. من ناحية ثانية، تتحّدد ال�شيافة، مبا هي تقّبل 

للغري، بوعي الفرق وق�شد املماثل يف اآن.
املماثلة يف الإن�شانّية ي�شعر بها كّل فرد يف �شكل م�شاركة يف الو�شع الب�شرّي الواحد. 
والكائن الإن�شايّن، اإىل اأّي جمموعة انتمى، وباأّي عامل تاأّثر، بالعامل الإثنّي اأو العامل الدينّي 
اأو العامل الثقايّف اأو العامل ال�شيا�شّي، يتحّدد يف العمق بكيانه املتناهي وباإمكاناته املحدودة. 
اأّما العامل الذي يجد الإن�شان نف�َشه مو�شوًعا فيه، بالظروف الكونّية والتاريخّية التي يتكّون 
منها هذا العامل، فهو البيئة املفرو�شة على الإن�شان، ولي�ص لأحد اأن يتباهى بامتياز القدرة 
يقوم  هذا  وعلى  والعاملني.  الكون  رّب  بها  ق�شى  التي  احلــدود  �شمن  اإّل  العامل،  تغيري  على 
موقف ال�شت�شالم، اأو باحلرّي موقف القناعة، اأي القبول بالو�شع الب�شرّي على ما هو عليه. 
وهذا املوقف هو موقف الواقعّية اأكرث منه موقف الَقَدرّية كما يتعارف عليه النا�ص. الَقَدرّية، 
باأّي  الإتيان  انتظار حدوث الأحداث من دون  اإىل  الإن�شان، قد تدفع  ال�شعور بعجز  بو�شفها 
فعل. اأّما ال�شعور بالعجز وبالكيان املتناهي عندما يكون الإن�شان اأمام اهلل، في�شحبه العتقاد 
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عليها  ال�شيطرة  على  يعمل  اأن  الو�شف  بهذا  عليه  واأّن  الأر�ــص،  يف  اهلل  خليفة  الإن�شان  اأّن 
اأن يبذل  امل�شلم  الإ�شالم فري�شة اجلهاد، فعلى  لإخ�شاعها حلاجاته. واإىل ذلك، هناك يف 
كل ما اأمكنه من جهد ليجعل �شريعة اهلل تنت�شر يف ذاته ويف جماعة املوؤمنني، ثّم يف الب�شرّية 
كّلها. فنى اإذن اأّن نف�شّية العربّي امل�شلم بعيدة كّل البعد عن ال�شلبّية والك�شل اللذين يزعم 

الكثري اأّنها تتمّيز بهما.
ز للعربّي امل�شلم، اأو للعربّي امل�شيحّي على ال�شواء، هو بالأحرى موقف  املوقف املميِّ
الإميان وال�شرب. الإميان خ�شوع مطلق هلل ومل�شيئته كما تظهر يوًما بعد يوم. وهو ي�شمل الأمل 
واليقني يف اآن، ولذا فهو يتجّلى يف �شكل ال�شكينة، وال�شكينة نقي�ص الهياج الذي ل جدوى منه، 
ل. هذا هو اأ�شا�ص موقف ال�شرب. وال�شرب ي�شمل  وهي لي�شت �شلبّية مبعنى ال�شتعفاء اأو التن�شّ
العنيد  الزمن ورف�ص اجلهد  ا�شتعجال �شري  نف�شه رف�ص  الوقت  والقناعة ويف  القبول  اإرادة 

لتغيري �شري الأحداث الذي ق�شى اهلل به من قبل.

III التحّول الثقايّف3

الثقافّية،  الثورة  ت�شميته  ميكن  ما  هي  الأ�شا�شّية  احلا�شر  العربّي  العامل  م�شكلة 
مبعنى اأّن تغيري الذهنّية باكت�شاب ذهنّية حديثة ذات طابع علمّي وتقنّي هو ال�شرط الأ�شا�شّي 
حلّل �شائر امل�شكالت. ذلك اأّن الذهنّية اجلديدة متّكن من حتديد الأهداف حتديًدا �شحيًحا 
ومن اإيجاد الو�شائل وتنظيمها على نحو يكفل الو�شول اإىل الأهداف. بهذا املعنى يكون و�شع 
العامل العربّي وما �شواه من البلدان املتخّلفة و�شًعا واحًدا. لذا يجدر بنا اأن نقف على الأبعاد 
وهي  مفاهيم،  من  تت�شّمنه  ما   حتليل  طريق  عن  هذه،  الثقايّف  التحّول  مل�شكلة  ال�شحيحة 
مفهوم الثقافة، وطرفا عملية التحّول، وعملّية التحّول نف�شها، واأخرًيا املواقف النموذجّية من 

م�شكلة التحّول الثقايّف.
اأ الثقافة والتحّول الثقايّف

بنيتها  فاإّنها من جّراء  اأنظومة ت�شّورات وتقنيات و�شوابط،  الثقافة  )...( لكون 
نف�شها تنطوي على توّتر بني الثبات التكرارّي للتقليد وبني الدينامّية املغامرة للتجديد، بني 
الواقعّية املاّدّية للتقنية واملعيارّية املثالّية لالأخالق، بني حتمّية الفّعالّية واقت�شاء الدللة. على 
اإّل بالتجديد الذي يعرّب عن قدرتها  الثقافة من ما�شيها، لكّنها ل حتيا  ُتعرف  هذا النحو، 
اإذا  ة،  اخلا�شّ بدينامّيتها  والثقافة حتيا  ما�شيها.  اإذا جتّمدت يف  الثقافة متوت  الإبداعّية. 
حمل التقليد بذور التجديد، اأو اإذا عرّبت تقنياتها عن اأخالقها. لكنه قد يحدث اأن تكون حياة 
الثقافة باأن تّتخذ �شكاًل جديًدا قوامه ربط اأخالق متجّددة بتقنية م�شتوَردة. هذا التطعيم 
قد ينجح يف بع�ص احلالت، اإّل اأّنه غالًبا ما يكون جتديًدا وهميًّا. ذلك لأّن النموذج الثقايّف 
اجلديد، يف هذه احلالت، هو بالأحرى جتاور الأخالق التقليدّية والتقنية احلديثة، اأكرث منه 
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تن�شيق اأو تكامل اأو ارتباط ع�شوّي لهذه العنا�شر املتباينة.
وباملعنى  مرتادفة.  هي  نف�شها  احل�شارة  اأو  واملجتمع  الثقافة  ال�شامل،  باملعنى 
احل�شرّي، تدّل الثقافة تقريًبا على نف�ص املحتوى الذي تدّل عليه الرتبية اأو التن�شئة، والذهنّية 
اأو البنية الذهنّية، والنظرة اإىل الكون، وال�شخ�شّية الأ�شا�شّية. وهي على �شلة بالإيديولوجيا، 
لكّنها ل تتطابق مع دللة الإيديولوجيا، ذلك اأّن اإيديولوجيات خمتلفة ومتخا�شمة قد تتكّون 

على الأ�شا�ص الثقايّف الواحد.
الثقافة ت�شّكل جوهر هوّية املجتمع. اإذا مّيزنا الأنظومة الجتماعّية من الأنظومة 
لذلك  الجتماعّية.  ال�شخ�شّية  على  دّلت  اأو  املجتمع،  نف�شّية  مبثابة  الثقافة  كانت  الثقافّية، 
ي�شعب على اأع�شاء املجتمع اأن ينقطعوا عن ثقافتهم اأو اأن يبّدلوها، بحيث يبدو لهم ذلك 
النقطاع اأو التبديل �شرًبا من اخليانة، بل من فقدان ال�شخ�شّية، اأي فقدان الهوّية، وبالتايل 
النا�ص  وُترغم  التاريخ تغرّيات،  الوجود. ومع ذلك، تفر�ص حركة  والزوال من  من النعدام 
من  فالزوال  واإّل  جديدة،  ذهنّية  بنية  ويّتخذوا  جديدة  ُنظًما  يبتدعوا  اأن  على  واملجتمعات 
الوجود، لي�ص عن طريق فقدان ال�شخ�شّية، بل عن طريق اجلمود واملوميائّية. تلك هي م�شكلة 

التحّول الثقايّف. )...(
التقليدّية  الذهنّية  اأو  واحلداثة،  الرتاث  ت�شميتهما  التحّول ميكن  اأّن طريَف  يبقى 
والذهنّية احلديثة. ماذا ميّيز بينهما واأحياًنا يجعلهما متعار�شني ؟ اجلواب عن هذا ال�شوؤال 
يجب اأن ياأخذ يف العتبار اأّن الرتاث واحلداثة هما من املعطيات التاريخّية، مبعنى اأّن تاريخ 
الب�شرّية يبدو كاأّنه عملّية انتقال من الرتاث اإىل احلداثة. لذا ميكن و�شف كلٍّ من الرتاث 
واحلداثة بح�شب مقولت نظرّية العلم اأو، مبعنى اأعّم، نظرّية املعرفة. لكن ب�شرط اأن يو�شع 

كلٌّ منهما يف اإطاره التاريخّي والجتماعّي.
ب معامل الرتاث4

يف �شوء هذه ال�شروط، تظهر املعامل العاّمة والأ�شا�شّية للرتاث العربّي، الإ�شالمّي 
.médiévalité والو�شيطّية ،sémiticité وال�شامّية ،sacralité وامل�شيحّي، وهي القدا�شة

لكونها،  جميًعا،  البدائّية  للمجتمعات  اجلوهرّية  امليزة  اعتبارها  ميكن  القدا�سة 
الذهنّية  البنية  ميزات  ثوابت  من  اعتبارها  وميكن  وال�شحر.  الأ�ــشــطــورة  عــامل  ا،  ثقافيًّ
باحلرّي  اأو  التاريخّي  التقّدم  ملراحل  تبًعا  خمتلفة  اأ�شكال  خالل  من  تظهر  وهي  الإن�شانّية، 
ُيعترب  ما  تاأكيد  هو  القدا�شة  ما ميّيز  اإّن  اأمر،  يكن من  التاريخّية. مهما  ال�شريورة  ملراحل 
اأ�شاًل وبدًءا مبعنى اأّنه ابتداء مطلق. الأ�شل، لكونه اأ�شاًل، يّت�شف بال�شفاء، اأي اإّنه ميتلك 
ملء الكيان والقدرة، بحيث �شار مثال الأ�شالة وم�شدر الطاقة الإبداعّية. املقّد�ص، بح�شر 
ب وماألوف، مبعنى اأّن احلياة جتري يف  املعنى، ل يتحّدد بالتعايل. على العك�ص، املقّد�ص مقرَّ
الو�شع  بكون  القبول  على  اأ�شا�ًشا  تدّل  وهي  امل�شاركة،  مقولة  هنا  من  القدا�شة.  عامل  داخل 
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ا على اإرادة عي�ص هذه ال�شلة  الب�شرّي يتحّدد ب�شلته اجلوهرّية بقوى املقّد�ص. وهي تدّل اأي�شً
ا، بال�شعي، عن طريق ال�شعائر ال�شحرّية والق�ش�ص الأ�شطورّي، اإىل الإفادة من الأ�شالة  فعليًّ
الأنطولوجّية والقّوة الإبداعّية، وهما يف ملئهما امتياز الأ�شلّي. من هنا وجه من وجوه العودة 
قادرة على  ال�شحيح،  النحو  اأقيمت على  ما  اإذا  ال�شعائر،  اأّن  نف�شه، مبعنى  لل�شيء  الدائمة 

اإعادة الدنيوّي املنحّط اإىل ما كان عليه من �شلة باملقّد�ص واإىل اأ�شالته الأوىل.
مع مفهوم ال�سامّية يظهر مفهوم التعايل املطلق، وهو جوهر التوحيد. الإله الأوحد 
�ص فيه املقّد�ص وقواه. لكن املوقف الأ�شا�شّي لالإن�شان من املقّد�ص يبقى هو هو املوقف  يت�شخَّ
من اهلل، موقف املخافة والفتتان. خمافة اهلل تقوى وخ�شوع. الفتتان قد يوؤّدي اإىل حمّبة 
اهلل والرغبة يف الحّتاد الروحايّن به. من ناحية ثانية، اإذ يعترب التوحيُد الإلَه الأوحد املركَز 
املطلق، يجعله الكائَن الأوحد والفاعل الأوحد. بحيث ل يكون ما �شواه من واقع وفعل واقًعا 
وفعاًل اإّل بن�شبته اإىل الواقع الإلهّي والفعل الإلهّي. وبو�شوح اأكرث اإّن هذه الن�شبة تكّون حقيقة 
كائنات العامل وفعلها. من هنا املكانة التي يّتخذها، يف هذا ال�شياق، مفهوم الإ�شارة. فحقيقة 
العامل والإن�شان تتحّدد باأّنها اإ�شارة اإىل احلقيقة الإلهّية الواحدة واملطلقة. من هذا املنطلق، 
كيان  تكّون  التي  باهلل هي  ال�شلة  كانت  ملّا  اأّوًل،  لاّلهوتانّية.  الأ�شا�شّية  املعامل  ميكن معرفة 
الكائن، �شار الإميان هو الأ�شا�ص الأنطولوجّي للحقيقة الإن�شانّية، و�شار املوؤمن هو الإن�شان 
لل�شريعة  واخل�شوع  الإميان  يكّون  نف�شه،  املبداأ  اإىل  ا�شتناًدا  ثّم،  الأ�شيلة.  احلّق يف حقيقته 
الإلهّية الرابطة الجتماعّية، لذا كانت الكني�شة اأو جماعة املوؤمنني مثاًل لأّي جمتمع اإن�شايّن 
هة  اأ�شيل. واأخرًيا، احلياة الدنيا، وادي دموع كانت اأو عطّية من اهلل، هي يف كّل الأحوال موجَّ
جوهريًّا نحو ملكوت اهلل اأو جّنة النعيم. وذلك مبعنى اأّن التاريخ لي�ص م�شرية نحو امل�شتقبل 
واجلديد، بل باحلرّي هو تكرار الأ�شول وتنفيذ خّطة ُو�شعت �شابًقا. بهذا املعنى، ُيحكم على 
الزمن احلا�شر يف �شوء التقليد والزمن ال�شابق، زمن الق�شاء الأزيّل الذي ق�شت به امل�شيئة 
الإلهّية. يف هذا ال�شياق، ُيفَهم املوقف املمّيز لفرتات الإ�شالح الدينّي، والقائم بطبيعته، كاأّن 
الن�ّص  اإّما  تكون  اأن  ميكن  الينابيع  هذه  الينابيع.  اإىل  العودة  حماولة  على  به،  م�شلَّم  الأمر 
واإّما  الأزمان،  تاأويالت على مدى  اإليه من  اأ�شيف  املنزلة، بعد تخلي�شه مّما  للكتب  املجّرد 
الأوىل  اجلماعة  �شكل  اأو  الر�شولّية  الكني�شة  �شكل  الدين،  عليه  ن�شاأ  الذي  الأ�شلّي  ال�شكل 
لل�شحابة. وعلى هذا النحو، تبقى العودة اإىل الأ�شول بهدف ا�شتعادة ملء الطاقة الإبداعّية، 

كاأّنها ا�شتمرار القدا�شة يف قلب الالهوتانّية الكتابّية وال�شامّية.
زمن  بو�شفه  الو�شيط،  الع�شر  الو�سيطّية.  هو  العربّي  للرتاث  الثالث  الطابع 
يف  الدينّي  الق�شد  اأو  الإميــان  تكّون  زمن  ال�شواء  على  وللم�شيحّية  لالإ�شالم  كان  الإميــان، 
اأّن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  جميًعا.  باأجزائها  الجتماعّية  الأنظومة  ت�شمل  دينّية  اأنظومة  �شكل 
الأ�شلّي  ال�شامّي  الطابع  بني  اللقاء  ثمرة  امل�شيحّية،  الأقّل يف حالة  كانت، على  العملّية  هذه 
كان  الإ�شالم،  والتنظيم. يف حالة  للعقالنّية  والرومايّن  اليونايّن  والطابع  امل�شيحّي  لالإميان 
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ا ثمرة اللقاء مع احل�شارة اليونانّية والرومانّية، لكّن هذه  اأي�شً تكوين الأنظومة الدينّية هو 
امل�شيحّية  الدينّيتني،  الأنظومتني  لذلك جند يف  امل�شيحّي.  النموذج  مّتت من خالل  العملّية 
عن  تعرّب  الوظائف  هذه  اجلوهرّية.  الدينّية  الوظائف  لنبناء  نف�شه  النموذج  والإ�شالمّية، 
بالعمل،  املّت�شلة  واحلاجات  باملعرفة،  املّت�شلة  احلاجات  وهي  الأ�شا�شّية،  النا�ص  حاجات 
العقائد،   : الدينّية  الأنظومة  اأو  الدين  اأجــزاء  هنا  من  الجتماعّية.  احلياة  اإىل  واحلاجة 
والعبادات واملعايري الأخالقّية، والبنية الكن�شّية. العقائد مو�شوعها احلقائق الإلهّية وعالقات 
اهلل بالعامل والنا�ص، وهي حتتوي العنا�شر الالزمة لنظرة دينّية اإىل الكون متّكن النا�ص من 
تربيًرا  تقّدم  وبالتايل  لوجودهم،  والغاية  امل�شدر  اأي  و�شعهم،  فهم  ومن  موقعهم  معرفة 
لوجودهم ولأحداث تاريخهم. اأّما وظيفة �شعائر العبادة، فهي و�شل الإن�شان باهلل، وبالتايل 
الإن�شايّن  والكيان  الإن�شايّن  الفعل  اأ�شالة  اإّن  اإذ  الإن�شايّن عاّمة،  للفعل  تكوين منوذج مثايّل 
مرّدهما اأ�شا�ًشا اإىل عالقة الإن�شان باهلل. امتداًدا ل�شعائر العبادة، تهدف املعايري الأخالقّية 
اإىل حتويل خمتلف ن�شاطات احلياة اليومّية، نوًعا ما، اإىل �شعائر عبادة، وذلك للتعوي�ص عن 
الطابع الدنيوّي لهذه الن�شاطات. فالن�شاطات الإن�شانّية، بدًل من اأن تبقى على كونها، ظاهًرا، 
�ًشا يجعلها اأ�شيلة بو�شلها  عالقات بني الإن�شان والعامل مبا فيه من اأ�شياء، تكت�شب طابًعا مقدَّ
املوؤمنني  من  كلٍّ  تبّث يف  البنية اجلماعّية  واأخرًيا،  الإلهّية.  ال�شريعة  و�شعتها  التي  باملعايري 
ال�شعور بالأمان، وهو، يف نف�شّية الفرد الإن�شايّن، قاعدة النزوع اإىل احلياة اجلماعّية. وهذا 
معايري  اإىل  الرجوُع  نف�شه  للغر�ص  �شرورّي  هو  ما  مبقدار  الوجود،  لتربير  �شرورّي  النزوع 
ا مبقدار  ال�شريعة الإلهّية واإىل الكيان الإلهّي نف�شه. فاإذا �شّح اأّن الإن�شان هو كائن اإن�شايّن حقًّ
اإّل  للدين  الإن�شان موؤمًنا وممار�ًشا  اأّنه ل يكون  ا  اأي�شً للدين، �شّح  ما يكون موؤمًنا وممار�ًشا 
مبقدار ما يكون مندجًما يف جماعة املوؤمنني واملمار�شني للدين. هذه اجلماعة هرمّية البناء، 
وتنق�شم فئتني، فئة رجال الدين وفئة العلمانّيني. الأمر بنّيٌ يف امل�شيحّية، حيث رجال الدين 
هم اأ�شحاب ال�شلطات الثالث، �شلطة التعليم و�شلطة التقدي�ص و�شلطة احلكم. لكّن هاتني 
اأّما  الإ�شالمّي.  الدين  اأّنه مبدئيًّا ل كهنوت يف  الإ�شالم. �شحيح  ا يف  اأي�شً الفئتني جندهما 
والق�شاء  املوؤمنني  جماعة  تعليم  وظيفتهم  النا�ص  من  طبقة  اأو  جمموعة  فهناك  الواقع  يف 
الطبقة  تتنافى مع وجود هذه  ل  الإ�شالمّية  الدينّية  الدميقراطّية  فيها.  اأمورها واحلكم  يف 
بنية هرمّية فر�شتها  اإذن هناك  العلماء.  ا�شم  اإجماًل  ُيطَلق عليهم  الذين  الدين  من رجال 

ووّطدتها تدريًجا �شرورة التنظيم الدينّي، فباتت ال�شكَل املحتَّم لالأنظومة الدينّية.
اخلال�شة اأّن الرتاث يظهر كنظرة اإىل الكون، دينّية يف جوهرها. مفادها اأّن اهلل 
هو الكائن املطلق وم�شدر كّل كائن. واأّن ما اأوحى اهلل به وُبّلغ اإىل النا�ص عن طريق الأنبياء 
والكتب املنزلة، يجب تقّبله باإميان وباإخ�شاع العقل. واأّن نعمته ورحمته وهدايته توؤتي الإن�شان 
وي�شتحّق  باخلال�ص  يحظى  بحيث  الإلهّية،  ال�شريعة  فرائ�ص  ال�شلوك مبقت�شى  على  القدرة 
ن�شاطاتها  مبختلف  الإن�شانّية  احلياة  واأّن  الدين.  يوم  يف  اجلّنة  يدخل  اأو  ال�شماوّية  احلياة 
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ت�شملها الأنظومة الدينّية، بحيث جتد العبادات اأو احلياة الليتورجّية امتداًدا لها يف احلياة 
الجتماعّية واحلياة اليومّية.

ج معامل احلداثة5
الكون  اإىل  للنظرة  الأخـــروّي  والطابع  احلياة  تقدي�ص  نقي�ص  على  هي  احلداثة 
و�شمولّية الأنظومة الدينّية. فعلى عك�ص ما يّت�شف به الرتاث من قدا�شة و�شامّية وو�شيطّية، 
 ،hellénicité والهّلينّية ،profanité يّت�شف الطرف الثاين من عملّية التحّول الثقايّف بالدنيوّية

.modernité واحلداثة
اإذا كانت القدا�شة مرّدها اإىل ال�شلة مبا هو اإلهّي، اأمكن حتديد الدنيوّية بغياب 
العامل  اإىل  املقّد�ص  اأو�شاف  ن�شبة  بال�شتقاللّية. وهذا يعني، على نحٍو ما،  اأي  ال�شلة،  هذه 
الطبيعّي والعامل الإن�شايّن. فملء الكيان واحلقيقة الأ�شيلة لي�شا يف ما هو اأ�شلّي، بل يف العامل 
فبات  وتاريخّيتة.  احل�ّشّية  بظواهره  الإن�شايّن  العامل  ويف  وتغرّي،  حّيزّية  من  به  يّت�شف  مبا 
الأمر اجلوهرّي، لي�ص يف عالقة الإن�شان باهلل، بل يف عالقة الإن�شان بالعامل، والإن�شان جزء 
منه، ومنه ي�شتخرج ما ي�شّد به حاجاته. فالدنيوّية لي�شت بالتايل عامل الأ�شطورة وال�شحر، بل 
عامل العقل والتقنية، اأي عامل املعرفة والعمل. وم�شادر القّوة لي�شت يف العودة اإىل الأ�شول 
وا�شتخدام  الطبيعة  نوامي�ص  معرفة  على  الإن�شان  قدرة  يف  بل  الأ�شلّي،  بطاقات  للم�شاركة 
والإن�شان، وجتّنب  للعامل  الدنيوّي  الطابع  تقّبل  الأ�شا�ص  اإذن يف  الدنيوّية  فكانت  حتمّياتها. 
يكون  ل  بدونه  الذي  الوجود  �شرط  لي�ص  التقدي�ص  باأّن  والقتناع  املقّد�شة،  بالقوى  ربطهما 

للعامل والإن�شان حقيقة حّقة.
الهّلينّية تفيد معنى املثولّية immanence، والتعّددية، بعك�ص ما تفيده ال�شامّية من 
ا وجود اإله، واإن كان  معنى التعايل والتوحيد. الأ�شطورة توؤّكد وجود قوى مقّد�شة، وتوؤكد اأي�شً
تقّر احل�شارة  ومل  الآلهة،  كّل  ال�شماء من  اإفراغ  اإىل  ينزع  الهّلينّي  العقل  واحًدا.  الإله  هذا 
الرومانّية مبداأ جمّمع الآلهة اإّل لهتمامها بتنظيم جمتمع تعّددّي، يتاأّلف من عنا�شر متباينة، 
اإثنّيات وثقافات، تعّذر �شهرها اأو دجمها يف الإمرباطورّية اإّل باعتبار اآلهتها من عداد الآلهة 
املعرتف بها، وذلك على غرار الأفراد املعرتف بهم مواطنني رومانّيني بحكم القانون. والنظرة 
اإىل الكون حتّولت من الالهوتانّية لتجعل الكون اأو الإن�شان مركز الكّل. فاأ�شا�شها بالتايل لي�ص 
الوحي الذي يجب تقّبله باإميان، بل باحلرّي العقل الذي يعمل مبلء ا�شتقاللّيته. من ناحية 
ثانية، ل يتحّدد العامل والإن�شان باأّنهما دلئل ت�شري اإىل احلقيقة الإلهّية الواحدة، بل باأّن لهما 
ة، وهي وحدها احلقيقة احلّقة، لأّنها لي�شت ثمرة تخّيل اأ�شطورّي مييل اإىل  حقيقتهما اخلا�شّ
التجميل اأو يعرتيه اجلزع، بل هي واقٌع ل جمال لل�شّك يف حقيقته وميكن التحّقق من وجوده. 
له  فالزمن احلا�شر  والتاريخ.  الوجود  نامو�ص  لي�شت  والأ�شلّي  الأ�شول  اإىل  العودة  واأخرًيا، 
تطّلعات  القيم  هذه  كانت  مثالّية،  قيم  اإىل  رجوع  هناك  كان  واإذا  احلّقة.  احلقيقة  كثافة 
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بالعودة  اليه  اأن ي�شل  الإن�شان  واقًعا، على  اأمًرا  ولي�شت  للتنفيذ،  م�شتقبلّية، وم�شاريع مَعّدة 
اإىل املا�شي. اأّما التعّددية فاإّنها تفيد غياب النموذج الواحد، واإن اّت�شح باجلاللة الإلهّية. فكّل 
ة ليكون اإن�شاًنا ويحّقق يف  كائن ب�شرّي له منطه اخلا�ّص والفريد يف الوجود، وطريقته اخلا�شّ

ذاتّيته قيم الإن�شانّية امل�شرتكة.
الأنظومة  انبناء  زمن  الو�شيطّية  العقل.  زمن  احلداثة  الإميــان،  زمن  الو�شيطّية 
احلديثة جرى  الأزمنة  اإىل  الو�شيط  الع�شر  من  النتقال  الَعلمانّية.  زمن  احلداثة  الدينّية، 
اأوروبــا  يف  الغرب،  يف  العربّي،  الثقايّف  التحّول  مب�شكلة  يتعّلق  ما  يف  ــّل  الأق على  تاريخيًّا، 
النه�شة. كّل �شيء حدث اآنذاك كاأّن �شقوط الإمرباطورّية البيزنطّية، الإمرباطورّية الرومانّية 
ال�شرقّية، طرد الكفاءات الإن�شانّية نحو اإيطاليا و�شائر البلدان الأوروبّية، فتحّررت الطاقات 
الإبداعّية التي منها ن�شاأ العامل اجلديد، تارًكا الإمرباطورّية العثمانّية، بجماعاتها الإ�شالمّية 
العامل اجلديد،  الو�شيط. قيم هذا  الع�شر  زالت يف  كاأّنها ما  العي�ص  ت�شتمّر يف  وامل�شيحّية، 
اأّوًل  احلديثة.  الأزمنة  يف  اأوروبــا  تاريخ  مل�شرية  تبًعا  بالت�شل�شل  تظهر  اأخذت  احلداثة،  عامل 
اعُترب الإن�شان القيمة املطلقة، مناف�ًشا بذلك اإله الأديان من جهة، والكون من جهة ثانية. ثّم، 
يف ع�شر الأنوار، تاأّكد العامل الفّعال الذي ميّكن الإن�شان من ال�شيطرة على العامل باملعرفة 
والعمل. هذا العامل هو العقل، املوافق للطبيعة، و�شانع احل�شارات  يف �شبيل ال�شعادة الدنيوّية. 
الجتماعّية  احلياة  وعلى  والتقنيات،  التجربة  على  املنفتح  امل�شتنري،  الإن�شان  ميزة  والعقل 
وم�شكالت الإن�شانّية. نتائج هاتني القيمتني، الإن�شانّية والعقالنّية، ظهرت يف �شكل الثورات 
ال�شيا�شّية التي اأقامت الدميقراطّية البورجوازية ثّم الدميقراطّية ال�شرتاكّية، وت�شّدد الأوىل 
على حّرية املواطن وحتديد حقوقه الطبيعّية، وتك�شف الثانية عن كيان الإن�شان الجتماعّي، 
ال�شيا�شّية  التجّليات  هذه  كّليًّا.  اإن�شاًنا  الإن�شان  ي�شري  به  الذي  اخلــاّلق،  العمل  خالل  من 
ن�شاأ عنها املجتمع ال�شناعّي مبا اّت�شف  التي  العلمّية والتقنّية  الثورات  للعقالنّية عا�شرتها 
به من مَتدُين، وانت�شار يف جميع اأنحاء الأر�ص، وتو�ّشعّية اأو اإمربيالّية اقت�شادّية و�شيا�شّية. 
واأحدث ظهور العقـالنّية ثورة ثالثة هي الثورة الثقـافّية،  وهي تتجّلى يف �شـكل نقٍد  اإرجاعّي  
ُيعترب مطلًقا.  كان  ما  اأعّم، جميع  وب�شورة  والدينّية،  الأخالقّية  القيم  يزيل   réductionniste

نف�شه،  الإن�شان  يزيل  اإرجاعّي   نقٍد  �شكل  يف  اخلا�ّص،  منطقها  بح�شب  ا،  اأي�شً تتجّلى  وهي 
فيعيده اإىل حالة املو�شوع بعد اأن كان يتحّدد ذاًتا ووجداًنا. فعقل الإن�شان النقدّي ي�شت�شيغ 
اأن يكت�شف اأ�شله اخلا�ّص، انطالًقا من قاعدة هي الرغبة، واأن يحّدد الكيان الإن�شايّن باأّنه 
�شبكة من الُبنى النف�شّية والجتماعّية والبيولوجّية. عند هذا احلّد، يبدو اأّن الإن�شانّية التي 
اأو نحو  الكونّية  يتوّجه نحو  اإىل نق�ص لالإن�شانّية  اأّول عهدها حتّولت  اإليها احلداثة يف  دعت 

الأنطولوجّية اأو نحو العودة اإىل اإغراءات املقّد�ص الالعقالنّية.
الدينّية  الأنظومة  وتكوين  الالهوتانّية  مع  مبا�شرًة  يتعار�ص  الذي  احلداثة  وجه 
هو العلمنة بو�شفها ممار�شة لنقد الدين. وبهذا الو�شف، تقوم العلمنة على ك�شف الطبيعة 
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ويف  العامل،  اإىل  اأ�شطورّية  نظرة  العقائد  ترى يف  فهي  الدينّية.  الأنظومة  لأجزاء  احلقيقّية 
حماولة  اجلماعّية  البنية  ويف  وتزييف،  خــداع  عملّية  الأخالقّية  واملعايري  العبادة  �شعائر 
لتقدي�ص املجتمع ول�شيطرة رجال الدين. من هذا املنطلق، يحاول النقد الَعلمايّن للدين اأن 
ُيحّل �شيطرة العقل حمّل عامل الأ�شطورة، وفّعالّية التقنية وُملِزمات الواقع الو�شعّي حمّل �شحر 
�شعائر العبادة والهروب يف املثال املعيارّي، واأن يعيد للمجتمع الإن�شايّن دنيوّيته وا�شتقاللّيته 

بخلع القدا�شة عنه وبعلمنته.
بالخت�شار، حداثة احل�شارة الغربّية، ذات النمط العلمّي والتقنّي، قوامها معرفة 
وال�شيا�شّي،  القت�شادّي  للمجتمع  العقاليّن  والتنظيم  عليهما،  وال�شيطرة  والإن�شان  العامل 
تظهر  الأ�شا�ص  هذا  على  والإن�شان.  واملجتمع  العامل  عاتقه  على  النقدّي  العقل  ياأخذ  بحيث 
الفروق العتيقة التي تتعار�ص ب�شببها الذهنّية التقليدّية والذهنّية احلديثة. الأوىل اأ�شطورّية 
اأو ماورائّية، والثانية و�شعّية وجتريبّية. الأوىل تقيم وزًنا للكلمة التي بها يغيب الإن�شان عن 
العامل، حلاجٍة به اإىل الهروب والنخداع، والثانية تقيم وزًنا للعمل وتعيد الإن�شان اإىل قلب 
حقائق العامل واأمام م�شوؤولّياته. الأوىل قوامها املوقف الَعَقدّي اأو الُدغماتّي املرتبط مبمار�شة 
ال�شلطة وبالقبول بالنظام القائم على اأ�شا�ص العتقاد باملطلق، والثانية موقف نقدّي مرتبط 
بالت�شكيك بكّل نظام قائم، واأ�شا�شه اإدراك الطابع ال�شلبّي لالأ�شياء جميًعا واقت�شاء احلّرية. 
الأوىل تبدو كاأّن طلب الأمان الطفويّل ي�شيطر عليها، والثانية تبدو كاأّنها قبول الإن�شان البالغ 
باملجازفة  وفقدان الأمان. الأوىل ا�شت�شالم، والثانية اإميان بالعمل وبقدرة الإن�شان على الإبداع.

ل  الثانية  اإىل  الأّول  من  النتقال  باأّن  يوحي  واحلداثة  الرتاث  بني  التعار�ص  هذا 
يحدث اإّل يف �شكل ثورة ثقافّية، اإذ اإّنه انتقال من ذهنّية اإىل نقي�شها. لكّن حتلياًل اأدّق يظهر 
اأن  واأّن الرتاث العربّي يت�شّمن بع�ص بذور احلداثة. لذا ل يقت�شي  التعار�ص لي�ص كّليًّا،  اأّن 
تكون عملّية التحّول الثقايّف للعامل العربّي بال�شرورة عملّية ثورّية، بل ميكن اأن تكون عملّية 
باجّتاه  العربّية  الثقافة  رات  لإمناء مقدَّ موؤاتية  التاريخّية  الظروف  تكون  ما  تطّورّية مبقدار 
ًما اأن  احلداثة العلمّية والتقنّية، وعلى نحٍو اأعّم، باجّتاه العقالنّية النقدّية. هذا، ويبدو حمتَّ
يكون التطّور التاريخّي للثقافة الغربّية الأوروبّية، على نحٍو ما، مثاًل لتطّور الثقافة العربّية. 
ذلك اأّن الَعلمانّية جنحت تاريخيًّا عندما ُطّبقت على الأنظومة الدينّية امل�شيحّية ذات الطابع 
هو هو طابع  والو�شيطّي  ال�شامّي  الكتابّي  الطابع  كان هذا  وملّا  والو�شيطّي.  ال�شامّي  الكتابّي 
�شيتبع  العربّي  للعامل  الثقايّف  التحّول  اأّن  الذهن  اإىل  تبادر  الإ�شالمّية،  الدينّية  الأنظومة 
الطريق نف�شه ويوؤّدي اإىل النتائج نف�شها التي ن�شاهدها يف املجتمع الغربّي احلديث. وهذا ما 
ين املتناق�شني، التخّوف والتوّقع، وفًقا للحكم الإيجابّي اأو ال�شلبّي على هذا املجتمع  يثري الردَّ

الغربّي يف تاريخه ويف و�شعه الراهن.
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IV النظرة االأنرتوبولوجّية6

اأ اهلل 
اأن نقّر بوجود اهلل كحقيقة وتعاٍل، من  بناًء على النظرة الأنرثوبولوجّية، ميكننا 
دون اأن ننجّر حتًما اإىل الإقرار بوجوده ككائٍن اأو ك�شيٍء متمّيز باملطلق عن الكائنات والأ�شياء. 
الإن�شان  الإن�شان، حقيقة  داخل  اإّنه، يف  فيه  القول  من  ل مينعان  وتعاليه  احلقيقّي  فوجوده 
ا  ومعناه، اأي اإّنه اقت�شاء مطلق، وطاقة تتخّطى احلدود وتنزع نحو املطلق. وميكن القول اأي�شً
على  القدرة  اأو  الأ�شا�ص،  هو  لكونه  النهاية،  الإن�شان يف  يعني  ما  هو  الداخلّي  الإله  هذا  اإّن 
الوجود pouvoir-être، اأو ِملء الوجود وفي�شه. طبًعا ينظر التقليد الدينّي اإليه نظرته اإىل كائن 
اأ�شواًتا  لكّن  والختالفّية.  والغريّية  اخلارجانّية  معنى  التعايل  يحّمل  كاأّنه  ويبدو  �شخ�شّي، 
اأخرى، يف التقليد نف�شه، تدعوه الإله الذي فيه نحيا ونتحّرك )راجع خطاب بول�ص الر�شول 
اإلينا من ذواتنا  اإّنه اأقرب  اأو تقول  اإىل الأريوباغي باأثينا، يف اأعمال الر�شل 17 : 31-22(، 
)اأَوغ�شطينو�ص(. وميكن اأن نذّكر بالتّيار ال�شويّف الهادف اإىل الحّتاد باهلل، ونذّكر بتعاليم 
بول�ص الر�شول ويوحّنا الر�شول، التي حتّث امل�شيحّي على اأن يعي�ص يف امل�شيح، واأن يعي�ص يف 
زة للم�شيحّية، عقيدة التج�ّشد، اأي احّتاد  احّتاد مع اهلل. ويف نف�ص املنحى، نذّكر بالعقيدة املميِّ
اهلل والإن�شان يف ي�شوع الإن�شان، ف�شار من جّراء هذا الحّتاد م�شيًحا، ابن اهلل وابن الإن�شان. 
ا اأّن مفهوم التعايل يف التقليد ل يتنافى مع مفهوم الحّتاد اأو احل�شور يف  من هنا يظهر جليًّ

داخل الإن�شان.
لت�شّور  ال�شعي  اإىل  يدعو  اإمّنــا  الن�شان،  داخل  يف  وهو  متعاٍل  هو  اهلل  اإّن  والقول 
مثل هذا التوّتر، اإذا �شّح التعبري. ول �شيء مينع من اأن نعرّب عن هذا التوّتر بكلمة طاقة اأو 

اقت�شاء، اأي، بتعبري اآخر، بكلمة روح.
وتعقيًدا.  التبا�ًشا  اأقــّل  لي�ص  �شخ�شّي،  كائٍن  اأو  �شخ�ص،  كلمة  مفهوم  واإّن  هذا، 
فهذه الكلمة ت�شري اإىل الكائن الذاتّي، ذي الوعي واحلّرّية. ميكن ا�شتعمال هاتني الكلمتني 
 ، د ومعنيَّ بفكرة �شيٍء حمدَّ ا  اأي�شً اأّن كلمة �شخ�ص توحي  لت�شّور كيان اهلل. غري  الأخريتني 
هنا  اأتعّر�ص  لن  الوجود.  وينبوع  الالحمدود  الكائن  اهلل،  فكرة  مع  ا  متناق�شً يبدو  ما  وهذا 
بالتف�شيل ملا قد يوؤّدي اإليه هذا التعبري اأو الت�شّور من خطر الت�شبيه والتج�شيم، على الرغم 

من اإمكان حتا�شي هذا اخلطر.
التقليدّي.  املعنى  حّملناه  ما  اإذا  اأكيد،  التبا�ص  فيه  ا،  اأي�شً هو  التعايل،  ومفهوم 
ذاته  يعطي  تعاليه،  من  بالرغم  الذي،  املتعايل،  الكائن  هذا  يكون  اأن  ماذا ميكن  وبالفعل، 
وفيه  لأجله  وكَمن  خلربتنا،  كمو�شوع  حتديده  عن  نحجم  ل  والــذي  واملعرفة،  لالكت�شاف 
التعايل  نفهم  اأن  ال�شرورّي  يبدو من  لذا ل  ؟  لكي جند حقيقتنا وخال�شنا  نعي�ص  اأن  علينا 
مبعنى املو�شوعّية الزمنّية واملكانّية. بل ميكن اعتبار التعايل وظيفة، وميكن اأن يعني اآنذاك 
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النطالقة الدينامّية الهادفة اإىل حتقيق اأ�شالة الكيان، الكيان الب�شرّي. في�شبح مرادًفا ملا 
�شّميته اقت�شاء الوجود، اأو طاقة الوجود العاملة اأبًدا يف اأعمق اأعماق الوجود الإن�شايّن لأجل 

تاأ�شيله.
يف هذه احلال، ل ميكن البّتة اأن يرميني اأحد باحللولّية. ثّمة اإمكان اإل�شاق تهمة 
احللولّية مَبن يقول مثاًل اإّن اهلل هو هذا اأو ذاك الكائن املاّدّي، اأو اإّن اهلل هو هذا الإن�شان، 
اأو هو الإن�شان، اأو اإّن هذا الإن�شان اأو هذا ال�شيء هو اهلل. لكن هذا ما ل يقوله اأحد، ورمّبا 
ما مل يُقله اأحد على الإطالق. ومن ثّم لي�شت هناك اأّي دللة ت�شري اإىل احللولّية يف قويل اإّن 
اهلل موجود يف كل مكان واإّنه كينونة الكائنات، واإّنه معنى الوجود ومعنى التاريخ، واإّنه يف قلب 

الوجود ويف قلب التاريخ.
وامل�شّي يف التفتي�ص عن حلولّيٍة ما يف مثل هذا الت�شّور العقلّي يدّل بو�شوح على 
اأّن مثل هوؤلء املفّت�شني يحكمون على الت�شّور هذا مبوجب مقولت وت�شّورات عقلّية ُو�شعت 
اأحدنا عن الوجود احلقيقّي باملو�شوعّية، وعن  اأن يعرّب  اإن مل نقل مطلقة.  مبنزلة متمّيزة، 
التعايل باخلارجانّية، وعن اهلل ك�شخ�صٍ ذاتّي متمّيز، ذلك افرتا�ص مفاده اأّن طريقة التعبري 
عن اهلل هذه هي اأف�شل واأكرث مالءمة من �شواها، يف حني اأّن هذا املعربِّ نف�شه يوؤّكد اأّن اهلل 

ل ُيدَرك ول ُيعربَّ عنه.
اأّما اإذا كان اهلل هو ذلك املطلق الذي ل ي�شتطيع الفكر الب�شرّي اأن يكّف عن حماولة 
اأو  اإيديولوجيا  اأو  لثقافٍة  امتياز  لي�ص هناك من  اأخرى،  كان، من جهة  واإذا  وت�شّوره،  فهمه 
فل�شفٍة ما، فَلنا اأن ن�شتنتج اأّن لالإن�شان، اأّي اإن�شان، اأن يكّون فكرة عن اهلل واأن يعرّب عنه بلغات 
ومفاهيم تّتجه جميعها، على اختالفها، نحو املعنى نف�شه. هذا اإذا �شّح اأّن اهلل هو يف �شميم 
اآنذاك ي�شبح املعنى  بالتايل نحو اكتمال الوعي واحلّرّية.  كّل عقل ب�شرّي وهو الذي يدعوه 
ا  ذاته املقيا�ص الوحيد للُحكم. ل اأحد ي�شتطيع اأن يعتّد بامتالك هذا املعنى امتالًكا ح�شريًّ
والجتماعّي  احلياتّي  جتّذره  من  وانطالًقا  طاقاته  بكّل  اإن�شان  كّل  يطلبه  فاملعنى  و�شاماًل. 
التعبري  اإدراكــه ويف  اأن تخدم يف  ت�شتطيع  اللغات  وكّل  امل�شرتك،  الهدف  املعنى هو  الثقايّف. 
اأّن النا�ص خمتلفون. العقل واحد،  اأن ت�شتنفده. الإن�شانّية واحدة، على  عنه، ولكن من دون 

على اأّن الثقافات متباينة. احلقيقة واحدة، على اأّن وجهات النظر عديدة.
ب االإميان 

مفهوم الإميان مرتبط مبفهوم اهلل. اإذا كانت نظرتنا اإىل اهلل نظرة اإىل �شخ�صٍ اأو 
د، فالإميان اآنذاك يكون العتقاد مبجمل احلقائق، اأي مبجمل التاأكيدات املتعّلقة  �شيٍء حمدَّ
به والتي تهدف اإىل اإعطائنا اأن نعرفه معرفة �شحيحة. ا�شتناًدا اإىل هذا املفهوم، جند اأّن 
العتقاد الإميايّن يتمّيز عن العتقاد العقاليّن بكون مو�شوعه الإلهّي يفوق القدرة الطبيعّية 
ل اإىل معرفته. غري  التي للعقل الب�شرّي، ويتطّلب، بالتايل، نور الوحي الفائق الطبيعة، للتو�شّ
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اأّن الإميان، يف هذا احلال، ينح�شر يف ُبعد واحد من اأبعاد طبيعته ودوره، وهو ُبعد املعرفة، 
يف حني اأّن ما هو اأ�شا�شّي يف املوقف الإميايّن هو التزام الإن�شان كّليًّا بالتوّجه نحو اهلل. واإذا 
كانت العالقة بني اهلل والإن�شان عالقة حوار، فالنداء الإلهّي يجب اأن يقابله اجلواب الب�شرّي. 
يجب  اأّنه  ذلك  يعني  ل  العقلّية.  املعرفة  م�شتوى  يف  واجلــواب  النداء  ح�شر  البّتة  ميكن  ول 
اإزالة املعرفة، بل يعني اأّن دور املعرفة العقلّية هو دور ثانوّي يف الإميان : قبل املعرفة هناك 
احلياة، وقبل علم الالهوت هناك اخلربة. لذلك فالإميان لي�ص، قبل اأّي �شيء، قبول املعتقد، 
الدينّية ل تكون  الإن�شاِن حدوَده يف انطالقته نحو اهلل. كذلك احلقيقة  بل هو خربُة جتاوِز 
مبطابقة املعطيات الالهوتّية مع املو�شوع الإلهّي لهذه املعطيات، بل تكون، اأ�شا�ًشا، باأن نكون 
يف الأ�شالة، اأي يف اأن نعي�ص يف �شبيل املعنى ال�شاكن فينا، وبالتايل اأن ُنظهر ذلك املعنى، ل 
بل اأن ن�شعه يف حّيز الوجود. اأن نعي�ص املعنى واأن ن�شعه يف حّيز الوجود، ذلك يعني اأن ندرك 
الأ�شالة، واأن نحّقق حقيقتنا الأكرث عمًقا. يف هذا ال�شياق يتّم البحث عن الحّتاد بني اهلل 
والإن�شان، ويتّم ما يدعوه التقليد امل�شيحّي ال�شرقّي بعملّية »ثيوفانيا« théophaneia و»تيو�شي�ص« 
الإن�شان  ولتاأليه  لظهور اهلل  الكامل  التحقيق  اأّن  على  الإن�شان.  وتاأليه  théôsis،اأي جتّلي اهلل 

يقت�شي تطابق هاتني العملّيتني على النحو الذي يلتقي فيه، يف اآن، ِملء الإن�شان وِملء اهلل.
ح�شور اهلل الكامل يف الإن�شان يتعّرف اإليه التقليد امل�شيحّي يف �شخ�ص امل�شيح. لذا 
بالكّلّية من جّراء احّتاده بالإله  الإن�شان الذي حتّول  universel دينّية، ومنوذج  كّلّيٌة  فامل�شيح 
الداخلّي. بحيث اإّن معنى امل�شيح يجب اأن يكون موجوًدا، ولو ب�شيغ وبتعابري خمتلفة، يف كّل 
ا اأو  اختبار دينّي اأ�شيل، �شواء ُدعَي هذا الختبار، من الناحية الجتماعّية الثقافّية، م�شيحيًّ
اأننا نعطي المتياز  الكّلّية الدينّية ل يعني قّط  باأّن امل�شيح هو  غري م�شيحّي. لذلك، فالقول 
للطريقة املدعّوة م�شيحّية يف قول هذا ال�شيء، بل يحّدد فقط الأُُطر الجتماعّية الثقافّية التي 
يعي�ص فيها قائل هذا القول. فغرُي امل�شيحّي قد يقول نف�ص ال�شيء بكلمات خمتلفة ومقولت 
اأخرى، دون اأن يلفظ حتى ا�شم امل�شيح. فلكّل اإن�شان، م�شيحيًّا كان اأو غري م�شيحّي، طريقته 
دّقة  والأكــرث  و�شوًحا،  الأكرث  الطريقة  طريقته  له  تبدو  قد  بالطبع،  ذلك.  قول  يف  ة  اخلا�شّ
التزّمت  موقف  اإىل  يوؤول  اأن  ميكن  الذي  املوقف  يبداأ  هنا  من  التبا�ًشا.  والأقــّل  التعبري،  يف 
التفكري  يف  طريقته  الآخرين  على  يفر�ص  اأن  اإن�شان  كّل  يحاول  ما  بقدر  وذلك  ب.  والتع�شّ

والتعبري، باعتبار اأّنها الطريقة الوحيدة التي تعرّب اأح�شن تعبري عن هذا املعنى.
واحلال اأّن الإميان هو بالذات اختبار احلّرّية اأو التحّرر من كّل ما يعيق ال�شعي اإىل 
اهلل اأو التوّجه نحو املطلق. فالعقيدة، اإذا مل تكن اأداة يف خدمة اختبار احلقيقة، �شارت �شيًئا 
الأنظومة  ت�شّكل  التي  والجتماع،  والأخالق  العبادات  ُنظم  الُنظم،  �شائر  مثال  على  خطًرا، 
الدينّية اأو الدين الأنظومة. �شحيح اأّن املوؤ�ّش�شة اأداة ل بّد منها جلعل الإميان حقيقًة واقعّية. 
اأداة  ثّمة من  اأن لي�ص  ا  اأي�شً الثابت  اأّنه من  اإن مل يتج�ّشد، بات حلًما وهباًء. غري  فالإميان، 
اإّل و�شيلة يف خدمة  اأن تّدعي م�شاركتها الإمياَن ميزَة املطلق، وهي لي�شت  موؤ�ّش�شّية ميكنها 
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الإميان. اإّن ما ي�شّبب موت الديانات هو اأن ت�شاء خلودها عرب دوام اأحد اأ�شكالها التاريخّية، 
ولو كان هذا ال�شكل هو الأّول يف تاريخها وقد ر�شمه ا�شتب�شار الأوائل العفوّي والن�شر يف فجر 

خربتهم الإميانّية. )...(
ج الكتب املقّد�سة والتقليد اأو الرتاث

هنا ل بّد من التاأكيد اأّن الكتاب املقّد�ص ل ميكن ف�شله عن التقليد. فالكتب هي 
الجتماعّية  الثوابت  من  هي  والإي�شال  هذه  النقل  وعملّية  الر�شالة.  لنقل  وو�شيلة  مرحلة 
والتاريخّية. فتاريخ كّل جماعة مبنّي على هذا النقل. فاجلماعة الب�شرّية، عندما تخترب حالًة 
ا اإىل اأن  ما، وتعي موقعها �شمن الكون والتاريخ، وتعي�ص مبقت�شى هذا الوعي، ت�شعى تلقائيًّ

ت�شتمّر يف البقاء. وهذا ما تفعله بوا�شطة ما ي�شّمى الرتبية والتثقيف.
امل�شاكل الناجمة عن هذا النوع من الّت�شال معروفة. يف هذا ال�شاأن، اأكتفي هنا 
بذكر م�شكلة نزوع اجلماعة نحو و�شع ذاتها مو�شع املطلق، ونحو قهر الفرد وح�شر حّرّيته، 
خ�شو�شّيتهم  على  احلري�شني  الأفــراد  عند  جنده  معاك�ص،  رّد  من  النزعة  هذه  يقابل  وما 
الفرد  بني  النزاع  هذا  من  اجلماعة.  لنزعة  واملعار�ص  الفو�شوّي  بالت�شّدي  ال�شخ�شّية، 
ُبعد ثالث للنزاع نف�شه، هو مواجهة  واجلماعة يتفّرع النزاع بني املا�شي واحلا�شر. وهناك 

اجلماعة جماعات اأخرى.
كما ي�شعى الأهل طبيعيًّا، من اأجل البقاء، اإىل َقولبة اأبنائهم على �شورتهم، هكذا 
املجتمع ي�شعر باأّنه على ا�شمحالل اإذا مل يكن �شكله النموذجّي مطبوًعا يف كّل فرد من اأفراده. 
كذلك املا�شي يكون على زوال اإذا مل ي�شتمّر يف قلب احلا�شر. وكذلك اجلماعة، اأّي جماعة، 
هذه  دمج  اإىل  اجلماعة  هذه  ت�شَع  مل  ما  اأخرى  اجتماعّية  مناذج  بوجود  مهّددة  ذاتها  ترى 
النماذج يف �شكلها اخلا�ّص. والواقع اأّن الأولد، والأفراد، واحلا�شر، والآخرون، ل يخ�شعون 
ب�شهولة لعملّية المت�شا�ص، كما اأّنهم ل ي�شتطيعون اإزالة الأهل، واجلماعة، واملا�شي، وتباين 
اجلماعات. هذا ما يوؤّكد اأّن الواقع الب�شرّي ال�شحيح ل يتحّقق يف اأبعاده وحيوّيته اأو دينامّيته 

اإّل بالتوّترات التي يتحّدد ويتوازن بها الأ�شخا�ص واملجتمعات والتاريخ.
من هذه الزاوية، تظهر الأهّمّية الكربى التي يجب اأن ُتعطى للكتاب املقّد�ص وللتقليد 
الكن�شّي، من حيث اإّنهما يعرّبان عن خربة الإميان كما فهَمتها وعا�شتها جماعٌة ب�شرّيٌة ما يف 
اأ�شواء على  ُيلقيان  اإحدى مراحلها التاريخّية. ومرّد هذه الأهّمّية اإىل كون الكتاب والتقليد 
الو�شع الإن�شايّن يف عالقته الدينامّية مع املطلق اأو اهلل. غري اأّنه ل ميكن اعتبارهما التعبري 
املطلق والنهائّي لهذا الو�شع الإن�شايّن يف اختباره املطلق. فالتاريخ لي�ص جمّرد اإعادٍة ملرحلة 
ا اإّل يف نهاية التاريخ. كذلك ل  زمنّية. املعنى، اأو املطلق، واختبار هذا املعنى لن يظهرا مليًّ
ي�شتطيع الأفراد ا�شتحداث ال�شكل اجلماعّي لختباٍر ما بطريقة اآلّية. كما اأّن حا�شر جماعٍة 
لي�ص ا�شتحداًثا اآليًّا ملا�شي تلك اجلماعة. بل يقت�شي القول اإّن الفروقات الفردّية والتطّورات 
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تظهر على اأر�شّية م�شرتكة ت�شّكل العامل الأ�شا�شّي لوحدة جماعٍة ما ولهوّيتها. وباتت ال�شعوبة 
هنا يف املحافظة على التوازن بني التباين والهوّية. كما باتت ال�شعوبة الكربى يف قبول املوت 

ا معّيًنا ويّتخذ �شورة معّينة. اأو ما يبدو تال�شًيا للهوّية، عندما يبلغ التغيري اأو التطّور حدًّ
من جهة اأخرى، اإذا كان اختبار الإميان، ولو عا�شه النا�ص يف اإطار اأنظومة دينّية، 
دينّي  كتاب  اأّي  اأّن  هي  ا�شتنتاجها  يجب  التي  فالنتيجة  الأنظومة،  هذه  عن  ذلك  مع  يتمّيز 
واأّي تقليد دينّي يجب احرتامهما واعتبارهما ينبئان عن املطلق وعن عالقة الواقع الب�شرّي 
اأّي امتياز خا�ّص لأّي  اإعطاء  اأن نتمّكن، مو�شوعيًّا، من  الدينامّية باملطلق. وذلك، من دون 
ا ما اأو جمموعًة ما تفهم  اأنظومة دينّية. هناك �شيء واحد ميكن ا�شتخال�شه، وهو اأّن �شخ�شً

ة اأكرث مّما تفهم �شائر اللغات الغربية. لغتها اخلا�شّ
اأبعد، والنظر يف كون الأنظومة الدينّية بوجٍه عاّم  اإىل ما هو  ورمّبا وجب امل�شّي 
تّدعي لنف�شها امتياز التعبري عن خربة الإميان الأ�شا�شّية. اإذ اإّنه غري ثابت اأّن الأفعال امل�شّماة 
دينّية تعرّب دائًما عن ال�شعي اإىل اهلل تعبرًيا اأكرث �شدًقا مّما ميكن اأن تعرّب عن هذا ال�شعي 
�شائُر الأفعال الإن�شانّية التي تو�شع يف مرتبة الأفعال الدنيوّية. وعليه ميكن القول باأّن ما ينبئ 
ا  اأي�شً املقّد�شة كما هو  الكتب  املعنى، هو  اإىل  �شعًيا  املُعا�ص  الب�شرّي  الو�شع  املعنى وعن  عن 

ا ال�شلوك الب�شرّي والأحداث والكائنات. الكتب الدنيوّية، هو الكتب كما هو اأي�شً
اأّنه يف الكتب، ويف ال�شلوك الن�شايّن،  كّل ذلك ميكن اأن ي�شّمى كتابة، مبقدار ما 
اإّن  القول  النا�ص. عندئذ وجب  الذي يعي�شه  اأو املطلق  املعنى  والكائنات، يتجّلى  والأحــداث، 
كل ذلك يحتاج اإىل تف�شري، اأي اإىل اعتباره اإ�شارات تدّل على املعنى امل�شتهدف، وتدعو اإىل 

ة بكّل اإن�شان. اختبار هذا املعنى وعي�شه يف الظروف املكانّية والزمانّية اخلا�شّ

V الدين والعلمنة7

الزمن لالأبدّية، والدنيوّي  بالتايل،  ع،  ُمنَزل، وُيخ�شِ اأّنه  راأينا، يّدعي  الدين، كما 
اإىل  الدينّي  املجتمع  من  النا�ص  تنقل  تاريخّية  حركة  لكونها  العلمنة،  اأّن  واحلال  للمقّد�ص. 
املدينة الأر�شّية، تقوم بنق�ص هذه العالقة وهذه التبعّية. وذلك لأّن العلمنة هي اأ�شا�ًشا نق�ٌص 
للوحي ولكّل اأنواع العوامل املاورائّية. وعليه، يفقد الدين ميزته املعيارّية ال�شاملة. فالإن�شان 
مل يعد جمرًبا على تنظيم اأفكاره واأعماله وفق معايري ُفر�شت عليه على اأّنها اإرادات اإلهّية، 
بل يجد مبادئ وجوده ومعايرَيه يف ذاته، ويف قلب و�شعه الب�شرّي. وال�شلطة الدينّية مل تعد 
متّثل ال�شلطة الإلهّية، بل �شارت متّثل ح�شًرا الرغبات الإن�شانّية، على مثال اأّي �شلطة ب�شرّية 
اأخرى. فاإذا كان الدين لي�ص من اهلل، بل من النا�ص، وجب اأن ُيفَهم وُيعلَّل يف اإطار الثقافة، 
اأو يف عالقته بالثقافة، اأي بنظام الن�شاطات والإجنازات العلمّية والتقنّية والفّنّية والأخالقّية 

وال�شيا�شّية والقت�شادّية، حيث يعربِّ الوجود الب�شرّي ال�شامل عن ذاته يف حركته التاريخّية.
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اأ التاريخ النظرّي لعالقات الدين والثقافة
من املمكن اأن نت�شّور، يف بادىء الأمر، حركة العلمنة يف اإطار تاريٍخ مثايّل لعالقة 

الدين بالثقافة.
مبثابة  هو  املرحلة،  هذه  يف  الدين،  الن�شجام.  مرحلة  هي  اأوىل،  مرحلة  هناك 

م�شتودع وجمموع القيم املُثلى التي ت�شّكل روح الثقافة اأو خال�شتها.
الثقافة  قَيم  يختزن  لكونه  الدين،  اأّن  ذلك  ثانية.  مرحلة  يف  التفاوت  يظهر  ثّم 
ترى  الثقافة، يف جمملها،  اأّن  يتغرّي. يف حني  اأن  له  يجوز  ول  ي�شتطيع  ل  كاأّنه  يبدو  الثابتة، 

نف�شها يحملها تّيار التطّور التاريخّي.
هنا تبداأ املرحلة الثالثة، مرحلة ال�شراع. فالتفاوت ل يوؤّدي اإّل اإىل تعار�ص نظامني 
وتناف�شهما، اإذ يعترب كلٌّ منهما اأّنه هو الإطار الوحيد للحياة الفردّية واجلماعّية. غري اأّنه، يف 
بدء مرحلة النزاع، يكون الدين على قدر من القّوة يخّوله متابعة العزم على ممار�شة الو�شاية 
وقد  والقت�شادّي.  وال�شيا�شّي  الجتماعّي  وجهها  ة، يف  وبخا�شّ حّتى،  الثقافّية،  احلياة  على 
يعترب  يزال  لأّنه ل  ة، وذلك  الثقافة يف ميادينها اخلا�شّ �شائر حقول  الدين مناف�شة  يحاول 

نف�شه اأهاًل لأن يكون املثال الأعلى واملعيار ال�شحيح للحكم.
يف املرحلة الرابعة يظهر الرف�ص نتيجًة حلركة العلمنة التاريخّية. عندها تزداد 
الثقافة قّوة اأكرث فاأكرث. فالتقنية ال�شيا�شّية والقت�شادّية، والتقّدم العلمّي والتقنّي، كّل ذلك 
ا اأّنه بالإمكان التخّلي عن العقائد، وعن الطقو�ص، وعن املعايري، وعن املوؤ�ّش�شات  ُيظهر عمليًّ
التي يتاأّلف منها الدين. اآنذاك يبداأ رف�ص الدين جذريًّا، واعتباره �شيًئا ن�شبيًّا ومرحلًة من 
تاريخ الثقافة، املرحلة البدائّية التي حان وقت تخّطيها، اإذ دخلت الب�شرّية عهد البلوغ. )...(

ب نقد االأنظومة الدينّية
النظر  اإعادة  نت�شّور خّطة  اأن  النقدّية،  النظرة  �شياق هذه  الآن، يف  با�شتطاعتنا 
اجلذرّي يف الأنظومة الدينّية. واإعادة النظر هذه تكون ببحث كّل جزء من الأنظومة ودر�شها، 
م البديل عنه  ق يف هوّيته، وتك�شف عن وظيفته، وذلك بتو�ّشل الطريقة التحويلّية، وُتقدِّ فُتحقِّ
لالأ�شطورّية  اإزالٍة  العلمنة عملّية  تبدو  املنحى،  الدين. يف هذا  اّدعــاءات  رف�َص  مع ق�شدها 

وللخداع وللقدا�شة ولالإكلريو�شّية.
اأ�شطورّية  اأّنها  الت�شّورات الدينّية على  اأّوًل بتحديد  فعملّية نزع الأ�شطورّية تكون 
الطابع، اأي اأّنها نتاج املخّيلة الالواقعّية، حيث اإّنها تّدعي اأّن م�شمونها هو واقع يفوق الطبيعة، 
موجود يف العامل املاورائّي، ل تدركه اخلربة الإن�شانّية. من هنا كان التناق�ص بني اللوغو�ص 
على  اللوغو�ص  تغليب  وجاء  والأ�شطورة،  املنطق  اأو  العقل  بني  اأي   ،mythos وامليثو�ص   logos

واإّن ما ي�شبح، بهذه الطريقة،  اأي تغليب العقل الختبارّي على الت�شّور اخليايّل.  امليثو�ص، 
مو�شع �شّك ورف�ص، هو حقيقة اإله الديانات، والتف�شري الدرامّي للتاريخ مبقولت كاخلطيئة 
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والنعمة واخلال�ص واملوت والقيامة. و�شبب هذا الرف�ص هو اأّن هذه الت�شّورات مرتبطة بنظرة 
اأ�شطورّية، غري علمّية، اإىل العامل.

اأّنها ممار�شات  على  العبادة  �شعائر  د  حُتدَّ عندما  اخلداع  باإزالة  املطالبة  وميكن 
د معايري ال�شلوك الأخالقّية على اأّنها  �شحرّية، اأو عوار�ص ُع�شاب ا�شتحواذّي، وعندما حتدَّ
ع  ع التقنية الفاعلة مقابل ال�شعائر العاجزة، ويو�شَ خداع وهروب تعوي�شّي. ونتيجًة لذلك تو�شَ
والأ�شرار،  فالليتورجيا،  وبالتايل  الزهدّي.  املثال  عامل  يف  الهروب  مقابل  الو�شعّي  الواقع 
واحلياة  وال�شر،  اخلري  ولوائح  العامل،  احتقار  ثانية،  جهة  ومن  والحتفالت،  وال�شالة، 
الداخلّية والروحّية، وابتغاء العامل الآخر، كّل ذلك يبدو اآنذاك جمّرًدا من اأّي معنى، يف نظر 

عقلّية و�شعّية، علمّية وتقنّية.
هذه  د  حتــدَّ عندما  وذلــك  القدا�شة.  عنها  ُتنَتزع  ا  اأي�شً هي  الكن�شّية  املوؤ�ّش�شات 
املوؤ�ّش�شات على اأّنها ميزة املجتمع املقّد�ص، اأي املجتمع القائم على اأ�ش�ص ماورائّية واأ�شطورّية، 
ل  القائم  النظام  الإلهّية، وحيث  ال�شلطة  م�شتَمّدة من  اأّنها  ُيفرَت�ص  املنظورة  ال�شلطة  حيث 
الأ�شل  بك�شف  اآنذاك  تكون  القدا�شة  انتزاع  فعملّية  املزعوم.  الإلهّي  اأ�شله  جّراء  من  �ّص  مُيَ
�شّي املدعّو كني�شة. املجتمع  الإن�شايّن للموؤ�ّش�شات الدينّية، وبالتايل بتاأكيد ن�شبّية النظام املوؤ�شَّ
عة بالإيديولوجيا  املقّد�ص يبدو اآنذاك نوًعا من اخلداع، وتبدو ال�شلطة الدينّية �شلطًة زمنّية مقنَّ
الدينّية. نتيجُة كّل ذلك، وفق هذه النظرة، القوُل بوجوب اإلغاء املجتمع املقّد�ص حل�شاب العامل 

الدنيوّي ب�شرائعه الطبيعّية، القت�شادّية وال�شيا�شّية.
نف�َشه  الإكلريو�ص  يعطي  ثنائية، حيث  الدينّي  املجتمع  تقوم يف  ما  وبقدر  اأخــرًيا، 
باإزالة  املــنــاداة  ميكن  للروحّيات،  الزمنّيات  اإخ�شاع  لأجــل  وذلــك  العلمانّيني،  قيادة  حــّق 
الإكلريو�شّية. اآنذاك ُتفرَت�ص املعار�شة لت�شّلط الإكلريو�ص على التزامات النا�ص الأر�شّية. واإّن 
من  يوؤول  مّما  الروحّيات،  على  الأ�شطورّي  الطابع  اإ�شفاء  بدوره  يفرت�ص  الت�شّلط  هذا  مثل 
اإىل  التقدي�ص لأمناط احلياة. من هنا جاءت الدعوة  الت�شّلط بتحقيق  اإىل تقّنع قوى  جديد 

الأخذ بالعلمانّية بدياًل عن الإكلريو�شّية.
ج توافق الدين والثقافة العلمانّية

وهّداًما.  �شلبيًّا  الكربى،  بجالء، يف خطوطه  يظهر  الدين  نقد  الروح يف  هذا  اإّن 
وبالتايل فاإّن حركة العلمنة التاريخّية توؤول، من وجهة النظر هذه، اإىل تراجع الدين. هذا 
الرتاجع ميكن، بل يجب، اأن يذهب اإىل حّد اإزالة املعتقدات، وامل�شلكّيات، واملوؤ�ّش�شات الدينّية، 
باإزالة ال�شروط النف�شّية والجتماعّية التي اأتاحت لها الوجود والدميومة. غري اأّنه قد ل يبدو 
من امل�شتحيل وغري املعقول اأن نبحث عن اجّتاهات توؤول اإىل توافق الذهنّية الدينّية والذهنّية 
حّرّية  وبني  ب�شرّية،  اأو  كانت  اإلهّية  ال�شلطة،  بني  النزاع  يخلق  التعار�ص  كان  فاإذا  املعلمنة. 
التفكري والعمل، اأو بني الروحّيات والزمنّيات، اأو بني ما هو اإلهّي وما هو ب�شرّي، اأو بني الآخرة 
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والدنيا، اأو بني املوؤمن والإن�شان، فاإّنه ل يبدو اأكيًدا اأّن مثل هذا النزاع يجب اأن يف�شي اإىل 
با�شم  املرفو�ص  للطرف  املُعا�ص  املعنى  تفّهُم  املمكن  من  بل  املتنازعة.  الأطراف  اأحد  اإزالة 
اإعادة بناء الت�شّور املعهود والذي وىّل اإىل  النقد، وا�شرتجاُعه با�شم النقد نف�شه، من دون 

غري رجعة.
يف هذا املنحى، ميكننا القول اإّنه، اإن �شّح اأّن الأ�شطورة والعقل العلمّي يتعار�شان، 
ل  اأّنــه،  معنى. غري  من  تخلو  ل  الأ�شطورّي،  التعبري  اأو  الأ�شطورة،  اأّن  ا  اأي�شً ال�شحيح  فمن 
ت  ُرف�شَ واإذا  ا�شتحالة وجوده.  اإىل  املعلمن  الفكر  ي�شري  املعنى حيث  البحث عن هذا  ينبغي 
الت�شّورات املاورائّية، فمن املمكن، مع هذا، قبول التعبري الأ�شطورّي على اأّنه التعبري الوحيد 
 Ultimate Concern عن الطريقة التي ينزع الإن�شان بها نحو املطلق ويوؤَخذ باهتمام الأ�شمى 
الأ�شئلة حول  بطرح  يتج�ّشد  الهتمام  باأّن هذا  علمًا   ،Tillich تيليخ  بول  الالهوتّي  يقول  كما 
الأ�شول والغايات. وعليه فاإّن الو�شيط ما بني امليثو�ص واللوغو�ص هو الرمز من حيث هو ما 
يتخّطى العقُل به حدود املقولت. وذلك، اإىل حدٍّ ما، على مثال خربة احلدود، اأو حّتى فكرة 
احلدود، التي تت�شّمن بذاتها ما هو اأبعد من احلدود. علًما اأّن الرمز، اإذ هو تعبري يحتوي على 
معنَيني، يعرّب  بوا�شطة  املعنى الظاهر عن املعنى الباطن، وهو ما ل ميكن التعبري عنه مبا�شرة.
وميكن القول نف�شه يف العبادات والتقنية. فبدًل من الإعرا�ص بالكّلّية عن الطقو�ص 
بحجة اأّنها عاجزة عن حتقيق النتائج الفيزيائّية املنتَظرة منها، وذلك لكونها تنجم عن روؤية 
امل�شتوى  الطق�شّية يف  فاعلّية احلركة  و�شع  املمكن  فاإّنه من  العامل،  اإىل  و�شحرّية  اأ�شطورّية 

الب�شرّي، والتحّقق من هذه الفاعلّية، اإىل حدٍّ ما، يف م�شمار بناء الإن�شان.
كذلك ميكن اأن يلتقي املعيار املثايّل والواقع الو�شعّي يف املحّبة. فلي�ص من ال�شرورّي 
افرتا�ص املعايري املثالّية موجودة يف �شكٍل غري �شكل اأفكار. واملحّبة، لكونها طاقة خاّلقة، هي 
تهدف  اإذ  وذلك  و�شعيًّا،  واقًعا  وجودًا حقيقيًّا، وجتعلها  الأفكار  تلك  اأن حتّول  التي ميكنها 

املحّبة اإىل حتقيق الإن�شان القيمة.
اإذا ما ا�شتمّرت  اإبدال املجتمع املقّد�ص باملجتمع املعلَمن،  ياأتينا من  اأّي ك�شب  ثّم 
العلمانّية.  اأو  القدا�شة  الإن�شان ؟ فلي�ص املهّم اختيار  العنف ذاتها وا�شتمّر احتقار  ممار�شة 
املهّم اأن يكون الإن�شان يف العامل املعلَمن ـ اإذ اإّن العامل بطبيعته معلَمن ـ �شيًئا مقّد�ًشا. فاإذا 
اأردنا يف هذه احلالة ا�شتعمال كلمة كني�شة، فالكني�شة اآنذاك ت�شبح العامل الأ�شيل، لكونها 
فعليًّا مرّبًرا  نرى  العنف. خارًجا عن ذلك، ل  ولي�ص على  امل�شاركة  قَيم  املبنّي على  املجتمع 

لوجود املوؤ�ّش�شات الدينّية، ول معنى قد يكون لن�شال يف �شبيل وجود الكني�شة.
يف املنحى نف�شه، ميكن القول اإّن العلمايّن اأو الإكلرييكّي، كالهما اإن�شان، اأي واقع 
ملمو�ص و�شامل، منفتح على التعايل اأو ماأخوذ يف حركة تعال. اأّما اإذا كان الفرق بني العلمايّن 
اإكلرييكّي  اآن  يف  هو  اإن�شان  كّل  فــاإّن  والدنيوّية،  القدا�شة  بني  الفرق  اإىل  يرمز  والإكلرييكّي 
وعلمايّن، كاهن و�شعب. فال�شيئان وظيفتان اأو وجهان، اأو ُبعدان متمّيزان، لكّنهما مالزمان لكّل 
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اإن�شان. وذلك لكون كّل موجود هو يف م�شتوى تقنية احلياة ول ينفّك اأبًدا يّت�شل مبعنى احلياة.
اإّل بالرتداد  اأّن هذا التوفيق ل يكون  فالتوفيق اإذن ممكن. لكن يجب اأن ن�شيف 
امل�شمون  اأو�شع،  مبعنى  اأو  احلياتّي،  امل�شمون  الدينّية  الرموز  باإعطاء  اأي  الأنرثوبولوجّي، 
الأنرثوبولوجّي. واإّننا نفهم بالأنرثوبولوجّي الواقع الب�شرّي املدعّو اإىل ِملء الكمال، اأي اإىل اأن 

ي�شمل يف ذاته ح�شور معناه وحقيقته، اأي ما ت�شّميه الأديان اهلل.
د االإميان والدين.

اإذا مل يكن الرتداد الأنرثوبولوجي موقًفا اإىل جانب العلمانّية �شّد الدين، فذلك 
�ص على متييٍز �شمن الدين، فَر�شه حتّدي النقد، بني الإميان والأنظومة الدينّية.  لأّنه موؤ�شَّ
املجتمع  اأو  العامل  اإىل  احلنني  عن  نهائيًّا  والتخّلي  النقد  اأمثولة  ا�شتخال�ص  الواجب  فمن 
اإليه  اأبعد ما يذهب  chrétienté. ففي اإطار هذه النظرة، مع املحاولة بالذهاب اإىل  امل�شيحّي 
املوقف النقدّي ال�شلبّي للدين، ميكن حتديد الدين كتعبري ثقايّف لالإميان. وانطالًقا من هذا 
التحديد يكون على الدين اأن يلتزم باأمانة مزدوجة، اأمانة جتاه الميان، واأمانة جتاه النا�ص. 
هو  عّما  التعبري  بل  الإميــان  التعبري عن  ا، خطر عدم  اأي�شً مــزدوج  يعّر�شه خلطر  ما  وهذا 
ثقافة  بني  التاريخّي  التفاوت  ب�شبب  وذلك  للنا�ص  �شيًئا  يعني  ل  اأن  وخطر  حم�ص،  اإن�شايّن 

النا�ص املعا�شرة و�شكل الثقافة القدمي الذي عرّب الدين بوا�شطته عن ر�شالته.
وابتغاء  املطلق،  نحو  التوّجه  اإّنه  فيه  القول  ميكن  الإميــان.  حتديد  حماولة  يجب 
 ،’ ا  ‘اأُنطولوجيًّ واحلقيقة  واملعنى،  املطلق،  فْهم  يجب  ل  النهائّية.  واحلقيقة  الأ�شمى  املعنى 
اأن نفّكر فل�شفيًّا ولهوتيًّا من دون ماورائّيات، فاإننا  واإّل عدنا اإىل الأ�شطورّية. فاإذا حاولنا 
ن�شتطيع اأن نعترب الوجود الب�شرّي اأو العامل الإن�شايّن احلقيقة الراهنة الوحيدة، من دون اأن 
ت�شميتهما  ُبعدان ميكن  الإن�شايّن  للوجود  اأّن  الإلهّية. ذلك  للحقيقة  اإنكاًرا  الأمر  ي�شّكل هذا 
الثقافة على عهدتها حّل م�شاكل  تاأخذ  التقنّي،  تقنية احلياة ومعنى احلياة. فعلى ال�شعيد 
وعلى هذا  والغايات.  الأهداف  فموقعه على �شعيد  الإلهّيات،  اأو عامل  الإميان،  اأّما  احلياة. 

النحو وب�شيء من التب�شيط، ميكن اعتبار الثقافة حياًة، والإميان نقًدا.
نتيجة لكّل ذلك، ميكن القول اإّن النظام الدينّي، املبنّي على ثقافة املا�شي، ميكن، 
بل يجب اأن نتخّطاه، مبقدار ما ي�شبح غري معربِّ عن الإميان احلّي للنا�ص العائ�شني يف الوقت 
احلا�شر. اأّما اإذا اعتربنا الدين تعبرًيا عن الإميان، فال �شّك اأن لي�ص من نظام فريد وذي 
امتياز. لذلك فكّل ما يخدم يف التعبري عن الإميان، اأي اأيُّ ن�شاط اإن�شايّن، ميكن ت�شميته ديًنا، 
مبقدار ما يكون اأّي ن�شاط اإن�شايّن، يف ما هو اأبعد من وظيفته التقنّية، ي�شهد للمعنى لكونه 
بحًثا عن هذا املعنى. وبالتايل فمعار�شة الأنظومة الدينّية تكون قد اأّدت اإىل حترير الإميان 
من ال�شياع يف الدين. ولي�ص يف هذا القول اأّي تناق�ص. وعليه ميكن اأن توؤول حركة العلمنة اإىل 

اإظهار اأّن الإميان ال�شرف وحده هو املهّم، واأّن هذا الإميان ال�شرف هو احلّرّية ال�شامية.
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ه نتائج
التفكري والعي�ص كاأّن الظروف الجتماعّية  اإىل املا�شي، ومتابعة  ل ميكن الرجوع 
الثقافّية مل تتغرّي يف العمق. كما ل ميكن التغا�شي بالكّلّية عن املا�شي وعّما يحمل هذا املا�شي 
مّما ي�شّمى الهوّية الثقافّية. بل يجب حماولة التعّرف اإىل جوهر الثقافة يف الدين. وهذا ما 
يقود حتمًا اإىل الميان احلّي. غري اأّنه يجب عدم و�شع هذا الإميان احلّي من جديد يف جوٍّ 
ا. لذلك  اأ�شطورّي. فالإميان لي�ص تاأكيد مقولت عقائدّية، بل هو اأن يكون الإن�شان اإن�شاًنا حقًّ

ت�شّمن الإمياُن باهلل الإمياَن بالإن�شان.

VI مدخل اإىل احلوار االإ�سالمّي امل�سيحّي يف اجلوهر8

للعالقة  ال�شليمة  وال�شيغة  ال�شحيح  الطريَق  احلوار  يبدو  الأمر،  واقع  يف   )...(
امل�شلمني  بني  بالأحرى  اأو  والإ�شالم،  امل�شيحّية  بني  اأخ�ّص  وجه  وعلى  عموًما،  الأديــان  بني 
اأتقنوا  املتحاورين  اأّن  اإىل  مرّدها  التعبري،  جاز  اإذا  الدينّي،  احلوار  اأزمة  لكّن  وامل�شيحّيني. 
بالت�شاوؤل  يبداأوا  اأن  اأذهانهم  اإىل  يتبادر  ومل  الّت�شال،  نوع من  هو  تقنية احلوار من حيث 
حول طبيعة الدين وحول ما يتاأ�ّش�ص الدين عليه ويرّبر وجوده. فكان اأن قالوا باحلوار الدينّي، 
واعتقدوا اأّن النتقال من املجادلة اإىل احلوار يكفي، من دون التغيري يف فْهمهم ملا يعني و�شف 
اأي من دون حماولة التدقيق يف معنى الدين. فكان النتقال اإىل احلوار  باأّنه دينّي،  احلوار 

تغيرًيا �شطحيًّا، اأبقى الأمر اجلوهرّي على ما كان عليه.
مثل هذا التحّفظ والمتناع عن الت�شاوؤل حول كْنه الدين له ما يرّبره عند املوؤمنني. 
الدينّي عقيًما  اأن مي�ّشه. لكّن هذا املوقف يجعل احلوار  ب�شٍر  اأمٌر لي�ص لأّي  فالدين عندهم 
بقْدر ما كانت عليه املجـادلة من ُعْقم. اإذا اأراد املتحاورون اأن يوؤتي احلوار الدينّي ثماره واأن 
يكون للحوار الدينّي حمتًوى وم�شمون، ل بّد من اأن يت�شاءلوا اأّوًل حول الدين وحول ما قام 

الدين عليه.
اأن يجروؤ املتحاورون ويحاولوا الإجابة عن هذا ال�شوؤال، يفرت�ص فيهم اأّنهم حملوا 
على حممل اجلّد التغيري، بل النقالب، الذي ح�شل يف الثقافة اأو يف البنية الذهنّية، وبات 

حدًثا تاريخيًّا ا�شتحال بعده الرجوع اإىل ما قبله. )...(
ُعد احلوار �سُ

يف الإطار الذي ر�شمْته على هذا ال�شكل �شروُط احلوار الإ�شالمّي امل�شيحّي، ن�شتطيع 
ُعد الأربعة التي يفر�ص نف�شه فيها : )1( �شعيد  اإجمال ما قد يكون عليه هذا احلوار على ال�شُ
احلياة اليومّية، الجتماعّية والوطنّية. )2( �شعيد الثقافة. )3( �شعيد الدين مبا هو انظومٌة 

ثقافّية وظيفُتها التعبري عن الإميان. )4( �شعيد الإميان باعتباره ق�شَد املطلق.
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اأ �سعيد احلياة
على هذا ال�شعيد، ي�شتلزم احلوار جتاوز مواقف الفرز والريبة وقطع الّت�شال، 
هم جتاه بع�ص.  هذه املواقف التي قد يّتخذها امل�شيحّيون وامل�شلمون، اأفراًدا وجماعات، بع�شُ

حّتى الت�شامح ينبغي جتاوزه. 
فقد كان زمٌن، كما يف القرن الثامن ع�شر الأوروّبّي، ظهر فيه الت�شامح كانت�شار 
ب والتوتاليتارّية الدينّية والإيديولوجّية والجتماعّية. كما كان زمٌن بدا فيه  على قوى التع�شّ
الت�شامح الإ�شالمّي جتاه اأهل الذّمة امل�شيحّيني، اأو الت�شامح امل�شيحّي جتاه الأقّلّيات الإ�شالمّية، 
باملقارنة  ن�شبّي  تقّدم  �شوى  لي�ص  ذلك  اأّن  غري  الإن�شانّية.  النزعة  اجّتاه  يف  متقّدمة  خطوًة 
احلوار  اأّن  حني  يف  ودونّيٍة،  فوقّيٍة  عالقَة  يفرت�ص  فالت�شامح  املن�شود.  احلــوارّي  املوقف  مع 
بتجاوز  يق�شي احلوار  امل�شاواة،  اأ�شا�ص هذه  وعلى  واجلماعات.  الأ�شخا�ص  ت�شاوَي  يفرت�ص 
ا اإذا كان التعاي�ص جمّرد جتاور بني الأ�شخا�ص واجلماعات. فاحلوار يقيم  التعاي�ص، خ�شو�شً
وزًنا للتفاعل على ال�شعيدين اللذين تتجّلى مظاهره فيهما، �شعيد العالقات بني الأ�شخا�ص 

وال�شعيد املوؤ�ّش�شّي.
على �شعيد العالقات بني الأ�شخا�ص مبا هم كائنات ب�شرّية مرتبطة يف ما بينها 
ال�شداقة  اأ�شكال  الإن�شانّية،  الكرامة  احرتام  على  املبنّي  احلوار،  يّتخذ  الإن�شانّية،  برباط 
والتعا�شد. وعلى �شعيٍد هو بني ال�شعيد ال�شخ�شّي وال�شعيد املوؤ�ّش�شّي، ُيعَترب الب�شر منتمني 
اإىل هذه الطائفة الدينّية اأو تلك. هنا يتطّلب احلوار اأن ل يحب�ص الت�شامُن الطائفّي الأ�شخا�َص 
يف طائفتهم كما لو كانوا يف نظاٍم مغلق. بل يوجب احلوار اأن يكون الت�شامن الطائفّي مرتَكًزا 
لنفتاح الأفراد واجلماعات بع�شهم على بع�ص، مّما يعني الحرتام املتبادل ملختلف النتماءات 
الطائفّية واحلّرّيات الدينّية. اأخرًيا، على ال�شعيد املوؤ�ّش�شّي، ُيعَترب الإن�شان واملوؤمن مواطَنني 
كاملني. هذا التمييز بني الأوجه الثالثة التي لالأ�شخا�ص �شرورّي كي يكون املجتمع التعّددّي 
ممكن الوجود. وف�شاًل عن النتماء اإىل اجلن�ص الب�شرّي والنتماء اإىل دين واإىل جماعة دينّية 
نها هذا الدين، هناك النتماء اإىل املجتمع ال�شامل واإىل الأّمة. هذا النتماء الأخري ي�شّمى  كوَّ
املواطنّية. على اأّن تاأ�شي�ص املجتمع والأّمة يثّبت عالقة الأ�شخا�ص بالقوانني، وت�شاوي اجلميع 
اأمام هذه القوانني التي ت�شمن، من ناحيتها، حقوق الأ�شخا�ص وحقوق املوؤمنني، لكّنها ت�شتمّد 
امتياز،  وبال  بالت�شاوي  اإليه،  ينتمي  الذي  ال�شامل  الجتماعّي  الكيان  احرتام  من  ركيزتها 
جميع الأ�شخا�ص واملوؤمنني. ذاك هو معنى الَعلمانّية الدميقراطّية التي ي�شّورها بع�ص الكتبة 
الكاريكاتورّيني حماِربًة لالأديان وزندقًة واإحلاًدا. واإذا كانت الَعلمانّية توحي اأحياًنا مبقاومة 
الهيمنة على املجتمع والأّمة  اإىل  اإّل حينما ت�شعى جماعٌة دينّية  ا  الدين، فهذا ل يحدث حقًّ
هة �شّد الدين، بل �شّد املطامع التوتاليتارّية  هيمنًة تاّمة. يف هذه احلالة ل تكون املقاومة موجَّ

هة بغريٍة دينّية. املموَّ
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ب �سعيد الثقافة
اإّن الثقافة جزٌء ل يتجّزاأ  لي�ص �شعيد احلوار هذا منف�شاًل عن حوار احلياة، اإذ 
من احلياة الجتماعّية والوطنّية ومن احلياة اليومّية. وكما اأّن التعّدد الدينّي ي�شتدعي احلوار 
على �شعيد احلياة، فهذا هو �شاأُنه على م�شتوى الثقافة. اإّن ما�شي ال�شرق العربّي ل ي�شّذ عن 
ما�شي بقّية املجتمعات الإن�شانّية، من حيث اأّنه ُيظهر الدين يف قلب الثقافة ويف اأ�شا�ص البنية 
الجتماعّية. فالقَيم النموذجّية للثقافة كانت جتد يف الدين حمّل جتّمعها واحلفاظ عليها. 
كما كانت الُبنى الجتماعّية ت�شتلهم الدين وتبحث فيه عن �شرعّيتها وتربير وجودها. من هنا 
كان الدين هو العن�شر الذي يتيح للفئة الجتماعّية اأن تتعّرف اإىل نف�شها يف هوّيتها املمّيزة.

اأديان  اإىل  انت�شابها  اأ�شا�ص  على  موؤّلًفا من جماعات  املجتمع  اأ�شبح  ولكن عندما 
خمتلفة، �شار ل بّد من التمييز بني القَيم الدينَية والقَيم الثقافَية. اإّن �شمان ا�شتقالل املجتمع 
يفرت�ص ا�شتقالل الثقافة عن الدين. وهذا ال�شتقالل، ا�شتقالل الثقافة واملجتمع املتحّرَرين 
من الو�شاية الدينّية، ي�شّمى َعلمانّيًة، ل للتدليل على معار�شة الدين اأو رف�ص الأديان، واإمّنا 
نة مِلا  على ال�شتقالل املزدوج، ا�شتقالل الدين وا�شتقالل الثقافة. هذا يعني اأّن العنا�شر املكوِّ
ي�شّمى ثقافة هي، قبل اأّي �شيء، البنية الذهنّية امل�شرتكة للفئة الجتماعّية باأ�شرها، اأيًّا كان 
الدين الذي ينتمي اإليه اأع�شاوؤها. ثّم تاأتي اللغة، ناقلُة الثقافة واملوؤمتنة عليها. واأخرًيا تاأتي 
م�شاركة كّل فرد يف امل�شري التاريخّي للمجتمع-الأّمِة الذي يكون الفرد مندجًما فيه. على هذا 
الأ�شا�ص، ميكن اأن يقوم احلوار الإ�شالمّي امل�شيحّي ب�شورة طبيعّية للغاية ويف اأح�شن الظروف 
املو�شوعّية، نظًرا اإىل كون م�شيحّيي ال�شرق  وم�شلميه مت�شاركني يف البنية الذهنّية الأ�شا�شّية 
املدعومة با�شتعمال لغة واحدة، وذلك من دون امل�شا�ص باخل�شائ�ص اللغوّية والذهنّية املتعّلقة 
بتعّدد الأديان. حينئٍذ يغدو احلوار حماولًة لو�شع هذه اخل�شائ�ص يف خدمة املهّمة امل�شرتكة، 

اأي امل�شاركة يف امل�شري التاريخّي الواحد.
هذه املهّمة امل�شرتكة ت�شع الإ�شالم وامل�شيحّية حاليًّا يف مع�شكر واحد اإزاء التحّدي 
الذي توّجهه احلداثة الغربّية اإىل جميع الثقافات التقليدّية. وعليه يتحّول احلوار الإ�شالمّي 
امل�شيحّي حواًرا بني الثقافة العربّية التقليدّية والثقافة الغربّية احلديثة. اأّما رهان هذا اللقاء، 
يحافظ على  يعرف كيف  �شكل حديث  اإىل  التقليدّي  �شكلها  العربّية من  الثقافة  انتقال  فهو 
العربّية من امل�شاهمة يف تقّدم  الثقافة  العملّية، متّكنت  هوّيتها وخ�شو�شّيتها. فاإذا جنحت 
الإن�شانّية ويف منّو العقالنّية ويف النفتاح نحو العاملّية. وبذلك تعطي هذه الثقافة الدليل على 

قدرتها الإبداعّية وفّعالّيتها التاريخّية.
ج �سعيد الدين

على هذا ال�شعيد، ُتعترب الأديان اأنظوماٍت ثقافّية، وظيفتها ومرّبر وجودها التعبري 
الق�شد  ك�شاأن  اأو  مثاًل،  ولغته،  الفكر  ك�شاأن  والدين  الإميان  �شاأن  يكون  وعليه  الإميــان.  عن 
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والتعبري عنه، اأو ك�شاأن املثال وحتّققه. ل ميكن ف�شل الق�شد عن التعبري عنه، ول ف�شل املثال 
ا ف�شحة بني الق�شد والتعبري عنه، بني املثال وحتّققه.  عن حتّققه. على اأّنه يبقى هناك اأي�شً
الب�شر على م�شتوى  الأديان وحوار  ب�شكل منف�شل يف حوار  التفكري  اإىل  التمييز  ويدعو هذا 

الإميان.
اإّن حتليل الأنظومتني الدينّيتني، الإ�شالمّية وامل�شيحّية، يظهر اختالفات بينهما، 
على  الالحق  احلوار  ت�شّهل  اأن  �شاأنها  ومن  اأهّمّيًة،  عنها  تقّل  ل  تقاربات  ا  اأي�شً يظهر  لكّنه 
وحول  والتج�ّشد،  التثليث  حول  العميقة  الختالفات  بالطبع،  نعلم،  اإّننا  الإميــان.  م�شتوى 
نبّوة الر�شول حمّمد وتنزيل القراآن. لكّننا ل نعلم بالقْدر ذاته الت�شابه البنيوّي لالأنظومتني 
الدينّيتني وتوازي الوظائف الدينّية الأ�شا�شّية فيهما. 1( وظيفة املبداأ تدعى اهلل، املعترَب اأًبا 
يف امل�شيحّية وربًّا يف الإ�شالم. 2( وظيفة الك�شف عن اهلل اخلفّي يوؤّديها، يف الإ�شالم، العامل 
مة بالقراآن، ويف امل�شيحّية يوؤّديها العامل والنبّوة، وب�شورٍة نهائّيٍة �شخ�ص  والنبّوة املتوَّجة واملتمَّ
تقابل  اإذ  الجتماعّي،  التاأ�شي�ص  وظيفة  هي  الثالثة  الوظيفة   )3 بالذات.  املتج�ّشد  الكلمة 
الكني�شَة امل�شيحّية، وهي، يف العقيدة امل�شيحّية، واقع اإلهّي واإن�شايّن يف اآن، جماعُة املوؤمنني 
باإله القراآن.  اإن�شايّن �شرف، يكّونه ارتباطه  الإ�شالمّية، وهي، يف العقيدة الإ�شالمّية، واقع 
4( الوظيفة الرابعة هي التحريك. ففي امل�شيحّية يقوم الروح الإلهّي بتحريك الإن�شان ليجعله 
اأّما يف الإ�شالم، فاإّن التقّيد بال�شريعة القراآنّية هو الذي يكّون  م�شيحيًّا على �شورة امل�شيح. 
اأ�شلم نف�شه هلل. 5( الوظيفة الأخرية هي املوقف النموذجّي لالإن�شان  الإن�شان املوؤمن الذي 
املوؤمن. فامل�شيحّي يتمّيز باملّحبة، حمّبة اهلل، وحمّبة القريب حمّبًة هلل. وامل�شلم يتمّيز باإميانه 
ال�شارم بتعايل اهلل. وهكذا نالحظ اأّن املحّبة والإميان هما �شكالن حلّرّية الإن�شان، املتحّرر 

من كل قيد دنيوّي بارتباطه احل�شرّي باهلل.
مع  الدينّيتني،  الأنظومتني  ت�شّكل  التي  الوظائف،  هذه  توافق  نبنّي  اأن  ال�شهل  من 
الكينونة، وال�شخ�ص، واملجتمع، واملعيار، واملوقف  الأ�شا�شّية، وهي  الأنرتوبولوجّية  الوظائف 
اأ�ش�شهما  والإ�شالمّية، من حيث  امل�شيحّية  الدينّيتني،  الأنظومتني  بني  يقّرب  وهذا  الواقعّي. 

بالذات.
د �سعيد االإميان

كذلك تتقارب الأنظومتان، امل�شيحّية والإ�شالمّية، من حيث عّلة وجودهما، وهي 
اأو  اأّي جمتمع  اإىل  ب�شرّي،  الإميان. فالإميان، بو�شفه ق�شد املطلق، يفعل فعله يف كّل كائن 
ثقافة انتمى. وهو يظهر يف كّل جهد يبذله كائٌن ما، بكّل كيانه، يف اجّتاه مثاٍل ما. هذا يعني 
اأّنه ل امتياز لكائن اأو ملجتمع اأو لثقافة اأو لدين اأو لن�شاط اإن�شاينٍّ ما. فكّل �شخ�ص يّتجه من 
�شميم فوؤاده نحو املطلق. وهو يّتجه اإليه عرب طريقه اخلا�ّص. كّل الطرق توؤّدي اإىل املطلق. 
ا و�شط متاهة، ل تو�شل اإليه غري طريق واحدة، بينما الطرق الأخرى  فاإله الأديان لي�ص م�شتقرًّ
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م�شدودة. وحده الإميان يقود اإىل اهلل. لكّن الإميان يعرّب عن نف�شه يف كّل دين وكّل ثقافة وكّل 
وجود.

اإذا  والدين.  والثقافة  املجتمع  على  حكم  كّل  اأ�شا�ص  الإميــان  يكون  املفهوم،  بهذا 
كان الدين، جوهريًّا، تعبرًيا ثقافيًّا عن اإميان الب�شر، فحرّي بنا، للتثّبت من ذلك، اأن نحكم 
و�شيلة يف خدمة م�شالح  اأم هو  الإميــان،  تعبري عن  على وجَهي وظيفته اجلوهرّية. هل هو 
هة نحو املطلق ؟ وهل هذا التعبري مقبول اأم ل لدى الب�شر الذين �شيحيا الإميان يف  غري موجَّ

نفو�شهم ؟
اإظهار رفعة دينه.  اإىل كّل فرد، على  بناًء عليه، لن يقوم حوار الإميان، بالن�شبة 
بل ينبغي اأن يقوم على اّتباع كّل فرد طريقه اخلا�ّص مبزيد من الإخال�ص بعد معرفته طريق 
ة مبزيد من الإخال�ص.  الآخرين، وكذلك على م�شاعدة الآخرين على اّتباع طرقهم اخلا�شّ
الأديان دروب، ولي�شت نهاية امل�شرية. اإّنها لي�شت �شوى و�شائل يف خدمة الغاية الوحيدة، التي 

هي الإميان بو�شفه ال�شعي اإىل املطلق.
خال�سة

ينتج من كّل ما �شبق اأّن العالقة بني الب�شر، وعلى الأخ�ّص بني ب�شٍر مرتافقني يف 
اآخر من العالقة  اأديان خمتلفة، لن تكون غري احلوار. كّل نوع  اإىل  انتموا  م�شري واحد ولو 
ا مع القَيم الإن�شانّية. وحده احلوار ي�شمن احرتام  يظهر، من هذا اجلانب اأو ذاك، متعار�شً
الإن�شان. فهو يفر�ص، يف الواقع، ت�شاوي الأ�شخا�ص، ويرف�ص منح اأيٍّ من ال�شركاء اأيَّ امتياز 
اأخرى،  جهة  من  اآخــر.  اجتماعّي  اأو  طبيعّي  عامل  اأّي  اأو  دينه  اأو  ثقافته  ب�شبب  �شواء  كان، 
يظهر  احلقيقّي  الأ�شخا�ص  احرتام  اأّن  على  بذلك  فيدّل  ال�شركاء،  بني  تبادًل  احلوار  يقيم 
بالنفتاح على الآخر وبقبول الآخر كاآخر. ولكن مبا اأّن احلوار ل ي�شتمّر اإّل بتمييز الأ�شخا�ص، 
فاملق�شود لي�ص تبديل وجهات النظر بحّجة التبادل. فاحلوار جديّل، مبعنى اأّن كّل طرف يبني 
ذاته يف خّطه اخلا�ّص بف�شل عطاء الآخر، مدرًكا اأّن خمتلف اخلطوط تّتجه، مع ذلك، نحو 

نقطة مطلقة واحدة، ت�شّميها الأديان اهلل. 
وتالفًيا لل�شقوط من جديد يف موقف العداء والغزو، ينبغي اإقامة احلوار الدينّي 
وحياتّيتان  فكرّيتان  اأنظومتان  تبدو  عندما  الإميــان.  و�شعيد  الدين  �شعيد  �شعيَدين،  على 
م واملمنَهج، ل على م�شتوى  متعار�شتني، فغالًبا ما يكون تعار�شهما على م�شتوى التعبري املنظَّ
امل�شيحّية  الديانتان،  تبدو  قد  وعليه  املذهب.  وّلــدت  التي  الأ�شلّية  الأحا�شي�ص  اأو  النوايا 
والإ�شالمّية، متعار�شتني حول نقاط اأ�شا�شّية. لكّن هذه النقاط هي اأ�شا�شّية داخل الأنظومة 
يجب  وعليه  عنه.  التعبري  مهّمتها  تكون  الذي  باملعنى  ُتربط  اأهّمّيتها عندما  وتقّل  الواحدة، 
الأديــان �شتنطوي على  فاإّن  واإّل  اإىل احلوار يف �شبيل الإميــان،  الأديــان  النتقال من مقارنة 
تعّرف  ال�شكل نحو اهلل،  الديانات على هذا  اجّتهت  واإذا  اإىل اهلل.  تقود  اأن  بدًل من  نف�شها 
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بع�شها اإىل بع�ص من حيث هي تعبري عن جتربة اإميانّية واحدة، مبا اأّن الإميان هو بحث عن 
اهلل اأو �شعي اإىل املطلق.

يكن  مل  اإذا  اخلــداع  اأو  الهروب  من  �شرًبا  باهلل  الإميــان  يغدو  النحو،  هذا  على 
تطبيًقا عمليًّا �شيا�شيًّا، واإذا مل يرتَجم اإىل اإميان بالإن�شان. وال�شتنتاج الأخري يتعّلق باخليار 
الأنرتوبولوجّي، القادر وحده على ا�شتعادة التوّجه املزدوج نحو املعنى والواقع، والذي يكّون ما 
ي�شّمى، على التتايل، النزعة الالهوتانّية والنزعة الإن�شانوّية. من املمكن اأن نت�شّور العالقة 
نت�شّور  اأن  واملعنى. يف هذه احلال، ميكن  الواقع  بني  العالقة  على غرار  واهلل  الإن�شان  بني 
ران يف �شميم الواقع الإن�شايّن لإي�شاله اإىل  اهلل كاأّنه القت�شاء املطلق والطاقة املطلقة املوؤثِّ
اأ�شالته. وعلى نحٍو متواٍز، ن�شتطيع اأن نرى اأّن الإن�شان، اإذا بلغ ملَء اإن�شانّيته وحقيقَته، هو 

التعبري املتاأّلق عن اهلل وهو الوجود الفعلّي للمعنى.

VII يف االإميان، نظرة فل�سفّية9

انطالًقا من اأّن احلّرّية هي حقيقة الإن�شان، اأمكن النتقال من التاأويل الأنرتوبولوجّي 
لالإميان واملطلق �شمن الأنظومة الدينّية، امل�شيحّية والإ�شالمّية، اإىل التاأويل الأنرتوبولوجّي 
لالإميان واملطلق �شمن اخلربة الإن�شانّية على وجه الإجمال. ذلك اأّن احلّرّية تعني اأن يكون 
الإن�شان اإن�شاًنا مكتماًل، فيكون طلب املطلق طلَب اأن يبلغ الإن�شان اكتماله بتطابق واقعه مع 
الفل�شفّي  تف�شريه  اإىل  باأّنه طلب اهلل،  املطلق  الدينّي لطلب  التف�شري  يتحّول  وبالتايل  معناه. 

الأنرتوبولوجّي باأّنه طلب بلوغ الإن�شان حقيقَته.
يف اأ�شا�ص هذا التاأويل الفل�شفّي ت�شجيل واقِع اأّن اأّي خربة اإن�شانّية اإمّنا هي خربة 
هو  مبا  ير�شى  نف�شه،  قــرارة  يف  النا�ص،  من  اأحد  ل  اأن  البديهّي  فمن  اكتفاء.  وعدم  خيبة 
عليه يف واقعه اأو و�شعّيته. وكلٌّ ي�شعى اإىل ال�شتزادة يف القتناء طلًبا لال�شتزادة يف الكيان. 
وهذا اخللط بني القتناء والكيان هو ما يوّلد اخليبة، حيث ميتنع حتويل القتناء اإىل كيان. 
فمهما ح�شل الإن�شان على اأ�شياء وامتلكها، ي�شعر يف النهاية اأّنه ل ميتلك ذاته، لكون الذات 
غري الأ�شياء مهما تراكمت. ومهما اأبدع الإن�شان من اأعمال فنّية مثاًل، نراه، كما حال اأكرب 
الفّنانني بالن�شبة اإىل اأجمل ما اأبدعوا، يدرك ما يف�شل عمله، على روعته، عن املثال اجلمايّل 
يبدو  الإن�شان يف جمال الأخالق، حيث  يعي�شها  الذي حاول جت�شيده. وخربة اخليبة نف�شها 

دوًما العمل العادل مثاًل بعيًدا كّل البعد عن اأن يج�ّشد العدل املثايّل.
وجتتمع هذه الختبارات يف �شعور الإن�شان باأّن ذاته، اأو حقيقته اأو معناه، ل تزال 
ممتنعة الإدراك، فيكون الأمر بالن�شبة اإليه كاأّنه منف�شل عن ذاته، وبالتايل كاأّنه غري مكتمل. 
اإذن ي�شعر الإن�شان بدًءا بنق�ص يف كيانه، يدفعه اإىل الرغبة يف احل�شول على ما ينق�شه، 
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يتبعها الأمل يف بلوغ مبتغاه، بل التاأّكد من قدرته على بلوغ ما يقت�شيه ويطالب به كحقٍّ له. 
ثّم يقوم بالفعل، وقد ينجح ال�شاعي يف احل�شول على ما كان يرغب فيه. لكّنه، عند بلوغه 
اأّنه  يتوّقع. ذلك  كان  ما  �شيء ومل يح�شل على  باأّنه ح�شل على  ي�شعر  ابتغاه،  الذي  ال�شيَء 
اأخطاأ الهدف. فهو يف احلقيقة كان ي�شعى وراء ذاته ليكتمل كيانه، واإذا به يح�شل على �شيء 

اأو كائن ل ي�شّد النق�ص يف الكيان.
الواقع  ُبعد  ُبعدين،  ذات  الإن�شانّية  احلقيقة  اأّن  هذه  اخليبة  خربة  حتليل  وُيظهر 
وُبعد املعنى. فالواقع هو ما يكون عليه الإن�شان يف و�شعّيته، كائًنا يف العامل، حمدوًدا، ن�شبيًّا، 
ما  اأكرث  يحتاج  اأّنه  اإّل  بهم.  يّت�شل  اأنا�ص  اإىل  ويحتاج  يقتنيها،  اأ�شياء  اإىل  يحتاج  متناهًيا، 
يطلب  الواقع  اأّن  اأي  تبادل،  عالقة  واملعنى  الواقع  وبني  معنى.  لواقعه  يكون  اأن  اإىل  يحتاج، 
املعنى ليكت�شب بذلك قيمة، واأّن املعنى يطلب الواقع ليكت�شب بذلك وجوًدا ح�ّشيًّا. وتبدو هذه 
العالقة مماثلة للعالقة بني املثال وحتقيقه، حيث ل حتقيق من دون مثال، ول وجود بالفعل 
للمثال من دون حتقيق. قد تكون ذات الإن�شان مبثابة مثال عليه اأن يحّققه يف واقعه. اإّل اأّن 
الفّنان مثاًل يحّقق يف عمله مثال اجلمال، يف حني اأّن الإن�شان، متى حّقق معناه يف واقعه، يكون 

قد بلغ اكتمال كيانه.
ينتج من هذا التحليل اأّن طلب املطلق ل يعني بال�شرورة، كما ي�شارع الفكر الدينّي 
اإله الأديان، على الأقّل  اأو التاأويل الفل�شفّي ل يعرف  اإله الأديان. التحليل  اأىل تاأكيده، طلب 
الإن�شان يف كيانه ل  الوجود. فاكتمال  اأ�شمى وواجب  دة منها، ولو عرف كائًنا متعالًيا  املوحِّ
ا الكون حيث يندمج الإن�شان  اأي�شً يتعّدى �شعيد الطبيعة الإن�شانّية. من هنا ل يكون املطلق 
ويفقد فرادته. ففقدان الفرادة وال�شخ�شّية ل ميكن اأن يكون اكتماًل لكيان الإن�شان الفرد. 
ذلك اأّن احلقيقة الإن�شانّية ذات اأبعاد ثالثة متما�شكة ومتمّيزة يف اآن، هي ال�شخ�ص الفرد 
واجلماعة والتاريخ. ففي كلٍّ من ال�شخ�ص واجلماعة والتاريخ كلُّ احلقيقة الإن�شانّية، من دون 

اأن يذوب ال�شخ�ص يف اجلماعة ول اجلماعة يف التاريخ.
فطلب املطلق اإذن لي�ص طلب اكتمال الإن�شان يف غريه، اإلًها كان اأو الكون. اكتمال 
اأي بتحقيق ذات الإن�شان يف واقعه. فاملطلق  الإن�شان يكون بتطابق واقع الإن�شان مع معناه، 
اإىل  باهلل  الإميــان  الفل�شفّي  التاأويل  يحّول  بذلك  التطابق.  وهذا  التحقيق  هذا  هو  املطلوب 
اأن  املتناهي،  الكائن  ذلك  الإن�شان،  ميكن  كيف  ال�شوؤال  يقوم  هنا  الإن�شان.  باكتمال  اإميان 
يطلب املطلق اأي الالمتناهي، وكيف يكون اكتمال هذا الكائن الإن�شايّن هو املطلق. �شحيح اأّن 
الإن�شان ي�شعى اإىل اأن يكون هو هو، اأي اأن يكون املطلَق غري امل�شروط، اأي اأن يكون حّرّية، اأي 
اأن يكون ذاَته. واملعنى هو ذلك القت�شاء وتلك الطاقة التي تعمل يف داخل الواقع الإن�شايّن 
كي يتحّقق فيه. اإّذاك يبدو الإميان جتّلًيا للمعنى، اأي املعنى متى فعل. ويبدو الإميان، مبا هو 
اأي احلّرّية. هذا �شحيح، لكّن ال�شوؤال يبقى حول  اأي الذاتّية،  طلب املطلق، طلب الكتمال، 
اإمكان حتقيق مطلٍق على هذا النحو. وال�شوؤال ُيطرح لأّن اندفاع الإن�شان هدُفه اأن يكون هو، 
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على فرادته ال�شخ�شّية، املطلَق اأي الكياَن كّله. ويبدو اأّن يف ذلك الندفاع �شيء من الطموح 
اجلنويّن. فاجلواب يفر�ص نف�شه، اأّن الإن�شان ميتنع عليه اأن يحّقق اأبًدا معناه يف واقعه، واأن 
يكون هو املطلق، ولو كان يف الأ�شا�ص هذا طلُبه. ومرّد ذلك المتناع اإىل اأّن الإن�شان غارق يف 
العامل، حيث تالزمه اأ�شياء لي�شت من ذاته، واأّنه حممول يف حركة ال�شريورة، حيث يالزمه 
يحّقق  اأن  اأي  يكون حّرّية،  واأن  ذاته  ي�شتقّل يف  اأن  له  يتاأّتى  ل  قَدره،  الزمن. فمن كان هذا 
ذاته املثالّية يف ذاته الواقعّية. فكان الإميان اإّذاك طلب مطلٍق ممتنع. عند هذا احلّد يتوّقف 
الكالم الفل�شفّي. فلي�ص عند الفل�شفة جواب عن ال�شوؤال ملاذا الإن�شان كائن منف�شل عن ذاته، 
وملاذا يف�شل العامل بني ذاته وبني واقعه، وملاذا كرثة الكائنات الن�شبّية ولي�ص الواحد املطلق. 

عن مثل هذا ال�شوؤال ل جواب �شوى القول باأّن الأمر هو ما هو عليه.
لذا كان الإن�شان ذلك الكائن الذي يحار العقل يف اأمره.

VIII يف اخليبة10

يثري اختبار اخليبة، مبا كانت عدم حتّقق الأمر املتوّقع، جميع الت�شاوؤلت الفل�شفّية 
الأ�شا�شّية. يظهر حتليل التوّقع عالقة الإن�شان بالعامل، ويثري ال�شوؤال حول ال�شروط الكامنة 
ال�شّك  تثري  الأمل  لكّن خيبة  العالقة ممكنة.  التي جتعل هذه  العامل  وبنية  الإن�شان  بنية  يف 
يف وجود هذه العالقة التي بدت اأمًرا ثابًتا. فقد يكون الإن�شان، يف توّقعه، يف عالقة مبا بعد 
العامل، اأو ب�شيء غري العامل. ففي بادئ الأمر يبدو الإن�شان كائًنا يحويه العامل، ويبدو العامل 
كاأّن كّل ما يتوّقعه الإن�شان ل يتعّدى اأفق العامل. واإذا بهذا الكائن للعامل كائن يف العامل، وكائن 
ملا بعد العامل. فمعنى التوّقع لي�ص اإّذا اكتمال الإن�شان يف داخل اأفق العامل هذا. واإذا تبنّي اأّن 
توّقع الإن�شان الأ�شا�شّي هو نزوعه اإىل اكتماله، اإىل امتالكه ذاته وحقيقته بامللء، بدا توّجه 
التوّقع كاأّنه ميّر يف العامل وي�شري نحو ما بعد العامل، حيث يجد الإن�شان، الكائن غري املكتمل، 

ا. نف�شه اأو يكّون نف�شه كائًنا مكتماًل حقًّ
اإذا �شّح هذا التحليل، بانت امل�شائل التي قد تثار. كيف ميكن اأن يكون كائن، الكائن 
الإن�شايّن، هو يف اآن واحد كائن راهن ولي�ص هو نف�شه ؟ كيف يكون كائن، الكائن الإن�شايّن، 
يحويه العامل وينزع اإىل ذاته اأو كيانه يف ما هو بعد العامل ؟ كيف يكون هذا الكائن الإن�شايّن 
ا اإىل املرور يف العامل كي يجد نف�شه ؟ ماذا يكون هذا املا بعد العامل، حيث اكتمال  م�شطرًّ
اإليه من كيان زائد كي يكون هو  اأو حيث يجد الكائن الإن�شايّن ما يحتاج  الكائن الإن�شايّن، 
ا، وحيث يقع املتوّقع الأنطولوجّي لالإن�شان بعد اأن كان الإن�شان منف�شاًل عن  نف�شه مكتماّل حقًّ

ا ؟ نف�شه ثّم توّحد و�شار كائًنا حقًّ
هذا ال�شوؤال حول ثنائّية كون الإن�شان يتوّقع نف�شه، وحول ثنائّية كون العامل �شورة 
عامل اآخر و�شبياًل اإىل ما بعده، يثري ال�شوؤال حول اإمكان اأن يكتمل الإن�شان فيقع ما توّقعه. اإذا 
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اأطلقنا على هذه الثنائّية ت�شمية الواقع واملعنى، كان وقوع املتوّقع تطابق الواقع واملعنى. لكن 
اإذا امتنع هذا التطابق، يف الواقع ويف املبداأ، مل يكن لالإن�شان اأن يكتمل وميتلك ذاته. فيكون 
للمعنى وجود  اإىل تطابق ي�شري به  اإّذاك دوًما متوقًعا نف�شه، ويكون يف حال نزوع ل ينتهي 

حمّقق، وللواقع معنى.
الإن�شان  تناهي  ت�شميته  اأمكن  املتوّقع،  وقوع  وامتناع  واملعنى،  الواقع  تطابق  عدم 
والعامل، اأو تناهي الكون. اإّذاك، واإذ بدا اختبار اخليبة الهيئة الأ�شا�شّية لأّي اختبار اإن�شايّن، 
اأي للوجود، كانت الفل�شفة، اأي التفّكر يف الواقع اأو يف الكون، يف جوهرها فل�شفة اخليبة، تفّكر 

يف اخليبة وتفّكر انطالًقا من اخليبة. فتناهي الكون ي�شمل تناهي التفّكر.
يبقى ال�شوؤال الأخري النهائّي : ملاذا الأمر على هذه احلال ؟ ملاذا الإن�شان بعيًدا 
عن نف�شه، يف�شل العامل بينهما ؟ ملاذا ثنائّية الواقع واملعنى. ملاذا الكائن غري املكتمل ؟ ملاذا 
الكثري ولي�ص الواحد ؟ هذا ال�شوؤال، لكونه نهائيًّا، ميتنع اجلواب عنه للفكر املتناهي. وهذا 
ال�شوؤال الذي ميتنع اجلواب عنه ل يكون، من وجهة نظر التناهي واخليبة، اإّل كاأّنه ل �شوؤال. 
وما هو ل �شوؤال مل يكن عنه اإّل ل جواب. ملاذا الأمر على هذا النحو ؟ - الأمر على هذا النحو. 

]...[
اأّما امل�شّلمات اأو املواقف الأ�شا�شّية التي ينبني عليها اخلطاب الفل�شفّي يف جتربة 
اخليبة، فهي يف الأ�شا�ص ويف البدء الختبار الإن�شايّن بو�شفه يف اآن واحد عي�ص وتفّكر. لذا 
واأّن  اإدراكــه،  اأّنه ميتنع  �شلبيًّا مبعنى  اختباًرا  اأو  اإيجابيًّا،  اختباًرا  كان  ما  اإّل  واقًعا  ُيعترَب  ل 
اإىل  بالن�شبة  نف�شه  هو  ويتحّدد  الإن�شانّية،  بالذات  �شكل عالقته  يحّدد  هذا  الإدراك  امتناع 
ا للعي�ص والتفكري. فالعوامل املتعالية التي تقول بها  اإدراكّية الأ�شياء بو�شفها مو�شوًعا اإيجابيًّ
الأديان واملاورائّيات تكون حقيقتها وواقعّيتها يف حقل الختبار الإن�شايّن. ثّم العامل املو�شوف 
باخلارجّي اإن هو اإّل جزء من الختبار الإن�شايّن، بحيث يكون من هذا الختبار معناه ووجوده 
الواقعّي. امل�شّلمة الثانية اأّن اأّي اختبار اأو اأّي واقع اأو اأّي حدث ل يخلو من معنى. ولي�ص هذا 
املعنى خارًجا عن الختبار، بل هو اأن ي�شري الختبار اإىل نف�شه بحيث يكون الختبار يف اآن 
واحد اإ�شارة ومرجع، اأي دليل ومدلول. فامل�شاّدة بني القول بالدللة املرجعّية والقول بالدللة 
الإ�شارّية ل مو�شوع لها. فالداّل يحيل اإىل املعنى اأو املدلول، وتتكّون منهما الإ�شارة التي حتيل 
اإىل املرجع. وتكّون هذه الثالثة، اأي الداّل، والإ�شارة، واملرجع، بعالقة بع�شها ببع�ص، بنية 
والنومي(،  واملعقول )النويز  العقل  اأو  الق�شد ومو�شوعه،  فينومينولوجّي،  وبتعبري  الختبار. 
ا تكّون هذه الثالثة، اأي العقل واملعقول  يحيالن مًعا اإىل ما يفرت�ص اأّنه ال�شيء يف ذاته. واأي�شً
وال�شيء، بنية الختبار الإن�شايّن. وا�شتباًقا للتحليل، اأمكن القول اإّن النتظار املخيَّب اإن هو 
اأو حقيقته  ذاته  الإن�شايّن  الكائن  امتالك  اأو  الذات  اكتمال  منتَظر مطلق، مبعنى  اإّل ق�شد 
بامللء. ويتبنّي اأّن هذه الأبعاد جميًعا تكّون الهيئة النموذجّية لالختبار الإن�شايّن. كّل �شيء له 
معنى، لكّن املعنى ل ُيدَرك مبا�شرًة. ف�شرورة املرور بالو�شائط املختلفة اإدراك املعنى، هذا ما 

بول�ض اخلوري



الآخر | �شتاء 2012

276

ا الفل�شفات  ، بو�شفه حماولة اإدراك املعنى اخلفّي، واأي�شً يتمّيز به، مثاًل، علم النف�ص التحليلّيّ
الف�شارّية اأو التاأويلّية القائلة باملعنى ال�شمنّي، الغائب عن التفّكر وعن التعبري. فاّتباع تعّرجات 
الو�شائط، والهتداء باملعنى الظاهر، مبا كانت هذه الو�شائط وهذا املعنى الظاهر تك�شف عن 
ا التو�شيح. املعنى احلقيقّي وتخفيه يف اآن واحد، هذا الّتباع يعني اّتباع طريقة التاأويل اأو اأي�شً
نقطة  لها  تكون  اأن  من  بدًل  الفل�شفّية،  الفروع  جميع  تّتبعها  التي  الطريقة  هذه 
ولعّل  �شواه.  عّما  وانف�شل  فرع  كّل  ا�شتقّل  بينها، حيث  اإىل عالمة خ�شام  التالقي، حتّولت 
اأمثولة هيغل تقّوم امل�شرية الفل�شفّية. فاملواقف التي تبدو متناق�شة ميكن التوفيق بينها وتبيني 
اأّن كّل واحد منها اإمّنا هو حمّطة يف م�شرية تكوين الكّل. فعلى �شبيل املثال، القول باأّن الكائن 
يتكّون  الكائن  باأّن  اأو  القبلّي،  الأنا  بفعل  يتكّون  املو�شوع  باأّن  والقول  الكون،  �شوء  يف  يكون 
مو�شوًعا، والقول باأّن الكائنات كانت وكانت ما هي عليه بفعل الكائن الأ�شمى، - يبدو، على 
الرغم من اختالف الأقوال، اأّن ال�شوؤال املزدوج املطروح هو واحد، اأي ال�شوؤال عن الكائنني 
كون  عن  التعبري  هو  الثالثة  املواقف  هذه  من  واحد  كّل  يّدعيه  فما  امل�شدر.  عن  وال�شوؤال 
الكائن، والتفّكر يف حدث متّلك الكائن كونه، حدث متّلك اأو حدث اكتمال، اأو عطاء وعطّية، 
ا. وامل�شدرن مو�شوع ال�شوؤال، اإمّنا هو ما قد يطلق عليه  اأي ت�شّور هذا احلدث بكونه حدًثا حقًّ

ا�شم احلقيقة اأو الكون اأو املعنى.
على اأ�شا�ص هذا الت�شّور ملا هي الفل�شفة، كانت طروحات فل�شفة اخليبة اأربعة.

اأّولها اأّن اختبار اخليبة يك�شف عن بنيتها بو�شفها انتظار اأو طلب مطلق، لمتناهي، 
متخّطي العامل، وذلك من خالل انتظار اأو طلب خائب للن�شبّي املتناهي العاملّي. اإّذاك يبدو 
الكائن الإن�شايّن، لي�ص كائًنا للعامل اأو كائًنا يف العامل وح�شب، بل كائًنا ملا بعد اأو فوق العامل. 
يعني ذلك اأّن الكائن الإن�شايّن ل ميتلك حقيقته �شمن اأفق العامل، بل يف ما بعد هذا الأفق. 

فيبدو اإًذا اأّنه توق اإىل اأن يكون هو نف�شه املطلق.
ثانيها اأّن بنية اختبار اخليبة تبدو على اأّنها الهيئة النموذجّية لأّي اختبار اإن�شايّن، 

اأي للوجود الإن�شايّن. فكان اختبار اخليبة اإّذاك الختبار الأ�شلّي الأ�شا�شّي.
ثالثها، انتقاًل من مرحلة التحليل اإىل مرحلة التاأويل، ال�شوؤال عن حقيقة الأمور 
يق�شده  الذي  املطلق  يكون،  كي  يكون،  اأن  يلزم  ما  على  تركيًزا  التحليل،  عنها  ك�شف  التي 
النتظار املخيَّب. لهذا الغر�ص كان التحّقق من �شّحة اأو بطالن التاأويالت الدينّية واملاورائّية 
بو�شفها  املنتظر مبوجبه هو احلّرّية  املطلق  يكون  تاأويل  اإىل طرح  النتقال  ثّم  والختزالّية، 
كون الذات ذاتها بامللء واحلّق. ويخل�ص هذا الطرح اإىل الك�شف عن بنية احلقيقة الراهنة 
بو�شفها عالقة توّتر بني بعديها، بعد الواقع وبعد املعنى. فاملطلق املنتظر، الكتمال الذاتّي 
للكائن الإن�شايّن، امتالك الكائن الإن�شايّن ذاته، كّل ذلك ل يتّم اإّل بتطابق الواقع واملعنى، به 

يكون وحدة الكائن الإن�شايّن وملوؤه، وبالتايل حقيقته.
د. هو املق�شود، وهو الالزم اأنطولوجيًّا كي يكون  رابعها اأّن هذا التطابق غري موؤكَّ
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الكائن الإن�شايّن كائًنا بامللء، بل كي يكون، بو�شفه املطلق، اهلل اأو الكون. لكن يّت�شح اأّن هذا 
التطابق ممتنع فعاًل ويف املبداأ. نتيجة اأوىل لذلك اأّن الكائن الإن�شايّن ملَزم باأن يرتّدد بني 
الكون والعدم، باأن ل يزال منق�شًما ومنف�شاًل عن ذاته، واإىل ذلك، يتحّدد بكونه طلب مطلق، 
مو�شع الإلهّي، م�شكن الكون، جماًل لل�شريورة، كائًنا ميتنع عليه الرتداد اإىل الكون. نتيجة 
ثانية، يف ما خ�ّص ماهّية الفل�شفة، اأّنه اإذا ثبت اأّن اخليبة هي الختبار الأ�شلّي املتعّذر جتاوزه، 
ما كانت الفل�شفة، بو�شفها تفّكر يف الواقع، اإّل فل�شفة التناهي والنف�شال وعدم الكتمال، اأي 
فل�شفة اخليبة، لي�ص فل�شفة مو�شوعها اخليبة، بل تفّكر يف الواقع يف �شوء اخليبة، وبالتايل 

فل�شفة ممتنعة الكتمال.
يبقى اأن يكون على الأخالقّيني اجلواب عن ال�شوؤال : ما العمل ؟ اأّما فل�شفة اخليبة، 

فلها اأن تقّر باأّنه ل جواب عن ال�شوؤال : ملاذا الأمر على هذا النحو ؟

IX تاأّمالت يف لعب احلياة11

هذه التاأّمالت قد تبدو م�شّتتة لكونها تتناول موا�شيع خمتلفة. لكن القارئ قد يرى 
يف هذا الن�شيج خيًطا يهديه ال�شراط، خيًطا يربط لفظي العنوان : احلياة واللعب. املراد 
على وجه التقريب اأّن العي�ص هو لعب، واأّن اللعب هو العي�ص. بتعبري اآخر، نحن، الب�شرّيني، اإذا 
اأنعمنا النظر، ل�شنا اإّل األعوبات ي�شّمى اللعب بها احلياة. يبقى معّلًقا ال�شوؤال حول وجود لعب 
يلهو، اأو واقع األعوبات ُو�شعت يف الوعاء الواحد، فاأخذت بفعل احتكاكها تنربي لكي تتاعاي�ص، 

وتنربي اإىل اأن تبلى وتزول.
اأقّر اأّن هذه التاأّمالت امتداد لأفكار جمعتها يف كتابني : الواقع واملعنى، ملّخ�ض 

فل�سفة يف اخليبة - ت�سكيك، اأو ماذا اأعلم ؟«
يف الكتاب الأّول، راأيت اأّن اأّي م�شعى للكائن الإن�شايّن لكتماله الذاتّي ل بّد فا�شل. 
فالإن�شان كائن غري مكتمل، ل يتطابق واقعه ومعناه. فراأيت اأّن ال�شوؤال : ملاذا الأمر على هذا 

النحو ؟ �شوؤال باطل، لي�ص عنه اإّل جواب باطل : الأمر على هذا النحو.
فراأيت اأّن اأّي جواب قد يعطى عن ال�شوؤال ل يف�شل غريه. لذا كان موقفي يقرب 
اأو موقف مونتيني  اأف�شل من ذاك،   :  ou mâllon لي�ص هذا  Pyrrhon يف قوله  موقف برّيون 

Montaigne يف قوله : ? Que sçay-je ماذا اأدري ؟

لكّني، رمّبا بفعل اجنرار طبيعّي، عدت فافرت�شت اأّنه من املمكن اأن يكون جواب 
غري باطل عن ال�شوؤال غري الباطل : ملاذا لأمر على هذا النحو ؟ فرحت األعب لعبة احلياة. 
لكن من دون التاأّكد من اأّن احلياة لي�شت اإّل لعًبا : لعًبا ل مرّبر ول غاية له اإّل اأّنه لعب. فكان 

اللعب هو احلياة. واحلياة تعني املجازفة بالوجود، كما كّل جمازفة هي لعب.
اأّن لعب احلياة قد يكون لعب الكون بكامله. يقولون العامل الكبري والعامل  وراأيت 
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ال�شغري. اأرى يف هذا التعبري اإ�شارة اإىل وحدة الكون. فيكون الكون الكبري نف�شه لعبة كبرية 
اأّن  األعوبات اأخرى. ويف افرتا�ص  ل نهاية لها، فيها تتبّخر الألعوبات وتتحّول عنا�شرها اإىل 
للعبة نهاية، ل رابح فيها ول خا�شر. بل فيها يلعب كّل واحد دوره، ويختفي وراء �شتار العدم اأو 

ا يتيح لعنا�شره اأن تتكّون يف �شور مغايرة. فلم يكن اإّل لعب بلعب. ]...[ اخلواء، مّمّ
يجدر التمييز بني املقاربات املختلفة لكائنات الكون. فثّمة مقاربة العي�ص الإن�شايّن، 
مقاربة العلماء واخت�شا�شاتهم املتنّوعة، ومقاربة الفال�شفة ونظراتهم املختلفة اإىل الكون مبا 

هو كلٌّ واحد.
مقاربات خمتلفة، لكّنها ل تّدعي كونها وحدها ال�شحيحة. لذا قد تكون جميعها 

توّهمات، اأو األعاب ما ي�شّمى الفكر اأو الروح.
الروح، الفائق الإن�شايّن، الفائق الطبيعّي، الفائق الكون اأو العدم اأو اخلواء، القاع 
الذي ل قعر له، الهاوية... : األفاظ ت�شري اإىل بطالن الكائنات اأو اأ�شياء احلياة اليومّية، وتبعث 
ووهنها  الأ�شياء  ببطالن  فال�شعور  يتزحزح.  ل  متيًنا  ُيح�شب  ب�شيء  التعّلق  بفعل  الطمئنان 
يوّجه حتًما نحو ما قد يكون فوق احلياة اليومّية املخّيبة وفوق العامل املخّيب، ويكون، بفعل 
احلياة نف�شها، ن�شخة مطابقة عن احلياة والعامل غري خمّيبة بل مطمئنة. فيكون يف مقابل 

اخلواء املرّوع وهم خواء اآخر مطمئن. ذلك هو لعب احلياة.
يف هذا اللعب، يخرتع كّل واحد ما يطمئّن اإليه. ولعّل هذه التحليالت هي ما اأطمئّن 
اأيّن اأمتنع من حماولة جعل الالعبني يلعبون  اإّل  اإليه. فيكون ذلك طريقتي يف لعب احلياة. 
لعبي. لكّل واحد لعبه. تلك هي األعاب احلياة. وقد يكون الأجدى اأن نرى اأّنا نحن الالعبني 

ل�شنا اإّل األعيب تعّد نف�شها لعبني.

X خواطر يف مفهوم الوحي

بح�شب نظرة تكيينّية ontologisante عفوّية، يت�شّمن املفهوم املعّقد للوحي موحًيا، 
وموًحى به، وموًحى اإليه، وفعَل الوحي ذاته. املوحي، مبعنى املبدع اأو الينبوع الذي له �شلطة 
. امل�شتفيد من الوحي هو الإن�شان الفردّي  بذاته، هو اهلل، ك�شّيد كّلّي القدرة، كِعلٍم كّليٍّ خريِّ
واجَلَمعّي يف اآن. املوحى به هو جمموعة معتقدات ُتعَلن، و�شريعة ُي�شَلك مبوجبها، و�شعائر ُيقام 
بها. املعتقدات مو�شوعها اهلل ذاته، بقْدر ما تبقى األوهته، واإن جتّلت، تفوق كّل ت�شّور اإن�شايّن. 
معتقدات اأخرى مو�شوعها بداية الإن�شان والعامل ونهايتهما، مبعنى اخللق وامل�شري والتاريخ. 
والأ�شالة  العدالة  دروب  باأمره يف  الب�شر  يوّجه  فائقة احلكمة،  اإله  اإرادة  وتعرّبال�شرائع عن 
واحلياة الإن�شانّية احلّقة. وُتف�شح �شعائر العبادة عن القابلّيات التي ُتتلّقى بها عطّية اهلل : 
�شيام التق�ّشف، �شالة التعّبد، اإح�شان الأخّوة، ت�شحية امل�شاركة الأخوّية من اأجل احّتاد الكّل 
باهلل. وفعل الوحي له ثالثة اأ�شكال متدّرجة الو�شوح : يرتاءى الإلهّي عرب الكائنات املخلوقة 
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تعاليمه  عليهم  مُملًيا  اأو  الأنبياء  ُملِهًما  نف�شه،  وُيف�شح عن  اهلل  يتكّلم  اأو  احلــوادث.  وتتابع 
بو�شاطة مالكه : فتوؤلِّف الكتب، من حيث اإّنها كالم، اأف�شل اإي�شاح للمعنى املنقول، وتت�شّمن، 
من حيث اإّنها كالم مكتوب، معنى ميكن نقله باأمانة اأوثق اإىل جميع الأجيال. اأو يتجّلى اهلل 
ا مرئيًّا، يقرتب من الإن�شان، جمتاًزا الو�شاطة الأخرية  اأخرًيا ب�شخ�شه : فحني ي�شبح �شخ�شً

وامل�شافة اللتني هما الكالم.
اإمّنا هو ثنائّية قطبني  اإّن الو�شع الإ�شكايّل الذي يوحيه مثل هذا املفهوم للوحي، 
تف�شل  مطلقة  غريّية  الطبيعّي،  فوق  وما  الطبيعّي  ثنائّية   : ذاتها  بينهما  العالقة  يف  قائمة 
الإن�شان عن الإلهّي يف حني تربط بينهما �شالت اخللق والكلمة والوجود امل�شرتك يف �شخ�ص 
اأ�شكال احللول هذه. فاهلل  تعالَيه حّتى حني ينخرط، مبلء م�شيئته، يف  واحد. ل يفقد اهلل 

والإن�شان، واإن احّتدا يف الواقع، يبقيان متمايزين يف الفكر ويف الواقع.
خ�شائ�ص  يف  ي�شارك  كو�شاطة،  اإّنــه،  اإمكانه.  و�شروط  الوحي  ممّيزات  هنا  من 
ّية  القطبني اللذين ي�شل يف ما بينهما. اإّنه، اإذن، من املطلق ومن التاريخّي يف اآن. ثّمة خا�شّ
�شمول للعامل اأوحت باأبدّيته ووحدته مع اهلل. ويبدو اهلل بال�شرورة َمعنيًّا بتاريخ عامٍل خلقه 
لنف�شه : فاأن ي�شري اهلل اإن�شاًنا، اأو يتكّلم، اأو يخلق وح�شب، يعني اأن ي�شري، مبعًنى ما، تاريخيًّا. 
ما يجعل الوحي ممكًنا هو، اإذن، تنازل اهلل �شوب الإن�شان وت�شاعد الإن�شان �شوب اهلل. اإّن 

احلّد الأق�شى لهذه العملّية هو كائن ي�شري، يف اآن، اإن�شاًنا واإلًها.
التعبري  لي�شت  الدنيوّية  الإن�شانّية  وغائّيته  َل�شّر.  الإلهّية  اإّن غائّيته  ؟  الوحي  ملاذا 
والعامل.  الإن�شان  بها  ُيعنى  التي  الوحي  مظاهر  يف  تنحّد  اإّنها  الإلهّية.  الغائّية  عن  ال�شامل 
اإن كان ثّمة اإله، خالق الإن�شان والعامل، فال يعود ممكًنا حتديد الإن�شان والعامل اإّل بنموذج 
العالقة التي ت�شّدهما اإىل الإله، ومتنحهما بالتايل الكينونة : فاإّن الطريقة الوحيدة لوجود 
فاإّن  للن�شبّي،  بذاتها غري ممكنة  باملطلق هي  ال�شلة  اأّن  ومبا  باملطلق.  الن�شبّي هي عالقته 
وللكائن- للكائن-الإن�شان  ال�شرورّي  ال�شرط  ي�شبح  ال�شلة  هذه  عن  ُيف�شح  الذي  الوحي 

ا. العامل. وهو رحمة وف�شل من اإلٍه يبقى، واإن خلق، حرًّ
كعطّية،  ُيقَبل  اأن  يجب  به  فاملوحى  الأمانة.  اأخالقّية  ت�شتدعي  الوحي  عطّية  اإّن 
وُيحَفظ كوديعة. اإّن هناك خطًرا مزدوًجا يجعل الأمانة ف�شيلًة �شعبة : ميكن اأن يكون املوَدع 
يعك�ص  لها. هذا اخلطر  الوديعة مف�ِشدًة  تاأدية  تكون  اأن  اإليه غري قادر وغري جدير، وميكن 
ال�شفة املزدوجة للوحي، مبا هو مطلق وتاريخّي : املحافظة عليه كمطلق واحليلولة دون منّوه 
لعدم  املــزدوج  ال�شكل  هو  ذلك  التمييز.  مقيا�ص  واإ�شاعة  التاريخ  يف  اإدراجــه  اأو  التاريخّي، 

الأمانة املمكن ملا يوحى به : منعه من احلياة، اأو اإ�شاعته.
يبقى اأن نحّول هذه النظرة التكيينّية اإىل م�شاءلة الواقع. كيف ُيعَرف الوحي ؟ اأّي 
كتاب هو املنزل ؟ من هو النبّي ؟ اأّي اإن�شان هو اهلل ؟ ما دام الوحي �شيًئا فوق الطبيعّي، فال ُيعَرف 
باحلوا�ّص، ول بالعقل الطبيعّي، ول بالإرادة الإن�شانّية. واإمّنا ُيعَرف بعني الإميان، بح�صٍّ باهلل 
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يعطيه اهلل ذاته لالإن�شان حني يبادر فيوحي بنف�شه له. ومبا اأّن املوحى اإليه هو الإن�شان الفردّي 
والنظام  النبوّية  الدعوات  املتبادل بني  بالفعل  وي�شفو  ي�شتقيم  الإميان  فاإّن  اآن،  واجَلَمعّي يف 

الدينّي اجلماعّي. اإّن اجلماعة هي التي ُتقّر الكتب املنزلة، والأنبياء امللَهمني، واهلل يف جتّلياته.
ا واحًدا باإلٍه  اإّل اإمياًنا حقًّ اأو اأديان، ل يقبل النا�ص  حني تتناف�ص جماعات موؤمنة 
ا. هذا الدين احلّق هو، لكّل فرد، اإميان جماعته ودين تراثه.  حّق، اإّل ديًنا واحًدا اأُوحي به حقًّ
�شعائر  �شوى  دينهم  وما  جمموعاتهم،  بُنظم  ب�شرّي  تعّلق  �شوى  اإميانهم  فما  الآخــرون،  اأّما 
تقليدّية تعرّب عن ال�شوق الطبيعّي اإىل اهلل. وهذا التعّلق الب�شرّي وهذا ال�شوق الطبيعّي، يف 
اأح�شن حالتهما، هما حالة انفتاح وقبول للوديعة املنزلة احلقيقّية التي على ال�شعب املختار اأن 
يو�شلها اإىلجميع ال�شعوب. لكن، ما دام احلّق ل يقبل درجات، فاإّن اإمياًنا ب�شريًّا كهذا، وديًنا 
طبيعيًّا كهذا، ل ُيعترَبان حقيقيًّني. اإّن اأخالقّية النّية احل�شنة ل حتّل حمّل الدين احلقيقّي، 

اأي حمّل الوحي، لأّن الرغبة الب�شرّية �شيء، واملبادرة الإلهّية �شيء اآخر.
بحيث  الأنظومة  وتعقيد  ال�شتنتاجات  اإكثار  يكمن يف  كهذه  نظرة  ال�شعف يف  اإّن 
ُيَظّن اأّن فيهما عالًجا له�شا�شة املقيا�ص. وبنّيٌ اأّنه، اإذا كان هذا املفهوم للوحي متمّيًزا بحيث 
ي�شّح اّتخاذه مقيا�ًشا عينيًّا، فلن تكون هناك اأديان متباينة متخا�شمة، يّدعي كلٌّ منها اأّنه 
هو، ل غريه، الوحي احلّق. هذا يعني اأّن اأنظومًة دينّيًة ما ل ت�شتنفد العقالنّية الدينّية، واأّن 
اجلوهر الدينّي يهّم كيان الإن�شان بكّلّيته، فال ت�شتغرقه املعرفة، واإمّنا هو ق�شّية وجود. من 
هنا عدم جدوى املقايي�ص، اإذ لي�ص هنا ما ميكن التحّقق منه. ومن هنا كذلك مفهوم احلقيقة 

الدينّية التي ل تعود تتمّيز باملو�شوعّية والكّلّية.
اإّنها  اأن تقول ما هو موجود.  ة لعباراٍت تريد  احلقيقة هنا ل تقوم يف ميزٍة خا�شّ
دة ملا يكّونه.  تعني، للكائن، اأن ي�شري ما ينبغي اأن يكون، اأن ي�شعى ليتطابق مع الكّلّية املوحَّ
اأن ُنثبت اهلل هو اأن ن�شع اأّن احلقيقة دينّيٌة وح�شب، واأّن الإن�شان ل ياأ�شل اإّل بنوٍع من اختبار 
الأديان  ت�شّميه  الذي  التاأ�شيل  عملّية  يطلق  املعنى  ظهور  اإّن  معناه.  له  يتجّلى  حيث  الإلهّي 
ا. اإّن خطيئة الالاأ�شالة، اأو الغرتاب، ُتغَلب حني يبداأ التحّرر بالعودة اأو الهتداء اإىل  خال�شً

اهلل كما اإىل املعنى.
املعنى هو يف اآن ال�شبب والغاية، البنية والوظيفة. اإّنه عّلة الوجود اأو اللوغو�ص الذي 
لي�ص مو�شوعيًّا ول  واملعنى، من حيث هو قيمة،  ال�شرورة.  نوًعا من  يتاأ�ّش�ص هكذا  ملا  مينح 
وما  وَمنوّي،  نّيٍة  اإىل  ومق�شود،  ق�شٍد  اإىل  يجّزئه  الذي  التمييز  دون  ما  اإّنه  ا.  خال�شً ذاتيًّا 
فوق هذا التمييز. اأن نقول اهلل معًنى لي�ص اأكرث �شّحًة من القول اإّنه كائن اأ�شمى، عدم، خري، 
ا، بل قطًبا تّتجه نحوه النّية اأو الق�شد الإن�شايّن.  واحد، مطلق. يعني عْنَيه، اأي و�شَعه، ل حدًّ
ا. من هنا كذلك يو�شع كاأّنه يف ما  من هنا تتال�شى ال�شور التي جتعله كائًنا اأو �شيًئا اأو �شخ�شً

بعد و�شمن، كاأّنه حا�شر هنا ودوًما مو�شوع َبحث.
اأّنه املوحى به  اأّنه يف قلب الوحي، لكن مبعنى  ت�شّور اهلل كمعًنى هو التوكيد على 
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اإّنه يوحي بها �شقوٌط  اأكرث مّما هو املوحي. فاهلل لي�ص املوحي ملعتقداتنا و�شرائعنا. فالقول 
الوقائع عماًل  ُتظهره  ما  الإميان،  بحّجة  اإىل اهلل،  ُين�َشب   :  ontologisme التكيينّية  �شَرك  يف 
من اأعمال الإن�شان. الأديان هي، يف اأح�شن وجه، التعبري عن الكيفّية التي ينّظم بها الب�شر 
اختبارهم لالإلهّي اأو ين�ّشقون ق�شدهم اهلل. فالنا�ص يبدعون ت�شّورات وقواعد وفًقا ملقت�شيات 
وجودهم : ذلك هو جتّلي حّرّيتهم اخلاّلقة امل�شروطة مبا متكن ت�شميته طبيعَتهم. القواعد، 
ف بها وحٌي قد ُينَزل من اهلل.  الت�شّورات، الأديان، لي�شت لها، اإذن، ال�شفة املطلقة التي يو�شَ
ا، ن�شبّية من حيث اإّنها ثمرة اجلهد الإن�شايّن ومن حيث اإّنها و�شائط اإىل اهلل.  اإّنها، جوهريًّ
وعليه، فاإّن الوجود والتاريخ الإن�شانيَّني هما اللذان يوحيان باهلل من حيث اإّنه املعنى املق�شود.

اأن يكون املعنى موًحى به ل يعني اأّنه ينبثق يف وجداٍن اأو يجيء اإىل وجداٍن يف �شـكل 
neu-  املعنى اأو نحيـّد  naturaliser  ُمعًطى، اإذا زعـمنا اأّننا بهذا النبثـاق اأو هذه العطّية نطـْبعن 

ا اأو  traliser الإن�شان. فاأن يكون املعنى موًحى به هو اأن يكون، يف اآن، مقروًءا وُمعًطى : اإّن ن�شًّ

د من َثّم النبيَّ والن�ّص. وكونه ُقرئ واأُعطي  نبيًّا ل يقدر اأن يعطي املعنى ما مل ُيقَراأ وما مل ُيوؤيِّ
يعني اأّنه ُكّون، اأي �شار وجوًدا.

الإن�شان ل يحتاج، من اأجل تقنية حياته، اإىل اهلل. لكّنه، لكي يوَجد، يحتاج اإليه. 
وي�شتحيل عليه اأن يكتفي بن�شبّية التقنيات، ويتخّلى عن اأن يعي�ص معًنى. اإّنه يرف�ص اأن يكون 
ن�شبّياته  �شل�شلة  وراء  ما  يف  ي�شعه  معًنى  عن  يبحث  اإّنــه   : ا  �شروريًّ يكون  اأن  ويريد  نافاًل، 
ى كيايّن هو، ح�شًرا، الختبار الدينّي الذي ُيعا�ص على منط  ة. اإّن وجود املعنى كمقت�شً اخلا�شّ

احلّد املتجاَوز.
ل وجوًدا والذي  اإن كان اهلل موجوًدا ويتجّلى، فذلك اإذن على غرار املعنى الذي يوؤ�شّ
هو، يف اآن، هذا الوجود نف�شه وغريه. لأّنه نف�شه، قد ن�شل اإىل حّد �شْهره بتاريخ الب�شر. ولأّنه 
اإّنه  ودينونة.  للتاريخ  ك�شريعة  لكن  التاريخ،  اإّنه يف  كنظام.  ُمعًطى  يكون  اأن  نريد  قد  غريه، 
ُيتكلَّم بلغة الإن�شان، لكن كما ُيتكلَّم ما ل ميكن اأن يقال. ولئن كان املعنى الوجوَد ذاته وغريه، 

ى خاّلق. بهذا املعنى، كّل اإن�شان هو اإن�شان اإميان. فاإّنه يف �شميم كّل وجود اإن�شايّن كمقت�شً

XIْ اجل�سد والنف�ض. ت�ساوؤالت

اأو جتاورهما.  واحّتادهما  واجل�شد  النف�ص  الآراء يف  الكالم يف خمتلف  اأطيل  لن 
الطبيعّيني، نظري  العلماء  بع�ص  اإىل ما حاول  يبدو عوًدا  ما  التفكري يف  يهّمني هو  ما   ]...[
بروكا Broca، اإثباته، وهو اأّن الأحوال املن�شوبة اإىل النف�ص من فكر وذاكرة وكالم، وغري ذلك، 
اأمكن تعطيلها بتعطيل هذه الناحية من الدماغ اأو تلك، مّما يثبت اأّن هذه الأحوال النف�شّية 

لي�شت اإّل اأفعال اأو انفعالت دماغّية.
املتدّينون،  اإّل   الأوىل  بالدرجة  لها  يكرتث  ل  الطروحات  هذه  اأّن  البديهّي  ومن 

بول�ض اخلوري



الآخر | �شتاء 2012

282

ماهّية  تعاليمها يف  اأّن من  الثالث. ذلك  التوحيدّية  الأديــان  باأحد  دان  ا منهم من  خ�شو�شً
الإن�شان وذاته اأّن هذا الكائن نف�ص وج�شد، ماّدة وروح. فهو كائن ذو وعي وحّرّية، فيحا�َشب 
على اأعماله، اأي على ما تقوم به النف�ص يف داخلها وما تقوم به يف اجل�شد الذي تتحّكم به اأو 

تنجّر اإىل دوافع غرائزه.
يف هذا ال�شياق، يل ت�شاوؤلت اأقّر اأيّن مل اأعرث على اأجوبة �شافية عنها. فاأطرحها 
الدينّية  املعتقدات  من  انطالًقا  واأطرحها  وال�شتي�شاح.  الو�شوح  من  اأمكنني  ما  باأب�شط 

الأ�شا�شّية.
اأّول هذه املعتقدات وجود اإله هو اهلل. اأ�شاأل املوؤمن : اإذا كنت تقول يف اآن اإّن اهلل 
موجود واإّن العقل الب�شرّي ميتنع عليه اإدراك ذات اهلل، كيف يت�شّنى لك اأن تقول بوجود من 
ا اأّن وجود اهلل ل يتجاوز قدرة العقل الب�شرّي، كيف لك اأن تقول  ل تعلم ما هو ؟ ثّم، افرتا�شً
بهذا الوجود، واأنت تقول اإّن اهلل ل ي�شبهه �شيء، اإذ هو املتعايل على جميع الأ�شياء ؟ الوجود، 
وجودك ووجود ما تدرك يف العامل، قد تتمّكن من اإدراك معناه اأو بع�ص معانيه. لكّن الوجود 
املن�شوب اإىل اهلل، كيف لك اأن تدرك ما يعنيه عندما تن�شبه اإىل الكائن املتعايل على الإدراك 
الب�شرّي ؟ فرمّبا كان وجود اهلل غري ما نعنيه بالكالم على وجود الإن�شان اأو وجود الكائنات 
يف العامل. اإّذاك كان ال�شرتاك يف الوجود ا�شرتاًكا لفظيًّا، اإن مل يكن من الت�شبيه. ثّم كيف 

لك اأن حتّدد الألوهة يف كائن هو اهلل، اإذ حّددت ما ل حّد له ول حتديد ؟
اأو العّلة  ثّم يف مو�شوع وجود اهلل هذا، �شوؤال يطرحه الأطفال، بحًثا عن ال�شبب 
الأوىل والأخرية. فيقال لهم : هو اهلل، لي�ص له عّلة لوجوده، مبعنى اأّن اأحًدا غريه مل ي�شنعه، 
بل هو كان بدًءا. وال�شوؤال عينه يطرحه اأحد فال�شفة الأنوار، ڤولتري Voltaire، انطالًقا من 
م�شاهدته نظام العامل، هذا النظام الذي ي�شبه نظام �شاعة التوقيت. فيجيب اأّن هذه ال�شاعة 
ال�شاعة نف�شها. وفات  الب�شرّي ل ت�شنع  اإذ يف الختبار  اأن يكون �شاعاتّي قد �شنعها،  بّد  ل 
قائلي هذا القول ما فيه من الت�شبيه ال�شريح، حيث جعلوا اهلل الذي لي�ص كمثله �شيء ي�شبه 

ال�شانع الب�شرّي.
العامل  عند  التوّقف  من  بدًل  عنده،  والتوّقف  اهلل  نحو  اخلطوة  ملاذا   : اأ�شاأل  هنا 
 Spinoza والقول اإّنه من البدء كان وعلى هذا النظام كان. ويقرب هذا القرتاح قول �شبينوزا

: اهلل اأي الطبيعة Deus seu natura. �شاألُت ول اأعرف اجلواب.
ثّم تقول الأديان باأّن اهلل خلق الكائنات من ل �شيء - ومنهم من قال : ل من �شيء. 
اإًذا الال�شيء  الكائنات.  ‘ل�شيء’ كان، ومنه �شنع اهلل  اأّن  ُيفَهم، ب�شبب تركيب الكالم،  قد 
كان، اأي كان الذي مل يكن. هذا يف اللعب الكالمّي. اأّما يف ال�شيغة الثانية : ل من �شيء، فقد 
ُيفَهم اأّن اخللق مل يكن من �شيٍء ما. اإًذا كان �شيٌء ومل يكن اخللق منه. فال�شوؤال، اإذا �شّح 
ذلك اأو مل ي�شّح : اإذا كان اهلل خلق من ل �شيء، اأو ل من �شيء، فمن اأّي �شيء، من اأّي موجود، 
من اأين، كان اخللق. فقد يكون اجلواب : من الوجود، من ينبوع الوجود، اأي من اهلل نف�شه. 
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ولعّل هذا ما يتوافق مع قول التوراة اإّن اهلل �شنع الإن�شان على �شورته ومثاله، ومع قول القراآن 
اإّن اهلل نفخ يف اآدم من روحه.

ثّم ولو مل يكن لعًبا كالم القولني : من ل �شيء، ول من �شيء، والقولني : على �شورته 
اأّن اهلل هو الال�شيء، منه كانت الكائنات. ول  ومثاله، ومن روحه، ففي هذه التعابري معنى 
اأّنه  العدم، مبعنى  باأّن اهلل هو  القول  اإىل  اأُجلئوا  والعرفاء  الروحانّيني  املت�شّوفني  اأّن  يخفى 
الب�شر.  اإدراك  على  يتعاىل  اهلل  اأّن  اأدركــوا  لأّنهم  وذلك  لها.  قرار  ل  التي  ال�شحيقة  كالهّوة 
الإن�شان من  واأّن اهلل �شنع  والعدم واحد،  الوجود  اأّن  بال�شف�شطة،  التباهي  فيكون، من دون 

وجوده اأو عدمه.
فحول العتقاد بفعل اخللق، ل بّد من ال�شوؤال : اإذا كان اهلل، يف و�شف الأديان اإّياه 
مبا قد يقبل العقل الب�شرّي اأن يكون، اأي اأّنه روح حم�ص، فكيف اأمكنه اأن ي�شنع، لي�ص اخللق 
ا اخللق املاّدّي، اأي ال�شماوات والأر�ص وما بينهما ؟ اأن ي�شنع الروُح  الروحايّن وح�شب، بل اأي�شً
اأرواًحــا، قد يقبل به العقل. لكن اأن ي�شنع الروُح املح�ص كائنات ماّدّية، اأي ما هو خمالف 
ا �شوؤال اأقّر اأن لي�ص عندي جواب عنه. ومناق�ص لذاته، فهذا ما يع�شر فهمه وعقله. وهذا اأي�شً

اإىل ذلك، قد ُيطرح ال�شوؤال : اإذا كان اهلل ملء الوجود، فكيف اأمكن اأن يوجد ما هو 
غريه ؟ فاإّما اأن يكون هذا الغري جمّرد خيال، اأو اأن يكون من ذات ملء الوجود.

اأّن  اإذ خلق اهلل اخللق، كان بدء الزمان. مّما يعني  الأديــان،  اإّنــه، يف اعتقاد  ثّم 
اخللق لي�ص اأزيّل الوجود. لكن ل بّد من ال�شوؤال : ملاذا مل يكن الكون منذ الأزل، اإذ كان اهلل 
اأزليًّا يف ذاته، وكانت ذاته غري منف�شلة عن اأفعاله. وكيف يدخل الأزيّل بفعله يف الزمان، 
وتدخل الزمنّية عليه من خالل اأفعاله ؟ لذا راأى توما الأكوينّي، مثاًل، اأن ل تناق�ص بني القول 

بخلق العامل والقول باأزلّية فعل اخللق هذا، وبالتايل باأزلّية وجود العامل خملوًقا.
وتقول الأديان بالوحي والتْنزيل، وتقول اإّن اهلل كّلم النا�ص، اأو كّلم الأنبياء والر�شل، 
وجعل كالمه يف كتاب. ال�شوؤال : كيف يكون هلل الكائن الروحايّن املح�ص كالٌم هو، نف�شيًّا كان 
اأو حروًفا واأ�شواًتا، يف كنهه �شيء ماّدّي، اأو قل اإن�شايّن، من دون الوقوع يف الت�شبيه ؟ ثّم كيف 

ُيعَرف النبّي املتلّقي هذا الكالم من اأّي اإن�شان اآخر ؟
وت�شف  للطاحلني.  الآخرة  ونار  لل�شاحلني،  الآخرة  بنعيم  الأديان  تقول   : اأخرًيا 
اإىل  نف�ص  كّل  فعادت  ُبعثت  التي  والأج�شاد  الأنف�ص  يقال،  كما  يالئم،  مبا  واجلحيم  النعيم 
ج�شدها. ال�شوؤال : كيف ُعرف كّل هذا، وما الربهان على �شّحته ؟ واأين كانت النفو�ص قبل 
البعث والقيامة، اإذا �شّح ان ُي�شاأَل عن ‘اأين’ لنف�ص هي روحّية ل ت�شغل حّيًزا ؟ األي�ص اأقرب اإىل 
نع ؟ ثّم، يف  العقل اأن يبلى الكائن الب�شرّي بكّل ما هو، فيعود اإىل الرتاب التي يقال اإّنه منها �شُ
هذا ال�شياق، كيف ُيعقل اأن يبقى اهلل على �شفائه وقد جعل خلًقا من خلقه يف عذاب اأبدّي ؟

قلت : اأقرب اإىل العقل. لعّل هذا القول هو نقطة اخلالف املركزّية بني ما تقوله 
الأديان وما تّدعيه اأو تفرت�شه العلوم والفل�شفات الب�شرّية. ذلك اأّن العتقادات الدينّية قام 
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ا علميًّا. اإّذاك انطلق مثل هذا  ا اإن مل يكن اأي�شً من بني معتقديها من يدافع عن �شّحتها فل�شفيًّ
الربهان على �شّحتها.  وقام مبحاولة  الدينّية  العتقاد  ثوابت  الفل�شفة من  العلم ومثل هذه 
لكن ثّمة من يرى ا�شتقاللّية العلم والفل�شفة عن اأّي اعتقاد �شابق، ما عدا العتقاد مبا يدركه 

احل�ّص والعقل. فكان لدينا اأن نختار بني العتقاد وال�شوؤال.
يف هذا ال�شياق يح�شرين قول ُين�شب اإىل ال�شافعي : »ال�شوؤال كفر، والإميان واجب«. 
وزّينه مبوهبة  الإن�شان  اأكرم  اهلل  باأّن  الآخر  القول  يف�ّشر  كيف  القول  �شاحب  ُي�شاأل  عندها 

العقل، وكانت مزّية العقل ال�شوؤال وطلب الربهان ؟
اأعود واأكّرر اأيّن اأ�شاأل، واأيّن ل اأعرف اجلواب ال�شايف عن ت�شاوؤلتي. ذلك اأيّن ل 
اأرى ما اأرجع اإليه كي اأختار موقف العتقاد اأو موقف الت�شاوؤل. علًما اأّن اختيار اأحد املوقفني 

غالًبا ما يكون بدافع الطمئنان والتقليد، ولي�ص باإرغام الربهان العقلّي.
الروح  اهلل،  اأّن  من  �شبق،  مّما  يبدو  قد  والنف�ص،  اجل�شد  ال�شوؤال حول  اإىل  عوًدا 
املح�ص، خلق ماّدة الأج�شام والأجرام والأج�شاد والأبدان، واأّنه كّلم النا�ص بكالمهم واأفهمهم 
النف�ص واجل�شد والف�شل بني  ت�شميته  تعّودنا  باأّن ما  القول  اأن ل حرج يف  يبدو  اأمره ونهيه، 
ذاتيهما والتفاعل بينهما، اإمّنا هما من اأ�شل واحد ت�شّكل �شكلني، اأو هما وظيفتان خمتلفتان 
اأّن  اأقول هذا ويف خاطري  واحًدا.  كائًنا  لكونهما  واحًدا  فكان م�شريهما  واحدة،  لأغرا�ص 
تكّون  اإّنها  حيث  واجلماعّية،  الفردّية  احلياة  �شعيد  على  يرّبرها  ما  لها  ــان  الأدي مقولت 
النف�ص من  اأحوال  اأّن حماولة جعل  ا  اأي�شً ال�شرورّية مل�شرية احلياة. ويف خاطري  ال�شوابط 
وظائف اجل�شد، والدماغ بالتحديد، فذلك اأمر علمّي حم�ص، يخ�شع للربهان الختبارّي، ول 
يتعّدى حدود املعرفة العلمّية. ومعلوم اأّن العلم على تقّدم، مبعنى ابتداع نظرّيات جديدة اأو 
العودة اإىل نظرّيات �شابقة قد تّتفق وقد تتناق�ص وبع�ص املقولت الدينّية والفل�شفّية. للعلم 
ا  جماله وحدوه، ولكّل واحد من الفكر الفل�شفّي والفكر الدينّي جماله وحدوده. علميًّا وفل�شفيًّ
قد يكون موقف برغ�شون Bergson اأقرب اإىل العقل والواقع، حيث يرى اأّن الدماغ و�شيلة واآلة 

لأحوال النف�ص.
ويف هذا املجال، جمال تعّدد الآراء واختالفها، يح�شرين قول لبن حزم يف تكفري 
الأديان بع�شها لبع�ص. يقول، يف كتابه الف�َسل يف امللل واالأهواء والنحل )اجلزء اخلام�ص، 
ا فاإّن جميع الأديان... فكّل دين منها فيه اإنكار غريه منها. واأهل  �ص 126(، ما حرفه : »واأي�شً
ا. ويف كّل دين منها  اأهل تلك الأديان. وكّلهم يكّذب بع�شهم بع�شً كّل دين منها تكّفر �شائر 
حترمي التزام غريه على كّل اأحد. فلو كان كّل دين منها لزًما اأن يعتقده من ن�شاأ عليه، لكان 
ا منها يبطل �شائرها. وكّل ما اأبطله احلّق، فهو  ا. واإذا كان كّل دين منها حقًّ كّل دين منها حقًّ
باطل بال �شّك. فكّل دين منها باطل بال �شّك. فوجب �شرورًة... اأّن جميع الأديان باطل، واأّن 

جميعها حّق. فجميعها حّق باطل مًعا.« 
اأخل�ص اإىل القول باأّنه ل اأحد ميتلك احلقيقة، فكّل اإن�شان –اأو جماعة– له ت�شّوره 
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اخلا�ّص للكون، وقد يكون لكّل ت�شّور حّظه من احلّق.
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3 املرجع نف�شه، �ص 69 وما يتبع، �ص 73 وما يتبع، �ص 77 وما يتبع.
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اأكرث من  جان-بيار فاي فيل�سوٌف و�ساعٌر وكاتٌب روائيٌّ فرن�سي ما يزال، منذ 
خم�سٍة و�سّتني عاماً، ُيثِبت ح�سوره الرثّي يف كّل ُمنا�سبة ثقافية. ُوِلد يف باري�ض عام 1925. 
كان اأبوه جان ُمهنِد�َض مناِجم، بينما اختارت اأُّمه رينيه مهنة التمري�ض حني حال الزواُج 
عّدة  بني  ُمبعرثة  كانت  اأجداده  انطالق  نقاط  لكنَّ  الفل�سفة.  درا�سة  اإكمال  وبني  بينها 
ُمقاطعاٍت فرن�سية. فاأبوه من ُمقاطعة بورغونيا، وجّداه الأّمه من مقاطعة تورين. ومع 
ه الأّمه، رُجل القانون،  ذلك، يرى اأّنه، كاأُّمه، باري�سيٌّ بامتياز. منذ نعومة اأظفاره، رافق جدَّ
يف كّل ناحيٍة من نواحيها. ّثّم �سرع يف ك�سف األغازها املنطوية على اجلمال، وال�ّسحر، واالأمَل. 

يف  اإجازة  على  ح�سل   1947 عام  ويف  ق�سائده  اأوىل  ن�سرت  احلرب،  نهاية  بعد 
ر ر�سالة دكتوراه يف االآداب باإ�سراف  احلقوق والعلوم االقت�سادية. وبداأ منذ عام 1948 ُيح�سّ
الفيل�سوف غا�ستون با�سالر. بداأ العمل يف التعليم بعد ح�سوله على �سهادة االأُ�ستاذّية �سنة 
1950. فعّلم يف مدينة رين�ض عام 1951. ُثّم يف �سيكاغو عاما 1954و 1955، ليعود من بعُد 
ر �سهادة دكتوراه الدولة  اأ�ستاذاً يف ال�سوربون من عام 1956 حتى 1960، وكان خاللها ُيح�سِّ

يف الفل�سفة التي ح�سل عليها �سنة 1972. 

لكّنه مل   .Tel Quel كان بني عاَمي 1963 و 1967 ع�سواً يف هيئة حترير جمّلة 
ع  جتمُّ �ض  واأ�سَّ عنهم،  فانف�سل  اأفكارهم.  وت�سلُّب  الهيئة  هذه  اأع�ساء  ُمغاالة  مع  ين�سِجم 
وجونفييف   ،Roubaud ُروبو  وجاك   ،Roche رو�ض  موري�ض  مع   Collectif Changeِ ُمبادلة ِ

ع الحقاً. ت اإىل التجمُّ كالن�سي Clancy التي ان�سمَّ

نال عام 1964 جائزة رونودو Renaudot على روايته َهوي�ص القناة L’écluse. يف عام 

الفل�سفة واالإبداع االأدبي : �سْرُد الوجود واالآخر

حواٌر مع الفيل�شوف

Jean-Pierre Faye جان-بيار فاي

اأجراه وقّدم له  

علي جنيب اإبراهيم  
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�ض احتاد الكّتاب اإىل جانب اآالن جوفروا Jouffroy، وبرنار بينغو Pingaud، وناتايل  1968 اأ�سَّ
 .Butor ومي�سيل بيتور ،Sarraute ساروت�

�ض املعهد الدويل للفل�سفة، ويف ال�سنة نف�سها �سار ُمديَر اأبحاث  يف عام 1983 اأ�سَّ
�ض اجلامعة االأوروبية لالأبحاث  يف املركز الوطني للبحث العلمي CNRS. ويف عام 1985 اأ�سَّ
التي �سار رئي�سها حتى عام 2010 حيث اأُغِلقت اإثر االإجراءات التي اّتخذتها وزيرة الثقافة 
والفل�سفية  االإبداعية  فاي  تربو موؤّلفات جان-بيار   .Pécresse بيكِر�ّض  الفرن�سية فالريي 
كتاباً  وع�سرين  و�ستة  رواية،  ع�سرة  وثالث  �سعرياً،  ديواناً  ع�سر  �سبعة   : الثمانني  على 
�سيناريو،  ي  وَن�سَّ م�سرحيات،  اأربع  واأّلف  كتاباً،  ع�سر  ثالثة  تاأليف  يف  �سارك  فل�سفياً.كما 

عر.  وترَجم عن االأملانية �ستة كُتب متنّوعة بني البحوث الفل�سفية ودواوين ال�سِّ

ني�سان/ �سهر  نهاية  بداأت يف  ُمتقّطعة  زمنية  املُقابلة على فرتاٍت  اأجريُت هذه 
اأبريل املا�سي، وانتهت يف اأواخر �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011، وذلك يف منزله الذي 
كان ملك االأديب الفرن�سي املعروف اآندريه ِجيد. كّنا جنِل�ض لت�سجيل احلديث اأو لتدوين 
ّلم  ي اجلدار املُرتِفع اأربعة اأمتار يلّتف مبوازاتها ال�سُّ بع�ض نقاطه، ُمقابل املكتبة التي ُتغطِّ

املوؤدِّي اإىل الطابق االأعلى، وي�سمح بالو�سول اإىل رفوف املُجّلداِت، واملو�سوعات، والُكُتب.

لوال العنوان الذي اخرتمتوه لهذه املقابلة َلكان من املُمِكن اأن نبداأ حديثنا، كما 
اأن يكون انطالقاً لتجربتكم الفل�سفية  اإذا �سئتم، مبا مُيِكن  اأو،  درجت العادة، بالطفولة، 
�سبَب ربطكم  ح  اأ�ستو�سِ ذاكرتكم،  الطفولة يف  اأبعاد  اأ�ساألكم عن  اإذ  اأِج��دين،  لذا  واالأدبية. 

الفل�سفة واالإبداع ب�سرد الوجود واالآخر، ودالالِت مثل هذا الربط ؟
فالواقع  ذاته.  ي�شرد  وهو  التاريخ  يتكّون  كيف  لنا  ُيبنّي  لأّنه  �شرورة؛  الربُط  هذا 
نه عنه. ومن َثمَّ فالتجربة ال�شردية، كما �شوف نرى، ُتغلِّف كّل �شيء  نتاج اخلطاب الذي ُنكوِّ
اإيجاُدها، لأننا ل  اأنَّ الطفولة بدايٌة من غري املمِكن  يف الوجود، مبا يف ذلك الطفولة. غري 
فر. الِفكر موجود قبل الطفولة، ول وجود  نعرف من اأين تبداأ البداية. وحُمال اأن نبداأ من ال�شِّ
للطفولة من دون الِفكر. ا�شتنادًا اإىل ذلك، اأت�شاءل : اأين الفكرة الأوىل للطفولة التي اأبحث 
ه النقاء الوام�ص الذي ُيرجعني  عنها ؟ هذا ما ل مُيِكن اإيجاده، وناأمُل اأن ن�شتطيع اإدراَكه. اإنَّ
بتني  ل ما انطبع يف ذاكرتي. اإىل تلك اللحظة التي اأخذتني فيها جّدتي بني ذراعيها، وقرَّ اإىل اأوَّ

من نافورة ماء لكي اأ�شرب من �شنبور ُمرتفع قلياًل عن الأر�ص. 
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اأين كان هذا ؟
يف مقاطعة بورغونيا.

وكم كان عمركم اآنذاك ؟
لي�ص اأكرث من ثالث �شنوات، لأّن جّدتي رحلت قبل اأن اأبلغ الرابعة. لكنَّ الذكرى 
رت اأُمي كّل �شيء، اأتت  الأ�شلّية اأو الأ�شيلة التي اأعيها كانت عيد ميالدي الأّول. فبعد اأن ح�شّ
اإيلَّ قائلًة : تعاَل، لقد و�شل �شيوفك، اإّنهم هنا، ُادُخل. دخلت احُلجرة واإذا بي اأمام بنَتني 
�شغريَتني رائعَتني تنتظرانني. كانت كلٌّ منهما تلب�ص تّنوَرًة ِبَثنّيات. مل اأُكن اأعرفهما. عندئٍذ 
ف  اأت�شرَّ وكيف  بهما،  اأفعل  ماذا  ولِكْن   ! البنَتني  هاتني  اأجمل  ما  اإلهي  يا   : نف�شي  يف  قلت 
اإزاءهما ؟ ما الذي مُيكن اأن اأقوله لهما ؟ لحظُت اأّنُهما كانتا حائرَتني اأي�شًا و�َشط الأطفال 
ث معهما، لأنني مل اأُكن اأعرف ا�شَميهما. كانتا مُتثِّالن،  الآخرين من اأولد وبنات عّم. مل اأحتدَّ

يف نظري، الآخر املجهول.

من اإطار عَدم املعِرفة اأم �سمن  �سمن اأيِّ اإطار ُتدِرجون االآخر املجهول هنا : �سِ
اإطار احلرية يف التعاُمل مع ِبنَتني مُتّثالن اجلن�ض االآخر ؟

الآخر،  تي مع  اأمامي فجاأًة، فبداأْت ق�شَّ عْتُهما  اأنَّ امل�شادفة و�شَ الأرجح   : �شاأقول 
كما يف فجر احل�شارات، ب�شخ�شيات جمهولة. ذلك اأنَّنا حني ن�شرد بداية التاريخ ل نعرف 
رُد اأحيانًا ا�شمًا كا�شم اآدم  الأ�شماء. يف بداية احل�شارات ل نعرف �شيئًا تقريبًا. فيمنح ال�شَّ
دة مثل »اإي�ص« و»اإي�شا« يف الن�شو�ص التي عّلمونا  الذي يعني الإن�شان، وُيطَلِق ت�شمياٍت غري حُمدَّ

م �شيئًا مُيِكن اأن نعِرفه بدّقة.  اأّنها الأ�شل. اإي�ص واإي�شا اأي هَي وهَو. وهذا ل ُيقدِّ

وهل من ذكريات اأخرى تركت اآثارها العميقة وما تزال ت�ستح�سر الطفولة يف 
ذاكرتكم ؟

ي  ل جدِّ اأجل، اإنَّ اأ�شل التاريخ اأحاديث مع الأّم واجلّد واجلّدة. اأّما اأنا فمرِجعي الأوَّ
 Le ه منبَع املعاِرف كّلها. عّلمني، يف التا�شـعة من عُمري، ِرهان با�س�������كال لأّمي الذي كنُت اأعدُّ
اأمٌر غريب ! كثريًا  اأّنه ن�َشبه اإىل ديكارت كما اكت�شفُت فيما بعد. هذا  pari de Pascal، غري 

ي العاِرف كلَّ �شيء، ويخِلط بني با�شكال  ما كنُت اأقول يف نف�شي : كيف مُيِكن اأن ُيخطئ جدِّ
د من اأّنه قال يل : هذا لديكارت، ومل يُقل ِلبا�شكال. ومل اأكن اأعرف اأحدًا  وديكارت ؟ اأنا متاأكِّ

منهما. وَلطاملا تذّكرت هذا اخلطاأ الذي وقع فيه جّدي.
هذاِن هما الفيل�شوفان اللذان و�شالين عن طريق جّدي، الرجل احلنون الفائ�ص 
ُوّدًا، الذي كان ي�شطحبني معه يف رحالت كثرية اإىل الأرياف، ويف نزهاٍت يومّية يف باري�ص 
وكان  بولو   ماركو  الآن حدائق  ُن�شّميها  اأمام جمموعة من متاثيل  بالتحديد  نِقف  كّنا  حيث 
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ا�شمها قدميًا حدائق الأوب�شرفاتوار. لأّن الأوب�شرفاتوار القدمي يف العا�شمة كان هناك، منذ 
عّدة قرون، ير�شد النجوم القريبة منه. ثّمة اأربعة متاثيل رائعة مُتثِّل الأعراق الب�شرية الأربعة. 
هذا غري معقول جاَوزه وعينا الراهن طبعًا. كان هناك ِعرٌق يرِمز اإليه متثاُل طفلة �شينية 
نراهم يف  الذين  النا�ص  ُي�شبه  وثالث  اإفريقيا،  اأّنه من  وا�شح  ثاٍن  وِعرٌق  ترق�ص،  يابانية  اأو 
ال�شارع، اأي الأوروبيني، اأّما الِعرق الرابع فهو الِعرق الذي كان ُي�شّمى حينئٍذ بالِعرق الأحمر. 
وفيما بعد اكت�شفنا اأّنه مل يوَجد اأبدًا ِعرق اأحمر، بل كان هناك هنود ي�شعون لونًا اأحمر على 
وجوههم. وكان على راأ�ص التمثال الرابع ري�شًا. اأي اأّنه مُيثِّل ِعرقًا يتمّيز بالري�ص على راأ�شه. 
ُيلغى الِعرق ويختفي  اإذا نزعنا الري�ص عن الـراأ�ص،  مل يُكن هذا مُمِكنًا على الإطالق؛ لأننا 
، واأحرتم هنوَد الِعرق  من الوجود ! اإّنها حّقًا ُطرفٌة غريبة تبعث على ال�شِحك. كم كنت اأُِحبُّ
الأحمر غري املوجود اأ�شاًل ! كذلك كان جّدي ي�شطحبني لروؤية جمموعة متاثيل اأُخرى اأمام 
ر اأّنها كانت متاثيَل راق�شًة تنبثق  الأوّبرا يف باري�ص، اأبدعها النّحات كاربو Carpeaux. اأتذكَّ

من ذلك املكان. 
يا َلروعة تلك النزهات التي كنت اأقوم بها مع جّدي ! لن اأن�شى اأبدًا اأيام احت�شاره 
حيث كان يف غرفته املاُل�شقة ِلُغرفتي يئنُّ من اآلٍم حاّدة يف الرئَتني. دام اأنيُنه عّدة اأّيام. لن 
اإليه،  اأتيُت  اأن يقول يل �شيئًا.  ُيريد  لأّنه كان  اإىل غرفته  اأهلي للح�شور  اأن�شى �شاعَة دعاين 
على  واأُثابر  اأعمل،  اأن  اأو�شاين  الأخــرية.  اأنفا�َشه  يلفظ  كان  اأّنه  منه،  اقرتبُت  فراأيُت، حني 
العَمل. كانت و�شّيته هذه قبل موته دعوة اأو ر�شالة ُت�شبه املبادئ الالتينية يف ال�شلوك الأمثل. 
كان مُيِكن اأن يقول �شيئًا اآخر، لكّنه اختار اأن ُيخاطبني بهذه الكِلمات التي لن اأن�شاها اأبدًا. 
لطاملا �شعرُت باأّنه مل يُكن يل من عزاٍء بفقدان هذا اجلّد الَعطوف، �شديد اللُّطف. واإيّن لأَذكر 
ون القريبة من مدينة تورينو الإيطالية، واأراين البيَت  مّرًة اأّنه ا�شطحبني معه اإىل قرية بارو�شُّ
الذي ُوِلد فيه. فاأحلحُت عليه اأن ندخل البيت، فاأجابني قائاًل : ل مُيِكن اأن ندخل. هذا البيت 
مل يُعد بيتي. فانتابني �شعور غريب ي�شعب التعبري عنه. فكيف ُيولد اإن�شان يف بيٍت ل ي�شتطيع 

دخوله بعد ذلك ؟
اأّما جّدي الثاين فكان يعي�ص يف قريته البورغونّية، يف جبال بوجوليه املختلفة مناخًا 
املُغّطاة  وِقممها  الكرمة،  ُتغّطيها  التي  ِب�شفوَحها  الوِعرة،  اجلبال  تلك  باري�ص.  عن  وطبيعًة 
اأثار  الذي  الكت�شاف  الربّية.  للطبيعة  ل  الأوَّ اكت�شايف  هي  اجلاّفة،  ال�شائكة  الــوّزال  باأدغال 
اأُواجه  اأُخرى. لكّني لالأ�َشف مل  اأمكنة  ف الطبيعة الِبْكر يف  اأتعرَّ اأن  ف�شويل، وحّر�شني على 
وح�شية الطبيعة وبراريها اإل قلياًل. يف بع�ص الأحيان، همُت على وجهي يف عّدة اأ�شقاٍع مدارية، 
و�شواطئ ُقطبية، غري اأيّن مل اأُكن يف املناطق الربّية الوعرة الكافية لأخو�ص جتربة ال�شعور 
بوح�شية الطبيعة. قد تكون اأق�شى نقطة و�شلُتها هي تلك الواقعة يف ُعمق ال�شحراء، جنوب 
اجلزائر، وجنوب املغرب، على حدود ال�شحراء الغربية. ق�شيُت هناك واحدًا من اأكرث الأّيام 
اإدها�شًا، يف ال�شحراء العميقة. اأعتقد اأّن ثّمة �شيئًا ل مُيكن اأن يرَبح الذاكرة على الإطالق. 
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هناك حيث الطبيعة العارية حقًا، حيث نرى ال�شخ�ص وكاأّنه مي�شي على الأُفق، كراق�ص على 
�ص نف�شه لل�شقوط يف اجلانب الآخر  احلبل. ي�شري على حّد العامَل، وُيعطي النطباع باأّنه ُيعرِّ

من الأفق، يف الالعامَل، يف الالَكْون املجهول. يا لها من جتربٍة ُمدِه�شة، بالغِة الروعة ! 
ل ُبّد اأّن يكون هذا، يف اعتقادي، قد ترك اأثره العميق يف الفكر العربي على �شعيد 
نوع من  الذي هو  املوجود  وْجُه  الأر�ــص،  وجُه  يكت�شُبه  الذي  املُطَلق  رب من  ال�شَّ معرفة هذا 
�شرعوا يف  الإغريقيون، حني  كان  ا  وُرمبَّ ذاته.  الوجود  حّد  املُمِكن،  الوجود  حّد  العامَل،  حّد 
فيها  يرت�شم  التي  النقطة  بو�شفها  م�شر  وب  �شَ اجلنوب،  باجّتاه  ينظرون  الوجود،  ت�شمية 
الأُفق كارت�شامه يف ُعمق ال�شحراء. لأّن لهذا الأُفق، يف جبال اليونان، مقطعًا ُمبتَذًل، متّثله 
وميغارا،  وكورنثة،  اإ�شبارطة،  يف  البيلوبونيز  وجبال  باأثينا،  املُحيطة  واجلبال  اإيثاكة،  جبال 
عدّوة اأثينا على ال�شعيد الفل�شفي، هذه املدينة التي اأتعاطف معها. فمن ميغارا جاء فال�شفة 
ني  ُمتخفِّ ياأتون،  الفال�شفة  هوؤلء  كان  ومع ذلك،   .les éristiques العنيف  الفل�شفي  م  التخا�شُ

بزيِّ ن�شاء، من ميغارا اإىل اأثينا، ِلكي يروا كيف ُيجادل �شقراط. 

��ون ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ح��ني ي��دخ��ل��ون اأث��ي��ن��ا امل��ع��روف��ة باملدينة  مل���اذا ك��ان��وا ي��ت��خ��فُّ
الدميقراطية ؟

الغالب على جتاُدلهم  الّنزاع  اأّن طابع  �شَبب ذلك  لهم احلّق يف دخولها.  يُكن  مل 
الفل�شفي حملت ال�شلطات يف اأثينا على منعهم من دخولها. كانوا حُمرِتيف مُماَحكة، مّيالني 
اإىل اخل�شومة الفل�شفية املختلفة كثريًا عن طريقة �شقراط ال�شاحرة التي يعتمد فيها على 
اإىل  ال�شائل حريًة، ويدفعه  ب�شوؤال يزيد  ال�شوؤال  الإجابة عن  اإىل  ال�شوؤال،  ال�شوؤال من  توليد 
التفكري يف جوانب اأخرى من مو�شوع ال�شوؤال مل تُكن لتخطر على باله. واأنت تعرف هذا بحكم 
اأّنك ترجمَت حماورة هيبيا�ص الأكربالتي تتجّلى فيها بو�شوح الطريقة ال�شقراطية يف احلوار 

الفل�شفي.

ر يف جتربتكم الفل�سفية االأوىل  ا�سمحوا يل اأن اأنطِلق من طريقة �سقراط الأتب�سَّ
عالقتكم بفل�سفة الُقدماء من فرن�سيني وغري فرن�سيني.

د ؟ اأَتـُريد اأن ت�شاألني عن هذه العالقة �شمن تكوينها التعاُقبي اأم �شمن ن�َشقها املُجرَّ

باأفالطون،  ب��دءاً  التعاقبي  تكوينها  �سمن  بل  املُ��ج��ّرد،  ن�سقها  �سمن  لي�ض  ال، 
ة.  وانتهاًء باأهّم الفال�سفة واملُفّكرين الذين تاأّثرمت بهم يف جتربتكم اخلا�سّ

ح�َشنًا ! جوهر امل�شاألة اأن نعرف اإن كان علينا اأن نتبع التكوين التعاقبي، اأو بالأحرى، 
الت بح�شب درجات اأهمّيتها، وقّوتها. على كّل حال مُيِكن اأن يتنا�شق اجلانبان  اأن ناأخذ ال�شِ

على امتداد ِحوارنا.
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باً لهذه العالقة  اإذاً اأترُك لكم اخليار الثاين ِلُتقّدموا عر�ساً ُمركَّ
الكتابة، بالتناُغم مع  الفل�شفية مرتبطة بت�شاُبهات  اللقاءات  اأّن مرتبة  د  املوؤكَّ من 
عرية، يف اعتقادي، اأقوى من املرتبة الفل�شفّية. وكنُت على الدواِم   لة ال�شِّ عرّيات، لأن ال�شِّ ال�شِّ
ل  الذي  كانط  با�شتثناء  لكْن  نيت�شه.  حتى  اأفالطون،  من  عراء،  ال�شُّ بالفال�شفة  اأكرث  �َشغوفًا 
باإ�شعاع  ترتبط  ل  ا�شتثنائية  وقّوة  عَظمة  هناك  اأّن  غري  الفل�شفة.  �شاعر  اإّنه  القول  مُيكننا 
الكتابة، بل ترتبط بنوٍع من كثافة اللغة الفل�شفية. وهذا غريب الأطوار يف جوهره؛ اإذ ما الذي 
يحدث يف اللغة حني تتخّلق ُلغة فل�شفية تبلغ من القّوة ما يجعلها تكت�شب جماًل عقليًا اأكيدًا. 
رة،  هذه هي تقريبًا حال ن�شو�ص كانط الكربى التي اكت�شفُتها، بطبيعة احلال، يف مرحلٍة ُمبكِّ
وبعد الفال�شفة الآخرين بزمٍن طويل. بعد ديكارت مثاًل لأّن لديه جماَل ُلغٍة لي�شت اإطالقًا من 
اأنَّ فيها �شحرًا، نوعًا من �ِشحر احلديث عند ديكارت يعود  اإّل  طبيعٍة �ِشعريٍة كُلغة با�شكال، 
الطريقة  فـ خطاب  قارئ. ومن هنا،  اإىل  كتابته دومًا  يتوّجه يف  اأّنه  اإىل  ال�شتثنائي  طابعه 
ح لَك طريقي. ولهذا �شحٌر بليغ  خطاٌب ناطق لأّن املتكلِّم يتحّدث اإىل قريٍن قائاًل له �شاأُو�شِّ

حتى لو مل ميتلك ديكارت ُلغًة �شعرية كُلغة با�شكال. 
ة، التقيت با�شكال قبل ديكارت بفرتٍة طويلة، لأنني  طبعًا، يف �شريتي الذاتية اخلا�شّ

�ُشِغفُت به منذ كنُت يف الرابعة ع�شرة من عُمري. 

هل التقيتم با�سكال بو�سفه ديكارت نتيجة خطاأ جّدكم يف ن�سبة رهان با�شكال 
اإىل ديكارت ؟

هان، واأعتقد اأّنه  نعم ! هذه هي احلقيقة. فقد �شبق اأن قال يل جّدي اإّن لديه الرِّ
ن�شَبه اإىل ديكارت. وما كنُت واأنا يف التا�شعة من عمري بقادٍر على التمييز بني فكر ديكارت 
وفكر با�شكال. كل ما اأذكر اأنني �شمعت ا�شم ديكارت يف البداية، وكان يعني يل �شيئًا، اأوراق 
للَِّعب  الأب�شط  الأ�شكال  معركة  يف  بالوَرق،  يلعب  كرُجٍل  ديكارت  اأرى  كنت   .des cartes َلِعب 
بالورق. اأعتقد اأّن هذه هفوة من جّدي ُرمّبا قالها على �شبيل املُزاح. ل�شُت اأدري على كّل حال. 
فهو رُجل قانون كان ينبغي حتمًا اأن يكون ُمّطِلعًا على الفل�شفة. وملّا فقدُته واأنا يف التا�شعة، مل 
ر يل معرفٌة كافية بعالقته بالفل�شفة. األَّف كتبًا مهّمة يف احلقوق قراأُتها يف ما بعد حني   تتوفَّ

در�شُت احلقوق يف اجلامعة. كتب يف احلّق العام، والقّوة العاّمة. 

�سات القّطاع العام، اأم قّوة املجتَمع املدين ؟ تق�سدون قّوة موؤ�سَّ
عند  املدينة  ُتديرها  كانت  كما  الفرد  حياة  الفرد.  ترعى  التي  �شات  املوؤ�شَّ اأق�شد 
العهد الإمرباطوري  القدماء، وامللكية امل�شرتكة عند الالتينيني، والرومان، ويف  الإغريقيني 
رِت القّوُة العامة الفرَد حتى قبل اأن يوَلد، وهذا  لحقًا. تاأ�شي�شًا على ذلك، نعرف اإذًا كيف اأطَّ
غاية يف اجلمال؛ لأّن كتاب القّوة العاّمة ُيظهر دومًا عالقَة حمايٍة  ما ! فَمن ي�شتطيع اأن يحمي 
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الفرد من اإفراط القوة اجلماعية ؟ 

التي حتّدثُتم  الطفولة  اإىل  بالقيا�ض  املرحلة من جتربتكم  اأين ت�سعون هذه   
عنها ؟

هانحن ننطلق ب�شرعة كبرية من الطفولة اإىل الفل�شفة لأنَّ ثّمة عديدًا من املراحل 
الو�شيطة. لكن املوؤّكد اأنَّ حلظات الطفولة التي تبقى هي حلظات الت�شاوؤل، حلظات النوادر 
العائلية. هاهنا مّتحي اأ�شياء قليلة اأكرث اأُلفة. واأكرث ما ُيباغت املرء اإمّنا هي األغاز الأحالم، 

 .rêves éveillés الأحالم اليِقظة

االأحالم اليِقظة اأم اأحالم اليقظة rêverie ؟ 
فُهما  الأحـــالم،  من  النوعني  هذين  بني  تــداُخــل  من  يبدو  قد  مّمــا  الرغم  على 
خُمتِلفان. اإذ تاأتي اأحالم اليقظة، التي تخ�ّص الرا�شدين غالبًا والأطفال اأحيانًا، نتيجة تاأثٍُّر 
بحدٍث اأو مبوقف. وقد تاأتي نتيجة تفكرينا، ونحن يف كامل وعينا، باأُمنية نتوق اإىل حتقيقها، 
ًة كما لو اأنّنا �شخ�شية فيها. ففي طفولتي  اأو نتيجَة تخيُّلنا مغامرًة نحكي فيها لأنف�شنا ق�شّ
كنُت اأتخّيل دومًا اأنني يف بَلٍد حُمَتّل اأعتني باملر�شى، ُرمّبا لأّن احلديث الغالب يف ذلك الزمن 

كان عن احلرب. 
ة بالطفولة، فهي عبارة عن فيلم ي�شنع نف�شه، ويعمل  اأّما الأحالم اليِقظة، اخلا�شّ
فيه اخليال ب�شكل ُحّر. راودتني هذه الأحالم بني ال�شاد�شة والعا�شرة من عمري. كان الفيلم 
دير الفيلم، بل كان يدور تلقائيًا حول ثالث اأو اأربع ق�ش�ص ل مُيِكن  يبداأ، واأنا �شاٍح. مل اأُكن اأُ
اأن حُتكى. فاأعود اإىل النوم، وحني اأ�شتيقظ ثانية اأتذّكرها بالتف�شيل من دون اأن اأعرف اإىل 
عرية، اأي بق�شائد من دون ُلغة. املو�شوع املُتكّرر  اأين يوؤول مو�شوعها. وهذا اأ�شبه باحلال ال�شِّ
َي�ِشُم الأحالم اليِقظة اخلالية من امَل�شاِهد. قد يكون هذا املو�شوع مكانًا كما يف اأحالمي حيث 

كنت اأرى نف�شي يف ق�شٍر ُي�شبه ق�شور ال�شرق. 

هل كنُتم حتكوَن هذه االأحالم الأحد ؟
ل، كان يروُقني اأن اأحتفظ بها لنف�شي. لكْن حني كربُت قلياًل، حكيتها لأّمي التي 

كانت تدر�ص الفل�شفة. 

ما املو�سوع الذي كان يتكّرر يف هذه االأحالم اليِقظة التي ع�ستم ؟
كان لتلك الأحالم، على نحٍو عجيب، مو�شوعات تعود با�شتمرار، كما لو اأنها تتّمة 
اأحالٍم �شابقة، واإن كان بع�شها �شديد الختالف عن بع�شها الآخر. اأحُد اأجمِل هذه الأحالم 
املحفورة يف ذاكرتي اأنني كنُت اأنزُل �شّلمًا يّتجه نحو الأعماق. اأنزل وراء امراأٍة رائعة اجَلمال، 
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تلب�ص ثوبًا وا�شعًا يك�شف اأحيانًا عن كعبيها وُعرقوبيها. تنزل اأمامي، فاأتبعها بافتتاٍن كاأنني 
اأتبع اأجمل �شيء يف العامَل يدعوين اإىل الكت�شاف. مل يُكن يح�شل اأيُّ �شيء اأبدًا غري النزول 
يبقى يل كذكرى غري ذكرى  اإليه احلُلم كي  ُيف�شي  اأّي حَدٍث  يُكن هناَك  الأ�شفل. ومل  نحو 

احللم ذاته. لكّن قّوة هذه الأحالم كانت �شديدة التاأثري يف نف�شي. 
يختارها.  َمن  اأنا  اأُكن  اإذ مل  اإراديــة؛  اأّنها غري  اليِقظة هذه  الأحالم  والالفُت يف 
فقد عاد مو�شوع النزول نحو الأ�شفل عدة مّرات. وكان مُيِكن اأن يعود مّرة اأُخرى. لكْن حني 
توّقفْت، حت�ّشرُت يف بع�ص الأحيان، على انقطاعها، وانتظرُتها ب�شغٍف ُمتمنّيًا اأن تعود. كما 
متّنيُت اأن يعوَد احلُلُم املوؤّثر الذي كان َم�شهُده اأ�شبَه ب�شباق �شّيارات تنحدر ب�شرعٍة، كاأفرا�ٍص 
يتبع بع�شها بع�شًا يف موكٍب، اأمام غزٍو ُمعاٍد. هذا غريب للغاية، لأّنه كان ا�شتباقًا عجيبًا مِلا 
اأمام  الهائلة تهرب  ّكان  ال�شُّ حدث يف فرن�شا يف �شهر حزيران، �شنة 1940 حني كانت فلول 
جي�ص الغزاة. مل يح�شل هذا اأبدًا يف تاريخ فرن�شا؛ اإذ مل يبُلغ اأيُّ غزٍو هذا احلجم الذي ُي�شبِّب 
نزوحًا جماعيًا وا�شعًا. ففي احلرب العاملية الأوىل، كان ثّمة اأي�شًا غزو توّقف يف حلظة حُمّددة 
كان مل ُيهاِجروا، وما توّفر لهم الوقت الكايف  اإْثَر معركة معروفة هي معركة املارن. غري اأّن ال�شُّ
للهروب اأ�شاًل، فلّما باغتتهم احلرب، ظّلوا حيث كانوا. اأّما يف احلرب العاملية الثانية فرحلوا. 
فرن�شا كّلها كانت يف �شباق �شيارات. واأنا مل اأع�ص ذلك، لأنني كنُت يف اجلنوب. الغريب اأّن 
املُدن الفرن�شية اأُخِلَيت من �شّكانها حلظَة اإعالِن احلرب، وخ�شو�شًا باري�ص. وخالل ال�شتاء 
الالحق، ُمعَظم اأطفال باري�ص كانوا يف املُدن الأخرى عند اأقربائهم. لأّن الفكرة التي �شادْت 
اأّن ل�شيء �شيح�شل على احلدود؛ اإذ كان هناك خّطا التما�ّص امَلنيَعان، اأحدهما ُمقابل الآخر: 
خّط �شيغريد، وخّط ماجينو. وبالتايل مل تُكن احلرب تزحُف وتتقّدم. لكْن حدثت، يف املُقابل، 
قبل  ما  فرتة  خالل  الكربى  فكرُتها  راجت  خانقة  غازات  فيها  ا�شُتخِدَمت  رهيبة  تفجرياٌت 
دونا جميعًا باأقنعة واقية من الغاز. كان لكّل طفل  احلرب، ومل نكن نتحّدث اإل عنها. لذا زوَّ
ِقناُعه الواقي اخلا�ص. كما كان عند الباري�شيني، يف مكاٍن ما من البيت، خزانة كاملة مملوءة 
بهذه الأقنعة الب�شعة جّدًا، التي جعلت وجوهنا ُت�شبه وحو�شًا مّما قبل التاريخ، اأو من كواكب 

اأُخرى.  
اإذًا مل ُيح�َشب ح�شاب تهجري ال�شكان، لكّنه ح�شل فعاًل. كذلك ح�شل يف حُلمي. 
اإذ كان النا�ص يفّرون، يف الغابات، اأمام الأعداء القادمني على اآلت بدواليب ُمرِعبة، لي�شت 
دبابات، بل ُم�شّفحات ر�ّشا�شة. ويف الوقت نف�شه انت�شرت اأمرا�ص غريبة ح�شرْت من اأزمنٍة 
غرو  اأنطوان-جان  الفّنان  لوحات  يف  راأيتها  التي  كتلك  اأمرا�ص  اأخرى،  اأحالٍم  من  قدمية، 
ر نابليون بونابرت وهو يتّفقد جنوَده  Gros وخ�شو�شًا اللوحة املر�شومة �شنة 1804، التي ُت�شوِّ

يزور  بونابرت  وعنوانها  باأ�شابعه،  جروَحهم  لِم�شًا  عّكا  ِح�شار  اإّبان  بالطاعون  املُ�شابني 
امل�سابني بالطاعون يف يافا. لعّلك تعرف هذا امل�شهد الغريب. فقد اأُ�شيب جي�ص نابليون ُدفعة 
واحدة بالطاعون. والآن فقط مُنيط اللثاَم عن �شبب هذا الوباء. لأّن نابليون �شبق اأن ارتكب 
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جمزرة بقتل الع�شاكر الألبانّيني الذين كانوا يف اجلي�ص العثماين، اأو امل�شري، اأو الرتكي على 
ال�شنعاء،  الِفعلة  بهذه  جنوَده  فرّوع  جميعًا.  بقتلهم  اأمر  منهم،  ال�شجناء  كرُث  فلّما  الأرجــح. 
مع اأّنهم كانوا ُيحبُّوَنه اإىل درجة العبادة. وهذا اأمر رهيب �ُشِكَت عنه يف تاريخ فرن�شا حيث 

نتحّدث عن املُ�شابني بالطاعون، ول نذكر اأبدًا تلك املجزرة الب�ِشعة. 
اإذ كان ينت�شر، كاأتيال الهوين،  ومن جانٍب اآخر، كان نابليون �شائعًا يف ال�شرق، 
القائد  اأّن هذا  الزمن  ومن غرائب  بانت�شاره.  يفعل  ماذا  يعرف  ولكّنه ل  كّلها،  املعارك  يف 
اآب/  15 يف  اأي  فرن�شا،  اإىل  كور�شيكا  جزيرة  �شمِّ  من  اأّيــام  ثالثة  بعد  ُوِلد  الفّذ  الع�شكري 

اأغ�شط�ص عام 1769. تخيَّل ! لو ُوِلد قبل اأربعة اأّيام من هذا التاريخ، ملا كان مُمِكنًا اأن يحكي 
التاريخ نف�َشه مع نابليون غري الفرن�شي.

اأُ�شيب اجلي�ص بالطاعون اإذًا ب�شبب ُجثث الع�شاكر املقتولني. وهذا نوع من انقالب 
املجزرة.  هذه  بطاعون  ُن�شاب  جمزرة،  يف  الآخرين  نقتل  حني  ففي  ال�شاحر.  على  ال�شحر 
قد  التي  جُمازفته  من  عر  بالذُّ في�شعر  نادرة.  بعناية  املر�شى  جنوَده  بونابرت  يتفّقد  وهكذا 
�شه لالإ�شابة بعدوى الطاعون. بينما نن�شى اأّنه جازف بقتل اأولئك ال�شجناء. اأعتقد اأّنها  ُتعرِّ
املرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك. ول ُبّد اأّنه ظّل لزمٍن طويل ي�شعر بهذا العار الفاح�ص. لأّنه، 
د، حني يلتقي مواكب ال�شجناء، وال�شجناء اجلرحى، عبارات بليغة  فيما بعد، كان ُيِحّب اأن ُيردِّ
ها، من دون �شّك،  جاعة البائ�شة !« اإّنها عبارات �شامية. لِكنَّ رف !« اأو »يا َلل�شَّ من مثل »يا َلل�شَّ

تغدو اأقّل �شمّوًا حني ُتقاَبل بقْتل الع�شاكر الألبانيني يف اجلي�ص العثماين. 
من طرائف الأمور اأّن �شّيدًة ت�شيكية دعتني اإىل مهرجاٍن �ِشعري يف فرن�شا، قالت 
يل يف حديٍث جانبي : اأنا اأكره نابليون بونابرت. وملّا �شاألُتها عن عّلة ذلك، اأجابتني قائلة : 
اأُجيُبها : ملاذا ؟ هل لأّنه انت�شر  واأنا  اأكرهه لأّنه كان �شّريرًا مع املماليك. فاأخذين العجب 
عليهم يف معركة الهَرم، األي�ص طبيعيًا اأن ينت�شر جنال مثله يف احلرب ؟ األ تعرفني القول 
عندئٍذ   ! م�شاجينه  قتل  ولكّنه   : فاأجابت  ؟  نابليون  ُيِحّب  فرن�شا  ُيِحّب  من   : عندنا  ال�شائع 

اكت�شفُت اأّنها خلطت بني املماليك والألبانيني الذين اأعدمهم نابليون.
اأحالمي. وهذه  تكّررت يف  التي  الق�شة  ة طاعون عّكا،  على كّل حال، هاهي ق�شّ
ة بهذا املو�شوع التي كنُت غالبًا  طبعًا ذكرى تاريخية تكّونت نتيجة روؤيتي تلك اللوحات اخلا�شّ
ليلّية  ن�شوًة  اليِقظة  الأحالم  كانت هذه  اإذًا  اأّمي.  برفقة  اللوفر  لتاأّملها يف متحف  اأذهب  ما 

انقطعت كما ينقطع جمرى نهٍر حني ي�شّب يف البحر. 

اأي�ساً  اإيحاًء بالفل�سفة التي هي  امل��راأة  ّلم وراء تلك  اأن نُعّد نزول ال�سُّ هل مُيِكن 
َغو�ٌض يف اأعماق االأ�سياء، وجوهر الظواهر ؟

فل�شفية  اأنها كانت جتربة  ُخ�شُتها. غري  فل�شفية  اأّوَل جتربٍة  �شّكل هذا  ُرمّبا  نعم. 
الأقبية  اكت�شاف  وبف�شول  بجمالها،  جمذوبًا  املراأة  تلك  اأتبع  كنُت  لأنني  لي�ص  اأي�شًا.  اأنثوية 
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ثّمة،  كان  الأعماق.  تلك  اإىل  وتقودين  ذلك،  يل  تك�شف  كانت  التي  هي  لأّنها  بل  والكهوف، 
يف وقت واحد، املُرعب واجلّذاب يف الأعماق ال�شرّية الالنهائية، وكانت اأي�شًا ثنية القما�ص 
وثنيات الثوب التي تر�شم، بطريقة ما، العمق، وتر�شم احلركة، وُرمّبا تر�شم اجل�شد كذلك، 
مع اأنني مل اأكن اأعي ذلك وعيًا تاّمًا. فج�شد الأنثى حا�شر بقّوة هاهنا بو�شفه مقّدمة الأعماق 
كّلها. اإّنه نوع من احلقيقة التي كان يجب اكت�شافها، التي كانت �شتفتح يل هذه الق�شور الغريبة 
امل�شحونة ب�شيء ما للروؤية. اإذ مل يكن الق�شر وح�شب، بل الق�شر حيث يكمن �شيء نكت�شفه ول 

ن�شتطيع التعبري عنه. ومن ّثّم قّوُة هذه الأحالم و�شّدتها. 

ل، عالقًة بني الن�ساط االإبداعي، )وبالتحديد   هل جتدون، على �سعيد التخيُّ
عري(، والّنزول وراء تلك املراأة يف اأقبية الق�سور، هذا اإن كانت ق�سوراً كالق�سور  االإبداع ال�سِّ

التي نعرفها ؟
اأن  التي �شبق  بة كتلك  ُمقبَّ اأمكنة  ِقباب، من  الق�شور، من  نوعًا من كهوف  كانت 
َور. لأنني حتى ذلك احلني مل اأكن قد زرُت اأي ق�شٍر من ق�شور ال�شرق. اإمّنا  راأيتها يف ال�شُّ
ُزرُت، يف فرن�شا، ق�شور الِقالع يف مقاطعة التورين، بلد جّدي لأبي، حيث توجد كهوف عجيبة، 
وقباب معمارية غري ماألوفة، و�شالمل غريبة. هذه الق�شور الِقالع كاحلة فظة. مع اأنها �شارت 

فيما بعد ق�شوَر ع�شر النه�شة، مثاَل الأُْلفِة، وُح�ْشِن ال�شتقبال. 

اأمل تكونوا ت�سعرون باخلوف يف اأثناء نزولكم نحو اأعماق تلك الكهوف واالأقبية ؟
تُكن  مل  الأماكن  هذه  لكّن  والقَلق.  الق�شعريرة  من  بنوٍع  اأ�شعر  كنت  اأبــدًا.  ل  ل، 
ر ُم�شّبقًا  َع للف�شول، لالنتظار والتوّقع، والفتتان املُح�شَّ خُميفة على الإطالق، بل كانت موا�شِ

كاأيّن على موعٍد معه ! 

فلي  ال�سُّ العامَل  اإىل  اأودي�سة هومريو�ض،  ن��زول عولي�ض، يف  مع  يت�سابه هذا  اأال 
ليلتقي اأّمه ؟

منذ  كبري  حّد  اإىل  ا�شتهواين  الذي  دانتي  نزول  اأي�شًا  ثّمة  دومًا.  ‘الّنزول’ يتكّرر 
اإذ قراأْت يل فتاٌة لطيفة، عرفتها  نعومة اأظفاري، حني مل يُكن عمري ُيجاوز ع�شر �شنوات. 
لفرتة ق�شرية، مقاطع من جحيم دانتي. قراأْت يل اأكرث من مّرة �شفحاٍت رائعًة، وكنُت اأتو�ّشل 
اإليها كي ت�شتمر يف قراءة مقاطع اإ�شافية. لقد كّونت مثُل هذه القراءات ُجلَّ ُميويل ال�شعرّية 
اإلياذة هومريو�ص التي �شّدتني اأكرث من االأودي�ّسة.  وامللحمّية الأوىل التي ترافقت مع قراءة 
مما يدعو اإىل ال�شتغراب؛ نظرًا لأّن فيها كثريًا من املعلومات، واحلكمة، وال�شخرية. لكّني 
ر ُعنَف املعارك حيث نرى �شعبني يتحارباِن  اأحببُت، يف االإلياذة، الو�شف الدقيق الذي ُي�شوِّ
الأ�شلحة، واجلروح،  ت�شوير  بدّقة  املجنون  الولُع  لفَتني ذلك  ما  واأكرث  املوت.  ب�شراوٍة حتى 
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دين ب�شجاعتهم، وُخَوِذهم، ودروعهم. ُي�شاف اإىل  والكّر والفّر، واملُبارزات بني الأبطال املتفرِّ
ذلك، غرية اآخيل امل�شطرمة على اأ�شريته، وغ�شبه الذي جعله يرف�ص احلرب على الطرواديني 
احتجاجًا. وكم ت�شاءلت : »ما الذي يعنيه اأن يكون مع اأ�شرية حرب، وهل من ال�شروري اأن 
تكون عنده اأ�شرية ؟«. لكّني اكت�شفت، يف ما بعد، اأّن اآغاممنون اأخذ اأ�شرية اآخيل بري�شائي�ص 
اأبدًا. هاهنا نتيجة هذه امللحمة العظيمة  باأّنه مل مي�َش�ْشها  اأخربه  اإليه،  اأعادها  Briséis، وملّا 

�شة جل�شد الفتاة بري�شائي�ص،  التي جند يف و�شط اأنا�شيدها الأربعة والع�شرين جملة خُم�شّ
غري املُكت�َشف، غري املعروف، اجل�شد الذي مل يتمّتع به البطل ال�شّرير )لأّن اآغاممنون يعني يف 
الإغريقية البطل ال�شّرير(. فاآغاممنون خمتِلف عن اآخيل، البطل اجلريء، القا�شي املُرِعب، 

لكّنه البهّي الرائع.
الإغريقية  اللغة  يف  له  معنى  ل  ا�شمًا  يحمل  اآخيل  اأّن  الت�شاوؤل  اإىل  يدعو  ومما 
كاأ�شماء بقية الأبطال التي تعني يف الأ�شطورة ‘بطل الأبطال’ اأو ‘�شّيد الأبطال واأف�شلهم’ اأو 
‘بطل الآلهة’. اأّما ا�شم اآ�شيليو�ص اأو اآكليو�ص فال ُيفيد اأّية دللة. قد يعود هذا اإىل اأّن اأ�شل هذا 
الُعليا لبالد اليونان، من مناطق  اأّنه قِدم من الأطراف  اإغريقيًا. وعلى الأرجح  البطل لي�ص 
اأهَلها  اليونانيون  ي  ُي�شمِّ كان  التي  اجلغرافيا  من  اأي  احلالية.  يوغ�شالفيا  من  ال�شالفيني، 
باملتوّح�شني، ‘البار البار’ ونغمة الت�شمية، اللغوية اأ�شاًل، اآتية من التلعُثم ‘بار بار بار’ الداّل 

على عَدِم امتالِكهم ُلغًة كاللغِة الإغريقية.
لقد فتنني هوؤلء الأبطال امللحمّيون، و�شكنوا خُمّيلتي. وبكِلمة واحدة اأقول : وجدُت 
املقربة  ق�شيدُة  نحوها  م�شاعري  حّرك  ما  واأّول  الإغريقيني.  الأبطال  �ِشْعرية  يف  الفل�شفة 
البحرية لبول فالريي. هذا ُيدِه�شني بع�ص ال�شيء، لأّن املقربة البحرية لي�شت اأف�شل اأعماله، 
ر حيث ينِطق  ْرٌب من التاأليف املُتَقن اإىل درجة عالية، الداّل على التبحُّ وهي ب�شورٍة ما �شَ
ال�شاعر تقريبًا مبا �شَبق اأن قاله برمنيد�ص. مع اأّنه، ِخالفًا للماألوف يف جتربته ال�شعرية، مل 
اأّن الق�شيدة �شّكلت حلظًة جوهريًة يف م�شريتي الفل�شفية؛  اإل  َبعدًا.  ُيجّدد فيها ل قْباًل ول 
اإذ اكت�شفُت فيها النافذة املفتوحة على الفل�شفة الإغريقية، وا�شتغرقت اهتماماتي بو�شفها 
احلقيقة،  يف  يبقى،  الفل�شفي  الفكر  اأّن  ذلك  طارئًا.  امتدادًا  الإغريقية،  للملحمة  امتدادًا 

كر�شيٍع ُمعلٍَّق باأثداء الع�شر الإغريقي الذي طاملا ا�شت�شهد به الفال�شفة. 
ل بتذوُّق فالريي لالأدب الإغريقي املُختِلف عن تذوُّقي  ي�شتوقفني هنا مو�شوٌع ُمّت�شِ
وتذوُّق اأدباء اآخرين. فذات يوم �شاأله اآندريه جيد، الذي كان ي�شُكن هذا البيت الذي ا�شرتيُته 
ِدم  الإلياذة. ف�شُ : ملحمة  فالريي  فاأجابه  ؟  راأيــَك  اإمــالًل يف  الأكرث  الكتاب  ما   : ابنِته  من 
اآندريه جيد، ومل يجروؤ على ُمناق�شة ُحكِمه. واملعلوم اأنَّ الفرق بني الأديَبني �شا�شٌع على هذا 
ال�شعيد. اإذ كان ِجْيد يقراأ كتاَبني يف اليوم، على عك�ص فالريي الذي مل يُكن ُيِحبُّ القراءة، 
بل يكتفي بالبحث عن احلقيقة يف علوٍم دقيقة كالريا�شيات. واأكرث ما يروُقه اأن ياأخذ ال�شاي 

ع�شَر كّل يوم مع اإحدى الن�شاء ! 
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اإذًا تعلُُّق الفكر الفل�شفي بالع�شر الإغريقي يدعو اإىل العَجب. ذلك اأّن الفكر ينبع، 
رد الذي يقول احلقيقة، من احلكاية احلقيقية ل من حكايات الأطفال على  يف الواقع، من ال�شَّ
جمالها. اأعني احلكاية التي تك�شف احلقيقة غري القابلة للك�ْشف يف اأغلب الأحيان، احلكاية 
اأّول الق�ش�ص الفل�شفية  اأّن  اأهّم مّما تقوله اأحالم اليقظة. وخ�شو�شًاً  التي تقول لنا ما هو 
الإغريقية(  )»بويُّون« يف  الكائن  تتحّدث عن  �شيئًا حني  تقول  تكاد  ل  املالِحم  التي حتكيها 
عند برمنيد�ص الذي ُع�شُت طوياًل يف انتظار معرفته على نحٍو اأف�شل. ففي فرتة حت�شيلي، 
اأو يف طفولتي الفل�شفية، كان احل�شول على امل�شادر الفل�شفية الالزمة م�شتحياًل، وحتديدًا 
ر هذا اإل يف زمٍن لحق حيث �شارت للمن�شورات  الطبعات اجلديدة ملوؤّلفات الُقدماء. مل يتي�شَّ
الفل�شفية موا�ِشم. لكّن العودة اإىل موؤّلفات برمنيد�ص مل تاأِت حينئٍذ اإل ببع�ص ال�شروح الزائفة 
اأّلفها هايدغر عن برمنيد�ص  البعيدة عن جوهر فل�شفته. ينطبق ذلك على املحاورات التي 
اه فيل�شوَف ُوجود. واحلال اأّنه مل يتحّدث اأبدًا عن الوجود، بل عن الكائن اأو املوجود.  عاّدًا اإيَّ
ق بني الوجود واملوجود واجدًا اأنَّ بينهما �شقوطًا كما �شوف اأُبنيِّ يف �شياٍق  مع اأّن هايدغر ُيفرِّ

اآخر؛ اإذ لي�ص لهذا املو�شوع عالقة بحديثي عن طفولتي ون�شاأتي، ول مب�شادري الفل�شفية. 
لكنَّ املُِهّم يف هذه امل�شكلة هو البحث يف معنى الوجود الذي ل تقول لنا اللغُة �شيئًا 
عنه، �شواء ب�شيغة ا�شم الفاعل étant، اأو ب�شيغة امل�شدر infinitif من فعل الكون être. ففعل 
ابتدعِت  وهنا  عنه.  �شنتحّدث  �شيئًا  هناك  اإّن  فقط  يقول  ل�شيء.  عن  ل�شيء  يقول  الكون 
ثّمة،  = يوَجد،   il y a اللفظية  املُواربة  تتعّذر ترجمته هو  الفرن�شية �شيئًا غريبًا عجيبًا  اللغة 
هناَك. هذه املُواربة غري قابلة للرتجمة احلرفّية حتى اإىل ُلغات اأخرى قريبة من الفرن�شية 
كالإنكليزية اأو الأملانية. اإذ ل مُيِكن اأن جنمع يف العبارة il وy و a. فماذا يفعل حرف الـ y )الذي 
يدّل على املكان( بني ال�شمري والِفعل، وما معنى ذلك كّله ؟ معناه اأّن هناك �شيئًا ل اأعِرف 
بعُد ما يكون. وقد ترَجم الأملان هذا املعنى بطريقٍة اأُخرى، مبعنى »هذا ُيعطي« es gibt. ويف 
الإنكليزية ُيقال it is اأو there is something، ثّمة �شيٌء ما، موجوٌد هناك، ولكن ل نعرف متامًا 
ِديًا اأن يحّل ِفعُل املُلك a بغرابة، حمل فعل الكون est؛  ما يكون. وحتى يف الفرن�شية، لي�ص جُمْ

لأّنه ل ُي�شيف �شيئًا اإىل الدللة التي ل تِنّم اأ�شاًل عن �شيء.
يف  الكون  فعل  مثاًل،  كالرو�شية  اللغات،  بع�ص  تعرف  األ  يف  �شببًا  هذا  كان  ــا  ُرمبَّ

ٌر فيه من دون اأن ُيلَفظ.  اجلملة، واأن تكتفي باإ�شماره وح�ْشب. اأي اأّنه ُمفكَّ
ثّمة لغات اأُخرى كال�شينّية ل حتتاج اإىل فعل الكون اأبدًا؛ لأّن لي�ص فيها نحو، بل 
عّدة  عنا�شرها  لُكلٍّ من  كاملة  لوحة  كتابي  فكّل مقطع  كاللوحة،  املعنى  من  ُكَتل  فقط  فيها 
ة وداّلة. فال  اأبعاد جتمع عّدة ر�شوم من عالمات ُمرتابطة يف ما بينها لت�شكيل عالمة ُمعربِّ
�شرورة اإذًا لو�شع املُزاَوجة، اأي لعقد الِقران اجلن�شي الرتكيبي كما جِند يف اللغات الالتينية 
ُتبنى  وهكذا  اأي�شًا.  ُم�شَمر  العربية  اللغة  الكون يف  فعل  اأّن  واأعتقد  الالتينية.  الإغريقية  اأو 
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ُجملة كاملة حول هذا النق�ص، حول اإ�شمار فعل الكون. يف حني اأّن اللغة ال�شينّية ل حتتاج 
اإليه اإطالقًا. ففي كّل مّرة ُنعربِّ عّما نرى بكتلٍة من املعنى من دون داٍع اإىل جمع املرئيات. 

طبعًا  ُي�شطّرون  الأوروبية،  اللغات  عن  ال�شينيون  ُيرتِجم  عندما  باملُقابل،  لكْن 
لإيجاد ُمعادلٍت ِلفعل الكون. وهنا تتعّدد اأفعال الكون وتختلف بتعّدد الفال�شفة واختالفهم. 
اأمٌر ُمده�ص حقًا.  ِلفعل الكون. وهذا  ة  اإذ ير�شمون لكّل فيل�شوف تقريبًا لوحة �شغرية خا�شّ
ع ال�شم�ص للكون عند هيغل، وهكذا. حني  ي�شعون الأر�ص ملفهوم الكون عند ديكارت، وتو�شَ
يتعّلق الأمر بالكون، تو�شع ال�شم�ص فوق الإن�شان، وحني يتعّلق با�شم الفاعل )كائن(، تو�شع 
الكائن.  للكون على  لأّنه �شيكون ثمة، بح�شب هايدغر، �شقوٌط  الإن�شان. رمُبا  ال�شم�ص حتت 
ومتا�شيًا مع هذه ال�شورة عند هايدغر، ج�ّشدوا الكون بجعل ال�شم�ص فوق الإن�شان، والكائن 

بجعل الإن�شان فوق ال�شم�ص.    

اأرى هنا اأّنكم توّظفون العامل اللغوي يف تف�سري ظاهرة فل�سفية مثلما فعلُتم يف 
كتابُكم الفل�شفة من الآن و�شاِعدًا ؟

نعم، لأّن الفل�شفة اإ�شعاع يف اللغة مل ُيدَرك منذ البداية اإدراكًا تاّمًا. لأّن الفال�شفة 
ُيعطون الوهم، اأو يبحثون عن التنقيب يف الوهم من خالل اللغة قائلني : �شوف نلم�ُص �شيئًا 
اأغلب  يف  الفل�شفة  �شبيل  ُتوّجه  التي  هي  اللغة  احلقيقة،  ويف  فكرًا.  يكون  اأن  ينبغي  ما  هو 
تتاأّخر كثريًا  الكون، لن  اإىل العالقة بفعل  واإن مل تكن يف حاجٍة  الأحــوال. فاللغة ال�شينية، 
ر يف الوجود. ومهما يُكن، فعند لو ت�شو، ر�ْشٌم مُيثِّل الوجود، َر�ْشٌم ابتدعه لنف�شه،  عن اأن ُتفكِّ
ومل يكن الفال�شفة الذين ل ُبّد اأنهم بحثوا يف ماهية الوجود بطريقٍة اأو باأخرى، اأن ياأخذوا 
ًا. وهذا ما ي�شّدنا  به بال�شرورة. اإذ اإّن يف ُم�شتطاِع اأيِّ فيل�شوف اأن يّتخذ لنف�شه ر�شمًا خا�شّ
ُتدِه�شنا مبا يكفي لأننا ل نعِرف  اأُخــرى، ل  ُتدِه�شنا، ومن جهة  التي ما تزال  اللغة  يف هذه 
ن اللغة ال�شينية، لمتلْكنا  اأ�شراَرها معرفة دقيقة. ولو كّنا ُنِلّم بالثمانني األف عالمة التي ُتكوِّ
الفل�شفة  مراحل  اأّول  اكت�شفنا  بو�شاطته  الذي  املنهج  عن  خمتِلفًا  الت�شاوؤل،  يف  اآخر  منهجًا 

الإغريقية وق�شاياها الب�شيطة اجلميلة جماَل غروب ال�شم�ص على تلك ال�شواطئ الهادئة.

اأّنكم، يف املراحل الدرا�سية املختلفة، تعّلمُتم  اأفرت�ض، واأنا اأ�سمع حتليلكم هذا، 
عّدة ُلغات كاالإغريقية، والالتينية، واالأملانية، واالإنكليزية ؟

را اإجباريًا يف املراحل التعليمية الأوىل. كانت الإنكليزية  ل، الأملانية مل تُكن بعُد ُمقرَّ
فقط. اإذ كان القانون يف معهد جان�شون الذي در�شُت فيه، ُيوِجب تعلُّم ُلغَتني قدميَتني، وُلغة 
ويف  ال�شاد�ص.  ال�شف  من  املعهد  هذا  يف  والالتينية  الإنكليزية  تعّلمت  وهكذا  واحــدة.  حّية 
ال�شف الثامن كان لنا اأن نختار اإّما الإغريقية واإّما ُلغة ثانية كالأملانية، والإ�شبانية. كان هذا 
غريبًا )فالإ�شبانية وا�شعة النت�شار يف اأماكن عديدة من العامَل، يف اأمريكا الالتينية ويف جزء 
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من اإفريقيا(. ُت�شاف اإليها الربتغالية اللغة الر�شمية يف الربازيل، املُنت�شرة جدًا يف اإفريقيا. 
كذلك، كانت هناك ُلغات هاّمة اأخرى تنت�شر يف ُبلداٍن اأكرث اّت�شاعًا كالعربية وال�شينية. 

يه التقليديَّني، بني ابنَتي  هذه هي بع�ص اآفاق اإن�شان من غرب اأوروبا ماأخوذ بني َعدوَّ
عّمه اأي�شًا : اجنلرتا واأملانيا. ثّم تاأتي ِبنتا العّم الأُخرَيني يف اجلنوب، ا�شبانيا واإيطاليا. اللغة 
الإيطالية تاأتي، بالقيا�ص اإىل اللغات احلديثة، مبثابة خلفية. اأّما بو�شفها ُلغة لتينية فكانت 
طيًا كاماًل، ثّم انكفاأت، وظّلت  ملكة. هذه هي ُمفارقة اإيطاليا التي قّدمت وحدها ف�شاًء متو�شِّ
اإيطالية،  ُم�شتعمرة  كانت  التي  اإ�شبانيا  ِخالِف  على  اإمرباطورية،  تكوين  اإعادة  عن  عاجزًة 
لكّنها ا�شتطاعت اأن مُتّد نفوذها وت�شري �شّيدًة على ن�شف القاّرة الأمريكية. هاهنا ُمفارقات 

احلروب والغزوات واأ�شفار اللغات املرتافقة معها. 
اأّياَم  جدًا  معروفًة  فكانت  العامَل  خريطة  على  المتداد  وا�شعُة  العربيُة  اللغُة  اأّما 
على  ح�شويل  بعد  حتى  الالحقة،  التح�شيل  مراحل  يف  اأجهلها  وكنُت  وَترعُرعي،  طفولتي 
الإجازة يف الفل�شفة، وح�شويل على �شهادة الأُ�شتاذّية، مل اأكن اأعرف عنها اإل اأ�شياء غام�شة. 
بها،  ُكتِبْت  التي  اللغة  ُعمق  واأُلحــظ  العربية،  بالفل�شفة  اأهتّم  بداأت  عامًا  ثالثني  منذ  لكّني 
واّت�شاعها، والدور احلا�شم الذي اأخذته يف تاريخ الفل�شفة، وخ�شو�شًا يف اإن�شاتها اإىل اللغة 

الإغريقية املُختِلف عن اإن�شات الرومان اإىل الإغريق. 
خالل  فتحوها  التي  اليوناَن  كثريًا  اأحّبوا  الالتيني  الع�شر  اإيطاليي  اأّن  �شحيح 
التي  ال�شتثنائية  و�شخامته  الروماين،  اجلي�ص  عظمة  اأمام  �شيئًا  تُكن  مل  اإذ  دقائق.  خم�ص 
جعلت اقتحامه لها اأ�شبه بنزهة يف يوم عطلة. مع اأّن هذا اجلي�ص واجه �شعوبة اأمام مقاومِة 
قرطاجة، وهو يجتاز مقدونيا، هذه الإمرباطورية الكبرية املُنهارة التي كانت قد خلعت على 
لكنَّ  منها.  وتتغّذى  الهيلينية  مع  لتتفاعل  العربية  اللغة  اأتت  حيث  الهيليني  الطابع  ال�شرق 
غم من هذا كّله، مل ُيقّدموا، بو�شفهم قّوة ع�شكرية، �شوى اأ�شياء �شئيلة يف  الرومان، على الرَّ

تلك الفرتة. 
من َثّم اأهمية اأ�شفار اللغات وانتقالها يف التاريخ؛ لأننا غالبًا ما جند عند كل حّد 
من حدود اللغات والتاريخ مقاطع فل�شفية ُمعّلقة على احلدود ُت�شبه ِقَطع قما�ٍص نادر بقيت يف 

مكانها بعد حدث خطري، تبقى اآثار من ِقَطع ِقما�ص الِفكر هذه التي هي الفل�شفة.   
املراجع  من  لحقًا  مالحمها  ا�شَت�ْشَففُت  التي  باللغة  افتتاين  منبع  هذا  كان  اإذًا 
اليونانية  الفل�شفة  خالل  من  لكّني  اآنفًا.  ذكــرت  كما  البحرية  املقربة  لق�شيدة  املُتبّحرة 
العظيمة، قراأُت هوؤلء الفال�شفة الِكبار يف البداية، ويف مرحلة ثانية قراأُت موؤلَّفاتهم باللغة 
اليونانية مبا�شرة. اإل اأّن ما ا�شتع�شى عليَّ اإدراُكه لفرتٍة طويلة يتلّخ�ص بكيفية تراُكِب اللغات 
طي حيث تظهر يف نقاط ات�شالها �شروٌب من اأحداث، من اأحداٍث فكرية  يف الف�شاء املتو�شِّ
خال�شة. وهكذا يح�شل يف القرن التا�شع، بالتزاُمن مع ولدة اإمرباطورية جرمانية فرن�شية 
يتخّلق  اأن  مامينو�ص،  كاريلو�ص  اإفرجن  قبائل  الإفــرجن،  باإمرباطورية  اأي�شًا  ُتدعى  الغرب  يف 

علي جنيب اإبراهيم
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الأهم من ذلك بكثري وهو تراُكب اللغة العربية مع القما�ص الذي ن�شجته اللغة الإغريقية يف 
ال�شرق. فثّمة هنا نقاط ات�شال، مثاًل على احلدود احلالية بني �شوريا وبالد الرافدين، ُوِجدت 
مُدن اأ�شا�شية من�شّية )تقع الآن داخل الأرا�شي الرتكية( لِعبت دورًا يف ُمنتهى الأهمية حني مل 

تُكن تركيا معروفة بعُد. 
متتّد هذه املُدن على م�شاحات وا�شعة يف ُعمق اآ�شيا، يف اآ�شيا الو�شطى، فوق �شل�شلة 
َع مواجهٍة بني اللغة الإغريقية  جبال اآ�شيا، �شكنْتها �شعوٌب متنّوعة الأعراق، وكانت ُت�شّكل مو�شِ
التي نزلت مع جيو�ص ا�شكندر املقدويّن، وُلغات اآ�شيا القريبة كالآرامية وال�شريانية، وهي ُلغاٌت 
قريبة من اللغة العربية التي مل تُكن، اإىل ذلك احلني، قد ظهرت بقّوة، لكّنها كانت تو�شُك 

على الظهور. وكانت مدينة حّران م�شرحًا فريدًا لهذا التفاُعل الثقايف والفل�شفي. 
ا�شتنادًا اإىل ذلك اأقول : ما درَجت ت�شميُته بـ »امليتافيزيقيا الغربية« وّلدته الفل�شفة 
عت، ونوق�شت خالل اأعظم حلظات تلك الفل�شفة،  العربية يف قلب اآ�شيا. من ثّم انبثقت، وتو�شَّ
مرورًا  ودم�شق،  وبغداد،  ُبخارى،  بني  للميالد.  ع�شر  الثاين  القرن  حتى  العا�شر  القرن  من 
بحّران. اأّما ينبوعها الأّول فيقع �شماًل، يف بالد ما وراء النهر، ويرت�شم على �شّفة نهر جيحون 
الذي ي�شّب يف بحر الآرال ُم�شكاًل احلدَّ املُ�شرَتك، على التوايل، بني الإمرباطوريات الثالث: 
ابن  اأبو ن�شر  ُوِلد  الواقعة على نهر جيحون،  والعّبا�شّية. يف فاراب،  الفار�شّية، والإغريقية، 

طرخان الفارابي، الفيل�شوف العربي الأّول، واملعلِّم الثاين. لكْن بعَد َمن ؟ 
تاريخية  دللة  ولدته  ومِلكان  فار�شي.  انتماوؤها  تركية  عائلة  من  الفارابي  ينحدر 
ف زحف اإ�شكندر املقدوين �شنة 328. على تخوم  مف�شلية، ففي �شمال اآ�شيا، عند فاراب، توقَّ

هذه العوامِل القدمية ُوِلد امليتافيزيقي العربي الأّول.
بن  يوحّنا  امل�شيحي  الفيل�شوف  التقى  حــّران،  ويف  العربية،  اللغة  تعّلم  بغداد،  يف 
تتلُمذه  بُحكم  الإغريقية  اأتقن  اأنه  ُبّد  ول  ع�شره،  ُلغات  يعِرف  الفيل�شوف  هذا  كان  هيالن. 
على يِد فيل�شوٍف يكتب بالإغريقية. ونتيجة ذلك اّطلع على الإرث الفل�شفي، واكت�شف الفل�شفة 
العربّية.  باللغة  لكْن  امليتافيزيقيا،  مفهوم  فيه  يظهر  بحثًا  َعْنوَن  من  اأّول  وكان  الإغريقية، 
فما اإمكانية و�شع هذا املفهوم بالعربية ؟ احلقيقة اأّن الفارابي ترجمه مقطعًا مقطعًا )ميتا 
بعد  ما  فيزيقا، يف  امليتا  هناك، يف  توَجد  التي  اجلديدة  الطريق  الطبيعة،  بعد  ما  فيزيقا: 
امليتافيزيقيا  ولدة  �شُيعِلن  عنواٍن  �شياغة  على  اجُلــراأة  امتلك  العامِل،  ع  وبتوا�شُ الطبيعة(، 
رة عنوانها اأغرا�ض ما بعد الطبيعة. واأغلب الظّن  بب�شاطة من رِحم ر�شالٍة فل�شفية خُمت�شَ

اأن الفارابي كتبها ُقبيل موته �شنة 950 اأو 943.
مل تلبث خمطوطة املقالة اأن تنتِقل، خالل القرن التايل، اإىل ُبخارى، لُتغريِّ نظرة 
اأر�شطو  كتاَب  قراأُت   : قال  اإذ  الطبيعة.  بعد  ما  اأر�شطو يف كتاب  اإىل ما يق�شده  �شينا  ابن 
اأربعني مّرة، ومل اأفهم منه �شيئًا. وذات يوم، وبينما كنُت اأم�شي يف �شوِق بخارى، �شمعُت بائعًا 
العلم  هذا  اأّن  ُمعتِقدًا  عنه  فابتعدُت   .»! الطبيعة  بعد  ما  كتاب  »هذا   : �شوته  باأعلى  ي�شرخ 
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لن ياأتيني ب�شيٍء ُمفيد. لكّنه األّح عليَّ بالقول : ِا�ْشرِتِه، اأِبْعَك اإّياه بثالثة دراهم. فا�شرتيُته، 
اإن  اأغرا�ض ما بعد الطبيعة لأبي ن�شر الفارابي التي ما  اأّنه كان مقالة  لأكت�ِشف بعد ذلك 

د اأر�شطو يف كتابه.  اأنهيُت قراءتها حتى اأدركُت ق�شْ
لت�شل  كّلها،  العربيِة  الفل�شفِة  َعرْب  م�شارها  الفارابي  مقالة  تّتِخذ  ُبخارى،  من 
ُقرطبة يف  اإ�شبانيا، وحتديدًا يف مدينة  فيل�شوف عربي يف  اأكرب  اإىل  طي،  املتو�شِّ الغرب  اإىل 
الأندل�ص، هو ابن ُر�ْشد الذي ُيدعى بالالتينية »اآفريوئي�ص«، عابرًة بذلك الرتجمات العربية 

لأّنها �شُتقراأ بداية يف تفا�شري التلمود العربانية يف اإ�شبانيا. 
حني ابتدع اأهل البندقية مطبعًة، بالتزاُمن مع الأملان، اأعادت مطبعٌة ُكربى ن�ْشَر 
وبذلك غدا هذا  الالتينية.  اإىل  املرُتَجمة  ُر�شد  ابن  تفا�شري  اإليها  ُم�شيفًة  اأر�شطو،  موؤّلفات 
الفيل�شوف الكبري كاأّنه موؤلٌِّف من اأبناء البندقية نف�شها، امتّد اأثره اإىل مدينة بولونيا الإيطالية 
ُر�شد موجودين  ابن  اأتباع  بع�ص  يزال  وما  الو�شطى.  القرون  اأكرب جامعات  فيها  كانت  التي 
يف هذه املدينة. فعندما �شعيت لإقامة موؤمتر عامَلي كبري عن ابن ُر�شد يف باري�ص، يف املبنى 
َل جزٌء منها اإىل اجلامعة الأوروبية  القدمي ملدر�شة التقنّيات املُتعّددة )البوليتيكنيك( التي حتوَّ
لالأبحاث. فقد و�شلت اإىل ُمدّرج هني بوانكاريه جمموعة من هوؤلء الأتباع وراحت ُتناِق�ص 
هانحن   : ال�شتثنائية  اللحظٍة  بهذه  مذهوًل  كنُت  الالتينية.  باللغة  ُر�شد  ابن  فل�شفة  اأمامنا 
التي  باري�ص  ُر�شد.  ابن  التي كانت مدينة  باري�ص  الثالث ع�شر.  القرن  اإىل  باري�ص،  نعود، يف 
ع�ِشقت ابن ُر�شد مثلما ع�شقت اأملانيا جان جاك رو�شو يف القرن الثامن ع�شر، ومثلما ع�ِشق 
التجديد  موؤلِّف  ُر�شد  ابن  كان  فقد   ! اأجل  ُمعّينة.  فرتة  خالل  �شارتر  بول  جان  الأمريكيون 

ْرجة.  والدُّ
لكنَّ فيل�شوفنا امل�شكني ابن ُر�ْشد مل يعِرف اأبدًا اأن بالإمكان عبور جبال البرينيه. 
ها البحر  ها من ال�شمال املماِلك امل�شيحية الوِعرة، ويحدُّ اإ�شبانيا جزيرًة حتدُّ َيُعدُّ  فقد كان 
اإّنه يف جزيرة، ولهذا ال�شبب مل يكن يف ُو�شِعه احل�شول على كتاب  من اجلنوب. كان يقول 
ال�شيا�شة لأر�شطو. وكان هذا م�شتحياًل طبعًا؛ لأّن الكتاب مل يُكن ُمرتَجمًا اإىل اللغة العربية. 
وعليه، فقد اأّلف هو نف�ُشه كتابًا يف ال�شيا�شة من دون الرجوع اإىل كتاب اأر�شطو مع اأنه كان 

يبغي دومًا احل�شول عليه. 
اأّما ال�شيء الرائع يف هذا فهو كِلمة الفارابي، اأو العنوان الذي خَلعه على ر�شالته : 

مقالة اأغرا�ض ما بعد الطبيعة. فاإىل اأيِّ ماآٍل �شيوؤول هذا التف�شري ؟
كيف  لكْن  به.  واإيطاليا  اإ�شبانيا  �شغف  ِبحكم  الالتينية،  اإىل  ُيرتَجم  ما  �ُشرعان   
ال�شبيل اإىل ترجمة »ما بعد الطبيعة« ؟ وكيف ُيرتَجم اإىل اللغة الإغريقية الذي مل ي�شِبق اأن 
ُوِجد اأبدًا بهذه اللغة، الّلهَمَّ اإل مّرة واحدة يف ُمعَجٍم �شغري جمهول متامًا عنوانه ليك�شيكون 
وموؤّلفه ايزيكيزو�ص Isikisus الذي ل نعرف عنه اأّي �شيء. وما ُذِكَرت كِلمة ميتافيزيقا اإل مرًة 
واحدًة اأي�شًا يف موؤلَّف واحد من �شاِرحي اأر�شطو ا�شمه نقول الدم�شقي حيث قال عنها كِلمَتني: 
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ميتا   : الفيزيقا  كتاب  بعد  كُتٌب جاءت  هي  اإمّنا  كّلها  هذه  تيوفرا�شت  وتلميذه  اأر�شطو  ُكـُتُب 
فيزيقا. الأمر، كما هو وا�شح، اأمر ت�شنيٍف كالذي يقوم به نا�ِشٌر ملوؤّلفات جان جاك رو�شو 
الكاملة. اأي اأّن هذه الكُتب هي املوؤّلفات الأخرية التي اأُ�شيفت. وبهذا تغدو كِلمة ميتافيزيقيا 

كِلمًة لتينية من دون اأن تكون اإغريقية. 
اأراأيت الآن بع�شًا من اأ�شرار هذا املفهوم الذي ابتدعه اأبو ن�شر الفارابي، ليقطع 
تاريخ  امليتافيزيقيا يف  �شًا  الغرب موؤ�شِّ اأق�شى  اإىل  ال�شرق  اأق�شى  املُمتّدة من  امل�شافات  هذه 

�ص الكبري ؟   الفل�شفة اخلايل من ِذكر املوؤ�شِّ

ج قلياًل  قبل االنتقال اإىل احلديث عن موؤّلفاتكم الفل�سفية واالأدبية، اأوّد اأن ُنعرِّ
على االأ�ساتذة الذين اأ�سهموا يف تكوينكم املعريف واملنهجي، وهنا اأذكر حتديداً الفيل�سوف 

غا�ستون با�سالر.
اجلامعية،  الإجــازة  اأنهيُت  حني  فــّذة.  �شخ�شية  كبريًا،  ُمعلِّمًا  با�شالر  كان  نعم، 
اإىل  اآتي  اأن  مُمِكنًا  كان  اإذا  وعّما  الق�شايا،  بع�ص  عن  لأ�شاأله  املحا�شرة،  بعد  اإليه،  ذهبت 
بيته كي اقرتح عليه مو�شوع دبلوم الدرا�شات العليا. اأذكر اأننا حتّدثنا ونحن نقف يف مدخل 
ّلم؛ لعَدم وجود مكاتب لالأ�شاتذة يف ال�شوربون التي كانت ت�شمُّ اآنئٍذ جامعات باري�ص كّلها.  ال�شُّ

واأعتقد اأّن م�شكلة تاأمني مكاتب لالأ�شاتذة ما تزال قائمة لأّن جامعة ال�شوربون �شّيقة جدًا. 
! كما  ا�شمع   : بالقول  اأجابني  اآتي،  اأن  ل  ُيف�شِّ �شاعة  اأّية  با�شالر يف  اإىل  ملّا طلبُت 
تريد، كما ُتريد، بدءًا من ال�شاد�شة �شباحًا، ت�شتطيع اأن تاأتي يف اأّية �شاعٍة ُتريد.« كان ُيحّب 

اأن ياأتي الطاّلب اإىل بيته من غري موعد؛ لأّنه مل يُكن ُيحب الهاتف كثريًا.

واأين كان ي�سُكن ؟
 Montagne-Sainte-Geneviève يف الدائرة اخلام�شة، اأ�شفل �شارع �شانت-جونفييف
الطابق  يف  ُيقيم  كان  البانتُيون.  باجتاه  وي�شعد   ،des Écoles الإكــول  �شارع  من  يتفّرع  الذي 
ين بعّدة �شنوات، فحني كنُت طالبًا يف الع�شرين، كانت باحثًة  الثاين مع ابنته �شوزان التي تكرُبُ
�شًة يف ال�شوربون. ُترى هل  ر نف�َشها لتكون ُمدرِّ لمعًة، اأمّتت حت�شيَلها العلمي، و�شرعْت حُت�شِّ

ما تزال على َقيد احلياة ؟

اأواِخ��َر العام 2007، وكانت يف الثامنة والثمانني من عُمرها.  اأنها رحلت  اأعتقد 
من طرائف االأمور التي اأُريد اأن اأ�ستفِهم منكم عن حقيقتها عَدم احتفال با�سالر بالتقنيات 
ل اإىل احلّي، فا�ستقبل  احلديثة. اإذ ُيحكى اأّن ابنَته، اأخربته، ذات يوم، باأّن الكهرباء �ست�سِ
اخلرَب بفتوٍر �ساعراً باأّنه �سُيحَرم من �سوء ال�سمعة الذي اأّلف عنه كتاباً، وُيقال اإّنه رف�ض 

اإدخال التّيار اإىل بيته، فما مدى �سّحة هذا الكالم 
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وكان   ،La flamme d’une chandelle ال�شمعة  بعنوان �شوء  كتابًا  با�شالر  األَّف  نعم، 
اآِخَر كُتِبه. لكْن ل اأعرف اإن كان قد اأدخل الكهرباء اإىل بيته؛ لأنني مل اأُزره اأبدًا يف عتمِة الليل 
ُل غالبًا بعد ال�شاد�شة �شباحًا، كي ل اأُزعجه، وُرمّبا لو اأتيت  حني يكون البيُت ُمنارًا. كنت اأ�شِ
يف منت�شف الليل، اأو قبل الفجر لتبيَّنُت ذلك. كّل ما اأذكر اأنني كنُت، ُبَعيد و�شويل، اأنتظر 
وياأتي  ب�شرعٍة  فياأكُل  اإىل هذا،  ينتِبه  كان  اأّنه  تناُوِل فطوره. لحظُت  ينتهي من  ريثما  قلياًل 

ل�شتقبايل. 

وما مو�سوع الدبلوم الذي اقرتحتموه عليه ؟ 
خالل  من  يبدو  كما  الّزَمن  وعي  مبو�شوع  يتعّلق  بحثيًا  م�شروعًا  عليه  اقرتحُت 
ل، على امل�شار التخيُّلي الذي ُي�شاِعدنا،  اخليال. وعي الزمن الذي ي�شتِند اإىل الطموح املُتخيِّ
ويجعلنا نِعي الزمن. فهو مبثابة �شاعة الِفْكر. كان هَديف من البحث اإثبات ما ُيناِق�ص نظرية 
برغ�شون يف �شوء نظرية هو�شرل الذي عرفناه َعرْبها. مل تُكن نظرية هو�شرل ُمرتَجمة بعُد 
اإىل الفرن�شية. ويف ذلك التاريخ، كانت اللغة الأملانية مادًة خامًا يف ذهني اإذ مل اأتعّلمها يف 

َغر. مّما كان ُي�شايقني لأنني كنُت دومًا من ُع�ّشاق الفكر والفل�شفة الأملانيَّني.  ال�شِّ

ثونا عن عالقاتكم بالفال�سفة والُكّتاب يف فرن�سا وخاِرجها. َفَمن هم كّتاب  حدِّ
من  كثرياً  اأ�ّس�سُتم  اأّن��ّك��م  وخ�سو�ساً  معهم،  وعِملُتم  بهم،  التقيتم  الذين  الِكبار  الع�سر 
اأّنكم زرمُت عدداً غري قليل من الُبلدان منها  اجلمعيات الثقافية، واملجاّلت، واأعرف االآن 
�ساأفتح  للحوار،  وت�سهياًل  العربية.  البالد  وبع�ض  ني،  وال�سّ االأمريكية،  املّتحدة  الواليات 
منفذاً على ِعّدِة فال�سفة وُمفكِّرين فرن�سيني، الأ�ساألكم اأّواًل عّما اإذا كنتم تعرفون الفيل�سوف  
فريدينان اآلكييه Alquié الذي حّلل طبيعة التجربة مُبختلف وجوهها اجلمالية، والدينية، 
والفل�سفية، واجلمالية، كما اأّنه موؤلِّف مقالة ‘امليتافيزيقيا’ يف املو�سوعة الكونّية من دون 

اأن ياأتي اأبداً على ِذْكر الفارابي.
طبعًا اأعرف اآلكييه الذي كان اأُ�شتاذي يف ال�شنة التح�شريية من مدر�شة املعّلمني 
ر �شهادة  الُعليا التي مل اأُكملها ب�شبب املر�ص. ُثّم التقيته ثانية يف ال�شوربون حني كنُت اأُح�شِّ
يقول  ما  راأيُت  بعد هذا،  اجلاذبية.  �شديدة  كانت  التي  ال�شاخرة  درو�شه  فتابعُت  الأُ�شتاذّية 
عن امليتافيزيقيا يف املعاجم الكربى، فالحظُت بالِفعل اأّنه ل ُيورد كِلمة واحدة عن الفل�شفة 
العربية. وهذا طبعًا ما ي�ِشُم ع�شرنا، وميِكن اأن نعود اإىل احلديث عنه. فهو جتاُهل عجيب، 
ِحم الأُوىل بقدر  حتى َلُيمِكن اأن نقول اإّنه جهل ل�شيٌق بتقليٍد فل�شفيٍّ اأوروبي مبا كان حّقًا الرَّ
ما كان الفكر الإغريقي والتنظيم الالتيني، واللغة الالتينية، ُلغة فيل�شوٌف هاّم هو لوقريط�ص 
الذي كان عّدة مّرات ُمقّررًا يف برامج درا�شتي خالل فرتة التح�شيل. اأحببُت لوقريط�ص كثريًا 
بو�شفه �شاعرًا ُمدِه�شًا وفيل�شوفًا ملحدًا اأو واقعيًا اإىل حدٍّ ما، ومادّيًا اأي�شًا لكن بطريقة عبقرية.
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اأّط��ره  اأّن��ه  وخ�سو�ساً  اآلكييه،  عند  التجربة  مفهوم  ن�سرح  اأن  مُيِكن  كيف  لكْن 
�سات العامة، وحتى عن امليتافيزيقيا ؟ فل�سفياً مبعزٍل عن احلقوق، واملوؤ�سَّ

اأعتقد اأّن اآلكييه ي�شتند هنا على مفهوم التجربة عند ديكارت؛ لأّنه ديكارتي عميق، 
ميًا. مّما ل يتطابق اإطالقًا مع ال�شورة التي  ته حّدًا جعله �شاخرًا جدًا، وتهكُّ وبلغت ديكارتيَّ
ُنعطيها غالبًا عن الديكارتية من حيث هي فل�شفة جافة، ودقيقة كالريا�شيات. بينما كانت 
�شخرية اآلكييه، على العك�ص متامًا، تتما�شى متامًا مع نهج ديكارت الذي هو نهٌج �شاخر. ثّمة 
نوع من ال�شذاجة الديكارتية. فاملعروف اأّنه وقع يف غراِم خادمٍة هولندّية وهو يعلم اأّنه مل يُكن 
ه كثريًا. لكّنه مات يف ال�شاد�شة مبر�ص اجُلدري،  اأحبَّ اأن يتزّوجها، واأجنبْت له وَلدًا  مُمِكنًا 
النبيل  اأن يعي�ص، هو  ه بعد حني. وقد عاب عليه رجال الدين الربوت�شتانتّيون  اأمُّ وحلَقت به 
اأنا   : امل�شهورة  فاأجابهم بجملته  �شرعية.  ُمعا�شرة غري  الفرن�شي، مع خادمة هولندية حياة 

فيل�شوف، لكّنني اإن�شاٌن اأي�شًا.
وبالتايل اأرى ديكارت )كارتيزو�ص بالالتينية( اإن�شانًا طيِّب القلب، �شخ�شًا خُماتاًل 
قلياًل، يتمّكن من اأن يت�شلَّل و�َشَط احلروب ك�شاهٍد حيادي غري ُمنحاز؛ لأّنه حني كان ُيريد 
اأوروبا، فيتكّلم  اأي�شًا. هكذا كان يزور  ُت�شافر هي  التي  فر، يند�ّص بني �شفوف اجليو�ص  ال�شَّ
تارًة مع جي�ص الكاثوليكيني الذين كانوا مع النم�شا، مع فيينا، ولكي يرى �شمال البالد، يت�شّلل، 
تارًة اأخرى، اإىل �شفوف اجلي�ص الهولندي الربوت�شتانتي. وبهذه الطريقة، كان يرى جانبّي 
ْرَف، واللُّطف يف هذا الفكر الفل�شفي ذي املظهر اخل�ِشن الذي ُيخفي  الأ�شياء. مّما يعِك�ص الظُّ
ن�شف  لكّنها  فولتري،  طريقة  على  تهّكمية  لي�شت  م.  والتهكُّ ال�شخرية،  بالغة  خ�شونة  وراءه 

ابت�شامة، ابت�شامة من طَرف ال�شفاه كما ُيقال. 
َة �شفره،  من َثّم ينبع جمال ُلغة ديكارت التي لها طعم ُلغة املُ�شافر الذي يحكي ق�شّ
املطاف،  نهاية  يف  اإّنــه،  الواقع.  خفايا  اأدّق  ي�شمل  طويل  ارحتــاٍل  كُمفاجاآت  �شيء  كّل  اآخــذًا 
ارحتاٌل اأقرُب مما مُيِكن اأن نعتقده من فيل�شوف يبدو خُمتِلفًا كثريًا عن ديكارت، هو نيت�شه، 
اأو زاوية  vincle، اأي ُركن،  اأملانية غريبة جدًا هي  فيل�شوف اخلفايا. ُيعربَّ عن اخلفايا بكلمة 
خفّية، اأو جزء خفّي من منظٍر، من طريق : �شوف نرى ما وراء ال�شجرة، ما وراء املنزل، على 

اجلانب الآخر.  

وه��ذا  الفل�سفي.  التحليل  لب  �سُ م��ن  االأم���ور،  وب��واِط��ن  امل��ك��ان،  خفايا  اكت�ساُف 
بينما  النزول عمودي،  هذا  ق�سر.  اأقبية  امل��راأة اجلميلة يف  تلك  وراء  الّنزول عن  يختِلف 

اكت�ساف اخلفايا اأُفقّي، كما ُتفيد الكِلمة االأملانية. 
حّقًا هذا اأفقي؛ اإذ لي�ص هناك بئر عميقة.  

هل كنتم على عالقة مع جان بول �سارتر الذي كان له يف فل�سفة هايدغر، على 

الفل�سفة واالإبداع االأدبي : �سْرُد الوجود واالآخر



الآخر | �شتاء 2012

305

ما اأعتقد، راأٌي خُمتِلف عن راأيكم ؟
رة، واأكرث موؤّلفاته  تعّرفت عليه يف مرحلة ُمتاأّخرة كثريًا، لكّني قراأته يف مرحلة ُمبكِّ
التي اأّثرت يفَّ كتاب املخّيلة L’imaginaire الذي قراأُته ب�شَغٍف نظرًا لكونه بحثًا جوهريًا يف ِفْعل 
روؤية ما لي�ص موجودًا. وهذا يبعث احليوية يف وعي الإن�شان. حيث باإمكاننا اأن ٌنغِم�ص عيَنينا 
التلفزيون،  واأرى مدخنَته، وهوائّي  اأمامي،  اأرى دومًا هذا ال�شطح الذي  الروؤية.  ون�شتمّر يف 
وقر�ص التقاط املوجات. هذا غريب جدًا. فلماذا اأ�شتطيع الروؤية من دون عيَنني ؟ اإنَّ حتليل 
لة رائع يف كتاب �شارتر، ولكّنه حتليٌل ُم�شتوحى، باحتيال، من فيل�شوٍف اأملاين هو هو�شرل،  املُخيِّ
اآخر الفال�شفة الأملان يف نظري؛ لأنَّ م�شكلًة خطريًة ترتبَّ�ص بالفل�شفة الأملانية من َبعِده ! ُرمّبا 
مل يُعد يف اأملانيا، بعد هو�شرل، ما ُيدعى بالفيل�شوف الكبري؛ بُحكم اأّن الفيل�شوف ُلغٌز كبري. 

وبالتايل، غالبًا ما يكون الفال�شفة األغازًا، غري اأّن هايدغر ُلغٌز �شيا�شّي فل�شفّي.

تتحّدثون هنا عن هايدغر اللُّغز ال عن هو�سرل ؟
نعم اأحتّدث عن هايدغر الذي اأحببُته اأي�شًا. اأحببُته حتى اليوم الذي اأنهيت دورتي 
حوله، واكت�شفُت، على اجلانب الآخر للم�شهد، ملمحًا يكاد يكون اإجراميًا. ويف النهاية، هذه 

م�شكلة قد نتحّدث عنها لحقًا؛ لأنها بالغة اخلطورة.

اال�ستعمار،  اإزاء  �سيا�سية  م��واق��ف  اّت��خ��ذ  ال���ذي  �سارتر  ع��ن  ���س��وؤايل  �ساأ�ستاأنف 
وخ�سو�ساً يف ق�سية اجلزائر. فما راأيكم بهذه املواقف اإذا ِق�سناها مبواقف هايدغر ؟

بع�ص  اأخطاأ يف  واإن  فهو،  عام.  ب�شكل  ودومــًا  ال�شهامة،  على  تنطوي  مواقف  اإّنها 
ة، اإل اأّن روؤيته �شريفة، تبغي حرّية الآَخر. ُرمّبا على عك�ص هايدغر. لكّن روؤية  النقاط اخلا�شّ
�شارتر ُلغزّية اأي�شًا، لأّن هايدغر اأثر كثريًا فيه، ومل ي�شتِطع معرفة اأ�شرار الألغاز املخبوءة يف 

م�شار هايدغر الذي ن�َشف مواِقَف عديدة ِل�شالح ما هو حقًا الأ�شواأ يف التاريخ الأوروّبي.

دون النازّية ؟ تق�سِ
نعم النازّية. وبِقي هذا جمهوًل، ومل ُيعَرف بو�شوح اإل منذ عّدة �شنوات فقط. لأّن 
اأ�شياَء رهيبة. وهذا ينطوي  اأنف�َشهم ن�شروا اأعماله الكاملة، وبالتايل اكت�شفوا فيها  تالميذه 
على ُلغٍز اأي�شًا مادام هو نف�ُشه قد احتفظ بكتاباته كّلها ومل ُيعّلق عليها، ومل يتخذ منها موقفًا، 
حها بنف�شه.  اأو ُيقّيمها، اأو ُيعطي وجهة نظِره النهائية فيها. فقد كان يف ُو�شِعه مثاًل، اأن يو�شِّ

غري اأّنه مل يفعل. مما يجعلنا اأمام م�شهد خام مليء باملفاجاآت واملُنزَلقات. 
الأخطاء  بع�ص  يف  وقع  �شهم  اإن�شان  فهو  ذكــرُت.  كما  متامًا  ُمعاِك�ص  �شارتر  اأمر 
اخلطرية؛ اإذ اأعطى انطباعًا، يف حلظة ُمعّينة، باأّنه يقبل مبا كان ُيدعى بال�شتالينية من دون 
اأن ينقدها اأو ُيقّيمها بدوره. لكّن هذا يف نظري ل يتعّدى اأن يكون حماولًة لتخفيف ال�شدمة 
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الو�سخة )1948(  االأي��دي  وبالتحديد م�شرحيته  بعد احلرب،  الأوىل  كتاباُته  اأحدثتها  التي 
القوية بع�ص ال�شيء، التي تبدو كاأّنها ت�شويٌغ ل�شلف ال�شتالينية اأو حتتِمل اأن تكوَن نقدًا حاّدًا 
ْتها حجرًا ُرمَي  جدًا لها. ذلك اأّن الأحزاب ال�شيوعية تناولْتها، حينئٍذ، با�شتياٍء �شديد، وَعدَّ
اأ�شدقائي، الذين �شاروا  اإّن  على حديقتها. فهّبت �شّد �شارتر تهاجمه هجومًا عنيفًا. حتى 
باأّن  ل�شارتر م�شاعر الحتقار، والغ�شب غري املعقول. وتكّون انطباع  �شيوعّيني، كانوا يكّنون 
معاناة �شارتر من ذلك بلغت درجًة جعلته ُيعيد النظر يف م�شرحيته، وي�شّححها يف الجّتاه 
ة بهم، بل ق�شد  د اإدانة انتماء ال�شيوعّيني اإىل عقيدتهم اخلا�شّ املُعاِك�ص، لُيثِبت اأّنه مل يق�شِ
اإدانة املظاهر الوح�شّية لل�شتالينية التي اأُخفيت عنهم، ومل ُيدركوها اإدراكًا تاّمًا. ويف نهاية 
�ص نقَده اإىل درجٍة  الأمر، األقى بنف�شه، على نحٍو ما، على الطرف النقي�ص. حيث اأراد اأن ُيعوِّ
حتجب تواُزن ُحكِمه، وهذا ُيعطي انطباعًا باأّنه فجاأة ينقِلب على ال�شّفة املُقاِبلة، وباأّن ِفكَره 

ُمتقلِّب، كاأّن عمًى اأ�شابه. 
ويف احلّق، اأنا موِقٌن باأّن هذا عائٌد اإىل عَدم تواُزن ال�شهامة ال�شارتريية. فقد كان، 
ُقْرب يف ُمظاهراٍت  راأيته عن  بالتاأكيد.  نلم�شه  اإن�شانًا كرمي الأخالق، وهذا ما  اأ�شرت،  كما 
ُمناه�شة لأحداٍث همجّية ح�شلت يف احلياة الجتماعية، يف م�شنع �شيارات رينو، يف �شواحي 
املُقابل لباب امل�شنع  باري�ص حيث قتَل �ُشرطيٌّ عاماًل �شاّبًا باخلطاأ. وكان �شارتر يف املقهى 
ُيَعّد مبثابة قلب احلياة الُعّمالية يف باري�ص. وهنا كان ُيحاول اأن ُيبنّي م�شارَّ الوح�شية  الذي 
النحيل،  ال�شخ�ص  �شارتر،  هو،  يت�شّرف  اأن  مُيِكن  كان  كيف  معِرفُة  ُت�شايقه  الجتماعية، 
الق�شري الذي كان باإمكان �ُشرطي اأن يطرحه اأر�شًا ب�شربٍة من َكِتفه. لأّن �شارتر، يف النهاية، 
�شَبق  اأر�شًا. وما  العدوَّ  اأن يطرح  باإمكانه  امل�شتوى املطلوب، وما كان  يُكن ُم�شاِرعًا على  مل 
له اأبدًا اأن دخل يف ِعراٍك مع اأحد. كان �شجينًا يف اأملانيا، وهناك، يف ُمع�شكرات الأملان، قراأ 
َرين له. اإذًا كان �شجنَي الأملان الذين �شوف  هايدغر، وهو�شرل، الفيل�شوَفني الأملانيني املُعا�شِ

يقراأ ِفكَرهم. 
�شّده،  يقف  الذي  ال�شخ�ص  مع  التعاطف  بع�َص  ُيبدي  الــدوام،  على  �شارتر،  كان 
وهذا اجلانب ميَّز �شهامَته. لكْن ينتهي، ب�شورٍة ما، ِلَفْرط �شهامته، اإىل اأن يكون �شاذجًا، اإىل 
اأن ي�شري ُلعبًة بيد الآَخر. هذا هو عيبه. وبالتايل، َمن الذي كان �شارتر ُلعبَته ؟ هل كان ُلعبَة 
ال�شتالينية حني اأراد التعوي�ص عن نقده الأّول لها ؟ مثل هذه الأ�شئلة هي التي يف و�شعنا اأن 

نطرحها ب�شاأن �شارتر، الإن�شان الطيِّب الذي ل مُيِكن اأن اأذكره من دون حمّبٍة اأكيدة.
ل بالأحداث التي ح�شلت يف ال�شجون  كذلك راأيُته ذات يوم يف مو�شوع ق�شية تت�شِ
و�شجناء اجلي�ص  �شتانهامي،  النتحار يف  اأي فرتة حوادث  بعد احلرب،  ما  الأملانية يف فرتٍة 
الأحمر، الف�شائل احلمراء املُ�شّلحة التي كانت حركًة �شرّيًة غريبة ُوِلدت يف اأملانيا الغربّية، 
وكانت تبغي الدفاع عن اأولئك املّتهمني باأّنهم انت�شبوا اإىل ال�شيوعية. ومن َفْرط الدفاع عن 
د الُعْنف، هو الذي مل يُكن عنيفًا اإطالقًا، يقف يف �شفِّ الذين كانوا  املُّتهِمني، كان �شارتر مُيجِّ
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عنيِفني، وبدا، من حيث ل يحت�ِشب، اأّنه ُيداِفع عن الُعنف. 

هكذا من دون اأن يدري ؟ 
د ذلك حّقًا. كذلك هو ِفكره. اإذ كان يقع دائمًا يف هذا النوع من  من دون اأن يق�شِ
�سوء التفاُهم، وكان، مثل �شارتر،  األبري كامو م�شرحيًة بعنوان  �شوء التفاُهم القطعي. كتب 
عب. ففي حلظة اندلع  يقع يف فخِّ �شوء التفاهم؛ لأّنه ي�شع نف�َشه حيث املوقف املُبَهم، وال�شَّ
احلرب يف اجلزائر، متّزق كامو بني واقِع اأّنه كان فرن�شيًا من اجلزائر، واأّن اأُّمه ُوِلدت، مثله، 
وُيريد،  اجلزائريني،  الثّوار  هجمات  من  يحميها  اأن  وُيريد  فيها،  وتعي�ص  اأي�شًا  اجلزائر  يف 
يف الوقت نف�ِشه، اأن يحمي الثّوار اجلزائريني من الفرن�شيني. لكّنه مل يُكن قادرًا، باللتفاتة 

ذاتها، على حماية الطرَفني. كذلك كان �شارتر حبي�ص هذه الفكرة اإىل هذا احلّد اأو ذاك. 

األي�ض  لها،  �سني  املُتحمِّ املُنا�سرين  �سارتر من  كان   ،1968 باأحداث  يتعّلق  وفيما 
كذلك ؟

اإلَه تلك الأحداث. ولكّنه كان يف الوقت نف�شه  متامًا، بل كان، مبعنًى من املعاين 
وهنا  ُمفاجئًا،  ظهوُره  ياأتي  وبالتايل  املتاري�ص.  حتمي  كقامٍة  الظهور  ي�شتطيع  اأن  من  اأوهَن 
اأي�شًا كان �شحّيَة املواجهة، نظرًا لأّنه، من ناحيٍة ما، مل يُكن له مكان يف الواقع. ومن َثّم تنبع 

د عَظمَته. عَظمُته التي هي وَهُنه ! اأو لأَُقْل : وَهُنه ذاُته يج�شِّ

ويف هذه احلال، حني يقف اإىل جانب الثائرين، كيف باإمكاننا اأن نفهم موقَفه 
من االآَخر يف �سوء قوله امل�سهور : »االآخر هو العدّو« ؟

الآخر، حتمًا،   اإىل �شيء حيث ن�شري يف نظر  لنا  حُتوِّ الآخر  اأّن نظرة  بقوله  يعني 
�شيئًا ُمعِتمًا. فنحن ل نرى النظرة، اأي ل نرى ما يراه الآخر، ول ن�شتطيع اأن نرى حقًا كيف 
يرى. اإذًا ِبُحكم اأننا نرى الآخر، ن�شري يف نظره �شيئًا ُمغلقًا ل ُيرى داِخُله، وهذه القدرة على 
وهنا  النظرة.  ق�شوَة  د  جُت�شِّ ذاته،  هو  لي�ص  ما  اإىل  حتويله  على  ت�شييئه،  على  الآخر،  اإعادة 

ًة من �شاأنها اأن ُت�شيء هذه الفكرة : �شاأ�شرد لك ق�شّ
ُزرُت اجلزائر ُبَعيد ا�شتقاللها. واإذ كنُت ما�شيًا يف ال�شارع، �شمعُت اأحد اجلزائريني 
يقول وهو ينظُر اإيّل بامتعا�ص : مائة وثالثون عامًا من الحتالل الفرن�شي، وما يزال الفرن�شيون 

موجودين يف اجلزائر !
كنُت يف نظره رمزًا لحتالل فرن�شا للجزائر من عام 1830 حتى عام 1962، بينما 
بني  الأبواب  د  اأو�شَ بالآخر  اأحِدنا  فَجْهُل   ! �شاعًة  وع�شرين  اأربعًا  هناَك  اأم�شيُت  قد  اأُكن  مل 

ل بني �شورتي يف ذهنه، و�شورِته يف ذهني !  ع الفجوة التي تف�شِ نظرَتينا، وو�شَّ
قريب من حتليل  اأّنه حتليل  للنظرة جميٌل جدًا، غري  �شارتر  فاإنَّ حتليل  َثَم  ومن 
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ِالكاتب الروائي. اإذ امتلك طريقًة يف و�شف املواقف يف حتليالته الفل�شفية تنبع من فّن الرواية، 
من الفّن ال�شردي اأكرث مّما تنبع من التحليل املفهومي. وهنا �ِشرُّ اأ�شلوبه ال�شاحر ! ويف كتبه 
ال�شخمة و�شٌف طويل للنظرة التي قد تكون نظرة اجلار يف مقهى على الطاولة املجاورة، ومل 
يُكن هذا معهودًا يف كُتب الفل�شفة. كان ين�شِرف اإىل هذا النوع من الو�شف، ويف هذا قّوة 

اأ�شلوبه وجماُله. 

االأر�سية  ان��ع��دام  �سبب  ع��ن  ت�ساءلنا  اإذا  وخ�سو�ساً  قلياًل،  �سلبّي  حتليٌل  ه��ذا 
امل�سرتكة بني الذات واالآخر، وعن �سبب ُحكمه على االآخر من هذا املنظور ؟

ر لنا هذا التحليل اأّن �شارتر مل يُكن ُيفِكر باأن يتدّخل خطاٌب عقاليّن ليكون  ُيف�شِّ
ى  ي�شمَّ كان  فيما  يرحل  ديكارت  اإنَّ  اإذ  ديكارت،  عند  احلال  هي  كما  الأدوار  م  يق�شِّ و�شيطًا 
اأملانيا يف ع�شره. فاأملانيا، يف اأيامه، كانت جُمّزاأة، واأَ�شبَه باأر�ص املالِعب التي ُوِجدت فيها 
�شروب الأدوار واحلروب كافة. بقيت اأملانيا هكذا حتى وحدة الأملان. واإّنه َل�شيٌء يف ُمنتهى 
الغرابة اأن ُيفتََّت هذا البلد ال�شا�شع، منذ نهاية الع�شور الو�شطى، اإىل اأجزاء كثرية بعد اأن 
كان اإمرباطورية الغرب، بعد اأُفول الإمرباطورية الرومانية، ويف ذلك النوع من اأر�ص املالِعب 
كّلها.  الأدوار  تباُدل  مُيكن  حيث  و�شعريًا  فل�شفيًا  ملعبًا  اأي�شًا  كان  والذي  اأملانيا،  �شار  الذي 
يوجد  ملعٍب حيث ل  اأر�ِص  دومًا يف  اأنها م�شتمّرة  يبدو  التي  ال�شارترّية  النظرة  اإذًا  هي ذي 
ر الأدوار على م�شتوًى مُيِكن اأن يحّقق املو�شوعية، حتى كاأن هذا الو�شع  حَكم مُيكن اأن ُيف�شِّ
م�شتحيل، يف حني اأّن ِقواَم التقليد الفل�شفي ال�شابق بياُن اأّن على الفل�شفة اأن تتدّخل بو�شفها 

ع الأدوار، ويتدّخل يف اخل�شومة امل�شتمّرة بني بني الب�شر. حَكمًا ُيوزِّ
فيه  يتخا�شم  ملعبًا  �شارت  ذاتها  الفل�شفة  لأّن  التناق�ص؛  يكمن  هاهنا  لكْن 
الفال�شفة. هي نف�شها، التي كانت تبتغي اأن تتدّخل وحتُكم، تغدو حقاًل ُمغَلقًا من النظرات 
املتعار�شة حول الواقعي، وحول احلقيقة. مّما جعل �شارتر يتَِّخذ موقفه ليقول : لي�ص هناك 
يلعُب  كاأّنه  اجلميع  نظر  يف  بدا  لذا  الأدوار.  تغيري  على  القادُر  احلَكُم  اأنا  نظرنا.  يف  حَكم 
َدْوَر َمْن يجرد اخليانة املُمِكنة. مّما جعله ُعر�شًة لهجوم ال�شيوعيني العنيف بعد م�شرحيته 
التي  الأوىل  املّرة  هي  وكانت  فيلم.  اإىل  ذلك،  فوق  لت،  ُحوِّ التي  الو�ِسخة  االأي��دي  املُدِه�شة 
يكتب فيها فيل�شوٌف فيلمًا، وُينِتجه. ومن �شّدة هجوم ال�شيوعيني عليه، ا�شطّف اإىل جانبهم 
قام،  وبالتايل،  الإطالق.  هم على  لي�ص عدوَّ واأّنه  يكن �شحيحًا،  اعتقدوه مل  ما  اأّن  ُيبنّي  كي 
يف النهاية، بدوره الأخري وهو بقاوؤه اأ�شريًا يف ُمع�شكرهم. واليوم نقراأ اأن الدعوى املرفوعة 
اإذ بنّي  �شّد �شارتر تتهمه باأّنه كان ُمت�شاحمًا مع ال�شتالينية التي كان يجهل هول جرائمها؛ 
اكت�شاف ُمع�شكرات �شتالني، حني غدا مُمِكنًا من الناحية املو�شوعية، اأنها كانت اأ�شخم كثريًا 
من الو�شف الذي ُكِتب عنها. �شارت فجاأة، مع كُتب �شوجلن�شتني، نوعًا من قاّرٍة �شا�شعة من 
يفوق  الذي  املُريع  الوح�ص  اأ�شحْت  وح�َشًا مطَلقًا،  العامة  القّوُة  اأ�شحت  الدولة حيث  جرائم 
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تقريبًا الوح�ص النازي، نظرًا ل�شتمراره ُقرابة القرن، بينما كانت املرحلة النازية، يف النهاية، 
ق�شرية للغاية، وانتهت بكارثة بلغ عماها حّدًا �ُشرعان ما اأُغِلقت عنده الق�شّية. 

بو�شعنا اأن نزور اجلرمية هنا، على حني كان من امل�شتحيل، يف احلال ال�شتالينية، 
الذهاب لروؤية ما يحدث على اأر�ص الواقع، والعودة لكتابة ن�ّص، اأو و�شٍف. لذا بقي هذا ُلغزًا 
هائاًل، وتدّخل �شارتر يف هذا اللُّغز باكرًا جدًا، فوجد نف�شه، يف العمق، �شجنَي اللُّغز ذاته. 
ويف هذا ما ُيدِه�ص فعاًل لأّنه يغدو جتربًة فل�شفية. تخيَّل اأن يكوَن الفيل�شوُف �شجنَي اخلطاأ، 
�شجنَي خطئه الذاتي. لي�ص �شجني اخلطاأ، بل اخلطاأ الأكيد يف التقدير. ل�شّك يف اأّنه اأدرك 
تعذيبها  اأماِكن  لأّن  وفداحتها؛  احلقيقي  هولها  بقدر  لي�ص  لكن  ال�شتالينية،  الوح�شية  �شّدة 
قاّرٌة هائلة كما ُي�شّميها �شوجلن�شتني، قاّرُة ُمع�شكرات الأ�شغال ال�شاّقة )الغولغ( التي ُتعاِدل 
م�شاحتها ع�شرين �شعفًا من م�شاحة فرن�شا. هذه ظاهرة تاريخية عمالقة ُتنيخ بثقلها على 

�شارتر، لي�شري الفيل�شوُف ذاُته حبي�َص زمنه بعد اأن اأراد اأن يكون فوق زمنه. 

اأال يعِك�ض هذا وجهاً من وجوِه العَبث اأو من وجوه الوجودية مبفهومها الذي 
�سارتر  تبّناه  الذي  التيار  وجوه  باالأحرى من  اأو  والعَدم،  الوجود  كتابه  �سارتر يف  ُيقّدمه 

لي�سرح مفهوم العبث، كما �سرحه كامو ؟ 
اأّنه  �شارتر،  على  تقّدم  اأّنه  بذلك  فبدا  معِقَله.  منه  جاعاًل  كامو  �شرحه  كما  نعم 
انت�شر عليه وهو يرفع راية العبثّية، بينما بقي �شارتر اأكرث قربًا منها واإن ب�شورٍة جزئية. ل 
اأحَد ي�شّك طبعًا يف اأّن ِفْكر �شارتر اأكرث غنًى وُعمقًا من ِفكر كامو، ولكننا ل نعرف من الذي 

رًا من ُمبارزٍة بني �شديقني على اأّية حال.  خرج ُمنت�شِ

وماذا عن العالقة بني �سارتر وكامو ؟
وهذا  جْنب.  اإىل  جنبًا  كتُبُهما  و�شدرت  معًا،  الُقّراء  جلمهور  وكامو  �شارتر  ظهر 
ما يدعو اإىل ال�شتغراب لأنَّ �شارتر هو الأكرب �شّنًا بقليل، لكْن بكثري اإذا اأخذنا بوجهة نظر 
كاملوجِة  كامو  عليه  األقاه  الذي  العَبث  حبي�ص  ما  ب�شورٍة  �شارتر  اأّن  غري  احلياة.  ا�شتمرار 
الغاِمرة. اأّما على م�شتوى بع�ص الرهانات التاريخية، فهو الذي انت�شر؛ لأّنه يف حرب اجلزائر 
التي كانت امتحانًا كبريًا لفرن�شا، للِفْكر الفرن�شي، للكّتاب كما للفال�شفة. هذه احلرب التي 
ل املُ�شّلح يف ن�شيج  ر كان �شّد هذا التدخُّ اأو ُمفكِّ اأنف�َشنا؛ لأّن كل كاتٍب  اإليها ِلُنحارب  ُجِررنا 
احلياة اجلزائرية بُحّجة املحافظة على و�شع يّدعي اأّنه جمهوري، وهو يف احلقيقة ا�شتعماري. 
اأكرث حَنقًا هو  اأبعد مدى، والذي كان  اإىل  اإدانته هذه احلرب  اإّن الذي م�شى يف 
ق، يف النهاية، على كامو. ذلك اأّن كامو، الذي كان يبغي اأن يحمي  الرابح �شارتر الذي يتفوَّ
اأُّمه، وجد نف�َشه اأ�شرَي هذا املوقف، اأ�شرَي فرن�شا يف اجلزائر. فهو اإىل حدٍّ ما �شجني املوقف، 
كاته. وهنا هو الذي يربح طبعًا لأّنه ُيكافح حتى النهاية،  بينما كان �شارتر اأكرث حرّيًة يف حترُّ
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غ وقوفه الكامل واحلا�شم اإىل جانب امُلحاربني اجلزائريني، وهو الذي كتب مع اآخرين  وُي�شوِّ
بيان الـ 121 بينما كتب مريلوبونتي البيان الثاين. 

اإليها، كان بيان  اأنني حني و�شلُت  اأذكر  كنت خارج باري�ص حلظة كتابة البياَنني. 
اأن اكتمل عدد املوّقعني املائة وواحد وع�شرين. فوّقعُت بيان مريلوبونتي  اأُقِفل، بعد  121 قد 
الذي كان واقفًا بجانبي. كان، بالإ�شافة اإيلَّ واإىل �شارتر، الرُجل الثالث، الفيل�شوف الثالث. 
ور الرديء الذي كان حرّيًا باأن يكون ح�شورًا  اإذًا كانت هذه معركَتنا �شّد اأنف�شنا، �شّد هذا الدَّ
بني  �شداقٌة  ُوِجدت  لئن  فرن�شا.  عندما ذهبت  اإل  حال،  اأّية  على  يبَق ح�شورًا،  فرن�شيًا. مل 
فرن�شا واجلزائر، فذلك بدءًا من حلظة تخلِّي فرن�شا عن اأن تكون هناك ع�شكريًا. اأكيٌد اأّن 

هذا املو�شوع اأثار جدًل حاّدًا بيننا. 
يف  ِرطة  ال�شَّ قّوات  مناكفة  يف  الق�شية،  هذه  ُمنا�شرة  يف  عديدة  �شنواٍت  اأم�شينا 
اأ�شواأَ  كان   ! اجلزائر  من  و�شلت  التي  املقيتة  ال�شِرطة  هذه  مع  اللِعب  يف  كلل،  بال  ال�شوارع 
ْرب، على الق�شوة، وعلى عدِّ  دون بالتايل على ال�شَّ لون من هناك، املتعوِّ رجالها اأولئك الوا�شِ
املُتظاهرين اأعداَء. مما كان ُيخاِلف الأعراف املعهودة يف فرن�شا حيث كانت هذه املظاهر قد 
اختفْت منذ زمٍن بعيد بف�شل الفكرة اجلمهورية، فكرة وجوب احرتام املواِطن حتى لو عرّب 

الت الفل�شفية للحياة اليومّية.  عن فكره املُ�شاّد للقّوة العامة. اإذًا هذه هي املُع�شِ
ُيبِعدنا هذا، يف الظاهر، عن الفل�شفة، لكّن الطابع العظيم للفل�شفة الأملانية كان 
جُمّردة  حال،  كّل  على  كانت،  فاأملانيا  فرن�شا.  اجلــارِة  مع  املعارك  من  اأ�شمى  طويلة  لفرتٍة 
الإمرباطورية  اإىل  الربو�شية،  الإمرباطورية  عهد  من  دائمًا،  مة  وُمق�شَّ تقريبًا،  ال�شالح  من 

النم�شاوية، وانف�شال اإقليم بافاريا، والعداوة ال�شاِربة بني الدويالت الأملانية فيما بينها. 
اإذًا مل تُكن اأملانيا معدودًة بَلدًا عدّوًا، حيث كان يف هذا الف�شاء الأملاين �شخ�شيات 
النظر عن موقفه كجاٍر  اأملاين ب�شرف  اأو �شاعٍر  ُمفّكٍر  التحاُلف مع  اإمكانية  مرموقة وّفرت 
د. بدءًا من الوحدة الأملانية، تغرّي كّل �شيء، طبعًا مع احلرب العاملية الأوىل من حيث هي  ُمهدِّ
حرُب اآبائنا. فقد كان جيل اأبي، واآباء اأ�شدقائي جيَل القتال حتى املوت طيلَة �شنوات، وهذا ما 
اأّدى اإىل انقالب الأمور. ثّم اإن �شّدة هذا ال�شراع القدمي اأف�شت فجاأًة اإىل حمِو احلدود، اإذ 
مل تُعد احلدود موجودًة الآن بني فرن�شا واأملانيا. فهما تتحّركان يف الف�شاء نف�شه، حتى وجود 
الختالف اللغوي ُيقّدم ُفر�شًة لتعلُّم لغة الآخر، التعلُّم الذي يقِلب و�شع العداوة بني الب�شر 

راأ�شًا على عِقب. حّقًا اإّن اإزالة احلدود كانت اأجمل ما ح�شل يف اأوروبا ! 
لحظُت موؤّخرًا اأّن فيل�شوفًا تغّنى باحلدود، هو ريجي�ص دوبريه Debray. لكن على 
م. ومهما يُكن، اأنا �شخ�شيًا اأمقُت متجيد احلدود. واإن ن�شيُت فلن اأن�شى اأبدًا تلك  �شبيل التهكُّ
ما  باأقّل  تقريبًا،  عاريًا  اإ�شبانيا  اإىل  �شافرُت  كثريًا حني  اأ�شعدتني  التي  مع احلدود  التجربة 
مُيِكن من الثياب، ومن دون اأّي رمٍز اجتماعي، فيما عدا ع�شر فرنكات فرن�شية لأدفع اأُجرة 
القارب ال�شغري الذي �شيعرب بنا النهر يف جنوب فرن�شا، يف بالد البا�شك. واملعروف اأن بالد 
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البا�شك كياٌن ُم�شرَتك بني البلَدين ت�شود فيه ُلغة واحدة هي اللغة البا�شكّية. 
ذات مّرة قطعُت هذه امل�شافة بدافع لّذٍة خال�شة، لّذٍة فل�شفّية لأَعرُب حدودًا كان 
ي�شتحيل عبورها خالل احلرب، وحتى يف فرتة ما بعد احلرب، من دون اأوراٍق ووثائق. واإل 
حَكم املرُء على نف�شه بالإعدام؛ لأّن ع�شاكر فرانكو كانوا جاهزين لإطالق النار عليه يف اأية 

حلظة ليموَت ميتة كلب.

هذا يعني اأّن عابر احلدود هو االآخر/العدّو بكل ما حتمله الكلمة من معنى !
الآخر ! لي�ص الآخر بب�شاطة. �شاأقول بالأحرى الآخر بو�شفه العدوَّ املطَلق. ُي�شاف 
اإىل هذا اأن احلدود بني فرن�شا واإ�شبانيا اأّيام الحتالل الأملاين كانت اأخطر مبا يفوق الت�شوُّر. 
وخ�شو�شًا من اجلهة الفرن�شية؛ لأّن ع�شاكر اجلي�ص الهتلري ُمرابطون هناك، وُيطلقون النار 
د. واجهُت، هناك، موقفًا يف ُمنتهى اخلطورة حني اأوقفني جندي اأملاين على  دون هوادة اأو تردُّ
�شّفة النهر تقريبًا، على احلّد املائي لعتقاده باأنني كنت اأُحاول عبور احلدود املائية �شباحًة 
مثلما كان يفعل كثريون من الفتيان يف تلك الفرتة. ويف احلقيقة حاولُت، يومئٍذ، الهروب من 

الأ�شغال ال�شاقة. 
كنُت اأقراأ ق�شيدًة لأر�شطو عن الف�شيلة، وكان من ال�شخرية ال�شتثنائية اأن ُيوِقفني 
جنديٌّ اأملاين مع ن�صٍّ اإغريقي ِاعتقَد اأّنه ن�صٌّ رو�شّي. وملّا كانت احلرُب ُم�شتِعلًة يف ال�شرق بني 
اأملانيا وعدّوها املطَلق رو�شيا، الأخطر مبا ل ُيقا�ص من عدّوها فرن�شا، فتوقيفك وبني يديَك 
ن�صٌّ رو�شّي، يعني احُلكم عليَك بالإعدام. فماذا تفعل على حدود اإ�شبانيا مع ن�صٍّ رو�شّي !؟ 

ل �شّك يف اأّنك جا�شو�ص ! تخيَّل !
ع اجلندي الأملاين ر�ّشا�شه على �شدره، و�شرخ باأعلى �شوته :  على حني غّرة، و�شَ
اإرهابي ! ُثّم قادين اإىل مقّر ال�شّباط يف الثكنة الع�شكرية، وقّدمني لهم مع الن�ّص. ومن ُح�شن 
حّظي اأّن �شابطًا اأملانيًا كان قادرًا على قراءة اللغة الإغريقية، وعلى التفريق بني الأبجدية 
اإحداهما تنحدر من الأخرى. وهكذا  الإغريقية والأبجدية الرو�شية املُت�شا بهتني طبعًا؛ لأّن 

اأُنِقَذْت حياتي بف�شل التمييز بني اأبجدّيَتني !
اأن يحتِجزين.  يقتلني، ول  اأن  ي�شاأ  الأملاين مل  ال�شابط  اأّن  املُ�شِحكة هنا  املُفارقة 
ره وحريته من هذه املهّمة. ويف اآخر املطاف نظر  فاأوكل اأمري اإىل اجُلندي الذي اأبدى تذمُّ
اإيلَّ وحّدثني بلغة فرن�شية تطغى عليها اللُّكنة الأملانية، قائاًل : احلرب، احلرب �شيء رديٌء 

جدًا ! وتركني اأن�شرف !!

اأوّد االآن اأن حُتّدثونا عن موؤلفاتكم الفل�سفية اأواًل، وعن اأعمالكم االإبداعية يف 
ال�سعر والرواية. فاأي اجلانبني �سبق االآخر يف املراهقة اأو يف ال�سباب ؟

بو�شفها حلظاٍت  الق�شائد  ِع�ْشُت  اأنني  بزمٍن طويل مع  الفل�شفة  قبل  عر  ال�شِّ جاء 
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فل�شفية، حلظاِت عالقاٍت بالكون، وا�شتمراِر وجوده، وخطره على وجه التحديد. لأّن الق�شائد 
الأوىل التي اأتذّكرها وما اأزال اأحتفظ باأثرها املنطوق اأو املكتوب، هي تلك التي كتبتها حينما 
ل  راهنًا  واقعًا  كانت  التي  لأنَّ فكرة احلرب  ذاتي؛  الأثر يف  كان هذا عميَق  بــداأِت احلرب. 
اأو تاريخًا، واقعًا ُمباغتًا، �شغلْت ذهني كلّيًا ولفرتٍة طويلة. ففرتة ما قبل احلرب، اأو  ذاكرة 
مابني احلربني، كانت يف اأوروبا واقعًا يوميًا. كنا م�شكونني بهاج�ص اأننا نعي�ص مرحلة ما بعد 

حرٍب م�شْت، وما قبل حرٍب قادمة. 

ما بواكري ق�سائدكم يف هذا ال�سياق ؟
اإىل حّد ما.  اندلع احلرب بداية �شعرية  يوم  التي كتبتها  الأوىل  الق�شيدة  كانت 
طبعًا كنُت اأكتب ق�شائد قبل هذا التاريخ؛ واإل ملا ا�شتطعت اأن اأنظم ق�شيدة يف ذلك اليوم، 
لُت الذهاَب يف ُنزهة تاأّمٍل اأو تفكري، اأو يف زيارة نقا�ص مع اأولد عّمي الذين ماتوا جميعًا  وَلف�شّ
الفل�شفة.  ُوِلد يف نظري على تخوم  ال�شعر  اأّن  بُحكم  الأمر كان غري ذلك؛  لكّن  يف احلرب. 
تعبريًا عن  عر  ال�شِّ كان  لقد  الفل�شفة.  اأعرف معنى  اأن  قبل  الفل�شفة حتى  فيه  اأرى  لذا كنت 
اإمّنا هو احُلّب ذاته  فكرة املوت، والزمن، واحلُلم، وبالتايل اخلطر. والأكرث من هذا بكثري 
من حيث هو ينبوٌع وخلفية. ويف الوقت نف�شه كانت تفتنني املو�شوعات الأورفية، مو�شوعات 
مو�شوعاٍت  كانت  مدى  اأي  اإىل  بعُد  اأعــرف  اأُكــن  مل  عندما  اأ�شرتني  هذه  الإغريقي  الفكر 
اجلنوب  باَبي  من  اليونان  اإىل  دخلت  الأورفية  لأّن  معًا.  اآٍن  يف  نقّية  ومو�شوعات  وح�شية، 
اليونانية يف  ف�ص  للنَّ اإلهًا  يكن  اأورفيو�ص مل  اأّن  واحد. غري  وقٍت  معًا، يف  املفتوحني  وال�شمال 
املدينة الإغريقية، بل كان اإله بربر ال�شمال، حيث احلد الذي يف�شل عامل ال�شمال املجهول، 
يونان  اآ�شيا، ومع  اأعني �شاحل  الآ�شيوي،  ال�شرق  اأحداث  ُمتداخاًل مع  يوِغل  اأي�شًا  الذي كان 
اآ�شيا. والغريب، من  التي ابتدعت كلمة  اآ�شيوي، وهي  بَلد ن�شف  الآ�شيوية. فاليونان  النْف�ص 
ال�شرقي ل�شطنبول هو  ال�شاطئ  اأّن  اآ�شيويني مع  اأنف�شهم  ُي�شّمون  اليابانيني  اأّن  اأخرى،  جهة 
اآ�شيا ُت�شتخَدم يف ا�شطنبول للدللة على  اآ�شيا. واإىل اليوم ما تزال كلمة  الذي ابتدع ت�شمية 
ق�شم املدينة الواقع من اجلانب الآخر. متامًا كاأوروبا واآ�شيا اللتني كانتا طَريَف هذا البو�شفور.

لة باأ�سطورة اأورفيو�ض وماأ�ساة موته ؟ تتحّدثون عن اللغة االأورفية، فهل لهذا �سِ
عن ج�َشده اإَربًا. وهذا  نعم، اأورفيو�ص، �شحّية عّرافات تراقيا الرببريات اللواتي قطَّ
 ، اإله )ابن زّيو�ص(، واأورفيو�ص ُمغنٍّ ما�شوف يكون م�شري ديوني�شيو�ص. ومع اأن ديوني�شيو�ص 
تاأّثرًا  تاأّثرُت  لقد  ج�شَديهما.  الناِقمات  الن�شاء  قت  مزَّ اإذ  نف�شه،  القَدر  واَجَها  فقد  و�شاعر، 
وامتّدت  �شملت طفولتي،  فتنتهما  اإّن  �شياقهما. حتى  اختالف  املو�شوَعني على  ِبهَذين  باِلغًا 
فرتًة طويلًة بعدها. مّما جعلني اأُ�شّمي »اأورفيو�ص« هذا النَمط من الق�شائد الأوىل. لكّني يف 
النهاية كتبُت ق�شائد اأخرى اأعرث عليها اأحيانًا بني اأوراق قدمية، يف اأعماق ُدرٍج من الأدراج. 
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ثّم جاءت اللغة ال�شردية التي بداأُت كتابتها ببع�ص الق�ش�ص الق�شرية اأيام الحتالل الأملاين، 
الدائر  بالقتال  اإذ كنت ماأخوذًا  الق�ش�ص  ب�شيٍء من هذه  اأحتفظ  لكنني مل  خالل احلرب. 

على اجلبهة.
ود،  ة الأوىل نتيجة ات�شايل، يف الف�شاء الأمريكي، بعامَل ال�شُّ باملقابل، توّلدت الق�شّ
اأي بجزء املدينة الذي ي�شكنه الزنوج. وهي مدينة كبرية ذاع �شيتها، باأنها خم�شو�شة بالرواية 
البولي�شية. اأنا ل اأحتّدث عن �شيكاغو، بل عن جنوب �شيكاغو : كنت اأ�شكن على طرف جنوب 
�شيكاغو، وحتديدًا على تخومها حيث كنت اأُِحّب اأن اأمت�ّشى. علّي اأن اأُ�شري هنا اإىل اأنَّ ال�شباب 
نحٍو  على  ثّمة،  كان  املدينة.  باأنف�شهم يف هذا اجلزء من  ُيخاطرون  ال�شود  الأمريكيني غري 
غريب، نوع من الذعر املُقّد�ص يف نفو�شهم، ونوع من الحرتام اأي�شًا. لأنهم كانوا اأمريكيني ... 
رين. مل يكونوا حمقى. كان ي�شتويل عليهم بالأحرى  اأوه ! كيف اأ�شفهم ؟ ... اأمريكيني ُمتحرِّ
عر واخلوف، ورمّبا �شعور باحرتام املجهول، بو�شفه عامَلًا ل مُيكن دخوله. اأّما اأنا،  �شعور بالذُّ

على العك�ص، فكنت اأوّد على الدوام اأن اأكون هناك. 
 Hp الـ  املنبع.  HP of �شدر من ذلك  الأّول  اأّن كتابي  اإىل  الإ�شارة، هاهنا،  وجتدر 
اأن  اإذا قِبل  اأن ُندِرجها حتت هذا العنوان عند اأحد النا�شرين  ُن�شّميه رواية مُيكن  of هو ما 

اأُِقّر بف�شلها، واأعرتف بجميلها. فهي التي  Seuil، التي  ين�شرها. وكانت هذه حال من�شورات 
ن�شرت يف كتابي بني �سوارع يف )1958(، اأي بني �شوارع �شيكاغو، وهذا يعني، يف الواقع، ذلك 
الف�شاء الفا�شل بني ال�شارعني امل�شقوقني من ال�شمال اإىل اجلنوب حيث يوجد ف�شاٌء خاٍل بني 

البيوت، ف�شاٌء من التَلف، والنفايات، والكوؤو�ص املتك�ّشرة، والقمامة غري املجموعة. 
رة هذا الف�شاء التاِلف، الف�شاء  من الغريب جدًا اأن يكون يف مدينٍة كربى ُمتح�شّ
كان  الذين  الأطفال  هوؤلء  وال�شراب.  اخلمر  زجاجات  بتك�شري  الأطفاُل  يلعب  حيث  ر  املُدمَّ
ِرين اأو ُم�شتوَرِدين. هذه  اأغلبهم �شودًا، اأو من بورتوريكو، اأي ن�شف �شود ون�شف اأوروبّيني ُمهجَّ
بالد الأ�شفار يف اجلوهر، لأّن ال�شود، كما البي�ص، جاوؤوا اإليها من العامَل القدمي، وباملقابل، 
التقوا �شّكانها الأ�شليني، الهنود. فتزّوجوا منهم، اأو اغت�شبوا ن�شاءهم، اأو اأبادوهم. اإذًا هذه 

ال�شعوب غريبة جدًا لأّنها ل اأ�شل لها، فاأ�شلها مفقود.

وما م�سري االآخر يف هذه احلال من �سياع االأ�سل، وكيف تنعقد عالقتنا بِه اإذا 
مل يكن له اأ�سل يدخل يف تكوين هوّيته ؟

�شياع الأ�شل مينح النف�ص الب�شرية طاَبعًا من العَظمة. فثّمة جماٌل عظيم يف هوؤلء 
اكت�شفُت  كما  اأي�شًا،  البلد  هذا  كهذا.  َبْينيٍّ  عامَلٍ  يف  يعي�شون  الذين  البورتوريكيني  الأطفال 
ُوِلدت وعا�شت  اأوباما  اأن مي�شيل  اأوباما. فعلى مايبدو  بتاأّثٍر �شديد، هو م�شقط راأ�ص مي�شيل 
م�شدري  حقًا  لأنها  القرابة  من  بكثري  اإزاءهــا  اأ�شعر  وبالتايل  �شيكاغو.  جنوب  يف  طفولتها 

ال�شردي ... اإّنه لأمٌر يف ُمنتهى الغرابة ! ملاذا يا ُترى ؟ ل�شُت اأدري ؟
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يُكن  اأّن ما كتبُت مل ميثِّل كتاباتي، مل  اإّل  اأ�شياء كثرية قبل ذلك،  كنُت قد كتبُت 
موؤلَّفي. لكّنني، بدءًا من كتابي بني ال�شوارع، �شعرُت اأنني يف كتاباتي، يف عملي الأدبي. وكان 
هذا بف�شل اأحد الُقّراء )من بني كثري من القّراء الذين �شاعدوين على تاأليف هذا الكتاب 

.Wahl ثم بف�شل فران�شوا فال .Cayrol وعلى ن�شره( ا�شمه جان كريول

 هل كان الكتاب نوعاً من الرواية ؟
هو بالأحرى كتاب يبدو يف �شكل رواية. وهكذا كنت يف وثاِق رواية. لكْن ما ع�شى 
اأن تكون الرواية ؟ كانت، يف نظري، فعاًل �شرديًا قبل كّل �شيء. واأظنُّ اأّن هذا هو املُِهّم. اإّنها 
�شيء ُيحاول الإم�شاك بهذا املنبع الدائم املوجود يف داخلنا، الذي هو الفعل ال�شردي امل�شتمّر 
دنا  املحيط بنا، ُيغّذينا، وينقلنا اإىل العامَل، ينقُلنا اإىل الآخر، ويجعلنا نعرف اأنف�شنا، كما ُيزوِّ
بالقدرة على اأن نحكي اأنف�شنا، وحتى على اأن نحمل، من دون اأن نعلم، �شردنا الدائم الذي من 
دونه ل نعود اإل ج�شدًا اإن�شانيًا )وهذا كثري اأ�شاًل لأّن ج�َشد الإن�شان مراآة الكون، الأمر الذي  

يبلغ من الو�شوح حّدًا يجعله ل ُيدَرك اإل قلياًل(. 
ز على الكون، والذي لوله، ملا تعّرف الكون  نحن نحمل هذا اجل�شد الإن�شاين املُركَّ
على نف�ِشه. اإذ لن يوجد ثمة كون يف الواقع. الكون الإن�شاين هو هذا اجل�شد الذي يجعُل وجود 
الكون الفيزيائي الفلكي ب�شورٍة اأخرى مُمِكنًا، وهذا خمزون من الطاقة الذي ل اأحد يعرف 
عنه �شيئًا. اأقول اجل�شد الإن�شاين، اجل�شد احلّي. واإذا كان ثمة يف الكون اأحياء واعون اآخرون، 
له  ُمعطى  الكون  الكون، وفعل  اإمنا بهذا يكون  وامل�شاألة هي ذاتها.  امل�شكلة هي ذاتها،  تبقى 
مبعنى ما. وبعبارة اأخرى، لي�ص الكون غري قابل للمعرفة، بل غري قابل للح�شاب اأي�شًا. اإذًا فهو 
ْفر. ولئن مل ُيح�َشب عُمره قباًل على �شبيل املثال، فنحن نعرف الآن عُمر الكون.  ي�شاوي ال�شِ
نحن. اأقول نحن بالت�شاوي مع الآخرين؛ لأّن احل�شاب الآن هو ح�شاب علماء الفيزياء الفَلكية 
ع، من التوّهج . الذين يقولون لنا اإّن ثمة 13،7 مليار �شنة من الوجود، من الظهور، من التو�شُّ

ع الكون الذي كان يف االأ�سل، قبل االنفجار الكبري، بحجم راأ�ض  تق�سدون تو�سُّ
االإبرة ؟ 

متامًا. فقد كان يف الأ�شل بحجم راأ�ص الإبرة. لكْن راأ�ص اإبرة بال اإبرة. راأ�ص اإبرة 
بال اإبرة، هو يف الواقع »ل وجود« non-être. وقد �شرح ابن ُر�شد ذلك كّله بكلمات قليلة حني 
اأفاد باأننا مُيِكن اأن نقول اإّن الكون اأزيّل، لكّنه ل َي�شتبِعد اأن يظهر، اأن يظهر يف الزمن، اأي اأّنه 
اأزيل ويظهر يف الزمن يف اآٍن معًا. فكيف ُيحِدث اأو يحفر الأزيّل نقطًة ويظهر يف الزمن ؟ ها 

ِر الكون عند ابن ُر�شد.  هي، على وجِه التقريب، خلفية ت�شوُّ
ٌه يف التوراة، �شرقيٌّ ُوِلَد يف  قد يكون هناك تف�شري اآخر للق�شة نف�شها جاء به ُمتفقِّ
ر، فيل�شوف  مدينة ُت�شّمى �شَفد كما يبدو. لكني ل اأعرف عنه �شيئًا اأبدًا. هذا �شاحر، يعني ُمفكِّ
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الثالث؛  التوحيدية  للديانات  امل�شرَتك  املنبع  هي  التي  العربّية  الكتابة  ي�شرح  الَقْبالنية.  يف 
لأّن ما �شّماه الإغريق »بيبليا« حني ترجموا من اللغة العربية ُم�شيِفني اإليه ال�شرد الإجنيلي، 
اإمّنا هو العهد اجلديد. ثّم ياأتي لحقًا كتاٌب اآخر هو القراآن. اإذًا هذان الكتابان ُم�شرتكاِن 
بني ال�شعوب الروحية الثالثة. مّما يرتبط بفكرة البداية يف الزمن. لكّنها البداية يف الزمن 
انطالقًا من �شيٍء ما مقول كفعٍل �شادٍر عن الأَزيل، وَقول ابن ُر�شد ُمدِه�ص لأّنه ُيفيد باأّن هذا 
فعل اأزيل غري اأّنه يِتمُّ يف الزمن. فكيف مُيِكن اأن يكون، يف الآن نف�شه، اأزلّيًا ويِتّم يف الزمن ؟
يف و�شعنا اأن نقول لأنف�شنا اإّن هذا بداية يف الزمن، قبل الزمن. فثمة �شيء ما قبل 

حلظة البداية ! فما الذي يوجد قباًل، قبَل اأّيِة بدايٍة ؟ �شيء ل يتحّرك، �شيء اأزيل !

هل هذا ال�سيء هو ما ُيدعى اخُلواء chaos ؟
نعم، هذا عند الإغريق الذين كانوا يقولون : ال�شيء الأزيل هو اخُلواء. لكّن الرواية 
اأطلقها  التي  الرائعة  الت�شمَية  هذه  حتت  املن�شوية  اللغات  جمموعات  اأخذنا  اإذا  ال�شامّية، 
الفال�شفة الأملان الذين كانوا فقهاَء ُلغٍة اأي�شًا، كاللغة العربية واللغة العربية، تقول اإنَّ ال�شيء 
الأزيل بداية ُمطلقة يف الزمن. الكالم هنا لي�ص عن اخُلواء املوجود قبل هذا ال�شيء ! فال 
ُخواَء قبليًا ! هذا هو الختالف بني ‘�شرد ال�ّشاميني’ و‘ال�شرد الهيليني’. لأّن ثمة ُخواًء ينتظم 

ل عدد من الآلهة التي هي وجوه تبدو للعيان. �شيئًا ف�شيئًا من خالل تدخُّ
غري اأنَّ ثّمة يف الت�شوُّر الآخر بداية ُمطلقة، لكْن ِلكونه قبل الزمن، ُيقال : هو اأَزلية 
لأّنه نقي�ص الزمن. لكْن ما معنى اأزلّيِة انبثاق الزمن ؟ هذا منبٌع خِفّي تتعّذر معرفته ! على اأّية 
حال، اجلميل هنا اأّن ثّمة، يف الأحوال كافة، طفاًل �شردّيًا اأو ُعمقًا �شردّيًا، هو هذا الكون الذي 

ما اأمكن اأن يكون �شرديًا لول وجوُد اجل�َشِد العارف الذي اأدعوه باجل�َشد-املراآة.

دون ج�َسد االإن�سان من حيث هو جهاز ع�سوّي ؟ تق�سِ
كونه  اإىل  بالإ�شافة  حّي،  اأّنه  هي  ته  خا�شّ لأّن  باجل�شد-املراآة  اأدعــوه  لكّني  نعم، 
عارفًا اأي�شًا، اأي ُمدِركًا. اإّنه مراآة الكون. فمن غري هذه النظرة، من غري هذه ال�شَبكّية، من 
غري هذه امل�شاحة ال�شغرية جدًا، ملا ُوِجَد الّلون، ول النور، ول بريق النجوم، ول ُزرقة ال�ّشماء، 

ول ُخ�شرة املراعي، ول لَزَوْرد البحار.
اإذًا ثّمة ج�شد حّي، باإمكاننا اأن ندعوه اإن�شانيًا يف احلال التي نعرفها، هذا اإذا مل 
ا ل يوَجد يف الكون اإل هذا اجل�َشد، ج�َشد الإن�شان؛ لأّن له هذه  تكن هناك اأج�شاد اأخرى، وُرمبَّ
ك بني الدماغ والعني اإمّنا هو �شيء ُن�شمّيه الوعي  املراآة يف مو�شٍع بني العني والدماغ، وما يتحرَّ
طبعًا. اإل اأننا ل نلم�ص الوعي يف اأّي مكان من الدماغ، ولي�ص باإمكاننا اأن ُندِركه. وظيفة هذه 
املراآة هي اإيجاد الكون. اأكيد اأن هذه املراآة، بالإ�شافة اإىل ذلك، ُلغة، ولها وظيفة اللغة، اإذ 
تعمل يف املنطقة نف�شها من اجل�شد؛ لأّن ال�شَبكية والكالم يرتافقان، ويرتبطاِن اأّوًل بالدماغي 
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عن  فكرة  اأية  منتلك  ل  لكننا  الدماغ.  بف�شل  الوعي  ينتج   : يقولون  جميعًا  فالنا�ص  اخلفّي. 
ن الدماغ من اإنتاج الوعي؛ لأننا ل نعرف �شيئًا عن الدماغ. العلماء وحَدهم هم  طريقة متكُّ
تعّرفت على واحٍد منهم هو جان-بيار �شاجنو  يعملون على معرفته يف املخابر. وقد  الذين 
باأنه  يل  اعرتف  وقد  �شحيًا.  واهنًا  كان  الدماغ.  وظائف  علم  يف  الكبري  اخلبري   Changeux

داع ُمزمنة، وحاّدة جدًا. كان واِهنًا اإذًا. غري اأّنه، ب�شبب هذه النوبات، كان  �ص لنوبات �شُ يتعرَّ
يعرف كّل �شيء عن الدماغ. ومع ذلك، مل يكن يعرف �شيئًا عن عالقة الوعي بالدماغ. 

على ُكّل حال، ما هو اأكرُث اأهمّية من العالقة بني الوعي والدماغ، ماثٌل يف العالقة 
بني ما منتلك من الوعي ال�شَبكي للعامَل، والكون ال�شا�شع الذي ما كان مُيِكن اأن يوجَد ِح�شاُب 
تاريِخه من دون �شبكّيتنا، وُلغتنا، ومن دون اللغات الب�شرية. ما كان مُيكن اأن نعرف رقم 13 
مليار �شنة؛ اإذ ما معنى الأرقام ؟ اإّنها اخرتاُع اللغات ! فبغية الو�شول اإىل خلق الأرقام، لَزم 

وجود عّدة ُلغات ! وجود ن�َشق كامل من اللغات. 
هنا اأقول : كّل �شيء ياأتي من �شيبار، املدينة ال�شومرية ال�شغرية حيث كان النا�ص 
يتكّلمون ُلغًة اختفت اليوم كليًا مع اأنها اللغة الأوىل املكتوبة التي تتداخل مع اللغة الأّكادية. 
بداأت  ال�شومرّيني،  العظيم �شرجون على بالد  امللك  وا�شتوىل  �شومر،  الأكاديُّون  عندما غزا 
وغدت  اللغات،  كتابة  بداأت  كما  الوليدة،  ال�شومرية  الكتابات  اإىل  اإ�شافة  بالأّكادية  الكتابة 
الرتجمة مُمكنة. وهذا ما يوّلد الختالف عن م�شر التي تر�شم اللغة، ول حتتاج اإىل الرتجمة 
لأنَّ الكتابة اأ�شاًل ر�شم. على حني اأّن ال�شومريني ل ير�شمون اللغة، بل يكتبون على األواح من 
الكتابة  الرَبدي.  على  الر�شم  مُيكن  بينما  مُمِكن،  ال�شل�شال غري  على  الر�شم  ال�شل�شال. 
اأّن تلك اللغة مل  لبان، واأ�شكال م�شمارية. مّما يعني  ال�شومرية بال�شبط، نقاط �شغرية، و�شُ
املحكّية  اللغات  كتابة  من  هذه  الكتابة  ُلغة  تتمّكن  و�شوف  �شوتية.  غدت  بل  ت�شويرية،  تعد 
وترجمتها اإىل ُلغاٍت اأُخرى. حتى اإّن لدينا األواحًا ثنائية اللغة، وهذه ظاهرة فريدة، وخارقة 

للعادة. 
اللغة الأكادية، يف كّل �شطر،  تاأتي  اللغة يف �شيبار حيث  الألواح ثنائية  راأيت هذه 
فوق اللغة ال�شومرّية. واأعطت �شيبار يف العربية )كما �شرح يل عامِل اآثار عراقي وهو ُيريني 
الألواح ثنائية اللغة وي�شعها يف يدي( كلمة �شيبور ومعناها الق�شة، وكلمة �شيفور التي �شارت 

ْفر والأ�شفار. الكتاب، اأي ال�شِّ

على  ال��دالل��ة  اإىل  �سيبار  مدينة  ا�سم  م��ن  الكلمة  معنى  ت��ط��ّور  كيف  اأع���رف  ال 
عاّمة،  الكتاب  يعني  الذي  بور«  »الزَّ بني  العربية  اللغة  يف  طفيفاً  فرقاً  ثمة  لكّن  ة.  الق�سّ
ْفر« الذي يعني الكتاب الكبري. ومن هنا ت�سمية  فداللته حم�سورة مبزامري داوود، و«ال�سِّ

»اأ�سفار« العهد القدمي. 
ز بني  مُتيِّ العربية  اللغة  ال�شوتية يف  الدّقة  اأّن  الأهمية وخ�شو�شًا  بالغ  هذا بحث 
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الكلمَتني على نحٍو ل مُيِكن اأن ُيدركه فرن�شّي مثلي ل يعرف من هذه اللغة الوا�شعة اإل بع�ص 
الكلمات. وهذا نق�ٌص عانيُت منه كما اأ�شرُت �شابقًا. على كّل حال، اأنا اأنقل ما �شرحه يل عامل 

الآثار العراقي وح�شب. 
يف  تقريبًا  للفرات،  ال�شرقية  ال�شفة  على  الواقعة  ال�شومرية  املدينة  هذه  يف  اإذًا، 
منت�شف امل�شافة بني بغداد وبابل واملدائن، ك�شف التنقيب الأثري عن اأ�شياء مده�شة، اأي هذه 
الألواح ثنائية اللغة التي كانت يف احلقيقة مكتبًة من ال�شل�شال مكّونًة من الألواح امل�شفوفة 
من  باأكملها  كانت  التي  املكتبة  هذه  مثل  راأينا  اأن  ي�شبق  مل  الرفوف.  يف  الكُتب  فُّ  ُت�شَ كما 
ال�شل�شال القابل للعطب اإىل درجة كبرية. وُيقال اليوم اإن هذا كله قد اختفى اإْثر املعارك 
التي اندلعت بعد غزو الرئي�ص بو�ص للعراق. ول نعرف الآن اإن كانت زيارة هذا املوقع الأثري 
فعله جي�ٌص غاٍز  ما  ندري  الأنقا�ص. ل  وُقرِبَ حتت  ُغِمر من جديد،  اأّنه  اأم  تزال مُمِكنة،  ما 
مبكتبة نادرٍة حيث وِلدت الكتابة ذاتها. اإذ مل يُكن لل�شل�شال قيمة جتارية توِجب ت�شديره، 
وحتى من الناحية الأثرية، مل يُكن بالإمكان اأن ُيجَعل ُمتَحفًا. وبالتايل ُتِرك ال�شل�شال ينهار.
الذين  اأولئك  كّل ما حدث  وبعد  عّما قريب،  نعِرف  وقد  ُرمّبا هذا هو ما ح�شل. 
اأغرقوا العراق يف احلروب. وقد نعرف اأي�شًا امل�شري الذي اآلت اإليه �شيبار. مهما يُكن، فاإّن 
لٌة بنقطة اأ�شلنا العلمي، مبهدنا العلمي الذي جِند فيه ذاكرتنا. هذه الذاكرة  الق�شّية ُمّت�شِ
التي ُت�شّجل ما ابتدعته احل�شارة العربية وما اأ�شافته اأي�شًا اإىل تلك الأ�شول. ولعّل اأهّم ما 
فر الذي مل ُيعَرف قبلهم. لأنه مل يُكن ممكنًا، لول  قّدمه العرب، يف هذا ال�شياق، اخرتاع ال�شِّ
اإل با�شتخدامه، نظرًا  فر، ح�شاُب عمر الكون الذي ذكرته قبل قليل. فنحن ل نح�شب  ال�شِّ
لعجزنا عن ح�شاب كل دقيقة. وحينئٍذ ُن�شيف اأ�شفارًا. واإذا كان عمر الكون 13 مليار �شنة، 
فهذا الرقم يتطّلب اأ�شفارًا كثرية ! ومن هنا تكّونت ذاكرتنا ! ذلك اأننا، كما ُقلُت، يف َكوٍن ل 
يعرف عُمَره اإل بف�شل �شبكية العني، وكذلك بف�شل اللغة الب�شرية القادرة على خلق ال�شفر 

وُنطقه.

والقادرة اأي�ساً على خلق ال�سرد، انطالقاً من ال�سفر ذاته، األي�ض كذلك ؟
طبعًا، ال�شرد اأ�شاًل داخل هذا ال�شفر. فاإذا مَدْدنا ال�شفر »ُتْك، ُتْك، ُتْك«، نالحظ 
ن �شردًا، لأننا مُنّد �شرَدنا كما مُيّد العنكبوت �شبكته  ال�شجة التي ُيحِدثها. هذه ال�شّجة ُتكوِّ
اللُّعاب،  لكّن هذا  الأ�شياء،  اأنَّ هذا جوهر  اأعتقد  ال�شردّي.  ُروِحنا  ُلعاَب  لنا  اأّن  ِبُلعابه، غري 
اإمّنا  ونحن  الذباب،  التقاط  وظيفته  لأّن  نظرّي،  ٍل  تاأمُّ جُمّرد  لي�ص  العنكبوت،  كُلعاب  متامًا 
ر فينا، ويلتقطنا، وي�شتويل علينا، حيث نكون،  نن�شج، يف هذه ال�شبكة، ِفعَلنا يف الكون الذي يوؤثِّ

رنا.  يف كّل حلظٍة، اأطفال �شردنا الذي يدّلنا، وُيحاربنا، وي�شجننا، وُيحرِّ

ك��ّل حلظة م��ن حياتنا،  وُي��غ��لِّ��ف  اأح�����س��ائ��ه،  ي��ِل��ُدن��ا م��ن  ال�سرد  اأّن  ه��ل يعني ه��ذا 

علي جنيب اإبراهيم
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 L’expérience narrative et ses ويخيطها، كما تبّينون يف كتابكم التجربة ال�شردية وحتوُّلتها
transformations ؟

فالتفكري  لذلك  نحن خملوقاته.  اأطفاله،  ونحن  املعاين،  من  رُد مبعنًى  ال�شَّ يِلدنا 
ة لي�ص بب�شاطة حكاية الأحداث، بل هو �شعٌي لروؤية كيف يخرِتُع �شرُد الأحداِث  حقًا بالق�شّ
َة يف كّل حلظة، وب�شكٍل دائم. ثّمة حلظاٌت كثرية كهذه اللحظة. ثّمة األف حلظة اأخرى،  الق�شّ
ة حدثت تّوًا، كي ُيحاول كتابتها،  اأن يحكي ق�شّ ت  اأّن اللحظة التي ُيريد فيها بطٌل موؤقَّ غري 

ن منها، واأَمَثَلِتها، وتنظيمها، وُرمّبا اإكمالها.  والتمكُّ
ر خطابًا بليغًا كي ُينهي الثورة، ويف الوقت عينه، كي  روب�شبيار مثاًل هو الذي ُيح�شِّ
ي�شع بنف�شه خامتة الأحداث. اإذًا هذا خطاب نرج�شي. اإل اأنه خطاٌب واٍع جدًا يبغي ال�شيطرة 
ر هذا خالل �شهر. واأراد من خالله اأن ُيعطي در�شًا عن الثورة، اأن  على الفو�شى، وقد ح�شّ
ينتقدها وُيبنّي اأن بع�شًا من �شخ�شّياتها مل ياأخذ باأ�شباب احلكمة، وبع�شها خرج عن جاّدة 
ُمعّلمه، وُقدوته، ومثله الأعلى جان-جاك  اإنهاء خطابه، زار قرب  اأّنه، بغية  ال�شواب. ويبدو 

رو�ّشو. 
ُيلقي روب�شبيار هذا اخلطاب، فُي�شّفق النا�ص جميعًا، ول يجروؤ اأحٌد على اأن ميتنع 
عن الت�شفيِق خلطابه. فهو ل يختِلف عن خطاب اأي ُم�شتِبّد ُمطَلق مثل �شتالني، ومثل اآدولف 
اأمر خطري يف حالٍت  ُيلقي خطابًا، وي�شّفق احلا�شرون جميعًا، وعَدم الت�شفيق  هتلر حني 
كهذه. �شبق اأن ُوِجدْت حالة ُيحكى عنها يف ال�شني اأثناء الثورة الثقافية، ل اأعرف متى، لكّن 
الأمر  اإعطاوؤهم  ينبغي  اإذ  الت�شفيق.  عن  التوقُّف  على  حتى  يجروؤون  ل  النا�ص  اأّن  مفادها 

بالتوّقف عن الت�شفيق، واإل فال يتوّقفون اأبدًا.
اإذًا النا�ص كّلهم ُي�شّفقون لروب�شبيار حينئٍذ. ثّم ُيْطِبُق �شمٌت تاّم. وبعد ذلك يقوم 
َل�شوف   ! رائع  خَلطاٌب  اإّنه   : قائاًل  الفاتن  اخلطاب  بتمجيد  انتهازية،  الأكرث  النّواب،  اأحد 
ُنر�ِشله اإىل اأقاليم فرن�شا كّلها لكي يقراأه النا�ص كافًة، ولكي يتعّلمه الأطفال دون ا�شتثناء؛ لأّنه 

حقًا خطاُبنا املطَلق. 
وعلى حني غّرة، ينبثُق �شوؤال يطرحه اأحد احلا�شرين الذي ُذِكر ا�شمه يف اخلطاب 
يف معِر�ص احلديث عن �شخ�شيات الثورة التي حادت عن الطريق ال�شليم )ومل يذُكر روب�شبيار 
اإل ا�شمه مقرونًا با�شم ُمعاِونه غري املعروف، وكان ا�شم هذا املُعاون مالرميه، كا�شم ال�شاعر 
لفظ  املالية.  عن  امل�شوؤول   Cambon كامبون  النائب  هو  اأجــداده(  اأحد  يكون  وقد  املعروف، 
روب�شبيار ا�شم مالرميه، لكّنه مل يُكن يعرف اأّن مالرميه �شيكون �شاعرًا كبريًا. اأّما مالرميه 
د ُمعاون النائب امل�شوؤول عن كّل ما يخ�ّص  املذكور، مالرميه البائ�ص فكان نائبًا مغمورًا وجُمرَّ
 : با�شتنكار  ي�شاأله  مت، وقف »كامبون« يف وجه روب�شبيار  ال�شّ اللحظة من  التمويل. يف تلك 
»ملاذا تلفظ ا�شمي ؟ ماذا تريد اأن تقول عّني ؟«. ويرّد روب�شبيار بارتباك : »تّبًا ! ل، اأبدًا، مل 

اأقل �شيئًا ! اأقول هذا هكذا، لكّني ل اأّتهم اأحدًا !«
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حينئٍذ تعالت اأ�شوات اجلمهور الذي بداأ ُيهاجمه بالقول : »ل يّتهم اأحدًا، كيف هذا ؟!« 
وبالتايل �شار كّل فرٍد يت�شاءل : »واأنا ملاذا مل تذكر ا�شمي ؟ ما الذي اأردَت َقوَله ؟«. ويف النهاية، 
البليغ  د اخلطاب  ُيج�شِّ الذي كان  ع روب�شبيار،  ُو�شِ وبعد ثالث �شاعات من اجلَدل اجلهّنمي، 
ره  ُيحرِّ َثّم  ومن  ال�شجن.  اإىل  وُمر�َشل  وموقوف،  ُمّتهم،  الآن  اإّنه  الّتهام.  مو�شع  املُتما�ِشك، 
فّكه،  ُم�شّد�ص يف  يتلّقى طلقة  بعُد.  نهايُته من  ِلتبداأ  املعركة،  ُي�شِبه  ُثّم يخو�ص ما  الآخرون، 
فيفقد القدرة على الكالم. ويف اليوم التايل، تّتهمه املحكمة وتنفيه ِلُيعَدم لحقًا على املق�شلة 

مع اأّنه هو الرُجل القوّي الذي كان يحكم، وياأمر وَينهى.
كان روب�شبيار يحكم بخطاباته البليغة يف اجلمعية الوطنية، تدعمه الن�شاء اللواتي 
كان لُهّن دوٌر حا�شم يف اإجناح الثورة. ففي �شنة 1791، اقتحْمَن ق�شر فر�شاي احتجاجًا على 
امللك لوي�ص ال�شاد�ص ع�شر الذي اأخذه الهَلع حني عاد من رحلة �شيٍد وراآُهّن حُمت�ِشداٍت يف 
اإل  اأمامه  كان  ال�شادر منذ عام 1790. فما  الإن�شان  اإعالن حقوق  بتوقيع  ُيطالْبَنه  الق�شر 

الن�شياع ملطلبهّن. 
اآنذاك، مل يُكن يف اجلمعية الوطنية اأية امراأة. لكْن كان ُي�شَمح لن�شاء ال�ّشعب بح�شور 
رفات. وهكذا ُكّن ي�شمعَن بحما�شٍة خطاباِت روب�شبيار، ويعلو  اجلل�شات على اأن يجِل�ْشن يف ال�شُّ
وبوقعها  لقد حكم باخلطابات   ! نقده  اأَقَدم على  اأو  اأحٌد  اإذا قاطعه  واحتجاُجهّن  �شفرُيهّن 
ج اأبدًا. كان ي�شُكن غرفًة  على ن�شاء ال�شعب يف باري�ص، مع اأّنه مل تُكن عنده �شاحبة، ومل يتزوَّ
اأّن روب�شبيار  ا�شتاأجرها من جّنار عنده بنتان تعمالن معه يف الِنجارة. ومن طريف الأمور 
كان يتجّول من دون حَر�ص �شخ�شي. لكّن بنَتي النّجار تكّفلتا بحمايته حيث كانت كلٌّ منهما 
حتمل ع�شًا غليظًة وُتهّدد كّل َمن يقرِتب ِمن ُغرفته. كما كانتا ُتراِفقانه، عند خروجه، م�شافة 

ُمعّينة توؤّمناِن بعَدها عليه، وتعودان. 
حقًا ! التاريخ مليٌء باملُفارقات، ولعّل خطاب روب�شبيار الأخري اأن يكون اأكرث هذه 
ينبغي  لكْن  اأهدافها،  حّققت  فالثورة  عجيب.  غمو�ٍص  على  ينطوي  لأّنــه  اإلغازًا؛  املُفاَرقات 

تنقيتها من ال�شوائب. فما هذه ال�شوائب، ومن كان يق�شد على وجه التحديد ؟ 
كان روب�شبيار يف البداية �شّد احُلكم بالإعدام، وقد اأعدَّ ِخطابًا يف هذا املو�شوع، 
َقتل املِلك الذي كان مع احُلْكم  ه.  اأن�شار املِلك �شدَّ وعَر�شه للت�شويت يف الربملان، ف�شّوت 
الُعنف مع  ِلُتقَفل حلقُة  وُيقَتل  بالُعنف والإرهاب،  اّتهامًا  ِلُيواجه، هو نف�شه،  بالإعدام، وعاد 

نهايته.
املُفاَرقة الأخرى اأّن ال�شاعر اآندريه �شينييه Chénier ُقِتل على املق�شلة ذاتها، بعد 
يوٍم واحد من اإعدام روب�شبيار . وقد كتبُت يف هذا املو�شوع ق�شيدًة كي اأ�شخر من �شديقي 
اآلن باديو Badiou الفيل�شوف والكاتب الروائي الذي كان ُمعَجبًا بكّل �شيء يف الثورة الفرن�شية 

حتى مبظاهرها الإرهابية العنيفة.  
با�شم كامبون  باري�ص �شارعًا  اأّن يف  عيد،  التاريخية، على هذا ال�شّ املُفارقات  من 
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ُقرب �شاحة الكونكورد، ولي�ص فيها �شارع با�شم روب�شبيار. وذات يوم حّدثني الرئي�ص فران�شوا 
ر باإطالق ا�شم  ميرتان )الذي كان �شّد حكم الإعدام، وهو الذي األغاه يف فرن�شا( باأّنه ُيفكِّ
الُعنف  اأن�شار  من  باأنه  ُيّتهم  ل  كي  تراجع  اأّنــه  غري  العا�شمة.  �شوارع  اأحد  على  روب�شبيار 

والإرهاب. 

رد ؟ ، اإذا فهمنا اأّن روب�سبري قتيَل ِخطاِبه، اأن يكون بذلك �سحّيَة ال�سَّ حُّ هل ي�سِ
م وتعود  رد كطلقة مدفع تنعطف فجاأًة، ُتدوِّ اأجل ! قتله اخلطاب، وارتّد عليه ال�شَّ
اإىل َمن اأطلقها. اإّنه مَل�شاٌر �شديد الغرابة. حّقًا قتله �شرُده. لكّن �شرده، يف الوقت ذاته، نقطة 
الفل�شفة حتكي  املُخجِلني.  �شردنا  اأولد  �شردنا،  اأطفال  بطبيعة احلال،  اأننا،  اأ�شا�شّية. ذلك 
نف�َشها با�شتمرار، من دون اأن تعرف، كما يبدو، اأنها تفعل ذلك، ويف كّل مّرة تعتقد اأنها حتكي 

الفل�شفة حكايًة نهائية.
نف�شه،  هو  حكى،  نهائية،  فل�شفًة  ن  يكوِّ اأن  اأراد  الذي  ذاك  اأّن  ح�شل  الذي  لكّن 
التاريخ بقدٍر من الق�شوة جعله يتقّدم ب�شرده الفل�شفي على ق�شوَة التاريخ. اإّنه اأّول من حكى 
اإبادًة لن تكتِمل اإل بعد ع�شر �شنوات لحقة. مل يحِكها بو�شفها �شردًا، بل من حيث هي و�شفة. 
اأن يكون فعل التاريخ ذاته، ومن ال�شروري بالتايل  اأّن ال�شرد الفل�شفي كان يبغي  وهنا نرى 
ة، لكْن ل ي�شل اإىل التفكري يف  ته اخلا�شّ التفكري فيه من حيث هو فعل �شردي ُمطّعم على ق�شّ
ذاته بو�شفه �شردًا على نحٍو كامل، بل يبغي اأن يحكي كّل �شيء ُدفعة واحدة، اأن يكون �شردًا 
ُيريد اأن يقول كّل �شيء، اأن يكون و�شفًا كاماًل، و�شفًا جديرًا حتى بتَتبُّع حركة الزمن كما يف 
نظرية هيغل الذي حاول اأن يكون جدليًا، بقراءة مت�شي عرْب التاريخ، وُتغطّيه باأكمله، وجتعله 

بًة ُخطاه.  يتقّدم، وتلحق به ُمتعقِّ
تاريخ الفل�شفة لي�ص، بب�شاطة، فل�شفَتها، بل هو الفل�شفة نف�شها حني تتاأّمل ذاتها. 
فهي حتكي ذاتها بو�شفها ابنَة ذاتها. اأعتقد اأن دخول الفعل ال�شردي يف الفل�شفة �شيء من 
َقه، واأمتّنى اأن اأجُنَزه  �ِشّرها الواجب تعميقه، وهذا ما مل تفعله بعُد، واأِجد اأّن من واجبي اأن اأُعمِّ
لغات �سمولّية، وهو و�شٌف للحظة  اأّول كتاب ن�شرته  ــده بكتاباتي. كان عنوان  واأُولِّ بجهودي، 
تاريخية بالغة الق�شوة والعنف، لكّنها منوذٌج اأي�شًا. اإذ لي�ص ثّمة حالت كثرية مُماثلة. هناك 
باملُقابل، مثاًل، اللحظة الرو�شّية املُناِق�شة من حيث املبداأ؛ فالبل�شفية نقي�ص النازّية، لكّنهما 
�شنَتني، حتاُلفًا  تتحاَلفا، خالل  اأن  ُمعّينة، من  لُبّد، يف حلظة  كان  اأّنه  اإىل حدِّ  ُمتناق�شتاِن 
ي اإحداهما الأُخرى، وتتعاونان. اإذ ُير�ِشل الرو�ص قطارات  م�شرييًا يف ال�شّراء وال�شّراء، ُتغذِّ
كاملة من معّدات �شناعة الأ�شلحة، كاحلديد، واملواّد احلربّية اإىل األّد اأعدائهم الذين كانوا 
اأنواع الأذى. وقد ا�شتمّروا يف تزويدهم  اأ�شّد  اأحلقوا بهم  رون الهجوم عليهم، والذين  ُيح�شّ

باملعادن والكربون، والقمح طيلة الليل. ويف ال�شاد�شة �شباحًا اندلعِت احلرُب بينهما. 
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رنا حلظة التناق�ض التكاُملي هذه، اإذا نظرنا من زاوية اأخرى، بالعالقة   اأال ُتذكِّ
االقت�ساد  الن��ه��ار  ال�سني  ل��وال  اإذ  االأم��ريك��ي��ة.  واالم��ربي��ال��ي��ة  ال�سني،  يف  ال�سيوعية  ب��ني 

االأمريكي ؟
من دون �شّك. لو توّقفت ال�شني، على ال�شعيد القت�شادي، عن �شراء الدولرات 
اإل لأّن ال�شينيني ي�شرتونه كّل يوم على �شكل  الأمريكية، لنهار الدولر. فالدولر ل ي�شمد 
�شندات خزانة لكي يعي�شوا وي�شتمّروا. لأّنهم بهذه الدولرات ي�شرتون البرتول العربي الذي 
بالدهم  يكفي  مبا  عندهم  وجــوده  لعدم  نظرًا  حياتهم،  دواَم  ي�شمنوا  لكي  اإليه  يحتاجون 
�شيارة  ميتلك  اأن  الآن،  حتى  �شيني،  كــّل  باإمكان  لي�ص  اأنــه  احلــظ  ُح�شن  ومــن  ال�شا�شعة. 
ة، واإّل َلكان العامَل خبا. اإذًا لُبّد لل�شني من كمية من الدولرات ل�شراء البرتول،  ‘فيات’خا�شّ
وكي حت�شل على الدولر، ينبغي اأن يتوّفر الدولر، وبف�شل �شرائها للدولر، ما يزال يحتفظ 

بقيمته. مّما يعني اأننا نعي�ص يف دارٍة ُمغلقة. 

اأنَّ ال�سيوعية ُت�ساعد االمربيالية على الوجود، يف  هل نفهم من هذا، بالتايل، 
ها التاريخي ؟ حني اأنها كانت َعُدوَّ

َعدوُّها املطَلق، نعم.

رد املُ�ساّد anti-narration ؟ رد ؟ هل مُيِكن اأن ُي�سّمى بال�سَّ ون هذا ال�سَّ اإذاً ما ذا ُت�سمُّ
ن يف ال�ّشرد اجلامع archi-narration الذي ُيغلَّف نف�َشه  مَّ نعم هذا �شرٌد ُم�شاّد ُمت�شَ
حتى النهاية، وقد اأدرك اأّنه، يف اآِخر الأمر، جمموع كامٌل تقريبًا لكونه منطويًا على ذاته، لكّنه 
ه، اأي تعاُر�شه املطَلق. هاهو العامَل الذي نوَجد فيه، نحن يف  يحمل، يف الوقت نف�شه، تناُق�شَ
حلقٍة ُمفَرغة من ُلغٍة، بالغة اخلطورة، لكّننا ل ن�شتطيع العي�َص من دونها. هذا خطري لكّنه، يف 

حقيقته، �شْرط وجودنا وبقائنا.

اإذاً نحن نرتِهن بهذا التناُق�ض كما ترتِهن م�سروعات حياتنا ؟   
راُع دومًا كما كان يقول  نعم، اإّنه بقاء احلياة، ال�شتمرارية احلّية التي حكمها ال�شِّ
راع.  اأّنها حتمل احت�شاَرها يف داخلها. الحت�شار، باملعنى الإغريقي، هو ال�شِّ اأي  الإغريق، 
ال�شراعاُت حتمل املوت. واملوت يحمل ا�شتمراَره احلّي. هذه معجزة، بقاء خاِرق ت�شمنه قّوُة 

ه احلتمي املطَلق. وجوِد تناُق�شِ

اأميكننا اأن نقول، ا�ستناداً اإىل هذا، اإّن هايدغر كان على حّق ؟
خرية الكامنة يف هذه الفكرة. نعم، لكّنه مل يَر ال�شُّ
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ق�سدت اأّنه كان على حّق حني قال : »هكذا �سوف ن�سقط يف العَدم عندما ُننِكر 
اللحظة ال�سابقة بتقدمنا خطوًة اإ�سافية.« اأي اأننا �سنقفز يف الالوجود.

ك ‘الكائن-هنا’ être-là، فـ »نحن-هنا« لأننا ُننِكر   يف احلقيقة، الالفّعال هو حُمرِّ
�شيئًا  بًا،  خُمرِّ �شيئًا  العملية  هذه  يف  ثّمة  اأّن  غري  اإ�شافّية.  خطوة  بتقّدمنا  ال�شابقة  اللحظة 
رًا. فقط هنا حيث يكون متامًا على حّق، ول يكون على حقٍّ اأبدًا، ُيزاِيُد على هذه الق�شوة  ُمدمِّ
ه جهّنمية الق�شوة التي كتَبها يف الثالثينيات من  باغيًا الإكثار منها، ونحن نكت�ِشف ن�شو�شَ
القرن املا�شي، وبالتحديد بني عامي 1933 و 1940 حيث يبدو اأنه ا�شتدعى كّل املجازر، وكّل 
الكوارث التي تذهب �شوَبه. فحتى ذلك احلني، حدثت املجازر نتيجة وقائع التاريخ، وفاعلي 
التاريخ، لكّن الفال�شفة كانوا ما يزالون يخ�شون اأن ُترهبهم هذه الق�شوة، وكانوا ي�شتب�ِشلون يف 

�شبيل قهرها، يف �شبيل تخّطيها.
لكّن هايدغر، على العك�ص متامًا، تزيَّد، فهو اأكرث ق�شوًة من ممّثلي التاريخ الُق�شاة؛ 
لأّنه قبَلهم. واإّنا َلنت�شاءل عّما اإذا كان يعي هذه الق�شوة، ونت�شاءل اأي�شًا : كيف كان يكت�شف 
هذا ؟ لأننا ل نعرف ن�شو�شه القا�شية اإل منذ ن�ْشرها، لحقًا، يف موؤّلفاته الكاملة. وهو الذي 

ْرها وارثون اأو باحثون. ر هذه املوؤّلفات بنف�شه، وفيما بعد مل ُيح�شِّ ح�شّ

األي�ست هذه املوؤّلفات من�سورة بعد موته ؟
وهذا  موته.  بعد  لُتن�َشر  اأعّدها  الذي  هو  لكّنه  موته،  بعد  من�شورة  فهي  اأبــدًا.  ل، 
نادر احلدوث. مثاًل مل ي�شتدرك كانط اأو جان-جاك رو�شو اأو فولتري موؤّلفاتهم الكاملة، ومل 
اأّيامهم الأخرية. لكّنهم مل يبحثوا عن  ين�شغلوا بها. ماتوا وا�شتمروا يف الكتابة اأحيانًا حتى 

ى موؤّلفاتهم وجُتَمع وُتن�َشر.  معرفة كيف �شُتح�شَ
ر موؤّلفاته الكاملة، فقّرر كّل �شيء، واأعّد  اأّما هايدغر فكاَن اأّوَل فيل�شوف هاّم ح�شّ
اخلطواِت كاّفة، واختار النا�شر، ووّقع عقودًا، و�شرح الأمور يف و�شّيته. وماذا جند يف هذا ؟ 
جِند ن�شو�شًا �شنيعة �شريرة للغاية، ُتعاِدل ق�شوُتها ق�شوة اأ�شواأ خطابات الفوهرر. اإّن هاهنا 
بق�شوته  ُيعنى  ونراه  قوّي طبعًا،  عقل  هايدغر  لأن  الب�شري؛  العقل  ُلغَز  غريبًا،  فل�شفيًا  ُلغزًا 

مثلما ُيعنى طّباخ مبطبخه. ل�شّك اأّن هذا ا�شتثنائيٌّ اإىل حّد ال�شذوذ. 
هذه  يتمّثل  اأن  الآن  احلايل  ع�شرنا  على  لذا  الع�شرين.  القرن  �شّر  نا،  �ِشرُّ هاهو 
ْرب من هذه الفل�شفة املُ�ْشِكرة. فثّمة  اخلمر ع�شرية اله�شم قلياًل، اأن يتمّثل الإفراط يف ال�شُّ
نوع من املر�ص الفل�شفي بعد هايدغر اإذا جاز لنا القول، وعلى القرن احلادي والع�شرين اأن 
الذين  الهايدغرّيني  لأن  يفعل ذلك من خالل خ�شومٍة هائجة؛  وهو  موقفًا من هذا،  يّتِخذ 
�شًا، ل يريدون حتى قبول روؤية ُلغز الق�شوة الهايدغرية.  غدوا اأكرث �شراوًة وا�شطرامًا، وحتمُّ
ل ُيريدون اأن يتحّدثوا عنها، ول ُيريدون اأن يتحّدث عنها اأحد، ول اأن يعرفها اأحد. ويف الوقت 
جّدتهم  ُخ�شار  ب�شتان  يزرعون  كاأطفاٍل  بعناية  الن�شو�ص  هذه  ين�شرون  الذين  هم  نف�شه، 
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بعناية وُحّب، على حني اأّن يف هذا الب�شتان هيكاًل عظميًا هائاًل هو ذاته �شحية اجلّدة. هذا 
رهيب ... جّدتهم قاتلة ! هذا غري مُمِكن. وقعت اجلرمية يف ب�شتانها ال�شغري !

يبدو يل االآن، بعد اأن قراأت جمموعًة من موؤّلفاتكم الفل�سفية، ك� العقل ال�شردي 
 ،Le piège والتجربة ال�شردية، وحتّولتها الذي ذكرُته قبل قليل، والفّخ ،La raison narrative

ُت�سّكل حموَر فل�سفتُكم،  اأّن فل�سفة هايدغر  Langages totalitaires وغريها،  ولغات �شمولية 
فما قوُلكم يف هذا اال�ستنتاج ؟

احلقيقة اأنني داأبُت على البحث، فيما وراء هايدغر، عن ُجرح اللغة يف األف نقطٍة 
وُنقطة. لذلك اأعود كّل مّرٍة اإىل هايدغر من زاوية خمتلفة، متامًا مثلما اأفعل يف حواِرنا هذا.  

اأ�ستفِهم  اأن  اأُري��د  اّتخذها،  �سلبية  ملواِقَف  تعريًة  اللغة  ُجرح  البحُث عن  كان  اإن 
منكم عّما اإذا كان قد �سدر عن هايدغر �سيء ُيهاِجم فيه االأعراق والطوائف االأخرى، اأو 

االآَخر بوجٍه عام.
اإىل  ‘املدخل  وعنوانها   ،1933 �شنة  األقاها  التي  املحا�شرة  ن�ّص  ففي  طبعًا. 
وامليموين(،  ُر�ْشد،  ابن  فل�شفة  )اأي  اليهودية  العربية  بالفل�شفة  ُي�شّميه  ُيهاِجم ما  الفل�شفة’، 
ويُعّدها مو�شوَع ازدراء. وي�شتخدم بالأملانية ت�شمية ُت�شحِكنا يف فرن�شا هي‘اآرابي�ص هودي�ص’. 
اأّنه  اآخر غري  ل�شيء  ل  ٌق يف هجومه  حُمِ اأّنه  ويعتِقد  يجهله،  وهو  ُر�شد  ابن  ُيهاِجم  فهايدغر 
ترجموا  العرب  اأّن  يجهل  كان  هايدغر  اأّن  هذا  الأدهى من   ! الفل�شفة  يزدري هذه  بب�شاطة 
فل�شفة الإغريق وعلوَمهم اإىل اللغة العربية، واأبدعوا ِعلم اجلرْب، ومفهوم امليتافيزيقيا الذي 
ما كان لي�شتخِدمه لول فل�شفة اأبي ن�شر الفارابي. ذلك اأّن اأملانيا كانت غابة وح�شّية �شاع فيها 
اجلي�ص الروماين، ولّفْته الّرهبة، فخاف منها. والأملان يفتخرون باأّنهم اأخافوا الإمرباطورية 
انت�شارًا  وْقُعه  كان  امليتافيزيقيا،  مفهوم  دخلها  حينما  لذلك  املوِح�شة.  بغاباتهم  الرومانية 

كبريًا مل َي�ْشَع هايدغر ملعرفة م�شدره.

وهل كتب �سيئاً يدعم فيه الفوهرر ؟
كتب له نوعًا من بياٍن اأو اإعالن الإميان kenntnis الأقرب اإىل ما ُن�شّميه بالفرن�شية 
ها الآخر.  ها بع�شَ profession de foi. م�شموُن هذا الإعالن ُيجيز اقتتاَل الأعراق، واإفناَء بع�شِ

هذا امل�شمون قائم على احتقار الآَخر، واحلال اأّن حمور فل�شفتي، النابع من ر�شالة الفل�شفة 
مبداأ  لأّن هذا هو  الآخــر؛  �شرد  اإىل  الإن�شات  يِجب  اإذ  الآخــر.  اإمّنا هو احرتام  اجلوهرية، 
الفل�شفة،  يف  �شيٍء  اأّي  يفقه  ل  رُجل  اإىل  الفل�شفة  اختزل  فقد  هايدغر  اأّما  الأّول.  الأخــالق 
فر من الِفْكر، انعداَم الفكر، وهايدغر رَكع اأمام هذا الِفْكر  هو هتلر.هتلر مُيثِّل الدرجة �شِ

املنعدم.
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اأين نيت�سه من هذا كّله ؟
اآه ! نيت�شه على النقي�ص من هذا.

َم يتميَّز هذا  اإذاعياً ُم�سل�ساًل، واأّلفتم عنه كتاَبني، فِبِ لقد قّدمتم عنه برناجماً 
�ض ؟ الفيل�سوف الذي ي�سُعب فهمه على غري املتخ�سِّ

نعم، قّدمت عّدة حلقات خالل ال�شنة �شفر من هذا القرن. مل اأهِدف من هذا اإىل 
اأن اأترك ب�شمًة على الع�شر، بل كان الأمر حم�ص ُم�شادفة. ا�شتغرَقِت احللقات �شيف العام 
2000. وكنُت اأقّدمها يوميًا ما عدا يوم الأحد. جاءت الغاية من هذه احللقات تكملة ملا بحثته 
يف كتابيَّ عن هذا الفيل�شوف املُدِه�ص بفكره النقدي. فهو ُيحاور ذاَته حتى َليح�َشب املرء اأّنه 
متناق�ص. غري اأّنه، يف حقيقة الأمر، كان يحُلم بكتاٍب كبري مات من دون اأن ُينِجزه هو اإرادة 
اأعيننا يف كّل حلظة.  اأمام  ال�شائدة الذي يحدث  الِقَيم  بناه على فكرة انقالب  القّوة الذي 
هذا  فلول  الأمــور؛  عظائم  به  ترتهن  الذي  التاريخ  ِبُعْنف  نيت�شه  يقبل  الفكرة،  هذه  بح�شب 
الُعْنف ملا كانت الإمرباطوريات. وحيث اإّن كّل �شيٍء يف التاريخ ُعْنف، وغزو ثقايف، فلن يكون 
ثّمَة من تاريٍخ مكتوب من غري التاريخ الواقعّي. اإّنها �شرورة الإن�شات اإىل اأحداث التاريخ. 

عر.   واجلدير بالذكر اأّن هذا الإن�شات ق�شّية جوهرّية يف ال�شِّ

ت االآن اإىل تلك االأزمة االقت�سادية وما ينتج عنها من اأزماٍت �سيا�سيٍة  كيف �سُنن�سِ
القت�شاد  يف  واملُ�شتقبل  والُفقاعة،  الأزمــة،  كتابكم  نُعّد  اأن  مُيِكن  وهل  ح��اّدة،  واجتماعية 
ال�شردّي ال�سادر �سنة La crise, la bulle et l’avenir dans l’économie narrative ،2010 نوعاً من 
االإن�سات الذي ي�سي باأّن االمربيالية، ُم�سِعلَة االأَزمات، تكاد تعجز عن جتديد نف�سها من 
�ض. مّما يقود العامَل كّله اإىل حاّفة الهاوية كما ُيفَهم  خالل العوملة واقت�ساد ال�سوق املتوحِّ
اأ�سوَد  ُثْقٍب  من قوِلكم يف الكتاب : »االقت�ساُد العاملي ُيواِكب االقت�ساَد االأمريكي، باجّتاه 

ٍم حيث يبدو اأّن العالقات الدولّية وبقية العالقات جُتّرب خطر اأن يبتلعها« ؟ نَهِ
َمن ُي�شِعل الأزمات ؟ هذا هو املده�ص كتجريب. اإذ ُتعّلمنا الأزمة، بطريقة ما، �شيئًا 
ي�شتغرق  كان  فما  الَفورّي.  على  ا�شتغاٌل  هو  الذي  املُعا�شر  التوا�شل  يف  اأ�شلوبنا  عن  جديدًا 
عقودًا بل قرونًا ِلُينَقل، ُينَقل الآن فورًا وبالتايل ُيطريِّ الأزمة. مّما يجعل منها حيوانًا فوريًا 
وقد  اأ�شهر،  عّدة  اأملانيا،  اإىل  ت�شل  ا�شتغرقت، كي  �شنة 1929  كاأزمة  اأزمة  اأّن  طائرًا. ذلك 

تاأّخرت الأزمة الأملانية �شنة عن الأزمة الأمريكية. 
الآن، كّل �شيء فوري. وهو، يف الوقت نف�شه، ُيعّلمنا َفورية القت�شاد العاملي وجانبه 
ال�شحري من جهة، وماأ�شاته من جهٍة اأخرى. كما اأنه ُيظهر القّوة ال�شردية التي ُتدير النوع 
الو�شائل  ب�شرعة  ال�شوء،  ب�شرعة  الآن  املنت�ِشر  ُيَق�ّص،  ما  ُيقال،  ما  اأّن  نرى  حيث  الب�شري. 
ال�شمعية الب�شرية احلالية، هو، يف اآٍن معًا، قّوة ال�شرد الب�شري الفائقة، مبعنى اأن القت�شاد 
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اأّننا عبيد  ل اإىل معرفة  ذاته �شردّي، وعلينا بالتايل اأن ن�شمع اأنف�شنا ونحن نح�ِشب، اأن ن�شِ
�شردنا اأو اأ�شياده. اإذًا يتحّتم علينا اأن ُنح�ِشن اإدارة ال�شرد الب�شري.

ينبغي، بغية اإدارة ال�شرد، اأن ُندير ال�شرد امل�شتقبلي اأي�شًا؛ اإذ ما معنى اأزمة ؟ اإنها 
اإفراط يف رهاٍن قادم، ومتويل بتق�شيٍط يبيع امل�شكن املُباع حتى قبل اأن ُي�شَكن. وقد راأينا هذا 
النا�ص جميُعهم  ُيراد تطبيقه يف فرن�شا. �شوف ي�شري  الذي كان  املجنون  الأمريكي  النظام 
ماّلكني لأن يف اإمكانهم اأن ي�شرتوا كلَّ �شيء فورًا بالنطالق من ل�شيء. وما هذا اإل �شرٌب من 
َمني اللذين انت�شرا يف الوليات املّتحدة. ففي ُو�ْشع اأيٍّ كان اأن يذهب  ب والحتيال املُعمَّ النَّ�شْ
اإىل مكتٍب عقاري ويقول : »اأريد اأن اأ�شرتي ق�شرًا« وُي�شاأل : »هل معك مال ؟«، فُيجيب : »لي�ص 
معي مال الآن، ولكّني مع ذلك �شاأ�شرتي !«. لي�شت هناك م�شكلة. وهكذا ي�شرتي ق�شرًا ويبيعه 

يف عملّية افرتا�شّية. 
غري اأّن َمن ي�شرتي منزًل لي�شكن فيه، منزًل من اأجل اإقامة عائلته كّلها، �شُيطَرد 
منه بعد �شنَتني، و�شياأتي رجال ال�شرطة لإخراجه منه، لأّنه عجز عن ت�شديد القر�ص. هذا 
هو الرهن العقاري. وقد دخلت هذه القرو�ص الوهمية، والحتيالية يف احلقيقة، يف امل�شارف 
بو�شفها ِقَيمًا، وغدت قَيمًا فا�شدة. ما اأغرب اأن تكون القيم القت�شادية فا�شدة، متامًا كما 
نبيع �شمكًة نِتنة. هذه هي القَيم القت�شادية التي ف�شدت ك�شمكٍة ُمنِتنة. وهنا الغرابُة عيُنها. 
حينئٍذ ف�شدت امل�شارف كّلها، حتى امل�شارف الأملانية، نتيجة قَيم كانت قد بيعت 
ُطردوا  لكنهم  ثمن،  بال  منازلهم  ا�شرتوا  لأُنا�ٍص  فران�شي�شكو،  �شان  اأو يف  اأجنلو�ص  لو�ص  يف 
منها، ُطردوا من منازلهم، بينما كانت القَيم الفا�شدة تنتقل بني امل�شارف الأملانية وُتف�ِشد 
فا�شدة  قَيمًا  يحملون  كانوا  مّمن  فرن�شيني  اأو  ورو�ص  وبولونيني  اأملاٍن  اآخرين،  اأ�شخا�ٍص  قَيم 
يف م�شارفهم. هذا غري معقول ! ثّمة اإذًا نوع من الف�شاد املُتخيَّل للحقل الب�شري باأكمله. يا 
للده�شة ! هذا كما لو اأّن ُلغاِتنا تف�شد. تخّيل ُلغاِتنا ُتْننِتُ يف املعاجم، واملعاجم فا�شدة. عندئٍذ 
�شتكون ُم�شطرًا لطرد الكلمات لأنها فا�شدة، ككلمات زائفة غري موجودة، �شَبق اأن ِبعَناها. 

ن.  وبالنتيجة، هانحن يف عامل من تخيٍُّل متعفِّ
هذا ما علَّمْتنا اإياه الأزمة الراهنة، الأزمة الأخرية الأكرث جنونًا اأي�شًا. لقد توّقفْت 
ب�شرعة؛ لأّن اللعبة �شرعان ما �شارت مك�شوفة يف النهاية. لذا كّفت �شريعًا عن اللِعب. ا�شتمّرت 
اأزمة 1929 فرتًة اأطول، ومع ذلك الأزمة احلالية اأخطر لأّنها ُتظهر لنا اأننا نعي�ص يف اخليال، 

واأننا عبيد اأمناط �شردنا. 

اأرقام  اأعلنت الواليات املُتحدة االأمريكية  اإن  اأّن االأزم��ة مل تنتِه بعد، فما  يبدو 
تُكن  مل  اإن  متوا�سعة  اقت�سادي  من��ّو  ُم��ع��ّدالت  االأوروب���ي  االحت��اد  ون�َسر  الهائلة،  ديونها 
معدومة، حتى تبنّي اأّن االقت�ساد العاملي على حافة االنهيار. فثّمة عّدة ُدَول اأوروبية ُتعِلن 

اإفال�َسها، اأو تكاد يف ظّل اأزمة حتتدم يوماً بعد يوم. ما حتليلكم لهذا الو�سع ؟
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تِطاآن على  الّلتني  الأزمة  اإىل حَلظَتي  الإجابة عليه  م  �شاأُق�شِّ �شوؤال مهّم جدًا  هذا 
تعود دومًا.  اأن  الأزمة القت�شادية مُيِكن  اأّن  ُعلماء القت�شاد  العاملي. فقد لحظ  القت�شاد 
ولهذه العودة دورتان : دورة ق�شرية تن�شاأ كّل ع�شر �شنوات، ودورة طويلة تن�شاأ كّل خم�شني 
الأزمــات  عــودة  دورات  انتظام  د  لر�شْ ال�شعي  عليها  ينطوي  التي  املُفارقة  تخفى  ول  �شنة. 
القت�شادية : لئن كانت الأزمة تعبريًا عن عَدم انتظام القت�شاد، فكيف ينتِظم الالُمنتِظم ؟

ي�شتغرق انفراج الأزمة الق�شرية عّدة اأ�شُهر، وبعدها ينطِلق القت�شاد من جديد 
كما ح�شل مثاًل �شنة 1973، حني ن�شاأت اأزمة ال�شكك احلديدية وت�شنيع املعادن. اأّما انفراج 
الأزمة الطويلة الأعمق والأخطر من الأوىل في�شتغرق وقتًا اأطول، وغالبًا ما ُيف�شي اإىل كارثة 
�شيا�شية، اأي اإىل احلرب. لأّن البحث عن حل الأزمة ل يجري داخل القت�شاد، بل خاِرجه. 
املرتبطة  البلدان  اقت�شاد  اإىل  تنتقل  ُثّم  تقّدمًا،  الأكرث  القت�شاد  الأزمة يف  اأعرا�ص  تظهر 
به. متامًا مثلما ن�شهد اليوم حيث تنتقل الأزمة من الوليات املتحدة الأمريكية اإىل الحتاد 
لون  ها مُمثِّ الأوروبي، وحيث تتزامن الأزمتان الق�شرية والطويلة. مّما قد ُينِذر بحرٍب يخو�شُ

 .histrion شيا�شيُّون رديئون –كما ُيفيد معنى الكِلمة الإغريقية�
نعم، لقد اتخذت هذه الأزمة �شكل اأزمة 1929 بالإ�شافة اإىل �شرد �شيا�شّي؛ بحكم 
اأّن النازية التي كانت جمّرد مزحة، ُمّثلت باثني ع�شر نائبًا، قفزوا فجاأًة اإىل مئة، اإىل مائتني، 
اإىل خم�شمائة. ملاذا ؟ لأّن انتقال الأزمة من اأمريكا اإىل اأملانيا �شنة 1930، اأدى اإىل انت�شار 
ع قاعدته بتجنيد العاطلني عن العمل. وهكذا �شاروا  البطالة الذي اأتاح للحزب النازي اأن ُيو�شِّ

اأ�شياَد اأوروبا كّلها، واأ�شعلوا احلرب يف العامل كّله. كان اليابانيون متوّرطني يف هذه احلرب. 
ة اجلي�ص الأملاين حني و�شل اإىل باري�ص. اليابانيون، الذين كانوا  لعّلك تعرف ق�شّ
ديكتاتورية  احلقيقة  يف  وهم  الإمرباطور،  ِظّل  يف  اليابان،  يف  ال�شلطة  يحتكرون  ع�شكرّيني 
�شيء  هذا  باري�ص.  مدينة  الأملــان  اأ�شدقاوؤنا  احتّل  قد  ها   : فجاأة  لأنف�شهم  قالوا  ع�شكرية، 
قّرروا  اإلهًا. حينئٍذ  �شنخلق  ؟  نفعل  اأن  فما ع�شى  �شيئًا،  نفعل  اأن  اأي�شًا،  نحن  وعلينا،  رائع. 
اإله. ولكْن بقدر ما  اأّن يف كل �شينتو ثمامنائة مليون  اإلهًا اإىل ال�شينتو. مع العلم  اأن ُي�شيفوا 
تكرُث الآلهة، تنعِدم متاثيلها. فلي�ص هناك لأيٍّ منها متثال يف املعابد اليابانية. املعبد الياباين 
ي�شُعب  حّدًا  الكرثة  من  تبلغ  الآلهة  لأّن  العّلة؛  اختلفت  واإن  امل�شجد  ُخلوَّ  التماثيل  من  خاٍل 
عنده تخ�شي�ُص متثاٍل لكّل اإله. لهذا ال�شبب، ل نرى يف املعابد اليابانية �شوى مراآة �شغرية 
ال�شم�ص  كلمة  لأّن  الإلهة.  وجه  اأي  ال�شم�ص،  قر�ص  غري  اآخر  �شيئًا  تعك�ص  ل  ال�شم�ص،  لإلهة 
موؤّنثة يف اللغة اليابانية. اإذًا اإلهة ال�شم�ص تقرتب من مراآة متّدها باجتاهها اإلهة �شغرية. لأّن 
اإلهة ال�شم�ص كانت قد تخا�شمت مع اأخيها، واختباأت يف مغارة. فغرق العامَل يف الظالم. وملّا 
اقرتبت اإلهة ال�شم�ص من املراآة املمدودة باجتاهها، راأت نف�شها يف املراآة، فانت�شر النور من 
املغارة اإىل العامل اخلارجي، وحل�شن احلظ، خرج العامَل من الظلمة. واإل مَلاتت املخلوقات 
كافة. اإنها عملية خلق فورية، تكويٌن يف مراآة. وهذا بالغ اجَلمال. فاملراآة اخل�شبية موجودة يف 
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هذه املعابد اخلالية، مع ذلك، من متاثيل 800 مليون اإله ي�شتحيل متثيلها. لذا قال اليابانيون 
مع  ال�شغري حتديدًا  لإمرباطورهم  معبدًا  فابتنوا  اإلهًا جديدًا.  ن�شنع  اأن  ينبغي   : لأنف�شهم 
بداية احلرب بني فرن�شا واأملانيا. فجاأة ابتدعت اليابان لنف�شها اإلهًا جديدًا هو الإمرباطور، 
لكن يف �شنة 1940 فقط، حني و�شل الأملان اإىل باري�ص، حني دخلها هتلر، �شار عدد الآلهة 

800 مليون اإله، واإله اإ�شايف. 
وقفُت، ذات يوم، اأمام هذا املعبد الذي كان قد ُبِنَي من اأجل الإله اجلديد. حقًا ! 
الإله.  لتمجيد هذا  ُمعلِّميهم  مع  التالميذ  ي�شل  وطنيًا حيث  مكانًا  كان  اإذ  فاتن.  معبٌد  اإّنه 
َفني، اأجنبي غريب،  فيقف التالميذ يف �شّف، والتلميذات يف �شفٍّ ُمقابل. وكان، يف و�شط ال�شّ
اأوروبي، هو اأنا. كان هوؤلء الأطفال ال�شغار ينظرون اإيّل وي�شحكون كما لو اأنهم ينظرون اإىل 
حيوان، اإىل بقرة بثالثة قرون، اأو اإىل حمار بثالث اآذان، اأو اإىل جَمل باأربعة اأ�شنام. كانوا 
التلميذات  بع�ص  مني  اقرتبْت  عجيب.  �شيء  اإىل  نظرتهم  اإيّل  ينظرون  بروؤيتي،  مب�شوطني 
وطلنب مني اأن اأمهر لهّن توقيعي كما لو كنُت جان بول �شارتر، اأو ملك اجنلرتا. كنُت �شبيهًا 

باإلٍه ا�شتثنائٍي، اأو مبجنوٍن ا�شتثنائي، بجنوٍن ي�شل اإىل هذا املكان.  

ا كنتم، يف نظرهم، اإلهاً كواحٍد من اآلهِة املعبد ؟ اأو ُرمبَّ
لي�ص متامًا كاإله املعبد. لأن التالميذ كانوا ي�شحكون اأي�شًا، والُبنّيات يطُلنَب توقيعي. 
كان هذا �شيئًا خاّلبًا. اإّنه جمال اجلن�ص الب�شري الغريب عن ذاته قلياًل حُل�شن احلظ. لكّن 
انكما�ص الب�شرية على ذاتها اأمٌر رائع؛ لأنها ما تزال غري متعّودة على نف�شها، وهي ل تعرف 

نف�شها حقًا، وما تزال يف حاجٍة اإىل ما ُيعلِّمها اأ�شياء عن ذاتها. 

اأال مُيِكن اأن يعني هذا، يف النتيجة، اأّن الفرد يعي�ض اأزمة عميقة تع�سف بعامَلنا 
الراهن ؟

يِجد الفرد نف�شه، حاليًا اأّنه، يف قلب هذه الأزمة، اأمام مرايا ُمتعّددة، كالأطفال 
اأمام ظهور اأجنبي غريب ذي اأنٍف حاّد بدل اأن يكون ُم�شّطحًا اأكرث. اإّنها، بطريقة ما، اإن�شانيٌة 
ى هذا لأّن قرو�ص امل�شارف تنطلق من جديد، وُتقِلع،  �شّوهت نف�َشها، وطبعًا �شرعان ما ُي�شوَّ
وُتعيد ابتداع خيالت جديدة. لكّن ُجرحًا ين�شاأ حينئٍذ من هذا كّله، وفجاأة يبدو اأّن طاقات 
جديدة ُتوَلد منه اأي�شًا. ومن هنا اأَِجد من الأمور اخلارقة اأن اأرى بغتًة يف العامَل العربي هذه 
اأّنه �شيء ُمواٍز  النتفا�شة اجلديدة متامًا. فهل لهذا عالقة بنوٍع من اأثر الأزمة املتوّثبة، اأم 

لأزمة القَيم القت�شادية الثقيلة، التي تتعّذر معرفتها، اأم اأّن �شيئًا اآخر قد انتف�ص ؟
اإّن ثمة بلدانًا تتحّرر من قيودها اخلا�شة، وبلدانًا تتحّرر عفويًا مثلما فعلت تون�ص، 
واأخرى، كم�شر، بانتفا�ٍص اأعمق لأّن م�شر بلد كبري. هذا البلد هو، مبعنى من املعاين، منبعنا 
جميعًا. ُثّم اإن هناك بلدانًا اأكرث ماأ�شاوية، وهنا، ويف كّل يوم، ل نعرف ما الذي �شيح�شل، 
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فاأية مراآة جديدة �شتعك�ص الإ�شعاعات التي ُتر�شلها الطاقة الب�شرية، وما الذي �شيخرج منها؟ 
د  ُيج�شِّ اأّن هذا  اأم  ؟  �شراعًا جديدًا  ُخ�شنا  اإذا  الدم،  �شنغو�ص يف  ؟ هل  �شي�شتعل  الذي  ما 

ال�شعادَة املن�شودة ؟ 
علينا اأن مُنِعن النظر قبل النُّطق باأيِّ ُحْكم !

حتى بالد اخلليج الأبعد تنتف�ص، اإذ مل يُكن الأمر مبجمله اإل ح�شابات م�شرفية 
التي  النفطية  الطاقة  الأر�ص،  اأعماق  امل�شتمرة على طاقة  امل�شاربة  نوعًا من  اإل  بالتحديد، 
هي عمالت �شعبة، واأ�شكال �شغرية من حياٍة مدفونة كالكنز املخزون منذ ماليني ال�شنني، 
َف�ص، كما تقول، يف خم�شة  وفجاأًة تنفجر على �شطح التاريخ، اإذ اإّن انتفا�شًا يح�شل خفيفًا كالنَّ
بلداٍن عربّية. انتفا�ص هذه البلدان يجعلنا قِلقني على م�شري بع�شها، ونخ�شى اأن يكون �شببًا 
يف التعا�شة بدل اأن يتمّخ�ص، على الفور، عن ال�شعادة واحلرّية. هذا ما نرجو اأن يتحّقق الآن 
وطاولت  موؤمتراٍت،  يف  للم�شاركة  مّرات  عّدة  زرته  اإذ  جيدًا،  اأعرفه  الذي  البلد  تون�ص،  يف 
م�شتديرة، وحلقات بحث بع�ص الأ�شدقاء كتلك احللقة الفريدة التي جمعتني بـ »كلود �شيمون«  
Simon الذي نادرًا ما كنُت األتقي به يف باري�ص. اأّما يف تون�ص فقد اأم�شينا، ملن مبنا�شبة هذه 

احللقة البحثية، عّدة اأّيام يف مكان ُي�شبه فردو�شًا حقيقيًا. تون�ص بلد حممّي، حتى اإّن فقره 
فيه  ولأّن  اأخرى،  القت�شادية كما هي حال بالد عربية  العا�شفة  قلب  لي�ص يف  لأّنه  يحميه؛ 
تاريخًا طوياًل من تراث قرطاجة والتقاليد الرومانية. فالآثار الرومانية، يف قرطاجة وتون�ص،  
اأكرث منها يف فرن�شا. وَلطامَلا حملْت تون�ص الطابع الروماين اأكرث مّما حملْته فرن�شا الغالّية. 
الرومانية،  امللحمة  اأبطال  فمنه  ُمرتاكبة.  داخله عّدة مرايا  �شاحر يحمل يف  بلد  اإذًا  تون�ص 

اأبطال فرجيل. 

ما الذي توؤول اإليه اليوم حال �ُسّلم الِقَيم كالذوق ال�سليم، واحل�سا�سّية اجلمالية، 
ها، من االآن و�ساعداً، جُمّرد تقاليد باقية من االإرث االإن�ساين  والف�سول املعريف. هل �سنعدُّ
�سبكة  ع��ن طريق  ال��ع��امَل  م يف  املُعمَّ ل  التوا�سُ م��ن  الهائلة  امل��وج��ة  ه��ذه  اأم���ام  ينهار  ال��ذي 

االإنرتنت ؟  
ر فّظ؛ لأّنه ينقل البتذال باأ�شهل الطرق  نعم، كان لهذا التوا�شل العام جانب ُمنفِّ
واأَتَفِهها. وهاهو انتفا�ٌص جديد يبزغ فجاأًة. اإنها احُلرّيات، و�شروب اجلَدل، واأحداث عّمت 
وغنًى،  �شحرًا،  متمّيزة  حلظاٍت  كانت  لكّنها  النا�ص.  منها  �شِخر  َلطاملا   1968 �شنة  فرن�شا 
اًل. فقد اعتدنا، نحن الكّتاب مثاًل، على اأن نلتقي كّل يوم. وما كان هذا ِلَيح�شل �شابقًا  وتوا�شُ
اأبدًا. كّنا، قبل هذا التاريخ، نلتقي بني حنٍي واآخر؛ لأننا اأ�شدقاء ُقدامى. نتناول الغداء معًا كّل 
�شنتني مّرة. اأو كّنا نلتقي مبنا�شبة ثقافية جديدة ا�شتثنائية. اأّما بعد اأحداث 68 فتغرّي الأمر، 
حتى لقد اأطلقنا على النَف�ص الذي اأتت به ا�شَم ‘ثورة’ من باب املجاز. ما اأروع الوقت الذي 
اأم�شيناه خالل ال�شهرين اللذين اأعقبا هذا التاريخ ! كان يجتمع ع�شراُت، بل مئاُت الكّتاب كّل 
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يوم، فيتبادلون الآراء، ويتوا�شلون توا�شاًل اإبداعيًا �شّجل حلظًة ل نظري لها. 
ر له اأن يتحّدث مع نف�شه حلظة بلحظة،  يف العامَل العربي الآن حركة �شعبية قد ُتي�شِّ
ويف  وال�شورة.  للمعلومة،  فوريًا  انتقاًل  ر  توفِّ التي  احلديثة  الّت�شال  و�شائل  من  ُم�شتفيدًا 
على  رقابتهم  اأجهزة  اإىل  ُي�شيفوها  اأن  احُلّكام  اأراد  التي  التلفزيونية  القنوات  اأّن  اعتقادي 
وا عن اآرائهم، واأن يتبادلوا اأفكارهم  �شعوبهم، اأتاحت للنا�ص، اإىل هذا احلّد اأو ذاك، اأن ُيعربِّ
ل عرب �شبكة الإنرتنت التي لي�ص مبقدور  ب�شكٍل مل ياألفوه من قبل. واإذا اأ�شفنا اإمكانات التوا�شُ
عها للرقابة الكاملة، اأمكننا الَقول اإنَّ العامَل العربي هو الذي يتحّدث مع نف�شه  اأحٍد اأن ُيخ�شِ
ل  )لأننا  ر�شائل  من  الآن  عنه  ينتج  قد  فما  امل�شاِلح.  ُلعبة  تخنقه  األ  ناأمل  جديد  ب�شوٍت 
ن�شتطيع اأن نتنّباأ مبا �شوف يح�شل يف اليمن. ول نعِرف بدّقة ما الذي يجري يف �شورية التي 
�شِهدْت عا�شمُتها ولدة مفهوم امليتافيزيقيا(، من انت�شاٍر �شردّي، ي�شتحّق اأن ُيعريه الآخرون 
اآذانًا �شاغية. ال�شرق الأق�شى )اآ�شيا الق�شوى، التي ما تزال ُلغزًا يف نظرنا، كال�شني مثاًل، 
اأو الهند( ُرمّبا ُي�شغي الآن اإىل العامَل العربي لكي يعرف ماذا �شيفعل بُحرّياته  اأو اليابان، 
التي طاملا ُحِرم منها، باألواِن ا�شطهاده وما ُيالِزمها ! لأّن األوان ال�شطهاد ما تزال يف ال�شرق 
الأق�شى ُتنيخ بثقلها كاأّنها الغطاء ال�شاغط، باملعنى الذي عرّب عنه ال�شاعر بودلري حني قال : 

»تبدو ال�شماُء ثقيلًة، �شاِغطًة كغطاِء الِقْدر.«
لنا  تقول  اأن  مُيِكن  الذي  فما  هناك.  قلياًل  الغطاء  هذا  ُيرَفع  فقد  ؟  يدري  وَمن 
ال�شني، التي هي احتياط هائل من احلكمة والتاريخ، والُعنف، عن هذا كّله، عن هذه احلرّية 
وا اإىل احلرّية. لكْن َمن يدري ؟ هذا  اجلديدة ؟ ُرمّبا ُيعلِّم العرُب ال�شنَي �شيئًا اإذا ما اأف�شُ

ُي�شِبه لغز الفارابي الذي اأتى بامليتافيزيقيا اإىل باري�ص. 

ِلنُعد اإىل م�ساركم ال�سعري. فما االآفاُق التي اأوحت بها اإلهة ال�سعر، وما االآفاق 
اأّن ثمَة، يف بع�ض االأحيان، خلطاً بني  اأعني  اأمام الفل�سفة ؟  عر  اأن يفتحا ال�سِّ التي مُيِكن 

ال�ِسعري املُتخيَّل، وفل�سفة اخليال.    
ثّمة،  كان  الرابعة ع�شرة من عمري. حيث  الق�شائد وجودي يف  اأنــارت  لقد  حقًا 
حتى ذلك احلني، ما ُي�شبه اإرها�َص النهار كما ُي�شّمى الَفْجر عادًة، يف بداية نور اليوم. وقد 
�شبق اأن عرفت يف الرابعة ع�شرة �ُشعرائي الثالثة الكبار : مالرميه، ورامبو، وبودلري الذين 
هم اآلهة �ِشْعرنا الثالثة. ما قراأت اإل �ِشعَرهم خالل اأ�شهٍر و�شنوات. وما كنُت قادرًا على قراءة 
�شيء اآخر اإىل درجة اأنني امتلكُت ق�شائدهم يف ذاكرتي، وكنُت اأ�شمعها كّل حلظة، واأحفظها 
ُلغاٍت  اأرفقتها بق�شائد من  ُثّم  اأبدًا.  تِغب عن بايل  اأتعّلمها، ومل  اأن  عن ظهر قلب من دون 
اأُخرى منها ال�شعر الإنكليزي اأوًل كال�شاعر كيت�ص الذي اأحببته كثريًا، وك�شعراء متاأّخرين مثل 
هوبكنز، وال�شعر الأملاين ثانيًا وخ�شو�شًا هولديرلني، وريلكه، وغوته طبعًا الذي اكت�شفته يف 

�شهر ت�شرين الأول/اأكتوبر �شنة 1940. 
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�شيء،  كّل  اأغلق  �ص،  متوحِّ قا�ٍص  جي�ٌص  احتّلها  التي  باري�ص  اإىل  عائدًا  كنت  حني 
�شيئًا عن  قراأُت  قد  اأكن  ومل  عامًا،  ع�شر  كان عمري خم�شة  لغوته.  فاو�ست  ة  ق�شّ اكت�شفت 
هذا ال�شاعر حتى باللغة الفرن�شية؛ لأنني توّجهت اإىل الأدب الإنكليزي منذ طفولتي وبداية 
مراهقتي. وعندما در�شت الإغريقية، كنُت تعّلمُت الإغريقية القدمية. وملا مل يكن مُمكنًا اأن 
ندر�ص اإل ُلغًة حّية واحدة، اخرتُت الإنكليزية. والآن اأِجُدين اأكت�شف اللغة الأملانية، ُلغة العدو 
املُحتّل، واأكت�شف، يف اآٍن واحد، حليفًا جديدًا، �شديقًا يتحّدث ب�شوٍت ُمنخف�ص، هو غوته. ويف 

زمٍن لحق، اكت�شفت �ُشعراء اأملانيِّني ُمعا�شرين. 
من  هذا  يف  يبدو  ما  ُي�شِحكك  قد  اأملانيا.  مع  حميمة  �شداقة  ربطتني  ذلك،  بعد 
اإىل  املُق�ّشمة  برلني  البائ�شة،  برلني  الغربية،  برلني  اأملانيا  مع  كانت �شداقة  لكّنها   ! �شخرية 
يعي�ص  العامَل حيث  املنقطعة عن  املعزولة،  املدينة  َعِلقُت هذه  التي ع�شقتها.  برلني  ُجزاأَين، 
املتمّردين،  من  �شباب  اإنهم  الع�شكرية.  اخلدمة  من  ُمعَفون  جدًا،  ُمتميُّزون  رائعون،  �شباٌب 
من اأولئك الذين ل ُيريدون احلرب. ُيكافحون باأفكارهم من اأجل البالد التي تعاين ويالتها. 
وما كانوا ُيفّكرون اإل بالتظاُهر ِلُن�شرة فيتنام، اأو �شد احلرب يف فيتنام. ففي نظرهم، اإذا 
حّل الظلم يف زاوية من العامَل، ينبغي التظاهر ت�شاُمنًا مع اأولئك الذين ُيكابدون هذا الظلم. 
اأنهم كانوا حتت �شطوة ا�شتبداٍد غريب ُمنقطع عن اأُمم الأر�ص. اأرى اأّن هذا �شيء  واحلال 
ُيعانون يف  َمْن هم يف اخلارج،  اأجل  ال�شجناء يتظاهرون من  اأّن جمموعة من  لو  مُميَّز كما 
جزيرٍة تقع يف اجلزء الآخر من الأر�ص. اإّنه ال�شعور الكوين عند الإن�شان، كاأنه نب�ص القلب، 

خفقان الدم، والوريد، وال�شرَيان، واحلْلق. كان هذا جمياًل. 

لئن كان هذا عاماًل فّعااًل يف تكوين روؤيتكم ال�سعرية، فما الق�سيدة وفق هذه 
الروؤية ؟

واحد،  وقٍت  فيه، يف  نرى  اأننا  لو  كما  عامَل خا�ّص  اإّنها  ؟  الق�شيدة  ف  اأُعــرِّ كيف 
مت.  وُت على حاّفِة ال�شَّ املنظر واللغة حني تلم�ص الأ�شياء ذاَتها، حني يكون ال�شَّ

عراء االأملان  وما يكون هذا التعريف قيا�ساً اإىل روؤيتكم من ناحية، واإىل روؤية ال�سُّ
الذين اأّثروا يف جتربتكم ال�سعرية من ناحيٍة اأُخرى، اأعني هل هو قابٌل للت�سنيف �سمن 

االجتاهات املعروفة كالرومانطيقية، وال�سريالية، وغريهما ؟ 
اإمّنا  ل، لي�ص مفهومي عن الق�شيدة رومانطيقيًا ول �شرياليًا ول ما بعَد حداثي. 
التقاطًا  ال�شعر  يكون  َثمَّ  ومن  مادّيتها.  ْلب  �شُ يف  الأ�شكال  ُمباَدلة  املُباَدلة،  �ِشعُر  الق�شيدُة 

للحظة ذاتها يف ا�شتمراريٍة طويلة من الق�شائد.
عر هو �شماُع اللغة الب�شرية تخفق، كما ُيخَفق الدم.  تاأ�شي�شًا على هذا، اأعتقد اأنَّ ال�شِّ
ٍة كما لو اأننا  اإذ اإنَّ لها مو�شيقاها، واإيقاعها، و�شماعها، ونوعًا من حياة دموّية قلبية تظهر بقوَّ
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عر عن اللغة العاِرَية.  ن�شع اأذننا على نْب�ص قلب اللغات التي نراها تتفّجر. وبهذا يختِلف ال�شِّ
ي اللغة مبعنًى ّما. فهو ك�شماع نْب�ص ج�شم الإن�شان وقلبه، حيث ينبغي البحث عنه  فال�ّشعر ُيعرِّ
حتت الثياب، حتت ما يجعلنا اجتماعيني، اأَلوِفني. حقًا، ال�ّشعر يجعلنا ن�شمع دَم اللغة، هذه 
ل  ُن�شِكُته بطريقٍة من الطُرق. فهو منبوٌذ يف عامل التوا�شُ هي القوة الُكربى. وبالتايل، نحن 

الراهن، و�شار، يف الواقع، وحيدًا. 
دين كالآلهة : فيكتور هيغو  عُر يف املا�شي مِلكًا، وكان ال�شعراء الكبار مُمجَّ كان ال�شِّ
يف فرن�شا، وبايرون يف اجنلرتا اأو حتى �شيلي كانوا اأُمراء. وينبغي القول اإّن اأعظم ال�شعراء 
ظّلوا جمهولني قلياًل مثل كيت�ص عند الإجنليز اأو هولديرلني يف اأملانيا اأو بودلري ورامبو عندنا. 
اإذ مل يِزد ذْكر رامبو، يف كتب الأدب التي كنُت اأقراأها يف طفولتي، عن �شطرين يف الهام�ص ل 
رانه بو�شفه كاتبًا، بل بو�شفه �شخ�شًا جمنونًا، جمنوَن املِلك. وفجاأة غدا الأمرَي املُهيِمن،  ُي�شوِّ
عر املتمّكَن من اللغة. هذا النقالب يف الأو�شاع ُي�شعرين بالغبطة. فها نحن، فجاأًة،  اأمرَي ال�شِّ
اأكوام الأخ�شاب على بذرة  وُنعيد قراءته. نعرث يف  انعزاًل، ونبحث عنه  ال�شعَر الأكرث  ن�شمع 

الق�شيدة املُخّباأة حتت احلَطب. 

اإىل »ما يك�ِسف من �ُسرُتِ اللغة، ومن  عري قيا�ساً  احلّق اأّن حتليلكم االإب��داَع ال�سِّ
االأكرث  الديوان  عن  ل�سوؤالكم  يدفعني  اإليها«،  ت  ُنن�سِ يجعلنا  ك�سفاً  الداخلية  اإيقاعاتها 
عرية، وعن اأبعاده الفل�سفية، فالفل�سفة، يف راأيي،  تعبرياً عن هذا الك�ْسف يف جتربتُكم ال�سِّ

ك�ْسف واإن�ساٌت اأي�ساً.
عرية  حّقًا الفل�شفة ك�شٌف واإن�شات واإن ب�شورٍة اأُخرى. لذا اأرى اأّن اأكرث دواويني ال�شِّ
 .)1965( Couleurs pliées ة  َمطويَّ األواٌن  ديوان  قلبي،  اإىل  ها  واأََحبَّ الك�ْشف،  تعبريًا عن هذا 
ها فوق  اأَردُت اأن اأُبنيِّ من هذا العنوان املجازي اأّن عامَلنا الذي نعي�ص فيه يطوي الألواَن بع�شَ
الواقع  عليه ظواهر  تنطوي  ما  دقائق  تاأّملنا  واإذا  مّرة مبظهر خُمتِلف.  وكّل  الآخر،  ها  بع�شِ

الطبيعي والجتماعي، جاَز اأن ُنطِلق على عامَلنا ت�شمَية ’طاوي الألوان‘. 

يف الواقع، عندما قراأُت بع�ساً من ق�سائد الديوان الذي اأُِعيَد ن�سُره يف خمتاراتكم 
ال�سعرية ال�سادرة عام 2010، اعتقدُت اأّنكم تك�سفون الُبعد املكاين لكّل َلون، اإذ ياأتي اللوُن 
اللون  ُع��روق اجل�َسد واأع�سائه، بينما يتوّلد يف  ال��ّدم يف  ق  ْمَن �سياق تدفُّ االأحمر مثاًل �سِ
املقطع  اإىل  انتقلُت  اإن  الفراغ واالمتالء. لكْن ما  االأفقي، وميتزج  اجّت��اه اخلّط  الرمادي 
ورة. لذا  وث ال�سوداء، حتى اأ�سكلْت علّي ُمالحقة ال�سُّ ة جاّللة الرَّ التايل الذي يحكي ق�سّ
�ساأُحاول اأن اأُترِجم معنى هذا املقطع مبا ي�سمح باإظهار طاَبعه ال�سردّي للقارئ واإ�سراكه 
يف مو�سوع احِلوار، الأغتنم الُفر�سة من بعُد واأ�ستو�سحكم اأمَر العالقة ال�سردية بني هذه 

احل�سرة من جهة، وك�سف اأعماق اللغة واالإن�سات اإىل اإيقاعاتها من جهة اأُخرى.
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َروث  من  ت�شنع  لأنها  كذلك  �ُشّميت  التي  الروث  اأنَّ جالّلة  اأّوًل  ُنالحَظ  اأن  علينا 
احليوانات ُكراٍت ُتدحرجها، عمالقة بالقيا�ص اإىل حجم القملة والنملة. ومع هذا التهَمتها 
مل حّيًة، بعد اأن وقعت يف ُحفرٍة ُمنقِلبًة على ظهرها. ومع اأّن ج�شمها كان  جماعة القْمل والنَّ
يفقد ُجزءًا يف كّل حلظٍة، بقيت حري�شًة على البحث عن منفذ، ويف النهاية، خباأْت الال�شيء 

�ص الوجود باآخر ذّرة حياة، بقرن ا�شت�شعارها.  الباقي منها حتت كومِة اأ�شياء، وظّلت تتح�شَّ
اللغة  اأعماق  وك�شف  ة هذه احل�شرة  العالقة بني ق�شّ �شوؤال  �شاأُجيب عن  ُهنا  من 
بتاأكيد اأنَّ للُّغاِت جميِعها لونًا واحدًا. اإمّنا اللغاُت، بح�َشب ما اأرى، اهتزازاٌت ت�شدر عن لوحِة 
اأو بالفار�شّية، ت�شري لوحة  ُكِتَبت باللغة العربية  اإذا  اأنَّ هذه الق�شائد  اأنغاٍم واحدة. مبعنى 
عرّي اأن  دي ال�شِّ ْر�ِص اهتزاِز العامَل الذي يطوي الألوان كما قلُت. وكان َق�شْ دة جِلَ اأنغام ُمتعدِّ
َت اإىل هذا اجَلْر�ص اإن�شاتًا فل�شفيًا. لذا اأُعّد ديوان األوان مطوّية متثياًل لقفزٍة هاّمة يف  اأُن�شِ

جتربتي ال�شعرية، بل َدْعني اأُقل اإّنها قفزٌة انفجارّية. 

عر والفل�سفة ؟  ملاذا ؟ هل نتج االنفجار عن متا�ضِّ ال�سِّ
�ِشْعٍر فل�شفّي تبحث فيه الق�شيدة عن  الواقع، ديواُن  ! لأنَّ هذا الديوان، يف  ا  ُرمبَّ
ْوث ال�شوداء التي افرت�شتها  ة جاّللة الرَّ �شق الذري حِلركة اجُلزيئات. فاأنا مثاًل اأ�شرد ق�شّ النَّ
وُمفارقاتها  احل�شرات  حرَب  ر  اأُ�شوِّ اأن  الأولّية  غايتي  حّية.  وهي  والَقْمل  النمل  من  جماعٌة 
املُذهلة حيث تفرِت�ص ح�شراٌت �شغريٌة ح�شرًة عمالقة بالقيا�ص اإليها. ولكّن الغاية اجلوهرية 
اأن اأَتخيَّل قَلق ح�شرٍة �شتذوق طعم املوت. مثل هذا التخيُّل يوِجب القيام برحلٍة فل�شفيٍة طويلٍة 
و�شاّقة كي ُيتاح يل ال�شوؤال عن �شكل الكون الذي ُتدِركه جاّللُة الروث بو�شفها موجودًا خُمتَزًل 

اإىل اأدنى درجة. 
عر الفل�شفي اإذًا حماولٌة لالإم�شاك بحركة ُجزيئات الذّرة عرْب اكت�شاف ُجزيئات  ال�شِّ
اللغة. فالألفاظ امل�شتخَدمة، كما لحظَت، ُتخِرج اللغة من انغالقها ال�شطالحي، وتبعثها من 
جديد: اأ�شماء احل�شرات، واألوانها، واأع�شاوؤها، وحركاتها الدقيقة حني ُتواِجه اخلطر حيث 

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. 

ْوِث ال�شوداُء حّيًة  /  اْقُتِلع ُهدٌب من فوق جناِحها  /  جانب حّي باأكمله اأكلْتُه  /   الُتِهَمت جاّللُة الرَّ
ز  /  اجَلناُح  الُت  /  على الي�شار ينحني اإىل الداخل  /  يلَمُع الأ�شوُد املنفوُخ املُحزَّ َقمالٌت ُمرّق�شٌة ومَنْ

ى  /  الِغْمُد الدائرّي حتت اجلزء الالِمع  /  اجلزء العامِتُ يجمُع، والدائريُّ ينحني  /   املطويُّ املُغطَّ
ها فارٌغ /  تبحث احل�شرُة عن مكاٍن  حميطًا اهليلَج الأ�شوِد بالبيا�ِص  /  احُلفرة ُتقاِوم اجلاّللَة؛ فحدُّ

كًة قرن ا�شت�شعاِرها املُن�شِطر. مًة يف امل�شاء كّل �شيء فوَقها  /  حُمرِّ تغو�ص فيه  /  ُمكوِّ
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تبقى احلياة، يف قرون ال�شت�شعار، حتى بعد انتهاء اجل�َشد الذي التهمَته احل�شرات ال�شغرية.  

رة ؟ هل عرفت جتربُتكم الروائية مثل هذه القفزة املُتفجِّ
رة التي اأحدثها ديوان األوان مطوّية مع كتابتي  تقريبًا ! اإذ تزامنت القفزة املُتفجِّ
ُجرحها  وعن  العامَل،  مــُدِن  انفجاِر  عن  ُتعربِّ  التي   )1964(  L’écluse القناة  هوي�ُض  روايــة 
مة : برلني. وثّمة عالقة ترُبطها مبدينة اأُخرى جريحة  العميق اأي�شًا. اإّنها اكت�شاف مدينة ُمق�شَّ
كلتاهما   : ال�شرد  ُينتجه  كهربائيًا  م�ّشًا  يكون  يكاد  ما  فبينهما  القد�ص.  مدينة  وُمق�ّشمة هي 

ُمهّددتان بانفجاٍر جمهول قد يحدث يف اأّية حلظة ! 

حتى بعد انهيار اجِلدار، وبعد اأن كانت برلني �سبباً جِلراح الُقد�ض النازفة حتى 
االآن كما تعلمون.

يبقى  وبالتايل  الُقد�ص.  ُجرَح  اأي�شًا  �شّببْت  ولكّنها  خياليًا،  جمروحة  برلني  تبقى 
رْب. وِل�شرح  اجُلرح قا�شمًا ُم�شرَتكًا بني املدينَتني. وهنا اأقول : اإّن تاريخ اأوروبا غري قابل لل�شَّ
ح اأ�شياء كثريًة من العالقة بني املدينَتني.  هذا الأمر يلزم مليون كتاب. حتى اإنَّ ما مل ُيَقْل يو�شِّ

ا�ستعرمُت  التي  الروائية  �ُسدا�سّيتُكم  خ��الل  من  عنه  التعبري  حاولُتم  ما  اأَه��ذا 
ت�سميتها من اإ�سقاط �ُسدا�سي االأ�سالع املعروف عند با�سكال ؟

يف  وهو  با�شكال  ر�شمه  الذي  الأ�شالع  �ُشدا�شي  اإ�شقاِط  ر�ْشَم  اأُعيد  اأن  يل  ا�شمح 
اخلام�شة ع�شرة من عُمره. مما مُيِكن اأن يكون ُلعبَة طفٍل عبقرّي، وهي اللعبة التي اأّدت اإىل 
اكت�شاف الهند�شة الإ�شقاطية وو�شف ُنواة الذّرة. مع اأّن با�شكال مل يُكن يوؤِمن بالعلوم الذرّية.

ال�شكل التقريبي لإ�شقاط �ُشدا�شي الأ�شالع الذي ا�شتعرُته من با�شكال لأبني عليه 
�شكل �ُشدا�شّيتي الروائية هو الآتي :  

ُنــدِرك  ال�شردّية  ُمتوالياُتها  جتعُلنا  التي  دا�شّية  ال�شُّ من  ــزءًا  ُج مُيثِّل  ْلع  �شِ فكّل 
 ،Entre les rues ال�شوارع  )بني  الأوىل  الثالث  الروايات  نها  ُتكوِّ التي  فالُثالثية  تداُخالِتها. 
رواية  يف  اأي  الرابع،  اجلزء  يف  ها  �شَ ِق�شَ ت�شبك   )Battement وَنْب�ص   ،La cassure والِك�ْشر 
رد يف رواية هوي�ص القناة لرتبطها جميعًا يف  Analogues. بينما تاأتي رباعية ال�شَّ ُمتناظرات 
رواية الطرواديني Les Troyens، رْبطًا عن ُبْعد )انظر : الوتر الأ�شود يف ال�شكل(، تاركًة املجال 
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لإدراك تداُخلها عن ُبْعٍد اأي�شًا. 
دا�شّية يف تلك الفرتة من التاريخ )بني عاَمي 1958 و 1970(، مل  حني اأّلفت ال�شُّ
ولعّل  الكّمي.  التفاُعل  واكت�شاف   ،Aspect اآ�شبيه  اآلن  جتربة  جُمَريات  معرفة  باإمكاين  يكن 
: هل  ال�شرد  ُتثار على �شعيد  اأ�شئلٍة  ُتتيحه من  ما  الفرن�شي  الفيزياء  الأهّم يف جتربة عامِل 
مُيِكن اأن نتحّدث، يف امل�شافة بني ُعن�شرين، عن ف�شاءات �شردية ‘كمّية’ ؟ اأو بالأحرى، هل 

مُيكننا اأن نتحّدث عن تباُدل كّمي يتجّلى يف التفاُعل ال�شردي ؟ 

ُيقال : ‘ال�سعر ديواَن العرب’، اأّي اأّنه، ا�ستناداً اإىل نظريتكم ال�سردّية، تاريخهم 
اأنف�سهم. فهل عندكم فكرة عن طبيعة هذا  اأنف�سهم، ومع  الذي من خالله حتّدثوا عن 

ال�سعر، عن ف�سائه ال�ّسردي، عن �سعرائه البارزين ؟
عراء العرب. بحثُت عنهم يف املا�شي، وما اأزال اأبحث عنهم  نعم اأعِرف بع�ص ال�شُّ
على كّل حال. طامَلا فعلُت ذلك، حتى لقد ان�شرفُت، يف فرتة من حياتي، للبحث عن املتنبي 
فيه.  اأبحث  اأترك مكانًا مل  القدماء. مل  العرب  �شعراء  اأعظم  اإّنه  بغداد،  قيل يل، يف  الذي 
العربي. وذات يوم، اكت�شفُت �ُشعراء  ال�شعر  النهاية وقعُت عليه يف ُمقتطفاٍت خاّلبة من  يف 
اجلاهلية، �ُشعراء تاألُِّق اللغِة العربية التي خرجت من اأح�شائها املُعّلقات الع�شر. وعرفُت اأّن 
من �ُشعراء املُعّلقات َمِلكًا �شاًل، وعبدًا، و�شعلوكًا، واأّن لكلٍّ منهم م�شريه اخلا�ّص. اإّنهم جميعًا 

مثل رامبو، تائهون يف ف�شاء �شا�شع.
يعرف  العربية وهو ل  ُلغز اجلزيرة  باحثًا عن  رامبو م�شى  اأّن  اأظّن  هذا غريب، 
عنها �شيئًا. وقد يكون هناك، يف الف�شاءات نف�شها، �شمع الكالم عن املراأة التي يعي�ص معها 
يف اأثيوبيا، وا�شطحبها معه اإىل عَدن عّدة اأ�شهر ُثم اأرجعها حيث رف�ص اأهل عَدن بقاءها لأنها 
اأثيوبية قادمة من الطرف الآخر للبحر. وحتى هنا، يف هذه احلرية، �شادف رامبو قوانني 
كالألغاز. فهل مُيكن اأن تقَبل امراأٌة قادمة من الطرف الآخر للبحر يف بلٍد جديد ُيقيم فيه ؟ 
ُرمّبا عِمل يف عدن، وُرمّبا �شكنها لأنها كانت مكانًا ُمقاباًل ملئذنٍة من دون جامع. واإنه ل�شيء 
يف منتهى الغرابة اأن توجد بالُقرب منه مئذنٌة من دون جامع ! قد تكون هذه احلال وحيدًة 
يف العامَل، اأو على الأقّل، يف عَدن. يبدو �شحيحًا اأّن املنزل الذي �شكنه كان ُم�شبعًا بالقهوة. 
اإذ ُيفرَت�ص اأّنه جعل بيته م�شتودعًا �شخمًا للنُبّ اإىل درجة اأن بذوره كانت عالقًة باجلدار. اإذًا 
كان رامبو ي�شتورد القهوة، والأواين، والأ�شلحة ويذهب لبيعها يف اأثيوبيا، على الطرف الآخر 

للبحر الأحمر. ثّم يعود اإىل عَدن التي كانت مدينته، عا�شمته. 
اجلزيرة  �شبه  ُعمق  من  العربية،  العبقرية  منها  انطلقت  التي  النقطة  طبعًا  هنا 
العربية التي عرفت ممالَك عديدة م�شيحية ويهودية ا�شتقى منها الإ�شالم بع�شًا من طاقته. 
فبع�ص �شحابة الر�شول اأتوا من تلك املنطقة. حتى اإنها ُتعطينا انطباعًا بوجودنا يف منبٍع هو 
اإل ال�شحراء.  املِلكة الرائعة بلقي�ص، و�شّد ماأرب، وحدائقها اخلاّلبة، يف مكان مل يبق منه 
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والذهب،  العطور،  اإّنها طريق  اإىل جّنة.  ال�شم�شي  املاء، حّولت اجلحيم  لكّنها حني حجزت 
واحلّج، واللغات، والقهوة، والتوابل. لقد ِهْمُت بهذه الآثار الإن�شانية كّلها، بهذا املكان الذي 

�شبقني اإليه �شاعرنا رامبو. 
كنُت اأقراأ �ِشعَره يف اأثناء نزولنا من �شنعاء اإىل عَدن، ومرورنا مبدينة تعز الواقعة 
على الزاوية متامًا. وهناك تناولنا طعام الغداء جال�شني على اأوراق نخيل عري�شة حّلت حمّل 
الطاولة. كنت اأقراأ با�شتمرار ر�شائل رامبو. ولالأ�شف كان قد اأ�شدرها نا�شٌر فقرٌي يف كتاٍب، 
فتحّول بني يدّي اإىل غبار. حني عدُت اإىل فرن�شا، مل يُعد الكتاب موجودًا. كان كتابًا من رمل. 
وكانت هناك مذّكرات رامبو التي �شّجل فيها مراحل احت�شاره : اإ�شابة �شاقه بالورم، ونقله 
على اأكتاف احلّمالني يف اأرا�شي اأثيوبيا الوعرة و�شوًل اإىل ال�شاطئ حيث ُيبِحر من هناَك اإىل 
اأثينا، ومنها اإىل مر�شيليا، ثّم اإىل م�شقط راأ�شه. رحلة املذّكرات التي �شلكت �شبيل النتقال 
من مكاٍن اإىل اآخر، وبهذه الطريقة، رحلٌة ُمده�شة؛ لأّنها كّونت كتابًا ا�شتطاع اأن ي�شتمّر، اإذ 
كان يكتب فيه رامبو كل يوم كلمَتني اأو ثالثًا، كلمات هي يف احلقيقة ق�شائد ُمكّثفة وافَية. لأن 

ِر اللغة.  ال�شاعر بقَي حتى اآخر حلظة من حياته يف تفجُّ
تاجر  اجلـــّوال،  البائع  الأعــمــال،  رجــل  ر�شائل  ر�شائله،  من  النا�ص  �شِخر  َلطامَلا 
ال�شحراء، قائلني : لكّنه مل يُعد �شاعرًا، بل �شار ذا اأ�شلوٍب وِعر، يبحث عن ك�شب التالري، 
اآنذاك. فكيف غدا  ُعملة الإمرباطورية النم�شاوية-الهنغارية التي كانت عملة عاملية رائجة 
التالري عملة التجارة يف البحر الأحمر ولي�ص يف هنغاريا ول يف النم�شا موانئ ُتذكر. كان مُيكن 
اأن تكون هذه العملة اجلنيه الأ�شرتليني اأو الدولر، غري اأنها كانت، على نحو غريب، التالري. 

وكان النا�ص يقولون ربحُت مائة تالري، كما ُيقال الآن عن الدولر مثاًل.
مّني  تقّدم  اأعلى جَبل،  الوعورة يف  �شديد  مكان  اأت�شّلق  كنت  اأنني حني  والطريف 
�شّبي وعر�ص علّي اأن اأ�شرتي »تالريًا«، فا�شرتيت قطعة نقدية من التالري النم�شاوي ُنق�شت 

عليها �شورة اإمرباطورة النم�شا. يا َللم�شادفة ! حتى يف النم�شا مل اأِجد هذه العملة !

هل تعرفتم على �سعراء عرب ُمعا�سرين يعي�سون يف باري�ض اأو يف البالد العربية؟
كنُت اأعرف �شاعرًا كبريًا لكّنه لالأ�شف رحل عن ُدنيانا، هو كاتب يا�شني. اإّنه اأخي 
الروحي. اأحببُت كتَبه، واأ�شلوبه النرثي، ورواياته وق�شائده، وديوان اأ�شعاره الرائعة اأي�شًا التي 
ُتَعّد نوعًا من امللحمة غري املُكتِملة، على �شكل مقاطع. جمعتها �شّيدة يف كتاب جميٍل يحتوي كّل 
ما عرثْت عليه من كتاباته. مل اأكن اأترك هذا الكتاب من يدي. ولكرثة ما قراأته فقدُته. هذه 
ة اأو يف ُركٍن من البيت.  . ت�شيع اأحيانًا يف مكتبتي اخلا�شّ اأََحبَّ الكُتب اإيلَّ هي عادتي. اأفقد 

واحلّق اأّن اأكرث ما ا�شتحوذ اإعجابي رواية جنمة التي اأرى اأنها ق�شيدة ُمفَعمة بال�شعرية.
التقيت كاتب يا�شني عّدة مّرات، وذات مّرٍة اأر�شل اإيّل اآتيكا، الفتاة التي من اأجلها 
كتَب م�شرحيًة مل ُتن�َشر اأبدًا. وفيها تقع اآتيكا البائ�شة يف جتاُذٍب بني ُمْفٍت وحاخام. اإذ يجهد 
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كلٌّ منهما لهدايتها اإىل دينه، بينما كان هّمها اأنها عا�شقة، وتبحث عن اإلٍه حُتّبه. كما اأر�شل 
اإيّل ق�شائده املكتوبة بالفرن�شية لأختار منها ما مُيِكن جمعه يف ديواٍن ون�شره. لكّني �شمعُت 
اأحد  اإدارَة  ال�شلطاُت  عليه  اقرتحْت  وهناك  عّمه.  وفاة  اإثر  اجلزائر  اإىل  عاد  اأّنه  حني  بعد 
امل�شارح. وهكذا ا�شتقّر يف وطنه ومل يُعد اإىل فرن�شا. كانت اآتيكا تنقل اإيّل من وقٍت اإىل اآخر 
ر�شائل منه، يخربين فيها عن اأحواله. ُثّم انقطعت عني اأخباره واأخبارها حتى �شمعت بخرب 

وفاته املوؤ�شف �شنة 1989.
اأدوني�ص، روعة ال�شعر العربي يف  اأي�شًا، على راأ�شهم  التقيُت �شعراَء عَربًا اآخرين 
هذا ال�شرق ال�شاحر، �شرق اآ�شيا يف نظر اأهل بيزنطة الذين اأطلقوا ا�شم مدينة �شغرية على 
قاّرة �شا�شعة. قراأت اأدوني�ص قبل اأن اأعرفه. اأدخَلني عامَلَ �ِشعره اأحُد الأ�شدقاء التون�شّيني. ثّم 
التقينا، وعملنا معًا، حتى اإنني كتبُت عنه يف موؤّلٍف جماعي بعنوان اأدوني�ض، �ساعٌر يف عامَل 
اليوم 1951-2000، اأُِعّد مبنا�شبة تكرميه، ون�شره معهد العامل العربي يف باري�ص. لقد �شّرفني 
الدم�شقي،  مهيار  خالل  من  اأدوني�ص  جتربة  فيها  ربطُت  مقالٍة  خالل  من  فيه  اأُ�شارك  اأن 
ي؛ ِلبيان كيف دّلنا اأدوني�ص اإىل طريق الأ�شل، اإىل  واملواِقف للنّفري، و�ِشعر اأبي العالء املعرِّ
ي التي هي ك�ْشف دائم  امَلْنَبع، طريق ُمغامرة اللغة يف َقْول ما ل ُيقال. ُمغامرة النفرِّ طريق 
الت�شاوؤل احلائر عن  ي يف  املعرِّ وُمغامرة  ُمتجّددة.  بدايٌة  �شيء  كّل  لأّن  ينتهي؛  حيث ل�شيء 

املعنى.  
كم اأ�شعدتني الأم�شيات ال�شعرية التي كنُت اأ�شمع اأدوني�ص خالَلها، بافتتاٍن وحمّبة، 
  ! الدم�شقي  مهيار  اأغاين  من  الفاتنة  املقاطع  تلك  وخ�شو�شًا  زة،  املُتميِّ بنربِته  �شعَره  يقراأ 
عر التي تفوق جوائز العامَل قاطبًة  وكم اأفرَحني نباأُ فوِزه، ال�شيف املا�شي، بجائزة غوته لل�شِّ
ِبُحكم ارتباطها با�شم �شاعٍر عظيم يتبّواأ ا�شمه قّمة الِقمم. اإمّنا ا�شتحّق اأدوني�ص هذه اجلائزة 
الرفيعة لأّنه �شاعُر احُلّب، وهو، يف راأيي، عمالق �ِشعر الأ�شالة الذي ي�شمل العاملّية ويتخّطاها 

يف اآٍن معًا. 
د مّرًة ثانية اأّن �ِشعر اأدوني�ص كان، كما ذكرت يف مقالتي يف تكرمي اأدوني�ص،  اأعود واأوؤكِّ
ري، اللغز العجيب ! الفيل�شوف  وراء اكت�شايف ال�شاعر الرابع، املت�شوِّف الغام�ص املُلتِب�ص، النفَّ
ُه المتداَد املتوا�شل لثقافة مدينة نيبور ال�شومرية، منارة الفكر. يا لها من رحلة  اأَعدُّ الذي 
معرفية اإبداعية تبداأ من �شومر، ومترُّ يف معّرة النُّعمان ُقرب حلب، لتنتهي عند اأوغاريت التي 

ُوِلد اأدوني�ص يف جواِرها ! 

عراء الفل�سطينيني ؟ وَمن تعِرفون من ال�سُّ
عرفت ال�شاعر الفل�شطيني حممود دروي�ص. حتى اإنني نّظمُت مهرجانًا �شعريًا يف 
اجلامعة الأوروبية لالأبحاث التي جنحُت يف اإيجادها جاعاًل مقّرها يف َدْيٍر قدمي قريب من 
قد  كنت  الذي  دروي�ص  ق�شائد  نقراأ  ونحن  طريفة  �شهرة  اأم�شينا  للقطارات.  اإ�شت  حمطة 
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�شادفُته يف اإحدى مكتبات باري�ص. حتّدثنا قلياًل عن اليمن التي كان قد تكّلم عنها يف مقابلة.  
والأهّم من هذا اأنني �شاركت يف اأُم�شيَتني �شعرّيتني له، على الطرَفني املُتقابَلني للعامَل العربي: 
الأوىل يف بغداد، والثانية يف الرباط. ويف املُنا�شبَتني كلَتيهما، كان اجلمهور ينت�شي بطريقة 
اإلقائه الآ�شرة. الطريف اأّن الذين نّظموا الأم�شية، يف بغداد، جعلوا مكاين يف و�َشط ال�شّف 
اأخيه. ف�شعرت بافتتاٍن  اأمام  الأّول، حيث كنُت ُمقابَل ال�شاعر دروي�ص كاأٍخ يقف وجهًا لوجه 
ينقلها  التي  عر  ال�شِّ �شعرُت بح�شا�شية  اللغة، متامًا مثلما  ب�شحر مو�شيقى  �شعرت  ف،  ُيو�شَ ل 

ال�شاعر اإيّل، واإىل اجلمهور باللغة العربية. 
مل اأ�شمع يف حياتي �شدًى مُماثاًل يف اأّية ُلغٍة اأخرى، حتى يف الوليات املتحدة حيث 
ُت�شمع الق�شائد ب�شغٍف، اأكرث مما ُت�شَمع هنا يف فرن�شا. اأعتقد اأّننا كّنا، يف فرن�شا، �شّباقني 
اأبدًا. كّنا  اإحياء الأم�شيات ال�شعرية الكثرية. ويف حلظٍة معينة، مل نُعد نفعل ذلك  عامليًا يف 
ُنحيي هذه الأم�شيات يف املكتبة الأمريكية، على ر�شيف نهر ال�شني، ُمقابل كاتدرائية نوتردام، 
هو  وويتمان  الأمريكية،  ويتمان  مكتبة  ا�شمها  كان  جوي�ص.  الكاتب  يوم  ذات  ا�شتقبلت  التي 
الذين  ال�شود  عراء الأمريكيني  بال�شُّ ‘والت’. كان هذا املكان عامرًا  ال�شاعر الأمريكي  حفيد 
كانوا يعي�شون ق�شائدهم بطريقٍة ا�شتثنائية كاأنها اجلاز، كاأنها مو�شيقى. اأعود واأقول : كّنا، 
نا توّقفنا عن اأن  يف مرحلة من املراحل، الأوائل يف هذا املجال، واخل�شارة اجل�شيمة الآن اأنَّ

عر، فما بالك بالنرث.  نقراأ ال�شِّ
كان بع�شهم يقراأ ق�شائد نرثّية تطفح بال�شعرية. وقد ُقِرَئت يف تلك املكتبة ق�شائُد 
ُقّراء  عّدة  تعاَقب  لذا  حا�شرًا.  يكن  مل  اأدوني�ص  اأّن  املوؤ�شف  من  دروي�ص.  وحممود  اأدوني�ص 
على اإن�شاد �شعره. اأعتقد اأّنها كانت احلال الوحيدة التي �شمعت فيها مواجهة ق�شائد هَذين 
اإبداعيًا  ُمثلَّثًا  اأّن  ال�شوري. واجلوهرّي عندي  وال�شاعر  الفل�شطيني  ال�شاعر  معًا،  ال�شاعرين 

ري، وحممود دروي�ص.  تكّون يف ذاتي، روؤو�شه هي اأدوني�ص، والُنفَّ
اأقوُل، يف النهاية، اإّن لدينا دومًا ر�شائل يتعنّي علينا نقلها يف ما بيننا. وعلينا اأن 
عر؛ لي�ص لأّنه يعود علينا بالفرح وح�شب، بل لأّنه يجعلنا نك�ِشف عامَلنا املُنهار،  نتعا�شد يف ال�شِّ

ون�شعى اإىل �شناعِة عامَل اإن�شايّن ُمعا�شر. 

اأوّد اأن اأ�ساألكم االآن عن االآفاق التي مُيِكن اأن يفتحها ال�سعر اأمام الفل�سفة، وذلك 
باأن ُنقاِبل بني احلْد�ض الفل�سفي واالإيحاء ال�سعري، اأو بني احلْد�ض واالإيحاء بوجٍه عام. 

فكيف تعِقدون االآ�سرة بينهما ؟
اأقول اأّوًل اإّن الفل�شفة الإغريقية التي كنا نتكّلم عنها قبل قليل ُوِلدْت من ق�شيدة 
لربمنيد�ص،  الطبيعة  يف  ق�شيدة  اإّنها  الإطــالق.  على  اإدها�شًا  الق�شائد  اأكــرث  هي  رائعة 
دا�شي نف�شه  املكتوبة على طريقة هومريو�ص نف�شها، وبالإيقاع نف�شه، وعلى البحر ال�شعري ال�شُّ
اأي�شًا، اأي كـ االإلياذة واالأودي�ّسة. فعن اأّي �شيء حُتّدثنا الق�شيدة ؟ حُتّدثنا عن املوجود، عن 
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الوجود. لكّن الكلمة الإغريقية احلقيقية هي l’étant ،املوجود. هذه الكلمة من اللغة الإغريقية  
الهيلينية، اأي، بال�شبط، من اإغريقية اآ�شيا. َفِاليانّيا هي يونان ال�شّفة الآ�شيوية لبحر اإيجة، 
وَبرمنيِد�ص كان هيلينيًا من اإيطاليا. لأّن الهيلينيني بنوا ُمُدنًا اإيطالية على ال�شاحل، بالقرب 

من نابويل. 
اآٍن معًا.  ق�شيدة في الطبيعة مليئة بالألغاز، بالغة التجريد، رائعٌة ور�شينة يف 
ُب بناُت ال�شم�ص العذراوات، البارثينات كاإلهة البارثيون، ِجياَد  تقول الق�شيدة ما معناه : ُتدرِّ
ْبَن معها ال�شاعر الذي تقوده اجلياد والأفرا�ص ِل�شماِع الإلهة التي  ال�شم�ص، واأفرا�َشها، وُيدرِّ

حُتّدثه عن الَكون. 
عر مل يبَق منه اإل مقاطع، �شظايا  قبل برمنيد�ص بقليل، كتب هرياقليط�ص نرثًا كال�شِّ
ذهني  بلبلت  التي  الق�شيدة  اأّن  اإل  ملتحَمني.  ُوِلدا  والفل�شفة  عر  ال�شِّ اأّن  يعني  مّما  ُلغة.  من 
واأحببتها كما مل اأُِحّب اأية ق�شيدٍة اأُخرى، وُرمّبا اأنا الآن غري قادر على اأن اأُحّبها كال�شابق، هي 
‘املقربة البحرية’ لل�شاعر بول فالريي حيث تنبعث اأ�شداء الفال�شفة الإغريقيني، وخ�شو�شًا 

اأ�شداء برمنيد�ص.

وحيث اللغة امل�سرَتكة بني الفل�سفي وال�سعري، األي�ض كذلك ؟
للفل�شفة،  ُحّبه  بعَدم  اأّن فالريي كان يفتخر  الرغم من  اللغة ذاتها. وعلى  متامًا، 
باأكملها  الغريبة  اأو بجهله لها، فهو، من دون �شّك، �شاعٌر فيل�شوف. حفظُت هذه الق�شيدة 
عن ظهر قلب، ومن كرثة ما رّددتها، كنُت قادرًا على اأن اأُ�شِمعها لنف�شي من اأِلفها اإىل يائها. 

كذلك كنُت اأحفظ عن ظهر قلب ق�شائد بودلري كّلها. 
�شفحات.  اأربــع  عن  تزيد  ل  فهي  جــدًا.  البحرية’ طويلة  ‘املقربة  ق�شيدة  لي�شت 
رامة. ويف الواقع  عر �شكُله �شديد ال�شّ لكّن مقاطعها �شخمة وموّقعة، وهي مُتّثل نوعًا من ال�شِّ
هواية  يف  فالريي،  خالل  من  ف�شرعُت،  الفل�شفة،  عامَل  اأدخلتني  الربمنيدّية  اأ�شداءها  فاإّن 
الأكرث  كثافًة،  الأكــرث  اللغة  �شكل  اإّنها  ؟  النهاية  يف  الق�شيدة  جوهر  فما  وُحّبها.  الفل�شفة 
اإ�شعاعًا، ويف الوقت نف�شه الأكرث �شرّيًة. هَي ُلغز لأّنها اأكرث تاأّلقًا من جانب، واأكرث خفاًء من 
املُتاألِّق. كان، من جهة،  ال�شعر  ال�شعر اخلفّي على  انت�شر  الفرن�شية،  اللغة  اآخر. ويف  جانٍب 
العظيم  ال�شعبي  وب�شداه  ا�شتثنائي،  ب�شكل  الغزيرة  الهائل، مبوؤّلفاته  املُتاألِّق،  ال�شاعر  هيغو 
اإذ خرجت باري�ص كّلها لت�شييعه �شاعة موته. لكْن، يف الوقت ذاته، ال�شاعر اخلفّي هو الذي 
انت�شر، كمالرميه ورامبو، ال�شاعَرين اللذين مل يكن يعرفهما اأحد تقريبًا من ُمعا�شَريهما. 

�ص  رامبو مل يكن معروفًا على الإطالق. حتى لأذكر يف طفولتي، اأّنه مل يُكن ُيخ�شَّ
اأّنه  واأعتقد  ُيذَكر يف هام�ٍص �شغري.  له حتى ف�شل واحد يف كتاب، حتى �شفحة واحدة. بل 
اللغة الإيطالية يبلغ عدد  اأّي �شاعٍر يف العامَل. ففي  اأكرث من  الآن ال�شاعر الفرن�شي املقروء 
الن�شخ املطبوعة من ق�شائده اأرقامًا خيالية : ع�شرات اأو مئات اآلف النُّ�َشخ ُتقراأ يف اإيطاليا، 
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يف اإيطاليا الفتّية.
القّوة.  باِلغ  لكّنه  ُمغِرقًا،  ُلغزيًا  َجْر�شًا  �شعره  لأّن يف  بِقَي خفّيًا  فقد  اأّما مالرميه 
وهذا ما مُيّيز ال�شعراء الِكبار. ولل�شعر الفرن�شي، على نحٍو غريب، �شدًى كبرٌي يف رو�شيا، ويف 

اليف، �شدًى ناجٌت عن الق�شائد اخلفّية. ولعّل هاهنا اجلميل يف الأمر. العامَل ال�شُّ

اأّن��ه جميل الأّن��ه خ��ارج عن  اأم  هل يعني ه��ذا، على جماله، خروجاً عن امل��األ��وف، 
املاألوف ؟

�شِهد  الع�شرين،  القرن  بداية  ففي  جوانبه.  من  جانب  يف  املاألوف  عن  خلروجه 
ال�شعر تفتُّحًا مفاجئًا يف رو�شيا، تغلغل لحقًا يف الثورة الرو�شية بكثري من الزخم والقّوة. لكّن 
ال�شعراء الفرن�شيني الذين ُعرفوا يف رو�شيا اآنذاك هم بالتحديد مالرميه، ورامبو، وفريلني، 
ًة،  ولي�ص فيكتور هيغو. ومن بني ال�شعراء الأحدث املعروفني جدًا يف العامَل، ويف رو�شيا خا�شّ
بول اإيلوار، من خالل ق�شيدته ‘حرّية’ مثاًل. ثّمة ق�شائد ودواوين �شعر وا�شعة النت�شار يف 

العامَل العربي، اأذكر منها، على �شبيل املثال، ديوان لوي�ص اآراغون جمنون اإل�سا. 
ْيت،  عرفُت اآراغون يف �شيخوخته اخل�شبة. لقد كان حقًا ال�شاعر احلّي ذائع ال�شِّ
كرواية  رائعة  روايــاٍت  لالإعجاب،  مثريًة  ن�شو�شًا  يكتب  كان  وُعمقها.  حياته  برثاء  امل�شهور 
االأ�سبوع املُقّد�ض التي يتفّرد فيها بطريقة و�شفه عودة نابوليون، وهروب امللك لوي�ص الثامن 
ع�شر �شاعدًا باجّتاه بلجيكا، ورواح اجلنود وجميئهم حيث ينزل بع�شهم للعثور على نابوليون، 
خالل  يتالقون  كانوا  امللك.  مع  يهربون  كانوا  لأّنهم  بلجيكا  باجّتاه  الآخر  بع�شهم  وي�شعد 
هم ِبَبع�شهم الآخر، على األ ُيحارب اأحُدهم الآخر؛  مرورهم ويحر�شون على األ ي�شطدم بع�شُ
يف  التاريخ  تّيار  هو  الذي  نف�شه،  التّيار  نف�شها،  احلركة  نون  ُيكوِّ اأنهم  على  مّتفقني  كانوا  اإذ 

الجتاهني، القادم واملُن�شِرم.  

د هذا موقفاً �سعرياً ؟ اأال ُيج�سِّ
اأجل ! اإّنه موقف �شعرّي مطلق يدخل فيه الر�ّشام العبقري جرييكو الذي مات �شاّبًا. 
اإذ كان يف هذا امل�شهد واحدًا من جنود امللك. لكّنه مل ياأبه بامللك، بل كان يبحث عن الفتيات 

اجلميالت العابرات، لري�شمهّن اأو، على الأرجح، لُيغازلهّن. 
اآراغون اإن�شان ا�شتثنائي بحّق. كان الليل جماَل عمله اليومي. اأذكر اأنني حني اأكون 
عائدًا اإىل البيت، األتقي به خارجًا من بيته كي يبداأ يومه ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف لياًل. 
لن اأن�شى اأبدًا ما كان يقوله يل وهو ميّر من جانبي : »ا�شمع ! �شادفُت اأ�شياَء كثريًة ُمدِه�شًة يف 
حياتي، غري اأن ال�شيخوخة اأكرُثها اإدها�شًا.« يخرج، يف �شيخوخته املُ�شِرقة، �شاعيًا ليبداأ يومه 

ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف لياًل ! اإىل اأين كان يذهب ؟ ل�شُت اأدري !
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االآن بعد هذه اجلولة ال�ساملة يف �سرد الكون واالآخر، اأ�ساألكم : كيف ت�سرحون 
ْلِب الفكر الفل�سفي ذاته ؟   مفهوم االآخر، ومفهوم االآخرية يف �سُ

ر اأملاين هو هو�شرل. لكّن تلميذه،  هذا ِفعُل قراٍر فل�شفي جميل جدًا ياأتينا من ُمفكِّ
ره. من الغرابة اأن ت�شهد الفل�شفة الأملانية ُلعبًة كهذه حيث يخون  الذي خانه، بنى عليه وطوَّ
الوجَهني  اأن  الثانوية،  يف  طالٌب  واأنا  تعّلمُت،  هايدغر.  هو  اخلائن  التلميذ  اأُ�شتاذه.  التلميذ 
خان  هايدغر  اأن  اأعرف  اأكن  مل  وهايدغر.  هو�شرل  هما  الأملانية  الظاهراتية  يف  البارَزين 
املوقف جزئيًا،  هذا  يبدو  قد  �ُشّقته.  ليبقى يف  يكفله  اأن  على  ُيوافق  اأّنه مل  حّد  اإىل  اأُ�شتاذه 
ذهبت  النازية،  بداية  الثالث،  الرايخ  بداية  يف   : الفل�شفي  الّرهان  يف  اخلطورة  بالغ  ولكّنه 
�شاحبة ال�شّقة التي كان ي�شتاأجرها هو�شرل اإىل هايدغر رئي�ص اجلامعة، وقالت له : �شاأُقّدم 
ِكرائها. فرف�ص، ومل  الفيل�شوف هو�شرل، ويتمّكن من جتديد  �ُشّقتي حتى تكفلوا  جلامعتكم 
ُي�ْشِد لأ�شتاذه حتى هذه اخلدمة الب�شيطة ! يا له من اأمٍر خُمِجل ! لي�ص هذا من كرم الفيل�شوف 

يف �شيء ! اإّنه الفيل�شوف الرديء، الفيل�شوف اخلائن !
وباملقابل كان هايدغر اأّول من اأثار م�شاألة الآخر : ما معنى اأن اأكون مع الآخر ؟ 
ُيثري امل�شاألة بوح�شيٍة اأيقظت �شوؤاًل من ُعمق الفل�شفة : ما الآخر فل�شفيًا ؟ ديكارت مثاًل مل 
اإذا كان يف ذاتي �شّك، واإذا كنُت   : يطرح هذا ال�شوؤال، بل تفّرغ ِلفكره الذي ُيربِهن ال�شّك 
اأعرف اأنني حمدود الرغبة، واملعرفة، اأو الرغبة يف احُلّب، يف اأن اأعِرف الآَخر، فمعنى ذلك 
ني، وهذا ال�شيء هو ‘َنْق�ص الوجود’ dé-être. مّما يفرت�ص يف ذاتي ‘ح�شور  اأّن �شيئًا ينق�شُ
قّوًة لنهائية ب�شكٍل كامل’. الفكرة رائعة، لكن ل وجود لالآخر يف الذات حيث ينعِقد نوع من 

احلوار بني النهائي والالنهائي. 
هو�شرل  لول  يوَجد  اأن  مِلفهومه  كان  وما  الفل�شفة،  يف  موجودًا  الآخر  يُكن  مل  اإذًا 
ُتطَرح  املاأ�شاة حيث  ل  الآَخر. وهنا حت�شُ ف  ُتعرِّ اأن  الفل�شفة  اأّن على  اللذان وَجدا  وهايدغر 
فكرُة وح�شيِة الآَخر التي انحاز اإليها هايدغر اإىل حّد اأّنه قال يف البيان الذي كتبه لهتلر كما 
مًا يف  األ يخُرج من ظالمّية الُعنف، ُمقدِّ راأينا : ينبغي ال�شت�شالم لالإرهاب. فاختار بذلك 
الوقت ذاته �شورة ُمناق�شة ل�شورة الفيل�شوف املعهودة يف تاريخ الفل�شفة. الفيل�شوف الذي 

بدا دومًا اأّنه رُجل الف�شيلة الباحث عن احلقيقة. 
علينا، يف كوننا اجلديد، اأن ن�شع يف ُح�شباننا اإمكانية وجود الفيل�شوف ال�شّرير. 

ثّمة ثالثة مفهومات قد ُت�سِهم يف تو�سيح مفهوم االآخر، هي : الهوية العينية 
م، عرْب  ُق�سِّ العامَل  اأن  املُفّكرين  اإذ يرى بع�ض   .altérité identité واالآخرية  ipséité، والهوية 

ُيقال:  ك��ان  االإغ��ري��ق  �سيطرة  عهد  ففي  االأق���وى.  نظر  وجهة  من  اأ�سا�سها  على  التاريخ، 
اإغريقي/غري اإغريقي، ويف عهد االإمرباطورية الرومانية : روماين/غري روماين، ُثمَّ :  
اأوروبي/غري اأوروبي، واأمريكي/ غري اأمريكي، كما ُيقال االآن، يف ع�سر العوملة. فكيف ُنقيم 
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الروابط بني هذه املفهومات يف �سوء هذا التق�سيم ؟
مُيِكن اأن ُنرتِجم هذه الكِلمات الالتينية اجلميلة اإىل اللغة الإغريقية بكِلماٍت فّظة 
البوليتّيا )اللباقة  الذي هو يف  املواطن  اأي  الإغريقي،  »بربر.« فثمة، من جانب،  منها كلمة 
والأدب يف الفرن�شية(، والرببر، من جانب اآخر. فلماذا ا�شُتخِدَمت كِلمة الرببر ؟ لأّن كالمهم 

جُمّرد �شجيج غري مفهوم كما بّينُت �شابقًا.
لِكْن اإذا اأخذنا الع�شر الإغريقي يف اأوِج عَظمته، وجدنا اأّن الإغريق و�شلوا حتى 
الإ�شكندرية، ف�شملت اإمرباطورّيتهم م�شر، واأنطاكية، بالإ�شافة اإىل اأثينا. وبذلك كانت لبالد 
تُكن غاليا موجودة يف  والإ�شكندرية. مل  واأنطاكية،  اأثينا،   : اأ�شا�شية  م  الإغريق ثالث عوا�شِ
نظر من كانوا يعي�شون �شمن هذا املثّلث. كانوا يجهلون وجود الغالطّيني الأدهى من الرببر. 
خيوٍل  على  جــاوؤوا  �شني،  متوحِّ الغالّيون  كان  الإ�شكندر.  ع�شر  ُقبيل  بغزوهم  بوغتوا  لذلك 
كالفّزاعات  ف�شارت  كال�شوك.  �شعُرها  ينت�شب  كي  اجِلْب�ص  عليها  و�شعوا  لأّنهم  كالقنافذ؛ 
التي تاأتي عاِدَيًة ُتغّطيها ِحراٌب من ِجْب�ص. دّق الغالطّيون اأبواب بيزنطة، فُذِعر الإغريقيون 
الذين كانوا فيها، وقالوا لهم : اذهبوا اإىل الطرف الآخر، اإىل َغالِطية التي �شنرتكها لكم. 
َغالِطية الواقعة على اجلهة املُقابلة للميناء، يف اجلهة الآ�شيوية من تركيا احلالّية. ثّمة يف 
اإىل جهة  اإذًا الذهاب  اأتاتورك. طلبوا منهم  اإىل جانب ج�شر  ا�شطنبول الآن ج�شر غالطية 
�شوا َغالِطَية. الغالطيُّون هم الرببر الذين عربوا البو�شفور، وكادوا  الأنا�شول، فذهبوا واأ�شَّ

يحتّلون بيزنطة. ومع اأّنهم اأُبِعدوا عنها، ظّلوا م�شدر ُرعٍب وقَلق.
هذه هي اإذًا ن�شبية النظرات املُ�شّلية والطريفة التي ت�شمح، مع ذلك، باإدراك كيف 

يبدو الآخر القاِدم على خيوٍل كالقنافذ ! 
حني كتب القّدي�ص بول�ص ر�شائله توّجه اإىل غالطية ولي�ص اإىل غاليا، لأّنه مل يكن 
يعرف اأنها موجودة اأ�شاًل. كانت غاليا رمز الرببرية املُطلقة، يف حني اأّن َغالطية اأقّل بربرية 

لأّن �شّكانها يتكّلمون الإغريقية قلياًل. 

هل غاليا هي التي �سوف ت�سري فرن�سا ؟ 
الغالّيون، الذين كانوا اأكرث بربريًة اأي�شًا، �شاروا جزءًا من الإمرباطورية الرومانية. 
تكّلموا الالتينية. وبداأوا يكتبون بها. فهناك ُمفّكرون لتينيون غاليُّون، وخ�شو�شًا املُفّكرون 
الدينيون. منهم مثاًل القّدي�ص هيلري الذي يتحّدث عن جامعة اجلن�ص الب�شري ُمتخّياًل، على 

نحٍو رائع، جامعًة ينت�ِشب اإليها الب�شر جميعًا.
اأّما الأكرث بربرية منهما، فهم الإفرجن الذين و�شلوا من جرمانيا، واأعطوا ا�شمهم 
لفرن�شا. والإفرجن احلقيقيون الآن هم الَفَلمنديون يف بلجيكا الذين يكرهون اللغة الفرن�شية، 
ول يريدون التكّلم بها. وهم ي�شغطون على احلكومة البلجيكية لتجعل اللغة الفَلمندّية ُم�شاوية 
للفرن�شية التي جاء ا�شمها منهم. معنى هذا اأّنهم �شاروا الآَخر املُن�شّق عن الذات. ياَل�ُشخرية 
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التاريخ ! �ُشخرية انق�شام اجلن�ص الب�شري التي ُتتيح لنا، على الرغم من هذا، اأن نرى الأ�شياء 
مقلوبًة ! فلو كّنا جميعًا ُمتجان�شني، ملا ا�شتطعنا اأن نرى جتربة الآخر بطريقة اأُخرى. 

اإزاء  بع�سها  �سلوك  اأن  يف  ال�سّك  التي  االآتية  لالأجيال  تتخّيلون  م�ستقبل  اأيَّ   
بع�سها االآخر �سيكون خُمتِلفاً ؟

ها اإىل بع�شها الآخر حني تلتقي، اأن تتفاهم  ح�شنًا ! اأرجو اأن ُت�شغي الأجيال بع�شُ
يف ما بينها، وت�شمع اأعماَق داخلها بالتبادل. اأعتقد اأّن اجلميل يكون بهذا ال�شتماع يف ما وراء 
يعمل حتديدًا يف  اإ�شغاًء �شامتًا  ثّمة  اأّن  َبْيد  اأ�شماعنا.  كّل �شيء عن  الذي يحجب  ال�شجيج 

اللحظة التي ل نتوّقع الإ�شغاء خاللها متامًا مثلما نلتقي ُم�شادفًة يف ال�شارع.

اأو ت�ساُدم االأديان عوامل ُتهّدد  اأُخرى، هل �سيكون التناُف�ض االقت�سادي  بعبارٍة 
م�ستقبل هذه االأجيال ؟

على اأية حال، ل ينبغي اأن يح�شل هذا. فال�شو�شاء املُت�شاعدة مّما ُن�شّميه بالأديان 
مو�شيقى ا�شتثنائية، نرغب يف الإ�شغاء اإليها، نرغب يف �شماعها. واأعتقد اأّن هذه املو�شيقى 
ُت�شّكل �شربًا من ال�شَجة ال�شمفونّية ال�شامية نَوّد اأن نظفر ب�شماعها مثلما نتمّنى اأن ُن�شّجل 

�شوت ُمطربٍة خاّلبة اأو �شوت حكيٍم جمهول �شي�شعى اإىل اأن ُيحّدثنا. 
فيها  بــاأّن  انطباع  لدّي  يتكّون  العربي،  العامَل  �شاحات  بع�ص  يف  النا�َص  اأرى  حني 
مت�شّولني جّذابني يخطبون الوّد لأّن لهم هيئًة واعدة بحكمٍة ما، حتى َلنح�َشب اأّنهم قد يكونون 
من اأمثال �شقراط، اأو من اأ�شحاب املعّلقات، من ال�شعراء اجلاهليني الع�شرة الذين عادوا اإىل 
ع�شرنا. ُرمّبا عادوا حاملني هذه الر�شائل التي كانت ت�شلني من كاتب يا�شني. يف البداية، 
اأُرا�شله مبا�شرة لأنني مل  Seuil للن�شر. �شاألت عن اإمكانية اأن  اإليه من خالل دار  كنُت اأكتب 
اأُعد اأراه، وطلبُت عنوانه، فقيل يل »لديه �شندوق بريدي«، واأعطوين رقم ال�شندوق، لكنه مل 
يُكن ُيقيم، بطبيعة احلال، حيث �شندوقه الربيدي. فهل عاد �ُشعراء املُعّلقات يف هيئة هوؤلء 
املت�شّولني لي�شلوا ما انقطع بيني وبني كاتب يا�شني ؟ اأم اأنهم عادوا ُيعّلموننا حكمتهم ؟ من 

َيدري ؟  

وماذا عن عالقاتكم باُلكّتاب واملُفّكرين الفرن�سيني، كمي�سيل فوكو، وبول ريكور، 
وبيار بورديو، وروالن بارت، وفيليب �سولري�ض وغريهم ؟

ح�شنًا. �شاأقول، بادئ ذي بدٍء، اإّن هذه العالقات نتيجة لقاءات هياأتها املُ�شادفة 
كان  ما  معلوم.  �شياٍق  و�شمن  حُمــّددة،  �شاعٍة  ويف  ُمعنّي،  يوٍم  يف  مواعيد  ن�شِرب  كّنا  حيث 
كانت  كما  ُم�شرتكة،  وُلغة  ُمبا�شر،  ح�شور  اأماكن  بو�شفها  الن�شر  ُدور  البداية،  يف  يجمعنا، 
رت  عليه احلال يف من�شورات Seuil و Gallimard حيث كنُت األتقي بهذا ال�شديق اأو ذاك. وي�شَّ
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مثَل هذه اللقاءات اإقامُتنا يف باري�ص، ففي فرن�شا، الكّتاب جميعًا ي�شكنون يف باري�ص. وحتى 
الفال�شفة الذين ي�شكنون مُدنًا اأُخرى، حا�شرون دومًا يف العا�شمة. هذا اأمٌر �شديد الغرابة؛ 
فثّمة، يف بَلد مثل اأملانيا لي�ص اأكرب من فرن�شا كثريًا، حتى اإّن م�شاحته اأقّل من م�شاحة بالدنا، 
اأكرث من مكان للقاء الأدباء والفال�شفة والكّتاب. لكْن عندنا املكان هو نف�ُشه دائمًا : باري�ص. 
َيق من ذلك، يف بع�ص اأحياء من باري�ص، يف بع�ص �شوارع من باري�ص. اأّما لقاء  بل يف نطاٍق اأ�شْ
بارت فكان دائمًا يف دار Seuil للعمل يف جمّلة Tel Quel طبعًا. فيما عدا ذلك، كان مُيِكن اأن 

األتقيه عند موري�ص نادو الذي كان يكتب يف جمّلته. 
الأمر نف�ُشه ينطبق على مي�شيل فوكو الذي كان يعمل معنا يف Tel Quel. فقد كانت 
اإىل حُماوراتنا على  ُي�شاف  ها.  ُن�ِشر بع�شُ اأو  الورق  اأحاديث بقيت على  اأحاديث مكتوبة،  لنا 
د متني يف تعرية األواِن املُعاناة الجتماعية،  هذا ال�شعيد، �شداقة حميمة جمعتنا، بل تعا�شُ
وُم�شكالت ال�شجون. ُع�شُت حّقًا برفقة فوكو، واأنا الذي وّرطُته يف ق�شية ال�شجن حني ات�شلُت 
اأ�شربْت  ال�شوربون، حيث  الطعام يف جامعة  ُي�شربون عن  ال�شجناء  باأن  واأخربته  به هاتفيًا 
اإحدى طالباتي ال�شابقات عن الطعام ت�شاُمنًا مع اإ�شراٍب مُماِثل يف اأحد ال�شجون. فذهب 
التي  فيها حُما�شراتي  األقيُت  قد  كنُت  ال�شوربون  قاعة �شغرية يف جامعة  لزيارتها يف  فوكو 
بل  وحت�َشب،  �شاعرة،  وهي  كالن�شي،  جونفييف  ا�شمها  كان  حت�شرها.  الطالبة  هذه  كانت 
جتِزم اأّنها من اأ�شٍل عربّي. اأعتقد اأّن هذا مل يُكن حقيقة؛ لأّنها مل تكن متِلك اأّي اإثباٍت عليه، 
واإن كانت تظنُّ اأّن اأُّمها من اأ�شل عربي. ويعود ترجيحها هذا النتماء اإىل ا�شم اأُّمها حاجو 
املُ�شتّق يف راأيها من حاّج. و�شواء اأ�شحَّ تف�شرُيها اأم ل، فقد كان يروُقها كثريًا اأن تكون عربّية.  

التقيُت ال�ساعرة جونفييف كالن�سي خالل الن�ساطات الثقافية التي كان ُيحييها 
م��ّرة حني  اآخ��ر  وكانت  دار الرم��ات��ان.  ُمنتدى  الكائن يف  العربية  والفنون  الثقافة  معهد 
عر�ست مع �سقيقها فيليب تان�سوالن م�سرحية مرورًا بجّنني، فهل تركْت اأثرها يف عِملكم 

الثقايف يف تلك الفرتة ؟
القاّرات اخلْم�ص’. لذلك   ‘�ُشعراء من  �شل�شلَة  ُتدير يف دار لرماتان  متامًا. كانت 
عرية الرائعة. �شاركت معي يف تاأ�شي�ص املركز الدويل لإن�شاء  اأحَيْت كثريًا من الأُم�شيات ال�شِّ
وكانت  ق�شّيٍة.  اأجِل  كفاٍح من  ِغماِر  دومًا يف  املتَِّقد  ِفْكُرها  لقد جعلها  عرية.  ال�شِّ الف�شاءات 
العالقة  مبو�شوع  الل�شيقة  تها  ق�شّ �شاأحكي  لذلك  الفل�شطينية.  للق�شّية  كبرية  رًة  ُمنا�شِ

املُعّقدة بني الذات والآَخر. 
التقيُتها اأّول مّرٍة حني كانت طالبًة عندي يف ال�شوربون حيث جاءت تطلب توقيعي 
ري احلرب اإىل اأملانيا الذي مات ُبعيد تهجريه وكانت  على وثيقة. فعرفُت اأنها ابنة اأحد ُمهجَّ
ما تزال طفلًة. فرتك موُته يف ذاتها اأثرًا عميقًا وقف على الدوام وراء قرارها النخراط يف 
ُكّل كفاٍح من اأجل احلقيقة، وال�شجاعة، وُن�شرة املظلومني. ويف النهاية، ومن فرط حما �شتها 
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العذوبة. طبعًا  بالغة  كانت  اأّنها  مع  بالُعنف،  الآخرون  فاّتهمها  مواِقَف عنيفًة جدًا.  اّتخذت 
حلظة  يف  املواِقف  اتخاذ  ُمفارقات  يف  يدخل  مّما  فكريًا.  ل  ُلغويًا  عنيفة  مواقف  لها  كانت 
معّينة. فهي التي كانت ُتنّظم ُمظاهرات اإ�شراب الُعّمال املُهاجرين يف فرن�شا، وكان اأغلبهم 
حينذاك من العرب. اأقول حينذاك؛ لأنني اكت�شفُت موؤّخرًا اأّن اأغلبية الُعّمال املُهاجرين كانت، 
خالل اإقامة كارل مارك�ص يف باري�ص، من الأملان املُهاجرين، ولي�ص من اجلزائريني اأو التون�شيني 
الُعّمال الأملان املهاجرون يف فرن�شا   ! التاريخ الثقايف. تخيَّل  اأو املغاربة. هذه حقيقة يجهُلها 
يجتمعون ملُناق�شة اأو�شاعهم، بينما مل يُكن مارك�ص قد راأى عاماًل على الإطالق قبل و�شوله 
اإىل باري�ص. وهو اإمّنا اكت�شف عامَل الَعمل يف اأو�شاط الُعّمال الأملان املهاجرين، يف باري�ص. دخل 

يف جمموعتهم ب�شعور من يكت�ِشف �ِشّرًا كما لو اأّنه يدخل مغارة علي بابا، وينتِهك حمظورًا.
على وجوه اأولئك الُعّمال، الذين عرفنا الآن اأّنهم كانوا اأملانيني، �شفحا ت ُم�شرقة 
هي التي جعلت مارك�ص ُي�شدر البيان ال�شيوعي با�شمهم، بعد اأن ترّدد عليهم لرياهم وي�شمع 
�شار  مارك�ص  من  وبتاأثري  فني’،  املُن�شِ ‘جامعة  البداية  يف  ُت�شّمى  جماعَتهم  كانت  اآراءهــم. 
ا�شمها ‘جامعة ال�شيوعّيني يف باري�ص’. وهكذا تظهر كِلمة ال�شيوعّية باإرادة مارك�ص، علمًا اأّن 
مارك�ص اكت�شفها يف باري�ص، وما كان قد �شمع اأي حديٍث عنها يف اأملانيا. هكذا فر�شت الكِلمة 
اأو  اإغريقية،  اأو منحوتة  اأو ق�شيدًة،  فنّيًة،  نف�َشها، وهكذا نكت�ِشف كِلمة مثلما نكت�ِشف لوحًة 
اأو يف  اأّي مكاٍن يف ال�شحراء العربية،  اأو يف  عمودًا يف م�شجد عربّي رائع اجلمال يف تون�ص 

معبد اإغريقي. 
م التاريخ يف النهاية، لأننا نرى كيف يتقّدم الِفْكر كما نتقّدم يف غابة،  هذا من تهكُّ
و�شط األغاز احلياة التاريخية. وعليه كانت جونفييف اأي�شًا �شخ�شًا يكت�ِشف، �شخ�شًا يبحث 
عن هوّيته، مع اأّن ل اأحد كان ُينِكر هوّيتها بو�شفها طالبة فل�شفة يف ال�شوربون، برفقة اأُمها 
اأنها  ُم�شّرة على  اأّّن جونفييف كانت  الإعدادية. غري  املدار�ص  اإحدى  الريا�شيات يف  ُمعلِّمة 
حفيدة اأحد املُهاجرين العرب. وتتمّنى لو كانت، هي نف�شها، ُمهاِجرة. كانت تبغي اأن تكون 
اإن�شاٍن  و�شع  معرفة  على  اأبــدًا  املقدرة  امتلكت  وما  جمهولة،  ُمغامرًة  يخو�ص  اآخر  �شخ�شًا 
ُمهاِجر؛ لأّنها ُوِلدت على قارعة الطريق يف باري�ص. لذا طاملا متنَّت لو اأّنها �شخ�ص و�شل اإىل 
ع املنبوذة هذا،  فرن�شا من ُعمق ال�شحراء، لُيكافح من اأجل العدالة. اإمّنا اأرادت، وهي يف و�شْ

اأن تكون منبوذة املجتمع. 

اأمل تُكن، يف مغامرتها املجهولة، ُتنقِّب عن احلُلم  ؟
هو ذاك. كانت يف احلُلم ال�شعري كما ُتنبُئنا ق�شائدها اجلميلة التي ن�شرُتها. اأذكر 
غري يف دار Seuil، فجل�شنا على حاّفة النافذة املُطّلة على  اأّنها اأتت بها يومًا اإىل مكتبي ال�شّ
املر�شم القدمي للفّنان الرومانطيقي الكبري دو ل كروا الذي ر�شم الن�شاء اجلزائريات. وملّا 
اأرادت جونفييف با�شتمرار اأن تكون على اجلانب الآخر للجدار املنيع، وجدت نف�شها يف كوريا 
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الثائرة  الرومانطيقية  طبيعتها  ولعّل  ال�شمالية.  بكوريا  مفتونًة  عادت  يوم،  وذات  اجلنوبية. 
اأثارت اإعجابها باأ�شواأ منوذٍج عرَفه عاملُنا املُعا�شر.

ر درا�سة اال�ستعارة وال�سرد، فهل كنتم على  من املعروف اأن بول ريكور Ricœur طوَّ
عالقٍة معه، وهل ثّمة تقاُطعاٌت بني منهجيُكما يف حتليل �سردّية التاريخ ؟

تعّرفت عليه يف جملة Esprit ال�شادرة عن دار Seuil حيث دعتني املجموعة الفل�شفية 
فيها اإىل اجتماع، وكان ريكور روَح هذه املجموعة. كّنا، نحن الثنني، نلتقي كّل �شهر. حاول بال 
�ص فل�شفة ال�شرد، ال�شرد بو�شفه قّوًة حُمّركًة للتاريخ، مبعنى اأّن ال�شعوب ُوِلدت يف  كَلٍل اأن يوؤ�شِّ
احلركة التي ُيوّلدها ال�شرد. اأعتقد اأّنه تاأّثر مبا كّلفني اأن اأدُر�شه. وهكذا جمعتنا فكرة ال�شرد. 
ني، يف املقام الأّول،  �ص بعَدم وجود فل�شفة ُلغة عند ريكور. بينما يهمُّ لكّن الفرق بيننا يتلخَّ
اللحظة التي تتحّول فيها اللغة اإىل �شرد. فحينئٍذ يحمل ال�ّشرُد معه قّوَة الفعل. اأعني اأّن ال�شرد 
هو اللغة التي حتمل الفعل. ويبقى ال�شوؤال املُِلح هو الآتي : هل مُيِكن ف�شل اللغة عن ال�شرد ؟ 

النحو  رد واللغة ظالاًل من نظرية ت�سوم�سكي يف  ال�سَّ هل جِند يف رْبطكم بني 
ّقاد اأنكم تاأّثرمُت به ؟ التحويلي؛ اإذ يرى بع�ُض النُّ

رد، وا�شتفدُت  ت�شوم�شكي ُمفّكر كبري، اأخذت عنه عالقة التحويل وطّبقتها على ال�شَّ
ني مل اأدُر�ص النحو التحويلي،  يف ذلك اأي�شًا من جاكوب�شون، ومن ال�شكالنيني الرو�ص عاّمًة. لكنَّ
بل ال�شرد التحويلي الذي ُيبنيِّ كيف ينقِلب التاريخ فجاأًة يف اجّتاٍه ُمعاِك�ص. علينا هنا اأن ن�شع 

يف ُح�شباننا اأمَرين مهّمني : 
اآ اأّن �شجرَتي اللغة ال�شامّية والهندو اأوروبية موجودتان قبل ال�شرد : لكّنها ُلغاٌت 
بها، وخ�شو�شًا حني  الناطقون  به  يقوم  ما  ت�شرد  اللُّغات  بداأت هذه  وفجاأًة  �شيئًا.  ل حتكي 

هم الآخر �شطَر الهند.  هم غربًا، ووىّل بع�شُ انق�شموا. فذهب بع�شُ
ب اأّن للفال�شفة الأملان، الذين كانوا ُفقهاء ُلغة اأي�شًا كما ذكرُت �شابقًا، باعًا 
طوياًل يف ت�شنيف اللغات، اإىل �شامّية وحامّية لأّنهم كانوا قارئني نابهني لالإجنيل. فالتوراة 
هذه  جمموُع  ن  ُيكوِّ داوود.  ومزامري  الأنبياء،  و�ِشفر  الإجنيل،  من  اأجــزاء  �شّتة  اأّول  تت�شّمن 
الأجزاء الإجنيل اأي الكتاب املقد�ص املوجود يف اأربعة اأركان الأر�ص. ومن هنا نكت�شف اأّن اللغات 
كالأ�شجار، لها جذور، وجذوع، وفروع. من هذه الفروع الإغريقية، والالتينية، واجلرمانية، 
والفار�شية، وال�شن�شكريتية. ُتقاِبلها فروٌع �شامّية كالعربية، والآرامية، وال�شريانية، والعربية. 
من هذه النقطة، اأي من وجود �شجرَتي اللغة ال�شابق على ال�شرد بنيُت نظريَّتي.  
فاجلذوع والأغ�شان هي اللغة، والأغ�شان الوارفة هي ال�شرد. اأّما ريكور فلم يهتّم بُلغز اللغة، 
جتدر  اللغة.  من  اأهمّيته  يكت�شب  ال�شرد  اأّن  واحلال  واملعنى.  الالوعي  بني  العالقة  بهذه  اأي 
الإ�شارة اإىل اأّنه قام باأبحاٍث جمالّية كان فيها اأقرب اإىل ايتيني �شوريو يف نظريته عن تكاُمل 
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الفنون. واأعتقد اأّن نقطة انطالقه يف هذا املجال هي ترجمته لهو�شرل حني كان �شجينًا يف 
اأملانيا خالل �شنوات احلرب اخلم�ص. مّما كّون فكَره واجتاهه اجلمايل.

وهل عرفتم بيار بورديو Bourdieu ؟
اأخذ  ال�شوربون، حيث  بعدي يف جامعة  وقد جاء  ؟  ل  وكيف  دًا.  اأعرفه جيِّ طبعًا، 
ين،  مكاين كم�شاعد لرميون اآرون وغورفيت�ص الذي عرف لينني. كان اآرون وغوروفيت�ص عدوَّ
عّلم  بورديو،  وملّا جاء  القيام مب�شروع.  اأردُت  اإذا  موافقتهما  اإىل  اأحتاج  ل  ُحّرًا  مّما جعلني 
الإعــالم  على  نقده  ورّكــز  الفقر،  واأ�شباب  البوؤ�ص،  حول  اأبحاثه  ر  طــوَّ ثّم  الأملانية  الفل�شفة 

ل. وجُممل عمله عبارة عن بحث اجتماعي، وا�شرتاكية بوجٍه اإن�شاين.  والتوا�شُ

وع��ّراَب  الع�سر،  فيل�سوف  نف�َسه  يُعّد  ال��ذي   Lévy ليفي  برنار-هرني  �ساأن  وم��ا 
ليبيا  راأيناه يف  الذي  بعد  الثورات وخ�سو�ساً  تقّيمون هذه  العربي، وكيف  الربيع  ثورات 
بوجٍه خا�ّض حيث ُدِفَنت حقيقة كثرٍي من االأحداث مع �سحايا حلف الناتو من املدنيني 
الذين اّدعى اأّنه هبَّ حلمايتهم من جرائم الديكتاتور، ومع دْفن القّذايف يف مكاٍن �سحراويٍّ 

جمهول بعد تعذيبه واغت�سابه قبل اأن ُيعَدم ب�سورٍة �سنيعة ؟
ت�شوبه  ع�شويًا  تراُبطًا  ُمرتابَطني  ِق�شَمني  اإىل  ال�شوؤال  هذا  عن  جوابي  م  �شاأُق�شِّ
برنار-هني  بالفيل�شوف-الكبري  ُيدعى  َمن  ب�شرية  ل  ُمّت�شِ الأّول  الق�شم   : ُمفارقاٌت عجيبة 

ليفي، ويّت�شل الق�شم الثاين باإ�شكالت احلرب التي اأ�شعلها حلف �شمال الأطل�شي يف ليبيا. 
ْيت. لذا  اأولً، الفيل�شوف-الكبري : كان هذا ال�شخ�ص يلهث وراء الدعاية وذيوع ال�شِّ
ق دعايته يكون يف املُقّدمة’.  هرة القائم على مبداأ ‘َمْن ي�شل اأّوًل وُيل�شِ انخرط يف �شباق ال�شُّ
حاول اأن يتبّنى خطابًا عن ال�شرتاكية بوجهها الإن�شاين ُم�شتندًا اإىل تاريخ رو�شيا من دون اأن 
ُيراِجعه؛ اإذ قال اإّن �شتالني ا�شتلم ال�شلطة �شنة 1930. واّتهَمنا باأننا متخلِّفون عنه لأّنه و�شل 
ق من الأ�شياء قبل  قبلنا. واحلال اأّنه مُيّثل مرحلة ال�شرعة ل مرحلة البحث والتنقيب، والتحقُّ
عني مثله. اأو�شلوا اإليه جتربة ت�شيكو�شلوفاكيا �شنة  اإ�شدار الأحكام. وكان ُيرافق كّتابًا ُمت�شرِّ
قبل  به  عالقتي  عن  �شاألتني  )الذي  �شولري�ص  فيليب  اأن  املعروف  فمن  �شتالني.  �شّد   1968
اأنهما يف  ليفي. وهكذا وجدا  و�شرعان ما حتالف معه  رو�شيا لرباغ،  اقتحام  قليل( كان مع 

�شباق ال�شرعة. 
واأدهى ما متّخ�شت عنه مرحلة ال�شرعة اأّنها اأدخلت الفل�شفة يف منظومٍة ُمتناق�شة 
دَّ احلرب، ل يتوانى ليفي، يف كتابه عن احلرب يف  مع مبادئها. ففي حني اأّن الفل�شفة بطبيعتها �شِ
الفل�سفة )De la guerre en philosophie )2010 عن ق�شرها، من دون اأّي حرٍج، على اأن تت�شالح مع 

احلرب، بل يف اأن جتعل من احلرب مو�شوعًا لها. فهل هناك فل�شفة، عرْب التاريخ، ُت�شوِّغ احلرب ؟
املعروف اأّن كانط جّمد ال�شالم الدائم بني فرن�شا وبرو�شيا، وذلك يف بحٍث عنوانه  عن 
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ال�سالم الدائم De la paix perpétuelle. لكننا جِند ُمقابل هذا املوقف، موِقَف فال�شفة الُعْنف. اإذ 
هم  د احلرب عاّدًا اأّن اأف�شَل النا�ص واأحقَّ كان كاليكلي�ص، يف حماورة ‘جورجيا�ص’ لأفالطون، مُيجِّ
باخلريات هم اأقواهم. فُيجيبه �ُشقراط بالقول : اأعلمَتني مبا كنُت اأجهل. اإّنك حّقًا َلرائع. لكْن 

ُقل يل كيف يف ُو�شِعَك اأن تنجو من ُعنِفَك؛ َل�شوف ُيهِلُكك حتى قبل اأن ُتنهي كالمك ! 

�ص،  م�شَ على  احلرب  بعنوان  �سفحة(   640( �سخماً  كتاباً  موؤّخراً  ليفي  اأ�سدر 
 La guerre sans l’aimer, Journal d’un écrivain )2011( رات كاتب يف قلب الربيع الليبي ُمذكَّ
au cœur du printemps libyen، فهل يتبّنى املُنطلَق ذاته يف هذا الكتاب بداللة عنوانه املُ�ستقى 

ر  »فْلينت�سِ يقول  حيث  مالرو  الآندريه   Les Noyers d’Altenberg اآلتنربغ  غرقى  رواي��ة  من 
�ض« ؟  اأولئك الذين قد يكونون خا�سوا احلرب على م�سَ

من دون �شّك. ُمنطَلق ليفي الأكيد اأّن على الفل�شفة متجيد احلرب لغايات اخلري 
هذا  �شيفعل  فماذا  وباك�شتان.  البنغال   : ق�شمني  اإىل  باك�شتان  تق�شيم  مثاًل  ناأخذ  والثورة. 
الفيل�شوف الفرن�شي املزعوم هناك ؟ كان قد ظهر اأّول مّرة يف بنغالد�ص، وما كان ثّمَة من 
حاجٍة اإليه يف جوٍّ كهذا. بعدئٍذ ي�شري يف اإفريقيا. َدْعني هنا اأتخّيْل حربًا ُمعّينة واأت�شاءل : اإذا 
ما طالبت جزيرة كاب هورن بال�شتقالل عن ت�شيلي والأرجنتني، فهل �شتدعو برنار-هني 
واحلرب  احل�شار  حقًا  الليبّيون  ل  ُيف�شِ وهل  ؟  البلَدين  هَذين  �شّد  احلرب  ُي�شِعل  كي  ليفي 

الأهلية على اأن يكونوا حتت ِنرْي قائد فقد العقَل كلّيًا اأو جزئيًا ؟ 
ل  تدخُّ نتيجة  احلرب  هذه  جاءت   : ليبيا  على  الأطل�شّية  احلرب  اإ�شكالت  ثانيًا، 
�ص اأ�شاًل ليقف يف  ذلك اأّن ِحلف �شمال الأطل�شي تاأ�شَّ الإطالق.  على  عادل  ‘دميقراطي’ غري 
وجه �شتالني الذي كان ُي�شّكل خطرًا على العامَل ! وفجاأًة ُيكلَُّف بق�شِف �شعٍب اآمن انطالقًا من 
د قرار اتُِّخذ اإْثر ُمكاملة بني هاِتَفني  قواعد ع�شكرية ل ميِكن بلوغها ومهاجمتها. وهذا مُبجرَّ

حمموَلني : هاتف فيل�شوف يف ُمِهّمة، وهاتف رئي�ص جمهورّية يف ق�شره.
اأّنهما  املُتهافتاِن  هــذان  ر  قــرَّ هكذا  ُم�شاورة.  دون  من  نقا�ص،  دون  من  هــذا  متَّ 
�شيق�شفاِن ليبيا ! ما هذا؟ ُرمّبا كان املُ�شتهَدف جُمِرمًا. لكْن علينا اأن ُنناِق�ص اأمره. كان ثّمة 
�شراع يف بنغازي ل نعرف عنه ما ي�شمح لنا باّتخاذ قراٍر غري مدرو�ص. يا للعار ! فيل�شوف 
ف ليبيا، وياأتي حلف  ف ليبيا، وُتق�شَ يقول يف ات�شال هاتفي : ال�شّيد الرئي�ص، اأُريد اأن تق�شِ
�شمال الأطل�شي. اأهكذا ُت�شَنع ال�شيا�شة الدولية ؟ هل ُيعَقل اأن يخ�شع امليثاق اجلديد لالأمم 
املتحدة لرغبة فيل�شوف جديد كان قد اأّلف كتابًا عن الديكتاتورية يف العامَل مليء باملُغاَلطات 
والأخطاء التاريخية، كتاب من م�شتوى مقالة ُتكَتب يف حمّطة قطارات بني موِعدي قطاَرين ؟ 
ر مدينة بنغازي. لكْن ما  ُتدمِّ القذايف كي ل  اإيقاف كتائب  قد يكون من املنطقي 
غ ق�شف العا�شمة طرابل�ص، و�شريت، وم�شقط راأ�ص القّذايف ؟ وهل �شنذهب يف امل�شتقبل  ُم�شوِّ
 ! للغاية  ُمثريًا  امل�شهد  �شيكون  ؟  روؤو�شهم  وم�شاِقط  الديكتاتوريني،  م  عوا�شِ ف  ق�شْ حّد  اإىل 
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الأخ�شر  فتحرق  املدنيني،  حماية  با�شم  اجّتــاه،  كّل  يف  �شواريخ  ِلتنطِلق  اأزرار  على  ن�شغط 
والياب�ص، كاأنها األعاب اأطفال ! 

احلليف الإنكليزي كان اأكرث ُتوؤَدة. بينما بقيت اآجنيال مريكل على احِلياد قلياًل، وما 
لبِثت اأن التحقت باحلليَفني، ُرمّبا لأّنها، هي الأخرى، تلّقت مكاملًة هاتفية من فيل�شوٍف ُي�شبه 
ر اإطالق �شواريخ على كل بلٍد فيه دميقراطيون يتعنّي علينا اأن ُن�شاِعدهم !    ليفي، فيل�شوف قرَّ
الليبي  الوطني  املجل�ص  يّتِخذ  بينما  الب�شعة،  ال�شورة  بهذه  القّذايف  ينتهي  هكذا 
ال�شريعة الإ�شالمية م�شدرًا للد�شتور والقانون، ِخالفًا للمبادئ املُعَلنة يف البداية التي تّدعي 

الدميقراطية !
اأكرث ما ُيثري ذهويل اإمّنا هو �شمُت ال�شحافة واأجهزة الإعالم عن الطريقة التي 
نتعاطى بها الآن مع ق�شايا العامَل. ما هذا ؟ ما طبيعة العالقات بني بني الب�شر اليوم ؟ ل ُبّد 
َول. ثّمة حكمة،  لنا من اأن ُنعيد اكت�شاف ما مُيِكن اأن يكون اأداَة قيا�ٍص لتقومي العالقات بني الدُّ
بالثورة  بالده  حترير  اأراد  الذي  غاندي  املهامتا  َفْلنقراأ  وفال�شفة.  واأُدبــاء،  ِكبار،  رون  وُمفكِّ
انكلرتا  انكلرتا.  عدّوة  اأّنها  مع  اإيرلندا  واأُِحــّب  بالَدهم،  اأُِحــبُّ  الذين  الإنكليز  من  ال�شلمية 
حاربت فرن�شا �شننَي طويلة، ل ل�شيء اإل لأنهما جارتان ُمتناف�شتان. وعلى حني غّرة، وخالل 
املدنيِّني،  حتمي  �شواريخ  لإطالق  وكامرون(  )�شاركوزي،  واجنلرتا  فرن�شا  تتحالف  يوَمني، 

بينما الفيل�شوف الكبري يف خلفّية امل�شهد ! 
لقد جعل هذان احلليفان الرمَز العظيم الذي مُيّثله ت�شر�شل ود يغول، رمزًا �شئياًل 
خُمَتَزًل ل تتعّدى غايُته حُما�شرة القّذايف الديكتاتور يف اأنابيب املجرور للقب�ص عليه، واأَ�ْشره، 
وتعذيبه بدٍم بارد، واإعدامه بوح�شيٍة فّظة. اأَ َهذا هو م�شتوى ال�شيا�شة الدولية الذي �شُنعلِّمه 
لطاّلبنا يف معهد العلوم ال�شيا�شية، �شارحني لهم كيف ق�شينا على زعيم اجلماهريية الليبية 

التي حكَمها اأكرث من اأربعة عقود، بعد عملية انقالبية �شريعة على املِلك، واحللول حمّله ؟ 
لن يكون �شرُحنا، يف اأح�شن الأحوال، اإل كاأ�شواأِ روايٍة بولي�شية اأّلَفها اأرداأُ الُكّتاب. 

ل ريب يف اأّن الو�شع �شديد التعقيد حتى مع �شقوط القّذايف. فاحلرب هي، قبل كّل 
ال�شعادُة ثمرَة احل�شار، والقتل، والق�شف، والفو�شى بعد  اأن تكون  �شيء، املوت. ول مُيِكن 

ذلك كّله ! 
رين بهذه املُنا�شبة اأّن لوي�ص ال�شاد�ص ع�شر كان قد اأ�شدر،  من الأمثلة التي حت�شُ
فل�شفة  هذِه هي   : واأت�شاءل  اأعود  التعذيب.  كيفّية  �شفحة عن   16 من  مر�شومًا  الثورة،  قبل 
فرن�شا  اأّن  ُيزعجني  ما  اأكرث  اإّن  ؟  املزعوم  الفرن�شي  الفيل�شوف  بها هذا  ر  ُيب�شِّ التي  احلرب 
قّدمت منوذجًا عامليًا عن الثورة، وهي الآن تخون تاريَخها بدعمها الثورة الأكرث دموّيًة وَقْتاًل !

واأنا اأت�ساءل بدوري : هل احلرب قَدَر االإن�سان ؟ ويف حال كونها كذلك، ما املوقف 
الذي ينبغي اأن تاأخذه الفل�سفة ؟

الفل�سفة واالإبداع االأدبي : �سْرُد الوجود واالآخر
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نعم، احلرب قَدر الإن�شان. فالأعالم، والأنا�شيد الوطنية قامت على حروب. لكّن 
الفل�شفة لي�شت عبدًا للقَدر، ول مُيِكن، كما ل يجوز، اأن تتغّذى من احلرب، بل ينبغي اأن ت�شتِمّد 
اأملانيا، يف ع�شره،  كانت  اإذ  كانط.  الفيل�شوف  الذي جّمده  الدائم  ال�شالم  ِفْكر  ُن�ْشـَغها من 
45 دولة موّزعة بني برلني وفيينا )برو�شيا(. وقد جعلها نابليون 30 دولة هي مناطق اأملانيا 
احلالية. فنابليون هو الذي �شنع اأملانيا مبعنًى ما، متامًا مثلما ُخِلقت اللغة الأملانية مع ترجمة 
لوثر لالإجنيل. فقد كّونت هذه الرتجمة مرجعًا ا�شتعان به الأدباء والفال�شفة. فقبل لوثر، مل 

تُكن هذه اللغة اإل جمّرد لهجات جرمانية كلهجة الألزا�ص.
الكورن  خُمــرتع  وكيلوغ،  برّيان،  اأر�شتيد  الفرن�شي  الرئي�ص  بني  ميثاق  ثّمة  كان 
فليك�ص. مو�شوع هذا امليثاق اإعالن اأن احلرب خارجة على القانون. وقد عدَّ ال�شاعر ال�شاخر 
األفريد جاري Jarry هذا امليثاق املنطوي على ِح�ّص الدعابة الفل�شفية، باتافيزيقيًا )اأي ما بعد 

ما بعد طبيعي(. ويف نهاية الأمر ي�شتحيل، يف نظر كانط وجاري، اأن توَجد حرٌب عادلة.  
اأوؤّكد اإذًا بالقول اإّن على الفل�شفة، يف نقطة الفرح باحلرب التي ن�شهدها، اأن ت�شنع 
م�شافَتها، ول تكتفي بالغرور، عليها اأن تت�شاءل : هل ثّمة حقٌّ يف اإ�شعال احلرب ؟ وَمن ميتِلك 
هذا احلّق ؟ وملاذا ميتِلكه ؟ حتى روب�شبيار، الذي نّتهمه بال�شرور كّلها، كان �شّد احلرب، وهو 
يب  اأُ�شِ �شهرين من حياته  اآخر  ويف  ع�شكرية.«  اأحذيًة  ينتِعلون  ُمب�ّشرون  يلزمنا  »ل   : القائل 

باجلنون ب�شبب احلرب !

�سوف  الذي  العربي  للقارئ  �سيئاً  اأن تقولوا  املُقابلة،  نهاية هذه  تبغون، يف  هل 
يكت�ِسف جتربتُكم االإبداعية والفل�سفية بالغة الِغنى والُعمق ؟

ف.  اء العرب من خالل جمّلة االآخر، ب�شعادٍة ل ُتو�شَ تغمُرين هذه الإطاللة على القرَّ
اإّنه َل�شَرٌف كبرٌي اأن تقراأين اأجيال امل�شتقبل يف العامَل العربي الذي اأُِحّب. اأ�شعر الآن اأّنها اإطاللٌة 
قها قبل اأن اأرحل عن هذه الدنيا : اأن اأ�شري على ُخطا  �شني عن اأُمنيٍة مل ُيَتح يل اأن اأُحقِّ قد ُتعوِّ
اأبي ن�شر الفارابي. فقد مررُت ُقرَب نهر جيحون حيث فاراب، م�شقط راأ�شه، وزرُت بغداد التي 
تعّلم فيها اللغة العربية. وراأيُت نهر دجلة الذي كتبُت عنه رواية با�شمه )من�شورات بالن 1994( 

غري اأنني لالأ�شف مل اأَُزْر دم�شق، املدينة التي �شِهدْت ولدة مفهوم امليتافيزيقيا على يَديه.

مل َيُفت اأوان حتقيق هذه االأمنية. فدم�سق تدعوكم برحابة �سْدر.
اإن �شاء اهلل، كما ُيقال يف العربية.

علي جنيب اإبراهيم
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امل�ساركون
علي جنيب اإبراهيم : ناقد وُمرتِجم. 
العربي  النرث  يف  الدكتوراه  على  حا�شل 
�ــص  درَّ الــ�ــشــوربــون.  احلــديــث يف جامعة 
الــالذقــيــة،  جامعة  يف  الــروائــي  النقد 
جامعة  يف  الــعــربــيــني  والأدب  ــغــة  ــل وال
الأ�شاتذة  مدر�شة  يف  الآن  �ص  وُيدرِّ ِرّن. 
جماليات  موؤلَّفاته  باري�ص. من  العليا يف 
امل��اء  ترجماته  ومــن   ،1994 ال���رواي���ة، 

واالأحالم لغا�شتون با�شالر، 2007.
لي�ض : �شاعر وكاتب وناقد  ميلو دي اآجْنِ
رًا  من مواليد ميالنو 1951. يعمل حُما�شِ
يف اأحـــد املُــعــتــقــالت، وقـــد كـــان مــديــرًا 
�شدَر  عريَّة.  ال�شِّ  Niebo جملَّة  لتحرير 
ِميلِّليمرتات،   ،1976 مَت���اُث���الت،   : لــه 
اً عن  1983، اأر�ُض الوجه، 1985، ُمنفكَّ
 ،1999 م���وَج���زة،  ���س��ريٌة   ،1989 االأب، 
عنها  نال  التي   2005 ال��وداع،  مو�سيقى 
يُّ يف ظالم  جائزة Viareggio، ذلك املُ�سِ
الِفناءات، 2010. ترجم موؤلَّفاٍت عديدة 

عن الفرن�شيَّة والإغريقيَّة والالتينيَّة.

ع��ب��د االأم����ري االأع�����س��م : مــن مواليد 
يف  فل�شفة  دكــتــوراه  على  ح�شل  بــغــداد 
املوؤ�ش�ص  وهو   ،1972 كامربدج،  جامعة 
الفل�شفي  لــالحتــاد  الفخري  والرئي�ص 
الفل�شفة  يف  بــاحــث  ــاذ  ــت ــش واأ� الــعــربــي 
تاريخ  موؤلفاته  ت�شمل  دم�شق.  بجامعة 
وكتابة   ،1975 امللحد،  ال���رون���دي  اب���ن 
تاريخ الفل�سفة العربية، 2002، ور�سائل 
 ،2009 ال���ع���رب،  ل��ل��ف��ال���س��ف��ة  منطقية 
للفيل�سوف  الفل�سفية  وامل�سطلحات 

االأمدي، 2009. 
من  �شاعر   : يون�ص(  )رامـــي  اأم��ارج��ي 
مواليد الالذقية. در�ص الًتوا�شل الثقايف 
يف جامعتي كاتانيا وبريودجا يف اإيطاليا. 
وح�شل عام 2001، على اجلائزة الأوىل 
لــالأدبــاء   18 اآذار  مهرجان  يف  لل�شعر 
 2008 ن،  بعنوان  ديـــوان  لــه  ال�شباب. 
واآخر بعنوان بريودجا : اجل�سد-الن�ض، 
بعنوان  جديد  ــوان  دي له  و�شدر  2009؛ 
ترجم   .2012 اأي���رو����س���ي���ة،  م���الح���ات 
جاكومو  لل�شاعر  اأف��ك��ار  الإيطالية  عــن 
الآثار  ترجمة  واأنهى   .2009 ليوباردي، 

ال�شعرية الكاملة لدينو كامبانا.
من  ونــاقــدة  �شاعرة   : ا  اأِن�����دَّ اأن��ت��وِن��الَّ 
الفن  تاريخ  در�شت   .1958 روما  مواليد 

جامعة  يف  بالتَّدري�ص  وعملت  احلديث، 
�شيينا-اأريتزو، وجامعة ل�شابينزا بروما. 
�شدَر لها �ِشعرًا : م�ساكن �ستائيَّة، 1992، 
ليايل �سالٍم من الغرب، 1999، َكتالوج 
ات، 2005،  الِغبطة، 2003، ثالُث حمطَّ
نالت  التي   2007 اجل�سد،  ���ُس��رف��ِة  ِم���ن 
قد :  عنها جائزة نابُّويل. و�شدَر لها يف النَّ
نوات، 1997، �سياء االأ�سياء،  ما هي ال�سَّ
كما   ،2001 ال���ع���اري���ة،  ال��ل��غ��ة   ،2000
العزلة، 2003، حياُة  التَّفا�سيل 2009. 

غايتانو ج. ِبْرلونغو : �شاعر من مواليد 
اأملانيا 1970 ويقيم يف بالريمو باإيطاليا. 
 : منها  �ِشعريَّة  ة جمموعات  عدَّ له  �شدر 
��ريان، 2002،  ��َف ع��ن ال��طَّ ن��ب��وُر ت��وقَّ ال��زُّ
امل�ستقيم،  ل��ل��خ��طِّ  ���ويفُّ  ال�������سُّ ال����ف����راُغ 
 ،2005 املفتوحة،  عر  ال�سِّ اأوردُة   ،2003
عر،  ال�سِّ ب��اِذُر  الالت، 2006،  الظِّ اإثر  يف 
ُذكوريَّة، 2009،  �سعلٌة موؤك�َسدٌة   ،2009
مركز  �َص  اأ�شَّ  2005 اأكتوبر  يف  وغريها. 

را�شات والبحوث.  اأِلف Aleph للدِّ
مواليد  مــن  �شاعر   : ���ي  ِب���ِن���ِدتِّ م���اري���و 
ويقيم يف ميالنو. �شدَرت  اأوديِنه 1955 
بيع،  عريَّة : ع�سوُر الرَّ له املجموعات ال�شِّ
اأر���ٌض ال تبدو حقيقيَّة، 1997،   ،1992
ر���س��وٌم ���س��وداء  جم���ُد االإن�����س��ان، 2004، 
الفرن�شيَّة  عن  نقَل   .2008 ورق،  على 
مي�شال  ق�شائد  من  �ِشعريَّة  خمــتــاراٍت 
رة،  ــوان: اع���ت���ق���االت م���ت���ك���رِّ ــن ــع دوغــــي ب
مــونــدادوري  ن�شر  دار  اختارته   .2007
كاأحد �شعراء �شل�شلة ‘تقومي املراآة’ التي 

ت�شدر عنها. 
ــان  اإي���ڤ���ان ْت���ِر����س���وْل���دي : �ــشــاعــر وفــنَّ
علم  يــدر�ــص   .1981 بــارونــا  مواليد  مــن 
 Peace رًا ل�شحيفة الإجتماع، ويعمل حمرِّ
مز الأهم  Reporter. ُيعترَب يف اإيطاليا الرَّ

با�شم  املعروفة  بابيَّة  ال�شَّ عر  ال�شِّ حلركة 
اجلــدران  على  املكتوب  ارع’  ال�شَّ ‘�ِشعر 
 2006 يف  الكتاب.  من  بــدًل  واملُل�شقات 
بيت  لـــدى  احلــركــة  تــلــك  لتمثيل  ــــَي  ُدِع
عر يف ميالنو؛ ويف 2007 كان املمثِّل  ال�شِّ
هاڤانا  مهرجان  يف  اإيطاليا  عن  الوحيد 
عر بكوبا. �شارك يف اأكرث من  العاملي لل�شِّ
72 معر�شًا داخل وخارج اإيطاليا، نذكر 
ميالنو؛  يف   Street Art, Sweet Art منها 
 Street Art for البندقيَّة؛  يف   Street Up

Faqra Art Festival يف  Haiti يف هاييتي؛ 

�شي Art Kitchen اأحد  لبنان. وهو ِمن موؤ�شِّ
اأهم حُمرَتفات الفن والثَّقافة يف اإيطاليا. 

ومن�شورات  اأبحاث   : اخل���وري  بول�ض 
ـــرتاث  يف الــفــكــر الــعــربــي املــعــا�ــشــر )ال
الغربية(، يف املجادلة  العربي واحلداثة 
العربية  امل�شيحية  الإ�شالمية  الالهوتية 
ويف  ع�شر/  والثاين  الثامن  القرنني  بني 

م�شائل اجتماعية، دينية وفل�شفية. 
باملعهد  اأ�ــشــتــاذة   : اخل����ي����اري  ح���ي���اة 
ـــايل لـــلـــدرا�ـــشـــات الــتــطــبــيــقــيــة يف  ـــع ال
علوم  يف  وبــاحــثــة  كاتبة  الإنــ�ــشــانــيــات. 
احلرف والّت�شوف، حا�شلة على �شهادة 
والآداب  اللغة  يف  املعّمقة  الــّدرا�ــشــات 
مو�شوع  عن  الدكتوراه  و�شهادة  العربية 
العربّي  ال�ّشعر  يف  احَلــْرفــّيــة  ‘الّرموز 
يف  املــنــ�ــشــورات  بع�ص  لــهــا  املعا�شر’. 
احلرف،   رمزّية  حول  العربية  املجالت 
َت�شغل  وحروفّية ال�شعر والفن الت�شكيلّي. 
يف  الثقايف  العمل  م�شوؤولة  من�شب  الآن 

اأحد الأحزاب املعار�شة )�شابقا(.
���ي���لِّ���ل���ي : �ــشــاعــر وروائــــي  ب���اول���و ُروفِّ
ت�شمل   .1949 ْرِيْيتي  مواليد  من  وناقد 
ف��ط��وٍر  ول��ي��م��ُة   : عريَّة  ال�شِّ جمموعاُته 
اجلائزة  على  احلائزة   1987 �سغرية، 
نورمانِديَّا،  رات  مذكَّ عر،  لل�شِّ الأمريكيَّة 
 Montale جائزَتي  على  احلائزة   1990
 ،1992 ُمعتمة،  ُح��ج��رٌة   ،Camaiore و 
غ��ي��وم،   ،Dessì جــائــزة  عــلــى  احلــائــزة 
 ،2001 واحِل����������داد،  ال���غ���ب���ط���ُة   ،1995
 ،Prix Européen جــائــزة  على  احلــائــزة 
على  احلــائــزة   ،2008 �سماويَّة،  ُغ����َرٌف 
عــمــالن  لـــه   .Rhegium Julii جـــائـــزة 
اأنَّه  كما  النَّقد،  يف  وكتابان  ق�ش�شيَّان 
��ب��ي جلـــربان خليل جـــربان،  ال��نَّ تــرجــَم 

1989 وكتاب التَّاو، 2004، وغريهما. 
املوؤلفات  من  العديد  له   : زي��ع��ور  علي 
ــع يف  املــعــروفــة عــلــى نــطــاق عــربــي وا�ــش
الجتماع  وعــلــم  النف�ص،  علم  ميادين 
النف�سي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  �شملت  والفل�شفة 
االأح������الم   ،1987 ال���ع���رب���ي���ة،  ل����ل����ذات 
نف�سي يف  وع��الج  ك�سف  اأداة   : والرموز 
جماالت اال�سطرابات النف�سية، 2002، 
يف  الراهنة  العربية  املدر�سة  وميادين 
الفل�سفة والفكر، 2011. ن�شرت مقالته 
ُحــّمــل  كــمــا  �شة،  املُتخ�شِّ املــجــالت  يف 

العديد من كتبه على مواقع الإنرتنت.
مواليد  من  �شاعر   : ي  �ْسُتوكِّ ُجيوليو 
الفل�شفة يف جامعة ميالنو  در�َص   .1944
يف  ع�شو  وهــو  والإلـــقـــاء،  التَّمثيل  وفـــنَّ 
انني  فنَّ ي�شمُّ  الذي   Club Psòmega نادي 
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وفال�شفة وعلماء مبدعني. يهتمُّ خ�شو�شًا 
ب�شوِته  ن�شَر  حيث  الق�شيدة  ِة  ب�شائتيَّ
ُل������ُزوُم ال��غ��ن��اء  اأ�ــشــطــوانــات منها :  ة  عـــدَّ
للنَّقد  الوطنيَّة  اجلــائــزة  على  احلــائــزة 
تلِّ  اإىل  ح��م��راء  اأغنيٌة  الدي�شكوغرايف؛ 
غايتانو  املو�شيقار  مع  )بالتَّعاون  الزَّعرت 
اعر،  ال�سَّ رفيقي   : له  �شدَر  ليغوري(. 
فخامُة  يف زمن احلرب، 2003،   ،1980

ث عنه، 2007.  اللِعب، 2003، ما نتحدَّ
�شهادة  على  حـــازت   : ���س��ع��اده  �سفية 
تاريخ  الدكتوراه من جامعة هارفارد يف 
الــ�ــشــرق الأو�ـــشـــط احلــديــث، وبــا�ــشــرت 
التعليم يف اجلامعة اللبنانية-الأمريكية، 
واجلــامــعــة  اللبنانية  اجلــامــعــة  يف  ــم  ث
الأمـــريكـــيـــة يف بـــــريوت. لــهــا مــوؤلــفــات 
البنية  ومنها  املنطقة  تاريخ  يف  عديدة 
البحث  و   1993 لبنان،  يف  االجتماعية 
عن املواطنة يف لبنان ما بعد الطائف، 

2007 )باللغة النكليزية(.
من  اأدبــي  ناقد   : عبيد  �سابر  حممد 
املو�شل  ق�شاء  الــزّمــار،  قــريــة  مــوالــيــد 
والأدب  للنقد  اأ�شتاذًا  يعمل  العراق.  يف 
الــعــربــي احلــديــث يف جــامــعــة املــو�ــشــل. 
ال�سعري،  التخّيل  مرايا  موؤلفاته  ت�شمل 
ل��ل��ن�����ض  اجل���م���ال���ي���ة  امل���غ���ام���رة   ،2006
احل��ج��ب  ���س��ع��ري��ة   ،2007 ال�������س���ع���ري، 
و�سيمياء   ،2008 اجل�����س��د،  خ��ط��اب  يف 
اأدوني�ض  �سيفرة   : املعنى  ولعبة  ال���دال 

ال�سعرية، 2009.
و�شاعر  فيل�شوف   : ف���اي  ج���ان-ب���ي���ار 
باري�ص،   مواليد  مــن  فرن�شي.  ـــي  وروائ
جــامــعــة  يف  الــفــلــ�ــشــفــة  ـــــص  � درَّ  .1925
كثرية  فل�شفية  موؤّلفات  له  ال�شوربون. 
و���س��اع��داً،  االآن  م���ن  ال��ف��ل�����س��ف��ة  منها: 
2004، وتاريخ العَدمية املخبوء، 2008. 
جم��ن��ون،  ع�سب  ال�شعرية  دواويــنــه  مــن 
رواياته  ومن   ،2006 ذات��ه،  خ��ارج  ع�سب 

معركة ليدا، 2008.
��ام��و : �ــشــاعــر وكــاتــب من  م��ي��ِك��ل ك��اكَّ
تاوريانوڤا 1959 ويقيم يف جويا  مواليد 
وار، نْف�ُض  تاْورو. �شدَر له �ِشعرًا : ذاُت الدُّ
 ،2005 ال��ف��راول��ة،  ���س��رُّ   ،2005 ال��ف��م، 
اعرة دونا  اح مع ال�شَّ فَّ اح الكاذب والتُّ فَّ التُّ
البحر،  ��ُع يل  ي��و���سِّ َم��ن  اأمــاتــي، 2006، 
احُلب(  اآفــِة  )عن   Lovesickness  ،2007
 ،)2010( ــة  والإيــطــالــيَّ ــة  بــالنــكــلــيــزيَّ
مزيد،  منري  مع  ��وء  ال�����سَّ بُلغة  ق�سائد 
كما   .2011 واعد،  ال�سَّ اأر�����ضُ    ،2010

جاً  متوَّ  : بعنوان  له ن�صٌّ م�شرحيٌّ  �شدر 
كما الورود، 2003. ي�شدر له يف 2012 
كما  منخف�ض،  ب���راأ����ٍض  بعنوان:  روايـــة 

البالبل.
ماريَّا غراْت�سيا كاالندروين : �شاعرة 
وكاتبة م�شرحيَّة من مواليد ميالنو 1964 
ية م�شرح، كما  وتقيم يف روما، تعمل موؤدِّ
يف  ثقافيَّة  بــرامــج  مة  ومقدِّ ة  ُمــعــدِّ ــهــا  اأنَّ
ــة يف  اأدبــيَّ ونــاقــدة   ،RAI Radio 3 اإذاعـــة 
 .Il Manifesto Poesia ويف �شحيفة  جملة 
���س��خ��رُة   : ــة  ــعــريَّ الــ�ــشِّ ــفــاُتــهــا  مــوؤلَّ ت�شمل 
ال، 2003،  ال�سَّ القرد  املواجهة، 1998، 
كما لو بَعزِم َر�َسٍن متوقِّد، 2005، االآلُة 
اجلميع،  ف���ِم  ع��ل��ى   ،2007 امل�����س��وؤول��ة، 
رواي��ٌة  الالنهائيَّة،  وامليلودراما   ،2010
زائ��ف��ة م��ع ڤ��ي��ڤ��اڤ��وك�����ض،2011. حــازت 
جائزة  منها  اجلــوائــز  مــن  العديد  على 
بازوليني، 2003، وجائزة نابُّويل، 2010. 
اجلامعة  رئي�ص  نائبة   : حل��ود  ب�سكال 
يف  باحثة  الثقافيَّة،  لل�شوؤون  الأنطونيَّة 
وتــاريــخ  ــة  الــغــربــيَّ ــة  الأخــالقــيَّ الفل�شفة 
 Le sujet dévirilisé. العلوم. من موؤلفاتها
 Dé-lire Emmanuel Levinas, 2011
الالكمال،  فيل�سوف   : وبول�ض اخلوري 
ودرا�ــشــات  مــقــالت  اإىل  اإ�ــشــافــة   2010
علم’  ‘اإ�شم  �شل�شلة  ــ�ــشــت  اأ�ــشَّ اأخــــرى. 
اللبنانيِّني  رين  املفكِّ بنتاج  تنهمُّ  التي 
العام  منذ  عليها  وت�شرف  املعا�شرين 
، منذ العام 2010، رئا�شة  2008، وتتوىلَّ

حترير جملة Pertinence العلميَّة.
فرن�شي،  فّني  ناقد   : ماركاديه  برنار 
علم  واأ�شتاذ  م�شتقل،  معار�ص  ومنّظـّم 
الفنون  مدر�شة  الفن يف  وتاريخ  اجلمال 
الوطنية العليا يف باري�ص. ت�شمل موؤلفاته 
 Féminin-Masculin, Le sexe de l’art
 (1995), Marcel Duchamp, la vie à crédit
 (2007), 53 oeuvres qui (m’)ébranlèrent
 le monde : Une lecture intempestive de

   l’art du XXe siècle (2009).

مواليد  من  �شاعر   : ماْغِرلِّلي  ڤاِلريو 
ـــالأدب  ل �ـــشـــًا  مـــدرِّ ــَل  عــم  .1957 رومــــا 
ــزا وجــامــعــة  ــي الــفــرنــ�ــشــي يف جــامــعــة ب
جمموعاٍت  خم�ص  لــه  �ــشــدر  ينو.  كا�شِّ
منها  الأوىل  الــثَّــالُث  ُجــِمــعــت  ــة  ــعــريَّ �ــشِ
اأخرى،  ق�سائد وق�سائد   : حتت عنوان 
1996 ناَل عنها جائزة مهرجان الف�شح 
الأدبيَّة يف �شال�شبورغ. تالها جمموعتان 
ق����راءاٍت �سحفيَّة،  ح���وَل  ���ُس��روٌح   : هما 

نائي،  الثُّ ال��نِّ��ظ��ام  واإخ�������الالُت   ،1999
يف   : ــة  ــرثيَّ الــنَّ اأعــمــالــه  وت�شمل   .2006
ِنيابُة   ،2003 امل�سرتكة،  اجل�سد  ِملكيَِّة 
واأ���س��ف��اٌر يف القطار،  ق��ط��اراٌت  احل��ي��اة. 
اجلــائــزة  على  ح�شَل  وغــريهــا.   2009
 2002 ويف   .1996 للرتجمة  ــة  الــوطــنــيَّ
يف  الوطنيَّة  ِليْنت�شيي  اأكادمييَّة  منحته 
عر الإيطايل.  روما جائزة ِفْلرْتيِنلِّلي لل�شِّ

ـحم����م����د حم����م����ود : بـــاحـــث ومــفــّكــر 
الآداب  بكلية  اأ�ــشــتــاذا  عمل  ــوداين.  ــش �
يف جــامــعــة اخلـــرطـــوم وكـــــان رئــيــ�ــشــا 
تفتز  جامعة  يف  املقارنة  ــان  الأدي لق�شم 
الأمــريــكــيــة. مــديــر مــركــز الــدرا�ــشــات 
التاأ�شي�ص(.  )حتــت  لــالأديــان  النقدية 
دوريــات  يف  الأبــحــاث  مــن  العديد  ن�شر 
 Quest for 2007 اأكادميية. �شدر له عام
 Divinity: A Critical Examination of the

Thought of Mahmud Muhammad Taha.

�ــص  ــفــوَّ ���س��ي��م��ون جن���ام���ي : كــاتــب وُم
باري�ص.  يف  ُمقيم  فــّن  ونــاقــد  مــعــاِر�ــص 
َب املدير  �شغل، ملّدة ع�شر �شنوات، َمْن�شِ
يف  ال�شوئي  الت�شوير  لبينايل  الفّني 
ل  اأوَّ يف  ُم�شاِركًا  �شًا  ُمفوَّ وكــان  باماكو، 
البندقّية  بينايل  يف  اإفــريــقــي  مــعــِر�ــص 
العديدة  املعاِر�ص  بني  ِمن   .2007 عام 
اإفريقيا رمييك�ض،  التي اأداَرها: معِر�ص 
للفّن  الأّول  واملــعــِر�ــص   ،2007-2004
من   .2008 جوهاّن�شبورغ،  يف  الإفريقي 
موؤّلفاته رواية املُ�شترتون 1989، وال�ِشرية 

كان هذا �سنغور، 2006.
ــد  ــي م���ع���ت���ز ن�������س���ر : فـــنـــان مـــن مــوال
يف  ويعمل  يعي�ص   ،1961 ال�شكندرية 
اأن  الــفــن مــن دون  ــقــاهــرة. احـــرتف  ال
اأقيمت معار�ص خا�شة لأعماله  يدر�شه. 
يف م�شر، والأردن، وهولندا، واأ�شرتاليا، 
واليابان،  واليونان،  واأملانيا،  ومولدافيا، 
اأعماله  عر�شت  كما  اجلنوبية.  وكوريا 
بيانايل  2003؛  البندقية،  بيانايل  يف 
ــايل دكــــار 2004؛  ــان ــي وب بـــاولـــو،  ــان  �ــش
املتاحف  اأمــا   .2006 طوكيو،  وترينايل 
اأعماله يف معار�ص جماعية  التي قدمت 
باهيا؛  املعا�شرة،  الفنون  متحف  �شملت 
متحف كري�شتالو، كويل، 2004؛ ومركز 
بومبيدو، باري�ص،2005. ح�شل على عّدة 
بيانايل  الأوىل،  اجلــائــزة  منها  جــوائــز 
اخلا�شة،  واجلــائــزة  2001؛  القاهرة، 
بيانايل دكار؛ واجلائزة الكربى، بيانايل 

ال�شارقة، 2005.

امل�ساركون



الآخر | �شتاء 2012

352

باع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�شو�ص املر�شلة للمجلة : ُيرجى اتِّ

�ص الن�شو�ص ملجلة االآخر، واأل تكون من�شورة �شابقًا، اأو معّدة للن�شر يف دورية اأخرى. 1 ينبغي اأن ُتخ�شَّ
2 ُير�شل الن�ص م�شفوفًا اإليكرتونيًا يف برنامج  وورد، وُيرفق مع الر�شالة اإىل العنوان اخلا�ص باملرا�شالت.   
اإل يف حالت  كلمة،  يتعدى 6000  واأل  كلمة،  للمقال حواىل 3000  الو�َشطي  يكون احلجم  اأن  ل  3 ُيف�شّ

ا�شتثنائية ُيّتفق عليها ُم�شبقًا. 
4 ُيرجى ا�شتخدام قيا�ص واحد ومنط مفرد من اخلط يف املقال. 

5 ُيرجى الدّقة يف توثيق م�شمون احلوا�شي والهوام�ص.
ع املراجع واملالحظات املرّقمة يف اآخر املقال، ولي�ص يف اأ�شفل كل �شفحة منه، وذلك وفق الرتتيب  6 ُتو�شَ
الآتي : ا�شم وُكنية املوؤلِّف، عنوان املرجع )باخلّط العري�ض(، دار الن�شر، مكان و�شنة الن�شر، الطبعة، 

رقم ال�شفحة.
ع عبارة : املرجع نف�شه، يتبعه رقم ال�شفحة.  ر املرجع مبا�شرًة، تو�شَ 7 اإذا تكرَّ

ع كنية املوؤلف فقط، يتبعها العنوان باخلط العري�ض، ورقم ال�شفحة. ر املرجع لحقًا، تو�شَ 8 اإذا تكرَّ
9 املرجو عدم ا�شتخدام  احلرف املائل  وا�شتبداله باخلط العري�ض حيث يقت�شي الأمر.

10 ُي�شتخدم القو�ص املنفرد ال�شغري ‘...’ لالإحاطة بعنوان مقال مثاَل، بينما ُي�شتخَدم هاللن �شغريان 
»...« لل�شواهد املبا�شرة.

�شمن  مبا�شرة  مقتب�شة  غري  كلمات  اإ�شافة  عند  فقط   ]...[ امل�شتطيالن  القو�شان  11 ُي�شتخدم 
ال�شت�شهاد، اأو يف حال اإ�شافة مالحظة �شمن ن�ص ال�شت�شهاد. وُت�شاف ثالث نقاط ... فقط لالإ�شارة 

اإىل غياب كلمات من ال�شت�شهاد.
 .)Shift-J( عو�شًا عن اأداة تطويل احلرف) - ( ْرطة 12 لتحديد ُجملة ُمعرِت�شة، ُت�شتخدم ال�شَّ

13 يف حال انتهاء مقطع �شعري يف اآخر ال�شفحة، املرجو حتديد مكان الفراغ با�شافة هذه الإ�شارة )#(.
14 ُيرَفق الن�ص املر�شل مع ال�شرية الثقافية للموؤلف/اأو الفنان )بني 30 و60 كلمة( ت�شمل مكان الولدة، 
والإقامة والعمل، عناوين املوؤلفات وتاريخ �شدور كل منها. وبالن�شبة للفنان الت�شكيلي ُتدَرج لئحة املعار�ص 

الفنية، ومكان اإقامتها، وتاريخها. 
.Tiff, 300 dpi, 20 cm : 15 ُيلحق الن�ص ب�شورة �شخ�شية للموؤلِّف اأو الفنان، باملوا�شفات التالية

.Tiff, 400 dpi, CMYK, 28 cm : 16 يف حال ا�شطحاب �شور خا�شة باملقال، يرجى اأن تكون باملوا�شفات التالية
17 يف حال ا�شطحاب �شور فنّية، يتحّمل املوؤلف م�شوؤولية احل�شول على حق ن�شرها قبل تاريخ ظهورها 
يف املجلة، وتر�شل �شروحاتها مع الن�ص. ويف حال كانت ال�شور لأعمال فنية، يت�شّمن ال�شرح : ا�شم الفنان، 
عنوان العمل )باخلط العري�ض(، �شنة الإنتاج، املادة امل�شتخدمة يف حتقيقه، احلجم، ذكر ا�شم مالك 

العمل اأو املانح حق ن�شر ال�شورة.

دليل لُكّتاب املجلَّة
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