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Philippe Sergeant

احلرب ومر�ض الأر�ض

ّ
واحلق كما يجِ دان معناهما
مبفهوم ّْي الق ّوة
ف ّكر دولوز ،يف مت ُّعنٍ بدئي عن نيت�شه،
َ
يف العالقة الثنائية بني الفل�سفة ِّ
حد �أنّه
وال�شعر ،املُمت ّدة منذ الفكر الإغريقي القدمي� .إىل ِّ
املوحدة ل ُك ٍّل من املُ�ش ِّرع وطبيب
ر�أى يف هذا االمتداد وظيف ًة جديدة ت�ستوجِ ب الكفاءات ّ
احل�ضارة .يحت ّل الفيل�سوف وال�شاعر �ساحة املُ�ش ِّرع والطبيب وهما يتبادالن ِخفي ًة ،على م ّر
ُ
ا�ستبدال
الع�صور ،ت�أويالتهما ،وجتاربهما ،وتقييماتهما .ومن حت�صيل احلا�صل �أن يبقى
املُ�ش ّرع والطبيب بالفيل�سوف وال�شاعر �إىل ح ّد بعيد غري مقبول .يت�أتى هذا من حقيقة أ�نّه مل
ي ُعد للفال�سفة وال�شعراء فر�صة لقاءات ذرائع ّية �إال يف ما َندر .بل تف�صلهما فينومينولوجيا
م� ّؤ�س�ساتية تبغي �أن مُيارِ�س الفال�سفة دون ا�ستثناء ُ�سلطتهم يف اجلامعة ،و�أن يبتعد عنا
ال�شعراء طوع ًا بتجريبهم .كان نيت�شه قد تخ ّلى عن فقه اللغة .و ُن ِ�س َيت �أهمية هذا ال ِفعل الذي
عب نيت�شه
و�ضع ح ّد ًا ملهنته اجلامع ّية .ومل ُت َر يف هذا التخ ّلي قطيعة معرف ّية جوهر ّية .فقد رّ
و�شعر ،ومن خالل هذه الثورة ّ
عن نف�سه ب�أقوال م�أثورةِ ،
تخطى الأفالطونية .كما � ّأن املوقف
النيت�شوي ،كك ّل فيل�سوف جامعي اليوم ،من الريا�ضة البدن ّية ،والأكادميية ،والت�أثيل ،وفقه
ا�ستثنائي بقدر ما هو عارِ�ض .وبدء ًا من تلك اللحظة ،كان انطالق فكره،
اللغة ،يبدو أ�نّه م�سار
ّ
خارج الطبقة امل� ّؤ�س�ساتية ،جُم ّرد تعليق ُح ْكم .وبالنتيجة ،ك ّل ثورة �شعرية ت ُِنكر نف�سها بو�صفها
هام�شية وذاتية� ،إال عندما ت�ستعيدها و ُت�ؤ ِّولها �سلطات م� ّؤ�س�ساتية �أو �إعالمية؛ بال�سباق حين ًا،
وباملُطالبة حين ًا �آخر.
واحلال � ّأن دولوزَ ،ك ِمثل ديريدا ،كان �ض ّد اجلامعة .لهذا ال�سبب �شهادته ال�سيا�سية
عن نيت�شه بالغة الأهمية فيما يتع ّلق بالرهانات ال�شعرية الفيل�سوفية التي ت�أتينا من الفكر ما
قبل ال�سقراطي .مل يفعل دولوز ،يف هذه املحاوالت ك ّلها� ،شيئ ًا �آخر غري �إرادة �أن ُي�صا ِلح ك ّل
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اخلا�ص.
اخلا�صة املُنحدرة من منب َعني هما الق�صيدة واملُ�صط َلح الفل�سفي
فرد مع وحدته
ّ
ّ
هذا علم �أخالق وجمال ّية رُبمّ ا تعود �إىل �أوهام هومريو�س يف ربط احلياة بال ِف ْكر.
بغية اكت�شاف منب َعي الوحدة وحتويلهما �إىل ق ّوة فاعلة –وقد كان نيت�شه �ضليع ًا
بهما– ال ينبغي اخلوف من امل� َّؤ�س�سة وال�سلطة .انطالق ًا من هنا ،ينبغي جتنُّب حماولة
التهمي�ش .ل ّأن الهام�ش ِّيني ُحثالة امل� َّؤ�س�سة ،وامل� َّؤ�س�سة ُحثالة الهام�ش ّيني .وك ٌّل يعرِ ف �أنّه يكفي
�أن نتجنّب فكرة كي نتجاهلها .لي�س هذا رقاب ًة .هذا �أمر ع��ادي .غري � ّأن لقا َء الق�صيدة
والفل�سفة لقاء ٍ
�صاف .هذا ما يقوله دولوز :
ُيدرِج نيت�شه يف الفل�سفة و�سيلتَي تعب ٍري هما القول امل�أثور والق�صيدة .يت�ض ّمن هذان
ال�شكالن ذاتُهما ت�ص ُّور ًا جديد ًا عن الفل�سفة� ،صورة جديدة عن املُف ِّكر وال ِفكر .وبذا ُي ِح ّل
نيت�شه حم ّل املثل الأعلى للمعرفة ،وحم ّل اكت�شاف احلقيقي ،التف�سري والتقييم .التف�سري ُيث ِّبت
«معنى» الظاهرة ،اجلزئي واملُ َّ
حدد «القيمة» الرتاتُبية للمعاين ويجمع
قطع دوم ًا ،والتقييم ُي ِّ
املقاطع دون �أن ُيق ِّلل �أو ُيلغي تع ّدد ّيتها .فالقول امل�أثور هو يف ٍ
فن التف�سري وال�شيء
وقت واحد ّ
ف�سر هو الفيزيولوجي �أو الطبيب ،ذاك
ف�سر ،والق�صيدة هي ّ
فن التقييم وال�شيء املُق َّيم .املُ ِّ
املُ َّ
قدر
الذي ي ُع ّد الظواهر �أعرا�ض ًا ويتح ّدث من خالل �أقوالٍ م�أثورة .واملُق ِّيم هو الفنّان الذي ُي ِّ
ٍ
«منظورات» ُمع ّينة ويتح ّدث من خالل الق�صيدة .فيل�سوف امل�ستقبل هو فنّان وطبيب
ويخلق
–وبك ِلمة واحدةُ ،م�ش ِّرع� .صورة الفيل�سوف هذه غابرة و ُمغرِ ق ٌة يف ال ِق َدم� .إنّها �صورة املُف ِّكر
ف�سر العالمَ و ُمق ِّيمه .فكيف نفهم هذه ِ
ال�صلة
ما قبل ال�سقراطي« ،الفيزيولوجي» والفنّانُ ،م ِّ
احلميمة بني املُ�ستقبل والأ�صلي ؟
هذا هو الت�سا�ؤل الذي نو ّد ا�ستئنافَه.
لكن ما معايري هذا التقييم ؟
نحن نبحث عن تقييم الأح��داث التي حت�صل لناْ .
وماذا ِ
باحلدث ؟ تقوم هذه الأ�سئلة على م َلك ٍة واحدة � :إنّها م َلكة ا ُ
حلكم .هذه امل َلكة
نق�صد
َ
تتوحد .يف الأنظمة
ُم�ست ِق ّلة �أو اتّكال ّية .يف احلال الأوىل ،تتع ّدد امل َلكة .ويف احلال الثانيةّ ،
حلكم من التع ُّددية .ويف الأنظمة التيوقراطية ،تنبع م َلكة ا ُ
الدميقراط ّية ،تنبع م َلكة ا ُ
حلكم
من مبد أ� الوحدة .هناك بالت�أكيد �أنظمة خمتلطة .وب�صورة ّما ،ك ّل نظام �سيا�سي مزيج يجعل
من م َلكة احلكم تذبذب ًا م�ستم ّر ًا بني درجة مع ّينة من اال�ستقالل ونزوع ُمعينَّ �إىل وحدة ال�شكل
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واالتّكال .غري � ّأن القُط َبني هنا .على الرغم من � ّأن ك ّل نظام �سيا�سي ي�شرتِط م َلكة ُحكمنا التي
نت�صف الطريق بني مبد�أ دميقراطي قليل التجريب تاريخي ًا ،ومبد�أ تيوقراطي قدمي
تبقى يف ُم َ
جد ًا ،وهو من ال ِق َدم مبا يجعلنا نتخ ّلى عن التحليل .احلياة ال�سيا�سية ،يف الدميقراطية ،ال
عدم وجود خيار �آخر .ويف التيوقراطية
ت�ستدعي م َلكة احلكم �إال عرب انعدام التجربة �أو نتيجة َ
�أو ال�شمول ّية ،م َلكة احلكم رذيلة �سلوكية .لهذا ال�سبب ي�ص ُعب تقييم حدث كاحلدث الذي ح�صل
يف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين ،يف املُنمن َمة التي تُك ِّون ثقافات البلدان يف ال�شرق
الأو�سط ،التي تُقا�س –فيما لو ا�ست�سلم ه�ؤالء للت�ضليل الإعالمي– مبقيا�س املعايري الغربية.
املعايري ،على ما يبدو ،لي�ست جاهزة لإطالق م َلكة ُح ْك ٍم ال تقوم فقط على �آراء،
احلدث.
وعادات ،و�آل ّيات ،وتلقائيات ال�شيء يدلّ عليها �سوى قيمة تُل ِّون فكرة َ
نحن غري جُم ِّربني ،هذه هي حالنا يف الدميقراط ّية .ال وجود لدميقراطية واحدة.
وخا�صة � ّأن الدميقراطية ترف�ض مبد�أ الوحدة ،والتما ُثل ،والإجماع ل�صالح مبد�أ التع ُّددية.
ّ
�إذ لي�س للدميقراطية من كفاءة كون ّية .وال تُ�ش ّكل منوذج ًا .فهي ع َر�ض ّية .تُف ِّكر بك ّل حالة
على انفراد ،بح�سب الظ ْرف� .إذ ًا ث ّمة دميقراط ّيات ،ال دميقراط ّية واحدة �أبد ًا .ولئن كان
للدميقراط ّية طابع كوين ،فينبغي �أن ن ؤ� ّكده يف الوقائع .ولئن كانت الدميقراطية قيمة ،وجب
بالتحديد الدفاع عنها ل ّأن لي�س لها طابع كوين .على هاتني النقطتَني� ،أي من نقطة افتقار
الدميقراطية �إىل كفاءة كون ّية ،و أ�نّها ،لهذا ال�سبب ،ال مُي ِكن �أن ترف�ض نف�سها ،و�أنّها ،من
ٍ
جانب �آخر ،قيمة ه�شّ ة نتيجة افتقارها �إىل الكون ّية يف مبدئها ،على هاتَني النقطتَني ،ال �أحد
يتفاهم يف الغرب� .أو ال تتفاهم عليهما �إال ق ّلة قليلة.
تعدد ،واالختالف،
الدميقراط ّيات تُق ِّو ُ�ض فكر َة الواحد ،الوحيد من خالل قلب املُ ِّ
والأقل ّيات .وهذا ال يكفي بالت�أكيد لت�أ�سي�س م َلكة ُحكم �سليمة ،م�ستقيمة تُف ِّكر بالدميقراط ّية.
فالدميقراطيات� ،إذ ت ِ
ُهمل �سيادة املبد�أ الوحيد ،املُتعايل ،حمكوم عليها ب�إرادات حياة� ،أي
ب�أ�شكال وجود ال تتبنّى �أي مخُ ّطط ُمع ّد م�سبق ًا .والأنظمة الدميقراطية تت� َّأ�س�س الحقاً .مث ًال،
بعد �أنظمة ُرعب �أو �إحياء كما �شَ هِ دت فرن�سا يف القرن التا�سع ع�شر .فرن�سا مل ت ُكن �أبد ًا
بلد ًا دميقراطي ًا ،لكنّها ف ّكرت بالدميقراطية الحق ًا ،نتيجة غياب البديل �أو� ،إذا �شئنا ،نتيجة
ا�ضطرار عار�ض.
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تقوم الأنظمة التيوقراطية على امتياز تقريبي ملا هو ق ْبلي .وال �أحد يتفاهم على
مبد�أ االمتياز التقريبي هذا يف ال�شرق الأو�سط� .أو ال تتفاهم عليها �إال ق ّلة قليلة .فاالمتياز
من �أ�صل �إلهي� ،إ ّال � ّأن ث ّمة تفاوت ًا يف ت�أويل الب�شر له .وبالتايل يجب �أن يكون احلكم ،على
حدث ّما على احرتام �أُ ُ�س�س العقل اخلال�ص ا�ستناد ًا �إىل �إيعاز
طريقة كانط ،قادر ًا� ،أمام َ
العقل العملي يف بلوغ ُلعبة ُح َّرة مللَكات الروح حيث تعمل عبقرية ال�شعوب على ابتداع تف ُّرد
افرتا�ض تَ�ص ُّوري
هذه امل� َّؤ�س�سات � ِآخ��ذ ًة كلاّ ً منها على ِح� َ�دة .مل ي ُكن كانط ُيق ِّلل من �ش�أن
ٍ
ل�سالم َكوينّ .ومع ذلك ،ن�أخذ مثا ًال  :عام  ،1789يف حلظة املُفارقة التي انطوى عليها ف�صل
ٍ
الدين يجتمعون ل ُي�ص ِّوتوا برفع
ال�سلطات .إ�نّها مفارقة ل ّأن ال�شعب ،وطبقة النبالء ،ورجال ِّ
ُّ
اليد ،بعدد الأ�صوات ،وبدء ًا من ذلك ،فقدت م�صالح الطبقة امتيازَها .ف�إلغاء االمتيازات ال
عدم حتديدها .ما تزال هذه الفكرة غري
ي�ستند �إىل ف�صل ال�سلطات ،بل ي�ست ِند بالأحرى �إىل َ
ُمف َّكر فيها .فالإلغاء ال ُيع ِلن �سالم ًا كون ّي ًا بني الأنظمة .بل يخ ِلط بينها .نتيجة هذا اخللط :
التما�سك والوحدة.
ال�سلطة الق�ضائية تُعا ِقب تبا ُي َن الأقل ّيات .وال�سلطة الت�شريعية تُق ِّوي مبد�أ
ُ
ُف�سرها حينما ال
واحلقّ يتغ َّلب دوم ًا على الق�ضاء .وبدل �أن تُط ّبق ال�سلطة التنفيذية القوانني ت ِّ
حترفها عن طريق �إجراءات ُمع ّينة.
مل ت�ستطع الدميقراطيات �أن تتح ّرر تاريخي ًا وميتافيزيقي ًا من مبد أ� الإجماع على
الوحدة التي تعمل �ض ّد التع ُّددية ،و�ض ّد ليونة م َلكة احلكم التي لها ا�سمها �آخر هو املُ�شا َك�سة.
وهذا هو �سبب � ّأن يف �أغلب ال � ُّد َولُ ،يط َّبق اال�ستفتاء ،با�ستثناء �سوي�سرا ،بجرعات ِم ْثل ّية.
وال ت�ستطيع �أوروب��ا غري ا�ستفتائية �إدراج املُ�شا َك�سة ال�سوي�سر ّية .وهكذا ال ت�ستطيع �أب��د ًا
تقييم ال�شيء ال�شعبي بو�صفه �شيئ ًا ُمثري ًا .وخ�صو�ص ًا � ّأن احلركات االقت�صادية والع�سكرية
لال�ستعمار ،وللتج ّمعات التي �أ�سهمت يف اختالط الأجنا�س ُع َّدت ُمتق ِّلبة.
الدميقراطيات ،يف العمق ،ال تتفاهم يف ما بينها .والف�صل بني الزمني والروحي
غري ُمعت َمد يف �أغلبها .ففي الواليات املتحدة الأمريكية ،يبقى الإجنيل و�سيلة تقييم الهيئات
امل� ّؤ�س�سية مثلما � ّأن القر�آن كذلك يف �أغلب بلدان ال�شرق الأو�سط .وكثري من الدميقراطيات يف
�أوروبا تظ ّل رمزي ًا مما ِلك (بريطانيا ،وا�سبانيا ،وبلجيكا ،الخ) .وعقوبة الإعدام غري ُملغاة
يف ع ّدة ُبلدان دميقراطية تتقا�سم هذا االمتياز مع الأنظمة ال�شمول ّية ،والأنظمة التيوقراطية.
ويف النهاية ،مبد�أ الأغلبية ،يف �أوروبا ،حني �أوقفته ُّ
تقطعات ُمت�شنّجة ،عن �أن يكون تعدادي ًا
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و�آلي ًا ،انتف�ض ح�صر ًا �ض ّد خطر مذهب الإجماع الذي كان يرتفع منذ لينني على اخللفية
الدينية للأرثوذك�سية الرو�س ّية والإيقونة ،و�ض ّد االعرتاف بتج ّمعات الأقل ّيات .وال ندري �إىل
�أية درجة ُيع ّد الت�صويت بورقة بي�ضاء ت�صويت ًا الغي ًا.
جتهل الدميقراطيات جه ًال ع�ضوي ًا املبادئ الثالثة التي �صنعتها يف قليل �أو كثري :
 1ف�صل الروحي عن الدنيوي.
�  2إلغاء احلكم بالإعدام.
 3الأقل ّيات املُ ِ
�شاك َ�سة .فهي منذ الآن تُع ِّلق م َلك َة ُح ِ
كمنا وت�ؤخِّ ر حتى فكرة تقييم
احلدث.
ُنريد �أن نمُ ار�س م َلك َة ُحكمنا على �أنظمة فقط .على �أنظمة �سيا�سية ،واقت�صادية،
وع�سكرية .وبالتايل يجب �إجراء ت�شخي�صات .على الفنّانني �أي�ض ًا ،وعلى ال�شعراء ،واملُف ِّكرين
والال�شرعي،
ر�سمي ،وبالتحديد حول مفهوم الال�شرعية،
�أن ُيعيدوا تعريف ما يبقى غري
ّ
ّ
املفهوم الذي ما يزال يبدو اليوم �أ�سو أ� �شتيمة .لن�ست�أ ِنف �أي�ض ًا الفكرة التي تكاد تكون ُمه َملة
اليوم .يقول دولوز :
لي�س املر�ض �سريورة ،بل هو تو ّقف �سريورة ،كما يف ‘حالة نيت�شه’ .وهكذا فالكاتب
بحد ذاته لي�س مري�ض ًا ،بل هو بالأحرى طبيب ،طبيب نف�سه ،وطبيب العالمَ  .العالمَ
ِّ
ٍ
حينئذ يبدو الأدب
جمموع الأعرا�ض التي تخت ِلط فيها الأمرا�ض مع الإن�سان.
كم�شروع �إقبال على احلياة  :لي�س ل ّأن الكاتب �شديد الإقبال على احلياة بال�ضرورة
ٍ
مما ر�آه و�سمعه من الأ�شياء
لكن لأنّه يتم ّتع
[ْ ]...
بعزوف عن احلياة ال ُيقا َوم جاءه ّ
بالغة َ
العظمة والق ّوة يف نظره ،التي ال تُقاوم ،والتي تُنهِ كه جُماوزتها مع أ�نّها متنحه
ٍ
مما ر�أى
�صريورات قد جتعلها هيمن ُة الإقبال على احلياة غ َري ممُ ِكنة .يعود الكاتب ّ
ِ
و�سمع بعينَني حمرا َوين ،وبغ�شا َءي ط ْبل مثقو َبني .ف� ّأي �إقبال على احلياة �سيكفي
لتحرير احلياة يف ك ّل مكانٍ حيث يحبِ�سها الإن�سان ،وتنحبِ�س فيهِ ،
حتب�سها الأجهزة
الع�ضوية والأجنا�س وتنحبِ�س فيها ؟ إ�نّه عزوف �سبينوزا عن احلياة� ،شريطة �أن
ِ
عجل.
ي�ستم ّر �شاهد ًا حتى النهاية على ر�ؤية جديدة تنف ِتح عليه على َ
الإقبال على احلياة بو�صفه �أدب � ًا ،بو�صفه كتاب ًةِ ،
يرتكز على ابتداع �شعب غري
موجود .ينتمي �إىل الوظيفة ال�سحرية يف ابتداع �شعب .فاملرء ال يكتب بذكرياته،
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ٍ
ل�شعب قادم ما يزال ُمتخفّي ًا حتت
التوجه اجلمع ّيينَ
�إال �أن يجعل منها الأ�صل �أو ُّ
خياناته وجحوده .للأدب الأمريكي هذه القدرة اال�ستثنائية يف �إنتاج ُك ّت ٍ
اب قادرين
�شعب كو ّ
اخلا�صة ،لكن مثل ُك ّتاب ٍ
ين ُمتك ّون من ُمهاجِ ري
على حكاية ذكرياتهم
ّ
ال ُبلدانِ ك ّلها .توما�س وولف ُ « Wolfينيم بالكتابة �أمريكا ك ّلها �شريطة �أن جتِ د نف�سها
دع ّو ًا للهيمنة على العالمَ .
رجلٍ واحد ».بال�ضبط� ،إذ لي�س هذا �شعب ًا َم ُ
يف جتربة ُ
فهو �شعب �أقل ّية� ،أقل ّية �إىل الأبد ،م�أخوذ يف �صريورة ثور ّية .رُبمّ ا يوجد يف ذ ّرات
الكاتب� ،شعب غري �شرعي دونيِ ُّ ،مهي َمن عليه ،يف �صريورة دائمة ،يف حال دائمة
من عدم الكمال .غري �شرعي مل ت ُعد تعني حالة عائلية ،بل تعني �سريورة الأعراق
وانحرافها� .أنا حيوان� ،أ�سود من ِعرقٍ ُم ّ
نحط اليتغيرَّ  .إ�نّها �صريورة الكاتب� .إذ
مُي ّثل كافكا  Kafkaبالن�سبة لأوروبا الو�سطى ،ومل ِف ّل  Melvilleبالن�سبة لأمريكا الأدب
اجلمعي ٍ
ل�شعب �أقل ّية� ،أو لك ّل ال�شعوب الأقل ّية ،التي ال جتِ د التعبري
بو�صفه القول
ّ
عنها �إال يف الكاتب ومن خالله .وعلى الرغم من � ّأن الأدب ُيرجِ ع دوم ًا �إىل عوامل
لكن الهذيان لي�س ق�ضية �أب�-أُ ّم:
متف ّردة ،فهي تن�سيق جمعي للقول .الأدب هذَ يانّ ،
فلي�س ث ّمة من هذيان ال مي ُّر من خالل ال�شعوب ،والأع��راق ،والقبائل ،وال ت�سكن
عاملي« ،انتقال �أعراق وقا ّرات» .الأدب هذيان،
التاريخ الكوينّ .فك ّل هذَ يان
تاريخي ّ
ّ
الهذيان م َر�ض ،املر�ض بامتياز،
بهذه ال�صفة ،يلعب م�صريه بني ُقط َبي الهذَ يان.
ُ
ينت�صب فيها ِعرق يزعم أ�نّه ٍ
ك ّل م ّرة ِ
�صاف و ُم ِ
ال�صحة عندما
هيمن .لكنّه مقيا�س
ّ
يكف عن االهتياج حتت �أ�شكال الهيمنة ،عن
ي�ستدعي هذا ال ِعرق املُ�ضط َهد الذي ال ّ
�سجن ،وعن �أن يرت�سم منقو�ش ًا يف الأدب بو�صفه �سريورة.1
ُمقاومة كل ما ي�سحق و َي ُ
أ�ق��دم كتاب عن احل��رب ،يف الغرب ،هو ا إلل�ي��اذة لهومريو�س .نتع ّلم منها مبد أً�
ب�سيط ًا .احلرب �أ�سا�س ك ّل اقت�صاد .لي�س هذا املبد أ� قدمي ًا وح�سب .بل هو ثابت .وم�س�ألة
عدم �شرع ّيتها لي�ست مطروحة �أبد ًا ،مهما كانت اال�سرتاتيجيات املنت�شرة
�شرعية احلرب �أو َ
من خالل �أنظمة �سيا�سية خمت ِلفة .احلرب ت ِّ
ُنظم �أ�سواق املال .و�أ�سواق املال ت ِّ
ُنظم احلرب.
قدر .و ُيط َرح بو�صفه �أ�صغر ِ
قا�سم ُم�شرتَك
هذا قانون تبا ُدل ال عالقة له مع �أ ّية حتم ّية ،مع � ِّأي َ
ٍ
حلرب عادلة كما � ّأن ال وجود �أي�ض ًا حلرب
بني ك ّل عمل اقت�صادي ُم�ستدام .ال وجود �إذ ًا
ُمق َّد�سة .بل هناك فقط مفهوما العدالة والقدا�سة اللذان ُي�س ِّوغان احلرب كي ُيغيرِّ ا �إحداث ّيات
االقت�صاد اجلاري .وقد قامت احلروب يف التيوقراطية ويف الدميوقراطية� ،إذا تو ّقفنا عند
هذين القُطبني املتط ِّرفَني .وهي لي�ست �إيديولوجية �إال ثانوي ًا .وهي مبدئي ًا جتعل من الق ّوة ما
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ّ
اجتماعي .فالق ّوة هي التي توزّع احلقّ  ،ال العك�س .ومفهوم احلقّ يف املح ّل
ينحط به كل تعبري
ّ
الثاين بالقيا�س �إىل مفهوم الق ّوة.
�إذ ًا �ألزم فيل�سوف مثل نيت�شه جوه َر تفكريه مبفهوم الق ّوة طارِح ًا هذا ال�س�ؤال
الفيزيائي كل ّي ًا (املُتع ِّلق بالفوزي�س  ،phusisبطبيعة ال�شيء ال�شعبي)  :كيف ُت ؤ� ِّثر ق ّو ٌة يف ق ّو ٍة
تفاعل ّية ؟
أُ�خرى ،يف ما وراء اخلري وال�ش ّر� ،أو كيف تكون ُ
احلرب العادِلة
يقرتح جي ّل دولوز طريقة للإحاطة ب�إ�شكال � ٍّأي كان (يف هذه احلال ،وهنا� ،إ�شكال
الق ّوة) .ويفرتِ�ض � ّأن يف ك ّل ُبرهان ثالث حركات.
�أ ّو ًال ،حركة التدخُّ ل .ف�إذا �أردنا ُمناق�شة م�شكلة ،فعلى ٍّ
كل منّا �أن يتدخَّ ل يف هذا
حد �أنا ُمتدخِّ ل يف عالقة قوى بني نظام دميقراطي ونظام تيوقراطي؟
النقا�ش .مث ًال� ،إىل � ّأي ٍّ
تو�ضع ُحر ّياتي الأ�سا�سية مو�ضع ّ
�شك .ويف نظام تيوقراطي،
�أفرتِ�ض �أنني ُمتدخِّ ل بقدر ما َ
احلرية ال�سيادية ل�شعب ترتكز على اخل�ضوع لإرادة فريدة ُمتعالية متنح
الوطن ان�سجامه.
َ
و�إذا قطعت ق ّوة ما مث ًال ،ق ّوة دميقراطية ،هذه الإرادة الفريدة وهذا االن�سجام ،ف�أنا ُمتدخِّ ل
يف هذه الإرادة ،من خالل هذا التدخُّ ل ،ل ّأن احلرية ال�سيادية ل�شعبي ُمه َّددة.
وب��دء ًا من حلظة تَدخُّ لي ،تتعقَّد الأ�شياء .وه��ذه هي احلركة الثانية للربهنة
الدولوز ّية .هي حركة التعقيد .وفكرة حرب عادلة يجب �أن تتعقّد تقريب ًا على هذا ال�شكل:
من وجهة نظر تيوقراطية ،من العدالة �أن �أُعارِ�ض بني ق ّوة ووجهة نظر دميقراطية .ومن
وجهة نظر دميقراطية ،من العدالة �أن �أتعا َر�ض مع ك ّل ق ّوة تيوقراطية .فثمة متام ًا عالقة
قوى حا�سمة قب ًال .وم�س�ألة العدالة �سوف تنحرِ ف عن هذه العالقة .وينبغي �أن ُ
حت ّل احلرب
ال�صراع بني القوى التيوقراطية والقُوى الدميقراطية .وبعبارة �أُخرى ،ك ّل تيوقراطية ،وكل
دميقراطية تلج أ� �إىل الق ّوة �إن مل ي ُكن من �أجل اجرتاح �أقل ّية مفهومه عن العدالة فعلى الأق ّل
من �أجل َف ْر ِ�ضه ،ولن يكون له معنى �إال �إذا انت�صرت ق ّوة من الق ّوتَني .وهذه هي احلركة
الي ِكن ت�ص ُّور
الثالثة .فبعد التعقيد ،ت�أتي حلظة ال�شرح التي هي على وجه التقريب ما ياتي  :مُ
� ّأي �سالم كوين من دون �أن ِ
تنت�صر ق ّو ٌة على �أُخرى فور ًا .فث ّمة تفكري ،و�شرح ينبغي َب ْ�س ُطهما
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لكن يف النظام
على مفهوم الق ّوة .فك ّل وطن� ،أ ّي ًا ما كان نظا ُمه ،مُيار�س الق ّوة على �شعبهْ .
الدميقراطي ،تمُ ا َر�س الق ّوة على جزء من ال�شعب .وتمُ ا َر�س يف النظام التيوقراطي على ِ
كامل
مفهوم الق ّو ِة مفهو ٌم ك ّمي ،كثيف ،و ُيثري هذا ال�س�ؤال الوحيد  :هل ينبغي �أن يفرِ �ض
ال�شعب� .إذ ًا
ُ
نف�سه على جزء من ال�شعب �أم على جمموع ال�شعب ؟ هذا هو تاريخ القرن الع�شرين ك ّله.
وفكرة العدالة تنبع منه .يف نظر الدميقراطيات ،مفهوم الق ّوة ُيدعى �أغلبية ويقهر الأقل ّيات
(ا�ستفتاء عام با�سمه ترتاجع التع ُّددية بح�سب ّ
خمطط ُمد ِّوخ) .ويف نظر التيوقراطيات �أو
ال�شمول ّياتُ ،يدعى املفهوم �إجماع ًا وي ُع ّد الأقل ّيات �شيئ ًا عارِ�ض ًا.
يف نهاية �إجراء ال�شرح ،يتك ّون لدينا الآتي  :مفهوم الأقل ّية جوهري يف الدميقراطية
ب�شرط �أن يخ�ضع لق ّوة الأغلبية يف اال�ستفتاء العام .ومفهوم الأقل ّية عارِ�ض يف التيوقراطية
ُهدد با�ستمرار فكرة الإجماع.
�أو يف الأنظمة ال�شمول ّية ب�شرط �أن يجعل من العارِ�ض نظر ّية ت ِّ
ف� إ� ّم��ا �أن ُنف ِّكر بح�سب اجل��واه��ر .و�إ ّم ��ا �أن ُنف ِّكر بح�سب ال�ع��وا ِر���ض .اجلوهر
لكن يف احلا َلني،
الدميقراطي يتحقّق بالأغلبية .واجلوهر الدميقراطي يتحقَّق بالإجماعْ .
الأقل ّيات تُ�س ِّوغ �شيئ ًا من ا�ستخدام الق ّوة .فب�سبب وجود �أقل ّيات بارزة دوم ًا وعارِ�ضة ،اخرتعت
الدميقراطيات مفهوم اال�ستفتاء العام كي حتتويها .وللأ�سباب ذاتها يبحث الإجماع عن
اجتثاث الأقل ّيات التي يحتاج �إليها كي مُيارِ�س جتا ُن َ�سه .ويف احلا َلني كلتيهما ،لي�س يف عالقت َْي
حرب عادلة� .إذ � ّإن هناك �إرادة التخلُّ�ص من كل �شكل �أقل ّية من وجود ال�شعوب
الق ّوة هاتَني ٌ
والأفراد .وا�ستخدام الق ّوة هو جت ِّلي هذه الإرادة ،الدميقراطية حين ًا ،وال�شمول ّية حين ًا �آخر،
و�إحداهما كما الأخ��رى ال تتالقيانِ �إال يف الكثافة الكم ّية  :ق ْهر الأقل ّيات� ،أجل� .إبادتها ؟
الربناجمني ،ر�سم نيت�شه لوحة الآالم �أُحادية اللون .يف احلا َلني
املحاولة ُمتك ِّررة .وبني هذين
َ
كلتيهما ،العدم ّية هي التي تفعل فع َلها .فهي ر ّدة فعل ق ّوة �ض ّد ق ّو ٍة �أُخرى .ال وجود �أبد ًا ٍ
حلرب
عادلة .ث ّمة فقط غيظ �أكرث تفا ُقم ًا من ٍ
غيظ �آخر ،ق ّوة �أكرث تفاع ًال من ق ّوة �أخرى لإ�سكات
الأقل ّيات با�سم الدميقراطيات التي ت�ستغلُّها ،وبا�سم الإجماع الذي يبعثها ك�أطعمة منذورة.
�أ ّي ًا كانت حال ال�شكل ،يف نهاية الإجراء الدولوزي –التدخُّ ل ،والتع�سري ،وال�شرح–
نرى متام ًا �أن مفهوم «احلرب العادلة» لي�س مفهوم ًا� .إنّه �شعار ،دعاية تقرتِن مع دوافع و�سائل
الإعالم احلالية.
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املو�ضع
الإبهام بني مركزية اللغة ومركزية ِ
اكت�شف الكاتب الإيراين يو�سف اي�شاغبور  Ishaghpourامل�سافة التي تف�صل الق ّوة
عدم االنتظام ال�شرق ّية.
املفهوم ّية التي تمُ ِّيز امليتافيزيقيا الغربية عن �سياق يرت�أ�س و�ضعيات َ
خا�ص  :ح َّرر الغرب مركزية اللغة حني ا�ست�شار ال�شرق
وقد جل�أ �إىل مخُ ّطط عملي على نح ٍو ّ
املو�ضع .وحني طلب مني ال�شاعر ال�سوري �أدوني�س �أن �أُع ِّمق الأ�سباب التي من �أجلها
مركز ّية ِ
قدم
كان الغرب ي ّدعي كون ّي َة ِق َيمه كي يفرِ �ضها على ك ّل �أ�شكال الآخَ ر ّية ،كان يو�سف اي�شاغبور ُي ِّ
ِ
فر�ض ّية ُمريحة .فمركزية ِ
والفا�صل ،والإطار ،وركود الدم
والتباعد،
املو�ضع هي ِع ْلم الت�أ ُّمل،
ُ
خا�ص للغة الإغريقية
الذي ت�ست ِع ّد مركزية اللغة مللئه وانتهاكه .فمركزية اللغة هي ا�ستعداد ّ
التي ت� َّؤ�س�س يف الأ�صل من ك ّل َق ْول �إمرباطورية الفاعل النحوي وعمله من خالل الفعل كان .être
�إنها نف�س ميتافيزيقيا �أن يكون املرء �سقراط بو�صفه فاع ًال و�أن يفعل يف العالمَ
من خالل اخلطاب ،من خالل الفعل كان ،من خالل اللغة التي يب�سطها �سقراط .هذا على
الرغم من � ّأن بني احلال والفعل ،ال يوجد �أق ّل ِ
فا�صل ي� ِّؤجل االنتقال من �أحدهما �إىل الآخر:
التو�سع الغربي يف بنيته اللغو ّية التي ُن�س ِّميها
الكون هو �أ�ص ًال ال ِف ْعل ،وبدء ًا من الآن يندرِج ُّ
مركز ّية اللغة� .إىل ح ّد � ّأن الفيل�سوف الأك�سفوردي الكبري �أو�ستان � Austinسيتم ّكن من �أن
رتجم
يكتب ،يف الفل�سفة التحليلية ،يف القرن املا�ضي ُم�ؤلَّف ًا موحي ًا عن هذا اجلهاز حيث ُي َ
ح�سي-قيادي  :عبارة ‘القول يعني الفعل’ تُلخِّ �ص
الكالم� ،أي الفعل الغربي ،مبا�شرة بفعل ّ
الأخالق الغربية عرب بروتوكوالت ومواثيق لها طابع كوينّ .تخت ِلف املواثيق من ب َل ٍد �إىل �آخر.
يهم .وث ّمة ،يف ِّ
كل ب َلد ،بروتوكوالت .واحل��ال � ّأن الربوتوكول يفرِ �ض كوني ًا َح ْلف ميني،
ال ّ
وااللتزام بوعد ،و�إعطاء ك ِلمة .ولئن �أُعطيت هذه الك ِلمة �أمام اهلل ،فينبغي على الأرجح �أن
تتحقّق .وبالنتيجة ،اللغة الغربية ،والفعل اال�ستعماري يطبعانِ بحيادي ٍة الف�ضا َء الدميقراطي،
والف�ضاء التيوقراطي وكذلك كل الأنظمة الو�سيطة �أو االنتقالية.
خ�ص�صه
طبع ًا يو�سف اي�شغبور ال ُيدا ِفع عن هذه الو�ضعية .ويف الكتاب الذي ُي ِّ
لل�سينمائي الياباين �أوزو  ،Ozuيقول فقط � ّإن يف اللغة اليابانية ،يف البنية اللغوية التي تمُ ِّثل
النحوي والفردي ،وبالتايل امحّ اء اللغة ،وبال�ضرورة
ُن�ضج الأجداد ال�شرقي ،امحّ اء الفاعل
ّ
املو�ضع.
امحِّ اء الفعلّ .ميحي ‘الأنا’ َع ْمد ًا يف ال�شرق ل�صا ِلح قا َلب �سياقي ُيدعى هنا مركزية ِ
املُنتَهى يف الغرب هو مركزية اللغة ،ويف ال�شرق مركزية ِ
املو�ضع .وبني هاتَني الق ّمتَني ،تعمل
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كفّة امليزان كبو�صلة طائ�شة يف ال�شرق الأدنى وال�شرق الأو�سط مُي ِكن �أن ندعوها بحيادية ال�شرق
الأدنى والأو�سط .غري � ّأن هذا الأدنى الذي يبقى غري ُمف َّكر فيه من البعيد .فال ُب ّد �أن يكون
املو�ضع ُت ِع ّده �إعادة �صياغة ِ�شعر ّية للقريب والبعيد.
ال�سالم ح ًّال بني مركزية اللغة ومركزية ِ
ال ِّدرع
املتو�سط ق�صيدة حرب.
�أقدم ق�صيدة و�صلتنا من ال�شاطئ ال�شرقي للبحر الأبي�ض ِّ
ُيذ ِّكر بيري فيدال-ناكيه  Vidal-Naquetب� ّأن الرتاجيد ّيني ،من هريوردت حتى ال�سلطان العثماين
محُ ّمد الثاين ،يف القرن اخلام�س ع�شر كانوا يرون يف ِح�صار طروادة �أ ّول �أكرب ٍّ
جتل لل�صراع
�شدد على
بني �أوروبا و�آ�سيا .وقد تعاظم هذا ال�صراع حتى �أ ّيامناْ ،
لكن لي�س عدمي الأهم ّية �أن ُن ِّ
فن املعرفة هو
� ّأن الرهان �أ�ص ًال ،يف الإلياذة ،مل ي ُكن من طبيعة دين ّية .فهو
ملحمي .و�إذا كان ّ
ّ
امللحمة ذاتها  éposكما ُي ؤ� ِّكد فيدال-ناكيه ،فالقائد هومريو�س هو الذي جعل من الكالم ومن
الكتابة ال�شعرية معرفة للحرب .وغالب ًا ما ُي ِ
�سمع ال�شاعر �صوتَه يف ظروف احلرب ،وي�صنع
لنف�سه ُ�سمعة .حتى �أعظم ق�صائد ا ُ
حل ّب عند ال�شاعر كريتيان دو تروا ،Chrétien de Troyes
ودانتي ،و�سرفانت�س ،وحتى �أ�شعار �أبولينري ،و�ساندرا�س ،ولوركا ،ونريودا ما كانت لتم ِلك ق ّوة
�إيحائها لو مل ِ
نف ما كان القُدماء يدعونَه بـالوجد ،بـاخلروج
حتمل الكتابة ال�شعرية داخلها ُع َ
من الذات  ek-stasisبو�صفه عالمة على العبقرية� .أ ّما الو�صف الهومريي لأ ّول مو�ضوع فنّي
يف اليونان القدمية فقد �أدرج هذه اخلا�صة التي تمُ ِّيز الكالم ِّ
ال�شعري ،والكتابة ال�شعرية
�ضمن مو�ضوع ِد ْرع هفاي�ستو�س .فالأمر ُم ّت ِ�صل بتن�سيق ِ
�ش ْعري ُيظهِ ر اخرتاع ال�صناعة poïen
احلربية .ت�شرح �إيطاليا ذاتَها ب�أكملها من خالل هذا االخرتاع ال�س ّري لل�شاعر� .إذ ُيق ّدم
هومريو�س فيه تقني ًا فنّه يف املعركة بو�صفه مفهوم ًا عن العالمَ  .وهذا هو اجلزء الأ�سا�سي من
ر�ؤيته .وهكذا تُ�ش ّكل �أعمدة احلكمة ال�سبعة للوران�س العرب امللحمة احلديثة ال�سرتاتيجية
�شعرية حربية .لكن ما معنى هذا ؟ ال يعني طبع ًا �أن يكون لل�شعراء هذا االمتياز الأخرق
احلزين يف التغنّي باحلرب .يعني هذاِ ،خالف ًا لي�أ�س �أدورنو  Adornoالذي ي�ؤ ّكد � ّأن ال�شعر
وحدها ،لأنّها �أم�سكت احلدث من الداخل،
مل َي ُعد ممُ ِكن ًا بعد املحرقةّ � ،أن الكثافة ال�شعرية َ
خليقة ُمبقاومة احلرب� .إذ ًا لي�س الن�شاط ِّ
ال�شعري ن�شاط ًا من ُجملة ن�شاطات .بل هو معرف ُة
احلدث
م�أ�سا ٍة ُمطلق ٍة ُمغرِ قة يف ال ِق َدم ،وهذه املعرفة منبع م�ؤامرة ُمتف ّردة .وبهذا املعنىَ ،
وجد القائد �أمام هف�ستو�س.
الهومريي رائد .فهو يجعل من ال�شرط ال�شعري ف َر َ�س رِهانناْ .
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ال�سنْدان� .إذ خ َلق عليه �إله ِ
ن�شد ِ
وهومريو�س الراويُ ،ي ِ
احلدادة
وا�صف ًا الدرع الذي ّ
يرن على ِّ
حتت املطرقة ال�صلبة وملقط النار تزيين ًا متن ّوع ًا .ر�سم عليه الأر���ض ،وال�سماء ،والبحر،
لفن الرثاء .ور�سم عليه اي�ض ًا مدينتَني �إن�سانيتَني .وما
وال�شم�س .وهذه هي العنا�صر الأوىل ّ
الأمر �أبد ًا �أمر تق�سيم �إىل مدينة �سماوة ومدينة �أر�ضية� .إنّها ق�ضية الرجال والن�ساء والآلهة،
والإلهات الذين يتنازعون حتت خطوط العبقرية ،خطوط احل ّداد ال�سابق لرامبو .هف�ستو�س
ينفخ باجتاه النارُ .يط ِلق يف النار الربونز القا�سي ،والفوالذ ،والذهب الثمني ،والف�ضة.
وقويُ .ي ِ
أر�ض
ن�شد هومريو�س هاتف ًا « :ت َْ�س َو ُّد الأر�ض .ما أَ��ش َب َهها ب� ٍ
بد أ� باخرتاع درع �ضخم ّ
ذهب� ,إنّها َلرائعة فن ّية» ! هذا يف الن�شيد  18من كتاب احلرب ،يف
حمروثة ،مع �أنّها من َ
الإلياذة .وتتح َّرك احلدود �أ�ص ًال ،احلدود بني ّ
احل�سنة التي
احلق ،والق�ضية العادلة ،والن ّية َ
�سوف يتح ّدث عنها الق ّدي�س توما الأكويني ِل ُيك ِّون مفهوم «احلرب العادلة» الذي ُي�ص ُّمون
�آذاننا به اليوم ،وبالتحديد ال�صحفي برنار-هرني ليفي� .أو ،بالأحرى ،نرى � ّأن هذه احلدود
مل تبد أ� باالرت�سام �إال يف ذهن الق ّدي�س �أوغ�سطني والق ّدي�س توما الأكويني .فالقائد يجهل
هذه احلدود ،وهذه الرباعة تُك ِّون هال َة ِّ
كل عملٍ فنّي .فمن مي ِلك ّ
احلق ؟ هل مي ِلكه هف�ستو�س
الذي �سرق منه بروميثيو�س النار ،بروميثيو�س� ،سارِق ال�شَّ َرر ؟ هل مي ِلكه هومريو�س الذي،
وهو ِ
ال�صنْع الفنّي
الدرع ،مُي ِّيز املعرب ال�سحري بني تقنية احل َر ّيف الإلهي ُّ
ي�صف ِّ
وال�ص ْنعُّ ،
قدر َمو ِته ؟ ومن مي ِلك
وجه له ِّ
الدرع حلظة تك ُّونِ َ
ّ
للنحات ؟ �أم مي ِلكه املُحارِب �آخيل الذي ُي َّ
ُ
الق�ضية العادلة ؟ هل مت ِلكها الإلهة ثيت�س� ،أ ّم �آخيل التي ِ
تندب باكية العبقرية العرجاء كي
والفن يف التمثيل الأعمى للموت؟
تهب �آخيل الأ�سلحة التي من خاللها ُي�سهِ م احلقّ  ،والدينّ ،
هل مت ِلكه هرييه �أخت ز ُّيو�س وزوجته التي تُذ ِّكر ب� ّأن ما بني الآلهة والب�شر ،ما تزال الذر ّيات،
قدها بع ُد ُلعبة القوى والعقل ؟
والإرث ،وديون ال�شرف والدم ُمثقلة بال�صريورة التي مل حت ّل ُع َ
هل مي ِلكها جمل�س –حتى لو كان جم ِل�س الأولومب– الذي يتن ّب أ� مبعنى املُ�شاورات التي ينبغي
ِ
احل�سنة حني ال
احل�سا�سة التي
ي�ستخدمها الب�شر ؟ و�أخري ًا من مي ِلك الن ّية َ
اختبا ُرها يف املواد ّ
تكون �أية معرفة �إال االرتعا�شة واالحت�ضار التي يتنازعها االحتيال والق ّوة ؟
حد ِ
يف�صل بني ّ
احلق ،والق�ضية العادلة ،والن ّية
مل ير�سم هف�ستو�س على الدرع � ّأي ٍّ
ال�س ُبل التي ت�ؤ ّدي �إىل الطم�أنينة� ،إىل
َ
احل�سنة .ف�إىل الفن ،يف كتاب احلرب ،يعود اكت�شاف ُّ
ال�سالم� ،إىل غياب ا�ضطراب
احلوا�س� ،إذا كان غياب كهذا قد ُوجِ د �أ�ص ًال.
ّ
1

Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, 1993, Editions de Minuit, pp. 14-15.
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�أحمد دلباين

عن الثورة والدميقراطية
َ
فولتري �أ َّوال� ،أم قط ُع ر�أ�س امللِك ؟

1
طرحت االنتفا�ضات العربية الأخرية –�أو ما ُ�س ّمي بالربيع العربي– الكث َري من
الأ�سئلة املتعلقة بالدولة والدين والدميقراطية وحقوق الإن�سان وم�صري الثورة ذاتها .وقد
النقدي العربي على مراجعة م�سريته ونظام فهمه للواقع
كان من الطبيعي �أن يعكف العقل
ّ
والتاريخ ا�ستنا ًدا �إىل الأفق الذي فتحته االنتفا�ضات العربية و�إجنازاتها ال�سيا�سية بالأخ�ص.
كما كان عليه �أن ُيواكب االنتفا�ضة محُ ت�ضنا تطلعاتها امل�شروعة و ُم�ستب�ص ًرا املعاين والدالالت
وبعيدا عن �أي اعتبار �آخر ،مُيكننا �أن نرى يف
التي طفت على �سطح الأح��داث املُت�سارعةً .
الثورات العربية الأخرية �إجنازا تاريخيا ُمه ّما ج ّدا ح َّرر الذات العربية من احل�ضور الطاغي
لأيقونة البطريرك ال�سيا�سي ونظام التقدي�س الذي ارتبط بثقافة �ألفية مل تعرف ر�سوخ
التقاليد الدميقراطية –باملفهوم الثقايف ال�شامل– يف تاريخها.
هذا يعني� ،أوال� ،أننا ننظر �إىل الثورات العربية باعتبارها �إجنازا �سيا�سيا يف املقام
الأ َّول� ،أتاح الإطاحة ب�أنظمة حكم فا�سدة و ُم�ستب َّدة وتابعة مل حتقق التنمية ال�شاملة ،ومل
ت�صن اال�ستقالل الوطني بكل �أوجهه .لقد كانت –مبعنى ما–
حترتم حقوق الإن�سان ومل ُ
ج�سدت حنق ال�شعوب العربية على ف�شل الأنظمة التي ولدتها حركات
انقالبات مدنية �شرعية َّ
التحرير الوطني واالنقالبات الع�سكرية؛ وقادت بلداننا ،منذ عقود ،على هدى بو�صلة البناء
مي�سح
الوطني وحتقيق الوحدة والتنمية .ولكننا نعرف �أن ال ُر َّبان
العربي مل يعد ب�إمكانه �أن َ
ّ
ال�صد�أ عن بو�صلته فاقدة ال�صالحية يف محُ يط العامل الذي �شهد تغريات جذرية على جميع
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التاريخي لأمتنا من
يلهج باخلال�ص
املُ�ستويات منذ بزوغ فجر العوملة؛ ومل ي ُعد ب�إمكانه �أن َ
ّ
احل�ضاري ،ومن ح�ضور هيمنة الآخر الأمربيايل على م�صائرنا .فلم تكن �إطاللتنا
العطب
ّ
على العامل املُعا�صر دخوال يف التاريخ وان�سالخا عن نظام املعنى املُفارق للزمنية والتغري
وال�صريورة .مل تكن �إطاللتنا اكت�شافا ملركزية النا�سوت ورعب التاريخ وقد �أفاق على خواء
ال�سماء الآفلة و�سردياتها اخلال�صية القدمية .ويف كلمة ،مل تكن والدتنا احلديثة طبيعية بل
الزج بنا يف �أتون جتربة املغامرة التاريخية ومل منتلك �أبجدياتها العقلية
والدة قي�صرية ،ومت ُ
احلي على م�سرح العامل
والإن�سانية .هذاُ ،رمبا ،ما جعل منا �أ�شباحا تفتق ُد احل�ضور
ّ
احلقيقي َّ
تلب�س القوة تاج املعرفة
وجتنح املعرفة �إىل الهيمنة وال�سيطرة.
ُ
حيث ُ
ووعدا بالتحرير .كانت يوتوبيا انعتاق
لقد كانت الثورة� ،إىل اليومُ ،حلما بالتغيري ً
واحت�ضانا للتاريخ وقد �أ�صبح �سردية ب� َّو�أت بروميثيو�س عر�ش التدبري مكان الآلهة الآفلة
تاريخيا بفعل احلداثة واحتجاجاتها .ولكننا ُ
نعرف � َّأن الثورة –بو�صفها حكاية ت�أ�سي�سية
للأزمنة احلديثة– مل تكن دائ ًما �سف ًرا واثقا �إىل �إلدورادو احلرية والكرامة والتقدم؛ فقد
�أنتجت طبعات جديدة رهيبة من ق�صة �سحق الإن�سان وتدجينه وو�أد تطلعاته و�صبواته
الوجودي يف عامل فقد ال ُعل َّو .هذا ما
العميقة �إىل االنعتاق الكياين ال�شامل وحتقيق االمتالء
ِّ
�أغرق الفكر احلديث يف نوع من الت�شا�ؤم القامت ب�ش�أن �إمكان حتقيق الوعود الثورية و�إمكان
�إنقاذ الوجود الإن�سا ّ
ين من تفاهته يف الغبار الكوينّ .من هنا طفق الفك ُر املُعا�صر – يف �أوجهه
ليكت�شف جرثومة اال�ستبداد وال�شمولية والواحدية
الأكرث طليعية – ُيراج ُع م�سريت ُه وبراجم ُه
َ
مهدا مليالد الأزمنة احلديثة .فقد ظلت �شجرة العقل
يف جذورها ونوازعها الأوىل التي �شكلت ً
التاريخي ُ
تعي�ش على هواء الالمعقول ،وظلت �شجرة احلرية تُ�سقى من نهر القهر
ال�سفلي
ّ
القامت .مل يكن هذا الأمر خ�صي�صة �ستالني وماو ت�سي تونغ وكا�سرتو فح�سب ،و�إمنا كان
العربي �أي�ضا كما نعرف.
�إجناز عبد النا�صر و�أ�صحاب �أحالم البعث
ّ
نحب �أن ن�ش َري �أي�ضا �إىل � َّأن االنتفا�ضة –مهما كانت كبرية– ال تحُ قق بذاتها
ولقد ُّ
ال�سائد .االنتفا�ضة احتجا ٌج على
تق ّدما �أو عتقا للإن�سان �أو حتري ًرا للمعنى من نظام احلقيقة َّ
ال�صراخ
و�ضع مل ي ُعد ُيحتمل و�صرخة يف وجه العامل ومل ي ُعد بيتا كر ًميا للإن�سان .ونعتق ُد � َّأن ّ
تيح تخطي زمن
احلانق الغا�ضب عالمة حياة ،ولكن ُه لي�س برنامج عمل ولي�س وعيا كافيا ُي ُ
ج�سدتها الأنظمة القائمة .فل�سنا يف حاجة
اال�ستالب يف �آلة القمع
ال�سيا�سي والفكري التي َّ
ّ
دائمة ،اليوم� ،إىل التذكري ب� َّأن ال�سلطة ال ت ُ
ُختزل يف �أيقونة احلاكم �أو يف ُم� َّؤ�س�سة احلكم� .إنها
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�أدا ٌء ُمعق ٌد ي�ستن ُد �إىل نظام ال�شرع َّية القائم .وهي نظا ٌم ينه ُل من روافد تراثية ونف�س َّية،
التاريخي الهائل ال��ذي ما زال خال�صيا و�أ�سطور ّيا �إىل ح ّد بعيد يف
وينه ُل من املكبوت
ِّ
اجلمعي.
خميالنا
ّ
2
مما �أتينا على ذكره– على كون ال�سلطة لي�ست �شخ�ص احلاكم.
قد نتفقُ –انطالقا َّ
أتيح لنا �أن ُنق ّدر ب�صرية مي�شال فوكو وهو ُيعلمنا �ضرورة التفكري حول ال�سلطة مبعزل
و ُرمبا � َ
االنقالبي ومل يلتفت �إىل
العربي ظل م�سكونا بهاج�س التغيري
ولكن الفك َر
عن �شخ�ص امللكَّ .
ّ
ّ
ال ُأ�س�س التي ظلت تغذي ك َّل �أ�شكال الت�سلط والقمع يف تاريخنا� .إذ كنا -يف �أح�سن الأحوال-
نح ّم ُل النخب احلاكمة �أو الطبقات املُ�سيطرة �أو الغرب الأمربيايل م�س�ؤولية ف�شلنا يف دخول
يكون ذلك من الأ�سباب املُ�ؤكدة لكبوتنا احل�ضارية؛
الع�صر واالرتقاء بالإن�سان
العربي .قد ُ
ّ
ولكننا مل نلتفت ب�صورة جدية� ،أي�ضا� ،إىل البنيات الفكر ّية املا�ضوية املُ�ضمرة و�إىل �سطوة
إنتاج نف�سه �إىل ما ال نهاية عرب نظامنا
تاريخنا
البطريركي
االجتماعي
الباطني ُ
وهو ُيعي ُد � َ
ّ
ّ
ّ
وعرب زمننا الثقا ّيف ال َّراكد .مل نلتفت مبا فيه الكفاية �إىل �ضرورة اجرتاح �آفاق النقد الثقا ّيف
نعت�صم باحلديث عن الهوية املُه ّددة وعن خماطر
لذاتنا التاريخ ّية املُنهكة ،و�إمنا ظللنا
ُ
الطريق �إىل احلداثة .كما �سيط َر علينا
هاج�س محُ اولة م�سح الغبار عن مر�آة الذات كي ن�شب َع
ُ
�دي يف وجهه .يلتقي يف هذا الفك ُر النه�ضوي/
ف�ضول نرج�س الذي ي�سكننا يف التملي الأب� ِّ
القومي مع الفكر الأ�صو ِّ
يل املُهيمن ،اليوم ،ب�أ�شكاله املُختلفة.
ّ
الطريقُ �إىل احلداثة والتغيري جز ٌء من ال��ذات ال من الآخ��ر .هذه هي �أبجدية
وتفتحها على
تو�س ُع حدو َد الذات خارج �شرنقتها املوروثة ُ
التحديث الأوىل .الطريقُ م�سافة ّ
َ
اكت�شاف العامل يف
العامل :هذا ما مل نعرف ُه يف تاريخنا الثقا ّيف القريب .ك� َّأن فكرنا كان يري ُد
اجلذري للموروث .ك� َّأن فكرنا ظ ّل محُ اوالت
الذات ال ابتكار الذات من خالل املُغامرة والنقد
ّ
ُ
تتوقف
ال تنتهي يف البحث عن �أ�سرار هريوغليفيا الذات اخلالدة ،وظل �صلوات مرفوعة ال
تبوح هذه الذات ببع�ض ما عندها .وما النتيجة ؟ خ�سران االنخراط يف التاريخ
من �أجل �أن َ
وت�أجيل املوعد مع التقدم ب�شكل دائم .و ُرمبا ال يتج ّلى هذا ب�صورة كارثية قدر جتليه يف
العربي ا ُ
حل ِّر الفاعل املُبدع ل�صالح �إطالة �أمد الأب يف �شكله
ت�أجيل حلظة ميالد الإن�سان
ّ
/ال�سلطوي.
التاريخي
ّ
ّ
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دوما بذكر اجلبالوي وينتظرون رجعت ُه املُظفرة .وها
لقد ظ َّل �أوال ُد حارتنا يلهجون ً
تطرح علينا �أ�سئلة كثرية بعد �أن احتفينا بها ور�أينا فيها خال�صا
هي الثورات العربية الأخرية ُ
وبعد �أن ر�أينا فيها �إيذانا مبقدم
من �سلطة الو�صاية واال�ستبداد يف �شكله
ال�سيا�سي املُبا�شر؛ َ
ِّ
نحن ُن�سار ُع �إىل االحتكام
عهد الدميقراطية والتعددية ونهاية عهد الأحادية والقهر .وها ُ
عج َل مبيالد نظام حياتنا الدميقراطي احلديث .ك� َّأن الدميقراطية
ل�صناديق االقرتاع كي ُن ِّ
د�شن
لعبة انتخابية� .أو ك�أنها �شك ٌل فارغ دون م�ضمون ثقا ّيف و�إن�ساين
قدر له �أن ُي َ
وفل�سفي ِّ
ّ
الديني
ميالد زمن مركزية الإن�سان ومرجعيته ال�سيا�سية والأخالقية خارج و�صاية املُق َّد�س ِّ
التقليدي .ك� َّأن الدميقراطية –مبفهومها ال�شامل والعميق– مُيكنها �أن تزده َر يف ‘مدينة
اهلل’ وحتت رقابة اجلبالوي و ُم� َّؤ�س�ساته العتيقة .ك� َّأن الدميقراطية �ستُول ُد مع قطع ر�أ�س امللك
التاريخي يف ظ ّل �صراع الب�شر
بعد جميء فولتري وانت�صار الروح التنوير َّية يف الف�ضاء
ال َ
ّ
ال�سائد.
ال َّدائم مع �سطوة املعنى َّ
ال�سائد ؟ يعني ال�شرعية الثقافية ال َّرا�سخة تاريخيا و ُم� َّؤ�س�سيا .ويعني� ،أي�ضا،
املعنى َّ
مينح العامل ال�سو�سيو�-سيا�سي منطق ُه ومعقوليت ُه التي ت� ِّؤ�س ُ�س ل�شرعية الو�ضع القائم.
ما ُ
املرجعي
ال�سائد عندنا يت� َّأ�س ُ�س على الرمزان َّية الدينية و�سلطة املا�ضي
ونعتق ُد � َّأن املعنى َّ
ِّ
ال�صعاليك.
بو�صفه ما
ُ
ي�ضمن متا�سك احلا�ضر وما ُي ؤ� ّم ُن حماية قلعة الأب من ُمناو�شات َّ
هذه هي الأبوية التي ما زالت تتمت ُع عندنا بهيبتها وقدا�ستها �أي�ضا .لقد َّ
ظل فولتري خمنوقا
عندنا وظلت الأنوار حل ًما م�ستحيال .هذا يعني � َّأن ال�شروط الثقافية النبثاق ‘مدينة الإن�سان’
مل تتوفر عندنا.
فكيف نتح َّدث عن الدميقراطية ؟ وكيف مُيكننا �أن ُن ّ
ونحن مل نخرج،
نظر لها ُ
املرجعي ؟ كيف لنا �أن ن�ست�ضيف
بع ُد ،من نظام املعنى القائم على الواحد َّية وا�ستبداد الفكر
ّ
ُ
ينتع�ش فيها احلنني �إىل الأب الغائب ويزده ُر فيها تكفري
الدميقراطية يف مدينتنا التي
جرما �صغ ًريا يدو ُر،
ونحن نعت ُرب ال َ
نكون دميقراطيني ُ
االختالف والإبداع ؟ كيف لنا �أن َ
إن�سان ً
كرها ،يف فلك املذهبية و�أ�صناف املرجع َّيات التي تعلو عليه ؟ وها ُهو ال َّدليل � :أال
طوعا �أو ً
ً
نالحظ � َّأن االنتخابات الأخرية يف �أكرث من بلد منتف�ض �أعادت الإ�سالميني �إىل الواجهة؟
اجلماهريي– ال يرتبط بحلم احلرية
العربي –على امل�ستوى
�أال نالحظ � َّأن حلم التغيري
ّ
ّ
والفردانية والإبداعية والتعددية والعي�ش املُ�شرتك بقدر ما يرتبط برغبة ‘تطهري’ املُجتمع من
ِثقل التاريخ احلديث و ُم�شكالته ؟ �أال ُنالحظ � َّأن رغائبنا العميقة ال تتع َّلقُ باحت�ضان التاريخ

الآخر | ربيع 2012

�أحمد دلباين

والدخول يف ُمعرتكه بقدر ما تتعلقُ بالرغبة يف اخلروج منه ؟ �أال ُنالحظ � َّأن مرجع َّية الإن�سان
ما زالت متث ُل �أكرث الأفكار ا�ستهجانا يف الوعي العام عندنا ؟ ك�أنَّنا ال ن�ستطي ُع �أن نت�ص َّور
اخلال�ص دون فكرة املُنقذ� ،سماو ّيا كان �أو �أر�ضيا.
3
لقد �أ�صبح من الوا�ضح � َّأن الدميقراطية لي�ست لعبة �سيا�سية ولي�ست �أدا ًء ُم� َّؤ�س�ساتيا
فكري وبنا ٌء اجتماعي
يرتبط ب�أجهزة الدولة املدن َّية احلديثة فح�سب ،و�إمنا هي قبل ذلك نظا ٌم ّ
إن�سان
جتارب تاريخية
ر�سختها� ،شيئا ف�شيئا،
ٌ
ري انبثق مع ُه ال ُ
ُ
ُ
وخما�ض ع�س ٌ
يقوم على قيم َّ
بعيدا عن �سطوة املُ� َّؤ�س�سات التقليدية .الدميقراطية
بو�صفه مرجعية عليا لنظام عمل املُجتمع ً
ج�سدت هزمية الالهوت على يد النا�سوت .هذا يعني �أنَّها مثلت قطيعة معرفية مع نظام
َّ
املعنى الواحد ومع املُق َّد�س
الديني ،كما مثلت قطيعة �سيا�س َّية مع ‘مدينة اهلل’ وعالقاتها
ّ
القدي�س �أوغ�سطني.
القائمة على الو�صاية والإخ�ضاع� .إنها زمن فولتري ال ِّ
الدميقراط َّية� ،أي�ضا ،لي�ست مذهبا فكريا �أو نظر َّية ناجزة بقدر ما هي تاريخ
ين�ضح بالإن�ساينّ ،وم�سا ٌر يف االنعتاق من حمب�س املرجع َّيات التي اغت�صبت ال�شرع َّية يف
ُ
الف�ضاء ال�سو�سيو� -سيا�سي و� َّأ�س�ستها على املُطلق �أو املُق َّد�س املُفارق .الدميقراط َّية ،يف
كلمة ،هي التاريخُ ُمت� ِ
التاريخي الوثيق
أن�سنا .من ُهنا ن�ستطي ُع �أن ندرك ،ج ّي ًدا ،ارتباطها
َّ
ال�ساد�س ع�شر يف الغرب احلديث .فقد �أ�سهمت النزعة
مب�سار احلداثة الظافرة منذ القرن َّ
الإن�سان َّية والعقالنية الفل�سف َّية و�أفكا ُر ع�صر التنوير النقد َّية واحلقوق َّية وال�سيا�سية يف ميالد
�أفكار املُ�ساواة واحلقوق الطبيع َّية والإرادة العا َّمة؛ ومكنت من الإجهاز على العامل القدمي
إلهي املُطلق.
و� ُأ�س ِ�سه الفكر َّية/الإيديولوج َّية املُرتبطة بال َّالهوت
ال�سيا�سي القائم على احلق ال ِّ
ِّ
ال�سيا�سي انطالقا من احتالله مركز دائرة القيم
إن�سان �سيادت ُه على املجال
لقد ا�سرت َّد ال ُ
ِّ
وتن�صيب نف�سه مرجع َّية عليا لكل مبادرة تاريخ َّية .هذا يعني � َّأن الدميقراطية مل تن�ش أ�
جديدا مثل انت�صا َر الإن�سان� ،شيئا
بو�صفها لعبة انتخاب َّية �شكل َّية و�إمنا باعتبارها زمنا ثقافيا ً
خروج ُه من زمن االرتهان يف املُ� َّؤ�س�سة
وج�سد
ف�شيئا ،على �آلة اال�ستالب ِّ
َ
الديني العمالقةَّ ،
البطريرك َّية القمع َّية.
ُ
نحن من ه��ذا ؟ وم��ا مكانة فكرنا الذي
ولكننا
نت�ساءل بحرق ٍة وم��رارة  :أ�ي��ن ُ
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ظ َّلٍ ،
لعقود ،م�شغوال بالبحث عن الدميقراطية يف املو ُروث ويف �أقبية الذات التي ال تنق�ضي
عجائ ُبها ؟ ملاذا مل نن�شغل –بد ًال من ذلك– بالت�أ�سي�س ل�ش ُروط انبثاق الدميقراطية يف
ومتمعاتنا نقديا وثقافيا وتربويا ؟ ملاذا مل ن�ستطع �أن َ
جنعل من الإن�سان قيمة ُمطلقة
حياتنا جُ
أبدي �إىل و�صاية املرجع َّيات املُختلفة التي ما زالت –
يف تفكرينا و�سيا�ساتنا بدلَ ال ّركون ال ِّ
متنح ال�شرع َّية لأنظم ٍة جتته ُد يف �إعالن ق�صور العقل وعجز الإن�سان عن قيادة
�إىل اليوم– ُ
متنح ال�شرعية
نف�سه بنف�سه ؟ ملاذا انحط
ُ
مفهوم الدميقراطية عندنا بحيث �أ�صبح حيلة ُ
أ�صبح �آلية انتخاب َّية �شكلية مفرغة
ال�سيا�سية –بالطرق غري امل�ش ُروعة– للأنظمة املُ�ستب َّدة ،و� َ
من م�ضمونها الإن�سا ِّ
ين والثقايف الذي �أتينا على ذكره ؟
ما �أردنا �أن نقولَ ُهو � َّأن الدميقراطية قامت على �أ�س�س ثقافية وعقلية مل تتوفر
جديدا �أنهى زمن الو�صاية الدين َّية وح َّرر التاريخ من
عهدا ً
أ�س�س د�شنت ً
يف تاريخنا� .إنها � ٌ
ُمراقبة الأ�ستاذية العقائدية؛ كما َ
جعل املُجتم َع مرج َع ذاته يف حرك َّيته التاريخية .ومل يكن
ٌ
تزامن تفكك النظام املعر ِّيف القدمي مع تفكك
معروف .لقد
خما�ض هذا الأمر �سهال كما ُهو
ُ
َ
التدريجي لعالقات القوة القائمة على الإخ�ضاع،
�وي التقليدي والرتاجع
بنية املُجتمع الأب� ِّ
ِّ
وهذا ل�صالح بروز الفردان َّية وازدهار املعرفة النقدية ونزعات ال�شك .من ُهنا مُيكننا ُ
القول
� َّإن �شجرة الدميقراط َّية تغذت تاريخيا على ن�سغ االنقالبات ال�سو�سيو-معرفية الكربى التي
قارن بني جتربة الغرب
م َّهدت مليالد احلداثة يف التاريخ
تيح لنا �أن ُن َ
الغربي .و ُرمبا هذا ما ُي ُ
ِّ
َ
راكدا لقرون حتى حلظة �إفاقته على ‘�صدمة
احلديث وبني ما
ح�صل يف تاريخنا الذي ظل ً
احلداثة’ مع اال�ستعمار.
4
ال�سائد/املُك َّر�س– مل تكن ثقافة
من املعروف � َّأن ثقافتنا –يف �شكلها املوروث و َّ
ُم� َّؤهلة لأن َ
ي�سمح بالنظر �إىل احلقيقة باعتبارها بحثا
حتبل بالدميقراطية �أو بنظام للمعنى ُ
الديني الطاغي
ال ينتهي و ُمغامرة يف اكتناه ليل العامل .مل تكن هذه الثقافة املوروثة ،يف �شكلها ِّ
املُ ِ
إن�سان بو�صفه قيمة عليا
يح َّل حمل ُه ال ُ
ُزحزح املُق َّد�س املُتعايل عن املركز كي ُ
هيمن ،لت َ
ومرج ًعا تت� َّأ�س ُ�س عليه م�شروع َّية الوجود ال�سيا�سي واالجتماعي .هذه ُم�شكلة الثقافة العربية
الأوىل .وعبثا ُن ُ
يني– �أن ن� ِّؤ�ص َل للدميقراطية
حاول
–خارج مدار نقد الفكر ال ّديني والعقل ِّ
َ
الد ّ
والعلمنة واحلداثة� ،أو لقيم املُواطنة واملُ�ساواة يف حياتنا .عبثا ُن ُ
حاول �أن نجُ ِّي َ�ش �آلة التربير
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الكربى يف ثقافتنا املُعا�صرة –من حلظة مالك بن نبي �إىل حممد عابد اجلابري م� ُرو ًرا
قيم النه�ضة واحلداثة والدميقراط َّية
بح�سن حنفي– كي
َ
نكت�شف ،ب�ضربة ع�صا �سحر َّيةَّ � ،أن َ
وحقوق الإن�سان كانت �سجينة َ
خرج مار َدها.
داخل قمقم الذات اخلالدة تنتظ ُر من ُيح ِّررها و ُي ُ
غالطات و�سقوط يف الالتاريخ َّية .لكل إ�جن��از ثقا ّيف زمنه وح��دو ُده .و ُم�شكلة
هذا وه� ٌم و ُم
ٌ
نظاما معرفيا ُيك ِّر ُ�س املا�ضوية واملرجعية
ثقافتنا املوروثة ُ
تكمن يف تقليديتها ويف كونها ظلت ً
كبح
وعقل َّية الطائفة الناجية واالنغالق
املذهبي .وك ُّل هذه املُ ِّ
حددات �شكلت نظاما معرفيا َ
ّ
أر�ضي
أبواب التي تمُ ُ
الذات العربية تاريخيا و�أغلق �أمامها ال َ
كن من دخول كوميديا التاريخ ال ِّ
دوام
أتيح لنا� ،أي�ضا� ،أن نالحظ مع الكثري من الباحثني � َّأن َ
واملُ�شاركة يف ُ�صنع �أقداره .ورُبمَّ ا � َ
العربي
ر�سوخ ثقافة التقليد والإخ�ضاع كان ُمن�سج ًما متاما مع البنية البطريركية لل ُمجتمع
ِّ
تر�سخ قيم التفكري خارج املرجع َّية املُتعالية
والتي مل تكن �أر�ضية ُمالئمة النبثاق الفردانية �أو ّ
والإبداع خارج النماذجَّ � .إن ُهناك �أط ًرا اجتماعية للمعرفة كما كان ُيع ّلم جورج غورفيت�ش.
ولكنَّني �أ�ستدرك ،هنا ،ف� ُ
ثت ،بالطبع ،عن الثقافة باعتبارها ُم� َّؤ�س�سة را�سخة
أقول �إنني حت َّد ُ
العربي
تاريخيا ظلت تتنا�س ُل وتُعي ُد �إنتاج زمنها ال َّراكد يف حياتنا ،ومل �أكن �أ�ش ُري �إىل الإن�سان
ِّ
الهام�شي املُبدع .مل �أحت َّدث عن فينيق
العربي الذي مل ُيتح ل ُه �أن يحلقَ طائ ًرا �ضوئيا خارج
ِّ
ِّ
رماد ُم� َّؤ�س�سة التاريخ .مل �أحت َّدث عن طرفة واملُتنبي واملع ِّري .مل �أحتدث عن �أبي نوا�س �أو ابن
ال َّراوندي وابن ر�شد .مل �أحت َّدث عن ال�شيخ الأكرب ابن عربي الذي ب�شَّ ر بدين احلب.
هذا ما �أردن��ا �أن نقول ُه من خالل منوذج فولتري ال��وارد يف عنوان مقالنا .فلقد
تتويجا ملخا�ض ع�سري وطويل من الن�ضاالت
كانت الثورة الفرن�س َّية الكربى �سنة 1789
ً
تقدمة يف املُجتمع .لقد كانت
املعرف َّية والفتوحات الفكرية واملطامح النا�شئة للطبقات املُ ِّ
الثورة ال�سيا�س َّية تعب ًريا عن الرغبة يف التغيري ال�شامل املُ رِّعب عن مطامح جُمتمع بورجوازي
طالب بحقه يف املُ�ساواة ويف �إدارة ال�ش�أن العام ا�ستنا ًدا �إىل قيم جديدة تتجاوز
ديناميكي ُي ُ
قيم العهد القدمي الآف��ل .وهذه هي الثورة
حتديدا  :حركة نقد وجتاوز واحت�ضان للتاريخ
ً
َ
النموذج
التاريخي .وهذا
مفهوما على �أن ُه م�سرية انعتاق من اغرتاب الإن�سان
الفرن�سي ُيبينِّ ُ
ً
ُ
ّ
ّ
� َّأن فولتري �سبق روب�سبيري ،و� َّأن ‘الأنوار’ �سبقت الثورة ال�سيا�سية .فهل كانت ثوراتنا� ،أي�ضا،
الذاتي ملُجتمع مل ي ُعد ُم� َّؤ�س�سة ُ
تتويجا مل�سار ن�ضا ّ
تكفل لأبنائها
يل وتقدم معر ّيف ورغبة يف النقد
ً
ّ
جمي ًعا احلياة الكرمية ا ُ
نظام
حل َّرة ؟ هل كانت ثوراتنا ،فعالُ ،ن�شدانا للدميقراطية بو�صفها َ
بعيدا عن �أ�شكال
يقوم على مركزية الإن�سان واملُ�ساواة احلقوقية بني الأفراد ً
عمل جُمتمع ُ
ال�سائدة ؟ هل كانت ثوراتُنا محُ اولة يف ت�أ�سي�س
الع�صب َّيات واالنتماءات الطائف َّية واملذهب َّية َّ
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اجتماعي’ جديد يتجاوز منطق العالقات القائمة عندنا� ،إىل اليوم ،بني ‘ال َّراعي
‘عقد
ّ
عبا
التجاوزي
وال َّرعية’؟ هل كانت انتفا�ضاتنا ثورات حقا باملعنى
ِّ
ّ
/النقدي �أم كانت حنقا ُم رِّ ً
عن رف�ض حتديث فا�شل وقع حتت �سحر منوذج الدولة الأمنية ومل ُيتح ل ُه حتقيق التنمية
الب�شر َّية ؟ وما تف�س ُرينا ،بالتايل ،لنو�ستاجليا العودة �إىل البدايات ورف�ض منطق الأن�سنة
والتقدم من خالل احللم بنموذج اخلالفة القرو�سطي والرغبة يف ‘تطبيق ال�شريعة’؟ ما
ينتف�ض �ض َّد نظام احلكم
تف�س ُري ذلك احلن َني الذي ال ينتهي �إىل ‘تطبيق ال�شريعة’ –عند من
ُ
/الذكوري على حتديث ُمتوح�ش مل ينجح يف
التقليدي
العربي– �سوى بو�صفه ر َّد فعل املُجتمع
ّ
ّ
ّ
بناء جُمتمع املُ�ساواة احلديث على �أنقا�ض جُمتمع الفحولة والو�صاية والإخ�ضاع ؟ َّثم كيف
ُطالب بال ّرجوع �إىل ما قبل احلداثة احلقوق ّية وال�سيا�سية ؟ كيف
مُيكننا �أن َ
نفهم ‘ثورة’ ت ُ
ونحن مل ننجز ،بع ُد ،ثورتنا الثقاف َّية والفكرية/النقدية ملو ُروثنا من
نكون ث َّوا ًرا ُ
مُيكننا �أن َ
خالل نقد الذات و ُمراجعة نظام عمل ثقافتنا التي مل ت ُعد على ٍ
موعد مع التاريخ ؟ هل َّمت نقد
ج�سدت عقال فقهيا طائفيا
ال�شريعة الإ�سالم َّية يف �شكلها املوروث باعتبارها منظومة قانونية َّ
تكون مرجعية حقوق
يكون دميقراط ّيا من ال ُ
ُمتمركزا حول حقوق اهلل ال الب�شر ؟ هل مُي ُ
كن �أن َ
الب�شر –مبعزل عن انتماءاتهم الدين ّية– يف قلب ن�ضاله وممُ ار�ساته ال�سيا�س َّية ؟
ُ
ال�سيا�سي يف البلدان
ونحن ن�شه ُد عودة الإ�سالم ّيني �إىل �ساحة العمل
نقول هذا ُ
ِّ
يدعونا ب�إحلاح �إىل ُمراجعة م�صائر
العرب َّية املُنتف�ضة من خالل �صناديق االقرتاع .هذا ما ُ
انتفا�ضاتنا ال�شعبية التي مل تكن محُ ّ�صنة جيدا �ض َّد �إمكان �سقوطها يف حلم الأ�صول ّية
اجلذري ال�شامل
ن�شهد ميال َد حركة النقد
ِّ
وال�شمولية .لقد ه َّللنا لقطع ر�أ�س امللك قبل �أن َ
العربي .مل نتج َّر أ� على نقد املُجتمع
للثقافة العرب َّية واملُجتمع
العربي� ،إىل اليوم ،بو�صفه
ِّ
ِّ
ُم� َّؤ�س�سة قمع َّية ُ
تنتج �إال الآلهة وثقافة «احلنني �إىل كل ما ي�سقط»
تعي�ش زمنا ثقافيا ً
راكدا وال ُ
كما ُي رّعب �أحد املفكرين .مل ننجح يف بناء جُمتمع محُ َّ�صن �ض َّد كل �أ�شكال النكو�ص املُمكنة.
هذا يعني � َّأن الثورة ال معنى لها بو�صفها انتفا�ضة �إن مل يقُدها عق ٌل جدي ٌد وعم ٌل �صبو ٌر طويل
ال َّنفَ�س تربويا وثقافيا و�سيا�سيا.
5
الدميقراط َّية �أن�سنة .و�أعتق ُد� ،شخ�ص ّياَّ � ،أن َ
يني ،عندنا ،مل ينجح يف
العقل ال ّد َّ
أن�سن ب�شكل ٍ
العربي-الإ�سالمي
يكون دميقراط ّيا .هذه ُم�شكلة العقل
تيح له �أن َ
كاف ُي ُ
الت� ُ
ّ
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بامتياز يف ظل ثقافة مل ت�شتغل نقد ّيا على موروثها اخلا�ص منذ قرون .لقد َّ
ظل الأ�شعري
ُ
املجال العام واحليز الفردي اخلا�ص
ُمفكرنا الأعظم وبقي ابن تيم ّية ُم�ش ِّرعنا الأهم .و مازال
مخُ رتَقني ،ب�صفة كلية ،من طرف الت�شريع ال ّديني التقليدي ونظام الو�صاية والرقابة.
هذا يعني � َّأن دائرة القيم ،عندنا ،ما زالت واقعة حتت �سطوة املُق َّد�س الديني ومل تحُ دث
قطيعتها املعرفية والتاريخ َّية با�سم الإن�سان وحقوقهَّ � .إن جُمتمعنا ،يف كلمة ،ما زال زنزانة
يجب �أن ي�شكل مدار التفكري
عتب قا�ص ًرا ب�صورة �أبد َّية .و�أعتق ُد � َّأن هذا الأمر ُ
للإن�سان املُ رَ
اجلدي والعميق يف ُم�شكلة و�ضع الإن�سان ثقافيا وكيانيا يف املُجتمعات العربية .فال فائدة
ّ
يجب �أن ت�سبقها.
للتفكري يف الدميقراط َّية �سيا�سيا مبعزل عن الثورة الثقافية واحلقوق َّية التي ُ
وتدريب على العي�ش املُ�شرتك يف ظل التعدد
الدميقراط َّية حتري ٌر من الو�صاية املُتعالية
ٌ
واالختالف؛ وهي لي�ستً � ،أبدا ،حيلة يف اعتقال املُجتمع من جديد وتهديد ُحرياته و ُمكت�سباته
با�سم �صناديق االقرتاع.
لقد ر�أينا يف اجلزائر ،مثال ،بني الإ�سالم ّيني من جهر بالقول «�إن الدميقراطية
كفر» ب��داي��ة الت�سعينيات ،ومل ي�ت��و َّرع ع��ن ال��ذه��اب �إىل �صناديق االق�ت�راع للإجهاز على
الدميقراط َّية التعددية النا�شئة �آنذاك �ضمن ُمغامر ٍة كلفتنا الكثري .مل يكن الأم ُر ُم�ستغربا
إ�سالمي بارز يف احلركة الإ�سالم ّية التي �أرادت ‘�إنقاذ املُجتمع’ وحتقيق �سعادته
من ُمنا�ضل �
ّ
وا�ستقامته وخال�صه بوا�سطة فر�ض الفكر الواحد وتكفري الدولة واملُجتمع وقمع احل ّريات
و�إدانة الإبداع وو�أد ُمكت�سبات املر�أة يف ظل الدولة الوطن ّية .كان جمان ُني اهلل يحلمون بعودة
توح�ش .كانوا ُي رِّعبون عن مكبوت تاريخي هائل
فردو�س الفحولة اجلريحة يف زمن التحديث املُ ِّ
ُ
ميثل ر َّد فعل على تدهور قيم املُجتمع التقليدي وعالقات القوة فيه؛ كما كانوا ُي رِّعبون ،ج ِّي ًدا،
عن �أزمة التحديث لأنهم كانوا من �ضحاياه ومن ُمه َّم�شيه ثقافيا وتربو ّيا واجتماعيا و�سيا�سيا
يف اجلزائر �إ َّبان حكم احلزب الواحد .هذا ُهو الو�ض ُع امل�أ�ساوي الذي ر�أى فيه م�شايخ الإ�سالم
أ�سا�سا تُبنى عليه الدميقراط َّية
التقليدي ‘�صحوة �إ�سالم َّية’ .فكيف لو�ضع ممُ اثل �أن َ
ّ
يكون � ً
التعددية ؟ كيف لهذا اخلواء الثقا ّيف والكبت االجتماعي والتدهور الفكري �أن ي�شكل ُمنطلقا
�سيا�سي مُيكنه االرتقاء بالإن�سان واملُجتمع نحو �آفاق احلرية والعدالة والعي�ش املُ�شرتك ؟
لعمل
ّ
يكون دميقراطيا ؟
كيف لهذا العنف املُ�ض َمر �إزا َء احلداثة الفكرية واحلقوقية وال�سيا�سية �أن َ
الديني
يطرح هذا الأمر ،اليومُ ،م�شكالت عدة على العقل الإ�سالمي والفكر ِّ
رُبمَّ ا ُ
موما من �أجل التفكري ،ج ّي ًدا ،يف �إعادة النظر اجلذرية يف ق�ضايا الدولة املدن َّية واملُجتمع
ُع ً
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يني �أن يتخ َّل�ص
املفتوح وحقوق الإن�سان يف ظل ُمكت�سبات العقل احلديث .على العقل ال ّد ّ
القيم املدن َّية
يجب �أن ت�سو َد ُ
من نزوع ِه املُ�ض َمر �إىل الهيمنة على الف�ضاء االجتماعي حيثُ ُ
املُ�شرتكة .عليه �أن ُيخ ّل َ�ص ‘�شهوة املُطلق’ امل�شروعة بكل ت�أكيد –بو�صفها توقا �إىل العل ِّو
ال�سطو على املجال ال�سيا�سي حيثُ ال�شراكة والتعدد واالختالف
والروحانية– من رغبة َّ
والف�ضا ُء العام الذي يتجاوز احل�سا�سيات الطائفية واملذهبية .فال ُمطلقَ يف احلياة العامة
وال�سيا�سية ،و إ�من��ا احل��وار و إ�ع��ادة النظر الدائمة ومرجعية الإرادة العامة يف اال�ستجابة
لتحديات االرتقاء بالإن�سان وحقوقه.
هذه القطيعة املعرف َّية وال�سيا�س ّية مل تعرفها املدينة العربية-الإ�سالم َّية ومل يتنطح
ف�س ُر بقاء ُه �أ�س ًريا لنظام احلقيقة
لها الفكر
العربي-الإ�سالمي لأ�سباب تاريخية ُمعقدة ،ما ُي ِّ
ّ
ال�سماوية .و�إذا
الواحدة املُتعالية وللرغبة يف بناء املدينة الأر�ض َّية بو�صفها
ً
انعكا�سا للمدينة َّ
كانت احلداثة –يف مدلولها العميق– متث ُل حتري ًرا للأر�ض من �سيادة ال�سماء وهيمنتها،
ال�سماء املُ�سلط .هذا
ف� َّإن ثقافتنا مل تعرف احلداثة بهذا املعنى و�إمنا بقيت خا�ضعة ل�سيف َّ
ف�س ُر عوائق انبثاق الأن�سنة يف ثقافتنا وعوائق البحث عن الدميقراطية يف ٍ
تراث قام
ما ُي ِّ
�سي/ال�سائد– على الأحادية وعلى املُطلق وعلى مركزية املُق َّد�س
–يف ع ُمومه ويف �شكله املُ� َّؤ�س
َّ
�شم�س الإن�سان يف مركز دائرة القيم ،ومل
الديني .فلم حتدث الثورة الكوبرنيكية التي حت ّل َ
ّ
التقليدي بني احلقيقة الأنطولوج ّية و�ش�ؤون ال�سيا�سة املدنية و�إمنا
يح�صل فك االرتباط
ّ
ال�سما ُء وترعا ُه املُ� َّؤ�س�سة ال�سيا�سية .رُبمَّ ا كانت هذه
بقيت مدينتنا قائمة على ميثاق تحُ ّدد ُه َّ
يرف�ض� ،إىل اليومُ ،مواجهة
ولكن فكرنا ُ
خ�صي�صة الع�صور الو�سطى الأ�سا�س ّية �شرقا وغربا؛ َّ
امل��وروث ب�صورة جذر َّية تُعي ُد النظر يف احلياة العربية خارج ُم�س َّلمات الوعي القرو�سطي
يتم على يديه تد�ش ُني زمن مركزية الإن�سان وبنا ُء الرابطة ال�سيا�س َّية على �أ�سا�س من
الذي مل َّ
االجتماعي.
التعاقد
ّ
6
زمن ثقا ّيف جدي ٌد كما �أ�سلفنا القول� .إنها انبثاقُ مرجع َّية
الدميقراط َّية ،يف �أ�سا�سهاٌ ،
التقليدي الذي ظ َّل ُ
يعي�ش يف كنف
الإن�سان فكريا و�سيا�سيا ،وهي قطيعة مع الزمن الثقا ّيف
ّ
االنقالبي على الو�صاية ِّ
بكل �أ�شكالها .من
املرجع َّية املُتعالية .هذا ُهو مفهو ُمها العميقُ وجذرها
ّ
نفهم حت ّر َج الفكر ال
إ�سالمي املُعا�صر من م�سائل الدميقراط َّية وحقوق الإن�سان والعلمنة
ُهنا ُ
ّ

الآخر | ربيع 2012

�أحمد دلباين

ِّ
إ�سالمي �أن
ال�سيا�سي احلديث � :إذ مل ي�ستطع هذا الفك ُر ال
الفل�سفي
وكل ما يتع َّلقُ بالفكر
ّ
ّ
ّ
ترتيب العالقة بني الالهوت والنا�سوت يف �ضوء االنقالبات
ُيحدثَ ثورت ُه الإن�سان َّية �أو �أن ُي َ
عيد َ
ر�سخت مركزية الإن�سان .لقد ظ َّل فك ًرا ُ
يعي�ش على هام�ش
املعرف َّية احلديثة والثورات التي َّ
�ص ُريورات التاريخ ،ويجته ُد يف تربير منطق ِه با�سم الدفاع عن ال ُهو َّية والتم ّيز تارة ،وبا�سم
ال�سقوط يف �أحبولة املركزية الغربية التي �أعلت من �ش�أن الإن�سان بعد �أن �أزاحت
�ضرورة عدم ُّ
بعيدا
مرجع َّية الألوهة والتعايل تارة �أخرى .ك� َّأن الدعوة �إىل الأن�سنة واحرتام حقوق الإن�سان ً
عن الو�صاية الدينية التقليد َّية جتَرج ٌر وراء ِ�سحر الغرب وال مُيثل رغبة �أخالقية يف اخلروج
يخدم �إال �أنظمة اال�ستبداد والتخلف والتبع َّية.
بالإن�سان
العربي واملُ�سلم من ق�صوره الذي ال ُ
ّ
البلدان الوحيدة التي ما زال
نحتاج �إىل �أمثلة يف ذلك ؟ �أل�سنا منث ُل –يف العامل اليوم–
وهل
َ
ُ
حاكم من يعتنقُ دينا
حفي ويك ّف ُر املفك َر
بع�ضها َي ُ
ّ
النقدي وما زال بع�ضها الآخر ُي ُ
�سجن ّ
ال�ص َّ
وناق�ص احلقوق
البلدان الوحيدة التي تعت ُرب املر�أة كائنا قا�ص ًرا
جديدا غري دين �آبائه ؟ �أل�سنا
َ
ً
َ
احلد الذي مين ُعها من املُ�شاركة ال�سيا�س َّية والثقاف َّية �أو حتى من قيادة ال�سيارة ؟ �أل�سنا
�إىل ِّ
البلدان الوحيدة التي ُ
إن�سان با�سم
خا�صا يجعل ُه ي�سحقُ احلا�ض َر وال َ
َ
ميتلك فيها املا�ضي �سح ًرا ّ
ِ
الأ�صالة وال�شريعة وقيم املُجتمع البطريركي ؟ �أل�سنا املُ
ال�س�ؤالَ
جتمعات الوحيدة التي تنبذ ّ
وحتب �أن َ
بخدرها يف بركة التاريخ ال َّراكد ؟
تعي�ش يف ظ ّل الأجوبة النهائية كطحالب �سعيد ٍة َ
ُّ
يحتاج الفك ُر ال
إ�سالمي �إىل �إحداث ثورته وانتفا�ضته �ض َّد �سيادة التقليد و�سلطة
ُ
ّ
يحتاج �إىل االنفتاح على العامل برحابة عقل و�صدر ،و�إىل التفكري
املا�ضي املعر ّيف املُ� ِّؤ�س�س.
ُ
وعدا تاريخيا بانعتاق الإن�سان من ك ّل �أ�شكال العبوديات ال باعتبارها
يف الألوه َّية بو�صفها ً
ا�ستقباحا ملُغامرة الب�شر يف الإب��داع وابتكار احلياة يف �أف��ق البحث ال� َّدائ��م عن احلرية
ً
العربي �إىل االنتفا�ضة �ض َّد ُم� َّؤ�س�ساته العتيقة ونظام العالقات
يحتاج املُجتم ُع
والكرامة .كما
ُ
ّ
يحتاج �إىل عتق الفرد وحترير تط ّلعاته و�صبواته من هيمنة قيم الأبوية .ك ّل هذا
الذي ي�سو ُدهُ .
مل يحدث ونتح َّدثُ  ،مع ذلك ،عن الثورات العربية وعن التغيري .ك�أننا ال نرى يف التغيري �سوى
االنقالب على احلاكم الذي خرج من رحم ثقافتنا و ُم� َّؤ�س�ستنا االجتماعية القائمة على القهر
والإخ�ضاع.
هذا ما يدعونا ،دائ ًما� ،إىل القول � َّإن ال�شلل الذي نعانيه ح�ضار ّيا ال يرج ُع �إىل نظام
نظام احلكم عندنا �إال اجلزء
احلكم
ال�سيا�سي بقدر ما يرج ُع �إىل املُجتمع والثقافة .فما ُ
ّ
يقوم على قاعدة عمل املُجتمع البطريركي وقيمه وعالقات
الظاهر من اجلبل
ّ
اجلليدي الذي ُ
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العربي نحو الأف�ضل
العربي وال يتغيرَّ املُجتم ُع
القوة ال َّرا�سخة فيه .لذا قد يرح ُل املُ�ستب ّد
ّ
ّ
بنيوي يف جُمتمعاتنا التي مل تعرف انبثاقَ احلرية
والأرقى �إن�سان ّيا و�سيا�س ّيا ،وهذا ل َّأن َ
العنف ّ
الفردية واحرتام االختالف .و�إنها ملُفارقة ت�ستدعي الت�أمل العميق يف م�صري االنتفا�ضات
ٍ
يجتاح اخل� ُ
قطاعات وا�سعة
�وف على حرية التعبري وعلى بع�ض مكا�سب امل��ر�أة
العرب ّية �أن
َ
من املُثقفني واملُنا�ضلني كما ُن�شاهد اليوم يف تون�س وم�صر على الأخ�ص .وال�شي ُء اجلدي ُد
ُهنا ،فعال ،هو � َّأن اخلوف غيرَّ مواقع ُه فلم ي ُعد خوفا على الثورة و�إمن��ا خوفا منها �أو من
بع�ض نتائجها� .أ�صبحنا نخ�شى �أن يلتهمنا املار ُد الكامن فينا بعد �أن ح َّررنا ُه من قمقم القمع
العربي ،رُبمَّ ا ،مل يكن فولتري.
والكبت .ولكن ما داللة ذلك ؟ ُهو � َّأن املُنتف�ض
َّ
جتب الإ�شارة ُهنا ،بالطبع� ،إىل �أننا ال ُ
يجب �أن ت�ستن�سخَ
نقول � َّإن الثورات جمي َعها ُ
ُ
التجربة الفرن�سية الكربى يف القرن الثامن ع�شر ،و�إمنا �أردنا �أن ُن�ش َري �إىل احتمال �سقوط
وعي وم�شرو ٌع ثقا ّيف/
االنتفا�ضة وانتكا�سها ً
بعيدا عن �أهدافها يف التحرير ما مل يرفدها ٌ
�إن�سا ّ
االجتماعي �ض َّد التع�سف
ين �شام ٌل يتجاوز قط َع ر�أ�س امللك� .إننا نتف َّه ُم ج ّي ًدا االنفجار
َّ
العربي؛ ونتف َّه ُم الغ�ضب
أمني
ال�شعبي الكبري على نظام
ّ
ّ
والف�ساد والإفقار املُربمج يف النظام ال ّ
نقف مع ذلك انت�صا ًرا للمطالب ال�شعبية امل�شروعة يف
القهر والال ُم�ساواة؛ وكان علينا �أن َ
حتوم حول الثورة بعد �أن
احلرية والكرامة� .إال � َّأن التجربة ب َّينت � َّأن املخاط َر وال�شكوك بقيت ُ
ر�أيناها تق ُع يف �شرك بناء جتربة دميقراط َّية �شكل َّية مل حتقق �شرطها يف الأن�سنة والعلمنة
بعيدا عن االنتماءات والع�صبيات
واعتماد مرجع َّية حقوق الإن�سان وقيم املُواطنة احلديثة ً
هاج�سا �شكليا �أو عدد ّيا و�إمنا ُهو
الدميقراطي لي�س
فالهاج�س
التقليدية املوروثة عن املا�ضي.
ُ
ً
ّ
قي ٌم حديثة ترتكز على احلقوق املُت�ساوية واحلق يف املُ�شاركة يف ال�ش�أن العام واحلق يف النقد.
ولي�س هذا الأم ُر وار ًدا يف برنامج الأ�صول ّيني احلرك ّيني الذين �أتت بهم االنتخابات الأخرية يف
حتمي نف�سها قانون ّيا ود�ستور ّيا �أوال َ
قبل �أن
عربي .على الدميقراط َّية ،بالتايل� ،أن َ
�أكرث من بلد ّ
هددون املكا�سب احلقوق َّية وال�سيا�سية للإن�سان
َ
�سالحا يف يد غري الدميقراط ّيني الذين ُي ِّ
تكون ً
العربي ب�شكل دائم.
ّ
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هيثم الأمني

تقدمي

تقوم مقالة جورجيو �أغامنب على طرح مفاده �أن ال�شعر يكمن يف الفارق بني
ال�صوت واملعنى ,وتقوم املفارقة هذه على مبد أ� التدوير بني �أبيات الق�صيدة .وي�ؤدي به ذلك
اىل �إ�سقاط البيت الأخري من الق�صيدة يف هوة املعنى ,مبعنى انه يلتحق بالنرث.
وت�أتي مقالة ليوبولد بيرتز نقد ًا للمقالة االوىل وتفنيد ًا ملنهجها وحججها يو�صالنه
اىل عك�س نظرية �أغامنب� ,أي اىل �أن ال�شعر يكمن يف التوافق بني ال�صوت واملعنى.
وال �شك يف �أن هذين الباحثني من ذوي الباع الطويل يف الت�أمل يف م�سائل ال�شعر,
و�أنهما ي�أتيان بوجهني مت�ضاربني من �أوجه ال�شعر ,قد نوافق ك ًال منهما على ما يقول ,ولو
�أن الثاين �أقرب للقبول من االول .على اننا ال ي�صح لنا ان نوافقهما على �أن يف ذلك تعريف
ال�شعر ,وهو ما نقر�أه فيما يطرحان علينا .وال �أظن �أن عبقرية الواحد �أو الآخر قد و�صلت اىل
�إمكان هذا التعريف.
ولئن اعترب بيرتز ان منهج �أغامنب «ميثل حاجز ًا ابي�ستوموجلي ًا يف جمال العلوم
االن�سانية» ,وهذا حكم جائر بر�أيي ,ف�إن الأمر ينطبق على منهج بيرتز �أي�ض ًا ,وال �أرغب يف �أن
�أكون جائر ًا مثله عليه .وذلك �أن ال�صلة بني احلجج التي ترد لدى هذين الباحثني والنتائج
التي ي�صالن اليها� ,صلة واهية� ,أو بالأحرى قائمة على حد�س كل منهما ,فال ميكن اعتبارها
�صلة مو�ضوعية ,وهذا ,على ما يبدو يل ,حال الدرا�سات التي تبحث يف الو�صول اىل تعريف
ال�شعر على الأخ�ص ,والأدب على الأعم .فهل يكون احلكم الذاتي هو املرجع يف كل ذلك ؟
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وهذا يعود بنا اىل �شارل بايي� ,أبي الأ�سلوبيني ,الذي ربط بني احلد�س والبحث
املو�ضوعي؛ �أو حتى �إىل اىل عبد القاهر اجلرجاين �شيخ البالغيني يف العربية ,الذي يعطينا
يف تعريف الكناية واال�ستعارة واملجاز عامة �أمثلة كـ‘زي ٌد �أ�س ٌد’ �أو ‘كثري الرماد’ �أو ‘ر�أيت
�أ�سد ًا’ و عوردت بحر ًا’ ,ويبحث يف جمال املجاز وف�ضله على احلقيقة من خالل هذه الأمثلة
وغريها طوال �صفحات ,ثم يخل�ص اىل القول :
�إعلم �أن من �ش�أن هذه الأجنا�س �أن جتري فيها الف�ضيلة ,و�أن تتفاوت التفاوت
ال�شديد� .أفال ترى يف اال�ستعارة
العامي املبتذل كقولنا ‘ر�أيت �أ�سد ًا ,ووردت بحر ًا,
َّ
واخلا�صي النادر الذي ال جتده اال يف كالم الفحول وال يقوى عليه �إال
ولقيت بدر ًا’,
َّ
*
أباطح’.
املطي ال ُ
�أفراد الرجال كقوله ‘ :و�سالت ب�أعناق ِّ
وال بد �أن يجد القارىء يف هاتني املقالتني ما ير�ضيه يف �إظهار وجه من �أوجه ال�شعر
قد يفتح له باب ًا يف الولوج اىل هذا العامل اجلميل املعجز ,عامل ال�شعر �أكان ذلك يف بداية
الق�صيدة �أم يف و�سطها �أم يف نهايتها �أم حتى يف بيت منها �أو �شطر.

  *عبد القاهر اجلرجاين ,دالئل الإعجاز ,تعليق و�شرح عبد املنعم خناجي ,مكتبة القاهرة مب�صر,1969 ,
�ص .112
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تقدمي

ثبت بامل�صطلحات

االفرتا�ضي
Rythme
الإيقاع

Virtuel

البنية

Structure

التخاطب
Enjambement
التدوير
Hésitation
الرت ّدد
Syntaxe
الرتكيب النحوي
Opposition
الت�ضاد
Différentiel
التفا�ضلي
Déconstructioniste
التفكيكي
Segmentation
التقطيع
Tension
التوتر
Cybernétique
التوجيهي
Communication

الثنائي

Binaire

ال�صائتال�صوت-

Voyelle
Son, voix
Versification, Prosodie
Métrique
Signe

العرو�ضالعرو�ضيالعالمة-

Nasal
Oral
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هيثم الأمني

الفارق
الفئة
القول

Série

Discours

الكائن
اجلنا�س

Écart

Être

Homophonie

الدرا�سة التزامنية
الدرا�سة التعاقبية
الداللية
ال�سيميائية

Synchronie
Diachronie
Sémantique

Sémiotique

ال�شعرية

Poétique

ر�سلة
املُ َ
Pertinent
َن�سب
املُ�ست َ
Concept
املفهوم
Sens
املعنى
Strophe
املقطع ال�شعري
Syllabe
املقطع ال�صوتي
Accentué
املنبور
Discret
املنقطع
Message

النرب
Système
الن�سق
Systémique
الن�سقي
Accent

الوقف
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جيورجيو �أغامنب

Giorgio Agamben

 .Iنهاية الق�صيدة

ملخ�صا يف العنوان هذا� ،إىل حتديد عن�صر �شعري
يهدف خمططي ،الذي نراه
ً
بقي �إىل اليوم بال هوية  :نهاية الق�صيدة.
لذلك ف�إنني �أحتاج �إىل طرح �أنطلق منه ،وعلى ما يبدو يل �أن��ه بديهي عندي
لكنه لي�س مبتذ ًال  :ومفاده �أن ال�شعر ال يحيى �إال يف التوتر ويف الفارق (ومن ّثم يف التداخل
االفرتا�ضي) بني ال�صوت واملعنى ،بني الفئة ال�سيميائية والفئة الداللية .ما يعني �أنني �س�أحاول
�أن �أدقق ،من بع�ض وجهات نظر تقنية ،يف تعريف فالريي الذي �شرحه جاكوب�سون يف درا�ساته
ال�شعرية « :الق�صيدة ،تردد مط ّول بني ال�صوت واملعنى ».فما الرتدد ،بغ�ض النظر عن �أبعاده
النف�سية ؟
�إن وعي قيمة هذا الت�ضاد بني التقطيع العرو�ضي والتقطيع الداليل قد �أو�صل بع�ض
الباحثني �إىل القول ب�أن �إمكانية التدوير 1ت�شكل املقيا�س الوحيد الذي ي�سمح بالتفريق بني
ال�شعر والنرث .فما التدوير �إن مل يكن و�ضع ح ّد العرو�ض مقابل ح ّد الرتكيب النحوي؛ �أو
مل يكن وقفًا عرو�ض ًيا مقابل وقف داليل ؟ بذلك ن�صف القول ب�أنه �شعري حيثما يكون هذا
الت�ضاد ممكنًا ،بحده الأدنى االفرتا�ضي ،وب�أنه نرثي حيثما ال يكون ذلك ممكنًا.
على ما يظهر ،ف�إن م�ؤلفي القرون الو�سطى قد َو َع ْوا القيمة الأ�سا�سية لهذا الت�ضاد،
بالرغم من �أن تعريف ال ّتدوير احل�صيف مل ي�أت �إال على ل�سان نيكولو تيبينو (القرن الرابع
ع�شر)Multociens enim accidit quod, finita consonantia, adhuc sensus orationis non est :
«: finitusغال ًبا ما يحدث يف الواقع �إن ينتهي نغم الكالم قبل انتهاء معناه ».تُنا�سب جميع
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عنا�صر ال�شعر عدم التطابق هذا ،بل هذا ال�شرخ بني ال�صوت واملعنى  :يف القافية ويف عرو�ض
ال�صور .فما القافية �إن مل تكن ك�سر ال�صلة بني حدث �سيميائي (تكرار �صوت) وحدث داليل،
ما ي�ؤدي بالذهن �إىل الت�شدد يف طلب التماثل يف املعنى حيث ال يلقى �سوى متاثل يف ال�صوت ؟
وي�صبح بيت ال�شعر كائنًا يف هذا ال�شرخ �أو كائنًا من جدران و�أ�سيجة َم�شْ َربية،
كما يقول برونتو التيني �أو كائنًا معلقًا ،كما يقول ماالرميه .وتكون الق�صيدة ج�س ًما قائ ًما
على حت�س�س احلدود والأطراف التي تف�صل بني الوحدات ال�صوتية (�أو اخلطية) والوحدات
الداللية ،دون �أن تطابق بينهما متام التطابق.
كان دانته يعي ذلك متام الوعي لأنه يف تعريفه الأغنية بعنا�صرها امل ؤ� ِّلفة يف م�ؤلفه
يف بالغة العامة  ،De Vulgari Eloquentia II-9يقابل بني الوحدة الداللية  Sententiaوالوحدة
العرو�ضية اخلال�صة  .Stantiaويقوم مفهوم بنية الأغنية عنده باعتبارها م� ّؤ�س�سة على ال�صلة
بني الوحدة ال�شاملة ،وهي داللية يف �أ�سا�سها «ح�ضن كل معنى» والوحدات العرو�ضية يف
«وت�ضم يف ح�ضنها كل الفن».
�أ�سا�سها
ّ
تكون �أوىل نتائج هذا املوقع للق�صيدة القائم يف الفا�صل الأ�سا�سي بني ال�صوت
واملعنى (املطبوع بافرتا�ضية التدوير) ،يف قيمة نهاية البيت احلا�سمة .فب�إمكاننا �أن َن ُع ّد
�أجزاء البيت ونرباته ،و�أن نتحقق من الدمج والف�صل و�أن ن�صنّف العلل وعنا�صر االنتظام
فيه؛ �إال �أنه ،يبقى ،يف جميع الأحوال ،الوحدة التي ال تتخ ذ ‘مبد�أها الفردي’ �Principium in
� dividuationisإال يف نهايتها ،والتي ال تحُ ّدد �إ ّال يف النقطة التي تُختتم فيها .وقد اقرتحت يف
مو�ضع �آخر �إطالق فري�سورا  ،Versuraامل�أخوذة من الالتينية مبعنى املو�ضع الذي يدور فيه
املحراث يف نهاية ال ّتلم ،على هذه ال�سمة الأ�سا�سية يف البيت ،وقد بقيت بال ت�سمية عند �أهل
احلداثة ،لأنها على الأرجح عظيمة البداهة حقًا� .أما الدرا�سات يف القرون الو�سطى فقد
تطرقت �إىل قيمتها بالتحديد ،ي�شري الكتاب الرابع من البورينتو�س � Laborintusإىل «النهاية
اخلتامية»  Finalis terminatioباعتبارها عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا يف البيت �إىل جانب «الأج��زاء
املم ِّيزة»  Membrorum distinctioو«املقاطع الرقمية» � .Sillabarium numeratioإال �أن �صاحب
‘فن ميونخ’ ال يخلط بني نهاية البيت –وي�سميها ‘بوزا�سيو’  –Pausatioوبني القافية ،بل �إنه
يع ّرفها باعتبارها منطلقًا� ،أو �شر ًكا لإمكان حتققها ,Est autem pausatio fons consonantiae
«الوقف باعتباره منطلقًا لل�صوت».
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من هذا املنظار وح��ده ،ميكن فهم ال�شهرة الفريدة التي تتمتع بها ،يف ال�شعر
الغنائي الربوفان�سايل و‘ال�ستيلنويف’  Stilnovisteالأ�سلوب اجلديد ،هذه امل� ّؤ�س�سة ال�شعرية
اخلا�صة امل�سماة بالقافية غري املو�صولة ،والتي ي�سميها ‘اللي�سيون’ « Les Leysقافية الر�سم»
حتدد التعار�ض
 Rim estrampaوي�سميها دانته املفتاح �أو القفلة  .Clavisولكن كانت القافية ِّ
بني ال�صوت واملعنى مبقت�ضى عدم التوافق بني اجلنا�س والداللة ،ف�إنها هنا� ،إذ ُت ْف َق ُد حيث
ننتظرها ،جتعل ،للحظة ،الفئتني املتعاقبتني وك�أنهما متفقتان يف الظاهر .و�أقول يف الظاهر،
�صحيحا �أن ح�ضن الفن يبدو هنا وك�أنه يك�سر الطوق العرو�ضي لي�شري �إىل ح�ضن
لأنه و�إن كان
ً
املعنى ،ف�إن القافية غري املو�صولة حتيل ،على كل حال� ،إىل قافية-زميلة  rhyme–fellowيف
مقطع الق�صيدة الآتي فال تقوم �إذن� ،إال بت�شتيت البنية العرو�ضية يف م�ستوى يتع ّدى املقطع
ال�شعري .ولذلك ف�إنها تتط ّور ،عند �أرنو ،على نحو �شبه طبيعي �إىل �صيغة القافية-الكلمة،
فتبني �آلية امل�سد�سات املده�شة .وذلك لأن القافية الكلمة هي مو�ضع ال ميكن احل�سم فيه بني
عن�صر ال دال ّ
يل بامتياز (اجلنا�س) وعن�صر داليل بامتياز (الكلمة) .وتقوم ال�سدا�سيات على
�شكل �شعري يتخذ من القافية غري املو�صولة مبد�أً �أ�سمى يف الت�أليف ويحاول� ،إن �صح القول،
�أن ُيدرج عن�صر ال�صوت يف ح�ضن املعنى.
�إال �أنه قد حان يل �أن �أواجه مو�ضوعي املعلن و�أن �أحاول تعريف هذه املمار�سة التي،
ت�سكت عنها كتب العرو�ض وال�شعر  :نهاية الق�صيدة باعتبارها �آخر البنى ال�شكلية امللمو�سة
يف الن�ص ال�شعري .لقد قامت درا�سات حول البداية يف ال�شعر (ولو �أنها ما زالت بعد غري
كافية)� ،أما ا�ستق�صاء النهاية يف ال�شعر ف�شبه معدوم.
ر�أينا كيف �أن الق�صيدة يف تردد عنيد و�أنها قائمة يف التوتر ويف الفارق بني الفئة
العرو�ضية والفئة الرتكيبية النحوية .فما الذي يح�صل يف النقطة التي تنتهي فيها الق�صيدة ؟
من البديهي �إذن �أن َي ْ�سقط الت�ضاد بني احل ّد العرو�ضي واحل ّد الداليل يف جميع �أحواله  :فما
هو حا�صل ،وهو بال حاجة �إىل التحقق� ،أن واقع التدوير املبتذل ال ميكن �أن يتحقق يف البيت
الأخري من الق�صيدة .ولكن كان ذلك مبتذ ًال الحقًا ،فانه ي�ستتبع نتيجة �ضرورية ومربكة
يف الوقت عينه .ف�إن كنا نع ّرف البيت ب�أنه ما يحمل �إمكانية التدوير فان نتيجة ذلك تكون
الو�صول �إىل �أن البيت الأخري ،يف الق�صيدة ،لي�س بيتًا.
فهل يعني ذلك �أن البيت الأخري يقوم بخرق يف اجتاه النرث ؟ فلنرتك الآن هذا
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ال�س�ؤال بال �إجابة .على �أنني �أود �أن �أ�شري �إىل الداللة الكاملة اجلدة التي تكت�سبها ق�صيدة
” “No sai que s’esلـ رامبو دوراجن يف هذا املنظور .فكل نهاية مقطع (من هذه الق�صيدة التي،
ال ميكن ت�صنيفها ،بل منها ك ّلها) ،مفارق لظهور النرث غري املتوقع وي�شري يف �آخر حلظة �إىل
الظهور غري الطارئ ملا ال ميكن تقرير انتمائه �إىل ال�شعر �أو �إىل النرث.
من هنا تت�ضح ال�ضرورة الق�صوى لتلك العنا�صر ال�شعرية كالـ ‘تورونادا’
�أو الأبيات الهد ّية التي تبدو مو�ضوعة ح�ص ًرا للإ�شارة �إىل نهاية الق�صيدة ،وك�أن الق�صيدة
وفقدا لهويتها بقدر عظيم من ال�ضرر
مفتقرة �إليها� ،أو ك�أن النهاية توقع على الق�صيدة كار ًثا ً
ي�ستوجب اال�ستعانة بو�سائل عرو�ضية وداللية غري عادية.
Tornada

وال مكان هنا لإح�صاء هذه الو�سائل ال�شعرية وال للدخول يف و�صف فينومونولوجي
لظاهرة نهاية الق�صيدة (و�أتذكر هنا ،مث ًال ،العناية اخلا�صة التي يوليها دانته لنهاية
كل ق�سم من �أق�سام الكوميديا الإلهية بالكلمة النجمة� ،أو للقوايف يف الأبيات البي�ضاء ،يف
الأغنيات اللومباردية ،التي ت ُْدخَ ل لإظهار نهاية املقطع ال�شعري �أو الن�شيد) .وامللفت يف
ذلك �أن ال�شعراء على ما يبدو واعون �أن يف هذا املو�ضع من الق�صيدة �شي ًئا ما ي�شبه الأزمة
احلا�سمة� ،أزمة �شعر حقيقية يكون فيها متا�سكه مو�ضع الرهان.
من هنا غال ًبا ما يظهر الوجه ال�ضعيف ،بل �شبه الرديء لنهاية الق�صيدة ،وقد
قام برو�ست مرةً ،مبالحظ ًة ،حول �آخر الأبيات يف ديوان �أزهار ال�شر ،مفادها �أن الق�صيدة
َف�سها (يقول ،في�صبح ق�ص ًريا ،وي�سقط يف ما ي�شبه الت�سطيح...
ت�سقط فج�أة يف ه ّوة وتفقد ن َ
ويظهر �أن يف ذلك ،مهما كان من �أمر� ،شي ًئا ما ُم ْقتَ�ص ًرا ،و�أن فيه فقدان النّف�س) .و�إذ نذكر
�أندروماك يف ت�أليفها املتوتر البطويل ،ف�إنها تنتهي بهذا البيت :
«�إىل الأ�سرى واىل املهزومني� ،إىل الكثري غريهم كذلك».
ويالحظ بنجامان يف ق�صيدة �أخرى من ق�صائد بودلري «�أنّها تنقطع فج�أة ،ما
يثري االنطباع املفاجئ امل�ضاعف يف ق�صيدة من �صنف ‘ال�سونّيه’ ،ب�شيء من تقطع الأو�صال».
ويكون تب ّدد البيت الأخري دلي ًال �س ّميته «نهاية الق�صيدة ».وك�أن الق�صيدة مبا هي بنية ُ�ص َورية،
متز أً� منها جذر ًيا ،لأن
ال ميكن لها ،بل ال ينبغي لها �أن تنتهي كما لو � ّأن �إمكان نهايتها كان جُ ْ
ذلك ي�ستدعي هذه اال�ستحالة ال�شعرية القائمة يف التطابق التام بني ال�صوت واملعنى .ففي
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اللحظة التي ي�سقط فيها ال�صوت يف ‘ه ّوة املعنى’ ،تبحث الق�صيدة عن خمرج ،وذلك بتعليق
نهايتها� ،إن �صح التعبري ،و�إعالن حالة طوارئ �شعرية.
ول�سوف �أتفح�ص ،على �ضوء هذه الأفكار ،مقط ًعا من يف بالغة العامة
�ضمني على
 Eloquentiaيطرح فيه دانتيه على ما يبدو م�س�ألة نهاية الق�صيدة ولو على نحو
ّ
الأقل .ويقع املقطع يف الكتاب الثاين ( )III 7, 7-8حيث يعالج ال�شاعر موقع العامية يف الأغنية.
يقول الن�ص ،بعد �أن ع ّرف القافية غري املو�صولة (وي�سميها البع�ض املفتاح �أو القفلة : Clavis
«ما بني الأبيات جميعها ت�صدح �آخر الأبيات ،بلى ! يف ال�صمت كيما تكتمل ،وت�سقط موحد ًة
يف القافية» Pulcerrime tamen se habent ultimorum carminum desinentiae, si cum rithmo in
 silentium caduntفما �أمر �سقوط الق�صيدة هذا يف ال�صمت ؟ وما �أمر اجلمال ال�ساقط ؟
وماذا يبقى من الق�صيدة بعد �سقوطها ؟
De Vulgari

�إن كان ال�شعر ال يحيا �إال يف التوتر الدائم بني الفئة ال�سيميائية والفئة الداللية،
فما الذي يح�صل يف حلظة النهاية ،حني ي�صبح الت�ضاد بني الفئتني م�ستحي ًال ؟ وهل يف
تلك النهاية مو�ضع للتوافق تلتحم فيه الق�صيدة باعتبارها «ح�ضنًا لكل املعنى» ،بعن�صرها
العرو�ض وتنتقل ،بال رجعة� ،إىل جهة النرث ؟ حينها ي�صبح ال��زواج ال�صويف بني ال�صوت
واملعنى ممكنًا.
�أو هل يكون ال�صوت واملعنى ،على العك�س من ذلك ،منف�صلني على الدوام ،وال �إمكانية
الت�صالهما ،ك ّل باق يف جهته �إىل الأبد كاجلن�سني يف ق�صيدة فينيي ؟ و�إذاك ترتك الق�صيدة
خلفها م�ساحة فارغة حيث «ال يكون مكان لأي �شيء �سوى املكان» ،بح�سب تعبري ماالرميه.
وما يزيد يف تعقيد الأمور �أنها ،بالتحديد ،ال تقع يف فئتني �أو يف م�سارين متوازيني يف
الق�صيدة بل يف م�سار واحد ي�سلكه يف الوقت عينه التيار الداليل والتيار ال�سيميائي؛ وبينهما
هذا التفاوت املفاجئ الذي جتتهد الآلة ال�شعرية يف احلفاظ عليه بعناد( .لي�س ال�صوت واملعنى
مادتني بل تك ّثفان ،نربتان ملادة لغوية واحدة) وت�صبح الق�صيدة كتعليم بول�س يف ر�سالته
�إىل �أهل ِت ّ�سالونيك (� : )II 2, 7, 8أم ًرا ي�ؤخر جميء امل�سيح؛ �أي الذي ،ب�إمتامه زمن ال�شعر
ولكن ما تكون الغاية من
وتوحيده قطبي زمانه ،يد ّمر �آلة ال�شعر ب�إ�سقاطها يف ه ّوة ال�صمتْ .
هذه امل�ؤامرة الالهوتية على اللغة ؟ وما �سبب هذا الإ�صرار على �إبقاء الفارق الذي ال يتو�صل
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�إىل �ضمان جمال الق�صيدة �إال ب�سلبها حمل �إمكانيات التوافق الدائم بني ال�صوت واملعنى ؟
والآن ،فلنعد �إىل قراءة ما يقوله دانتيه حول �أجمل الطرق لإنهاء الق�صيدة ،حيث
ت�سقط �أبياتها الأخرية املقفاة يف ال�صمت .ونعلم �أن هذا الأمر ،يف ما يخ�صه ،متعلق مبا ي�شبه
القاعدة .فلنت�أمل ،على �سبيل املثال ،يف الأبيات الهدية ،يف الق�صيدة �« :أريد �أن �أكون الذع ًا يف
لهجتي»  .Cosi nel mio parlar voglio esser asproينتهي البيت الأول فيها بقافية غري مو�صولة
على الإطالق ،توافق (ولي�س ذلك من باب ال�صدفة) الكلمة التي تدل على مق�صد الق�صيدة
الأعلى  :دون��ا  .Donnaي�أتي بعد هذه القافية غري املو�صولة �أربعة �أبيات يبدو �أنها ت�ستبق
مو�ض َع التوافق بني ال�صوت واملعنى لأن �أبياتها مو�صولة بقافيتني تربط كل واحدة منهما بيتني
متتابعني .وي�سمى ذلك يف العرو�ض الإيطايل التقليدي بالقافية امل�سطحة .Baciata
هيا اذهبي �أيتها الأغنية ر� ًأ�سا �إىل هذه ال�سيدة
التي �أ�صابتني يف القلب وف ّرت مني
ف�أطابت الرغب َة ّيف،
و�أر�سلي يف القلب منها ب�سهم؛
لأن االنتقام اجلميل يك�سب ال�شرف.

Canzon, vattene dritto a quella donna
Che m’ha ferito il Core et che m’invola
Quello ond’io ho più gola,
; E dalle per lo cor d’una saetta
Ché bell’onor s’acquista in far vendetta.

ت�سري الأمور وك�أن البيت الذي كان يف �آخر الق�صيدة �سائ ًرا �إىل الغرق يف املعنى،
قد ارتبط بقافيته-الزميلة  ،Rhyme-fellowومبا �أنهما متالزمان فقد اختار �أن يغو�ص معه يف
ال�صمت.
ولعل ذلك يعني �أن الق�صيدة ت�سقط ،وهي ت�شري مرة �أخ��رى �إىل الت�ضاد بني
ال�سيميائي والداليل ،على نحو يظهر ال�صوت فيه وك�أنه �أحلق ،بال رجعة ،بال�صوت واملعنى .ال
يهد أ� ازدواج التكثف الذي ُيحيي ال ّلغة يف درجة �إدراكها الق�صوى ،بل يغو�ص� ،إن �صح التعبري،
يف ال�صمت ً
�ساقطا بال قرار .وبهذه الطريقة تك�شف الق�صيدة عن غاية هذه الإ�سرتاتيجية
املزهوة القائلة  :ب�أن ال ّلغة تتو�صل يف نهاية املطاف� ،إىل خماطبة نف�سها ،فال يبقى يف ما تقول
ما مل ُيقل.
(قال ويتجن�ستاين « :ال ي�صح للفل�سفة �أن تكون �إال مطعمة بال�شعر»
 .dürfte man eigentlich nur dichtenولعل النرث الفل�سفي ،مبا �أنه يعمل على موافقة ال�صوت

Philosophie
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واملعنى يف قوله ،يخاطر يف الوقوع يف االبتذال ،مبعنى �آخر ،يكف عن التفكري� ،أما فيما يتعلق
بال�شعر فان بالإمكان القول �أنه مهدد ،على عك�س الفل�سفة ،بالإفراط يف التكثيف والتفكري� .أو
رمبا ال ي�صح لل�شعر �أن يكون �إال مطع ًما بالفل�سفة ،على عك�س قول ويتجن�ستاين).

 1مذكورة بالفرن�سية  Enjambementيف الن�ص الأ�صلي (هام�ش للمرتجم الفرن�سي) .ن�ستعمل هنا
م�صطلح التدوير منقو ًال من معناه الأ�صلي ،وهو الو�صل بني �صور البيت وعجزه� ،إىل معنى الو�صل بني بيتني.
(هام�ش للمرتجم العربي)

الآخر | ربيع 2012

ليوبولد بيرتز

Léopold Peeters

 .IIنهاية الق�صيدة ؟

كالم ال ينفك ير ّدد  :ال يحتل ال�شعر� ،أو �أنه مل يعد يحتل واجهة الثقافة العاملية.
وي�سود هذا الكالم ُح ْكمان م�سبقان؛ ب�أن ال�شعر ال يرتجم ولذلك ف�إنه ال ي�صل �إىل اجلمهور
الوا�سع ليقر�أه ،فيبقى بذلك حمدود املدى وال ميكنه حقًا �أن ينت�شر يف العامل لينري الإن�سانية
وميار�س ت�أثريه فيها .ولعل الرواية على وجه اخل�صو�ص ،والنرث على نحو �أعم ،وهما �أ�سهل
على الفهم وعلى الرتجمة� ،أن يفر�ضا وجودهما ويعاجلا بطريق �أجدى و�أكف�أ امل�سائل املعا�صرة
على نطاق العامل .وقد يبدو بذلك� ،إذن� ،أننا بلغنا نهاية ال�شعر .على �أنه يف �سياق ما اعتدنا
على ت�سميته اليوم مبا بعد احلداثة ،ي�شيع ا�ستعمال تعدد الداللة يف الألفاظ للكالم على نهاية
�أخرى؛ نهاية املعنى التي قد نتفق عليها ونقبل بها لقيمتها اجلماعية .فكل معنى قد ُيخفي
معنى �آخر �أو معاين �أخرى بحيث ميكننا الدخول يف لعبة املعاين التي قد توهمنا ب�إمكان
ا�ستمرارها �إىل ما ال نهاية .كذلك ف�إن اللفظ ‘نهاية’ قد يو�صل �إىل لعبة تعدد الداللة هذه
املجدية يف ال�شك مبا يتعلق ب�إمكان املعنى ،لأنه يعني يف الوقت عينه ‘حلظة انتهاء الظاهرة’و
‘اختفاء كائن ما’ ،وهو املق�صود يف م�س�ألة ال�شعر هذه� ،إال �أنه كذلك ‘ن ّية’ لي�ست �سرية �إال
�أنها لي�ست �شديدة الو�ضوح وال �شديدة الوثوق بنف�سها .وبالفعل فقد خ ّيم على ال�شعر ظل من
ال�شك امل�ش�ؤوم ،عرب عنه هيغل يف �إعالنه نهاية الفن ،وال�شعر جزء منه .مع ذلك ،ي�سهل
التحقق من �أن هذا التوقف املميت مل مينع �أفرا ًدا ،لي�سوا من �صغار النا�س ،من املتابعة يف
كتابة الق�صائد .فما حكم نبوءة هيغل ؟
�س�أتبع هنا طريقة هانري مالديناي  1967 ,Maldiney, L’esthétique des rythmesيف
و�صف فل�سفة هيغل ب�أنها يف �أ�سا�سها فل�سفة املفهوم .ولي�س املفهوم فكر ًة ثابتة بل �إنه ميكن
ت�صوره مبثابة املعنى القائم يف الكائن يف �شموليته .ويكون هذا املعنى داللة ووجهة يف �آن م ًعا،
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�أكان ذلك يف الزمان �أم يف املكان .وهو لي�س قائ ًما هنا جاهزً ا ينتظر �أن يجده �أو يكت�شفه �أحد،
بل �إنه يتحقق �أو يجهز عرب تاريخ العامل ،مبا هو روح  .Geistوتنتج هذه الروح ،مبا هي عقل،
يف �أثناء حتققها يف العامل ،النور الالزم لإمكان جتليها .قبل �أن يبدع هيغل هذه ال�صورة �شبه
املطلقة يف املذهب املثايل الأملاين ،كان نور هذا املعنى ينت�شر يف الفن  :لقد كان الفن عند
روحا ،ويكون الفن
هيغل جما ًال من جماالت الواقع ت�ستطيع الروح فيه �أن تتجلى باعتبارها ً
على نحو ما حياة الروح� ،إال �أن هذا الفن ال يحيا �إال بالروح ،والروح حتيا بالفن .ويتطور
الإثنان م ًعا يف موقف من التعلق املتبادل .على �أن هيغل كان يعترب �أن هذه الروح ،وهي مطلقة
تعم جميع ما هو كائن ،قد و�صلت �إىل كامل وعيها بفل�سفتها اخلا�صة بها ،يف ما يعتربه �أن
ّ
قمة املثالية املطلقة �أو ‘نهايتها’ .وتكون الروح قد التحقت بها يف نهاية املطاف ،بعد �أن كانت
قد تخطت مرتبة الفن الذي بات م ّذاك غري ذي نفع ،لأن الروح ،تعد بحاجة ل�صورة ح�سا�سة
لتعك�س نف�سها وتتج ّلى فيها� .إن ب�إمكان الروح �أن تتحقق بعد هذا مبا�شر ًة يف جميع جماالت
الن�شاط الإن�ساين ،فرد ًيا كان �أم اجتماع ًيا و�سيا�س ًيا .و�إذّاك ي�صبح الفن زينة ،ال يتج ّلى فيه
معنى الوجود ،لذلك ف�إن املبد أ� اجلمايل ي�س ّلم الراية للمبد أ� الأخالقي .وتكون النتيجة ب�أن
ال�شعر نتيجة يتجه نحو نهايته وعليه �أن يقبل بفقدان جدواه� ،إذ ال عمل له يف هذا العامل.
رت ر�ؤية هيغل للعامل على مدى القرن التا�سع ع�شر باعتبارها ‘رق ًّيا’ ،وال بد
ف ُّ�س ْ
من القول �أن ال�شاعر احلديث ،على وجه العموم ،يحيى يف مناخ ت�سيطر عليه ديانة الرقي.
ٍ
حينئذ
على �أن �شاع ًرا كــبودلري مث ًال ،يق ّرر �أن الإن�سان عاجز عن الرقي الأخالقي ،وال بد
كذب «كذب عرقوب» ،هذه عبارته يف ر�سالته ال�شهرية
من الإقرار ب�أن �إن�شاء ذلك �أو متجيده ٌ
�إىل �أن�سيل يف �أيلول �سنة � .1866أما عمل الفن للفن فيكون ،من وجهة �أخرى ،كارث ًيا ويلزم
ال�شاعر البقاء على الهام�ش �إىل الأبد .يفقد ال�شاعر كل ما يريد �أن يظهره �أو �أن يحتفل به �أو
�أن ين�شده .وت�صبح �آلة ال�شعر بال جدوى .ويعالج �أغامني ،يف ن�ص ظهر منذ مدة قريبة ،هذه
النهاية ،وهي بح�سب ما يقول ،ممثلة متثي ًال منوذج ًيا يف نهاية الق�صيدة امل�ستحيلة� .إال �أن
الإ�شكال الأكرب يف ذلك� ،أنه يبحث عن حججه املفرت�ضة يف ال�شعر ال�سابق على هيغل ال بل يف
�شعر دانتيه ،وك�أن هذا الأخري قد كان قد قر أ� التفكيكيني .على �أن هولدرلني� ،صديق هيغل ،مل
يتوقف ،مع ذلك ،بل تابع الإن�شاد يف زمن القحط� .إن ما علينا �أن ندركه هو �أن النهاية لي�ست
انعكا�سا للواقع الذي يواجهه به العامل احلديث ،وهو زمن
اختفا ًء بل هي يف اعتبار ال�شعر
ً
جوع ،بل قلق ،ال بد من فهمه بد ًال من االبتهاج املبكر بنهاية
القحط هذا ،ونهايته تكون بتدارك ٍ
مميتة ،وتنظيم موكب جنائزي تفكيكي .وي�ستمر من ي�شعر بهذا القلق من ال�شعراء ،م�ستله ًما
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�شجاعة الي�أ�س كما يقول مي�شال دوغي .كان هولدرلني يعرف �أن ال�شعر �أكرث التجارات براءة
(وهو ي�ستعمل لفظة  Geschäftيف ر�سالة �إىل �أمه يدافع فيها عن نف�سه) ،ولكن ،من يرعى
�أخطر ما منلك من ثروة ،ثروة اللغة ؟ وي�صبح ال�س�ؤال مذّاك موجه �إىل معرفة ما ي�ستطيع
ال�شاعر �أن يقدمه لهذه اللغة ،وملاذا يكون عليه �أن يع ّر�ض نف�سه لهذا اخلطر ،وملاذا ي�ستم ّر
يف �أمل مي�ؤو�س منه ،ومن بعده كثريون غريه .دعونا ال نن�سى �أن كريكيغارد يف مر�ضه الأخري،
قد ك�شف عن بعد الأمل الأونطولوجي ،وهو يف خ�ضم الي�أ�س ،و�أن بونّفوا مياهي ال�شعر بالأمل.
قياما م� ًؤبدا ،بل متعلقًا باللغة كيما ميهد
وي�ستمر هذا القلق بالتعلق باملعنى الذي ال يقوم ً
للإن�سان �أن ي�سكن الأر�ض �شاع ًرا.
مل يتغري الو�ضع الإن�ساين منذ �أن بد�أ �أ�شباه الإن�سان تعوي�ض خ�سارتهم لفرد من
ع�شريتهم ب�إن�شاد الأنا�شيد ال�شعائرية .هنا يكمن القلق الأعظم ومعنى اللغة ومعنى الن�شيد
وال�شعر .هذه غاية ال�شعر ومق�صده ،كانت وما تزال يف ت�أ�سي�س الإن�سانية يف الن�شيد ،يف ت�أ�سي�س
الإن�سانية يف الكالم الذي ي�شهد على اختالفها ،على حياتها .فال�شعر كما يقول الرتوبادور،
يعيد ال�صنع �أو يردد وي�ستعيد الكالم يف �أ�صله .لي�س لل�شعر نهاية ،فهو �أ�صلي على الدوام.
ولغته لي�ست ذاتية الغاية باملعنى التوجيهي للكلمة� ،إنه تغيري وجه املعنى و�إبداعه .ويكون كل
�إن�سان �شاع ًرا مبقت�ضى �صناعتنا املعنى .ون�صنع املعنى بالكالم .وكل كالم جمازفة ،وكل
ق�صيدة مغامرة �إال �أنها ال توقعنا يف ه ّوة املعنى كما يقول �أغامنب على نحو حكمي .فلنت�أمل
بكالمه عن نهاية الق�صيدة بالتف�صيل.
يبد�أ �أغامنب بطرح ي�صفه ب�أنه غري مبتذل ولكنه بديهي ،ومفاده �أن «ال�شعر ال
يحيى �إال يف التوتر ويف الفارق بني ال�صوت واملعنى ،بني الفئة ال�سيميائية والفئة الداللية».
ولنا ،بادئ ذي بدء� ،أن ن�ستهجن اعتبار اجلملة �أو البيت فئة لي�س �إال ،بد ًال من اعتبارها
جمموعة ذات �إيقاع� .إن الر�أي القائل بعدم التوافق بني ال�سيميائي والداليل ،ذو �صلة بنظرية
�سو�سري وال �سيما �أن �أغامنب ب�أخذه عن ر�سالة جاكوب�سون ال�سرية يف ال�شعرية .ومن املعروف
�أن جاكوب�سون قد بنى نظريته الأل�سنية ب�أكملها على النموذج التوجيهي القائم على التخاطب،
وهو باملنا�سبة قد فقد اعتباره اليوم كل ًيا .فمنذ العام  ،1981برهن فران�سي�س جاك �أن هذا
النموذج ميثل حاجزًا �إبي�ستيمولوجيا يف جمال العلوم الإن�سانية� .إذ يقع الكالم يف املجال
احلواري �أو التخاطبي ،حيث يقوم ما ي�س ّمى يف علم التوجيه باملتلقي �أو املر�سل �إليه ،بدور ال
ي�ستغنى عنه يف �إبداع املعنى� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الكالم الإن�ساين ي�صدر عن ال�صوت ،وهو
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واقع ال ميكن للأل�سنية البنيوية �أن حتيط به وهي على ما هي عليه من مذهبها التفا�ضلي
الن�سقي ،كما هو معروف ،وذلك ،بكالم �أب�سط ،لأن ال�صوت والال�صوت ال يقعان يف ت�ضاد
ثنائي فيما بينهما .وال ي�ستند ال�صوت �إىل �أي �شيء ،بل �إنه ينبثق �أو يظهر بنف�سه وال يكون
يف ت�ضاد مع ال�صمت حتى .ف إ� ّما تكلمنا عن ال�صوت ف�إن علينا �أن ن�أخذ بهذا الواقع يف �أقل
تقدير .وعلى �أي حال ،ف�إنه ال ت�صح يف الكالم الفعلي الق�سم ُة بني الدال واملدلول كما �أن نغم
الكالم و�إيقاعه لي�سا نتيجة خليار بني �إمكانيات ثنائية منقطعة وم�ستن�سبة داخل ن�سق.
�أن�ش أ� جاكوب�سون �صلة و�صل بديهية يف الظاهر بني ت�ص ّور اللغة باعتبارها ن�سقًا،
ونظرية التخاطب التي �أقامها مهند�سو الهاتف .ويك�شف يف عر�ضه حول ال�شعرية ،عن �إمكانية
مو�ضوعا �شرع ًيا لعلم الل�سان .وهذا �إقرار ي�ستدعي بال�ضرورة
العمل على ال�شعر باعتباره
ً
نوعا
تطبيق مبد أ� جعل املنهج الثنائي يف العالمات ي�سمح بالتخاطب يف ال�شعر ،وقد وجد ً
من ت�أييد هذا الر�أي يف الرومب  les Rhumbsلـ فالريي ،فاعتمده �أغامنب كما هو .ي�ست�شهد
جاكوب�سون بن�ص فالريي ال�صادر يف طبعة البلياد �سنة  .1960وهذه �صيغة اال�ست�شهاد .كما
وردت عند جاكوب�سون « :الق�صيدة ،تردد مط ّول بني ال�صوت واملعنى� ».أما ن�ص فالريي
فيختلف عن ذلك ،لأنه يقول « :الق�صيدة –ذلك الرتدد املطول بني ال�صوت واملعنى ».يف
ن�ص جاكوب�سون يرد الرتدد بال ‘�ألـ’ التعريف التي ُت َعينّ يف علم القواعد الن�صي قيمة مطلقة
مفهوما حت ّول �إىل واقع ملمو�س� ،أما ا�سم الإ�شارة فيحيل القارئ �إىل ما �سبق يف
نوع ًا ما� ،أو
ً
الن�ص .فال بد �إذن من العودة �إىل ذلك واىل الهام�ش ال�سابق الذي يع ّرف فيه فالريي ق ّوة
بيت ال�شعر على �أنها تناغم ي�ستحيل تعريفه ،بني ما يقوله البيت (حمتواه �أو معناه) وبني ما
هو عليه (�إيقاعه �أو �صورة ت�ألف نطقه ال�صوتي).
وال ترد عند فالريي م�س�ألة ا�ستحالة التالقي بني ال�سيميائي والداليل ،بل �إن الأمر
يتعلق عنده باالن�سجام واالحت��اد ،وهما �صعبا املنال طب ًعا� ،إال �أنهما ان�سجام واحتاد على
أي�ضا يف ن�ص جديد عن ال�شعر املعا�صر( .يف ال�شعر
الرغم من ذلك .وهذا ما ي�ؤكده دوغي � ً
ح�ضر لقيا االحتاد بني ال�سيميائي والداليل .وي�صر
اليوم .)2001 ،ونقول �أن الرتدد املط ّول ُي ّ
�أغامنب من جهته .ويعاند لأنه مياهي بني الت�ضاد املختلف عليه وبني ما مي ّيز ،بر�أيه ،بني
التقطيع العرو�ضي والتقطيع الداليل.
�إذا ما قر�أنا جممل كراري�س فالريي ،وخال�صة القول فيها وارد يف الطبعة التي
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ا�ست�شهد بها جاكوب�سون ،ندرك �إىل �أي حد كانت قيمة هذا االحت��اد كبرية لدى فالريي،
وذلك لأن ال�شاعر بر�أيه ،دائم االن�شغال بجعل «ال�صوت الفاعل» حاجزًا يف ن�صه ،ال�صوت
الآتي مبا�شرة من الأ�شياء التي نراها �أو ن�شعر بها حا�ضرة� .أما جاكوب�سون و �أغامنب فال
يطرحان الأ�سئلة حول خ�صو�صية ال�شعرية لدى فالريي ،وكان ب�إمكانهما �أن ي�سلتهما منها يف
الن�ص الذي قر�أاه .واملعروف ،فيما يتعلق بــفالريي �أن الق�صيدة ينبغي �أن تكون املكان الذي
حي
ي�صح للفكرة اخلال�صة �أن ت�صبح بديهية ،يف �صورة يبعث فيها ال�شاعر لل�صوت يف ما هو ّ
وحا�ضر يف الأ�شياء .ويقول �إن ال�شعر «من طبيعة هذه الطاقة التي تُ�صرف يف الإجابة عما هو
كائن� ،»...إال �أن هذه الإجابة ال بد �أن تكون من طبيعة �شفهية بحتة ال يرتك فيها فكر ال�شاعر
�أو روحه �أي مكان لل�صدفة .فالرتدد املطروح يتعلق �إذن بالتحكم ال�شامل باملر�سلة ال�شعرية.
عيدا للروح ،على
يبتغي فالريي ،مبقت�ضى عبارته ال�شهرية� ،أن تكون الق�صيدة ً
�أننا مع ذلك ،ن�سلك اجتاه بونّفوا فنقول ب�أن ال�شاعر موجود ،و�أنه كائن حي و�أنه �صائر �إىل
املوت ،فلي�س عليه �إذن �أن يدعي ب�أنه فكر جمرد .وال ب ّد �أن يبقى يف انفعاالتنا وما ي�ؤثر فينا
ً
حمافظا على كامل وجه املكابدة يف لقائه
مو�ضع ظ ّل يقدر ال�شاعر �أن يج�سده يف ق�صيدته
بالعامل .وا�ستعري فكرة «املكابدة» هنا من فكتور فان وايز �سايكر الذي يتو�سع فيها يف كتابه
الت�أ�سي�سي حول دورة ال�صورة ،مربهنًا �أن كل �إح�سا�س هو يف الواقع لقاء بني وعي وبني العامل.
وال يكون اللقاء حياد ًيا على الإطالق ،لأنه يقع يف باب التبادل .و ُيطبع هذا التبادل ،من جهة
الكائن احلي املتمثل بالإن�سان ،بطابع االنتظار واملبادرة وطابع املفاج�أة والتخوف ،في�ست�شعر
باخلطر ويعمل باجتاه الأمان واالعتباط واحلرية والقرار واالقت�صار .وقد تكون هذه التجارب
�صعبة  :فالفرح ال يبتعد كث ًريا عن الغم .ولكن �أراد ال�شاعر �أن يبقى حقيق ًيا ،ف�إن عليه �أن
ال يتحا�شى ذلك ،بل �أن ين�شده يف ق�صائده .كذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن ال�شاعر ال ي�ست�شري
روحه فح�سب ،بل �إنه يبتلي نف�سه و ُيبتلى بلقائه بالواقع� .أما فالريي فقد كان يبتغي �أن يجعل
لقاءاته مبا هو راهن يف �سماء الأفكار اخلال�صة ،وي�صورها ب�صورة خال�صة .على �أنه ي�ص ّر
كذلك على �ضرورة �إ�سماع ال�صوت الفاعل يف الق�صيدة .ومن الوا�ضح �أن هذا الن�شاط �أو هذا
البحث ال�شعري ي�ستلزم وحدة وثيقة بني ال�سيميائي (نتاج ال�صوت) والداليل (معنى اللقاء).
وميكننا �أن ن�ضيف ب�أنه يف اللحظة التي نتحرك فيها للإجابة ،ف�إننا ننفعل بل ُنطلق خارج
�أنف�سنا ،ولن يختار �صوتنا بني وحدات تنغيم ثنائية متاحة يف الن�سق .ومع ذلك ف�إنه ال بد لنا
�أن ن�ضيف ،ب�أن فالريي كان يحمل هذه االنفعاالت على حممل �أنها مغرقة يف ال�شيوع وغري
خال�صة ،وكان يرغب يف تخلي�صها من ال�شوائب يف الق�صيدة ،ويف و�ضعها يف ما ي�شبه �سما ًء
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يعرتف هو نف�سه بطبيعتها املتوهمة .وبهذا املعنى ،ف�إن الق�صيدة ال تع ّو�ض بل �إنها ت�ساهم
أي�ضا واقع يف الوجود.
�إذن يف زيادة الوهمي يف �صلب ما هو كائن .على �أن واقع املوت هو � ً
مل يتخذ فالريي مو�ضوع املوت يف �شعره �سوى يف ق�صيدة واحدة ،ق�صيدته ال�شهرية املقربة
البحرية .ت�سمعنا هذه الق�صيدة �صوتًا مرجتفًا .ويعود جناح الق�صيدة ،يف جزء منه� ،إىل
�إرادة عبثية يف اللعب ،وذلك لأن فالريي يعلمنا �أنه يف الأ�صل كان قد خطرت له فكرة مفادها
متام وزن االلك�سندران (ذي الإثني ع�شر مقط ًعا).
�أن يحاول ُيك�سب الوزن ذا املقاطع الع�شرةَ ،
فالق�صيدة �إذن نوع من الرهان ال�صعب ،وهي كذلك لعبة وحت ّد على غرار املوت .وت�صيب
الق�صيدة يف رد هذا الت�أمل القلق واملكابد (فالفكر يف �ضيق يف وزن املقاطع الع�شرة) حول
املوت ال�شخ�صي �أمام الالنهاية والت�أييد اللذان يعر�ضهما البحر املتو�سط على عيني ال�شّ اعر.
�أ ّما فيما يخت�ص بـ جاكوب�سون ،ومن بعده �أغامنب ،ف�إن بالإمكان القول �أنه من ال�صعب �إر�ساء
نظرية بكاملها تدعي ال�شمولية على �أ�سا�س جملة واحدة ل�شاعر واحد� .إال �أننا نعود �إىل �أغامنب.
مياهي �أغامنب بني ال�تردد �إي��اه ،وب�ين ع��دم التطابق بني ال��وح��دات العرو�ضية
والداللية .وي�سمي هذه الظاهرة «تدوي ًرا» ،مور ًدا اللفظ الفرن�سي  Enjambementيف ن�صه
بالإيطالية ،م�ضيفًا �أن �إمكانية التدوير هذه تقدر الفرق بني ال�شعر والنرث� ،أو �أنها تقوم بدور
التمييز بينهما .ويعالج ،بذلك ،الظاهرة يف �إطار العرو�ض ،بل �إنه يدخل جنا�س القافية يف
هذا ال�شرخ بني ال�صوت واملعنى.
يف هذا ال�شرخ بني ال�صوت واملعنى .ويبقي تعليقه يف امل�ستوى ال�شكلي ال�صرف،
كما لو �أن هذه اللعبة بني ال�صوت واملعنى كانت الغاية والنهاية يف ال�شعر .ولذلك ف�إنه يبحث
عن ت�صديق لر�أيه يف ر�سائل من القرون الو�سطى ،مهم ًال ما كان من واق��ع هذا ال�شعر
املتعلق بالغناء ،ما يجعل النعم وحدته ال�صوتية .وينتقل �أغامنب �إىل النتيجة الكربى ،بر�أيه،
وي�سميها الفر�سورا  Versuraالتي مل يرها �أهل احلادثة ،لأنها عظيمة البداهة .وكان عليهم
جيني ( ,)1990 La parole singulièreقد
�أن ينتظروا �أغامنب .على �أن
ً
�شخ�صا ُيدعى لوران ّ
برهن بو�ضوح على �أن الفر�سورا تقيم بنية البيت يف داخله حول َعرو�ض ال�شطر ،و�أن التدوير
بني البيت والآخ��ر ال ي�شكل الفرق الوحيد احلا�سم بني النرث وال�شعر .يتعلق هذا النقا�ش
م�ضي �إىل الأمام ،وهو النرث والقول الذي يدور على نف�سه
الأخري بالفرق بني القول الذي فيه ّ
كما هو احلال يف بيت ال�شعر؛ وهو فرق �إثباته �شديد ال�صعوبة� .إال �أن هذه امل�س�ألة الفنية ال
يجب �أن ت�ستوقفنا يف هذا املجال ،لأن ال�شكل يف القولني ال ميكن ف�صله عن امل�ضمون .وم�س�ألة
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اخل�صومة بني ال�صوت واملعنى هي يف احلقيقة ظاهرة �إيقاعية جتعلنا ندرك الرتدد والفرح
واالنتظار؛ ويجعلنا الإيقاع ن�شعر بال�صوت ون�سمعه ونفهمه ،فهو ي�ستعني بال�صوت كما كان
ال�شعر يف القرون الو�سطى ي�ستعني بالنغم لهذه الغاية .ومل تبد�أ الدرا�سة العرو�ضية احلديثة
بالنظر يف �إبداع مو�سيقى كالمية يف �إن�شاء ال�شعر� ،إال يف نهاية القرن الرابع ع�شر ،كما نرى
فن ‘الإلقاء’ ( .)1392 Dictierكذلك ف�إن ما نالحظه يف �أمثلة
يف ر�سالة �أو�ستا�ش دي�شان حول ّ
�أغامنب �أنها م�أخوذة ح�صر ًيا من اللغات الرومانية ،التي تقوم بنيتها العرو�ضية ،لأ�سباب
تاريخية (وال�سيما ثبات النرب ،يف الفرن�سية ح ّدة النرب) ،على عدد املقاطع وعلى القافية
املتحققة والفعالة ب�سبب ثبات �صوائتها� .أما اللغات اجلرمانية وكذلك الإنكليزية ف�إن عليها
�أن تقيم مو�سيقاها على توزيع املقاطع بني منبورة وغري منبورة؛ فيقام وزن البيت على عدد
النربات وعدد املقاطع� .أما ا�ستدارة البيت على نف�سه باملعنى الدقيق للكلمة ،فال ُيلم�س �إال �إذا
كان البيت منق�س ًما يف داخله حول فراغ �أو �صمت مركزي كما هو احلال يف الوزن ذي املقاطع
الع�شرة �أو يف ‘الألك�سندران’ الفرن�سي .و�أما يف داخل البيت ،ف�إن الإيقاع الناجت من تكرار
يو�ضح
الوقف ومن امل�سافات التي تف�صل بني النربات ،هو الذي ي�شكل البيت من الداخل ،كما ّ
كلوديل .لي�س للإيقاع قواعد يتبعها ،بل �إنه ي�ستخدم العرو�ض لإظهار نف�سه .وال بد هنا من
القول ب�أن عدم ثبات ال�صوائت الإنكليزية �أمر جدير باملالحظة ،ما يقلل من قيمة القافية يف
هذا ال�شعر الذي يلج أ� خمتا ًرا �إىل البيت ‘الأبي�ض’.
وبالعودة �إىل ‘الفر�سورا’ واىل ال�شعر احلديث ،يف ال�شعر الفرن�سي ،ولقد �أ�شرت
�إىل ذلك �سابقًا ،ف�إن من وعى املوقف الناجت عن ان�سحاب املو�سيقى �أو بالأحرى عن انعتاقها
املتزايد مقارنة بال�صوت ،هو �أو�ستا�ش دي�شان .ففي تلك احلقبة انعتقت مو�سيقى الآالت من
عقالها ،فاحتة املجال على تنويعات على الفكرة املو�سيقية الأ�سا�سية ،ابتدعها ‘الفريجيناليون’
االنكليزي يف القرن اخلام�س ع�شر .وقد ن�شر دي�شان ر�سالته املعنونة فن الإلقاء L’art de
� dictierسنة  ،1392وو�ضع فيها قواعد متعلقة بالق�صيدة ،فباتت مذّاك تُلقى �إلقا ًء ،وباتت
مو�سيقاها يف �أ�سا�سها كالمية ولي�ست مو�سيقية� ،إذ مل تعد املو�سيقى تتحقّق يف النغم ،بل �إن
‘الفر�سورا’ هي التي حتقق وحدة البيت ،وتتيح يف �إيقاعه �إ�سماع ال�صوت .وعلى �أي حال فانه
حتى يف الكالم العادي ،ي�ستطيع املتكلم �أن يتالعب ب�إمكانية قول املعنى و�صناعته ،و�أن ُي�شعر
خماطبه باملعنى الذي يريد �إي�صاله ،من نربة �صوته ومن �إيقاعه� ،إذ ي�ستطيع �أن يقف يف
يق�صر اجلملة ،من دون حاجة �إىل
و�سط عبارته و�أن يف�صل الألفاظ �أو ي�صلها ،و�أن يطيل �أو ّ
اللجوء �إىل موقع ذي �صلة بالإطار العرو�ضي.
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على �ضوء ما �سبق ،ي�صبح من الوا�ضح �أن ظاهرة ‘الفر�سورا’ تتيح بالت�أكيد الت�أمل
يف م�س�ألة ال�صمت ،ولكن بطريقة خمتلفة عن �أغامنب .فال�صمت ال يقع يف نهاية البيت ،بل
�إنه يحمل البيت مبجمله .فال يتعلق كل كالم بالتخاطب �أو الإعالم فح�سب ،ولي�ست اجلملة
جمرد قول �أو حكم منطقي � :إن ما ي�ؤمن وحدتها على الأخ�ص ،هو الإيقاع ،وهو حركة ظهور ال
تتوجه �إىل الفكر �أو العقل فح�سب ،بل �إىل ال�شعور ومنه �إىل الإح�سا�س كذلك .ولي�س ال�صمت
ه ّوة ي�سقط فيها املعنى بل �إنه امل�ضمون الذي يظهر منه املعنى .على �أن �أغامنب كان �ضحية
التبا�س ب�سيط ناجت عن تعدد املعنى  :فالنرب ي�سقط طب ًعا� ،إال �أنه ال ي�سقط يف ال�صمت ،بل �إنه
يو ّقع هذا ال�صمت ويفتح الق�صيدة باجتاه معناها .هذه هي ‘نهاية الق�صيدة’ �أو مق�صدها:
�أن ُيبتدع املعنى بوا�سطة الأ�صوات املنطوقة� .إال �أن هذا املعنى ،وال ب�أ�س بالإعادة هنا ،هو غري
املعنى لدى الفيل�سوف �أو ال�صحايف .فال�شاعر يطلب امل�شاركة  La comme une ionكما يقول
بيغي ال التخاطب .ويفعل ما يقول على النحو الذي يقول به �أو يغنيه.
يتوجه �أغامنب يف ت�أ�سي�س ر أ�ي��ه عن نهاية الق�صيدة� ،إىل �شاعر حديث ي�صعب
عليه �إنهاء ق�صيدته ،هو بودلري .ويلج�أ �أغامنب يف البداية �إىل برو�ست ثم �إىل والرت بنيامني،
وكالهما ي�شري �إىل هذه ال�صعوبة ،بالقول ب�أن ق�صائد بودلري تنتهي نهاية �سيئة� ،أو �أنها
ت�سقط عند نهاياتها يف االبتذال والنرثية ،و‘نهاية البجعة’ ت�صح هنا مثا ًال ح�صينًا .كما لو �أن
الق�صيدة تدرك �أن عليها �أن تنتهي� ،إال �أنها ال تعرف كيف تنتهي .وال ريب �أن �ضرورة النهاية
ت�أتي من ال�ضرورات ال�شكلية �أو ال�سيميائية املفرو�ضة على الكالم ال�شعري من اخلارج،
وهي حدود خالية من املعنى يف امل�صطلح التوجيهي �أو ال�سيميائي .و ُي�سقط �أغامنب بذلك
يف ما ي�سميه ه ّوة املعنى� .أق ّر ب�أن هذه اجلملة الأخرية لي�س لها معنى هي الأخرى .لقد قلنا
ب�أن الكالم ال ي�سقط يف الهوة بل �إنه يحمل ال�صمت كما لو كان �آت ًيا من عمق ي�سميه بع�ض
الفال�سفة بـالكائن .وتعود مالحظة �أغامنب مرة �أخرى �إىل التعلق بال�شكل وحده ،فال ت�أخذ
ب�شعرية بودلري ذات اخل�صو�صية .واحلق �أن فالريي قد �أنّب بودلري على نواق�صه ال�شكلية،
�إال �أن �شاعرية فالريي كانت كافية لي�شعر ب�أن هذه النواق�ص كانت ذات معنى ،معنى �إ�سماع
مراحل ال�صمت التي ت�شكل م�ساهمة �أ�سا�سية خال�صة لــبودلري لدرجة �أنها عبقرية (Carnets,
 .)Vol. II, Pléiade 1974, p. 1075ومع ذلك ف�إنه من املعروف �أن ال�شعر عند بودلري (حتى
ولو قال العك�س ،وكان �أكذب يف قوله من عرقوب ،كما يقول يف ر�سالته ال�شهرية �إىل �أن�سيل
قبل موته بب�ضعة �أ�شهر) ينبغي �أن يج�سد كل وجوده ،فيتوجه �إىل القارئ باعتباره �شبي ًها
بل �أخً ا له .ق�صائد بودلري لي�ست مغلقة ،لذلك ف�إنه حينما يلج�أ �إىل �شكل ثابت كالـ‘�سونّيه’
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 ،sonnetف�إنه يعيد ت�شكيله من الداخل حتى يتمكن هذا ال�شكل املحدود من جت�سيد نغم جتربته
توحد بني
وحت�س�سها على نحو ح�صني .وت�صبح الفر�سورا �إياها� ،أداة للإ�شعار باحلركة التي ّ
ّ
معنى الالنهائي والوعي املحدود الذي يقيم فيه.
ولكي ن�ضع م�س�ألة وحدة البيت يف �أبعادها ،ميكننا �أن نتوجه �إىل ُمعا�صر لــفالريي،
وهو كلوديل �إذ يقول �أن البيت ي�صل �إىل نهايته حينما ي�صل �إيقاعه الداخلي وانبثاق معناه
وحركته يف ت�شكلها املف�صلي� ،إىل متامها �أو كمالها حتى ولو مل يحتج ذلك �إال �إىل مقطعني
�صوتيني .وي�ؤكد ،يف مالحظاته حول البيت ،على �أن البيع ال يقف ب�سبب ت�ضييق مادي كامل�ساحة
املتاحة على الورقة مث ًال ،بل لأن رقمه قد بلغ متامه .ونفهم �أن كلمة ‘رقم’ ُتعينّ ال�صفة ذات
الداللة وال�صريورة لدى الكائن� ،أي ما كان �صائ ًرا �إليه يف �أ�صله .ويعتمد بونفوا ،يف ر�سالته
حول ترجمة ال�شعر (كيف نرتجم �شك�سبري )Comment traduire Shakespeare 1964 ،مفهوم
الرقم وي�ضيف ب�أن الت�ضييق ح ّر مبعنى من املعاين ،لأنه �أداة بحث .فلماذا ي�ؤخذ مبالحظة
ل�شاعر واح��د ،وهو فالريي ،من دون و�ضعها يف �سياق فكرها ،و�إطالقها باعتبارها يقينًا
قمي�صا جرب ًيا كقمي�ص املجانني ،بل �أداة بحث و�إبداع ،ويكت�سب
نظر ًيا مطلقًا ؟ لي�س البيت ً
معنى لأنه ي�ؤدي �إىل مكان ما� ،أما النرث ،الكالم امل�ستقيم  Prorsa ratioف�إنه ال نهاية له وال
يدري �إىل �أين يذهب .وال تنتهي الق�صيدة لكي تدل على ا�ستحالة التطابق بني ال�سيميائي
والداليل ،بل لأنها بلغت امل�ستبعد ،كما يقول بونفوا ،متام معناها ،لأنها و�صلت �إىل غايتها.
ولي�س العرو�ض بال�ضرورة وعلى الدوام ،جمموعة طرق ل�صنع مزيج عذب من املتعة واملعرفة،
كما يقول فالريي ،ولي�س للق�صيدة غاية واحدة تقوم على �إ�سماع اللغة و�إفهامها على الدوام؛
فهي تُ�سمع وتُفهم املعنى الأ�صلي ،معجزة هي املو�سيقى الكالمية� ،أي هذه الأ�صوات املنطوقة
التي ت�ؤلف املعنى .لي�ست الق�صيدة ذاتية الغاية ،كما �أرادها جاكوب�سون ،بل هي انفتاح املعنى
ومغامرته؛ وفيها ي�صبح ا ّ
جلّ�سد وامل�شاركة عرب الكالم ممكنان على نحو م�ستبعد ،ال مبقت�ضى
معرفة �صياغتها يف مفهوم ،بل يف �إيقاعها .ويوافق مبد أ� املو�سيقى الكالمية ،كما يلخ�صها
دي�شان يف ر�سالته عن فن الإلقاء « � ،Dictier de “dictare” latinأي ،الإن�شاد� ،ضرورة �إ�سماع
ال�صوت و�إفهامه الدائمة اخل�صور ».فلنلخ�ص القول :
يبد�أ أ�غ��ام�بن باالعتبار ب ��أن التباعد بني ال�صوت واملعنى ،وع��دم التوافق بني
ال�سيميائي والداليل هما جوهر ال�شعر .ويتبنى هذا التباعد م�ستله ًما جاكوب�سون .في�صبح
املعنى بذلك م�شك ًال لأنه ال ميكن حتديد مكانه بدقة ،ولهذا ال�سبب ينتفي وجود املعنى من
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وجهة النظر املنهجية البنيوية .فتكون النتيجة �أن اللغة ،مبا هي ن�سق عالمات ،ال ت�ستطيع
الكالم �إال بنف�سها ولنف�سها .ولئن كان للق�صيدة �أ�سباب يف �أن تكون �أو كان لها ‘نهاية’ ،ف�إن
عليها �أن تتخذ هدفًا يقوم على �إنطاق اللغة نف�سها ومن نف�سها .ويعمم �أغامنب هذا الطرح
ويرده �إىل املا�ضي كما لو كان الزمن والتاريخ ال وجود لهما .وتُعدم الدرا�سة التعاقبية يف ُبعد
الدرا�سة التزامنية للغة ،كما يراها ال�سيميائيون البنيويون .و�إذّاك ي�صبح املعنى مفقو ًدا �أو
يبقى معلقًا يف تردد ال نهاية له حتى �أن الق�صيدة نف�سها ال تتمكن من و�ضع ح ّد له .ويبقى
نوعا ما ،ال ي�صح فيه �أي كالم .وي�ستعني �أغامنب يف نهاية
االنبهار باله ّوة ،وهو انبهار �صويف ً
ر�سالته بــويتجن�ستاين ،وهي ا�ستعانة ال ميكن جتنبها ،و ُي�صحبها مبالحظة حول ال�صلة بني
ال�شعر والفل�سفة ،ويقع الهم الأكرب لدى �أغامنب يف جتنب االبتذال ،وهو ما تف�شل الفل�سفة
يف عمله حني توهم ب�أنه تعلم عما تتكلم ،وتدعي ب�أن ال�صوت واملعنى يتوافقان .فهل ينبغي
للفل�سفة �أن تكون غام�ضة وغري مفهومة حتى تنال احلق بت�سميتها فل�سفة ؟ ال ب�أ�س هنا
واحدا �إال �أنه كان رغم ذلك يعي الهوة بني املنطوق
با�ست�شارة �سقراط الذي مل يكتب �سط ًرا ً
واملكتوب التي كان يحفرها واقع التحليل الألفبائي لل�سل�سلة الكالمية .ومع ذلك فقد بقي
مقتن ًعا بقوة الألفاظ �أو الأ�سماء ” “dunamis onomatouالتي متثل ر�ؤية للعامل متما�سكة� .إال
أي�ضا  :فالكلمة � Logosسوف تتحول
�أن علينا �أن ال نرتكب جرمية املفارقة التاريخية نحن � ً
�إىل  Lektonحاملة الداللة واملنف�صلة عن ال�شيء الذي كانت زميلتها تقرره .مع ذلك ،ف�إننا
نعب عن لقائنا بالعامل �إىل الآخرين ،فهل بذلك ن�سقط يف االبتذال ؟ وهل على
حني نتكلم �أو رّ
الفيل�سوف �أن ير ّمز كالمه ليخادع و ُيظهر نف�سه خار ًقا و�أعلى مرتبة باملقارنة بجميع من
يتكلمون ليكونوا مع الآخرين �سوية ؟ على �أي حال ،ال بد من وجود امر�أة ‘ترا�سية’ ن�ضحك
منها .وهل من �أمر مبتذل �أكرث من الأمل ،من �أن نعي �أن لنا نهاية ؟ تنبثق الق�صيدة من حالة
القلق هذه وك�أنها �أمل ب�أن هذا كله لي�س ق�صة يرويها جمنون� .أما �إيجاد املعنى ف�أمر متعلق
بنا ،فنحن ن�صنعه بدخولنا يف حمادثة مع الآخرين� .إننا كائنات متج�سدة نقدر ،بلحمنا،
�أن نلتقي العامل الذي ميتحننا .مُوي ّكنُنا االمتحان من تخطي درك الوجود الب�سيط املنذور
للموت ؟ ما ميكننا من حتمل م�س�ؤولي ٍة فننذر �أنف�سنا للآخرين .فلنرتك هذه العدمية ولنعد
�إىل ت�أملنا يف ما قال فالريي عن ال�صوت ،وهذا ال�شاعر املثايل ولكنه نافذ الب�صرية .يتوافق
ال�صوت واملعنى دائ ًما يف ما ن�صدره من �صوت� ،إال �أن ذلك ال يلزمنا ب�أن نكون حمقى وال
يجعلنا رهنًا بعدم الأ�صالة.
ينطلق فالريي من املالحظة ب�أن كل �شعر كان �شفه ًيا يف �أ�صله� ،إال �أنه يف الفرتة
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احلديثة �أ�صبح مكتو ًبا يف �أغلبه .وكان ال�صوت ،لفرتات طويلة� ،أ�سا�س الأدب و�شرطه ،بل �إن
ج�سم الإن�سان بكامله كان يف الواقع حا�ض ًرا حتت ال�صوت �أو خلفه ( .)Pléiade II, 549وتكون
مهمة ال�شعر مذّاك� ،إ�سما َع هذا ال�صوت و�إحياءه .ولذلك ف�إنه يلج�أ �إىل ا�ستعمال �آلة كاملة
قائمة يف �أ�سا�سها على ال�صوت ،وفيها القافية والبيت وجتان�س الأحرف� ،إىل �آخرهُ .ي�س َمع
هذا ال�صوت و ُيف َهم ،كما �أ�سرنا �سابقًا ،باعتباره ردة فعل بديهية على ح�ضور الأ�شياء .ويرى
فالريي �أن لهذا ال�صوت وجو ًدا يف �صلب الق�صيدة ،ويذهب يف القول �إىل �أن ال�شاعر ي�صنع
�أبياتًا تنا�سب �صوته ،و�أنه لو تعمقنا يف هذه ال�صلة بني البيت وال�صوت لأمكننا �أن ن�ستح�ضر
�صوت را�سني بقراءة �أبياته ب�صوت مرتفع ( .)Cahiers II, 1094هنا يكمن ال�س ّر يف كيفية
امتزاج ال�صوت باملعنى؛ فال ي�سبق الواحد الآخر يف ال�شعر  :فك ّل ما يرحم الوحدة البدائية
بني الروح واجل�سدُ ،يع ّد �شع ًرا ( .)Cahiers II, 1127والق�صيدة فعل توليد و�إبداع يف الزمن
( ،)Ibidem, 1127وفيها يتجاوب ال�صوت واملعنى .فنحن �إذن بعيدون عن عدم التوافق بني
أي�ضا �أن ال�شعر ال وجود له على الإطالق على
ال�سيميائي والداليل عند فالريي الذي ي�ؤ ّكد � ً
الورق ،و�أن وجوده ال يكون �إال يف الروح التي تبدعه ويف زمن �إن�شاده �أو �إلقائه .فال�صوت �إذن
�أمر ال ُي�ستغنى عنه ( .)Cahiers II, 1141وال تتطلب ت�أكيدات فالريي �إثباتات �صورية� ،إال �أنه
بالإمكان و�ضعها على املحك مبقابلتها بق�صيدة .ولهذا الغر�ض فقد اخرتت ق�صيدة لأحد
املعا�صرين ،فيليب جاكوتيه ،بعنوان ال�صوت :
La voix
ال�صوت
Qui chante là quand toute voix se tait ? Qui chante
ي�سكت ؟ من ذا يغني
من ذا يغنّي هنا �إذ كل �صوت ُ
ٍ
? avec cette voix sourde et pure un si beau chant
و�صاف ،غنا ًء بهذا اجلمال ؟
بهذا ال�صوت ،خمنوقٍ
Serait-ce hors de la ville, à Robinson, dans un
�أيكون هذا يف رب�ض املدينة ،يف ‘روبن�سون’ يف
jardin couvert de neige ? Ou est-ce là tout près,
حديقة ك�ساها الثلج ؟ �أم �أنه هنا بالقرب منا،
? quelqu’un qui ne se doutait pas qu’on l’écoutât
لبع�ض النا�س ممن ال يظن ب�أننا ن�سمعه ؟
Ne soyons pas impatients de le savoir
فلنعت�صم بال�صرب كي نعرفه
puisque le jour n’est pas autrement précédé
لأن ال�صبح ال ُي�سبق بغري
par l’invisible oiseau. Mais faisons seulement
مرمتي .على � ّأن علينا �صنع
طري غري
ٍّ
�صوت ،ومثل الريح يف �آذار silence. Une voix monte, et comme un vent de mars
�صمت لي�س �إال .وي�صعد ٌ
aux bois vieillis porte leur force, elle nous vient
يف الغابات �شائخ ٍة يحمل طاقتاهما ،في�أتينا
sans larmes, souriant plutôt devant la mort.
بال دمع� ،ضحوكا �أمام املوت يف الأغلب.
? Qui chantait là quand notre lampe s’est éteinte
من كان يغني ُهنا حيث خبا م�صباحنا ؟
ال �أحد يعلم� .سوى �أن القلب وحده ي�ستطيع �أن ي�سمع Nul ne le sait. Mais seul peut entendre le cœur
Qui ne cherche la possession ni la victoire.
القلب الذي ال يريد ال التملك وال الن�صر.
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يف العنوان ‘ال’ التعريف التي تع ّد يف القواعد الن�صية توكيدية� ،أي �أنها تظهر
وك�أنها معروفة م�سبقًا� ،أو �أنها م�س�ألة �أليفة �إ ّال �أنها لي�ست بال�ضرورة جمردة ،فهي �إذن �صوت
فريد لكنه كوين بالقوة .الق�صيدة ،على ما يبدو ،من نوع ‘ال�سونّيه’ على وزن ‘الألك�سندران’
(�إثنا ع�شر ً
مقطعا) .ومع ذلك ف�إنه من النادر �أن توافق الوحدات الداللية (عبارات وجمل)
التقطيع العرو�ضي التقليدي .ما يعني القول ب�أن ال�صوت ُي�سمع �إيقاعه من داخل �إطار الق�صيدة
�أو من م�ساحتها-الزمنية .وال ينفك هذا ال�صوت �أن يزيد �أو يقل� ،أن ينتفخ �أو ينكم�ش يف
تناوب بني نب�ضية انفراج ونب�ضة انقبا�ض متجاوبتني من داخل حركتيهما .فتتنف�س الق�صيدة.
يتميز البيت الأول ب�أن جملته اال�ستفهامية تتوقف قبل نهاية البيت .وي�أتي تكرار
«من ذا يغني» وك�أنه �صدى يدل على الإ�صرار �أو اجل��زع .كذلك ف�إننا نالحظ �أن الظرف
‘�إذ’  quandال ي�صبح �أن ي�شري �إىل م�سافة يف هذا ال�سياق ،بل �إنه يكتفي بلحظ ح�ضور متعلق
بهذا ال�صوت ،بغ�ض النظر عن �أي م�صدر ميكن حتديده .وت�ستعيد اجلملة يف البيت الثاين
ال�س�ؤال الأول يف حماولة جلعل املطلق يف هذا ال�س�ؤال ن�سب ًيا ،فتطرح لغز الغناء ال�صامت.
ويحيل «كل �صوت» بذلك �إىل قوة ال�صوت بعينها يف الكالم �أو �إىل �إمكانية ذلك ،يف الإ�سماع
والإ�صغاء .فال يجمع ال�صوت �إذن بني مت�ضادين بل �إنه يفر�ض نف�سه واق ًعا على الرغم من
�أنه ال يجلجل �أو ال يظهر بو�ضوح .ويدور البيت حول تدوير ُي�ش ِعر باملعنى يف الإيقاع؛ وذلك �أن
املوقع ال�ساد�س حيث يقع النرب عادة ،حتتله �صفة �أوىل ‘خمنوق’ ،متبوعة بحرف العطف ،et
ٍ
‘�صاف’ .pure
انطباعا باالرتداد �إىل
ي�ضاف �إليهما �صائت  eالأخر�س يف  ،sourdeما يعطي
ً
هنا ال يوافق التقطي ُع الدال ّ
ولكن ال�شطر الثاين يبد�أ بحركة
يل التقطيع
العرو�ضي املزعومّ ،
ّ
ٍ
أي�ضا �أن العبارة «غنّى غناء» Chanter un chant
مت�صاعدة تُظهر ال�صفة
‘�صاف’ .ونالحظ � ً
ت�شري مبعنى ما ،يف القواعد� ،إىل حركة �صافية الزمة غري متعدية �إىل مرمى ميكن حتديده �أو
ر�سالة ميكن التما�سها .وتكون �أُ ُذن القارئ قد �سجلت بانق�ضاء البيت الثاين تعاقب ال�صائت a
ب ُغنّة �أو بغري ُغنّة ،وهو ال�صائت نف�سه الذي به ُي�ضبط الغناء .ون�سمع بالفعل مو�سيقى الكالم
يف نغم الق�صيدة القائم على ال�صائت  .aويتحدد ال�س�ؤال عن م�صدر الغناء �سابقًا باجتاه
روبن�سون .وي�ستنده هذا البيع �أو �أنه يحقق ارت��داده  Versuraحول وقف غنائي ،وذلك لأن
الـ  eالأخر�س يف ‘املدينة’  ،Villeمع �أنه يخفّا �أمام � ,àإال �أنه منف�صل عنها بفا�صلة ،جتعل
الإيقاع مرتد ًدا ومت�ص ًال �إىل �آخر البيت الذي ينتهي ب�أداة التنكري  ،unوهي عادة غري منبورة
ومردودة على نف�سها ،واال�سم املنكر بها واقع يف بداية البيت التايل حيث ت�سود – ouوهذا من
أي�ضا يف البيت الذي بعده .فامل�صدر �إذن غري حمدد ،وال
باب لفت النظر– ويرتدد �صداها � ً
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بعيدا .بذلك ن�صل �إىل نهاية الرباعية الأوىل� ،إال �أن اجلملة مل تنتهي
فرق �إن كان قري ًبا �أم ً
بعد ،لأنها �سرتتد بوا�سطة «لبع�ض النا�س»  quelqu’unالواقعة يف �أوىل الرباعية الثانية .وهنا
أي�ضا يظل �صدى  ouيرتدد .وتتخذ الإجابة عن الأ�سئلة �شكل �صورة ،بل ت�شبيه بن�شيد الطيور
� ً
عند ال�صباح� ،أو بالأحرى بخال�صة هذه اللحظة ،لأن ‘طري’ ُ oiseauم َع ّرف بـ ‘�أل’ التوكيد
(يف الكلمة ال�سابقة) فت�ؤ�س�سه بذلك .ويو�سم االنتقال من الثمانية (جمموع �أبيات املقطعني
الأولني) �إىل ال�سدا�سية (جمموع �أبيات املقطع الأخري) ب�سمة �إيقاعية حا�صلة بالتدوير الذي
يعزل كلمة ‘�صمت’  silenceفاحتة ال�سدا�سية .وي�صعد من هذا ال�صمت �صوت يتج�سد يف
�صورة �أخرى� ،صورة الريح (وما ال�صمت �سوى نفحة احلياة) ،ريح �آذار .ويقيم ال�ضمري
‘هما’ ا�شرتا ًكا �ضمن ًيا �أو تال� ًؤما بني الغابات وريح �آذار الربيعي الذي يعيد لها ال�شباب .وبهذه
الو�سيلة ُيدخل م�شهد املوت في�سمح ال�صوت �أو ي�ساعد على تقبله من دون جزع .ويعود نغم
الــ  aيف هذا البيت ،فت�ستعيد الثالثية الأخرية بداية الق�صيدة ،ولكن ب�صيغة اال�ستمرار يف
أي�ضا �أن ال�صوت يف
املا�ضي ،مبعنى �أن الق�صيدة تتحقق يف دميومتها اخلا�صة بها .ويت�ضح � ً
أي�ضا من املعنى� ،إال �أنه معنى ال
الأ�صلُ ،ي�سمع يف ال�صباح ويف الربيع .و�أن �أ�صل ال�صوت ي�أتي � ً
ُيع ّد من باب املعرفة .وتنتهي ‘ال�سونّيه’ �أو �أنها تن�شد نهايتها بحكمة �شديدة  :ال حاجة لأحد،
�أمام املوت� ،أن يطلب امتالك (احلياة) وال الن�صر (على املوت) ،بل يكفي �أن ي�ستمع القلب
�إىل ال�صوت� ،صوت الق�صيدة طب ًعا ،و�صوت احل�ضور .ونالحظ �أن فعل ‘ي�سمع’ entendreلي�س
هم �إن كان ال�شاعر جاه ًال ،بال معرفة (وهذا
له مفعول ،فهو مطلق ،بال ت�ضييق �أو حتديد .وال ّ
عنوان الديوان الذي وردت فيه هذه الق�صيدة) ،ف�إن ن�شيد ال�صوت يكفيه .هل نكون بذلك قد
�سقطنا يف هوة املعنى ؟ على �أن نهاية الق�صيدة تريحنا وتث ّبت خطانا لل�سري ب�شجاعة .وهذه
كلمة تعينّ ميزة من ميزات القلب ،وهو وحده ي�ستطيع �أن ي�سمع .فلن�سمع ال�شعر �إذن ولن ّك ّف
عن �سجنه يف دقائق الأمور النظرية اخلالية من املعنى.
اخلال�صة .يقوم معنى الق�صيدة على نغمها املت�صل بالــ  aوعلى �إيقاعها باملد ّور.
فنحن ال نعرف مما يغني ال�صوت �سوى توا�صل انبعاث احلياة ودوام الكائن الذي ميكن للقلب
�أن ي�سمعه .يف هذه الق�صيدة تدوير كثري بالت�أكيد� ،إال �أنه ي�صنع الوحدة بني ال�صوت واملعنى؛
وبالكالم عن ال�صوت ف�إن الق�صيدة ت ُْ�س ِم ُعه بال كلمات وال مفاهيم ،بل يف مو�سيقى الكالم
تغني التوافق اخلفي بني الوعي والعامل ،وهذا هو معنى الق�صيدة والنهاية – الق�صد لها
التي ّ
�أي �إبداع املعنى يف فعله بحدث ذاته ،يف �إيقاعه املنبثق من ال�صمت واملتوجه �إىل القلب .وال
يوحد بني ال�صوت واملعنى.
تر ّمز الق�صيدة ر�سالة م�سبقة بل تبحث عن املعنى يف ال�صوت الذي ّ
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 .IIIالت�ضمني ونهاية الق�صيدة

«عدم التطابق» بني ال�صوت واملعنى يف بيت ٍ من ال�شعر� ،أو «الت�ضمني» (بح�سب
امل�صطلح العرو�ضي العربي) ،هو الق�ضية الأ�سا�سية التي يطرحها ك ٌّل من �أغامنب وبيتزر
 Agamben & Peetersيف مقالت ْيهما اللتينْ حتمالن العنوان نف�سه نهاية الق�صيدة.
الغمو�ض
امل�صطلحات واملفاهيم الواردة يف املقالتينْ (ب�صيغتهما العربية) يكتنفُها
ُ
االلتبا�س والتداخل .ما يدعو �إىل التدقيق �أو املراجعة �أو الت�صويب.
والت�ش ّو�ش ،و ُي�صي ُبها �أحيان ًا
ُ
وملا كان لتلك امل�صطلحات واملفاهيم ما يقاب ُلها يف م�أثوراتنا وجتاربنا العربية ،قدميها
عمدت �إىل مناق�شة املقالتينْ انطالق ًا من هذه امل�أثورات والتجارب وذلك حتت
وحديثها ،فقد
ُ
ني ال تدوير ،نهاية الق�صيدة.
العناوين الثالثة الآتية  :يف العالقة بني ال�صوت واملعنى ،ت�ضم ٌ
يف العالقة بني ال�صوت واملعنى
�إذا كان �أغامنب يرى � ّأن ال�شعر يحيا يف عدم التطابق بني ال�صوت واملعنى (يف
م�ستوى البيت) ،ف�إن بيتزر يرى –خالف ًا له– � ّأن ال�شعر يكمن يف التوافق �أو االحتاد بني
ال�صوت واملعنى .ولكنهما مع ًا ي�أخذان بقول بول فالريي ب� ّأن الق�صيدة «تر ُّد ٌد دائ ٌم بني ال�صوت
واملعنى».
ٌ
تب�سيط ،كالقول بعدم تطابقهما .وتو�ضيح ًا ملا
� ّإن القول بتطابق ال�صوت واملعنى
جاء به فالريي يف هذا املجال� ،أقول �إنه �ش ّب َه احلركة َ
داخل الق�صيدة بالر ّقا�ص �أو البندول
 penduleالذي يت�أرجح بني ح ّدين �أق�صيني هما ال�صوت واملعنى.
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�إال أ�ن��ه أ�حل��ق بك ّل ٍ منهما �سل�سل ًة من املك ّونات .من ناحية  :الألفاظ ،النربات،
ال�ص َور،
ح�سي .ومن ناحية ثانية ُ :
الرنات ،احلركات� .أو بكلمة ٍ أ�خ��رى ك ّل ما هو �صوتيّ ،
الن�ص.
الأفكار ،امل�شاعر ،التخ ّيالت� .أو بكلمة �أخرى ك ّل ما ي�ش ّكل املحتوى �أو م�ضمون ّ
يلخّ �ص فالريي ر�ؤيته �إىل العالقة بني ال�صوت واملعنى كما ي�أتي  :املبد�أ الأ�سا�سي
للحركية ال�شعرية � ،mécanique poétiqueأي �شروط �إنتاج احلالة ال�شعرية للكالم ،هو التبادل
التناغمي بني التعبري واالنفعال ،بني ال�صوت والفكرة ،بني احل�ضور والغياب حيث يت�أرجح
1
الر ّقا�ص ال�شعري.
�أما جاكوب�سون الذي ي�شري �إليه ك ٌّل من �أغامنب وبيتزر ،خ�صو�ص ًا يف �سياق كالمهما
على بع�ض �أقوال فالريي ،فريى يف اللغة ال�شعرية تناغم ًا بني عنا�ص َر متناق�ضة  :هناك من
جهة ٍ الق َي ُم الداللية ،ومن جهة ٍ ثانية ٍ الق َي ُم ال�صوتيةّ � .إن ثنائية ال�صوت واملعنى تَرِ ُد �أحيان ًا
يف مقالتي �أغامنب وبيتزر ب�صيغة ٍ أ�خ��رى  :التقطيع العرو�ضي والتقطيع ال��داليل� ،أو الفئة
ال�سيميائية والفئة الداللية� ,أو ما �شاب َه ذلك.
ق�ضية ال�صوت واملعنى كان قد تناولها النقاد والبالغيون العرب حتت عنوان
«اللفظ واملعنى» ،و�ش ّك ْلت �إحدى الق�ضايا الأ�سا�سية يف النقد العربي القدمي .لقد � ّألح النقاد
العرب القدامى على �ضرورة االئتالف بني اللفظ واملعنى ،وا�ستعملوا كذلك يف معنى االئتالف
م�صطلحات ٍكاالن�سجام� ،أو التناغم� ،أو االلتحام .وقد مت ّيز من بينهم عبد القاهر اجلرجاين
النحوي� ،إذْ جعل الوحدة بد ًال من االئتالف يف العالقة بني
بتوحيده بني املعنى والرتكيب ْ
اللفظ واملعنى ،مف ِّرق ًا بني املعنى والغر�ض.
ال�شعر عند قدامة بن جعفر� ،أحد النقاد العرب القدامى ،هو «قو ٌل موزو ٌن مقفّى
يد ُّل على معنى» ،فعنا�صره �إذ ًا �أربعة  :اللفظ ،الوزن ،القافية ،املعنى .لهذا تك ّلم قدامة على
�أربعة وجوه ٍلالئتالف ينبغي �أن تتوفر يف ال�شعر ،هي :
ائتالف اللفظ مع املعنى ،ائتالف اللفظ مع ال��وزن ،ائتالف املعنى مع ال��وزن،
2
ائتالف املعنى مع القافية.
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يف حماولة ٍ لتلخي�ص ما �أتى به النقد العربي القدمي يف ق�ضية العالقة بني اللفظ
واملعنى (ال�صوت واملعنى) ،ن�ستطيع القول � ّإن النقاد �أ�صحاب نظرية عمود ال�شعر (اجلاحظ،
الآمدي ،قدامة بن جعفر ،ابن طباطبا ،علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،املرزوقي ،وغريهم)
قد ر�أ ْوا � ّأن ال�شعر �إمنا يتحقّقُ باالئتالف بني عنا�صره� .أما عبد القاهر اجلرجاين فقد تف ّرد
بنظريته يف ْ
«النظم»،التي تتع ّدى ال�شعر �إىل غريه من �أنواع الكالم �أو الت�أليف .ولي�س املجال
هنا للتف�صيل يف هذه النظرية� ،أو يف نظرية «عمود ال�شعر».
�إذ ًا ،يتحقَّقُ ال�شعر باالئتالف �أو االن�سجام �أو االلتحام بني عنا�صره كما جاء يف
النقد العربي القدمي� .أغامنب قال � ّإن ال�شعر يحيا يف عدم التطابق بني ال�صوت واملعنى،
النقد
وبيتزر قال �إنه يكمن يف التوافق �أو االحتاد بني ال�صوت واملعنى .هل نقول � ّإن بيتزر وافقَ َ
العربي القد َمي و�أغامنب خال َف ُه ؟
َّ
ني ال تدوير
ت�ضم ٌ
العربي ملقالتي �أغامنب وبيتزر كلمة «التدوير» مقابل كلمة
املرتجم
و�ضع
ُ
ُّ
الفرن�سية ،واجتهد قائ ًال « :ن�ستعمل هنا م�صطلح التدوير منقو ًال من معناه الأ�صلي ،وهو
الو�صل بني بيتينْ  ».وقبل املرتجم العربي ،هناك
الو�صل بني �صدر البيت وعجزه� ،إىل معنى ْ
ْ
ن�ص ْي �أغامنب وبيتزر هما �أ�ص ًال يف الإيطالية والإنكليزية .وميكننا
مرتج ٌم فرن�سي .ذلك � ّأن َّ
نقد َر مدى الت�ش ّو�ش والتداخل بني املفاهيم وامل�صطلحات والأحكام
–ب�سبب ٍ من ذلك– � ْأن ِّ
الواردة يف املقالتني بعد و�صولهما �إىل العربية.

enjambe ment

ولكن ،على �أي��ة ح��ال ،ميكننا � ْأن
مقالتي �أغامنب وبيتزر تعريف ًا
ن�ستخل�ص من
ْ
َ
ْ
النحو الآتي « :التدوير هو عدم التطابق بني العرو�ض والداللة يف البيت الواحد
للتدوير على ْ
ينتهي املعنى ،في�ستم ُّر
املوزون ».ففي حالة التدوير هذه ينتهي الت�ش ُّك ُل
العرو�ضي للبيت دون � ْأن َ
ُّ
هذا الأخري يف البيت الثاين .عدم التطابق هذا بني العرو�ض والداللة ي�س ّميه �أغامنب �أي�ض ًا
«ال�ش ْرخ» بني ال�صوت واملعنى� ،أو بني التقطيع العرو�ضي والتقطيع ال��داليل� ،أو بني الفئة
ال�سيميائية والفئة الداللية.
العربي اعتما َده) يف
املرتجم
ف�ضل
مقالتي
�إذ ًا ،التدوير (وهو امل�صطلح الذي ّ
ُ
ُّ
ْ
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الو�صل بني بيتينْ
�أغامنب وبيتزر هو م�صطل ٌح ينطبق على بيت ٍ من ال�شعر� ،أو بالأحرى هو ْ
متتاليينْ ال يكتفي الواح ُد منهما بذاته معنوي ًا.
الو�صل يف البيت الواحد بني ال�صدر والعجز.
�أما يف ال�شعر العربي ،فالتدوير هو ْ
تنق�سم كلم ٌة بني �شطري البيت الواحد يف الق�صيدة العمودية.
�أو بالأحرى يكون تدوي ٌر عندما
ُ
ن�أخذ مثا ًال على ذلك هذا البيت لأبي العالء املع ّري على البحر اخلفيف :
إمام �سوى العق ِْل م�شري ًا يف ُ�ص ْب ِح ِه وامل�ساء ِ»
َ
«كذب الظنُّ ال � َ
أخ�ص يف خالل القرن املن�صرم.
هذا التعريف للتدوير �شاع يف ع�صورنا احلديثة ،وبال ّ
فالتدوير –على الأرجح– لي�س وارد ًا لدى العرو�ضيني والبالغيني القدامى� .شاع امل�صطلح
يف القرن الع�شرين ،مبعناه الذي �أ�ش ْرنا �إليه والذي ينطبق على البيت من �أبيات الق�صيدة
العموديةّ ،ثم راح يط َّبقُ على الق�صيدة احلديثة املوزونة (ق�صيدة التفعيلة) آ�خ��ذ ًا معنى
الو�صل بني بيتينْ (�أو بالأحرى بني �سطر ْين) من هذه الق�صيدة .بكلمة ٍ �أخرى ،يكون تدوي ٌر
ْ
تنق�سم التفعيلة الواحدة ( التي هي الوحدة العرو�ضية يف هذه
يف الق�صيدة احلديثة عندما
ُ
الق�صيدة) بني �سطر ْين.
ولكن� ،إذا �أر ْدنا � ْأن نتك َّل َم على تدوير ٍ يف ال�شعر العربي يقابل التدوير الذي تك ّلم
ْ
عليه �أغامنب وبيتزر ب�ش�أن البيت ،الذي هو �سط ٌر م��وزون ،فقد جن ُد �ضا ّلتنا يف ما �س ّماه
القدامى عندنا بالت�ضمني �أو املعاظلة .والت�ضمني بح�سب ما جاء يف ُكتُب العرو�ض والبالغة
هو متام وزن البيت قبل متام املعنى� ،أو بح�سب تعريف ابن ر�شيق يف كتابه العمدة يف حما�سن
ال�شعر و�آدابه ونقده هو «� ْأن تتع ّلق القافية �أو لفظ ٌة مما قبلها مبا بعدها».
ويورد ابن ر�شيق مثا ًال على الت�ضمني هذين البيتينْ للنابغة الذبياين ،اللذين يرِ دان
يف الكثري من ُكتُب العرو�ض والبالغة :
أ�صحاب يوم ِ َ
عكاظ �إين
اجلفا َر على متيم وهُ ْم �
وهُ ْم و َردوا ِ
ُ
بح ْ�سن ِالظنِّ م ّني
لهم مواطنَ
ٍ
ْ
لهم ُ
�صاحلات وث ْقتُ ْ
�شهدتُ ْ
الت�ضمني �إذ ًا هو متام وزن البيت قبل متام املعنى� .ألي�س هذا هو عدم التطابق بني العرو�ض
والداللة الذي حت ّدث عنه ك ٌّل من �أغامنب وبيتزر ؟ و�إذا كان الأول قد قال �إنّ ال�شعر يكمن يف
هذا ال�ش ْرخ �أو عدم التطابق ،ومل يوافقْه بيتزر الذي مال �إىل �أنّ ال�شعر يكمن يف االحتاد �أو
االن�سجام بني (ال�سيميائي) و(الداليل) ،ف�إنّ النقاد والبالغيني العرب القدامى قد وجدوا
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أخ�ص عيب ًا من عيوب التقفية ،التي ر�أ ْوا فيها ظاهر ًة
يف الت�ضمني عيب ًا من عيوب ال�شعر ،وبال ّ
�أ�سا�سي ًة يف ْ
النظم ،تقوم على د ْور ٍمزدوج ٍللقافية من ناحيتي الوزن واملعنى.
لقد ّ
إيقاعي
عظم �أ�سالفنا من �ش�أن القافية ،وع ّدوها عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا للوزن كت�ش ُّكل ٍ� ّ
عب حازم القرطاجني عن ذلك
ٍيتم ّتع ْ
بقدر ٍكاف ٍمن التنا�سب واالن�سجام بني عنا�صره .وقد رّ
بقوله «:القوايف حواف ُر ال�شعر ،عليها جريانه ّ
ا�ستقامت
�صح ْت
ْ
واطراده ،وهي مواقفه ،ف� ْإن ّ
4
نت مواقفه ونهاياته».
وح�س ْ
جريته ُ
ولأن القافية تف ِّرقُ بني معاين الأبيات ،فقد ر�أى حازم �أنه من امل�ستح�سن � ْأن تكون
بعدها �إليها» ،ل ّأن يف ا�ستقالل
«م�ستقل ًة منف�صل ًة غ َري مفتقرة ٍ �إىل ما َ
بعدها وال مفتق ٌر ما َ
بعدها
جتنيب من الت�ضمني الذي هو «افتقا ُر أ� ّول البيتني �إىل الآخَ ر
القافية وانف�صالها ع ّما َ
ٌ
العرب جميع ًا ،ور�أى حازم �أنه «يك ُرث فيه
ل ّأن تت ّم َة معناه يف �ضمن الآخَ ر» ,5والذي عا َب ُه النقا ُد ُ
6
القبح �أو يق ّل بح�سب �ش ّدة االفتقار �أو �ضعفه».
يح�س ُن
�إذ ًاُ ،
عدم التطابق بني الوزن واملعنى مكرو ٌه لدى �أ�سالفنا العرب ،وال�شعر ال ُ
�إال يف التطابق �أو االئتالف �أو االن�سجام بينهما .هكذا يكون بيتزر �أم َي ُل من �أغامنب �إىل ما
ناق�ض �أ�سالفَنا يف قوله بعدم التطابق.
قاله �أ�سالفُنا العرب ،بل � ّإن �أغامنب قد َ
ماذا عن الق�صيدة العربية احلديثة (املوزونة) ؟ هل نقول � ّإن هذه الق�صيدة
قائم ٌة �إجما ًال على الت�ضمني ؟ ذلك � ّأن البيت يف الق�صيدة العمودية قد ح َّل حم َّله ال�سطر يف
الق�صيدة احلديثة .يف ق�صيدة التفعيلة خ�صو�ص ًا ،غدا ال�سطر جمموع ًة من التفعيالت التي
تتك ّرر فيه قلي ًال �أو كثري ًا .التفعيلة هي الوحدة الوزنية (�أو العرو�ضية) ،وال�سطر لي�س وحد ًة
َ
مكتمل املعنى ،فقد يحتاج �إىل ما بعده� ،أو �إىل ما
معنوية� ،أو بالأحرى لي�س بال�ضرورة �أن يكون
أ�سا�س البناء يف الق�صيدة احلديثة .وهذا الت�ضمني هو الذي عناه
قبله .بهذا يكون الت�ضمني � َ
ملقالتي �أغامنب وبيتزر بالتدوير.
املرتجم العربي
ْ
القوايف مل ت ِغ ْب يف الق�صائد احلديثة (امل��وزون��ة) ،ولكنها لي�ست حائ ًال �أم��ام
الت�ضمني .د ْو ُر القوايف يف الق�صائد احلديثة يختلف عن د ْورها يف الق�صائد العمودية .القافية
حمط ًة �أو وقْف ًا بني معنيينْ مكتملينْ � .إنها ّ
قي الق�صيدة احلديثة لي�ست بال�ضرورة ّ
حمط ٌة
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ولكن املعنى ميكن � ْأن ي�ستم َّر من خاللها ما بني �سطر ٍو�آخَ ر.
وزنية ،نو ٌع من التكرار ال�صوتيّ .
ن�أخذ مثا ًال على ما تق ّدم هذا املقطع ،ال��ذي هو الأول من ق�صيدة لبدر �شاكر
ال�سياب عنوا ُنها امل�سيح بعد ال�ص ْلب :
الرياح
بعدما �أنزلوين �سمعتُ
ْ
ْ
يف نواح ٍ طويل ٍ ُّ
النخيل
ت�سف
فاجلراح
وهي تن�أى� .إذا
واخلطى ْ
ْ
طوال ال ْ
وال�صليب الذي �س ّمروين عليه َ
أ�صيل
ْ
العويل
أن�صت كان
مل تمُ تْني .و� ُّ
َ
يع ُرب
ال�سهل بيني وبني املدين ْه
َ
مثل ح ْبل ٍ ي�ش ُّد ال�سفين ْه
النواح
ْ
وهي ت ْهوي �إىل القاع ِ ،كان ْ
َ
ال�صباح
مثل خيط ٍمن النور بني
ْ
والدجى ،يف �سماء ال�شتاء احلزين ْه
ثم تغفو ،على ما تحُ ِ ُّ�س ،املدين ْه
لي�س هنالك –تقريبا– �سط ٌر ُم ْكت ٍَف بذاته معنوي ًا .والقافية لي�ست ّ
حمط ًة معنوية ،فهي ال
تو ِق ُف ا�ستمرار املعنى من �سطر ٍ�إىل �سطر .هذا هو الت�ضمني الذي ي�شمل املقطع ب�أكمله.
�إذ ًا ،تغيرّ َ نظام التقفية يف الق�صيدة احلديثة قيا�س ًا على ما كان عليه يف الق�صيدة
تفقد القافية �أهميتها ك َّلها ،ولكنها �صارت �أق َّل �أهمي ًة ،وذلك ل�صالح الت�ضمني.
العمودية .مل ْ
عدم التطابق يف ال�سطر الواحد بني العرو�ض واملعنى �صار �شائع ًا ج ّد ًا.
�إذ ًاُ ،
متام ال��وزن دون متام املعنى يف
هنا ،وملزيد ٍ من الدقة ،نورد املالحظة الآتية ُ :
البيت �أو ال�سطر هو وج ٌه من وجوه عدم التطابق(هذا هو الت�ضمني يف الق�صيدة العمودية
احلديثة).ومتام املعنى دون متام الوزن يف ال�سطر هو وج ٌه �آخَ ر من وجوه عدم
والق�صيدة
ُ
التطابق (هذا هو التدوير يف الق�صيدة احلديثة) .واملرتجم العربي ملقالتي �أغامنب وبيتزر مل
مي ّي ْز بني الت�ضمني والتدوير ،بل جعل الت�ضمني تدوير ًا يف مقابل كلمة � .enjambementأحيان ًا،
تختفي متام ًا يف ق�صيدة ٍ حديثة� ،أو يف مقاط َع منها .وقد يكون يف اختفائها
ميكن للقوايف � ْأن
َ
يعب عن عدم احلاجة �إليها ،فيمكن عند ذلك للت�ضمني � ْأن يكون كا�سح ًا.
ما رِّ

الآخر | ربيع 2012

جودت فخرالدين

أ�سا�س
هل نقول �إن الت�ضمني يف الق�صيدة العربية احلديثة (امل��وزون��ة) هو � ٌ
ل�شعرية ٍ جديدة ،مغايرة ٍ ل�شعرية قدمية م ّثل ْتها الق�صيد ُة العمودية ؟ وذلك ان�سجام ًا مع
كامن يف عدم التطابق بني العرو�ض واملعنى .هنا �أو ُّد القول
مقولة �أغامنب يف � ّأن ال�شعر ٌ
� ّإن املعيار الذي �أق َّره �أغامنب يف حماولته تعريف ال�شعر �أو ال�شعرية هو معيا ٌر قا�ص ٌر �أو غ ُري
ٍ
كاف .فالت�ضمني هو ظاهر ٌة من ظواهر الكتابة ال�شعرية قد تنجح هنا وقد تف�شل هناك.
وحدها �أن تكون منط َلق ًا
قد ن�ست�سيغُها يف هذه الق�صيدة وقد ن�ستكرهها يف تلك ،ولي�س لها َ
للتق ّرب من جوهر ال�شعر.
نهاية الق�صيدة
قد جن ُد يف ظاهرة الت�ضمني ما يو ِّف ُر التما�سك �أو الوحدة للق�صيدة� ،أو ملقاطعها
واحد ًا واحد ًا .وهذا بالفعل ما يالحظه الكثريون عندما يتكلمون على الق�صيدة العربية
احلديثة .وبع�ضهم يذهب �إىل ا�ستخدام م�صطلح «الوحدة الع�ضوية» ،حمتفي ًا به دون
التدقيق يف ما يعنيه ،بل متغا�ضي ًا عما يكتنفه من غمو�ض ٍ �أو تهويل .وقد جن ُد يف ظاهرة
الت�ضمني يف الق�صيدة احلديثة املوزونة اقرتاب ًا من النرث .فالت�ضمني ي�ؤدي بالكتابة ال�شعرية
يغلب عليها الطاب ُع (اخلطوطي) ال (ال��دائ��ري) .واملعروف يف بع�ض النظريات
�إىل � ْأن َ
الغربية احلديثة � ّأن النرث هو اخلطوطي لأنه ي�سري على ّ
خط ال رجعة فيه� ،أما ال�شعر فهو
خطوطي يف امل�ستوى املعنوي الذي ال رجعة فيه،
ودائري يف �آن :
خطوطي
ودائري يف امل�ستوى
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ً
ِ
حمت�ضنا للنرث .فالكتابة
العرو�ضي الذي تتحقّقُ فيه الرجع ُة على الدوام .هكذا يكون ال�شعر
ال�شعرية �شع ٌر ون ٌ
رث يف �آن.
أ�سا�س الق�صيدة احلديثة ،فماذا ي�س ُعنا القول عن نهاية
ومل��ا ك��ان الت�ضم ُني � َ
الق�صيدة ؟ لن�س�ألْ �أو ًال  :ماذا عن النهاية يف الق�صيدة العربية (العمودية) ؟ �أال ن�ستطيع
القول � ّإن هذه الق�صيدة حتتوي على نهايات كثرية� ،أو بالأحرى على نهايات ٍبعدد الأبيات التي
تت� ُ
معنى يبد�أ
ألف الق�صيد ُة منها .ففي غياب الت�ضمني ،حيث البيت وحد ٌة معنوي ٌة م�ستق ّلة ،ك ُّل ً
يف �أ ّول البيت(من �أبيات الق�صيدة) ينتهي يف نهايته .بكلمة ثانية ،القافية ِّ
لكل بيت ٍهي نهاية.
العرو�ض جم َّدد ًا ،متك ِّرر ًا� ،أي �شبيه ًا بنف�سه،
بعدها ينطلق
ُ
�إنها نهاي ٌة معنوي ٌة وعرو�ضي ٌة يف �آنَ .
معنى جديد (�أو
كما يف امل ّرة ال�سابقة� ،أو يف البيت ال�سابق ،متيح ًا الفر�صة لبيت ٍ جديد ٍ ذي ً
معان ٍجديدة).
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�إذ ًا ،ك ُّل بيت له نهاية .والقوايف يف الق�صيدة العمودية كلُّها نهايات .فهل تختلف
نهاي ُة البيت الأخري عن غريها ؟ لي�س بال�ضرورة ،خ�صو�ص ًا � ّأن ال��ذروة(�أو بيت الق�صيد)
ميكن العثور عليها قبل الو�صول �إىل ختام الق�صيدة .قد ي�ص ُّح القول � ّإن البيت الأخري ي�ضع
نهاي ًة تعلن عن ا�ستنفاد الغر�ض� ،أو بالأحرى عن الفراغ من معاجلة املو�ضوع ،فيما يكون
االهتمام منذ البداية من�ص ّب ًا على تقوية املطلع ،وعلى الت�صاعد �شيئ ًا ف�شيئ ًا نحو الذروة.
وقد ي�ص ُّح القول �أي�ض ًا �إن االهتمام بالنهاية يف الق�صيدة احلديثة هو �أكرب منه يف
الق�صيدة العمودية .وذلك لأنها يف الأوىل نهاي ٌة وحيدة ،بينما هي يف الثانية –كما �أ�ش ْرنا–
ولكن ينبغي هنا � ْأن نتن ّب َه �إىل � ّأن الق�صائد احلديثة الطويلة قد ُت ْبنى على
نهايات عديدةْ .
ٌ
لنتكلم على نهاية ٍ له.
مقاطع ،ميكن �أن ن�أخذَ ك ًال منها على حدة،
َ
ولأن الكتابة ال�شعرية احلديثة تقوم على الت�ضمني ،ف�إن نهايتها –�أو نهاية املقطع
منها– هي �أكرث �أهمي ًة ووقْع ًا من نهاية البيت الأخري يف الق�صيدة العمودية .فالنهاية احلديثة
هي نهاية الت�ضمني(يف الق�صيدة �أو يف مقطع ٍ منها)� ،أو بكلمة �أخرى هي نهاية املعنى (�أو
املعاين التي حتتويها الق�صيدة �أو املقطع منها) .وذلك كلُّه عائ ٌد �إىل � ّأن ال�سطر يف الق�صيدة
احلديثة لي�س وحد ًة معنوي ًة م�ستق ّل ًة(مكتفي ًة بذاتها) ،خالف ًا للبيت يف الق�صيدة العمودية.
أخ�ص يف املقطع الق�صري منها ،يجري ك ُّل ٍ
�شيء نحو
يف الق�صيدة احلديثة ،وبال ّ
هدف ٍ واحد ٍ هو النهاية .ففي ال�سطر الأخري يكون الت�ضمني (�أو الت�ضافر بني ال�سطور) قد
بعده ت�ضمني� ،أو بالأحرى هو
حقّقَ املرج َّو منه .فال�سطر الأخري هو ال�سطر الذي لن يكون َ
ال�سطر الذي ال يحمل يف ذاته �إمكانية الت�ضمني .ولهذا ،غالب ًا ما تكون ال�ضرب ُة ال�شعري ُة
ُهي ُء لها قافي ٌة مثلها (�أو
الأ�سا�سي ُة للمقطع يف نهايته .وكثري ًا ما تكون هذه النهاي ُة قافي ًة ،ت ِّ
ولكن القافي َة يف ال�سطر
�أكرث) تظه ُر قب َلها يف خالل املقطع .لي�س ح ْتم ًا االنتها ُء بقافيةّ ،
الأخري تُق ّوي من وقْع النهاية.
�أو ُّد الإ�شارة هنا �إىل � ّأن نُّ َ
التفن �أحيان ًا يف ا�ستخدام القوايف يف الكتابة ال�شعرية
احلديثة يقاب ُل ُه �أحيان ًا �أخرى نُّ ٌ
تفن يف اال�ستغناء عن القوايف .فلي�س لنا �أن نقول �إن وجود
القوايف �أف�ض ُل من غيابها� ،أو العك�س .و�إمنا يتحقَّقُ الف�ض ُل لكيفية الت�أليف بقواف ٍ �أو بدون
ٍ
قواف .ويف هذا الأمر تختلف الق�صيد ُة احلديث ُة عن الق�صيدة العمودية اختالف ًا جذري ًا.
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فالتقفية يف الق�صيدة العمودية نظا ٌم ي�ش ِّك ُل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من نظام الوزن� .أما يف الق�صيدة
احلديثة فالتقفية نظا ٌم ميكن اختياره ،كما ميكن ا�ستبعاده ،والأ ْوىل � ْأن ُي َ
رتك للقوايف �أم ُر
تلقائي ،لكي ال يتح ّولَ �إىل ظاهرة ٍ �سطحية ٍ�أو مفت َعلة.
احل�ضور �أو الغياب على ْ
نحو ٍ ّ
(بيت الق�صيد)
تنحو الق�صيدة احلديثة ،ب�سبب قيامها على الت�ضمني� ,إىل �أن يكون ُ
حتت�ضن الن َرث (ذا الطابع اخلطوطي) �سعي ًا �إىل جتنُّب ال�سقوط فيه.
يف نهايتها .لهذا ،فهي
ُ
�إن عدم التطابق بني العرو�ض واملعنى يف ِّ
كل �سطر ٍمن �سطورها َّ
يوظ ُف لأجل تطابق ٍبني البنى
ال�ص َور البالغية ...الخُ ).
ي�شمل املقطع ب�أكمله.
ِّ
النحويةُ ،
املتعددة ( الوزن ،املعاين ،الرتاكيب ْ
هكذا ال تكون نهاية الق�صيدة (�أو املقطع) �إعالن ًا عن ال�سقوط يف النرث ،كما افرت�ض �أغامنب
يف مقالته ،بل تكون �إعالن ًا عن النجاة من ال�سقوط يف النرث .والتطابق العام �أو ال�شامل الذي
�أ�ش ْرنا �إليه هو الذي يحقِّقُ للمقطع يف الق�صيدة �إيقاعه اخلا�ص.
يف النتيجة� ،أرى � ّأن الت�ضمني �أو عدم التطابق (الذي تناوله ك ٌّل من �أغامنب وبيتزر
ي�صلح مقيا�س ًا للتفريق بني ال�شعر والنرث� ،أو لنق ُْل �إنه ال يكفي.
يف م�ستوى البيت �أو ال�سطر) ال ُ
فال�شعر والنرث لهما طبيعتان متناق�ضتان ،والكالم على فروق ٍ بينهما من �ش�أنه �أن يتناولَ
خمتلف العالقات بني خمتلف املك ِّونات التي تُ�ش ِّك ُل ك ًال منهما.

_1
 _2قدامة بن جعفر ،نقد ال�شعر ،حتقيق كمال م�صطفى ،مطبعة ال�سعادة مب�صر� ,1963 ،ص .60
 _3ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آداب��ه ونقده ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل ،بريوت ,1981 ،ج� 1ص .177
 _4القرطاجني ،حازم ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،تقدمي وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بريوت� ,1981 ،ص .271
 _5القرطاجني� ،ص .276
 _6القرطاجني� ،ص .277
Jean Hytier, La Poétique de Valéry, Armand Colin, Paris, 1953.
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I
غبطة العثور على فكرة «نهاية الق�صيدة» ترافق جيورجيو �أغامنب  Agambenيف
واملحت َِ�شدة بال�شواهد النظر ّية وال�شعر ّية التي ي�ستخدمها خلدمة الفكرة،
مقالته املخت�صرة ْ
ومفادها � ّأن «ال�شعر ال يحيي �إ ّال يف التوتّر ويف الفارق (ومن َث َّم يف التداخل الإفرتا�ضي) بني
ال�صوت واملعنى» ،وهي م�ؤ�س�سة على قول بول فالريي الذي �شرحه جاكوب�سون يف درا�ساته
ال�شعر ّية «الق�صيدة تر ّدد مط ّول بني ال�صوت واملعنى» ،ف�إذا انتهى هذا التوتّر �أو الرت ّدد،
انتهت الق�صيدة.
وي�س�أل  :ما الذي يح�صل يف هذه النقطة بالذات� ,أي النهاية ؟ ليجيب ب�س�ؤال �آخر
مييل للتقرير �أكرث مما مييل ّ
لل�شك ،م�ستعم ًال �أداة الإ�ستفهام (هل) « :هل يعني ذلك �أن
1
البيت الأخري يقوم بخرق باجتاه النرث ؟» نقول � ّإن غبطة العثور على فكرة «نهاية الق�صيدة»
جعلت الباحث ميحور حولها ال�شواهد من نظريات وق�صائد وي ؤ� ّولها خلدمة الفكرة .ومثيل
ذلك فكرة البحث يف ‘ أ� ّول الق�صيدة’ مث ًال� ،أو البحث يف ‘العنوان’ و�صلته
بالن�ص ال�شعري...
ّ
وحال �أغامنب �شبيه بحال من يعرث على املفتاح ويتل ّم�س من خالله املنـزل ،و�شواهده التي
ي�أخذها �أحيان ًا من القرون الو�سطى ،من دانتي يف �أكرث من موقع ،يف الكوميديا الإلهية
حيث ينهي كل ق�سم من �أق�سام الكوميديا بالكلمة-النجمة ،ومن ق�صيدته امل�س ّماة يف «بالغة
العا ّمة»  ،De Vulgaria Eloquentiaحيث يقول « :ما بني الأبيات جميعها ت�صدح �آخر الأبيات
جميلة يف ال�صمت كيما تكتمل وت�سقط م ّوحدة يف القافية ».فال�صمت الدانتوي هنا تبع ًا
ل�سياق املقالة ،هو الوقوع يف نرث النهاية ،من حيث ي�ؤ ّول �أغامنب ال�صمت على �أنه نرث النهاية.
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وي�أخذ الباحث �شواهد أ�خ��رى من الأغنيات اللومبارد ّية يف ما ي�س ّمى «ق��وايف
الأبيات البي�ضاء» ،كعالمات لإظهار نهاية املقطع ال�شعري �أو الن�شيد ،وال يكتفي بذلك بل
ي�ضيف �شواهد من رمبو دوراجن يف ق�صيدة  No sai que s’esومن انقطاعات مفاجئة للق�صائد
لدي بودلري ،ما يوقعها يف «اله ّوة والت�سطيح» كما يف ديوان �أزهار ال�ش ّر (على ر�أي مار�سيل
برو�ست) ،وللإنقطاع املفاجئ لبع�ض الق�صائد �أو ّ
«تقطع الأو�صال» كما ي�س ّميه بنجامني.
وهكذا ف� ّإن «نرث النهاية»بالن�سبة له ،هو ال�صمت �أو اله ّوة� ،أو ّ
تقطع الأو�صال ،ويف
كل الأحوال هو املوت ,موت الق�صيدة ،وكل ذلك مر ّده يف نظره� ،إىل انتهاء التوتّر القائم بني
الن�ص ال�شعري.
ال�سيميائية’ و‘الفئة الدالل ّية’ يف ّ
ال�صوت  sonواملعنى � sensأو بني ‘الفئة ّ
� ّإن ما يوجب القلق ،جتاه مقالة �أغامنب هو � ّأن ده�شة القراءة الأوىل لها ،ما تلبث
�أن تزول �أو تتال�شى بعد القراءة الثانية والثالثة� .صحيح � ّأن فكرة «نهاية الق�صيدة» مل حتظ
ب�أبحاث م�ستق ّلة ومط ّولة يف �أية لغة من اللغات ،كما � ّأن االهتمام ببدايات الق�صائد �أو املطالع،
مل ي�ش ّكل مباحث ت�صل حلدود النظر ّية� ،إ ّال �أننا نرى ذلك �أمر ًا هو من البديهة مبكان� ،إذ
حي متنا�سق ومتداخل
� ّأن املطالع والنهايات لي�ست �سوى �أج��زاء ع�ضوية من كائن �شعري ّ
كالإن�سان� ،أو كما هو �أق ّل من ذلك �أو �أكرث كنقطة املاء �أو املج ّرة ,فالتجزيء رمبا �ش ّكل خطر
الن�ص ال�شعري .و�أح�سب �أن �أغامنب ا�ست�شعر ذلك بعد
ك�سر التنا�سق �أو الهارموين بني �أجزاء ّ
أل�سن ّية يف ال�شعر
�أن انخرط يف الفكرة ،من خالل �سياقات �إثباتها ،ف�إنّه ق ّدم ت�صورات نظر ّية � ُ
وال�شعر ّية والفارق بني ال�شعر والنرث �أكرث مما ر ّكز على «نهاية الق�صيدة».
� ّإن مقالة �أغامنب ما لبثت �أن و ّلدت مقالة �أخرى بالعنوان ذاته� ،أي «نهاية الق�صيدة»،
كتبها الفيل�سوف والفقيه يف اللغة والأ�ستاذ يف جامعة بريتوريا ليوبولد يبرتز � ،Peetersإال أ�نّها
تخ ُل�ص �إىل خال�صات مناق�ضة �أحيان ًا خلال�صات �أغامنب لع ّدة نواح ،ويعزّز بيرتز نظرته،
كما فعل �أغامنب ب�شواهد نظر ّية و�شعر ّي ٍة ،تدور كما هي �شواهد �أغامنب يف حقل الق�صيدة
املوزونة ،ما ير�سم حدود ًا تاريخية ونظرية للحوار ،وما يجعل من العنوان الواحد ملقالتني على
أل�سني� ،أو م�سايفة حول ال�شعر ّية  poéticitéذاتها ،ما هي ؟ من
التوايل ،يبدو وك�أنه حقل تناطح � ُ
خالل ذريعة �أو تع ّلة ا�سمها «نهاية الق�صيدة ».وبنا ًء على احلدود والأدوات والدالالت املتعلقة
التال�سنِ هذه من �أ�سا�سها ,ولمِ ْ ال ؟
بال�شعر ّية والق�صيدة ،ال مينع �أن ي�أتي من يقلب طاولة
ُ
والت�ضا ُّد بني باحثني حول حقل واحد من ثنائية ال�صوت واملعنى �أو ثنائية البعد ال�سيميائي
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والبعد الداليل للن�ص (يف ما هو كالم) �أو بني اجلِ ْر�س وامل�ضمون �أو الدال واملدلول ,الخ...
يفتح الباب لآخرين ال يعتربون التب�سيط الأل�سني لل�شعر على �أنه «تر ّدد بني مفردات هذا
الطباق �أو اجلنا�س اللغويني للكلمات» هو «احلقيقة ال�شعر ّية»� ،أو هو التم ّثل الأبهى املتاح
«لل�شعر ّية»� ،س ّيما � ّأن الق�صيدة لي�ست بال�ضرورة هي املعادل الفيزيائي لهذه الثنائية اللغوية،
ال�سماع ،ف� ّإن بيتهوفن نف�سه يرى
ف�إذا كان ال�صوت ّ
ميت ب�صلة لعامل الإيقاع واملو�سيقى� ،أو َ
ح�سي ،واجلاحظ يرى � ّأن املعاين
ح�سي جلوهر غري ّ
املو�سيقى يف ال�شعر لي�ست �سوى متظهر ّ
خف ّية وخافية يف النف�س وال تظهر �إال بالكلمات ،فالكلمات غري املعاين.
ملاذا ال يكون ال�شعر معراج ًا مث ًال ؟ ملاذا ال يكون غنا ًء �ض ّد الرعب ؟ ملاذا ال يكون
نقطة التقاء وجودية و�إلهية بني الآفاق والأنف�س (على ما يرى �أبن عربي يف الفتوحات املك ّية
(حيث يقارن بني الزمان الآفاقي والزمان الأنف�سي تبع ًا للآية الكرمية �سرنيهم �آياتنا يف الآفاق
ويف �أنف�سهم) 2؟ �أو ،ملاذا ال يكون ال�شعر واحد ًا من جتليات ‘الروح املبدع’ �أو ‘الدوينده’ ،كما
�س ّما ُه غار�سيا لوركا ،حيث يقول :
ال�سمة ال�سحر ّية لق�صيدة ما ،يقوم وجودها على �أنها مم�سو�سة بالروح املبدع...
ّ
الروح املبدع هي الأ�صوات ال�سوداء املمت ّدة يف �أعماق الرتبة اخل�صبة ،يعرفها كل
واحد م ّنا ويجهلها كل واحد ،الق ّوة اخلف ّية التي ين�سبها غوته �إىل باغانيني التي
يح�س بها كل �إن�سان وال يعرفها فيل�سوف‘ .الروح املبدع’ يجعل امل�ستمعني ميزّقون
ّ
ثيابهم من الإيقاع ،ما ي�شبه احلما�سة الدينية ك�صيحات ‘اهلل اهلل’ عند امل�سلمني،
وهي غري بعيدة عن ‘�أويل� ...أويل’ يف حلبة �صراع الثريان� ،أو �صيحة ‘فيفا ديو�س’
حي) التي يطلقها امل�ستمعون لغناء جنوبي �أ�سبانيا ...والروح
(يحيا اهلل) (اهلل ّ
3
متا�س الفنون جميعها مع املوت.
املبدع يقوم على ّ
II
على الرغم من � ّأن �أغامنب يلوح �أكرث تركيز ًا من بيرتز يف بحثه ،و�أكرث خبث ًا جلهة
توجيه �شواهده نحو مفتاحه النقدي واخللو�ص �إىل خال�صات �شبه تعريف ّية ،ما مينحه ال�صفة
الهجوم ّية� ،إ ّال � ّأن بيرتز يظهر م�شغو ًال بالدوران واملناورة ،كمدافع ،وال يدخل مبا�شرة يف تقنية
«نهاية الق�صيدة» كبحث �أ ّويل .فهو مي ّهد مبقدمة فل�سفية حول «موت ال�شعر» مبعناه املطروح
يف ع�صر النهايات �أو العوملة ،وباملعنى الذي �سبق وطرحه هيغل يف مذهبه الفل�سفي املثايل
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الذي يعترب ال�شعر و�سيلة من و�سائل حتقيق الروح  Geistلذاتها يف ت�ساميها ،وهي حني بلغت
منتهاها ،مل تعد بحاجة �إىل ال�شعر بل د ّمرته وح ّولته �إىل زينة �أو عطالة روح ّية.
� ّإن اخلال�صات التي ينتهي �إليها بيرتز هي جملة ‘ َل ْي�سات’ (جمع لي�س �أو لي�ست) مبا
هي �إنكار �أكرث مما هي �إبتكار :
«النرب ي�سقط طبع ًا لكنه ال ي�سقط يف ال�صمت»
«لي�س البيت قمي�ص ًا جربي ًا كقمي�ص املجانني»
«ال تنتهي الق�صيدة لكي تدلّ على ا�ستحالة التطابق بني ال�سيميائي والداليل بل
لأنها بلغت امل�ستبعد (كما يقول بونفوا)»
«لي�ست الق�صيدة ذات ّية الغاية كما �أرادها جاكوب�سون»
«لي�ست الق�صيدة يف عدم توافق ال�صوت واملعنى وال�تر ّدد بينهما الذي �إذا
انقطع انقطعت الق�صيدة»
ي�صح فيه
وه َو ي َّتهِ م� ،أغامنب بالإنبهار باله ّوة« ،وهو �إنبهار �صويف نوع ًا ما ،ال ّ
�أي كالم» ،كما يتهمه ب�أنه تابع حتوير جاكوب�سون ملعنى جملة فالريي التي ا�ستند �إليها يف
نظريته ،وامل�أخوذة من  )Pléiade 1960( ʻLes Rhumbsʼوهي تبع ًا جلاكوب�سون ومن َث َّم �أغامنب:
ن�ص فالريي يختلف عن ذلك �إذْ
«الق�صيدة تر ّدد مط ّول بني ال�صوت واملعنى» يف حني �أن ّ
ن�ص
يقول « :الق�صيدة – ذلك ال�تر ّدد املط ّول بني ال�صوت واملعنى» ،فـ ‘�أل’ التعريف يف ّ
ن�ص فالريي با�ستعماله
(جاكوب�سون�-أغامنب) تعني (بنظر بيرتز) قيمة مطلقة ،يف حني � ّأن ّ
ا�سم الإ�شارة (ذلك) هو احتمايل ويحيل �إىل ما �سبقه.
ونحن ال نرى � ّأن ما ذهب �إليه بيرتز يف موقعه ،ل ّأن ا�سم الإ�شارة ‘ذلك’ هو توكيد
للرت ّدد ...الخ ،ولي�س واحد ًا من الإحتماالت� ،أو �إ�شارة للإحاالت.
تتم املُال�سنة �إذ ًا ،بني الباحثني ،لك� ّأن ال�شعر بالن�سبة لـ �أغامنب هو �صوت
هكذا ّ
يبحث عن معناه ،حتى �إذا عرث عليه وقع فيه وانتهى الأمر .مات� .أي مات ال�صوت يف املعنى.
ان َتثرَ  ،تب ّدد� ,أو لك� ّأن ال�شعر يف هذا املوقع ،كائن يبحث عن دماره وي�سعى �إليه ،ودوره هو� ،أي
ّ
لتتحطم ،حلطامها ...لك� ّأن
الناقد ،يف حتليل حطام الق�صيدة� ،إذْ كل ق�صيدة ،ال حمالة� ،آيلة
�أغامنب يرى � ّأن الق�صيدة طائرة منذورة ّ
أهم ما ترتكه الطائرة من حطامها هو
للتحطم ،و� ّأن � ّ
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تعرف من خالله �أ�سرار ّ
ما ي�س ّمى بـ‘ال�صندوق الأ�سود’ ،الذي ُ
حتطم الطائرة.
ولك� ّأن ال�شعر بالن�سبة لــبيرتز حائر بني الف�صل والو�صل ،بني ال�صوت واملعنى ،مع
ميل ب�ضرورة �سياق اخلالف ،نحو ال�صوت فيما هو املعنى واملعنى فيما هو ال�صوت .وما دام
موجود ًا هذا احللول للمعنى يف ال�صوت (وبالعك�س) ،فهناك ال�شعر ،ف�إذا انف�صل ال�صوت
عن املعنى ميوت ال�شعر.
كيف ؟ –ن�س�أل– ومتى ينف�صل ال�صوت عن املعنى ؟
َ
واحل�صيلة عند بيرتز هي � ّأن فالريي يقول خالف ما ي ّدعي �أغامنب ،لأن��ه� ،أي
يرم الوحدة البدائية بني الروح واجل�سد يف ال�شعر ،بل �أ�سا�س ال�شعر عنده هو هذه
فالريي ،مّ
ال�سيميائي والداليل عند
الوحدة ( .)Cahiers II 1227نحن �إذ ًا بعيدون عن عدم التوافق بني ّ
فالريي« ,ال�شعر ال وجود له �إ ّال يف الروح التي تبدعه ويف زمن �إن�شائه و�إلقائه».
III
نظرة كل من �أغامنب وبيرتز قائمة على ثنائية �أخرى ،غري الثنائية الأل�سنية �صوت/
يتم التوافق بينهما
معنى  son /sensوهي ثنائية ال�شعر والنرث .وبكل ب�ساطة �أو بداهة تقليد ّية ّ
على � ّأن كل ما هو �شعر لي�س بالنرث وكل ما هو نرث لي�س بال�شعر ،و� ّأن الوزن ،فيما هو �إ�شارات
�أو نقرات ال�صوت ،هو احلقل الأبهى لتحقق الق�صيدة.
وال يلوح لنا ،يف كال الأمرين� ،أية �إ�ضافة توليدية ،عما �سبق وقالته العرب مث ًال ،من
�أكرث من �ألف عام م�ضت ،يف هذا احلقل .قال �أبو ح ّيان التوحيدي (م  )414مقاب�س ًة بعنوان
النظم والنرث ،هي التالية :
 ...النظم � ّ
أدل على الطبيعة ،لأنّ النظم من ح ّيز الرتكيب ،والن ُرث �أد ُّل على العقل ،لأنّ
النرث من ح ّيز الب�ساطة .و�إمنا تق ّبلنا املنظوم ب�أكرث مما تق ّبلنا املنثور ،لأ ّنا بالطبيع ِة
يطلب املعنى ...ولهذا
�أك ُرث م ّنا بالعقل ،والوزن مع�شوق الطبيعة
واحل�س ..والعقل ُ
ّ
ُي�شقّقُ
الكالم بني �ضروب النرث و�أ�صناف النظم ...ثم قال [�أي �أبو �سليمان الذي
ُ
4
ينقل �أبو ح ّيان قوله]  :ومع هذا ففي النرث ظ ٌّل من النظم ،ويف النظم ظ ٌّل من النرث .
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«خلا�صة
ويرى � ّأن فنون القول على العموم ،ومن بينها ال�شعر (النظم -كما ي�س ّميه)،
ّ
النا�س ،لأن الق�صد منه الإطراب بعد الإفهام 5».واملفردة اجلوهرية يف هذه اجلملة للتوحيدي
هي «الإطراب» كخ�صي�صة لل�شعر ،والإطراب يت�صل بعامل املو�سيقى والغناء ات�صاله بال�شعر،
وهو من �أثار الإيقاع يف النف�س.
�أما جلهة العالقة بني الألفاظ واملعاين فيقول ،على ل�سان بع�ض احلكماء « :الألفاظ
6
تقع يف ال�سمع فكلما اختلفت كانت �أحلى ،واملعاين تقع يف النف�س فكلما اتفقت كانت �أحلى».
وي�شري �إىل ما ي�شري �إليه الأل�سنيون الغربيون اليوم من � ّأن اللغة هي «ر�سالة بني
املر�سل
واملر�سل �إليه» ،متام ًا على ما يرى جاكوب�سون وتودوروف وفردينان دي �سو�سري وجان
َ
7
كوهني ،و�سواهم.
كان بني ال�شعر والنرث يف العرب ّية برزخ .وعلى الرغم من � ّأن النظرية البالغية
طالت الف َّنينْ ِ مع ًا� ،إ ّال �أنها بقيت �أمين ًة على اعتبار ال�شعر خ�صي�صة الوزن الذي هو عبقرية
العرب وفل�سفتهم على التاريخ ،كما يقول اجلاحظ 8وهو مو�سيقاها �أو �إيقاعها الذي ت�ستحيل
ترجمته للغات �أخرى .ويرى ال�شيخ عبد اهلل العاليلي يف كتابه املع ّري ذلك املجهول � ّأن �أعمى
حا�سة الب�صر ،و� ّأن اللغة بديل عن كل �شيء ..كل ما يف العامل
املع ّرة جذبه �إىل اللغة انطفاء ّ
لغة ،فهي ذات قيمة فل�سفية وعددية مطلقة ..والوجود بيت من ال�شعر قافي ُت ُه الإن�سان� .أما
الإن�سان املنتخَ ب ،فهو قافي ُة القوايف يف «لزوم ما ال يلزم» �أي انتهاء البيت بقافيتني بدل
الواحدة 9.وح ُّد ال�شعر يف العرب ّية َح َّد ُه النقّاد والفال�سفة مع ًا ،10على �أنه ذاك املزج اخلا�ص
الذي ال ينف�صم بني املحاكاة (التخ ّيل  )Fictionللطبيعة وال��وزن ،وما عدا ذلك فهو نرث.
وال�شعر عندهم �س ّيد الكالم حتى نزول القر�آن ،الذي ال هو بال�شعر وال هو بالنرث بل «الذكر».
ولع ّل الت�س ُّيد بني ال�شعر والذكر كان مدار تنازع يف �شخ�ص �أبي الط ّيب املتنبي و�شعره ،فمثلما
مل يكن للنبي حم ّمد (���ص) �أن يكون �شاعر ًا «وم��ا ع ّلمنا ُه ال�شعر وما ينبغي له» (الآي��ة)،
كذلك مل يكن للمتنبي �أن يكون نبي ًا وما ينبغي له .وقد �صالح املع ّري يف ت�سميته الق�صائد
نبي ال�شعر
التي اختارها من �شعر �أبي الطيب معجز �أحمد ،بني املعطيني ،باعتباره املتنبي ّ
خا�صة يف نحت املعادل الإ�صطالحي لفنون
و�صاحب �إعجازه .وكانت لدى العرب عبقر ّية ّ
الل�سان ،ف�إىل جانب ال�شعر والنرث ،ابتكروا الإ�شارات والتنبيهات واللطائف ِل�شطح ال�صوفية
حم�سن جمايل على
حني يكون كالمهم غري موزون .لكنهم مع ذلك ،ما خال الوزن� ،أطلقوا ك ّل ّ
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ال�شعر ،على النرث ..فثمة مباغتة جمالية مث ًال هنا وهناك ،و َلق ّيات ،وكالم مغاير ،وقد تك ّلم
ميخائيل نعيمة عن «عجيبة احلرف» يف مقدمته لديوان درب القمر (ف�ؤاد �سليمان).
ويلوح � ّأن هذه الثنائية �شعر/نرث� ،إرث كال�سيكي عابر للع�صور وحتر�سه الأ�صول،
واملحدثون �أنف�سهم يف الغرب يعيدونه بني وقت و�آخر للواجهة ،حتى �أولئك من بينهم الذين
�أ�س�سوا املدار�س احلداثية الأ�سا�سية يف ال�شعر من دادائية و�سريالية مثل �أراغون وايليوار...
ن�صه بني كل من �أغامنب وبيرتز ،يعترب �أنه تلميذ
حتى � ّأن بول فالريي نف�سه ،املختلف يف ّ
�صغري لرا�سني .والغرب الأوروبي الأمريكي على العموم ،ما زال يويل للوزن قيمة ،ف� ّإن ال�شاعر
الأمريكي ت� .س� .إليوت ،)1965 - 1888( ,وهو �أبرز �شعراء ع�صره ،يقول « :وراء �أكرث ال�شعر
11
حترر ًا يجب �أن يكمن �شبح وزنٍ ب�سيط �إذا غفونا برز نحونا متوعد ًا و�إذا �صحونا غفا».
وهو ر�أي ال�شاعر الأمريكي روبرت فرو�ست ( )1963 - 1874الذي يرى يف ‘ق�صيدة
لكن علينا �أن ننتبه �إىل � ّأن الوزن هو جزء
النرث’ «لعب ًا بكرة امل�ضرب وال�شبكة مرمية �أر�ض ًاْ ».
حمدود من الإيقاع الذي هو روح ال�شعر.
IV
ولنعد �إىل «نهاية الق�صيدة» لكل من �أغامنب وبيرتز ،فهما ي�ستعمالن كلمة «ال�شعر ّية»
 Poéticitéاملك ّر�سة يف الأبحاث الأل�سنية التي تناولت ال�شعر يف الغرب ،ودخلت العرب ّية من هذا
الباب .وهي كلمة م�ستحدثة غري م�سبوقة وغري موجودة يف القوامي�س الغربية العائدة ملا قبل
القرن التا�سع ع�شر ،فهي كلمة منحوتة مع طالئع البحوث الأل�سنية احلديثة يف الغرب .ودرج
ا�ستعمالها بحيث مل تعد مثار �س�ؤال ُلغوي �أو ا�شتقاقي .وقد �أخذها الباحثون العرب املحدثون
‘�شعر ّية’ من ِ
مرتجمة بحالها وبال�صورة الإ�شتقاقية على وزن ‘فعل ّية’ من ‘ ِف ْعل’ – ِ
‘�شعر’،
ب�إ�ضافة ياء م�ش ّددة وتاء مربوطة على امل�صدر .وعلى الرغم من � ّأن اللغة العرب ّية هي لغة
ا�شتقاق عمودي ال �أفقي كما هي عليه اللغات الآر ّية ،حتى � ّأن اجلاحظ َي ْعثرَ يف هذا الباب على
الأعاجيب ،مثل ت�سمية �ضيف ال�ضيف�‘ ،ضيفَن’  ،12وال�شيخ عبداهلل العاليلي يح ّرك عبقرية
اللغة من هذا الباب .نقول على الرغم من ذلك ،ف�إنهم مل ي�صلوا يف املا�ضي �إىل ا�شتقاق هذه
الكلمة ال�سحر ّية ‘ال�شعر ّية’ من ‘ال�شعر’ .ا�ستعمل التوحيدي كلمة «الإن�سانية» امل�شتقة من
في�صح على القيا�س،
‘الإن�سان’ فقال « :الإن�سان ّية �أفق والإن�سان متح ّرك �إىل �أفقه بالطبع» ،13
ّ
�أن نعترب «ال�شعرية» �أفق ًا للكالم ،وهو يتح ّرك �إىل �أفقه بالطبع.
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على �أ�سا�س «ال�شعر ّية» نرى � ّأن كال الباحثني �أغامنب وبيرتز يف «نهاية الق�صيدة»
ي�ضع قدمه على عتبة الهرم للدخول �إىل جوف ال َهرم .ودليلهما مع ًا يف البحث هو بول
فالريي ( ،)1945 - 1871لكنهما يفرتقان يف الطريق ،ل ّأن فالريي نف�سه دليل حائر ،فهو
تار ًة يقول بالوحدة احلميمية بني الكالم والروح L’union intime entre la parole et l’esprit
كما جاء يف مق ّدمة ديوان غوايات  ʻCharmesʼويعزّز ذلك بكالمه على الإيقاعات Rythmes
والهارموين  ،Harmonieالتنا�سب والإن�سجام ،كما يف كتابه امل�س ّمى و�ضع بودلري ʻSituation
 ،de Baudelaireʼوطور ًا يتكلم على الت�ضا ّدات بني ال�سكون واحلركة ،ال�ضياء والظلمة ،احلياة
واملوت ،املحدود والالنهائي ..الخ ،مت�أثر ًا بكل من بودلري ( )1867 - 1921وماالرميه (1842
  ،)1898ح ّتى �إنه يف ق�صيدته ال�شهرية املقربة البحرية  ʻLe cimetière marinʼالت�أمل ّية يفاحلياة واملوت ,يرتدد طوي ًال بني امل�ؤقت والأبدي ،وي�ستلهم الت�ضا ّد الذي ال ينقطع  contrasteبني
معاين الوجود ،م�ستلهم ًا جملة �شعرية لل�شاعر اليوناين بندار ( Pindareنحو  438 - 518ق.م: ).
Oh mon âme / n’aspire pas à la vie immortelle / mais épuise le champ du possible
آه يا روحي
ال تطمحي �إىل احلياة اخلالدة
ولكن خذي ناحية املمكن.
ويظهر بول فالريي يف �شعره �أنه عقالين لغوي فك� ّأن �شعره عيد للعقل لكن دون
تعمية �أو جفاف ،وك�أنه «لغة يف اللغة» بتعبريه  ,un langage dans le langageكما جاء يف مق ّدمة
غوايات املن�شور عام .1922
لكن فالريي بقي خمل�ص ًا لل�شعر ال�صايف � La poésie pureأي ال�شعر املتعايل غري
ّ
املل ّون بطحالب النرث .فكيف يوقعه �أغامنب يف النرث يف نهاية الق�صيدة ؟ وهو �أق ّل ال�شعراء
املالعني  mauditsملعن ًة ،قيا�س ًا ببودلري وخا�صة مباالرميه .فبودلري املولود قبله بخم�سني
عام ًا ( 1821م) ل ّون ال�شعر ال�صايف وك�سر �أخالقية ال�شعر التي قال بها هيغل ،با�ستخراجه
اجلميل من ال�ش ّر ،وبح ِثه عن �شيطان ّية ال�شعر ،ما ي�سمونه بالإجنليزية  ،Spleenفهو يتكلم
على م�أ�ساة الإن�سان املزدوج  ،tragédie de l’homme doubleالكائن املح َبط ،والهدف الأبدي
للتجاذب واخل�صومة بني ال�سماء واجلحيم .حتى املر�أة عاهرة و�س ّيدة .وبودلري يرغب يف
ت�سريب جحيميته �إىل القارئ الذي يعتربه مثيله و�شريكه .ذلك ما و�ضعه يف أ� ّول �صفحات �أزهار
ال�ش ّر �« :أيها القارئ املراوغ� ،شبيهي يا �أخي» .hypocrite lecteur, mon semblable mon frère
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�أما ماالرميه ،فقد «بلغ �إىل حيث مل ُي�س َم ْع وقع قدم لب�شري من قبل� .إىل تخوم
14
نبي
العدم واجلمالية املطلقة املتجمدة يف ال�صقيع» كما قال خليل حاوي .وكان ماالرميه ّ
ونرج�سي ا َ
خل ْلقِ ال�شعري الذي يتباهى على اهلل نف�سه ،لأنه ي�ستحيل وجود خالقني يف
التهلكة
َّ
15
وقت واحد .يقول « :لقد هزمت املخلوق القدمي الري�ش ،ال�شّ رير ال ّر َي�ش‘ ،اهلل’».
�سيكون من امللفت � ّأن يف تب�سيط النظر الأل�سني لل�شعر كما فعل �أغامنب وبيرتز
وجملة الأل�سنيني ،ما ي�ضرب ال�شعر ّية يف ال�صميم .ويظهر ه�ؤالء الباحثون �أحيان ًا كمن يقي�س
املحيط مبلعقة .فحني يتكلم ماالرميه �أو بودلري �أو لوركا يف ال�شعر ،ف� ّإن «ال�شعر ّية» تتح ّرر
كعمالق من قمقم ..وتقف �آنذاك الق�صيدة وحيدة عارية مرجتفة يف الزمان.
جميلة غام�ضة وع�ص ّيةَ .ح َ�سن ًا...
لنعد �إىل كل من �أغامنب وبيرتز يف «نهاية الق�صيدة»� .إنه �إذ ًا الرت ّدد املط ّول بني
ال�صوت واملعنى ما مينح الق�صيدة �شعريتها .ويجتهد �أغامنب يف �إظهار هذا الرت ّدد ،وي�سميه
«عدم تطابق» و«�شرخ ًا» يف ثالثة مواقع :
 1التدوير
 2القافية
 3الوا�صل بني �شط َر ْي البيت وي�سميه  Versuraبالالتين ّية.
ودائم ًا من خالل ثنائية ال�صوت واملعنى ،وال�شعر والنرث.
فما التدوير الذي يقول به ؟
ن�صه مكتوب
يكتب �أغامنب الكلمة بالفرن�سية  enjambementعلى الرغم من � ّأن ّ
بالإيطالية ،ويرتجمها هيثم الأم�ين للعربية بالتدوير ( ُينظر ‘ َث ْب ٌت بامل�صطلحات’ و�ضعه
املرتجم يف �آخر الرتجمة) ،مع هام�ش للأمني �أنه ي�ستعمل م�صطلح «التدوير» منقو ًال عن
معناه الأ�صلي وهو الو�صل بني �صدر البيت وعجزه� ،إىل معنى الو�صل بني بيتني .فالتدوير �إذ ًا،
تو�صيالت وج�سور بني الأبيات واملقاطع يف الق�صيدة املوزونة .ونرى �أنه يخت�صر «بالتدوير»
ي�ضم حتت جناحيه ،مفردتني بالفرن�سية هما  rejet :و  .contre-rejetوبالعودة للعرب ّية ،نقع
�أو ّ
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على املفارقة التالية ،وهي � ّأن م�صطلح «التدوير» بهذا املعنى ،له ت�سمية َعرو�ض ّية دقيقة وهي
«الت�ضمني» ،وهو «� ْأن ال تكون القافية م�ستغنية» عن البيت الذي يليها ،كقول النابغة (من
الوافر والقافية من املتواتر) :
وهم �أ�صحاب يوم عكاظ �إن
		
متيم
وهم وردوا اجلفا َر على ٍ
وثقت لهم بح�سن الظنّ م ّني
		
�شهدت لهم مواطن
�صاحلات
ٍ
‘�شهدت’ ،ورمبا ببداية
فنهاية البيت الأول ‘�إين’ مرتبطة ببداية البيت الثاين
ُ
‘وثقت’ ،16ما ي�شكل ج�سر عبور من بيت لآخ��ر .و ُيعت ُرب
ال�شطر الثاين من البيت الثاين
ُ
الت�ضمني يف النظر ّية ال َعرو�ض ّية القدمية ،من عيوب القوايف� ،إىل جانب الإكفاء والإق��واء
والإجازة والإ�صراف والإيطاء والتجريد ...فالعرو�ض العربي �أكرث دقة وتف�صي ًال وا�ستق�صا ًء
من العرو�ض الفرن�سي يف هذا الباب.
يغب معنى «التدوير» على ما َو َرد يف املعادل العربي لكلمة  enjambementعن
ومل ْ
العرو�ض العربي ففي باب �أنواع البيت ،هناك البيت املد ّور� ،إىل جانب البيت املجزوء والبيت
امل�شطور والبيت املنهوك ،و‘املد ّور’ هو «ما كان فيه كلمة م�شرتكة بني �صدر البيت وعجزه».17
حجة لنظريته،
فلنقبل التدوير على ما جاء يف الرتجمة ,وهو� ،إذ يعتربه �أغامنب لقيا �أو ّ
ف� ّإن ال َعرو�ضيني العرب يعتربونه نقطة يف بحر اجلوازات ال�شعر ّية ،هذا على �أننا ن�ستطيع �أن
نتو�سع يف مفهومي الت�ضمني والتدوير اليوم ،لننظر للق�صيدة على �أنها ُك ّل حي مرتابط ،كائن
ّ
حج ًة عليها،
حجة للق�صيدة ال ّ
دائري هند�سي ًا ،ولي�س كائن ًا خطي ًا ،ويغدو «التدوير» جمالي ًا ّ
�س ّيما � ّأن ال�شعر ّية العرب ّية حتققت و�أبدعت يف اخرتاق القواعد� ،أكرث مما ظهرت كتلميذ مطيع
ني �أو ل�سيبويه .فقد تق ّدمت هذه ال�شعر ّية و�أخ�صبت
للخليل بن �أحمد الفراهيدي �أو البن جِ ّ
يف ما �سمي مقلوب الأوزان ،واجلوازات ال�شعر ّية التي قال فيها �سيبويه « :اعلم �أنه يجوز يف
ال�شعر ما ال يجوز يف الكالم» ،18وقد �أح�صى منها فقهاء اللغة والنُحاة �سبعة �أوجه ،من بينها
«ت�أنيث املذ ّكر وتذكري امل�ؤنّث» ,فت�أ ّم ْل ...كما � ّأن الزحافات املر�صودة وهي ما ُ�سمي علل الوزن
والقافية ،ت�ؤدي �إىل ما يجعل علم ال َعرو�ض البارد الثقيل ،الذي قال فيه جالل الدين الرومي:
«م�ستفعلن فاعلن قتلتني» ،مو�ضوع ًا ليخرج عليه ال�شعراء ويعبث به املبدعون ،وذلك باعتبار
� ّأن ال�شعر ّية غالب ًا ما تزدهر يف احلاالت املر�ض ّية �أو الالن�سق ّية على الأق ّل.
بعد التدوير كتقْني ٍة �شعر ّية �أو حيلة �شعر ّية ،ي�صل �أغامنب �إىل ‘القافية’ لي�شري �إىل
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� ّأن القافية هي ك�سر ال�صلة بني َح َدث �سيميائي (تكرار ال�صوت) وحدث داليل .والقافية التي
يعمل الباحث عليها ،م�أخوذة �إما من ال�شعر الإيطايل القدمي �أو الأغاين ال�شعب ّية �أو بع�ض
مناذج من �شعر فرن�سي جمايل لفالريي.وهي ال تخرج عن توايل حركة ووقف كمظهر للرتدد
َ�صي القوايف
بني ال�صوت واملعنى .والنماذج املختربة يف املقالني تظه ُر حمدود ًة جتاه ت�ش ّعب وتق ّ
يف العرب ّية .وهي تعريف ًا ،املقاط ُع ال�صوت ّية التي تكون يف �آخر �أبيات الق�صيدة ،على �أنه اختلف
يف امل�ساحة ال�صوت ّية التي تكون يف �آخر �أبيات الق�صيدة ،ويف امل�ساحة ال�صوتية لتوايل ال�ساكن
الروي
واملتحرك فيها ،واملع ّول عليه ما يراه اخلليل بن �أحمد من �أنها «ما يح�صر بني �إ�شباع ّ
و�أول �ساكن قبله ومتحرك واحد قبل هذا ال�ساكن» 19وهو ما يقول به ابن منظور يف ل�سان
العرب 20.والقافية رائز جوهري يف ال�شعر .يعتربها ابن طباطبا يف كتابه عيار ال�شعر «قاعدة
21
يتم بناء البيت» ،واملرزوقي يرى �إىل القافية يف ال�شعر «كاملوعد املنتظر».
الوزن وعليها ّ
وهي ذات �ألقاب ،تبع ًا لتوايل ال�ساكن واملتحرك ،22ولكل ٍ
تخ�صه،23
حرف من حروفها ت�سمية ّ
الروي وهو احلرف الأخري ال�صحيح من البيت ،وعليه تُبنى الق�صيدة،
والأه ُّم فيها حرف ّ
و�إليه تن�سب ،فيقال ‘�سين ّية البحرتي’ و‘الم ّية ال�شنفري’ و‘همز ّية �شوقي’،
والروي �صوتي ًا
ّ
ُ
والقاف لل�شَ َرق وا�ضطراب املاء يف حلق ال�شارب ،والراء للحركة
على �أنواع ،فالهاء للوعة
ف�إذا ا ُّت ِب َعت بهاء �ساكنة (ر ْه) فهي للتنفي�س عن النقمة .والقافية عند العرب قا ّرة ،احلروف
�أقاليمها .ولعل رمبو ( )1881 – 1854ت�أ ّثر بهم يف ق�صيدته ال�شهرية �أحرف امل ّد حيث يعطي
للحروف �ألوان ًا “A noir, E blanc, I rouge, V vert, O bleu …” :
�أيتها احلروف � A« :أ�سود� E ،أبي�ض� I ،أحمر� V ،أخ�ضر� O ،أزرق».
فك� ّأن ما يفعله ال�شعراء هو «�إطالق عا�صفة يف قعر الدواة» على قول فيكتور هوغو
” .“je fis une tempête au fond de l’encrierومثلما ن ّوع العرب يف خ�صائ�ص احلروف ،ن ّوعوا
ور�س و�إ�شباع و�سواه ،ور�صدوا عيوبها من �إكفاء و�إقواء و�إ�صراف
يف حركات القوايف من نفاذ ّ
وحتريد .وق��د خلّ�ص ال�شيخ نا�صيف اليازجي ذل��ك جميع ًا يف �أراج�ي��ز يف كتابه جممع
البحرين .ف�أين �إذ ًا اللغات الالتينية والأنكلو�ساك�سونية واجلرمانية من مثل هذا الت�شجري
العجيب يف العربية من �صالت ال�صوت باملعنى من ناحية و�صالت ال�صوت ب�أجزائه من
ناحي ٍة ثانية ؟
يعترب �أغامنب �إذ ًا‘ ،القافية’ دلي ًال على الرت ّدد والف�صل بني ال�صوت واملعنى ،لكي ي�صل
فتح له ،غري م�سبوق ،وهو ما ي�س ّميه .Versura
�إىل حجته الثالثة يف املو�ضوع ،ويعترب ذلك مبثابة ٍ
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لكن بيرتز يف ر ّده على �أغامنب ،ما يلبث �أن ّ
يعطل بهجته يف اكت�شاف الـ
بقوله إ�ن��ه قد �سبقه ملعرفتها وت�سميتها ،ل��وران جيني يف كتابه ال�ك�لام املم ّيز ‘La parole
 ،1995 ,singulièreʼوع ّرفها ب أ�نّها «تُقيم بنية البيت يف داخله حول الفا�صل بني ال�شطرين،
و� ّأن التدوير بني البيت والآخر ال يقيم الفارق بني النرث وال�شعر بل يتعلق بالكالم الذي مي�شي
�إىل الأمام والكالم الذي يدور على نف�سه».
Versura

فما هي الـ  Versuraالتي يع ّول عليها �أغامنب يف تبيان الرت ّدد بني ال�صوت واملعنى
«اقرتحت [� ]...إطالق  Versuraامل�أخوذة من الالتين ّية مبعنى املو�ضع
يف بيت ال�شعر ؟ يقول :
ُ
الذي يدور فيه املحراث يف نهاية الثلم ،على هذه ال�سمة الأ�سا�س ّية يف البيت وقد بقيت بال
ت�سمية عند �أهل احلداثة» –لبداهتها– على ما يرى .فك� ّأن بيت ال�شعر ثلم وال�شاعر يقود
حمراثه يف الثلم لي�صل �إىل �آخره ويعود من َّثم �إىل الثلم التايل ..وهكذا يف حركة من الذهاب
والإياب ،من الرتدد  Hésitationحتى نهاية الق�صيدة.
لع ّل ما مل يجد له �أغامنب معاد ًال يف اللغات التي يختربها ،هو ما �أطلق عليه العرب
ا�سم ال َعرو�ض .فال َعرو�ض على قول ابن منظور « :هي فوا�صل ان�صاف ال�شعر .وهو �آخر
الن�صف الأ ّول من البيت� .أنثى ورمبا ُذ ّكرت واجلم ُع �أعاري�ض على غري قيا�س ،حكاه �سيبويه.
و�س ّمي َعرو�ض ًا لأن ال�شعر ُيع َر�ض عليه ...و�سمي و�سط البيت َعرو�ض ًا ل ّأن العرو�ض و�سط
ُ
ال�س َكن لدى العربي وهو اخليمة ،حيث
البيت من البناء .وبيت ال�شعر يف اللفظ مبني كبيت َ
تكون العار�ضة �أو ال َعرو�ض يف و�سطها رافعة البيت».24
لكن �أغامنب الذي �ألزم نف�سه بعنوان بحثه «نهاية الق�صيدة» ،واختار ما يوائم
ّ
العنوان من مناذج �شعرية وتقنيات يف القول ال�شعري ،ينتهي �إىل نهاية غريبة من �سقوط
ال�صوت م�ض ّرج ًا بدمائه يف براثن املعنى ،لكي ينترث ,يتح ّول �إىل نرث ،وميوت ،يف النهاية.
و�أغامنب يبد أ� بت�أمالت �صوتية لينتهي بت�أمالت فل�سف ّية ،ما يراه بيرتز يف رده تو�ضيب ًا ملوكب
جنائزي لل�شعر ينظمه �أغامنب وم�شاركوه ،لأن ال�شعر ال نهاية له مبوت �أو �سقوط يف احلفرة،
فهو «� ْأ�ص ّلي على الدوام» ...ثم يدعو للأمل.
بالطبع ،ال هو الي�أ�س ،وال هو الأم��ل ،ما يقت�ضي الإنتباه له ،بل ال�شعر ،ما هو ؟
والق�صيدة ،ما هي ؟ وهل بال�ضرورة هناك تر ّدد وتعار�ض بني ال�صوت والال �صوت وال�صوت
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واملعنى ،و� ّأن الق�صيدة يف بدايتها وطريقها ونهايتها ال تخرج عن ذلك ،كما لو � ّأن هذه اللعبة
بني ال�صوت واملعنى كانت غاية ال�شعر والنهاية يف ال�شعر ؟
كال الباحثني �أغامنب وبيرتز على الرغم من اختالفهما يف التف�سري ،هو �أل�سني يف
�أ�سا�س بحثه .وقد ي�صاب املرء بال�ضجر من الأل�سنيني ،وال�شاعر مبا هو �أق�سى من ال�ضجر،
النفور والوقوف خارج احللبة ،فريى �أنها ال تعنيه من الأ�صل ،و� ّأن املباراة بكاملها مغ�شو�شة,
فانتباهه مر ّكز يف مكان �آخر.
لذا ف� ّإن امل�سكوت عنه يف املقالتني ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،قد يكون هو الأ�سا�سُ .يه ّم�ش
�أغامنب على �سبيل املثال ،الفل�سفة ،فيمنحها فقرة �صغرية يف �آخر مقالته ،وال يدخلها كعن�صر
من عنا�صر التحليل �أو الأ�سئلة يف �سياق املقالة .على غرار ما فعل املع ّري �أو �أبو حيان التوحيدي
مث ًال .الإيقاع م�سكوت عنه �سكوت ًا كلي ًا ،عنده ،كذلك الزمان .وحني يذكر املوت يذكره عر�ض ًا
يف ق�صيدة املقربة البحر ّية لفالريي .ونحن نرى � ّأن املوت الذي ال مندوحة منه يف ال�شعر
لي�س معطى �صوتي ًا وال حتى ُمعطى يف املعنى .فالق�صيدة معطى م� ّؤ�س�س على املوت ،ال باملعنى
يو�صا،
الذي يراه �أغامنب لنهاية الق�صيدة ،بل املعنى الذي ر�أى �إليه الروائي ماريو فارغا�س ّ
حني اعترب � ّأن الروائي يقتات من دمه� ،ش�أنه �ش�أن غول الأر�ض ،ذلك احليوان الأ�سطوري
الذي جت ّلى للقدي�س �أنطوان يف رواية فلوبري غواية القدّي�س �أنطوان ‘La tentation de Saint-
’ ،Antoineاملخلوق الذي ي�أكل نف�سه بادئ ًا بقدميه ,25الق�صيدةكائن املوت.
ُي ِ
ح�س ُن بيرتز �صنع ًا حني ي�شري �إىل م�س�ألة املوت يف بحثه كقيمة �شعر ّية ،كما يح�سن
أهم يف الفعل ال�شعري من
�صنع ًا حني ينتبه �إىل ‘الإيقاع’  rythmeو�إىل ‘الزمن’ .والإيقاع هو � ّ
متوالية ال�صوت واملعنى ،ومن التدوير ِ
وح َيل القافية والعار�ضة  ،Versuraوهو ما �أهمله �أغامنب
فاعترب بيرتز ‘الإيقاع’« ،حركة ظهور ال تتوجه �إىل الفكر �أو العقل فح�سب بل �إىل ال�شعور
ومنه �إىل الإح�سا�س» ،وعليه ،فحني ينتهي النرب يف �آخر كلمة من �آخر بيت من الق�صيدة ،ف�إن
الق�صيدة ال ت�سقط يف النرث �أو ال�صمت �أو املوت ،بل يف الإيقاع ،الذي يفتح الق�صيدة باجتاه
معناها .وهي مالحظة ذك ّية من بيرتز تنقذ الق�صيدة ،على الأق ّل ،من اعتبارها مبثابة ُجثة
يحملها ال�شاعر على كتفيه ،ويبحث عن ه ّوة ِل َدف ِنها فال يجد �سوى تربة ا�سمها (النرث) .نقول
(ذك ّية) على الرغم من � ّأن الإيقاع يف الق�صيدة ،وفعله فيها� ،شبيه بغمو�ض ال�سحر وفعله.
لكن له طبيعة ميتافيزيقية كالزمان .والإيقاع الذي هو
والإيقاع يف الأ�سا�س ذو طبيعة �صوتيةّ ،
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نقر زماين يف الغناء واملو�سيقى ،ونقر �صوتي تفعيلي حمدود ومتماثل يف وزن ال�شعر ،يفي�ض
عن ح ّده ويخرج من جلده ليغدو فكرة عليائية� ،أو «مو�سيقى خيال» 26بعبار ت�.س� .إليوت يف
درا�ساته يف مو�سيقى ال�شعر .فال�شعر الذي هو ربيب حمارة الأذن يتح ّول من خالل ‘الإيقاع’
�إىل ما ي�شبه �شبكة «لإ�صطياد روح الكون» بتعبري �أر�شيبالد ماكلي�ش ،يف مقالة ‘اللحظة
27
ال�شعر ّية واللحظة امليتافيزيقية لغا�ستون با�شالر’.
وع�ل��ى ك�ثرة م��ا يف ‘الإيقاع’ م��ن تعريفات ،م��ن ال�ف��اراب��ي واب��ن �سينا وح��ازم
القرطاجي� 28إىل برغ�سون و�إليوت ود .هـ .لورن�س ،و�أوكتافيو باث ،ف�إننا نختار جملة باث
حني يقول « :الق�صيدة هي املحارة التي ت�صدح فيها مو�سيقى العامل ،وما القوايف والأوزان
ي�ضم
�إ ّال ترددات و�أ�صداء هذه الهارمونية الكونية» 29فـ‘الإيقاع’ ال ينتظم ال�شعر فقط ،بل ّ
�إليه املو�سيقى والغناء ،حيث كانت هذه الفنون الثالثة تت�آزر وتتعانق ،يف الرق�ص الأ ّويل عند
املتوح�شة ،وال تزال كذلك عند قبائل العامل املتم ّدن اليوم .و‘الإيقاع’ لو علمنا ،روح
القبائل ّ
كل �شيء يف الوجود ،فلل ّيل �إيقاع ،ولل�صمت �إيقاع وللموت �إيقاع.
يف�صل .معنى ذلك � ّأن
وبيرتز يف مقالته �أ�شار �إ�شارة عابرة �إىل الزمن ،لكنه مل ّ
العنا�صر الثالثة التي ت�صنع ال�شعر وبالتايل الق�صيدة ،وهي املوت والإيقاع والزمن ،مل تكن
حا�ضر ًة يف درا�ستي الأل�سنيني يف «نهاية الق�صيدة ».ولع ّل ما كتبه العالمِ بريغوجني Prigogine
(نوبل للكيمياء  )1977املتوفّى العام  ،2003يف كتابه بني الزمن والأبد ّية Entre le temps et
ي�صح على ال�شعر �صحته على العلم .يقول ّ �« :إن الكون ينتج عن حالة عدم ا�ستقرار
ّ l’éternité
خ ّالق ميكن له �أن يتكرر �إىل ما ال نهاية وهنا نرى الأبد ّية .هذا املوقع الذي تتخذه اللحظة يف
الأبد ّية موقع �شعري مبقدار ما هو علمي».
هيب كوقْع الهنيه ِة يف املطلقِ  ».ولع ّل ابن
يقول �سعيد عقل « :لوق ُع ِك فوق ال�سرير َم ٌ
عربي هو من �أبدع من كتبوا يف الزمن يف التاريخ .هو الذي يقول يف الفتوحات املكية �إنه «عقد
قرانه على جنوم ال�سماء».30
V

ال يخرج ما قدمناه من مالحظات حول مقالت َْي �أغامنب وبيرتز يف «نهاية الق�صيدة»
عن وجهة نظر يف ‘ال�شعر ّية’ التي تبدو على الأرجح� ،أنها «علم غري واثق من مو�ضوعه»

31

الآخر | ربيع 2012

80

 .IVنهاية الق�صيدة

حد ما ،بيرتز
بتعبري جريار جينت و«نهاية الق�صيدة» كما ر�أى �إليها �أغامنب ومن بعده �إىل ٍّ
تف�صيل تقني و�أل�سني يف ‘الق�صيدة’ .والق�صيدة بنت ال�شعر ّية .وال�شعر ُيعت�صر من جميع
�أوعية املعرفة وخا�صة من ينابيعها غري املعروفة ،و‘اللحظة ال�شعر ّية’ التي حاول التقاطها
كل من الباحثني ،يف «نهاية الق�صيدة» ،هي يف النهاية ال متوت ،بل تقف عارية ومك�شوفة
و�ضارعة يف الزمان ،وك�أنها �أحد متاثيل جياكوميتي� ،أو ك�أنها واقفة على ر�أ�س الإبرة املوجع,
لأنها «و�صف َو ْج ٍد فا�ض بقوته وهاج ب�ش ّدة غليانه وغلبته»– 32على قول الطو�سي يف اللمع,
وهي بذلك جتاوز الداللة القائمة نحو الداللة الهائمة.
التق�صي والبحث ،ومل نتق ّيد بحدود جدالٍ حول «نهاية
و�إذا كنّا قد ا�ستف�ضنا يف
ّ
الق�صيدة» ،رمبا �أريد له �أن يكون حمدود ًا ،فلأننا بالفعل رغبنا يف اعت�صار املعرفة من جميع
ينابيعها� ،شرق ًا وغرب ًا ومن كل اجتاه ،فتن ّوعت الأمثال والأ�سانيد وال�شواهد ،ولكننا ق�صدنا
يف الوقت عينه� ،إىل الإ�ستفا�ضة من خالل الإ�ستطراد ،يف ال�شعر ّية العربية والعرفانية
الإ�سالم ّية بالذات ،نظر ًا لكونها �أُ ِ
هملت يف البحثني �إهما ًال تام ًا ،من ناحية ،ولكونها ت�ستحقّ
االنتباه لأعماقها و�أ�سرارها وم�س ّراتها التي جت ُّل عن الو�صف.
ونرى � ّأن كل ق�صيدة جتربة روحية عميقة .هجرة �أو معراج .فهي �إذن �سفر� .سئل
رومي عن �أدب امل�سافر فقال « :حيث وقف قلبه يكون منـزله» ،33وهي عبارة عن �شطح الكلمات
يف النف�س ،والتحديقُ يف نهايتها يوجب التحديق يف بدايتها وج�سمها �أي�ض ًا ،حيث «الك ُّل يف
فلك ي�سبحون ».ونحن نرى �إىل الق�صيدة كما ر�أى فريد الدين العطار الني�سابوري �إىل �سفر
الطيور يف كتابه منطق الطري ,34وهو كتاب عرفاين.
ت�سافر طيور الكلمات (الق�صيدة) ك�سرب نحو �أ�صلها �أو خالقها الأعظم .ويف
الرحلة عجائب و�أخبار ،ت�سقط طيور (كلمات) وتكمل طيور (كلمات) �سفرها نحو مليكها،
فال يبقى من �آالف الطيور امل�سافرة �سوى ثالثة ,يف نهاية (ال�سفر-الق�صيدة) كيف ؟
ن�س�أل وجنيب  :حني ت�صل هذه الطيور الثالثة �إىل ق ّبة ال�سماء املحدودية كمر�أة حم ّدبة،
تنظر �إىل نف�سها يف املر�آة ،فال ترى �إ ّال طائر ًا واحد ًا ،ي�س ّميه العطار الني�سابوري «ال�سيمرغ»
يف حني �أنها ثالثة .ينتهي ال�سفر مبفارقة لغوية ،فكتاب العطار مكتوب بالفار�سية .ويف
هذه اللغة ،ميكن َو ْ�صل َ
مقط ّعي «ال�سيمرغ» ،وف�صلهما .ف�إذا انف�صال ،يكتبان على ال�صورة
التالية :
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‘�سي َمرغ’ �أي ثالثة طيور� .أما �إذا ات�صال فيكتبان كلمة واحدة ‘�سيمرغ’ وتعني
طائر الطيور ،وهو واح��د .وهنا ق�صيدة �صغرية مع حتليلها تبع ًا ملا نرى ‘ :التيه’ ملحمد
35
علي �شم�س الدين.
التيه
		
املوت تي ّاه ًا ك�أنّ به
مي�شي على ِ
متج ُد ُه
		
مي�شي الهوينا وقتاله ّ
		
يعلو على الغيم �أحيان ًا و�أب�ص ُر ُه
�أعطيته ك ّل ما �أوتيت من ِن َع ٍم
		

من الألوهة �س ّر ًا لي�س ُيخفيه
ك�أمنا ك ُّل ما ُيردي ِه ُيحيي ِه
يدنو في�صبح �أدنى من معاني ِه
وما ندمتُ ف�ألقاين على التي ِه

الق�صيدة ها ّئية م�شبعة على الب�سيط .وقافيتها م�ؤلفة من توايل �سببني (متحرك
ف�ساكن ومتحرك ف�ساكن) ،وكتابتها ال َعرو�ض ّية على ال�شكل التايل :
‘مي�شي َع َل ْل َم ْو ِت َت ْي َي َاه ْن ك أ� ْن َنبِهي ’................................
يالحظ �أن نهاية الق�صيدة وهي كلمة ‘التيه’ ت�ستعيد أ� ّولها املتم ّثل بالعنوان وتكرره
لفظ ًا .فك� ّأن الق�صيدة يف َ�سفَر دائري تنطلق فيه من نقطة لتدور وتعود �إليها ،فال ميكن النظر
يف كلمة النهاية (التيه) جم ّردة ومف�صولة عن البداية ،لأن الق�صيدة حني ت�صل لنهايتها تقع
على بدايتها ،و�إذ تبد أ� �سفرها من بدايتها تر�سم تدافعها وتردداتها نحو نهايتها فال َ
ف�صل
وال متزيق بل َد َوران.
ومعن ّوية :

والتيه ي�تردد يف ال�سفر يف طبقات كثرية ،من خ�لال نقائ�ض وطباقات لفظية
مي�شي <—> يردي ِه
يردي ِه <—> يحيي ِه
يعلو <—> يدنو
�أعطيته <—> �ألقاين

وهي مت�شي �أو تتح ّرك يف �إيقاع (الهاء) والهاء حرف تنف ٍُّ�س ولي�س حرف اختناق
ف�إذا �أُ�ش ِب َع حت ّول �إىل ما ي�شبه التن ّهد �أو النداء :
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هـ  ....ي .....ي ....ي .....
هـ � ....أ� ......أ� .....أ ......
هـ  ....و ......و .....و .....
ويتم �إ�شباعه يف ثالثة ع�شر موقع ًا من الق�صيدة ما يجعله احل��رف امل�سيطر.
ّ
والق�صيدة م�سنَدة لغائب من خالل �ضمائره امل ّت�صلة وامل�سترتة  :مي�شي – ب ِه – ُيحييه –
ُيردي ِه  ...حتى �إذا و�صلنا �إىل البيت الأخري حت ّول خطاب الغائب �إىل املتك ّلم احلا�ضر املتم ّثل
‘ندمت’ وبال�ضمري امل ّت�صل
ب�صيغة ‘�أعطيتُه’ وفاعلها امل�سترت املق ّدر ب�أنا ،وب�ضمري املتك ّلم يف
ُ
(الياء) يف �أعطاين ،ما ينقل م�ستوى اخلطاب من الغائب �إىل املتك ّلم ..لكنه يو ِق ُعه يف ما هو
فيه� ،أي ‘التيه’.
ح�سي لغوي و�إن كان مدخ ُله �صوتي ًا ،بل على حممل
والتيه هنا ال ُيح َمل على حممل ّ
عرفاين من حيث � ّأن ‘التيه’ مقام من مقامات ال�سلوك عند ال�صوف ّية .لأنه هكذا يوجِ ُب �سياق
الق�صيدة من بدايتها لنهايتها ومن نهايتها لبدايتها طرد ًا وعك�س ًا� .إذ ال يجوز النظر يف �آخر
كلمة من الق�صيدة� ،أي كلمة النهاية ،وهي (التيه)� ،إ ّال من خالل موقعها يف ال�سياق كام ًال،
يف�سر التيه مث ًال
و�إ ّال وقع القارئ يف معجم ّية �أو �أل�سن ّية م�ض ّللة� ،أي يف معجم ّية ال �شعر ّية ،ك�أن ّ
ب�صحراء التيه �أو بال�ضالل �أو ما �أ�شبه ذلك.
وعليه فالق�صيدة جملة واحدة من أ� ّول كلمة يف �أول بيت لآخر كلمة يف �آخر بيت.
لكن ال لتموت
وهي �ستنغلق بال�ضرورة �سواء من خالل النطق ال�صوتي �أو القراءة ال�صامتةْ .
وتدفن ،بل لكي تنفتح على �صمتها ال�صويف العميق الذاهب يف الزمان النف�سي لها بال انقطاع,
فكيف نقول :
		�أو ًال  :نهاية الق�صيدة ؟
ثاني ًا  :وقوعها يف النرث ؟
		

‘ 1هل’ هنا تنحو للت�أكيد �أكرث مما تنحو لل�س�ؤال ،على غرار ما ورد يف الآية الكرمية «هل �أتى على الإن�سان
حني من الدهر مل يكن �شيئ ًا مذكور ًا» فـ‘هَ ْل’ مبعنى قد.
 2ابن عربي ،الفتوحات امل ّكية ،دار الكتب العلمية  ،1999بريوت كذلك كتاب ر�سائل ابن عربي ,ر�سالة يف
الذات الإلهية ،دار الإنت�شار العربي ،بريوت .2001
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 3خمت�صر من حما�ضرة �ألقاها لوركا يف هافانا وبوينو�س �أير�س يف ربيع  .1970ينظر كتاب  :لوركا,
خمتارات من �شعره ،ترجمة عدنان بغجاتي ،دار امل�سرية ،بريوت ،ط� ,1980 – 1ص .200 – 181
�  4أبو ح ّيان التوحيدي ،املقاب�سات ،من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،دم�شق � ،1984ص – 137
.138
ً
 5التوحيدي ،املقاب�سات ،مذكور �آنفا� ,ص .97
 6التوحيدي ،املقاب�سات ،مذكور �آنف ًا� ,ص .73
 7ينظر ق�ضايا ال�شعرية جلاكوب�سون وال�شعر ّية لتودوروف ،وعلم اللغة العام لفردينان دي �سو�سري،
وبنية اللغة ال�شعرية واللغة العليا جلان كوهني.
 8اجلاحظ ،كتاب احليوان ،مكتبة الط ّالب و�شركة الكتاب اللبناين ،ط� ,1968/1أنظر �ص ،54 – 53
حيث يقول « :لو ح ّولت حكمة العرب لبطل ذلك املعجز الذي هو الوزن ..كانت العرب يف جاهليتها حتتال
يف تخليدها ب�أن تعتمد يف ذلك على ال�شعر املوزون والكالم املق ّفى وكان ذلك هو ديوانها ».من هنا هو يرى
ا�ستحالة ترجمة ال�شعر �إىل لغة �أخرى �إ ّال مبا يعادله على الأق ّل.
 9ال�شيخ عبداهلل العاليلي.
القرطاجي و�سواهم من ذوي
 10مثل �إبن قتيبة وقدامة بن جعفر و�أبي هالل الع�سكري والقريواين وحازم
ّ
النظر ّيات الأدب ّية ،والفارابي وابن �سينا و�إبن خلدون من الفال�سفة الذين ت�أ ّثروا بكتاب ال�شعر لأر�سطو.
 11ينظر كتاب �أليزابيت درو يف كتابها ال�شعر كيف نفهمه ونتذوقه ،ترجمة د .ال�شو�ش� ،ص .44
 12اجلاحظ ،البخالء ،دار املدى للثقافة والن�شر� ,ص .121
� 13أبو ح ّيان التوحيدي ،املقاب�سات� ،ص .111وهي مرتجمة من كالم لأر�سطاطالي�س قام بها عي�سى بن
ُزرعة املنطقي البغدادي �أبو علي.
 14خليل حاوي ،فل�سفة ال�شعر واحل�ضارة  ,حترير وترجمة وتقدمي ريتا عو�ض ،دار النهار للن�شر� ،ص .99
 15خليل حاوي ،نف�سه� ,ص .99
 16د .ح�سن حممد نور الدين ،ال�شعر ّية وقانون ال�شعر ،دار املوا�سم للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة
الثانية � ،2005ص .119
 17د .ح�سن حممد نور الدين ،ال�شعر ّية ،مذكور� ،ص .195
� 18سيبويه ،الكتاب ،ج� ,1ص .26
� 19إبن منظور ،ل�سان العرب ،جذر ق ف و.
 20املرجع نف�سه.
 21ينظر الأعالم للزركلي جملد � ,1ص.212
 22كاملرتادف واملتواتر واملتدارك واملرتاكب واملتعاو�س.
روي وو�صل وخروج وردف وت�أ�سي�س ودخيل.
 23مثل ّ
 24ابن منظور ،ل�سان العرب ،جذر ع ر�ض.
يو�صا ،ر�سائل �إىل روائي نا�شئ ،ترجمة �أحمد املديني من�شورات الزمن ،الرباط ،2002
 25ماريو فارغا�س ّ
�ص .68
� 26أليزابيت درو ،ال�شعر حني نفهمه ونتذوقه ،مذكور� ,ص .26
� 27أر�شيبالد ماكلي�ش ،اللحظة ال�شعرية واللحظة امليتافيزيقية لغا�ستون با�شالر ،ترجمة �أدوني�س,
مواقف .1982 – 44
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 28يقول الفارابي يف تعريفه للإيقاع �إن «النقرة ال زم��ان لها� ،أي �أنها كالنقطة يف املكان عند علماء
الهند�سة ،وعلى ذلك فالزمن هو املدّة الواقعة بني نقرتني» (تعريف الفارابي للإيقاع ،درا�سة حممود ّ
قطاط
‘نظرية الإيقاع املو�سيقي عند العرب’ ,جم ّلة احلياة الثقافية ،تون�س ,عدد .1982 ,22
ويرى ابن �سينا يف كتاب ال�شفاء �أنّ «الإيقاع من حيث هو �إيقاع ،هو تقدير ما لزمان النقرات ،ف�إن اتفق �أن
كانت النقرات منغمة كان الإيقاع حلني ًا ،و�إن اتفق �أن كانت النقرات حمدث ًة للحروف املنتظم منها الكالم،
كان الإيقاع �شعري ًا».
�أما برغ�سون الذي يع ّرف الإيقاع ب�أنه «اجل�سر الوا�صل بني املبدع واملتل ّقي» (ينظر م�صطفى �سويف يف الأ�س�س
النف�سية للإبداع الفني) ف�إنه يرتاجع عن ت�.س� .إليوت الذي يرى �أنّ «مو�سيقى ال�شعر مو�سيقى خيال» و�أنها
«لي�ست م�س�ألة �سطر بعد �سطر» بل «كل ّية الن�ص» (ينظر �أليزابيت درو ،مذكور �سابق ًا.
 29مقال ‘ال�شعر والق�صيدة’ لأوكتافيو باث ،ترجمة كاظم جهاد جم ّلة مواقف ,العدد � ,44شتاء .1982
 30ابن عربي ،الفتوحات املك ّية ،دار الكتب العربية الكربى ,1329 ,ج� ,1ص .225
الن�ص’ ،ترجمة عبد الرحمن �أيوب� ،آفاق عربية ،بغداد ،دون ذكر لتاريخ
 31جريار جينت‘ ،مدخل جلامع ّ
الطبعة� ،ص.10
ّ
 32الطو�سي ،كتاب اللمع يف تاريخ الت�ص ّوف الإ�سالمي ،حتقيق حممود عبد القادر ،بغداد ،مطبعة املثنى,
� ,1960ص .453
ً
 33الطو�سي ،مذكور �آنفا� ,ص .174
 34فريد الدين ّ
القطار الني�سابوري ،منطق الطري ،درا�سة وترجمة الدكتور بديع حممد جمعة ،دار
الأندل�س ،بريوت ،طبعة .2002
 35حممد علي �شم�س الدين� ,شريازيات ,من�شورات احتاد الكتّاب اللبنانيني.2005 ,
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ل�ستِ ُجرحاً وال خِ نجراً
أنت البكاء الطويل يف الليل)
(� ِ

ري ال�سفينة
م�سام ُ
�إهد�أْ قلي ًال
وانتظ ْر تلك احل�شود مت ُّر ذاهب ًة �إىل املا�ضي
و َد ْعها ،
َ
ين�ساك
َد ْع لها م�ستقب ًال
واهد�أْ
ريثما يتذكر القتلى خريطتَهم.
ح�شو ٌد تنت�شي بالغيم
تهفو للداللة
فانتظرها وهي تع ُرب
جي�ش وهاوي ٍة
رمبا تكبو كما ٍ
ُ
وحتتمل اخل�سار َة
فانتظ ْر واهد أ� قلي ًال.
�ساع ٌة يف التيه �أق�سى من ي ٍـد مبتور ٍة
لمَ ْ ِل ْم م�سام َري ال�سفين ِة وانتظ ْر
ي� َ
أتيك مو ٌج من جتاعيد البحار
ُ
ويجيئ ح�ش ٌد �ضائ ٌع،
		�أين ال�سفينة

الآخر | ربيع 2012

88

ل�ستِ ُجرحاً وال خِ نجراً�( .أنتِ البكاء الطويل يف الليل)

أ�صغيت � َّأج ْل َت املراثي
كلما � َ
ل�ست يف ِح ٍل من الت�أويل
َ
ال املعنى َيـ ُد ُّل َك
ال انتهاكات املُغ ِّني وهو َي ْج َر ُح �صوتَه
ال رفق ُة احليتان
�إهد�أْ وانتظ ْر
و�أنظ ْر �سفينتَك الوحيد َة وهي تغرق عند ر�أ�س البحر
يف ِح ٍل من الت�أويل
�شاخ�ص يف الغيم
�شعب
ٌ
ٌ
موجه
مل يح�سنْ قراء َة َ
مل يبتك ْر �سفر ًا بال ُ�سـف ٍـن
وال ُيح�صي م�سام َري ال�سفينة وهي ت َْ�ص َد�أُ
فانتظ ْر واهد�أ قلي ًال
أخالطهم
ريثما يرت ُّد بد ُو البحر عن � ِ
ي�أتون م�ضطربي العنا�صر
منهكني
لغوهم
�ضغائنٌ يف ِ
فاغفر لهم
و�أهد�أ طوي ًال ….
ريثما يبكون.
		

اخلرب
ال تريدونَ �أن ت�سمعوا خرب ًا عاج ًال
ليل ْ
طويل
يف بدايات ٍ
ْ
العويل
ال تريدون هذا
لي�س يف البيت ما ينتهي للت�أمل
فالبيتُ �أن تنتمي
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ْ
امل�ستحيل
مثلما تفتدي وردة
�إمنا يف احلياة التي ت�شبه اهلل فينا
احلياة التي �سوف تنتابنا
مثل �أ�سطور ٍة
طازج
َيغ ُد ُر اهلل باحللم يف ٍ
ج�سد ٍ
كي ُن�ص ّد َق �أخبا َرنا
هل تريدون �أن ت�سمعوا بيتنا
َ
طفل ْ
عليل.
		
مثل ٍ

�صديقة الت�شللو
ُ
ترتك كما َنها يف ركن البيت
م�ستوح�ش ًا ..
والقلب يف رع�شة احلب
تن�سى القو�س
تن�سى در�سها
تن�سى �سال َمل الإيقاع
وال تن�سى جنة العائلة.
تحَ �ضنُ طفلتَها متلعثم ًة بف�صاح ِة املعرف ِة
واختالج املذعور
ِ
ثمة غاب ٌة تعيث يف املدينة
ثمة طفلة يف املباغتة
م�سام َّ
غ�ض ٍة
يف انبثاق الهلع من ٍّ
طفل ٌة � -أكرث جزع ًا من �أوتار الكمان -
حان
تَـكـنُّ طفلتَها
بح�ضن ٍ
ٍ
َكمنْ يحمي ورد ًة يف عا�صفة.
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هذا هو الدر�س  ..قبل املو�سيقى وبعدها
ٌ
يحب�س الطفلة يف خ�شية الأم
خوف ُ
ويزيح الكمانَ يف العتمة.
طفل ُة يف املو�سيقى
�أوتا ُرها �أدنى من ال�صوت
و�أق�صى رهاف ًة من ال�صمت
ت�صغي م�أخوذةَ ...
مثل اكت�شاف احلياة
ُ
فاخلوف مو�سيقى �أي�ض ًا.
طفل ٌة ت�سهر يف ح�ضن طفول ِتها
م�شغول ًة عن كما ِنها
�شم�س يف َ
احلب�س
تروي حكاياتها عن ٍ
احلب يف مكانه.
وت�ض ُع َ
فيما احلزنُ يف الناي
ُ
فيما
الغمو�ض يف الغيم
ال�س َفر
فيما
ُ
الغياب يف َ
فيما ال�س�ؤال يف النا�س
فيما الكمانُ وحده
ي�صغي ُّ
ويكف عن النوم.
وحدها،
طفل ٌة َ
يف �آخر الليل
ت�سمع كما َنها الوحيد ..
ُ
يعزف احلزنَ  ..وحده.
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خط أ� الدم
لي�س لل َّد ِم �صوتٌ
انه ال�صوتُ
وال�صمتُ وامل�ست ُّ
َخف من الروح
فال َّد ُم ال ينتمي للكالم
انه �شهوة الغائبني عن البيت يف ال ُعر�س
قنديل ُة ال�ضائعني
ُ
ارتعا�ش ال�ضغائن يف حلظة احلب
الندم.
ٌ
باب لنا عندما يعرتينا ْ
دم
لي�س لل�صوت ْ
ن�س ِّميه �أخطا َءنا
كي يرى اهلل
	 –من حمرة الأزرق امل�ستهام–
ويغف ُر أ� ّن أ� خرجنا عليه
رف�ضنا دم ًا يف الكالم.
فمن ي�سمع ال�صوتَ يف الد ّم
ي�صغي �إليه ...وينتابنا.

حري ُة الروح
َ
الكالم عن البوح،
وتوقف
مثلما ُيطف أ� ال�ضو ُء يف الليل .ك َّف ْت املخلوقات عن طبيعة اللغة،
ُ
َ�صرخ وال�صمتُ ُيزهر يف بهجة ا ُ
مدت احليا ُة يف النا�س� .أخذت الرطانات ت ُ
جلرح،
وج ْ
َ
لوهم
واملجابهات تع ِّوق حوا�س الكائن .يهرع �صدي ٌق فريى يف ال�صديق عدو ًا ماث ًال ممتث ًال ٍ
َ
أ�شراك
يتلعثم
فاتر ،ويتعثرَّ ب� ٍ
بو�سائط ٍ
وحه يف الأغالل .ح�ش ٌد ُ
حب ٍ
عد ٍ ّو .يدُه طليق ٌة و ُر ُ
�ضاغن ٍة وتناله احلري ٌة ال�ضارية.
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هكذا بغتة كمن يقتل ال�ضو َء يف غرف ٍة.
تن�س ُّل من العناقات مثل �سوط النار يف كواهل العبيد .ثمة خرافة تتماثل يف
نرى حياتنا َ
الغفلة.

ذخرية
لين�س
َ ...ومنْ لديه طاقة الن�سيان
َ
�أما نحن ..
َ
اخليال يف الروح
ن�سيا ُننا ُيفقدنا �صور ًة ت�صق ُل
َمنْ لديه طاقة الن�سيان
فليذكر �أنه �شاه ٌد يف غاب ٍة احلريق
و�أنه الد ُّم الأخري يف القتل
الذاهب يف ا ُ
جلرح
وهو اللون
ُ
فلين�س
َف َمنْ ا�ستطاع الن�سيانَ
َ
�أما نحن ..
خيالنا م�شحو ٌن بذخائر الليل
بال�صورة مكنوزة باملرايا وذكريات الغيم
حتى �إذا ما ن�سيتمونا
تذكرناكم يف �صالة الكتمان
ثمة قتلى ال يح�سنون الن�سيان.

يبكي ويعزف
ٌ
و�شيك
هادئ مثل �إع�صا ٍر ٍ
والريح ت َُ�ش ُّح
�أجنحتُه كثري ٌة   
ُ
ملاذا كلما َن َه َ�ض ْت لغ ٌة
بكت ُقرب ٌة
كلما ْ
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كلما َ
اكتمل لي ٌل
أنخاب املخبوءة
يرى ال َ
فتناله الر�أف ُة بالزُجاج يف املاء
ويو�ش َك على ا ُ
حللم.
ِ
نريانه املكتومة ت�صقل اجلم َر يف مواقع �أقدامه
تفي�ض ُّ
�أقدا ٌح ُ
طائر يف �صداقة الريح
ولع ٍ
وت�شف عن ٍ
خطوا ُته يف الرمز الر�شيق
يبكي لئال ين�سى
يبكي لكي َ
يوقظ احلج َر من �سباته
عزف �أو ُ
َي ُ
ينزف
ُت�صغي �إليه غفل ُة النا�س.
		
عري�شته يف احلزن ومق�صورته يف الفرح
التفت له
�شخ�ص احت�ضنه بالت�آويل
كلما َ
ٌ
وذرائع الأمل
			
له ذ�ؤ�آباتٌ تنري عتم َة الكائن
�شرفات و�سال َمل و�أغنيات
ت َْ�ص َع ُد به
ٍ
إيقاعه �شجنُ العذارى َ
و�ش ُ
غف الثواكل
ل ِ
		
و�شكيم ُة ال َف َر ِ�س الهائمة
ُي�صغي لطرائد الطبيعة يف ال َفرار والفو�ضى
ال�سفر
يبتكر
ٍ
�صناجات متنح املعنى طاقة َ
وي�سهر على تروي�ض الأعا�صري
َ
�صادف ُجرح ًا َط َر َح عليه ال�صكوك واملواثيق
كلما
كلما َبكتْه امر أ� ٌة منهمك ٌة ب�صنيع املعادن
تخلله غي ٌم وخاجلته �شهوة املغامرين
مو�سيقا ُه كن ُز ُه الوحيد وخ�سا َر ُته النادرة
ميزانُ الذهب �ساعته
وكر ُة ال َّلهب بو�صلته يف �سهرة الندم.
حمتقنٌ بالدالالت
يغوي اخلط أ� لكي ُي�صيب.
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ذئاب
لي�ست من الوح�ش
ذئا ُب َك ْ
�شخ�ص
ـ�س
ٍ
لي�س ِمنْ طبيع ِتها َم ُّ
يجاو ُرها يف احلزين من ال ًّن�ص.
		
جراح امل�صابني بالفقد
ٌ
ذئاب تجَ ُّ�س َ
ذئاب لها من �صفات
الت�صوف
ِ
ٌ
ِمنْ �صور ِة النا�سكني ي�ؤدونَ طق�س ًا
وي�ست�شهدون ب�أخطائهم حكم ًة
�شخ�ص له حكم ُة الذئب
فمن �أين ،يف النا�س،
ٌ
له يف احلنان وال�شغف امل�ستثار
النا�س
ِ ..منَ
ِ
�شخ�ص له �شجنٌ مثل هذي الذئاب
ٌ
فبج ْل ذئابك قبل الذهاب.
ِّ

الطعنة
َ
الن�صل يف اخلا�صرة
أنت �أيتها الطعنة تغمدين
ها � ِ
أنت ،يا الغادرة
ها � ِ
مقتل
ال �أنا يف ٍ
موت
ولي�س بو�سعك َ�شـدِّ اخلنج َر دونَ ٍ
أنت يف الأعداء تدركني
ها � ِ
رجعة الن�صل �أك َرث قت ًال من الطعنة الفاجرة
أنت �أيتها الطعنة
فمن � ِ
ال�شخ�ص يف َقتل ٍة خا�سرة ؟
هل تعرفني
َ
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الأخدوعة
�أخبارنا �ضائع ٌة يف البحار
واملرافئ منهوب ٌة يف الفقد والتجارة
�سفائنُ مكنوز ٌة  ..ال ت ْ
َ�صل
�أيهذي البحار الغريبة
أتيك �أخبا ُرنا
من �أين ت� ِ
ولنا يف القلوع الك�سرية �أخدوع ُة الليل
جوعها
بي�ضا ُء بي�ضا ُء يح ُر ُ�سها ُ
البال ُد التي �ضيعتنا ب�أن�شود ٍة ال ْ
ت�صل
فهل نحن بحار ُة الفقد
ن�صطا ُد ل�ؤل�ؤ ًة كي ت�ضي ْع،
ُنغ ِّني لها َع ّلها ت�ستجري بنا مر ًة
يف هد�أة الليل
تائه
خ�شب ٍ
يف ٍ
يف مواثيقَ مهدور ٍة
نغيب
يف الن�سا ِء اللواتي َبعثنَ لنا بالر�سائل كي ال َ
فرن�سل �أخبا َرنا،
غ َري �أن الربيد املغامر يف َع ْو ِد ِه ال ْ
ي�صل
جائعونَ وعط�شى
وترج ُع �أخبا ُرنا كال�صدى،
ُ
�أيهذا املدى ُق ْـل لنا
ما الذي يقط ُع ال�صوتَ فينا
	 وي�سرق محَ ّ ا َرنا،
ما الذي �سوف يبقى لنا كي ْ
ي�صل.
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الـ َفـ َر�س
ال َف َر ُ�س ال�شهال ُء مع ّوق ٌة يف احلظائر
يطاردُها العاطلونَ يف الطرق املرتبة
ُتطلق �صهي َلها املذعور،
تكا ُد الأجنحة َت ْن ُبتُ يف كتفيها
ُّ
فتخف عن الأر�ض لفرط ال َفرار.
ال َف َر ُ�س ال�شريد ُة يف البحر
ت�صق ُل م�سام َريها م�ستد َّق ًة يف حافر العاج
بال�شباك وامل�صائد.
فيلعب العاطلون ِ
ُ
ُ
وحرا�شف
تنال من ُع ْر ِفها احلرير ح�شراتُ املعدن
	   ال�سحايل ال�ضارية.
ال َف َر ُ�س ال�شهال ُء يف مدينة احلريق
َت ْه ِ�ش ُل باملطا َردين والأ�سرى
أطفال و�أ َّمهات
وتعقد اخلري ب� ٍ
ال َف َر ُ�س ال�شهال ُء يف النجاة واخلديعة.

ري
قم ٌر �صغ ٌ
وحتاجزت الكائناتُ ال�صغرية مثل �أقوام �شتَّى .حتى
انفجرت املدين ُة باحل�شود،
ما �إن
ْ
ْ
أرواح ّ
الغ�ض ُة يف �أج�سا ِدها لفرط املباغتة .فر�أيتُ قمري ال�صغري مرتع�ش ًا يف
تَق َّف َ�ص ْت ال ُ
أليف يف الذعر .يذرع املجر َة بني اجلرح
وب يف �سقيفة الكون مثل نمَ ٍِر � ٍ
عري�شة الغيمَ .يلـُ ُ
واملطاردة وذريعة العمل.
توهج الأ ُمل
تفاقم
االحتدام يف الأقوام ومتز ْ
ري مثل قنديل البيت .كلما َ
ُ
َّقت املدينةَ ،
قم ٌر �صغ ٌ
يف �أجنح ِته املهي�ضةَ ،
روحه باالنك�سار وا َمل َ�ش َّقة .تَ�ضيقُ اجلدرانُ على
و�ش ُح َب �ضو�ؤُه
ْ
واكتنزت ُ
روحه امل�ستوح�شة رما ٌح غام�ض ٌة.
ج�سده البا�سل ،وت ُ
َق�ص ُل َ
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قم ُرنا قائدُنا يف جوق ِة البكا ِء يف النهار والليل.
نتح َّلقُ حوله فينقذنا بعويله.

الو�صيفات
الو�صيفاتُ َي َ�ضعنَ الور َد يف ح�ضن املليكة
امل�شجوج
الو�صيفاتُ ُيزَ ِّج ْجنَ لها ِ
حاج َبها ُ
	 يف َمـر�آى من اجلي�ش
و َيغ�سلنَ لها الأخبا َر قبل النوم
	 كي تغفو عميق ًا
الو�صيفات
وباب الق�صر والتف�سري
    َلهُنَّ احلظو ُة الأوىل ُ
ِمنْ َق ْط ِر الندى حتى الأريكة.

ر�شاق ُة الزجاج
�أرفقْ بالزجاجات الر�شيقة وهي ذاهبة بعك�س املاء
أويل �صغ ٍري
هل يف ح�ضرة الأ�سماء مت�س ٌع لت� ٍ
عا�شق
الرتعا�ش ِة ٍ
َ
ملغامر ٍّ
�سرادق املوتى.
باب النجاة
ٍ
غ�ض يرى َ
انت�شيت
الزجاجات
أمعنت يف ماء
َ
ف�إنْ � َ
ِ
أو�شكت لغ ٌة على املعنى
و� ْ
قمي�ص مرت ٌع وبراء ٌة كالذئب يف النحو القدمي
ٌ
زجاج ٌة �أخرى �ستغوي ن�سو ًة
�أرفقْ ِبهُـنَّ
َه ِربنَ من دار الكالم اىل ال�سالم
�أرفقْ ،
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َ
مولعات بالندى مرتنحات
يجئنك
ٍ
�أرفق مبا يبقى لنا
اغف ْر لهنَّ ال�سه َو والن�سيانَ
ك ُل ُزجاج ٍة ُجر ٌح ،
نبي ٌذ جام ٌح
أويل حزين.
ٌ
وقت لت� ٍ

�أح ُبولة ال�سفر
هل حقك يف البيت
�أق ّل من ن�صيبك يف الغياب
طريق
كلما
َ
و�ضعت قدم ًا يف ٍ
ا ْر َف َّ�ض وتق َّل َ�ص وتال�شى
�شم�س َ
عنك
ْ
طارت يف وجهك غربا ٌن وك َّف ْت ٌ
لن تهزم امل�صادفات مبديح الأمل
كتب ور�سائ ُل
بينك وبني اخل�سارة ٌ
ويتاح لك الي� ُأ�س كلما َهمِ ْم َت بال�شكوى
ُ
فاحل ُّق يف البيت
فهر�س ي�ستع�صي على ال�سرد
ٌ
ن�شي ُد القتلى طريقك
وغفل ُة املغادرين
�أحبول ُة ال�سفر.

�صلوات
مرات
خم�س ٍ
�ست�صلي َ
َ
احلاجب
ي�سمعك
ولن
ُ
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ل�شكواك ٌ
َ
مالك
لن ي�صغي
باب اهلل ُحكم ًا خاطئ ًا
�ست�صلي لل�شياطني لكي َي ْن ُق�ض ُ
ماذا �ستجني من �صالة الليل
	   غ َري الكهف يف عني النهار
مرات �ستبقى يف انتظا ٍر
خم�س ٍ
ُ
دونَ �أن ي�صغي لك اهلل
َ
يكرتث الأ�سرى بح ِّرياتهم
ولن
خم�س وال تكفي
ٌ
ففي منعطف املا ِء �ستق�ضي عط�ش ًا
ليت �أو ُخـف َْـت
َ�ص َ
وغابات من ال�سلوى
الغيم
ٍ
لك ُ
ف ُكنْ يف منتهاك.

َتـ ْر ُك البيت
بالأنفا�س املقطوعة
خاطف من احلر�س
بانحراف
ٍ
ٍ
حيث اجلرير ٌة يف اال�سم
   واجلرمية يف اللغة
ويف النا�س ا َمل َ�ش ّقة
والغيم زخ ُة �أكاذيب متلأ ال ُقـ َف ْـف
ُ
ُخ ْذ الن َف َ�س الأخ َري عميق ًا
خذه
واع ْرب َم�ضي َقـك نحو البيت
فلي�س من احلكمة ُ
ترك البيت وحده.
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ملوك
�شعب على
أر�ض �صغري ٍة .يبحثون عن ٍ
من �أين جا َءت ك ُل هذه امللوك دفع ًة واحدة ،يف � ٍ
الوقت وي�ضاهون ال َ
أر�ض به.
�سعتهم ،يقي�سونَ به َ
خوف وال �ضغينة،
وح�ش بال ٍ
�صرب ًا على ٍ
موت بال �أمل.
على ٍ
ٌ
ملوك يف الكتب ويف اخلناجر.

البيت
لي�س لك �سلط ٌة عليه
ال َ
�سيفك يهز ُمه
وال �ضغائنُ الليل تناله
بيتُ ذاه ٌل لفقد كائناته امل�أخوذة
ينام يف كتاب احللم
يريد �أن َ
يف ل�ؤل ٍؤ�
يف محَ َ ار ٍة
بحر
يف ٍ
�سفر
يف ٍ
ويف مكابدات.
أحد �سلط ٌة عليه
ما ل ٍ
ن�شيده يف ال�شم�س
يطرح َ
يح�ضن َ
النا�س
وح�ش ِ
يحنو على النخل
ويبكي
و يبكي
و يبكي.
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دارت بنا
دارت بنا الدنيا هنا دُرنا لها
كلما ْ
وتقاطرت �سفنٌ لتقتلنا
ْ
فنبدو غ َري مكرتثني
نبدو..
كي نقدِّ َم لل�ضحايا ما ي�ؤجلنا قلي ًال
		  � ....أو كثري ًا
ال َيه ُّم،
خفيف
َن ُف ُّك �أ�سرانا و ُن
موت ٍ
طلقهم اىل ٍ
ْ
رمبا ال يح�سنونَ املوتَ
كنا ُن ْر ِه ُب االعدا َء بالأحيا ِء
ينتحرون
يزدردون موت ًا ثاني ًا
دوائ ُرنا تدو ُر بنا
ونحن يف انتظارٍ،
دارت بنا
كلما ْ
ُمـتنا قلي ًال
ن�ستجيب لها.
وا�ستدرنا
ُ

�س�ؤال
اىل �أين �ستب ُع ُد عن البيت
ال ُ
أر�ض كروي ٌة
والطريقُ دائري ٌة
والرواياتُ تدو ُر
ولي�س ال�سمك معنى
يف غري دارك.
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طيور الطي�ش
ُ
ت�شحذ جلو َدنا
ن�صا ٌل
حجر
ل ُنذ َب ُح على ٍ
بئر
�أم�ضينا َ
الوقت نغ ِّر ُد يف ٍ
ونحلم باملاء
ُ
يتف�صد زيتُها
لأطفالنا
زعانف ّ
ُ
وينزف يف الدفاتر كلما �شهقت الأغنية
ال �أحد ُي�صغي ل�صمتنا
دم �إال وازده َر فيه الن�سيانُ
وما ِمنْ ٍ
وتَهت ََّك اجل�سد
القمي�ص الوحي ُد يف البيت
ك�أنه
ُ
نتبادله كلما فقدنا ولد ًا
اجلراح
ن�ض ُع الأو�سم َة لنخفي
َ
الدم يف طيو ٍر طائ�ش ٍة
فيطفر ُ
حجر الذبح
تفـ ُّر من ِ
عط�شى وم�شتهاة.

لغة
اجلواب
ال تَـ ُق ْـل لل�س� ِؤال
َ
ُق ْـل له الأ�سئلة.

�سورة الأمل
ن�ض ُج �أج�ساد ًا تتعايف متجا�سر ًة يف التجربة.
ين�ضح من طني البيت و ُي ِ
لي�س للأمل الذي ُ
لي�س له
الزعم ب�أنه ال�صخر ُة ال�صقيلة جتعل املرايا تتح ّد ُر من جتاعيدنا.
ُ
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و�شيك لئال ي�شي بنا الأ ُمل ال َف ُّظ فال
موت ٍ
التفج َع ونك ُبتُ ال�صرخ َة ون�سكتُ على ٍ
كنا َن ُ�ص ُّد َّ
ويق�ص ُر عن املخا�ض.
يرقى اىل ذريعة الغيم ُ
�أ ٌمل يفق ُد �أ�سبا َبه ويخ�سر حق الت�أويل.

ُ
ثاكالت الـ ُقـرى
�أقر�أُ يف نحيب ال ُقرى
مثلما طائ ُر النار يف جوق ٍة ال ُتـرى
�أقر أ� َ
الليل
ثاكالت
يبكي على
ٍ
و�أقر�أ �أطفالهنَّ املرايا الك�سريات
م�ستوح�شات
ح�سرى �أ�سرياتُ
ٍ
و�أبكي ك�أنَّ القرى وحدها
ت�ستجري من النار بامل�ستحيالت
�أقر�أها
َ
	�أ�س�أل اهلل يف عر�ش ِه �أن يرى.

الوح�شة
�صارت الوح�ش ُة يف الطق�س ويف الطريق .مت�شي ك� َ
وروحك يف �سد ٍمي
أنك ُت َخ ِّو ُ�ض
ْ
ِ
بج�سدك ِ
كثيف من اخلوفٌ .
غيم الر�ؤية .كمن ي�سري بني
ٍ
خوف تراه باليدين والقدمني والدماغُ .
َ
ُ
ُ
متحاجزَ ين باجلثث .تحَ ُّف بك ال�ضغائنُ واملجابهات وت َْخترَ ِ ُمك الن�صال واخلدائ ُع يف
قتيلني
ِ
بارد يكا ُد �أن ي�شتعل.
رماد ٍ
تتقدم �إىل وراءٍ � .أع�ضا�ؤك يف ٍ
أراجيح تحُ ّركها ري ٌح غ ُري مرئي ٍةُ .
� َ
ال�ش ُ
راك ٌ
أنفا�س َك ،تقطعها وتدفع ب�أطفالك نحو الغيم.
وبني يديك ِ
�شباك تحُ ِ�صي � َ
ال تكاد �أن َ
تدرك ..
	    م أ� ٌ
مت �أم الد ٌة.
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ند ٌم طفيف
أمهات
ُمدانونَ بال ِ
يغ�سلنَ �أج�سا َدنا بالندم
ي�صقلنه باجلزع
َق ُ�ص ْرنا عن حمايتهنَّ مبا يكفي من الدف ِء
ثلج �أطرافهُـنَّ يف الوح�شة
لئال ت ْن ُ
مدانون بالأمهات
نب والدم َع والد ّم
اللواتي ذرفنَ �أج�سادَهنَّ يف الل َ
ومنحنى الأخالط
لكي تن�ش�أ �أع�ضا�ؤنا مثل جمر اليقظة
مثل ا�صطفاق الأجنحة و ُب ُكو ِّرية ال�شجر.
مدانون بهنَّ
َي ْ�ص َطف َني النجوم ب�أحالمنا.

�شم�س بطيئة
ٌ
كنا نحز ُُم املدين َة بالبحر
بالربيد الأزرق يف الأفئدة
كلما عربنا ردهة الدار
الوقورات يف الليل
انبثقت تنهداتُ الن�سا ِء
ِ
ْ
قلوب م�شغوف ٍة
انفتح الأفقُ يف ٍ
كلما ط َرقنا باب ًا َ
		  بولع الفقد
بخطوات عجول ٍة
الدروب املرتب َة
�صقلنا
ٍ
َ
كانت «املح ّرق» عري�شة مفتوحة على البحر كله
فنلج�أ لأعرا�س ال�سفن ب�شراعها الر�شيق و�صواريها احلانية
اخل�شب للماء.
ن�شارك يف جتهيز
َ
عرب ُة الربيد مه�صورة يف �أح�ضاننا
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لئال يت�أخر امل�سافرون يف الغيم
ل�شم�س بطيئ ٍة.
باب
ٍ
واملدينة ٌ

الإبري�سم العليل
َم ْر َ�ضى مثل الوحيد يف الغربة
ُ
تنطفئ قناديلنا يف الأروقة
وتته َّد ُل �أع�ضا�ؤنا يف القم�صان
َنـذوي يف الإبري�سم العليل
يف ُخ�ضرة الثوب الناحل
َم ْر�ضى ون�ضاهي �شج َر اليقظه
و ُنح�سنُ ال�صرب بال جدوى
رب� من َ
ال لن أ
ال�ض ِّر
لي�س ال�ستعادة احلياة
لكن لئال ُنح َب ُ�س يف ا َ
خل�شية
غري �أن املر�ضى ال ميوتون حني يرغبون
للمر�ضى مزي ٌد من املر�ض.

ُ
ن�صف حزنٍ كاملٍ
ُ
حزن الأم�س كانَ م� َّؤج ًال
ن�صف ِ
ي�ستقيم الوزنُ يف نرث الق�صيدة
كي
َ
اجلراح
ن�ص ُفه يكفي لتف�سري ِ
ومحَ َوها يف دفرت الأطفال
ٌ
ن�صف كام ٌل
ق�ص ُر عن ق�صيدتنا
فاحلزن َي ُ
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وي�ستع�صي على نفي ال�ضحايا
وابتكار حقيق ًة �أخرى تفي بالوردة الثكلى
َخرج من تخوم القو�س
ق�صيدتنا ال َنثري ُة ت ُ
َمنْ يقوى على تقدير �إيقاع ال ُبكاء
ك�أنَّ حزنَ النا�س َبح ٌر ثالثٌ
ٌ
ن�صف حزينٌ
والبقي ُة �شهق ُة القتلى
وجوق ُة نادمني ونادبني
َ
ناق�ص
لك�أنَّ
ن�صف احلزن فع ٌل ٌ
	   ال يقبل الت�أجيل.

حديد
ت�ساءلتُ
الوحيد
احلديد
هل �أن
َ
َ
يذوب على جرحنا  ..وحدنا
ُ
وهل �أننا �سوف نبقى على هام�ش الن�ص
والوح�ش ُ
ُ
ينه�ش تف�س َرينا
غيم ُنا يف احلديد طوال النهار
لينثال رم ًال على ليلنا
ت�ساءلتُ
ماذا يري ُد احلدي ُد الوحي ُد من املعدن ا ُ
حل ّر
وهو الذي قا َدنا نحو بحر املفازات  ..يغتالنا
ال�سالالت
�أيها امل�ستج ُري بعلم ُ
َ
يخذلك النادمونَ على احللم
نعالج َ
تاريخنا
دعنا ُ
�أيهاذا احلدي ُد الذي يف البدايات
	 افتح لنا
ْ
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قل لنا بالت�آويل
بامل�شتهى من تفا�صيلنا َمـنْ لنا
حدي ٌد حت َّر َر من �شكله
�سي ُد ا ُ
جلرح ُ
ينهال يف لغ ٍة  ..ع َّلـنا.

النا�س
النا�س يف ِ
ُ
�صي من النا�س
يف ال ُركن ال َق ِّ
تَرى  ..حيثُ ال ينظرون
ُ
وتعرف يف ح�شدهم جنم ًة
لي�س ال�سمك و�ش ٌم وال �شام ٌة
ق�صي عن الليل والنوم
ٌّ
يف الهام�ش البعيد من الن�ص
َ
حروفك
ترثى
النا�س يف غاب ٍة
والنا�س يف ِ
ُ
عيناك مذهولتان
وقل ُب َك َب ْه ُج الأقا�صي
الكالم
تن�سى
َ
ُ
�شكل ط ٍري
وتنثال يف ِ
يف غزال ِة ُ
الذعر
والن�ص
الق�صي عن النا�س
ّ
ُّ
ح�صنٌ يتال�شى وينهار.

انتحا ُر ا َ
جلوقة
جوق ٌة من ذكريات البحر
واملوتى يقومون
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ولي ٌل واح ٌد ين�سى
وحتديقُ التفا�صيل على املر�آة
يكفي للبكاء
رمبا يكفي لت�أجيل ال�ضحايا
وانتحابات ال�سماء
لي�س عد ًال
انتحى الأعدا ُء َ�صف ًا واحد ًا
كلما ُمتنا
يحنو على �صمت ال�صالة
جوق ٌة
وامل�ستعاد من اجلراح حديق ٌة ُتـرخي لنا خي ًال
و ُت ُ
وقظ مو�سم ًا ُّ
وت�شف عن قتلى ي�ضاهون احلياة
كلما ..
والزرق ُة ال ُق�صوى ُر َق ًى منهار ٌة
وجمي ُع ما يبقى لنا فيها انتحا ٌر ٌ
طارئ
ال�ساللة
يتح ّد ُر القتلى ب�أخبار ُ
غافل
	   كانتباه ِة ٍ
ماذا بو�سع الليل
ما اجلدوى من اجل ّنات
ما املعنى امل�ؤجل النت�صارات الهزائم
حروب
ما
الغنائم يف ٍ
ُ
�شائك
يف
احتمال ٍ
ٍ
ماذا �سيبقى عندما ...
واجلوقة الزرقاء متحونا على باب ال�سماء
هل عادت الأ�سماء للن�سيان
هل يف بيتنا للبحر نافذ ٌة
وهل للبيت مر�آ ٌة نرى فيها الغياب.
املا ُء يف املعنى
ويف الأخطاء متوي ٌه لتف�سري الغيوم
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املاء يف القتلى قبيل املوت
هل نحن �ضيا ٌع �شام ٌخ
كي ندرك القامو�س قبل النوم
نبكي جوق ًة
ونظل نبكي
مننح الأعدا َء �أو�سم ًة
ال�سجانُ
لكي يعفو الق�ضا ُة ويفقه َ
يطلقنا الإلهيون من �أوهامهم
ليل طويل
لننام قبل احلكم يف ٍ
طائر يف الذبح
وانتباهة ٍ
فاملوتى يقومون على �أ�شجارنا
والليل ين�سى
ال�سبي ..
عندما يف َ
	 نحن ن�سو ٌة �أم جوق ٌة
ماذا بو�سع اهلل فينا
كلما ُخ ْ�ضنا بوهم الد ّم.

الثوب
نا�سل
غيم ٍ
تائه يف اجل�سد املر�ضو�ض بقانون الآلهة ج�س ٌد ي ْنح ُّل يف خيط ٍ ٍ
يتقطع ُ
الثوب يف ٍ
طري تل ّو ُح وحدها �أن تعالوا
من �سماء اهلل مرتوك ًة والي ُد الوحيد ُة َ
حجر يف جدا ٍر ٍّ
وحدها يف ٍ
ُ
الو�صف ما �إن
بثوب َي ُح ْو ُل يتال�شي ال ي�سرت ولي�س ِملزَ ِقه َعـ ٌّد وال َيطا ُله
لبقية
ِ
اجل�سد ج�س ٌد ٍ
ً
ُ
يتكاثف
لهب
ُيطلقُ له الن�شي ُد حتى يتقاطر حوله َح َج ٌل ظ َّنا �أنه الطليعة فيت�صاعد َ�شتاتٌ يف ٍ
إهاب ين�سى �شكله ويذهب اىل الدر�س .تنتظره الأ ُّم �إذا ت�أخ َر و َن ِ�س َي
ٍ
ب�شفق ك�أنه �سال ٌم مغدو ٌر � ٌ
ٌ
�شم�س ثانية ل�صباح العائلة.
�أنه ٌ
ال�شم�س هذا ج�سد ُِك املفقود هذا ثوبه تائ ٌه يف جَم ّرة النا�س.
�أيتها
ُ
جل�سد يذوي
�أيتها ال�شم�س من �أعطاك ثوب ًا ذائب ًا
ٍ
وهج الوح�ش وهاتي الغزالة.
خذي َ
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حواريون
دعنا ن� ِّؤج ُل جن َة املعنى ونرف ُل يف اجلحيم
َنف َنى قلي ًال ريثما ي�ستيقظ القتلى
وينثلج احلواريون يف تابوتهم
ُ
دعنا ُنـراهنُ �أن دا َر اهلل وا�سع ٌة
لت�شملنا �إذا ُمتنا بعيد ًا عن �صالة اخلوف.
كثب من الثوار
هل نحن على ٍ
ُ
بع�ض النار تكفي المتحان الليل
دعنا ال نرى يف الأفق غري كني�س ٍة ك�سلى
ُت�صلي خارج املحراب
	  دعنا ال نر ُّد الباب.

حدّاد
بهيمُ ،م ْ�ص ِدر ًا
ي�ض ُع حديدته على �سندانه القدمي و َي ْطفَقُ َي ْط ُر ُق ب�أثقل مطار ِقه يف ٍ
ليل ٍ
التفتت نحوه ا ُ
جلمو ُع ت�ض َّرعته الأقا�صي َ�ض َّج ْت
أقرب اىل الرمز.
ْ
ال�صوتَ �أعلى من الرعد و� َ
ُ
يكرتث بالدالالت وال َي ُك ُّف عن احلديد.
به الكائنات ،وهو ال
ُ
�سندا ٌن
ومطارق يف َح ْم�أ ِة العمل ،يغفل عن حديدته الباردة .احلدي ُد البار ُد ُي ْ�ص ِد ُر ال�صوتَ
الهائل حتت َ
َ
الط ْرق ،غري �أنه ال ُيطا ِو ُع وال َيق َب ُل ال�شكل.

جنمة الهاوية
جنم ٌة على هاوية
الزجاج يف �أ�شالئي
والعرباتُ تنرث
َ
�أ�شتع ُل من هنا و� ُ
أنطفئ من هناك
لي�س يل ج�س ٌد �أ�س ّميه بيت ًا
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َق�ص ُر الأبجدي ُة عن و�صفي
وت ُ
الدم
لغتي
ُ
تف�ضح َّ
�صمت ُي ُ
�ضيئ
فللجراح ٌ
قلب يته َّد ُج
َومنْ َي�سم ُع ال ُبكا َء له ٌ
ُي�صغي لنجمة الهاوية.

يغا َد َر تواً
أحالم �أطفا ِلنا امل�أمول َني يف �أعقاب عربة العماء ع�شية املوت
ل ٌ
نب َر َ�س ْمنا يف �صقيله النا�صع � َ
الثالث.
بوعد ن�سعى �إليه على ُر َك ِبنا املك�سورة وال ُر�ؤى املو�شورة باجلنازير .ن�سعى لئال َي ُ
قال �أننا
غا َد َر ٍ
ال�ص َدارِي املغ�سولة بالزعفران املوغلة يف اخل�سارة.
َخ َذ ْلنا �أ�سال َفنا َذوي َ
ُ
أ�صداف العائد ُة من
هذا عزا�ؤنا فيما تغادرنا �أك ُرث املرايا ِ�صدق ًا و�أقلُّها َو َلع ًا بالتقاليد .فال
َ�س ْح ِت ا َمل َحا ِر مثل �أحداق الأحالم اجلائعة ،ال يتذكرها الآخرون وال ينتبه لها احل�ش ُد اال حني
ت�س ُق ُط يقظ ُة ال�شم�س.
�ساعتَها َي ْعت ُُم علينا �صقي ُل اللنب ويكا ُد ينطفئ.
غ�ضب الن�ساء
�ساعتَها َي ْه ُ�ص ُر ُ
الندم البا�س ُل �أفئد َة الرجال يف وح�ش ِة البحر ويوقظ َ
املفقودات.
الفار�س
�ساعتَها ُت�ص ِب ُح ا َملج ّر ُة ِبر َّم ِتها يف ُخ ْر ِج
ِ
يرتجل ويهوي ..
وهو َّ
فتق�ص ُر اخل�سار ُة عن حالنا.
ُ

َزهر ُة املناديل
ُتو ِّز ُع منادي َلها يف َح َج ِر الطريق ،فين ُبتُ َزه ٌر ر�شي ٌق يت�صاع ُد منه عط ٌر َّ
يتو�شم به الهواء.
الغائب على
ـن�شـ ُد الأ�شجا ُر لها ،واخلاطئونَ
منادي ُلها �شهاداتُ
حا�ضرُ .ي�صغي �إليها العاب ُر و ُت ِ
ِ
ٍ
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يتقدمون لالعرتاف بني يدي اهلل.
ُ
َ
املناديل �شفيع ًا	  يعفو عن الزهر الأ�صفر
اهلل ي�أخذ
واحلب َح َج ٌر عا�ش ٌق يف الطريق.
ُّ

جن ُة البيت
جن ُة البيت يل با ُبها
القلب بالزجنبيل .كلما انه ْرتُ يف الليل
ويل ُ�ش ٍ
مي�سح َ
رفات ِو َ�سا ٌع متنحني للمالك الذي ُ
يح�ض ُن ِني قل ُبها .ولها ري�ش ُة التاج وال�صوجلانُ لها� .سيد ٌة يف ال ُبكاء و�أ�سطور ٌة يف الأمل.
البيت ،يا بيتَها يف العيون .جن ُة النا�س� .أطفا ُلها .منتهى جن ِة البيت .عينان يف
نه ُرها يغ ُم ُر َ
الغيم عائدتان مبا يجع ُل الأفقَ �سجاد ًة للنجاة وتعويذ ًة للعمل.
اجلحيم البعي ُد  ......بعيد ًا.
عندما يف جنة البيت يبقى
ُ

نار باردة
ال�ص ِلد ب�صخر ٍة �صامتة
كارتطام احلجر َ
ما الذي �سيفعل ُعو ٌد َر ْط ٌب
�شحيح.
وزيت
	 بنا ٍر بارد ٍة ٍ
ْ

طفلة
خط أ� الكربياء و�صالفة البغتة
خملوقات تَف ُّر من وهد ِتها يف َ�شرا ٍر ويف و�صايا
والطرائد
تلك طفل ٌة هائم ٌة يف ال�سرادقات
ِ
خا�سر.
بني ٍ
هم ٍ
ن�صل ٍ
كا�سر َ
و�س ٍ
فك ُّفوا عن املراثي
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لي�س لدينا طفل ٌة للموت
�أنها القتيل ُة وحدها.

يقظة اخل�شب
مثل اخل�شب اخلفيف يف اليقظة
حممو ًال على املناكب
َت ْه َ�ش ُل َ
بك
ال�شعوب نحو الغ�سق ك�أنها ترى قندي ًال ياب�س ًا
ُ
يو�شك �أن يحبو
ٌ
خفيف يف يقظته
تكرب واخل�شب
�شفق �أخري.
حممو ًال على
ٍ
مناكب ك�سري ٍة يف ٍ

�أ�صدقاء
�أُ َم َّيـ ُز
غاب عني �صدي ٌق
�أنَّ الذي َ
والذي ماتَ عني �صدي ٌق
باع ِني يف ال�صباح �صدي ٌق
والذي َ
والذي َظ َّن ِني يف العد ِّو �صدي ٌق
والذي َ�ض َّم ِني يف العيون �صدي ٌق
والذي َ�سي ُفه َ
فوق حبي �صدي ٌق
ليل �صدي ٌق
والذي َج َّهزَ يل كفن ًا ذاتَ ٍ
والذي َد َّ�س ِني يف احل�شو ِد �صدي ٌق
يوم �صدي ٌق
والذي َغا َل ِني ذاتَ ٍ
الوهم عني �صدي ٌق
والذي َ
حارب َ
دا�س ُجرحي �صدي ٌق
والذي َ
والذي ال مُي ّيزُين يف اجلموع �صدي ٌق
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والذي ق ْب َل قلبي �صدي ٌق
�أم ِّي ُزهُ م ..
ك ُّل نجَ ٍم �صديقُ .

�أحجار
ُت َر ِّبي �أحجا َرها يف املُهود
وتنتخب الأ�سما َء لها
دهدُها
ُت َه ِ
ُ
وتَـر ُّد َ
ال�ض َّر عنها
َـ�شب عن الطوق
وما �إنْ ت ُّ
حتى يكون الوقتُ قد �آنْ
جر غ�صنٌ
ليطل َع يف كل َح ٍ
الغ�صن ورد ٌة ي�ضو ُع منها الأمل
ويف
ِ
ي�صق ُل َ
خيال املا ّر ِة
و َيهدي العابرين يف حديقة البيت
�أحجا ٌر تتعثرَّ ُ بها �أقدا ٌم عمياء.

غرفة اخلوف
كانوا يف غرفة اخلوف
والكونُ يف �سدميه
بال َخ ْل ٍق وال َذريع ٍة وال م�أوى
الواج ْف
َي ْذ ُ
رعونَ املكانَ ال�ض ّيق والقلب ِ
َنح�ض ُنهم بالري�ش والأجنحة
ُ
وجنه�ش معهم يف بكاءٍ حمموم
يق�ص ُر عن الأجوبة
َك َمنْ ُ
يتهجى اللغ َة يف غرفة اخلوف
ذاهب ًا اىل الدر�س.
الآخر | ربيع 2012
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َو َلـد
ُ
تكرتث بالولد ،ولي�س بو�سع التف�سري �أن يكفي .وحني يفر ُغ
مل تكنْ القذيف ُة ُتدرك الهدف .وال
ُ
املوكب ،يكونُ الول ُد جاهز ًا للمغادرة .ال ُيو ّد ُع الأب .ال
يتبادل
القاد ُة من �صال ِتهم ويكتم ُل
ُ
القبالت مع الأم .ويكونُ على مبعد ٍة من العويل.
وحدها ال ُتدرك ما تفعل،
القذيف ُة َ
وال يعو ُد مبقدورها االكرتاث بطقو�س اجلنازة.
ولد �آخر.
أرج ُح �أن قذيف ًة مثلها تو�شك على ٍ
ال َ

�شم�س
ال َت ُق ْل لل�صباح  :انتظ ْر .
طويل
ها ِته من
ِ
ليل ٍ
جتاعيد ٍ
ال�صافنات التي َع َّوجتْها الأحابي ُل
وهات له
ِ
ِ
ُق ْل لل�صباح الذي فاتَ �أ�سال َفنا
لي ُلنا ٌ
باهظ
كامنٌ حولنا
أحالمنا ِ
والذي با َع � َ
�أيهذا ال�صباح ا�ستع ْر  ..وانفج ْر
�شم�س لنا.
مثل ٍ

مكان ٌ
ٌ
�ضيق
ي�سح ُقونَ �أع�ضائي باملناجل وال�شواقيل
ويحر�سو َنها يف املداخل
وكلما �س�ألتُ ماء ًا جاءين ٌ
�شواظ
�س�ألتُ �شم�س ًا جاءين ظال ٌم
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مق�صولتان بالعط�ش
يداي
َ
ِ
بحلكة الهواء
ور�أ�سي مق�صوف ٌة ُ
لأحفادي �أن ي�ستعيدوا كتابي من الليل
ولهم خبيئة ا َ
خل َّط ُم�ض َّمخ ًة بالأحبار
ٌ
واقف
يقت�س ُم ِني الوقتُ
علي.
ويجتاح ِني مكا ٌن َي ِ�ضيقُ َّ

العظم الواهن
عظم واهن .في�سمعون ال�صوتَ ويتداركونه قبل �أن َ
ي�سقط يف
يك ِّل ُم �أطفا َله ب�أن ٍني َي�صدُر من ٍ
حجر الطريق .يح ُم ُلو َنه يف ال�صدى �ضارعني لل�شم�س �أن مت ّد ظ َّلها حتى عري�شة البحر.
تنق�ص ُف حتت
�أن ٌ
ني يتذكر عودتَه الأخري َة من البحر .كان ال�سف ُر بعيد ًا وال�ساح ُل يرى القلو َع ِ
حوافر الإع�صار قبل الأر�ض.
الأنني عائ ٌد من البحر وحده
والأطفال يكربون.
		

َ�س ْق ُط النهد
ُ
ُ
بنهدها متقدم ًة نحو
ج�سد
بيد
ترتع�ش يف ٍ
ُتع ِّري �صد َرها ٍ
ينتف�ض يف ع�صفو ٍر ُيـذ َب ُح تمُ ِ�س ُك ِ
رجل مك�سو ٍر مقطوع الد ّم تقول للجندي مت�ضرع ًة رافع ًة
جندي َي َ�ض ُع جزمتَه على �صدغ ٍ
ٍ
ال�س َب ِّي :
َن َ
هدها مثل بريق َ
هدي ا ْق َط ْع ُه لكن ال تقت ُل �أبي.
ُخ ْذ ُه ُخ ْذ َن ِ
هد ال�صب ّي ِة
َيقط ُع
اجلندي َن َ
ُ
ي� ُ
أخذه  ...ويقت ُل الأب.
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ن�سا ٌء طويالت
الن�سا ُء الطويالتُ
منحنيات على نا ِيهنَّ
ٍ
ُي�ؤلفنَ �أغني ًة للتفا�صيل يف �آخر الويل
يغزلنَ �شا ًال وترنيم ًة للرجال املُحا ِلني للغيم
الن�سا ُء الن�سا ُء احلزيناتُ
يفرحنَ باخلوف َي َ
أزاوجهنَّ املدان َني باملُ�شتَهى
ف�ض ُح � َ
للناي،
الن�سا ُء الطويالتُ مَ ْي َن ْحنَ ِ
رجال املدينة -
 يف غفل ٍة من ِاخلفيات َ�صمت ًا َي ِ�ش ُّف عن الرق�ص
�أ�سرا َرهنَّ
ِ
عن جوق ٍة �سوف تغزو املدينة
تلك الن�سا ُء الطويالتُ يف الليل.

يو�سف
أنت ُت ُ
بيد ُ
وحت�ضنُ َد َمنا بالأخرى .الإبر ُة
مت�سح دم َعك ٍ
ن�شيج َك و� َ
هل هذا ُ
جراحناُ ،
خيط َ
�ضائع ٌة يف اجلهات .بو�صلتُك ُ
وال�ش ُّق يت�س ُع وا ُ
أنت ت َُ�ص ُّد
رح ي ّْر ُع ُف يف �أ�صابعك و� َ
تعرف ِ
جل ُ
ال ُبكا َء والفقد.
أبعد من خيوطك
جراحنا �أك َرث من ُر َق ِع َك و� َ
ُ
ن�شيج َك الأعلى يف القتال.
وينتابنا ال َهل ُع لفرط ِ
تذ ِر ُع امل�ساف َة بني القلب والقمي�ص
تَرى �إىل �أخو ِت َك من قاع ا ُ
جل ْب.

ميناء
بال�سكينةَ � ،
عا�صف يف ميناءٍ مل يزل
موج
ٍ
أجل �أن تر�سو ُ
كان علينا �أن ُنقن َع البح َر َ
ال�سفنُ يف ٍ
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يف َد َر ِج العمل.
أر�ض و َنـ ُر ْو َز َ
نهند�س َ
َ
نكت�شف ال َ
الرمل يف ال�ساحل،
كان علينا قبل ذلك �أن
احل َج َر ،نبد�أ يف
َ
َن�صب مينائنا ،و ُنح�سنَ البناء.
علينا �أن َ
نفعل ذلك
دونَ �أن َ
نغفل عن مزاج املوج
ح ِّرية البحر و َرجاحة ا ُ
جلزر.
		
هل كان علينا �أن َ
نفعل ذلك كله
دون �أن ندري.

طريق
�أقدا ُمنا عاري ٌة ولل�صخور �أ�سنا ٌن وقنا ِدي ُلنا �شاحب ُة الزيت.
نتق ّرى مواق َع �أع�ضا ِئنا ب ُع ِ�ص ٍّي �أك َرث َهرم ًا من خطواتنا.
كلما �س�ألنا عن امل� ِآل َن َه َرتنا ِ�ضبا ٌع
وطفرت الدما ُء من �أطرافنا.
ْ
�شا�سع.
ووهم
نت�سارع متدافعني يف هاوي ٍة
ٍ
ٍ
طري ٌق مطهم ٌة ُ
أقدامنا املرتع�شات
تق�ضم � َ
يف ُعتم ٍة وا�ضحة.

ُنحا ُة البحر
هات ال�سفين َة للبحر
ِ
نحن ُنحا ٌة ن أ� ِّو ُل �أخطا َءنا يف املرا�صد
نقر�أُ �أنَ الطبيعة �سيد ُة البحر
هات ال�سفين َة
ِ
هات القلو َع لها
ِ
َ
نناديك
عندما يف الرحيل الطويل
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الغياب لنا
هات
ِ
َ
وافتح البح َر
ْ
دعنا ُن�صدِّ ُق �أخطا َءنا يف القناديل
يف حر�س النوم
�شغف احلاملني.
يف ِ

اخلريطة
�شخ�ص
لنذهب اىل خيم ٍة تكنُّ لنا ال�ضغينة .مثل
اخلريطة قالت لنا .نغاد ُر جحيم ًا ال نحبه،
ٍ
َ
ج�سده يف عربات الغيب ،لئال يخ�س َر ح�ضور ًا غ َري موجود.
لديه من الذرائع ما يكفي لو�ضع َ
ت�صاعد امل ُّد يف الأرجوحة � َ
أو�شك الهوا ُء �أن يفرغ.
فكلما
َ
يف �أروق ِة الكابو�س ُن�صغي ملن يريد.

ن�سا ُء البحر
جاءت ن�سا ٌء ُكـنَّ َيحر�سنَ احل�شو َد
ْ
ُ
احلوذي
اخليول خديع َة
وي�ضطربنَ بقدر ما تَخ�شى
ّ
يحر�سنَ اختالجات املدينة
ُكـنَّ يف خيط اجلنازات الطويلة
َمـنْ ر�أى يف ُن�سو ٍة َجر�س ًا
و َمـنْ ُيعطي دلي ًال واحد ًا يكفي لت�أجيل ال ُبكاء
فل�سنَ من�سيا ُتـنا
هذي ن�سا ٌء يختربنَ رجالهنَّ
وتنتهي فيهـنَّ ذكرى ال َت ُك ُّف عن العويل
ل�سنَ م�سبيا ُتـنا
ولهنَّ فينا ِن ُ
�صف ما يبقى لنا من خابيات البيت
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يحر�سنَ احل�شو َد وي�شته َني ُقالم ًة من َجن ٍة
ولهنَّ حقُ ال�صوت يف ال�صحراء
هل نحن ن�سا ُء البحر ؟

املعرفة
لي�ست املعرفة َت َر ُف الكائن ،والغيم ي�ستع�صي على ال َرت ِْق باالبرة واخليط .تعالوا انظروا
لقم�صاننا وهي تته ّر�أ وتحَ ُ ُ
ول وينال الرب ُد من لو ِنها .تعالوا� ،إن كان لديكم لأحالمنا مكان ٌة
ولأرواحنا مكان.
ثم َة َمنْ َي�س َم َعنا يف هذا الغيم.

غ�ضب
ُمتنا كثري ًا َ
فوق هذي الأر�ض
مل ن�س� ْأل عن الأ�سباب
غ�ضب عليها
مل ينتا ُبنا
ٌ
تلك جنتنا الفقيدة
�ضاقت الدنيا بنا حني انتحبنا عند مقتلنا
ْ
ومل ن�سم ْع رثا ًء
مل ُت�ؤ ّبنا �سوى �أ�شالئنا
كنا منوت على هوانا
ُ
ُ
الع�شاق يف �أحالمهم
ي�ستغرق
مثلما
ُمتنا
ومل ن�شع ْر �سوى باحلب
هل ماتَ املح ُبونَ انتحار ًا مثلنا.
جارت علينا
ْ
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وا�ستجارت بالعد ّو لكي ت� ِّؤج َل حلمنا
ْ
كنا ُن َب ِّجلها
ونح�س ُب َموتَنا عتب ًا طفيف ًا
َ
كلما ُمتنا رجعنا
وهي �سادر ٌة ...فنوقظها
ونبد أ� مر ًة �أخرى
نهيئ عر�سنا.
		

قم�صان
غي ٌم ي�أخذهم وغي ٌم ي�أتي بهم .قم�صا ُنهم مهلهل ٌةُ .
خيوطها م�شلوحة خلفهم يف �سد ٍمي
غام�ض .يتمل�صون من عناقات الأحباء حلظة الوداع حتى متزقت القم�صان وبقيت امل ُ
ِزق يف
ٍ
� ِّ
أكف املودعني.
الغيم قاطر ٌة للذهاب وتابع ٌة للأياب.
ُ
غري �أن �أحد�أً مل يكن يف ا�ستقبالهم يف العودة.
كان اجلميع قد تو َّزع بني القرب والقيد واملنافحات.

ال ِبحار الكثرية
ونوار�س تائه ًة يف قو�س الغيم .والف�ؤو�س ت�ش ُّج الأفكا َر
أقاليم وخلجان ًا
�صرنا بحار ًا كثري ًة ،و� َ
َ
ونفو�س النا�س.
وتغلق املوا َرب من �أبواب املدينة
ِ
تخرج من الغابة.
بحا ٌر تتنا�سل يف �ضغائنَ
ُ
�سفن وال مرافئ لل�شكوى.
بحا ٌر كثرية بال ماءٍ وال ٍ
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�أ�سماء
لو كنتُ � ُ
أعرف َك َّل �أ�سمائي.

بيتُ ا َ
حل َمام
بجلتها
جن ٌة �إن � َ
أنت َّ
وانحنيت على غ�صنها
َ
احتميت بها
وانتميت
َ
َ
جن ٌة َج َّلها اهلل َل ْك
جئت تبكي لها
كلما َ
َه ْد َه َد ْت قل َب َك امل�ستهام
جن ٌة مثل بيت احلمام
أنت ربيتَها.
�إن � َ

عيناك
َ
َد ْع
لعينيك �أن تَرى ما ال ترا ُه
�ستقيم مع ا ُ
حللم
تف�س َر ما َي ُ
َد ْع لها �أن َّ
النوم �أح ُبول ًة
عيناك م�أخوذتان مبا يجع ُل َ
اجلريح احتما ًال
والقمي�ص
َ
َ
وما َ
ُوع ًة للحياة
�سوف يبقى من املوت � ْأخد َ
َد ْع لها
فهي م�أمور ٌة
�سوف يبقى لها �أن تَرى ما تراه.
�شتاء  ,2011برلني
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بالطتان من اخلزف ُكتبت عليهما عبارة الغبطة املت�صلة
باخلط الكويف الأ�سود على خلفية بي�ضاء.
من حمام ق�صر دير �سان فران�سي�سكو باحلمراء ،القرن  ،14متحف احلمراء.
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الرتف ،ن�شيداً للما ّدة

 Iدالالت الرتف وجت ّلياته
َ
الرتف مب�ستوياته ومعانيه ك ِّلها ،وعرفوه يف خمتلف الع�صور ،وحيثما
العرب
عرف ُ
ُوجِ دوا ،قبل الإ�سالم ،وبعده.
العرب بني �أكرث ال�شعوب مت ّيز ًا بالرتف يف تع ّدد وجوهه وتن ُّوع معانيه .وهو هنا
ولع ّل َ
ِ
َ
والقدرات ال�شرائية .كما ال ي�شرتِط الثرّ اء الوا�س َع لأنه يختلف عن
اال�ستهالك ال�ضخم
ال يعني
ال َبذْ خ.
ُ
ومتعدد املعاين خ�صو�ص ًا �أنه يتداخل مع دالالت
الرتف مفهو ٌم معقّد ِّ
احل�سية واملت ِع وال يتح ّدد ِ
ب�س َم ٍة ح�ضارية مع ّينة
الثقافة .وهو ال يعني الغرق يف ّ
ح�س الرتف �أن يح�ضر يف بيت متوا�ضع حني ُيعنى �أه ُله
�أو بنظام حياة .ميكن للرتف �أو ّ
معنى و�صور ًة ولياقة
مبا يتجاوز احلاجة املبا�شرة �إىل الإح�سا�س ب�ضرورة �إعطاء الأ�شياء ً
وجما ًال ومت ّيز ًا ال تتط ّلبها احلاجة اال�ستهالكية .فالرتف �شغَفٌ باملعنى والقيمة ،وانفتا ٌح
رين الإتقانِ ومنب ُع الت أ� ّمل والت�أويل .يتج ّلى ُ
الرتف يف تزيني طبق
عليهما واحت�ضان لهما� .إنه َق ُ
ب�سيط ،وزخرفة جدا ٍر وجتميلِ �أدا ٍة �أو قطع ِة �أثاث جتمي ًال ال يغيرّ يف احلاجة والوظيفة ،لكنه
يخلق متع ًة �إ�ضافية تتجاوز الوظيف َة العمل ّية ،متع ًة تتجدد وال تُ�ستنفَد .وميت ُّد هذا �إىل �سائر
م�ستويات احلياة .وال ُيختَزَ ل ُ
الرتف باملتعة �أو باملنفعة� .إنه قبل ذلك افتتا ٌح حلقول ف�سيح ٍة يف
ُ
والكمال الذي ال يكتمل.
املخ ّيلة ،ويف الت أ� ّمل� .إنه �أن�شود ُة املا ّدة
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يجد نف�سه يف العامل �أن ي�ضفي عليه �شيئ ًا من �صنعه ،يبتكره هو،
على الإن�سان لكي َ
بالفن .وهو
الفن �أو هو الرتف الذي ُيبت ََدع ّ
�شيئ ًا ال يقدر �أن يبتكره �إال الإن�سان .وذلك هو ّ
ابتدا ٌع ير�ضي ال ّرغبة واملخ ّيلة .لأنه يجعل ال�شي َء يفي�ض عن ذاته .ف�أن ُي َ
نظر �إىل ال�شيء ك� ّأن
كامن يف جم ّرد ا�ستخدامه� ،أو ك�أمنا ال وجو َد له خارج هذا اال�ستخدام� ،أم ٌر ال يليق
وجو َده ٌ
بوجود ما هو
ت�صحح هذا الأمر .ت�ضفي الرغب ُة على
طبيعي ،ووجود ما هو �إن�ساينّ .الرغبة ّ
ّ
العربي:
ال�شيء بعد ًا رمز ّي ًا  :ي�صبح �شك ًال ف ّن ّي ًا �إىل جانب كو ِنه �شيئ ًا لال�ستعمال .وهذا ما فعله
ّ
الكر�سي ،الأطواق والأ�ساور والأق��راط ،الأقوا�س
الأ�شياء� ،أ�شيا ُء احلياة اليومية –الطاولة،
ّ
والزخارف ،نقو�ش النحا�س والربونز واخل�شب� ،أغلفة الكتبّ ،
اخلط ،الرت�صيع– هذه كلها
ٍ
خا�ص من الكلمات  :ت�أنُّق ،رونق،
عالمات على الرتف
كانت
َ
و�شواهد له .و�صار للرتف معج ٌم ّ
ف�ضة؛ عاج ًا �أو �صدف ًا ،حجر ًا �أو جلد ًا.
أ� ّبهة ،كانت تتز ّين بها الأ�شياء ,ن�سيج ًا �أو فخّ ار ًا؛ ذهب ًا �أو ّ
هكذا �صار ُ
ال�صنعة وال�شكل نوع ًا من تكرمي املعنى ومتجيده .و�إ ّال كيف كان
ترف ّ
َ�ض فيها من عل ّو على
نفهم الغل َّو يف تزيني �أماكن العبادة يف الأديان ك ِّلها ،مع ما ُيفترَ ُ
ممكن ًا �أن َ
الفن.
أهم منابع ّ
ك ّل �صنعة ؟ وهذا امل�ستوى من التكرمي كان من � ّ
ُ
واملعنويٌ .
معنوي
ترف
أخالقي
الرتف �إذ ًا لي�س ك ّله ما ّدي ًا �أو مرئ ّي ًاّ � .إن له وج َهه ال
ّ
ّ
َّ
فار�س عن ح�صانه ليعطي مكانَه ل�ضعيف �أ ْن َه َكه امل�سريٌ .
�شخ�ص
ترف �أن ي ْقت َِ�سم
ٌ
�أن ّ
يرتج َل ٌ
ٍ
�ضعيف يرجتف.
زا َده مع م�سافر بال زاد� ،أو يخل َع �سرتته وي�ض َعها على ك ِتف
ِ
الكرم مث ًال ،بهذا املعنى ٌ
ترف ،كذلك حماي ُة
دون �إلزام.
اخلائف و�إغاث ُة ا َمل ْلهوف َ
ُ
ِ
ُ
وخ�صال الكر ِمي عند العرب تدخ ُل هي �أي�ض ًا يف
تعريف الترّ ف.
املعنوي العف ُو عند املقدرة ،ك� ْأن يقم َع القاد ُر رغبتَه يف االنتقام
من �ألوان الرتف
ّ
اخل�صم املختلف ،حياتَه.
املعتدي واخلا�سر� ،أو
اخل�صم
يهب
َ
َ
َ
والعقاب� ،أو َ
ولو ُع ْدنا �إىل خ�صالِ الكر ِمي عند العرب َل َوجدنا كثري ًا منها يدخل يف باب ال َو ْف َرة
املعنوية والعطاء .هذه الوفر ُة املعنوية ت�ش ُري �إىل معاي َري تقت�ضي جت��او َز احلاج ِة املبا�شرة
�ستح ُّب و َي ُ
‘ال�سن
والغريز ِة العارية ومبد أ�
رتك �إح�سا�س ًا مبتعة تفوق االرتوا َء
ّ
ّ
بال�سن’ �إىل ما ُي َ
ُف�سر ،هي الرتف عينُه .ولع ّل من الأ�سباب العميقة لهذا
والتحقُّق ّ
املادي ،متع ٍة ال تزول وال ت َّ
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وعي التم ّيزِ والرغب َة يف التف ّوق على �آخرين يف هذا امليدان .ونحن يف هذا
ال ِ
إح�سا�س بالرتف َ
مو�س يف ِ
كالمه على الأعطية �أو الهِ بة ،حيث
ال نبتعد ع ّما جاء به عالمِ الإتنولوجيا مار�سيل ّ
أجمد هو من يتجاوز غ َريه يف العطاء.
يكون ال َ
�شخ�صيات حت ّولت �إىل
العربي .وهناك
املعنوي
هناك تراثٌ �ضخم حول الرتف
ٌ
ّ
ّ
�أ�ساطري يف الكرم �أو العف ِو عند املقدرة �أو الإ�سرا ِع لإغاثة امللهوف� .أي �أنها بلغت حد ًا بعيد ًا يف
املعنوي.
مت ّيزها و�أخالقياتها ،ما ي�سمح بو�صف هذا التم ّيز بالرتف
ّ
املعنوي يع ّمق معنى ال�ترف و ُيغْنيه .وهو ما يعلو باحلياة يف اتجّ اه
هذا الوج ُه
ّ
ال�ضروري .وقد كان هذا العل ّو باحلياة ،يف الوقت نف�سه ،عل ّو ًا
أخالقي غ ِري الإلزامي وغري
ال
ّ
ّ
فن احلياة والبحث يف ك ّل �شيء ع ّما يتجاوزه ،ع ّما
باللغة .حيث يغدو الرتف ،بهذا املعنىَّ ،
ي�ضيف �إليه ما يتجاوز احلاجة الأولية.
لكن �إذا كان الرتف عند العرب معنو ّي ًا �أخالق ّي ًا يف الدرجة الأوىل ،ف�إنه مل يكن
ُ
القوافل عابر ًة احلجاز.
أخالقي .لنتذكر العطو َر والأفاوي َه حتم ُلها
يقت�صر على هذا امل�ستوى ال
ّ
َ
َ
ال�سيوف املزخرفة
الكحل والأن�سج َة املجلوبة من بالد اليمن �أو من بالد ال�شام .لنذكرِ
لنتذكرِ
ؤوم ال�ضحى» كما جاء و�صفُها يف ُم َع َّلقة
و� َ
ألعاب ال�سباق ال�شهرية ،دون �أن نن�سى امل��ر�أة « َن�� َ
امرىء القي�س.
ِ
ق�صبة
واملتداخلة
ويف اليمن عرف العرب الآني َة املزخرف َة بد ّقة ومهارة ،والأن�سج َة املُ ّ
َ
املر�صعة تر�صيع ًا ال
بخيوط نفي�سة؛ عرفوا احللى
وال�سيوف املنقو�شة املط ّعمة واخلناج َر ّ
ت�ستدعيه وظيفتُها العملية بل تطلبه متع ُة الإح�سا�س باجلمال وعل ِّو ال�صنعة وتطلبه الندر ُة
والتم ّيز وال�شعور بالتف ُّرد الذي يرافق تلك الأحا�سي�س.
للغني والأق� ّل غنى ،يف
ومنذ القدمي حتى اليوم ا�شتهرت
ُ
العمارات ال�صنعاني ُةِّ ،
َ
بزخارف وت�صاوي َر على جدرانها اخلارجية جتع ُلها
زخرفتها وتع ّدد �أدوارها .ا�شتُهرت خا�صة
فتن ًة للنظر ومدعا ًة لبهجة من يدخل �إليها.
مره َف ُة الذوق
تت�آلف مع هذا الرتف
الفني املجال�س وامل�آكل معقَّد ُة ال�صنع َ
احلياتي ّ
ّ
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وحدث
ُم َرتفَة التوابلِ
ح�س ًا فريد ًا يف جمال احلياة والرغبة يف حتويلها �إىل متعة َ
ُ
ترتجم ّ
جما ٍّ
باملرهف من الأحا�سي�س.
يل و�إغنائها َ
زمن احل�ضارات الفرعونية والبابلية والفينيقية
ولن أ�ع��و َد �إىل العهود القدمي ِة َ
وال�سلوقية وح�ضار ِة البطاملة وغريِها ،يوم كانت احلياة يف بع�ض جوانبها ممار�س ًة فنّي ًة
ال�ضرورة ،كما �أ�شرت ،لكنه ُيطرِ ب النظ َر
للوجودّ � .إن َ
في�ض املتعة هنا ال تقت�ضيه احلاج ُة �أو ّ
احلوا�س ،وي�ؤ�شّ ر �إىل مت ّيز وخ�صو�صية ،جتعل احليا َة فوق ما هي .وال تدخل
وامل�شاعر و�سائر
ّ
فن احلياة� ،أو احلياة بو�صفها حدث ًا
يف ذلك ّ
ال�ضرورات العملية واال�ستهالكية� .إنه ب�إيجاز ّ
ِ
احلا�سة .وقبل هذا
الرتف و َبهج ِة العقل وغبط ِة النف�س ،ولذ ِة
العرب بني
آلف
ف ّن ّي ًا .هكذا � َ
ُ
ّ
جم��دوا ثقاف َة العقل
وذاك ر َبطوه بالإبداع والفرادة .ط� ّوروا ثقافة
احلوا�س واجل�سد كما ّ
ّ
واملخ ّيلة .ويف هذا ك ِّله م ّيزوا بني ال�صناعة التي هي ثقاف ٌة وطبيعة ،وبني الت�صنّع الذي هو
تكلُّفٌ و ُمبا َلغة ي�ؤ ّديان �إىل اخلروج من الطبع.
ويف فل�سطني ودم�شق ،يف مدن لبنان وقرى اجلبل ،يف بغداد والقاهرة والإ�سكندرية
أفريقي والأندل�س ،نرى كيف كانت الي ُد اخل ّالقة رفيق ًة �أمين ًة للمخ ِّيلة اخل ّالقة
وال�شمال ال ّ
ِ
إبداعات العالية ،يدوي ًة ولغوية ،ك�أنها تاري ٌخ
وامتداد ًا لها .وكانت الذائقة العالية حتت�ضن ال
وال�شعوب ال�سابق َة للتعريب ،يف املنطقة العربية
يقوم التاريخ �إال به ،كما لو � ّأن العرب
َ
�آخر ال ُ
خا�ص ًا داخل الزمن  :زمن ًا يظ ّل فت ّي ًا .كانت الق�صيد ُة م�أ ُدب ًة للفكر
اليوم ،كانوا يخلقون زمن ًا ّ
واملخ ّيلة واجلمال .وكانت امل�أدب ُة ق�صيد ًة
للحا�سة ،نظر ًا ،وتذ ّوق ًا و�شميم ًا.
ّ
املبتدعة املتف ّردة ال�شاهدة على
وث ّمة �صو ٌر للرتف والعي�ش يف ح�ضن الأ�شياء َ
ال�صنعة العالية واخليال حا�ضر ٌة حتى الآن .فاحلكايات عن �أخبار الرتف وحاالته تالم�س
أرج ْحن على ُبرك الزئبق؛ فلي�س هذا من
اخليال .وال �أ�شري هنا �إىل الن�ساء فوق الأرائك يت� َ
الكم والكرثة� ،أما
عالمات الرتف كما �أفهمها ،بل من عالمات البذْ خ .والبذْ ُخ فيه معنى ّ
ُ
الرتف ففيه معنى ال َّرهافة والأناقة والثقافة واالبتكار.
هكذا �أ�ستح�ضر ،مث ًال� ،أخبا َر زرياب (تويف  )857املغني واملو�سيقي الذي مازج
فن زين ِة الن�ساء� ،إىل جانب فنون
فن الطهو وتزي ِني املائدة و�أتقن َّ
بني فنون متباعدة� .أتقن َّ
حلم ّ
املعجنات .كما ابتك َر
الطري املت ّبل ومن َّ
املو�سيقى .ابتكر �أطباق ًا من احل�ساء ومن ِ
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خا�صة يف العزف على العود
ت�سريحات ل�شعر الن�ساء وثياب ًا تتنوع تبع ًا للف�صول .لكنه ا�شتهر ّ
ّ
الفن
يف مواكبة ال�سنطور والناي
ج�سد يف مواهبه ومهاراته ّ
والدف والطبل والقيثارة .لقد ّ
بو�صفه وحد ًة بني الفكر
واحل�س.
ّ
ر�سخ
وال غرابة �أن يكون هذا العل ُّو الفني الذي يرقى بالطرب �إىل ْ
الوجد هو ما ّ
َ
الديني
الرتابط بني حاالت الطرب وبني ال َو ْجد الديني .فكان ذلك التاريخُ الباهر لفرق الغناء
ّ
واالتجّ اه نحو الت�صوف .وهو ما يتوا�صل حتى اليوم ويغتني باجلديد يف عوا�صمه ال�شهرية مثل
فا�س يف املغرب وحلب يف �سوريا وبغداد يف العراق.
العربي،
أمام الكتاب
لكن هل ميكن الكالم على الرتف عند العرب دون التو ّقف � َ
ّ
الر�سم والتلوين نوع ًا من تكرمي املادة املكتوبة،
ال �سيما يف القدمي ،يوم كان خمطوط ًا ؟ وكان
ُ
كتب العلم وكتب الأدب والأخبار .كانت الر�سوم كتاب ًا يف
ف�ض ًال عن التمثيل .ت�ستوي يف هذا ُ
ُ
ح�س
الكتاب� .أما نوع ّي ُة الورقِ وجل ُد الغالف
ونقو�شه فكانت تحُ ي ُله �إىل حتفة .هنا يتجلى ّ
الرتف يف �إحدى �صوره البه ّية .ف�إذا كان الرتف هو ما يفي�ض عن احلاجة وما ُيط َلب ملتعة
اجة البدن ،ف� ّإن كثري ًا من الكتب كان في�ض ًا جمال ّي ًا وروح ّي ًا .ومتى �أَك َرث الراغب
النف�س ال لحِ َ
البعيد املمتنع فقد جتاوز حدو َد
وطلب النّدرة وا ْلتَم�س
َ
يف الكتب من اقتنائها ون� َّوع فيها َ
ال�ضرورة والرتَف �إىل الهوى.
ّ
الكتابي عند العرب تكاد ال تحُ �صى .و�أخبا ُر الكتب املجلوب ِة من
وحكايات الهوى
ُ
ّ
املن�سوخ بخط فاخر واملج ّل ِد كتحفة فنية ،مل تكن
املرتج ِم منها واملو�ضوع،
�أر���ض بعيدة،
ِ
َ
تكون تَرِ ف ًا
ح�سب و ُيعت ّز به .ف�أن َ
تقت�صر على احل ّكام والك ّتاب .بل كانت ً
هوى ُيط َلب ،و�شرف ًا ُي َ
الفن عن عل ّو الذائقة .احلياة يف يقظتها العليا،
هو �أن تعي�ش اخلارقَ املتقَن .ال ينف�صل عل ُّو ّ
يف �سهرها على ذاتها ،يف ابتكارها الأ�شيا َء لي�ست �إال ترف ًا .وك ُّل ٍ
ترف ُجنوح نحو الذروة يف
الد ّقة والرهافة.
ُ
احللم وتتح ّول
الرتف طاق َة ال�صنع اجلميل ،حيث يتف ّتح اجل�سد ،وين�شط
يفجر
ُ
ّ
اللغة املُرتَفة والفعل املرتف �إىل ب�ستان لأ�شياء العامل .فالرتف هو خيط ال�ضوء الذي ي�أخذ
�صور َة احلياة يف اتجّ اه االتّ�ساع والعمق .ل ّأن حافز ِ
الرتف فاعلي ٌة تهتدي بنار الإبداع .وال يجي ُء
يح�س بتم ّيز
اال�ستمتاع بالأ�شياء وال جتيء م�شاع ُر الرتف من جم ّرد االمتالك .فالإن�سان لكي َّ
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مكانه ال ب ّد من �أن ي�شارك يف �صنعه �أو يف �إعطائه �سماته اخلا�صة .ال ب ّد من �أن ت�ص َري الأ�شيا ُء
لغ ًة لر�ؤيته وامتداد ًا ل�شعوره باحل�ضور وعالقته بالعامل.
فال يكون ال�شيء ُمترْ َف ًا يف ذاته .جمال ال�شيء يف ذاته ملكي ٌة عا ّمة �أو ح�ضور مطلق.
وامل�صنوعات ر�سائل ثقافية حتمل العاطفة واالنفعال ،وحتمل الذاكرة واملخ ّيلة .ج�س ٌر عاب ٌر
ُ
للتواريخ بني اليد واليد ،بني املخ ّيلة واملخ ّيالت اخل ّالقة.
ُ
الرتف يح�ضر يف م�ستوى اخل�صو�صية وحتى احلميمية .يرتبط بالرغبة ويرتبط
بخ�صو�صية اال�ستخدام املبت َكر وخ�صو�ص ّية التم ّلك .هذه اخل�صو�صية يف التملُّك هي ابن ُة
اخل�صو�ص ّية يف التخ ّيل وابتكار العالقة واحل�ضور .هناك �أي�ض ًا خ�صو�صي ُة الداللة التي
ينتجها هذا التم ّلك.
وما ميثل هذه العالق َة املخ�صو�صة بالأ�شياء املبت ََدع ِة املُتق َن ِة ال�صنع املثقل ِة بالتعبري
والداللة ،ويف �أعجب �صورها ،هو الف�ستان الف ّالحي من فل�سطني �إىل �سراقب (قرب حلب).
�أختار املثالَ الأ ّول ،دون �أن �أتكلم على ِ
ترف العائالت الفل�سطينية يف املدن كالقد�س ونابل�س
ُ
وغريهما� .أختار هذا املثالَ لعمقِ دالال ِت��ه وكمثالٍ على ت� ٍ
ي�شرتط ال ِغنى .الفالح ُة
�رف ال
فن تطريزِ الأثواب تطريز ًا ال يقت�صر على ال ُبعد اجلما ّ
يل بل يتع ّداه �إىل
الفل�سطيني ُة �سيد ُة ّ
امل�ستوى الدال ّ
يل وابتكا ِر رمو ِز احلياة الفالح ّية الفل�سطينية .تبد�أ فتا ُة الريف الفل�سطينية
تطريزَ ِ
ثوب عر�سها وما يرافقه ويرتبط به ،منذ مرحل ٍة مب ّكرة .وهو تطريز ُمن َّم ٌط و ُم�شفَّر،
ويحمل ٍ
دالالت تتباين من منطقة �إىل منطقة .فالغرز ُة «التلحمية» (ن�سبة �إىل بيت حلم) مث ًال،
هي غري الغرزة الغزّاوية .كما � ّأن اللوحات تختلف تبع ًا الختالف املناطق .هذه التمايزات
تعبريات
ولوحات الف�ساطني لي�ست جاهز ًة بل تدخ ُل فيها
تعرفها اخلبريات ويعرفها اخلرباء.
ُ
ٌ
وترا�سيم للحقول والأغ�صان
ومعان متعددة .وهي بالإجمال ر�س ٌم خلارطة الف�صول و�ألوانها،
ُ
و�أزاهريِها .وبهذه التطاريز تز ّين الن�سا ُء ال َ
نف�سها
أرائك واملفارِ�ش التي متنح
َ
البيوت الفقري َة َ
الفن العريق الرا�سخ يف معظم القرى الفل�سطينية له ما
م�سح ًة من اجلمال والترّ ف .هذا ّ
يقابله يف القرى ال�سورية.
لبا�س �آخر للمكان الذي يعي�ش فيه .ال ب ّد �إذ ًا
هنا ال�شي ُء امتدا ٌد �آخر للإن�سانٌ ،
العربي بني
وحد
من �أن يكون يف م�ستوى ج�سده وعينه وقلبه وخميلته  :ف ّن ًا خلق ًا �آخر .ولطاملا ّ
ّ
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عبقرية املكان وعبقرية اليد وعبقرية اللغة .ك� ّأن احلياة دون ٍ
ترف كانت تبدو نق�ص ًا ،ويبدو
الفي�ض الذي ميحو النق�ص ،وميلأ الفراغ.
فيها العالمَ ُ فراغ ًا .كان الرتف �إذ ًا
َ
متار�سه الفالحات الفل�سطينيات يف حياة الريف
هذا الكالم على الرتف املبت َكر �إذ ُ
املفتوحة على الطبيعة ،ي�ستدعي كالم ًا على ترف �آخر متار�سه الن�ساء يف الأماكن املقفلة� .إنه
فالبيوت
ذلك املتم ّثل يف احلياة البيتية املحجوبة يف مدن �سورية ،وال �سيما يف دم�شق وحلب.
ُ
لتفجرِ ابتكارات للرتف وانواع
ذات الهند�سة التي تدير للعامل
اخلارجي ظه َرها كانت خمابى َء ُّ
ّ
املتع العالية .ابتكارات تتوهج داخل الهند�سة احلرميية للبيوت .فاجلدران العالية والنوافذُ
أدراج املنحدر ُة يف
ال�ضيقة على اخلارج تقابلها ال�شرفات املط ّل ُة على احلديقة الداخلية وال ُ
اجتاه احلديق ِة و‘ال َبحرة’ �أو الربكة .فوق الربكة ي�سبح النيلوفر ،وغري بعيد تتناثر �أ�شجار
الليمون والورد الدم�شقي و�أ�شجار اليا�سمني.
هذه الف�سحات الداخلية كانت تتحول يف �أيام مع ّينة من كل �شهر َم ْرتَع ًا ال�ستقباالت
ٍ
منا�سبات
الن�ساء .ومن املتعارف عليه �أن يغيب رجال الأ�سرة يف �أيام اال�ستقبال .كانت تلك
َ
لعر�ض �أنواع الأن�سجة النفي�سة وفنون الزينة والإناقة� .صاحبة البيت تُخرج
املفار�ش واملط َّرزات
الباذخة التي جاءت مع ثياب عر�سها ،وتُخرِ ج الآنية الف�ضية وال�شمعدانات النادرة.
لكن تلك اال�ستقباالت كانت بالأخ�ص منا�سبات لتعرِ َ�ض ك ُّل زائرة فنّها وبراعتها
فن ال�ضحك واملحاكاة .فقد كانت هناك
يف العزف على العود �أو الغناء �أو الرق�ص .وحتى ّ
تتم دعوتُهن مقابل �إكراميات� .أما �صاحب ُة اال�ستقبال فكانت
ن�ساء ميار�سن ّ
فن الإ�ضحاكّ ،
املعجنات والأطباق بزينتها الفاخرة واحللويات والأ�شربة َّ
املعطرة
براعتَها يف ّ
تعر�ض َ
فن َّ
مباء الزهر.
ل الأجواء.
وكانت الأزها ُر تتناثر يف جنَبات املكان والعطو ُر مت أ
هذا الرتف مل يكن حكر ًا على البيوت الغنية ،غري �أنه كان يت�سع �أو ي�ضيق بح�سب
ق��درات البيت .يف تلك اال�ستقباالت كان يتمثل ح�س بالرتف واحلبور يت�أجج ويبحث عن
فردو�س
ميادينه املخبوءة .كان ذلك نوع ًا من حماكاة �صورة الفردو�س� ،صورة
تعوي�ضي خا�ص
ٍ
ّ
بالن�ساء  :ت�ضا ٌّد �صارخ مع واقعهن االجتماعي.
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فن احلياة اللبناين الفريد يف �أ�سلوبه و�إح�سا�سه بالطبيعة.
توجب الكالم على ّ
ورمبا ّ
غني ومتن ّو ٌع مييل �إىل االنت�شار واالنفتاح والتداخل ،وميت ّد من جمال ّيات البيت و�أزياء
وهو ٌّ
فن ٌّ
اجلبل ال�سابقة للت�أثر بالغرب� ،إىل العالقة بالطبيعة؛ ومن املطبخ اللبناين ال�شهري يف تن ّوعه
وجماليته الذوقية والت�شكيلية و�صو ًال �إىل جماليات جل�سة املائدة والزجل .لكن �إىل هذا ك ّله
هناك عالق ٌة عالية باملج َّردات ،باللغة و�أ�شكال التعبري والغناء ،وال �سيما ال�شعر .و�أ�شري هنا
خا�صة �إىل التمركز العايل لل�شعراء يف لبنان يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين.
لع ّل املو�سيقى �أن تكون الوج َه الأغنى للرتف .واملده�ش �أن املو�سيقى �صالحَ ِت َ
الرتف
مع الدين وجعلت للطرب بعد ًا روحي ًا.
روحي،
ففي امليدان املو�سيقي ،وحيثما تداخل الإتقان بح�س ديني ،والأداء ب�سم ّو ّ
ارتقى الرتف �إىل حالة الوجد واالنخطاف.
من ح�ضر �سهرة مو�سيقية لإحدى الأخويات �أو اجلماعات ال�صوفية املغربية ال ب ّد
�أن يكون قد اخترب ذلك َ
الرتف الذي مت ّثل طرب ًا ووجد ًا ،وتع َّرف �إىل �صور ِة النعيم يف �أخيلة
املغنني والعازفني ويف ن�شوة احل�ضور.
بع�ض امل�آكل �أو �أنواع النق�ش �أو عن
وعندما ن�ستمع �إىل
مغربي يف فا�س يتح ّدث عن ِ
ّ
زمن الطقو�س مل يبتعد وك� ّأن عنا�صر احلياة اليومية تختزن
دالالت احتفالٍ عائلي ،ن�شعر ك� ّأن َ
ٍ
لغات ومعاينَ ،من مت ّلكها مت ّلك ما تو ّلده من نعيم ترف ال ي�ضاهى و�إن مل يكن باذخ ًا .بل �إن
َ
ح�س ال�شراكة والتبادل والعموم ُبع ٌد من �أبعاد هذا الرتف .ف�أن تعي�ش ُمرتَف ًا �أو َ
ال�سبيل
متتلك
ّ
�إىل الرتف ال يعني �أنك متف ّرد بقدر ما يعني �أنك تريد للحياة نف�سها �أن تتفر َد وتتم ّيز .فال
يتم ّيز ال�شيء �إال عن مثيله.
ِ
الرتف العريق بيوتُه و�ساحاتُه و�أ�سواقه .وله تاري ٌخ من امل�شا ّدة اخلف ّية مع
لهذا
ِ
الدين يف بيزنطة ،من جهة ،غنى املعنى غ ِري املتناهي وفق َر
�ساحات الدين .وكما كان
ُ
ال�صورة ،كانت احلياة تزدهر على الهام�ش الديني ومتتد �إىل ميادينه ،جند العالق َة تعيد
القباب و َتكثرُ
ُ
النقو�ش
نف�سها مع الإ�سالم ،لكن بال مناظرات وجمامع م�سكونية .هكذا تتع ّدد
ُ
َ
واملقرنَ�صات يف امل�ساجد وتت�آخى الآي��ات مع �أ�شكال اخل��ط وال��زخ��ارف .وال ت��زال الآث��ا ُر
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التناف�س احلميم قائم ًة حتى اليوم� .إذ جند ق�ص َر
آخي ورمبا
َ
العمرانية التي حتمل هذا الت� َ
غالب �إال اهلل» ،لكن َ
و�سط �أغ�صان اخلطوط و�أزاهري النقو�ش؛ وجند
احلمراء يحمل �شعار»ال َ
تزدان بفنون ّ
َ
والزخارف تعانق الآيات.
اخلط،
أموي يف دم�شق و�سائ َر �أروق ِته ُ
قباب امل�سجِ د ال ّ
َ
الديني يف نوع من الت�آلف واملُ�صاحلة .وهو
العربي مع
هذا الرتف جتا َو َر يف التاريخ
ّ
ّ
ِ
م�ساحات احلياة .وال ُ
يزال هذا اجلوا ُر قائم ًا حتى
البيوت و�سائ َر
مل يرتاج ْع �أبد ًا بل مت ّدد وغزا
َ
معر�ض للفنون املح ّلية ِ
جديدها واملوروث .وجمي ُعها
اليوم � :سوقُ احلميدية ،مث ًال ،يف دم�شق،
ٌ
�أ�شكا ٌل لتزيني احلياة وحتوي ِلها �إىل ت َر ٍف ممُ ْ تع .لكن يف نهاية ال�سوق يقوم كذلك اجلام ُع
ُ
الرتف
�ات فيه � ّأن ك َّل �شيء �إىل فناء� .صوتان بل دعوتان تتجاوران.
�وي الذي تذ ّكر الآي� ُ
الأم� ّ
ٍ
حرب بينهما.
بح�سي ٍة عالية
و�صوت خفي�ض ،ومبادى ُء الدين حا�ضر ٌة ب�صوت عال .وال َ
حا�ض ٌر ّ
إن�سان بل الرغبة» يقول با�شالر .الأحرى �إذ ًا �أن
«لي�ست احلاج ُة هي التي خلق َِت ال َ
ال�ضرورة ،وطين ِة الكمال .طين ُة ما يح َّدد ،وطين ُة ما ال
نقول  :من طينتني خُ لق الإن�سان  :طين ِة ّ
ُي َح َّدد .طين ُة ما ينغلق ،وطين ُة ما يظ ُّل منفتح ًا .طين ُة احلاجة ،وطين ُة الرغبة.
لل�ضروري ،الطين ُة الأوىل.
للكما ّ
يل ،الطين ُة الثانية.
ُ
ولي�س
إن�سان حتديد ًا
الكامل كام ًال لأنه اكتمل ،بل لأنه ال يكتمل ،وذلك هو الترّ ف .وال ُ
الكائن الذي ال يكتمل �أبد ًا وال يكتفي� .إنه ُ
ترف الطبيعة �ضرورةً ،وترف الوجود ،كما ًال.
هو
ُ
الفن طبيع ٌة ثانية ،وحيا ٌة َ
ولقد �أدرك
داخل احلياة .واحليا ُة التي ال تكون
العربي � ّأن َّ
ّ
ركام �أ�شياءُ .
تهبط �إىل م�ستوى دون الذائقة ،ودون املخ ّيلة ،ودون الفكر .تفق ُد
ف ّن ًا ،ال تكون �إال َ
وج َهها و�صورتها .تفقد �إذ ًا بهاءها .تفقد �إذ ًا معناها.
تو�سع كذلك حدود العامل.
هكذا ال تكتفي الرغب ُة ب�أن تز ّي َن �أ�شياء العامل ،و�إمنا ّ
ك�أنها تريد �أن تو�صل هذا التو�سيع �إىل درجة تختلط فيها حدود الأر�ض مع حدود ال�سماء.
ورمبا لهذا تو�صف الأماكن العالي ُة اجلمال ،ب�أنها جنّة .هكذا يكون ُ
الرتف رغب ًة ق�صوى لدى
الب�شر الذين يريدون دائم ًا �أن ّ
العادي �إىل حدود اخلارق.
يتخطوا حدو َد
ّ
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ُ
اال�ستهالكي بقوة الإن�سان الإبداعية .لإنه �ضوء الإن�سان
املادي
الرتف تَعالٍ على ّ
ّ
الذي يريد �أن يحيا خ ّالق ًا ،و�أن يكون ما يخلقه مكان ًا ل ّلذة واملتعة ،وحم ّر�ض ًاعليهما .وهذه
املتعة يف �أقا�صيها ت�أخذه �إىل الت�سامي.
اخللل يف احلياة العربية اليوم ال يتمثل يف تراجع الرتف ،و�إمنا يتم ّثل يف االنقطاع
ُ
عن عبقرية القدمي الذي كان يبتدع ترفَه وال ي�ستع ُريه �أو يق ّلد َ
فالرتف ابتكا ٌر
ترف الآخرين.
ينبع من عالقة الإن�سان بالعامل واملحيط ،ينبع من القيم والت�ص ّورات التي تزخر بها ثقافتُه.
أدوات الرتف وتعبرياتُه التي يبتكرها الإن�سان هي ر�سائ ُل ثقافي ٌة تختزن العاطفة واالنفعال،
ف� ُ
ُ
وترتا�سل الأذواقُ
وحتمل الذكرى واملخ ّيلة� .إنها ج�س ٌر عابر للتواريخ ،فوقه ترتا�سل املتع
والأخيلة .جاذبي ُة هذا الرتا�سل هي ما ُيغري با�ستعادة القدمي يف ثوب جديد �أو يف ا�ستعمال
البيوت والفنادق منتقل ًة من وظيفتها
جديد وعالقة جديدة .هكذا تت�صدر القط ُع القدمية
َ
العملية �إىل وظيف ٍة جمالية ومعنوية و ّلدتها القدام ُة والغربة و�أغناها اخليال.
أر�ضي� ،ضوء الإن�سان الذي يريد �أن يحيا
الرتف ،بهذا املعنى� ،إ�ضاء ٌة للحياة ب�ضوء � ّ
خ ّالق ًا ويبتك َر دميومة املتعة.
ك� ّأن َ
الرتف عند العرب حيا ُة نعيم يف الدنيا ت�ستبق حياة النعيم يف الآخرة.
 IIقامو�س الرتف
يتوجب التو ُّقف عند ثالث طوائف
للكالم على قامو�س الرتف ،يف الثقافة العربيةّ ،
ُ
جمال الرتف و�ساح ُة جتلياته
من الكلمات  :الأوىل هي ما يقدم مفهو َم الرتف ،والثانية هي
والثالثة هي ما ي�ش ّكل م�ضمو َن الرتف والكلماتِ التي ت ّدخر معناه وتاريخه.
 1مفهوم الرتف
ِ
رات ثقافية تركت �آثارها
رات مه ّمة .وهي تط ّو ٌ
حلقَت مبفهوم الرتف وحاالته تط ّو ٌ
يف املفردات التي ت�س ّمي الرتف ونق َل ْتها من وظيف ِة ِ
الكم واحلالة البدئية� ،إىل وظيفة
و�صف ّ
مفهوم الرتف ،يف النّظر املعا�صر ،ال
الإ�شار ِة �إىل النّوعية �أو الكيف واحلال ِة املعنوية� .إذ � ّإن
َ
االكت�ساح والغ َلبة وال�شيو َع بل الفرادة،
ي�ستح�ض ُر الكم ّية بل النوع ّية ،ال الوفر َة بل ال ّندرة ،ال
َ
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واخل�صو�صي .فلي�س للرتف �صل ٌة بالعموم
ال ال�ساط َع املُع َلن �أو املُع َّمم بل املفاجى َء املم َّيز
ّ
والتعميم ،وال بالقواعد و�إن انطلق بدء ًا منها ،وال بالرثاء الك ّمي ،بل بالرثاء
الذكي املعنويّ
ّ
والف ّني� ،أي بكيفية ال�ّثررّ اء �إذا ح�ضر .ولي�س ال ُ
إتقان
�ترف يف جمرد الإ ْتقان ،و�إن كان ال ُ
�ضروري ًا .لكن ال ب ّد للإتقان من �أن يجا ِو َز احلدو َد املر�سوم َة َّ
املنظمة املع َّممة ليق ّدم املتم ّي َز
اجلديد وحتى املُبدَع.
َ
حا ِفز الرتف بهذا املعنى هو حاف ُز جتديدٍ وابتكار مَ
وت ُّيز �إ�ضاف ًة �إىل جمموع ٍة
خل ُلق ّية�.إذ ينبغي التوكي ُد يف هذا ك ّله على ا َ
املوا�صفات ال�سلوكية وا ُ
ِ
وغياب ما يوحي
خل َفر
من َ
ُ
فالرتف ُي ِ
بي� ،إمنا يف غاللة من
�ضمر ال َّرغب َة بل
باال�ستعرا�ض واملفاخرة.
َّ
احل�سي ال َّر َغ ّ
خل َفر وا َ
ا َ
خلفاء والإغواء� .إنه ما ي�ستدعي اخليال وي�ستث ُريه ويقود الرغائب يف طريق احللم.
ُ
التقليد ال
ولكن
والرتف يف هذا ك ِّله �إبدا ٌع
�شخ�صي ال ُيع َّمم .بالت�أكيد ،ميكن �أن ُيق َّلد وي�شيعّ .
َ
ٌّ
واملوقف املتم ّيز .ل ّأن طريقَ الرتف هو طريقُ الإبداع املتج ّدد،
ُين ِتج ما ميا ِثل الإبدا َع الأ�صيل
َ
وفن الإدها�ش.
�أو الإبداع ك�أ�سلوبِ حياة ،طريقُ التم ّيز والتفرد ُّ
 2جمال الرتف
الفردي و�ألوان
ميت ّد مو�ضو ُع الترّ ف على جماالت متع ّددة يف احلياة ،من املظ َهر
ّ
الفردي واحلرك ِة والتعا ُملِ والتقو ِمي واملوقف� ،إىل ا َمل ْ�س َكن والهند�سة الداخلي ِة وهند�سة
التعبري
ّ
واالجتماعي
ري والثقا ّيف
واحلقوقي و�صو ًال �إىل
ال َعمارة ،ثم �إىل امل�أكل وال�سلوك والتعا ُمل الأُ َ�س ّ
ّ
ّ
التعامل مع الأ�شياء ومع الطبيعة.
ُ
ُ
الرتف
والرتف املعنويّ الي ِق ُّل عن الترّ ف املاديّ ر ّق ًة ودق ًة و�إرهافاً وعمق ًا .ولي�س
يغيب عن الرتف تراثُ ال َك َرم
يف ما تراه الع ُني وتتف ّوه به ال�شفتان �أو ت�سم ُعه ال ُ
أذن وح�سب .فال ُ
ال مبعنى ال َف ْي�ض وبذْ ِخ الوالئم و�إغداق ال ِّن َعم ،بل مبعنى �أنا َقة احلركة وفنّية ال�ضيافة وكرم
االهتمام والتفن يف تقدمي ما ُي�سِ ّر و ُيده�ش و ُي�شعر ال�ضيف �أنه حمو ُر عناية وتكرمي.
والكرم يدخُ ل �ساح َة الترّ ف متى مت ّثل يف ال َعطاء الب�صري الذي ي�ستهدف مو�ض َع
ُ
احلاجة ،يُنجِ د وال ُيغرقُ .ينجِ د َ
وي�صون
نوع من َ�شراك ٍة و�ضيافة
ُ
بخ َفر ،وقد ُينجد يف ال�س ّر �أو يف ٍ
في�ض عن النف�س وامل�شاعر ،و�شراك ٌة يف ال ِّنعمة ،من جت ّليات الرتف.
الكرامة .الكرم ،مبا هو ٌ
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تقوم حوافز الترّ ف ،يف احل ِّ�سية ،وال َّر َغبية ،والغِوايةَّ ،
وال�شراكة ،وال َّتعايل على
امل�ألوف ،وجتاوز املبا�شر واملا ّدي ،و َت ْ�شفيف الكثيف ،والإبداع� ،إبدا ِع املُدْهِ �ش املبت َكر املتف ِّرد
ال�صنعة واكتناز املعنى ،وحتقيق املتم ِّيز يف ال�سلوك والأخالق.
يف الذوق وعل ِّو ّ
ٌ
وجتليات خلقية �سلوك ّية للرتف متت ّد على دائرة وا�سعة يف احلياة
وهناك مواهِ ُب
واملدينة .هناك �أي�ض ًا ثقاف ٌة وم� ِّؤهالت ت�سمح بابتكار ما ُيغني الرتف .لأن جت ّد َد االبتكار وما
خلبرْ ة ٌ
أ�سا�سي يف هذا املجال.
ي�صاح ُبه من الذوق وا ِ
�شرط � ٌّ
ح�س االكت�شاف وغنى الثقافة التي ت� ّؤهل لالبتكار.
تقوم هذه التجليات على ّ
لهذه التج ّليات �أ�سماء �أو مفردات تُ�ص ِّور حواف َز الرتف وتبينّ �أ�سالي َبه َ
ومتط ّلبا ِته.
فهي مالزم ٌة للرتف.
�أولها ا ُ
حل� ْل� ُم الذي ال يتو ّقف عن �إ�شعال ال َّر َغبة وابتداع املُ�ش َتهى الفريد .ومن
هذه التجليات ا َ
خليال� ،آل ُة االبتكا ِر والتمويه؛ فهو ُي َ�ص ِّعد احلاجة� ،إذ َيرويها فيما مُي ّوهها،
يخ�ص�صها ،يف ّردها ،يعيد �إبدا َع �ألوانها ،ير�سم لها �أفق ًا ،فيق ّدم ما ِ
يوم�ض و َي ِعد ،وما ي�ست�أنف
ّ
ال�ص ْن َعة،
حتري�ض احللم .يق ّدم ما يبقى
َ
م�شتهى ونادر ًا ،ما ُي�شري �إىل خ�صو�ص ّي ٍة وخَ ْرقٍ يف َّ
ً
واختيا ٍر ُيعي ُد �إ�شعالَ ال َّر ْغبة و ُيعيد ا�ستدعاء ا إل ْلهام.
 3ما ال ُ
أفعال والأ�سماء التي تدور يف ف َل ِك هذه الظاهرة التي ا�س ُمها الرتف� .أي
ُ
فالرتف
تكون مرادف ًة �أو بديلة.
تلك املفردات التي تُ�سهم يف ر�سم عالمَ ها و�إ�ضاءة ثناياها دون �أن َ
خا�ص ًا من النّظر �إىل الأ�شياء وال ّتعا ُمل معها .وهو تعام ٌل ي َّت ِ�سم باحلرك ّية وال َّتعايل
ن�سق ًا ّ
يق ّدم َ
بات على �صورة �أو �أ�سلوب ،ال يتو ّق ُف عن ال َّتح�سني والتخف ِّف من ال ِّثقل
وال ّت ْ�شفيف ،وال يعرف ال ّث َ
لري�سم ثقاف ًة كاملة.
يف حرك ِة تَق ُّد ٍم متوا�صل ٍة للكيفية والأداء على ح�ساب الك ّمية ،حتى
َ
ُ
الرتف يف َك ْو َكبة من املعاين واخل�صائ�ص ُتبينّ موا�صفا ِته �أو �سما ِته .ولك ّل
يتم ّثل
كلم ٍة تُ�س ّمي هذه املعاين دالالتُها و�إيحاءاتُها وظال ُلها اخلا�صة .هذه الأ�سماء والأفعال ال تقوم
تر�سم � َ
أطياف املعاين وظال َلها ليتج ّلى عا ُمل الرتف يف �أبعاده املا ّدية
َ
مقام كلمة ترف ،ولكنها ُ
واملعنوية واخليال ّية �أو احللمية ،ناه�ض ًا من املادة واحلاجة و ُمتَعالي ًا عليهما يف �آن.

الآخر | ربيع 2012

�أدوني�س

ي�سجل
وال تقت�ص ُر داللة كلمة ترف على ما ي�س ّميه القامو�س ،و�إن كان القامو�س ّ
ذات دالالت
َ
بع�ض مراح ِلها الداللية ح ّتى زمن معني‘ .ترف’ ،يف معناها املعا�صر ،كلم ٌة ُ
ال�صنْعة واخليال ،بني الع َم ّلي
املادي
ّ
َر ْجراجة ترتا َوح بني ّ
واملعنوي ،بني ال َّرغبة واالرتواء ،بني َّ
أخالقي .وت ُِ�ش ّع دالالتُها على طائفة وا�سعة من الكلمات ،الحت ّل �إحداها حم ّل غريها .الكلمة
وال
ّ
هي ال�شي ُء �أو احلالة وال�صفة �إذ ينه�ض بها اخليالِ ،
يغ�سلها مبائه
ال�سحريُ ،يلقي عليها
ّ
فكري.
�ضوءه لينت�ش َلها من ما ّديتها املح�ضة ،فتقوم يف ف�ضاء ثقا ٍّيف ّ
وال�ترف ،بداي ًة ،كلمة ُملتب�سة ت�س ُهل �إ�ساء ُة ِ
فهمها .تط ّورت عرب القرون� ،ش�أن
وح�سنِ
الغالبية من مفردات الرتف ،انطالق ًا من معنى �أ ّويل ما ّد ّي ي�شري �إىل �سعة العي�ش ُ
ال�سعة �إىل الرت ُّفه وعل ّو النوع ّية .ويف تط ّور �آخر باتت الكلمة ت�شري
ال ِغذاءّ .ثم تط ّور معنى ّ
�إىل ُّ
وم�ضت يف تط ّورها نحو املعنى احلديث الذي ي�ستح�ضر دالالت التف ُّرد
الط ْرفة وال ّنعمةَ .
واالرت ��واء والثقافة والأناقة ِ
واخل�ْب�رْ ة االجتماعية والذائقة الفنية واجلمالية واالبتكار
وتثمني الكيفية ،و�إيقاع احلركة اجل�سدية النف�سية .وهذا كلُّه خمتلفٌ عن القيمة الك ّمية التي
ميكن حت�صي ُلها بالق ّوة �أو باجلهد �أو املال .أ� ّما الرتف فال ُينال �إال بال َّرغبة والذوق الرفيع
والت أ� ّنق واملعرفة النا�ضجة الدقيقة وباالرتواء والدُّ ربة واخليال وفنّ التعامل مع الظواهر
ُ
الرتف
واملُ ْمتَلكات ،معنوي ًة كانت �أم مادية ،من خالل ر�ؤية خا�صة للعالقة بالعامل والأ�شياء.
لذلك يقرتِن بالزمن وبال َقدامة وال َعراقة كما يقرتن بالتح�صيل وال ُّدربة .وميكن �أن ن�س ّمي
للرتف �أربع مواهب وم� ِّؤهالت رئي�سية  :الذوق ،التف ّرد ،الثَّقافة ،الإبداع ّية
باخت�صار ميكن القول �إن ال�ترف يتم ّثل يف فنّ احلياة وثقافة احل�ضور و�إبداع
فن االرتفاع بهذه ك ّلها نحو غايتها ومثالها.
اجلمال وفنّ ال َعالقة بالأ�شياء؛ �إنه ُّ
ِ
اجلاهز وال املُ ِ
لذلك تندرج � ُ
املتج�سد وغري
أفعال الرتف ومفاعي ُله يف غ ِري
كتمل.
ِّ
باملتج�سد فلكي ترتفع به نحو مثاله .كما تتم ّيز هذه الأفعال باحلركة التي ال تكتمل
و�إذا تع ّلقت
ّ
وال ت�ستق ّر ،بل ال تكفُّ عن جتاوز ِ
نف�سها .وهي ت�شرتط التج ُّد َد املتوا�صل ،لأنها متى ا�ستق ّرت
حت ّول فع ُل الرتف �إىل املُك َّرر الرتيب امل�ألوف ،و ُف ِق َد عامل الإدها�ش و�شعو َر التجاوز والتم ُّيز،
وكالهما من �شروط الرتف .ي�شتعل حاف ُز الرتف ويطلب احلاج َة �إىل التف ّرد .هذا احلافز،
يتو�سل اخليا ّ
ويعيد ابتداع اجلميل.
ويوجه جتلياته َ
يل وي�ستدعيه ليقو َد الد ّف َة ِّ
يف ا�شتعالهّ ،
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ٍ
جوانب متع ّدد ًة من احلياة ،بدء ًا
و�صفات ت�شمل
يتم ّثل قامو�س الرتف يف �أفعالٍ
َ
طوائف تتجان�س � ُ
ألفاظها،
الذهني والفنّي .وتتالقى مفردات الرتف يف
اليومي و�صو ًال �إىل
من
َ
ّ
ّ
وكثري ًا ما تتقارب حروفُها وتتناغم .هذه املفردات التي ولدت يف البيئة العربية الأوىل� ،أي
جزيرة العرب ،قد �سافرت واخرتقت �أقطار ًا جديدة وتاريخ ًا طوي ًال واغتذت بالتجارب
الإن�سانية واحل�ضارية املتجددة .ومع �أنها حافظت على �أ�صولها وقواعدها وموا ّدها اللغوية
ودالالتها ،فقد امت�صت التجارب احل�ضارية لتغني العمق الداليل للمفردات.
وال ب ّد يف هذا ال�سياق من مالحظتني :
�أ موا ّد اللغة املوروث ُة منذ ما قبل الإ�سالم م�ستقرة لفظي ًا وا�شتقاقي ًا .وما مينح
اللغ َة ومفردا ِتها هذه احل�صان َة واال�ستمرارية هو كو ُنها لغة القر�آن .لذلك جند مفردات
الرتف متط ّور ًة من �أ�صول تعود �إىل ما قبل الإ�سالم �أو �إىل زمن ظهوره.
مفردات دخيلة جاءت من الفار�سية �أو الرتكية.
حتى َليندر �أن تَخرتق اللغ َة
ٌ
هذه املفردات كانت يف �أ�صولها ت�س ِّمي مظاهر احلياة امللت�صقة بالطبيعة .وهذا
يبعدنا عن مفهوم الرتف الذي يتمثل بالتجاوز املتوا�صل للطبيعة �أو للمتحقق ،والتعايل على
ما ّدية اجلمال .ولدى تت ّبع هذه املفردات العربية نتبني كيف ثبتت املادة اللغوية حمتفظ ًة
مبعانيها الأ�صلية القدمية؛ لكن �إىل جانب ذلك تطورت الداللة وتد ّرجت معانيها من احلياة
البدوية البدائية يف اجت��اه دالالت ت�ستوعب ا ألغ��را���ض املدنية الثقافية واملعنوية .حتى
ويعب عنه.
تقدم
ُ
َل ِّ
مفردات الرتف بح ّد ذاتها ت�أريخ ًا لتط ّور مفهوم الرتف وتط ُّور ما مي ِّثله رّ
ولع ّل �أو�ضح الأمثلة حت�ضر يف كلمات من قبيل ‘ ُم ْرهَف’ و‘ ُم َث َّقف’ و‘�أتقن’ و‘تقنية’ و‘ر ّتل’
كما �سرنى .فمادة مرهف تطورت دالالتها ابتدا ًء من �صفة ال�سيف بال ِغ ال ّرقة ِ
واحل ّدة ،يف
َ
العارف وا�س َع
و�س ُم ّو الر�ؤية .ومث ُلها مادة ‘مثقف’ التي تعني اليوم
اتجّ اه دالالت ر ّقة امل�شاعر ُ
املعرفة الذي تمَ َ َّث َلها ف�صق َل ْت طباعه وط َّو َرت ر�ؤيتَه .هذه الكلمة نه�ضت �أ�ص ًال من َداللة ال ُّرمح
امل�صقول املق َّوم .و�شاع ورو ُدها يف �شعرِ الفرو�س ّية و�أخبار احلروب حتى غدت كلمة ‘املثقف’
كناية بل ت�سمية ثانية لل ّرمح .ومثل هذا التط ّور حلق مبفردات من قبيل ِت ْقنَ ،بهَرَ ،ر َفل ،ر ّتل،
بدَع ،خلَب ،ورِف.
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هذه الكلمات وجدت يف العامل ال�صحراوي عامل العرب قبل الإ�سالم ،للتعبري عن
وجدت غاي ًة جديدة بل وظيفة جديدة،
احلاجة .لكنها مع املدينة العربية ثم املدن ّية العربيةَ ،
هي التعبري عن ال ّتعايل على احلاجة وو�صف حاالت من الرغبة وجت ّدد الرغبة وجتدد احللم.
حتركت مع حافز الرتف لتعرب عما يتجاوز دالالتها الأوىل .فباتت تدل على رحلة الأ�شياء
والأحوال وامل�شاعر �إىل �أفقها �أو �إىل مثالها .واغتنت وتطورت بعد انتقال العرب �إىل املدن
ون�شوء املدنية العربية .وهي اليوم تغتني مبزاوجات وتخ ُّيالت وا�ستعارات .هكذا نرى � ّأن
م�سرية مفردات الرتف ت�سلك دروب املدنية وتنهل من منابعها وم�سريتها الإبداعية اجلديدة.
حات التقنية احلديثة والأغرا�ض امل�ستجدة ،فلكي
ب  �أ ّما املفردات وامل�صط َل ُ
تدخل اللغة يجري البحث لها ع ّما يقرتب من معناها� ،أو يقبل ا�ستيعاب معناها ،يف الر�صيد
نح ُت لها ا�شتقا ٌق جديد من الأ�صول العربية ،من قبيل �س ّيارة،
اللغوي الهائل للغة العربية؛ �أو ُي َ
جمهر ،بندقية ،ذ ّرة ،تقنية ،خل ّيةِ ،م�سبار ،منطاد� ،إلخ..
ومن ّثم ف� ّإن املفردات التي تق ّدم دالالت الرتف و�أ�شكاله قد حت ّركت يف االجتاه
الذي م ّث َل ْته احل�ضارة� .إذ ك ّل كلمة ،يف القامو�س ،حتمل �سج ّل تط ّورها وارتقا ِء معانيها بدء ًا
احل�س ّية املا ّد ّية �إىل املعنوية الثقافية.
من ّ
وتنبغي الإ�شارة �إىل � ّأن عدد ًا كبري ًا جد ًا من املفردات التي تنتمي �إىل حقل الرتف
قد غابت عن اال�ستعمال احلديث ،لكنها حا�ضرة مهما كانت غري �شائعة .وهذه الكلمات
التي ال تَرِ د يف لغة الأدب احلديث �أو لغة ال�صحافة ون�صو�ص االجتماع والعلم مل يلحق بها
كاتب �أو �شاع ٌر �أو خطيب� ،أو ت�ستدعيها احلاجة
التط ّور .و�ستبقى نائمة بانتظار �أن يوقظها ٌ
�إىل م�صطلح حديث ال ب ّد �أن ي�ؤخذ من اخلزّان املوروث للمفردات .و�أعني هنا كلمات مثل
ال ِّرهام ،رَهْ و ،ال َّر�أْد ،الأ ْون ،ا أل َثل وامل�ؤ َّثل ،وغريها.
لذلك ف�إن مفردات الرتف يف اللغة احلديثة ت�سهم يف ر�سم الرحلة التي تقوم بها
الكلمات العربية دون تغي ٍري يف �أ�صولها وقواعدها نحو معانٍ ُمترْ َفة متط ّورة بالغ ِة الإرهاف.
ُ

الآخر | ربيع 2012

139

140

الرتف ،ن�شيداً للمادّة

ال يقت�صر الترّ ف ومفرداتُه على املعي�ش .وبتعبري �أدقّ  ،مل َي ُع ْد يقت�صر على ا َملعي�ش
جوانب احلياة املادية واملعنوية ،من الطعام
املبا�شر� .إذ � ّإن حافز الترّ ف ي�شمل يف ح�ضوره
َ
ِ
وال�سلوك
وال�صنعة وا َمل ْ�س َكن واحلديقة �إىل التعبري وال�شراكة واحل�ضور يف الطبيعة
وا َمل ْل َب�س ّ
االجتماعي واملعرفة والإبداع وال�صداقة واحلب وغريه من العواطف.
والتعامل
ّ
ٍ
�ردات حتمل معا َ
خمت�صة
و�صفات له يف الكالم
ين م��رادف� ًة للرتف
وهناك م�ف� ٌ
ّ
ِ
وامل�سكن وامل�شية وال�صورة والتنا�سق وال�صنعة وا أل��س�ل��وب واملوقع
مبو�ضوعات احلركة
ِ
واملجال واملعنى والنغمة والرائحة والعالقات الإن�سانية والتعبري الأدبي والف ّني.
�سرنى.

تتطور هذه املفردات �إذ ينحتها حاف ُز الرتف �أو ي�ستعريها من حقول خمتلفة كما

جت ّلياتُ الرتف
يتط ّور الترّ ف يف اتجّ اه ت�شفيف الطبيعة ،الطبيعية والإن�سانية� ،إذ يتم ّثل يف َك ْبح
لكن حافزَ
جموح الأهواء واحلاجات وتلطي ِفها بل يف متويه ال َّرغبة ،يف حني ُيل َت َم�س �إروا�ؤها؛ ّ
ِ
يلعب لعب َة التمويه وابتكا ِر الأقنعة �إ ّال من �أجلِ ٍ
مزيد من �إثارة ال َّرغبة .فهو يعتم ُد
الرتف ال ُ
التلمي َح والتلويح مبا ُيدْهِ �ش و ُيغوي ويح ّر�ض الرغبة التي مي ّوهها؛ يف �سبيل ذلك يعتمد
أالعيب الكناية والإ�شارة ،وا�ستح�ضار ال�شبيه وت�صعيد الهوية يف اجتاه املثال ،وتقدمي املَجاز
� َ
على الواقع .فت�صبح الكلم ُة املُ ْنتَمي ُة �إىل �شجر ِة الرتف ومعاين َ
اجلذْ ب واجلاذبية ت�صوير ًا ملا
أقرب �إىل حقل املتخ َّيل و�أك ُرث �شفافي ًة وفنّية.
هو �أعلى منها و�أق ُّل ثق ًال ،و� ُ
هنا ،املفرد ُة املنتمي ُة �إىل حقل الرتف ،لي�ست تكرير ًا بحروف خمتلفة ،بل هي فع ٌل
إبداعي ثقا ّيف وهال ٌة دِاللية تر�سم خارط ًة لعامل الرتف وتالوينِ معانيه ومت ُّثالته وظالله.
� ٌّ
يعب عن ت�ص ّور جديد و�شروط جديدة وحقل جديد لل ُم�س ّمى �أو للحالة .ويف
امل��رادِف هنا رّ
املرادف �أو الفعل املنتمي �إىل عائلة الرتف هو نو ٌع من َط ٍ
ُ
واف حول املعاين
حالة مو�ضوعنا،
وا�ستق�صا ِء وجوهها ومت ُّثالتها� .أو هو نو ٌع من الهوية اجلديدة �أو الإ�ضافية لل ُم�س ّمى ولي�س
تكريراً ن�سخي ًا.
�إنه هالة املعنى ور�سالتُه و�إيقاعه.
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�إيقاع ال ّرفاه
ٍ
هكذا جند ت� ٍ
كلمات تتالقى يف احلروف ويف
آلفات �صوت ّي ًة نغَمية تخلق عائل ًة من
واملوا�صفات ،كهذا اجلذر :
�أفق املعنى وتتمايز يف الدقائق
َ
		

َر

َف

هـ َ

حروف الراء والفاء والهاء  ،مث ًال ،ت�ش ّكل يف العربية جذ َر عائلة �صوتية داللية .هي
عائل ٌة من �أ�صوات هام�سة ُّ
تالم�س لطيف لل�شفتني.
ترف رفيف ًا �أو ترتدد يف تمَ ْ تَمات ت�صدر عن
ٍ
وما يلتقي بها من احلروف املهمو�سة وال�شفهية يت�س ّلل �إليه �سحرها.
َ
احلروف الثالثة يف تنوع ترتيبها :
ولن َق ِّل ْب هذه
َر ُف َهـ		

		
َر هـُ َف

َف ُِر َهـ

�إنها يف تق ّلباتها ،ت�ستح�ضر معا َ
ين تنتمي �إىل ال�َّتفَرَّ َ ف وامل ُ�ْتفرْ َ ف ،منها ال� َّرف��اه
وال َّرفاهِ ية ،كما ت�شري �إىل امل ُ ْرهَف وت�ستح�ضر الفارِه.
�أ الرفاهية  :ر ُف َه َر ْفهاً ورفاهاً و َرفاه ًة ورفاهية ،ت�شري يف معناها القدمي كما
تثبته القوامي�س الكال�سيكية ومن �أحدثها ‘ل�سان العرب’ لإبن منظور (القرن الثالث ع�شر
امليالدي)� ،إىل َرغْ د اخل�صب ونعيم العي�ش ولي ِنه .وقد انطلق املعنى من ال ِّر ْفه �أي وِرد الإبِل،
لوفرة املاء .ثم تط ّور معنى َو ْف َرة املاء يف اتجّ اه ال َوفْرة �إطالق ًا ،و�صو ًال �إىل معنى ّ
الطراوة
والتن ُّعم .لذلك يقال ر ُف َه ُ
عي�شه فهو رفيه ورافِه �أي ُم َن َّعم .والإ ْرفاه كذلك هو التن ُّعم يف املل َب�س
واملط َعم .واتّ�سع ُ
َ
جممل العي�ش� .إذ ُيقال هو يف رفاه ٍة من العي�ش ،مبعنى،
حقل املعنى لي�شمل
يف �سعة من العي�ش.
ال�سعة والطراوة والتن ّعم من امل�ستوى امل��ادي �إىل
وم��ر ًة جديدة انزاحت
ُ
دالالت ِّ
املج ّرد لي ّت�صل املعنى ّ
بالطباع وامل�شاعر وال�سلوك واحلركة واملظهر .فيقال امر أ� ٌة رافه ٌة �أي
يف �سعة من العي�ش ،من َّع َم ٌة ،لطيف ُة اال�ستجابة واحلركة .ورج ٌل را ِف ٌه �أي واد ٌع �أنيقُ احلركة.
ويف
انزياح تالٍ باتت كلمة رافه ت�شري �إىل عالقة بالأ�شياء ،كما ت�شري �إىل الذوق .باتت ت�شري
ٍ
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معنوي ثقا ّيف فنّي من الر�ؤية والتقومي ف�ض ًال عن التن ّعم والترّ َف .هنا ُيد َرك معنى
�إىل م�ستوى
ٍّ
ال ّرفَه والرفاه والإرفاه بالفكر قدر ما ُيد َرك بالعني .وهذا من خ�صائ�ص الرتف والتن ّعم.
ب الإرهاف  :ثم لن�أخذ هذه احلروف الثالثة يف ترتيبها الثاين ( َر هـ ُ َف).
جندها حت�ضر يف مفردات من قبيل ال ّرهَف واملُرهَف والراهِ ف وال ّرهيف والإرهاف ،وجمي ُعها
فالرهف من �أركان
ت�شري �إىل الد ّقة والر ّقة واحل�سا�سية واللطافة والتخفُّف من كل ما يثقلَ .
دالالت الكلمة وتط ّورت مع الزمن وحت ُّولِ الأحوال والثقافات َ
داخل البيئة
الرتف .تبلو َرت
ُ
ٍ
طبقات جديد ًة من املعاين تنتمي �إىل حقل الرتف.
العربية واللغة العربية؛ واكت�سبت
ال�سمع بالغ احل�سا�سية ،و�إىل موهبة التقاط الأ�صوات
جذر رهُف ي�شري كذلك �إىل ّ
ومتييز النغمات .وقد انطلق هذا اجلذر َرهُف يف الأ�سا�س من معانى الرقة املادية وتناهي
ِ
ال�صنعة والفاعلية ،وندرة امل�صنوع ،وبلوغ ال�شيء منتهى د ّقته ،وحتديد ًا ال�سيف
احلذق يف ّ
بالغ الرقة واحلدة .ولنتذ ّكر � ّأن ال�سيف هو الأداة التي كانت حا�ضرة ومه ّمة يف حياة العربي
القدمي .وكلمة ُمرهَف هي يف القامو�س �صف ٌة لل�سيف املُ َرقَّق احل ّدّ .ثم ت�ش َّعب املعنى لي�شري �إىل
التو�س ُع يف دالالت الكلمة حتى �صارت
كل ما تخفّف من اخل�شونة والبدائية والثقل .وانطلق ُّ
�صف ًة للج�سد املرهَف الدقيق واخل�صر ال�ضامر.
واملرهف� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،هو
املادي املبا�شر واخلام.
اخلال�ص امل�صفّى املم َّيز عن ّ
ُ
احل�سي من فرط غياب املح�سو�س �أو من
ويف حقل الإره��اف ومعنى الإره��اف واملرهَف يو َلد ّ
�شفافية املح�سو�س وخفائه .وميكن و�صفه بكمال التنا�سب وكمال ال�صفاء .وهنا يغدو الأ�سلوب
�سيد ًا والإتقان مبد�أ.
ثم �أخذت
الكنايات هذا اجلذ َر رهُ ف يف رحلة طويلة بعيد ًا عن اخل�شونة ،بل بعيد ًا
ُ
عن املادة نحو معان و�صفات غري ج�سدية وغري ما ّد ّية ،لت�صف امل�شاعر الرقيقة ال�سامية
َ
املرتف ،كما ت�صف الأخالق .وهذا ما يو�صلنا
املتمدن امل�صقولَ بال َغ احل�سا�سية،
وال�سلوك ِّ
�إىل القول � ّإن الثقافة هي من َب ُت الإرهاف وهي من ّثم ميدان الرتف.
هذا التط ّور الذي حلق بجذر رهُ ف بدء ًا من الداللة املادية املح�ضة نحو الداللة
املعنوية ،له ما مياثله يف عدد �آخر من مفردات الرتف ،مثل ثقِف ثقاف ًة .رهُ ف �إرهافاً وثق َِف
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ثقافة تنطلقان تاريخي ًا من �صناعة ال�سالح الأبي�ض ،وت�شريان �إىل جودة ال�صنع التي تتوقف
عليها فاعلية هذا ال�سالح .فال�سيف املرهَف هو ما كان غاي ًة يف الرقة ومن ّثم احل ّدة؛ بينما
الرمح امل ُ َث َّقف هو امل ُ َق َّوم الربيء من الع َوج واخللل ،عايل الفعالية .بل كانت �صفة املثقف يف
�شعر الفرو�سية كناي ًة تُغني عن ِذكْر الرمح .ثم انزاحت الكلمة لتنقل َ
ال�صقْل والفعالية
فعل َّ
تو�ص ًال �إىل الرباءة من
من ال�سالح �إىل الإن�سان فتدلّ على الذهاب بعيد ًا يف التع ّلم والتهذيب ُّ
كل ع َوج ونق�ص وخ�شونة وجهل .ومن جديد حتولت كلمة املُث ّقف �إىل كناية� ،إمنا كناية عن
ال�شخ�ص الذي بلغ من العلم والتهذيب والتفكري مرحلة عالية من الن�ضج ،قبل �أن تتح ّول
ا�سم ملثل هذا ال�شخ�ص .هكذا يتالقى اجلذران  :الإره� ُ
�اف والثقافة يف عالقة
الكناي ُة �إىل ٍ
جديدة هي ال�سببية .باتت الثقافة مدخ ًال �إىل الإرهاف �أو منبت ًا للإرهاف.
ومن هذا القبيل جذ ُر كلمة ِت ْقن ِت ْقنِية� .صعدت الكلمة من ال ِّت ْقن وهو املاء اخلاثر
ال َك ِدر يف احلو�ض .لكن �إذا ُ�سق َيت به الأر���ض ج��ا َد ْت .و�صار لكلمة ال ِّتقن والإتقان معنى
التجويد والإج��ادة .ومن معاين ال ِّتقْن وال ّت َقَن كذلك الطبع والطبيعة .تط ّور معنى الإجادة
والإخ�صاب بو�ساطة ال ِّت ْقن �إىل معنى املهارة و�س ّر ال�صنعة .ومن هذا اجلذر ُنحتَت كلمة
تِقنية التي اعتُمدت كرتجمة لكلمة تكنيك �أو ِت ْكنِه يونانية الأ�صل.
ومن ظالل الفعل رهُ ف فهو ُمرهَف� ،أو من لوازمه و�صفاته  ،ال َّرتَل واملُ َرتَّل ،وتعني
ا ُ
ُ
فاملرهف ر َت ٌل
حل ْ�سن على َت�ؤدة ،عالمة على الثقة والو�صول والد ّقة وح�سن تنا�سق ال�شيء.
و ُم َر َّت ٌل .وال ّر ِتَل هو الط ّيب من ك ّل �شيء.
ثم ت��د ّرج معنى كلمة َر َت��ل وم�شتقاتُها وتط ّور مت�صاعد ًا ليغدو معنى ي��راوح بني
املقدَّ�س والف ّني .واكت�سبت الكلمة معنى االنتخاب وال��ذوق ودقة احلكم .رتّل الكالم تعني
ال�صلوات ترتي ً
�أح�سن ت�أليفَه و�أبانَه ومت ّهل .ر ّتل القر�آن ترتي ً
ِ
ال
ال تعني ت�أنّق يف تالوته ،ور ّتل
تغنّى بها .والرتتيلة عند امل�سيحيني هي ال�صالة امل ُ َر َتلة �أي املغنّاة.
ج  �أ ّما كلمة الفاره من َف ُر هَـ َفراه ًة و ُفروهة و َفراهية فهي مبعنى املالحة
واملهارة واحلذق .يقال امر�أ ٌة فارِهة �إذا كانت ح�سناء مليحة.
والفارِه من كان ن�شط ًا حاذق ًا .وهذه من �ضرورات الرتف .مبا � ّأن الرتف هو جتاوز
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واملادي ،يف م�سرية تعالٍ متوا�صل ،بقوة الرغبة واخليال والتف ُّرد وحركية
املُعطى الطبيعي
ّ
ِ
حلذق لتعني املالحة واحل�سن .وفتا ٌة فارِهة
احلذق .ال َفراهية وال ُفروهة فا�ضت عن معنى ا ِ
ت�شري �إىل احل�سناء الفتية البارعة .وال َفراهة دلي ُل حركة وت�صاعد يف م�ستوى هذه الرباعة.
ح�صا ٌن فارِه هو ال�ضامر املُ َد َّرب .وك ُّل فاره هو الأنيق الر�شيق ال�ضامر البارع .وال ُيج َت َلب هذا
بال ِحذْ ق وبراعة وجهد وتطلُّع.
تطورات املعنى الذي حتمله كلمة فارهة �أو فاره ال تنف�صل عن التطورات االجتماعية
والقيمية� .إذ مل تكن �صفة الفراهة تُط َلق على ما ُي َ�صنّف يف املرتبة الأوىل� ،سواء كان من
الب�شر �أو احليوان .امر أ� ٌة فارهة كانت تعني اجلارية احل�سناء البارعة .ومل يكن احل�صان
يو�صف ب�أنه فاره بل ما ُيعت رََب �أدنى منه .لكن مع تط ّور الرتاتب االجتماعي تط ّورت ا�ستعماالت
َ
كلمة فاره .وهي يف الع�صر احلديث تُط َلق على ك ّل فاخر متنا�سق ر�شيق .فيقال ح�صا ٌن فاره
ومركب ٌة فاره ٌة و�سيارة فارهة وح�سناء فارهة.
مع ذلك ف� ّإن هذا البيت للنابغة الذبياين ي�ست�شرف معاين الفراهة يف تعبريها عن
من ا َمل ِ
ح�س ِد
		
		�أعطى لفاره ٍة ُح ْل ٍو تَواب ُعها
الرتف :
واهب ال تُعطى على ّ
�إيقاع ال�ضوء
		

َب

هـ َ

َر

دات تغلب
م ّرة جديدة نالحظ غلب َة حروف ُمع َّينة على مفردات الترّ َ ف .وهي ُمف َر ٌ
فيها الأحرف املهمو�سة .تتالقى الباء والهاء والراء يف ت�شكيالت خمتلفة لت�س ّمي حاالت من
وطيب العي�ش.
الرتف ال يغيب ال�ضو ُء عنها وال االن�شراح والعذوبة
ُ
وح ُ�س َن .وهي �إىل دالالت ال�ضوء
ن�أخذ مث ًال ،بها بهاء فهو ّ
بهي وباهٍ ،معناها ت أ� ّلق َ
والإ�شراق والتم ّيز ،ت�ضمر معنى العذوبة وال ُي ْ�سر( .ويف بع�ض بلدان املغرب العربي يقال باهي
مبعنى ج ّيد �أو ح�سن ًا).
وال َبهار والباهر حتمل معنى ال�ضوء واحل�سن والإ�شراق والإدها�ش .وهي م�ستعارة
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من �صفات القمر وخ�صائ�صه  :بهَر القمر� ،أي غلب �ضو�ؤه �ضو َء الكواكب .وب َه َرت فالن ُة
غلبتهن ح�سن ًا .وك ُّل باهِ ر هو املعجِ ب الأخّ اذّ .ثم ات�سعت دائرة الداللة لت�شمل الأداء
الن�ساء،
ّ
والغالب املتف ِّوق  :جما ٌل باهر وجنا ٌح باه ٌر
والتفوق يف ميادين خمتلفة .وباتت تعني ال�ساط َع
َ
وح�ضو ٌر باهر .وتلتقي بها مفردات املت أ�لِق ،من ا أل َلق ،واملعنى الأ�سا�س لكلمة ا أل َلق هو الزينة
الباهرة فيقال ت أ� ّلقت املر�أة مبعنى تز ّينت .وت�أ ّلق الربق وا ْئ َتلق �أي ملع.
ومن هذه الكلمات ال � ِّروى وال� � ِّرواء ،وهو ح�سن املنظر يف ال َبهاء واجلمال .ومن
تفرعات هذا اجلذر الرتئية واملَر�آة واملَر�أىُ .يقال امر�أ ٌة لها ُرواء �إذا كانت ح�سنة املَر�أى واملَر�آة.
وتقرتب من هذه الداللة كلمات الرائع والروعة والأروع ،وهو من ُيعجِ ب بح�سنه �أو �شجاعته.
وتلتحق بهذه الطائفة من الكلمات ما ّدة ال ِّرهام ،وتعني املط َر اخلفيف الدائم.
والأَ ْرهَم هو الأخ�صب ،وهو كذلك اللني .واملعنيان من دالالت الرتف يف احلياة العربية� .أما
كلمة رهام فهي من �أ�صل تركي �أو فار�سي.
يح�سن .وباه ََجه تعني باراه يف ا ُ
حل ْ�سن والأ َلق .ثم
ح�س َن ُ
والبهيج .ب َهج يب َهج تعني ُ
انزلقت الداللة يف اجتاه الفرح والإ�شراق .باتت كلمة ابتهج تعني �شعر بالفرح.
�إيقاع ال ّر ْهو
َر هْ ـ ٌو    َر َف َل    َح َب َر
من الت�آلفات ال�صوتية الدا ّلة على الرتف مادة ال َّرهْ و .ال َّرهْ و هو ال�سري ال�سهل ،وال
وال�شراب،
الطعام
�سيما �سري اخليل .والعي�ش الراهي هو الطيب ال�ساكن الرافِه� .أرهى لهم
َ
َ
تعب عن ال�سهل املُ َي َّ�سر .و َتراهى القوم ،تعاملوا
مبعنى � َ
أدام��ه .واتّ�سع جمال الكلمة فباتت رّ
برفق ووداعة ونعومة .وهذا الإيقاع الوادع هو من ثمار العي�ش ال َّر ْغد امل ُ َ
رتف.
يعب عنه فعل ر َف��ل ير ُفل ،مبعنى ج ّر الذيل.
ومن عالمات ال ّتـرف والنعمة ما رّ
ح�سن ًا وتتبخترَ �إذا م�شت .ويف قامو�س ل�سان العرب هذا
وامر�أة َرفِلة هي التي جت ّر ذيلها ج ّر ًا َ
ي�سحبنْ َ من ُه ّدابه �أذياال»
البيت « :ير ُفلن يف َ�س َرق احلريرِ وقزِّ ه
َ
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يت�ضمن فعل يرفل يف داللته معنى �إيجابي ًا ُملزِ م ًا� .إذ يقال معي�شة رفلة وير ُفل يف
النعمة �أو يف ثوب العافية ،وال يقال ير ُفل يف الفقر مث ًال �أو املر�ض.
ومن الكلمات التي يتم ّثل فيها �إيقاع احلركة امل َرتفَة ،كلمة ‘ا أل ْون’ التي تعني
الرفاهية والرفق واالرتواء .لكن املُترْ َ ف وامل ُ ْرهَف �أبع ُد من الأ ْون و�أو�سع ،لأنهما بال حدود
ما داما ي�أمتران ب�أمر اخليال وحت ّوالت الأحوال ووجو ِه اال ْف ِتنان وطموح الرغبة ،وي�سريان يف
طريق التكا ُمل وال�صعود.
وت�ستح�ضر كلمتا الترّ ف واملُرهف فعل َحبرَ يحب ال�شي َء َحرباً مبعنى ز ّينه .وا َ
حلب
كي هو �أبعد من متحققٍ معينّ قابلٍ
واحلبري هو الثوب املو�شّ ى .لكن ُ
‘حبرِ َ ’ ت�شري �إىل م�سار ح َر ّ
للإجناز؛ فهي تعني موا�صل َة التح�سني والإتقان .حب ِّ
ال�شع َر او ا َ
وا�صل حت�سينه.
خل ّط تعني َ
وا َ
حل�ْب�رْ ُ وجم ُعها � ْأح�ب��ار هو العالمِ ال�صالح الذي ِ
يوا�صل التح�سني واالرتقاء يف
العلم .ومن م�شتقات َحب ،ا ُ
حلبور ،وهو ال�سرور والنعمة .حبرَ ه و� ْأحبرَ َ ه� ،س ّره .حب�ُ ،س ّر.
وحت�سن .وا َ
واحلِب هو ا ُ
حلب الذي ميثل حرك ّية التح�سني
وت�صاعد
َ
حل ْ�سن .وحت َ
ب تعني تز َّين َّ
ال ّتجويد هو من مقت�ضيات التم ّيز والتف ّرد ومن خ�صائ�صهما .وم�سرية الت أ� ّلق والرتف هي
م�سرية مت ّيز وفرادة.
�إيقاع ال ُّرواء
ِر و ى َر�أَ َد

ر َن َق َو ِر َف

َر َت َع

ال ِّروى هو املاء الغزير املُروي .والر ّيان �ضد العط�شانّ .ثم تط ّور املعنى يف اتجّ ا ٍه
جمازي .يقال فالن ر ّيان من العلم .وج ٌه ريان ،ن�ضري .ر ّيان تعني كذلك الأخ�ضر الناعم من
ّ
�أغ�صان ال�شجر.
وتلتقي بهذا املعنى كلمة ‘ر�أد’ و ‘ر�ؤود’ �أي ال َّرخْ �ص الن َِّ�ضر واملُرتوي املن ّعم .وهي
توحي بالت�أنيّ والنم ّو وال ُي�سر .فهي عن�صر يف عامل الرتف و�إن مل تكن من مقومات حركيته.
احل�سنة التي تنام حتى ال�ضحى .تُ�س ّمى الر�أد ت�شبيه ًا لها بالغ�صن ال َّر�ؤود.
وال َّر أْ�د هي �صفة لل�شا ّبة َ
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وقريب من هذه الداللة معاين ال � ّر ْو َن��ق ،من رن��ق .وهو �أ ّول ال�شيء وم��ا�ؤه .وهو
ٌ
ّ
الطالوة وا ُ
حل�سن والإ�شراق ،وما ُي ْج َت َلب بالعناية والت أ�نّق.
الوارف ،هو الظ ّل املمت ّد .و و َرف النبات اخ�ض ّل واهت ّز من الن�ضرةَ .و ْر ُف ال�شجر و
م�ستحب يف البيئة العربية .حديق ٌة
َو َر ُف ُه ،هو اهتزازُه وبهجتُهَ .و ِ َر َف الظ ّل ،امت ّد .وهو امتدا ٌد
ّ
الري والنعمة.
وارفة ،ن�ضرت نباتاتها واهتزّت وا�شت ّدت خ�ضرتها وبهجتها من ّ
لكن املعنى تط ّور يف اجتاه
املجازي وبات و�صف ًا للمعنوي
�أما الرفيف ،فهو اخل�صبّ .
ّ
املج�سد  :فتى ُ
رفيف الأخالق ،ح�سنُها.
غ ِري َّ
ر َتع ،ال ّر ْتع هو الأك ُل وال�شرب َرغد ًا يف الريف .وح�ضور الريف يف هذه الدالالت هو
ح�ضور متع ٍة وتن ّعم وخ�صب.
�إيقاع ال َّده�شة والإبداع
َط ُر َف

ده�ش  َب َد َع خلق

ذوق ر َوع

خلب

فنت

َط � ُرف و�أط��رف �أتى ُّ
َح�سن .والفعل يجمع
بالط ْر َفة� ،أي باحلديث اجلديد املُ�ست َ
املفاجىء �إىل املُده�ش .ومنه ا�شتُقّ املُط َرفّ ،
والطريف ،مبعنى الغريب النادر .وطوارِف
القرائح هي م�ستظ َرفات الأفكار واخلواطرّ .ثم اتّ�سع املعنى لينتقل من املعقول �إىل املح�سو�س
امللمو�س ،فامل ُ ْط َرف واملطارف ،رداء من احلرير.
ت�ستدعي هذه الكلمة خ�صائ�ص املده�ش واملبدَع واخل ّ
الق .فما ُيده�ش هو ما يحيرّ
بدع ،من َبدَع و�أبد َع مبعنى اخرتع فهو ُم ْب ِدع.
ويفاجىء بجماله �أو جودته وج ّدته وغرابته .وامل ُ ِ
واملبدَع هو املبت َكر غري امل�سبوق ،وامل�صنوع على غري مثال .والكلمة ت�ضمر التثمني العايل
الق بالتعبري احلديث .اخل ّ
القة واخل ّ
والإعجاب .ومثلها اخل ّ
عدم.
أوجد �شيئ ًا من َ
الق هو من � َ
وتعبري خ ّ
الق كان يقت�صر على و�صف خالق الكون ،ثم انتقلت الكلمة بانزياح جمازي لتعني
ُ
الفنّانة والفنان َّ
والرتف بو�صفه جتديد ًا دائم ًا ل�شروط
وكل مبدِ ٍع ُمبتكِر على غري مثال.
الإدها�ش والتف ّرد ي�ستدعي الإبداع واخللق.
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ومن ال�صفات التي تُ�ستَدعى يف هذا املجال �صفة الذ ّواقة ،وهي �صيغة مبالغة
م�شتقة من فعل ذاق وتذ ّوق .وتعني اخترب ،وم ّيز الطعوم وث ّمنها من فرط اخلربةّ .ثم تط ّور
املعنى يف اجتاه العموم والتجريد .ذ ّواقة ،وهي �صيغة مبالغة من ذاق وتذ ّوق ،تُقال للم�ؤنث
�صاحب جتربة ومعرفة وقدرة على التمييز ،رفي َع الذوق.
واملذ ّكر ،وت�صف من كان
َ
يقال «هو ح�سن ال��ذوق لل�شعر»� ،أي مطبوع عليه .ثم اتّ�سع املعنى لي�شمل ح�سن
االختيار وح�سن التن�سيق وامل�ؤالفة بني العنا�صر وبني الألوان.
وهذه اخلربات املتناق�ضة التي تت�ضمنها الكلمة متنح الذ ّواقة �صف َة اخلبري املُرهَف
العارف املثقّف رفي ِع املن�ش أ� واملكانة .ويف تط ّور تالٍ اكت�سبت كلمة ال��ذوق دالالت اجتماعية
وح�سن
ولطف املعاملة
خُ ُلقية لتعني دق َة الإدراك للأو�ضاع واملواقف الدقيقة �أو املحرِ جة،
َ
َ
الت�ص ّرف .يقال هو رفيع الذوق ومرهف الذوق.
ح�سن املنظر ،وهو الفرح
الأن�ي��ق والإناقة من جذر أ� َن��ق .والأ َن��ق هو يف الأ�صل ُ
وال�سرور .وتطورت دالالت الكلمة لتعني ك َّل ما ُيعجِ ب ح�سنُه .وت أ� ّنق يف �أموره ،جت ّود بها وجاء
فيها بال َع َجب .وت أ� ّنق يف الكالم �أو العمل �أجنزه بالإتقان واحلكمة .والإناقة والأناقة مبعنى
ا ُ
حل ْ�سن املُعجِ ب .وامل ُ َت َف ِّرد هو الذي ال مثيل له يف مت ُّيزه وقيمته.
ال َّر ْوعاء والأ ْر َوع ،و�صفٌ ملن ُيعجِ ب بح�سن املنظر وال�شجاعة .امر�أ ٌة روعاء ظاهر ُة
ذكي .والأروع من ُيعجب ب�شجاعته وبكل �صف ٍة
حي النف�س ٌ
ال ّر َوع واحل�سن .ورج ٌل �أر َو ُع و ُروا ٌعّ ،
إعجاب والده�شة .ومثلها ال َّر َوع والرائعة والرائع .فال ُر ْوع هو يف العربية �سوا ُد القلب.
ت�ستدعي ال َ
ويف �ساحة هذا املعنى جند كلمة اخل ّ
خل ْلب وهو حجاب القلب �أو
الب ،امل�شتقة من ا ِ
حجاب الكبد .خلَ َبه ي�صبح معناها احلريف �أ�صاب ِخ ْل َبه �أي �س َلبه �إياه وف َت َنه فهو فاتن وهي
يده�ش هو خ ّ
فاتنة .وكل ما يفاجىء و ُيعجِ ب �أو ِ
الب .ويف هذا ال�سياق جند كلمة ال�ساحر ،التي
ويفت ويبلبل �إذ يتجاوز م� َ
ي ّت�سع معناها املجازي ليغدو و�صف ًا ملا ُيده�ش نِ
ألوف اجلمال .وك ُّل ما
َل ُط َف م�أخذُ ه و َدقَّ معناه فهو ِ�سح ٌر ّ � « :إن من البيانِ َل�سِ حراً».

الآخر | ربيع 2012

�أدوني�س

�إيقا ُع ال ِغ ْبطة
الأريحية

ال�سرو اللَيان ال ُّنعمى
ّ

العريق

املده�ش النبيل

كرم الطبع.
الأريحية ،خَ �صل ٌة جتعل الإن�سان يرتاح �إىل الأفعال احلميدة .ومنها ُ
أريحي من كان وا�س َع اخللق منب�سط ًا �إىل املعروف.
والأ ْر َي��ح هو الوا�سع من ك ّل �شيء .وال ّ
ال��رواح ،ال��رواح��ة وج��دان ال�سرو ِر احل� ِ
�ادث عن اليقني .جند هنا اق�تران الفرح واالرتياح
بال�سجايا املعنوية كالكرم والرحابة و�سعة ال�صدر.
ال�سريّ  ،هو
ال�سرو ،مبعنى امل��روءة وال�شرف .والإن�سان َ
من هذا الأفق املعنوي ّ
الرفيع واملختار .ال�صفة م�أخوذة من �سراء كل �شيء� ،أي ما ارتفع وعال.
وال َّليان ،هو نعمة العي�ش ورخا�ؤه .يقال ،هو يف َليانٍ من العي�ش �أي يف نعيم.
«بي�ضا ُء با َك َرها النعيم ،ف�صاغها بلَيا ِنِه»..
ال ُّنعمى ،منها النعيم وال ِّنعمة وهو اخلف�ض وال ّدعة واملال .واخلف�ض هو ال ُي ْ�سر.
وجميعها انطلقت من معنى ال�سري ال�سهل والعي�ش ال�سهلّ .ثم تط ّورت دالالتها فيقال هو يف
نعمة من العي�ش �أي يف َليان من العي�ش �أو يف نعيم .ومنها فعل �أ ْن َع َم وهو العطاء والكرم.
وما يجمع بني هذه املفردات هو دالالت ال ُّنعومة وال ُي ْ�سر واللني .وهذه الدالالت مل
ت�ستق ّر عند منابعها وبداياتها املادية ،بل تطورت يف اجتاه دالالت معنوية خُ ُلق ّية جمالية ثم
دين ّية روح ّية .هكذا تطورت بدء ًا من هذه العائلة ت�سمية ال ّنعيم �أي اجلنة ،كما تط ّورت دالالت
النعمة وتن ّوعت بني الدنيوية والدينية يف امل�سيحية والإ�سالم .وحالة ال ِّنعمة هي يف التعبريات
ال�صفاء اخلال�ص ور�ضى اخلالق.
امل�سيحية حال ٌة روح ّية تعني ّ
�أ ّما ال ِغ ْب َطة فهي ال�شعور بح�سن احلال ،وهي �شعور يرافق النعمة وال�سرور.
ري ،هو الرفيع واملُختار .م�أخوذة من َ�سراة ك ّل
َّ
وال�س ّ
ال�سرو  :امل��روءة وال�شرفَّ .
�شيء� ،أي ما ارتفع منه وعال .وقريب من هذه الداللة كلمة العريق ،وهو من كان له �أ�ص ٌل
يف الكرم ،بخالف حديث النعمة .والعريق ال حاجة به �إىل املظاهر الفاقعة كي يتم ّيز .فهو
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يتم ّيز ِ
بخ رْبته املوروثة ب�أ�سرار الرتف و�أ�صوله .وتقرتب من هذا املعنى كلمة نبيل ،من فعل
ن َبل ين ُبل نبال ًة ،كان ذا ُن ْبلٍ �أي ذا نجَ ابة وف�ضل ،فهو نبيل .ومن هذا القبيل كلمات النادر
واملم َّيز واملده�ش.
طرب ،اهت ّز فرح ًا لدى �سماع املو�سيقى .زخرف ،ال ُّزخ ُرف ،هو الزينة والذهب .كل
ما ُز ِّوق و ُز ِّين فقد ُزخرِف .وزخرف الكالم مبعنى نظمه.
هكذا نرى كيف حتركت دالالت املعجم
احل�س ّي
ّ
اخلا�ص بالرتف من املا ّد ّي الأ ّويل ّ
نحو املرتَف املُ ْر َهف امل�شفَّف واملعنوي.
الرتف وحركية الداللة
املفردات التي تت�ضمن دالالت الرتف ال تقدم ما هو ناجز ٍ
منته وم�ستق ّر ،بل ت�شري
�إىل حركة ت�صعيد وتعالٍ على الرغبة اجل�سد ّية الأول ّية ،على الذات ،على احلاجة املبا�شرة،
واحل�سي .هذه املفردات �أو الأفعال لي�س لها قانون وال
على االرتواء والتهالك يف طلب املتعة
ّ
ح ّد وال ا�ستقرار لدالالتها .فهي فعل الغواية التي ت�سقط �إن مل تبقَ متج ّددة .وهي النداء الذي
بنت احللم وهي يف الوقت نف�سه أ� ُّمه ،ا ُ
حللم الذي يتج ّدد وال يتك ّرر.
ال يتو ّقف .والغواي ُة هي ُ
�إنها الغواية التي ت�أخذ �صاح َبها يف رحل ٍة يتناوب فيها ال�شوقُ والإغراء والتمنُّع وال َّتعايل.
وما الغواي ُة �إن مل تفاجى ْء وتلقِ �سح َرها ؟ ومن � ّأي املنابع يجيء ال�سحر �إن مل
يرفده اخليال بال تو ّقف ؟ لكن ال�صطياد املُتَخَ َّيل ال ب ّد من �أن تُ�ستَنفَر الأهليات واملهارات،
ْ
و ُي�ستَنفَر الإبداع.
يلتم�س
كلمات ال�ترف هي لذلك عالمات م�سرية ال تتوقف ،م�سري ِة الإن�سان �إذ
ُ
ُ
الباه َر املُ�شتهىُ ،
املادي امل�ستق َّر املكتمل �إىل املتح ِّرك غ ِري املكتمل ،الذي ال يتو ّقف عن
فينقل َّ
النداء والإغراء والإغواء.
ٍ
كلمات و�أفعا ًال متحركة ال��دالالت� .إنها ما ال
هكذا تتم ّيز كلمات ال�ترف بكونها
يتو ّقف عن االبتعاد عن من�شئه ،وال ّتعايل على غريزته يف �سبيل ٍ
مزيد من حتري�ض ال ّرغبة
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ّ
وي�شف
وي�س َت ْولد الرغبة
وا�ستثارة احللم .هي ما يبقى ُم�شتهى ،ما يح ّر�ض ويثري اخليا َل ْ
يكف عن مفارقة �أ�ص ِله ومن َبته .ما ي�سافر بال تو ّقف
وينادي .كلمات الرتف ت�شري �إىل ما ال ّ
نحو غاي ٍة ال يكون لها بلوغ� .إذ ما املرهَف امل� َ
ترف �إذا تك ّرر وت�شا َب َه وغدا عا ّم ًا ُمبتَذ ًال ؟ ما
ُ
إعجاب والرغبة ؟ �إن مل يتف ّرد ؟ وكيف يتف َّرد �إن مل يتجدّد،
املرتف �إن مل يح ّر�ض الده�ش َة وال َ
املزيد من الإتقان البتدا ِع َم ٍ
�إن مل يتطلبِ
زيد من الإرهاف ،فال يتوقَّف مت ّي ُزه ؟
َ
لكن اخليا َل هو ما ُيعيد ت�شكي َله ليو َلد ك َّل مرة من جديد.
العا ُمل ناجِ ز ومكتملّ .
اخليال هو منب ُع ال َفرادة ،ل ّأن اخليال كاحللم ال يك ّرر �أفعاله ومنجزا ِته .فال � َ
إدها�ش للمك َّرر
امل�ألوف مهما غال �أو عال يف ال�صنعة واملادة .ال ب ّد من تف ُّرد لبلوغ الإدها�ش .وما الذي ي�ستدعي
الإدها�ش ويغري باالبتداع ؟ �إنه الهيا ُم والْتما�س الفرادة وال فراد َة �إال يف املبتدَع.
من هنا � ّأن الرتف ال يتم ّثل يف الكرثة ،بل يف النوع والكيفية والتج ّدد املتوا�صل؛
املرهفة،
هو يف ال ّتعايل الدائم على ثقل املا ّدة الأولية والغريزة الأ ّولية ،التعايل ّ
بفن احلياة َ
بالتخ ّيل املبدِ ع الذي يح ّر�ضه حافز الرتف.
لكن اخللق هنا لي�س خلقَ مادة من عدم ،بل خلقُ
لنتذ ّكر � ّأن فعل بدع يعني خلق؛ ّ
حال ٍة ال تتو ّقف عن احلركة وال�صعود والتج ّدد و�إبدا ِع �صورة على غري مثال؛ �صورة ت�ستقي
خال�صات ما ث ّمرته الع�صور من مهارات وقدرات على االبتكار.
ويف الإب��داع واالبتكار ال حدود �إال حدود احللم –�إن كانت للحلم حدود– لذلك
ف�إن الإبداع ال ير�ضى بغري الفرادة والتفرد ،من هنا �أنه ي�ستدعي التجديد بعد التجديد.
وهذه ر�سالة الرتف العليا.
لكن الزمن عد ّو اجلديد ،و�سرعان ما يحيله �إىل
فالرتف هو �أن تبقى يف اجلديدّ .
م�ألوف ّثم �إىل قدمي .لذلك ال جديد غري املتجدد بال توقف .ومن �أين يولد اجلديد �إن مل يكن
ُ
احلقول الغريبة وتتالقى لتتوا�صل الإزاح ُة من
من الرغبة احلافزة التي با�شتعالها تُقت ََحم
حقل �إىل حقل .من الطبيعة �إىل اخليوط ومن اخليوط �إىل الن�سيج ،ومن الن�سيج الب�سيط �إىل
فن الت�صوير .ومن امللب�س والعمارة �إىل النحت ،ومن الكالم
اخل ّز والديباج .ومن هذين �إىل ّ
�إىل ال�شعر ،ومن ال�شعر �إىل املو�سيقى ،يف حركة جتدد وت�صاعد دائمني.
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الرتف ،ن�شيداً للمادّة

يتك�شّ ف لنا ه��ذا امل�سار �إذا تتبعنا م�ف��ردات ال�ت�رف وه��ي تنه�ض �ش�أن معظم
املفردات ،من احلياة املادية ،والبدائية �أحيان ًا ،يف اجتاه املعنوي .لكنها ت�ستقي من اخليال
لتناف�س احللم .من �إجل ذلك تلتم�س معاين العل ّو وال�شفافية والتجدّد والإره��اف واللمح
والتعامل الفني الإبداعي الأخالقي مع املادة مو�ضع اال�ستهالك.
ذلك � ّأن الرتف ،هو جوهري ًا ،ثقايف يقوم على التحويل املت�صاعد ،حتويل احلاجة
الغريزية الأولية �إىل فعل ان�ضباط وحت ُّكمّ ،ثم �إىل فعل اكتفاء ،ومن االكتفاء �إىل التعايل
إبداعي يقف بني احلاجة واخليال.
والت�أنيّ وال�شراكة ،ف�إىل قطاف ذوقي وتبادل ،وفعل � ّ
الرتف هو التم ّيز بالكيفية� ،أي بالفعل وال�شعور واخليال �أو ما ي�ضيفه الإن�سان
�إىل املادة الأولية واحلالة البدئية �شك ًال ومعنى .من هنا � ّأن الرتف هو جوهري ًا مت ّيز فردي
وعم.
مهما ات�سع نطاقه ّ
الرتف بو�صفه ف ّناً
الفنّ بو�صفه ترفاً
الن�ص بالكلمة التي ميكن القول �إنها تراود معجم الرتف �أو ت�صبو
نختتم هذا ّ
�إليها معاين مفرداته ،نعني كلمة فنّ  .ميكن �أن نقدم تعريفات عديدة لكلمة فنّ دون �أن نطمح
�إىل ح�صر معانيها �أو حتديد العالقة بني الرتف وبينها.
وكما ر�أينا لدى تتبع اجلذر الذي ولدت منه كلمة ‘ثقافة’ وبدء ًا منه ر�سمت �س ّلم
ٍ
درجات داللي ًة متع ّددة،
دالالتها ،ف� ّإن كلمة فنّ –كمادة معجمية– قد �صعدت ،هي اي�ض ًا،
واخرتقت حقو ًال حيات ّية ،وا�ست�شرفت �آفاق ًا �إبداعية ،حتى بلغت رتب َة املعنى ِّ
املتعدد املُ َحيرّ
الذي تق ّدمه كلمة فنّ يف مفهومها املعا�صر.
انطلق فعل َف ََّن ال�شي َء َف ّناً من معنى ز ّين .وفنَّ ر�أ َيه تعني ل َّونه ومل يث ُب ْت على ر�أي.
تلوين الر�أي يف اتجّ اه تلوين امل�ساحات والأ�شياء وت�أليف ال�صور واملرئيات وامل�شاهد
ّثم تد ّرج ُ
و�إلبا�سها �أخيل َة �صاحبِ الر� ِأي �أو الت�ص ّور ومعارفَه واختبارا ِته ور�ؤاه و�صو ًال �إىل مهاراته.
كلمة ‘فنَّ ’ العربية ،التي مل تكن لها عالقة مبفهوم الفنّ والإبداع يف بداياتها ،قد
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غدت ت�سمي ًة لهذا املفهوم وجمملِ ِ
تاريخه وجتلياته يف خمتلف احل�ضارات.
َ
ملاذا نورد كلمة فنّ �ضمن قامو�س الرتف ؟ هذا �س�ؤا ٌل قد ُيط َرح علينا ،مبا � ّأن
مبحث الفن لي�س مو�ضوع هذه املداخلة.
ونحن نطرح �س�ؤا ًال مقاب ًال  :كيف ميكن �أن نتنا�سى الو�شائج التي قامت دائم ًا بني
الفنّ وبني الرتف ،كما تقدم هذه املقالة معناه وعامله .وكيف يكون الرتف منقطع ال�صلة
بحوافز الفنّ  ،ومن�شئه ،ما دام الرتف ،كما ق ّدمنا �صورته ،مي ّثل فنّ احلياة ،وحتويل حلظاتها
وعنا�صرها �إىل م�شروع مت ّيز و�إىل م�سرية �إبداعية ؟
َ
يتوجه �إىل املتاحف واملعار�ض ،و�إن كانت
القول � ّإن
الرتف م�شرو ٌع فنّي ال يعني �أنه ّ
عنا�ص ُره ومظاه ُره قد تنتهي �إليها .لكنه متى انتهى �إىل املتاحف �أَ�سق ََطت هذه عنه �صف َة
َ
الرتف ميتاز ب�أنه متح ِّرك
الرتف كحياة و�أ�سلوب حياة ،و�أحالته تاريخاً للرتف .وذلك ل ّأن
يف الزمن ،معا�ص ٌر دوم� ًا ،متط ِّو ٌر يف اتجّ اه حجب القيمة املادية ل�صالح التعبري وال�شراكة
والقيمة املعنوية.
الفنّ بدوره لي�س ترفاً خال�ص ًا ،ولكنه غ ُري منقطع عن حوافز الرتف ،ذلك العامل
االفرتا�ضي ،وما يعم ُره من ذوق و�إرهاف وابتداع وما يو ّلده من متعة نف�سية .الفنّ والرتف،
يف ر�ؤية هذا الن�ص� ،شقيقان ينهالن من �شوق الإن�سان �إىل ما يتجاوز املتحقق .و�إذا كان الفنّ
يتطلع �إىل العل ّو على الزمان وجتاوز املحدود ومطاردة املعاين اخلالدة ،ف� ّإن الرتف ابتكار ملا
يجدد الوقت وما يعطي ك َّل �شكل وحركة مت ّيز ًا ومعنى .لكن ال تداخل ،كما �أنه ال ف�صام وال
تر�سيم للحدود الفا�صلة بني الفن والرتف .بل هو �س�ؤال ينبغي �أن يظ َّل �س�ؤا ًال .لكن ميكن
َ
القول بال حتفُّظ :
الرتف هو ُّ
فن احلياة يف املعنى.
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ج ّرة الغزالن (� 68,7 x 135,2سم ).من ق�صر احلمراء ،القرن  .14خزف
ذهب مع �صورة لغزالتني على جانبي �شجرة احلياة وكتابات ل ّينة بعبارة
ُم َّ
ال ُيمن والإقبال وتوريق وزخارف هند�سية.
متحف احلمراء بغرناطة.
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االحتفاء بال�صورة معرف ًة وجما ًال يف الفل�سفة العربية
الفكر الفني العربي والأن�سنة الأوروبية

يف ع�صر ازدهار احل�ضارة العربية والإ�سالمية بني القرنني التا�سع والرابع ع�شر
غني حول الإن�سان نابع من الذات العربية وانفتاحها على الآخر اليوناين
للميالد ت�شكل مفهوم ّ
القدمي وعلى ثقافات �شرقية أ�خ��رى ،قدمية كانت �أم معا�صرة لتلك الفرتة املديدة .غذّى
هذا املفهوم يف ما بعد �آخ َر جديد ًا خالل ن�شوء النه�ضة الأوروبية يف �شمال املتو�سط .فقد
ميكن القول �إن مفهوم الإن�سان ووعيه بذاته وبقدراته يت�سع تاريخي ًا وال يكف عن التوحد حتى
حلظتنا الراهنة ،حني نحيا ظاهرة العوملة بكل ما فيها من مالب�سات �إيجابية و�سلبية .ولكون
الإن�سان �صان َع �صو ٍر دائم ًا (لفظية و�صوتية وب�صرية) ،دون �أن ُي�ستثنى الإن�سان العربي ،ف�إنه
يتعلق عرب ال�صور بعامليه الداخلي واخلارجي ويخلقهما ب�أغرا�ض عدة ،طق�سية ،ودينية،
و�سلطوية ،ورمزية ،وتعبريية ،وجمالية ،وتلذذية ،وغريها ،فرد ًا وجمتمع ًا ،نرى من املفيد
�إعادة النظر باالهتمام اخلا�ص الذي �أعاره الفال�سفة العرب للت�صوير ومهامه يف �صياغة
مفهومهم عن الإن�سان� ،آم ًال �أن ن�ساهم يف تبديد بع�ض الغمو�ض ال�سائد يف تقدير املوروث
الفني العربي ،الذي ميثل قمة من قمم تاريخ الفن ال ينفك عن وعيه بطبيعة الت�صوير الفني
و�آفاقه االجتماعية واجلمالية.
1

الفال�سفة العرب يف خطاب بيكو الت�أ�سي�سي للنه�ضة الأوروبية

وجهه �إيل �أحد �أع�ضاء جلنة حتكيم ر�سالتي
يخطر على البال دوم ًا التنبيه الذي ّ
للدكتوراه ،وهو �أ�ستاذ �سابق يل عالمِ ٌ وحمبوب ،ملا عار�ض �إ�ستعمايل يف بحثي حول تاريخ علم
اجلمال عند العرب مفهوم «الأن َْ�سنَة العربية» ،غري املنا�سب يف نظره ،واقرتح علي مطالعة
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«خطاب حول كرامة الإن�سان» للمفكر الإيطايل بيكو ديال مريندوال ( 1494-1463م) ،الذي
ُيعترب الن�ص امل�ؤ�س�س لنزعة الأن�سنة الأوروبية ،الأن�سنة ‘احلقيقية’ يف ظن م�ؤلفني كُثرُ  .اعتقد
�أ�ستاذي �أن العرب مل يعتمدوا برنامج �أن�سنة على م�ستوى برنامج هذا املفكر النه�ضوي ،بيكو،
و�ضوح ًا وت�أثري ًا .معلوم �أن بيكو �أعلن يف خطابه امل�شهور الذي ينعته البع�ض «ببيان الإن�سان
احلديث» ،عن علو الإن�سان على كل املخلوقات و�أنه ي�صنع نف�سه بو�صفه مركز العامل� ،أو
الرابط بني العلي (اهلل) وال�سفلي ،ما مي ّكنه من االرتقاء �إىل �أعلى درج��ات الوجود �أو
الهبوط �إىل �أدناها .لكن ،حني اطلعت على خطاب بيكو� ،أذهلتني �سطوره االفتتاحية املثرية:
«�أيها الآباء ال�شرفاء  :لقد قر� ُأت يف كتابات العرب ما ح�صل للم�سلم عبد اهلل ،الذي �سئل عما
هو �أجدر بالإعجاب يف م�سرح هذه الدنيا ،و�أجاب ‘ :لي�س ثمة
�شيء �أجدر بالإعجاب من الإن�سان’.ويف هذا الر�أي يتفق بحكمة
1
مريكيوري [�أي هرم�س] �‘ :إن الإن�سان ملعجزة عظيمة’».

�صفحة من خمطوطة كليلة ودمنة
ت�صور «ال�سلحفاة والبطتني» ب�أ�ساليب
مدر�سة الر�سم العربية ،نهاية القرن 13
�أو بداية القرن  ،14مكتبة باري�س الوطنية.

من امل�ؤكد �أن «امل�سلم عبد اهلل» املذكور هو عبد اهلل
ابن املقفع (غور )9/757-6/720 ،و�أن الفكرة التي يوردها بيكو
مقتب�سة من مقدمة ترجمة ابن املقفع عن كتاب كليلة ودمنة،
حيث يروي امل�ؤلف-الرتجمان الفار�سي الأ�صل ق�صة الطبيب
برزويه ويعرب خاللها عن بع�ض الأفكار الرئي�سة لنزعة الأن�سنة
فكرت يف
التي �سيعود �إليها املفكر الإيطايل بعد �سبعة قرون « :فل ّما ُ
2
إن�سان هو �أ�شرف اخل ْلقِ فيها و�أف�ض ُله». ...
الدنيا و�أمورها و� َّأن ال َ
كان ابن املقفع قد در�س يف الب�صرة بالعراق واحرتف الكتابة
خدمة لبع�ض �سادة زمنه ،و�أ ّل��ف كتابي الأدب الكبري والأدب
ال�صغري ،ولعله كان �أول من �أدخل املنطق الأر�سطي يف العامل
الإ�سالمي مرتجم ًا عما ي�سمى ب�أرغانون �أر�سطو (جمموعة
كتبه يف املنطق) للخليفة العبا�سي املن�صور .يف �شخ�صية ابن
املقفع الفريدة جند ،يف مطلع م�سار الفكر العربي ،العنا�صر
الأ�سا�سية لتيارات الأن�سنة القادمة �شرق ًا وغرب ًا  :االهتمام
بالكتب والأدب والرتبية ،الدعوة �إىل تفعيل العقل باال�ستناد �إىل
املنطق الأر�سطي ،وبالتايل الدفاع عن الفل�سفة و�ضرورة ال�شك
يف التفكري ،ولزوم طلب العلم يف ثقافات �أُخَ ر (من اليونان
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والفر�س ،الخ) ،مهما اختلفت املعتقدات والأفكار .ومن �أجل ك�سب معارف الآخر ح ّبذ ابن
املقفع عملية الرتجمة ومار�سها .و�أعربت هذه الأن�سنة العربية الأوىل �أي�ض ًا عن القيم املعرفية
والرتبوية والتلذذية للت�صوير الفني ،فقد كتب ابن املقفع يف مقدمة كليلة ودمنة عينها �أن
لهذا الكتاب �أربعة �أغرا�ض� ،أولها و�ضع فحواه «على � ِأل�سنة البهائم غري الناطقة لي�سارع
ُ
فت�ستمال به قلوبهم له» ،ثانيها «�إظها ُر خَ ياالت احليوانات
لقراءت ِه �أه ُل الهزلِ من ال�شبان
لقلوب املُ ِ
ِ
ِ
هم علي ِه �أ�ش َّد يف تلك
يكون �أُنْ�س ًا
ب�صنوف الأ�صبا ِغ والأل��وانِ ِل َ
لوك ويكون ُ
حر�ص ْ
يكون على هذ ِه ال�صف ِة في َّت ِخ ٌذ ُه امل ُل ُ
وك وال�سوق ُة فيكثرُ َ بذلك انت�ساخُ ُه
ال�ص َورِ» ،وثالثها «� ْأن َ
ُّ
وال َي ْب ُط َل فيخ َلقَ على مرو ِر الأ َّي ِام ،ولينتف َع بذلك املُ َ�ص ِّو ُر والنا�سخُ �أبد ًا ،والغر�ض الراب ُع وهو
ِ
خا�صة 3».ورغم �أ ّن��ه مل ت�صلنا
خم�صو�ص
الأق�صى
ٌ
بالفيل�سوف ّ
�صور الن�سخة الأ�صلية لرتجمة ابن املقفع عن كليلة ودمنة� ،إال
�أنه توجد هناك ن�سخ �أخرى له ولكتب �أدبية وعلمية عديدة مزينة
ب�إ�سهاب ودقة بالت�صاوير ومبختلف �أنواع اخلط وتخاطيط الرق�ش
والتواريق .وغاية ا�ستخدام الت�صاوير يف مثل هذه الكتب الأدبية
عب عنه ابن املقفع و�أخ��رون� ،شد القلوب �إىل
و�سواها هو ،كما رّ
فحوى تلك الن�صو�ص وترويج املعارف املنطوية فيها بطريقة
ممتعة (كالم ًا و�صور ًا)� ،سعي ًا �إىل تنوير احل ّكام واجلمهور وبناء
جمتمع �أف�ضل.
وبعد ب�ضعة �سطور فقط ،يذكر بيكو النبي حممد وقو ًال
من�سوب ًا �إليه مبعنى �أنه من يحيد عن �شرع اهلل يتحول �إىل بهيمة،
م�شيد ًا ،م�ؤلفنا الإيطايل ،بـ «العقل امل�ستقيم» و«التعقل الروحاين»
الذي يخ�ص بالإن�سان ويتيح له ّ
بتخطي نف�سه البهيمية.
يجدر التنويه هنا بروح بيكو املنفتحة على عقيدة الآخر
امل�سلم ،ال��روح التي �أدت به لدرا�سة القر�آن نف�سه يف م�صحف
منحه �إ ّياه معلمه الفيل�سوف الأفالطوين املحدث مر�سيليو في�سينو
( .)1499-1433ثم ،ير�سم بيكو م�سار املعرفة العقلية العاملي
وي�ستدعي الفال�سفة العرب الكبار يف هذا التق�سيم الثالثي:4
« 1فال�سفتنا [يعني املنتمني �إىل الرتاث امل�سيحي الالتيني]،
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الذين و�صلتهم الف�سل�سفة يف �آخر �ساعة» ،وهم فال�سفة «املدر�سية»� ،أو «ال�سكوالنية»� ،أمثال
توما الأكويني و�ألبريت الكبري (القرن  12م).
« 2وبني العرب ،ثبات ال ُيناق�ض عند ابن ر�شد ووقار و�إمعان النظر عند ابن باجة والفارابي؛
5
وعند ابن �سينا ي�شعر املرء بالإلهي وب�أفالطون»؛
 3ويف النهاية « :عند اليونانيني ،الف�سلفة نقية و�سليمة دوم ًا» ،ويورد هنا �أ�سماء �سيمبلي�سيو�س
ومت�سيتيو واال�سكندر الأفرودي�سي وتيوفر�ست و�أمونيو�س ،الذين كانوا بدورهم من م�صادر
الفال�سفة العرب .من امللفت لالنتباه �أن بيكو �صنّف كبار الفال�سفة العرب يف املرحلة الثانية
مل�سار الفكر الفل�سفي بعد انطالقه يف اليونان وقبل �أن ين�ضم �إليه مفكرو الغرب الالتيني،
الذين ا�ستندوا بالفعل �إىل الرتجمات الالتينية ال�شائعة عن بع�ض م�ؤلفات ه�ؤالء الفال�سفة
ال ُك ّتاب بلغة ال�ضاد ،وناق�شوا فيها يف مدار�س �أوروبا قبيل انبثاق النه�ضة الأوروبية وبعدها.
 2ملكات النف�س التخييلية والفنية لدى الفال�سفة العرب
يتجلى يف �أعمال الفال�سفة العرب الذين يومئ �إليهم بيكو اهتمام بالغ بعلوم الآخر
لتحديد ان�سانهم املثايل واملجتمع الأف�ضل ،كما ت�شغل الطبيعة الفنية لهذا الإن�سان ووعيه
اجلمايل جزء ًا ال ب�أ�س به من م�شروعهم الفكري .لقد �أطرى ‘�أول فيل�سوف الإ�سالم’� ،أو
‘فيل�سوف العرب’ ،الكندي (كوفة ،حوايل  874-796م)� ،إطرا ًء قوي ًا على �أر�سطو ومن �شارك
قبله يف تقوية معرفة الإن�سان ،على حد قوله ،وعقب عليه بهذا املبد�أ الإن�سنوي بامتياز « :وينبغي
لنا �أن ال ن�ستحي من ا�ستح�سان احلق واقتناء احلق من �أين �أتى و�إن �أتى من الأجنا�س القا�صية
عنا والأمم املباينة ،ف�إنه ال �شيء �أوىل بطالب احلق من احلق» ،6م�ضيف ًا تنديد ًا �شديد ًا �ضد
االنتهازيني والتجار بالدين «من �أهل الغربة عن احلق ( )...ولدرانة احل�سد املتمكن من
�أنف�سهم البهيمية واحلاجب ب�سدف �سجوفه �أب�صار فكرهم عن نور احلق وو�ضعهم ذوي
الف�ضائل الإن�سانية ،التي ق�صروا عن نيلها وكانوا منها يف الأطراف ال�شا�سعة ،ملو�ضع الأعداء
احلربية الواترة ،ذب ًا عن كرا�سيهم امل��زورة التي ن�صبوها عن غري ا�ستحقاق بل للرت�ؤ�س
والتجارة بالدين وهو عدماء الدين ( )...لأن من اتجّ ر بالدين مل يكن له ويحق �أن يتعرى عن
ً 7
الدين من عاند قنية علم الأ�شياء بحقائقها و�سماها كفرا».
بذل كاتب هذا الكالم ن�سفه جمهود ًا كبري ًا لت�أقلم علوم الأوائل يف املجتمع العربي
و�إمناء العلم فيه ،ومن �أجل ذلك د ّون يف �شتى العلوم  :الريا�ضيات والأفالك وكافة �ش�ؤون

الآخر | ربيع 2012

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�شيز

الفل�سفة ،وال�سيا�سة والأخالق واملو�سيقى (التي كتب عدة ر�سائل فيها) ،عالوة على �شرح
لـ كتاب ال�شعر لأر�سطو (مفقود للأ�سف) .وكان ‘�أول فيل�سوف الإ�سالم’ كذلك من رواد
الأدب الأخالقي العربي امل�ستلهم من أ�خ�لاق الآخ��ر اليوناين ،و�سلك م�سلك جلينو�س يف
كتيبه املعنون دفع الأحزان ،الذي �سي�ؤثر يف «تهذيب الأخالق» مل�سكويه .ويجدر ِذك ُر �أنه ُنقلت
بع�ض ت�أليفاته يف علم النف�س وما بعد الطبيعة والأخالق �إىل اللغة الالتينية ،بينها الرتجمة
التي قام بها خرياردو الكرميوين ( )1187 -1114عن كتابه يف العقل .وو�صف الفيل�سوف
والريا�ضي النه�ضوي الإيطايل جريوالمو كاردانو ( )1576-1501الكندي ب�أنه «واحد من
�أعظم العقول االثني ع�شر ».ومل ت�صل لنا من انتاجه الغزير ،الذي يحتوي على علم النف�س
والأخالق واملو�سيقى ونظرية ال�شعر الأر�سطي ،وبالتايل التنظري يف ال�صنائع املحاكية� ،إال
ن�سبة �ضئيلة منه.
وحل�سن احلظ متلأ هذا الفراغ �أعمال الفارابي (املتوفى يف  949م)‘ ،الفيل�سوف
الثاين’ (بعد �أر�سطو) ،تطبيق ًا مل�شروع فل�سفي يبلغ الرتابط بني ال�سيا�سة والأخالق وعلم
النف�س والن�شاط الفني الإن�ساين فيه �إىل ن�ضوجه عرب ن�سق معريف يوحد يف �إطار �إ�سالمي-
عربي مفتوح بني �آراء �أر�سطو و�أفالطون� .أعاد الفارابي حتديد الإن�سان ب�أبعاده االجتماعية
(املدينة الفا�ضلة) والعلمية (كتاب �إح�صاء العلوم ،الذي ترجمه �إىل الالتينية خرياردو
الكرميوين� ،أو ًال ،وخوان من ا�شبيلية ،ثاني ًا ،وكالهما يف القرن  12م ).والفنية .انطالق ًا من
كتاب اجلمهورية لأفالطون ،على غرار ما فعله الكندي وبعده ابن ر�شد ولكن بر�ؤية مغايرة،
خطط الفارابي مدينة فا�ضلة متحى يف ح�ضنها الفوارق بني الأنواع الب�شرية واملعتقدات .يف
تلك املدينة مبقدور كل �إن�سان (ذلك املخلوق االجتماعي بامتياز) �أن ي�ستكمل «�سعادته» ،و�أن
«ي�صري �إالهي ًا بعد �أن كان هيوالني ًا» 8,املبد�أ الذي �سيكرره بيكو بتعابري م�شابهة.
يف هذا امل�ضمار �أن�شاءت الفل�سفة العربية علم نف�س عربي مبني على �أ�صول كتاب
النف�س لأر�سطو ،الذي ف�سره وعلق عليه كل الفال�سفة العرب من الكندي حتى ابن ر�شد.
تتكون النف�س الإن�سانية هنا من قوى مت�صلة فيما بينها ،بد�أ من احلوا�س اخلم�س ،تتبع ًا
باحل�س امل�شرتك والذاكرة واملخيلة ،وانتهاء بالعقل .هذا التكوين النف�سي مييز الإن�سان عن
احليوان وي�ؤهله للح�صول على الكمال اخلا�ص به (وحتى االت�صال بالعقل الفعال) وامل�شاركة
يف بناء املدينة الفا�ضلة .يف علم النف�س العربي يقوم كل من الإدراك احل�سي واحل�س امل�شرتك
واملخيلة بدور معريف وت�صويري وفني ف ّعال بحكم العقل ويف خدمته ،و�سيغدو تنظريهم
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لتلك القوى �أ�سا�سي ًا يف ن�شوء علم اجلمال يف الغرب �إبان عهد النه�ضة الأوروبية ،حني مت
نقل �أعمال الفال�سفة العرب يف النف�س �إىل اللغة الالتينية (ال �سيما بع�ض م�ؤلفات الكندي
والفارابي وابن �سينا وابن باجة وابن ر�شد) 9.و�سترتك تلك املفاهيم ب�صمة عميقة �أي�ض ًا يف
عهد التنوير الأوروبي يف القرن الثامن ع�شر امليالدي ملا اكتمل علم اجلمال علم ًا قائم ًا بحد
ذاته .يف ر�ؤية الفال�سفة العرب يبلغ الإن�سان درجة الكمال ،وهو اجلمال اخلا�ص به ،كما
ذهب �إليه الفارابي ،ب�أفعاله ال�سلوكية والعلمية والعملية .ال�صنائع �ضرورية للمدينة ،ولكل
�صناعة وظيفة تخ�صها فيها .و�أ�شرف ال�صنائع الفل�سفة ،التي ال بد �أن تحُ كم املدينة بحكمها.
يندرج يف هذا ال�سياق اهتمام الفال�سفة العرب بـ كتاب ال�شعر لأر�سطو قبل �أن يعني به مفكرو
النه�ضة الأوروبية وفنانوها .لقد �أ ّلف �أغلبية الفال�سفة العرب املذكورين يف خطاب بيكو
ومرتجمني �آخرين ،تفا�س َري مف�صلة لهذا الكتاب النادر .فابتداء من ابن املقفع ،الذي يرجح
�أنه تناول كتاب ال�شعر �ضمن �شرحه لكتب �أر�سطو يف املنطق ،الذي ُيعد ال�شعر �آخر �أجزائه
بعد البالغة ،وتبع ًا بِعدي ومتى( 10زميل الفارابي) ،ورمبا الكندي ،ثم الفارابي وابن �سينا
وابن الهيثم وابن ر�شد ،فيما ي�شكل عملية منتظمة ومتوا�صلة لتهيئة نظرية املحاكاة الأر�سطية
يف الثقافة العربية .لنربز هنا كيف و�سعت �شروح العرب لـ كتاب ال�شعر رقعة التنظري يف
الفن �ضا ّم ًا الفنون املحاكية (العاملة بالكلمة �أو ال�صورة �أو الأحلان �أو الرق�ص) ،وتو�ضيح ًا
للوظائف الرتبوية واللهوية التي تلحق بها .بد أ� الفال�سفة العرب بتبديل مفهومي امل�أ�ساة
وامللهاة من الأ�صل اليوناين باملدح والهجاء ال�شعريني ،تخلي ًا عن امل�سرح لعدم وجوده يف
املجتمعات العربية يف طبعه اليوناين والروماين القدمي؛ بيد �أنهم حافظوا على التعاليق حول
فنون الت�صوير والنحت واملو�سيقى لأنها فنون منت�شرة يف حميطهم بالإ�شرتاك مع الفنون
11
العربية الأخرى� ،أعني اخلط والرق�ش والزخرفة والب�ساتني ،وغريها.
وبعد تعريفهم ال�شعر ب�أنه �صناعة قائمة على املحاكاة والتخييل والوزن والقافية� ،أي
على مقومات معنوية وح�سية ،يجمعونه ،مثلهم مثل �أر�سطو ،ب�صنائع �أخرى ب�صرية ومو�سيقية
ت�ؤدي كلها مهمة تعليمية يف تكوين الإن�سان فردي ًا واجتماعي ًا .فكما �أ�شار �إليه �أر�سطو ،يعترب
الفال�سفة العرب �أن املحاكاة را�سخة يف طبع الإن�سان و�أنه يحاكي منذ ال�صغر الأ�شياء و�أحوال
النف�س بو�سائل متعددة .نقر�أ ،على �سبيل املثال ،يف ترجمة عدي «�أن النا�س قد ي�شبهون
ب�ألوان و�أ�شكال كثرية �أو يحاكون من حيث �أن بع�ضهم ي�شبه بال�صناعات ويحاكيها ،وبع�ضهم
بالعادات ،وقوم �آخر منهم بالأ�صوات »12...ويردف �أن «الت�شبيه واملحاكاة هي مدائح الأ�شياء
التي هي يف غاية الف�ضيلة� ،أو كما يحب �أن ي�شبهوا امل�صورون احلذاقُ اجليا ُد؛ وذلك �أن ه�ؤالء
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ب�ص َورهم وخلقهم من حيث ي�شبهون ي�أتون بالر�سوم جياد ًا ،كذلك
ب�أجمعهم عندما ي�أتون ُ
ال�شاعر �أي�ض ًا عندما ي�شبه الغ�ضبان والك�ساىل ي�أتي هذه الأ�شياء الأخر التي توجد لهم يف
عاداتهم 13»...على امل�صورين اجلياد� ،إذ ًا ،القيام مبحاكاة جيدة �شك ًال ومعنى حلقن قيم
�إيجابية يف نفو�س النا�س وحت�سني املجتمع .و ُيالحظ تقدير الت�صوير ب�شكل خا�ص يف �شروح
الفارابي لـ كتاب ال�شعر ،التي مل تبقَ منها �سوى بع�ض الن�صو�ص املتفرقة .يعري الفارابي فيها
�أهمية خا�صة لقوة اخليال يف العمل الفني ويرفع من قيمة التخييل يف �أعمال املحاكاة (ال�شعرية
منها والت�صويرية واملو�سيقية) .لهذ ال�سببُ ،يعد الفارابي �أول من �أثرى بوجه ملمو�س مفهوم
التخييل ،املرادف ملفهوم  fantasiaاليوناين ،الذي بقي توظيفه يف التنظري الفني لدى الإغريق
حمدود ًا .ي�شمل مفهوم التخييل للفارابي على الأطراف الثالثة الالعبة يف ظاهرة الفن� ،أي
�صانع ال�صور ،ال�صور الفنية ذاتها واملتلقي� .أو ًال يعيد خيال الفنان ب�إ�شراف العقل تركيب
ال�صور احل�سية واملحفوظة يف ذاكرته ،ثم ينقل ال�صور اجلديدة �إىل �شكل مادي يف العمل
الفني ،و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،ينطبع ذلك ال�شكل يف نف�س املتلقي « :ونقول �أي�ض ًا �إن بني �أهل هذه
ال�صناعة [ال�شعر] و�صناعة التزويق منا�سبة ،وك�أنهما خمتلفان يف مادة ال�صناعة ومتفقان
يف �صورتها ويف �أفعالها و�أغرا�ضها؛ �أو نقول �إن بني الفاعلني وال�صورتني والغر�ضني ت�شابه ًا،
وذلك �أن مو�ضع هذه ال�صناعة الأقاويل ومو�ضع تلك ال�صناعة الأ�صباغ و�إن بني كليهما فرق ًا،
14
�إال �أن فعليهما جميع ًا الت�شبيه وغر�ضيهما �إيقاع املحاكيات يف �أوهام النا�س وحوا�سهم».
لكن لل�شعر قدرة مميزة على الت�أثري يف النفو�س لأنها جتمع لذة �أحلان الوزن مع
معاين الكالم ورونق ا�ستعاراته .ويت�صف ال�شعر كذلك بالت�شبيه غري املبا�شر� ،أي ك�أننا ن�شاهد
�صورة متثال زيد منعك�سة على مر�آة ،بينما تخت�ص حماكاة التزويق بالت�شبيه املبا�شر ،املتمثل
يف م�شاهدة متثال زيد ذاته� ،إال �أن التمثيل الت�صويري املمتاز قد يبتعد مرتني عن املو�ضوع
امل�شبه به ،ما دام ميثل �أحوال نف�س زيد �أو معاين �أُخَ ر روحية �أو �سلوكية� ،أو ما �شاكل ذلك.
يف هذا ال�صدد ،تناول ابن �سينا (حوايل � ،)1037-930أكرب طبيب القرون الو�سطى وذلك
الفيل�سوف الذي يوحي لبيكو �شعور ًا بالإلهي وب�أفالطون ،م�س�ألة حماكاة الأحوال الروحية من
قبل امل�صور ،ولي�س لديه مانع لي�أتي مبثال ماين ،الذي تن�سب �إليه موهبة ر�سام كبري ،كما
يقال �إن ماين �أدخل بع�ض �أ�ساليب الر�سم ال�صيني وت�صوير املالئكة وال�شياطني يف الفن
الإ�سالمي ،وهو نوع من أ�ن��واع الت�صوير الذي ميكن م�شاهدته يف الكثري من املخطوطات
العربية والإ�سالمية املنت�شرة يف مكتبات ومتاحف العامل 15.ف�إذا كان الت�صوير مثا ًال لتجربة
املحاكاة يف الفل�سفة العربية� ،أم�سى �أي�ض ًا لدى الفال�سفة امل�سلمني منوذج ًا حليل الفنان التي
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تتيح له اللجوء �إىل الغلط املنا�سب« ،كامل�ص ِّور �إذا �ص ّور فر�س ًا فجعل الرجلني وحقهما �أن يكونا
م�ؤخرين� ،إما ميينيني �أو مقدمني» ،ولكنه يجب �أن يتجنب الغلط غري املنا�سب ،القائم على
التحريف والكذب املح�ض« ،كمن يحاكي ب أ� ِّيل �أنثى ويجعل لها قرن ًا عظيم ًا� .أو ب�أنه يق�صر
مبحاكاته للفا�ضل والرذل يف فاعله �أو فعله ،ويف زمانه ب�إ�ضافته ويف غايته» ،16وذلك للحفاظ
على م�صداقية العمل الفني وامكانية ت�أثريه الفعال يف الأنف�س.
وال �شك يف � َّأن ابن ر�شد هو ،من بني الفال�سفة العرب املوم�أ �إليهم يف خطاب بيكو،
الأ�شد مت�سك ًا مببد أ� ال�صدق يف املحاكاه ال�شعرية والت�صويرية .يختلف تلخي�صه لـ كتاب
ال�شعر لأر�سطو عن التالخي�ص الأخرى بذمه ال�شديد لل�شعراء العرب ،متهم ًا �إياهم بالإفراط
يف الكذب ،كما ينفرد ب�إيراده �آيات قر�آنية عدة .و�سبب ذلك �أن ابن ر�شد كان قا�ضي ًا مالكي ًا
وفيل�سوف ًا �أر�سطي ًا يف �آن ،وقد منح الأولية الفكرية لكل من الوحي القر�آين واملنطق الأر�سطي.
ففي ر�أيه ،قواعد املنطق التي �أر�ساها �أر�سطو هي التي جتعل الإن�سان قادر ًا على ك�سب املعرفة
وتفهم اخللق الإلهي .لذلك يتجلى يف ن�صو�صه يف ال�شعر والبالغة ويف علم النف�س و�سواها،
حتفظ كبري �ضد اخليال و�أعماله .فحينما يقدم �أمثلة عن الفنون الت�صويرية يقت�صر على دعم
م�صداقية ال�صنائع املحاكية والتزامها باملنطق « :والت�شبيه واملحاكاة هي مدائح الأ�شياء التي
يف غاية الف�ضيلة .فكما �أن امل�صور احلاذق ي�صور ال�شيء بح�سب ما هو عليه يف الوجود حتى
�إنهم قد ي�صورون الغ�ضاب والك�ساىل مع �أنها �صفات نف�سانيه ،كذلك يجب �أن يكون ال�شاعر
17
يف حماكاته ي�صور كل �شيء بح�سب ما هو عليه حتى يحاكي الأخالق و�أحوال النف�س».
على كل حال ،ال يندد فيل�سوفنا الأندل�سي �أب��د ًا بامل�صور والت�صوير بالرغم من
كونه قا�ضي الق�ضاة يف �إ�شبيلية ويف قرطبة وعليه �أن يطبق �أحكام مذهب ابن مالك الذي
ين�ص يف ‘موط�أه’ على النهي عن الت�صوير .نرجح �أن ابن ر�شد ح�صر النهي عن ال�صور
على ا�ستعمالها للعبادة يف امل�سجد ،تفادي ًا للخلط بني الت�صوير والأ�صنام يف ممار�سة الدين،
ولكن ال نعرف له ن�ص ًا بهذا اخل�صو�ص .بل على العك�س ،جند يف موقف ابن ر�شد ،الذي كان
بيكو معجب ًا دائم ًا بفل�سفته وتابع ًا من �أتباع التيار الر�شدي النا�شط يف وقته ،توافق ًا فريد ًا بني
الآخر الأر�سطي والذات الإ�سالمية ،راف�ض ًا ك َّل �أنواع القمع الفكري يف الدين والفل�سفة مع ًا.
لهذا ال�سبب طالب برتبية املر�أة كما يربى الرجل و�أال يقت�صر تعليمها على الأعمال املنزلية
واحلياكة وما �شابهها كي تبلغ �أعلى درجات املعرفة وتتبنى م�س�ؤوليات احلكم 18.وبينما ظلت
نظريات ابن ر�شد يف العقل (عقل الفرد كجزء من عقل النوع الب�شري امل�ستمر) قيد النقا�ش
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يف الغرب ،وبقيت ،كما ح�صل لإبن �سينا ،نظريته يف الإدراك احل�سي وقوى النف�س ،امل�شهورة
ب�إت�ساقها املمتاز ،فاعلة يف علم اجلمال الغربي� ،أ�سفر حتفظه جتاه �أعمال اخليال عن جتاهله
من قبل النقاد العرب ،الذين ج ّردوا ال�صدق عن غايات ال�شعر وفنون املحاكاة ،و�أحلوا على
وظائفها التعجيبية والتلذذية.
 3لذة املحاكيات وال�صور الفنية
�إذ ًا ،مل ين�س الفال�سفة العرب التلميح �إىل اللذة الالحقة بال�صورة الفنية (اللغوية
والب�صرية واملو�سيقية) ،تعقيب ًا على مالحظات �أر�سطو وجالينو�س يف هذا ال�ش�أن� ،أو تنظري ًا
من تلقاء �أنف�سهم .لقد �أ�شار �إىل ذلك ابن املقفع بخ�صو�ص �صور كليلة ودمنة ،كما ر�أينا
�أع�لاه ،وكذلك �أبو بكر ابن زكريا ال��رازي ( ،)932-863الفيل�سوف والطبيب املعروف بـ
‘جالينو�س العرب’ و‘طبيب امل�سلمني’ ،الذي كتب �أن التلذُّذ بالأحلان والوجوه احل�سنة عائد
�إىل مالءمة املدركات امل�سموعة واملرئية ،معترب ًا �أن «اللهو وال�سرور واللذة» الزمة لري ّوح
الإن�سان عن نف�سه قبل ا�ستئناف العمل اجل��دي بطاقة جم��ددة 19.لكن الفارابي ّ
نظر يف
ذلك بتف�صيل �أكرث « :كذلك ههنا معارف أُ�خر (خارجة) حت�صل باحل�س خارجة عن علم
�أ�سباب الأ�شياء املح�سو�سة قد يت�شوقها الإن�سان ( .)...وعلى اللذة التي تلحقه من �إدراكها
مثل اخلرافات والأحاديث و�أخبار النا�س و�أخبار الأمم التي �إمنا ي�ستعملها الإن�سان وي�سمعها
ليتفرح بها فقط .ف�إنه لي�س معنى التفرح �سوى �أن ينال الإن�سان راحة ولذة فقط )...( .وكل
20
ما كان �إدراكه ملا يدركه �أتقن كانت لذته �أكمل».
ويف ال�صفحات الأخ�يرة من كتاب املو�سيقى الكبري ،وهي �صفحات خليقة جد ًا
باالنتباه ،يتكلم الفارابي عن لذة الفنون امل�سموعة واملرئية وعن مفهوم «اللعب» املتعلق بتلك
الفنون .يف ر�أيه املح�سو�سات« ،مثل املب�صرات والتماثيل والتزاويق» (كذلك الأحلان وال�شعر)
النف�س مع اللذ ِة �شيئ ًا
منها ما «�أُ ِلف ليلحقَ
احلوا�س منه لذ ًة فقط ( ،) ...ومنها ما �ألف ل ُي َ
فيد َ
َّ
ٍ
�آخر من تخ ُّي ٍ
حماكيات �أمو ٍر ُاخر 21».من لذة الفنون املحاكية �إذ ًا
انفعاالت ،ويكون بها
الت �أو
ُ
«ما ُي�ستعمل يف الأمور التي هي ج ٌّد ومنها ما �ش�أ ُنها �أن تُ�ستعمل يف �أ�صناف الل ِعب .و�أمور اجل ّد
هي جميع الأ�شياء النافعة يف الو�صول �إىل �أكمل املق�صودات الإن�سانية ،وذلك هو ال�سعادة
ُ
تكميل الراحة ،والراحة �إمنا ُيق�صد بها
الق�صوى» ،ويو�ضح �أن ثمة «�أ�صناف اللعب �إمنا بها
جنعل ل ِ
إن�سان نحو افعال اجل ّد ( )...فبهذه اجلهة ميكن �أن َ
أ�صناف
ا�سرتدا ُد ما ينبعثُ به ال ُ
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الل ِعبِ مدخ ًال يف الإن�سانية 22».اللذات الفنية واللعب و«الأ�شياء الهزلية» هي من باب الراحة
الالزمة ال�سرتداد القوة على الفعل اجل��دي ،وينبغي على اجلمهور �أن مييزوا بني املتعب
وال�شقاوة وبني الراحة وال�سعادة ،و�أن يتناولوا من الأحلان والأ�شعار واملحاكيات امللذة ،ومن
اللعب والهزل« ،حتى يكون ِمقدا ُرها ،كما يقول ار�سطوطالي�س ،مقدا َر ا ِمللح يف امل�أكول» ،23على
حد تعبري الفارابي.
�أما ابن �سينا ،فانطلق من تعريف اللذة ب�أنها «�إدراك املالئم» يف احل�سي والتخ ُّيل �أو
التذكر .ثم يعترب �أن لذة املحاكاة من لذات التخ ُّيل ولذلك تت�سم بعالقة قوية باللذة احل�سية،
ما يجعل الفنون املحاكية مفيدة جد ًا للتعليم « :للمحاكاة التي يف الإن�سان فائدة ،وذلك يف
الإ�شارة التي حتاكي بها املعاين فتقوم مقام التعليم ( )...والدليل على فرحهم باملحاكاة
�أنهم ُي�س ُّرون بت�أمل ال�صور املنقو�شة للحيوانات الكريهة واملتقذرة منها ،ولو �شاهدوها �أنف�سها
لتنكبوا عنها فيكون املفرح لي�س نف�س تلك ال�صورة وال املنقو�ش ،بل كونه حماكا ًة لغريها �إذا
24
كانت أُ� ْت ِقن َْت .ولهذا ال�سبب ما �صار التعليم لذيذ ًا ،ال �إىل الفال�سفة فقط ،بل �إىل اجلمهور».
وي��ردف �أن ثمة �سبب ًا ثاني ًا لهذه اللذة الفنية-التعليمية وهو «حب النا�س للت�أليف املتفق
والأحلان طبع ًا» ،25ولذا مييل النا�س �إىل تلك الفنون املرئية وامل�سموعة ،لكل ما فيها من تلذذ
ح�سي يف �إعادة متثيل الأ�شياء فني ًا وب�إتقان ويف ت�أليف ال�صور واالن�سجام ب�صر ًا و�سمع ًا.
بعد ابن �سينا ،عاد ابن ر�شد جمدد ًا �إىل املبد�أ الأر�سطي القائل ب�أن املرء يح�س
بـ «ال�سرور» و«الإلتذاذ» و«الفرح» ملا يحاكي الأ�شياء «وبخا�صة �إذا كانت املحاكاة �شديدة
الإ�ستق�صاء مثل ما يعر�ض يف ت�صاوير كثري من احليوانات التي يعملها املهرة من امل�صورين»26؛
وهذا هو �سبب وجود �صنائع الت�صوير « :ال يلتذ الإن�سان بالنظر �إىل �صور الأ�شياء املوجودة
�أنف�سها ويلتذ مبحاكاتها وت�صويرها بالأ�صباغ والألوان .ولذلك ا�ستعمل النا�س �صناعة الزواقة
والت�صوير 27».غري �أن ابن ر�شد ي�شدد �أكرث ممن �سبقوه على الوظيفة التعليمية للفنون املحاكية
والتزامها بال�صدق « :و�إذا كان التعليم لذيذ ًا ،وكذلك �أن يكون املرء عجيب ًا �أو متعجب ًا منه
ف�إن التخييل واملحاكاة �أي�ض ًا ل�شبههما بالتعليم لذيذة ،وذلك مثل املحاكاة بالت�صوير والنق�ش
و�سائر الأفعال التي يق�صد بها حماكاة املثاالت الأول� .أعني الأ�شياء املوجودة ،ال الأفعال التي
حتاكي �أ�شياء غري موجودة ،ف�إن التي حتاكي بها �أمور موجودة لي�ست تكون اللذة بها ب�أن تكون
تلك ال�صورة امل�شبهة ح�سنة �أو قبيحة ،بل ولأن فيها �ضرب ًا من املقاي�سة وتعريف الأخفى وهو
28
الغائب الذي هو امل�شبه بالأظهر (».)...

الآخر | ربيع 2012

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�شيز

بهذا احلر�ص على تقييد الفن باملنطق والعقل �أكرث منه بالتخييل والإعجاب يقوم
ابن ر�شد بتح ّول �صارخ بالن�سبة ملوقف ابن املقفع ،قاد فيل�سوف قرطبة �إىل و�ضع ق�ص�ص
كليلة ودمنة يف خانة «الأمور املخرتعة الكاذبة» التي اقرتح الإمتناع عنها .لكن النقد العربي
انقلب على هذه الر�ؤية الر�شدية وجاء بعده الأديب وال�شاعر الأندل�سي حازم القرطاجني،
�صاحب كتاب منهاج البالغة ،للرجوع �إىل �آراء الفارابي وابن �سينا يف ال�شعر وفنون املحاكاة،
موحد ًا �إياها والرتاث النقدي العربي (ال �سيما املتمثل يف قدامة) .يف منهاجه جتاهل ابن
ر�شد ،الذي ال ي�ستبعد �أنه كان مطلع ًا على تلخي�صه لـ كتاب ال�شعر ،ويكرث الربط بني ال�شعر
والفنون الت�صويرية ،احتفا ًء بها وباملتعة الفنية املتحررة من خدمتها لل�صدق « :واعتماد
ال�صناعة ال�شعرية على تخييل الأ�شياء التي يعرب عنها بالأقاويل وب�إقامة �صورها يف الذهن
بح�سن املحاكاة ،وك�أن التخييل ال ينايف اليقني كما نفاه الظن ،لأن ال�شيء الذي يخيل على ما
هو عليه وقد يخيل على غري ما هو عليه 29».متعة ال�شعر والفنون الت�صويرية �آتية من جودة
التخييل الفني « :ومن �إلتذاذ النفو�س بالتخيل �أو ال�صور القبيحة امل�ستب�شعة عندما قد تكون
�صورها املنقو�شة واملخطوطة واملنحوتة لذيذة �إذا بلغت الغاية الق�صوى من ال�شبه مبا هي
�أمثلة له ،فيكون موقعها من النفو�س م�ستلذ ًا ال لأنها ح�سنة يف �أنف�سها بل لأنها ح�سنة املحاكاة
ملا حوكي بها عند مقاي�ستها به 30».اجلمال الفني يقت�ضي �أي�ض ًا الت�أليف املحكم والتنا�سب
ال�شكلي « :ومن املحاكاة مبنزلة عتاقة الأ�صباغ وح�سن ت�أليف بع�ضها �إىل بع�ض وتنا�سب
31
�أو�ضاعها من ال�صور التي ميثلها ال�صانع».
ويربهن ح��ازم القرطاجني غر�ض ال�شعر والفنون الت�صويرية الرئي�سي ،وهو
التعجيب ،م�ست�شهد ًا بب�ضعة عوامل جمالية النور والإنعكا�س العريقة يف الثقافة العربية
(مطابقة هنا للمناظر الطبيعية واحلدائق) ،من حيث تُبهر النف�س بالغريب والعجيب « :و�أما
تخييل ال�شيء نف�سه بالقول املحاكي له فك�أنه ن�سبته �إىل النف�س وال�سمع ن�سبة �إف�صاح الزجاجة
عما حوته و�إف�شائه �س ّر ما �أودعته �إىل العني من متاثيل ال�شمع ذوات الأنوار �أو الأدواح اخل�ضر
ذوات النوار يف �صفحات املاء ما لي�س لها لر�ؤية �صور هذه الأ�شياء حقيقة ،لأن حال معاينة
�أ�شكال هذه الأ�شياء يف املياه �أقل تكرر ًا على الإن�سان من م�شاهدة حقائق تلك ال�صور .فهي
�أ�شد ا�ستطراف ًا 32».وقد حظيت هذه اجلمالية احل�سية ،الب�صرية حتديد ًا ،بتنظري رائع وفريد
على �أيدي واحد من �أكرب ممثلي نزعة الأن�سنة العربية� ،أبو ح�سن ابن الهيثم ،الذي مل يتم
ذكره يف خطاب بيكو ،على الرغم من �أن كتابه يف علم املناظر نال رواج ًا وا�سع ًا يف حميط
بيكو الثقايف.
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4

ال�صور واجلمالية التجريبية يف �أن�سنة ابن الهيثم

نعم ،لقد دخل كتاب املناظر لإب��ن الهيثم (ح��وايل  )1040-965ثقافة الآخر
الأوروبي بعد �أن ُنقل �إىل اللغة الالتينية (رمبا على ايدي خرياردو الكرميوين املذكور) وقام
ويتلو  Witeloب�شرحه بالتف�صيل �ضمن كتاب �ألفه يف الب�صريات ،وبد�أ �أن يروج يف جمال�س
العلماء ب�أوروبا اعتبار ًا من �أواخ��ر القرن الثالث ع�شر امليالدي .يورد ا�سم ابن الهيثم يف
حكايات كانرتبري ( )1385لل�شاعر والفي�سلوف الإجنليزي ت�شو�سر  ،Chaucerكعامل كبري يف
«املرايا واملناظر» ،جنب ًا �إىل جنب مع ويتلو نف�سه و�أر�سطو؛ ثم ا�ستند �إىل نظرياته وجتاربه
النحات وال�صائغ واملهند�س املعماري الإيطايل لورنزو جربتي -1378( Lorenzo Ghiberti
 )1455يف م�صنفه التعليق الثالث ،كما ا�ستفاد منه �أي�ض ًا ،عرب كتاب ويتلو يف الب�صريات،
العديد من الفنانني ومن م�ؤلفي كتب يف الفن خالل النه�ضة الأوروبية وبعدها .لذلك ،ال بد
�أن يكون بيكو مطلع ًا على هذا العمل الهام ،الذي ترك ،على �أية حال ،ب�صمة عميقة يف تكوين
علم اجلمال يف الغرب.
وميكن القول �إن ابن الهيثم هو امل�ؤلف العربي الوحيد الذي دام ذكره يف كتب تاريخ
علم اجلمال الغربية �إىل يومنا احلايل .لكن ،ال زال يخيم ال�صمت �أو يكاد ،غرب ًا و�شرق ًا،
على فكره الفل�سفي الأن�سنوي وعلى العالقة املتينة القائمة بينه وبني جماليته .فبالإ�ضافة
�إىل الن�صو�ص العلمية يف الريا�ضيات والب�صريات التي منحت لإبن الهيثم �شهره العاملي،
كتب ‘مهند�س الب�صرة’ أ�ع�م��ا ًال فل�سفية هامة ،فُقدت بع�ضها ،مثل تف�سرييه عن كتاب
وحفظت بع�ضها الأخرى ،مثل ت�أليف يف الأخالق وحفنة من
النف�س وكتاب ال�شعر لأر�سطوُ ،
املالحظات الفل�سفية مت�ضمنة يف م�ؤلفاته العلمية.
يدعو ابن الهيثم ،كما فعل ابن املقفع� ،إىل ال�شك املنهجي و�إىل الإ�صغاء �إىل
الآخر بروح نقدية �« :إين مل �أزل منذ عهد ال�صبا مرتاب ًا يف اعتقادات هذه النا�س املختلفة
فكنت مت�شكك ًا يف جميعه ،موقن ًا ب�أن احلق واحد
ومت�سك كل فرقة مهم مبا تعتقده من الر�أيُ ،
و�أن الإختالف فيه �إمنا هو من جهة ال�سلوك اليه ( )...فخ�ضت لذلك يف �ضروب الآراء
واالعتقادات و�أنواع علوم الديانات ،فلم �أحظ من �شيء منها بطائل ،وال عرفت منه للحق
أيت �أنني ال �أ�صل �إىل احلق �إال من �آراء يكون
منهج ًا ،وال �إىل الر�أي اليقيني م�سلك ًا جمدد ًا .فر� ُ
عن�صرها الأمور احل�سية و�صورتها الأمور العقلية .فلم �أجد ذلك �إال فيما قرره �أر�سطوطالي�س

الآخر | ربيع 2012

خو�سيه ميغيل بويرتا فل�شيز

من علوم املنطق والطبيعيات والإلهيات ،التي هي ذات الفل�سفة وطبيعته».

33

ويف كتابيه �شكوك على البطلميو�س وحل ال�شك على �أقليد�س يف الأ�صول ،وكذلك
يف كتاب املناظر وم�صنفات �أخرى ،ي�ص ّر على �ضرورة ال�شك ،حتى يف كبار علماء املا�ضي،
والإتكاء على املنطق والإختبار العلمي حلل امل�سائل و�إحراز املعرفة اليقينة .اتّ�ضح م�شروعه
العلمي والأن�سنوي منذ �أن كتب يف �شبابه مقدمة مقالة يف ثمر احلكمة ،حيث يعطي �أهمية
خا�صة للريا�ضيات يف تربية الإن�سان يف طريقه �إىل ال�سعادة ،التي تتمثل يف نظره يف «�إدراك
اخلري على احلقيقة»� ،أي «�إدراك امل�أثور» مع «الراحة من غري �أمل ».و�سي�ضع بيكو الريا�ضيات
�أي�ض ًا يف منزلة �أ�سا�سية يف تكوين �إن�سانه املثايل ،م�ست�شهد ًا ب�أبي مع�شر [البلخي] (-787
( )886الذي ترجمت ن�صو�ص له �إىل الالتينية) واملامه الفائق بالأعداد .يرى ابن الهيثم �أن
الإن�سان ميتاز عن احليوان لطلبه املعرفة بذاتها� ،أي من دون �أن يح�س ب�أمل يدفعه لت�سكينه.
الإن�سان هو املخلوق الوحيد الذي ال ينقطع عن طلب املعرفة بعد �أن كان جاه ًال وبعد �أن كان
عارف ًا ،ف�إنه يبحث على الداوم عن املزيد من العلم .ح�صول احلكمة هو �سعادة الإن�سان ،التي
34
تعني ،كما �سيذهب �إليه بيكو فيما بعد« ،التقرب باهلل مببلغ طاقة الإن�سان».
بيد �أن �صاحب كتاب املناظر يفرق بني الفل�سفة والدين قائ ًال �إن احلكيم يبحث عن
اخلري لذاته ولي�س من �أجل مكاف�أة ،كما ميتنع عن ال�ش ّر لذاته ال خوف ًا من العقاب ،وهذا ما
مي ّثل �أعلى م�ستوى الإن�سان يف ر�أيه ،بينما ي�ضطر عامة النا�س ،غري املتعلمني� ،إىل احلكمة
النبوية� ،أي �إىل القوانني الدينية لنق�صهم من احلكمة ،كما �سيقوله ابن ر�شد �أي�ض ًا فيما
بعد .ح�سب ابن الهيثم ،على طالب احلكمة �أن ي�ستهل م�شواره العلمي بالهند�سة ،و�أن يوا�صل
باملنطق و�أن يعول دائم ًا على «الريا�ضي» لتقوية العقل ،وحل الأغ�لاط وحت�سني الأخالق.
املو�سيقى جزء من الريا�ضيات ،نافعة لتهدئة النفو�س وتربيتها .ويقبل بالفكرة املن�سوبة �إىل
فيثاغور�س القائلة بتناغم مو�سيقى حركات الأفالك مع �أمزجة احليوان و�أخالق الإن�سان،
و أ�ن��ه ي�صري مبقدور الأداء املو�سيقي اجليد �إ�صالح الأخ�لاق وحتويلها من حالة احلزن،
مث ًال� ،إىل الفرح وحتى �شفاء الأم��را���ض ،35مثلما ذهب �إليه الكندي و�إخ��وان ال�صفا وابن
باجة و�سواهم .ويف مقالته يف الأخالق ،التي تنتمي �إىل التيار الأخالقي العربي الراجع �إىل
جالينو�س (على طراز م�ؤلفات يف هذا ال�ش�أن لأطباء-فال�سفة عرب �أمثال الرازي وابن �سينا
ومفكرين �آخرين) ،يرى ابن الهيثم �أن الإن�سان يح�صل على كماله بقدراته الفكرية التمييزية
ومبمار�سة الف�ضائل دون الرذائل ،وين�صح امللوك والر�ؤ�ساء �أن ي�ست�شريوا العلماء ال�صاحلني
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للتحكم على الرغبات وتفادي الإ�سراف والإفراط يف �أمور ال�سيا�سة واحلكم .ثم ي�ضيف بيان ًا
رائع ًا لكونية العقل ومبد�أ املحبة� ،أو الأخوة العاملية ،لبناء الأن�سنة :
وينبغي ملحب الكمال �أي�ض ًا �أن يعود نف�سه حمبة النا�س �أجمع والتودد �إليهم والتحنن
عليهم والزِ لفة منهم والرحمة لهم ،ف�إن النا�س قبيل واحد متنا�سبون جتمعهم
الإن�سانية وتحَ ُ لُّهم قوة �إلهية هي يف جميعهم ويف كل واحد منهم وهي النف�س العاقلة.
وبهذه النف�س �صار الإن�سان �إن�سان ًا ،وهي �أ�شرف جزئي الإن�سان اللذين هما النف�س
واجل�سد .والإن�سان باحلقيقة �شيء واحد ،وبالأ�شخا�ص كثري .و�إذا كانت نفو�سهم
واحدة ،واملودة �إمنا تكون بالنف�س،
فواجب �أن يكونوا كلهم متحابني متوادين وذلك
ٌ
يف النا�س طبيعة ولو مل تقدهم النف�س الغ�ضبية ،ف�إن هذه حتب ل�صاحبها الرت� َأ�س
العداوات وتت�أكد بينهم البغ�ضاء .ف�إذا
فتع ّود �صاحبها الكره من �أجل هذه الأ�شياء
ُ
ً 36
إن�سان نف�سه الغ�ضبية وانقاد لنف�سه العاقلة� ،صار النا�س كلهم �أحبابا».
�ضبط ال ُ
وكم يتما�شى هذا الن�ص مع ر�ؤية بيكو الأن�سنوية ! و�إنطالق ًا مما �سلف ،ال بد �أن
نقر�أ �آراء ابن الهيثم اجلمالية وتعاليقه على الفنون الت�صويرية و�سواها التي متلأ كتاب
املناظر من زاوية جديدة� ،أو�سع� .إنه يطبق م�صطلحات علم النف�س لأر�سطو على تنظريه يف
كتاب املناظر ،وي�ستخدم مفاهيم هذين الكتابني على و�صف الأخالق الإن�سانية وت�صنيفها.
فمثلما يحدد املعاين الب�صرية الـع�شرين بالإ�ضافة �إىل ال�ضوء واللون الرئي�سني( 37والبعد
والو�ضع والتج�سم وال�شكل والعظم والتفرق والإت�صال والعدد واحلركة وال�سكون واخل�شونة
واملال�سة وال�شفيف والكثافة والظل والظلمة واحل�سن والقبح والت�شابه واالختالف) يحدد
�أي�ض ًا الـع�شرين خلق ًا ويدر�سها جزئي ًا وجمتمعة ،وكيف يتم التمييز بني احل�سن والقبح،
جمالي ًا يف املناظر و�أخالقي ًا يف الأخالق .لذا ،غدا مفهوم «االعتدال» مركزي ًا يف الن�صني
لتحديد ظروف اال�ستح�سان واال�ستقباح لدى الب�صر وال�سلوك.
وبغ�ض الطرف عن �أهمية جتاربه وحتاليله النظرية الب�صرية ،التي تف�سر ظاهرة
الإدراك اجلمايل كظاهرة ح�سية ونف�سية متنوعة جد ًا ،وبالتايل ن�سبية �إىل �أبعد مدى ،ورغم
الأ�س�س النف�سية الثابتة يف كل مرء� ،ش�أنه �ش�أن الأخ�لاق الإن�سانية� ،سنتطرق بايجاز �إىل
اهتمام ابن الهيثم بالفنون� ،سيما النق�ش واخلط والتخطيط الهند�سي والت�صوير والنحت
والرق�ص واحلدائق ،التي ي�أتي بها يف كتاب املناظر �ضمن ر�ؤية جمالية متكاملة ال تف�ضل
فن على ح�ساب �آخر 38.النف�س ي�ستح�سن ال�صور الفنية «بال�شكل» و«الرتتيب» و«التنا�سب»
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و�إ�شراق الأل��وان « :النقو�ش وحروف الكتابة لي�ست حت�سن �إال �إذا كانت احلروف املتماثلة
منها والأجزاء املتماثلة منها مت�شابهة» (« ،)...وكذلك الألوان امل�شرقة الرائقة والنقو�ش �إذا
كانت مرتبة ترتيب ًا منتظم ًا مت�شاك ًال كانت �أح�سن من الألوان والنقو�ش التي لي�س لها ترتيب
منتظم 39».ملفهوم «التنا�سب» �أهمية جمالية خا�صة يف كل الفنون واملب�صرات لكونه جامع ًا
بني بع�ض املعاين اجلزئية « :ف�إذا ا�ستقرئت ال�صور امل�ستح�سنة من جميع �أنواع املب�صرات
وجد التنا�سب يفعل فيها من احل�سن ما لي�س يفعله كل واحد من املعاين اجلزئية على انفراده
وما لي�س يفعله املعاين اجلزئية �أي�ض ًا التي جتتمع يف ال�صورة باقرتان بع�ضها ببع�ض (.)...
فاحل�سن �إمنا يكون من املعاين اجلزئية ،ومتامه وكماله� ،إمنا هو من التنا�سب واالئتالف
40
الذي يحدث بني املعاين اجلزئية».
ظروف الإب�صار حا�سمة يف �إدراك اجلمال ،ولذلك ي�ص ّر على االعتدال يف �شدة
ال�ضوء ويف امل�سافة ،الخ ،ويف النقاوة وال�شفافية « :وذلك �أن الأواين امل�شفة املحكمة ال�صنعة
التي فيها نقو�ش ومتاثيل م�ستح�سنة �إذا كانت �أ�شكال تلك الأواين م�ستقبحة ،وكان فيها �شراب
قوي مظلم اللون �أو �شيء من الأج�سام ال�سيالة املتلونة ب�ألوان غري م�ستح�سنة ،ف�إن الب�صر
يدركها م�ستقبحة وال يح�س ب�شيء من حما�سنها �إذا كانت يف غاية ال�شفيف .لأنها �إذا كانت
41
يف غاية ال�شفيف مل تظهر النقو�ش التي فيها� ،أو مل تظهر على ما هي عليه»...
ويلمح ابن الهيثم كذلك �إىل متثيل املنظور �أو الأبعاد الثالثة على ال�سطح ،مما
يعترب من الن�صو�ص الأوىل يف هذا الأمر ،وقبل �أن تتطور البحوث العلمية وتُنفذ على اللوحات
يف النه�ضة الأوروبية 42.ففي �صدد الكالم حول الغلط الب�صري كتب ‘مهند�س الب�صرة’ يقول:
وق��د يعر�ض الغلط يف اخل�شونة �أي�ض ًا من �أج��ل خ��روج بعد املب�صر عن عر�ض
الإعتدال .وذلك يكون كثري ًا يف التزاويق .ف�إن املزوقني ي�ش ِّبهون ما يزوقونه من
ال�صور والتزاويق ب�أمثالها من الأج�سام امل�شاهدة ،وقد ي�أتون لت�شبيه احليوانات
والأ�شخا�ص املعينة والنبات والآالت و�سائر املب�صرات املج�سمة و�سائر املعاين
التي فيها احليوانات ذوات ال�شعر واجل�شر والنبات ذوات الزغب والأوراق
اخل�شنة ال�سطوح واجلمادات اخل�شنة الظاهرة اخل�شونة فهم ي�ش ّبهونها بالنقو�ش
والتخاطيط واختالف الأ�صباغ مبا يظهر من خ�شونة �سطوح تلك احليوانات وذلك
النبات وتلك اجلمادات ،وتكون ال�صور التي يعملونها مع ذلك م�سطحة مل�س ًا
ً 43
و�صقيلة �أي�ضا.
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ولهذا النوع من املالحظات �أهميتها �أي�ض ًا كدليل على وجود هذا النمط من الر�سم
‘الواقعي �أو الطبيعي’ يف البيئة العربية الكال�سيكية وتقديرها بذاتها .بيد �أن عاملنا الب�صري،
وهو كان يحيا يف حميط عربي ،أ�كثرَ َ يف �إيراد �أمثلة فنون اخلط والرق�ش واحلدائق ،التي
تتعاي�ش ،على كل حال ،مع �أمثلة ت�صاوير وتزوايق ومنحوتات ،ف�ض ًال عن حما�سن الطبيعة
و�شكل الإن�سان واحليوانات ،ومن دون ترتيب هرمي تفا�ضلي .فبينما ا�ستفاد منظرو الفن
والفنانون الأوروبيون من �آراء ابن الهيثم لتطوير فنونهم ،يجب �أن ن�ستفيد من نظرياته
اجلمالية لتقوية وعينا بقيم الفنون العربية والإ�سالمية بعينها .ميكن القول� ،إذ ًا� ،إنه يف ر�ؤية
ابن الهيثم بات الإن�سان ال�صانع ،والإن�سان املحاكي والعاقل بل واحلكيم� ،إن�سان ًا جمالي ًا،
نف�سه للإح�سا�س باجلمال يف العالمَ ولإنتاجه يف �صنائعه و�أعماله.
خُ ِل ْ
قت ُ
�  5إخوان ال�صفا  :مركزية الإن�سان الكونية و�صنائع الزينة واجلمال
قبيل ت�ألق ابن الهيثم ،د ّونت ر�سائل إ�خ��وان ال�صفا حول كافة العلوم وال�صنائع
بالعراق يف الن�صف الأول من القرن العا�شر ميالدي ًا .وما يعنينا هنا من هذه املو�سوعة الثمينة
ال�صناع ب�أجمعهم وت�شجيعهم.
هو تعريفها مبركزية الإن�سان و�أن دافع تدوينها كان ت�أييد ُّ
دخلت مقتطفات من الر�سائل الإخوانية الأندل�س يف حقبة ملوك الطوائف و�أثرت يف فكر
ابن باجة وابن ال�سيد البطليو�سي وفال�سفة �آخرين �أندل�سيني من امل�سلمني واليهود ،خ�صو�ص ًا
و�صفها الإن�سان ب�أنه عالمَ �صغري والعالمَ �إن�سان �صغري ،44وهو عن�صر جوهري يف خطاب
بيكو ،كما ر�أينا ،بالإ�ضافة �إىل الأولوية التي متنحها الر�سائل للأعداد والريا�ضيات يف منظوم
فيثاغوري حمدث .معلوم �أي�ض ًا �أن هذه الر�سائل حتتوي على اكرب ت�صنيف للعلوم وال�صنائع
يف احل�ضارة الإ�سالمية الكال�سيكية ،عالوة على ف�صول مكر�سة للحرف وال�صنائع والتبجيل
بها كلها ،الأمر الذي ي�ؤكد على �أنها موجهة �إىل ُ�صناع ذلك القرن ،الذي �إزدهرت فيه كل
�أنواع ال�صنائع يف الدولة العبا�سية.
يف فكر م�ؤلفي الر�سائل تندرج ال�صنائع يف م�شروع كوين ت�سوده نظرية الفي�ض،
التي ينبع مبوجبها فعل ال�صانع مع الطبيعة ،وهو �صنعته ،من الإلهام الإلهي بف�ضل النف�س
الكلية 45.من هنا يرتتب ،وفق ًا للمنظور الأفالطوين املحدث املعروف� ،أن ال�صور الفنية
اجلميلة حمبوبة لأنها جتذب النفو�س اجلزئية �إىل �أ�صولها املتعالية الروحانية  ...« :وكل
ذلك �أن جميع املحا�سن والزينة ،وكل امل�شتهيات من املرغوب فيها الذي ُيرى على ظواهر
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الأج��رام و�سطوح الأج�سام� ،إمنا هي �أ�صباغ ونقو�ش ور�سوم قد �صورتها النف�س الكلية يف
الهيوىل الأوىل وز َّينت بها ظواهر الأجرام و�سطوح الأج�سام ،كيما �إذا نظرت اليها النفو�س
اجلزئية ،جنَّت �إليها وت�شوقت نحوها ...فبقيت تلك الر�سوم وال�صور املع�شوقة املحبوبة فيها
�أعني النفو�س اجلزئية� ،صورة روحانية� ،صافية ،باقية معها مع�شوقاتها ُمتحدة بها ،ال تخاف
فراقها وال فواتها �أب��د ًا 46».لكل �صناعة �إن�سانية فائدة وكلها �شريفة� ،سواء �أكانت ال�صنائع
ال�ضرورية (الفالحة والبناء واخلياطة والنجارة واحلياكة) وغري ال�ضرورية ،التي هي
«�شريفة باملو�ضوع» ،كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب� .أما �شرف املو�سيقى عائد �إىل
�أنها متزج احلذق يف الأداء والت�أثري يف النفو�س ،و�شرف �صناعة امل�شعوذين وال�سحرة كامن يف
مهارتهم وحذقهم .ثمة �صنائع �أخرى �شريفة ولكن للمادة التي ت�صنع بها ،ك�صناعة العطور
واحلرير ،التي تدخل يف خانة التزيني ال�صرف « :و�أما �صناعة الزينة واجلمال فهي ك�صناعة
الديباج واحلرير و�صناعة العطر وما �شاكلها .وال�صنائع كله احلذق فيها هو حت�صيل ال�صور
47
يف الهيوىل وتتميمها وتكميلها ،لينال االنتفاع بها يف احلياة الدنيا ح�سب».
يف ر�ؤي��ة إ�خ��وان ال�صفا ،مهن الت�صوير لها مكانها يف املجتمع وال�سوق يف جوار
احلرف الأخرى «:واعلم يا �أخي �أن النا�س كلهم �صناع وجتار �أغنياء وفقراء ،فال�صناع هم
الذين يعملون ب�أبدانهم يف م�صنوعاتهم ال�صور والنقو�ش والأ�صباغ والأ�شكال ،وغر�ضهم
طلب العو�ض عن م�صنوعاتهم ،ل�صالح معي�شة احلياة الدنيا 48».تعريف الت�صوير عندهم
مبني على مفاهيم املحاكاة واحلذق والإعجاب « :و�أما �صناعة امل�صورين فلي�ست �شيئا �سوى
حماكاتهم �صور املوجودات امل�صنوعات الطبيعية �أو الب�شرية �أو النف�سانية .حتى انه يبلغ من
حذقهم فيها �أن ت�صرف �أب�صار الناظرين اليها عن النظر �إىل املوجودات �أنف�سها ،بالتعجب
من ح�سنها ورونق منظرها 49».يف مكان �آخر ،يعقب الإخوان على مفهوم احلذق الت�صويري
بق�صة م�ص ّور �ص ّور «�صور ًا ومتاثيل م�صورة ب�أ�صباغ �صافية و�ألوان ح�سنة وبراقة» �أعجبت
امل�شاهدين «حل�سنها ورونقها»� ،إال �أنه خلف خط أ� مل ينتبه �إليه �إال م�صور ثانٍ ما ّر باملكان،
و�أخذ هذا الآخري قطعة فحم من الطريق وبادر بت�صوير زجني ًا ك�أنه ي�شري �إىل امل�شاهدين،
50
الذين انقطعوا للتو عن م�شاهدة اللوحة الأوىل وح ّولوا نظرتهم �إىل الزجني.
امل�صور احلاذق يكتفي بالأ�سود لي�سرتعي الأنظار و�إعجاب الناظر .قدراته فائقة،
تقربه ،مثله مثل ال�صناع احلذاق ب�أ�سرهم �إىل اخلالق « :واعلم يا �أخي ب�أن احلذق يف كل
�صنعة هو الت�شبه بال�صانع احلكيم الذي هو الباري ،جل ثنا�ؤه ،ويقال �إن اهلل تعاىل يحب
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ال�صانع الفاره احلاذق ،وروي عن النبي (�ص) �أنه قال � :إن اهلل تعاىل يحب ال�صانع املتقن يف
�صنعته 51».وهو ،طبع ًا ،وجهة نظر تتنافى مع ر�أي الكثري من الفقهاء وعلماء الدين� .أما املبد�أ
اجلمايل بامتياز لدى �إخوان ال�صفا ،فهو «الن�سبة الأف�ضل �أو الفا�ضلة»� ،أحد �أخلد املبادئ
اجلمالية الإن�سانية �« :إن �أحكم امل�صنوعات و�أتقن املركبات ما كان ت�أليف �أجزائه و�أ�سا�س
بنيته على الن�سبة الأف�ضل» ،حيث اخلط العربي ميثل �أجود منوذج لهذا املبد�أ اجلمايل « :ومن
�أمثال ذلك �أي�ض ًا �صناعة الكتابة التي هي �أ�شرف ال�صنائع ،وبها يفتخر الوزراء وال ُكتاب و�أهل
الأدب يف جمال�س امللوك ،مع كرثة �أنواعها وفنون فروعها 52».وي�صفون الن�سبة الأف�ضل يف فن
اخلط على غرار ما فعلته كتب قواعد اخلط العربي منذ القدم (�أذكر ر�سالة ابن مقلة يف
علم اخلط والقلم ور�سائل �أخرى �سبقته وتابعته فيما ي�سمى ‘اخلط املن�سوب’)� ،أي بنا ًء على
قواعد هند�سية موجودة يف هند�سة �إقليدي�س ،بدء ًا باخلط امل�ستقيم ،حرف الألف ،كقطر
دائرة ،53الذي يوازي يف فكر الإخوان ،من جانب �آخر ،العدد واحد واملبد أ� الأول للكون ،بينما
ت�شكل احلروف التالية ،مثل �سل�سلة الأعداد بعد الواحد ،التعدد املنت�شر يف العامل.
ولكن الإخ��وان يطبقون «قوانني الهند�سة والن�سبة الفا�ضلة» �أي�ض ًا على الفنون
املرئية وامل�سموعة الأخ��رى « :ومن �أمثال ذلك �أ�صباغ امل�صورين ،ف�إنها خمتلفة الأل��وان،
مت�ضادة ال�شعاع ،كال�سواد والبيا�ض واحلمرة واخل�ضرة وال�صفرة وما �شاكلها من �سائر
الألوان؛ فمتى و�ضعت هذه الأ�صباغ بع�ضها من بع�ض على الن�سبة كانت تلك الت�صاوير براقة
ح�سنة تلمع ،ومتى كان و�ضعها على غري الن�سبة ،كانت مظلمة كدرة غري ح�سنة .وقد بينا يف
ر�سالة �أخرى كيف ينبغي �أن يكون و�ضع تلك الأ�صباغ على الن�سبة بع�ضها من بع�ض حتى تكون
ح�سنة» ،54وهي قاعدة جمالية مالءمة لت�شكيالت الرق�ش خا�ص ًة� ،إال �أنها ال تنح�صر على
توزيع الألوان وح�سب ،بل ينبغي تطبيقها على «�أع�ضاء ال�صور ومفا�صلها» التي تختلف يف
«الأ�شكال» واملقايي�س .حتى الأطعمة والروائح تقت�ضي و�ضعها على الن�سبة الأف�ضل املنا�سبة
لها لإ�ستح�سانها.
وت�برز يف الر�سائل «�صورة الإن�سان» ك�أمنوذج للن�سبة الفا�ضلة ،وي�ؤكد إ�خ��وان
ال�صفا عليها بب�ضع �آيات قر�آنية «�إن�سانية» ،وهي �آيات ،باملنا�سبة ،متنا�سقة متام ًا بخطاب
بيكو الأن�سنوي « :لقد خلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي» (�سورة التني� ،آية  ،)4و«الذي خلقك
[الإن�سان] ف�سواك فعدلك يف �أي �صورة ما �شاء ر ّكبك» (�سورة االنفطار� ،آيات .)8-7
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باتت �صورة الإن�سان� ،إذن ،مثا ًال للت�صوير الفني كذلك يف الثقافة العربية ،وجلعه
الإخوان ،بطبيعة احلال� ،ضمن ر�ؤيتهم الكونية « :وعلى هذا املثال والقيا�س يعمل ال�صناع
م�صنوعاتهم من الأ�شكال والتماثيل وال�صور ،منا�سبات بع�ضها لبع�ض يف الرتكيب والت�أليف
والهندام .كل ذلك اقتداء ب�صنعة الباري ،تعالت قدرته ،وت�شبه بحكمته 55».لنذكر �أن �أبا عمر
الداين القرطبي (حوايل  )1053-981و�صف هو الآخر �شكل حرف الألف باملقارنة مع ج�سد
الإن�سان املثايل (من ر�أ�سه �إىل رجليه) ،56كما �سيفعله كذلك الأوروبيون فيما بعد يف ت�صميم
احلروف الالتينية للطباعة .57ومن نافل القول احلديث هنا عن التطور الهائل الذي �شهده
هذا املبد أ� اجلمايل الإن�سانوي يف الأو�ساط الفنية والفكرية خالل النه�ضة الأوروبية وبعدها،
و�أنه دخل ،على �أية حال ،يف الفن الإ�سالمي يف �أوقات متفاوتة� ،أولها يف القرن اخلام�س ع�شر
امليالدي ذاته بت�شديد بالط العثمانيني با�سطنبول (حممد الفاحت والر�سام الإيطايل جنتيلي
بلليني) ،وحديث ًا منذ �أوائ��ل النه�ضة العربية ملا ّ
احتك العرب بالآخر الأوروب��ي يف ظروف
م�ضطربة ناجتة عن اال�ستعمار (�ش�أنه �ش�أن الرواية وامل�سرح وفنون �أخرى).
 6االنغالق على الذات  :نظرة الغزايل وابن خلدون �إىل اجلمال والرتف
وعلى الرغم من االعتقاد ال�شائع ،حديث ًا ،بوجود حترمي ديني �إ�سالمي وعام
للت�صوير ،و�أنه �أ�شْ َمل من جمرد عدم ت�صوير اهلل بنا ًء على تعاليه وا�ستحالة متثيله جم�سد ًا،
احلقيقة �أنه مل تكن �شائعة فكرة حترمي ال�صور يف ع�صر الإزدهار وال جند ن�صو�ص ًا م�ؤيدة
له �إال يف فرتة مت�أخرة ،حني هيمنت التيارات الالهوتية على احل�ضارة العربية وا�شتد انغالق
الإ�سالم على ذاته .من البني �أن ت�أثري الأحاديث النبوية املناه�ضة لل�صور واملنددة بامل�ص ِّور
بوهمه املزعوم �أنه قادر على اخللق من ال �شيء ،بقي حمدود ًا جد ًا يف ع�صر الإزدهار ،وقد
ال يتخطى حدود ا�ستعمال ال�صور يف العبادة يف امل�ساجد ،كما ظل حمدود ًا جد ًا �أي�ض ًا خطاب
الفقهاء �ضد الرتف والرفاهية وتزيني امل�ساجد واملحاريب 58.على كل حال ،يالحظ يف الوقت
عينه �أن هيمنة الإجتاهات الالهوتية الداعية �إىل �سد ال�صفوف يف الإ�سالم حلمايته من
الت�شرذم و�إحيائه على �أ�صول الدين والكالم� ،أدت �إىل املواقف املعادية للفنون الت�صويرية
والزخرفية والرتف و�أمور دنيوية �أخرى ،كانت الثقافة العربية حتتفي بها وتتميز بالتفنن فيها
منذ اجلاهلية وخالل القرون الأوىل للإ�سالم� .س�أقت�صر هنا على مثالني هامني فيما �أق�صده
منتخبني من نظرية الإمام الغزايل اجلمالية ومن فكر ابن خلدون التاريخي.
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فبغر�ض �إعادة بناء �إ�سالم موحد وقوي على ا�صول الكالم حارب الغزايل الفل�سفة
وكتب تهافت الفال�سفة من جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى ن��ادى �إىل ت�صوف مب�سط وخا�ضع
للم�ؤ�س�سة الدينية على مناىء من الت�صوف الوجودي الأ�صيل ،الذي �أفلت من �سلطة تلك
امل�ؤ�س�سة �ساعي ًا لتحرير الذات وذوبانها باملطلق ولكن دون التخلي عن العامل احل�سي يف
حركة حياتية وابداعية م�ستجدة ي�صفها البع�ض باجلمالية املطلقة .لكن الغزايل يف�صل
بني اجلمال الظاهري والباطني ،بني الب�صر والب�صرية ،وبالتايل بني املادي والروحاين ،من
حيث الروحاين يعلو دوم ًا على احل�سي واملادة 59.ينطلق من تق�سيم املح�سو�سات وامل�صنوعات
�إىل ح�سن وقبح ،ويقول �إن �إدراك اجلمال حمبوب لذاته ،ال لغريه ،ولذلك «اخل�ضرة واملاء
اجلاري حمبوب ال لي�شرب املاء وت�ؤكل اخل�ضرة �أو ينال منها حظ �سوى نف�س الر�ؤية»؛ ويثبت
الغزايل هذا املبد أ� اجلمايل باحلديث النبوي « :وقد كان ر�سول اهلل يعجبه اخل�ضرة واملاء
اجلاري والطباع ال�سليمة قا�ضية با�ستلذاذ النظر �إىل الأنوار واالزهار والأطيار املليحة الألوان
احل�سنة النق�ش املتنا�سبة ال�شكل حتى �أن الإن�سان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر �إليها
ال لطلب حظ وراء النظر» ،م�ضيف ًا �أنه «ال �أحد ينكر كون اجلمال حمبوب ًا بالطبع ف�إن ثبت �أن
اهلل جميل كان ال حمالة حمبوب ًا عند من انك�شف له جماله كما قال ر�سول اهلل � :إن اهلل جميل
60
ويحب اجلمال».
يعزو الغزايل جمال اخلط 61وال�صوت والفر�س والثوب و�سائر الأ�شياء املرئية،
كما فعل مفكرون �أخرون� ،إىل «تنا�سب اخللقة وال�شكل وح�سن اللون وكون البيا�ض م�شرب ًا
باحلمرة وامتداد القامة �إىل غري ذلك مما يو�صف من جمال �شخ�ص الإن�سان ،»...بيد �أنه
يعطي الأف�ضلية للجمال الباطني « :من ر�أى ح�سن ت�صنيف امل�صنف وح�سن �شعر ال�شاعر
بل ح�سن نق�ش النقا�ش وبناء البنّاء انك�شف له من هذه الأفعال �صفاتها اجلميلة الباطنة»،62
و�سرعان ما ُيح�ضر روحه الالهوتية « :ف�شتان بني من يحب م�صور ًا على احلائط جلمال
63
�صورته الظاهرة وبني من يحب نبي ًا من الأنبياء جلمال �صورته الباطنة !»
وبعد �أن ظل خطاب الغزايل م�ؤثر ًا خالل القرون التالية يف الإ�سالم ،وانتقلت
نظريات الفال�سفة والريا�ضيني العرب �إىل النه�ضة الأوروبية ،قام ابن خلدون بتنظري تاريخ
الب�شرية جمدد ًا بالتن�سيق مع ر�ؤى الغزايل الدينية واجلمالية .يف مقدمته ،تك ّون ال�صنائع،
خ�صو�ص ًا العمارة ،مكون ًا من املكونات الأ�سا�سية لفكره التطوري ال�شهري ،مبعنى �أن ال�صنائع
(م��ع التعليم) ال مف ّر منها حل�صول احل�ضارة و�إمنائها ،ومتثل درج��ة النمو التي بلغته
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دولة �أو ح�ضارة ما .البدو ال يعرفون ال�صنائع املتقدمة ،وال العمارة ،وال الرتف ،ويكتفون
بالب�سيط ،ولكن مع حدوث امللك واحل�ضر «يتجاوزون �ضرورات العي�ش وخ�شونته �إىل نوافله
ورقته وزينته ( .)...ثم �إذا ح�صل امللك تبعه الرفه وات�ساع الأح��وال ،واحل�ضارة �إمنا هي
تفنن يف الرتف و�إحكام ال�صنائع امل�ستعملة يف وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالب�س واملباين
والفر�ش والأبنية و�سائر عوائد املنزل و�أحواله؛ فلكل واحد منها �صنائع يف ا�ستجادته والت�أنق
فيه ويتلو بع�ضها بع�ض ًا ،وتتكرث باختالف ما تتنوع �إليه النفو�س من ال�شهوات واملالذ والتنعم
ب�أحوال الرتف ،وما تتلون به من العوائد .ف�صار طور احل�ضارة يف امللك يتبع طور البداوة
�ضرورة ،ل�ضرورة تبعية الرفه للملك 64».و�أمت مثال حياة املُلك املرتفهة هو بناء الق�صور،
�إال �أن طموحات الإن�سان للبقاء باطلة « :ف�إذا ح�صل امللك �أق�صروا عن املتاعب التي كانوا
يتكلفونها يف طلبه و�آثروا الراحة وال�سكون والدعة ،ورجعوا �إىل حت�صيل ثمرات امللك من
املباين وامل�ساكن واملالب�س ،ويبنون الق�صور ،وبج ّرون املياه ،ويغر�سون الريا�ض ،وي�ستمتعون
ب�أحوال الدنيا ،وي�ؤثرون الراحة على املتاعب ،ويت�أنقون يف �أحوال املالب�س واملطاعم والآنية
والفر�ش ما ا�ستطاعوا ،وي�ألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من �أجيالهم .وال يزال ذلك يتزايد
65
فيهم �إىل �أن يت�أذن اهلل ب�أمر».
الأندل�س هو �أمنوذجه يف الرتف واحل�ضارة « :وهذا كاحلال يف الأندل�س [التكرار
ور�سخ ملكة ال�صنائع] لهذا العهد ،ف�إذا جند فيها ر�سوم ال�صنائع و�أحوالها م�ستحكمة را�سخة
يف جميع ما تدعو �إليه عوائد �أم�صارها ،كاملباين والطبخ و�أ�صناف الغناء واللهو من الآالت
والأوتار والرق�ص وتن�ضيد الفر�ش يف الق�صور ،وح�سن الرتتيب والأو�ضاع يف البناء ،و�صوغ
الآنية من املعادن واخلزف وجميع املواعني ،و�إقامة الوالئم والأعرا�س و�سائر ال�صنائع التي
66
تدعو �إليها الرتف وعوائده».
وي�صف ابن خلدون الق�صور مبالمح الق�صور الأندل�سية (ق�صور احلمراء حتديد ًا)
التي تردد و�أقام امل�ؤرخ التون�سي مدة فيها :
ومن �صنائع البناء ما يرجع �إىل التنميق والتزيني ،كما ي�صنع من فوق احليطان
الأ�شكال املج�سمة من اجل�ص يخمر باملاء ،ثم يرجع ج�سد ًا وفيه بقية البلل؛ في�شكل
على التنا�سب تخرمي ًا مبثاقب احلديد �إىل �أن يبقى له رونق ورواء .ورمبا عويل
على احليطان �أي�ض ًا بقطع الرخام �أو الآجر �أو اخلزف �أو بال�صدف �أو ال�سبج؛
يف�صل �أجزاء متجان�سة �أو خمتلفة وتو�ضع يف الكل�س على ن�سب و�أو�ضاع مقدرة
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عندهم؛ يبدو به احلائط للعيان ك�أنه قطلع الريا�ض املنمنمة� .إىل غري ذلك من
بناء اجلياب وال�صهاريج ل�سيح املاء ،بعد �أن تعد يف البيوت ق�صاع الرخام القوراء
املحكمة اخلرط بالفوهات يف و�سطها لنبع املاء اجلاري �إىل ال�صهريج ،يجلب �إليها
67
من خارج يف القنوات املف�ضية به �إىل البيوت.
ولكن ،ملا يتحول �إىل الفنون الت�صويرية يجد �أن الأندل�سيني بد�أوا االنزالق حتم ًا �إىل
وترية الإنحطاط بعد بلوغ قمة الراحة والرتف وفقدان الع�صبية ،و�أنهم يت�أثرون كثري ًا جد ًا
من الن�صارى ل�ضعفهم حيالهم وتبنوا عوائد الآخر غري الالئقة بهم وديانتهم  ...« :كما هو
يف الأندل�س لهذا العهد مع �أمم اجلاللقة ،ف�إنك جتدهم يت�شبهون بهم يف مالب�سهم و�شاراتهم
والكثري من عوائدهم و�أحوالهم ،حتى يف ر�سم التماثيل يف اجلدران وامل�صانع والبيوت ،حتى
68
لقد ي�ست�شعر من ذلك الناظر بعني احلكمة �أنه عالمات الأ�ستيالء».
نقر أ� يف مقدمة اب��ن خلدون إ���ش��ارة �إىل املنع ال�شرعي املفرت�ض للت�صوير يف
الإ�سالم ،ففي �سرده لإ�صالح اخلليفة عبد امللك �سك نقود الدولة الأموية قال �إنه «اتخذ
كلمات ال �صور ًا ،لأن العرب كان الكالم والبالغة �أقرب مناحيهم و�أظهرها ،مع �أن ال�شرع
ينهى عن ال�صور 69»...يف فكر ابن خلدون يظهر �إ�سالم منعزل عن �سائر الأمم ،بل وحتى
حما�صر بها ويف حالة تال�شي ع�صبيته وملكه ،وبالتايل مرغم على تقليد �أمم الآخر .هكذا،
ال ُي�ستغرب �أن يديل ابن خلدون بنظريته اجلمالية يف �صدد الكالم على �صناعة الغناء التي
يعتربها الأقل فائدة والأكرث ا�ستغناء عنها .الغناء هو �صناعة الرتف بامتياز ،ناهيك عن
�أنه يطلب ،م�ست�شهد ًا بالإمام مالك ،ف�صل الغناء متام ًا عن ترتيل القر�آن .يف نظره الغناء
�صناعة نافلة ميار�سها فقط املتفننون يف «مذاهب امللذات» ،ويكمن جماله والإلتذاذ به ،كما
يف الفنون الأخرى ،يف تنا�سب الأ�صوات « :و�أما املرئيات وامل�سموعات ،فاملالئم فيها تنا�سب
الأو�ضاع يف �أ�شكالها وكيفياتها؛ فهو �أن�سب عند النف�س �أ�شد مالئمة لها .ف�إذا كان املرئي
متنا�سب ًا يف �أ�شكاله وتخاطيطه التي له بح�سب مادته ،بحيث ال يخرج عما تقت�ضيه مادته
اخلا�صة من كمال املنا�سبة والو�ضع ،وذلك هو معنى اجلمال واحل�سن يف كل مدرك ،كان ذلك
حينئذ منا�سب ًا للنف�س املدركة فتلتذ ب�إدراك مالئمها 70».ونرى يف الفكر اجلمايل اخللدوين،
بالإ�ضافة �إىل �صدى كلمات الغزايل ،تنبيه ًا مبا�شر ًا �إىل �أن «امللذات» احل�سية عابرة ،ال
حمالة ،و�أن الرتف ي�ض ّر بالكيان الإجتماعي.
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�  7إطاللة على العرفان والإن�سان الكامل الآخر
ورحب بت�صوف �شكلي ،بعيد كل البعد عن
تبع ًا للغزايل ،نبذ ابن خلدون الفل�سفة ّ
الت�صوف العرفاين ،الذي كان مفهوم الإن�سان كعالمَ �صغري قد حت ّول فيه �إىل مفهوم الإن�سان
الكامل� ،أو الكلي .وال يتحقق هذا الإن�سان �إال من خالل جتربة املحبة والذوق واخليال ،التي
يوجد منهلها يف القلب ،ال يف العقلُ .يظهر ابن عربي يف حوار ابتكره بني العقل واخليال
�أن معرفة العقل تقت�صر على فهم ترتيب العامل وكماله ،بينما يحلق اخليال �إىل �آفاق نائية
لقدرته على اجلمع بني الأ�ضداد وحل املفارقات والك�شف عن �أحجبة الغيب وعن �أ�سرار الذات
والوجود .يف هذا الت�صوف ،يتمثل الإن�سان الكامل يف �أمنوذج �آدم وهو خليفة اجلامع (اهلل)
على الأر�ض� ،أو «الكلمة اجلامعة» و«خمت�صر �شريف» ،لأنه يجمع «معاين العامل الكبري»،71
كما تتجلى يف مر�آة قلب العارف �أ�سماء اهلل احل�سنى (�أو نقول املطلق يف جتلياته الالنهائية يف
العامل) .هذه الر�ؤية ال�صوفية ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �إحماء الإنف�صال بني اجلن�سني ،ف�إن «الذكورة
والأنوثة لي�ستا من خ�صائ�ص النوع الإن�ساين» ،72على حد قول ابن عربي ،ف�إنهما �صفتان لكل
احليوانات ،كما �أنه حتيا يف عني الأحد املطلق� ،أ�ص ًال و�أبد ًا ،الأنوثة ال�سارية يف العامل73؛ لذا،
74
فحتى �أهل النظر ي�سمون اهلل «بالعلة» ،بامل�ؤنث دون �أن ينتبهوا �إىل ذلك ,ح�سبما �أ�شار �إليه.
وعلى منوال دانتي وبرتارك ،اتخذ ابن عربي �إمر�أة رمزية تقوده يف عامل املعرفة
ا�سمها «نظام» ،75كاملة اجلمال والعرفان ،كما �شوقه �إىل �صهر الذات باملطلق يحثه على خو�ض
�سفر دائم لإ�سرتجاع الوحدة املفقودة يف الأم الطبيعة 76.ومع �أن بيكو ال ميار�س يف خطابه
الكتابة ال�شعرية والرمزية اخلا�صة بالت�صوف� ،إال �أنه يتطلع بروحه املتعط�شة لإحت�ضان كل
الآراء والر�ؤى �إىل فكرة «الأنوثة اخلالدة» احلية يف التيارات الهرمزية منذ القدم ،وقال «:لنح ّلق
البطل’
‘البطال �أو رُ
منظر من ق�صر الربطال ملحمد الثالث الذي حكم غرناطة بني عامي  1302و .1309ا�سم رُ
هو ا�سم ا�ســباين م�شـتق من الالتينية مبعنى بوابة �أطلقه الأندل�سيون على �أروقة الق�صور.
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بالأرجل املجنحة كمريكيوريني [�أو هرمزيني] من الأر�ض �إىل ح�ضن الأم ال�سعيدة جد ًا (.)...
لن�ستمتع بال�سالم املن�شود� ،سالم مقد�س ،يف ات�صال ال يزول ،و�أُخوة كاملة ،تلك الأخوة التي
تتفق فيها كل الأنف�س مع عقل �أعلى وحتى تن�صهر فيه ب�صورة ال تو�صف� .إنها الأخوة التي قال
77
الفيثاغوريون �إنها غاية كل فل�سفة (».)...
على �صعيد �آخر ،وعلى �صلة بكل ما �سبق ،قد قيل مرار ًا �إن ال�صوفية طريقة يف
احلياة والتفكري والكتابة ت�سودها فكرة املحبة املطلقة واجلمالية ال�شاملة ،تدفعها �إىل �إلغاء
احلدود لي�س بني القبح واجلمال وح�سب ،بل بني ال�شر واخلري �أي�ض ًا .و�أي ًا يكن من �أمر ،العارف
مدعو لإدراك اجلمال املطلق للعامل وحتى اجلالل امل�ستحيل م�شاهدته بالكامل ،كما هو مدعو
للم�شاركة يف حركة الإبداع الأزلية .ووفق ًا لر�ؤية �إخوان ال�صفا ،ولكن برمزية خمتلفة ،ي�صف
ابن عربي تلك احلركة كحركة �إمدادية كونية يجد ال�شاعر والفنان ال�سماء اخلا�صة بهما يف
ال�سماء الثالثة اليو�سفية� ،أي ب�سيادة النبي يو�سف� ،صاحب تعبري الر�ؤيا واخليال واجلمال
والإلهام ال�شعري والفني ،وهي ،بكلمات ابن عربي�« ،سماء الت�صوير التام والنظام» ،و�سماء
«الإمداد لل�شعراء والنظم والإتقان وال�صور الهند�سية يف الأج�سام وت�صويرها يف النف�س ».من
هذه ال�سماء اليو�سفية جتيئنا معرفة «معنى الإتقان والإحكام وا ُ
حل�سن الذي يت�ضمنه بوجوده
78
احلكمة وا ُ
حل�سن العر�ضي املالئم ملزاج خا�ص».
الإمداد يفي�ض �أ�ص ًال من الباري وي�صل �إىل «امل�صورين يف ح�سن ال�صورة» و�إىل
من �أ�سماهم «بالأذكياء املهند�سني» و«�أ�صحاب الإ�ستنباطات» و«املخرتعني ال�صنائع» والذين
ي�صنعون «الأ�شكال الغريبة» عرب «ترتيب الأركان» القائمة حتت دائرة القمر ،وهي عنا�صر
العامل الأربعة ،النار والهواء واملاء والأر�ض التي جتري فيها «الإ�ستحاالت» الدائمة اخلا�صة
بالدنيا� 79.أما الإبداع ال�شعري بحد ذاته ،ف ُيع ّرف هنا من زاوية مغايرة للفل�سفة� ،أي مبفاهيم
بعيدة عن املحاكاة والت�شبيه� ،ضمن ما ي�سميه ابن عربي «علوم ال�شعور» ،وهي «علوم الرمز
والإخفاء»� ،80أو مثلما ذهب �إليه يف مكان �آخر « :النظم حم�صور وهو مو�ضع الرمز وحم ّل اللغز
للأ�شياء ،ولو علم � ّأن يف �شدة الو�ضوح لغز الأ�شياء ورمزها ل�سلكوه 81».ال�شاعر يف ال�صوفية،
مثل النبي يو�سف ،يعرب ،يجاوز الواقع الظاهر خللق عالقات جديدة بني الكلمات والأ�شياء،
يحرر ال�شعر والكتابة من املنطق ويع ّبئهما يف جتربته احلياتية الطاحمة �إىل الفناء بالآخر
واملطلق .ولرمبا يكمن يف بع�ض ما �سبق ،مع جمال ال�صور والعبارات ال�صوفية� ،س ّر ا�ستدعاء
82
الفنانني العرب املعا�صرين املادة والروح ال�صوفية �إىل �أعمالهم املوجهة جلمهور احلا�ضر.
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خو�سيه ميغيل بويرتا فل�شيز

 8حلظة يف الف�ضاء اجلمايل لتلك ال�صور
و�أي ًا يكن ت�شعب الر�ؤى عن الت�صوير والإب��داع الفني و�أبعاده يف نزعات الأن�سنة
العربية وا�ستمرارها لدى الآخر الغربي ،مما ال ريب فيه هو �أن احل�ضارة العربية والإ�سالمية
مار�ست الفنون الت�صويرية و�شتى �أنواع الرتف والرتفه با�سهاب و�إحكام .لقد ر�أينا �أن يف
تتوحد �صنائع اخلط والت�صوير ،التمثيلي منه والهند�سي
املنظور اجلمايل العربي الكال�سيكي ّ
والتوريق للرق�ش .ويالحظ �أي�ض ًا اندماج كامل وحتاور حميم بني اخلط وال�صورة منذ قبة
ال�صخرة بالقد�س وامل�سجد الأموي بدم�شق حتى ق�صور احلمراء بغرناطة ،مرور ًا مبدينة
الزهراء بقرطبة ومباين �إ�سالمية كثرية ،ناهيك عن عدد ال يح�صى من الكتب املنمنمة
83
والأقم�شة واخلزفيات وامل�صنوعات اخل�شبية واملعدنية والزجاجية والعاجية ،الخ.
فكم من التحف الفنية العربية والإ�سالمية جتمع يف �صميم ت�صميمها الكتابة
والت�صوير و�أ�شكال الرق�ش ،كما هو احلال ،على �سبيل املثال ،يف �صناديق قرطبة العاجية
وغريها من �أندل�س القرنني  10و 11م ،.ويف بع�ض التماثيل الربونزية امل�صنوعة بالأندل�س
يف القرن  11م ،.كتمثال وعل �أندل�سي (متحف فلورن�سا الوطني) مع عبارة «الربكة الكاملة»
حمفورة يف بدنه باخلط الكويف ،وغريف بيزا ال�شهري ،ب�شكل ذلك الكائن الأ�سطوري القدمي
(بر�أ�س ن�سر وج�سد ح�صان) الذي دخل الإ�سالم و ُز ّين بالكتابات الكوفية «بركة كاملة ونعمة
�شاملة» و«عافية كاملة و�سعادة وعمد ل�صاحبه» ،وقطع �أخرى من �أو�ساط ا ُ
حلكام� ،أو من
حميط العامة ،كما «قنديل اجلزيرة» (جنوب الأندل�س) مع �شريط منقو�ش يحيط به بكلمة
«بركة» مكررة ومتثال ع�صفور �صغري معلق فوق القطعة� 84.أ�شكال تلك الت�صاوير واملنحوتات،
التي متثل �صور الإن�سان واحليوانات والكائنات الأ�سطورية والنباتات جمردة ورمزية �أكرث
منه واقعية ومزرك�شة ب�أمناط الرق�ش ،تف�ضي عليها قيم جمالية تقربها من احلداثة .هناك
حتفة م�شهورة جد ًا ن��ادر ًا ما نظر �إليها كمثال ممتاز على احل��وار اجل��اري فيها بني فنون
اخلط والت�صوير والرق�ش ،عالوة على ال�شعر واملاء والرو�ضة ،و�أق�صد نافورة الأ�سود التي
تتو�سط «الريا�ض ال�سعيد» ،وهو اال�سم الأ�صلي لق�صر الأ�سود ملحمد الغني باهلل بحمراء
غرناطة (حوايل  1380م .).يف قمة ازدهار �أ�ساليب الرتف ،ح�سب نظرية ابن خلدون ،الذي
خدم ال�سلطان الغني باهلل عامني�ُ ،صنعت هذه النافورة رمز ًا ل�سلطة امللك والإ�سالم يف مركز
الق�صر ،حيث يفي�ض املاء من �صنبورها املركزي وتنفثه متاثيل الأ�سود من �أفواهها ونقر أ�
الق�صيدة البن زمرك املنقو�شة على حافتها بخط لني �أندل�سي ،التي مطلعها «تبارك من �أعطى
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الإمام حممد ًا معاين زانت باجلمال املغانيا» ،متديح ًا لل�سلطان كباين تلك املغاين ب�إلهام اهلل.
وت�صف الق�صيدة الرو�ض املجاور ب�أنه عجيب ال نظري له ،ورخام النافورة ومياهها
با�ستعارات الف�ضة واجلواهر والل�ؤل ؤ� « :ومنحوتة من ل�ؤل ؤ� �شف نورها وحتلي مبرف�ض اجلمان
النواحيا»...؛ كما تقول �أن النافورة ت�سد جمرى املاء كي ال يت�سرب «كمثل حمب فا�ض بالدمع
جفنه وغي�ض ذاك الدمع �إذ خاف وا�شيا» ،وت�شري يف بيتني �إىل منحوتات الأ�سود االثنى
ع�شر املراب�ضة يف خدمة ال�سلطان و�شعار ًا له والنت�صار الإ�سالم .ويف زوايا النافورة تتناوب
التخاطيط الهند�سية والنباتية يف �شكل خط متك�سر ،و�إمياء �إىل حركة املياه 85.ويف الريا�ض
ال�سعيد ذاته ،يف حمور النافورة وجنبها ال زلنا ن�شاهد ما يرجح �أنه �صورة امللك حممد الغني
باهلل حماط ب�صور ت�سعة رجال مبالب�س فخمة و�سيوف ويف و�ضعية احلوار يف جمل�س ،و�إىل
جانبي هذه اللوحة املركزية املزوقة على اجللد يف قبة �صغرية ،لوحتان �شارك يف ر�سمهما
فنانون م�سيحيون �إ�سبان و�أوروبيون حتتويان على مناظر غرامية بني �سيدات وفر�سان ،بني
م�سيحيني وم�سلمني ،ومناظر ال�صيد ولعب ال�شطرجن ،والق�صور ،واحلادئق ،الخ ،يعني �صور
احلياة البطولية والفرو�سية املروية يف كتب �أدب جمتمع �صارت هنيهة �أوروبي ًا وعربي ًا مع ًا.
نافورة الأُ�سود من الرخام يف مركز الريا�ض ال�سعيد (ق�صر الأُ�سود) ملحمد الغني باهلل ،ثمانينات القرن .14
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لع ّل ابن خلدون كان يفكر يف هذا كله حني ا�ستاء من ت�أ ُّثر الأندل�سني من عادات
الن�صارى ،ف�إنه تبادل ال�صناع بالفعل كل من حممد الغني باهلل وامللك بيدرو القا�صي يف
�إ�شبيلية� ،صديقه ومن �ساعد الغني باهلل يف �إ�ستعادة العر�ش يف غرناطة ال�سنة  .1362ولكن،
�إن غ�ض�ضنا النظر عن �أن الإ�سالم مل يع�ش منعز ًال عن العامل ،الواقع �أن لل�صور ح�ضور ًا
دائم ًا يف تاريخ الإ�سالم 86و�أن امل�صورين والنحاتني انت�شروا يف املدن العربية والإ�سالمية
ونالوا احرتام ًا وتقييم ًا ال ب�أ�س به ولو مل يكن على م�ستوى زمالئهم اخلطاطني ،الذين �شاع
�صيتهم ودخلت �أ�سما�ؤهم و�أخبارهم كتب الرتاجم �إىل جانب ال�شعراء والعلماء .فعالوة
على تعدد تواقيع ال�صناع ،وبع�ضهم من امل�صورين ،يف التحف الفنية الإ�سالمية م�شرق ًا
ومغرب ًا ،تورد امل�صادر العربية ذكر �أ�سماء الكثري من امل�صورين تارة مع املطربني وامللحنني
وال�سحرة والعبي ال�شطرجن ،كما نراه يف مدونات الذهبي وال�سخاوي ،وتارة �أخرى يف ن�صو�ص
خم�ص�صة لهم ،كما يف فهر�ست ابن الندمي امل�شهور ،الذي كر�س امل�ؤلف فيه اجلزء الأول من
املقال الثامن للجال�س وامل�صورين ،وحتى يف كتاب كامل حول املو�ضوع نف�سه بعنوان �ضوء
النربا�س و�أن�س اجلال�س يف اخبار املزوقني من النا�س ،مذكور يف خطط املقريزي ،غري �أن
هذين املرجعني ال زاال مفقودين للأ�سف .تفيدنا �أي�ض ًا امل�صارد �أنه كان يوجد ‘�شارع امل�صور’
يف بغداد العبا�سيني و‘�سوق خا�ص باملزوقني’ يف حلب ،ف�ض ًال عن �إبالغنا بايجاز عن عائالت
87
متتهن الت�صوير وعن م�صورين منفردين عاملني هنا وهناك.
نعلم ،مث ًال� ،أن اخلطاط الكبري ابن البواب ،ال��ذي ي�شغل حم ًال ثابت ًا يف كتب
الرتاجم ويف تاريخ اخلط العربي ،احرتف التزويق وكان «مزوق ًا ي�صور الدور» و«مزوق دهان
ال�سقوف» ،و�أنه «�ص َّور الكتب» وكان «يذهب اخلتام» 88برباعة قبل �أن يخت�ص بالكتابة وي�صري
�أحد �أعظم رموز اخلط العربي .ومن بني امل�صورين الذين وقعوا �أعمالهم ،لنذكر هنا مث ًال
واحد ًا له داللته ،وهو خمطوط مقامات احلريري املعروف جد ًا املوجود يف املكتبة الوطنية
بباري�س ،والذي ا�شتهر م�صوره الوا�سطي بف�ضل �صوره الرقيقة التي تر�سم مناظر �إن�سانية
واجتماعية متنوعة ،ولكنه ق ّلما ملح الباحثون �إىل �أن الوا�سطي هو م�صور املخطوط وخطاطه
يف �آن ،كما كتب الفنان بنف�سه يف ختام الكتاب « :فرغ من ن�سخها العبد الفقري �إىل رحمة ربه
وغفرانه وعفوه يحيى بن حممود بن يحيى بن �أبي احل�سن كوريها الوا�سطي بخطه و�صوره
89
�آخر نهار يوم ال�سبت �ساد�س �شهر رم�ضان �سنة �أربع وثالثني و�ستمائة»...
وكانت مهنة التزويق ت�شمل عاد ًة التهذيب والزخرفة ،اللذين مار�سهما الوا�سطي
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�أي�ض ًا .ويف هذا النوع من الأدب امل�صور الذي يجمع رقة اللغة والرواية وال�شعر مع جمالية اخلط
والت�صوير والرق�ش ،ن�شاهد عالقة وطيدة بني �أ�ساليب الر�سم واخلط واحلكاية ،ف�إن الفنان،
�سواء �أكان �شخ�ص ًا واحد ًا �أو �شخ�صني ،يبدع ال�صور وي�ضعها يف املو�ضع املنا�سب بالتن�سيق
مع الن�ص ،وت�ضاف ،يف كتب منمنمة عديدة ،جملة الحقة بكل �صورة تربز بقلم غليظ �أو بلون
خمتلف عن حرب الن�ص العام .مثال ذلك خمطوطة حديث بيا�ض وريا�ض (ن�سخة وحيدة
حمفوظة يف مكتبة الفاتيكان برقم  )Vat. Ar. Ris. 368 :التي حتتوي على � 14صورة مر�سومة
ب�أ�سلوب م�شابه لأ�سلوب مدر�سة الوا�سطي العربية ،والتي و�صلتنا مبتورة ،ر�أ�س ًا وختام ًا ،ما
مينعنا من معرفة فحوى الق�صة كامل ًة و�أ�سماء م�ؤلف الن�ص واخلطاط وامل�صور ،وما �إذا
كانا ه��ذان الأخ�يران �شخ�ص ًا واح��د ًا ،وهو �أم��ر يغلب عليه
الظن 90.اخلط الأندل�سي امل�ستعمل للن�ص وبع�ض املفردات،
ف�ض ًال عن املباين املر�سومة تدعو �إىل ن�سب املخطوطة �إىل
�أندل�س املوحدين (القرن  13م .).يروي الن�ص املتبقي ق�صة
تاجر �شاب وعازف العود (بيا�ض) ي�سقط يف غرام خادمة
(ريا�ض) ل�سيدة �ساكنة يف بيت جميل مبدينة بابل وجنب نهر
ثرثار .حبكة الق�صة من�سوجة ب�سل�سلة من الق�صائد الغرامية
املتبادلة بني البطلني الرئي�سني وبع�ض و�صائف ال�سيدة.
ترتيب الن�ص مع التغيري يف لون احلرب قبل تقدمي الأ�شعار
التي تلقى يف الق�صة ك�أنها �أغانٍ توحي ب�أن املخطوطة مهي�أة
لقراءتها �أو متثيلها باملو�سيقى قدام جمهور .ومهما يكن ،ال
�شك �أن ال�صور تف�ضي على الق�صة بعد ًا �إ�ضافي ًا تغني الن�ص
ب�صري ًا وتعبريي ًا وجمالي ًا .نقر أ� فوق ال�صور �شرح ًا مقت�ضب ًا
بقلم غليظ جلذب الإنتباه ،مث ًال �« :صورة العجوز تو�صي
بيا�ض وحتذّره» ،و«�صورة العجوز تعاتب بيا�ض ًا» ،حيث العجوز
حا�ضرة على ال��دوام يف ال�صور ،بلبا�س �أ�سود والوجه من
بروفيل ونظرة مفعمة باخلبث ،تطابق ًا لدورها يف الق�صة،
�صفحة من خمطوطة حديث بيا�ض وريا�ض،
ن�سخة فريدة حمفوظة يف متحف الفاتيكان،
وهي مبثابة ق��وادة تنقل الأ�سرار بني كل �أط��راف الرواية.
رقم  .368و ُيقر أ� فوق الر�سم �« :صورة ال�سيدة
يف �صور �أخرى نت�أمل ال�سيدة مبالب�سها الفخمة قاعدة بني
تك ّلم العجوز يف �أمر ريا�ض وريا�ض واقفة على
ال�صهريج ودمها ي�سيل على وجهها».
خادماتها الالوتي يرتدين ثياب ًا منا�سبة ويحملن ك�ؤو�س ًا
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قاعدات يف جمال�س البيت والب�ستان .يكت�سب ت�صوير العمارة �أهمية خا�صة يف هذه املخطوطة
التي تن�سجم �صور العمائر فيها مع العبارات الوا�صفة بال�صور ان�سجام ًا دقيق ًا ،مثل يف «�صورة
ريا�ض قد غ�شي عليها واخلدم ين�ضحن وجهها مباء الورد والكافور والعجوز معهن .و�صورة
الق�صر»� ،أو يف «�صورة �شمول تغنّي يف العود بني يدي ال�سيدة يف احلديقة و�صورة الو�صائف
والعجوز معهن ت�ستمع» و«�صورة ريا�ض تغني يف العود امام ال�سيدة يف الب�ستان و�صورة بيا�ض
والعجوز وجميع الو�صائف» ،و�سواها .وبالرغم من �أن الرمزية م�سيطرة على كل �أبعاد هذا
العمل الفني ،بد�أ ب�أ�سماء الأ�شخا�ص (بيا�ض ،ريا�ض ،والو�صائف � :شمول ،مدام ،عقار،
عتاب ،امل�شرية �إىل خماطر ال�سكر باحلب ،)...ومرور ًا بالأ�شعار الغزلية واملو�سيقى ومنط
الت�صوير التخطيطي امل�ستعمل ،بيد
�أنه يفلح يف جعلنا يف ف�ضاء مي�سور
ورق �ي��ق ،ب��ل وم��رف��ه ،غ�ير مقد�س،
دنوي ،مدين� ،إن جاز التعبري.
ويف الوقت الذي كان فيه
بيكو يراجع م�صادره العربية وبد�أ
انت�شار �أ�ساليب التمثيل الت�صويري
اجلديدة يف �إيطاليا و�أوروب��ا ،وكان
ال�سلطان العثماين حممد الفاحت
ينادي بع�ض الر�سامني من البندقية
لال�ستفادة م��ن فنه امل�ث�ير� ،أدخ��ل
م�صور �آخر يف �آخر �أيام الأندل�س �أو
يف املغرب تلك الأ�ساليب التمثيلية
الأوروبية يف تزيني خمطوطة لكتاب
ابن ظفر ال�صقلي �سلوان امل�ت��اع يف
ع ��دوان ا ألت �ب��اع (ال�ق��رن � 15أو 16
م ،.مكتبة اال� �س �ك��وري��ال مب��دري��د،
الرقم  ،91)528وهو من كتب الأدب
بامتياز لرتبية امللوك والأمراء التي
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عبارة �« :صورة بيا�ض على وجهه مغ�شي ًا عليه’ على �شاطئ
النهر و�صورة الفتى قريب العجوز قد وقف عليه يرثيه ويندبه
وهما ب�إزاء ب�ستان نهر الرثثار».
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خلفت �أثر ًا هام ًا �أي�ض ًا يف الثقافة الغربية ،خا�صة يف ما يعرف با�سم ‘الدرا�سات الإن�سانية
�أو الإن�سانيات’ ،املرتادفة مع مفهوم ‘الأدب’ العربي الكال�سيكي 92.يحفظ هذا الكتاب
الأدبي الأ�سلوب العربي التقليدي لت�صميم ال�صفحات ،ولكن قرر �صانعه �أو ُ�صناعه �إدخال
الأبعاد الثالثة يف �صوره ،ومنظر العمق ،ور�سم تدريج الظالل يف �أزياء الأ�شخا�ص واملباين
وامل�صنوعات والطبيعة .ف�� ْإن ق�سنا الناعورة املر�سومة يف «�صورة بيا�ض مغ�شي ًا عليه يف
النهر ،»...من حديث بيا�ض وريا�ض مع الناعورة املر�سومة يف �سلوان الأمتاع ،نرى الأ�سلوب
الهند�سي والإ�ستناد �إىل امل�سطح ذي البعدين و�أ�شكال الرق�ش مبا فيه متثيل املاء ب�شكل هند�سي
(بخطوط مك�سرة متوازية) يف املخطوطة االوىل ،والأ�سلوب ‘الغربي النه�ضوي’ يف املخطوطة

�صفحة من خمطوطة كتاب ابن ظفر ال�صقلي� ،سلوان املتاع يف
عدوان الأتباع ،القرن � 15أو  ، 16مكتبة اال�سكوريال مبدريد،
رقم .528

�صفحة من خمطوطة �سلوان املتاع ال�سابق الذكر ،مع عبارة :
«�صورة اخلادم ت�شكو �إىل املر�أة ال�ساحرة روحها».
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الثانية ،التي يعطي ت�ساقط املاء من ناعورتها والإح�سا�س بالعمق �صورة واقعية �أكرث .مع
ذلك ،يلتزم م�صور �سلوان املتاع و�/أو خطاطه ،مبنهج و�ضع �أ�سطر الن�ص باخلط الأندل�سي �أو
املغربي امل�ستعمل يف حديث بيا�ض والريا�ض ،وان�سجامه الدقيق مع ال�صورة واحلفاظ على
العبارات الالحقة بال�صور ل�شرحها ،كما يف «�صورة اخلادم ت�شكو �إىل املر�أة ال�ساحرة روحها»
(العبارة مكتوبة بخط غليظ �أحمر) ،التي تتحادث املر�أتان فيها �أمام عيوننا ك�أننا نت�أملهما
عرب نافذة ر�سمت الأر�ضية الظاهرة يف داخلها بحذق وفق ًا للمبادئ العلمية الهند�سية التي
ّ
نظرها وج ّربها النه�ضويون يف �أوروبا لتمثيل البعد الثالث على ال�سطح ،متابع ًا ملا قدمه ابن
الهيثم وعلماء الب�صريات .فك�أمنا ح�صل يف ع�صر ابن املقفع ،ويف �أزمنة وح�ضارات �أخرى،
ويف حا�ضرنا ،ترحتل ال�صور واملفاهيم والر�ؤى من مكان �إىل �آخر� ،إذ � ّإن احل�ضارة الإن�سانية
واحدة ومتنوعة يف �آن واحد .فبعد قرون من تلك الرتجمة امل�صورة عن كليلة ودمنة ،ويف
طرف �آخر من الإ�سالم ،ال زال امللوك والأمراء والعامة ي�ستمتعون بجاذبية ال�صور وقوتها
اجلمالية والتلذذية والتعليمية �إىل جانب املعاين والأ�سرار املنطوية يف الن�صو�ص ،كما اكت�شف
فنانو احلداثة يف �أوروبا مع �أوين جونز وزمالئه ،ثم الطالئع الت�شكيلية مع بول كلي وماتي�س
و�أي�شر والخ ،الطاقة اجلمالية الهائلة املختزنة يف اخلط والرق�ش والتخاطيط الهند�سية
واللونية للرتاث الفني العربي والإ�سالمي- ،رفاهية ب�صرية حم�ضة -و�أغرفوا من �أعماقها
لإغناء الر�ؤية والذات.

الغبطة املت�صلة( .من باحة الرياحني باحلمراء ،حوايل )1370
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 1اخلطاب مكتوب �أ�ص ًال باللغة الالتينية بعنوان  Oratio de Hominis Dignitateووجهه بيكو �إىل �آباء
الكني�سة �آنذاك بهدف ،قد يبدو لنا اليوم �ساذج ًا �أو طوباوي ًا �صرف ًا ،تنظيم اجتماع كبري ملناق�شة الأطروحات
الت�سعمئة التي حررها ال�شاب بيكو للتو�صل �إىل اجماع تام على احلقيقة .وبالإ�ضافة �إىل الأطروحات الـ 500
اخلا�صة بامل�ؤلف� ،أخذ بيكو الـ  400اطروحة الأخرى من الفال�سفة امل�سيحيني واليونانيني القدماء و 84من
العرب (و�ضمنهم علماء م�صر وفار�س وبابل) .مل يعقد �أبد ًا هذا االجتماع ولقي بيكو حتفه م�سموم ًا يف مدينة
فلورن�سا وهو يف � 31سنة من العمر.
 2ابن املقفع ،كليلة ودمنة ،بريوت ،دار العودة� ،1986 ،ص .74
 3ابن املقفع ،املرجع ال�سابق� ،ص  .62لقد �أ�شار بلند احليدري �إىل هذا الن�ص البن املقفع يف مقال كتبه
يف �صدد �آخر بعنوان ‘الإ�سالم وحترمي الت�صوير’ ،املن�شور �ضمن الكتاب اجلماعي الإ�سالم واحلداثة ،لندن،
دار ال�ساقي� ،1990 ،ص .94-85
 4بيكو ،خطاب حول كرامة الإن�سان ،ترجمة �إ�سبانية لبيدرو �سنتيدريان عن الن�ص الالتيني بتحقيق �إ.
غارين ،فلورن�سا( 1942 ،مدريد� ،)1986 ،ص .141
 5ين�سجم هذا الرتتيب مبا ذهب �إليه حممد �أركون من �أنه ازدهرت الفل�سفة والنزعة الإن�سانية املرتبطة
بها عند العرب يف املدن العراقية-الإيرانية و يف الأندل�س بني القرنني العا�شر والثالث ع�شر م( .نزعة الأن�سة
يف الفكر العربي .جيل م�سكويه والتوحيدي ،ترجمة ها�شم �صالح ،بريوت-لندن ،دار ال�ساقي� ،ص .)15
 6الكندي ،كتاب �إىل املعت�صم باهلل يف الفل�سفة الأوىل ،حتقيق فوزي اجلرب ،دم�شق� ،1997 ،ص .22-21
 7املرجع نف�سه.
 8الفارابي ،كتاب ال�سيا�سة املدنية ،حتقيق وترجمة �إ�سبانية رافايل رامون غرييرو ،مدريد� ،1992 ،ص .7
راجع كتاب David Summers, The judgment of Sense: Renaissance Naturalism and the Rise of Aethetics, :
9
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

لقد ر�أينا �أن بيكو يذكر يف خطابه الفيل�سوف الأندل�سي ابن باجة (�سرق�سطة-فا�س ،حوايل ،)1138-1180
الذي �أجاد املو�سيقى النظرية والعملية وقر�ض ال�شعر ،و�ألف يف املنطق والريا�ضيات والفيزياء والأفالك
والطب والنباتات ،وعكف يف �آخر حياته على التفكري الفل�سفي .اجتهد ابن باجة لي�صبح ‘فارابي الأندل�س’،
موحد ًا بني �أفالطون و�أر�سطو ،وتبني ًا كذلك بع�ض �آراء ر�سائل �إخوان ال�صفا ،التي دخلت الأندل�س �آنئذ عرب
مدينة �سرق�سطة بالذات .يلفت النظر غياب الن�صو�ص القر�آنية والدينية عن م�ؤلفات ابن باجة .يف �أ�شهر
�أعماله تدبري املتوحد ،يعود �إىل مركزية الإن�سان الذي ينبغي �أن يحو�ض م�سرية فكرية فردية يجرد فيها
ال�صور احل�سية حتى يت�صل عقله بالعقل الفعال ويبلغ ال�سعادة .كتب ابن باجة �أول تف�سري لـ كتاب النف�س
لأر�سطو يف الأندل�س ،وهو تف�سري يت�ضمن نظرية خا�صة حول ال�ضوء واللون والإدراك احل�سي والب�صري .مل
ت�صلنا من ن�صو�صه يف املو�سيقى �سوى بع�ض ال�صفحات ّ
ينظر فيها حول «املنا�سبة» بني اوتار العود والأمزجة.
لقي ابن باجة م�صرعه ،مثل بيكو ،م�سموم ًا ،ولكن يف فا�س .يظهر ،من جهة �أخرى� ،أن بيكو عنى بر�سالة
حي بن يقظان ،للطبيب والفيل�سوف الأندل�سي ابن طفيل ،زميل البن ر�شد وقارئ البن باجة ،وقام برتجمتها
�إىل الالتينية عن ترجمة عربية مفقودة .وال ريب يف �أن اهتمام بيكو بكتاب ابن طفيل كامن يف �سرده م�سرية
ارتقاء ان�سان معزول يف جزيرة من�سية يف �س ّلم املعرفة مبجرد قدراته �إىل معرفة واجب الوجود وت�أمله.
� 10إ�ضافة �إىل م�ساهمة املرتجمني امل�سيحيني الن�ساطرة يف نقل العلوم اليونانية عن طريق اللغة ال�سريانية
�إىل العربية يف عهد التدوين ،يتعني علينا تذكري دور امل�سيحيني العرب يف تكوين الفن الإ�سالمي عامة
و�أ�ساليب الت�صوير خا�صة؛ �أنظر يف هذا ال�صدد � :شاكر لعيبي ،الفن الإ�سالمي وامل�سيحية العربية ،بريوت،
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ريا�ض الري�س.2001 ،
 11لن نتطرق هنا �إىل ق�ضية جتاهل امل�سرح من قبل الفال�سفة العرب ومف�سري كتاب ال�شعر لأر�سطو التي
�شغلت العديد من امل�ست�شرقني واملثقفني والباحثني العرب و�سواهم .وكما هو معروف ،يرى بع�ض امل�ست�شرقني
هذا التجاهل ناق�ص ًا فا�ضح ًا للثقافة العربية ،بينما يرى باحثون �آخرون� ،أمثال عبد الفتاح كيليطو� ،أن العرب
يتميزون بفنون الأدب وال�شعر ولي�سوا بحاجة وقتذاك �إىل امل�أ�ساة واملهزلة اليونانيتني� .أما بورخي�س ،فعرب يف
نهاية ق�صته ‘بحث ابن ر�شد’ عن جهل نف�سه �أ�ص ًال عن وجهة نظر ابن ر�شد ب�سبب امل�سافة اللغوية والثقافية
التي تف�صله عن فيل�سوف قرطبة وهي مبثابة امل�سافة الفا�صلة بني ابن ر�شد و�أر�سطو.
 12متى ،كتاب ار�سطوطالي�س يف ال�شعراء ،حتقيق عبد الرحمن بدوي �ضمن كتاب �أر�سطوطالي�س .فن
ال�شعر ،بريوت ،بدون تاريخ� ،ص .86
 13متى ،امل�صدر نف�سه� ،ص .117
 14الفارابي ،ر�سالة يف قوانني �صناعة ال�شعراء ،حتقيق عبد الرحمن بدوي �ضمن كتاب �أر�سطوطالي�س.
فن ال�شعر� ،ص .158-157
 15ابن �سينا ،فن ال�شعر ،حتقيق عبد الرحمن بدوي يف �أر�سطوطالي�س .فن ال�شعر� ،ص  .170قال ابن
�سينا «�إن امل�صورين ي�صورون امل َلك ب�صورة ح�سنة وي�صورون ال�شيطان ب�صورة قبيحة .وكذلك من حاول
من امل�صورين �أن ي�صور الأحوال كما ي�صور �أ�صحاب ماين حال الغ�ضب والرحمة  :فانهم ي�صورون الغ�ضب
ب�صورة قبيحة والرحمة ب�صورة ح�سنة� ».أنظر ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،املخطوط العراقي من العام
 1280لكتاب عجائب املخلوقات للقزويني املحفوظ يف مكتبة ميونيخ الوطنية ،وخمطوط فال ناميه� ،إيران،
حوايل  ،1550يف متحف اللوفر بباري�س .وللمزيد من ال�صور العجائبية املنت�شرة يف الفن الإ�سالمي ،راجع
كتاب املعر�ض الذي �أقيم يف متحف اللوفر بباري�س العام L’Etrange et le Merveilleux en terres d’Islam, : 2001
Paris, Musée du Louvre, 2001

 16ابن �سينا ،فن ال�شعر� ،ص .196
 17ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب ال�شعر ،حتقيق ت�شارل�س برتورث و�أحمد عبد املجيد هريدي ،القاهرة،1987 ،
�ص 90؛ و�أي�ض ًا « :واملو�ضع الثاين من غلط ال�شاعر �أن يحرف املحاكاة ،وذلك مثل ما يعر�ض للم�صور �أن يزيد
يف ال�صورة ع�ضو ًا لي�س فيها �أو ي�صوره يف غري املكان الذي هو فيه ،كمن ي�صور الرجلني يف مقدم احليوان ذي
الأربع واليدين يف م�ؤخره .وينبغي �أن يتفقد هذا يف �أ�شعار العرب�( »...ص .)129
 18معظم املذاهب التقليدية يف الإ�سالم ترف�ض زعامة املر�أة وحقها لرئا�سة املجتمع ،كما هو حال الإمام
الغزايل الراف�ض لإمامة املر�أة؛ وحتى كانت تنفي تلك املذاهب قدرة املر�أة على التفكري� .أما ابن ر�شد ،من
جهة ،وال�صوفية �أمثال ابن عربي ،من جهة ثانية ،ولأ�سباب فكرية خمتلفة ،فيقبلون ب�إمامة املر�أة وبقدرتها
الكاملة على التفكري واحلكم .لدى املت�صوفون حظيت الن�ساء مبنزلة بارزة وبت�شجيع فعال مللكالتهن العرفانية
والإلهامية .توجد �إذ ًا يف الرتاث العربي ذخرية فكرية كافية لت�أنيث الأن�سنة .ولكن فيما يخ�ص الفن ،ال زال
�إنتاج الن�ساء يف الثقافة العربية والإ�سالمية قبل احلداثة بحاجة �إىل بحوث مف�صلة لتبيانه ب�صرف الطرف
عن جمايل ال�شعر واخلط ،اللذين القى الباحثون بع�ض ال�ضوء على دور الن�ساء فيهما.
 19فخر الدين الرازي ،ر�سائل فل�سفية ،بريوت( 1979 ،الطبعة الثالثة)� ،1979 ،ص  62و�ص .164-139
 20الفارابي ،فل�سفة �أر�سطوطالي�س� ،ص  ،61ح�سبما ذكرته الفت كمال الروبي ،نظريات ال�شعر عند
الفال�سفة امل�سلمني (من الكندي حتى ابن ر�شد) ،بريوت� ،1983 ،ص .127
 21الفارابي ،كتاب املو�سيقى الكبري،القاهرة� ،1967 ،ص .1180
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 22امل�صدر نف�سه.1185-1184 ،
 23امل�صدر نف�سه .يبدو �أن ابن باجة قد رغب يف التنظري يف مو�ضوع اللذة اجلمالية ،بيد �أنه امتنع عن
ذلك للأ�سف « :و�أبني احلوا�س يف ذلك لذة الب�صر ولذة ال�سمع ،ف�إنا �إذا �أب�صرنا َمر�أى ح�سن ًا وقع التذاذ مبا
�أب�صرناه دون �أن يتقدم لنا ت�ألمُّ مبا �أب�صرناه ،وكذلك ال�سمع ،قد يقع يف ال�سمع �إلتذاذ وت� مًُّأل ،مثل حالنا عند
�سماع الأغاين املحزنة ،وتف�صيل القول هذه ال يليق مبا نحن ب�سبيله» (‘ر�سالة الوداع’ ،طبعة الأ�صل العربي
مع ترجمة ا�سبانية لأ�سني بالثيو�س ،جملة الأندل�س ( )1943العدد � ،8ص .)23
 24ابن �سينا ،فن ال�شعر� ،ص  .172-171كذلك « :ف�إن املحاكاة هي املفرحة .والدليل على ذلك �أنك ال
تفرح بان�سان وال عابد �صنم يفرح بال�صنم املعتاد و�إن بلغ الغاية يف ت�صنيعه وتزيينه ما تفرح ب�صورة منقو�شة
والق�ص�ص» (املرجع عينه� ،ص .)179
حماكية .ولأجل ذلك �أن�شئت الأمثال
ً
 25ابن �سينا ،فن ال�شعر� ،ص  .172-171كذلك " :ف�إن املحاكاة هي املفرحة .والدليل على ذلك �أنك ال
تفرح بان�سان وال عابد �صنم يفرح بال�صنم املعتاد و�إن بلغ الغاية يف ت�صنيعه وتزيينه ما تفرح ب�صورة منقو�شة
والق�ص�ص (املرجع عينه� ،ص .)179
حماكية .ولأجل ذلك �أن�شئت الأمثال
ً
 26ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب ال�شعر� ،ص .63
 27ابن ر�شد ،امل�صدر ذاته� ،ص .71
 28ابن ر�شد ،تلخي�ص اخلطابة ،حتقيق عبد الرحمن بدوي ،الكويت-بريوت ،ب .ت� ،.ص .96
 29حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حتقيق اخلوجة ،بريوت( 1986 ،الطبعة الثالثة)،
�ص  .62وكذلك « :كالم �شعري �إذ هو املخت�ص با�ستعمال املقدمات الكاذبة من حيث يخيل فيها �أو بها ال من
حيث هي كاذبة .و�إن �شارك جميع ال�صنائع يف ما اخت�صت به ،وكان له �أن يخيل يف جميع ذلك ،فالتخييل هو
املعترب يف �صناعته ،ال كون الأقاويل �صادقة �أو كاذبة» (منهاج البلغاء� ،ص .)71
 30القرطاجني ،منهاج البلغاء� ،ص .116
 31القرطاجني،امل�صدر نف�سه�،ص .129
 32القرطاجني ،امل�صدر نف�سه�،ص  .129-128لفت جابر ع�صفور النظر �إىل مقارنة النقاد العرب ال�شعر
بالفنون الت�صويرية ملنا�سبات خمتلفة .كان ال�شعر للجاحظ عبارة عن ن�سيج وت�صوير ،وكذلك بالن�سبة البن
طباطبا الذي قال �إن ال�شاعر احلاذق «كالن�ساج احلاذق» و«كالنقا�ش الرقيق الذي ي�صنع الأ�صباغ يف �أح�سن
تقا�سيم نق�شه ،وي�شيع كل �صبغ منها حتى يت�ضاعف ح�سنه يف العيون»؛ �أما عبد القاهر اجلرجاين ،فقد
�أملح �إىل جاذبية كال الفنني الناجمة عن غرابة �صورها « :فكما تلك الت�صاوير تعجب وتخلب وتروق وتدخل
النف�س من م�شاهدتها حالة غريبة مل تكن قبل ر�ؤيتها ويغ�شاها �ضرب من الفتنة ال ينكر مكانه وال يخفى
�ش�أنه ( .)...فكما �أنك ترى الرجل قد تهدى يف الأ�صباغ التي عمل منها ال�صورة والنق�ش يف ثوبه الذي ن�سج
�إىل �ضرب من التخري والتدبر ،يف �أنف�س الأ�صباغ ويف مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبها �إياها،
�إىل ما مل يتهد �إليه �صاحبه ،فجاء نق�شه من �أجل ذلك �أعجب ،و�صورته �أغرب ».والباقالين اهتم بقدرة تلك
الفنون على متثيل امل�شاعر « :وقد �أجمعوا �أن من �أحذق امل�صورين من �ص ّور لك الباكي املت�ضاحك والباكي
احلزين وال�ضاحك املتباكي وال�ضاحك امل�ستب�شر .وكما �أنه يحتاج �إىل لطف يد يف ت�صوير هذه الأمثلة ،كذلك
يحتاج �إىل لطف يف الل�سان والطبع يف ت�صوير ما يف النف�س للغري»؛ وابن �سنان اخلفاجي �أبرز بدوره جمالية
الت�ضاد اللوين امل�شرتكة يف الت�أليف اللظفي «ويف ح�سن النقو�ش» ،حيث «كان البيا�ض مع ال�سواد �أح�سن منه
مع ال�صفرة� ».أنظر جابر ع�صفور‘ ،العالقة بني ال�شعر والر�سم’ يف كتابه ال�صورة الفنية يف الرتاث النقدي
والبالغي عند العرب ،بريوت( 1983 ،الطبعة الثانية)� ،ص .299-288
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� 33أنظر  :ابن ابي ا�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء ،بريوت� ،1965 ،ص  ،552وهو �أهم م�صدر
حول حياة ابن الهيثم وم�ؤلفاته.
 34ابن الهيثم ،كتاب ثمرة احلكمة ،حتقيق الطالبي ،جملة جممع اللغة العربية ،العدد  ،73اجلزء ،2
دم�شق (� ،)1998ص .299
 35ابن الهيثم ،امل�صدر ذاته� ،ص .310-309
 36ابن الهيثم ،مقالة يف الأخالق ،حتقيق عبد الرحمن بدوي ،يف درا�سات ون�صو�ص يف الفل�سفة والعلوم
عند العرب ،بريوت� ،1981 ،ص � .145-107أثبت حممد عابد اجلابري ن�سب هذا الن�ص لإبن الهيثم يف
كتابه العقل الأخالقي العربي ،بريوت� ،2001 ،ص  315وما يتلوها .و�سيطلق برتارك (،)1374-1304
امللقب بـ ‘�أبو الأن�سنة’ ،مبد ًا «املحبة للنوع الإن�ساين» امل�ستوحى من مفهوم «الأخوة» اليوناين ،التي تتطلب
لتحقيقها درا�سة علوم الإغريق كي يتم جتاوز «الع�صور املظلمة».
 37يف خ�صو�ص اللون ،يقول ابن الهيثم « :وذلك �أن كل واحد من الألوان امل�شرقة ك�أرجوانية والزرعية
والوردية وال�صعوية و�أ�شباهها تروق الناظر ويلتذ الب�صر بالنظر �إليها .وكذلك ت�ستح�سن امل�صنعات من
الثياب والفرو�ض والآالت وت�ستح�سن الأزهار والأنوار والريا�ض .فاللون على انفراده يفعل احل�سن» (كتاب
املناظر ،املقالة الثانية� ،ص .)308
 38هناك ارتباط لفظي ومعنوي بني فنون النق�ش مع التخطيط واخلط (ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة
خطط)� .أنظر يف هذا اخل�صو�ص درا�سة كمال ُب ّالطه ‘يف هند�سة اللغة وقواعد الرق�ش’ ،يف الكتاب اجلماعي
الإ�سالم واحلداثة ،لندن ،دار ال�ساقي .1990 ،ولهذه الدرا�سة متابعة مكر�سة على مفهمة العامل الب�صري
و�أ�سماء الأل��وان عند العرب K. Boullata, «La pensée visuelle et la mémoire sémantique arabe», Peuples :
méditerrannéens, Paris, C.N.R.S. (1991), nº 54-55, pp. 93-100.

 39ابن الهيثم ،كتاب املناظر ،املقالة الثالثة ،حتقيق عبد احلميد �صربة ،الكويت� ،1983 ،ص .312-310
�سوف يحتل حم ًال حموري ًا �أي�ض ًا مفهوم «الإعتدال»� ،إىل جانب مفهومي «الرتتيب» و«النظام» ،يف فكر ابن
ر�شد ب�أكمله ،من علم الطبيعة �إىل ما بعد الطبيعة ،مرور ًا بعلم النف�س والإدارك احل�سي واجلمايل ،فال�صنائع
وال�سلوك وال�سيا�سة ،الخ.
ً
 40ابن الهيثم ،كتاب املناظر� ،ص « .315وكذلك اخلط لي�س يكون م�ستح�سنا �إال �إذا كانت حروفه متا�سبة
يف �أ�شكالها ومقاديرها و�أو�ضاعها وترتيبها» (املرجع ذاته� ،ص .)315
 41ابن الهيثم،كتاب املناظر� ،ص .495
 42انظرHans Belting, Florence and Baghdad. Rainassance Art and Arab Science, tr. by Deborah Lucas :
Schneider, Harvard University Press, 2011 (1ª ed.: 2008).

 43ابن الهيثم ،كتاب املناظر� ،ص  .435-434وي�ضيف تدقيق ًا « :وكذلك ي�صورون �أ�شخا�ص النا�س وي�ش ِّبهون
تخاطيط وجوههم و�أج�سامهم وما فيها من ال�شعر وامل�سام والغ�ضون وتكا�سري مالب�سهم مبا يظهر للح�س من
�صور �أ�شخا�ص النا�س وخ�شونة ما يظهر من �أب�شارهم بال�شعر وامل�سام وتكا�سري لبا�سهم .والب�صر يدرك
ال�صور امل�صورة �شبيهة ب�صورها التي هي �شبيهة بها �إذا كان مزوقها حذاق ًا ب�صناعة التزاويق .ف�إذا �أدرك
الب�صر �صورة م�صورة على حائط �أو على خ�شب �أو على قرطا�س ،وكانت تلك ال�صورة من �صور احليوانات
ذوات ال�شعر واجل�شر ،ف�إن الب�صر يدرك ال�شعر مها ك�أنه �شعر واجل�شر منها ك�أنه ج�شر ،وكذلك �إذ �أدرك
الب�صر �صور النبات اخل�شنة الأوراق ف�إنه يدركها ك�أنها خ�شنة ،وكذلك يدرك �صور اجلمادات الظاهرة
اخل�شونة ،وكذلك يدرك �صور �أ�شخا�ص النا�س امل�صورة ك�أنها �صور جم�سمة ،وك�أن ما فيها من �صور ال�شعر
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املتفرق �شعر وما فيها من الغ�ضون ك�أنه غ�ضون وما يف تكا�سري اللبا�س على ال�صور امل�صورة ك�أنها تكا�سري
الثياب التي يلب�سها النا�س مع مال�سة �سطوح تلك ال�صور و�صقالتها» (امل�صدر ذاته).
ل�لأ فكرة مركزية الإن�سان كذلك يف ن�صو�ص ابي حيان
 44ومع فرق فل�سفي جتاه إ�خ��وان ال�صفا ،ت� أ
التوحيدي و�أع�ضاء جماعته الأفالطونية املحدثة يف بغداد ،ال�سج�ستاين وم�سكويه و�آخرون .ي�صف م�سكويه
الإن�سان يف الفوز الأ�ضغر ب�أنه «عامل �صغري» و«خمت�صر من اجلامع وم�ؤلف الكل» ،ويقول �إن �شكله هو اف�ضل
الأ�شكال ،م�ستدير مثل «العامل الكبري  :ر�أ�سه م�ستدير تام وكامل ويحوي الفهم والتمييز والذاكرة والفكر،
�أي قوات النف�س الإن�سانية» (باري�س ،بيت احلكمة� ،1983 ،ص  .)112-118ويربط يف تهذيب الأخالق بني
كمال الإن�سان ومعرفته باملوجودات ،وهو ما يجعل الإن�سان ي�ستحق نعته بعامل �صغري .املعرفة واالرادة تتيحان
للإن�سان ببع�ض احلرية ولكن �ضمن ال�شروط الكونية والبيئية واملادية (تهذيب الأخالق ،بريوت،1966 ،
�ص � .)14-13أما التوحيدي (ت حوايل  1010م�‘ ،).أديب الفال�سفة وفيل�سوف الأدباء’ ،فريى �أن الإن�سان
يخت�ص بثالث ف�ضائل  :العقل للنظر يف النافع وامل�ضر ،املنطق و«الأيدي التي ت�صنع ال�صنائع مم ِّثل ًة الطبيعة
بقوة النف�س» (الهواميل وال�شوامل ،حتقيق �أحمد �أمني و�أحمد �صقر ،القاهرة� ،1951 ،ص .)231-230
ً
الفن هو حقل التوافق بني نف�س الإن�سان والطبيعة « :ال�صناعة تقتفي الطبيعة ،ف�إذا �صنع ال�صانع متثاال يف
املادة موافقة منه ال�صورة الطبيعية تامة �صحيحة ،فرح ال�صانع و�سر و�أعجب وافتخر ل�صدق اثره وخروج ما
يف قوته �إىل الفعل موافق ًا ملا يف نف�سه وملا عند الطبيعة ».يحدث الإدراك اجلمايل� ،أحد �أعلى ميزات الإن�سان،
�إذا «النف�س ر�أت �صورة ح�سنة متنا�سبة الأع�ضاء يف الهيئات واملقادير والأل��وان و�سائر الأح��وال ،مقبولة
عندها ،موافقة مل �أعطتها الطبيعة[ ،فلحظتئذ] ا�شتاقات �إىل االحتاد بها فنزعتها من املادة وا�ستثبتتها يف
ذاتها» (الهوامل� ،ص  .)141كان التوحيدي ،الذي تُن�سب اليه ر�سالة يف علم الكتابة والذي امتهن اخلط
والوراقة و�أعرب عن م�صاعب هذه املهنة ،مييل �إىل الت�صوف ،خ�صو�ص ًا يف كتابه الإ�شارات الإلهية ،وكتب �أن
كل �صناعة يجب �أن «حتقق التوحيد» و«تدل على الواحد» (الإمتاع وامل�ؤان�سة ،اجلزء الثالث� ،ص � ،)135أي
�إىل الأ�صل واملطلق ،كما �أعرب عن ا�ضطرابات �ضمريه جتاه ذلك املطلق ولكن دون �أن يخ�ضع لقهر الالهوت
ومانح ًا للإن�سان حقه للت�شكيك �« :إن الإن�سان �أ�شكل عليه الإن�سان» (انظر  :حممد اركون ،نزعة الأن�سنة يف
الفكر العربي� ،ص  ،474وللم�ؤلف ن�سفه  :معارك من �أجل الأن�سنة يف ال�سياقات الإ�سالمية ،ترجمة ها�شم
�صالح ،بريوت-لندن ،دار ال�ساقي� ،2001 ،ص .)57
 45ر�سائل �إخ��وان ال�صفا ،حتقيق بطر�س الب�ستاين ،ب�يروت ،1983 ،اجل��زء الأول� ،ص  .277حلركية
الفي�ض �أ�س�س ريا�ضية ومو�سيقية ،ولذلك دعا الإخوان �إىل درا�سة العدد والهند�سة «:واعلم ب�أن النظر يف
علم الهند�سة احل�سية يعني على احلذق يف ال�صنائع؛ والنظر يف الهند�سة العقلية ،ومعرفة خوا�ص العدد
والأ�شكال ،يعني على فهم كيفية ت�أثريات الأ�شخا�ص الفلكية و�أ�صوات املو�سيقى يف نفو�س امل�ستمعني؛ والنظر
يف كيفيات ت�أثريات احل�س يف منفعالتها يعني على فهم كيفية النفو�س املفارقة يف النفو�س املت�سجدة يف عامل
الكون والف�ساد» (امل�صدر ذاته ،اجلزء الأول� ،ص .)113
 46ر�سائل �إخوان ال�صفا ،اجلزء الثالث� ،ص .283-282
 47ر�سائل �إخوان ال�صفا ،اجلزء الأول� ،ص .285
 48امل�صدر نف�سه.
 49امل�صدر نف�سه� ،ص .289
 50انت�شرت حكايات الر�سام خارق العادة يف امل�صادر العربية ،كما انت�شرت يف ثقافات �أخرى منذ اليونان
على الأقل ،ومبقا�صد خمتلفة ،فنية وجمالية تارة ،كما هو احلال هنا ،وتارة لإبراز ب�صرية العارف املتغلبة
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على ب�صر الفنان والعامة ،كما نراها عند ابن عربي وغريه .يف حكاية ي�أتي بها ابن عربي ،ر�سم م�صور ماهر
يف مدينة قونية �صورة حجلة على طبق ،وطار �صقر �إليها ملا تخيل ان �صورة احلجلة حقيقية ،ولكن ترك امل�صور
خط ًا طفيف ًا جد ًا ال ينتبه �إليه �إال العارف الب�صري .ويف حكاية �أخرى ،يروي ابن عربي �سباق بني م�صورين،
�صور احدهما �صورة عجيبة على جدار يف ق�صر ملك ،وقام امل�صور الآخر ب�صقل اجلدار املقابل حتى �صارت
مر�آة وانعك�ست ال�صورة الأوىل عليها و�أبهرت امللك الذي وجدها �أجمل .وبهذه احلكاية يلمح ابن عربي �إىل
حاجة العارف ل�صقل نف�سه وحتويلها �إىل مر�آة تنطبع فيها �صور العامل كلها ،وهي جتليات �أ�شياء العامل� ،أو
الأ�سماء الإلهية (الفتوحات املكية ،بريوت ،دار الفكر ،ب .ت ،.اجلزء الثاين� ،ص  424و .)279-278
 51ر�سائل �إخوان ال�صفا ،اجلزء الأول� ،ص .290
 52ر�سائل �إخوان ال�صفا ،اجلزء الأول� ،ص .219
�« 53أ�صل احلروف والكتابات كلها هو اخلط امل�ستقيم الذي هو قطر الدائرة .واخلط املقو�س الذي هو
حميطها ،فرنيد �أن نبني �أي�ض ًا �أن �أجود اخلطوط و�أ�صح الكتابات و�أح�سن امل�ؤلفات ما كان مقادير حروفها
بع�ضا من بع�ض على الن�سبة الأف�ضل ( .)...واملثال يف ذلك يف كتابة العربية هو �أن يخط الألف �أو ًال ب�أي قدر
�شاء ويجعل غلظه منا�سب ًا لطوله ،وهو الثمن ،وا�سفله �أدق من �أعاله؛ ثم يجعل الألف قطر الدائرة ،ثم يبني
�سائر احلروف منا�سب ًا لطول الألف وملحيط الدائرة التي الألف م�ساو لقطرها .وهو �أن يجعل الباء والتاء
والثاء كل واحد منها طوله م�ساو لطول الألف ،وتكون ر�ؤو�سها �إىل فوق الثمن» (امل�صدر نف�سه� ،ص .)220
 54ر�سائل �إخوان ال�صفا ،اجلزء الأول� ،ص .253-252
 55امل�صدر نف�سه� ،ص .225
� 56أبو عمرو الداين ،املحكم يف نقط امل�صاحف ،دم�شق( 1960 ،وطبعة .)1987
 57نق�صد هنا  Geoffroy Toryالذي نفذ يف كتابه ال�شهري  Champ Fleuryاملن�شور يف عام  ،1529بع�ض
املبادئ الت�صميمية لليوناردو دا فين�شي والربت دورر بغية �إبتكار �أبجدية التينية مثالية ،ورمزية ،على �أ�سا�س
�شكل اجل�سد الإن�ساين.
 58وحتى يف كتب �سري النبي حممد ر�سمت مالحم الر�سول املثالية يف خمطوطات عربية وفار�سية وتركية
وغريها ،على الرغم من �أن التابو ا�شتد يف منا�سبات �أخرى و�صور حمياه بالأبي�ض �أو مت حميه من بعد.
« 59فالب�صرية الباطنة �أقوى من الب�صر الظاهر والقلب �أ�شد �إدراك� ًا من العني وجمال املعاين املدركة
بالعقل �أعظم من جمال ال�صور الظاهرة للإب�صار ،فتكون ال حمالة لذة القلب مبا يدركه من الأمور ال�شريفة
الإلهية التي جتل عن �أن تدركها احلوا�س �أمت و�أبلغ فيكون ميل الطبع ال�سليم والعقل ال�صحيح �إليه �أقوى»
(الغزايل ،ف�صل ‘يف بيان معنى احل�سن واجلمال’ ،يف �إحياء علوم الدين ،اجلزء الرابع� ،ص .)255
 60الغزايل ،ف�صل ‘يف بيان معنى احل�سن واجلمال’ ،يف �إحياء علوم الدين ،اجلزء الرابع� ،ص .256
« 61واخلط احل�سن كل ما جمع ما يليق باخلط من تنا�سب احلروف وتوازيها وا�ستقامة ترتيبها وح�سن
انتظامها» (امل�صدر ذاته� ،ص .)257
 62الغزايل ،امل�صدر ذاته� ،ص .256
 63الغزايل ،امل�صدر ذاته� ،ص  .258يف م�ضمار �آخر ,يكتب الغزايل عن اخلط�أ احل�سي الذي يقرتفه
�صانعوا الأوثان « :من انف�س اجلواهر كالذهب والف�ضة والياقوت �أ�شخا�ص ًا م�صورة ب�أح�سن ال�صور واتخذوها
�آلهة .فه�ؤالء حمجوبون بنور العزة واجلالل ،والعزة واجلالل من �صفات اهلل» (م�شكاة الأنوار ،بريوت ،عامل
الكتب� ،1986 ،ص � .)180أما ابن عربي ,ف�أعرب عن تفهمه لإ�ستعمال الن�صارى ال�صور يف الكنائ�س لأنه
ي�ساعدهم يف امل�شاهدة « :وجود عي�سى مل يكن عن ذكر ب�شري و�إمنا عن متثل روح يف �صورة ب�شر ،ولهذا على
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�أمة عي�سى دون �سائر الأمم القول بال�صور في�صورون يف كنائ�سهم مث ًال ويتعبدون يف �أنف�سهم بالتوجه �إليها.
( )...وملا جاء �شرع حممد ونهى عن ال�صور وهو قد حوى على حقيقة عي�سى وانطوى �شرعه يف �شرعه لنا �أن
نعبد اهلل ك�أنه نراه ف�أدخله لنا يف اخليال وهذا هو معنى الت�صوير �إال �أنه نهى عنه يف احل�س �أن يظهر يف هذه
الأمة ب�صورة ح�سية» (الفتوحات املكية ،بريوت ،دار الفكر ،ب .ت .اجلزء الأول� ،ص .)123
 64ابن خلدون ،املقدمة ،بريوت ،دار الكتاب اللبنانية� ،1960 ،ص  295و .304
 65ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .296
 66ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .716
 67ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .728-727
 68ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .259
 69ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .464
 70ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .760
 71ابن عربي ،عقلة امل�ستوفز ،ليدن� ،1919 ،ص  94و  .45حول �آدم ك�أمنوذج الإن�سان الكامل وهذا كعامل
�صغري ُخ ِلق على �صورة اهلل� ،أنظر الفتوحات املكية ،اجلزء الأول� ,ص  123وما بعدها.
 72ابن عربي ،عقلة امل�ستوفز� ،ص .46
 73ابن عربي ،الفتوحات املكية ،اجلزء الثالث� ،ص .256
 74ابن عربي ،ف�صو�ص احلكم ،حتقيق عبد اهلل عفيفي ،بريوت( 1980 ،الطبعة الثالثة)� ،ص 222-221؛
والفتوحات املكية ،اجلزء الأول� ،ص .332
 75انظر  :ابن عربي ،ترجمان الأ�شواق ،حتقيق نيكول�سون ،لندن.1978 ،
 76راجع  :نزهة برا�ضة ،الأنوثة يف فكر ابن عربي ،بريوت-لندن ،دار ال�ساقي.2008 ،
 77خطاب بيكو� ،ص .256
 78ابن عربي ،الفتوحات املكية ،اجلزء الثاين� ،ص .275
 79ابن عربي ،املرجع عينه� ،ص .275
 80ابن عربي ،دي��وان ذخائق الأع�ل�اق� ،شرح ترجمان الأ�شواق ،حتقيق حممد علم الدين ال�شقريي،
القاهرة� ،1995 ،ص .441
 81ابن عربي‘ ،م�شهد نور ال�شعور وطلوع جنم التنزيه’ ،يف كتابه م�شاهد الأ�سرار القد�سية ومطالع
الأنوار الإلهية ،حتقيق وترجمة ا�سبانية ل�سعاد حكيم وبابلو بنيتو ،مر�سيا� ،1994 ،ص .41
ّ
 82الحظ ،مثال ،العديد من الأعمال اخلطية لكل من ح�سن امل�سعود ،وجنا املهداوي ،وكمال ُبالطه ،ومنري
ال�شعراين ،وخالد ال�ساعي ،ورميا فرح ،وفرح بهبهاين ،الخ ،و�أعمال وكتابات ت�شكيليني �آخرين ،مع �شاكر
ح�سن �آل �سعيد على ر�أ�سهم .وفيما يتعلق بجوهر التجربية ال�صوفية كتجربية �شعرية حتررية ونقط ات�صالها
باحلداثة وال�سوريالية حتديد ًا ،راجع كتاب ال�صوفية وال�سوريالية لأدوني�س ،لندن ،دار ال�ساقي.1992 ،
 83من بني املئات من املخطوطات امل�صورة للرتاث العربي والإ�سالمي ،لن�شري هنا ،مثا ًال ال ح�صر ًا� ،إىل
تلك ال�صفحة املعروفة الآتية من مدينة الف�سطاط التي خطت �أعالها باحلرب الأ�سود كتابة كوفية بعبارة
«مين واقبال للقائد �أبي من�صـ[ور]» ،ور�سمت حتتها �صورتا رجلني م�سلحني واقفني على جانبي �شجرة
مركزية ،مع طيور على غ�صونها ،وزخارف هند�سية وتخطيطية يف الإطار واملالب�س و�أماكن �أخرى (متحف
الفن الإ�سالمي بالقاهرة ،القرن  11م .).ون�شري �أي�ض ًا �إىل املخطوطة املنمنمة النفي�سة لكتاب الرتياق
املحفوظة يف املكتبة الوطنية بباري�س ،التي خط خطوطها الرائعة بالثلث والن�سخ والكويف اخلطاط حممد بن
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�سعيد العام  ،1199يف �شمال العراق ،والتي تت�ضمن �صور ًا تعليمية وو�صفية ملواد الكتاب املنقولة من الرتاث
الطبي اليوناين.
ً
 84ولنذكر �أي�ضا الإبريق النحا�سي ب�شكل طاوو�س (متحف لوفر ،رقم  )1969 MRامل�صنوع يف الأندل�س يف
القرن  12م .واملزرك�ش بت�صاميم الرق�ش ،الذي نق�ش فيه توقيع ال�صانع باللغة الالتينية (Opus Salomonis
 : Eratعمل �سليمان) وكذلك هذي الكتابة باللغة العربية املعربة ،من جهة �أخرى ،عن العالقات بني امل�سلمني
والن�صارى وبني ال�صناع وامللوك �« :صنع على يد خادم ملك الن�صارى».
 85قد تواجدت متاثيل �أ�سود �أخرى يف احلمراء ،كالتي ت�صفها ق�صيدة ابن اجلياب املنقو�شة يف احلمام
امللكي ،كما تعددت النوافري ب�أ�شكال حيوانية رمزية يف ق�صور الأندل�س و�شاعت �أو�صافها �شعر ًا ونرث ًا .وال
زال من املمكن م�شاهدة اليوم يف ‘بيت الر�سومات’ (الن�صف الأول من القرن  14م ).يف احلمراء ،بقايا
من برنامج ت�صويري جداري وا�سع متثل �صفوف طويلة من الفر�سان والأ�سارى ومناظر ال�صيد ون�ساء يف
اخليام ،الخ ,مر�سومة داخل �أ�شرطة مف�صلة بع�ضها عن البع�ض با�شرطة �ضيقة جد ًا ملآنة بكتابة «اليمن
الدائم ،العزة القائمة ،الربكة» مذهبة وبخلفية �أزورذي��ة .ولن�شاهد كذلك �أ�شهر ج ّرات احلمراء‘ ،ج ّرة
الغزالن’ (متحف ق�صر احلمراء) التي حتتوي على ات�ساع ج�سده الأنيق للغاية زخارف خطية بالعبارة «اليمن
والإقبال» ،ويف مركزها غزالتان ترتعيان راك�ضتان بهدوء بني النباتات على جانبي �شجرة احلياة (�أنظر
�أعلى هذا املقال� ،ص .)154
 86يكفي تلميح موجز �إىل �آثار اجلاهلية ومنحوتات الق�صور الأموية ور�سومها اجلدارية ،وكذلك الت�صاوير
املنت�شرة يف العهد العبا�سي يف ق�صور �سمراء وغريها ،وعند الفاطيميني والأيوبيني واملماليك مب�صر وبالد
ال�ش�آم ،ويف الأندل�س على امتداد تاريخها ،كي نعي ثراء الإنتاج الت�صويري العربي والإ�سالمي نحت ًا ور�سم ًا
ويف كل �أ�صناف الفنون ويف �شتى الع�صور ،لئن كان يف �أو�ساط امللوك والأمراء �أو يف �أجواء عامة النا�س.
 87ال يزال كتاب �أحمد تيمور با�ش الت�صوير عند العرب ،القاهرة ،1942 ،مع زيادات وتعليقات لزكي
حممد ح�سن ،م�صدر ًا رئي�سي ًا يف هذا املو�ضوع� .أنظر كذلك كتاب حممد اجلواد الأ�صمعي ،ت�صوير وجتميل
الكتب العربية والإ�سالمية ونوابغ امل�صورين والر�سامني من العرب يف الع�صور الإ�سالمية ،القاهرة،
 ،1962وثروت عكا�شة ،مو�سوعة الت�صوير الأ�سالمي ،بريوت .2001 ،ومن امل�ساهمات اجليدة ال�صادرة
م�ؤخر ًا يف هذا املجال ،كتاب عمائر املنمنمات الإ�سالمية ملحمد مهدي حميدة ،ال�شارقة.2010 ،
 88ياقوت احلماوي ،معجم الأدباء ،حتقيق اح�سان عبا�س ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،1993 ،اجلزء
اخلام�س� ،ص .1196
 89عي�سى �سلمان ،الوا�سطي  :ر�سام وخطاط ومذهب ومزخرف ،بغداد ،وزارة الإعالم� ،1964 ،ص .19
راجع �أي�ض ًا � :شاكر ح�سن �آل �سعيد ،اخل�صائ�ص الفنية والإجتماعية لر�سوم الوا�سطي ،بغداد.1964 ،
 90راجع الن�ص العربي مع ترجمة �إ�سبانية يف A.R. Nykl, Historia de los amores de Bayad y Riyad, New :
York, 1941.

والرتجمة الإجنلزية مع درا�سة معمقة عن الق�صة وال�صور :

Cynthia Robinson, Medieval Andalusian Courtly

in the Mediterranean. Hadiz Bayad wa-Riyad, London-New York, 2007.

 91انظر  :را�شيل ارييه (،)Rachel Ariéاملنمنمات يف �إ�سبانيا الإ�سالمية .نظرة يف خمطوطة عربية
مزخرفة يف مكتبة الإ�سكوريال ،الريا�ض.2002 ،
 92يجد البع�ض ت�أثري ًا ملمو�س ًا لن�ص ابن ظفر �سلوان املتاع يف كتاب الأمري لنيكولو مكيافيلي (،)1513
الذي يعترب �أهم ت�أليف يف ال�سيا�سة وتعليم ا ُ
حلكام يف النه�ضة الأوروبية.
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زهانغ رويتو ()1640-1570
تخطيط �صيني باحلرب على الورق.
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Claude Margat

وم ُ
�ض الق�صيدة
اللوح ُة ْ

�إىل ذكرى هرني مي�شو

�أحيان ًا ،كان ينتظر غو غاي�شي � ،Gu Kaishiأح ُد �أوائل كبار ُمع ِّلمي الر�سم ال�صيني
ير�سم عيني ال�شخ�ص يف لوحته .وملّا ُ�س ِئ َل عن �س َبب هذا
التقليدي ،ع� ّد َة �سنوات قبل �أن ُ
االنتظار الطويل� ،أجاب « :لي�ست هناك أ� ّية عالقة ،يف الواقع ،تربط بني جمالِ الأطراف
الأربعة �أو ُق ِ
احل�سا�سة التي تنت ِقل الروح َع رْبها».
بحها ،وهذه النقط ِة َّ
إح�سا�س ب� ّأن نوع ًا جديد ًا من املر�ض االجتماعي يتج َّلى
باغتني ،خالل عام � ،1991
ٌ
كنت �أرى �س َبب
كنت �أهت ُّم ب�أن يكون لهذا اخللل تف�سري �أم الُ .
من خالل ال�سلوك العام .وق ّلما ُ
لكن متييز هذا ال�س َبب مل يكن ي�سمح يل �أبد ًا بالتخلُّ�ص
هذا اخللل الباعث على اال�ضطرابّ .
كنت �أ�شعر ك�أنني ِ
راك ٌب
نوع من ال�سلطة على ما كان يو ِّلدهُ .
من نتائجه؛ لأنَّني مل أ� ُكن �أم ِلك �أي ٍ
يف �س ّيارة فقد �سائقها فج�أ ًة ك ّل �سيطر ٍة عليها ،ومل يفعل � َّأي �شيء ال�ستعادة التح ُّكم بها.
خدر ،بالكتابة،
يف مرحل ٍة �أُوىل،
املالمح الأ�سا�سية التي ي ّت ِخذها هذا
حاولت �أن �أُ ِّ
ُ
َ
لكن من دون الو�صول ،مع ذلك� ،إىل نتيج ٍة ُمق ِنعة .فالكتابة التي هي بامتياز
الإح�سا�س املُق ِلقْ ،
�أداة االتِّئاد ِّ
لكن �إعادة ت�سجيل ر�ؤية
ال�ص َور ،وك�شف معناهاّ ،
الذهني ،ت�سمح بتثبيت حركة ُّ
عابرة يتط ّلب ِح َيل ٍ
بناء تب ُلغ من الطول ،والإمالل ح ّد ًا ُيع ِّر�ضنا ،يف �أثناء ُمبا�شرتهاِ ،لفُقدان
عيناي ،وملّا مل
َقا�س ِمه .ملّا كانت �أُمنيتي �أن �أنقل ما وقعت عليه َ
ْ
حد ِ�س الواقع الذي نبحث عن ت ُ
ٍ
أ� ُكن �أرى بدي ًال ِ
رت �أن �أ�ستجيب لل ُمبا�شَ رة
وجدت نف�سي
للخيار الذي
حينئذ يف مواجهته ،ق ّر ُ
ُ
ا�شرتيت ع ّدة ُع َل ٍب من احلرب
التي كانت تثقب ذهني بفعلٍ ذي طبيع ٍة ُمبا�شرة �أي�ض ًا .وهكذا
ُ
وعكفت فور ًا على بعث التعبريات العدوانية والغريبة التي كانت ِ
تنح�شر يف
ال�صيني ،و ِر َي�ش ًا،
ُ
دماغي يومي ًا .وعلى غري املُتوقَّع ،جا َو ِ
حد بعيد� .إذ كانت تنبثق من
زت النتيج ُة
رجائي �إىل ٍّ
َ
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وتعبريات احلقد والغيظ ،ك�أنمّ ا بفعلٍ
لكن هذه
غ�ضب ًا،
�ارات التك�ش ِري َ
�سحريْ ،
ُ
ذاكرتي �أَم� ُ
ّ
مت � ّأن ث ّمة
امل ّرة ،كان ُيتيح يل ِف ْع ُل ال َي ِد �أن �ألهو بها َبدل �أن �أحت ّمل �آثارها ال�سلب ّية .وبذا تع ّل ُ
�إمكاني ًة لمِ حاور ِة الواقع بطريق ٍة مخُ تلفة.
ِ
كنت �أ�ست�سلم لها،
عب القليلِ من
�ضروب االحتداد ،واالنتقام االفرتا�ض ّية التي ُ
رْ
ِ
يف َم�شْ غلٍ
قى بالغة
أجنزت
ق�ص ٍي من حديقتيُ � ،
ٍ
عجلٍ يف ُركنٍ ِّ
متوا�ضع ه ّي أ�تُه على َ
جل�سات ُر ً
الطول والإنهاك.
�شيء نرى �أنّه ُم ِ
موج ٌه �ض َّد كائنٍ �أو ٍ
لكن مهما بلغ هذا
زعجْ .
ال ُّر ْق َي ُة فع ٌل افرتا�ضي َّ
احلدث من االفرتا�ضية ،ينتهي ،بطبيعة احلال ،ب�إنتاج ٍ
واقعي متام ًا.
�شيء ٍّ
ر�سم ما مل ِ
ت�ستطع
تع ّل ُ
مت ،مع مالحظتي كيف يتحقّق الدافع الذي كان يح ُّثني على ْ
نظرتي حت ُّم َلهّ � ،أن على ال ُّر ْق َية ،لكي تكون ف ّعال ًة� ،أن تعود من جديد �إىل ال�شيء الذي يقوم
عليها حتى يخرتِق ُلغزَ ها .وهكذا ينبغي �أن ُيكت�شَ ف داخل ال�شيء الذي نتمنّى �أن ُنر َقى منه
�شحن ب ِه املو�ضوع املذكور حلظ َة جذْ بِه لالنتباه.
حتى ينجح الر�سم يف تكثيف الق�صد الذي ُي َ
هم جما ّ
يل ،غري � ّأن العملية التي ُنحاول من خاللها،
ال ُّر ْق َية ِف ْع ٌل ي ِت ّم خارج �أي ٍّ
نر�سم� ،أن نجُ ِّ�سد �إح�سا�س ًا ُم�ص َّور ًا ،ال تبدو ُم ِ
إح�سا�س زمن ًا
نا�سب ًة �إال �إذا دام هذا ال
ُ
ونحن ُ
كافي ًا .الذاكرة متلك ا َمل ِ
قدرة على ت�سجيلِ طاق ٍة كامن ٍة كهذه .اليد ،مع ذلك ،يف ُحزمة احلركة
املفتوحة بغت ًة ،هي التي تبعث بد ّق ٍة ما اكتف َِت النظر ُة با�ست�شفافه يف �أثنا ِء عبور ال َّلحظة.
�سم ،كمثل الكتابة ،عن ت�ص ُّو ٍر ُم ِبدع .يف الكتابةُ ،يتابِع الت�ص ُّور م�سا َره
ي�صدر ال َّر ُ
ا َ
فن الر�سم ،مكانيِ ٌّ.
عب الك ِلمات .بينما على العك�س ،م�سا ُره ،يف ّ
خل ِّطي رْ
فن الر�سم ِّ
فالر�سام،
ال�صيني ،خالل قرونٍ  ،ر�ؤيتَه على تكا ُمل ّ
� َّأ�س�س الفنّان ِّ
وال�شعرّ .
حد التم ُّكنِ من تركه يعمل من خالله هو .و�إذ ي�صل �إىل هذه
ال�صني ،يت�ش ّبع مبو�ضوعه �إىل ِّ
يف ِّ
املرحلة القُ�صوى من الرتكيز ،نعرِ ف �أنه ي�ستطيع ،مبج ّرد قراءة ق�صيدة� ،أن يبعث منظر ًا
كام ًال .هذه واقعة متف ِّردة ،ا�ستثنائية ،مرتبطة طبع ًا بالكتابة التي تقرِ ن ،يف ال�صني ،ال�صورة
وال�شعر ُي�سائالن و ُيثريان ِف َ
فن الر�سم ِّ
عل منب ِع ال�صمت الأوحد ذاتَه.
بالعالمة .واحلقّ � َّأن ّ
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�صمت الذاكرة الثابتة التي تبقى ،يف الر�ؤية الطاو ّية ،غري ُمنف�صلة عن
وما هذا
ال�صمت �إال ُ
ُ
العملي العجيب �صياغتَه يف الف�صل احلادي ع�شر من
جت ّليها العابر .حيث يجِ د هذا املفهوم
ّ
كتاب الو ت�سو.
فن الر�سم تعبري ًا ،فهو ُي ِح ُّل يف ف�ضاء النظر ِة جتل ّي ًا للواقع ال متتلك الكتابة
وملّا كان ُّ
ٍ
حينئذ َر ْف َع احلجاب الذي ُيخفي حقيقة اللحظة،
القدر َة على �صياغته� ،إذ � ّإن الر�سم ُيعا ِدل
والعثور ،بالتايل ،على معنى املعنى املُلتبِ�س مع حركة احلياة.
يتتابع بني العالمَ والنظرة تباد ٌل دقيق و�سريع يك�شف نظر َة العالمَ للنظر ِة .ننظر
كما لو �أننا ال نعلم ،كما لو �أننا ال نعلم �شيئ ًا .ننظر نظرة فارغة.
ت�شعر الذاكر ُة الفارغة �أنها ُمل َهمة .وهذا ٍ
ال�صورة .ف�أدنى اخرتاقٍ
كاف ِلعبور ُّ
للفراغ ي� ِّؤمن الر�ؤية .و َبغت ًة ،تطري النظر ُة وحت ُلم يف الف�ضاء .تُ�سافر يف الت�ص ُّور.
يغلي َم ْن َبع النظرة ،يف الوقت نف�سه ،يف اخلارج كما يف ِ
الداخل .فث ّمة اتّ�صا ٌل ُيو ِّلد
اجل�سد ُم ِ
ب�صر ًا ،بينما تراه هذه الب�صري ُة التي تن�شط يف
كي .حيث ي�صري َ
نوع ًا من فعلٍ �ش َب ّ
لكن �أين تت�ش َّكل ال�صورة
اللحم فج�أةً .وهكذا ن�صري يف ال مكان ،ويف ك ّل مكانٍ  ،يف �آنٍ مع ًاْ .
التي تتخ َّلق حتت اليد ح ّق ًا ؟ يا تُرى ،هل تت�ش َّكل فيِ العني ؟ أَ�م َبينْ َ الأ�صابع ؟ �أم يف الف�ضاء ؟
ال�صور ُة هنا ،يف ك ّل مكان ،هنا حيث ُي َت�ض َّم ُن �أيُّ مكانٍ �آخر.
�إنمّ ا تت�شكل ُّ
ل�ضروب ال ِ
ِ
إدراك الغائ�صة يف
ترب
ال�سماد املُ� َّ
الر�ؤية العتيقة تغور بجذورها يف َّ
َ�س ٍ
ماكات عديدة من الواقع.
بع�ض الظروف ت��ؤدي طبع ًا بهذه الر�ؤية �إىل �أن تنب ِثق من جديد� ،أحيان ًا ،من
ُ
الن�سيان وهي مليئ ٌة بكمونٍ غري مم�سو�س .ومن هذه اللحظة ،تتط ّور النظر ُة يف �أقدم ّية
احلا�ضر اخلا ِل�صة.
غد ْت �سريع َة الت�أ ُّثر بكثافة املعنى .هذا
ك ّلما �أكرثت النظرة من ُم�ساءلة الواقعَ ،
مما هو ِ
ٍ
�ساك ٌن من دون حراك يعود كذلك متام ًا .ال
يجعلها �أكرث اتّ�ساع ًا.
ومنذئذ ال �شيء ّ
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احلي والوئيد �إىل هذا احل ّد �أو ذاك.
يبقى ث ّمة �إال املُتح ِّرك �إىل هذا احل ّد �أو ذاكُّ ،
إ�نّه الإهمال املتيقِّظ (وبالتايل الف ّعال) .ي ّت�صل الأمر بتبنّي الو�ضع ّية املُ ِ
نا�سبة،
املتوح�ش طريقة يف متجيد اجلمال .و�أنا
َر�سم ِّ
والإحاطة باملو�ضوع يف الرتتيبات ال�ضرورية .ف ْ
�سيء .ا�ستطعت �أن �أرى يف يدي ال�سوا َد القاتمِ ،
�إنمّ ا بد� ُأت بر�سم القبيح كي �أُر ِّقي ر�ؤي َة كائنٍ ّ
قناع� .أع َلم الآن � ّأن ك َّل ٍ
ِ
وجه ُمف َرتقُ ُط ُرقٍ  ،و� ّأن َرق َْي ف ْعلِ القبيح
و�أنا �أ َدع لها �أم َر
اجتثاث ُجذو ِر ٍ
ر�سم ال ُق ْبح احتفا ًال غري ُم ِ
با�شرٍ باجلمال.
ُيعيد احلياة �إىل اجلمال .ومن َث َّم يكون ْ
فن الر�سم على طريقة ال ُّر ْق َية �إىل اعتماد التفريق بني ر�ؤية عابرة
تقود ممُ ار�سة ّ
ور� ٍؤية ثابتة.
للحركة.

تعظيم
ث ّمة ،حتت ك ّل �شكلٍ من التعبري الفنّي ،رغب ٌة يف التو ُّقف الذي يتح َّول �إىل
ٍ

فن الر�سم
االنكباب على �إظهار بزو ِغ نظر ٍة ِب ْكرٍ
تعني كتاب ُة ق�صيد ٍة �أو ممار�س ُة ِّ
َ
�صوب الالنهائي من الواقعي.
يفتح َم ْعرب ًا َ
بغية �أن يتم َّكن العم ُل الفنّي من �أن َ
أطلقت �إمياءتي االلتقاء ال�صحيح ،فينبغي
�أر�سم لكي �أرى ال لكي �أُم ِّثل �شيئ ًا .و�إذا ما � ْ
�أن تُعزى فائدتها �إىل الدافع املُح ِّرر الذي ُي رِّعب عن نف�سه يف �أثناء املُ ّدة الزمنية التي �أنت ِقل
الر�س ُم فع ٌل ُيثري حت ُّولَ
الواقعي.
خاللها ُمبا�شر ًة �إىل داخل مو�ضوعي ك�أنّني خار ٌج من نف�سيْ .
ّ
تتالحقُ عملية اخل ْلق.
تخ ُلق امل ّدة الت�أملية للنظرة ح ِّيز ًا للتو ُّقف .ويف التو ُّقف احلالمِ
َ
فن الر�سم حتم ًا بوظيفته
ثابت ي� ِّؤجج جذو َة ا�شتعالِ النظر ِة ال َّر�صني .يقوم ُّ
نف ٌَ�س ٌ
إح�سا�س �أكيد ِ
كانت النظر ُة قد �أدرك ْت ُه من دون �أن ِ
تقدر على تثبيته .فك ّلما
جت�سد فيه �
ٌ
�إذا َّ
ِ
الر�سم ق ّوة.
فن
ت�ش َّبع هذا ال�شي ُء احلا�ضر الآن
بال�صمت ،خالل تط ُّوره يف غري املرئي ،ازداد ُّ
ِ
وفن الر�سم طريقتان ِلتن�شيط الواقع .غري � ّأن ث ّمة طريق ًة واحد ًة ِل َف ْهمه :
الكتابة ّ
الرت ُّقب ،واال�ستما ُع ،وال ِف ْعل.
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ج�سدي مكان ًا ذهني ًا ،وعندما �أر�سمُ ،يخ َرج الف�ضاء فيه .ف�أرى
حينما � ُ
أكتب ،يكون َ
ما مُي ِّيز ال ِفع َلني .و�أرى ما ُيوجبانِ من تركيز .ومهما ي ُكن من �أمرٍ  ،ال ِفعالن ُي�سائالنِ املنب َع
باطني .تتطاير أُ�لْف ٌة
نف�سه ،وينك ّبان على الإحاطة باملو�ضوع نف�سه .وي ِت ّم ك ّل �شيء يف خار ٍج
ّ
َ
غام�ضة يف اخلارج ،دقيقة ال تُد َركِ ،ظ ّل ي�سبح يف مر�آة الأ�شكال ،ال�سائلة.
وح�سب .وما هو �إال
�سوا ٌء �أَكت ْب ُت �أم
ُ
ر�سمت ،ف�أنا �أحاول �أن �أُ�سهِ م يف ك�شْ ِف ح�ضو ٍر ْ
واقعي
وم�ض يربقُ فوق هاوي ٍة ال قرار لها حتى ن�سبح يف جوهر موتنا
ٌ
ّ
اخلا�ص ،يف جوهر ح ُل ٍم ّ
ب�صورة م�أ�ساوية.
هي ِ�س َح ٌن �أكرث منها وجوه ًا ،ب�س َبب � َّأن املعنى يرت ّكز يف ال�سحنة .احليوان ال يخرج
عن القاعدة .بل إ�نّه جت ِّليها الأ�صدق ،حتى يف �أعمق �أعماق براءته .وباملقابل ،ال مهرب ٍ
ل�شيء
�شيء ِ
منها� ،سوا ٌء �أَكان نبات ًا �أم �أ�شجار ًا� ،أم حجارةً� ،أ ّم � َّأي ٍ
تقدر النظرة على ر�ؤيته ،ويف
املرئي
مما ُي�س ِقط على
الق�صد املُظ ِلم للح�ضور .كانت النظرة البدائية
َ
النهاية ،ال �شيء ّ
ّ
�س ّباق ًة يف امتالك هذه النفوذ ّية التي ت�سمح ب�إدراك الالمرئي من خالل املرئي .فالنظر ُة التي
تعج باملعرفة ال ترى �إال ما تعرِ ف .فيغدو فيها
املرئي وا ِق َي الفكر عو�ض ًا عن �أن يكون عتبتَه.
ّ
ّ
ال�ص َمم .واحلال � ّأن العني ال ترى ،يف احلقيقة� ،إال ما ت�سمع.
وف ْرط املعرفة والر�ؤية ُي�س ِّبب َّ
فمن دون الإ�صغاء ،ي�صري ال�شيء الأكرث قابلي ًة للر�ؤية فور ًا غ َري قابل للقراءة.
ِ
ال�صمت.
علي متام ًا ،قبل ال�شرو ِع يف الر�سم� ،أن �أُثري حويل تركيز ًا عالي ًا من
يتعينّ َّ
ِ
بالتنا�سب مع الهدوء الذي يتط ّلبه
وعلي جت�سي ُدها .ويزداد �إح�سا�س ال�ضغط
ُ
فتعت�صرين ر�ؤي ٌةّ .
ٍ
وحينئذ
التعبري ال�صحيح عن هذا الإح�سا�س .و�إذا ما خُ ِلق التو ُّقف املُثار ،تقوى �آل ّية احلركة.
يرت ّكز الق�صد يف الف�ضاء .انطالق ًا من هذا الف�ضاء املُركَّز ،يتفاعل �شيء ّما ،ويبني املرئي
القادم .ومن دون هذا ،ال�شيء �سيكون ممُ ِكن ًا.
ر�سم الب�شر كما لو كانوا حيوانات ،و�أر�سم
ّ
ال�ص ْم ُت ُيع ِّري و ُي ِّ
ب�سط .لهذا ال�سبب �أَ ُ
ُ
اخلوف والق َلق التعب ُري
احليوانات كما لو كانوا ب�شر ًا .حيث يظهر على وجه �إن�سانٍ �أ َّث َر فيه
نف�سه من ال�برود ال�شاحب الذي يظهر على �سحنة حيوانٍ ي�شعر باخلطرَ .ف ْلنُف ِّكر بنظرة
ُ
الزواحف ،و�سِ َح ِن الكلب املهزومّ � ...إن ال�صور الهجينة تُ�ش ّكل ع ّبار ًة ِ
ت�ص ُلنا بذاكر ٍة ُمغرق ٍة
يف ال ِق َدم .وت�ضاري�س هذه الذاكرة تُخفي كنوز ًا حقيقية.

الآخر | ربيع 2012

199

200

وم ُ
�ض الق�صيدة
اللوح ُة ْ

النظرة ثاقبة بطبيعتها .وفعل الر�سم يجعلها ثاقبة �أكرث �أي�ض ًا� .أر�سم �أ�شباهي
كما �أراهم� ،أي �أق ّل ممّ ا يرون �أنف�سهم حني �أ�سمعهم ،و�أ�شرع يف ال ِ
ُعب عنه
إن�صات �إىل ما ت رّ
�صورتُهم .بغية تعريف هذا النوع من النظرةِ � ،
أ�ستخدم ك ِلم ًة ت َِ�س ُم القدرة ال�سمعية للكائن
احلي عندما يتع ّلق الأمر فعلي ًا بال�شروع يف ال ِ
إن�صات �إىل ما نرى.
ّ
َّ
املرئي ،ع َم ُل ال ِف ْكر ،غري � ّأن
املرئي ،انطالق ًا من
ال�شك يف � َّأن ك�شْ ف ما ال ُيظهِ ره
ّ
ُّ
َ
فعل ِف ْكرٍ كهذا �سيبدو بالت�أكيد عد َمي الفاعلية مبعزل عن كرث ِة املُد َركات التي ترتبط به.
مما ال مُي ِكن �أن ي ِت ّم من دون
فالأمر �أمر التقاط َج ْر ٍ�س داخلي ،وا�ستحواذه ،و�سرب حمتواهّ .
ِ�ش َّدة تركيزِ ال ّل ِ
حظات ك ِّلها.
ورا َء ِّ
ال�صمت
كل �سحنة ،ينفتح ٌ
�صمت .لن يكون للأقنعة �أ ّية ُقدر ٍة �إيحائية من دون ّ
ُ�ض تعبرياتها كا ّف ًة .و�سوا ٌء �أكان الأمر م َّت�ص ًال ِّ
بال�شعر
الذي حتجبه ،ال�صمت الذي ي�أتي لينق َ
وحده هو الذي ي�سمح بالر�ؤية وال�سمع .ال�صمت مينح اجلمالَ
�أو ّ
بفن ال َّر ْ�سم ،ف� ّإن ال�صمت َ
عدل هذه امل�ؤ ِّثرات ،لغدا ال ُق ْب ُح غ َري محُ ت َمل .و�أنا
مت الذي ُي ِّ
ال�ص ُ
ُّ
لل�ص َور الأكرث ُق ْبح ًا .ولوال َّ
ِ
الكلمات املفقود.
�صمت ال َّر ْ�سم ،على �ص ْم ِت
عرثت ،حينما
ُ
�إنمَّ ا ُ
وجدت َ
�صمت وتعميق.
�سواء �أكان الأمر ُمتع ِّلق ًا بالر�سم �أم بالكتابة ،فالو�ضع ُمتطابِق.
ٌ
اجل�سد ب�أكمله يف َ
اجل ْر�س،
تعميق الواقع يتط ّلب تعميق الإدراك .وعندما يتع َّمق الإدراك ،يدخل َ
حينئذ يتم ّك ُن الوعي من حتريك ِّ
ويغدو ،ب�صور ٍة مرئيةُ ،م�ستق ِب ًال ملا ُيدرِكٍ .
كل �إح�سا�س ،و ُيثري
الالنهائي للعالمَ الذي يقرتِن ب�سكونه وحركته.
احلدث ،وينفتح على الف�ضاء
فيه َ
ّ
فن الر�سم احلقيقي .فاللوحة ،كالق�صيدة ،نافذ ٌة
ال�ص ْم ُت بامتالئه مو�ضو ُع ّ
َّ
والر�سام دوم ًا ُمرافَقان على امل�سار الذي يتط ّلب االنتباه الأق�صى �إىل
تفح َ�صة .ال�شاعر
ُم َّ
ّ
م�سرح ِّ
الظالل ،يبقى العالمَ .
العالمات .النور ي�سبق املعنى .فحاملا ُيف َّك ُك
ُ
افرتا�ضي يتحقّق يف املُميت.
تج�سدة ،من
�أر�سم ُن َ�سخ ًا من العقل ّيات ،من الأفكار املُ ِّ
ٍّ
مما يتع ّلق
بواقع �أكرث ّ
حني �أت�ش َّبع ب�صورة �شخ�ص� ،أقول�‘ :ص ّورتُه’ .يتع ّلق الأمر ٍ
بمِ جاز؛ ل ّأن ُعمقَ النظرة متك ِّون من ما ّد ٍة تت�صنّع بها ال�صورة بالطريقة التي يت�صنَّع بها
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توا�صل دائم مع الذاكرة ،و� ّأن
فيلم ت�صويري .ويكمن االختالف يف حقيقة �أن ال�شبك ّية يف ُ
الذاكرة متتلك القدرة على حتويل ما تُث ّبتُه .والعني ُم�ص ِّو ٌر على �شكل ُبلعوم un photographe-
 .oesophageتحُ ِّ�ضر الدماغ ال�ستهالك ماد ِة الكون املرئ ّية.
احلقيق ّية.

ٍ
الذات
الذات التي تُوحي تُف�ضي �إىل الذات الفارغة،
وحينئذ ،تر�سم ُ
ُ
الذات الفارغ ُة َ

ٍ
إح�سا�س بت�سلُّق مم َّر ِات
تعب
لدي غالب ًا �
أر�سم ،يتك ّون َّ
عندما � ُ
�سرداب يف من َْجم .رُ
ٌ
ارات من الطاقة ِ
تخوم �أر� ٍ��ض ُمظ ِلمة حيث
داخل هذه املم ّرات ،ت ّي ٌ
حتم ُل َك ُث ّم ترت ُك َك على ِ
تُتح َّدث ُلغ ٌة أُ�خرى ،متك ِّون ٌُة من �شهيقٍ وهديرُ .ج َم ُل الإح�سا�سات هذه التي جتري يف الالمرئي،
ِ
طبقات ر�ؤيتي ،التي �أ�ستطيع قراءتها عندما �أ�صري من جديد ذات ًا من هذا العالمَ .
تغدو
الكاريكاتور ِف ْع ُل اخرتاقٍ ي ِت ّم بني مر آ�تَني غري مرئ ّيتَني  :مر�آة النظرة اخلارجية،
وجد
ومر�آة النظرة الداخلية .حينما يتطابق �سطحا املر�آتَني ،يتمزّق
ٌ
حجاب يف النظرة ،و ُي َ
وحي .ما ُيع ِّلمني �إ ّياه الر�سم الكاريكاتوري عن الآخرُ ،يع ِّلمني ك ّل �شيء عن نف�سي .ف�أنا �أر�سم
ْ
الآخر ر�سم ًا كاريكاتوري ًا ،يعدو �إىل تعريتي نف�سي ب�شكل كامل ،وبالتايل �إىل ُبرهان عر�ض ّية
احلياة ،املُط َلقة.
نف�سهُ ،يو ِّلد
يوجد يف الإن�سان �شيء من الال�إن�ساين .الال�إن�ساين ال��ذي يخون َ
ِ
ال�ضح ُك ِفعل العالج �أمام ال�شاذّ .املُبالغة الكاريكاتورية واحدة من ُمك ّونات
ال�شاذّ .ويفعل
العالج الأكرب .فمع النظر ِة الثاقبة يفي�ض و�ضو ٌح �شفّاف ُيث ِّبت ال�شا ّذ ويحت ِفظ بوقاره .الن�سيج
خل ّط ِ
الإن�ساين يت�ش َّكل على العتَبة التي يلتقي عندها ال�شا ّذ بالنور الأ�صلي .لي�س هذا ا َ
الوا�صل
�ساكن ًا ،بل هو متح ِّرك مع الوعي ،و ُيع ّدل بنية
الواقعي .النظرة التي ُيف ّكر فيها تتما�سك
ّ
وتنتقل على طول هذا ّ
اخلط يف االمتداد الالحمدود للعالمَ  .وملّا كانت حركة الر�سم ِ
ت�ستم ّد
طاقة اندفاعها من هذا احل ّد حيث حت ُلم بالف�ضاء على هواها ،ال يعود ب�إمكانها �إال �أن ترتك
الفراغ يعمل؛ ل ّأن لي�س ث ّمة بع ُد ال �ضمري املتك ِّلم وال الأنا.
يفرتِ�ض االختزال الزمني الذي ُينجزِ ه ك ّل ر�سم كاريكاتوري �أن ي�ؤخذ االفرتا�ضي
يف ا ُ
حل�سبان �أخذ ًا واقعي ًا .ذلك � َّأن الكاريكاتور لي�س ممُ كن ًا ،بالفعل� ،إال ل ّأن ما هو مر�سوم
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كاريكاتوري ًا ميتلك طبيعة مخُ ت ِلفة عن تلك التي يتز ّود بها م�ؤ ّقت ًا .هذه احلقيقة هي التي تُخ ِّول
الكاريكاتور بالف�ضيلة ال�شاف َية من حيث ،هي يف النهاية ،ف�ضيلة ك ّل ن�شاط �إبداعي �أ�صيل.
ت�سل�سل حركات ُم�ش َّربة بالف�ضاء؛ فهو
ي ّتخذ الإح�سا�س املُ�س َّبق �شك ًال من خالل ُ
ر�ؤي ٌة خام يزو ُرها ظ ُّل احلقيقي ،املُع َّلق دوم ًا يف النظرة .فوج ٌه واحد ال مُي ِّثل الوجه �أبد ًا .كذلك
تعب الوجه ِ
وتلتحق باتّ�ساعه� .إنّها حلظة
ال مُي ِّثله ر�سم
ّ
كاريكاتوري واحد .فالر�ؤية الثاقبة رُ
�سحرية ُيت ِّوجها انطبا ٌع ب ُِحر ّي ٍة غري حمدودة.
رت
ر�سمّ .
ح�ض ُ
حانت منّي يف ال�شارع ،بغت ًة ،نظر ٌة خاطفة .ف ُع ُ
دت عاج ًال �إىل ا َمل َ
مبا�شرة جد ًا لتلك النظرة �ستكون مخُ َ
ِ
احل رْب ،والو َرق ،وال ِّر َي�ش .حذارِ! � ّإن ترجم ًة ِ
اطرةً .يجب
تخزين ٍ
ال�صنع التي منت ِلكها ،وحتقيق امل�ستحيل.
�شيء
احتياطي ،والتز ُّود بقليل من معرفة ُّ
ّ
وينبغي ،أ�ي� ًا ما كان الأم��ر ،ه��دو ُء املكان حيث ي�شت ُّد انطالقُ احلركة احل ّية؛ التي تحُ ْ يي،
و ُت�ص ِّور يف الوقت نف�سه.
�سواء أَ�تع َّلق الأم ُر بالر�سم �أم بالكتابة ،فنحن نخو�ض النقا�ش يف دائرة من العتمة
حيث ُ
يفعل �شيء ِفع َله ،باحث ًا عن �ضوء النهار .فن ُِح ّ�س �أننا ُمنق ِلبون ،و ُمطرودون تقريب ًا بفعل
ُقدم له دع َمها� :إنّه ع َمل ُمظ ِلم ونزِ ق كع َمل ال ِف ْكر.
حد ٍث ُيك ِّب ُلنا ،وقد �أتت الي ُد بطواعي ٍة ِلت ِّ
َ
ر�سم ،يغدو خارجي ًا.
عندما �أكتب ،يكون منبع النور داخلي ًا .وعندما أَ� ُ
عجل ،يف زواي��ا الأوراق ِ
ي�صدمني
وبينما �أجمع ه��ذه اخلطوط املر�سومة على َ
و�سوا�س اج�ترار الكالم ،واال�ستجواب الأبله ،املُعانِد لذاك الذي ال يفهم ،ولكنّه ال يزال
خا�ص� ،إنمّ ا هو الهوية احلقيقية
تم�سك ًا بالتدقيق والتح ِّري .ما �أو ُّد �أن �أعرفه ،على نح ٍو ّ
ُم ّ
للو�صي املُ�ستجوِب.
ِّ
الك�شْ ف ي ِت ّم لكنّه يفوتني .ف�أنا �أو ُّد �أن �أعي�ش ،يف ما فوق حلظة الإيحاء (�أ ّي ًا كان
ع�ص ُرها عار�ض ًا ،ومهما كان ُب ْع ُدها ن�سبي ًا) حلظ َة الك�شْ ف ،و�أ َو ّد �أن �أرى ٍ
حينئذ ما ال تراه �أ ّي ُة
لكن هل هذا مو�ضوع ر�ؤية �أم مو�ضوع تفكري ؟
عنيْ .
نظر ًا ِلعدم وجود املُفر َدة املُنا�سبةِ � ،
لكن لي�س هذا
أ�ستخدم م�صطلح الكاريكاتورْ .
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هو بال�ضبط ما �أق�صده� .أق�صد بالأحرى الزمن الذي تمُ ِّجده النظرة.
واقعي،
ال �أعرف ملاذا �أُقاوِم بِعناد �أ�شباح َ
ني .فالإميان الذي يح ِفزين �إميا ٌن ّ
الزم ّ
لكنّه باملُقابل من دون واقع.
�إنمَّ ا الر�ؤية �شجر ٌة ينبغي �أن نزو َرها حتى اجلذور.
جه كافي ًة ِل ِّ
لئن كانت ر�ؤية َو ٍ
نر�سم وجوه ًا ل ّأن
ر�س ِمه ؟ �إنمّ ا ُ
فك �س ِّره ،فما فائد ُة ْ
خالل محُ اولة الإم�ساك بتعبريها يتو ّلد �شي ٌء ُيف ِّعل ذاكرة العالمَ وذاكرة الإن�سان.
حني � ِ
أ�ستخدم اللون � ِ
أهدف ،ب�شكل عام� ،إىل تقبيح مو�ضوعي .و�إذا غدا التقبيح
معيار ًا يف ك ّل مكان ،ال يبقى بع ُد �إال �أن ُيق َّبح القُبح ُبغية تغيري العالقة التي تُقيم املعيار يف
ف�ضاء النظرة .هذه �أ ّول حيل ٍة فن ّي ٍة لالنتقال .ومن ُح�سن ّ
احلظ � ّأن احليلة ت�ست ِغ ّل الف�ضاء
يف االتجّ اهات ك ّلها .واملو�ضوع الذي اليتغيرَّ  ،ينتهي باالختفاء عن النظرة .ولكي يظهر من
عب �إ�ضاء ٍة مخُ تلفة .حيث يغدو وج ٌه
جديد ،وب�صور ٍة ُمغايرة لمِ ُج ّرد نقطة ع ّالم ،ينبغي متثيله رْ
ُم َّلط ٌخ بالألوان القبيحة ِقناع ًا� .إ ّال �أنّه ،مع ذلك ،لي�س وجه ًا ،وال ِقناع ًا .لأنّه ُي ِ
زعج ،وي�صري
من جديد ،وبطريق ٍة ّما ،مرئ ّي ًا .واملُهِ ّم ٍ
خا�ص� ،إنمّ ا هو ما يجعل االنتقال ُي َح ُّ�س ُم�سبق ًا:
بوجه ّ
احل�ضور غري املُم َّثل الذي ي�ستدعيه ِف ْع ُل الر�سم ،ح�ضو ٌر يغدو �أحيان ًا نظرة ف َّن ال َّر�سم.
حري� .إذ ت ِت ُّم العود ُة �إىل الوحدة َع رْب
ُّ
الفن مُي ِّجد ال�سِ ّر اخلف ِّي .فالإبدا ُع فع ٌل ِ�س ّ
والفن يدلّ على اتجّ اه الوحدة لكن من دون تثبيت �أ�شكال العودة .فهو �سبيل املعرفة.
ال�س ْحرّ .
ِّ
ال�سبب لي�س يف �إمكانه
يت�ض ّمن ا�ستخدام ًا يقبل من خالله بمِ ُ �ساهمته يف حتويل الأ�شياء ،ولهذا َّ
�أن يبلغ هدف ًا وال �أن ُيث ّبته .بل يعمل فقط على االحتفاظ بالعالقة الطبيعية الفا�صلة بني الواقعي
بالواقعي مع جُماوزة واقع القُبح.
والواقع .القُبح من جانب الواقع طبع ًا .ونحن �إنمّ ا نلتحق
ّ
الإمي��اءة الفنية الواقعية ،كالإمياءة اخلا�ضعة يف اال�ستخدام ِل ُعجالة ال�ضرورة،
ُكمل انفعا ًال .إ�نّها قبل ِّ
ت ِ
كل �شيء �إمياءة هو ّية.
يكت�سب العمل الفنّي حياتَه عندما ُيح ّدد ِ
ِ
مو�ضع حركة عامة وعودتها يف حلظة
ُق�صوى من حلظات م�سافتها .وتجُ از �ضرورة العمل الفنّي الذي ينبني عندما ُيق ِّيم الفنّان
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بد ّقة العالقة بني الزمني والالزمني� ،أي عندما ينجح يف �أن ُيطابِق يف ت�شكيل ر�ؤيته بني �أبعاد
الزمن الثالثة.
فن ال ّر�سم ِّ
املرئي.
ّ
وال�شعر مفتاحان يفتحان للنظرة ف�ضا َء احلا�ضر ،غري ّ
يعني الر�سم �إ�ضافة املرئي �إىل املرئي .أ� ّما الكتابة َفتُ�ضيف املعنى �إىل املعنى .يف
الر�سم ُي�ضاف �أق ّل ما مُي ِكن ،ويف ِّ
�سحب �أق ّل ما مُي ِكن .هذا اقت�صاد الد ّقة .هذا �إيجاز.
ال�شعر ُي َ
نخطو يف ال َّر ْ�سم ،كما يف الكتابة ،خطوات ُمت�شابهة هي  :املُالحظة ،والتعلُّم،
والتجريب .الر�ؤية ال تكفي� .إذ ينبغي الح ِق ًا �أن ي�شرع الف ّع ُال يف العمل .والف ّعال نتيجة التواط ؤ�
الذي ُي�س ِّوغه العمل الفنّي.
حينما �أر�سم� ،أو حينما �أكتب� ،أبغي �أن أَ�تفادى ُم�صيب ًة َ أ�تو ّقع اقرتاب وقوعها.
هدد ب�أن ُينهِ كني� ،أقت�صر على االحتفاظ بر�أ�س الزورق ال�صغري
ف�أمام انهمار ال�ضجيج الذي ُي ِّ
الذي �أرك ُبه .فالكتابة والر�سم هما ال ِفعالن ال ّلذان ُينقذانني م�ؤقت ًا من املُ�صيبة .من هذا
امل�ؤقَّت �أبني ا�ستمرار ّيتي.
الفن للحيوان العاقل �أن
ث ّمة الإن�سان يف ما وراء ال ِقناع .احليوان العاقل .ي�سمح ّ
يف َلت من احليوان املُف ِّكر.
هناك واق� ٌع ُم�ست ِق ّل عن الواقع الذهني ،هو الواقع الفيزيائي :حقيقة احل�ضور
�صمت بع�ض
ج�سدي ًا يف الواقعي.
الواقعي ِدعامة الواق ِع الذهني .وعندما �أُحاول �أن �أر�سم َ
َ
ُّ
ٍ
الر�ؤى� ،أُ�سائل طبيعة هذه ِ
حينئذ يت�ش ّكل حوا ٌر غريب ِقوا ُمه خ َر ٌ�س ُمزدوِج ،ك�أنيّ
الدعامة.
ال�صمت ب�أُ ُذنٍ �أعمق و�أو�سع �ألف م ّرة من �أُذين .يح�صل ،يف
�إذ �أفتح أُ�ذين� ،أ�ستطيع �أن �أ�سمع َّ
ٍ
الر�سم فقط.
حلظات كهذه� ،أن �أرى ُّ
ال�ص َور التي ينقلها ف َُّن ْ
لكن ِدماغ الإن�سان لي�س خملوق ًا ليه�ضم املذابح
ِف ْعل الر�سم ُم�ست ِق ٌّل عن الواقعّ ،
التي ُيو ِّلدها عم ُله املُنحرِ ف� .إنّه يف حاج ٍة �إىل �أن يتنفّ�س فراغاً �أكيداً .فراغاً واعِ داً� .إىل �أن
يرى من دون ُمعاناة ؟ ُم�ستحيل .فنحن نتع ّلم فقط جت ُّرع املُعاناة ،نتع ّلم �أن نحتال عليها .فقد
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ُ
واجلمال تحَ ا ُي ٌل تا ّم.
الفن ،يف البداية ،تالفي ًا ،حتا ُي ًال� .إنمَّ ا اللطاف ُة
كان ُّ
ّان �أو �أن يكتُب ،فهو �إنمّ ا يعمل دوم ًا على �إقامة عالقة ُم ِ
وح َية .فك ّلما
ير�سم الفن ُ
�أن ُ
َبد ِت العالقة �صحيحة (وهذه نقطة ا�ستناد ُمنا�سبة� ،أي تقليب �سهل لل ُك ِتل غري املح�سو�سة)،
احتوى العمل الفنّي ق ّوة �إيحائ ّيةِ .
توا�ض َع ًا و ِدقَّة .على الفنّان �أال َّ
نف�سه
وتكت�سب املُمار�س ُة ُ
يغ�ش َ
النجاح من الإخفاق.
�أبد ًا .فقد يتولَّد
ُ
يح ّل حم َّل ما ُيح ّدده ب�شكلٍ ُموارِب .فهو ِ
مييل العمل الفنّي �إىل �أن ِ
يح ُّل حم ّله ،من
ٍ
حدده ب�صورة غري كاملة.
مما ُي ِّ
جانب �آخر ،ب�أف�ضل ّ
مكان ُعبور ،مكان ُمبا َدلة بني العالمَ و َمن
ينبغي �أن يكون العمل الفنّي ُ�شعاع ًاَ ،
ُي�شاهِ د العالمَ داخل العال ،وال ينبغي �أن يكون هدف ًا.
�أبحث يف ال ّر�سم عن � ِ
مما �أبحث
إدراك الق�صد يف ما �أرى (من دون انكفاء) �أكرث ّ
معنى للحركة.
عن متثيله .فمن َف ْرط التعريف ،نفقد � ّأي ً
� ُ
إدراك معنى احل�ضور ،يعني َف ْت َح �شك ِله على الطاقة.
أر�سم حول نظر ٍة تُ�ش ِّكل ك ُّل ع ٍني مدخ ًال لها .ممُ ار�سة الك�شْ ف هذه تُث ِّب ُت يف ذهني
� ُ
قواعد معركة وهم ّية توقعني ر�ؤيتُها يف َ
احل�يرة .ال �أفهم �شيئ ًا َق ّط من املعجزة الرهيبة،
الحق اكت�شافها .ف�أنا كهذه الأبواب ِ
املُبتَدعة ك ّل يوم ،وعلى الرغم من هذا� ،أُ ِ
امل�صراعني
ذوات
َ
التي تفتح تار ًة نحو اخلارِج ،وتارة �أُخرى نحو الداخل.
أكت�شف �إال يف ٍ
عندما �أ�ش َرع يف ال َّر�سم� ،أنظر �إىل ما �أر�سم من دون �أن �أراه ،وال � ِ
وقت
ِ
ا�ستخل�ص ْت ُه يدي من الف�ضاء َف ْور مرور الن�سيان عليه.
الحق ما
َ
البدائي يح ِفز حذَ ق املا ّدة و ِفع َلها .وكان يعرِ ف كيف ي�صنع من الأ�شياء
إن�سان
كان ال ُ
ّ
ا�ستخدام ًا أ� ّول ّي ًا ي�ستخ ِل�ص منه اكتفا ًء تا ّم ًا .كانت املا ّدة ت�ستجيب ملُتط ّلباته ا�ستجاب ًة طبيعية
و ُم ِ
با�شرة ،فلماذا كان عليه �أن مي�ضي للبحث يف ما وراء ذلك ؟ كان ي�ست�شعر وجود �شيء
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لكن َبدل �أن يبحث عن ا�ستغالله ،كان ُيث ِّمن أُ�عجوبتَه ،ويتن ّب أ� ب� ّأن لي�س من �ضرورة
افرتا�ضيْ ،
عب هذا املوقف ،كان
توجِ ب �أن مي�ضي للبحث ع ّما يراه ب أُ� ّم عينيه يف البعيد �أو يف مكانٍ �آخر ...رْ
احلد�س
البدائي.
أر�سم كي ال �أفقد هذا ْ
معنى فطري ًا لل ُمق َّد�س ُي رِّعب عن نف�سه .و�أنا �إنمّ ا � ُ
أكتب و� ُ
ً
ّ
ِ
وت�ستم ّر.

م�سافة النظرة ال تنقطع �أبد ًا� .إنمّ ا ت�ضيع بالتحديد يف �صمت ُ
الظلمة حيت تتج ّدد

عندما �أعمل� ،أُ ِ
نوع
الحظ نف�سي انطالق ًا من نقط ٍة ال ميتلك ك ّل ما يتحقَّق فيها � َّأي ٍ
من الواقع .وهذا ي�سمح للطاقة الإبداعية �أن جتري .يتو َّثق العمل الفنّي يف التعبري ال َأ�ص ّح عن
ِ
بح�سب
تاج العالقة التي
�ضرورته .ك ّل ر�ؤية ِن ُ
ت�ستخدم النظر َة والواقع .تتب ّدل هذه العالقة َ
امل�سافة القائمة بني الواحدة والأُخرى .فك ّلما تعاظمت امل�سافة ،ع َل ِت الر�ؤية.
إنقا�صها .فك ّلما ت�ش ّربنا �أكرث بالواقع ،ق ّل
زاوي ُة الو�ضع ّي ِة تك ِن ُ�س زياد َة امل�سافة �أو � َ
مت ُّيزنا عنه .وعندما ِ
تنعدم الزاوية� ،أو تقرتِب من االنعدام ،ت�صري أ� ّي ُة نظر ٍة ُم�ستحيلة.
ال�ص ِ
لكن النظرة هي الوجود كلُّه .والر�ؤية هي ِه َبة
مت للنظرةّ .
الر�ؤي ُة هي ِه َب ُة َّ
ج�سد .على ُك ّل �صاحب ر�ؤى �أن يجِ د خارج ذاته القوة التي ال ت�سمح
ج�س ٍد �إىل َ
يف �صور ٍة ،من َ
باال�ست�سالم �إطالق ًا ل�ضغط التوتُّر الوا�ضح .ما هذه الق ّوة �إال امتال ُء الفراغ.
عندما �أر��س��م� ،أبحث فقط عن االلتحاق ب�أ�سمى تعبري عن احلقيقة .ف ُي ِّدمر
إح�سا�س وال�شعور نغم َة ال ِف ْعل .مُوي ِكن لل�صورة التي تهزُّكم �أن تُثري ر�ؤي ًة .ولن تكون ثمة ر�ؤي ٌة
ال
ُ
�أبد ًا من دون االنفعال الذي ت�ستثريه ال�صورة .غري � ّأن ال�صورة ال ته ّز امل�شاعر �إال �إذا كانت
ال�صمت الداخلي .ورُبمّ ا �أمكن �أن ندعو هذا معرف ًة
مدرو�سة .ولكي تقوم الر�ؤية ،حتتاج �إىل َّ
ُمبا�شرة .والتحقُّق الذي ال تُخفِّفه �سهولة التبا ُدل ،ي�أتي به الر�سم.
ُ
خطوط الق ّو ِة املرئ ّي ُة التي تبني الواقعي من اخلارج ،وخطوط الق ّوة غري املرئية
ث ّمة
التي تبنيه من الداخل .وبني املرئي وغري املرئي يقوم تبا ُدل ال ينقطع يتالغَ ى يف ف�ضائه
اخلارجي
والداخلي ليتطابقا يف نظرة الوعي .ويف هذه اللحظة يتحقَّق ،بالتزا ُمن مع الر�ؤية،
ّ
ّ
حت ُّو ٌل من الذات �إىل الآخر.
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كلود مارغا

مُي ِّثل ر�س ٌم م�شهور لهان�س بلمري فتا ًة ت�ش ُمر حلم ج�سدها مثلما مُي ِكن �أن ت�شمر ثوب ًا.
تنظر داخل ج�سدها الكومة الغريبة من الأع�ضاء ،والأوعية التي تتك ّون منها احلياة� .أحيان ًا
املرئي املُ َما ِثل لهذا ِ
ين�شمر و ُيرِ ي الكوم َة الغريبة من املادة الذهنية حيث ي ّت ِخذ �شك ًال .هذا
ر�س َمه.
ال�شيء هو ما �أُحاوِل ْ
�أر�سمٍ ،
بوجه عام ،انطالق ًا من ُ�ص َو ٍر واقعية ،لكن يح�صل يل �أي�ض ًا �أن �أر�سم وجوه ًا
�أُ ِ
عجل ،يف ُ�ص َور �شخ�صية� ،أو يف �إعالنات دعائية.
الحظها على َ
ِ
عامل االنطالق �إنمَّ ا هو املعنى دائم ًا.
هناك نظرة خط ّية ونظرة وا�سعة .وعلى الرغم من ترابط النظرتَني �إحداهما
بالأخرى ،فهما ال تتط ّوران على امل�ستوى الواقعي نف�سه .النظرة اخلط ّية ِ
تعتمد �أ�شكال الزمن،
بينما النظرة الوا�سعة هي التي تحُ ِّرك ال َّزمن .النظرة اخلط ّية تربط �أ�شكا ًال ،وتُعيد ت�شكي َلها،
بينما حتت ِفظ النظر ُة الوا�سعة مببد�أِ ِّ
كل ر�ؤية .وبني النظرتَني ،يكون العمل الفنّي حوا َر ِ
الباطنية.
يفقد العمل الفنّي ك ّل فعال ّي ٍة �إذا ما تو ّقف عن �أن ُي ِّ
ن�شط يف داخله العالقة التي
احل�ساب الثابت للعالقة الذي ي�سمح للعمل ُمبتابعة انطالقه،
�س َّب َبت بزوغَ ه� .إنه
وتوا�صله،
ُ
ُ
وفتح النظرة باتجّ اه اجلزء غري امللحوظ من الواقع الذي ُيع ِّينه العمل الفنّي ب�صمت.
ٍ
تعددة الأ�شكال لأنّني �أر�سم ما �أُف ِّكر فيه ،ول ّأن ك ّل ٍ
�شيء يف ال ِفكرة،
�أر�سم
كائنات ُم ِّ
حركة وحت ُّول .الواقع لي�س ما نتخ َّيل �أنه هو .لو ا�ستطعنا �أن ن�أخذ الواقعي يف ا ُ
حل�سبان� ،أن
نراه� ،أن ُنف ِّكر فيه انطالق ًا من الفراغ ،ف�سوف ُن�سهِ م يف حت ُّول املرئي .وحت ُّول املرئي �إنمّ ا ُي�شري
عب عالمات العالمَ اخلف ّية.
�إىل نف�سه رْ
يخ�ضع ك ّل �شيء يف ّك ْو ِننا لتناوب االنفتاح/االنغالق .وك ّل �شيء يف نظرة الإن�سان
ثمر ُة هذا التناوب غري امل�ست ِق ّر من جانبنا ،بينما هو ثابت من جانب العالمَ  .والفنّان هو من
يعي�ش الواقع بِتع ُّدد.
ُق�سر من دون �ض َرر� .إذ يجب �أن
ال مُي ِكن �أن تحُ َرف احلم ّية الإبداعية ،وال �أن ت َ
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وم ُ
�ض الق�صيدة
اللوح ُة ْ

واحلي .و�أ ّي ًا ت ُكن طبيعة العمل الفنّي ،فهذا العمل ال ميتلك ق ّو ًة
تن�ش أ� من معادل ٍة بني الواقعي
ّ
الواقعي
وتنغيم ي ؤ� ِّكد قابليتَه للر�ؤية .وعندما يجتمع
�إيحائية �إال �إذا جنح يف حتقيق توافُق،
ٍ
ّ
اجل�سد ،ويكفل طاق ًة ُم�ش ّعة .هذه الطاقة هي التي تو ِّلد
والنظرةُ ،ي�ضاء �شي ٌء يف داخ��لِ
َ
فحينئذ تغدو النظرة امل�صفَّاة التي من خاللها ِ
ٍ
تكت�سب الطاقة مظه َرها.
ال�سريورة الإبداعية.
حاولت يوم ًا �أن �أر�سم ري�ش َة طائر ،ر�أيت ما تفتقر �إليه نظرتي من نف ٍَ�س،
حني
ُ
وقب�ضتي من مرونة حتى تطريا لنجدة يدي جند ًة ُمفيدة .فعندما كان الفنّانون ال�صين ُّيون
َ
رت فيهم ،كانوا يتمنّون �أن ُيطيلوا حلظ ًة من لطاف ٍة،
َينْوون �أن ُيعيدوا
ت�شكيل املناظر التي �أ ّث ْ
للتقا�سم (يكتب فران�سوا �شاجن يف كتابه �ألف �سنة من الر�سم ال�صيني« :خُ ِل ِ
قت
وتقدميها
ُ
اللوح ُة الفنية ِلتُعا�ش») .ورُبمّ ا �ستجعلنا كرث ُة الأعمالِ الفن ّية الهجينة ذات يوم غري قادرين
على االنفعال لر�ؤية روائع فنية كهذه.
مت هو ن�سيج
فال�ص ُ
عب ال�صمتَّ .
ك ّل �شيء يتوا�صل يف ال�صمت .ك ّل �شيء ينت ِقل رْ
احلياة احلقيقي.
الكتابة هي إ�ع��ادة ابتداع النظرة .والر�سم هو اكت�شاف النظرة ،و�إماطة اللثام
ُ
االكت�شاف و�إعادة االبتداع تفكري ًا� ،أَ َل ْي�سا ح ُلم ًا ؟
لي�س
عنها� .أ َو َ
الفنّان هو ال�شخ�ص الذي يعمل على �إر�ساء الال�شيء .الال�شيء يقوم ب�أق ّل ما
يمُ كِن .الفنّان هو ال�شَّ خ�ص الذي يعمل من دون فائدة باتجّ اه احلالة الطبيعية لمِ ُج َّرد ُع ْر ٍي.
الفائدة الوحيدة التي يتم ّتع بها ماثل ٌة يف اال�ستخدام الذي ُيقيمه يوم َّي ًا بتب�سيط ف ِّنه ،وبتب�سيط
فالفن هو ُّ
نف�سه .املُبا َدلة املُ ِبدعة ت�ؤ ِّكد �أي�ض ًا �ضرورة ِ
ِ
اخلط
احل��وار بني العالمَ والإن�سان.
ُّ
اللحني لهذا احلوار الذي يعرب معرفة الآخر ،ويقود �إىل معرفة الذات.
ّ
ح�صل� .إنّها َدميوم ُة الر�ؤيا املُحقَّقة.
الدميومة الأكيدة ،تنجو من ف َّكي الزمن مهما َ
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لوحة اىل بيالر� ,2001 ,أكرليك ومواد خمتلفة على قما�ش� 93 × 73 ،سم.

ابراهيم باجالن
جعفر الكاكي  :رحلة البحث عن عامل �أكرث نقا ًء

واكبت وعا�صرت امل�سرية الفنية للفنان الت�شكيلي املعروف
جعفر الكاكي منذ بداياته ،ورغم غيابه عنا لفرتة من الزمن ب�سبب
اغرتابه وا�ضطراره للعي�ش يف املهجر ،كنت اتابع �أخباره ون�شاطاته
الفنية و�أ�س�أل عن نتاجاته ،عن طريق �أ�صدقائه ومعارفه القادمني
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جنائن ع�شتار� 2006 ،إىل كرد�ستان ،لأنني منذ البداية كنت واثق ًا من قدراته وقريب ًا من
حفر على زنك� 91 × 67 ،سم .تطلعاته ،مت�أكد ًا من موهبته و�أ�صالته الفنية ،لأنه ر�ضع ع�شق الفن مع
حليب الأم وفتح عينيه على الدنيا يف كن َِف �أ�سرة متتهن الفن.
وال���ده ال�سيد ت��وف�ي��ق ال�ك��اك��ي واح ��د م��ن رواد الت�صوير
الفوتوغرايف يف خانقني �إىل جانب كونه رجل دين و�صوفي ًا معروف ًا ،وكان
�شقيقه الأكرب ال�سيد قطب الدين فنان ًا فوتوغرافي ًا �أي�ض ًا� ،أذكر هذا
لأننا �إذا �أردنا �أن نفهم نتاجات �أي فنان �أو كاتب ،فالبد لنا من معرفة
بيئته والعودة �إىل بداياته وينابيعه وج��ذوره الأوىل ،ولأن هنالك ر�أي
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مفاده � :أن مقارنة الفنون على �أ�سا�س اخللفيات االجتماعية والثقافية
امل�شرتكة� ،أف�ضل من تناولها من خالل نظريات الفنان ونواياه .ومن
امل�ؤكد � َّأن ب�إمكاننا و�صف الرتبة املخ�صبة امل�شرتكة بني العوامل الزمنية
واملحلية� ،أواالجتماعية للفنون والآداب حتى ن�صل �إىل نقطة الت�أثريات
امل�شرتكة التي عملت عملها فيه ،ولهذا ال ميكن تقييم �إبداعات هذا
الفنان القدير �إال من خالل تناول بيئته التي ن�ش أ� وترعرع فيها .فهو من
مواليد خانقني عام  ،1951هذه املدينة العريقة التي كانت ت�سمى يف عهد
اليونانيني با�سم ارمتيتا �أي ‘املوقع ذات الهواء الطيب’ وال تزال متتاز
بجمال طبيعتها ،فهي جتمع بني خمتلف �أنواع الت�ضاري�س الأر�ضية من
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تعريف بالوطن1996 ،
�صورة
ٍ
�أكرليك على خ�شب� 130 × 60 ،سم.
هيليو�س االلهة1997 ،
�أكرليك على قما�ش� 195 × 60 ،سم.

امراة مع الفيولني2007 ,
�أكرليك وزيت على قما�ش� 30 × 130 ،سم.
م�ؤ�س�سة في�سماي الفنية ,مدريد.

�سهولٍ ووديان ،وتلولٍ وجبال .تقع ومدينة خانقني يف �سهل خ�صب وا�سع
الأرجاء حتيط به الب�ساتني الغنية بالأ�شجار والثمار املختلفة ،وتنبت
يف �أر�ضها �أ�شجار املناطق اجلبلية كاجلوز وال�س ّماق والبندق ،وكذلك
�أ�شجار املناطق احلارة كالنخيل واملوز �إىل جانب �أ�شجار املناطق املعتدلة
كالربتقال واحلم�ضيات الأخرى والزيتون .ويزيد جمالها جريان نهر
الوند و�سط املدينة ،الذي ينبع من جبال ‘داالهو’ من اجلانب الإيراين،
ويجري داخل املدينة من اجلنوب �إىل ال�شمال .ويطلق عليه ال�سكان ا�سم
‘النهر املجنون’ نظرا للفي�ضانات الكا�سحة ويف �أيام ال�صيف يجري
رقراق ًا �صافي ًا حام ًال الأ�سماك امللونة اجلميلة .ويف اخلريف ي�ضمحل
حتى يقطعه ال�سكان م�شي ًا ،كما �أطلق اجلغرافيون القدماء والرحالة
على خانقني ا�سم ‘بوابة زاكرو�س’ لأنها ت�ؤدي �إىل �إيران وبلدان ال�شرق
الأخ ��رى ،وكانت مت� ّر عربها قوافل التجارة الذاهبة والقادمة �إىل
خرا�سان وبلدان ال�شرق الأخ��رى .كذلك كان مي ّر بها طريق احلرير
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القدمي؛ لأنها كانت دوم ًا طريق التجارة الدولية ،ومثلما جتمع �أرا�ضيها
بني �أ�شجار املناطق املعتدلة واحلارة ،جتمع اجلوامع واحل�سينيات جنب ًا
�إىل جنب وتكايا الطرق ال�صوفية وفيها كني�سة للم�سيحيني كما كان فيها
كني�س لليهود .ولأنها كانت دوما ملتقى القوافل واحل�ضارات والثقافات
وال�شعوب املختلفة� ،أ�صبحت �أر�ضا �صاحلة للتعاي�ش ال�سلمي والأخوي
بني الأديان والطوائف والقوميات واملذاهب املختلفة.
على مثل هذه الأجواء فتح الفنان جعفر الكاكي عينيه .كان
ي�ستمع يف ليايل ال�صيف �إىل �أنغام املقامات والأغاين الكردية والرتكمانية
والعربية التي كانت تنطلق من �ضفاف الوند حيث كان النا�س ينامون
على �أ�سطح منازلهم ،كما فتح عينيه على ال ُب ُ�سط وال�سجاجيد الكردية
اليدوية التي متتاز بنقو�شها البديعة و�ألوانها الزاهية اجلميلة حيث تبدع
ن�ساء املنطقة يف �صبغ خيوطها ون�سج �صورها الفولكلورية الرائعة .تلك
الألوان والنقو�ش التي بهرت ال�س ّياح والرحالة الأورب ّيني وحتدثوا عنها
ب�إعجاب .لقد تر�سخت يف �أعماقه امل�ؤثرات بالإ�ضافة �إىل احلكايات
والأ�ساطري التي �سمعها من ال�شيوخ والعجائز ،و�ساعدته على الإبداع يف
نتاجاته باال�ضافة �إىل رهافة �إح�سا�سه وع�شقه الفطري للفن وموهبته
التي �صقلتها درا�سته الأكادميية� .إذ ح�صل على لي�سان�س يف الر�سم من
كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد ،وماج�ستري يف الر�سم والغرافيك
من جامعة مدريد يف �إ�سبانيا ،و�صقل جتربته من خالل عمله ر�سام ًا يف
ق�سم الت�صميم والن�شر يف دار الثقافة بوزارة الثقافة يف بغداد ،خالل
عامي  1972و  .1979وخالل ت�صاعد حمالت القمع
الفرتة الواقعة فني َ
�ضد الفنانني واملثقفني ،ا�ضطر للهجرة هرب ًا من بط�ش النظام وقمعه
يف بالده .بعد ذلك ،ا�ستقر يف �إ�سبانيا حيث �أكمل فيها درا�سته العليا
يف الر�سم وفن احلفر والطباعة يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة مدريد
( .)1987- 1985ويف عام  1995ح�صل على منحة درا�سية للبحث يف
تقن ّيات احلفر والطباعة من م�ؤ�س�سة خوان مريو.
َم��ن يت�أمل نتاجات الفنان جعفر الكاكي ويتابع م�سريته
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اجعفر الكاكي  :رحلة البحث عن عامل �أكرث نقا ًء

ا�شتياق 2008 ،الفنية يالحظ �أنه م ّر خالل حياته الفنية مبراحل عديدة واتبع �أ�ساليب
�أكرليك على قما�ش� 130 × 93 ،سم.
م�ؤ�س�سة في�سماي الفنية ,مدريد .خمتلفة يف �إبداعاته� .إذ كان يف بداياته مت�أثرا باملدر�سة االنطباعية يف
الفن الت�شكيلي� .أما يف لوحاته فقد اختلطت امل�ؤثرات حتى بدت �أحيان ًا
جتريدية وال�سيما يف �أعماله التي �أجنزها يف املهجر.
املعروف عن الفنان جعفر الكاكي �أنه مار�س ر�سم اللوحات
الزيتية واملل�صق ال�سيا�سي وت�صميم �أغلفة الكتب كما مار�س احلفر.
و�أتذكر �أنه �شارك يف �أوا�سط ال�سبعينيات من القرن املا�ضي يف معر�ض
للمل�صق ال�سيا�سي مع عدد من فناين خانقني ال�شباب حينذاك ,حيث
�أقاموا معر�ض ًا م�شرتك ًا ُك ِّر�س للت�ضامن مع �شعب ت�شيلي و�إدانة اانقالب
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ابراهيم باجالن

اجلرنال بينو�شيه .فالعديد من لوحاته حتمل ا�سم ‘خانقني’ مبا فيها
لوحته املعنونة تكرمي ًا خلانقني والتي �أ�صبحت من مقتنيات ملك
�إ�سبانيا خوان كارلو�س ،كما انعك�ست طبيعة خانقني ال�ساحرة يف الكثري
من نتاجاته حتى لو مل حتمل ا�سمها.
ِ
تنعك�س الفظائع وجرائم الإبادة اجلماعية التي ارتكبت بحق
�شعبه يف الوانه ونتاجاته .مل ت ِ
ُن�سه �آالم �شعبه يف حمالت االنفال وق�صف
حلبجة بالغاز الكيمياوي وجرائم الإبادة اجلماعية التي �ألقت بظاللها
�شاهد عدل على ع�صره وزمانه كما يجعله يف
على �أعماله .مما يجعله
َ
رحلة دائمة للبحث عن عامل �أنقى.
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�سوناتا اىل �ساردانابال1996 ,
حفر على زنك� 98 × 69 ،سم.

أن�شل�س ِبنا�س
� ِ

Ánxeles Penas

املو�سيقية يف حفر ّيات الكاكي

ُيقيم جعفر كاكي يف �إ�سبانيا منذ عام  ،1979لكنّه ُو ِلد يف
ن�سمه عابرة من جزيرة ا�سبان ّية2000 ،
ليتوغراف ,طباعه على حجر مرمر
فن تلوين ال�صور ال�ضوئية،
مدريد .خانقني عام  ،1951حيث �أ�صبح خبري ًا يف ِّ
� 60 × 45سم .املكتبة الوطنية العامة,
ِ
نتيجة ُم�ساعدته لوالده امل�ص ِّور .ح�صل على الإجازة يف الفنون اجلميلة
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من جامعة بغداد ،وح�صل يف عام  1984على �إجازة جديد ٍة من ك ّلية
الفنون اجلميلة �سان ِفرناندو يف مدريد .ومنذ ذلك احلني ت�ضاعفت
فن
ن�شاطاتُه يف �إ�سبانيا واخل��ارج عموم ًا ،كما � ّأن مكانته ك ُم َع ّلم يف ّ
احلفر علت ،حيث ح�صل يف هذا املجال على جوائز مرموقة ،من بينها
جائزتان غاليث ّيتان :جائزة ماك�سيمو رامو�س وجائزة خوليو برييتو
�سب ْيرا.
ِن رِ ِ
ِتانثو�س �سل�سلة من �أعمال احلفر املنفّذة بتقنيات
عر�ض يف ب ْ
احلفر على املعدن واحلفر بالأحبار ،مبا يف ذلك بع�ض �أعمال احلفر
على احلجر .إ�نّها �أعما ٌل جتريد ّي ٌة ٌمف َع َم ٌة بالغنائية الهفهافة واملوحية،
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تامالت �صوفية2007 ،
�أكرليك ومواد خمتلفة على قما�ش
� 100 × 81سم .م�ؤ�س�سة في�سماي الفنية ,مدريد.
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املو�سيقية يف حفر ّيات الكاكي

ٍ
ِ
ِ
و�شغف َج ٍّلي باملو�سيقى .يبدو
القراءات ال�شعرية
حد كب ٍري
ت�س ُمها �إىل ٍّ
� ّأن جعفر كاكي يجمع ،مثل كاندين�سكي وبول كلي ،مبدعي ‘التجريد
لغات
املو�سيقي’ بني ه��ذه الفنون الثالثة ،التي ،و�إن ف ََ�صلت بينها ٌ
ٍ
ب�صالت عميقة .يف الثالثة –ال�شعر ،املو�سيقى
�شكلي ٌة خمتلفة ،ترتبط
والر�سم– يظه ُر التوقُ �إىل ا�ستح�ضار عوالمِ َ روحي ٍة غري م�سبوق ٍة و�إىل
ت�سمي ِة ما ال ُي َ�س ّمى .كما � ّأن هناك جمع ًا بني ما هو ُمدرك �أو مخُ ْ ت رََب
باحلوا�س ،و�أ�صداء ال�صمت الأعمق والأكرث لغز ّية؛ ويف كال احلالتني
ّ
تهت ُّز
العالمات اخلط ّية �أو ال�سمع ّية بتعبري ّي ٍة مل ي�سبق قط �أن قيلت ،بحث ًا
ُ
ٍ
�لامِ ،
عن �أرا�ضي اجلمال الذي ال يذبل ،عن ِ
رائع
بلد
مرياث ٍ
بلد الأح ِ
ُمغرقٍ يف القدم ،كك ّل ال�شرق الأدن��ى ،مل يكن با�ستطاعة جعفر كاكي
حكايات �شهرزاد العجيب ِة يف
�أن يتخ ّلى عن جذ ِر ِه ففي ت�صويره تهت ّز
ُ
� ِ
ألف ليل ٍة وليلة ،التي �سحرت وولَّهت بجنونٍ اخلليف َة املخيف واملُ ْن َت ِقم
واحلب.
واختطفته �إىل احلياة
ّ
حتوالت الفرات2005 ,
حفر على زنك� 162 × 123 ،سم.

�شاه َد برق�ص ِة � ِ
لوحات حفرِ جعفر املُ ِ
إ�شارات
هكذا ت�أ�سر
ُ

�أن�شِ ل�س بِنا�س

ِ
خطوطها ،حزوزِها ،تنقيطها وتلوي ِنها التي ت�ستح�ضر جنوم ًا
بق ِعها،
ٍ
متج�سدة على وج� ٍ�ه ٍ
عالمات
حبيب �أو
ف��رورةً� ،أنهار ًا دافق ًة ،دموع ًا
ّ
مو�سيق ّي ًة ِل ُ�سوناتا م�شبوب ِة بالعاطفة وهي تبتعد يف امل�ساء ِ
املوح�ش.
ٍ
ِ
كائنات غائبةُ ،يعي ُدها
وانعكا�سات
ن�ستطي ُع �أحيان ًا �أن نتك ّهن بظاللِ
مائي وقد ح ّولها �إىل ذكرى كثيفة؛ �أو ن�ستطيع �أن ن�شع َر
�إلينا
ٌ
�سراب ّ
الد ّوا ِر املغلقِ مل�شاعرِ نا التي تُخَ ّلف
ب�أنّنا منجرفون بتيا ٍر من التوق �أو يف َ
الدم
وراءه��ا م�سي ًال من اللنفات الرتاب ّية اخلارجة من قلوبنا � :إ ّن��ه ُ
احلب الذي َد َمغنا بالنار وح ّد َد �أر�ضنا
جرح ِّ
املتخثرّ ُ � ،أو ما هو نف�سهُ ،
العاطفي َة ،اجلزير َة التي ن َْ�س َت ْه ِلك �أو ُن ْ�س َت ْه َلك فيها؛ هذا ما تقوله لنا
الروح
�رواح وغ��د ِّو ِ
�أعمال مثل كرنفال احل� ّ�ب ،حيث ميكن �أن ن�شع َر ب� ِ
ٍ
خطوط ُمتك ّررة،
التواقة ال�صطيا ِد الفرورِ ،مبدع ًا درب� ًا �ضباب ّي ًا من
ووقفات يف الطريق حم ّد َد ٍة ٍ
بربك دائرية �سوداء ،نعم هذا هو ،ربمّ ا قا ُع
�سراب واح ٍة يخفي وجود احلبيب.
ٍ
نبع �أو ُ
�روح بطريق ٍة م�ستقيمة ،كما يف
تتم رحل ُة ال� ِ
�أحيان ًا أ�خ��رى ّ
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الروح الكبرية1998 ،
ليتوغراف ،طباعه على حجر مرمر.
االكادمية امللكية للفنون اجلميلة ,مدريد.

يعبه كي يعود
كون�شرتو رقم واحد للفيولني� 1997 ،إيتاكا ،عرب بحرِ من العوائقَ  ،بحرٍ � َ
أبي�ض على عولي�س �أن رُ
حفر على زنك� 42 × 55 ،سم.
متحف �إىل ذراعي زوجته بينلوبا� ،أو �إىل ما هو مثلها �أهم ّي ًة� ،إىل م�سقط ر�أ�سه،
كابيلدو �إن�سوالر ,جزر كناريا�س.
ٍ
أبدي .يف ٍ
م�شابه هناك اجلزر امل�سحورة ،التي
روحي
الذي هو قدره ال ّ
بعد ّ
أر�ض املوعود ِة
ميكن �أن ُيذَ ّك َر ت�صويرها بخياالت �أنثوية متطاولة ،رمزِ ال ِ
املثالي ِة ،حيث جن ُد على �شواطئها املتماوِجة �ش ْرم ًا هادئ ًا الزمن ّي ًا.
هذا ك ّله ،بل �أكرث منه بكثري ،هو ما تُوحي لنا ب ِه � ُ
أعمال حفرِ
جعفر الكاكي ،حيث تُ�سمع �أنغام بتهوفن املعذّبة ،المُ ��د َّر َج املو�سيقي
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اخلفيف لأغنية �سوناتا م�ؤملة �أو لكون�شرتو ناعم على الكمان .جعفر
�شاع ٌر قبل �أن يكون ر�سام ًا ،وهو يو�ضح لنا ك ّل هذا بقولني �شعريني
بكلمات احل� ِّ�ب قلي ٌل من
ُم َ�ض َّمنني .الأول لأنطونيو مات�شادو َ « :يليقُ
ُ
املبالغة» ,واللأخر لأدوني�س :
ال�سنة
جتتمع حويل �أَ ّيام ّ
�أجعلها بيوت ًا و�أ�س ّرة و�أدخل ك ّل �سريرٍ وبيت
�أجمع بني القمر وال�شم�س
وتقوم �ساعة احلب.
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حديقة املللذات 1998 ,
زيت و مواد خمتلفة على  3الواح
خ�شب� 123 × 132 ,سم.
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خانقني (مدينتي)1987 ،
حفر على زنك� 56 × 75 ،سم.
جمموعة امللك خوان كارلو�س.

خو�سه مارين مدينا
ِ

José Marín Medina

اخرتاع الألغاز

ِ
اخلطوط عند جعفر الكاكي لغ ٌة فائقة احلميمية� ،س ٌّر
لغة
داخ��ل التجريد .ما ي��زال من املمكن �أن ُنالحظ يف ر�سومه –و�إن مل
ِ
اخلفيف واملدين ِة
البنائي
يكن دائم ًا– أ� َث َر حقولِ لونِ املنظرِ  ،الهيكلِ
ِّ
لكن منطق َة العالق ِة
امللموح ِة ،امل�ست ْب َطن ِة ،حرك ِة الراق�صة الإيقاعية؛ َّ
والالمرئي يف �أعماله� ،أعمالِ احلفرِ على املعدن ،عاد ًة ما
املرئي
بني
ِّ
ِّ
الآخر | ربيع 2012

خو�سِ ه مارين مدينا

223

الوحيد الذي ي�ش ُّدنا ويبه ُرنا يف
تكون م�شو�ش ًة ،ويف النهاية ف�إن ال�شي َء
ُ
َ
عند ُه �إنمّ ا هي نوعية ِّ
ِ
اخلط الدقيقة التي ال عودة عنها� ،أو
لوحات احلفرِ َ
احلي ،املُحالة ،التي يحدثُ أ�نّها غري متو ّقعة.
نوع ّية بقع ِة اللونِ ّ
يف �أعمالِ احلفرِ على املعدن وبالأحبا ِر نتع َّر ُف عند جعفر
ري من
الكاكي على القدر ِة ال�ن��ادرة ،التي ُيغ َب ُط عليها –ويجهلها كث ٌ
َاجئني
الفنانني– على بنا ِء � ٍ
أحاج ،واخرتا ِع �ألغازٍ و�إيحاءاتّ � .إن أ� ّولَ املُف َ
لنتائج هذه الأحبا ِر واحلزوزِ ،واحلبحب ِة والذخائر
بالغنائي ِة الرهيف ِة
ِ
ِ
اللوح املعدين� ،أو ًالَّ ،ثم على الورقِ  ،ثاني ًا،
أحما�ض
وال ِ
والنه�شات على ِ
التح ُّكم
يجب �أن َ
يكون الكاكي .فنتيجة احلفر على املعدنِ ال ميكن �أبد ًا َ
بها وال تو ّقعها ك ّلي ًا؛ فهي تتع ّلق دائم ًا ب�ش ّد ِة ق َّو ِة الط َّبا ِع التي ي�ضغط بها
على ا ِملكب�س َلوح ًة ف َلوحة .رمزَ الإبدا ِع يف لوح ِة احلفر �إمنّا هو التعب ُري
لوجهُ–
لل�شخ�ص نف�سه –الف�ضاء
غري املُ َت َوقَّع
ِ
اخلا�ص الذي ال ميكن ُو ُ
ّ
ُ
�شهادات من خالل
�صعب الإر�ضا ِء ،الذي تنبثقُ عنه
التعب ُري
ٌ
امل�شغولُ ،
ال�ضغط ذاته ،املط ّبق طوي ًال.
فنان حفرٍ على املعدنِ ب�شكلٍ
فنان حفرٍ ُمتَ�ش ّددُ .
الكاكي ُ
فنان ‘ور�شة’ ولي�س فنان ‘ما بعد الدرا�سة’ .لذلك ف� ّإن �أعما َل ُه
أ�سا�سيُ .
� ّ
تنطوي على ٍ
لي�صبح
�شيء يبدو معروف ًا ،لكنه يف نهاية املطاف َيت ََح ّو ُل
َ
خمتلف ًا من خالل �سحرِ طريق ٍة "تقليدية"ُ ،و ِ�ض َعت يف خدم ِة ر�ؤي ٍة ِ�ش ْعرِ َّي ٍة
‘فريدة’ ،هي �شهادة على وحدان َّي ِة الفنّانِ  ،وعلى �أ�صالته اجلذرية.
ال�سنفونية ال�سابعة يف الماجور1998 ,
حفر على زنك� 70 × 50 ،سم.

علي عمر الرمي�ص
حرف الكاف ،حربعلى ورق.1991 ،
(�شكر خا�ص �إىل غالريي ميم ،دبي).
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ُمن َية عبد اهلل

تعريف الآخر و تعريف الذات ك�آخر
م�س�ألة الهو ّية والفن املعا�صر

�إنّها َلفكر ٌة بالغة االلتبا�س �أن ُيقال اليوم يف �أوروبا ،ويف �أمريكا ال�شمال ّية ،وال�شرق
«الفن ِ
فن احل�ضارة الإ�سالمية اليوم متام ًا
املعا�صر ال�شرق �أو�سطي» هو ّ
الأو�سط � ّإن ما ُيدعى ّ
فن احل�ضارة الإ�سالمية يف الأم�س .هذه
مثلما كان ّ
الفن الإ�سالمي التقليدي ،تاريخي ًاَّ ،
«فن �إ�سالمي ُم ِ
عا�صر» وتتج ّلى بطرائق عديدة  :فهي تُدرِج و�سط
الفكرة تتُيح ا�ستخدام تعبري ّ
م� َّؤ�س�سات املتاحف� ،أعما ًال ُمعا�صرة «من ال�شرق الأو�سط» �ضمن جمموعات الفن الإ�سالمي
نف�سه قد ُو ِ�ضع
التاريخي؛ ويف و�سط العالمَ الأكادميي ،يجِ د ت�أريخ مراحل ّ
الفن الإ�سالمي َ
ِ
ِ
مو�ضع ّ
املعا�صر «العربية ،والإيرانية،
الفن
الفن ف�إن مبيعات ّ
ال�شك؛ �أما يف و�سط �سوق ّ
ِ
«فن ال�شرق
والرتك ّية» �أخذت ت�صحب
الفن الإ�سالمي القدمي .وهكذا ُيكتب تاريخ ّ
مبيعات ّ
الفن الإ�سالمي القدمي،
حد ما عرب الرجوع �إىل تاريخ ّ
الأو�سط» اليوم ب�صورة علن ّية �إىل ٍّ
الفن الإ�سالمي ،حيث امت ّدت هذه الدميومة فيما
وبالنتيجة ،تك ّونت بالتدريج فكر ُة دميومة ّ
«الفن املُ ِ
عا�صر ال�شرق �أو�سطي».
ُ�سمي ّ
عا�صر َك ِ
الفن «الإ�سالمي» التاريخي واملُ ِ
عامل
ترتكز ه��ذه الفكرة على اعتبار ّ
ا�ستمرار ّية ثقافية للإ�سالم .املثال على هذا الإدراك ،الذي ال مُي ِكن �أن جنِ د �أكرث و�ضوح ًا
منه ،هو املعر�ض الفني الذي افتُتح يف الواليات املُ ّتحدة الأمريكية يف � 24شباط/فرباير
الفن بجامعة بريغهام يانغ يف والية يوتاه .ففي هذه املنا�سبة ،وحتت
عام  2012يف ُم َتحف ّ
عنوان اجلمال والإميان  :عبور اجل�سور مع فنون الثقافة الإ�سالم ّية ،يجمع هذا املعرِ �ض
الفن الإ�سالمي القدمي �أعما ًال فنية لفنّانني ُم ِ
عا�صرين من بينهم ح�سني
�إىل جانب �أعمال ّ
1
زندرودي وبارفيز تانافويل  .غري � ّأن هذا التجا ُور الذي �أتى به الر�أي املُ�س َّبق لال�ستمرار ّية
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تعبري«فن �إ�سالمي ُم ِ
عا�صر» يف بداية الثمانينيات .هذا
لي�س جديد ًا� ،إذ انت�شر منذ ظهور
ّ
الإدراك ،يف ر�أي بع�ضهمُ ،يتيح ما ي�سمى «الفن املُعا�صر ال�شرق �أو�سطي» وك�أنه جزء من
فن احل�ضارة الإ�سالمية اليوم وذلك ما ي�سمح
أحكام ُم�س َّبقة مرتبطة «ب�آخر َّية
ّ
َ
بتجديد � ٍ
�إ�سالمية» ،بينما ُيتيح ،يف ر�أي بع�ضهم الآخر ،املُطالبة «بهوية �إ�سالمية» ُم ِ
عا�صرة.
ـ«الفن
الن�ص التايل ما يدعو قبل كل �شيء �إىل �إدراج �إمكانية ر�ؤية ما ُي�صنّف ب ّ
ويف ّ
املُعا�صر ال�شرق �أو�سطي» الذي طاملا تعاظمت �أهم ّيته� ،ضمن �سياق �أعر�ض و�أكرث �شمولية
الفن التي ت�ساهم َع رْب الت�صنيف التجاري يف �إنتاج العديد من الآخَ ريات .ومن
من عولمَ ة ّ
بعد ،ي ّت ِ�صل الأمر بو�صف ما هو �أكرث مت ُّيز ًا ملخت َلف امل� ِّؤ�شرات املرئ ّية لـ «�آخر ّية �إ�سالمية»
«الفن املعا�صر يف
ُمفرتَ�ضة .و�أخري ًا ،ومن خالل النقا�شات احلالية حول م�س�ألة «هو ّية» هذا ّ
ال�شرق الأو�سط»� ،سيظهر للعيان � ّأن تعريف «�آخر ّية �إ�سالم ّية» هو متام ًا كاملُطا َلبة بـ «هو ّية
�إ�سالمية» �أو كتمييزها� ،إنمّ ا هما عودة �إىل ت�أ�صيل جوهر ال ي�سمح بر�ؤي ٍة جديدة ملُما َر�سات
الفنون املُ ِ
عا�صرة.
حدد � ّأن املقاربة النقدية املُعت َمدة يف هذا الن�ص �إزاء مفهوم ما
وهنا ،يجدر بنا �أن ُن ِّ
حدثه بو�صفه �أحكام ًا ُم�س َّبقة واختزاالت ،ف�إنه يقع موقع
يدعى الفنّ الإ�سالمي امل ُ ِ
عا�صر وما ُي ِّ
ِ
«الطباق» – counterpointكي نعيد ا�ستخدام م�صطلح خ�صب لإدوارد �سعيد– هذا امل�صطلح
الذي ا�ستثمر يف بع�ض الدرا�سات الثقافية التي جاء حتليلها بت�أ�سي�س نقد النظرة الغربية
الفن غري الغربي ،والإ�شارة �إىل � ّأن العالقة بني املعرفة وال�سلطة وثيقة االرتباط مبفهوم
�إىل ّ
الن�ص التايل ف�إنها تت�ص َّور العالقة بني املعرفة وال�سلطة
الهيمنة� .أما املُقاربة املُختارة يف ّ
وك�أنها جُم َّرد ًة من ك ّل هيمنة ،وذلك بغية �إدراك تعقيد ُلعبة عمليات ك�شف الهو ّيات ب�شكل
عام ،وك�شف املق�صود بالتعريف الذاتي للهو ّيات املُ ِ
عا�صرة .ومثل هذا التمييز املتع ّلق اليوم
الفن املُعا�صر بو�صفه ف ّن ًا �إ�سالمي ًا ُم ِ
عا�صر ًا ،ف�إنه ال يرد من قبل م� َّؤ�س�سات وم�ؤ ّلفني
بجزء من ّ
�أوروب ّيني ،و�أمريكيني �شماليني فح�سب ،بل ي�أتي كذلك على ل�سان م�ؤ ِّلفني عرب ،و�أتراك،
عا�صر
ومال ّيني ،و�أندوني�س ّيني� .أما هذا البناء املُ�شرتَك ملفهوم ما يدعى الفنّ الإ�سالمي امل ُ ِ
ف�إنه يعتمد على توظيف الآراء العا ّمة املُتطابقة (كالربط املُ َ
نتظم بني ا�ستخدام احلرف
فن ّ
الفن الإ�سالمي التاريخي) .ومع ذلك
اخلط يف ّ
العربي يف �أعمال فن ّية ُمعا�صرة وتُراث ّ
وتقا�سم لت�ص ّو ٍ
رات ُمتماثلة ملُخت َلف املفاهيم املُ�شارِكة .وهي ال
فلي�س يف هذا البناء �إ�شراكُ ،
تتطابق مع ر�ؤية ُم�شرتكة عن الإ�سالم من حيث هو «ح�ضارة �إ�سالمية».
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عا�صر
«عوملة الفنّ » مو ِّلدة �أ�صناف «الآخر» يف الفنّ امل ُ ِ
الفن �آالن كومان  Queminل��وزارة
إ�ث��ر تقريرٍ ق ّدمه ع��ام � 2002سو�سيولوجي ّ
عا�صر ،بدا
اخلارجية الفرن�سية بعنوان دور البالد ال��رائ��دة يف ال�سوق ويف ع�المَ الفنّ امل ُ ِ
بو�ضوح � ّأن اخلطاب حول العوملة الفن ّية واختالط الأجنا�س مل ُيغيرِّ �شيئ ًا يف النموذج الذي كان
الفن الذي ب ِق َي هو ذاته «ثنائي القطب 2».فقد �أ�شار كومان �إىل وجود «مركز
يخ�ضع له عالمَ ّ
خا�ص ُبلدان
غربي وا�ضح» تظهر فيه ال ُبلدان الأغنى يف العالمَ و«هام�ش فنّي» ترتبط به بوجه ّ
الفن ،وال اعرتاف عالمَ ي حقيقي متَ�سا ٍو
«العالمَ الثالث ».ولي�س ث ّمة �أي تغيري ِفعلي و�سط �سوق ّ
الفن املُ ِ
عا�صرة .يف هذه «العوملة الفن ّية» ،جتِ د ك ُّل ُمعا َر�ضة ت�سويغها بقدر
�إزاء جمموع ُمنتَجات ّ
ا�ستخدام هذا التمييز بني «املركز»
ُو�سع القطيعة ال�ضمن ّية التي ُيو ِّلدها ويقب ُلها
ُ
ما تزيد وت ِّ
و«الهام�ش ».حيث من املُ ِ
مكن �أن تكون هذه الأ�شكال املجازية مرتبطة مبفهوم الر�أي العام
 doxaالذي ال يتعار�ض هنا كما يف معناه التقليدي مع املنطق  ،logosبل كما تُع ِّرفه الفيل�سوفة
�آن كوكالن  Cauquelinب�أنه ِقرا ٌن بني �إ�شاعة ونظريةِ .قرا ٌن تُ�س ّميه «�إ�شاعة نظرية» ،وتقول
لنا �إنّه«خليط» ينبغي �أن ُيرى بو�صفه َ«معرِ فة» مرتبطة بزمان ومكان ،و�أن لهذه «الإ�شاعة
النظرية» دور ًا اجتماعي ًا .هذا اخلليط ُيك ِّون بالغة العوملة التي من �أجلها جتِ ُد جمموع ٌة
«الفن الإفريقي املُ ِ
الفن املُ ِ
و«الفن
عا�صر»،
ّ
عا�صر التي ت�شمل  :ما ُيع ّرف ب�صفة ّ
من تعريفات ّ
و«الفن الإ�سالمي املُ ِ
املُ ِ
عا�صر ال�شرق �أو�سطي»،
عا�صر» ،الخ� .أما بالغة العوملة هذه فتتط ّور
ّ
الفن ،وذلك ما ُيعزِّ ز من وظيفة هذه
من خالل امل� َّؤ�س�سات الدولية ال ُكربى التي تقوم بت�شريع ّ
امل�ؤ�س�سات يف لعب الدور االجتماعي يف االقت�صاد ال�سيا�سي للهو ّيات التي حت ّدد �أمناطها مما
3
ي�سمح يف ذاته ب�إن�شاء الر�أي العام.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا الر�أي العام ُيو َلد بطبيعته يف املدن ّية� ،أي يف املجت َمع
احل�ضري لأنّه ي�ستوجِ ب ح�ضور تع ُّدد ّية تتج َّلى تدريجي ًا يف املجتمعات املُعا�صرة .وبذلك قد
َ
ي�سمح « ِل ُلغة ُم�شرتَكة يفهمها اجلميع ب�أن تربط بني �أفراد اجلماعة ،وتُتيح لهم �أن يتك ّلموا يف ما
�صدرون عن ثقافة ُم�شرتَكة ».والر�أي العام الذي ُيع ِلن «عولمَ ًة فن ّية» �إنمّ ا هو ٌ
بينهم و َي ِ
خليط من
الفن ِ
املعا�صر كون ّي ًا،
و�سيوجد
املتناق�ضات بني �إرادة التجان�س والتوفيق من جهة � :إذ �سيكون ّ
َ
�أي�ض ًا يف ما ندعوه اليوم «هام�ش ًا» ،مقابل ن�سبية ثقافية قد ت�ستجيب ل�ضرورة �أن تعرتف� ،ضمن
بنتاج فنّي ُم ِ
خا�ص به .فالر�أي العام ،كما ت�ؤ ِّكد �آن كوكلني ،هو « ُملخَّ �ص
هذا «الهام�ش»ٍ ،
عا�صر ّ
ُ ً 4
تتو�ضع ،بادئ ذي بدء ،بو�صفها تف ُّكك ًا وتناق�ضا.
�آراء ُم�شرتكة» من ال�صعب نق ُدها لأنّها َّ
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التمو�ضعات � ،topoiأو هذه «ا ُ
حلزَ م من املعنى» يف البالغة
�أما هذه الآراء العامة �أو
ُ
القدمية ،ف�إنها ِ
ت�ستم ّر يف بالغة عوملة الأفكار اجلاهزة عن «الآخَ ر» .هذا «الآخر» هو الفنّان
بع�ض املواد
الذي َيج ُّر ا�س ُمه وح� َ�ده ع��دد ًا من الأحكام املُ�س َّبقة  :حيث �سوف ُي َع ُّد توظيفه َ
الفن ّية ،كا�ستخدامه بع�ض التطبيقات النابعة من ٍ
بحث ُمتم ِّيز عن الأ�صالة �أو من عود ٍة �إىل
جوهر تقليد ُمعينَّ كما هي حال ت�أويل اال�ستخدام احلايل للحرف العربي املُد َرك ،عود ًة �إىل
عدم ا�ستخدامه ،كدليل
تقاليد التخطيط يف ّ
الفن الإ�سالمي التاريخي �أو ،على العك�س ،ت�أويل َ
اتّهامي على املُثاقفة والتغريب .وهكذا فاخلطاب الداليل الذي يعرِ �ض �أعمال ه�ؤالء الفنّانني
املُعدودين «غري غرب ّيني» ،والذين نعزو �إليهم هو ّية «الآخر» ف�إنها تُعارِ�ض يف �أغلب الأحيان
ِ
واحلا�ضر ،الخ .وهكذا ،
الفن ،بني املا�ضي
بني احلداثة والتقليد ،بني التكنولوج ّيات و�أدوات ّ
«فن �إ�سالمي ُم ِ
عا�صر» �أم ُمطا ِلب ًا بـ «هو ّية
عددناه نابع ًا من ّ
ف� ّإن جزء ًا من ّ
الفن املعا�صر� ،سوا ٌء َ
5
�إ�سالم ّية»,ي ؤ� ِّكد وجود «�إن�سان �إ�سالمي» ،و «�آخر ّية �إ�سالمية» وا�سعة هي جانبه الثقايف.
تعيني «�آخر ّية �إ�سالمية»
ع َّرف مك�سيم رودن�سون ،قبل ثالثة عقود ،والدة ما �أ�سماه � homo islamicusأي
«الإن�سان امل�س ِلم» الذي يعي�ش يف الع�صر احلديث .وقد جاءت ت�سميته هذه من خالل ما و�صفه
بالتناق�ض املُ ِ
خلخل الذي طاملا جمع يف وعي الثقافة الأوروبية بني ال�شا ّذ والغريب مع ًا� .أما
هذا التنا ُق�ض ف�إنه ُي�ش ّكل ،يف الوقت نف�سه ،مو�ضوع ك ّل الإغراءات ،وكافة االهتمامات .ويكتب
رودن�سون قائ ًال « :يف القرون الو�سطى يغدو ال�شرقي ،العدو ال َّلدود للأوروبي ،لكنْه م�ساو له.
�أما يف القرن الثامن ع�شر الذي تو ّلدت منه �إيديولوجية الثورة الفرن�سية ،فقد �أ�صبح ال�شرقي
الكائن الآخراملقفل داخل خ�صائ�صه الغريبة .ولئن تعاطف الغربي مع هذه اخل�صائ�ص
ب�سبب �إثارتها خلياله� ،إال �أنه تنازل من عليائه ليمجدها و ُيجِ ّل من قيمتها .و�ضمن هذا الإطار
6
متّت والدة ‘الإن�سان املُ�س ِلم’ .وحتى اليوم ما يزال هذا املفهوم بعيد ًا جد ًا عن �أن ُيزَ حزح».
�أ ّول م� ِّؤ�شر على الآخرية  :احلروف العربية
حني ُي�صاغ حتديد «�آخَ ر ّية �إ�سالمية» انطالق ًا من �أعمال فنّانني ُم ِ
عا�صرين ‘عرب’،
و‘�إيران ّيني’ ،و‘�أتراك’ و‘باك�ستانيني’ وغريهم ،فهو �إنمّ ا ي�ستند ،يف ٍ
«فن
جزء كب ٍري منه� ،إىل ّ
ّ
جت�سده الكتابة العرب ّية .ن�ست�شهِ د مث ًال بهذه املالحظة التي �أبداها دومينيك
اخلط» وما ِّ
الفن الإ�سالمي الذي تبلور يف نظره يف النتاج
�شوفالييه � Chevalierسنة  1991بخ�صو�ص ّ
عا�صر ،علينا �أن ُن ِ
الفن املُ ِ
الحظ نوعي َة
الفنّي احلايل يف البالد الإ�سالم ّية « :لكي نعود �إىل ّ
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الإجنازات الت�صوير ّية للفنّانني العرب ،والإيران ِّيني ،والأتراك .فهي ،لكونها م�ستوحا ًة من
فن ّ
اخلط ومن مت ُّث ٍ
فن ر�سم
الت تقليدية �أُخرى يف الإ�سالم ،ف�إنها تلتحق مبا ابتُكر �أ�ص ًال من ّ
ّ
7
اللوحات املُعا�صر يف �أوروبا و�أمريكا  ،لكن بخ�صائ�صها املُتم ّيزة».
«فن ّ
الفن ماثيو رامبلي  Rampleyعلى
اخلط» ُ :يع ِّلق م�ؤ ِّرخ ّ
وهذا مثال �آخر م ّت ِ�صل بـ ّ
م�ضمون ما جاء يف الكاتالوج الذي رافق �سنة  ،1999معرِ �ض بعنوان الت�ش ّرد واالختالف :
الثقافة العربية املرئية املعا�صرة يف ال�شتات (قاعة ع ْر�ض بروناي ,لندن) بالطريقة الآتية :
«ال�س�ؤال املُ ِل ّح املطروح هو  :عن � ّأي مفهوم للثقافة املرئية العربية يبحث هذا االختيار كي
فن ّ
اخلط مع �أّنه مركزي يف ع ّدة ثقافات عربية 8».وهكذا
مُي ِّثله ؟ فثمة غياب ملحوظ لأمثلة ّ
ي�شعرنا الكاتب بخيبة �أمل بدء ًا من حلظة عجزنا عن �أن نربط ب�شكل مرئي �أعما ًال فنية بـ
«فن ّ
اخلط ».وقد ُع رِّب عن خيبة الأمل هذه يف بع�ض التعليقات املن�شورة يف جريدة لوموند
ِّ
الفرن�سية مبنا�سبة املعرِ �ض الذي �أقامته �صالة �سات�شي يف لندن عام  2009بعنوان  :ك�شف
النقاب  :اجلديد يف الفن يف ال�شرق الأو�سط� .أما هذه اخليبة التي انبثقت من ا ُ
حلكم امل�س َّبق
فقد جاءت نتيجة االعتقاد ال�سائد ب�أن �أغلبية الفنّانني العرب املُ ِ
عا�صرين م�شغولون ب�إعادة
الفن الإ�سالمي التاريخي� .أما ماثيو رامبلي فيلخّ �ص �صياغته لهذا احلكم املُ�س ّبق
�إنتاج �أعمال ّ
كالآتي  ...« :يعمل عدد كبري من الفنّانّني العرب املُعا�صرين بهدف الإ�شهار بور ٍع ِق َي َم القر�آن
9
والإ�سالم ذات الثوابت التي ال تتزعزع».
الفن «الإ��س�لام��ي» كعامل حتفيز لفربكة «�آخ��ر ّي��ة
وهكذا تعمل الن�صو�ص عن ّ
تعددة .ففي ر�أي بع�ضهم ،مي�ضي
�إ�سالم ّية ».غري � ّأن ما ُيك ِّون هذه «الآخر ّية» يتج ّلى ب�أ�شكالٍ ُم ِّ
بهم ذلك �إىل �أن ي�ضعوا ،انطالق ًا من خ�صائ�ص اللغة العربية ،الطريقة التي ترى بها الع ُني
َ
ال�شكل املرئي .فيقيموا التناظر بني قراء ِة ُلغ ٍة مكتوبة بقراء ِة عملٍ مر�سوم بغ�ض النظر عما
فن ّ
اخلط
هي هذه اللغة .وهكذا نقر أ� يف مقالة من�شورة �سنة  2003تن�ص على �« :أن لدرا�سة ّ
للفن الإ�سالمي ،و�إدراك الطريقة التي يخت ِلف
العربي �أهم ّية �أ�سا�سية يف فهم العالمَ املرئي ّ
بها عن تقاليد أُ�خرى .فعلى �سبيل املثال ،تُق َر أ� الكتابة العربية من اليمني �إىل الي�سار ،وبالتايل
10
ال�ص َور بانتظام يف االتجّ اه نف�سه».
يبدو منطقي ًا تخ ُّي ُل �أن يقر أ� النا�س ُّ
ّ
ال�شك يف � ّأن اللغة العربية ُمن ِتج ٌة كبرية للـ «الآخر ّية� ».إذ ُيظهِ ر معر�ض �آخر ُن ِّظم
حد �صارت اللغة العرب ّية ،يف بع�ض
يف لندن يف �شهر كانون الثاين/يناير عام � 2007إىل � ّأي ٍّ
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احلاالت القُ�صوى ،تثري تداعيات اخلوف واالرتياب بحيث كان عنوان هذا املعرِ �ض بارانويا.
وقد �أُقيم (من  11كانون الثاين/يناير �إىل � 11شباط/فرباير) يف ُم َتحف فرويد الواقع يف
امل�سكن الذي �أقام فيه فرويد طيلة ال�سنوات التي ق�ضاها يف لندن ،حتى مما ِته .وقد �شمل هذا
املعر�ض عم ًال فنّي ًا للفنّان اللبناين خالد رم�ضان الذي يعي�ش يف الدامنارك� .أما هذا العمل
فهو عبارة عن معطف واقٍ من املطر ذي لونٍ �أحمر ،وقد ُع ِّلق يف زاوية من الغرفة التي بقيت
�سجل
ُمتطابقة مع الغرفة التي كانت ت�شغ ُلها �آنا فرويد .وتُظهر للعيان كتابة باللغة العربية هي ِّ
عربي ،هذه العبارة التوكيد ّية املُ�ستعا َرة من ق�صيدة ملحمود دروي�ش .ويبدو �أن هذا العمل
�أنا ّ
الفنّي كان يتمنّى ،من جملة ما متنّاه� ،أن ُي�ش ّدد على � ّأن الكتابة العربية تع َمل كم� ِّؤ�شر على
التي تك ِّرر ر�سم
�آخر ّية ُمق ِلقة .وهذا الإثبات هو ما تقوم به الفنّانة الإيرانية بوران جين�شي ُ
احلروف العربية للأبجدية الفار�س ّية يف �أعمالها �شارح ًة عم َلها على النحو الآتي « :ال يبحث
عملي عن تعليم ّ
اخلط الفار�سي ،بل بالأحرى عن تعويد املُ ِ
�شاهد على ر�ؤية ُلغة �أجنبية .ل ّأن
11
جعل الأ�شياء م�ألوفة ُيريح الإن�سان و ُيخفي ك ّل خوف».
م��ؤ�� ّ�ش��رات �أُخ��رى على الآخ��ر ّي��ة � :إدراك بع�ض الأ��ش�ك��ال الت�شكيلية وا�ستعماالت فكِرة
«الرتاث الثقايف»
يف نظر م ؤ� ّلفني �آخرين ،هنالك بع�ض الأ�شكال الت�شكيلية التي متثل انعكا�س لطريقة
حياة «�إ�سالمية» خا�صة .ها هو مث ًال ما مُي ِكن �أن نقر�أه ب�صدد �أعمال الفنّان الليبي علي عمر
الرمي�ص الذي يعي�ش يف لندن « :تنعك�س توتّرات وغنائية نهج احلياة العربية العادية يف املناظر
فن ّ
اخلط للفنّان الليبي علي عمرالرمي�ص� .إذ يرى املُ ِ
�شاهد و�سط �ألوان البنّي ،والأ�سمر
من ّ
12
املُ�ص َف ّر ،والأمغر ،اللونٍ
الفريوزي والأزوردي بحيث ينقل امل�شهد جوهر البواطِ ن الإ�سالمية».
ٍّ
فن .فقد
ويبدو � ّأن بع�ض الكتابات تُعيد ت�أكيد احلكم امل�س َّبق على ما ُع َّد �شعب ًا بال ّ
ع ّلقت مقالة يف جريدة �صانداي تاميز يف �شهر كانون الثاين/يناير �سنة  2009على معرِ �ض
ك�شف النقاب (قاعة �سات�شي ،لندن) بالطريقة الآتية « :الفنّانون ال�شرق �أو�سط ُّيون مل يخلقوا
ب�شكل تلقائي وعفوي �أفالم الفيديو ،ون�صب التجهيزات وغريها من الو�سائل التكنولوجية
13
الفن الغربي».
املختلفة  :ما قاموا به هو جمرد تب ّني ما ر�أوه يف ّ
وهنالك آ�خ ��رون ،تتطابق نظرتهم متام ًا مع �أول�ئ��ك الذين ُيطالبون بـ«هو ّية
�إ�سالمية» ،ف�إنهم يختارون ٍ
�شجع على الر�ؤية اجلوهرانية للمعرفة،
تعليم ًا تقليد ّي ًا ُمتم ِّيز ًا ُي ِّ

الآخر | ربيع 2012

مُن َية عبد اهلل

متم�سكة بالتقاليد .وهكذا يحكي عالمِ الآثار والربوف�سور جون كار�سويل
وملناهج ّ
أ�نّه مع و�صوله �إىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام  ،1956تن ّبه على الفور �إىل �شيء يبدو له
«اكت�شفت على الفور تقريب ًا �شيئ ًا �أعتقد �أنّه
«�صحيحا ب�شكل �أ�سا�سي» فقال يف مقابلة له :
دوم ًا
ُ
ً
ما يزال �صحيح ًا ب�شكل �أ�سا�سي .فمن غري املُفيد تعليمهم (يق�صد الطالب اللبنانيني يف ق�سم
الفن الغربي ل ّأن ذلك لي�س له �أية عالقة على الإطالق مع تقاليدهم .وف ّكرت أ�نّه كان من
الفن) ّ
ّ
الفن الإ�سالمي لتعليمهم ب�صورة �أف�ضل .ولئن مل
ال�ضروري ،يف نظري� ،أن �أقوم ب�أبحاث حول ّ
يكن ب�إمكاين اال ّدعاء ب�أنني ُم�س ِلم ،كان من ال�ضروري ،بالقيا�س إ� ّ
يل� ،أن �أرى العالمَ بطريقة
ر�سام ًا و َيرجِ ع ب�شكل غري
�أكرث تقليدية 14».هذه امل ّرة ،جون كار�سويل ُي رِّعب عن �أفكاره بو�صفه ّ
كنت أُ� ِح ّب الألوان
كنت طالب ًاُ ،
ُمبا�شر �إىل مفهوم ‘روح املكان’  Genius lociيف قوله « :عندما ُ
البن ّية .وحني بد�أت بالعمل يف ال�شرق الأو�سط� ،ضمن هذا املحيط املُف َعم بالألوان� ،صار فن
15
توحد اللون �أكرث .وقد كان هذا نوع ًا من التط ُّور الطبيعي».
الر�سم ّ
لدي ف ّن ًا ُم ِّ
Carswell

�أما هذا الرابط املُتح ِّيز بني مفهوم «الإرث الثقايف» من جهة ،وتعلُّم منهاج معرفة
من جهة �أُخرى ،فيتج ّلى يف هذا املثال الآخر والأكرث حداثة :هكذا ي�ؤكد كل من �شيال بلري
 Blairوجوناثان بلوم  Bloomيف عام � 2003أن «البِي�ض غري امل�سلمني ي�صريون ُمهيمنني �شيئ ًا
الفن الإ�سالمي) ،ومنهم ع ّدة ط ّالب ُمت�أمرِ كون من
ف�شيئ ًا يف املجال (املق�صود جمال تاريخ ّ
�أحفا ُد ُمهاجرين ُم�سلمني و�شرق �أو�سطيني ،وهم يبحثون عن جذور �أهلهم� ،أو منهم ط ّالب
�شرق �أو�سط ُّيون �أو ُم�س ِلمون من بالد �أجنبية م�شروعاتهم املُ�ستقبل ّية ما زالت غري �أكيدة،
تهب على تلك املنطقة املُ�ضطربة .هذا التن ُّوع اجلديد
نظر ًا للعوا�صف ال�سيا�سية املُعتادة التي ُّ
من التجارب والتو ُّقعات محُ تفى به فع ًال ،لكنّه ُيثري –كما ي�شرح ك ّل من �شيال بلري ،وجوناثان
بلوم– �أ�سئلة ُمعقّدة ب�صدد من يفعل ماذا ومن �أجل َمن .فم�صالح �أولئك الذين يبحثون
اخلا�ص ،وكذلك �آرا�ؤهم يمُ كِن �أن تختلِف اختالفاً كبرياً عن م�صالح �أولئك
عن فهم �إرثهم
ّ
16
الذين يبحثون عن �أن يفهموا وي�شرحوا �شيئاً يعدُّ ونه بعيداً يف الزمن ويف اجلغرافيا».
�أما ال�س�ؤال الذي يطرحه بلري وبلوم يف قولهما «من يفعل ماذا ومن �أجل َمن ؟» ,ف�إنه
مل ُيطرح �إال اليوم �أي يف اللحظة ذاتها التي يبد أ� خاللها ما يدعوانه «البِي�ض غري املُ�س ِلمني»
الفن الإ�سالمي .ومن املُلحوظ � ّأن
الذين يجعلون �أمثال بلري وبلوم «�أقل ّية» يف درا�سة تاريخ ّ
�س�ؤال املو�ضوعية يف بناء املعرفة التاريخية ال ُيط َرح يف مثل هذه املنا�سبة �إال مبثل هذه
املُفردات .فهذه الأقوال تُعيد ،بمِ ُ فارقة� ،إخراج هذه الفكرة الأخرى املُتك ِّررة التي بح�سبها
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الفن الإ�سالمي �إ ّما �أن يكون هو نف�سه « ُم�س ِلم ًا» ،و إ� ّما �أن يكون لديه تعالٍ
يفرتِ�ض ا�ستح�سان ّ
«عربي» �أو «�إ�سالمي ».هذا ا ُ
حلكم املُ�س ّبق الأخري لي�س جديد ًا ،فقد �سبق �أن ُط ِّبق على بيكا�سو.
واملثال على ذلك ال�شهادة التالية « :هكذا جنده (�أي بيكا�سو) ُيف�ضي �إىل الأرابي�سك .وما كنّا
ج�سد
ِلتفوتنا مالحظ ُة مقدار ما كانت نزعة بيكا�سو �إىل اخللط بني الأجنا�س ،و�إىل ت�شويه َ
الإن�سان والأ�شياء بحيث ت�ستجيب ل�شاغلٍ كهذا ،ومن دون �أن ُنتابِع بال�ضرورة حتى النهاية
ِ
(بيقا�سم ِ � -
أبوقا�سم  -بيكا�سو) ،كما
الت�أويل ‘العربي’ ال�سمه الذي يقوم به بهن�سي كالتايل
مُيكننا �أن منت ِنع ،مع �أبولينري ‘عن �أن نفرتِ�ض �أنه يف �أ�صله البعيد كان ُم�س ِلم ًا’ –متام ًا مثل
الفن ال�سوري
االدعاء عن دايل � Daliأو خوان غري�س  17».Grisوهنا علينا �أن ن�شري �إىل �أن م ؤ� ِّرخ ّ
عفيف بهن�سي ُيعيد وي�ض ِّمن م ّرة �أُخرى هذا التف�سري العربي ال�سم بيكا�سو �سنة  1983يف
كتابه الفنّ واال�ست�شراق� .أما هذه الفكرة فكان قد عر�ضها �أ ّو ًال يف �أطروحته للدكتوراه التي
ناق�شها يف جامعة ال�سوربون يف ال�ستين ّيات 18.وها هو من جديد مثال �آخر  :فعندما كتب
يتوان عن التذكري
الفن الإ�سالمي يف بول كلي  ،Kleeمل َ
جان-لوي فور يف مقالته عن ت�أثري ّ
ب�� ّأن الفنّان تخ ّيل نف�سه �أنه منحدر من �أ�صل عربي بعيد 19.ومن جهة �أخ��رى هنالك عدد
من الكتاب �إثر تقديرهم الإيجابي للفن الإ�سالمي بو�صفه «فن �إ�سالمي معا�صر» ،ي�ؤكدوا
�أنهم لي�سوا م�سلمنيِ .لن�ست�شهِ د مث ًال مبا يقوله الناقد مايكل فولب  ،Volpeبعد زيارته ملعر�ض
ل�ست م�س ِلم ًا .وزمالئي
فنّانني ُمعا�صرين «من ال�شرق الأو�سط» يف لندن عندما يقول �« :أنا ُ
الذين كانت م�شاعرهم ملحوظة جد ًا ف�إنهم لي�سوا ُم�سلمني �أي�ض ًا .ولربمّ ا علينا �أن نبحث
ونتفح�ص حا�ضرنا .]...[ .فعندما تَرون اجلداريات الهائلة يف
يف فرتة �أبعد من ما�ضينا
ّ
ُعبوا لك ّل النا�س
ال�صراخ ،ويف �أن ت رِّ
الكاتدرائيات الإيطالية ،تتم ّلككم رغبة يف ال ُبكاء ،يف ُّ
ً 20
ع ّما ر�أيتم .وال ّ
عرفت جتارب ممُ اثلة و�أنا �أتذ َّوق ف ّن ًا عرب ّي ًا و�إ�سالمي ًا عظيما».
�شك أ�نّني
ُ
«فن �إ�سالمي» ف�إنه ي�شمل ما يدعوه «املم ّثلون املُعا�صرون له»
�أما ما يق�صده مايكل فولب بـ ّ
و«�إبداعات فنّانني من ال�شرق الأو�سط 21».غري � ّأن هذه الفكرة اجلوهرية قد تكون نتيجة فكر ٍة
بح�سبها غري مفهوم عند غري املُ�سلمني ،وهي فكرة طاملا تنا َقل ْتها
�أخرى يكون ّ
الفن الإ�سالمي َ
الفن الإ�سالمي التاريخي.
الكتابات عن ّ
ُ
وهكذا فاملُطالبة بـ«هو ّية �إ�سالمية» ال مُي ِكن �إال �أن تكتفي بتعيني «�آخَ ر ّية �إ�سالمية»
غري قابِلة لالختزال وغالب ًا ما تقود (كاملُطالبات بالهوية متام ًا) �إىل ت�أ�صيل اجلوهر وماهيته.
الفن املُ ِ
فتعيني «�آخر ّية �إ�سالمية» ِ
عا�صر متام ًا كتحديد «هو ّية �إ�سالمية»
ت�سم ج��زء ًا من ّ
الفن املُ ِ
عا�صر،
ُف�ضالن جوهر ًا وماهية واحدة.
وكلتاهما ت ِّ
خم�صو�صة بهذا اجلزء نف�سه من ّ
ُ
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وكما ي�شرح رودان�سون «تف�ضيل جوهر وماهية ما يعني �إهمال الآليات التي تُك ِّونه ،والتي تلغمه،
22
ُفجره .هذا يعني عدم الأخذ باحل�سبان �إال ‘فكرته’ .هذا هو املذهب املثايل».
وت ِّ
عا�صر ال�شرق �أو�سطي»
«املثال ّية» يف مقولة «الفنّ امل ُ ِ
يف الفرتة الواقعة بني  5ت�شرين الثاين/نوفمرب من عام  2009و  18كانون الثاين/
تحف مارتان غروبيو�س بربلني حتت عنوان
يناير من عام � ،2010أُقيم يف �أملانيا ،يف ُم َ
ت�صويرّ :
خمططات ت�صويرية عن الإ�سالم واحلداثة معرِ �ض جمع �إىل جانب مو�ضوعات
الفن الإ�سالمي التاريخي �أعما ًال ُمعا�صرة لفنّانني تربط �أ�سما�ؤهم �أو � ِ
أماكن والدتهم يف
ّ
ت�ضم جممو َع كاتالوج ت�صوير هي ،م ّرة �أُخرى ،ق�ضية
ال�شرق الأو�سط .فالق�ضية التي كانت ّ
«فن �إ�سالمي ُم ِ
الفن املُ ِ
الفن
عا�صر .وال�س�ؤال هل هناك ّ
عا�صر» ؟ تطرح م ؤ� ّرخة ّ
«هو ّية» هذا ّ
عا�صر يف
كارين �آدري��ان فون روك  Von Roquesهذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا يف مقالتها بيان الفن امل ُ ِ
البالد العرب ّية املن�شور �سنة  2003يف كاتالوج معر�ض بعنوان احلرف املك�سور  :الفن املعا�صر
يف البلدان العربية الذي �أقيم بتاريخ � 11آذار/مار�س � 21-أ ّيار/مايو  2003يف قاعة الفن
يف مدينة دارم�ستاد ب�أملانيا « :هل يجوز تعريف الفن املعا�صر الذي ينتج يف البالد الإ�سالمية
23
كفن �إ�سالمي� ،أم �أن مثل هذا الو�صف خل�صائ�صه ما عاد له قيمة يف يومنا احلا�ضر ؟»
وهذا �أي�ض ًا ال�س�ؤال الذي طرحه غلني لوري  ،Lowryمدير متحف الفن احلديث يف
و�س َّكر  :الفنّ احلديث والثقافة الإ�سالمية التي ّ
نظمها
نيويورك يف حما�ضرة له بعنوان زيت ُ
معهد الثقافة املُعا�صرة يف متحف �أونتاريو امللكي يف خريف عام  .2009يقول لوري « :يطرح
غرابار ع ّدة �أ�سئلة حول مو�ضوع متى وكيف ّمت ظهور الفن الإ�سالمي ،كما ي�شري �إىل �صعوبة
ا�ستخدام م�صطلح ‘�إ�سالمي’ يف و�صف فن ت�ض ّمن العوامل االجتماعية ،والدينية ،والثقافية
يف الآن نف�سه .واليوم ما زالت هذه الق�ضايا قائمة يف النقا�شات املتعلقة بالفن املعا�صر القادم
من مناطق غالبيتها من امل�سلمني( .كما يت�ض ّمن هذا النقا�ش �إنتاج فن على يد فنانني من
مواليد �أوروبا و�أمريكا ويعي�شون فيها) .فما الدواعي لذلك ؟ و�إن جاز ال�س�ؤال ،هل ُي َع ّد هذا
ً 24
الفن معا�صر ًا �أم �إ�سالمي ًا �أم االثنني معا ؟»
ِ
املعا�صر ال�شرق الأو��س�ط��ي» فهو يف �صميم
أ�م��ا ال�س�ؤال عن هو ّية ه��ذا «ال�ف� ّ�ن
الفن امتداد ًا لتاريخ الفن الإ�سالمي،
النقا�شات الراهنة .وهو يرتكز على معرفة � ْإن كان هذا ّ
الفن املُ ِ
عا�صر
الفن �سي�صري ،كما كان ّ
�أي معرفة �إن كان هذا ّ
الفن الإ�سالمي التاريخيَّ ،
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للح�ضارة الإ�سالمية؛ ذلك � ّأن درا�سة هذه الإبداعات الفنية املُ ِ
عا�صرة املرتبطة بـ «العالمَ
الإ�سالمي» تُ�ش ّكل ،على هذا النحو ،ت ِت ّمة ملقا َربة علم االجتماع لـ«الإ�سالم املُ ِ
عا�صر ».وذلك
الفن كما يف ك ّل جمال تقريب ًا ،على الأق ّل من
ل ّأن فكرة ا�ستمرار «احل�ضارة الإ�سالمية» ،يف ّ
وجهة نظر اجتماعية وثقافية� ،صارت ر�أي ًا عا ّم ًا� .أما هذه املحاولة الواعية �أو غري الواعية
ـ«فن ُم ِ
عا�صر من ال�شرق الأو�سط» بقدر ما هو
العتماد ا�ستمرارية ،ورابط قرابة طبيعيني ل ّ
فن �إ�سالمي تاريخي ،ف�إنها حماولة تظهر �أي�ض ًا يف العالمَ الثقايف ب�صور ٍة عامة حيث تتكاثر
ّ
ـ«الفن املُ ِ
عا�صر من ال�شرق الأو�سط» �أو من «العالمَ العربي ».ويتع ّلق الأمر
املطبوعات اخلا�صة ب ّ
الفن يف احل�ضارة الإ�سالمية.
الفن املُعا�صر بالقيا�س �إىل تاريخ ّ
فيها دوم ًا بتعريف هو ّية هذا ّ
هم متييز حقيقة �أن انطالق بع�ض املعارِ�ض و�سهولة منال هذه املطبوعات التي تطرح
ومن املُ ّ
الفن الإ�سالمي التاريخي والإبداعات
املقاربات الأ�سلوبية ،والتقن ّية �أو اجلمالية بني منتوجات ّ
املُ ِ
عا�صرة ،يف حني � ّأن معارِ�ض ومطبوعات أُ�خرى ال تفعل ال�شيء ذاتَه؛ مبعنى أ�نّها تتناول
«الفن املُ ِ
عا�صر من ال�شرق الأو�سط ».ومع ذلك ،ال عجب من � ّأن ه�ؤالء
مو�ضوع ًا واحد ًا فقط هو ّ
(فن ّ
اخلط/
الفن ،من خالل مراجِ ع �أ�سلوبية ّ
و�أولئك يتقا�سمان بالغة ُم�شرتكة متنح هذا ّ
وخرب�شة اخلطوط الخ ).ومو�ضوعات نقا�ش (حوار احل�ضارات) و�سياق عام ُيدعى �سياق
الفن» الذي ين�سب هو ّي ًة «الآخر» لهذا الفن املعا�صر.
«عوملة ّ
الفن» هذه بك ّل �أنواع التمييز كما ي ؤ� ّكد �آالن كومان
وهكذا ت�سمح «عوملة ّ
بقوله « :اليوم �أي�ض ًا ،يبقى فنّانو البالد ‘القا�صرة’ ( ُمفردة تت�ضا ّد مع نظريتها ‘بالد ِ
را�شدة’
�أو ‘قائدة’) ،ك�سائر اجلماعة الفن ّية ،مو�صوفَني من الت ّيار املُ ِ
هيمن يف العامل الغربي للفن
املُ ِ
عا�صر 25».ففي هذه العوملة «االفرتا�ضية» بالنظر �إىل الواقع اجلمايل الذي غالب ًا ما اختلط
وتهجن (من وجهة نظر تقن ّية �أو �شكلية) ملجموع الأعمال الفنية املُ ِ
عا�صرة ،ف�إننا جند ك ّل هذه
ّ
نف�سها ُم�س َّوغ ًة لأنّها ت�سمح ،متام ًا كبالغة العوملة التي ت�سمح لذاتها ،ب�إدامة ر�ؤية
التمييزات َ
ازدواجية تُعارِ�ض احلداثة والتقليد ،كما تعار�ض الع�صرنة والتاريخان ّية ،الخ.
Quemin

الفن� ،إنه هندي ،و�صيني ،و�أفريقي ،وجنوب �أمريكي يف �آنٍ
�إذ ًا هذا هو «هام�ش» ّ
واحد.ويغدو اليوم «�شرق �أو�سطي» �أكرث ف�أكرث ،ما�ضي ًا من ال�شرق �إىل الغرب ،ومن ال�شمال �إىل
«ال�صب
اجلنوب .وبالتايل تعود العوملة �أكرث �إىل «العوملة ال َكون ّية للعامل» العامل َبدل �أن تعود �إىل َّ
يف ِّ
كل اتجّ اه» كي �أُعيد ا�ستخدام التعريف الذي ُيعطيه مي�شيل �س ّري  Serresلك ِلمة « َكوينّ» يف
ي�صب يف ك ّل اتجّ اه 26».وهكذا ف�إن عوملة العامل ترتكز على عمليات
قوله « :ذلك املُتف ِّرد الذي ّ
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مُن َية عبد اهلل

الف�صل الت�صنيفي ،وال ِق َيمي والبالغي بحيث تُقر�أ �أعمال الفنانني «الغربيني» قراءة جمالية،
فيما تُقر�أ �أعمال الفنانني «غري الغربيني» قراءة �إثنية.
موحد ،يبدو �أن العوملة امل� ّؤ�س�ساتية،
ومن هذا املنطلق وبعيد ًا عن الظهور
ٍ
كمفهوم ِّ
والنظرية واال�ستداللية ،تن�سى �أن �إحدى خ�صائ�ص �سلطة ال�شبكة كما تُذ ِّكرنا �آن كوكالن
خا�ص ،وال
ال�سلطة مل ت ُعد مركزية ،ولي�س لها مكان ّ
�إنمّ ا هي «ب�إبعاد �سلطة القرار  :فهذه ُّ
تنط ِلق من �شخ�ص �أو من جمموعة �أ�شخا�ص لتنتقل �إىل الهام�ش 27».وهي تقول لنا � ّإن الأهمية،
التوا�صل املُع َّممّ � ،أن هذه
يف هذه الطبوغرافيا ،ال تُعطى ملركز .ويبدو ،يف هذا العالمَ من
ُ
آليات الدمج َّ
والطرد والتي تمُ ِّيز بني ٍ
«العوملة الفن ّية» التي تُط ِلق حتم ًا � ِ
«بالد ُم ِّ
ر�شدة» و«بالد
الفن) ،ويف حقله
تابعة» ،ال
الفن املُعا�صر وا�ستهالكه (يف �سوق ّ
يخت�ص �إال يف جمال توزيع ّ
ّ
الفن املُ ِ
عا�صر الذي ،كما �أ ّكدت
امل� َّؤ�س�ساتي خا ِلق ًا بذلك واقع ًا ُموازي ًا للأعمال الفن ّية؛ �أي واقع ّ
اخلا�صة بالأعمال الفن ّية 28».واحلال � ّأن �أغلب هذه الأعمال
�آن كوكالن« ،ينبني خارج ال�سمات
ّ
الفن ّية املُ ِ
عا�صرة تُظهر للر�ؤية مو�ضوعات «كوكبية» ُمعالجَ ة من خالل تعبريات �أكرث حمل ّية،
�أو بالأحرى ،مو�ضوعات �أكرث حمل ّية ُم رَّعب عنها بو�سائل تعبري (تقنيات ،و�أ�شياء) تنتمي �إىل
«ت�صب
«جمتمع التوا�صل ،ال�شامل» حيث �سرعة انتقال املعلومة التقنية ،وال�سيا�سية �أو الثقافية
ُّ
يف ك ّل اجتاه» �أو �أي�ض ًا ع ّدة تقاطعات ممُ كنة لهذين املُ ّ
خططني .فعندما �سوف نرى يف �أوروبا،
ويف �أمريكا ال�شمالية ،وكذلك يف ال�شرق الأو�سط � ّأن �أ�سئلة التملُّك ،واملثاقفة ،ال تعود تُط َرح
ٍ
و�سط التطبيقات الفنية املُ ِ
عا�صرة،
فحينئذ فقط �سوف نرى
بطريقة ُمزدوجة �أو ب�شكل ُثنائي َ
الفن املُ ِ
عا�صر بو�صفه « ُرقعة ُمر ّبعات متك ّونة من تداخُ الت ُمتع ّددة» 29ي�سمح بتن ّوع ف ّعال
� ّأن ّ
ٍ
حينئذ فقط� ،سيتم ّكن هذا التن ّوع من االنت�شار والتح ُّرر من ك ّل ت�صنيف ،ومن ك ّل
حقيقي.
عا�صر عائد ًا وحده �إىل
تو�صيف ،ومن ك ّل ُمطالبة بالهو ّية .ولي�س وجود فكرة فنّ �إ�سالمي ُم ِ
تقا�سم ت�ص ُّورات ح�صر ّية عن الهو ّيات الوطنية والفن ّية حيكت
ما اختلقه «ال َغ ْرب» ،بل هو نتاج ُ
يف ال�شمال ،ويف اجلنوب ،كما يف ال�شرق ويف الغرب.
عامي
 1انظر �http://beautyandbelief.byu.edu/exhibition-highlights/ :سوف ُي�ستق َبل هذا ِ
املعر�ض خالل َ
ومتحف نوارك ،ومتحف بورتالند.
 2013 - 2012يف ثالثة متاحف �أمريكية أُ�خرى  :متحف �أنديانابولي�سَ ،
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2
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3
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ر�سم منقول عن �شعارمن الع�صر اململوكي نق�ش يف احلجر على جدار
يف طريق باب العتم يف مدينة القد�س القدمية.
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جورج قرم

نحو ثورة تنموية دميقراطية بديلة عن العوملة

هل ثمة حاجة لقيام ثورة عاملية ،وهل هي ممكنة لل�سماح بو�ضع ح ّد لتجاوزات
ومظامل النظام االقت�صادي املعومل ،ولإفال�سه يف كثري من امليادين ؟ من �أين �ستنطلق �شرارة
مثل هذه الثورة ؟ هل �ستنت�شر يف العامل انطالق ًا من و�ضعية فو�ضى واحدة �أم �أكرث ،من
حالة رف�ض واحدة �أو �أكرث لالنهيار االقت�صادي ؟ �أم �أنها �ستظل مقت�صرة على البلدان التي
�ستحاول القطيعة مع ال�سلطة املعوملة نف�سها والتي تعاين هي عينها من الوهن ؟ �أو حتى،
هل �ستحاول الإ�صالح ب�إحداث ثغرة واحل�صول على التغريات امل ّلحة املطلوبة ،التي حتاول
ال�سلطة املعوملة اجتنابها بكل الو�سائل ؟ دائم ًا ما جلبت الثورات موكب ًا من املعاناة والدمار
والتع�سف .ولكن �أال تنفجر عندما تظل جميع �سبل الإ�صالحات الكبرية مو�صدة بعناد ؟
نظر ًا لقوة ال�سلطة املعوملة ،ال �شك �أن التغيري لن يكون �سه ًال ،ال �سيما و�أن النظام
اجلامعي ما زال يز ّود �سنوي ًا يف جميع البلدان جمموعات من املتخرجني مت �إعدادهم وفق ًا
للقالب الإيديولوجي نف�سه �أي القالب العقائدي النيوليربايل .وكما �أو�ضح جون كينيث
ع�صية على التغيري ،مثلما هي
غالربيث « : Gailbraithقليلة هي الأ�شياء التي تظهر كم هي ّ
1
الأفكار التي بف�ضلها متكنت املجموعات ال�سيا�سية من ا�ستالم ال�سلطة يف يوم من الأيام ».
و�صحيح �أن م�سار التاريخ يتعذر دائم ًا التنب ؤ� به و�أن التغيري اﻻقت�صادي وال�سيا�سي ميكن
انتظاره طوي ًال .غالب ًا ما ال يكون م�صدر ال�شرارة التي ت�شعل حريق ًا حدث ًا �ضخم ًا ،مثل �أزمة
عامي  ،2009-2008و�إمنا �سل�سلة من الأحداث تبدو غري ذي �ش�أن يف حينه� ،أو حتى مرت
من دون �أن يلحظها �أحد .ال بد �أي�ض ًا من �أن تن�ضج ال�شروط لإجراء تغيري ،يف العمق ،لطريقة
ت�سيري االقت�صاد املعومل وبالتايل يف هيكلية البريوقراطية التي تديرها.
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وهناك ثمة �شروط �أ�سا�سية م�سبقة �ضرورية لإمكانية �إجراء �إ�صالح بهذا الدرجة
من العمق� ،أو حتى ثورة يف الأفكار ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ال �سيما يف �أ�ساليب احلياة التي
تغذي �آليات العوملة .ومما ال �شك فيه � ّأن التغيري �أمر عاجل و�ضروري ،حتى لو �أننا ال نعرف �إىل
الآن كيف �سيتم ذلك ،وما هي الأحداث التي �ست�شكل نقاط االنقطاع� -أو التطور الإ�صالحي
�ستي�سر هذا التغيري وت�سمح
امل�ستمر -ميكن لنا على الأقل �أن نحاول حتديد ال�شروط التي ّ
باجتناب حروب جديدة �أو ثورات دموية.
كفى نزاعات عقائدية
مما ال ج��دال فيه �أن �أوىل الأول��وي��ات تتمثل يف الإق�لاع عن التع�صب الفل�سفي
الذي يبنى على �أ�سا�سه ر�ؤى للعامل م�شحونة باالنفعاالت العاطفية وهي ت�أ�سر بالتايل الفكر
االجتماعي االقت�صادي �ضمن دائرة ال�صراعات العقائدية العقيمة ،ما ي�ؤدي �إىل �شل الفكر
العملي �إىل حد كبري .على هذا ال�صعيد ،ف�إن الفكر النيوليربايل الذي �أعقب الفكر املارك�سي
كنظام �إدراكي وتف�سريي للعامل ومبد أ� جوهري منظم لت�سيري املجتمعات ،قد ا�ستبدل �شمولية
فكرية مع ّينة ب�شمولية فكرية �أخرى .فبد ًال من حتريرنا من منطق التع�صب للنموذج الفكري
املارك�سي الذي �ألهم يف املا�ضي ثورات خمتلفة ،فقد قادت الفل�سفة النيوليربالية العامل �إىل
اخل�ضوع لو�صفات �أخرى .هذه الأخرية كانت مبهرة للوهلة الأوىل �إذ ُغلفت بال�ضمانة العلمية
للريا�ضيات املطبقة على مناذج اقت�صادية وبالليربالية الكال�سيكية املختطفة واملحولة عن
وجهتها ال�صحيحة .ولكن النتيجة مل تكن على الأرجح بامل�ستوى الذي يكفل منح «ال�سعادة»
االجتماعية والفردية واجلماعية ،ملجتمع الت�آخي والت�ضامن الذي طاملا حلمت به جميع الأديان
واملذاهب الفكرية العلمانية ذات النزعة الإن�سانوية .ومن هنا ن�ش�أت املعاناة اجليو�سيا�سية املتعلقة
مب�س�ألة الهوية التي ت�ضاعفت وترجمت يف �أماكن خمتلفة من الكرة الأر�ضية بحركات رف�ض
عنيفة ،وحتركات ع�سكرية وا�سعة النطاق واحتالالت وانكفاءات دينية على الذات ،طوائفية
ومذهبية و�صوفية املنحى ،تهدد ال�سالم يف العامل وتقو�ض ا�ستقرار العديد من املجتمعات.
يف الواقع ،كانت اخلطيئة املرتكبة �ضد الفكر� ،سواء �أكان م�صدرها املارك�سية
�أم النيوليربالية ،هي االعتقاد ب�أن هناك قوانني تاريخية وبالتايل ،ثمة �إمكانية الكت�شافها
وا�ستخال�ص و�صفات منها �ست�ؤمن ال�سعادة للب�شرية .وقادت النزعة العلماوية يف القرن التا�سع
ع�شر �إىل التخلي عن روح التوا�ضع العلمي التي كانت �سائدة يف القرنني ال�سابقني والتي ات�سم
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بها تطور العقليات ،ولكن �أي�ض ًا الوعي بن�سبية مبادئ احلياة االجتماعية عن طريق اكت�شاف
الثقافات واحل�ضارات الأخ��رى .لقد �أخلت الكو�سموبوليتية ،وروح الت�سامح واالنفتاح التي
ورو�سو  Rousseauوديدرو
حتلى بها مفكرون مثل مونتني  Montaigneومونت�سكيو ّ Montesquieu
� Diderotأو كانط  ،Kantاملكان ل�صالح ذهنية الفكر الن�سقي الذي كان فال�سفة مثل هيغل
 Hegelو�سل�سلة املفكرين الذي الهمهم ،وعلى ر�أ�سهم كارل مارك�س� ،أو علماء االجتماع مثل
ماك�س فيرب  Weberو�أوغ�ست كونت  ،Comteقد رفعوه �إىل مرتبة اليقينيات املتع�صبة .لقد
بدت يف فل�سفة التاريخ املتخيلة عند ه�ؤالء املفكرين الذين �أث ّروا على الفكر العاملي � ّأن نهاية
�آالم الب�شرية قريبة املنال ملجرد اعتماد وتطبيق املنظومات النظرية التي اخرتعها وت�صورها
ه�ؤالء املتكلمون اجلذابون .كانوا يتز ّينون بعقالنيات ظاهرية تزعم القدرة على الإحاطة
ب�صورة �شاملة بقوانني تطور الب�شرية .وكانت هذه القوانني بالن�سبة �إليهم �صارمة وثابتة بقدر
ما هي قوانني الفيزياء �أو انتظام م�سارات النجوم.
كما و أ�ن��ه �آن �أوان التخل�ص من �أمن��اط اجلمود العقائدي املتناق�ضة فيما بينها
التي �سادت يف العلوم الإن�سانية منذ قرنني ،مما افقدها الفائدة العملية يف حت�سني و�ضع
االن�سانية .ولذا يتعينّ على االقت�صاد ال�سيا�سي العودة �إىل وظيفته الأ�سا�سية ،كعلم �أخالقي
ولي�س كعلم جتريدي جمرد ،قائم على مناذج نظرية وهمية ال �صلة لها بالواقع.
لذلك لن نتمكن من �شق دروب فكرية جديدة ب�ش�أن م�شاكل العامل �إذا مل نق�ض على
�أ�شباح اخلالفات العقائدية القدمية التي مزقت �أوروبا ،قبل �أن يجري ا�ستريادها �إىل قارات
�أخرى وغريها من الثقافات .2ولهذا الغر�ض ،ينبغي تفكيك اخلطاب الوهمي النيوليربايل
املنقطع عن الواقع ،وتعريته حتى يحل حمل مفرادته ومفاهيمه مفردات ومفاهيم �أكرث �صلة
بالق�ضايا الو�ضعية بحيث ُيفتح الطريق �أمام التفكري يف �ش�ؤون العامل على نحو مغاير .وحده
التحول قد ي�سمح ب�إعادة بناء عقالنية اقت�صادية قادرة على الإحاطة بالق�ضايا
مثل هذا ّ
احلقيقية للمجتمعات ،ومن ثم فتح الباب أ�م��ام عودة الأخالقيات االقت�صادية والأخ�لاق
املجتمعية التي �أ�صبحت مفقودة اليوم.
�ضرورة �إ�صالح تعليم االقت�صاد و�إدارة الأعمال
�إن �إعادة بناء م�ضمون تعليم االقت�صاد متثل يف هذا ال�صدد عن�صر ًا رئي�سي ًا ملجمل
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حركية �إ�صالح نظام ال�سلطة املعوملة ،ولآليات الإجمالية االقت�صادية التي �سمحت له بالوجود.
ولذلك حان الوقت للإحاطة علم ًا �أن االقت�صاد ،كغريه من العلوم االجتماعية ،ال ميكن �أن
يختزل يف ر�ؤية للعامل �أكرث خيالية وعقائدية منها واقعية وعليها بالتايل �أن تعيد يف تعاليمه
ادخال احلقل ال�ضخم لرتاكم املعارف املتعلقة باحلياة االقت�صادية واالجتماعية و�آلياتها
املتغرية على الدوام ،يف الزمان كما يف املكان .وب�صفته علم اجتماعي ،ال ميكن �إعفاء علم
االقت�صاد� ،ش�أنه �ش�أن غريه من التخ�ص�صات ،من اعتماد معايري الأخالق والعدالة.
من دون منهج درا�سي يوفر معارف وقائعية وافية ومطروحة يف �سياقها التاريخي
واجلغرايف ،ف�إن خريجي االقت�صاد و�إدارة الأعمال لن يتمكنوا من تغيري �أفقهم الفكري
والأخالقي املحدودة للغاية ،و�سيظل بالتايل �إ�صالح النظام االقت�صادي املعومل بعيد املنال.
ان انت�صار �أ�صول العقائد النيوليربالية قد �أفرغ الدرا�سات االقت�صادية من حمتواها ،و�أدى
�إىل تهمي�ش املراجع التدري�سية ملجموعة من كبار االقت�صاديني .ولقد حان الوقت لو�ضع حد
لهذا التزوير الفكري.
فريدريك هايك � Hayekأو ميلتون فريدمان  ،Friedmanاللذان و�ضعا ‘الكتب
املقد�سة’ ِللنيوليربالية ،قد طرحوا جانب ًا جميع القواعد الأخالقية واملعنوية التي و�ضعها
بع�ض كبار مف ّكري ع�صر النه�ضة ،ومن ثم فال�سفة التنوير .لقد �أغفلوا متام ًا الرتاث الغني
للأديان املتعلق بهذا ال�ش�أن� ،أو الدرو�س الغنية التي ميكن ا�ستخال�صها من اخلربات يف جمال
تنمية جمتمعات �أخرى او يف فرتات تاريخية اخرى .ففي التفكري اجلديد الذي �أ�س�س له هذان
االقت�صاديان ّمت فر�ض نظرية ال�سوق امل�سماة «حرة» ،التي ظنوا خطء ًا انه ميكن تطبيقها
ب�شكل �أعمى دون الأخذ بعني الإعتبار مقيدات امل�صالح املادية ال�ضيقة والأنانية للإن�سان.
وقد ح ّلت حمل كل املبادئ الأخالقية التي فتحت ذهن الإن�سان ،منذ مونتني  Montaigneحتى
كانط  ،Kantوالداعية �إىل الت�سامح وقبول االختالفات والبحث عن قواعد ال�سلوك الأخالقي
داخل املجتمعات ،كما فيما بينها .فنحن هنا يف قلب �إيديولوجية الإجمالية االقت�صادية،
كما مور�ست منذ امل�شاريع اال�ستعمارية لبع�ض الدول الأوروبية لال�ستيالء على العامل ،بحجة
�ضمان ال�سعادة للب�شرية.
وطاملا �ستوا�صل الطوباوية النيوليربالية �سيطرتها على العلوم الإن�سانية ،ومنعها
عن فهم الظواهر االقت�صادية بتعقيداتها الواقعية وال�صالت القائمة بني الظواهر ال�سيا�سية

الآخر | ربيع 2012

جورج قرم

واالجتماعية ،والنف�سية واالقت�صادية ،وباختزالها هذه الظواهر يف معادالت ومناذج ريا�ضية،
�ستوا�صل �إيديولوجية العوملة الدمار التي تلحقه باملجتمعات� .إن اجلهاز الأكادميي العاملي الذي
يقوم بتعليم وتدريب وت�شكيل بريوقراطية العوملة القوية �سيظل املغذي ال�ستمرارية النظام
احلايل املتميز للتباينات والتناق�ضات االقت�صادية واالجتماعية احلادة عرب التكوين الأكادميي
ب�صناع قرار عميان ،يت�صرفون ك�آالت �أو كمنغلقني �ضمن �شكل من �أ�شكال مر�ض التوحد.
والواقع �أن ه�ؤالء الأخريين ال يرون فيما تبقى من الأخالق التقليدية �سوى حاجز ينبغي ازالته
لالنتقال ال�سريع �إىل حتقيق ال�سعادة الإن�سانية من خالل تطوير الأ�سواق املعوملة ‘احلرة’.
�إيقاظ ال�ضمائر �ضد الف�ساد والهدر االقت�صادي
الف�ساد والهدر االقت�صادي �أمران متالزمان .فهما يفقدان النظام االقت�صادي �أية
فكرة عقالنية وكفاءة يف الأداء ،ويف الوقت نف�سه ت�صبح النفو�س خا�ضعة �أكرث لتقنيات غ�سل
الأدمغة.
لقد اختفت اليوم حتت ت�أثري املناق�شات واملجادالت الفارغة والعبثية على ق�ضايا
ثانوية التي فر�ضتها الإيديولوجية النيوليربالية تلك االنتقادات املتينة والواقعية �ض ّد الدمار
الذي يخلقه املجتمع اال�ستهالكي وهي انتقادات ازدهرت يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من
القرن املا�ضي .مع ذل��ك� ،إذا مل تعد هذه امل�س�ألة اجلوهرية املتعلقة باختالالت النظام
االقت�صادي العاملي ،املو�صوف ب� أ�ن��ه «ع�صر ال �ب��ذخ» ،لتحتل نقطة امل��رك��ز يف ال�شواغل
االقت�صادية ،ف�إن التوترات الدولية االقت�صادية الطابع لن يكتب لها �إ ّال مزيد ًا من االنت�شار،
ال �سيما ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة باملناخ ،ولكن �أي�ض ًا ب�ش�أن احل�صول على املواد اخلام .يف �إطار
ثقافة اقت�صادية ما زالت تتباهى بع�صر البذخ ،على الرغم من جميع املخاطر التي تكتنفها،
لي�س من احلكمة يف �شيء االعتقاد �أن البلدان امل�صنعة حديث ًا ،وبع�ضها عمالقة �سكاني ًا ،مثل
ال�صني والهند �أو الربازيل ،لن تتخلى عن تطلعها �إىل االن�ضمام �إىل م�ستوى معي�شة البلدان
القدمية الت�صنيع .با�سم �أي منطق و�أي �أخالق قد تطلب الواليات املتحدة والإحتاد الأوروبي
من هذه الدول احلد من وترية «اللحاق» بامل�ستوى االقت�صادي لتلك الدول ؟ �أال زالت هاتان
املجموعتان من البلدان تقدمان نف�سهما منوذج ًا للتنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يحتذى به ؟ وهل ميكن حذو حذوهما من دون �أن يكون م�سموح ًا باعتماد �أ�سلوب حياتهما
وم�ستوى ا�ستهالكهما ،بينما �ش ّكل اجلموح اال�ستهالكي حمرك «البذخ» الذي ينعمون بها ؟

الآخر | ربيع 2012

243

244

نحو ثورة تنموية دميقراطية بديلة عن العوملة

من الوا�ضح أ�ن��ه من دون إ�ط��اح��ة ه��ذا النموذج ووق��ف التخريب ال��ذي ما زال
يت�سبب به ،ف�إن التوترات الدولية الناجمة عن منجزات التقدم ال�سريع التي �أحرزتها بع�ض
االقت�صادات الكربى لن يكون بالإمكان احلد منها .فاحلل هنا يكمن يف توافق ينبغي التو�صل
�إليه بني البلدان القدمية الت�صنيع وتلك التي تلحق بها ب�أ�سرع من املتوقع لتعود �إىل مفاهيم
االقت�صاد ال�سيا�سي املنطقية والعقالنية والأخالقية.
بهذا التوافق وحده ميكن احل�صول على اتفاق ب�ش�أن �إ�صالحات عاجلة وحيوية
وم ّلحة لأمناط اال�ستهالك وال�سكن والتخطيط املدين والنقل؛ العمل من �أجل �سيا�سات تكفل
�إعادة التوزيع املناطقي ل�سكان التجمعات احل�ضرية الوا�سعة التي توا�صل متددها يف جميع
�أنحاء العامل؛ خف�ض املبالغ الفلكية املخ�ص�صة للإعالن الدعائي؛ �إطالة عمر ال�سلع ،وفر�ض
�ضريبة على املنتجات واخلدمات التي تتم ّيز بالطابع الفاخر الأكرث �سفور ًا؛ و�ضع حد لعمليات
امل�ضاربة املالية البحتة املنف�صلة عن املعامالت اجلارية يف االقت�صاد احلقيقي؛ توزيع الدخل
بني املناطق احل�ضرية واملناطق الريفية وداخل املناطق ب�صورة �أف�ضل ،والتقلي�ص �إىل �أدنى
امل�ستويات من امل�سافات ومدة االنتقال �إىل مكان العمل؛ اي وباخت�صار ا�ستعادة متا�سك
مناطقي من �ش�أنه الإ�سهام يف التغيريات اجلذرية لل�سلوكيات االقت�صادية واالحتياجات
و�أمناط اال�ستهالك .وبهذه الطريقة ميكن تقلي�ص حدة التوتر القائمة حالي ًا بني البلدان
ال�سائرة على طريق الت�صنيع ال�سريع وتلك القدمية الت�صنيع ،هذه احل ّدة التي ظهرت ب�صورة
مف�ضوحة يف م�ؤمتر كوبنهاغن حول املناخ عام  .2009وبالتايل ميكن التخفيف من العداء
لل�صني التي �أو�شكت �أن ت�صبح ثاين قوة اقت�صادية يف العامل.
�إعادة تنظيم التما�سك املناطقي و�إعادة االعتبار لل�ش�أن ال�سيا�سي
غري �أن العمل من �أجل احل�صول على تفاهمات جديدة ب�ش�أن الإ�صالحات التي
ال مفر منها يتطلب �أي�ض ًا الت�أمل بنحو معمق يف التفتت بل يف تقييد املهام التقليدية للدولة
القومية وهي النموذج الأعلى حتى اليوم لتنظيم املجتمعات ،وهو منوذج تهدده الإجمالية
االقت�صادية وعوملة ال�سلطة .اذ ان منذ خم�سة عقود على الأقل ،واملجتمعات الب�شرية ت�شهد
زعزعة يف ا�ستقرارها وجتزئة لها جراء املرحلة الأخرية من الإجمالية االقت�صادية .لقد
ا�سرت ّقت الدولة القومية يف البلدان القدمية الت�صنيع ،و�شهدت الدول اجلديدة املنبثقة من
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ت�صفية النظام اال�ستعماري �أو من الثورات الكربى كالثورة الرو�سية وال�صينية والفيتنامية،
�أو من االنقالبات الع�سكرية ذات املزاعم الثورية� ،شهدت م�صائر وم�سارات خمتلفة .و�أمكن
حتديد العديد من حاالت احلرب الأهلية الكامنة� ،أو الظاهرة ،يف العديد من النقاط على
كوكب الأر�ض .وحتى يف �أوروبا� ،أ�صبحت تت�صاعد االجتاهات املطالبة باال�ستقالل الذاتي
للأقاليم ،ما يعك�س رغبة يف �إعادة بناء جمتمع متما�سك وم�ستقل على رقعة جغرافية حمددة.
حتى لو مل يكن الغر�ض هنا الإطراب املفرط بنموذج الدولة القومية� ،إ ّال �أن هذا ال ينبغي �أن
يدفعنا للتخلي عن املبد�أ الأول الذي كان وراء ت�أ�سي�سه� ،أال وهو رغبة املجتمع الب�شري �أن يكون
�سيد م�صريه بوا�سطة �آليات متثيلية لأع�ضائه و�ضبط �أعمال قادته املنتخبني ل�ضمان امتثالهم
مل�صلحة املجتمع وجميع �أع�ضائه.
وقد فتحت الإجمالية االقت�صادية الباب اليوم �أمام �إعادة التنظيم املناطقي �أمام
قيام جتّمعات �إقليمية مثل االحتاد الأوروبي �أو غريها من مناطق التجارة احلرة� .إن عمليات
�إعادة التنظيم هذه قد �أملتها ب�شكل حديدي قواعد الأ�سواق «احلرة» وحرية انتقال الر�ساميل،
وبدرجة �أقل انتقال الب�شر والأ�سر بكاملها من منطقة جغرافية �إىل اخرى .و ّمت هذا التطور
على ح�ساب الأداء الدميقراطي القائم على م�شاركة حقيقية للمواطنني.
لذلك �آن الأوان �أ ّال متلى التغيريات يف التنظيم املناطقي ،التي ي�ؤثر على م�صري
املاليني من النا�س ،ا�ستناد ًا ملبد أ� حرية التجارة وحده ،و�إمنا ا�ستناد ًا لإرادة �أع�ضاء كل
جمتمع ،التي حتظى بتمثيل �صحيح ،من دون تو�سيط و�سائل الإع�لام احلا�صرة للذهن
والإرادة .وينبغي هنا �أن يكون االختيار جلي ًا ال لب�س فيه .ولئن كانت الدولة القومية مل تعد
ال�شكل املثايل الذي �ساد طيلة القرن التا�سع ع�شر ،وجزء كبري من القرن الع�شرين ،فباملقابل
ف ��إن ال��دول ال�صغرى املنبثقة من تفكك الإم�براط��وري��ات ال�سابقة (مثال الإمرباطورية
النم�سوية املجرية ،والإمرباطورية العثمانية �أو الإمرباطورية ال�سوفياتية ،وريثة �إمرباطورية
القيا�صرة)� ،أو يوغ�سالفيا القدمية ،التي ن�ش�أت لتحقيق احتاد ال�شعوب ال�سالفية جنوب
�أوروبا ،لي�ست هي احلل املثايل� .إن الكيانات الدولتية اجلديدة املنبثقة من تلك االنحالالت ال
ميكن �أن يكتب لها احلياة �إ ّال باخل�ضوع والتبعية لدولة قوية ،جماورة �أو بعيدة.
ولكن للتو�صل �إىل حتديد توازنات مناطقية وا�ستعادتها ،بحيث يكون ا�ستقرار
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املجتمعات التي تعي�ش على بقعة جغرافية معينة م�ضمون ًا ،يتعينّ ا�ستعادة وظيفة ال�ش�أن
ال�سيا�سي ومعنى ال�صالح العام امل�لازم له بال�ضرورة .فمن دون إ�ع��ادة االعتبار لهذين
املفهومني املتالزمني يف �أذهان املواطنني� ،سوف يبقى التما�سك املناطقي عر�ضة لالنحالل
و�إعادة الرتكيب بوا�سطة دفق الر�ساميل العابرة للقوميات والتجارة واملهاجرين ،اخلارجة
عن �أي مراقبة متار�سها ال�سلطات الوطنية �أو ال�سلطات املحلية يف املناطق التي تت�شكل منها
الدول الوطنية.
وكلما كانت خمتلف احلركات الفكرية واالجتماعية املناه�ضة ملا اتخذته العوملة من
�أ�شكال منحرفة و�شاجبة النحرافاتها ،قادرة على اخرتاق املجاالت املذكورة �أعاله ،كلما ي�صبح
ممكن ًا �إحراز تقدم يف ر�ؤية كيفية الإ�سراع يف �إجراء التغيريات املطلوبة ،وتنفيذ الإ�صالحات
الالزمة والتي قد و�صفها عدد من املفكرين النقديني .وال�شروع يف �إج��راء �إ�صالحات يف
العمق ،عن طريق زيادة ال�ضغط على قادة ال�سلطة املعوملة ،قد ي�سمح باجتناب الكثري من
العنف الذي لن يكون له �إ ّال �أثر ًا مفاقم ًا لذلك القائم منذ عقود عدة .بل اجتناب حرب عاملية
ثالثة قد تنفجر كمنفذ للت ّوترات التي عا�شها العامل منذ نهاية احلرب الباردة .3ومع ارتفاع
هذه التوترات ،ثمة م�س�ؤولية هامة ميكن �أن تعزى �إىل ر�ؤية كبار قادة الدول القدمية الت�صنيع
والواليات املتحدة الأمريكية ،الذين ترت�سخ لديهم القناعة �إىل حد كبري بتفوقهم الأخالقي
والع�سكري واالقت�صادي على الدول الأخرى ،وب�ضرورة �أن يتفردوا بقيادة العامل.
يف هذه املعركة ،من امللح �أن يو�ضع حد لإف�ساد املبادئ الرئي�سية لفل�سفة التنوير،
و�أفكار الآباتي دو �سان بيار  Abbé de Saint-Pierreوالفيل�سوف عمانوئيل كانط ب�ش�أن ال�سالم
العاملي .ان اختطاف النيوليربالية للأفكار املنفتحة والإن�سانوية للفال�سفة الإجنليز ولفال�سفة
التنوير على مدى ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،أ� ّدت �إىل حتوير جميع املبادئ الرئي�سية للتنوير
والثورة الفرن�سية ل�صالح ت�شكيل �سلطة معوملة ال تتق ّيد باي مبد�أ �أخالقي �أو �إن�ساين� .إن
ممار�سة هذه ال�سلطة تهز�أ با�ستمرار بروح امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ،فتح ّولها �إىل جمرد
ديكور �إعالمي مقيط ي�ستعبد العقول.
ويف اخلتام ال ي�سعنا� ،إ ّال �إطالق نداء كنت قد اختتمت به م�ؤلف ًا �سابق ًا « :يا �أن�صار
اجلمهورية والعدل يف جميع الأمم وجميع الإتنيات ،والأديان وجميع اخللفيات الأكادميية،
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احتدوا »!4فبهذه الطريقة وحدها �سيكون ممكن ًا للبيئة املكانية التي نعي�ش فيها �أن ت�ستعيد
متا�سكها وهدوءها وبيئتها التاريخية املوروثة التي ال ب ّد من التفكري فيها من جديد و�إعادة
ت�شكيلها خارج الفو�ضى التي تفر�ضها ال�سلطة املعوملة و�أن�صارها من كل اجلن�سيات.

1
 2راجع  :جورج قرم ،تاريخ �أوروبا وبناء �أ�سطورة الغرب ،دار الفارابي 2010،حيث �أن هذه امل�س�ألة هي
يف �صلب التحليالت املتعلقة بتاريخ الأفكار الأوروبية وتداولها يف العامل.
�	3أنظر  :جورج قرم ،ال�شرخ بني ال�شرق و الغرب  :ر�ؤية ثنائية ومتفجرة للعامل ،جملة فوتوريبل
 ،Futuriblesالعدد ،32متوز/يوليه�-آب�/أغ�سط�س.2007
�	4أنظر  :جورج قرم ،امل�س�ألة الدينية يف القرن احلادي والع�شرين ،دار الفارابي ،بريوت 2006 ،حيث
كنت �أنادي من �أجل «ميثاق علماين دويل» حتت �شعار « :يا �أن�صار اجلمهورية يف جميع البلدان ،احتدوا»!
John Kenneth Gailbraith, L’ère de l’opulence, Calman-Lévy, Paris, 1961
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مع �سقوط االحتاد ال�سوفياتي عام  ،1990با�شرت الواليات املتحدة الأمريكية يف
بلورة نظام معومل مل ي�ستوعبه الكثريون منا حتى الآن� ،إذ ت�ستطيع من خالله �أن حتكم العامل،
فكل نظام �إمرباطوري ي�صبو �إىل �إلغاء قوانني الدول القومية لأنها تقف حجر عرثة �أمامه يف
اجتاه اكت�ساح �أ�سواقها وال�سيطرة على قراراتها.
من تلك امل�ؤ�س�سات التي ا�ضحت عابرة للدول والقوميات :
مركز القرار يف الأمم املتحدة.
قيادة االحتاد الأوروبي.
امل�ؤ�س�سات الأمريكية القانونية.
املحاكم الدولية.
م�ؤ�س�سات ثقافية كفورد وروكفلر.
م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان كـمنظمة العفو الدولية  Amnesty Internationalومنظمة
حقوق االن�سان .Human Rights Watch
منظمة التجارة العاملية.
�صندوق النقد الدويل.
ر�ؤ�ساء ال�شركات العاملية ال�ضخمة.
الوكالة الثالثية � :أمريكا�-أوروبا�-آ�سيا.
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1

الأمم املتحدة

دور الأمم املتحدة اليوم يختلف جذري ًا عما كان عليه عقب احلرب العاملية الثانية
حني حتولت «ع�صبة الأمم» �إىل الأمم املتحدة كهيئة مالئمة للف�صل يف النزاعات بني الأمم
مع االعرتاف ب�سيادة هذه الدول .لكن ،حتى يف ذلك احلني ،مل يتم معاملة الدول املن�ضوية
حتت راية الأمم املتحدة ب�شكل مت�ساوٍ ،ولهذا ال�سبب ينطبق عليها ما قاله الكاتب ال�ساخر
ال�شهري جورج اورويل يف كتابه «مزرعة احليوانات» من �أن الكل مت�سا ٍو نظري ًا ،لكن البع�ض
يت�ساوى �أكرث من البع�ض الآخر! فالدول الكربى لها حق النق�ض على ح�ساب الدول ال�صغرى
وال�ضعيفة.
�أما اليوم ،وب��د ًال من �أن تقوم بدور احلكم بني ال��دول � ،أ�صبحت الأمم املتحدة
تفر�ض قرارات وتوافق على تدخالت ع�سكرية �ضد �أنظمة دول و�سيادة �أرا�ضيها ،كما ح�صل
يف ليبيا ،حيث وافقت الأمم املتحدة على هجوم م�سلح من قبل قوات �شمال الأطل�سي حتت
ذريعة «حماية املدنيني» ما �سمح للناتو بق�صف املن�ش آ� ت والبنى التحتية ومالحقة املدنيني
والهيمنة على البلد.
مل تتنبه ال�صني ورو�سيا �إىل الدور املتغري للأمم املتحدة �إال بعد �أن فقدتا �إمكان
�شراء النفط الليبي الذي ا�ستحوذت عليه الواليات املتحدة الأمريكية.
�إذ ًا  ،حتولت هذه امل�ؤ�س�سة الدولية �إىل �أداة يف يد الأمرباطورية الأمريكية لتنفيذ
�سيا�ستها وم�صاحلها عرب �إقامة دعائم العوملة االقت�صادية واكت�ساح الأ�سواق حتت �ستار دعم
االقت�صاد احلر .فمن امل�سلم به �أن الدول العظمى ال ت�ستطيع �أن تبقى مهيمنة �إذا مل ت�سيطر
على موارد النفط الربمائية وممراته .وكما �أكد زبغنيو بريجن�سكي ،م�ست�شار الرئي�س باراك
اوباما ،ف�إن املعركة هي مع ال�صني ،الدولة الكربى ذات االمكانات الهائلة� ،أما امل�سرح فهو
الدول ال�صغرية يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية.
2

االحتاد الأوروبي

منذ قرن متام ًا كانت الدول الأوروبية ت�ستعد لال�ستيالء على تركة «الرجل املري�ض»
على ما لقبت الأمرباطورية العثمانية� .أما اليوم ،ف�أن الهم�س يزداد و�ضوح ًا حول «القارة
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العجوز» تلك القارة الأوروبية التي ربطت م�صريها مع نهاية احلرب العاملية الثانية مب�صري
الواليات املتحدة الأمريكية ،فازدهرت ب�صعود �أمريكا فيما يتال�شى نفوذها مع الأزم��ة
االقت�صادية العاملية التي �سببتها امل�صارف الأمريكية اال�ستثمارية.
وكانت الواليات املتحدة الأمريكية قد دعمت بقوة فكرة االحتاد الأوروبي بهدف
�إبعاد دول �أوروب��ا ال�شرقية عن رو�سيا و�إحلاقها بالغرب عموم ًا� ،إذ �أن �أمريكا تقود هذه
املنظومة وتقرر عنها اقت�صادي ًا ،وبالتايل �سيا�سي ًا� ،أما بالن�سبة اىل الدول الأوروبية فان
االحتاد �ضروري لها من الناحية االقت�صادية ما ا�ضطرها للت�ضامن �ضمن بوتقة �أو�سع من
الدول القومية كي ت�شكل ثق ًال اقت�صادي ًا ي�ستطيع املناف�سة يف ال�سوق العاملية.
ما ح�صل يف ما بعد �أن امل�صارف الأوروبية الكربى يف �أملانيا وفرن�سا بد�أت باقرا�ض
دول اليورو ال�ضعيفة كاليونان مبالغ تعجز هذه الدول عن �سدادها ،طمع ًا بالفوائد ،ما �أدى
�إىل انهيار اليونان و�إيطاليا و ُينتظر �أن تتبعهما �إ�سبانيا واملجر.
�أظهرت هذه الأزمة املالية �أن االحتاد الأوروبي وعلى ر�أ�سه البنك املركزي الأوروبي
هو الذي يقرر م�صري ال�شعبني اليوناين والإيطايل� ،أي �أن هاتني الدولتني فقدتا �سيادتهما
وكذلك دميقراطيتهما ليحل مكانها تنفيذ �أوامر قادة �أوروبا الأقوياء ف�أق�صي رئي�س وزراء
وعني امل�صريف لوكا�س ببادمو�س� ،أي �أن هذا الأخري مل ُينتخب من
اليونان جورج بباندريوُ ،
ال�شعب �أو املجل�س النيابي ،بل أُ�رغمت اليونان على قبوله ن��زو ًال عند تهديدات امل�صارف
الأوروبية الكربى.
ال�س�ؤال املطروح هو من يتحكم مب�صارف �أوروبا؟
قد نظن للوهلة الأوىل �أن الدول الأوروبية �أو على الأقل �أملانيا وفرن�سا هما اللتان
تقودان العمليات املالية� ،إال �أننا ُنفاج�أ ب�أن امل�صارف االمريكية هي املحرك الأكرب وخا�صة
امل�صرف اال�ستثماري الأمريكي غولدمان �ساك�س  .Goldman Sachsففي ال�شهرين املا�ضيني
ُعني ثالثة م�صرفيني تابعني لغولدمان �ساك�س على ر�أ�س االحتاد الأوروبي :
�أولهم ،ماريو دراغي  Mario Draghiوهو م�صريف �إيطايل يهودي خلف جان كلود
تري�شه كرئي�س امل�صرف املركزي الأوروب��ي الذي يدير العمليات املالية يف منطقة اليورو،
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يف الأول من ت�شرين الثاين  .2011وكان دراغي يحتل بني  2002و 2005مركز نائب رئي�س
غولدمان �ساك�س يف �أوروبا ،وهو من الذين �أخفوا حقيقة تراكم الديون اليونانية يف تلك الفرتة.
ثم �أ�صبح دراغي حاكم بنك �إيطاليا من  2006حتى تبوئه رئا�سة البنك املركزي الأوروبي.
وثانيهم ،لوكا�س ببادمو�س  ،Lucas Papademosففي ت�شرين الثاين  2011قررت
الأمانة العامة الفرن�سية-الأملانية يف االحتاد الأوروبي ،والبنك املركزي الأوروبي ،و�صندوق
النقد ال��دويل ،الطلب اىل رئي�س وزراء اليونان جورج بباندريو تقدمي ا�ستقالته راف�ضني
اقرتاحه �أن يتم ا�ستفتاء يف اليونان على الربنامج التق�شفي االقت�صادي املنوي فر�ضه عنوة.
�أ�صبح لوكا�س ببادمو�س رئي�س وزراء اليونان ،وكان حاكم البنك املركزي اليوناين
من  1994وحتى  ،2002ثم عمل م�صرفي ٌا مع غولدمان �ساك�س ،ومثل زميله دراغي� ،أخفى
الديون اليونانية ومل يدونها مب�ؤازرة البنك الأمريكي.
وثالثهم ،ماريو مونتي  ،Mario Montiوهو مثل دراغي م�صريف �إيطايل يهودي ،عمل
مع غولدمان �ساك�س كم�ست�شار دويل بني  2005و 2011ثم ُعينّ رئي�س وزراء �إيطاليا من قبل
االحتاد الأوروبي.
�إن ه�ؤالء امل�صرفيني الثالثة يتحكمون حالي ًا يف دول االحتاد الأوروبي� ،شاهرين
�سيف �إفال�س روما و�أثينا .قد ي�سميهم البع�ض تكنوقراط ،لكن احلقيقة �أن التكنوقراط
لديهم �أي�ض ًا قناعاتهم ال�سيا�سية والأيديولوجية .هذه الرتويكا بالذات تنتمي �إىل «الوكالة
الثالثية �أمريكا�-أوروبا�-آ�سيا» التي تعترب �أن املجتمعات الغربية بالغت يف دميقراطيتها
وتريد العودة �إىل م�سار اليمني املحافظ .وما �أن تبو�أ لوكا�س ببادمو�س رئا�سة ال��وزارة
اليونانية حتى �أدخل يف حكومته منظمة يونانية متطرفة مييني ًا ممنوعة منذ عام 1974
لأنها دعمت االنقالب الع�سكري.
 3الوكالة الثالثية � :أمريكا�-أوروبا�-آ�سيا

Trilateral Commission

�إن كل من ماريو مونتي ولوكا�س ببادمو�س وماريو دراغ��ي ال ينتمون فقط �إىل
عقلية م�صرف غولدمان �ساك�س ،بل هم �أي�ض ًا �أع�ضاء يف «الوكالة الثالثية» .هذه االخرية
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تزعم ب�أنها منظمة ال حكومية تُعنى ب�ش�ؤون االت�صال والتعاون بني القارات الثالث ،اال انها
يف احلقيقة واجهة تختبئ خلفها «جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية الأمريكية» .ت�شكلت هذه اللجنة
يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ومهمتها التغلغل والتو�سع االقت�صادي ،وبالتايل ال�سيا�سي
والثقايف يف �أوروبا و�آ�سيا وذلك للرتابط الوثيق بني االقت�صاد وال�سيا�سة وثقافة اال�ستهالك.
تعتمد «جلنة �ش�ؤون اخلارجية الأمريكية» على ندوات و�أبحاث لتقومي و�ضع الدولة
حت�ضر �آلية �إعالمية �ضخمة هدفها اقناع اجلميع
التي تريد �إدخ��ال ا�ستثمارات فيها ،ثم َ
مبنافع �سيا�ساتها ،وتت�صرف واجهة «اللجنة» �أي «الوكالة الثالثية» على �أ�سا�س �أن قراراتها
�أممية ،تلغي قوانني الدول التي تُدخل فيها ا�ستثماراتها.
يتحكم ر�ؤ�ساء م�صارف وم�صالح وال �سرتيت  Wall Streetيف م�سار جلنة العالقات
اخلارجية ،مثل العديد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ال�ضخمة ك�ستاندارد اويل ،Standard Oil
كذلك تهيمن هذه اللجنة بو�صفها ممثلة مل�صالح وال �سرتيت على مراكز الأبحاث الأمريكية
الرئي�سية ،عرب متويلها ،ومنها :
مركز راند  Randللأبحاث.
مركز بروكينغز .Brookings Institute
جلنة الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية.
ق�سم الدرا�سات الدولية يف جامعة جون هوبكنز (.)John Hopkins
هدف اللجنة �سيطرة الواليات املتحدة الأمريكية عرب م�صارفها و�شركائها ورجال
�أعمالها على �أكرب عدد من الدول .ووجدت اللجنة �أن �أحد �أجنع الو�سائل برجمة الر�أي العام
العاملي عرب الإعالم ،و�إمكان خلق ب�ؤر توتر ونزاعات داخلية اتنية �أو طائفية يف �أي بلد تريد
الهيمنة عليه ،ومكا�سبها �ضخمة يف حالتي احلرب وال�سلم  :ففي احلالة الأوىل تك�سب من بيع
ال�سالح ،ويف احلالة الثانية ت�ؤمن اال�ستثمارات املالية والتقنية لإعمار البلد ،كما حدث ويحدث
يف ليبيا الآن .وال ي�شذ باراك اوباما ،رئي�س الواليات املتحدة االمريكية عن هذا امل�سار ،اذ مت
تدريبه لرئا�سة اجلمهورية من قبل �أع�ضاء مهمني يف «الوكالة الثالثية» ،ووفاء لهم عني 11
ع�ضو ًا منهم يف �إدارته ومنهم  :تيم غايترن  Tim Geithnerوزير املال� ،سوزان راي�س� ،سفرية
�أمريكا يف الأمم املتحدة و�شقيقة كوندوليزا راي�س ،وزيرة اخلارجية ال�سابقة ،و دني�س رو�س،
وريت�شارد هولربوك يف اخلارجية الأمريكية.
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� 4صندوق النقد الدويل
�صندوق النقد الدويل م�ؤ�س�سة ت�ضم  187دولة تعهدت بالعمل على تعاون مايل
معومل� ،أي �أنه عابر للدول ،لت�سهيل التجارة الدولية املرتكزة على «حرية ال�سوق».
�أمام هذا التدفق املايل ال�ضخم� ،سرعان ما يقع بع�ض الدول حتت عجز مايل فيطلب
العون من �صندوق النقد الدويل الذي ُيقر�ض املال ولكن �شرط تنفيذ برنامج ُيع ّده لإ�صالح
البنية املالية ،ولل�صندوق احلق يف و�ضع قوانني هذا الربنامج الذي ُي�س ّمى بـ»�إجماع وا�شنطن»
ومراقبتها ،لأنه يحظى بدعم البنك الدويل الذي يرت�أ�سه �أمريكي ،والبنك الفدرايل الأمريكي.
ي�ستند الربنامج اىل قواعد نيوـ ليربالية ت�ضغط لفتح الأ�سواق �أمام الب�ضائع من
دون �أي عوائق .وانتقد العديد من االخت�صا�صيني يف االقت�صاد هذا الربنامج لأنه ي�ؤدي ،ال
�إىل �إنقاذ البلد املعني ،بل �إىل حماية م�صالح املجتمعات الغربية ويف مقدمها الواليات املتحدة
الأمريكية .وعلق جوزف �ستيغلتز  Joseph Stiglitzحني كان نائب رئي�س البنك الدويل م�ؤكد ًا �أن
�صندوق النقد الدويل ال يكرتث فع ًال ب�إنقاذ اقت�صاد دولة ما �أو �إيجاد و�سائل لتنميتها بل همه
الوحيد هو ا�ستعادة املال مع الفوائد .لذلك ،وبعد التجربة املرة مع �صندوق النقد الدويل،
ترف�ض دولة االرجنتني �أن يراقب ال�صندوق ح�ساباتها املالية.
كل من منظمة التجارة العاملية و�صندوق النقد الدوليني يخ�ضع ل�سيطرة الدولة
العظمى ،ويدفع الأول باجتاه فتح الأ�سواق ،ويقر�ض الثاين املال تبع ًا ل�شروط الر�أ�سمالية
الأمريكية التي تطالب بخ�صخ�صة مرافق الدولة ك�شرط �أول للإقرا�ض ،فيما ترف�ض الواليات
املتحدة الأمريكية نف�سها تطبيق هذا ال�شرط حني يتعلق الأمر مبرافقها ،بل انها متانع ب�شكل
مطلق حتى جمرد القيام ببع�ض املهام الروتينية من قبل اجانب على ار�ضها ،كما حدث حني
رف�ض الكونغر�س الأمريكي ال�سماح ل�شركة تديرها الإمارات العربية املتحدة ب�صيانة املرافئ
الأمريكية ،معتربة �أن ذلك مي�س �أمنها القومي ،كما ان الواليات املتحدة االمريكية ال ت�سمح
بدخول اع�ضاء جدد اىل منظمة التجارة العاملية اال بعد موافقة الكونغر�س االمريكي على ذلك.
بنت الواليات املتحدة الأمريكية منظومة متكاملة ما بني �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية ،والإم�ساك بامل�صارف الكربى عرب وال �سرتيت يف
نيويورك ،ودعمتها مب�ؤ�س�سات �أمريكية قانونية �أ�صبحت هي املرجع يف التقومي العاملي ،ويف
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التحكيم حني ين�شب اي نزاع مايل يف �أية دولة عرب العامل �أجمع .ومثال على ذلك م�ؤ�س�سة
�ستاندرد �أند بور  Standard & Poorالتي تق ّوم الأ�سهم وال�سندات يف دولة ما ،و�أ�صبحت مرجع ًا
للتقومي العاملي ،رغم �أنه تبني زيفها وخداعها حني ق ّومت بع�ض ال�سندات الأمريكية على
�أنها من الدرجة املمتازة ،وجعلت امل�صارف العاملية ت�شرتيها على هذا الأ�سا�س فيما هي يف
احلقيقة �سندات بال قيمة حقيقية  derivativesوهذا �أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل االنهيار
االقت�صادي العاملي عام .2008
5

املحاكم الدولية

�إن �إلغاء القوميات من قبل الواليات املتحدة ي�ستند ب�شكل �أ�سا�سي اىل تغيري
القوانني الدولية� ،أي تغيري قوانني اللعبة ،فاملحكمة اجلنائية الدولية ت�أ�س�ست مبوجب معاهدة
روما عام  1998التي وقع عليها االمريكيون ليحاكم الآخرون ،بينما متنع حماكمة اي امريكي
من قبلها متحججة ب�أن الق�ضاء االمريكي متفوق على جميع االنظمة االخرى .واحلقيقة ان
جمل�س ال�شيوخ مل يوقع على معاهدة روما م�ؤكد ًا ان القانون االمريكي مينح االدارة االمريكية
احلق يف اجتياح هولندا اذا اوقفت املحكمة اجلنائية الدولية �أي موظف حكومي امريكي ! اذ ًا
�أُن�شئت املحاكم الدولية كو�سيلة الخ�ضاع الدول ال�ضعيفة ،فيما مل تتعر�ض قوات حلف �شمال
االطل�سي لأي م�ساءلة �أو حماكمة رغم ق�صفها من�ش�آت مدنية يف يوغو�سالفيا ويف ليبيا اي�ض ًا،
وي�ؤكد هذا املنحى ان الواليات املتحدة االمريكية ت�ستطيع ا�ستعمال حق النق�ض يف ادراج
�أي مو�ضوع يف املحكمة الدولية ،فهي رف�ضت مث ًال ان يحاكم «ا�سرائيليون» عن املجازر التي
ارتكبوها يف لبنان �صيف .2006
�أما بقية الدول ال�صغرية كلبنان ،ف�إنها توقع على بروتوكول دويل تلو الآخر رغم �أنه
قد يتعار�ض مع م�صاحلها �أو يتناق�ض مع قوانينها ،وما املحكمة الدولية املتخ�ص�صة قي مقتل
رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق رفيق احلريري وغريه من ال�سيا�سيني اللبنانيني �إال مثال على
جتاوز القانون وال�سيادة اللبنانيني.
وها هي �آن ماكميالن ،زوجة انطوين لودج ،وهو م�س�ؤول اداري يف املحكمة الدولية،
ت�سعى اىل تويل برنامج بتمويل اوروبي للعمل على النظام العديل يف لبنان  ،فهل ي�سمح لها
امل�س�ؤولون اللبنانيون ب�أن حت َور النظام العديل اللبناين لي�صبح تابع ًا ل�سلطة معوملة خارجة
على االرادة اللبنانية ؟ (راجع جريدة االخبار  10دي�سمرب .)2011
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الأمر نف�سه ينطبق على توقيع اتفاقية عدم ا�ستعمال القنابل العنقودية يف الأماكن
الآهلة بال�سكان ،اذ رف�ضت الواليات املتحدة الأمريكية و»�إ�سرائيل» التوقيع عليها ما يعني �أن
�إ�سقاط هذه القنابل على ال�سكان من قبل «�إ�سرائيل» �أو �أمريكا ال يع ّد جرمية ،وال ُيعترب عم ًال
غري قانوين مبا �أنهما مل يوقعا على االتفاقية! وت�ضغط �أمريكا على الأمم املتحدة يف الوقت
احلا�ضر كي ت�سمح با�ستعمال القنابل العنقودية (راجع جريدة الغارديان الربيطانية23 ،
ت�شرين الثاين .)2011
6

م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان

و�سيلة �أخرى ت�ستعملها الواليات املتحدة الأمريكية لتدمري جمتمعاتنا ودولنا :
الت�شديد على حقوق الفرد على �أنه القيمة الأهم ب�شكل مطلق� ،أي �أهم من الدولة و�أهم من
املجتمع الذي ينتمي �إليه ذلك الفرد ،بل حتر�ضه على الع�صيان �ضد جمتمعه با�سم حقوق
الإن�سان متى كان ذلك منا�سب ًا مل�صلحتها ،فيما ال ت�سمح البتة القيام بتظاهرات او ا�ضرابات
على ار�ضها وتقمعها بقوة ال�سالح كما ح�صل مع متظاهري وول �سرتيت.
�أمريكا دخلت العراق واحتلته بناء على �أحد ادعاءاتها ب�أنها حت ّرر االن�سان العراقي
من ديكتاتورية �صدام ح�سني ،وهي ح ّررت فعال االلوف من احلياة على هذه االر�ض؛ كما
انها تدخلت حتت �ستار دعم مطالب وحقوق الإن�سان ال�سوداين امل�سيحي لتق�سيم ال�سودان
�شطرين ،فيما احلقيقة انها تريد اال�ستيالء على النفط املوجود يف ال�شطر امل�سيحي ،وحاربت
القذايف بحجة حماية املدنيني يف ليبيا ،و�ستظل حتميهم حتى �آخر نقطة نفط عندهم.
�أن�ش�أت �أمريكا العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية واملنظمات غري احلكومية التي تعمل
على تر�سيخ فكرة حقوق الإن�سان لي�س كغاية بحد ذاتها ،بل كو�سيلة لتفكيك املجتمعات التي
تقاومها ،فتنق�سم حاالت متعار�ضة مت�ضادة ت�شل قدرات الدولة ومتنع نهو�ضها وتقدمها.
هكذا جند �أن هيئات جديدة ا�ستحدثتها الأمم املتحدة مثل
و � Amnesty Internationalأدوات فاعلة يف جمتمعات العامل الثالث ،امنا ال ت�أثري لها البتة يف
دول �أوروبا �أو �أمريكا لأن هذه الأخرية ترف�ض رف�ض ًا قاطع ًا �أن تتدخل �أية هيئة دولية �أو غري
دولية يف �ش�ؤونها الداخلية.
Human Rights Watch
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وت�ؤازر بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلا�صة كفورد وروكفلر م�صالح �أمريكا و�إن متت تغطيتها
حتت �شعارات ال�سالم العاملي ،امل�صالح الدولية ،والقيم الدميقراطية.
فالأ�صول املالية مل�ؤ�س�سة فورد ت�صل �إىل  14مليار دوالر �أمريكي ،ت�صرف منها
حواىل  530مليون دوالر �سنوي ًا ،بينما ت�صل �أ�صول روكفلر �إىل  3مليارات ُيوزع منها 137
مليون �سنوي ًا؛ ومدينة نيويورك هي مركز هاتني امل�ؤ�س�ستني العمالقتني .وب��د�أت م�ؤ�س�سة
روكفلر ن�شاطها عام  1930بدفع الأموال للمفكرين والعلماء واملثقفني اليهود الأملان لنقلهم
من �أملانيا �إىل جامعات ومراكز �أبحاث الواليات املتحدة الأمريكية ،وتدير هذه امل�ؤ�س�سة حالي ًا
�سيدة يهودية ،كما تقدم م�ؤ�س�سة روكفلر الهبات املالية لدعم امل�ؤ�س�سات االمريكية الآتية :
جلنة العالقات اخلارجية الأمريكية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي للدرا�سات والأبحاث.
م�ؤ�س�سة بروكينغز  Brookingsللأبحاث.
البنك الدويل.
طليعة اجلامعات الأمريكية كجامعة هارفارد ،ومركز العالقات العامة يف لندن.
وما الت�شديد على �إن�شاء منظمات غري حكومية يف بلدان ال�شرق الأو�سط �إال طريقة
حديثة للتدخل يف م�سار الدول عرب بذل الأموال ملوا�ضيع خا�صة يفر�ضها التمويل على هذه
اجلمعيات .وتلعب هذه اجلمعيات غري احلكومية واملمولة من اخلارج دور ح�صان طروادة
رغم عدم وعي العديد من املواطنني هذا االمر.
ت�صبو هذه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الثقافية امل�سماة بالدولية �إىل تطبيع ثقايف
حمرتف وذكي جد ًا ي�ؤدي باملواطن العادي �إىل ت�صديق الربوباغندا التي تعطي انطباع ًا
بتفوق احل�ضارة الغربية وتع ّلمه كره الذات ،و�أنه �سيئ ،خامل وك�سول بالفطرة ،اما �إذا قاتل
للدفاع عن نف�سه ف ُيتهم ب�أنه �ضد ال�سالم العاملي !
بهذه الطريقة حتتكر الواليات املتحدة االمريكية «ال�سالم» فت�صوغه مل�صلحتها،
فيما توهم اجلميع ب�أنه «�سالم عاملي» .وتقوم بالدور نف�سه مع منظومة الدميقراطية؛ فحني
تفر�ض الواليات االمريكية «الدميقراطية» فر�ض ًا على دول تريد ال�سيطرة عليها ،ينتفي معنى
الدميقراطية لأنها تتعار�ض مع معناها اال�صلي وهو حكم ال�شعب لنف�سه ،و�سيادة ال�شعب على
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قراراته ،وتتحول دميقراطيتها اىل ا�ستبداد �أ�شد وط�أة من �أي ديكتاتور يحكم البلد.
كل هذه امل�ؤ�س�سات التي �أدرجناها ال تعرج على املظامل التي ترتكبها الواليات
املتحدة الأمريكية .ويبقى ال�س�ؤال مطروح ًا  :ماذا لو �ضعفت الواليات املتحدة الأمريكية ،فهل
تقبل �أن ُيفر�ض عليها ما فر�ضته على غريها ،ويتم تفكيكها حتت �شعارات القانون الدويل،
والعدالة الدولية ،وحقوق الإن�سان واالقت�صاد احلر ؟
اجلواب عن هذا ال�س�ؤال ي�أتينا من مفكريها ومثقفيها و�سيا�سييها الذين اعربوا
عن اقتناعهم ب�أن �أي خ�ضوع لقوانني غري قوانني الواليات املتحدة االمريكية هو انتحار لها
كدولة قومية دميقراطية ،و�إنها لن تقبل �أي �سلطات معوملة �إال �إذا كانت هي التي تن�شئها
وترت�أ�سها.
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عوملة العدالة االنتقائية  :لبنان منوذجاً
املحكمة الدولية �أداة للحرب على ‘الإرهاب’

اغتيل رئي�س ال��وزراء الأ�سبق رفيق احلريري يف بريوت يف  14يف �شباط ،2005
ف�سارع جمل�س �أمن الدويل يف الأمم املتحدة اىل ت�صنيف اجلرمية ارهابية و�إىل التدخل يف
التحقيقات اجلنائية بينما مل ت�سرت ِع اغتياالت عديدة وقعت �سابق ًا يف لبنان هذا امل�ستوى
العايل من االهتمام الدويل .ففي هذه احلال بالتحديد� ،أن�ش�أ جمل�س الأمن حمكمة م ّدعي ًا
�أنها تهدف �إىل �إنهاء الإفالت من العقاب واىل مكافحة ‘االرهاب’.
«ال تقت�صر وظيفة املحكمة على حماكمة امل�س�ؤولني عن االع�ت��داءات الإرهابية
التي وقعت يف لبنان يف عامي  2004و ،»2005قال رئي�س املحكمة اخلا�صة بلبنان القا�ضي
املخت�صة
(الراحل) �أنطونيو كا�سيزي يف ايلول � ،2011إذ يبدو �أن للمحكمة الدولية الأوىل
ّ
بالإرهاب وظيفة �إ�ضافية تتمثل يف �إعادة تعريفه انطالق ًا من القانون اللبناين ،ليم ّثل �سابقة
ت�ستند �إليها الآليات الق�ضائية الدولية الأخرى ،يف �إطار م�ساهمتها يف «احلرب على الإرهاب».
تفوق ال�سيا�سة الدولية على االطار القانوين
قا�ضي الإجراءات التمهيدية يف املحكمة الدولية دانيال فران�سني ا�ستند �إىل اجتهاد
خا�ص ملواد يف القانون اللبناين تع ّرف الإرهاب �صدر عن غرفة اال�ستئناف يف � 16شباط 2011
لت�صديق اتهام �أربعة �أ�شخا�ص منت�سبني �إىل حزب اهلل بال�ضلوع يف جرمية اغتيال الرئي�س
احلريري التي �صنّفها جمل�س الأمن الدويل �إرهابية ،قبل التحديد الق�ضائي لركنيها املادي
واملعنوي .تف ّوقت ال�سيا�سة الدولية على الإطار القانوين والعديل يف ذلك الت�صنيف الذي
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ُك�شف عنه للمرة الأوىل بعد �ساعات قليلة من وقوع جرمية � 14شباط  ،2005يف بيان رئا�سي
�صدر عن جمل�س الأمن الدويل قبل ا�ستجماع املعطيات الكافية للجرمية .فجرائم اغتيال
الر�ؤ�ساء والزعماء ال ت�صنّف دولي ًا جرائم �إرهابية � :إن جرائم اغتيال الرئي�س الأمريكي
جون كينيدي والزعيم الق�س مارتن لوثر كينغ والرئي�س امل�صري �أنور ال�سادات والرئي�سني
اللبنانيني ب�شري اجلم ّيل ورينيه مع ّو�ض ورئي�سي احلكومة ريا�ض ال�صلح ور�شيد كرامي ومفتي
اجلمهورية ال�شيخ ح�سن خالد والأمني العام حلزب اهلل عبا�س املو�سوي وغريها ،مل ي�صنّف
جمل�س الأمن الدويل �أي ًا منها �إرهابية ،بل جرائم قتل ت�ستدعي (طبع ًا) املالحقة الق�ضائية.
أ�م��ا �إذا كان ت�صنيف جرمية اغتيال احلريري جرمية �إرهابية ب�سبب نتائجها
ال�سيا�سية املتوقعة وت�أثريها على ال�سلم والأم��ن الدوليني ،بح�سب ما �ش ّدد عليه املندوب
الفرن�سي وزميله الأمريكي يف جمل�س الأمن يف � 15شباط  ،2005ف�إن جرمية اغتيال ويل
عهد الإمرباطورية النم�ساوية املجرية فران�سوا فرديناند يوم  28حزيران  ،1914التي م ّثلت
ال�شرارة الندالع احلرب العاملية الأوىل ،مل ت�صنّف جرمية �إرهابية ،حتى بعد �إن�شاء ع�صبة
الأمم ثم منظمة الأمم املتحدة .كذلك ف�إن جرمية اغتيال ملك يوغو�سالفيا الإ�سكندر الأول
يوم  9ت�شرين الأول  1934يف مر�سيليا مل ت�صنّف �إرهابية ،رغم �أن القاتل فالدو �شرينوزم�سكي
كان ينتمي �إىل منظمة �صنّفها البع�ض �إرهابية (املنظمة الثورية املقدونية)� .أما جرمية اغتيال
رئي�س جمهورية غينيا-بي�ساو ،جاو برناردو فيريا يف � 2آذار  ،2009فلم ي�صنّفها جمل�س الأمن
�إرهابية رغم التوتر ال�سيا�سي الذي �أحدثته .وكان الرئي�س فيريا قد جنا من انفجار وقع يف
الق�صر اجلمهوري ،غري �أن مرتكبي اجلرمية حلقوا به ليقتلوه ذبح ًا بال�سواطري� .أدان بيان
رئا�سي �صدر عن جمل�س الأمن اجلرمية ،لكنه مل يدع �إىل حتقيق دويل �أو �إىل �إن�شاء حمكمة
دولية ،رغم تدخل �أنغوال يف ال�ش�ؤون الداخلية لغينيا-بي�ساو.
موحد للإرهاب
ال تعريف دويل ّ
جرائم الإبادة يف رواندا وكمبوديا ويوغو�سالفيا ال�سابقة و�سرياليون التي ا�ستدعت
قيام حماكم الدولية ،مل ت�صنّف �إرهابية ،رغم الفظائع التي تخ ّللتها .بل �إن املحكمة اخلا�صة
بلبنان هي املحكمة الدولية الوحيدة التي تعنى بالإرهاب واخت�صا�صها الق�ضائي الأ�ضيق
بني املحاكم الدولية الأخرى يقت�صر على جرائم اغتيال زعماء �سيا�سيني خالل مدة زمنية
حم ّددة تبد أ� يف الأول من ت�شرين الأول .2004
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وزير العدل القطري الأ�سبق الدكتور جنيب النعيمي �شرح خالل امل�ؤمتر القانوين
العربي لدرا�سة املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان ،الذي عقد يف الهاي يف �شباط � ،2011أن
لتعريف جرمية الإرهاب ُبعد ًا �سيا�سي ًا ،حيث �إن التعريف الدويل للإرهاب غري ثابت حتى
الآن ،لأن �إرهاب الدولة مل ي�شر �إليه يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة بلبنان .يف هذا
الإطار ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن ت�صفية �آالف اللبنانيني وخطفهم واغت�صابهم وا�ستمرار
تغييب �أكرث من � 10آالف لبناين منذ احلرب مل ي�ستدع حما�سبة دولية .كذلك ف�إن ممار�سات
الرتهيب بحقّ مئات �آالف الفل�سطينيني عرب الذبح والتهجري وجرف القرى امل�ستمرة منذ 60
عام ًا لي�ست �إرهاب ًا دولي ًا .وق�صف قاعدة للأمم املتحدة كان يرفرف فوقها العلم الأزرق،
احتمى فيها مدنيون بينهم �أطفال عام  ،1996لي�س جرمية �إرهابية ،وا�ستهداف قوات حفظ
ال�سالم يف اجلنوب وقتلهم عام  2006كانا خط أً� يغتفر ملرتكبه� .أما التعذيب والإذالل يف
�سجني �أبو غريب وغوانتنامو فح ّدث وال حرج.
وكان ‘الن�شاط الإرهابي’ با�ستخدام و�سائل متثل ‘خطر ًا عام ًا’ مو�ضوع نقا�ش
دويل للمرة الأوىل خالل امل�ؤمتر الدويل لتوحيد القانون اجلنائي ،الذي عقد يف العا�صمة
البولونية فر�صوفيا يف ت�شرين الثاين  .1927وبعد اغتيال ملك يوغو�سالفيا عام � ،1934أع ّد
اتفاقان دوليان ملكافحة الإرهاب  :الأول لتعريف الإرهاب الدويل وجترميه ،والآخر لإن�شاء
لكن هذين االتفاقني مل يح�صال على
حمكمة دولية ملقا�ضاة مرتكبي اجلرائم الإرهابيةّ .
الت�صديق الالزم عليهما من الدول ليدخال ح ّيز التنفيذ.
تع ّرف جامعة الدول العربية الإره��اب بالآتي « :هو كل فعل من �أفعال العنف �أو
التهديد به �أي ًا كانت بواعثه �أو �أغرا�ضه ،يقع تنفيذ ًا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي ،يهدف
�إىل �إلقاء الرعب بني النا�س� ،أو ترويعهم ب�إيذائهم �أو تعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم
للخطر� ،أو �إحلاق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق �أو الأمالك العامة �أو اخلا�صة� ،أو احتاللها
�أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد املوارد الوطنية للخطر ».ولو كان ذلك التعريف معتمد ًا،
ل ُع ّدت جرائم �إحراق ال�سفارة الدمناركية يف وتدمري الأمالك العامة واخلا�صة ،وتعري�ض
حياة النا�س وحريتهم للخطر يف � 5شباط � 2006إرهابية .لكن املحكمة الع�سكرية �أ�صدرت
يومها �أحكام ًا بحقّ «م�شاركني يف ارتكاب �أعمال ال�شغب يف حملة التباري�س بالأ�شرفية ومعاملة
عنا�صر القوى الأمنية بال�ش ّدة وعدم التف ّرق بغري الق ّوة ».وق�ضت هذه الأحكام بال�سجن �سنة
و�شهر ًا واح��د ًا غيابي ًا ملحمد ي .و�شهرين لك ّل من يو�سف د .وخالد ر .و�أ�سبوعني لكل من
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عبد املطلب م .و�أمين �س .وعلي ز .وحممد ق .وعلي م .وجمال الدين ع .فتعريف الإرهاب
ن�ص املادة  314من قانون العقوبات على النحو الآتي « :يعنى
يف القانون اللبناين جاء يف ّ
بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي �إىل �إيجاد حالة ذعر وترتكب بو�سائل كالأدوات
املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة �أو املحرقة والعوامل الوبائية �أو امليكروبية التي من
ّ
�ش�أنها �أن حتدث خطر ًا عام ًا».
من حمكمة الدولية اىل �سلطة ت�شريعية
«�إن تعريف الإرهاب ،بح�سب غرفة اال�ستئناف يف املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان،
يق ّدم �أداة ق�ضائية قوية للحكومات التي تريد الق�ضاء على معار�ضيها �أو معاقبتهم ».هذا ما
خل�ص �إليه اخلبريان الدوليان يف القانون الدويل اللذان يعمالن حالي ًا حل�ساب مكتب املدعي
العام يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة ماثيو جيليت وماتيا�س �شو�سرت
وج��ه قا�ضي
(درا�سة ن�شرت يوم � 25آب  2011يف الن�شرة الدولية للعدالة اجلنائية)ّ .
الإج��راءات التمهيدية يف املحكمة اخلا�صة دانيال فران�سني � 15س�ؤا ًال عن تف�سري القوانني
املعتمدة يف املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان �إىل غرفة اال�ستئناف يف  21كانون الثاين ،2011
�أي بعد ثالثة �أيام على ت�س ّلمه الن�سخة الأوىل من قرار االتهام يف  17كانون الثاين .2011
ور�أى فران�سني �ضرورة اال�ستناد �إىل �إجابات غرفة اال�ستئناف عن الأ�سئلة التي
وجهها لت�صديق قرار االتهام �أو عدم ت�صديقه .و�سارع القا�ضي �أنطونيو كا�سيزي ،يف اليوم
نف�سه� ،إىل مطالبة مكتب املدعي العام ومكتب الدفاع ب�إيداع �إجاباتهم عن الأ�سئلة ،متهيد ًا
لبت غرفة اال�ستئناف ب�ش�أنها .وعقدت جل�سة للغرفة يف � 7شباط وتبعها قرار تف�سري بع�ض
ّ
القوانني اللبنانية يف � 16شباط� .أما قرار االتهام الذي ي�ستهدف حزب اهلل ف�ص ّدقه فران�سني
يف  28حزيران  2011بعدما طلب �إدخال تعديالت عليه.
وكانت غرفة اال�ستئناف قد ا ّدعت �أن املحكمة �ستط ّبق القانون اللبناين يف ما يتع ّلق
لبث الذعر ،وا�ستعمال
بجرمية الإرهاب ،القائمة على الأركان الآتية  :فعل مرتكب عن ق�صد ّ
و�سائل «من �ش�أنها �أن حتدث خطر ًا عام ًا» كالأدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة
�أو املحرقة والعوامل الوبائية �أو امليكروبية .و�سمحت غرفة اال�ستئناف لنف�سها ب�أن تقدم حتلي ًال
يخ�ص الركن
مفاده «�أن املحاكم اللبنانية تعتمد ب�صورة عامة مقاربة �ضيقة النطاق يف ما ّ
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الثاين (ب) ،وذلك بح�صر جرائم الإرهاب يف تلك اجلرائم املرت َكبة بالو�سائل املو�صوفة يف
قانون العقوبات ،والتي ال ت�شمل االعتداءات املرتكبة بالر�شا�شات ،على �سبيل املثال ».وخل�ص
ق�ضاة الغرفة التي تر�أ�سها القا�ضي كا�سيزي و�شارك فيها القا�ضيان اللبنانيان رالف ريا�شي
وعفيف �شم�س الدين� ،إىل �أن «قانون العقوبات اللبناين ذاته يدل على �أن تعداده لو�سائل
تف�سر
اجلرمية الإرهابية �إمنا هو على �سبيل املثال ال احل�صر ،وبالتايل ميكن املحكمة �أن ّ
�أحكام قانون العقوبات ذات ال�صلة تف�سري ًا �أو�سع نطاق ًا».
لكن هذا التف�سري يتناق�ض مع ما ادعت املحكمة �سابق ًا احرتامه .فاملحكمة كانت
قد ع ّدت احلكم ال�صادر يف  17كانون الثاين  1997عن املجل�س العديل يف دعوى مقتل ال�شيخ
نزار احللبي مرجع ًا للقانون الو�ضعي الذي تعتمده .وبالتايل ن�شرت على موقعها الإلكرتوين
ن�ص احلكم ،وهو يت�ض ّمن الفقرة الآتية « :حيث �إن املادة  314من قانون العقوبات قد ح ّددت
ّ
الأعمال الإرهابية بالأفعال التي ترمي �إىل �إيجاد حالة ذعر ،واملرتكبة بو�سائل كالأدوات
املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة �أو املحرقة والعوامل الوبائية �أو املكروبية التي من
�ش�أنها �أن حتدث خطر ًا عام ًا (� )...إال �أن هذه اجلرمية مل ترتكب ب�أي من الو�سائل املعددة
يف املادة  314املذكورة .لذلك يق�ضي �إعالن عدم م�س�ؤولية املتهمني املذكورين بالن�سبة �إىل
اجلرم املن�صو�ص عنه يف املادة ال�ساد�سة من قانون  1958/1/11لعدم توافر عنا�صره ».ويف
ال�صفحة  76من ن�ص احلكم ورد «مل يتوافر يف التحقيق ما يفيد �إقدامه (�أي �إقدام �أحد
املتهمني) على �أي عمل �إرهابي كالذي ن�صت عليه املادة  314من قانون العقوبات فتكون
عنا�صر املادة  6غري متوافرة بحقه».
�إ�ضافة �إىل جتاوز ق�ضاة املحكمة ل�صالحياتهم عرب انتحال �صفة �أع�ضاء هيئة
ت�شريعية وطنية ،من �ش�أن تف�سري غرفة اال�ستئناف يف املحكمة للإرهاب يف القانون اللبناين
�أن يع ّر�ض بع�ض قراراتها للن�سف ا�ستناد ًا �إىل املبد أ� الالتيني الت�شريعي القائل « :ال جرمية
� اّإل لها قانون»  nullum crimen sine legeوال جرمية يعاقب عليها القانون �إال مو�صوفة ب�شكل ال
لب�س فيه؛ �إذ �إن تعريف الغرفة للإرهاب بح�سب القانون الدويل يعاين م�شاكل قانونية بح�سب
اخلبريين القانونيني ماثيو جيليت وماتيا�س �شو�سرت� .أما تعريف الإرهاب بح�سب القانون
اللبناين ،فاذا اعتمد خالف ًا للقانون الو�ضعي يكون باط ًال.
تذكر املادة  314عقوبات املذكورة ،عبارة «اخلطر العام» من دون حتديد هذه
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العبارة .وبالفعلُ ،يرتك هذا الأمر للقا�ضي من �أجل ح�سن تقدير الوقائع والظروف اخلا�صة
بكل ق�ضية ،وبالتايل تقدير الوجود الفعلي لأي خطر عام .من جهة �أخرى ،ت�شري املادتان 587
�إىل  609من قانون العقوبات �إىل بع�ض اجلرائم واجلنايات التي مت ّثل خطر ًا عام ًا ،على �سبيل
املثال � :إ�ضرام النار ،االعتداء على �سالمة الطرقات ،وعلى املوا�صالت والأعمال ال�صناعية،
اجلرائم امل�ضرة ب�صحة الإن�سان واحليوان ،الأمرا�ض الوبائية� .أما يف ق�ضية اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري ،فقد �أدت هيئة �سيا�سية متمثلة برئا�سة جمل�س الأمن الدويل ،دور القا�ضي
قبل بدء التحقيق اجلنائي ،فقررت �أن اجلرمية �إرهابية و�أطلقت �آليات «العدالة الدولية».
أ���ض��اف ق�ضاة املحكمة يف  10ت�شرين الثاين � 2010إىل امل��ادة  68من قواعد
الإجراءات والإثبات الفقرة الآتية « :يجوز لقا�ضي الإجراءات التمهيدية �أن يحيل على غرفة
اال�ستئناف �أي م�س�ألة �أولية تتعلق بتف�سري االتفاق والنظام الأ�سا�سي والقواعد يف ما يخ�ص
القانون الواجب التطبيق ،ويرى �أنها �ضرورية للنظر يف قرار االتهام والف�صل فيه» .وبالتايل
ع ّدل الق�ضاة وظيفة غرفة اال�ستئناف من حمكمة تعيد النظر يف القرارات ال�صادرة عن
تف�سر القوانني املعتمدة بنحو
قا�ضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الدرجة الأوىل �إىل هيئة ّ
ملزم ونهائي .وال �شك يف �أن هذا التعديل خمالف للتوزيع الوظيفي لآليات نظام العدالة
ال�صحيحة؛ لأنه مينح غرفة اال�ستئناف �صالحيات تزيد على ال�صالحيات املمنوحة لها يف
نظام املحكمة الأ�سا�سي �أي �ضميمة قرار جمل�س الأمن  ،2007/1757ما يع ّد «خروج ًا عن
احلدود» ultra vires؛ �إذ �إن نظام املحكمة الأ�سا�سي يح ّدد �إجراءات اال�ستئناف بالآتي « :تنظر
دائرة اال�ستئناف يف اال�ستئنافات املقدمة ممن �أدانتهم الدائرة االبتدائية �أو من املدعي العام
على �أ�سا�س ما يلي  :وجود خط أ� يف م�س�ألة قانونية يبطل القرار؛ ووجود خط�أ يف الوقائع ي�سبب
اال�ستنكاف عن �إحقاق احلق .لدائرة اال�ستئناف �أن ت�ؤيد �أو تنق�ض �أو تعدل قرارات الدائرة
االبتدائية( ».املادة  )٢٦فال ذكر لأي وظائف �إ�ضافية كوظيفة تف�سري مواد القانون اللبناين
التي ينبغي اعتمادها مبوجب املادة الثانية من النظام الأ�سا�سي للمحكمة.
�أ ّكد اخلبريان القانونيان الدوليان جيليت و�شو�سرت �أن ت�ص ّرفات املحكمة اخلا�صة
بلبنان «تعيد ت�سليط ال�ضوء على م�شكلة ال�سماح للق�ضاة ب��أن يقرروا �إج��راءات العدالة
اجلنائية ويعدلوها ».فبينما قد ي�ساعد ذلك يف ت�سريع الإجراءات ،لكن ال �ضمانات حماية
من التجاوزات .وكان القا�ضي كا�سيزي قد دافع عن التعديالت الكثرية التي �أدخلها ق�ضاة
حمكمة يوغو�سالفيا ال�سابقة على قواعد الإجراءات والإثبات اخلا�صة بها عام  ،1996لكنه
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�ش ّدد يومها على �أنه «ال يفرت�ض �أن تتجاوز قاعدة من قواعد الإجراءات� ،أو �أي تعديل لها،
املبادئ املذكورة يف النظام الأ�سا�سي» (كلمة كا�سيزي �أمام اجلمعية العمومية للأمم املتحدة
يف  19ت�شرين الثاين  .)1996لكن القا�ضي كا�سيزي ناق�ض نف�سه عرب منح غرفة اال�ستئناف
يف املحكمة اخلا�صة بلبنان ،التي يرت�أ�سها� ،صالحيات خمالفة للمادة  26من نظام املحكمة
الأ�سا�سي (�ضميمة قرار جمل�س الأمن .)2007/1757
الحظ جيليت و�شو�سرت �أن التعديل الذي �أدخله ق�ضاة املحكمة اخلا�صة بلبنان على
القاعدة  68و�أتاح لغرفة اال�ستئناف تف�سري مواد القانون اللبناين ،تزامن مع �إيداع املدعي
العام بلمار القا�ضي فران�سني القرار االتهامي ،ما يع ّر�ض الق�ضاة لالنتقاد على �أ�سا�س
�أنهم ت�ص ّرفوا ب�صفة م�شرعني ،بينما كانت ثمة ق�ضية حمددة يف خلفية قرارهم .و�أ�ضاف
ن�ص درا�ستهما املع ّمقة �أن غرفة اال�ستئناف �أرادت �أن حت�سم الأمر على ح�ساب
الباحثان يف ّ
ت�سل�سل الإجراءات الق�ضائية .وبينما ميكن القول �إن الغرفة كانت مرغمة على تقدمي �إجابات
وجهها �إليها القا�ضي فران�سني يف  21كانون الثاين  2011مبوجب القاعدة
عن الأ�سئلة التي ّ
مت�سك الق�ضاة بال�صالحيات التي
 ،176ف�إن املخرج الأكرث تنا�سب ًا مع معايري العدالة يقت�ضي ّ
مينحهم �إياها النظام الأ�سا�سي ال �أكرث وال �أق ّل .تلك ال�صالحيات ال تتيح لهم الت�شريع وال
توجهات �سيا�سية حم ّددة.
تف�سري القوانني مبا قد يتنا�سب مع ّ
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العوملة ،امل�ساواة والفقر
درا�سة يف االجتاهات الأ�سا�سية وتطورها خالل عقدين

�أو ًال العوملة  :الدالالت املتحولة
تتفق معظم التعريفات على �أن ظاهرة العوملة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بثالثة حتوالت
كبرية  :التدفق احلر لل�سلع و الر�ساميل والأ�شخا�ص بوترية تزيد عما حدث يف العقود والقرون
ال�سابقة؛ ات�ساع نطاق تداول املعلومات والأفكار داخل جمال تفاعلي هائل ي�ضم �أعداد ًا ال
حت�صى من الأفراد والآراء والعقائد والرموز؛ و حتول �سيا�سي �أف�سح يف املجال �أما مرور مد
العوملة من حتت هياكل النظام العاملي القدمي الذي ت�صدعت �أركانه دون ان يرثه نظام �آخر.
ويلتقي معظم دار�سي الظاهرة على �أن العوملة االقت�صادية هي م�سار ينطوى
على تغريات مرتابطة ،ت�شمل حركة التجارة واال�ستثمارات وتبادل التقنيات وانتقال العمال
ال�سكان بني الدول ،الأمر الذي يرخي بظالله يف نهاية املطاف على ال�سيا�سات احلكومية
وعلى املفاهيم ال�سيا�سية التقليدية كال�سيادة االقت�صادية ومبد أ� عدم التدخل .فالعوملة ت�ؤدي
�إىل تكامل �أكرب بني االقت�صادات واملجتمعات على ال�صعد املختلفة 1حمدثة تبدالت عميقة
يف �أداء الدولة و املجتمع املدين و عمل الفاعلني غري الدولتيني  ،Non state actorsكما �أنها
ت�ؤثر على الإطار امل�ؤ�س�ساتي والتنظيمي للتنمية والثقافة واملجتمع والعالقات الدولية 2وي�ضيف
�آخرون ب�أن زيادة حجم جتارة ال�سلع واخلدمات وحركية ر�ؤو�س الأموال والهجرة ،يقلل نطاق
3
اال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي للدول لي�سود باملقابل مبد�أ االعتماد املتبادل فيما بينها.
لكن ه��ذه التعريفات وغريها تخفي ميو ًال �إيديولوجية من ناحية ،وتعاين من
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�ضعف القدرة على الإقناع من ناحية ثانية ،خ�صو�ص ًا بعدما �شهده العامل من وقائع و�أحداث
يف �أقل من عقد من الزمن .وال بد ملن يناق�ش ق�ضايا العوملة �أن يلم�س ما يحيط بها اليوم
من التبا�س وغمو�ض بعد �أن كانت قبل عقد ون�صف من الآن حماطة بهالة من التوقعات
اخلالبة واالنتظارات الكربى .و منذ ذلك احلني مرت مياه كثرية حتت اجل�سور ،و�أخذت
مالمح النظام الدويل بالتبدل مع انتقال مركز العوملة �إىل ال�شرق ،وحدوث تداع تدريجي
للمركزية الغربية .ومن بني �شقوق النظام القدمي ن�ش�أت تكتالت اقت�صادية ومنظومات تعاون
وتن�سيق بد�أت تويل اهتمام ًا �أكرب بالأحداث ال�سيا�سية التي تدور على امل�سرح العاملي ،على
نحو يتعار�ض �أحيانا مع امل�صالح الأمريكية والأوروبية (لرناقب مث ًال كيف تطور موقف دول
الربيك�س  BRICSاخلم�س من الأحداث يف العامل العربي) .لكن التطورات التقنية املت�سارعة
تبقى هي قاطرة العوملة ،فبعد اقل من عقدين على بدء ثورة املعلومات واالت�صاالت واملعرفة،
ها نحن ن�شهد ما ي�سميه جريمي ريفكن الثورة ال�صناعية الثالثة 4,والتي متعن يف تفكيك
خطوط الإنتاج عرب العامل ،من خالل مزاوجتها اخلالقة بني املعلوماتية وال�صناعة ممهدة
الطريق �أمام تطورات مذهلة (مثل والدة الطابعة ثالثية الأبعاد التي �ستتيح للعامل �إنتاج
�سلعته وهو على بعد �آالف الكيلومرتات).
وتبدو العوملة يف جانب �آخر ارت��داد ًا �سافر ًا �إىل ما قبل احلداثة� ،أو على الأقل
تراجع ًا عن بع�ض �أهم قيمها االيجابية ،مثل االنفتاح والتعدد والت�سامح ،والتقارب بني الأمم
والديانات وال�شعوب ،فالليربالية اجلديدة تعمل على التدمري املنهجي لكل �أمناط العالقات
اجلماعية التي تظن �أن من �شانها �إعاقة حركة ر�أ�س املال :كالنقابات العمالية ،والروابط
5
الثقافية ،واالجتماعية غري املرتبطة بالتبادل.
ومل تكن العوملة تطور ًا تاريخي ًا تلقائي ًا كما ُيزعم ،بقدر ما كانت نتيجة �سيا�سات
مق�صودة .وما ُع َّد اجتاه ًا تاريخي ًا ات�ضح انه طفرة من طفرات الر�أ�سمالية التي مل تلبث
�أن انح�سرت منكفئة �إىل م�سارها التاريخي ال�سابق .فخالل �أزمة الت�سعينات يف �آ�سيا ،كما
خالل الأزمة املالية الكربى عام  ،2008تبددت ع�شرات �آالف مليارات الدوالرات من الرثوة
العاملية ،وقدر النمو الفائت ب�آالف �أخرى من املليارات .وحتى عندما تبد�أ الأ�سواق با�ستعادة
عافيتها تبقى معدالت البطالة مرتفعة ويتحمل العمال يف نهاية املطاف م�س�ؤولية �أزمة مل
يكونوا �سبب ًا يف حدوثها.
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ومن �أ�سباب �إخفاق العوملة التي يذكرها جوزيف ا�ستيغليتز يف كتابه الت�سعينات
الهادرة ،تبديد املوارد العامة على نفقات غري جمدية ا�ستحوذ عليها دون ا�ستحقاق بع�ض
�شركات القطاع اخلا�ص ال�ك�برى ،فيما كانت ن�سب �أق��ل بكثري من اال�ستثمارات تكر�س
للحاجات العامة امللحة كالرتبية والتعليم والبنى الأ�سا�سية احليوية ،هذا ف�ض ًال عن غياب
ال��دور احلكومي املتوازن ،وعجز اليد اخلفية عن �إيجاد احللول ،حيث يقول« :لقد �أثبتت
6
�أبحاثي و�أبحاث غريي �أن �أحد �أ�سباب كون هذه اليد خفية هي �أنها بب�ساطة غري موجودة !»
يقول �أن�صار االنفتاح التجاري غري امل�شروط� ،إذا كان االقت�صاد العاملي متجه ال
حمالة نحو مزيد من االندماج ف�إن التبكري ب�إزالة احلواجز اجلمركية هو �أحد �أهم الأ�شياء
7
التي ميكن احلكومات �أن تقوم بها ملنح مواطنيها ح�صة �أكرب من الرفاه الآتي مع العوملة.
لكن هذا بال�ضبط ما ظهر بطالنه لي�س مع انهيار وول �سرتيت عام  2008بل مع تباط ؤ� منو
الناجت العاملي والتجارة الدولية وخ�صو�ص ًا يف العوا�صم ال�صناعية الكبرية التي ظنت �أنها
هي الرافعة القوية للعوملة ومركز االقت�صاد اجلديد ،واثبت م�سار االقت�صادات ال�صناعية
اجلديدة ان هذا الظن مل يكن يف حمله.
ثانياً  :كيف ت�ؤثر العوملة على النمو وامل�ساواة والفقر
تفا�ؤل البدايات
يفرت�ض م�ؤيدو العوملة ب�أن لها منافع كامنة ،فاالنفتاح التجاري واملايل ي�ساهم
يف النمو ،وخ�صو�ص ًا من خالل حفز تكوين ر�أ�س املال املحلي وحت�سني الفعالية Efficiency
والإنتاجية  Productivityنتيجة اال�ستخدام الكثيف للتقنيات احلديثة ،كما ي�ساعد التدفق
احلر للأموال على تنويع املحافظ اال�ستثمارية الأم��ر ال��ذي يخفف من خماطر الأ�سواق
(ح�صل العك�س يف الأزمة املالية الأخرية).
ثم �إن زيادة قدرة البنوك على ارتياد الأ�سواق املالية املحلية ،تخف�ض كلفة االقرتا�ض
واال�ستثمار وتزيد معدالت النمو ( ،)2000 Baldwin and Forslidوهذا ح�سب املدافعني عن
العوملة يزيد قدرة الفقراء على دخول �أ�سواق االئتمان 8.وت�ستند هذه النظرة املتفائلة �إىل
التحليل االقت�صادي القائل ب� ّأن فتح احلدود ،يح�سن توزيع املوارد على م�ستوى العامل ،كونه
يع ّمق تخ�ص�ص كل دولة يف املجاالت املنا�سبة ملزاياها التفا�ضلية املقارنة ،كما ي�سمح االنفتاح
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التجاري للدول باحل�صول على مدخالت جديدة �أقل كلفة و�أعلى جودة ،من �ش�أنها نقل خط
�إمكانية الإنتاج� Production Possibility boundary 9إىل الأعلى.
وال يقت�صر الأم��ر ح�سب ه ��ؤالء على املدخالت املادية وحدها بل ي�شمل �أي�ض ًا
املعرفة املت�ضمنة يف هذه املدخالت مثل املعلومات واملعارف الهند�سية التي تنتقل من خالل
10
املتاجرة بال�سلع اجلديدة مع البلدان املتقدمة ،وهو ما يعرب عنه م�صطلح ‘النمو الداخلي’
 ،Endogenous Growthالذي يفيد ب� ّأن تو�سع الناجت االقت�صادي ال يعود �إىل زيادة الر�أ�سمال
املادي امل�ستخدم يف الإنتاج ،بل يرتبط �أكرث برتاكم الر�أ�سمال املعريف وتطور الأفكار واخلربات
واملهارات.
وهناك بع�ض القرائن الإح�صائية التي تدعم القول ب ��أن لالنفتاح والتكامل
التجاريني فوائد على النمو ،كما يتبني مث ًال من درا�سة رومر وجفري فرانكل ،التي خل�صت
�إىل ان زيادة ح�صة التجارة من الناجت املحلي  GDPبن�سبة معينة ت�ؤدي �إىل منو يف الدخل
الفردي مبا يوازي ن�صف هذه الن�سبة على الأقل 11.ويتفق مع هذا اال�ستنتاج ما تو�صل �إليه
قبل ذلك كل من كليناو و ورودريغز-كلري اللذين در�سا عينة من البلدان ،فوجدا �أن تنويع
املدخالت مع بقاء حجم العمالة والر�أ�سمال على حاله ي�ضاعف املكا�سب االقت�صادية 12.ويف
درا�سة لواكزيارغ �شملت  56بلد ًا موزع ًا على القارات اخلم�س ،ظهر � ّأن �سيا�سات االنفتاح
االقت�صادي عملت �إيجابا ل�صالح النمو من خالل خم�س قنوات من �أ�صل �ست قنوات تربط
بني التجارة والنموز 13.وبح�سب الباحث نف�سه ف� ّإن اال�ستثمار املتدفق عرب احلدود كان له
الف�ضل يف حتقيق  %60من النمو يف تلك البلدان.
مقاربات حذرة
لكن الدرا�سات الأخرى التي اعتمدت �سال�سل زمنية �أطول� ،أو حللت �أمناط النمو
املرتافق مع حترير التجارة تو�صلت �إىل نتائج �أقل تفا�ؤ ًال� ،إذ قللت من الت�أثري االيجابي
لليربالية التجارية على النمو� ،أو �أنها ربطت هذه االيجابية بتوفر عدد من ال�شروط.
فقد اثبت كل من مات�سوز و تا�س �أن االنفتاح التجاري يح�سن النمو يف ال�صناعات
املوجهة للت�صدير لكنه ي�ؤدي �إىل نزف املوارد يف القطاعات الأخرى� ،14أما دوالر وكراي اللذان
در�سا �أو�ضاع  24دولة نامية معوملة حديث ًا يف �آ�سيا و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا ،فتبني لهما �أن
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ح�صة الفرد منت مبعدل مت�سارع مع زيادة حجم التجارة ( من� %1,4سنوي ًا يف ال�ستينات
�إىل  %5يف الت�سعينات) ،لكن ذلك �أتى يف �إطار انفتاح جتاري م�ضبوط حتت �سقف �سيا�سات
اقت�صادية كل ّية قوية وحذرة (مث ًال �إ�صرار ال�صني على تقومي خمف�ض لقيمة عملتها) .مع
العلم ان معدل منو الدخل الفردي تراجع يف الدول املتقدمة من  %4,7يف ال�ستينات �إىل %2,2
15
فقط يف الت�سعينات.
وقد وجد غو�ستافون و�ساغ�سرتوم � ّأن الت�أثري الإجمايل لليربالية التجارية على منو
الإنتاجية مرتبط بحجم الفوائ�ض املعرفية الناجتة عن توظيف خمرجات البحث والتطوير
 R&Dيف الإنتاج� ،16أما �شن و رافاليون ،فتو�صال �إىل � ّأن اثر االنفتاح التجاري ال يكون ايجابي ًا
على كل ال�شرائح �إال �إذا ترافق مع �سيا�سات مالئمة خلف�ض الفقر وزيادة امل�ساواة .ف�إذا �أخذنا
مث ًال ثالثة مناطق تتميز بقدر متقارب من االنفتاح التجاري جند �أن ن�سبة ال�سكان الواقعني
حتت خط الفقر الأعلى والأدنى �شهدت هبوط ًا دراماتيكي ًا يف �شرق �آ�سيا (من  %57,7عام
� 1990إىل  %14,9عام  )2001لكن يف املقابل طر�أت زيادة حمدودة على هذه الن�سبة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا 17ما يعد م�ؤ�شر ًا على الآثار ال�ضارة ل�سيا�سات النمو
الريعي وللتبعية املالية ال�سائدة يف دول هذه املنطقة.
ويف درا�سة عن منو االقت�صاد ال�صيني يف املدة  2010-1952ظهر �أن الإنتاجية
العامة لالقت�صاد ال�صيني تراجعت قلي ًال مع ات�ساع نطاق جتارة ال�صني مع العامل ن�سبة �إىل
ناجتها الإجمايل 18.وي�ستفاد من التحليل القيا�سي لعينات من الدول �أن ا�ستجابة النمو لزيادة
حجم التجارة لي�س موحد ًا ،حيث ت�ستفيد منه البلدان الأقل منو ًا �أكرث من البلدان النامية
الأخرى ،لكن حتى يف احلاالت التي ينعك�س فيها االنفتاح �إيجابا على النمو ف�إنّه يزيد من
19
اله�شا�شة االقت�صادية لهذه الدول ويعر�ضها خلطر ال�صدمات التجارية.
ويف الوقت التي تبني فيه بع�ض الإح�صاءات وجود عالقة ايجابية بني االنفتاح
التجاري وخف�ض الفقر ،تغدو العالقة �ضعيفة بل حتى عك�سية بني حجم التجارة من جهة
وامل�ساواة يف توزيع الدخل من جهة ثانية .فباالعتماد على معطيات البنك الدويل يتبني �أن
البلدان التي حررت جتارتها يف العقدين الأخريين من القرن الع�شرين وعرفت منو ًا مرتفع ًا،
متكنت من خف�ض الفقر بن�سب متفاوتة لكنها عانت يف الوقت نف�سه من تدهور يف معايري
امل�ساواة .ففي ال�صني مث ًال تقل�صت �أعداد الفقراء �إىل الن�صف بني عامي  1990و  2001لكن
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معامل جيني ( Giniالذي يقي�س عدم امل�ساواة يف توزيع املداخيل) ارتفع فيها من � %30,57إىل
 %36,33يف املناطق احل�ضرية ،ومن � %24,78إىل  %33,33يف املناطق الريفية ..وقد احت�سب
ميالنوفيك معامل جيني على م�ستوى العامل بالتزامن مع انطالقة العوملة  ،فوجد �أنه �سجل
ارتفاع ًا من  %62,5عام � 1998إىل  %66عام .1993
حت�سن م�شروط
يرى �أن�صار الليربالية التجارية �أنها مفيدة للفقراء لأنها تزيد حجم اال�سترياد من
الدول الأكرث فقر ًا ،ب�سبب امتالك هذه الدول مزايا تفا�ضلية يف �إنتاج �سلع حتتاج �إىل عمالة
غري ماهرة� .إال �أن عدد ًا من االقت�صاديني حتدوا هذه املقولة (مثل دان دافي�س و بات�شي مي�شرا
وغريهم )...و�أظهروا �أن العمال غري املاهرين ال ي�ستفيدون غالب ًا حترير ال�سيا�سات التجارية.
ثم �إن ح�صول الفقراء على ن�صيب معتد به مكا�سب العوملة لي�س �أمر ًا تلقائي ًا ،بل
يتطلب توفر عدد من ال�شروط ،ومنها:20
�أو ًال � :أن يرتافق التحرير االقت�صادي مع �سيا�سات حكومية م�ساعدة ومكملة،
تن�صف حمدودي الدخل وتتعامل مع العوار�ض اجلانبية ال�سلبية الناجتة عن حترير
التجارة اخلارجية .ففقراء الهند وكولومبيا وزامبيا مث ًال ا�ستفادوا من العوملة بعد
�أن فتحت �أمامهم �أ�سواق االئتمان والتقنيات املعرفية � ،21 know-howأما يف لبنان
فقد �أدى خف�ض الر�سوم اجلمركية دفعة واحدة على �آالف �أ�صناف ال�سلع امل�ستوردة
عام � ،2001إىل الإ�ضرار بال�صناعات الوطنية التي ان�ضم العديد من العاملني
فيها �إىل �صفوف العاطلني عن العمل �أو ا�ضطروا �إىل الهجرة.
ثاني ًا � :أن ال تتمركز عوائد االنفتاح كما يحدث عادة يف قطاعات الت�صدير
واملجاالت التي جتذب اال�ستثمار الأجنبي ،فهذا قد يفيد الفقراء العاملني يف هذه
القطاعات لكنه لن يفيد غريهم من املنخرطني يف �أن�شطة �أخرى.
ثالث ًا � :أن يرتافق التحرير االقت�صادي مع احتياطات فعالة يف مواجهة الأزمات
املالية العابرة للحدود والتي تكبد الفقراء �أكرث من غريهم �أثمان ًا باهظة .ففي
اندوني�سيا ارتفع الفقر مبعدل  %50بعد �أزمة ال�صرف الأجنبي يف عام .1996
وتبني الإح�صاءات �أن االنفتاح املايل يقود �إىل تقلبات �أكرب يف اال�ستهالك والناجت
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يف البلدان منخف�ضة الدخل ما مل تتبع هذه الدول �سيا�سات ا�ستقرار اقت�صادي.
رابع ًا� :أن ال يكتفي بال�سيا�سات التي ت�ستهدف الفقراء ب�صورة مبا�شرة فهذه
قد حت�سن �أو�ضاع الأ�سر امل�ستهدفة لكنها قد ت�ؤدي من ناحية ثانية �إىل هبوط ا�سر
�أخرى من فوق خط الفقر �إىل ما دونه.
ثالثاً :النمو وامل�ساواة :هل من ترابط �سببي؟
�إذا �سلمنا جد ًال ب�أن الليربالية املالية والتجارية تعظم النمو ،فهل �أن النمو نف�سه
يعمل دائم ًا ل�صالح الفقراء ويقلل من �سوء توزيع الرثوات واملداخيل ؟
كان هذا ال�س�ؤال هو ال�شغل ال�شاغل لعلماء االقت�صاد واالجتماع ط��وال القرن
املا�ضي .وجرى ا�ستنفاد احلجج النظرية و املقارنات الإح�صائية بني من يرى عالقة ايجابية
بني النمو والعدالة االجتماعية وبني من يرى العك�س .ويف الإثناء برزت مغالطتان خطريتان :
املغالطة الأوىل  :هي النظر �إىل التباين االجتماعي على �أنه �ضروري للنمو ،لأنه
يعرب عن مرحلة تاريخية من مراحل التطور االقت�صادي ال بد من التعاي�ش معها كما هي ،و�إال
�صار �صعب ًا االنتقال �إىل املراحل التالية .لكن هذه احلكمة التقليدية نالت ن�صيب ًا من النقد يف
عدد من الأعمال التي ناق�شت تداعيات العوملة يف الن�صف الأول من ت�سعينات القرن املا�ضي،
و أ�ف��ادت بوجود ارتباط  correlationعك�سي بني عدم امل�ساواة والنمو االقت�صادي ،22ون�شري
هنا على وجه اخل�صو�ص �إىل درا�سة تابليني التي �شملت عينة كبرية من الدول وا�ستخدمت
�سال�سل زمنية تاريخية متتد على مدى مئة وخم�سني �سنة بني عامي  1830و  ،1985ليخل�ص
23
�إىل �أن التفاوت االجتماعي ي�ؤثر �سلب ًا على النمو.
املغالطة الثانية  :و تت�ضمنها الفر�ضية ال�شهرية امل�ستخل�صة من درا�سة �أجراها
�ساميون كوزنت�س على عينة وا�سعة من البلدان ،والتي �أظهرت وجود عالقة  Uاملقلوبة ،بني
ح�صة الفرد من الناجت املحلي القائم  GDPوم�ستوى عدم امل�ساواة يف توزيع املداخيل� ،أي �أن
عدم امل�ساواة يزداد يف مراحل النمو الأوىل ثم يبد�أ باالنخفا�ض بعد �أن يتجاوز معدل الدخل
الفردي امل�ستوى املتو�سط .ويف�سر ذلك ب� ّأن التباين بني الفئات االجتماعية والأفراد يتفاقم
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يف مراحل التنمية الأوىل ب�سبب التمدين  Urbanizationوالت�صنيع ،لكن بعد تخطي عتبة معينة
ً 24
تبد أ� امل�ؤ�شرات بالتح�سن جمددا.
وحتى نهاية الربع الثالث من القرن املا�ضي بدت فر�ضية كوزنت�س �صحيحة ،لكن
بعد ذلك بد�أت الأمور تتغري حيث �سجل تدهور يف امل�ساواة عند كل م�ستوى من م�ستويات
الدخل .وعلى �سبيل املثال ف�إن متو�سط �أجور ال�شريحة الع�شرية العليا للأجور قيا�س ًا �إىل
متو�سط �أجور ال�شريحة الدنيا ارتفع يف كل من الواليات املتحدة واليابان وبريطانيا من 3,8
و  2,5و � 2,6أ�ضعاف عام � 1980إىل  4,5و  2,8و  3,3على التوايل عام  ،1990بالرغم من
ت�صنيف هذه البلدان �ضمن �أعلى درجات �سلم الدخل و التنمية.
وحتى وقت قريب �ساد اعتقاد وا�سع بني االقت�صاديني ب�أن هناك مبادلة بني العدالة
االجتماعية والنمو� ،أي � ّأن حتقيق احد الأمرين ال بد وان يتم على ح�ساب الآخر .وذلك ل�سببني:
الأول :هو �أن �إعادة التوزيع ت�ؤدي �إىل جتزئة اال�ستثمارات ما يقلل من قدرة املنتجني على
التوظيف يف املجاالت الرائدة واالبتكارات اجلديدة .والثاين :هو �أن حتويل الأ�صول واملداخيل
من ال�شرائح العليا �إىل ال�شرائح الدنيا ي�ؤدي �إىل ما يعرف باخلطر الأخالقي Moral Hazard
الذي ين�ش أ� عن �إح�سا�س الفئات امل�ستفيدة من �إعادة التوزيع �أن بو�سعها حت�سني مكا�سبها دون
25
�أن ت�ضطر �إىل زيادة �إنتاجيتها.
لكن هذا التحليل وغريه يتنا�سب مع منوذج النمو الكال�سيكي الذي يفرت�ض من
جهة ثبات العالقة بني ر�أ�س املال والعمالة ،ويرى من جهة ثانية �أن النمو ينتج عن زيادة حجم
وكمية املدخالت املادية الداخلة يف عملية الإنتاج ولي�س عن �أي �شيء �آخر .بيد ان نظرية
النمو اجلديدة 26مل تعد تربط النمو بحجم الر�أ�سمال �أو العمالة ،بل بزيادة الإنتاجية العامة
لالقت�صاد  TFPالتي ين�سب �إليها الف�ضل يف حتقيق ثلثي النمو االقت�صادي املحقق حالي ًا يف
27
العامل.
ثم ان �صحة التربيرات ال��واردة �أع�لاه عن كون عدم امل�ساواة مالئمة للتنمية،
ت�ستدعي توفر �شروط نادر ًا ما تتحقق يف �أي من االقت�صادات املعا�صرة ،ك�أن ت�سود املناف�سة
التامة يف �أ�سواق ال�سلع واخلدمات� ،أو �أن تتم عمليات التمويل يف �إطار �سوق ائتمان متكاملة
 Perfect Capital Marketومفتوحة �أمام اجلميع .وكمثال على �ضعف املناف�سة نورد بع�ض ما
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جاء يف تقرير جتارة متوازنة ال�صادر عن هرني�ش بول و مي�سريور عام  2010والذي ا�ستنتج
�أن التجارة الدولية لي�ست حرة كما ُيعتقد ،فهناك �شركة واحدة مث ًال ت�ستحوذ على ربع �سوق
الذرة العاملي وتهيمن ع�شر �شركات على ن�صف مبيعات البذور يف العامل ،و ع�شر �شركات
�أخرى على  %80من ال�سوق العاملي للمبيدات.
ف�ض ًال عن ذلك ال ي�أخذ هذا التحليل باحل�سبان الآث��ار ال�ضارة التي ميكن �أن
يرتكها التفاوت االجتماعي على ا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،كما يتجاهل باملقابل الوفورات
اخلارجية  Externalitiesالناجتة عن احلد من الفقر وحت�سني م�ستوى الإن�صاف يف قطاعات
ال�صحة والتعليم واخلدمات الأ�سا�سية ،والتي تنعك�س �إيجابا على االقت�صاد ككل ولي�س على
هذه القطاعات وحدها.
� ّإن القول ب�أن عدم امل�ساواة مفيدة للنمو يف مراحل التنمية الأوىل ،يهمل الأداء
الالفت لبع�ض البلدان التي اتبعت �سيا�سات منو من�صف للفقراء تت�ضمن �إجراءات �إعادة
توزيع فعالة 28.وهو يتجاهل حقيقة �أخرى هامة ب�أن حتقيق قدر اكرب من العدالة يف توزيع
الدخل ،ي�سمح للفقراء ب�أن يزيدوا �إنفاقهم على تكوين ر�أ�س املال الب�شري وحت�سني ثروتهم
املعرفية التي تعد اليوم عام ًال ال غنى عنه للنمو ،29يف ظل التحول نحو اقت�صاد املعرفة.
رابعاً  :من عقيدة النمو �إىل التنمية املن�صفة
منذ ثمانينات القرن املا�ضي تولت ‘عقيدة النمو’ تقدمي مربرات نظرية للعديد
من ال�سيا�سات ،مثل حرية التجارة العاملية واملناف�سة الدولية على خف�ض ال�ضرائب ،وتقلي�ص
موازنات الإنفاق االجتماعي ،ومع �أن جتربة ثالثة عقود من التفوق الليربايل بينت على نحو
ال يقبل ال�شك عيوب ونواق�ص ما ميكن �أن ي�سمى ‘ديانة ال�سوق’ ف�إن جمابهة و�صاياها بل
جمرد جمادلتها حمفوف بتهم اجلمود الفكري والرجعية .فهل �أثمرت عقيدة النمو هذه وما
الذي فعلته حتى الآن؟
لقد �أظهرت جتارب ال�سنوات املا�ضية �أن زيادة النمو مت على �أ�سا�س االنتقا�ص من
رفاهية املجموعات التي يقع على عاتقها رفع م�ستويات الإنتاج وخ�صو�ص ًا العمال 30.فعلى
�سبيل املثال زاد الإنتاج العاملي ثالث مرات ونيف تقريب ًا بني عامي  1975و  ،2010ويف الوقت
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نف�سه ت�ضاعف جمموع العاطلني متام ًا عن العمل حوايل �أربعة مرات ،لن�شهد بداية ما يطلق
عليه حقبة ‘النمو بال وظائف’ .Jobless Growth
وال�س�ؤال ال�صحيح كما يفرت�ضه باولو فرم 31هو كيف ومتى ميكن النمو �أن يحقق
امل�ساواة ؟ وهذا يف مقابل اال�ستفهام التقليدي عما �إذا كان النمو ي�ساعد �أ�ص ًال على حتقيق
الإن�صاف .والإجابة التي ميكن �أن نخل�ص �إليها يف نهاية هذا الدرا�سة هو �أن حتقيق العدالة
يفرت�ض وجود �سيا�سات هادفة ،ال االعتماد على �آليات ال�سوق وحدها ،ما ي�ستدعي �أي�ض ًا خو�ض
�صراعات �أو م�ساومات جماعية �شاقة تكون نتيجتها تغليب �سيا�سات انفتاح �أكرث �إن�سانية واقل
�إجحاف ًا عو�ض ًا عن التم�سك بالليربالية اجلديدة التي �أعادت العامل �إىل االنطالقة اخل�شنة
والقا�سية للر�أ�سمالية يف القرن الثامن ع�شر.
ويف اخلال�صة
لقد خيبت العوملة النيوليربالية �أن�صارها وا�ستنفدت حججها يف حقبة زمنية
ق�صرية ن�سبيا ،فالنمو ال��ذي حققته ال��دول ال�صناعية يف ظلها ك��ان اق��ل من ن�صف ما
حققته هذه الدول نف�سها يف الربع الثالث من القرن املا�ضي عندما �سادت ر�أ�سمالية ال�سوق
االجتماعية ودولة الرفاه ال�شامل .هذه اخليبة جند �صداها يف الأبحاث التي تتبعت الآثار
االجتماعية لالنفتاح املايل والتجاري وعر�ضت هذه الدرا�سة لبع�ض منها ،ففي الن�صف الأول
من الت�سعينات خل�صت معظم الأعمال التطبيقية والقيا�سية �إىل وجود عالقة ايجابية بني
االنفتاح التجاري وكل من النمو وخف�ض الفقر مع تفاوت يف تقدير �أثرها على امل�ساواة ،ويف
الن�صف الثاين من العقد نف�سه بد أ� الت�شكيك ب�آثار العوملة على الفقر وامل�ساواة دون النمو.
اما يف العقد الأول من الألفية الثالثة ف�إن دور الدولة �صار يف العديد من الدرا�سات العامل
الرئي�سي يف احلكم على نتائج العوملة يف املجاالت الثالثة (النمو ،الفقر وامل�ساواة) .وي�سود
اعتقاد الآن ب�أن املزج بني قدر من االنفتاح التجاري واملايل وم�ستوى من ال�سيا�سات احلكومية
التدخلية هو الذي يخفف من التبعات ال�سلبية للنيوليربالية ويقلل من خطاياها االجتماعية.
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الذات الناطقة
حوار مع املُح ِّلل النف�سي

م�صطفى �صفوان
	�أجراه وق ّدم له

علي جنيب �إبراهيم
جرى هذا احلوار يف ع ّدة جل�سات بد�أت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ,2011وانتهت يف
نهاية �شهر ني�سان�/أبريل عام  .2012كنتُ �أُح ّدد مواعيدها يف بداية فرتة بعد ُّ
الظهر حيث
�آتي �إىل منزل م�صطفى �صفوان الكائن يف �أحد �شوارع الدائرة ال�ساد�سة من باري�س ،يبد�أ
من �ضفاف ال�سني وينتهي ببولفار �سان-جرمان غري ٍ
بعيد عن الأوديون حيث حتت�ضن
املقاهي لقاءات الكتّاب والفنّانني واملُفكّرين� .أ�صعد �إىل الطابق الرابع لأراه واقفاً �أمام
الباب ي�ستقبلني بابت�سامته الأبوية ،ويدعوين للجلو�س ،وقبل �أن ي�أخذ مكانه ُمقابلي كي
ن�شرع يف احلوارُ ،يهيئ للجل�سة ج ّواً ُي�ضفي عليها طا َبعاً ُم�ش ِّوقاً تتخ َّلله نوادر احلديث،
توج�سي من اخلو�ض يف التحليل النف�سي �إىل عفوي ٍة يف تو�سيع
والنكات الطريفة .فينق ِلب ُّ
جمال الأ�سئلة ،و َفتْح �آفاقها لت�شمل ق�ضايا تنط ِلق من �أد ِّق ُمك ِّونات الذات �إىل عالقات
مما �أوجب تق�سيم املُقابلة �إىل �أربعة �أق�سام من
الإن�سان ال�شاملة يف جماالت احلياة كا ّفةّ .
�ش�أنها �أن تُق ِّدم فكرة �شاملة عن ِفكر م�صطفى �صفوان ،ومنهجه ،ور�ؤيته �إىل العامل.

1

من جما ِل�س ُ
الظرفاء �إىل جل�سات التحليل

�س�أبد�أ ُمقابلتنا هذه بال�س�ؤال عن رحلتك الطويلة مع التحليل النف�سي وما
�سبقها من ن� أش� ٍة وتكوين .ذلك �أنّ اختيار درا�سة هذا االخت�صا�ص النادر يف �أربعينيات القرن
الع�شرين يدعو �إىل اال�ستغراب بقدر ما يتط َّلب انفتاحاً اجتماعياً وم�ستوى ثقافياً ُمع ّينَني
كان ال ُب ّد منهما يف املجتمع امل�صري .فما البذور الأوىل لهذه التجربة ،وما الظروف التي
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م�صطفى �صفوان

�أحاطت بها ،وكيف بد�أ م�سا ُرها ؟
النقطة الأ�سا�سية � ّأن الفرتة التي تر ّبيت خاللها يف م�صر ،بني الع�شرينيات و�أوائل
الثالثينيات من القرن املا�ضي ،تتطابق مع ما ُي�س ّمى بع�صر ُّ
الظ َرفاء .مت َّيز هذا الع�صر ب�أُنا�س
ُمغ َرمني �إىل ح ّد الو َلع ب��الأدب ،ومعرفته ،واخلربة فيه .كانت �أحاديثهم ك ّلها �أحاديث عن
أهم ،يف ك ّل هذا ،هو ا�ستخدام الكالم مبهارة،
روايات ،وتنا ُقل �أخبار ،وتعليقات نقديةّ .
لكن ال ّ
ُرتجم �إىل ِنكات تنت�شر يف
بل ي�أتي �أحيان ًا من طريقة ا�ستخدام حروف الك ِلمات التي كانت ت َ
م�صر ب�أكملها ب�سرعة الربق .كانت املجا ِل�س �أو املُم ِّثلون الأوائل لهذا النوع من احلديث ،ومن
التفكري يف الوقت نف�سه ،عبارة عن جمموعة من الأ�شخا�ص جتتمع يف مقهى يف اجليزة،
ي َّرت�أ�سها �أحمد �شوقي ،وكان من �أع�ضائها البارزين حافظ �إبراهيم ،وال�شيخ عبد العزيز
الب�شري ،وهو ج ّد طارق الب�شري .كان ه�ؤالء معروفني ب ِنكاتهم التي ما �إن تخرج من �أفواههم
تعم وادي النيل ك ّله .و�س�أحكي ّ
لك النُكتة التي تظ ّل حا�ضرة يف ذهني من هذه النكات.
حتى ّ
«ذات م ّرة كانوا جمتمعني يف جل�سة ،فجاء �أحد الأزهر ِّيني ،من ُعمر البِ�شري هو
يتمحك .والظاهر �أنّه رجل ف�ضويل دف َعته رغبة ِّ
االطالع �إىل اكت�شاف ما
ال�شيخ عبد العزيزّ ،
لكن ملّا ر�أى على
وراء ال�سمعة التي تتم ّتع بها هذه املجموعة .فج َل�س هكذا ال ي�ش َرب وال يتك َّلمْ .
الطاولة زجاجة مكتوب عليها  ،XOكما ُيكتَب على زجاجة الكونياك� ،س�أل قائ ًال  :ما معنى
 ،XOفقال له ال�شيخ عبد العزيز الب�شري  :معناها ز َّي ‘�أ لف الم ميم’ يف القر�آن الكرمي !» فقد
لكن ال ُكفْر يف مثل هذا ُّ
الظ ْرف مُي َّرر ب�سهولة !
كفّره يف الإجابةَّ .
كان �أبي ُمد ِّر�س ًا وله جماعته �أي�ض ًا� .أذكر م ّر ًة �أنّه يف فرت ِة الغداء ،بني الثانية ع�شرة
والثانية بعد ُّ
كنت معه ومع ثالثة من زُمالئه الذين �أعرفهم وال تزال �أ�سما�ؤهم حا�ضرة
الظهرُ ،
يف ذاكرتي ،وهم الأ�ستاذ خفاجة ،والأ�ستاذ ع ّمار ،والأ�ستاذ عبد ال�شفيع من ال�سودان .كنّا
من�شي مع ًا باتجّ اه املطعم حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارقة التي تُ�س ّمى يف م�صر «�أ ّيالة» �أي قا ِتلة.
وكان الأ�ستاذ خفاجة قد فتح مظ ّلة بي�ضاء كبرية التّقاء احل ّر ال�شديد ،فقال له الأ�ستاذ عبد
ِ
ال�شفيع ،ال�سوداين الأ�سود �« :أيوه ِك َده ِ�ض ِّلنا يا عبد ال�شفيع !» .فانفجروا جميع ًا
بال�ضحك.
فت�ساءلت عن احلكاية التي كانت �سبب ِ
أدركت اللعبة
مما �أده�شني.
�ضحكهم .وف ّك ُ
رت ،ف� ُ
ُ
ّ
ال�ض ّل’ ،و‘ ُق ْدنا يف طريق ال�ضالل’! فاجلمع بني ِ
‘�ض ِّلنا’ � :أي ِ
اللفظية يف ِ
‘ال�ض ّل’
‘اعطنا ِّ
و‘ال�ضالل’ يف ك ِلمة واح��دة كان أ� َّول تف�سري مار�ستُه يف حياتي من دون �أن �أعلم ما معنى
التف�سري �أو � ّأي �شيء من هذا القبيل.
�شت وتع ّلمت يف هذا اجل ّو من ع�صر الظرفاء .وهذه هي الفرتة الوحيدة يف
�إذ ًا ِع ُ
تاريخ م�صر التي كانت اجلريدة فيها ب�أهمية الرغيف اليومي للنا�س .يعني كان هناك ر�أي
عام ُم�س َّي�س ُمن�ش ِغل بق�ضية ا�ستقالل الوطن ،ورفع اال�ستعمار .وكانت يف م�صر نه�ضة حقيقية
قادتها جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر التي تولىّ رئا�ستها �أحمد �أمني �أربعني عام ًا ،والتي
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احت�ضنت �أكرب �أقالم اللغة العربية .كانت هذه الأقالم تمُ ِّثل ع�صر النَّ�شيد الأخري للغة العرب ّية
ك�أقالم طه ُح�سني ،و�أحمد �أمني ،وعبا�س حممود العقّاد ،و�إبراهيم عبد القادر املازين ،و�أحمد
ح�سن الز ّيات ،وحم ّمد ال�صاوي ،و�أقالم امل ؤ� ِّرخني كح�سن �شريف .بالإ�ضافة �إىل الرتجمات
الها ّمة كرتجمة خريي �أبو ال�سعود ِ
�س �سليلة دوبرفي ّل Tess
رح َمه اهلل لرواية توما�س هاردي ِت ّ
 of the d’Urbervillesالتي كانت يف م�ستوى اخل ْلق و�أح�سن .كان عندنا ترجمات عديدة من هذا
النوع �أذكر منها ترجمة حممد ال�صاوي لأناتول فران�س .وهذا جانب �آخر من جوانب ع�صر
الظرفاء �أي�ض ًا الذي اتّ�سم بالن�شاط الثقايف.
ُ
دخلت اجلامعة التي
عرفت فيها �أ�ستاذَ ين  :الأ ّول هو يو�سف ك َرم
املُهِ ّم بعد ذلكُ ،
ُ
الذي كان من �أتباع الق ّدي�س توما الأكويني ،وقد �أتى �إىل باري�س كي ُي ِ
كمل درا�ساته العليا
لي�س يف ال�سوربون ،بل يف املعهد الكاثوليكي .وكان ر�أيه � ّأن ك ّل ما يخرج ع ّماقال الق ّدي�س توما
الأكويني �إنمّ ا هو �ضالل .وهذه نظرية يف الوجود ترتتّب عليها نظرية يف اللغة َمفا ُدها � ّأن
وظيفة اللغة ،يف نظرية �أر�سطو� ،أن تقول ما هو موجود ،وهذا هو الكالم ال�صحيح ،ولو قالت
ما لي�س موجود ًا ،فهذا هو الكالم اخلط�أ .ل ّأن قول ما هو غري موجود ِ
كذب.
والأ�ستاذ الثاين هو م�صطفى زيوار الذي بد أ� ي�شرح لنا �سنة  1940حتليل الأعرا�ض
املر�ضية النف�سية يف احلياة اليوم ّية  .La psychopathologie de la vie quotidienneوكان ُيحاوِل
أن�س
دائم ًا �أن ي�أتي ب�أمثلة باللغة العربية تُعادل الأمثلة التي كتبها فرويد باللغة الأملان ّية .ومل � َ
إحداه َّن �شهر الع�سل يف البو�سنة
ق�ضت � ُ
حتى الآن واحد ًا من هذه الأمثلة التي �ضربها لنا ْ :
رجعت ،ح ّدثت �صاحبا ِتها �أنّها ق�ضت �شهر ع�سل بديع يف ‘بو�سني’
والهر�سك ،يف البلقان .وملا ْ
والهر�سك .فدخل االع�تراف اجلن�سي يف اال�سم اجلغرايف ف�سكتت ! ل ّأن اال�سم اجلغرايف
يوحي ببو�سني واهر�سني.
كانت هذه طريقة زيوار يف البحث عن �أمثلة تُعادل �أمثلة فرويد .لأنّها مرتبطة
خ�ص�ص لك ّل ك ِلمة �أملانية ،ولك ّل
باللغة ارتباط ًا ع�ضوي ًا .وبغري ذلك ،لن يكون هناك ح ّل �إال �أن ُي ِّ
م َثل� ،صفحات يف ال�شرح الذي قد ال ي�ؤ ّدي الغر�ض .وبف�ضل هذه الطريقة ،والأمثلة التي كان
ي�أتي بها� ،
أ�صبحت يف حالة َمن يت�ساءل و ُيف ِّكر.
ُ
ّ
منهجه وطريقتَه ؟
يف حالة َمن
يختط َ
ال ،مل ي ُكن هذا يف تلك الفرتة .ف�أنا ال �أتك ّلم عن ُ�س ّك ٍة اتّبعتها؛ ل ّأن ال�س ّكة تتك ّون
و�ضع ال
عند الكالم يف التفكري ،وتُخلق بت�أثري رجعي� .إنمّ ��ا يته ّي أ� يل �أنني ُ
كنت �آن��ذاك يف ٍ
لل�ض ِحك .فاحلاجتان
�أعرف فيه �إن كانت اللغة مخُ رتَعة لتقول ما هو موجود� ،أم هي موجودة َّ
غري ُمتطابقتَني .وقد كان عندي اهتمام باللغة منذ زمن بعيد .ويف �سنة ُ ،1944قبيل انتهاء
احلرب ،و�صل �إىل م�صر فيل�سوف كبري من تالمذة لودفيك فيتغن�شتاين  Wittgensteinا�سمه
ويزدم ،وراح ُيح ّدثنا عن الفل�سفة التحليلية .ولذلك كانت بعثتي يف هذا االخت�صا�ص م� َّؤ�س�سة
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على اختيار الدكتور �أبو ال ُعال عفيفي رئي�س الق�سم املعروف ب�أنّه تلميذ نيكل�سون ،Nicholson
وح�ضر ب�إ�شراف نيكل�سون ر�سالة دكتوراه عن
وقد ترجم له كتابه عن الت�ص ُّوف الإ�سالميّ .
حميي الدين بن عربي .وتز ّوج بنت نيكل�سون ،وكانت معه يف الإ�سكندرية حيث كان ُيد ِّر�س.
لكن الذي
�إذ ًا د َّبر يل �أبو ال ُعال منح ًة كي �أذهب �إىل كمربدج لدرا�سة الفل�سفةّ .
يكن تقدير ًا كبري ًا ل�سامي علي
ح�صل � ّأن وزير الأوقاف ال�شيخ املراقي ،وكان رج ًال فا�ض ًال ّ
ح�صل على املنحة �أح ٌد
أحب �أن يعطيه املنحة .وهنا ه ّدد الدكتور عفيفي بالقول � :إن َ
الن�شّ ار ،ف� َّ
ح�صلت على املنحة .وطبع ًا �سامي الن�شّ ار مل يخ�سر
�آخر غري �صفوان ،ف�سوف �أ�ستقيل .وهكذا
ُ
لكن جامعة كمربدج هي التي مل تقبل .لأنّها كانت تُعطي
املنحة لأنّهم د ّبروا له منحة ثانيةّ .
�أولوية ُمطلقة لل�شباب الع�سكر العائدين من احلرب ،الذين يرغبون يف ا�ستئناف درا�ستهم.
لذا مل ي ُكن ممُ ِكن ًا معرفة ما ُ�ستف�ضي �إليه الأمور معهم؛ لأنّهم ال ُيريدون حتى �أن يقولوا َ
لك
�إن كانوا �سيقبلونك بعد �سنة �أو �سنتَني �أم ال .مل ي ُكن �أحد يعلم �شيئ ًا .ولهذا ال�سبب �أتيت �إىل
باري�س.
كنت برفقة الدكتور زيوار الذي بد أ� ُيك ِّلمني عن التحليل
ْ
لكن حني �أتيت �إىل باري�سُ ،
النف�سي .فقلت له ال مانع من درا�سة التحليل.
وهل كنتَ تعرف الفرن�سية �إىل جانب الإنكليزية ؟
كنت �أعرف الفرن�سية كلغة قراءة .لذا كان ينق�صني التعبري بها .غري � ّأن مارك
ُ
علي ،كان ثنائي اللغةُ ،يجيد الإجنليزية ب�شكل
�شلومبريجيه  ,Schlumbergerاملُح ِّلل امل�شرِ ف ّ
أجريت حتليلي .ويف �أثناء هذا التحليل� ،صار يل احلقّ يف
تا ّم؛ ل ّأن زوجته بريطانية .املُهِ ّم � ُ
�أن �أتر ّدد على اجتماعات جمعية التحليل النف�سي باعتباري طا ِلب ًا ,كمدر�سة باري�س للتحليل
النف�سي.Société Psychanalytique de Paris ,
هل هي اجلمع ّية التي ُيقال �إنّها مل تُق َبل يف اجلمعية الدولية للتحليل النف�سي
ب�سبب وجود جاك الكان  Lacanفيها ؟
ال ،هذه جمعية باري�س الأ ّم التي ما تزال موجودة حتى الآن والتي جاء زيوار و�أجرى
فيها التحليل قبل احلرب .كان فيها جاك الكان طبع ًا .وكان من تقاليدها حما�ضرة �شهرية
ٍ
اجتماعات �أُخرى يتح ّدث كثري ًا عن
كنت �أ�سمعه يف
فكنت �أح�ضرها و�أ�سم ُع الكان كما ُ
م�سائيةُ .
وجدت �أنّه ال�شخ�ص الوحيد الذي يتك ّلم عن
اللغة .فن�ش�أ ارتباط بني اهتمامي واهتمامه؛ �إذ
ُ
أنهيت حتليلي ،اخرتتُه ليكون املُح ِّلل املُ�شرِ ف� ،أي حينما �أبد�أ عالج
اللغة يف هذا املجال .وملّا � ُ
أخربت
الآخرين ،يكون هذا العمل يف �أ ّوله حتت �إ�شرافه .لذا
ذهبت �إليه بهذه ال�صفة .وملّا � ُ
ُ
محُ ِّللي �شلومربجيه باختياري ،حت َّم�س كثري ًا ووافق فور ًا من دون � ّأي تر ُّدد .وهكذا بد� ُأت العمل
مع الكان يف هذه الظروف ،يف �أواخر �سنة .1949
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وعندما �أنهيتَ الدرا�سةُ ،عدتَ �إىل م�صر ؟
أعدت فيها حت�ضري
فكنت قد تركت جامعة ال�سوربون بعد �أن � ُ
�أ ّما حني انتهت الدرا�سة ُ
�إجازة جامع ّية ،كما ح�صلت على دبلوم الدرا�سات ال ُعليا بالتزا ُمن مع ان�شغايل الكامل بالتحليل.
لذلك مل َي ُعد ه ّمي حت�ضري الدكتوراه .ل ّأن التقاليد كانت تقت�ضي تقدمي ر�سالة يف التحليل
كنت أُ�عالجِ ه حتت �إ�شراف
النف�سي عن حالة م َر�ض ّية ُمع َّينة .لذا � ُ
أعددت ر�سال ًة عن مري�ض ُ
الكان .خالل هذه الفرتة ح�صل االنق�سام يف جمعية التحليل ،وحت َّولت �إىل اجلمعية الفرن�س ّية
مت
للتحليل النف�سي  .Société Française de Psychanalyseفرتكت جمعية باري�س ،بعد �أن ق ّد ُ
دت �إىل م�صر �سنة  .1954وما �إن و�صلت حتى وقعت الكارثة بقيام ثورة ُمبا َرك.
وع ُ
ر�سالتيُ ،
تق�صد ثورة عبد ِ
النا�صر ...؟!
ماه َّم كلُّ ْن من ماركة واحدة !’ فمبارك امتداد لتلك الفرتة حتى ٍ
وقت قريب...
‘�آهُ ،
�إذ ًا بعد حكاية ق�صر عابدين واال�ستيالء على احلكم ،تغيرَّ ك ّل �شيء .ففي �أ ّيام فاروق ،كان
بالإمكان �أن يخرج املرء من م�صر ويعود �إليها كما يريد ،ي�شرتي الكتُب التي ُيريد وما �إىل
ا�صر ًا بالرقابة على ك ّل �شيء  :على اخلروج امل�شروط بت�أ�شرية
ذلك .وعليه،
ُ
وجدت نف�سي محُ َ
كنت ُم�شرتِك ًا
من اجلهة التي �أعمل معها ،والرقابة حتى على احل�سابات امل�صرفية .فقد ُ
يف  Basic Booksحيث ُير�سلون يل قوائم الكتُب ،ف�أختار منها ما �أُريد �شراءه ُث َّم �أطلب من
التوا�صل مع العالمَ
امل�صرف �أن ُيح ِّول لهم ثمنَها كي ُير�سلوها يل .وبذلك كان يف الإمكان
ُ
ّ
واالطالع على �آخر البحوث واملن�شورات.
لكن يف العهد اجلديد ،مل ي ُعد هذا ممُ ِكن ًا .ف�شراء الكتُب غري ممُ كن ،واال�شرتاك
ْ
وحده
يف املج ّالت غري ممُ كن .ومن َّثم ر� ُ
أيت نف�سي معزو ًال؛ ل ّأن املُح ِّلل النف�سي ال يتك ّون هكذا َ
مع الدكتور زيوار بمِ ُ فرده� .أ�ساتذتي كانوا هنا يف فرن�سا .فتذ ّمرت ج ّد ًا من الو�ضع .وكانت
الإمكانية الوحيدة للخروج �أن �أعمل يف اجلامعة خم�س �سنوات .وهكذا
ق�ضيت هذه امل ّدة مع
ُ
الدكتور زيوار يف ترجمة تف�سري الأحالم انتظار ًا للرجوع �إىل فرن�سا.
وح ْ�سب ،بل دفعني �إليه �شعوري بالق َرف
مل تُ�سهِ م يف رجوعي الأح��وال
اخلا�صة َ
ّ
من البالد نف�سها؛ ل ّأن احل ّكام اجل ُدد ب��د�ؤوا ب�شعا ٍر جديد هو ‘االحتاد والنظام والعمل’.
االحتاد والنظام والعمل يعني ‘�سنتعاطى معك باجلزمة !’ هذه هي ترجمة ال�شعار .وحكاية
‘ارفع ر�أ�سك’ ،التي كانت ُمتدا َولة �آنذاك ،كالم فارغُ .يقال � ّإن �شخ�ص ًا رف�ض �أن يرفع ر�أ�سه،
ف�سجنوه �سنتَني عقاب ًا .ارفع ر�أ�سك يا �أخي ! وكانت �سابق ُة �إعدامِ ِ
عام َلني �شنق ًا لأنّهما �أ�ض َربا.
إعدام علن ّي ًا يف َكفر
�إذ مل ن�سمع �أبد ًا � ّأن عقوبة الإ�ضراب مُي ِكن �أن تكون الإعدام ؟! وكان ال ُ
كنت �أم�شي مع �أحد �أ�صدقائي لي ًال يف القاهرة ،ا�سمه خابر فاكر،
الد ّوار ! وما �أزال �أذكر �أنني ُ
فقلت له  :ا�سمع يا خابر ! حني يبد�أ النا�س يف ب َلد يخافون على حياتهم ،فال تنتظر منه أ� ّية
ُ
ُ
حاجة�‘ .أنا ما�شي’� .س�أهاجِ ر.
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رجعت �إىل
�إنمّ ا �أنا نف�سي مل أ� ُكن �أنوي الهجرة �أبد ًا .وال �أَ ُع ّد نف�سي ُمهاجر ًا لأنني
ُ
لكن االنف�صال بيني وبني م�صر زاد على م ّر الأيام
كنت قد �أَ ِن�ستُه .و�صار بلدي الثاينّ .
ب َلد ُ
نظر ًا ملا ر�أيته من ُمبارك .ولوال هذا الربيع الذي ال �أحد يعرِ ف �إن كان �سيبقى كذلك �أم
�شعرت �أنني �أحمل م�صر ّيتي كعبء كريه .مع �أنني مل �أتنازل عنها ،وال
�سيتح َّول �إىل خريفَ ،ل ُ
الوحيدين ماتا،
�صديقي
مُي ِكن �أن �أتنازل عنها .ف�أنا �أع ُّد نف�سي م�صر ّي ًا يف املح ّل الأ ّولُ .ث ّم � ّإن
َ
َّ
لذلك ال �أط�أ �أر�ض م�صر ،لأنّه مل ي ُكن يل غريهما .هذانِ ال�صديقانِ كانا �أي�ض ًا من ع�صر
ُ
الظ َرفاء .ال ُب ّد �أنّك تعرِ ف �أحدهما وهو ُلطفي اخلويل.
طبعاً ،لطفي اخلويل معروف .ومن الثاين ؟
والثاين هو حممد عودة� .أمثال هذين ال�صديقَني رحلوا .ومع رحيل الأح ّباء ت�شعر
رحل ،ولي�س ل ّأي �س َب ٍب �آخر.
بالغربة .و�أنا �أ�شعر �أنني غريب يف م�صر ل َّأن جيلي َ
هنا �س�أ�ستفهِم عن موقف ك ّل من اخل��ويل وع��ودة من ث��ورة ال�ضباط الأح��رار،
ف��الأ ّول ،على ح ّد علمي ،عار�ض عبد النا�صر ودخل ال�سجن وبقي ُمعار�ضاً حتى يف �أوائل
عهد �أن��ور ال�سادات ،بينما ك��ان الثاين ُمتح ِّم�ساً لها .فهل كانت ال�صداقة ف��وق اختالف
املواقف ال�سيا�سية ؟
طبع ًا تباينت املواقف من ثورة عبد النا�صر ،وقد م ّثل ال�صديقَان حممد عودة
و ُلطفي اخلويل َم ِ
نطقَني يف تقييمها� .إذ ر�أى فيها حم ّمد عودة امتداد ًا للحركة الوطنية،
مبعنى � ّأن اال�ستقالل جاء على �أيدي ال�ض ّباط الأحرار .ومن هنا حت َّم�س لها ،وزاد يف ِ
حما�سه
التغيريات ذات االتجّ اه اال�شرتاكي كالإ�صالح الزراعي الذي نزع الأرا�ضي من كبار املُ ّالك
ُ
ُ
الإقطاع ّيني ووزّعها على الف ّالحني .وكذلك قانون منْع رفع �أجور ال�س َكن الذي ما يزال �ساري
مما ح ّول البالد �إىل ُركام نتيجة انعدام ال�صيانة .فكيف تطلب
املفعول ومل مُ َي ّ�س حتى الآنّ .
من �صاحب �شقّة مث ًال �أن ُي ِّبدل زُجاج النافذة و�أنت تدفع له ع�شر جنيهات �أجر ال�شقّة يف
ال�شهر ؟! لقد تبينّ يف تلك الفرتة � ّأن هذا القانون مل�صلحة ال�شعب ،فاندفع حممد عودة وغريه
ُي ِ
نا�صرون الثورة من هذا املُنط َلق.
لكن كان هناك منطق ثانٍ مُي ِّثله ُمنط َلق ُلطفي اخلويل الأكرث َم ْي ًال �إىل ال�شيوعية.
ْ
فمن وجهة النظر هذه ،بد�أت الثورة ب�شنق ُع ّمال لأنّهم �أ�ضربواُ .ثم � ّإن الإ�صالحات ذات
الطابع اال�شرتاكي كانت دمياغوجيةُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن م�س�ألة اال�ستقالل امل�شروط مل
نحا�س  :لو عرفنا � ّأن اال�ستقالل �سيكون على
ُيوافق عليها حزب الوفد .حيث قال البا�شا ّ
هذا ال�شكل ،لحَ �صلنا عليه منذ زمن طويل .نقطة اخلالف � ّأن فاروق كان م ِلك ًا على م�صر
لكن عبد النا�صر تخ ّلى عن ال�سودان .لذلك
وال�سودان ،وكانت بريطانيا تعرتِ�ض على ذلكّ .
�أثار ا�ستياء الوفد ِّيينِ .
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عدم االنحياز التي التزم بها
غري � ّأن حم ّمد عودة و ُلطفي اخلويل كانا مع �سيا�سة َ
عبد النا�صر� .إنمّ ا جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن �أ ّول من تولىّ عبد النا�صر ت�أديبهم هم ال�شيوعيون
زج ُمعظ َمهم
الذين كان عندهم جم ّلة با�سم احلزب هي الراية .فبدء ًا من عام �سنة ّ 1954
يف ال�سجون ومنهم ف�ؤاد مر�سي ،و�إ�سماعيل عبد اهلل ،و�سعد زهران .أ� ّما لوي�س عو�ض فكان
ُم�ستق ًال دوم ًا ،لكنّه ُعرِ ف ب�أنّه ي�ساري .لذا ُقبِ�ض عليه و�أُ ِ
ال�سجن.
دخل ِّ
نعم اختلفت الآراء واملنطلقات من ثورة عبد النا�صر ،غري � ّأن ه�ؤالء الذين ذكرتُهم
كانوا من جماعة الظرفاءُ ،ظرفاء الع�صر �أو املُت�أ ِّدبون كما ُيقال يف الفرن�سية les lettrés؛ �إذ
كان ُمعظمهم �أدباء خفيفو الظ ّل ُ
حكيت ّ
لك �آخر ك ِلمة قالها
وظرفاء .ول�ست �أدري �إن ُ
كنت قد ُ
حم ّمد عودة قبل �أن ميوت ؟!
«حني كانت �إ�سرائيل ِ
تق�صف بريوت �سنة  ،2006كان حممد عودة يف امل�ست�شفى
فاقد ًا ك ّل ق��درة على احلركة ،وعلى الكالم .وكنّا نذهب �إىل امل�ست�شفى لنعقد اجلل�سات
التي اعتدنا عليها يف بيته حيث يح�ضر ُ�شعراء وك ّتاب و ُمريدون –وكان حممد الأبنودي من
ُمريديه .ويف حلظة من حلظات ا�ستعادته الوعي ،جاءت ممُ ِّر�ضة �شا ّبة وربتت على ك ِتفه،
وقالت له  :هل تعلم يا�أ�ستاذ عودة أ�نّني من املُعجبات َ
بك ؟! فقال لها � :سيبي يل عنوانك».
ومات بعد حني.
َ
لكنْ حني ُعدتَ �إىل فرن�سا بعد ذلك ،هل كنتَ عازباً �أم ُمتز ِّوجاً ؟
جت من م�صرية كانت هي نف�سها موفدة يف بعثة �إىل فرن�سا
كنت ُمتز ِّوج ًا .تز ّو ُ
الُ ،
يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب �سنة  .1948وقد جاءت �إىل فرن�سا برفقة �أحد �أ�صدقائي
هو �سامي علي .فذهبت ال�ستقبال �سامي علي يف حمطة ليون ،وكان مع زميلته قا ِد َمني من
مر�سيليا .ووقعت لهما م�شكلة حني �صعدا القطار يف ليون �إذ ُ�سرقت �أَم ِت َعتهما .فرحت معهما
ملُتابعة عملية البحث عن الأمتعة يف املكاتب .وهكذا تع ّرفت عليها ،وكان ا�سمهاِ ،
رحمها اهلل،
نعمت العرب .وتع ّمقت عالقتنا ،وامتدت ،وتز ّوجتها يف �شهر �شباط/فربارير �سنة � .1952أي
كنت متز ِّوج ًا وعندي بنت ُو ِلدت �سنة 1953
�أنني عندما رجعت �إىل م�صر �أوائل �سنة ُ ،1954
وهي تعي�ش الآن يف مدينة مونبلييه .غري ُمتز ِّوجة .تعمل مع هيئات كبرية يف �ش�ؤون العاملني
متخ�ص�صة يف طبيعة العمل ،و�أ�سباب االن�شقاق يف العمل.
وح ّل م�شكالتهم ب ُِحكم �أنّها
ِّ
وبعد وفاة زوجتك ،مل تتز ّوج ثاني ًة ؟
لكن عندي بنت ًا ثانية تز ّوجت وتعي�ش يف باري�س.
ال ،مل �أت��ز َّوج بعد وفاة زوجتيّ .
ح�ضر �شهادة الأ�ستاذ ّية ،والبنت يف مرحلة البكالوريا.
عندها ولدان � :صبي وبنت .ال�صبي ُي ِّ
وعندي ابن ا�سمه �إ�سماعيل يعمل رئي�س ًا لفرقة م�سرح ّية ها ّمة يف مدينة �سرتا�سبورغ.
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�إذاً �صارت فرن�سا وطنك الثاين .وعندما ُعدت �إليها ات�صلت ب�أ�ساتذتك وزمالئك
يف اجلامعة ويف جمعية التحليل النف�سي .فما االتجّ اه الذي �سلكته جتربتُك يف تلك الفرتة؟
طبع ًا .رجعت �إىل فرن�سا ال�ستئناف العمل يف ج ّو اجلمعية الفرن�سية للتحليل
مت � ّأن الكان قطع �شوط ًا كبري ًا يف ُمراجعته للت�ص ُّورات والأفكار يف
وكنت قد ع ِل ُ
النف�سيُ .
التحليل النف�سي وجتديدها ،وكتب �أ�شياء كثرية ب�أ�سلوب لي�س �سه ًال .وملّ��ا مل يكن عندي
علي �أن نعمل مع ًا يف ُمراقبة احلاالت نظري ًا� ,أو supervision
�أحد �أُجري له التحليل ،اقرتح ّ
كنت �أُ ِحب �أن �أدر�سها باال�شرتاك معه،
بالإجنليزية .فبد�أت �أقر أ� معه بع�ض املقاالت التي ُ
و�أ�س�أله مبا�شرة عن م�ضمون هذه الفقرة �أو تلكّ .ثم جاءت ظروف جعلت اجلمعية الفرن�سية
للتحليل النف�سي تختارين كي �أقوم ب�إجراء التحليل مع �أط ّباء نف�س ِّيني يف مدينة �سرتا�سبورغ.
علي الذهاب �إىل تلك املدينة كي �أُجري لهم حتلي ًال �شخ�صي ًا لأنّهم ُيريدون �أن ي�صريوا
وكان ّ
فدخلت يف دور العمل الرامي �إىل تكوين املُح ّللني .وهذا نوع ثانٍ من الن�شاط الذي
محُ ِّللني.
ُ
بقيت أُ�مار�سه طيلة حياتي.
ه��ذا على ال�صعيد املهني .غري أ� ّن��ك ،دون ّ
�شك ،ات�صلت خ�لال ذل��ك بالتيارات
الفكر ّية ،والثقافية ال�سائدة يف فرن�سا كالوجودية ،والبنيوية ،وال�سيميائية وغريها ؟
يف الواقع ،كان ات�صايل بالفل�سفة التحليلية الإجنليزية �أكرث من ات�صايل بالفل�سفة
قدره و�أقر�أ م ؤ� ّلفاته .غري � ّأن الفال�سفة
كنت أٌ� ِّ
الفرن�سية التي مل أُ�غ َرم بها با�ستثناء �سارتر الذي ُ
بعده مثل دولوز ،وديريدا وحتى فوكو ،مل ي�ش ّدوين كثري ًا ،ومل �أت�صل بهم �أو �أقر�أ
الذين جا�ؤوا َ
كنت �أقر�أ بالأحرى �أولئك الذين يكتبون يف الإب�ستومولوجيا وهم ق ّلة يف فرن�سا ،مثل
لهمُ .
لكن ات�صايل بالثقافة
غا�ستون با�شالر ،ويف البديهيات  axiomatiqueواملنطق مثل بالن�شيهّ .
الإجنليزية كان على العموم �أكرث مبا ال ُيقا�س من ات�صايل بالثقافة الفرن�سية.
هل يمُ ِكن �أن ن�ستخ ِل�ص من هذه التجربة �أن ال ُبعد عن الوطن اتّخذ منحى
‘املنفى’ باملفهوم املُتعا َرف عليه ؟
ُ
احلقيقة �أنني ال �أُ ِح ُّ�س باملنفى هنا ،بل �أ ِح ُّ�س به يف م�صر التي �أرى ،حني �أذهب �إليها،
الرجل واملر�أة .قواعد
� ّأن القواعد التقليدية اختفت متام ًا ،كاملُعاملة بني ال�شباب واملُ�سنّني ،بني ُ
الآداب مل ت ُعد موجودة .و�أرى �أي�ض ًا � ّأن امل�صريني ،الذين كانوا يتم َّيزون بهدوء الأع�صاب،
بال�سخط.
وبتناولهم الأمور ‘بالراحة’ كما ُيقال� ،صارت العالقة بينهم عدوان ّية وم�شحونة ُّ
والب َلد مل ي ُعد ب َلد ًا .هذا عدا عن اخلراب ،هذا عدا عن ال�ضجيج والقذارة والو�ساخة ،و�صخَ ب
امل�آذن الذي ُي ِ�ص ّم الآذان .فبني اجلامع واجلامع 200م ،وك ّلها ت�ضع �إذاعات قو ّية ،هذا عدا
عن عدد ال�س ّيارات الذي ِ
ي�صل �إىل ح ّد اجلنون وك� ّأن احلياة الإن�سانية فقدت ك ّل قيمة .هذا
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كلُّه يجعلني ال �أرى م�صر التي �أعرفها .ولذلك �أنا ال �أعرف هنا الإح�سا�س بالنفي ،غري �أنيّ
�أعرفه فقط حني �أذهب �إىل م�صر.
بعد �أن ّ
اطلعت ،هنا يف فرن�سا ،على الثقافة الفرن�سية والأوروبية ،هل ح�صل يف
ذهنك نوع من الرتكيب بني الثقافة العربية التي كنت حتملها ،والثقافة اجلديدة التي
تفاعلتَ معها ؟
ال �أ�ستطيع �أن أ�ق��ول ه��ذا .لأنني مل �أ ُك��ن �أم ِلك معرفة ج ّيدة بالثقافة العربية
الإ�سالمية .مل أ� ُكن �أعرِ ف كما ينبغي فال�سفتنا القُدامى كابن ُر�شد ،والفارابي ،ومل � َّأط ِلع على
وعلماء الريا�ضيات الذين ابتدعوا ِعلم اجلرب
الرتاث العلمي العربي كابن الهيثم ،والبريوين ُ
مث ًال .مل يكن عندي �أي علم بهذا .بل كان ك ّل تفكريي ،ومنذ البداية ،من�ضوي ًا يف �إطار التفكري
الغربي .كان بالأحرى ُم ِ
نح�صر ًا يف نقطتَني  :االنطولوجيا ،وفل�سفة اللغة .وللتحليل النف�سي،
كما ب ّينا يف حديثنا ،ارتباط وثيق باللغة .ل ّأن الرنج�سية �شغفٌ بالوجود� .إذ يقول َ
لك الإن�سان:
�إيه ! هل �أنا ال �شيء ؟ هل �أكون ،يف النهاية ،ال�شيء ؟ �أريد �أن �أعرف َمن �أَنا ؟ فك ّل �أفكار
الهو ّية ،والأفكار الفل�سفية عن املادة واجلوهر  la substance et l’essenceتدخل يف هذا املجال.
ومن هذه الناحية ي�أتي االرتباط بني الكيان والوجود الذي مُي ِّيز الغرب ّيون بينهما بك ِلمتَي être
و  .existenceوهذا التمييز غري موجود عندنا.
واع �أو غري واع .بالإ�ضافة
هذه هي املادة التي كانت ت�ستغرق تفكريي ك ّله ب�شكل ٍ
طبع ًا �إىل الأمور ال ِعياد ّية� ،أق�صد العمل يف التحليل.
هذا ك ّله كان ُ�شغلي ال�شاغل الذي مل �أخرج منه بنتيجة �إال يف الأ ّيام الأخرية .لكن
على ك ّل حال ،كانت ت�شغلني دوم ًا فكرة العالقة بني  l’êtreواللغة.
تق�صد من ك ِلمة  êtreالكَون �أم الكائن ؟
امل�شكلة �أننا يف العربية ِ
النف�صل بني  beو  .existenceفكلمة ' b' eتعني � ّأي �شيء ،مبعنى
أ�نّك عندما تقول ك ِلمة ‘عنقاء’ ،يجب �أن يكون هناك �شيء ا�سمه ‘العنقاء’؛ لأنّك حني تتك ّلم
لكن الوجو َد ُح ْكم ٌك�أن تقول مث ًال  :العنقاء هي
عن �شيء ،تُعطيه ‘وجود ًا’ ،ومتنحه كون ًا ّماّ .
التي لها وجود يف الكالم .فهل لها وجود خارج الكالم �أم ال ؟ فالتمييز بني ‘الوجود يف الكالم’
و ‘الوجود خارج الكالم’ غري موجود يف اللغة العربية ب�شكل وا�ضح .ولذلك تخلق عبارة to
� be and not to be, this is the questionإ�شكا ًال يف الرتجمة الدقيقة !
وق�صة ‘�أبو
حاول توفيق احلكيم يف م�سرحيته امل ِلك �أوديب �أن يربط بني �أوديب ّ
الهول’ –و‘�أبو الهول’ ت�سمية م�صرية– و�أنت �أ ّلفت كتاباً عن �أوديب بعنوان درا�سات
عن الأوديب ،مدخل �إىل نظرية الذات .فهل كان لهذا البحث خلف ّية يف الثقافة امل�صرية �أو
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يف الثقافة العربية بوج ٍه عام ؟
كان عند �أبي مكتبة حتتوي روائع الأدب العربي ،ومل ي ُكن فيها كثري من الكتُب
الفل�سفية� .أذكر من الكتب الأدبية مروج الذهب ،والعقد الفريد ،والكامل لل ُم ِّربد .كما كان
رتجمة ،وكتُب حديثة كثرية جد ًا منها الكتب التي ذكرتُها قبل قليل� ،أي كتُب
فيها كتُب ُم َ
ال�صاوي والعقّاد وخ�صو�ص ًا كتُب املازين؛ ل ّأن والدي كان مو َلع ًا به كثري ًا ،وخ�صو�ص ًا بكتابه
كنت �أقر�أ ما �أختاره
ح�صاد اله�شيم .مل ي ُكن �أبي يقول يل  :اقر أ� هذا الكتاب �أو ذاك .لذلك ُ
كتاب الكامل
حدثني والرتاجم .وما ُ
بنف�سي .والذي ح�صل �أنني مل �أقر�أ �سوى املُ َ
فتحت �أبد ًا َ
لل ُم ِّربد .وبالتايل �أ�ستطيع �أن �أقول  :مل تكن ثقافتي �إ�سالمية وال حتى عرب ّية .ال �أ�ستطيع �أن
�أقول � ّإن ثقافتي عربية لأنني مل � َّأطلع على روائع الأدب العربي ،ول ّأن ك ّل ما قر�أت اقت�صر على
الأقالم احلديثة ت�أليف ًا وترجم ًة.
كذلك ال �أ�ستطيع �أن �أقول � ّإن ثقافتي �إ�سالم ّية؛ ل ّأن ال�شيء الوحيد الذي �أعرفه
لكن ال هو
هو � ّأن الدين مل يدخل ب� ّأي �شكل من أ�لأ�شكال يف تكويني .كان �أبي و أُ� ّمي ُم�س ِل َمنيْ .
ّباع لقواعد الدين .ومل تط�أ رجلي
كان ُي�ص ِّلي ،وال هي كانت تُ�ص ِّلي .ومل ي ُكن يف بيتنا � ُّأي ات ٍ
اجلامع �إال عندما رجعت من فرن�سا ك�سائح يزور جوامع القاهرة .وما �سبق يل على الإطالق
�أن و�ضعت رجلي يف جامع .لذلك ف�أنا ال �أعرف الدين.
هل ت ُع ّد هذا نق�صاً ؟
ال ،هذا لي�س نق�ص ًا ،بل هو ثغرة.
ق�صته حم�صورة باليونان ،وحتديداً عند
على ك ّل حال ،لو ُعدنا �إىل �أوديب ،هل ّ
�سوفوكلي�س �أم كانت موجودة قبل ذلك عند �شعوب قدمية ؟
ربطت ُ أ��س�س التحليل بعملية
ق�صة �أوديب حكر ًا على اليونان .ومن �أجل هذا ُ
مل ت ُكن ّ
قانون منع الزنا باملحارم ،وخ�صو�ص ًا الأ ّم والولد ،و�ضرورة هذا التحرمي .ل ّأن ما ُي�س ّمى
بالإن�سان ال ينبغي �أن يبقى يف تبع ّية ُمطلقة لأ ّمه ،وال مبا يتع ّلق بالآخرين نظر ًا ل ّأن الأ ّم ال
�أهمية لها �إال بو�صفها أ� ّول �شكل من �أ�شكال ‘الآخر ّية’ ،وما ي�أتي يف حياة الإن�سان .فالإن�سان
يف عالقته مع الآخر يبقى ُمت�سائ ًال  :ما الذي ُيريده منّي هذا الآخر ؟ ومن هنا تنبع �أهم ّية
وظيفة ال ّأب.
هذا هو ال ُبعد الوجودي ،فماذا عن ال ُبعد ال�سيا�سي ؟
بالن�سبة للبعد ال�سيا�سي ،على املرء �أن يكون ُمتحفّظ ًا جد ًا �إزاءه .ل ّأن الدولة كيان
غري ُم ِ
نف�صل عن ال ُعنف ،وال عن تربير ال ُعنف حتى يف الدين� .إذ ُيقال َ
لك  :هذه �إرادة ر ِّبنا !
وترى ث ّمة من يتح ّدثون �أي�ض ًا عن ‘�إرادة ال�شعب’ التي حتتاج �إىل نقا�ش.
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�أجل ! �إراد ُة ال�شعب هي ال�شعار البارز لمِ ا ُي�س ّمى بـ «الربيع العربي» �أق�صد �شعار
«ال�شعب ُيريد �إ�سقاط النظام» الذي �صار الزم ًة تتك ّرر على �أل�سنة املُتظاهرين ك ّل يوم يف
ع ّدة بالد عربية.
لكن ما تكون ‘�إرادة ال�شعب’ هذه ؟! املُهِ ّم � ّأن ك ّل نظام �سيا�سي يحتاج �إىل
طبع ًاْ .
دين لتربير قوانينه .وهذه القوانني ذاتها ،القوانني الو�ضع ّية ،خالف ًا للقانون العام املُتع ِّلق
�شيء ِ
بالتحرمي ،تنطوي على ٍ
فا�سد؛ ل ّأن ارتباط القانون بالق ّوة وا�ضح ،وخ�صو�ص ًا يف ُلغتنا.
حل ْكم بالق�ضاء ،وا ُ
�إذ ُيقال ُ :يفيد الفعل ‘ح َكم’ ،يف اللغة العربية ،ا ُ
حلكم بالق ّوة .االرتباط
بني القوة وا ُ
حلكم بالق�ضاء مخُ ت ِلطان يف فكرة القانون .ويف القانون نف�سه �إبهام لن ُيرفَع غد ًا،
ولن ت�ستطيع �أ ّية ثورة �أن ترفعه .هذه ناحية �أُوىل.
أذنبت’ �أو ‘مل تُذ ِنب’.
الناحية الثانية � ّأن القانون �شيء ال يعرِ ف �إال ق�ض ّيتَني هما َ �‘ :
النقي�ضني.
يف حني � ّأن هناك حاالت ال ينطبق عليها حتى ‘الثالث املرفوع’ �أو الو�سط بني
َ
ال�صدق بعينه .وهنا �س�أحكي ُنكتة من ِنكات اليهود املعروفة:
فالإن�سان نف�سه ي�أتي ب�أكاذيب هي ِّ
«قال �أح ُدهم ل�صديقه  :ملاذا تقول يل إ�نّك ذاهب �إىل كراكويف كي جتعلني �أعتقد �أنّك ذاهب
يحتج على �صديقه بالقول  :ملاذا
�إىل براندبرغ ،و�أنت يف احلقيقة ذاهب �إىل كراكويف ».فهو ّ
تحُ اوِل �أن تُ�ض ِّللني .ولكنّه يف الواقع ي�شتكي منه لأنّه يقول له احلقيقة.
ال�صدق واحلقيقة.
لذلك �أجِ ��د �أن عندنا يف اللغة العربية متييز ًا جمي ًال بني ِّ
خا�ص بالك ِلمة� .إذ ِ
خا�صة با ُ
ي�ص ّح �أن تقول ك ِلمة ‘كذّابة’
جلملة ،بينما ِّ
ال�صدق ّ
فاحلقيقة ّ
ال�صدق،
نجمون ولو �صدقوا ».املٌ ِّ
وهي احلقّ بعينه كما يف القول « :كذَ ب املُ ِّ
نجمون يقولون ِّ
ِ
ولك ّن ِ�ص ْد َقهم هذا ِ
كذب .والإن�سان يف حقيقته ،وخ�صو�ص ًا كما نتعامل معه ،نحن ،يف التحليل
الكذب ،وال يخلو ِ
النف�سي ،يوجد يف املنطقة الو�سطى هذه حيث ال يخلو ال�صدق من ِ
الكذب
ال�صدق .هذه املنطقة التي يخت ِلط فيها ال�صدق ِ
‘املا�صدق’ التي
بالكذب هي منطقة
َ
من ِّ
جتاه ًال تا ّم ًا .ومن هنا فالقانون ِ
فا�سد ِل�سب َبني  :ال�سبب الأ ّول نتيجة الإبهام
يتجاهلها القانون ُ
تجاه ِله هذه املنطقة التي هي،
الذي �شرحتُه مبعنى احلكم وارتباطه بالق ّوة .وال�سبب الثاين ِل ُ
يف الواقع ،الطبقة الرمادية التي تعي�ش فيها �أغلبية النا�س .ونحن جميع ًا نعي�ش فيها بالفعل.
ال ِ
ِ
الال�ص ْدق وال ّ
كذب ؟
هل يمُ ِكن �أن نُ�سم ّيها منطقة
�أو منطقة فيها ال�صدق ِ
نجمون
والكذب مع ًا ،منطقة تجُ ِّ�سد فحوى القول « :كذَ َب املُ ِّ
ولو �صدقوا� ».أي � ّأن الإن�سان يقول كالم ًا �صا ِدق ًا ُيطابِق حاج ًة ّماُ ،يطابِق املُ�ستق َبل مث ًال .لكنّه
عندما يخرج من فمه ،ي�صري ِ
كذب ًا.
يخ�ص ال�سيا�سة هي � ّأن لي�س لدى الإن�سان �أمل كبري مبجيء
نتيجة الكالم يف ما ّ
وهم.
تتو�سع فيه �أبواب احلرية واملُ�ساواة بني اجلميع .هذا ك ّله ْ
نظام �سيا�سي َّ
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م�صطفى �صفوان

ه��ذا ُيثري ��س��ؤا ًال ه��ا ّم�اً عن طبيعة الإن�سان ذات��ه .فعندما ترجم الب��ر ِوي��ار
 Bruyèreكتاب الطبائع لتيوفرا�ست  Théophrasteاليوناين� ،أ ّلف كتاباً عن �أخالق النا�س يف
ع�صره �س ّماه الطبائع �أي�ضاً .ومن يقر أ� الكتا َبني ُي ِ
الحظ �أن طبيعة الإن�سان تبدو ك�أنّها
ثابتة .فاحلقد موجود منذ الأزل ،وكذلك اخليانة ،واالتّ�ضاع ،والغدر ،والطمع ...الخ .هل
ينبغي �أن نفهم من ذلك ح ّقاً أ�نّها ثابتة ال تتط ّور ؟
طبع ًا هذه حاجات ال تتغيرَّ  .كما أ�نّها ال تُزال� .إنمّ ا ت�أتي ظروف ُت ِع ُني على ا�ستفحالها
كما هي حال احلكم يف م�صر مث ًال الذي ر�أينا كيف أ� ّدى احتدام العالقات املُتوتِّرة بني النا�س،
عدم �صفاء الروابط بينهم ،و�إىل ازدياد عدوان ّيتهم .الطبائع �إذ ًا ِه َي ِه َي ،وغاية ما يف
�إىل َ
الأمر � ّأن هناك ُن ُظم ًا يف احلياة تُ�ساعد على ا�ستفحالها ،و ُن ُظم ًا �أُخرى تُ�ساعد على انح�سار
نفوذها.
La

لو بقينا يف التجربة النف�سية و�أوردنا قول فرويد �إنّ يف �أعماق ك ّل ذكر �شيئاً من
�أُنثى ،ويف �أعماق ك ّل �أُنثى �شيئاً من ذ َك��ر .ولو ت�أ ّملنا نتيجة حتليله التي ح ّدد يف �ضوئها
‘ ُعقدة �أوديب’ و‘ ُعقدة �ألكرتا’َ ،لبدا ،على �صعيد تعريف الذات الإن�سانية� ،أنّ االختالف
بني �أوديب وك ّل من �أُخته و�أُ ّمه اختالف يف اجلن�س .وال�س�ؤال الذي بو ِّدي �أن �أ�س�ألك �إياه هو
الآتي  :هل و�صلتَ يف التحليل ،حتى على �صعيد حترمي الزواج باملحارم� ،إىل �إمكانية �أن
َت ُع ّد ُعقدة �أوديب ُمتالزمة مع تكوين الذات ،وهل لها �أ�سا�س مو�ضوعي يف هذا التكوين ؟
الرجل واملر�أة امل�ستق ّلة عن كل جمتمع؛ لأنّها
هناك ُنقطتان يف هذا املو�ضوع  :نقطة ُ
موجودة يف ك ّل املجتمعات ،واللغة امل�ستق ّلة عن ك ّل ُلغة؛ لأنّها موجودة يف ك ّل اللغات .والكالم
لكن النقطة العامة تتع َّلق باللحظة الأوىل ِلوالدة الإن�سان حيث
عن املر�أة والرجل ال ينتهيّ .
عدم
يجب حتديد جن�سه بالقول هو ذكر �أو �أُنثى .وعالمة هذا التحديد هي وجود الق�ضيب �أو َ
وج��وده .على هذا الأ�سا�سُ ،يع َّرف املولود مبا هو �أي بوجود الق�ضيب( ،ذ َك��ر) �أو مبا لي�س
�ستخدم يف التمييز
هو� ،أي بغياب الق�ضيب (�أُنثى) .وهكذا يتح َّول الع�ضو اجلن�سي �إىل دالّ ُي َ
والتفرقة بني ما هو كذلك ،وما لي�س هو كذلك .وبالتايل لي�س للمر�أة تعريف يجعلنا ُند َرك
فيها �شيئ ًا؛ ل ّأن تعريفها منفي .ونظر ًا لكون التمييز بني الذكر والأنثى تعريف ًا بني الإيجاب
والنفي (وهذا موجود يف ك ّل ُلغات العالمَ ) ،جتِ د �أنّك كي تُع ِّرف النفي ال ب ّد َ
لك من �أن جتِ د
لكن من �أين �ست�أتي به ؟ يف هذه احلال ت�أخذ كل ت�ضا ّد على �أنّه تعريف ك�أن تقول
املوجبْ ،
ِ
والرجل هو ِ
النا�شط ،واملر�أة هي ال�سا ِلب .وبذا
مث ًال الذكر هو
ال�ساخن ،واملر�أة هي الباردُ ،
ُ�ستخدم كل الأ�ضداد لتعريف الذكر والأنثى مع أ�نّهما لي�سا �أ�ضداد ًا .هذه هي النقطة الأوىل.
ت َ
أ� ّما النقطة الثانية فهي تلك التي تتو ّقف عليها العالقة بني الطفل و أ� ّمه .فالإن�سان
يف وقوعه حتت ِيد الأ ّم التي هي ،كما ُقلنا ،ال�شكل الأ ّول من �أ�شكال ‘الآخرية’ ،وهي التي ت ِ
ُدخل
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ال ِع�شق يف حياته من خالل حم ّبتها له ،وعنايتها به ،واحت�ضانه ،وتقبيله وما �إىل ذلك .واملُهِ م يف
هذا الأمر �أ ّال تتح ّول هذه العملية �إىل تبع ّية .يف هذه النقطة ال ُّركن الأ�سا�سي للتحليل النف�سي.
غري أ�نّنا ال ن�ستطيع �أن جنزِ م بِدخول ال ُعقدة يف تكوين الذات .وهذه فكرة ِ
ت�ستحقّ
تخ�ص�صون �أن تك ُّون اجلنني يكون يف املراحل
�أن ُيدافَع عنها باملعنى البيولوجي� .إذ يرى املُ ِّ
الأوىل واحد ًا ال يتح ّدد فيه اجلن�س .ويف مراحل تالية من تط ُّوره ،تُف َرز �أنزميات ُمع ّينة تُغ ِّلب
اجلن�سني .وهكذا تتعينَّ الذكورة �أو الأنوثة بنا ًء على �أر�ض ّية ُم�شرتَكة� .إذ ًا ِ
�أحد
ي�ص ّح ،من
َ
الناحية البيولوج ّية ،الدفاع عن فكرة وجود �شيء من الذكورة يف الأنوثة ،و�شيء من الأنوثة يف
الذكورة .وال عالقة للتحليل النف�سي بهذه الناحية.
غري �أنّنا ُن ِ
توج َه الرغبة اجلن�سية للذكر �أو للأنثى.
الحظ ،يف التحليل النف�سيُّ ،
فبدل �أن تبحث الرغبة عن اجلن�س املُخا ِلف ،تتجِ ه �إىل اجلن�س نف�سه .وهذه هي ا ِمل ْثل ّية� .إذ ًا
َ
مُي ِكن �أن يبحث التحليل النف�سي يف م�س�ألة الرغبة ال يف م�س�ألة التكوين� .إذ ِ
ي�ص ّح �أن ت�أخذ
الرغبة �شك ًال ُمتغاير ًا �أو �شك ًال ُمتماث ًال.
حت� َّدث روالن ب��ارت عن ه��ذه امل�س�ألة يف كتابه �شذَ رات من ِخ ٍ
طاب محُ ِ ب حيث
ال ُمزدوجاً
ي�ص ُعب حتديد جن�س امل ُ َ
خاطب يف العبارة الفرن�سية  je t’aimeالتي تُوجِ ب ت�شكي ً
ُ
ِلكاف امل ُ َ
خاطب يف الرتجمة العربية ‘�أ ِح ُّب ِ َك’� ،أو ُترتَك الكاف من دون ت�شكيل !
هذا طبيعي ! فهو نف�سه كان ِم ْثلي ًا ،ولذلك ي�ص ُعب حتديد جن�س املُ َ
خاطب الذي
يتوجه �إليه.
ّ
تعقيباً على اختيار مو�ضوع الرغبة املُخا ِلف ،يفرتِ�ض فرويد �أنّ البنت تغار من
ف�سر القَول ُّ
‘كل فتا ٍة ب�أبيها ُمعج َبة’ ،والولد يغار من �أبيه ويتع َّلق
�أُ ِّمها وتتع َّلق ب�أبيهاّ .
مما ُي ِّ
الرجل الذي �ستتز َّوجه
ب�أُ ّمه .حتى لقد �ساد االعتقاد ،رُبمّ ا نتيجة ذلك ،ب�أنّ البنت تبحث يف ُ
�صحة
عن �صورة �أبيها ،وال�شاب يبحث كذلك يف زوجة املُ�ستقبل عن �صورة �أُ ّم��ه .فما مدى ّ
ذلك؟
وخا�ص ُة الإن�سان �أنّه ُيو َلد
الطفل يحتاج �إىل رعاية الأ ّم التي تتو ّقف عليها حياتهّ .
عجز ًا تا ّم ًا؛ �إذ ال ي�ستطيع �أن ي�أكل ،وي�شرب ،ويتح ّرك ،ويعي�ش من دون الأُ ّم .هذا �أمر
عاجز ًا ْ
معروف .الأ ّم �إذ ًا �ضرورة لك ّل �إن�سان ،والعي�ش معها �أو الوقوع حتت رعايتها حاجة ال يفلت
منها � ُّأي �إن�سان ،ولي�س فيها ا�ستثناء .وبالتايل فالدخول يف احلياة اجلن�سية يبد�أ من هذه
املرحلة.
�أ ّما غرية البنت من �أُ ّمها والولد من �أبيه فهي �شروط ال تتحقّق دائم ًا .وقد تك ّلمنا
�آنف ًا عن � َّأن هناك جماالت مفتوحة الختيار الرغبة .ف�إ ّما �أن تتَجه �إىل املُخا ِلف و�إ ّما �أن تتجه
وقت من �أوق��ات الطفولة تظهر فيه بوادر جن�سية عند الذكر حيث
�إىل املُما ِثل� .إنمّ ا ي�أتي ٌ
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ِ
�سن الثالثة .فتبد�أ البنت مبالحظة � ّأن لي�س لديها ق�ضيب .والولد
ينت�صب الق�ضيب منذ ّ
والبنت ُي ِ
الحظان ،بدورهماّ � ،أن الأ ّم نف�سها لي�س لها ق�ضيب ،وهي التي تمُ ِّثل ،يف نظرهما،
لكن يتبينّ � ّأن فيها نق�ص ًا .وعليه ،فما ي�أتي يف املح ّل الأ ّول يف
الآخر الذي ال ُيدانيه النق�صْ .
‘الأوديب’ �إنمّ ا هو موقف الطفل من هذا النق�ص امللمو�س عند الأ ّم ؟
ِ
نف�سه � ّأن الق�ضيب الذي لديه ال ُي�ساوي �شيئ ًا �أمام
ومن جانب �آخر،
�سيكت�شف الولد ُ
البنت التي ال ق�ضيب لديها ،جتِ د �أنّها يف ٍ
موقف ال تحُ َ�سد عليه .ومن هنا تنبع
ق ّوة الأُ ّم ،بينما ُ
�ضرورة �أن يكون هناك طرف ثالث غري الثالث املرفوع ( ُمذ ِنب �أو غري ُمذ ِنب) .لأنّنا يف حاج ٍة
ما�سة �إىل قانون ُي ِ
حدد
لل�صبي والبنت م�سار ًا يف احلياة خارج
دخل الثالث وهو ‘الأب’ الذي ُي ِّ
ّ
ّ
ُ
لل�صبي  :لك ُم�ستقبل مثل �أبيك ،و ُيقال للبنت ِ :
�إطار التبعية للأ ّم حيث ُيقال
لك ُم�ستق َبل مثل
ّ
أُ� ِّمك.
وعقدة �ألكرتا ي�أخذ ،مع تعقيدات احلياة،
ّ
لكن الكالم الذي ُيكتَب عن ُعقدة �أُوديب ُ
�ألف �شكل و�شكل .و�إذا ما بقي الطرف الثالث املرفوع مرفوع ًا ،ف�سوف تُف�ضي الأمور �إىل كث ٍري
من الأمرا�ض وال ُعقَد النف�سية كال ُع�صاب ،واالنف�صام ،وغريهما.
 2ر ّواد التحليل النف�سي يف العالمَ العربي
ما الزمن الذي بد�أت به العالقة بني املجتمع العربي والتحليل النف�سي بو�صفه
جم��ا ًال ج��دي��داً مل ي� ُك��ن م�ع��روف�اً م��ن ق�ب��ل .فكيف جت� ّل��ت حم��اوالت �إدخ��ال��ه يف املنظومة
ن�سق الثقافة العربية احلديثة ؟
التعليمية ويف َ
يف ما ي َّت ِ�صل بالعالقة بني التحليل النف�سي والعالمَ العربي يف م�ستوى ِذكر اجلهود
التي ُب ِذلت من �أجل �إدخال التحليل النف�سي يف الثقافة العربية ،ف�أعتقد � ّأن َ
هناك جهود ًا بد�أت
يف الع�شرينيات من القرن الع�شرين .غري �أنيّ  ،يف ما عدا ِعلمي بوجودها ،ال �أعرف عنها
�شيئ ًا .ويف ُو�سعنا �أن ن�أخذ عنها فكر ًة من الدكتور ح�سني عبد القادر.
لكن الذي ح�صل بعد ذلك � ّأن بع�ض الزمالء �أُ ِ
ر�سلوا يف بعثات قبل احلرب منهم
َّ
ُ
الدكتور ا�سحق رمزي .هذا ما عرفته �أم�س فقط من د .ح�سني عبد القادر� .إذ �أو ِف��د �إىل
الواليات امل ّتحدة الأمريكية وعاد �إىل م�صر �سنة  .1946وقد ترجم ن�صو�ص ًا ها ّمة لفرويد
�أذكر منها ترجمتَني  :ما وراء مبد�أ اللذّة ،وم�شكلة ممُ ار�سة غري الأط ّباء للتحليل النف�سي.
كان كذلك �إىل جانب الدكتور رمزي ،يف فرتة قبل احلرب العاملية الثانية �أي يف الثالثينات،
الدكتور م�صطفى زيوار الذي كان ُيجري يف فرن�سا ما ُي�س ّمى بـ«التحليل التعليمي» مع طبيب
م�شهور ا�سمه الفورغ .وملّا اندلعت احلرب ،عاد �إىل م�صر �سنة ِ 1940
وعمل يف التدري�س ،وهو
عملوا ِ
الذي كان وراء تكوين عدد كبري من الذين ِ
الحق ًا يف التحليل النف�سي ،منهم �سامي
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علي ،و�أحمد فائق ،وال�صديق ح�سني عبد القادر ،وغريهم .فه�ؤالء كانوا �إ ّما �أ�ساتذة يف ق�سم
التحليل يف جامعة عني �شم�س يعملون حتت �إ�شراف الدكتور زيوار ،و�إ ّما طلبة يف الق�سم الذي
� َّأ�س�سه زيوار �سنة  .1952وما تزال �آثار ذلك ممُ ت ّدة حتى الآن �ضمن ق�سم التحليل النف�سي.
حني بد�أت احلرب ،كان زيوار ُيد ِّر�س يف الإ�سكندرية بحما�س ٍة عارمة .وهو الذي
لكن بعد نهاية
بد أ� ُيعطينا فكرة عن التحليل النف�سي من خالل درا�سة بع�ض ن�صو�ص فرويدْ .
احلرب �سنة  1945عاد �إىل فرن�سا .وكنت معه على املركب نف�سه .و�صلنا �إىل باري�س يف الثالث
من كانون الثاين/يناير  .1946ومن َث َّم ا�ست�أنف درا�ساته يف التحليل حيث كان عليه حت�ضري
ر�سالة دكتوراه يف مو�ضوع مل ي ُعد حا�ضر ًا يف ذهني .املُهِ ّم �أ ّن��ه عاد وتر�أَّ�س عيادة �سانت
�آن و�أكمل ما كان قد تركه دون �إمتام قبل احلرب .ورجع �إىل م�صر تارك ًا جمعية التحليل
يف فرن�سا ،لي�س ال�ستئناف تدري�س التحليل النف�سي يف اجلامعة ,بل ِلري�أ�س ق�سم التحليل
النف�سي يف جامعة عني �شم�س التي كانت قد ُف ِتحت يف ذلك الوقت .وهو الذي �أدخل فيها هذا
ثت عن �آثاره التعليمية .و�إىل جانب اجلزء التعليمي ،كان عنده ن�شاط ثانٍ
الق�سم الذي حت ّد ُ
يف الرتجمة .لذا كتب عقد ًا ُمه ّم ًا ج ّد ًا مع �أكرب دار ن�شر يف م�صر �آنذاك ،وهي دار املعارف
التي كانت قد أُ�ن�شئت يف بدايات النه�ضة العربية على �أيدي املارون ّيني العرب الذين هاجروا
�إىل م�صر و�أدخلها �إليها ال�صحافة وغريها� .إذ ًا و ّقع معها عقد ًا ،و�شرع يف ترجمة كت ٍُب القت
جناح ًا كبري ًا ،منها الكتابان اللذان ترجمهما الدكتور ا�سحق رمزي واللذَ ين ذكرتهما قبل
قليل ،ومنها ترجمة �سامي علي كتاب ثالث مقاالت يف احلياة اجلن�س ّية ،وترجمة املوجز
يف التحليل النف�سي لفرويد التي �أجنزها الزميل عبد ال�سالم القفّا�ش ،وترجمتي تف�سري
الأحالم لفرويد �أي�ض ًا.
هل اُعيد ن�شر ترجمتكم لتف�سري الأحالم ؟
طبع ًا .أُ�عيد ن�شره ع ّدة م ّرات كانت �آخرها يف ّ
املنظمة العربية للرتجمة التي طلب
مني مديرها الطاهر لبيب املوافقة على ن�شر الرتجمة مع كتابة ُمق ّدمة للطبعة اجلديدة،
فوافقت على �إعادة الن�شر لكنّي مل �أُوافق على كتابة املق ّدمة ب�سبب �ضيق الوقت.
�إذ ًا ِ
عمل زيوار ،يف خطوة ثانية بعد التدري�س ،على تن�شيط حركة الرتجمة يف م�صر.
أ� ّما اخلطوة الثالثة فكانت ت�أ�سي�س جمعية التحليل النف�سي التي وقعت كغريها من اجلمعيات
العاملية ،يف ما عدا بع�ض الالكان ِّيني ،حتت ت�أثري االتحّ اد الدويل للتحليل النف�سي الذي مل
ي ُكن بالإمكان � ّأن ي ِت ّم االعرتاف بها �إال �إذا ان�ضوت حتته� .إذا كانت فكرتُه �أن ي� ِّؤ�س�س جمعية
م�صرية للتحليل النف�سي تنتمي �إىل االحتاد الدويل .وبالتايل يكون التحليل ُم ِ
قت�صر ًا على
�أع�ضاء هذه اجلمعية .متام ًا كما يف ك ّل ال ُبلدان ،وخ�صو�ص ًا يف مرحلة ما قبل الكان .Lacan
نت يف فرن�سا ف�أنت ع�ضو يف اجلمعية النف�سية باري�س املُنتم َية �إىل االتحّ اد الدويل ،و�إذا
ف�إذا ُك َ
كنت يف بريطانيا ،ف�أنت ع�ضو يف اجلمعية النف�سية للندن املُنتم َية بدورها وهكذا .وخارج هذا
َ

الآخر | ربيع 2012

م�صطفى �صفوان

أنت محُ ِّلل نف�سي ،وال يح ُّق َ
لك �أن تمُ ار�س التحليل �أ�ص ًال.
النظام ،ال � َ
�أي كان ال ُب ّد من اعرتاف هيئة دولية باملُح ِّلل النف�سي !
لكن من خالل اجلمعية التي ينتمي �إليها يف ب َلده والتي ُيفرتَ�ض �أنّه
متام ًاْ ،
تك ّون فيها.
وهذا ما كان زيوار ُيريد ِفعلَه ؟
طبع ًا حاول زيوار �أن ُيط ِّبق هذا النظام مع � ّأن الظروف مل ت ُكن ت�سمح بذلك أ� ّو ًال،
ول ّأن الفكرة كانت �أ�سا�س ًا خاطئة .ل ّأن املرء كي يكون �آنذاك محُ ِّل ًال نف�سي ًا يقر�أ كتاب ًا لفرويد
ُث ّم يلتقون به ويتناق�شون معه .هذا ما ح�صل مع �أوائل املُح ّللني الذي كانوا ُيجرون لقاءات
جماع ّية يف التحليل النف�سي ،بدء ًا من عام ُ ،1906عرِ ف منهم رانك ،وفريينتزي ،ومنهم
من هو غري معروف .فقد كان ه�ؤالء يذهبون �إىل فرويد ،و ُيناق�شونه يف �آرائه ،و�أحيان ًا كان
بع�ضهم يرغب يف �أن ُيح ِّلل ،ف ُيح ِّلل هكذا وهم مي�شون يف الطريق .هذا يعني أ�نّك ،كي تكون
َ
محُ ِّل ًال نف�سي ًا ،يجب �أن تتك ّون لديك خربة ت َ
ُقنعك بوجود �شيء ا�سمه ‘الالوعي’ l’inconscient
عدم وجود ع َر�ض،
وب�أنّك ح ّللتَه ج ِّيد ًا من خالل ظهوره� ،أي حني يكون هناك ع َر�ض .ويف حال َ
يكون هناك ز ّالت ِل�سان ،و�أفعال تائهة �أو ناق�صة كالن�سيان (ن�سيان الك ِلمات مث ًال) �أو اخللط
يف الفعل ك�أن تفتح باب بي ِتك مبفتاح لي�س لك� ،أو باب بيت غريك مبفتاحك .وثمة� ،إىل جانب
خ�ص�ص لها
ذلك ،ما ُيدعى مبر�ض ّية احلياة اليوم ّية  pathologie de la vie quotidienneالتي ّ
فرويد كتاب ًا كام ًال.
�إذ ًا لكي تكون محُ ِّل ًال نف�سي ًا عليك �أن تكون ُمقت ِنع ًا بوجود الالوعي بنا ًء على جتربة
مل�ستَها ِ
بنف�سك .بعد ذلك ،تُط ِّور و�سائل حتليلك باالعتماد على بحثك .مبعنى � ّأن بعد هذه
اخلا�صة ،وعلى �إنتاجك .وال ِ
القناعة ،ك ّل �شيء ِ
يعتمد على اخل�ضوع ل�شكليات
يعتمد على جهودك
ّ
التق ُّدم جلمعية من خالل حتليل نف�سي تقوم به ،وا�ستناد ًا �إليه يحكمون عليك ب�أنّك م� َّؤهل �أو
غري م� َّؤهل كي تنت�سب �إىل اجلمعية ،وعليك �أن تجُ ري حتلي ًال ِ
ي�ستم ّر �سنوات طويلة ،وتنتظر
نهايته التي مل يتح ّدث �أحد عن املق�صود من نهاية جتارب التحليل .وبالتايل ف� َّإن فكرة �أن
يكون املُح ِّلل ع�ضو ًا يف جمعية حتليل نف�سي تك َّون فيها ،فكر ٌة خاطئة �أراد زيوار تطبيقهاُ .ث َّم � ّإن
تطبيقها يف م�صر خط أ� ثانٍ ؛ فحتى لو كان تطبيقها نافع ًا يف ب َل ٍد �آخر ،فما كانت ِلتنفع يف م�صر.
عدم .ويف هذه احلال تبد�أ بقبول املوجود ال بِفر�ض �شروط على املوجود.
لأنّك تبد�أ فيها من َ
قا�ض ا�سمه حم ّمد فتحي �شديد االهتمام بالتحليل النف�سي،
كان يف م�صر مث ًال ٍ
أحب �أن ي�شت ِغل محُ ِّل ًال نف�سي ًا ،و�أنا �شخ�صي ًا قلت
�س َبق �أن قر أ� فرويد وكان ُي ِح ّبه كثري ًا ،ف� َّ
لكن القا�ضي ا�صطدم بزيوار ،وملّا كان نفوذه يف جمال الق�ضاء �أكرب بكثري
دعه يفعلّ .
لزيوار ْ :
من نفوذ زيوار� ،أف�سد له م�شروعه الذي ما كان ِ
لي�ستم ّر �أ�ص ًال .بالإ�ضافة �إىل � ّأن �شبه م�أ�ساة
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ح�صلت بينه وبني ا�سحق رمزي جعلت التعاون بينهما م�ستحي ًال� .إذ ترك زيوار ال�سحاق رمزي
مري�ض ًا ُذهاني ًا جمنون ًا اعتدى عليه .فغ�ضب رمزي من خط أ� زيوار يف التحليل وكانت النتيجة
�أن رمزي ا�ستق ّل مركب ًا وخرج من م�صر عائد ًا �إىل �أمريكا �سنة � ،1946أي بعد �سنة من و�صول
زيوار �إىل م�صرِ .
وحظ َي مبكانة رفيعة يف �إحدى العيادات ذات ال�شُّ هرة الدولية ،و�أنهى حياته
هناك.
�إذ ًا مل تتك ّون جمعية للتحليل النف�سي .بل تك َّون املُح ِّللون عن طريق تدري�س زيوار
قلت �آنف ًا.
وتالمذته يف جامعة عني �شم�س كما ُ
هل كان التحليل النف�سي ،وخ�صو�صاً الق�سم الذي �أدخلَه الدكتور زيوار يف جامعة
عني �شم�س� ،ضمن �سياق امل�شروع التنويري لطه ح�سني �أم على هام�شه� ،أم جاء ُمك ِّم ً
ال له
�أم يمُ ِّثل خطو ًة م�ستق ّلة ؟
كان هذا نتيجة عمل �أ�سداه الدكتور زيوار مدفوع ًا �إليه مبح ّبته للتحليل النف�سي،
وبرغبته يف ن�شر التحليل النف�سي.
معنى هذا �أنّ التحليل النف�سي مل يكن ُمرتبطاً مب�شروع �آخر ؟
ال ،كان ُمرتبط ًا مب�شروع �آخر هو م�شروع الن�شر والرتجمة الذي حتقَّقت منه �أجزاء
مما أ� ّدى بالفعل �إىل
كبرية جد ًا ،كما ارتبط مب�شروع الن�شر عن طريق التعليم اجلامعيّ .
ظهور عدد كبري من املُح ِّللني.
لكنْ هل كان هذا بالتوازي مع م�شروع طه ح�سني الذي �أدخل �إىل م�صر منهجاً
معروفاً ،وطريقة يف التعامل مع الثقافة العربية الإ�سالمية ؟
لكن مُي ِكن �أن تقول :
ال �أعتقد �أن الدكتور زيوار تناول امل�س�ألة من هذه الناحيةْ .
كان هناك ج ٌّو عام �سائر ًا يف هذا االتجّ اه .الحظ مث ًال � ّأن الدكتور زيوار تابع تعليمه العايل
يف م�صر خالل الثالثيناتَ ،ومن كان يتك َّون خالل تلك املرحلة ،ال مُي ِكن �أن يفلت من النظام
الثقايف ،ومن ت�أثري طه ح�سني ،وجلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر� ،أي الأدب اجلاهلي لطه
مما مل ي ُكن من املُ ِ
مكن �أن يفلت من
ح�سني ،ودعواته مل�ستقبل الثقافة يف م�صر ،وغريها ّ
ت�أثريها � ّأي �شخ�ص .فمن غري �أن يكون العمل يف التحليل مبني ًا على حتقيق هذا الربنامج،
�ش ّكل م�شروع طه ح�سني �أحد العوامل التي جعلت �أمثال ه�ؤالء النا�س قطع ًا ُيف ِّكرون بالطريقة
التي ف ّكروا بها.
لكنَّ طه ح�سني �أوفد �أحد املُعيدين لدرا�سة التحليل النف�سي يف فرن�سا .ومل ّا جاء
�إىل هنا ،طلبوا منه �أن يدر�س ِ
الط ّب كي يتمكّن من درا�سة التحليل النف�سي .وحني عاد �إىل
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م�صر ،قال له طه ح�سني � :أر�سلناك لدرا�سة التحليل النف�سي ال لدرا�سة ِ
الط ّب ،ومع ذلك
�سوف أُ�ع ِّينُك يف كل ّية الآداب .هذا ما حكاه يل الدكتور ح�سني عبد القادر .فمـا ر�أيكم يف ذلك؟
�أنا غري َّ
ب�صحتها .و�أعتقد �أن املعيد الذي
مط ِلع على هذه ّ
الق�صة ،ولكنّي �أعتقد َّ
الق�صة هو زيوار الذي تخ ّرج يف اجلامعة امل�صرية �سنة  1930حني كان ُيد ّر�س
ح�صلت له هذه َّ
تخ�ص�ص يف تاريخ العلوم ،وبريييه �أهم
فيها �أ�ساتذة كبار فرن�س ّيون و�إنكليز مثل كواريه املُ ِّ
الطب ،ولكنّه در�س التحليل
ُم ِّ
تخ�ص�ص يف الفل�سفة اليونانية .بعد ذلك� ،أر�سله والده لدرا�سة ّ
النف�سي مع الفورغ .وب�سبب احلرب ،عاد �إىل م�صرُ ،ث ّم رجع �إىل باري�س بعد احلرب لمِ ُتابعة
التحليل حيث كان رئي�س ق�سم يف �سانتّ �-آن ،وكذلك كان ،يف الوقت نف�سه ،يكتب الر�سالة
ال�سريرية ليح�صل على ع�ضو ّيته يف جمعية التحليل النف�سي.
وهل �أتت عالقتك بالتحليل النف�سي عن طريق زيوار �أي�ضاً ؟
عالقتي بالتحليل النف�سي مو�ضوع �آخر متام ًا .ف إ� ّما �أن نتح ّدث عنه و إ� ّما �أن ندخل
مبا�شرة يف احلديث عن العالقة بني التحليل النف�سي واملجتمع العربي.
�إذاً ندخل ُمبا�شرة يف بحث بداية ت�شكُّل العالقة بني التحليل النف�سي واملجتمع
العربي انطالقاً من م�صر .وذل��ك لأنّ ال�لاوع��ي ُمرتبِط يف الذهنية العربية بالنف�س
الأ ّمارة بال�سوء ،والأبل�سة وال�شيطان ،وك ّل ما هو ُم ّ
نحط يف �شخ�صية الإن�سان.
طبع ًا .ولذلك مع جهود الدكتور زيوار وبف�ضلها ،ح�صل تط ُّور التحليل النف�سي يف
م�صر مبعن َيني  :املعنى الأول � ّأن الكتُب املُرتجمة يف هذا املجال كانت الأكرث رواج ًا وبيع ًا.
واملعنى الثاين � ّأن طلبات التحليل النف�سي كانت يف ازدي��اد ُم ِ
�ستمر .ف َمن الذي كان يطلب
التحليل ؟ َومن الذي كان يقر أ� كتب التحليل ؟ كان النا�س ُمثقّفني � :أ�ساتذة جامع ِّيون ،و�أط ّباء،
ور�سامون ،وفنّانون ،وممُ ِّثلون م�سرح ُّيون ،و ُمذيعون ،و�صحف ُّيون ،و ُمد ِّر�سون� .أي الو�سط الذي
ّ
ِ
ُ
مل
ا
الغربي
كر
ف
ال
هو
ت�ضمن فكرة وجود ال ِع ْلم.
ِّ
�أي �أنّ التحليل النف�سي وم�شروع الرتجمة ب � َدءا يدخُ الن يف الن�سيج الثقايف
للمجت َمع امل�صري ؟
لي�س هناك �أدنى ّ
�شك يف ذلك .ذلك � ّأن التحليل النف�سي ال ينفع �إال مع النا�س الذين
يطلبونه ك�شرائح املُثقّفني التي ذكرتها .و�سوف جتِ د يف مدينة كالقاهرة تعداد ُ�سكانّها ٍ
وقتئذ
مليون �أو �أكرث بقليل ،واليوم تعدادهم �ستة ع�شر مليون ًاّ � ،أن الذين يطلبون التحليل يحتاجون
لكن املُ�شكلة �أن ن�سبة هذه
�إىل ع�شرات املُح ِّللني ملُواجهة ُم�شكالتهم� .إذ ًا كان الإقبال موجود ًاّ .
الطبقة ال تتع ّدى  % 5من ال�شعب امل�صري الذي يعي�ش يف الأرياف ،و�ضمن �إطار تقاليد دين ّية
وعقائدية جتعله ،ك�أي جمت َمع يف العالمَ ُ ،يك ِّون فكرته عن املر�ض النف�سي وط ُرق ُمعاجلته.
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وكانت عنده ط ُرق ُمع ّينة للعالج كال�سحر وال�شعوذة .فهذه �أي�ض ًا ط ُرق عالج كالـ ‘زار’ مث ًال
اجل�سد .لذلك ال �أحد من ال�شعب ُيف ِّكر يف ُمراجعة
عند الن�ساء وال ُّرقْية ِلطرد ال�شيطان من َ
املُح ِّلل النف�سي .فال�سبب هو امل�ستوى االجتماعي ،متام ًا كما يف فرن�سا حيث لن ي�أتي �إليك
راعي غنَم ِليطلب التحليل .كذلك لن يخطر أ�ب��د ًا يف بال �ص ّياد �س َمك يف البحر �أن يطلب
التحليل النف�سي.
�إذاً يجب �أن يتو َّفر لنا ح ّد �أدنى من الثقافة حتى نتق َّبل فكرة التحليل النف�سي !؟
طبع ًا لكن مع �ضرورة خ ْلق ثقافة ال ِ
يحتكرها الدين من الأ ِل��ف �إىل الياء .هذه
امل�شكلة يف م�صر ويف باقي البالد العربية لي�ست الإ�سالم؛ لأنّها موجودة قبل الإ�سالم منذ
�آالف ال�سنني وتاريخها طويل .حيث كانت ُت َع ُّد الكتابة تقن ّية ال ميتلكها �إال
اخلا�صة ،وبالتايل
ّ
فال�شعب مقطوع ال�ص َلة كلي ًا مع الكتَبة املُثقّفني .وما تزال هذه القطيعة موجودة والدليل على
هذا مث ًال � ّأن اللغة العام ّية ال مُي ِكن �أن تُد َّر�س يف املدار�س مع � ّأن لها قواعد ونحو ًا ك�أية ُلغة
�أُخرى .وقواعدها خمت ِلفة عن قواعد الف�صيحة �إذ ال يوجد فيها التنوين .وحيث � ّإن العا ّمية
مما ك ّون حاجز ًا طبقي ًا بني ُلغة
لي�ست ُمعدود ًة ُلغ ًة على الإط�لاق ،وال تُد َّر�س يف املدار�سّ .
الكتابة و ُلغة العا ّمة .وبالتايل ال جنِ د أ� ّية ِ�ص َلة بني هذه اللغة والتفكري ،ل َّأن الدين ِ
يحتكر
عق ّليتها منذ �آالف ال�سنني كما ُقلت .وبالتايل الإ�سالم مل يفعل �إال اال�ستمرار يف احلكم املبني
على الف�صل بني العا ّمة وك ّل ما هو تفكري.
النتيجة � ّأن الذي تك ّونوا تكوين ًا غربي ًا عقالني ًا هم الذين كانوا يطلبون التحليل
النف�سي .أ� ّما هنا يف فرن�سا فالنظرة معكو�سة ،ل ّأن ن�سبة النا�س الذين لديهم فكرة عن وجود
ال ِعلم لي�ست � % 5أو  % 10بل تبلغ  .% 90وهذه ن�سبة معكو�سة بالقيا�س �إىل واقع املجتمعات
ولكن �س�أقول إ�نّهم ي�سمعون
العربية .طبع ًا لن �أٌقول � ّإن ك ّل الع ّمال يقر�ؤون �أ�ساطني ال ِعلمْ ،
ب�أ�شياء مثل حقوق الإن�سان ،وت�ساوي الأ�صوات عند االنتخاب ،والد�ستور ،وف�صل ال�سلطات،
و�أ�صل الإن�سان ِق ْرد وغريها .هذه املفهيم التي ي�سمعونها تحُ ِّرك ال ِف ْكر ولو �س َمع ًا.
�أ ّما عندنا فهناك قطيعة تا ّمة مع هذا ك ّله .ولذلك جنِ د �أن التحليل يف جمتمعاتنا
هو عمل يف جمال ال ينمو ،بل يتناق�ص .وغدا النا�س فُقراء بدء ًا من بداية فرتة عبد النا�صر
�أي يف �أوائل اخلم�سينيات� ،إىل القرن الواحد والع�شرين حيث ت�ضاعف عدد ال�س ّكان خم�س
م ّرات .فقد كان  16مليون ًا والآن يزيد على ثمانني مليون .فو�صل الفقر �إىل درجة � ّأن النا�س ال
يجدون ُلقمة العي�ش ،وال ي�شرتون اجلرائد .وحتى لو كان عند املرء بع�ض املال ،ال ي�ستطيع �أن
يتز ّوج ويبني بيت ًا ،فهل �سي�سعى �إىل التحليل ؟ م�ستحيل .لذا ق ّلت ن�سبة الذين يطلبون التحليل،
فمن �أ�صل الـ  % 10مل ي ُعد ي�أتي �إال  % 5منها.
هذا على م�ستوى م�صر .لكنْ ماذا �سنجِ د على م�ستوى البالد العربية الأخرى،
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ف�أنا ال �أعتقد �أنّ التحليل النف�سي ُوجِ د �أو يمُ ِكن �أن يوجد يف ال�سعودية مث ً
ال ؟
حجر على التفكري ،فال�سلطة تتدخّ ل ملنع �أ�شياء كثرية
قطع ًا ال يوجد .ففي ال�سعودية ْ
رجل �أو العك�س غري ممُ ِكنة ،وال
منها التحليل النف�سي .وفكرة �أن تذهب امر�أة لتحكي �أمام ُ
أظن � ّأن للمر�أة احلقّ مبزاولة مهنة التحليل .فهل يف ال�سعودية ن�ساء طبيبات مث ًال ؟
� ّ
لحقاً بعلم النف�س �أو بعلم
حتى يف �سورية ما يزال التحليل ،على ح ّد علميُ ،م َ
النف�س الرتبوي ،على الرغم من وجود بع�ض املُح ّللنيُ .ث ّم �إنّ النا�س ما زالوا ُيراجعون
وال�ص َرع وما �شابههما .فهل
طبيب الأمرا�ض الع�صبية لمِ ُعاجلة ح��االت مثل اله�سترييا ّ
ن�ستطيع �أن نقول يف �ضوء ذلك �إنّ التحليل النف�سي منا يف بع�ض املجت َمعات العربية منذ
البداية يف اتجّ اه نظري ال يف اتجّ ا ٍه عملي تطبيقي ؟
عدم انت�شار التحليل النف�سي يف البالد العربية يرجع �إىل
ما �أُ ِح� ّ�ب تو�ضيحه � ّأن َ
مما يرجع �إىل تطبيق
حتويل الثقافة �إىل �أداة للف�صل الطبقي بني املُ ّثقفني وغريهم �أكرث ّ
عدمه .واحلكاية لي�ست حكاية دميقراطية .فالتحليل النف�سي يتق ّدم الآن
الدميقراطية �أو َ
ب�سرعة كبرية يف ال�صني.
ف�سر هذا الف�صل الطبقي بني املُثقّفني وغريهم عالقة الذات بالآخر
لكنْ �أال ُي ِّ
يف املجتمعات العربية الإ�سالمية ؟
يف م�صر مث ًال ،مت ّر العالقة بالآخر كما مت ُّر العالقة بالدولة التي ال توجد بو�صفها
ق ّوة تخدم املجتمع وحتميه بح�سب فكرة الدولة الراعية  l’État-providenceاملعن ّية ب�أحوال
النا�س .ومل يكن للدولة عندنا من مفهوم �أبد ًا �إال مفهوم الق ّوة البولي�سية التي تقوم ،منذ
اخلا�صة بهذا التوزيع ،مع ما يت�ض ّمنه من
بداية التاريخ ،بتوزيع الأرا�ضي وتطبيق القوانني
ّ
حقّ ا�ستخدام الق ّوة .فالدولة هي الهيئة الوحيدة التي مت ِلك اال�ستخدام امل�شروع حلقّ الق ّوة.
أ� ّما مفهوم الدولة الراعية فمرتبط بن�شوء الدولة اال�ستعمارية؛ ل ّأن الدميقراطية
مل تظهر �أبد ًا �إال يف البالد اال�ستعمارية .وقد ظهرت للم ّرة الأوىل عند الإغريق؛ ل ّأن اليونان
كانت ِ
املتو�سط .وكانوا ي�ستعمرون �آ�سيا ال�صغرى،
حتتكر جتارة اخلزف يف البحر الأبي�ض ِّ
و�إيطاليا وغريهما .فالق ّوة ال�صناعية التي خلقتها الثورة ال�صناعية يف �أوروبا ،وعلى الرغم
من �إجحافها بحق الطبقة العمال ّية الفقرية ،وعلى الرغم من � ّأن تاريخ هذه الطبقة يف نهاية
القرن التا�سع ع�شر (يف بريطانيا وفرن�سا خا�صة) تاريخ مخُ يف ،بنت جُمتمع ًا مدني ًا� .إذ أ� ّدى
فعم الرخاء عندهم .وارتبطت الدولة
ازدياد الإنتاج �إىل فتح جمال الت�صدير واال�ستعمارّ ،
نك�سب كثري ًا فعلينا �أن نوزِّع .وهكذا راحت الدولة تُعنى ب�ش�ؤون
بهذا الرخاء الذي يعني مادمنا َ
النا�س ،وهذا ما م ّكنها من العي�ش واال�ستمرار .غري � ّأن الدولة عندنا يف م�صر هي الق ّوة؛ لأنّها
بح�سب التعريف ،ال�سلطة التي ال ُيتاح ا�ستخدام ال ُعنف �إال لها بغية تطبيق القانون.
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و�إذ ًا فعن طريق هذه العالقة ،عالق ِة ال�س ِّيد با َمل ُ�سود تظهر ق�ض ّيتان  :الأوىل � ّأن ك ّل
فرد ،يف م�صر مث ًال ،يبغي يف عالقته مع الآخر تنفيذ ما يف ذهنه؛ ل ّأن املثل الأعلى عنده هو
الفرعون .وبالتايل ال وجود يف العقل ّيات لفكرة القاعدة التي نحرتمها نحن االثنني ونتعامل
على �أ�سا�سها .و�إذا كان هناك من قواعد فهي تلك التي ال ت�أتي العالقة بني النا�س من مفهوم
والرجل ،واالبن والأب،
املواطنة ،بل من قواعد أُ�خ��رى (متّحي الآن) كالعالقة بني امل��ر�أة
ُ
وال�شاب واملُ ِ�س ّن ،والغني والفقري...الخ .ويف ما عدا هذه القواعد املوجودة بالتوارث ،لي�س ث ّمة
قواعد اجتماعية أُ�خرى ينبني عليها عمل ُم�شرتَك .والأمثلة على ذلك ُم ِ
�ضحكة حتى �إننا ال
نعرِ ف معنى الوقوف عند �إ�شارة املرور.
ذات يوم كنت راكب ًا يف �س ّيارة تك�سي ّ
تخطى �سائقُها الإ�شارة احلمراء ،ف�صفّر
ال�شرطي .فنزل ال�سائق من �س ّيارته وراح يتعارك مع ال�شرطي وي�صرخ يف وجهه ،و ُيهزِّ ئهّ .ثم
يحتج على هذا
عاد �إىل �س ّيارته من دون �أن تبدو عليه �أية ذ ّرة خوف ! بل على العك�س ،فهو �إنمّ ا ّ
فت�ضايقت منه ،وقلت له  :لكنّك مل ت ِقف على الإ�شارة احلمراء .فقال
ال�شرطي احلمار� .أ ّما �أنا
ُ
نظرت �إىل الإ�شارة
 :نعم ،ر�أيت الإ�شارة احلمراءْ ،
ولكن ال �أحد كان يعرب ال�شارع �أمامي .وقد ُ
احلمراء ،فهل �شكلي و�أنا �أنظر �إليها �شكل حمار ؟ فقلت له  :ما ُدمت تُف ِّكر ب�شكلك و�أنت تقود
ال�س ّيارة ،فلنتو ّقف عن الكالم .ت�أ ّمل ! ُيف ِّكر ب�شكله وهو يقود ال�س ّيارة� .أ ّما قاعدة املرور التي
تُلزِ ُمه ب�أن يتو ّقف عند الإ�شارة احلمراء فال وجود لها يف دماغه ! إ�نّه ُيط ِّبق املعقول .واملعقول
هو ما ر�آه يف دماغه ،وت�ص ّرف على �أ�سا�س ما ر�آه.
وعليه ،فالفرعون هو املثل الأعلى عند امل�صريني ،و�إذا كان يف ك ّل فرن�سي نابليون،
كما ُيقال ،ففي ك ّل م�صري فرعون .هذه نقطة �أكيدة.
الق�ضية الثانية املرتبطة بالق�ض ّية الأوىل � ّأن انتفاء العالقة بني النا�س على �أ�سا�س
قواعد ُمتعارف عليها يف التعاون ي�ؤ ّدي �إىل هذه العالقة ‘ :هل �ست�أكلني �أم �س�آكلك ؟’ النا�س
ال يتعاونون �إطالق ًا� .س�أ�ضرب َ
لك مث ًال على انعدام التعاون بحكاية رواها يل �أحد الأ�صدقاء
عندما كنت يف لو�س �أجنلو�س  :كان و َلد يعمل يف حم ّل بيع فول عند ب ّياع يهودي ا�سمه بنيامني،
ني ,ملاذا
وكان �إىل جانبه ب ّياع فول م�صري .فقال الب ّياع اليهودي لل�صبي امل�صري « :يا ُب ّ
ال تعمل عند الب ّياع امل�صري امل�سلم مثلك ؟ ف�أجاب ال�صبي  :يا بيه ،لو رحت ِا�شتغَل عند
هذا الب ّياع امل�صري ،حيط َّلع ديني حتى يعطيني ُمرتّبي �آخر ال�شهر ».العالقة مع الآخر غري
موجودة ،يف النهاية� ،إال يف ظ ّل الدولة التي ِ
حتتكر ا�ستخدام ال ُعنف .وال �شيء غري هذا.
يف هذه احلال ،يت�ساءل املرء عن مكان التحليل النف�سي يف الدين� ،أو ل َنقُل عن
ق�صة
مكان الالوعي يف املنظور الديني� .إذ ورد يف القُر�آن مثال بارز هو �سورة يو�سف حيث ّ
الق�صة ت�صلح �سردياً لتكون مو�ضوعاً للتحليل النف�سي.
امر�أة العزيز التي نعرفها .فهذه ّ
فكيف يمُ كن �أن نفهم املوقف الديني من ق�ضايا التحليل النف�سي ؟
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العالقة بني التحليل النف�سي واحلياة اجلمع ّية تنبنيٍ ،
بوجه عام ،على ق�ضية واحدة
هي وجود اختالف بني املجتمعات الإن�سانية �سواء من الوجهة ال�سيا�سية �أم من الوجهة الزمنية
(القدمي واحلديث) �أم من وجهة الق ّوة (املجتمعات القو ّية واملجتمعات ال�ضعيفة) �أم من وجهة
ُ
نظم احلكم .ومهما كانت االختالفات ،فلك ّل جمتمع طريقته يف تكوين م� ّؤ�س�ساته .فثمة دوم ًا،
يف بع�ض املجتمعات� ،أنا�س ال يعرفون �شيئ ًا ا�سمه الق�ضاء .ف�إذا كان هناك �إ�شكال ،يذهبون
الرجل الكبري املُخ َّول بح ّل امل�شاكل بني النا�س .فلماذا �ستكون هناك م� ّؤ�س�سة ِ
حت ّل حم ّله ؟
�إىل ُ
اخلا�صة يف و�ضع قواعد احلالل واحلرام،
�أريد �أن �أقول � ّإن لك ّل جمتمع و�سائله
ّ
وما ُيع َمل وما ال ُيع َمل� .إنمّ ا هناك �شيء م�شرتك بني املجتمعات ك ّلها �أال وهو حترمي الزنا،
وخ�صو�ص ًا الزنا بني الأ ّم واالب��ن ،وذل��ك لكي يكون وج��ود الأ�سرة مرتبط ًا بالزواج يعني
بالتبا ُدل .وبالتايل ف َِ�ص َلة الد ّم �أو ذوي ِ
الرحم محُ َّرمون يف ك ّل املجتمعات مع وجود بع�ض
لكن مهما كانت ق ّوة اال�ستثناءات املبن ّية على الق ّوة
اال�ستثناءات التي عرفها الفراعنة مث ًالْ .
ال�سيا�سية ،مل يح�صل �أي ا�ستثناء يف التاريخ ُيبيح الزواج من الأ ّم .هذه قاعدة القواعد يف
املجتمعات كافّة.
�صحتها كما يربهن �إميانويل تو ّد  Toddيف كتابه ال�صادر
وهناك نقطة ثانية ثبتت ّ
حديث ًا بعنوان �أ�صل الأنظمة العائلية � .L’origine des systèmes familiauxإذ �ساد االعتقاد
قدمي ًا ب� ّأن الأ�سرة ظاهرة ُمعقدة جد ًا ،و ُمر ّكبة ،و ُمتع ّددة كما جند يف فكرة �أجنلز عن امل�شاعية
البدائيةّ .ثم �أخذ التط َّور �شك ًال انطلق من املُعقّد �إىل الأب�سط فالب�سيط جد ًا حتى و�صل �إىل
الأ�سرة يف املجتمع ال�صناعي احلديث وهي الأ�سرة الثالثية  :الأب ،والأُم ،والأطفال .لكن
تبينّ الآن � ّأن الأ�سرة الثالثية موجودة منذ �أقدم الع�صور ،ويف ك ّل املجتمعات ،و�أنّه �إذا كان
هناك تط ّور ،فذلك ل ّأن الأ�سرة تعقّدت ،وهذا يعني �أن التط ُّور انطلق من الب�سيط �إىل املُعقّد.
يرتتّب على هذا � ّأن نظام الأب كان موجود ًا دوم� ًا يف الأ�سرة من دون �أن يكون
بطريرك ّي ًا� .إذ لي�س من ال�ضروري �أن تكون ق ّوة الأ�سرة يف ي� ِ�ده .ففي عهد الأ�سرة الثالثة
والأ�سرة الرابعة �أي منذ ثالثة �آالف �سنة قبل امليالد ،كان الت�ساوي ُمطلق ًا بني املر�أة والرجل
على ك ّل الأ�صعدة �ضمن الأ�سرة الثالثية  .nucléaireمتام ًا على عك�س اليونان حيث ُي�سيطر
الرجل �سيطرة ُمط َلقة على الأ�سرة مبا فيها الأ ّم التي ُت َع ّد يف نظر الأب ،كالأوالد ،من الأتباع،
تعجب هريودوت من حياة امل�صريني يف كتاب
وال تُ�شارك �أبد ًا يف احلياة ال�سيا�سية .لذلك ّ
و�صف فيه رحالته مل�صر .و�أكرث ما �أثار ده�شته و�ضع الأ�سرة وعالقة الرجل باملر�أة كما �سوف
نرى الحق ًا.
ما �أُري��د �أن �أقوله � ّأن الأب الفرعوين يف الأ�سرة امل�صرية القدمية مل ت ُكن عنده
ال�سلطة الأبوية التي كان يتم ّتع بها الأب يف الأ�سرة الإغريقية .بل كان دوره ي�ستجيب بالأحرى
لرغبات الطفل الدفينة ك�ضرورة �أن يكون له م�ستقبل مث ًال .ولكي يبني م�ستقبله ،ال ُب ّد من �أن
ينف�صل عن االرتباط املبدئي بالأ ّم .فوظيفة الأب ت�أتي غري منف�صلة عن نظام الأ�سرة ولكنّها
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غري مرتبطة ب�سلطة الأب يف الأ�سرة .وهذه العملية ك ّلها (�أي الأ�سرة و�سلطة الأب والدور
الرتبوي للأب املخت ِلف عن ال�سلطة �ضمن الأ�سرة) مرتبطة بظاهرة موجودة منذ ال ِق َدم يف
جميع �أنحاء العالمَ  .وللتحليل النف�سي عالقة بهذه ال�شروط التي مُي ِكن �أن نقول إ�نّها �شاملة
مما له عالقة مبا يح�صل يف جمتمع ُمعينَّ .
�أكرث ّ
لكنّ الدين امل�سيحي،كالدين الإ�سالمي ،و�ضع منظومة حلياة الأ�سرة وح ّدد لها
خا�صة معروفة قد ال تنطبق عليها ال�شروط ال�شاملة� ،ألي�س كذلك ؟
�شروطاً ّ
هنا ت�أتي مرونة التطبيق التي جتعل التحليل يعا ِلج نقاط ًا ُمتع ِّلقة بظاهرة عاملية يف
لكن حني ننت ِقل �إىل الدين ،فمن املُفرتَ�ض بالتحليل
ما وراء االختالفات االجتماعية الظاهرةْ .
النف�سي �أ ّال َمي ّ�س الدين .ل ّأن املُح ِّلل ال ُيح ِّلل الإميان ،بل ُيح ِّلل �أعرا�ض ًا و�أعما ًال �أو ما ُي�س ّمى بـ
‘ال ُع�صاب’.
�أال ُيح ِّلل ال�شعور بالذنب �أي�ضاً ؟
حتى عندما ُيح ِّلل ال�شعور بالذنب .ف�إذا كان هذا ال�شعور بالذنب غري ُم ِ
نف�صل عند
ح�سا�س يف م�س�ألة
�شخ�ص ع ّما يع ُّده م�س�ؤولية �أمام ر ِّبنا ،و�إذا ما �شعر املُح ِّلل �أنّه �أمام �شخ�ص ّ
امل�سا�س ب�إميانه باهلل الذي يع ّده �أ�سا�س ًا ل�شعوره بالذنب و�أنّه �س ُي َج ّن لو خرج عنه و�ست�أتيه
نوبات حادة ،فعليه �أن يبت ِعد ،وال ُيح ِّلل مثل هذه احلاالت.
مث ً
ال �إذا بلغ �شاب �سنّ البلوغ ،وابتعد عن الزنا ل��دوا ٍع دينية تتع َّلق باخلطيئة
والعقاب ،وراح ُي�ص ِّرف انفعاالته اجلن�سية بطرائق �أخرى كاال�ستمناء مث ً
ال .ف�سيقع فري�سة
ُعقدة الذنب .ف�أين هذه العقدة من التحليل النف�سي ؟
ال �أحد ي�ستطيع �أن ُيعا ِلج �شاب ًا يلج أ� �إىل اال�ستمناء ويف الوقت نف�سه لي�س عنده
مقدرة على الزواج .و�أق�صى ما ي�ستطيع املُح ِّلل فع َله هو �أن ُيك ِّلمه بلغته التي يفهمها ك�أن يقول
له  :ما دمت م�ؤمن ًا برحمة ر ّبنا ،فعليك من الآن حتى تتم ّكن من الزواج �أن ترجو رحمته لأنّه
ال ّ
�شك �س ُي�ساحمك لعلمه بظروفك.
لكنّ العقدة �ستنمو وتتح ّول �إىل ُع�صاب ُم ِ
�ستفحل !؟
ورجل متز ِّوج يلج�أ �إىل اال�ستمناء
هذه حالة �أخرى .فهناك فرق بني هذا ال�شاب ُ
ف�ض ًال يده على اجلِ ماع .في�شعر ب� ّأن هذا ال ُيعجِ به يف ذاته .وقد يجِ د ح ًّال بالعودة �إىل طفولته،
ُم ِّ
ُ
والإمعان يف كيفية العالقة التي كانت بينه وبني �أ ّمه.
�إذاً املُريح يف التحليل النف�سي �أنّه ال يتدخّ ل يف ق�ضايا الإميان ؟
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املجتمع.

بالعك�س .يف بع�ض احلاالت يكون الإميان �شرط ًا لالحتفاظ ال�شخ�صي بكيانه يف

ولذلك ي ِق ّل جمهور التحليل النف�سي �إذ ِ
يح ّل الدين حم ّله يف ُمقابلة النف�س ال ّأمارة
بال�سوء بالنف�س الل ّوامة �أو الزك ّية .يف هذه احلال ي�أتي العامل الديني ل ُيوازِن ال�شخ�صية.
يف بع�ض الظروف يكون للنفوذ الديني هذا الت�أثري حتى يف التحليل .وال�سلوك
ال�صحيح ،يف هذه احلال� ،أن يت�ص َّرف املُح ِّلل مبا ُيعزِّ ز هذا النفوذ حني يجِ د �أنّه يحتاج �إليه
ممن يطلبون التحليل.
يف التعا ُمل مع �شريحة ّ
هل ن�ستنتج ،يف نهاية هذا الق�سم من حديثنا� ،أنّ التحليل النف�سي قد يكون �أكرث
تال�ؤماً مع املجتمع ال�صناعي ؟
ت�ستطيع �أن تقول � ّإن املجال االجتماعي الذي ي�سمح بانت�شار التحليل النف�سي هو
جمال الفكرة العلم ّية التي مل ت ُعد مق�صورة على الغرب و�أمريكا .بل جتِ دها يف بلدان �أُخرى
قوي جد ًا.
كالهند وال�صني حيث التحليل النف�سي ّ
� ّأما عن العالقة بني ال�سيا�سي والديني يف املجتمع العربي فكيف ت�شرحها ،وكيف
توح�شاً لأنّه ال يرتك
ينبغي الف�صل بينهما� ،أو ع َدم الف�صل .و�إذا كان املجتمع الديني ُم ِّ
مكاناً للحر ّية ،فما �إمكانية �إيجاد ح ّل هذا الإ�شكال ،وما ال�سبل التي جتِ دها للحر ّية يف
َ
الديني
الع�ضوي بني
التالحم
ج�سد
كتابك الكالم �أو
وال�سيا�سي ،وذلك يف �ضوء
ّ
ُ
جمتمع ُي ِّ
ّ
ّ
املوت ؟
والديني لأنّهما ُم ِ
ت�ضامنان ،كما �أنني
ال�سيا�سي
�أ ّو ًال� ،أنا ال �أرى من تعا ُر ٍ�ض بني
ّ
ّ
ٍ
ال �أُريد �أن أُ�ر ِّدد
ب�صوت عالٍ مع وليم بليك « Blakeتُبنى ال�سجون ب�أحجار القانون ،وبيوت
لكن اجلان َبني ُمت�ضامنان� .إذ كان الدين دوم ًا يف خدمة تثبيت
الدعارة بقراميد الدينّ ».
�أركان الدولة ،والدولة تعمل بدورها لتثبيت الدين يف العقول .فمن �أين ي�أتي هذا التحالف ؟
علينا �أن نعرف � ّأن هناك اختالف ًا دائم ًا بني القانون وامل�شروع ّية .القانون هو
عملية حقوق و�ضع ّية تتع ّلق يف املح ّل الأ ّول باال�ستمتاع با ِمللك ّية .لكنّه دوم ًا ُعر�ضة لل�س�ؤال عن
م�شروع ّيته� .س�ؤال القانون عن م�شروع ّيته ُيخرِ جنا من جمال ال�سيا�سة ،و ُي ِ
دخلنا يف جمال
الأخالق.
ما املق�صود بالأخالق ،هل ِ
تق�صد ال � moraleأم الـ  éthique؟
هناك اختالف دقيق ج��د ًا بني
املفهومني .فالـ  moraleهو القوانني الأخالقية
َ
املوجودة التي نعرِ فها جميع ًا� ،أي الأخالق ال�سائدة التي ُي�سائل الإن�سان نف�سه عن ُم�س ِّوغات
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علي �أن �أُ ِح ّب عد ِّوي ؟
وجودها ك�أن يقول امل�سيحي  :وملاذا َّ
�أ ّما الـ  éthiqueفهي العالقة بني الإن�سان والأخالق ال�سائدة ،و�أنا هنا �أحت ّدث عن
هذه العالقة� ،أي عن ال�سلوك الأخالقي للفرد.
تتح ّدث عن م�شروعية القانون يف ظ ّل عالقة الأفراد بالأخالق ال�سائدة ؟
أنت وال �أنا .وال ُب ّد �أن ت�أتي من
نعم .ف َمن الذي مينح هذه امل�شروع ّية ؟ �أكيد ال � َ
ُ�سلطة ثالثة �أعلى منّا نحن االثنني� ،أال وهي ال�سلطة الإله ّية .فال�سلطة الإله ّية هي الوحيدة
التي ُنعطيها حقّ �أ ّال تُنا َق�ش ،وبالتايل حقّ �إعطاء امل�شروع ّية .ومن هنا �أ�شري �إىل ك ِلمة مل�ؤ ِّل ٍف
�أملاين م�شهور من القرن ال�سابع ع�شر ،ا�سمه لي�شنربغ ،يقول فيها « :ث ّمة كالم يف امل ِعدة»� ،أي
الفم .وللكالم يف املعدة ،يف اللغة الفرن�سية�ِ ،صفة
كالم جمهول امل�صدر لأنّه غري خارج من ّ
نزلت من
ُمتعالية  transcendanteت�ؤ ّدي �إىل خلق االعتقاد ب� ّأن احلاجات التي قيلت على الأر�ض ْ
ال�سماء .و�إذ ًا فما لزوم الكالم يف امل ِعدة ،الكالم املُتعايل ؟
لزومه نابع من � َّأن القوانني التي ال تقبل املُناق�شة يجِ ب �أن تو�ضع خ��ارج نطاق
أنت� .إذ ينبغي �أن يوجد طرف ثالث هو ،هنا ،املُتعايل .وال ُب ّد من التعايل ُبغية
ثنائية الأنا/وال َ
أنت عالقة ممُ ِكنة ن ّت ِفق فيها على مبد�أ لي�س هو ،يف النهاية� ،إال
جعل العالقة بني الأنا/وال َ
‘االعتقاد’ .ويف النتيجة ،تكون الدولة ُمت�ضامنة مع الدين .وهذا ما ح�صل منذ بدء التاريخ،
يف ن�ش�أة الدولة نف�سها ،فالبيت الأبي�ض ال ِ
ينف�صل عن املعبد ،واملعبد ال ِ
ينف�صل عن البيت
الأبي�ض.
لكنْ يف �ضوء هذا ال�شرح� ،أين جند مكان احلر ّية يف املجتمع العربي ؟
احلقّ � ّأن ما يجعل املوقف الإ�سالمي ،يف ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام ،ذا �صبغة
لكن
خا�صة هو � ّأن منطقة ال�شرق الأو�سط هي املهد الذي ظهرت فيه الكتابة .هذه حقيقةّ .
ّ
الدولة واملعبد احتكرا الكتابة� .إذ كان ال ُك ّتاب جميع ًا ُق ُ�س�س ًا� ،أي رجال دين .بينما امللك نف�سه
مل ي ُكن يعرف القراءة والكتابة .بل كان� ،إذا �أراد �أن ُي ِ
خاطب �أو ُيقابِل م ِلك ًا �آخر ،مُيلي ما ُيريد
على الكاتب .ويف الوقت نف�سه جعل املعبد والدولة من هذه الكتابة �صفة من ِ�صفات ُقد�س ّيتهما
�أو تعاليهما .وبذلك غدت الكتابة حاج ًة ال ُي�سمح بتعليمها لل�شعب .فن�ش�أت ه ّوة كبرية بني
االعتقاد والثقافة.
والذي ح�صل يف ن�ش�أة الدولة عندنا � َّأن عملية الكتابة �أ�صبحت ُمق ِّوم ًا من مق ّوماتها
مينحه
خا�ص ًا بها .وبالتايل حدثَ الف�صل بني االعتقاد الذي تقوم عليه الدولة ،االعتقاد الذي َ
ّ
لها الدين ،وك ّل تفكري مخُ ا ِلف �أو ُموافق من ط َرف ال�شعب؛ ل ّأن ال�شعب ال يتع ّلم الكتابة .وحتى
عندما بد أ� التعليم عندنا يدخل املدارِ�س ،حتى يف املدينة الإ�سالمية ،كان عبارة عن مكان
ُم َّت ِ�سع ُي َلحق به دارم�ستان� ،أي مدر�سة لتعليم القر�آن .مبعنى � ّأن تعليم اللغة ذاته ظ ّل مق�صور ًا
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على القر�آن� ،أي على العربية الف�صيحة .غري � ّأن ُ
النظم يف البالد العربية مل ت ِ
ُدخل على
الإطالق تعليم اللغة الدارجة ،وذلك كي يبقى االعتقاد ب� ّأن هناك ُلغتَني ُ :لغة ُقد�س ّية ،و ُلغة
ُمبتذَ لة هي ُلغة العا ّمة .و�أنا �أحت ّدى � ّأي نظام عربي ُم ِ
عا�صر ،من اململكة العربية ال�سعود ّية �إىل
م�صر ،و�سور ّية ،و�سائر البالد العرب ّية � ْإن كانت تقبل بتدري�س اللغة العربية التي يتك ّلم بها
النا�س والتي لها ،ك أ� ّية لغة يف العالمَ  ،نحوها وقواعدها يف النفي واال�ستفهام وما �إىل ذلك.
ذلك ك ّله كي يبقى هذا التمييز .فلي�س هناك � ّأي ات�صال بني عموم النا�س و�أ ّية
تخ�ص التفكري .ل َّأن النا�س ظ ّلوا على االعتقاد بالدين .والنقطة العجيبة � ّأن الإ�سالم
حاجة ُّ
يوجد � ّأي نظام �سوى ُ
النظم التي كانت حو َله كبالد فار�س ،وبيزنطة .وهي
حني �أتى مل ي ُكن َ
ُ
نظم حكم ُمط َلق حيث ال يكون ِ
احلاكم م�س�ؤو ًال �إال �أمام ر ِّبنا .ومع قدوم الإ�سالم ،ازدادت هذه
نظم ا�ستبداد ُ
نظم ح ُكم ُمط َلقُ ،
امل�س�ألة تفا ُقم ًا؛ لأنّه ورث ُ
وطغيان ،وزاد الطني ب ّلة بتدخُّ له
يف احلياة املدن ّية .فقد كان للمر�أة ،يف م�صر ،يف عهد الأ�سرة الثالثة والرابعة ،حر ّية غري
خا�صة بها .فالرجل واملر�أة
معقولة �إىل ح ّد � ّأن العائلة ،مبا هي كيان ،مل يكن لها م�شروعية ّ
يتز ّوجانِ .لك َّن ك ًّال منهما يحتفظ ب�أمالكه ويت�ص َّرف بها كما ُيريد وبحر ّية ُمطلقة .وهذا
مما كان يف اليونان التي مت ّثلت فيها
من قبيل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،على العك�س متام ًا ّ
�أق�صى درجات �سيطرة الرجل على املر�أة .ولذلك عندما ذهب هريودوت �إىل م�صر ،مل يف َهم
فيها � ّأي �شيء على الإطالق� ،إذ قال يف كتابه الذي �أ�شرت �إليه يف ما �سبق من حديثنا  :لي�س
فبدل �أن يكون الرجل يف
له�ؤالء امل�صر ّيني �شبيه يف العالمَ ك ّله .فك ّل �شيء عندهم باملقلوبَ .
الرجل عندهم يبقى يف البيت ،واملر�أة مت�شي يف ال�شارع .وو�صل �إىل
ال�شارع ،واملر�أة يف البيتُ ،
والرجل يبول وهو ِ
قاعد .و�إن دلّ هذا على �شيء،
ح ّد القول  :حتى � ّإن املر�أة تبول وهي واقفةُ ،
عدم فهمه للحياة االجتماعية يف م�صر التي كانت متق ّدمة جد ًا على
ف�إنمّ ا يدلّ على مدى َ
�صعيد احلياة املدن ّية.
ألعن ما يف ال�شرق (وهو �سيا�سة اال�ستبداد) ،و�أ�ضفنا �إليها �أ�سو�أ
�أ ّما نحن ف�أخذنا � َ
الرجل واملر�أة.
ما مُي ِكن ت�ص ُّوره من قواعد احلياة املدن ّية ،ويف ُمق ّدمتها م�س�ألة العالقة بني ُ
والنقطة الثانية التي جتدر الإ�شارة �إليها � ّأن �شعوبنا ،كما ظهرت ،وخ�صو�ص ًا يف
م�صر� ،شعوب جغراف ّية .بينما �شعوب �أوروبا فللدين عندها و�ضع خمت ِلف متام ًا عن و�ضع
الإ�سالم .لأ ّن��ه دين ظهر �ض ّد الدولة الرومانية وهو الذي �أ�سقطها .وملّا �أ�سقطها و�أخذت
الكني�سة احلكم يف �أوروبا ،مل ت�ست ِق ّل به �أبد ًا� .إذا كان هناك دائم ًا ُأ�مراء ُيريدون �أن يكونوا
ملوك ًا .لذا �شهِ دت �أوروبا با�ستمرار نزاع ًا على ال�سلطة من جهات خمت ِلفة  :الكني�سة �ض ّد
التو�سع
امللوك ،وامللوك �ض ّد الأُمراء ،والأمراء يتنازعون يف ما بينهم .وبعد ذلك ،جاءت عمل ّية ُّ
التجاري يف القرنني احلادي ع�شر والثاين ع�شر ،وبد�أت طبقة البورجوازيني الر�أ�سمال ّيني
ب�أموالهم ،وظهرت ال�صناعة يف امل ُدن ،ف�صار هناك متثيل.
�إذ ًا فقد عرف تاريخ احلياة ال�سيا�سية يف الغرب ،نتيجة ظهور الدين امل�سيحي
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ك�شيء �ض ّد الدولة ،عملية ال�صراع املُ ِ
�ستمر على ال�سلطة .يف حني � ّأن النظام ك ّله كان عندنا
نظام احتكار لل�سلطة ،نظام ا�ستبداد ُ
وطغيان.
من أ�ج��ل ه��ذا ،املثقّفون يف م�صر حالي ًا ُيحاربون كالمي؛ لأنّهم غري ُمدركني
لله ّوة الفا�صلة بينهم وبني عا ّمة ال�شعب .لذلك فما يح�صل هو الكالم اجلميل الذي قاله يل
ولكن املجتمع يبقى كما هو ».ل ّأن مهما ح�صل يف هذه الثورة
�أدوني�س« :الثورة �شيء جميلّ ،
التي ن�شهدها ،فالذين يقومون بها ُمثقّفون يعملون وراء الكومبيوتر .غري �أنّك �إذا دخلت يف
ُعمق الب َلد ،ف�سوف تُالحظ � ّأن العقيدة هي هي ال تتغيرَّ  ،و� ّأن الإ�سالم هو احل ّل .ولهذا ال�سبب،
هنالك اخلوف امل�ستم ّر من الأحزاب الدينية التي تُك ِّرر الكالم الذي يعي�ش عليه ال�شعب منذ
�آالف ال�سنني .فانت�صارها م�ضمونُ .ث ّم � ّإن املُثقّفني يف م�صر الذين ال تزيد ن�سبتهم على % 10
ح�سون بالفا�صل
من جمموع ال�س ّكان� ،أي مليون من �أ�صل ثمانني مليون على �أح�سن تقدير ،ال ُي ّ
بينهم وبني الأغلبية ال�ساحقة التي تتك ّون منها جذور املجتمع .وبالتايل فهم ال ُيف ّكرون بفعل
يعب هذه اله َّوة ،و�إن كان ُيقال وهذه ظاهرة �إيجابية كما ُقلت � ّإن الكالم بالعام ّية هو
�شيء رُ
ال�سائد حالي ًا يف �أجهزة الإع�لام ،يف الإذاع��ة ،والتلفزيون ،وغريهما .رُبمّ ا كانت هذه هي
الظاهرة الوحيدة الإيجابية .ذلك ل ّأن النا�س يفهمون ما ي�سمعون عن م�شروعية اجلي�ش مث ًال.
مما مل يكن يح�صل قبل ذلك.
ّ
 3من فرويد �إىل الكان
ماذا عن مدر�سة فرويد يف التحليل النف�سي ،عن الأ�س�س اجلوهر ّية التي تقوم
عليها والتي انطلق منها جاك الكان ،وع ّما فعله الكان بالقيا�س �إىل هذه املدر�سة ؟
لقد تبينّ يل بتجربتي ال�شخ�صية ال املنقولة يف التحليل مدى ا�ستقالل اللغة عن
التقيت
املُتك ِّلم .وهذه النتيجة ال ت�أتي �إال نتيجة اخلربة الطويلة يف هذا املجال .فقبل يومني
ُ
ب�أف�ضل ُمرتجِ مي فرويد يف فرن�سا وهو ُي ِح ّب و ُيرتجِ م ال�شعر الأملاين الذي يتط ّلب كثري ًا من
الت�أنيّ
وال�صرب .ومن الق�ضايا التي حت ّدثنا فيها عن اكت�شافه يف حتليله لأ�سباب اندفاعه يف
ّ
ُح ّب للغة الأملانية واحت�ضانها ،والرتجمة عنها .ذلك � ّأن ا�سم ج ّدته التي كانت م�صدر العطف
الأ ّول يف حياته  :جريمني  Germaineالذي يعني ‘الأملانية’ مع � ّأن اجل ّدة فرن�س ّية ال �أملان ّية .فهو
نف�سه ،من خالل
مل ُيف ّكر �أبد ًا ب أ�نّه عن طريق اال�سم ‘جريمني’ �س ُي�صبِح ما �صار �إليه .بل وجد َ
حتليله ،أ�نّه كان حتت ت�أثري اال�سم دون �أن يدري .ق�صدي هنا � ّأن ت�أثري الك ِلمات يف تفكري
الإن�سان واختياراته وبالتايل يف م�صريه ،تتع ّدى ما ُيدرِكه عن طريق الوعي.
أ�شرت �إليها من حيث الن�ش�أة
قمت به ،وبعد جتربتي التي � ُ
�إذ ًا بعد التحليل الذي ُ
ومن حيث العمل مع الدكتور زيوار ،كان من الطبيعي �أن ُيو َلد عندي اهتمام مبا يقوله فرويد
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لي�س بو�صفه علم النف�س ،بل من جانب تعميق دور اللغة يف حياتنا .من �أجل ذلك قر�أت
وترجمت منها تف�سري الأح�لام .لذا جتِ د حني تقر�أ هذه الرتجمة � ّأن هناك يف
كت َبه ك ّلها،
ُ
ك ّل �صفحة ت ٍ
لكن كان لها ت�أثريها يف احلياة غري
َبعات لفظ ّي ًة كانت خارجة عن جمال الوعي ْ
املفهوم ظاهري ًا .قر� ُأت �أعمال فرويد من زاوية تعميقها لأثر اللغة يف حياتنا ،ومل �أقر�أها من
زاوية أ�نّها �سيكولوج ّية �أعماق ،ودوافع .ذلك � ّأن �سيكولوجية الذات ُم ِ
نق�سمة �إىل ق�سمني  :ق�سم
يخت�ص بالوعي ،وق�سم ُيك ِّون ا ُ
معنى ال ُيريده املرء مثلما يح�صل يف مخُ رتِع
ّ
جل َمل و ُيعطيها ً
فاج أ� بالك ِلمة واملعنى .فالك ِلمة هي التي ت�صنع املعنى،
ال ِنكات الذي ال ُيف ِّكر يف معناها ،بل ُي َ
ولي�ست هي املو�ضوعة خلدمته .فهذه وجهة نظر ثانية .وكان اهتمامي بوجهة النظر هذه ال
ُق�سم
بوجهة النظر النف�س ّية .وباال�ستناد �إىل ذلك ،ر ّك ُ
زت على النقطة املُهِ ّمة وهي � ّأن الذات ت َ
ق�سم ُمرتبِط بالك ِلمِ ،
�إىل ق�سمني ِ :
وق�سم غري ُمرتبِط بالك ِلم دون �أن يفقد ارتباطه باللغة.
وحده من بني املُح ِّللني جميع ًا الذي يتك ّلم
بعد ذلك التحقت باجلمعية .وكان الكان َ
عن اللغة ،وعن التحليل لي�س بو�صفه �سيكولوجية وح�سب ،بل باالنطالق من انف�صال الذات
�إىل الق�سمني اللذَ ين ذكرتُهما .حتى هذه الفكرة التي تقول بانف�صال الذات بد�أت تظهر عند
اللغويني الذين مُي ِّيزون ‘الذات الناطقة’  le ‘je’ de l’énonciationو‘ذات املنطوق’ le ‘je’ de
 l’énoncéو‘�أنا’ املنطوقة� .أَ�ضرِ ب هنا مثا ًال من �ش�أنه تو�ضيح هذا الفرق الدقيق  :لو � أس� َلك
�أحدهم  :هل َ
قدم يل معلومات عنها .ف�س�ؤاله هو
عندك معلومات عن هذه الق�ض ّية ؟ �أرجوك ِّ
املنطوق الذي يجع ُل َك تت�ساءل  :ملاذا يطلب مني معلومات عن هذه الق�ض ّية ؟ لكن َّك هنا ال
تت�ساءل عن معنى املنطوق الوا�ضح �أ�سا�س ًا ،بل تت�ساءل عن الرغبة الكامنة وراء الط َلب .وهذه
قدم َ
ال�شخ�ص ك َّله؛ �إذ يبقى
لك
الرغبة هي الذات الناطقة .وبنا ًء على ذلك �أقول  :املنطوق ال ُي ِّ
َ
�شي ٌء خمبوء دوم ًا عند الذات الناطقة .لذا ُمقابل القول  :هذا ِع ْلمه عند اهلل ،يقول التحليل
النف�سي  :هذا ِع ْلمه عند الذات الناطقة !
يو�ضع فيها
هناك �إذ ًا فرق بني ال��ذات التي يخرج منها الكالم ،وال��ذات التي َ
الكالم .وكان الكان من �أوائل من دعا �إىل ربط التحليل النف�سي بنظر ّية الذات وعالقتها
باللغة والكالم.
حل�سبان التنومي املغناطي�سي والتداعي ا ُ
�إذا �أخذنا يف ا ُ
حل ّر ،جاز �أن نت�ساءل �أ ّو ًال
ال�سردي الذي يتّخذه الكالم� ,ألي�س كذلك ؟
عن الفرق بينهما ،وعن عالقتهما بال�شكل َّ
العالقة بني التنومي املغناطي�سي والتداعي ا ُ
حل ّر عالقة تاريخية قائمة على ال�سرد
الطب كان ،ك� ّأي �شاب يف مطلع حياته ،ي�ستعني ب�شخ�ص
طبع ًا؛ ل ّأن فرويد يف بداية ا�شتغاله يف ّ
يكبه بخم�س �سنوات �أ�شهر طبيب
�أكرب منه ل ُي�ساعده .هذا ال�شخ�ص الذي ا�ستعان به والذي رُ
يف فيينا ا�سمه جوزيف بروير  .Breuerكان ُيراعيه و ُي ِ
ر�سل له املر�ضى .وذات م ّرة حكى له
ق�صة مري�ضة ا�سمها � ّآن� ،أُو  .Anne Oكانت مع �أبيها املُ ِ
و�شك على املوت .أ� ّما �أعرا�ض
بروير ّ
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مر�ضها فكانت ت�شنُّجات تليها �شبه غيبوبة حتكي خال َلها ذكريات �أ ّثرت كثري ًا يف حياتها.
ق�صتها بانفعال �شديدّ ،ثم تبد�أ با�ستعادة الوعي ،والرجوع �إىل حالتها الطبيعية.
كانت حتكي ّ
ِمن َث َّم ف ّكر فرويد بتنوميها مغناطي�سي ًا ،وطلب منها �أن حتكي ذكرياتها وهي حتت
ت�أثري النُوام �أو التنومي بالإيحاء .فحكت ذكرياتها بانفعال �شديد ُث ّم عادت �إىل طبيعتها .وقد
بحث �أمر هذه الطريقة يف العالج مع بروير .وملّا جاء �إىل باري�س التقى بِجان-مارتان �شاركو
 Charcotالذي كان ُين ِّوم املر�ضى اله�ستري ّيني طا ِلب ًا منهم بالإيحاء �أن مُي ِّثلوا هذا الع َر�ض �أو
ذاك ،وذلك للمقارنة بني الأعرا�ض بالإيحاء ،والأعرا�ض التي ت�أتي بالطبيعة .فخرج فرويد
مبقال مفا ُده � ّأن الع َر�ض اله�ستريي ال ي�أتي ُمطابِق ًا لالرتباطات الع�ضوية بني �أطراف اجل�سم
ال�س ِاعد .بينما
بحكم الطبيعة ،ال تُ�ش َّل َ
املخت ِلفة .يعني بذلك � ّأن اليدُ ،
وحدها ،بل ُت�شَ ّل مع َّ
الع َر�ض بالإيحاء املغناطي�سي موجود يف اللغة� ،أي يف القول ُ :
‘�ش َّل َيد َك’ ،وهكذا ُت�شَ ُّل الي ُد
وحدها.
َ
وملّا عاد �إىل فيينا ط ّبق هذه الطريقة .غري � ّأن الإيحاء مل ي ُكن ُي ِثمر مع اجلميع.
فجاءته فكرة توجيه ال�س�ؤال نف�سه للمري�ض مع تنوميه �أو من دون تنوميه مغناطي�سي ًا ،كاتِّباع
ِ
احل َيل بالقول �َ :ض ْع َيدك على جبه ِت َك و�ست�أتي الفكرةّ .ثم انتهى �إىل الطلب من املري�ض �أن
يحكي ما يخطر يف باله ،وهذا ما ُي�س َّمى بالتداعي ا ُ
حلر .association d’idées
ال�س�ؤال امل ُ ِل ّح ينبع من كون هذا التحليل �شديد ِ
ال�صلَة بتحليل الإبداع الأدبي.
و ُيقال �إنّ رواية الغراديفا للكاتب ال�سويدي جِ ن�سن ما كانت ِلتَ�شتهِر لوال �أن فرويد ح ّللها
�سنة ِ 1907ل ُيبينِّ �أنّ العمل الأدبي يتك َّون تك ُّون ح ُل ٍم وا ٍع .فهل لهذه النظرية نتائج خ�صبة
ينهل منها النقد الأدبي ؟
ت�ستطيع �أن تقول � ّإن الأدب ال ينتظر �شيئ ًا من نتائج التحليل النف�سي بل ،على
العك�س ،التحليل النف�سي ي�ستوحي الأدب.
وما النتائج التي يمُ ِكن �أن ِ
ي�صل �إليها من هذا اال�ستيحاء ؟
ي�ضع َيده على بع�ض احلقائق وتكوين بع�ض الت�ص ُّورات عن منوذج �أودي��ب ومنع
الزنا باملحارم ،والتعلُّق بالأُم .فهذه الأفكار تدور حولها تراجيديا �أُوديب وهاملت� .أق�صد �أن
�أقول � ّإن التحليل النف�سي ي�ستعني بالأدب لي�أخذ منه ما يلزمه من ت�ص ُّورات تُفيده يف العمل
مع النا�س.
على هذا الأ�سا�س ،قد ُيق ّدم د�ستويف�سكي ما ّدة هامة للتحليل النف�سي ؟
طبع ًا ،ففرويد يع ُّده �أعمق الك ّتاب نفاذَ ب�صري ٍة بعد �شك�سبري ،وخ�صو�ص ًا يف رواية
الإخوة كارامازوف.
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من هنا يتبينّ �سبب اهتمامي بالتحليل و�إبدائي الرغبة يف العمل �ضمن جماله كما
ٍ
ظروف كهذه تحُ يط بتكويني ك ّله �أن �أختار الكان ُم�شرِ ف ًا على عملي� .إذ
فهمتُه .وكان طبيعي ًا يف
كانت له طريقة خا�صة يف العمل هي �أنّك حني تذهب �إىل �أ�ستاذ محُ ِّلل ِلتُجري معه ‘ ُمراقبة’
( contrôleباالجنليزية  ،)supervisionيفهم أ�نّك ت�أتي ِلتتع َّلم التحليل وفق نظرته هو .غري � ّأن
علي �أن �أفعل يف
الكان مل ي ُكن ي ّتبع هذه الطريقة �أبد ًا� ،أي �أنّه مل يقُل يل بتات ًا ما كان َّ
يتوجب َّ
مت التحليل �إذ ًا ؟
هذا التحليل �أو ذاك ،ومل ينقل يل بع�ض ما عنده نهائي ًا .فكيف تع ّل ُ
لدي ،حني �أذهب لأحكي له ما ح�صل يف اجلل�سات التي �أقوم بها ،موا ّد
كانت تتك ّون ّ
ٍ
تف�سريات ُمع ّينة ،وحني �أ�س�أله � ْإن كانت هذه التف�سريات �صحيحة �أم غري �صحيحة،
تُوفِّر يل
من المُ ِ
كنت �أقوله ،وعلى �أ�سئلتي� .أ�ضرب لك
مكن �أن يتدخَّ لّ ،
لكن تدخُّ له ترت َّب دوم ًا على ما ُ
أجريت له حتلي ًال ،وكان عام ًال يف م�صنع .املُهِ ّم �أنّه يف �إحدى اجلل�سات
مث ًال عن �أ ّول �شخ�ص � ُ
بالفم ،وهو ال يعرِ ف من يكون هذا ال�شخ�ص.
ر�أى نف�سه يف حالة � ّأن �شخ�ص ًا �آخر ي�أخذ ق�ضي َبه ّ
فبناء على نظرية يف التحليل النف�سي تُ�س ّمى نظرية ‘التحويل’ �( transfertأي نقل املري�ض
ألت الكان �إن كان املُح ِّلل (�أي �أنا) هو هذا ال�شخ�ص الذي ال
مل�شاعره �إىل املُح ِّلل) ذاته� .س� ُ
يعرِ فهِ .
وحدك معه يف ا ُ
حلجرة ،فهو موجود مع نف�سه �أي�ض ًا� .أي � ّأن
ل�ست َ
ف�ضحك وقال  :لكنّك َ
املري�ض �س�أل نف�سه  :هل تقبل ؟ ف�أجاب  :نعم .ومن ّثم ت�سمح لنا �إ�شارة الكان ب�إدراك تع ُّمق
اال�ستثمار اجلن�سي الذي يدخل مع ال�صورة الرنج�سية حتى لو مل نعرِ ف حتديد من الذي
وراءها.
�أف�ه��م م��ن ذل��ك �أنّ ثالثة �أ�شخا�ص ك��ان��وا يف جل�سة التحليل �أو يف ا ُ
حل�ج��رة :
املري�ض ،واملُح ِّلل ،ونرج�سية املري�ض ؟
مت من الكان �أ�شياء كثرية على هذا ال�شكل .مُويكنك القول �إنّني
بال�ضبط .وقد تع ّل ُ
اقت�صرت
ال �أعرف ك ّل ما �أ�ضافه �إىل نظرية فرويد؛ لأنني مل �أتابع درو�سه حتى النهاية ،بل
ُ
منها على اجلانب اللغوي .ما �أ�ستطيع قولهُ ،مبنا�سبة ِذ ْكرِ نا الرنج�سية ،أ�نّه ربط الرنج�سية
بح�سبِه هو اجلزء من الذات
ب�صورة املر�آة .ل ّأن فرويد كان ُمذبذَ ب ًا يف تعريف ‘الأنا’ .فالأنا َ
ال��ذي يتعامل مع الواقع (وظيفة الواقع) ،وه��و ،يف الوقت نف�سه اجل��زء املُ�ستث َمر ِع�شْ قي ًا
ا�ستثمار ًا ّ
ال�شك فيه ،وهو الرنج�س ّية باملعنى الذي حت ّدث عنه �أوفيد .فما حقيقة ‘الأنا’ يف
�ضوء هذا التعريف ؟ هل هو ‘الأنا الرنج�سي’ �أم ‘الأنا وظيفة الواقع’ ؟ �إذ لي�س ممُ ِكن ًا �أن
يكون االثنني مع ًا.
فح�سم امل�س�ألة جاع ًال الرنج�سية غري ُم ِ
نف�صلة عن نظرية ‘الأنا’ بو�صفه
أ� ّما الكان َ
ُمبت َلع ًا يف �صورة املر�آة.
مبعنى �أنّ الرنج�سية خيال الأنا ؟
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مبعنى � ّأن الإن�سان �أ ّول ما يعرِ ف نف�سه �إنمّ ا يعرِ فها يف املر�آة .فالطفل ،من ع ُمر
ثمانية �أ�شهر �أو �سنة ،يعرِ ف نف�سه يف املر�آة و ُيه ِّلل كثري ًا .وهذه ظاهرة ال تراها عند � ِّأي حيوان
يف العالمَ  .فال يوجد حيوان يقول � :أنا هنا .يعني هذا � ّأن ‘الأنا’ مربوط دوم ًا ب�إبهام موقعه.
فث ّمة ‘الأنا’ الواقعي ،و‘الأنا’ املوجود هناك ،يف املر�آة.
وهم ؟
هل انعكا�س ال�صورة يف املر�آة ْ
َ
ال ،هذا لي�س وهم ًا ،بل هو عقيدة .فعندما ترى
�صورتك يف امل��ر�آة ال تقول � :أنا
مت ،بل هذه �صورتي �أنا.
توه ُ
ّ
نعم ،إ�نّها �صورة ،ولكنّها لي�ست هي ‘الأنا الواقعي’ ؟
هي �صورة طبع ًا ،ولكنّها ُم�ستث َمرة ا�ستثمار ًا ع�شقي ًا نرج�سي ًا .فرنجِ �س عندما ر�أى
�صورته يف الينبوع وقع يف ع�شقها ،ومل ي�ستطع �أن يقوم منه .من هنا انط َلق الكان يف تعريف
‘الأنا’ لي�س من خالل وظيفة الواقع ،و�إدراك الواقع ،بل من حيث هو عملية ُم�ستث َمرة ع�شقي ًا
نظر ًا الرتباطه بال�صورة التي ُيق ّدمها له االنعكا�س �أو املر�آة.
الناحية الثانية � ّأن فرويد ع َّد الرنج�سي َة مرحل ًة من مراحل من ّو الليبيدو ،كما لو
فال�ص َور التي مينحها الإن�سان
� ّأن الليبيدو وظيفة بيولوجية تنمو على مراحل� .أ ّما عند الكان ُّ
لنف�سه مرتبطة بِتعا ُمل الذات مع الآخر حيث تت�ساءل  :كيف ُيريدين الآخر �أن �أكون ؟ وملّا كان
أ� ّول �آخَ ر يتعامل معه هو الأُ ّم ،ي�صري ال�س�ؤال  :كيف تُريدين هي �أن �أكون ؟
طبع ًا املكانة التي تُعطيها الأ ّمهات جميع ًا للطفل هي جاللة امللك .واخلروج من
هذه املكانة لي�س عملية �سهلة .فهذا املركز الذي � َ
�ضاعفة :
أعطتك �إياه الأ ّم يجعل تبع ّيتك ُم َ
تبع ّيتك للأ ّم ،وتبع ّيتك ِلتَ�ص ُّورها عنك �إذ �إن َّك ،يف ر�أيها ،فوق اجلميع.
يف هذه احلال ،على الإن�سان �أن يتح َّرر من ‘التبع َّيتَني’ كي يبني �شخ�ص ّيته ؟
لكن املُهِ م ،بح�سب الكانّ � ،أن الرنج�سية لي�ست مرحلة بيولوجية ،بل هي
بالت�أكيدّ .
حلظة جدلية مع الآخر تبد أ� بالأ ّم ،وبعد ذلك يحتاج الإن�سان �إىل ما ُيب ِعده بالتدريج عن نظرة
الأم الأوىل هذه .وهنا �س�أحكي لك ُنكتة :
«ذهب طفل عمره �أربع �سنوات للم ّرة الأوىل �إىل املدر�سة ،فر�أى عدد ًا كبري ًا من
الأطفال يج ِل�سون على مقاعد يف �صفوف ُمتتالية ،وكانت �أمام هذه ال�صفوف املُع ِّلمة تكتب،
بينما الأطفال ينتظرون دون �أن يعرفوا ما الذي �سيح�صل بعد ذلك .فاقرتب منها الطفل،
وقال لها  :ما ا�س ُم ِك ؟ فقالت له  :ارجِ ع �إىل مكانك .فرجع وهو ال يعرِ ف �إن كانت ِ
تق�صد �أن
يعود �إىل مكانه �أم �أن ا�سمها ‘ال�س ّيدة ارجع �إىل مكانك’ ».فكل ما يعرِ ف � ّأن ك ِلمة ‘مكانَك’
توفِّر له مكان ًا ،ولكنّه لي�س كاملكان الذي توفِّره له ُا ّمه .لأنّه مكا ٌن مع الآخرين ،ولي�س مكان ًا
خم�صو�ص ًا ُمتم ِّيز ًا.
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وعليه ف� ّإن اخلروج من هذه الطفولة الأوىل ي�ستلزِ م �أ ّال تُفرِ ط الأ ّم يف ا�ستمتاعها
به ،و�أ ّال يرتك الأب ابنَه لأ ّمه ويتخ ّلى عن دوره يف �إفهامه العالمَ من حولهّ � ،أي يف جعله ُيدرِك
� ّأن امل�ستقبل ينتظره كي ال يكون حا ُله حالَ القائل � :إلهي ! �إلهي ! لمِ َ تركتني ؟
تخ�صه به الأ ّم وجتعل
�إذ ًا ث ّمة ظروف تُ�س ِّهل خروج الطفل من املح ّل الأ ّول الذي ُّ
من ال�صعب عليه �أن يخرج من نرج�س ّيته ،وث ّمة ظ��روف تُ�ساعده على اخل��روج بالتدريج
أملحت ،مل يربِط الرنج�سية بالبيولوجيا ،بل ربطها
من نرج�س ّيته .وما مُي ِّيز الكان �أنّه ،كما � ُ
بالعالقة مع الآخرين.
لكن هناك نقطة ال ُب ّد من الإ�شارة �إليها هي �شعور فرويد ب� ّأن �آراءه هي احلقيقة
ّ
التي �سوف يرف�ضها املجتمع ،و�أنّه �سوف ُيحا َرب .ولكي يتط ّور التحليل النف�سي ،يجب دع ُمه،
ويف هذه احلال ،ال ُب َّد من وجود �أن�صار وم ؤ� ّيدين يت�ضامنون كي ُيك ِّونوا حركة .لذا � ّأ�س�س
ما دعاه بـ ‘احلركة’ .فوجهة النظر هذه ينبغي �أن تكون ِ
مو�ضع تفكري وتتط ّلب �إعادة نظر.
فلي�س فرويد هو أ� ّول من جاء ب�أفكار تُزعج راحة ال ِعباد .داروين قال � ّإن �أ�صل الإن�سان قرد،
وهذا �أخطر من نظرية فرويد يف التحليل النف�سي ،ومع ذلك ،مل ُيف ِّكر يف ت�أ�سي�س حركة.
فاالتجّ اه �إىل ت�أ�سي�س حركة ،والنظر �إىل الأفكار العلمية على �أنّها حقائق �أدخَ ال يف نفو�س
املُح ِّللني عقيدة اتّخذت َ
�شكل دين .وقد عزّز فرويد ذلك بت�أ�سي�س االحتاد الدويل للتحليل
من اجلمعية التي كانت يف فيينا حيث يعمل ،وجمعية ثانية يف برلني ،وجمعية ثالثة يف اجنلرتا
� ّأ�س�سها جونز .كما �ش ّكل هيئة عا ّمة تُ�شرِ ف على ك ّل ما كان يح�صل يف هذه اجلمع ّيات ،وف َر�ض
وجوب حتليل من ُيريد االنت�ساب �إىل اجلمعية ،فدخلنا يف ق�ضية ما الذي يجب �أن ُيح َّلل ؟ وما
معايري التحليل ؟ ومتى يبد أ� ؟ ومتى ينتهي ؟ فاتّخذت العملية �شكل متاهة ذات طابع ي�شبه
الطابع الديني.
لهذا ال�سبب ال ي�ستطيع املُح ِّللون حتى اليوم �أن يتفاهموا مع املُ�شت ِغلني يف العلوم
توا�صل بني التحليل
الإن�سانية الأخ��رى كالظاهراتية ،والأل�سنية وغريهما .فلي�س هناك ُ
التوا�صل.
النف�سي وهذه العلوم .و قد زاد الكان من انعدام
ُ
مع �أنّه �أفاد من نظرية اللغة عند دو�سو�سور ،وغريه ؟
و�أفاد اي�ض ًا من �آخرين مثل كلود ليفي�-سرتو�س �إذ تراه ُيفي�ض يف احلديث عنه يف
ك ّل منا�سبة مع العلم ب�أن �سرتو�س مل يذكر �أبد ًا ا�سم الكان ! كانت عالقته مب ؤ� ّلفات �سرتو�س
من جانب واحد .وكذلك كانت مع �آخرين .فقد قال �أحد �أولئك الذين كان ُي�س ّميهم الكان
تالمذته ،وكان يع َمل �أم َني �س ّر عند جان-بول �سارتر يف جم ّلة ّ � : Les Temps Modernesإن
�سارتر مل يقر أ� يف حياته �صفحة واح��دة لالكان .وكيف مُي ِكن �أن يق�ضي �أرب��ع �ساعات كي
ُ�شجع �أحد ًا على قراءتهُ ،لغة
ُينهي له �صفحة !؟ هذا غري ممُ ِكن؛ ل ّأن الكان كان يكتب بلغة ال ت ِّ
ُمتق ّعرة� ،إملاحية زيادة على اللزوم ،جتعل من ال�صعب على � ّأي قارئ �أن يتق ّبلها ،و�أنا �شخ�صي ًا
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ال �أُ ِح ُّبها .ولو مل ت ُكن عندي �أ�سباب تُق ِنعني ب� ّأن عنده �شيئ ًا يقوله ،ولو مل �أ ُكن �أ�شت ِغل معه ،لمَ ا
علي الفهم� ،أ�س�أله ع ّما ِ
يق�صده
كنت
ُ
�صربت �أ�ص ًال على قراءتهُ .ثم إ�نّني ُ
ُ
كنت ،حني يلتبِ�س ّ
بهذه ا ُ
جلملة �أو تلك.
مل ي ُكن ُمف ِّكرون مثل دولوز ،وفوكو ،وديريدا ،وقبلهم ليفي�-سرتو�س ،وروالن بارت
التوا�صل مع �أمثال ه�ؤالء ،بل
ِليق�ضوا وقتهم يف قراءة م ؤ�لَّفاته .ولذلك مل ينجح يف خلق عوامل
ُ
زاد من �أ�سباب عدم
التوا�صل .وزاد الطني ب ّلة �أن االحتاد الدويل للتحليل طرده ب�سبب ط ُرقه
ُ
ٍ
‘اجلل�سات الق�صرية’ ،و�أ�سلوبه املُعقَّد ،ف�صارت عنده رغبة
يف التحليل من خالل ما ُي�س ّمى بــ
يف �أن ينت ِقم ب�إثبات مركزه على الرغم من خذالن زُمالئه و ُمعا�صريه .لذا � ّأ�س�س مدر�سته
تو�سع َّيني جد ًا.
و�أراد لها �أن ت ّت ِ�سع مثلما كان ُيريد فرويد �أن ي ّت ِ�سع االتحّ اد الدويل .فقد كانا ُّ
التو�سعية غري املبن ّية على ت�صوير التحليل لي�س بو�صفه ِعلم ًا ،بل بو�صفه حركة
وهذه ال�سيا�سة ُّ
وق�ضية� ،أعطت جلمع ّيات التحليل �شكل �أحزاب �إيديولوجية مع أ�نّها لي�ست �إيديولوجيا .لكنّهما
انخرطا يف جمعيات ت�ص ّورهم وك�أنّهم زُعماء و�أن�صار الإيديولوجية ولي�سوا ِ
عام ِلني يف تطوير
املفاهيم .هذا هو م�أخذي على فرويد وعلى الكان مع ًا.
بالقيا�س �إىل َم��وق��ع الك��ان يف املدر�سة الفرن�سية للتحليل النف�سي ،ه��ل كان
محُ ِّللون �آخرون ُيناف�سونه ،و ُيحاولون �أن يح ّلوا حم ّله مث ً
ال ؟
كان جانب املُناف�سة ماث ًال يف اجلمعية التي �أخرج ْته �أو التي خرج منها .فقد كان
هناك االتحّ اد الدويل ،وكان من املفرو�ض �أن ِ
تنت�سب ك ّل جمعية �إىل االتحّ اد الدويل .وكانت
جمعية باري�س للتحليل النف�سي التي � ّأ�س َ�س ْتها حوايل �سنة � 1952أو  1926مدام بونابرت بنت
فرن�سي�س بونابرت بالتعاون مع الف��ارغ  ،Lafargueع�ضو ًا يف االحت��اد ال��دويل ،وملّا ح�صلت
خالفات بني الكان و�أع�ضاء اجلمعيةُ ،طرِ د من االحتاد الدويل .فبقي يف جمعية باري�س التي
لكن على �صعيد االبتكار ،مل ي ُكن فيها ُم ِ
بتك ٌر غريه.
كان التناف�س يح�صل داخلهاْ .
ما امل�صطلحات التي ي�ستعني بها بع�ض نقّاد الأدب والتي يمُ ِكن �أن تكون مفاتيح
نظريته يف التحليل كال ِفعل املُخ ِفق مث ً
ال  l’acte manqué؟
مفاهيم كالفعل املُخ ِفق ،واملُقاومة ،والتحويل ،والدافع ،والكبت� ،أفكار ُم�ستقاة
من فرويد .وما فعله الكان أ�نّه ح ّدد معناها بد ّقة �أكرث كمفهوم ‘الأنا’ الذي ر�أينا أ�نّه كان
ُمب َهم ًا عند فرويد ،وجاء الكان فح�صر معناه �أ ّو ًال يف العالقة مع امل��ر�آة ،وربطه ربط ًا (مل
ي ُكن موجود ًا عند فرويد) بال�س�ؤال عن رغبة الآخر .وهذا نوع من التجديدِ .ق ْ�س على ذلك ما
يتع ّلق بالت�ص ّورات الأخرى كفكرة ‘الك ْبت’ مث ًال الذي كان فرويد يع ّده عاطفة مكبوتة ،بينما
يرى الكان � ّأن املكبوت هو الد ّوال ال ُلغو ّية .وهذه فكرة موجودة عند فرويد �أي�ض ًا لأنّه يقول :
«ا َمل ْو ِع ُّي هو ما دخل يف الك ِلم ».والكان يقول � ّإن املكبوتات هي الدوالّ حني تخرج يف الك ِلم.
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جدد� ،أدخل مفاهيم جديدة من علم اللغة
وهنا مو�ضع جتديده لفكرة فرويد .لكنّه ،لكي ُي ِّ
كمفهوم «الدالّ » .ا�ستناد ًا �إىل ذلك ،ميكننا القول � ّإن جتديد الكان �أعظم من خ ْلقه ،واحلال
� ّأن التجديد يحتاج �أي�ض ًا �إىل اخل ْلق ،و�إىل الت�ص ُّور.
هناك م��ن ي� ّدع��ي ،يف بع�ض الأب�ح��اث النقدية ،ب ��أنّ اللغة الفرن�سية ‘الكانية’
بطبيعتها ،فما معنى ذلك ،وكيف �سنقتنع ب�أنّ من املُم ِكن �أن تُختزَل ُلغة ب�أ�سلوب �أحد ُكتّابها؟
ال �أفهم لهذا الكالم � ّأي معنى ،وهو يف نظري جُم َّرد كالم فارغ.
� ّأم��ا منهجك اخلا�ص يف التحليل فما امل�سار الذي �سلَكه بعد �أن انطلق� ،أو من
املفرو�ض أ�نّه انطلق ،من نظرية الكان ؟
كما ُق ُلت َ
لكن
لك ،مل ُيحاول الكان ،يف عالقته ال�شخ�صية معي� ،أن ُيع ّلمني �شيئ ًاّ .
ال�سري يف الطريق التي كنت
هذا ال مينع من �أنني �أف� ُ
�دت منه من زاوية �أنّه �ساعدين على َّ
اخلا�ص ورُبمّ ا ت�أ ّثرت فيها ،عن دراية �أو من
�أ�سلكها .و�إذ ًا هذه الطريق الناجتة عن حتليلي
ّ
وحت�سن ُ�شغلي فيها
دون �أن �أعلم ،بطريقة حتليل �شلومربجيه ،هي التي تر ّبت مع الكانَّ ،
�شجعني الكان على املُتابعة فيها.
وتع ّمق بقَدر ما ُ
�سرت يف تلك الطريق التي ّ
وما الفرق بني طريقة �شلومربجيه وطريقة الكان ؟
ت�ستطيع �أن تقول � ّإن �شلومبريجيه كان الكاني ًا من دون �أن يع َلم .فتكويني� ،أو الطريقة
كنت �أ�شتغل بها ،هي تلك التي تك ّونت �أثناء عملي مع الكان ،وال �أزال �أعتقد � ّأن العمل
التي ُ
أ�صح منه يف الأو�صاف الأخرى التي مل ُيتَح يل �أن �أُح ِّللها والتي هي
التحليلي كما و�صفه الكان � ّ
لكن الذي يح�صل �أننا ،كي
�أكرث تال�ؤم ًا مع الواقع� .إذ يدخل يف هذه الأو�صاف عن�صر املثاليةّ .
نبقى �ضمن حدود ما نرى ،جنِ د املُح ِّلل يتخ َّل�ص من بع�ض التخييالت التي ِ
تخدم نرج�س ّيته.
�إذ ًا ث ّمة و�صفان للتحليل النف�سي .وو�صفي �أقرب �إىل الو�صف الالكاين .ولكن نقطة
االختالف الأ�سا�سية بيني وبينه ،النقطة التي ظهرت يل �أخري ًا جد ًا بعد موت الكان (فموته
جعلني �أُراجِ ع املا�ضي ك ّله ،و�أُعيد التفكري فيه) ،هي حتويله جمعية التحليل �إىل حركة َبدل �أن
نف�سك الق ّوة التي تعني
تبقى ِع ْلم ًا .فالعلم ال مينع
ُ
التعا�ضد والت�ضافُر ْ
لكن ب�شرط �أال متنح َ
�أنّك �أنت الذي �ستُك ِّون غ َريك وتُ�شرِ ف عليه .والفكرة الأ�سا�سية هي �إمكانية بقاء امل� ّؤ�س�سة غري
ُمرتبِطة بالق ّوة وبا�ستخدام الق ّوة .هذا هو ال�س�ؤال الكبري الذي ي�شغلني الآن.
�إذاً من امل�شروع �أن ُيط َرح ال�س�ؤال عن العالقة بني التحليل النف�سي والطموح
التوجه نحو الآخر الذي يبد أ� بالأ ّم ،فالآخر قد يكون
ال�سيا�سي .لأنّ يف تركيب ال�شخ�صيةُّ ،
�ضح ّية الرنج�سية املُت�ضخّ مة �إذا اتخذت ُبعداً �سيا�سياً ؟
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من دون �أدنى ّ
�شك.
�إذا �ص ّح ا�ستنتاج �أنّ الإن�سان حيوان �سيا�سي بقدر ما هو حيوانٌ
اجتماعي ،فما
ّ
مدى �سطوع هذه احلقيقة يف جتارب التحليل النف�سي ؟
يقودنا التحليل النف�سي �إىل ت�أييد بع�ض التعبريات التي قيلت يف املا�ضي .وال
أظن �أنّه اللورد �آكتون
�أعرف َمن قال « :ك ُّل �سلط ٍة َمف�سدة ،وال�سلطة املُط َلقة َمف�سد ٌة ُمط َلقةّ � ».
لكن لي�س معناه � ّأن ك ّل رجال ال�سيا�سة ُمت�ساوون .مبعنى
الربيطاين .فهذا كالم ال جِ دال فيهْ .
رجل الدولة الذي يجعل حكمه يف خدمة الدولة.
� ّأن هناك نوعني منهم  :النوع القدمي هو ُ
تو�سع الإمرباطورية و�إمناء االقت�صاد
وبالتايل تكون له نظريات عن امل�ستقبل الذي ي�ستلزِ م ُّ
لتح�سني احلالة املادية للنا�س� .أي أ�نّه ميت ِلك نظرة ع ّما ُي�س ّمى ‘الواجب يف املرحلة احلا�ضرة’
مثل دو غول مث ًال الذي ر�أى ،يف وقت من الأوق��اتّ � ،أن لي�س من م�صلحة فرن�سا �أن تربط
نف�سها مب�شكلة ال ح ّل لها هي م�شكلة اجلزائر .فقال  :نرتك اجلزائر للجزائريني الذين لن
رجل
ُيحقّقوا �شيئ ًا ُمهِ م ًا لأنف�سهم .وتبينّ � ّأن كالمه ك ّله كان �صحيح ًا .فينبغي �أن يكون عند ُ
نف�سه الذي
الدولة �سداد النظرة واجلر�أة على الت�ص ُّرف حتى لو كان �ض ّد الر�أي العام ،فهو ُ
وجه الر�أي العام.
ُي ّ
والنوع الثاين هو الذي مُي ِّثله رجال ال�سيا�سة املجانني الذي يبغون تغيري الطبيعة
الإن�سانية مثل جماعة ال�شيوعية ك ّلهم ،كلينني ،و�ستالني و�سواهما .فه�ؤالء يحكمون خلدمة
وجهة نظر .وامل�شكلة � ّأن عددهم يكرث يف �أيامنا احلا�ضرة ،وهم ي�سخّ رون احلكم ليكون
رجل الدولة احلاكم يف البالد الدميقراطية هو �أن
يف خدمة �إعادة انتخابهم .فك ّل ما ّ
يهم ُ
ُيعاد انتخابه .ويف البالد غري الدميقراطية �أن يبقى يف ا ُ
حلكم �إىل الأبد حتى ميوت .فه�ؤالء
ُيف ِّكرون يف �أنف�سهم فقط.
االختالف وا�ضح بني ع ّينة رجال ال�سيا�سة التي تكثرُ اليوم وع ّينة رجال الدولة
رجل ال�سيا�سة ،وخ�صو �ص ًا يف ظ ّل هيمنة
القدماء التي �سادت قدمي ًا .فالع ّينة الأوىل جتعل ُ
يهتم �إال بها وهو يت�ساءل عن نوع ّية �صورته بالقول:
�أجهزة الإعالم ،ال ُيف ِّكر �إال ب�صورته ،وال ّ
هل عليه �أن يرتك �صورة �س ّيئة �أم �صورة ج ّيدة ؟ �أ ّم��ا يف الع ّينة القدمية فعلى الرغم من
رجل الدولة ُي ِ
دخل ‘�أناويته’ املُت�ضخّ مة يف عم ِله ال�سيا�سيُ ،ي�سخِّ ر هذا الت�ضخُّ م الأناوي
�أن ُ
خلدمة ق�ض ّية.
مبنا�سبة ذكر ال�شيوعية وعمل رجال الدولة يف ظ ّلها خلدمة وجهة نظر كما
ُقلت� ،أ�س�ألك عن عالقتها بالتحليل النف�سي وخ�صو�صاً �أننا نقراً كثرياً من الكتُب والبحوث
التي تعقد املُقارنة بينهما ؟
أظن � ّأن هذه البحوث تو ّقفت الآن .وقد انت�شرت ٍ
بوجه خا�ص �أ ّيام �ألتو�سر الذي
� ّ
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لكن بعد �سقوط ال�شيوعية ق ّل الكالم يف هذا املجال .وحتى
كتب كثري ًا يف هذا املو�ضوعْ .
التحليل النف�سي واجه تغيرُّ ًا �شهِ د ْته ُ�ص َو ُر املر�ض ال ُع�صابي املُرتا ِفق مع التغيرُّ ات املُخيفة
التي ح�صلت �سواء يف بنية الأ�سرة �أم يف ط ُرق الإجناب �أم على �صعيد ال�سلوك اال�ستهالكي
للإن�سان ،و ُقدرة ال ِعلم على خلق حاجات جديدة جتعل الب�شر َي ْجرون وراءها با�ستمرار .ففي
�أيام فرويد كانت �أغلب ُ�ص َور ال ُع�صاب ه�سترييا ،وو�ساو�س ،وخماوِف ،بينما �أكرثها اليوم
ال�ص َور �إىل خلق مناهج
االكتئاب ،واالنتحار ،وتعاطي املُخ ّدرات .فهل �سي�ؤ ّدي اختالف هذه ُّ
ثانية ،و�إىل �إعادة ت�ص ّورات تتما�شى مع الوجوه اجلديدة لل ُع�صاب .ال �أحد يعلم !
ن�ستطيع �أن نقول �إذ ًا � ّإن البحث يف العالقة بني املارك�سية والتحليل النف�سي انتهى
عمل ّي ًا؛ ل ّأن املارك�سية انتهت؛ ول ّأن التحليل النف�سي ي�شهد حت� ّوالت جديدة ،وله ُم�شكالته
اخلا�صة يف مواجهة الظروف املُ�ستجِ ّدة.
وخ�صو�صاً م�شكلة الرنج�س ّية التي تتج ّلى يف ظاهرتَني  :ظاهرة التبنّي حيث
ي�ؤتى ب�أطفال من �أفريقيا �أو من ُبلدان �أُخرى ،و ُير ّبون يف جمتمع غربي .وظاهرة �أطفال
الأنابيب .فكيف يمُ ِكن �أن يتعامل التحليل النف�سي مع هاتَني الظاهرتَني ؟
لكن التحليل ُيواجه
لي�ست هناك �إح�صائيات ت�سمح بر�ؤية وا�ضحة لهذه امل�شكلةّ .
رج َلني �أو مع
ظاهرة �أخرى من هذا القبيل وهي الأطفال الذين يرت ّبون يف عائلة ِمثلية (مع ُ
امر�أتَني)� ،أو يرت ّبون مع امراة وحيدة� ،أو مع رجل وحيد� .إذ يجعلنا مفهوم ‘العائلة’ نف�سه
يف ت�سا�ؤل ِ
يهدف �إىل معرفة �إن كان هذا التح ُّول اجلديد ُي�سهِ م يف تفا ُقم الأمرا�ض النف�سية،
و� ّإن كانت ن�سبة املر�ض تزيد �أم ال ،و�إىل � ّأي ح ّد .وال ُب ّد ملعرفة ذلك من زمنٍ طويل ي�ستغرِ ق
�أجيا ًال من درا�سات و�إح�صاءات لي�ست متوفّرة الآن .وال ّ
�شك �أننا �سنكون يف الفرتة القادمة
ٍ
فحينئذ
من القرن احلادي والع�شرين �أكرث ا�ستعداد ًا بكثري لدرا�سة هذه الظواهر وحتليلها.
كبوا ،و�سنكون قد عرفنا امل�آل الذي انتهوا �إليه.
�سيكون �أبناء الأُ َ�سر اجلديدة قد رُ
كيف تت�ص ّور م�ستقبل التحليل النف�سي يف العالمَ العربي ،وخ�صو�صاً �أنّ م�س�ألة
الذات وعالقتها بالآخر ،يف املجتمعات العربية ،مبنية �أ�سا�ساً على ت�ص ُّورات دينية ؟
عندما �أتك ّلم عن املجتمع العربي �أتناوله من جان َبني .اجلانب الأ ّول � ّأن ق�سم ًا كبري ًا
من هذا املجتمع وثيق العالقة بالغرب �إذ تع ّلم فيه على امل�ستوى اجلامعي .ويف هذا الق�سم
يتم�سك بالرتاث العربي الإ�سالمي ،وبالتقاليد الإ�سالمية .مُوي ِكن �أن �أ�س ّمي هذه
عدد كبري ّ
ال�شريحة باملُ�ستنرية التي تت�ض ّمن جزء ًا محُ ا ِفظ ًا كالإخوان امل�سلمني يف م�صر .فمعظمهم
كيميائيون ،وفيزيائ ّيون ،ومهند�سون ،و�أط ّباء .كما تت�ض ّمن جزء ًا ثاني ًا ُمتح ِّرر ًا من العقائد
الدينيةُ ،ي ِ
نا�صر وينادي بك ّل ال�شعارات احلديثة كحقوق الإن�سان ،وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
لكن هذا الق�سم ُمبجمله ُم�ستنري مُوي ِكن �أن يكون جمهور التحليل النف�سي منه ،وحني يعمل
ّ
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التحليل يف البالد العربية �ستكون طبقة املتن ّورين هي التي تنتظره ،وال �س ّيما �إذا ترافق عمله
مع اتّ�ساع نطاق الرتجمات والبحوث والن�شر ،ومع تزا ُيد عدد املُح ِّللني ،واتّ�ساع ُرقعة طا ِلبي
التحليل �أي�ض ًا� .أريد �أن �أقول � ّإن هذه الطبقة امل�ستنرية هي التي �سوف ت�ضمن ُم�ستقبل التحليل
النف�سي يف املجتمع العربي.
أ� ّما اجلانب الثاين غري امل�ستنري ،وغري املُتع ِّلم الذي ُي�ش ّكل ،للأ�سف ،ثمانني باملائة
من املجتمع العربي ،فال ُم�ستقبل فيه للتحليل النف�سي ،وهو �أ�ص ًال ال ُيريده ،وال يتعامل معه.
وما تف�سريك للعناوين التي تُالقي رواجاً كبرياً يف ال�سوق �أو معار�ض الكتُب،
خا�ص
وك ّلها تدور حول املقارنة بني بع�ض ظواهر التحليل النف�سي ور�ؤية الإ�سالم وبوج ٍه ّ
تف�سري الأحالم �إذ نقر أ� كثرياً من العناوين مثل تف�سري الأحالم بني ابن �سريين وفرويد� ،أو
بني الإ�سالم وفرويد �أو بني يونغ والإ�سالم وتف�سري الأحالم يف القر�آن الكرمي يف �ضوء علم
النف�س وغريها .ذلك �أنّ ُم َ
تخ�ص�صوا يف ال�شريعة يف
عظم كتّاب مقاالت كهذه من الذين ّ
اجلامعات الغربية ؟
انتقلنا هنا �إىل �شريحة ثالثة �إىل جانب املُ�ستنريين و�إىل جانب عموم ال�شعب ،وهي
�شريحة ال�سلف ّيني .ه�ؤالء جماعة ‘القاعدة’ الذين ي ّدعون كما ي ّدعي الليبي بالقول � ّإن ر ّبنا
�سخّ ر الأوروبيني من �أجلنا � ّأن ك ّل ما �أتى به الغرب يعرِ فونه ،وقد �سبق �أن قالوه.
يف هذه احل��ال� ،ألي�س اخل� ّ�ط الفا�صل بني التحليل النف�سي العلمي والتحليل
القائم على ال�شعوذة ّ
خطاً رفيعاً جداً ؟
�أ�ص ًال حتليل ال�شعوذة حتليل نف�سي .وال مُي ِكن �أن يوجد جمتمع يف العالمَ لي�س فيه
حتليل نف�سي؛ ل ّأن لي�س هناك جمتمع خالٍ من الأمرا�ض النف�سية� .إذ ًا لك ّل جمتمع طريقته يف
التحليل .كما � ّأن املجتمعات تختلف يف نظرتها للمري�ض النف�سي �أو ملا ُي�س ّمى باملري�ض النف�سي.
�شاب �أو فتاة ،يف جمتمعنا العربي ،حياة جن�سية ِمثل ّية ،ف�سيكون م�صريهما َّ
الط ْرد
فلو اختار ّ
من العائلة ،وف�ضيحة ،و�سينبذهم النا�س الذين لن يت�ساهلوا �أبد ًا يف هذا الأمر� .إنمّ ا ،يف
بع�ض املجتمعات البدائية ،االختيار اجلن�سي ا ِمل ْثلي معروف ،و ُيالقى ِبقَد ٍر كبري من الت�سا ُمح.
�صبي �أن يبقى مع الن�ساء ومل ُيرِ د مخُ الطة الرجالُ ،يرتَك له اخليار وتنتهي امل�شكلة.
فلو اختار ٌّ
ٍ
�صفات من ر ِّبنا ،وجتِ د
وح�سب ،بل تعت ِقد � ّأن فيه
وهناك جمتمعات ال تقبل املجنون ْ
نجم ًا .وهناك باملقابل طرائق عالج يف بع�ض املجتمعات� ،إذ
له وظيفة ك�أن يعمل �ساحر ًا �أو ُم ِّ
داع لإقحام التحليل النف�سي
تُعا َلج املر�أة اله�ستريية بـ ‘الزار’ّ .
مما يعني � ّأن لي�س هناك من ٍ
يف ك ّل جمال؛ ل ّأن لك ّل جمتمع تدابريه
اخلا�صة يف ُمعاجلة الأمرا�ض النف�سية.
ّ
هناك �أمرا�ض �أو ظواهر م َر�ضية ِ
تت�صل بالعالقة مع الآخر وت�ستدعي الت�سا�ؤل
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عن ج��واز �أن ن ُع ّدها �أم��را��ض�اً ح� ّق�اً ،وع��ن �إمكانية عالجها كالتمييز العن�صري ،و ُبغ�ض
الأجانب مثلما جنِ د يف املجتمعات الأوروبية ؟
عالجها ،بل هي من الأهوال �أو امل�صائب �أو
مع الأ�سف لي�ست هذه �أمرا�ض ًا مُي ِكن ُ
ال�سمات امل�ؤملة التي تُرا ِفق ك ّل تكوين ،وت ِ
ِ
ُ�صاحب فكرة الهوية نف�سها .فالأنا ال ُيع ّرف �إال من
رتجم غالب ًا بال ُك ْره .وهذه م�سائل ُت َع ّد من الأجزاء املُك ِّونة
خالل االختالف مع الآخر الذي ُي َ
ال�سوي �أو مبعنى التفكري
التي تدخل يف تركيب التفكري من حيث �إمكانية و�صفه مبعنى التفكري
ّ
املتو�سط �أو املُ ِ
نت�شر �أو ال�سائد .ومن مزايا التحليل النف�سي � ّأن من يتخ َّل�ص من املر�ض النف�سي
ِّ
يتخ َّل�ص ،يف الوقت نف�سه ،من جزء كبري من هذه اجلهالة.
حتّى �إننا �أحياناً جنِ د بذور ُك ْره الآخَ ر ُتعبرِّ عن نف�سها من خالل غرية الأطفال
حتى داخل العائلة الواحدة كغرية الولد الثاتي من ا أل ّول� ،أو الطفل ال ِبكْر من الطفل
الوليد ؟
ترتبط هذه املظاهر ،يف الواقع ،بطبيعة الأنا نف�سه .و�أنا �شخ�صي ًا َ�أ ُع ّد ‘الأنا’ مبد�أَ
اجلنون يف �أعماق نفْ�س ك ّل �إن�سان.
 4الثورات العربية ومت ُّرد الذات
و�إذا ما ع ّرجنا قلي ً
ال على ما درجت ت�سميتُه بـ ‘الربيع العربي’ ،فهل يمُ كننا �أن
نرى يف االنتفا�ض والتم ُّرد والثورة �شيئاً من ال ُع�صاب املُبا َلغ فيه �أو املُرتا ِكم نتيجة ُّ
الظلم،
ُّ
والطغيان ،والقمع �أم �أنّ ‘الأنا املكبوت’ ق ّرر حتطيم ك ّل القيود يف اندفاع ٍة عارمة �أم �أنّ من
ال�س ُبل يف قلب املعمعة الدائرة الآن ؟
ال�ص ْعب ُّ
تب�صر ُّ
ما ح�صل يف تون�س ُث� ّ�م يف م�صر �شيء ُيثري الت�سا�ؤل  :ما دام البغي ُّ
والطغيان
موجودين يف ال�شرق منذ ماليني ال�سنني ،فما معنى �أن يتح ّرك النا�س الآن ؟
الذي ح�صل يف احلقيقة �أمران  :فقد قام التم ّرد من �آالف ال�سنني ،ولكنّه كان،
على الأق� ّل ،م�سنود ًا بتقوى ُم�شرتكة ،بدين ُم�شرتَك ،بتقاليد ُم�شرتكة� .صحيح �أنه مل ي ُكن
يوجد وطن �أو دولة ،ولكن كانت هناك ‘�أ ّمة’ .فمع مرور الوقت ،وتغيرُّ الظروف االجتماعية،
تكفي عملية زحف الريف �إىل امل� ُدن .فنتج عن ذلك � ّأن التقاليد العائلية نف�سها كت�ضامن
الإخوة ،و�أبناء العم يف ما بينهم انتهت ،و�أ�صبح ك ّل فرد مرتوك ًا لنف�سه �أمام ج�شع الدولة
ُ
وطغيانها .فطفح الكيل .وقد جاء هذا يف ع�صر لي�س ممُ ِكنا �أن ُيكتَم معه � ُّأي ِ�س ّر� .إذا �أتى
يتم الأمر
فتى يف مقهى �إلكرتوين ،و�ضربوه حتى املوت ،فقد ّ
رجال ال�شرطة مث ًال واعتقلوا ً
لكن �إذا قام �أحد املوجودين يف املقهى
كغريه من احلوادث املُ�شابهة التي حت�صل ك ّل يومْ .
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بت�صوير احلادثة ،وط َلب �أهل الفتى �إجراء حتقيق ،وت�شريح اجل ّثة ،ف�سوف يجدون بف�ضل
الت�صوير أ�نّه مات مقتو ًال بال�ضرب .ونتيجة ذلك يهتاج النا�س ،ويتم ّردون.
�أري��د �أن أ�ق��ول �إن الطغيان كان موجود ًا لكن لي�س �إىل هذا احل� ّد ال��ذي ّ
تخطى
كل احل��دود ،وكان موجود ًا لكن لي�س يف ج ٍّو ال مُي ِكن فيه أ�ب��د ًا كتم ِ
ال�س ّر �أي ًا كان .وهذا ما
تقدم
جعل النا�س �أقدر على الثورة؛ و�أكرث معرفة بالواقعُ .ي�ضاف �إىل ذلك تط ُّور الإعالم املُ ِّ
التوا�صل االجتماعي
ج ّد ًا ،وهنا ينبغي �أال نن�سى تلفزيون اجلزيرة وت�أثريه الهائل ،و�صفحات
ُ
ن�سقوا عم َلهم ب�سهولة كبرية.
(كالفي�سبوك وغريها) التي وفّرت للنا�س من ك ّل الفئات �أن ُي ِّ
فقبل ذلك كان ن�شاط الع ّمال حم�صور ًا يف مركز النقابة ،وكانوا يتظاهرون يف املدينة �أو يف
�ساحة امل�صنع .أ� ّما الآن فك ّل �إن�سان يف بيته يتوا�صل مع الآخرين وي�ضع ّ
خطة املظاهرة ،ويدعو
�إليها معهم .فت�ضافُر العوامل املذكورة من جتديد و�سائل االت�صال ،وانهيار التقاليد ،وفُح�ش
الطغيان �أ ّدى �إىل نتيجة ما كان من ِ
املمكن الو�صول �إليها �إطالق ًا يف املا�ضي.
من زاوية العالقة مع الآخر �أي�ضاً ،ال�شباب الثائرون يمُ ِّثلون ‘ذاتاً َجمع ّية’تنت ِف�ض
�ض َّد ‘�آخر طا ٍغ’ ،ولكنّ هذه الذات اجلمعية ت�ستعني يف انتفا�ضها �ضد الآخر الطاغي ب�آخَ ر
مما ُيعقّد عالقة الذات بالآخر كما يف حالة ليبيا حيث
خمت ِلف ،قد يكون ع��د ّواً �أحياناًّ .
ُيريد الث ّوار ت�أ�سي�س ليبيا جديدة ُح ّرة ،وال ميلكون و�سائل الق�ضاء على القذّايف ،فطلبوا
ُم�ساعدة فرن�سا وحلف �شمال الأطل�سي .فما تعليقك على هذا ؟
ال ُب ّد �أن يكون الفرق كبري ًا بني �أن يطلب الليب ّيون ُم�ساعدة الغرب للق�ضاء على
القذّايف ،و�أن يتدخّ ل الغرب يف ليبيا للق�ضاء عليه.
الظاهر أ�نّهم طلبوا املُ�ساعدة عن طريق و�سيط ي ّدعي �أنّه فيل�سوف هو برنار-
ه�نري ليفي وه��و ال��ذي �أق�ن��ع الرئي�س ��س��ارك��وزي ب�ضرورة التدخُّ ل حلماية املدنيني يف
بنغازي ؟
لكن ما دامت احلركة الثورية قد بد�أت من بنغازي ،فالذين
هذا ادعا ٌء باطل ! ْ
تزعموا هذه احلركة ُيريدون �أن يحكموا من دون االهتمام بالأمور الد�ستورية .وال مُي ِكن
ّ
�أن يحكموا �إال ب�إزاحة هذا الرجل الذي ا�سمه القذّايف ،ف�صار هذا ه ّمهم الأ ّول ،فم�ضوا
يف �سعيهم ،و�أقنعوا ال�شعب ب�أنّه �إذا مل يح�صل على ًم�ساعدة الأجنبي ف�سوف ُيق�ضى عليه،
ف�سار ال�شعب وراءهم .وهكذا فال�شعب اخلائف على نف�سه ،والباحث عن �أن ُيدا ِفع عن حياته،
وزُعماء الثورة الباحثني عن م�صاحلهم يف توليِّ ا ُ
حلكم ،اتّفقا على طلب املُ�ساعدة من الغرب
بالقول  :تعالوا �أن ِقذونا !
الوا�ضح الآن � ّأن الث ّوار الليب ّيني مل ينجحوا يف تكوين ق ّوة ِ
حتل حم ّل الق ّوة التي كانت
يح�صل لليبيني ما ح�صل
موجودة .ويبدو � ّأن هناك ِعراك ًا داخلي ًا بينهم .و�أنا ال �أ�ستب ِعد �أن ُ
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للعراقيني من خيبة �أمل بعد االحتالل الأمريكي لبالدهم .فعبد اجلليل ،وجربيل ،وال�سواحلي
وغريهم لن يلبثوا �أن يتنازعوا على ال�سلطة ب�سبب غياب هذه القوة البديلة .وحتى لو كانت
هناك ُ�سلطة ،فلن تكون �إال ُ�سلطة ُمتق ّلبة وفا�سدة .ولن يكون الليب ُيون �أ�سياد ًا يف حتديد �أ�سعار
النفط الذي ينتجونه.
والآن ,وبعد الق�ضاء على القذّايف عاد ال�صراع الق َبلي �إىل ليبيا بك ّل وح�ش ّيته .و�صار
الب َلد ُم ِ
نق�سم ًا فع ًال .وال�س�ؤال احلقيقي الآن هو الآتي  :هل
�ستتوحد ليبيا يف امل�ستقبل �أم ال؟
ّ
ل ّأن امل�صيبة عندنا ،يف العالمَ العربي ،هي � ّأن عقلية ال�شعب التي و�صفتُها ،مرتبطة بعقلية
ِ
احلاكم القائمة �أ�ص ًال على االنفراد با ُ
حلكم .وثوار ليبيا تعاونوا مع الغرب وحلف الناتو على
خ ْلع القذّايف الذي كان ُمنفرِ د ًا باحلكم .والآن كل واحد ُيريد االنفراد باحلكم .ف�أين احل ّل ؟
والنظام ؟

وما تقييمك ملا يحدث يف �سورية حيث تدور حرب حقيقية بني املُعار�ضة املُ�س ّلحة

�أما ما يحدث يف �سورية ،ف�أنا ال � ّ
أ�شك يف وجود التدخُّ ل الأجنبي هناك .ل ّأن العقلية
عندنا تُعطي فر�صة كبرية لهذا التدخُّ ل ،مبعنى � ّأن هذه العقلية ،ما دامت م�ؤمنة باالنفراد
باحلكم ،فهي ترف�ض التفا ُو�ض على الرغم من �أنّه ي�سمح بالتقاط ال ُف َر�ص .فما الغاية من
اندالع احلرب �إذا مل تكن احلرب غاية يف ذاتها ؟
هناك ُمف ِّكر ع�سكري �أملاين ن�سيت ا�سمه يقول ما معناه  :احلرب هي امتداد ملنظور
�سيا�سي بو�سائل �أُخرى ،ولي�س هناك حرب من �أجل احلرب� .إذ ًا ال ُب ّد من التفاو�ض .و�إذا ما
قامت ُمعار�ضة يف ب َلد عربي ،يف �سورية �أو يف غريها ،ورف�ضت التفا ُو�ض ،ف�سوف ت�أخذ �شك ًال
وال�ص ْيد يف املاء ال َع ِكر كعادته .لذا
ي�سمح بتدخُّ ل �أجنبي لتغليب �أحد اجلان َبني على الآخرَّ ،
كان من املُ ِ
مكن ،يف نظري ،التفا ُو�ض مع ب�شّ ار الأ�سد؛ ل ّأن مقولة ‘ما الي�ؤخّ ذ كلُّهُ ،يه َمل كلُّه’
الوجود لها يف الواقع.
و�سرِقت الثورة من �أ�صحابها احلقيق ّيني ،كما ح�صل يف
و�إذا ما ح�صلت انتكا�سة ُ
العراق ،وتون�س ،وم�صر� .أال ي�ؤ ّدي ذلك ،من الوجهة النف�سية� ،إىل نك�سة جماعية قد تفوق
نك�سة هزمية اخلام�س من حزيران عام  1967؟
مما ّ
ال�شك فيه � ّأن �سرقة الثورة من �أ�صحابها وح ْرفها عن م�سارها ُي�س ِّبب �صدمة
ّ
حد بعيد
نف�سية جماعية كبرية .وهذا ما يح�صل يف م�صر الآن� .إنمّ ا احلكم عليه متو ِّقف �إىل ٍّ
�سيتم اليوم اجلمعة  20ني�سان�/أبريل  .2012ل ّأن هناك دعوة من ال�شباب التق ّدميني
على ما ّ
�إىل تظاهرة مليونية يقال � ّإن اجلميع ُي�شاركون فيها ،و�أ ّولهم الإخوان املُ�س ِلمون الذين تبينّ
لهم ،وللب َلد ك ّلها� ،أن املجل�س الع�سكري ال مُي ِكن �أن يتخ ّلى عن احلكم .مبعنى � ّأن هذا املج ِل�س
كنت �أقر�أها يف ك ّل مكان يف م�صر « :ي ٌد ِ
تخدم الب َلد ،وي ٌد ِ
حتمل ال�سالح».
له ك ِلمة ُ

الآخر | ربيع 2012

317

318

الذات الناطقة

هذا اجلي�ش الذي كان ميتلك  % 40من اقت�صاد الب َلد ،وي�ستخدم الع�ساكر جمان ًا،
كانت له ،يف الواقع ،ي ٌد ت�سرق الب َلد ،وي ٌد �أُخرى حتمل ال�سالح يف وجه العباد .لذا ِ
عمل على
�صياغة د�ستور يرتك له ك ّل ال�سلطة وال�صالح ّيات دون محُ ا�سبة .وهو ال مُي ِكن يف �أية حال من
الأحوال �أن يتخ ّلى عن هذه االمتيازات� .إذ ًا هناك احتمال �أن تُالقي هذه الدعوة �إقبا ًال وا�سع
النطاق ُيعيد الثورة من جديد.
لكن هناك �شيء تغيرَّ يف م�صر على كل حال� .أ ّو ًال �سقط حاجز ال ُّرعب .فال ُّرعب هو
ْ
نفو�س ٍ
�شعب ّما .و�سقوط هذا احلاجز جانب �إيجابي ُمهِ ّم.
�أخبث مر�ض مُي ِكن �أن تُ�صاب به ُ
وال�شيء الثاين � ّأن هناك فريق ًا من اجلماعة املُثقّفة بد أ� ي�شعر ب أ�نّه ُم ِ
نف�صل عن
نوجد
ال�شعب ،فراح يت�ساءل  :ملاذا نحن غري موجودين يف املدر�سة ،وماذا علينا �أن نفعل كي َ
يف املدر�سة ؟
وال�شيء الثالث � ّأن اللغة العام ّية (التي �أ�شرت �إليها يف ما �سبق من حديثنا)
نف�سها يف الواقع .فالذين يكتبون على �صفحات الفي�سبوك ،يكتبون ك ّل �شيء بالعا ّمية،
فر�ضت َ
تبث �أي�ض ًا بالعا ّمية التي تُق ِّرب ِفك َرهم من النا�س ال ُب�سطاء.
والإذاعات ،والقنوات الف�ضائية ّ
فلي�س للعقلية امل�صرية �إال فل�سفة واح��دة هي حكم اهلل .ولو �س�ألت � ّأي �إن�سان من ال�شعب
امل�صري الب�سيط  :هل تحُ ِ ّب حكم الإن�سان �أم حكم اهلل ؟ ف�سوف ُيجي ُبك  :حكم اهلل ،دون �أن
يدري � ّأن الذي �سيحكم با�سم اهلل �إنمّ ا هو �إن�سان .هذه الفل�سفة التي ي�ستحيل �أن تدخل العقلية
امل�صرية هي التي يجب �أن ِ
نو�صلها �إىل النا�س.
ُ
وبهذه املُنا�سبة �أقول  :لو ُط ِلب منّي �أن أ� ِّ
ر�شح كتاب ًا ُت ِل ُّح ترجمتُه �إىل اللغة العربية
حت كتاب نظرية الأخيِلة  théorie des fictionsجلريميي بنثام  Benthamالذي ت�أثر به
لَر�شّ ُ
بورديو يف كتابه عن الدولةُ .يبينّ الكتاب � ّأن املجتمع هو جمموعة ن�صو�ص  :ما ِفكرة العدالة،
غوي ولي�ست هي ب�أ�شياء مادية .هذا اخل ْلق املُتخ َّيل هو الذي يجعل
واحلقّ  ،واملحكمة �إال خل ٌق ُل ّ
املجتمع يعي�ش� .إذ ُيقال  :ق ّررت الدولة كذا ،وكذا ...ف َمن هي الدولة ؟ �إنّها �شخ�ص ،والأخيلة
هي التي متنحه امل�شروعية .وتتلخّ �ص �أهمية كتاب بنثام يف �أنها ت� ِّؤ�س�س مفهوم امل�شروعية.
والعقلية امل�صرية ال مُي ِكن �أن تف َهم الطبيعة التخييلية لهذه امل�شروعية .مبعنى � ّأن من
ن�ص .ومن هنا ت�أتي �ضرورة اال�شتغال على طبيعة
امل�ستحيل �أن ُيدرِك امل�صري � ّأن القر�آن ّ
احلكم وم�شروعيته وقواعده املُ�ستم ّدة من خيال الإن�سان وت�ص ّوراته.
ُخ�ص�صها
ب�إمكاننا الآن �أن ننتقل �إىل الفقرة الأخرية من هذا احلديث .و�سوف ن ِّ
لأودي��ب ال��ذي �أ ّلفتَ عنه كتاباً ها ّماً بعنوان درا�سات يف الأودي��ب ( .)1994لذلك �سيكون
عندي بع�ض الأ�سئلة حول هذا املو�ضوع .و�س�ؤايل ا أل ّول هو الآتي ُ :يقال �إنّ �أُ�سطورة �أوديب
مل تكن جديدة بل ُوجِ دت عند الإغريق �أ�سطورة ُم�شابهة لها هي �أ�سطورة بري�سيه Persée
(ابن الإله ز ّيو�س ودانائيه بنت امللك �أرغو�س) الذي قتل ميدوزا ،فتع َّر�ض لنقمة �أخواتها
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الإيرينيات .فماذا تقول لنا عن عقدة �أوديب يف املجال الأ�سطوري ،وعن كيفية عقْد ال ِآ�صرة
بني هذا املجال ،وجمال التحليل النف�سي ؟
علينا �أن ُنالحظ � ّأن النظرة �إىل �أوديب �شهِ دت جتديد ًا كبري ًا يف املفهومات؛ ل ّأن
ثمة ،قبل ك ّل �شيء ،توكيد ًا �أكرث مل�س�ألة عالقة الولد بالأم التي لي�ست هي جم ّرد عالقة مع
وتوجه �إليه َمطا ِلب ب�أن ي�أكلّ ،
وينظف
�صورة �إن�سانية ،مع �أُنثى .لكنّها عالقة مع أُ�نثى تتك ّلمّ ،
نف�سه ،وغري ذلك .وهو ي�شعر بوجود رغبات وراء هذا الكالم .ونتيجة ُح ّب املر�أة له ،التي
تمُ ِ�سك به ميين ًا و�شما ًال ،وت ّ
ُنظفه ،ومت�سح كف َله ،وما �إىل ذلك ،تنتقل �إليه احلياة اجلن�سية.
ُ
وهنا ال مُي ِكن يف � ّأي حال �أن ُنطا ِلب بتجرمي الأ ّم لأنّها ت ِ
ُدخل احلياة اجلن�سية �إىل م�شاعر
ولدها .فهذا �شيء غري معقول .ل ّأن النقطة امله ّمة لي�ست يف النظر �إىل هذه الق�ضية ب�أنّها
جرمية .بل املُهِ ّم �أال يتح ّول نقل الأم للحياة اجلن�سية � érotisationإىل خ�ضوع الطفل للأ ّم
لتفعل به ما ت�شاء ،وت�ستم ِتع به كما ت�شاء ،وال ت�سمح له بالوجود بو�صفه ،كما ُيقال يف اللغات
الأوروبية� sujet ،أو ذات ًا .فهو ،يف هذه احلال� ،سيبقى مو�ضوع ًا  ،objetو�شيئ ًا ُمط َلق ًا ،تابع ًا
ُمط َلق ًا .فما الذي �س ُين ِقذ هذا املوقف ؟ الذي ُين ِقذ هذا املوقف هو �شعور الطفل من كالم الأ ّم
ب�إمكانية �ضبط رغبته �أو بعدم �إمكانية �ضبطها.
�إمكانية هذا ال�ضبط على ال�صعيد اللغوي �أم على ال�صعيد النف�سي ؟
يوجد �إال هي وابنها� .أو
على
َ
ال�صعيدين مع ًا .ف�أحيان ًا جتِ د �أُ ّم ًا تت�ص ّرف وك�أن ال �أحد َ
جتِ د الأب يرتك الولد لأ ّمه ظا ّن ًا أ�نّه حقّق لها ما تتمنّاه ،فت�شعر الأ ّم � ّأن الولد ِمل ُكها ،وتت�صرف
ب�شكل يوحي ب� ّأن ك ّل ما ي�صدر عنها ي ِن ّم عن رغبتها يف �إرجاع الطفل �إىل بطنها .ق�صدي هنا
�أن �أقول � ّإن هناك درجات لهذا ال�شعور باالمتالك.
هل يعني هذا �ضرورة �ضبط الأمومة ؟
مما
ال؛ ل ّأن حال الأمومة هذا لي�س له قانون �إال القانون الذي مُيليه عليها هواهاّ .
عدم وجود � ّأي قانون� .أو � ّأن هناك قانون ًا ثاني ًا هو منع الزواج باملحارم .والزواج باملحارم
يعني َ
خمت ِلف من جمتمع �إىل �آخر حيث ُيح َّرم الزواج من الأخت� ،أو من بنات الع ّمات واخلاالت هنا،
وي�سمح به هناك� .أو ك�أن يكون الزواج من الأخت مث ًال محُ َّرم ًا على �أبناء ال�شعب ،وم�سموح ًا
لكن ث ّمة قاعدة مُي ِكن �أن تقول إ�نّها
به للملوك فقط .وبالتايل هناك قواعد لتعريف املحارمّ .
عا ّمة ،وموجودة عند ك ّل ال�شعوب هي حترمي العالقة اجلن�سية بني الطفل والأُم.
وجود هذا التحرمي يجعل الطفل من ناحية مطرود ًا من العالقة اجلن�سية مع الأ ّم.
لكن يوجد يف الوقت نف�سه طرف ثالث تبحث الأ ّم عنده عن �إر�ضاء رغبتها .هذا الطرف
الثالث هو الأب .ويف هذه العملية الثالثية  :الأ ّم ،والطفل ،والأب ،يدخل قانون يحكم العالقة،
يتم َّثل يف ا�سم هذا الأب .وبالتايل ت�صري يف �أ�سطورة �أوديب �أربعة �أطراف ال ثالثة  :الأ ّم،
والطفل ،والأب ،والقانون الذي يحكم العالقة بني الأطراف الثالثة.
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هل يمُ ِكن �أن ن ُع ّد نزعة قتل الأب التي مُت ِّثل عقدة �أوديب� ،إخال ًال بالقانون الذي
يحكم العالقة بني هذه الأطراف الثالثة ؟
�س�أقول هنا �شيئ ًا  :ق ْت ُل الأب عملية ثانية ،جرمية .والذي يح�صل � ّأن هناك متييز ًا
بني ك ِلمتَني يف الأملانية والإجنليزية والفرن�سية ،وقد جنِ د هذا التمييز يف اللغة العربية  :التمييز
بني ( désirرغبة) ،و  ( souhaitأُ�منية) .فالطفل ،حني ُيط َرد من احلياة اجلن�س ّية ،تتو ّلد عنده
ولكن هذه الأمنية ال مُي ِكن �أن تتحقَّق .لأنّها لو حتقّقتَ ،لوجد
أُ�منية يف �إلغاء الطرف الثالثّ .
� ّأن الطرف الأ ّول الذي هو الأ ّم يبت ِلعه ،و ُيعيده حتم ًا �إليه� ،أي �إىل التبع ّية .وبالتايل يكون قول
النا�س « :اكت�شفنا بناء على عقدة �أوديب عائالت الأبنا ُء فيها يقتلون الآباء» كالم ًا فارغ ًا� .إذ
� ّإن يف هذا الكالم خلط ًا بني اجلرمية التي هي القتل الفعلي ،واخلطيئة التي هي يف م�ستوى
الأمنيات.
حتى �إنّ هناك باحثاً فرن�سياً ا�سمه بول دييل  Dielيقول يف كتابه الرمزية يف
الأ�سطورة الإغريقية � : le symbolisme dans la mythologie grecqueأوديب قتل والده اجل�سدي
ال والده الروحي ,فما معنى ذلك ؟
ُعب عن الفعل.
ُعب عن الأُمنيات ،وال ت رِّ
ما �أريد قوله هو � ّأن اجلرمية يف الأ�سطورة ت رِّ
ق�صة بري�سيه ،وخ�صو�صاً �أننا ،حني نُفكِّر يف اخلطيئة ،نُفكِّر بال�شعور
وماذا عن ّ
بال َّذنْب ب��دءاً من بري�سيه وانتهاء ب��أودي��ب .فهل ُي ِ
�لاح��ق ال�شعور بالذنب الطفل دائماً
بو�صفه احللقة الأ�ضعف يف العالقة الثالثية � :أم ،طفل� ،أب ؟
امل�شكلة يف اخلطيئة هي �أنّها التعبري الأ ّول الذي يفر�ضه القانون؛ ل ّأن القانون
ُيح ِّرم .والرغبة تن�ش أ� غري ُم ِ
نف�صلة عن و�صفها خطيئة .وهذا كالم يقوله الق ّدي�س بول�ص
يف خطابه �إىل الروم « :هل اخلطيئة هي القانون ؟» ويف هذه النقطة نلم�س تفكريه العميق
جد ًا .فلو قر�أت اخلطاب� ،ستجِ د � ّأن اخلطيئة هي القانون ل ّأن ن�ش�أتها تفرتِ�ض وجود القانون.
وبدء ًا من هذه اللحظة ،ن�ستطيع �أن نقول �إن الأب واالبن يتناقالن اخلطيئة ،فك ٌّل بدوره،
ينقلها �إىل الآخر على م ِّر الأجيال .ومن هنا ،مُي ِكن �أن نفهم الثالوث يف الالهوت امل�سيحي:
يوحدهما يف اجلوهر .فنقطة تالزُم
الأب ،واالبن ،والتالزُم بينهما  consubstantialitéالذي ِّ
اجلوهر هي اخلطيئة التي تُتنا َقل من جيلٍ �إىل جيل .فمعنى عمل ّية التحرمي �أن يرتك الطفل
متعة �أُ ّمه ٍ
لواحد �آخر غريه ،الذي ا�سمه �أبوه .ولو قر�أنا م�سرحية هاملت ل�شك�سبريَ ،لوجدنا � ّأن
هاملت م�شغول فيها طيلة الوقت باحلياة اجلن�س ّية لأُ ّمه� .إذ يقول يف داخله  :كيف ترف�ض �أُ ّمه
رجلٍ حقري كع ّمه.
رج ًال عظيم ًا ك�أبيه (وكان يت�ص َّور َ
والده ت�ص ُّور ًا �شبه جنوين) ،وجتري وراء ُ
فاالن�شغال باحلياة اجلن�س ّية لأ ّمه يتغ ّلب عليه طيلة الوقت .لذلك فالطفل �إذا ُد ِع َي كي يرتك
ولكن معنى ذلك �أي�ض ًا �أنّه ،لو قبِل
عملية �إر�ضاء متعة �أُ ّمه لأبيه� ،صحيح � ّأن يف ذلك حترمي ًاّ ،
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يوم من الأ ّيام ما حقّقه �أبوه قبله .وبالتايل فمن
بهذاُ ،يفتَح له الباب .فهو ُ
نف�سه �س ُيحقّق يف ٍ
لكن الأخذ به يفتح �أبواب امل�ستقبل.
ال�صحيح � ّأن هذا القانون قانون حترميّ ،
�أال ن ِ
ُالحظ ،وقد ذكرنا الدين امل�سيحي ،غياب الأب غياباً كام ً
ال يف الإيقونات
الكن�س ّية حيث نرى العذراء ويف ح�ضنها امل�سيح .فهل يعني هذا �أنّ الأب ممح ّو من العالقة
الثالثية ؟
لي�س ممح ّو ًا أ�ب��د ًا� .إذ ُنالحظ �أحيان ًا � ّأن الأب موجود ف��وق ر�أ���س الأم واالب��ن
وح ّكامنا ك ّلهم بانتوقراط.
كالبانتوقراط � Pantocratorأو ال�ضابط الك ّلُ ,
تق�صدون بكاتبه �أو ِ
ولهذا الكالم ِ�صلَة حميمة بالالوعي .فماذا ِ
نا�سخه  scribe؟
خا�صة بتف�سري الأح�ل�ام .ج��اءت جواب ًا على
ج��اءت ك ِلمة  scribeلت�شرح عملية ّ
ال�ص َور تف�سري ُيعطيها و�صف
ف�سر احل ُلم ؟ يتك ّون احل ُلم عاد ًة من ُ�ص َور ،ولهذه ُّ
�س�ؤال :كيف ُي َّ
الكتابة .غري أ�نّها كتابة حمجوبة امل�ضمون� .إذ ُي َع ّد احل ُلم كتاب ًة للأفكار الال�شعور ّية وحمجوبة
امل�ضمون .وبالتايل فهي حتتاج �إىل تف�سريِ .
�صاحب احل ُلم ي�ستدعي ال�صورة التي جتع ُله يقول
الأفكار الواردة يف ذهنه مبنا�سبة هذه ال�صورة.
ألي�س املُح ِّلل ؟
َومن الذي ُي ِّ
ف�سر له هذه الأفكار التي حت ّولت �إىل كالمَ � ،
�أو هو نف�سه.
كيف ،ونحن نعلَم �أنّ للمنامات والر�ؤى رموزاً دا ّلة يجب �أن يعرفها احلالمِ ؟
ولكن هذا �أمر �آخر� .أ ّما ما يربز يف التحليل فهو ا�ستخدام الك ِلمات ،وخ�صو�ص ًا
نعمْ .
ولكن اللغة هي
الك ِلمات املنطو َية على ازدواج املعنى� .صحيح � ّأن هناك �صورة ت�أتي يف احل ُلمّ ،
ُف�سر ال�صورة .وهنا �س�أ�ضرب مثا ًال عن امر�أة ر�أت يف ح ُلمها طبيبينَ م�شنو َقني ،pendant
التي ت ِّ
�أحدهما �إىل جانب الآخرِ .لك ِلمة  pendantعالقة بالفعل الفرن�سي �شنق  .pendreواملر�أة ر�أتهما
لكن الفكرة التي كانت وراء �أنهما م�شنوقان ،تُ�شري �إىل التعبري الفرن�سي
يف احل ُلم م�شنو َقنيّ .
 l’un est le pendant de l’autreومعناها � ّأن �أحدهما نظري الثاين .فكالهما رديء لأنّهما رف�ضا
�إعطاءها الدواء الذي طلب ْته� .إذ ًا االزدواج هنا يجعل الك ِلمة تُفيد معنى ال�شنق والنظري مع ًا.
ال�صورة جاءت مبعنى ال�شَّ نْق ،واللغة جاءت مبعنى النظري.
ونحن كثري ًا ما ُن�صا ِدف ذلك يف النكات .ولهذا ال�سبب ُير ِّكز فرويد يف حتليله
لآل ّيات احل ُلم على النكات .و أ� ّول ُنكتة يذكرها يف كتابه تف�سري الأحالم � ّأن نابليون الثالث الذي
كان ُيلقَّب بالن�سر  l’aigleقام ُمب�صادرة �أمالك �أُ�سرة �أورليان .فل ّما خرج النا�س يتح ّدثون عن
ُم�صادرة الأمالك ،قالوا  .C’est le premier vol de l’aigle :وتفيد العبارة معن َيني ناب َعني من
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ك ِلمة  volالتي تد ُّل على الطيرَ ان وال�سرِ قة .فال�صورة تُرينا �أ ّول طيرَ ان للن�سر ،واللغة تُ�شري �إىل
مما ي�شرح لنا � ّأن عملية اال�ستدعاء عملية �أ�سا�سية
�أ ّول عملية �سرِ قة يرتكبها نابليون الثالثّ .
ال مُي ِكن للإن�سان �أن يفهم �شيئ ًا من دونها.
نفهم من هذا �أنّ يف تف�سري الأحالم والتحليل النف�سي ُبعداً ُلغوياً با ِلغ الأهم ّية ؟
طبع ًا من الأ َّول �إىل ال ِآخر.
ٍ
م�ستويات ال
لكنْ �إذا كانت اللغة
م�ستوى واح��داً ،ففي � ّأي م�ستوى ن�ضع ُلغة
ً
التحليل النف�سي وخ�صو�صاً مع ال�شعور ب�أنّها ُلغة تكاد تكون ُمتعالية ؟
على العك�س متام ًا .ف ُلغة التحليل النف�سي تبقى يف م�ستوى اللغة الدارجة التي
تخت ِلف من جمتمع �إىل �آخر مع اختالف لغات العالمَ � .إنّها اللغة التي يتك ّلم بها النا�س� ،أو
اللغة العادية  .le langage ordinaireفمن دون هذه اللغة ال ي�ستطيع �أي ِعلم �أن يتك َّون ،وال
�أن ي�ستقي ت�ص ّوراته �إال من ُمفرداتها .يعني �أنّك ال مُي ِكن �أن تت�ص َّور علم امليكانيكا الذي
اخرتعه غاليلو من دون ك ِلمات ‘ال�سرعة ،وامل�سافة ،والوقت’ .ل ّأن القانون مبني على العالقة
بني هذه الك ِلمات .وبالتايل ال ِعلم نف�سه مبني على اللغة الدارجة �أو ال�شعب ّية التي حتتوي
لكن العلم ُيحاول �أال يكون للك ِلمة
أ�شرت قبل قليلّ .
با�ستمرار اال�شتباه �أو ازدواج املعنى كما � ُ
ٍ
ِ
بحرف واحد.
ي�ستخدمها �إال معنى واحد يجعل منها ُم�صط َلح ًا ُيرمز له
التي
وبالتايل فالتحليل النف�سي ي�شت ِغل يف م�ستوى بالغة اللغة الدارجة .و�إذا كان جمال
ال ِعلم املعنى الوا�ضح واملُح ّدد  univoqueفمجال التحليل هو املعنى املُب َهم �أو املُزدوِج équivoque
املُت�ض ّمن يف بالغة اللغة الدارِجة �أو العادية.
يف هذه احل��ال� ،ستو�ضع عالقة ُمع ّينة ِ
مو�ضع ت�سا�ؤل� ،أعني العالقة بالآخر.
مبعنى �أن التحليل النف�سي ال يعرِف التمييز الطبقي حتى مع وجود فوارق يف اللغة التي
يتك ّلمها املُنتمون �إىل �أو�ساط اجتماعية ُمتفاوتة .و�إذا كان ّ
قطاع املر�ضى لي�س واح��داً،
فم�ستوياتهم لي�ست واحدة �أي�ضاً .و�س�أَ�ضرب هنا مثال الكاتب الفرن�سي فردينان �سيلني
الذي حاولت �أن �أن أُ�ترجِ م روايتَني من رواياته �إىل اللغة العربية  ,mort à crédit :موت
بالتق�سيط ،و  ,casse-pipeاحلرب ! لكنّي مل �أُف ِلح يف �أن �أجِ د يف العربية ُمعا ِدل ُلغته ال�شعبية،
بل ال�سوق ّية التي يكتب بها ،اللغة املليئة بالنُدرة واالبتكار .فتو ّقفت عن الرتجمة .فكيف
يتدارك التحليل هذا التفاوت يف غياب العامل اللغوي املُ�شرتَك ؟
َ
كالمك ُنقطتني :
بل هناك �شيء ُم�شرتك .و�س�أنطلق يف الإجابة من القول � ّإن يف
ُنقطة تتع ّلق مب�ستويات اللغة ،و ُنقطة تتع ّلق مب�ستويات الطبقات االجتماعية� .أ ّما م�ستويات
اللغة ف ُي ِ
مكن �أن �أُجيب عليها بالإ�شارة �إىل ما ُقلناه الآن ،وهو � ّأن هناك ُلغة ت�ص ّورات ُ�أحادية
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تعددة املعاين.
املعنى ،و ُلغة ُمتع ّددة املعاين �أو ُلغة ُمب َهمة .ونحن الآن يف م�ستوى بالغة اللغة ُم ِّ
وهذا م�ستوى موجود عند �سيلني وعند الأقطاب ك ّلها.
و�أما م�ستويات الطبقات فتبقى �ضمن العالقات الإن�سانية ،و�ضمن ما ُيدخل الق ّوة
يف هذه العالقات .وهذا �س�ؤال �آخر.
�أ ّما ما ُي ِ
دخل ُب ْع َد الق ّوة يف هذه العالقات ف ُيوجِ ب الرجوع �إىل فكرة حترمي الزنا
بالأ ّم التي هي �أ ّول خملوق ي�أخذ َّ
حمل هذا الآخر .معنى هذا التحرمي � ّأن هناك متعة لن ينالها
الإن�سان � َأبد ال ُعمر ،هي هذه املتعة املُح َّرمة .وت�ستطيع �أن تقول � ّإن القانون مبني على رف�ض
املتعة .من هنا ت�أتي فكرة �أن �أرف�ض هذا الرف�ض و�أ�ستمتع بك ّل �أنواع املتعة .وت�ستطيع �أن تقول
�أي�ض ًا  :نحن ملوك من دون مما ِلك .وهذا هو �أوديب.
�إذا �ص َّح ربط قانون رف�ض املتعة مبنظومة ال ِق َيم الأخالقية للمجتمع ،يكون
حترمي الزنا باملحارِم نوعاً من تقييد الدوافع .فهل لهذا التقييد عالقة بدافع احلياة،
ودافع املوت عند فرويد ؟
�إذا �أمعنّا النظر يف هذا الأمر ،ر�أينا أ�نّه ال يتع ّلق بدافع احلياة ودافع املوت ،بل
بتعريف الرغبة الإن�ساينة نف�سها .مبعنى � ّأن احليوان ُم�سخَّ ر للحياة ،وات�صاله مبجال الطبيعة
مر�سوم .احليوان يعرِ ف نوع ما ي�أكل  :اللحم �أم النبات .يعي�ش ويتعامل مع بيئته ،وهو جُم َّهز
بك ّل ما يلزم للح�صول على ما ُيريد منها .يف حني � ّأن الإن�سان لي�س كذلك� .أجل ،هو ي�أكل
وي�شرب ويعي�ش ،ولكنّه قد يرف�ض احلياة .فلو جاءك �أح ٌد يطلب منك مبلغ ًا هائ ًال من املال
ٍ
عندئذ �سرت ِف�ض احلياة با�سم ال ِق َيم.
قائ ًال � :إ ّما �أن تدفع املبلغ و إ� ّما �أن �أقتلك.
تعود هذه الفكرة ،يف نهاية املطاف� ،إىل � ّأن احلياة نف�سها لي�ست هي القيمة
الوحيدة ،وال الأوىل وال الأخرية من وجهة نظر خمتلفة عن احليوان .وعلى هذا الأ�سا�س ينبع
ازدواج فكرة احلياة واملوت من حقيق ِة � ّأن عند الإن�سان رغبة ال ت�ست�أثر بها احلياة .وهناك
�ضحى باحلياة من �أجلها .والإن�سان ال يعي�ش ب� ّأي ثمن.
ِق َيم �أ�سمى من احلياة ذاتها وقد ُي ّ
لي�س با ُ
خلبز وح َده يحيا الإن�سان !
وحده !
وال با ِمل ْلح َ
الحظ ،من جانب �آخر ذي ِ�صلَة بال ِق َيم والأعراف االجتماعية� ،أنّ ُلغة التحليل
ُي َ
النف�سي ُمبا�شرة و�صريحة .ف�إىل �أي مدى تخد�ش النا�س وتُعيق جلوءهم �إىل التحليل� .إذ
ري من املجتمعات العربية محُ ِّللة نف�سية ت�سمع ُرج ً
من ال�صعب ،يف نظري� ،أن نرى يف كث ٍ
ال
يحكي �أحال َمه و ُعق َده� ،أو محُ ِّل ً
ال ي�سمع امر�أة حتكي �أحال َمها و ُعق َدها .هذا بالإ�ضافة �إىل
التنا�سلية ،وخ�صو�صاً عند الأنثى
�أنّ البحوث الأكادمي ّية تُعا ِلج �أحياناً ق�ضايا الأع�ضاء
ُ
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من حيث هي �أُنثى يمُ ِّيزها ،قبل ك ّل �شيء ،ع�ضوها اجلن�سي .فما ر�أيكم يف وقع مثل هذه
الأبحاث يف جمتمعنا العربي ؟
خا�صة بالتحليل نف�سه
هناك م�س�ألتان ها ّمتان على هذا ال�صعيد  :امل�س�ألة الأوىل ّ
لأنّك حني ت�سمع �شخ�ص ًا تحُ ِّلل له ،يتع ّلق الأمر باملعنى املحجوب �أو املكبوت .واحلقيقية موجودة
رج ًال �أم امر�أة ،ف�أنت ال تقول �إال
يف هذا املعنى املحجوب .لذا فحني ت�شتغل مع �أحد �سواء �أكان ُ
ف�سر ؟
فم هذا ال�شخ�ص .ولهذا ال�سبب ،عندما ت�س�ألني  :من الذي ُي ِّ
احلقيقة التي تخرج من ِ
�أقول َ
ف�سر املعنى املحجوب ،و ُيعطي احلقيقة .ل ّأن كالم ال�شخ�ص
لك  :لي�س املُح ِّلل هو الذي ُي ِّ
مو�ضوع التحليل �س ُي رِّعب عن حقيقة �أفكاره وم�شاعره ب�سهولة لو عرفنا طبيعة عالقاته بالدوالّ
الأُخرى �أو بالك ِلمات الأخرى� .إذ ًا تبقى الق�ضية ِه َي هي .وما دام الأمر ُمتع ِّلق ًا باحلقيقة ،فال
رج ًال �أو امر�أة ،وال �أهمية جلن�س املُح ِّلل واملُح َّلل .احلقيقة ال تعرف
اختالف يف �أن يكون املُح ِّلل ُ
اجلن�س .وهي ال تظهر عارية �أبد ًا .بل ت�أتي حتم ًا عن طريق الكالم املحجوب.
�أما امل�س�ألة الثانية فتتع ّلق باملُح ِّلل حني يبد أ� العمل يف ال ِعلم� ،أي حني ُي ِّ
نظر .ويف هذه
احلال ،ال عالقة لعمله على الإطالق باحلقيقة .فهذا علم تحُ اول فيه �أن تبني �أو تخلق مفهوم ًا
مما ورد يف حديثنا ،وجتِ د له معنى وا�ضح ًا
كمفهوم ‘الك ْبت’ �أو ‘الذات’ �أو ‘الآخر’ �أو غريها ّ
قدر الإمكان كما يف � ّأي علم .وترى �إمكانية وجود معقولية بني املفهومات التي تخلقها ،ت�سمح
ب�إدخالها يف منظومة ،وتبقى ُمع َّر�ضة دوم ًا للتكذيب من خالل وقائع �ستح�صل يف يوم من
الأ ّيام �أو مل حت�صل بعد� .إذ ًا ثمة فرق وا�ضح بني نظريات التحليل والتحليل نف�سه.
خا�صة بجوهر ٍّ
كل
تبقى ق�ض ّية التفريق بني املر�أة والرجل با�ستخدام مفهومات ّ
منهما .هذا ال قيمة حقيقية له .ل ّأن الرجوع �إىل اللغة الدارجة �س ُيبينّ أ�نّها ال تعرف �إال َمن
عندهم الق�ضيب .مما يعني �أنه ال وجود للمر�أة يف ذاتها وال
عندهم الق�ضيبَ ،ومن لي�س َ
و‘رجل جوهري’.
للرجل يف ذاته� .أي لي�س هناك ‘امر�أة جوهر ّية’ ُ
التفكري القدمي يتح َّدث عن الت�ص ّور والك ِلمة .فحني نقول ك ِلمة ِ
‘ح�صان’ يكون
هناك ت�ص ُّور عن احل�صان .فما احل�صان ؟ احل�صان ،كما يقول �أر�سطو ،هو �صورة احل�صان
يوحدها
� essenceأو جوهر احل�صان الذي هو
اخلا�صة املُ�شرتكة بني ك ّل الأح�صنة ،والذي ّ
ّ
�صدق’ ُم�شرتَك بينهم وموجود يف ٍّ
كل منهم� .إذ ًا ال وجود ل�شيء ا�سمه
جاع ًال منها الـ ‘ما َ
‘جوهر الرجل’ �أو ‘جوهر املر�أة’ .وك ّل ما منلكه هو � ّأن اللغة هنا تُعطينا الك ِلمة ال اجلوهر .و�إال
ف�سوف نق�ضي العمر ك ّله يف الت�سا�ؤل  :ما املر�أة ؟ وما الرجل ؟ وما الإن�سان ؟
لذلك فالتحليل النف�سي� ،إذا �أخذناه من وجهة عالقته بالنظريات الفل�سفية،
ُيعارِ�ض متام ًا فل�سفة اجلوهر الأر�سط ّية بفل�سفة ثانية ت�سمح بالقول �إنّه موجود �أو غري موجود.
هل معنى هذا �أنّ املر�أة كالرجل ؟
ال ،ولكن الوج��ود ل�شيء ا�سمه ‘الأنوثة يف ذاتها’ على نحو ما ورد يف الفل�سفة
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م�صطفى �صفوان

اليونانية كاخلري يف ذاته ،والعدالة يف ذاتها .فال عدالة �أعلى من العدالة التي ُي�شري �إليها
كل فرد يف �صراعه مع ٍ
فرد �آخر .وهو عندما �س ُيواجه ُحكم ًا يف ق�ض ّية� ،سيقول َ
لك  :هل هذا
عدل ؟ �أي � ّأن لك ّل �إن�سان مفهومه عن العدالة والظلم .ومن َث ّم ي�أتي مفهوم الإديولوجيا ؛ ل ّأن
حد ذاتها غري موجودة .وكل ما نقوله �إيديولوجيا.
احلقائق يف ِّ
حت ّدثتَ عن املحجوب �أو املخبوء واحلقيقة التي ت�أتي عن طريقه ،فما عالقته
بالال�شعور الفردي عند فرويد ،والالوعي اجلمعي الذي قال به يونغ ؟
الال�شعور وال�لاوع��ي ترجمة ركيكة لك ِلمة  inconscientوالرتجمة الدقيقة هي
نت قبل قليل .فال�شخ�ص نف�سه ال
‘املحجوب’ الذي يرتبِط بالذات الناطقة واملنطوق كما ب ّي ُ
يعرِ ف ما الذي مُيلي عليه هذا الت�ص ُّرف �أو ذاك .ال�شخ�ص ال ُيدرِك ذاتَه الناطقة التي تتخفّى
على الأنا نف�سه .واالرتباط بني الذات الناطقة واملُخ ّب أ� فيها يجعل من الالوعي ق�ضية ُمتف ِّردة
متام ًا.
ُث ّم � ّإن املحجوب يرف�ض اخلروج يف الكالم ،ولكنّه يقبل التعبري عنه بن�صف الكالم
الذي هو يف النُكتة مث ًال .فالنكتة تخرج من دون ‘الأنا’ الذي يكون إ� ّما ُمز َّيف ًا و�إ ّما مز ِّيف ًا،
والنكتة ال ت�أتي �إال يف غيابه .وعليه فاملحجوب �أو الالوعي ممُ ت ِنع عن الت�صريح ،ولكنّه غري
ممُ ت ِنع عن التعبري.
�أ ّما يونغ فيقول بوجود الوعي ُم�شرتك تُك ِّونه مناذج �أ ّولية من الرموز والدالالت.
فاجلبل مث ًال يرمز يف نفو�س النا�س جميع ًا �إىل ال�سم ّو ،والرغبة يف العل ّو ،والتعايل .ولهذا
ال�سبب ،الال�شعور غري ُمرتبط بالتف ُّرد الذي قال به فرويد.
ماذا �ستقول ،يف ك ِلمة �أخرية تخ ِتتم هذا احلديث ،عن جم ّلة الآخر وفكرتها ،وما
يمُ ِكن �أن ت�ؤ ّديه من وظيفة ثقافية يف العالمَ العربي ؟
هذه املج ّلة ،ف�ض ًال عن وظيفتها الثقافية ،تنقل �إىل ُمثقَّفي العالمَ لعربي اكت�شاف ًا
�أو ،على الأق� ّل� ،أمناط ًا من التفكري مل تدخل بع ُد يف جمتمعنا� ،أمناط ًا ت�سمح ُمبجاراة ما
قوي جد ًا؛
يحدث يف جمال الإنتاج الفكري يف الغرب .إ�نّها مه ّمة �أوىل تُ�سهِ م فيها املج ّلة ب�شكل ّ
نظر ًا لأنّها تفتح �أبوابها لك ّل املُثقّفني العرب ،ونظر ًا للمكانة الرفيعة املُ�س ّلم بها لأدوني�س .و�إىل
جانب هذا ،نظر ًا لعالقتنا نحن املُثقّفني العرب ببق ّية املجتمع �أو ُمبعتقداتنا ،مُي ِكنها �أن تُتيح
الفُر�صة لهذه املج ّلة كي تُنا ِق�ش املُعتقدات ُمناق�ش ًة جريئة ت�سمح بتح ُّرر فكرنا من الوقوف
عند العقائد.
الحظ � ّأن هذا كان دور املُثقّفني دائمـ ًا .فاملُث ّقفـون هم الذين �أدخلوا �أفكار داروين
�إىل م�صر من خالل ترجمات �شبلي �شم ّيل ،وترجمات أُ�خ��رى قام بها املثقّفون يف نهاية
القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين .فهم الذين ترجموا مارك�س ،والتيارات الفكرية
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لتوجد �أ�ص ًال لوال عمل املُثقّفني يف جلنة
والفل�سفية .و�أ ّي ًا ما كان م�صري هذه الأفكار ،فما كانت َ
الرتجمة والن�شر والت�أليف .ففي وقت من �ألأوقات ،كان �أناتول فران�س ،وحتى د�ستويف�سكي
جددين ،ونحن مل ن�سمع بهما �إال بف�ضل الرتجمة .و�أعتقد � ّأن جم ّلة الآخر لها
ُيع ّدان من املُ ِّ
عدم نقا�شها
الن�صيب الأكرب يف دو ٍر كهذا من خالل عنوانها الذي ُيناق�ش املُعتقدات التي يعني َ
� ّأن ‘الآخَ ر’ غري موجود.
كيف تتعامل مع م ؤ� ّلفاتك الكثرية  :هل تُعيد النظر يف بع�ضها ،أ� ّم �أنّ هناك دوماً
م�شروعات جديدة ت�شت ِغل عليها ،وما �آخر هذه امل�شروعات ؟
كانت م ؤ� ّلفاتي ت�أتي دوم ًا ا�ستجابة لظروف ُمع ّينة توجِ ب �أن �أر ّد على طلب جمعية
كنت �أعطي خاللها درو�س ًا ُأ�ع ِلن عنها بتحديد تطوير ُمعاجلة مو�ضوع
�أو �صحيفة .وم ّرت فرتة ُ
كنت �أخ ُلق الع ْر�ض لت�أمني الطلب .لذلك مل �أَ ُعد �أبد ًا �إىل ما أ� ّلفتُه ،وال أُ� ِح ّب
ُمعينّ  .مبعنى �أنني ُ
العودة �إليه.
يف الوقت احلا�ضر� ،أق��وم ب�إلقاء �سل�سلة محُ ا�ضرات �ستتح ّول �إىل كتاب طبع ًا.
و�إذا مل �أُح ّولها بنف�سي ،فال ّ
�شك � ّأن �أحد ًا �آخر �سوف يتكفّل بذلك من َبعدي .مو�ضوع هذه
املُحا�ضرات هو عالقتي بالتحليل النف�سي ،بالأ�شخا�ص ،والأ�صدقاء ،واجلمعيات  :مو�ضوعها
باخت�صار هو مو�ضوع حديثنا يف هذه املُقابلة.
ا�سمح يل ،يف نهاية هذا احلديث ال�ش ِّيق املُم ِتع� ،أن �أ�شكرك با�سمي وبا�سم �أ�سرة
جم ّلة الآخَ ر �شكراً جزي ً
ال .و�أدعو اهلل �أن يحفظك و ُيطيل ُعمرك.
ال�شكر لك ولأ�سرة جم ّلة الآخر .وعلى ِذكْر طول ال ُعمر� ،س�أحكي َ
لك ما جرى معي
م�ؤخّ ر ًا .فقد انتهت م ّدة �صالحية هو ّيتي ال�شخ�صية .وملّا ذهبت �إىل دائرة الأحوال ال�شخ�صية
يف البلدية كي أُ�ج ّددها و�أ�ست ِلم الهوية اجلديدة� ،أعطتني �إ ّياها ّ
موظفة �شا ّبة .وحني �أخذتُها
نظرت �إىل ّ
املوظفة ،وقلت لها  :واهلل �س�أحاول �أن �أعي�ش
ووجدت أ�نّها ُج ِّددت ع�شر �سنوات،
ُ
ُ
قدر ا�ستطاعتي .ف�أجابتني قائلة  :ال ،نحن بانتظارك.
ْ
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�شريف خزندار وفران�سواز غروند

ن�صاً ذا �صوتَني ،حواراً
علي �أدوني�س �أن �أن�شر يف جم ّلته الآخر ّ
عندما عر�ض ّ
بيني وبني زوجتي فران�سواز غروند  Françoise Gründحول مو�ضوع الآخر ،مل �أتر ّدد حلظة
واحدة و�أجبتُ فوراً بـ ‘نعم’ُ ،مناق�ضاً نف�سي متاماً؛ لأنني كنت قد قلتُ قبل ب�ضع �ساعات
لفران�سواز  :من الآن و�صاعداً �س�أرف�ض � َّأي طلبِ كتاب ٍة �أو ُمداخلة ل ّأي م�ؤمتر �أو ندوة.
لكّن مو�ضوع الن�ص املُقرتَح ،وم�شروع عمل ُم�شرتَك معها مل يرتُكا يل يف النهاية جما ًال
للتفكري .فقد �أم�ضيتُ مع فران�سواز ن�صف ٍ
قرن وجدنا خالله حياتَنا على طريقتنا،
ً1
ٍ
ومنذئذ �أجنزنا معاً ك ّل �شيء تقريباً .لكننا مل نكتب ّ
ن�صاً ُم�شرتَكا .بالفعل حاول
قط ّ
�صديقنا جاك جورجيل  Georgelعام � 1982أن يجعلني وفران�سواز نتحاور ،لكنّ الكتاب
الذي �أجنزه 2ثمر ُة ُج ِ
هده وح َده ،وخال�صة �أجراها مع ٍّ
كل منّا على ِحدة� .أحياناً ،بل نادراً،
ٍ
و ّقعنا معاً
الن�ص ،و�أحدنا �أو كالنا ُيعطي
مقاالت �أو ُمق ّدمات ،و ب�صراحة كان �أح ُدنا يكتب ّ
الإذن بالطباعة.
�أ ّما �أن نتحاور الآن يف مو�ضو ٍع �شكّل حمور بحثنا ،وعم ِلنا ،والتزامنا ،وهوانا،
وحياتنا ،ف َيا َل ُه من م�شرو ٍع ُم�س ِكر !
نعم يا �أدوني�س� ،سوف نقوم بذلك !
راحت ال�سكرة و�أتت الفكرة  :مل أُ�فكِّر وفران�سواز م�سبقاً �أبداً بعملنا ،بولعنا،
ب�شكل وا ٍع ،ومل ن ّ
وبالتزامنا .وقد ال حظنا ذلك بهذه املنا�سبة� ،إذ مل نُق ِّرر ٍ
ُخطط� ،أو نُق ِّرر
�أننا �سوف نُك ِّر�س حياتنا لالنفتاح على الآخر ،للعمل على أ� ّال يبقى الآخَ ُر �أخ َر� ،أال يكون
جمتمع كان ،حتى يف بلده .وتابعنا على امتداد خم�سني عاماً
بالتفاهم ذاته،
غريباً يف � ّأي
ُ
ٍ
َ
الزوجني اللذين يبحثان لي َل
الهدف املن�شود دون �أن نُ�س ِّميه .مل نكُن
واحلما�س عينه،
َ
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نهار يف �أعماقهماُ ،يغربالن و ُينخِّ الن ك ّل نظر ٍة ،وك ّل حركة ت ِن ُّد عن �أحدهما �أو عن الآخر
ملعرفة �إن كان لها معنى ظاهر �أو خفي يتو ّقعه ٌّ
كل منّا �أو يفهمه .مل نكن ُمول َعني باملُح ِّللني
ممن يتطفَّلون على القول والك ِلمة ،وغالباً ما تلقينا ال ِعتاب وامل�ؤاخذة
النف�س ِّيني و�أتباعهم ّ
نتيجة ذلك .لقد انخرطنا يف احلياة العملية ،كما ُيقال ،وخُ �ضنا غمارها بال هوادة .ودون
ٍ
�ساعات (يا َل�ضياع الوقت !) م�ضينا يف احلياة ق ُدماً يدفعنا الباعث
كالم �أو نقا�ش ي�ستغرِق
نف�سها �أي�ضاً.
نف�سه ،والقناعاتُ امل�شرتكة ُ
ُ
قد يكون حوار بيني وبني فران�سواز م�صطنَعاً نتمكّن من خالله من حماولة
تنظري ما مل يكُن قاب ً
ال للتنظري ،ونُحاول تلميعه ب�أفكار ح�سنة وفرية تُراعي اللياقة
ال�سيا�سية .غري �أنّ هذا مل يكن �أبداً �أ�سلوبنا ،وال طريقتنا يف العمل .لذا لن نقوم بذلك،
و�س ُيديل ٌّ
كل منّا مبا يوحيه له مفهوم الآخر .هكذا نكون قد �أخل�صنا لروح ما طلبه �أدوني�س
َ
ال حلرف ّيته.
كتب هذه املق ّدمة �شريف خزندار ،وو َّقعتْها معه فران�سواز غروند التي تُ�شاطره
فيها املعنى واملبنى.
الرينيار� ،أيلول�/سبتمرب 2011
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�أنا ال َآخر
�شريف خزندار
كنت و�س�أبقى الآخَ ��ر دوم� ًا .احلديث عن الآخر �إنمّ ا هو احلديث عن
�أنا الآخَ ��رُ .
نف�سي .البحث عن الآخر �إنمّ ا هو البحث عن نف�سي.
كنت الآخ��ر منذ طفولتي .الآخَ ��ر ال��ذي ك��ان يف نظر العرب فرن�سي ًا ،ويف نظر
ُ
ُ
كنت �أ�شعر �إزاء رفاقي
كنت فخور ًا بانتمائي املزدوج الذي مل �أخ ِفه �أبد ًاُ .
الفرن�سيني عربي ًاُ .
ال�سور ّيني ب�أين �أم ِلك �شيئ ًا �إ�ضافي ًا ،و�إزاء الفرن�سيني �أوالد الأجانب املُقيمني الذين عددتُهم
حتى و�أنا يف ال�ساد�سة من ع ُمري مثا َر �شفقة� ،إذ �أتف ّوق عليهم مبا ال ُيقا�سُ .ث ّم � ّإن اللغتَني
ال ّلتَني �أُت ِقنهما ،والديانتَني ال ّلتَني �أرتادهما دون ممُ ار�سة ،وه َبتاين �شعور ًا بالتف ُّوق ِ
تعك�سه
نظر ٌة وابت�سام ٌة �ساخرتان عن غري ق�صد.
ع�شت يف كنَف
�أجل ! �أقولها دون خجلُ .
كنت �أ�شعر بالتف ُّوق لأننّيِ ،خالف ًا للآخرينُ ،
ثقافتَني ،بينما مل يكونوا يعرفون �إال واحدة ،وكان يل هذا االنتماء املزدوج بف�ضل �أبي الذي،
على الرغم من كونه �شيخ ًا ُم�س ِلم ًا ،تز ّوج من فرن�سية كاثوليكية مل ترت ّد عن دينها لتعت ِنق دين
خا�صة ،متعة �أن يكون مبقدوري ،خالف ًا لرفاقي،
زوجها .هذا االنتماء َ
وحده وفّر يل متع ًة ّ
كنت �أعي�ش هذا
�أن �أذهب �إىل ُق ّدا�س منت�صف الليل ،و�إىل اجلامع الكبري ل�صالة اجلمعةُ .
امتياز ًا .كان الآخر ،الذي �أُم ِّثله يف نظر الآخرينِ ،
يفتخر �أي�ض ًا ب�أنّه يتق ّدم �إىل �شهادتَني
ثانو َّيتَني  :الأوىل يف ق�سم الفل�سفة باللغة الفرن�سية ،والثانية يف الريا�ضيات باللغة العربية.
انطلقت �إىل الواليات املتحدة للح�صول على ثالثة �أمريكية.
وبعد ح�صويل عليهما،
ُ
ٍ
حينئذ ق ّررتِ ،ت ْبع ًا ل�س�ؤالٍ �س�أذكره لكم� ،أن �أحت َّمل و�ضعي ك�آخَ ر حت ُّم ًال ال رجعة
وكنت وقتَها ُمنخرِ ط ًا يف برنامج تبا ُدل لطالب املكتب الأمريكي الذي � َّأ�س�سه إ� ّبان احلرب
فيهُ ،
العاملية الثانية ُم�س ِعف ُمتط ِّوع ا�سمه �ستيفن غاالتي  Gallatiكي يلتقي �شباب ًا من ك ّل ال ُبلدان
بع�ضهم على ِ
بع�ضهم الآخر لع ّل احلروب تختفي �إىل الأبد .وبعبارة
يتع ّلمون كيف يتع َّرف ُ
�أُخرىّ � ،أ�س�س نوع ًا من ّ
لكن على نطاقٍ
وخا�ص .كنّا ننزل يف �ضيافة
فردي
منظمة اليون�سكو ْ
ٍّ
ّ
عائالت �أمريكية ،و ُن�شارك يف لقاء عدد من ال�شخ�ص ّيات مبقدار ما تُتيحه لنا درا�ستنا.
وخالل �أحد اللقاءات� ،س�ألتني �س ّيدة « :ماذا تفطر ك ّل �صباح ؟» ،ف�أجبتها « :قهوة باحلليب
مع خُ بز بالزبدة واملُر ّبى» وخ َّيم ال�صمت على جمهو ٍر خاب �أم ُله لأنّه كان ينتظر بطبيعة احلال
جواب ًا �آخر �أكرثُ ...ندرةٍ .
عليَ ،ك�سوري� ،أن � ِأ�صف فطور ًا �صباحي ًا باللون
حينئذ فهِ ُ
مت �أنّه كان َّ
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ال�سوري املحلي ،ال �أن � ِأ�صف الفطور املوروث عن الت أ� ُّثر بالغرب الذي كان قد وجد �سبي ًال �إىل
علي �أن �أحت َّمل م�س�ؤولية
املجتمع� .إذ ًا ُ
كنت يف نظر ه�ؤالء الأمريك ّيني ‘الآخَ ر’ بالتحديد .وكان ّ
كنت
رحت �أتع ّرف على جذوري ال�سور ّية و�أتع ّلمهاْ .
لكن ملّا ُ
هذه ‘الآخر ّية’ .ومنذ ذلك اليومُ ،
مت بك ّل
علي �أن �أتع ّلم التع ُّرف على جذوري الفرن�سية ،وعن طريق العدوى ِه ُ
ُمزدوج ًا ،تعينّ ّ
ما يتع ّلق باجلذور والتقاليد.
ؤو�س منه النهاية له .فنحن ،بالقيا�س �إىل
نف�سك بنف�سك م�شرو ٌع مي� ٌ
�أن تعرِ ف َ
مما
ذواتناُ ،مفاج�أة يف تجُ ُّد ٍد دائم .بئر بال قرار .ولي�س يف و�سعنا �أن نتع َّرف على ذاتنا �أكرث ّ
يف و�سعنا اال ّدعاء مبعرفة الآخَ ر .الفائدة من التعلُّل باحلكايات ،فعبارات من مثل ‘�أعرِ َ
فك
متام ًا’�‘ ,أعرف مباذا تُف ِّكر’ ،والعبارات الأخرى املُتدا َولة املُبتذَ لة فارغة من � ّأي معنى ،وعلينا
نظن �أننا نعرفه ؟ ال�شيء .ال
لكن ،ماذا نعرف يف الواقع ؟ ما الذي ُّ
ن ُن�س ِقطها من ُمعجمناْ .
نعرِ ف � ّأي �شيء �أو ما أَ�ق ّل ما نعرِ ف .نعرِ ف �أ�شياء ِ
حتتمل الأخذ والر ّد دوم ًا ،وحتى بعد طول
تفكري ،ال نعرف يف احلقيقة �شيئ ًا .و�إذ �أ ؤ� ِّكد �أنيّ �أنا ‘الآخَ ر’ ح ّق ًا ،ال �أعرف عنه �شيئ ًا بتات ًا.
أهتم بالآخَ ر لأنني الآخَ ر
ْ
لكن ِل َن ْبقَ على هذا االفرتا�ض �أو على هذه املقولة � :أنا الآخَ ر .هل � ّ
؟ أَ� َِ ألين �أهت ُّم بالآخَ ر ،ال �أت�سامح مع الذين ال ُيولون الآخَ ر اهتمام ًا ،و�أرف�ض ه�ؤالء الآخرين
الذين ال ُي ِح ُّبون الآخَ ر .هل ث ّمة من تنا ُق ٍ�ض �صارِخ ؟ ال ،ال �أعتقد .بل �أعتقد � ّأن ِ
املقدرة على
ُك ْر ِه الآخَ ر �إنمّ ا هي �شك ٌل من �أ�شكال ُح ِّب الآخَ ر.
اكت�شفت � ّأن
و�صلت ،و�أنا يف الثانية والع�شرين من ع ُمري� ،إىل فرن�سا حتى
ما �إن
ُ
ُ
لي�س يف الإمكان ملْ�س الآخَ ر �أو بالأحرى ،يجب �أال نل َم�س الآخَ ر .فمن املحظور �أن �أ�ضع يدي
يف ِيده ،وذراعي حتت ذراعه� ،أو �أن �أُ ِ
م�سكه بقامته ،و�أ�ض ُّمه �إىل �صدري م ّرتَني �أو ثالث ًا� ،أو
والتفاهم على الطريقة ال�شرقية ك ّلها
�أن �أم�سح على �شعره ،وحركات التعارف وال�صداقة
ُ
علي �أن أُ�حا ِفظ على م�ساف ٍة بيني وبني الآخَ ��ر .وباملُقابل ،حتى يف
حمظورة .وبالتايل كان ّ
ذلك الع�صر البعيد ،كان ا ُ
مت بف�ضل الفتَيات كيف �أتع َّرف على
حل ّب �سه ًال ،و�أنا �إنمّ ا تع ّل ُ
واكت�شفت (وبالتايل
الآخر،
�سميها اليوم ثقافية،
ُ
ُ
ا�ستح�سنت) الفوارق اجلن�سية التي قد ُن ِّ
ُ
حدد �أين وكيف،
�أجلَ ،و َْ أل ُقل ،التزام ًا ب�شيء من اللياقة� ،إين
اكت�شفت التن ُّوع الثقايف دون �أن �أ ِّ
ُ
ودون �أن �أُ�ضيف � ّأن تلك الو�سيطات رح ْل َن منذ ذلك الع�صر �إىل العالمَ الآخَ ر (لك ّن ُه َّن ب َقينْ َ
ين ل ُه َّن باالمتنان واجلميل ِملا فتحن يل من �أبواب املعرفة).
�أبد ًا يف وجداين و�أنا َم ِد ٌ
قلت �إنني الفرن�سي �أي�ض ًا ،ابن فرن�سية من
كنت الآخَ ر العربي ال�سوري ،وكثري ًا ما ُ
ُ
العربي
بقيت
ليموج ،وحفيد لأخرى من البيمون ،و�سليل ثائرٍ م�شهور وجرنال له متثال ،لكنّي ُ
َّ
كنت هنا يف ق�سم الأبحاث يف
كنت فخور ًا بذلك .ومن ناحية أُ�خرىُ ،
تبجحُ ،
ال�سوري .ومن دون ُّ
ُ
هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرن�سيني  ORTFكي أ�ع ِّرف اجلمهور الفرن�سي بال�شعر العربي بنا ًء
على طلبِ بيري �شيفر Schaeffer
فا�ستعنت بعرب ِّيينَ �آخ َرين هما عمر �أمريالي ،والتون�سي فوزي
ُ
ال�سايب لإنتاج �شريط وثائقي أ� ّول �أجنزَ ه جان لوك مانيورون  Magneronحول «ال�شعر العربي»
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اخرتت
زمن والدته ،عن طريق الإن�شاد .لذا
أردت �أن �أُبرهن فيه � ّأن ال�شعر العربي كان ُين�شَ رَ ،
ُ
� ُ
وطلبت من فوزي الذي كان يف تلك الفرتة عاز َِف ناي (قبل
ق�صيد ًة جاهلي ًة لعنرتة بن �ش ّداد
ُ
�أن ي�صري عازِف عود) �أن ُي ّلحنها ويتق َّيد ب�إيقاع بحر الق�صيدة ال�شعري ،بينما غنّاها عمر
أظن،
ب�صوته اجلميل العميق .هذا ال�شريط التجريبي الق�صري مل ُيذَ ع َق ّط .وعندي ،على ما � ّ
الن�سخة الوحيدة التي لن �أ�ستطيع ُم�شاهدتها �أبد ًا برفقة جان لوك ،وفوزي ،وعمر؛ لأنّهم
رحلوا الواحد ت ْل َو الآخَ ر.
بفن البع�ض
كان الهدف الأ ّول لهذا التح ُّرك على �أر���ض فرن�سا
َ
تعريف البع�ض ّ
ا�ضطلعت بها� .أن
الآخر .كنت ُم�ص ِّمم ًا على �أ ّال �أَ ِحيد عن هذا الدرب �أبد ًا ،عن هذه امله ّمة التي
ُ
فن الآخرين مثلما �أُع ّلمهم �أن يتع ّرفوا على �أنف�سهم� .أن �أُع ِّرف الفرن�سيني
�أُع ِّرف البع�ض على ّ
على ال�شعر العربي كما � ِ
أحمل العرب على التفكري يف الطريقة التي ي�ؤ ّدون بها ال�شعر �إن�شاد ًا
دت ،على امتداد حياتي ،ويف � ّأي جمالٍ كان ،من � ّأن �س ّكان البالد الأ�صل ّيني
وغنا ًء .ولطاملا ت�أ ّك ُ
كانوا يف حاج ٍة ،كالأجانب �سواء ب�سواء� ،إىل معرفة ثقافتهم التي يجهلونها يف الواقع ُمقت ِنعني
ب�أنّهم يعرفونها بالبداهة .الآخَ ر ير ُّد لنا قيمتنا.
وبالغت يف ا�ستخدامه.
ا�ستخدمت الآخَ ر
وملا كانت الأمور كذلك،
ُ
ُ
كت�سبة على الإطالق .بل هي مزيج من
لي�ست العالقة مع الآخر ب�سيطة �أبد ًا و ال ُم َ
بغ�ضاء وهوى�َ .ض ْر ٌب من هوى عاقل جمنون ،ومعقول وغري معقول .فما م�صرينا من دون
نوجد من دون الآخَ ر ؟ لهذا ال�سبب ،الآخَ ر ال
االخَ ر ؟ من دون نظرة الآخَ ر ؟ هل مُي ِكن �أن َ
ُيطاق .فهو �أبد ًا حا�ض ٌر كاملالك احلار�س� ،أو كال�شيطان ال�ش ّرير ال�صغري كما ِ
ت�صفه الق�ص�ص
َ
امل�ص ّورةُ .يرا ِق َ
وين�صحك ،و ُيع ِّلق ،وينت ِقد ،و ُي�صفِّق .نحن با�ستمرار حتت �أنظاره .يقودنا،
بك،
ويرت�صدنا ،ومهما تع ّللنا بعدم االلتفات �إليه ،نعلم حقّ العلم �أننا غ ُري قادرين على التخلُّ�ص
ّ
منه� .إذ ًا �أ لي�س من الأب�سط �أن ن�صري نحن الآخَ ر ؟ هذا ما اخرتتُه ،و�سبق �أن قلتُه � :أنا الآخَ ر.
ران ال تعي�ش ‘�إال النار’ .كم من م� ّر ٍة ر ّددوا على م�سامعي هذا املثل
يف مدينة ّ
(�إ�شار ًة �إىل حريق  1720الذي التهم جزء ًا كبري ًا من املدينة) ،قا�صدين �إفهامي � ّأن ّ
حظي
�ضئيل من النجاح يف املها ّم التي �أُ ِوكلت �إ ّ
يل .طبع ًا� ،أهل ‘ال�صنعة’ ك ّلهم ا�ستنكروا تعييني على
ر�أ�س �إحدى �أكرب امل� َّؤ�س�سات الثقافية الفرن�سية� ،أن القا ِدم من مكانٍ �آخر ،ومل �أ ُكن ع�ضو ًا يف
كنت
نقابة �أو حزب ،ومل �أت�آمر يف �أروقة الوزارة ،و أُ��شارك يف املظاهرات ،و�أُو ّقع عرائ�ضُ ...
ران �أبوابها وقلبها .كان الربوتون يعرِ فون معنى �أن تكون الآخَ ر،
الآخَ ر ،وفتحت يل مدينة ّ
قت على ُجدرانها عبارات  :مُ«ينَع ال ُب�صاق على الأر�ض ،والتح ُّدث
معنى �أن ترتاد مدار�س ُع ِّل ْ
وغر�ست
أدخلت اللغة الربوتونية ،لغة «الإو ّز واخلنازير»،
ُ
معبد الثقافة � ُ
باللغة الربوتونية ».ويف َ
ران.
جذوري يف مدينة ّْ
�أن تكون الآخَ ر يعني �أن تكون الثائر البهلوان املُت�آمر �أينما كان ،ومهما فعل� .أن تكون
الآخَ ر ُيتيح َ
عزمت على
ران،
لك �أن تنق�ض النظام ال�سائد� ،أن تنتهِ ك املُح َّرمات .يف مدينة ّْ
ُ
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دعوت �أ�صحاب الرتاث املو�سيقي ،والأغاين،
فعلت �إذ ُ
�أن �أ�ست�ضيف الآخَ ر والآخرين .وهذا ما ُ
و�أنواع الرق�ص ،والطقو�س ،ه�ؤالء الذين مل يكن لهم احلقّ � ٍ
أنف�سهم فنّانني،
آنئذ ب�أن ُي�س ّموا � َ
جئت به�ؤال ِء احلاملني هو ّيتهم ،واختالفهم،
وما كان ممُ ِكن ًا �أن تنطبِق عليهم ك ِلمة ثقافةُ .
رحبوا ب�أولئك الذين كانوا
وما�ضي الب�شرية وم�ستقبلها ،كي يلتقوا بالربوتون ،وجميعهم ّ
حان لقلب �صفحة اال�ستعمار ،واكت�شاف
ي�شعرون وي�ست�ش ِعرون ،يف فرن�سا و�أوروباّ � ،أن الأوان قد َ
ثقافة الآخرين .وقد كان مهرجان الفنون التقليدية الذي � َّأ�س�ستُه مبثابة فعل �إميان ،و�إعالن
انتماء .نعم ! ف�سوف ُي�سخِّ ر الآخر حياتَه للتعريف بالآخرين.
مع الزمن ،يحدث �أن يتق َّم�ص الآخَ ر
يح�سب �أنّه �آخَ ر .وهاهو ينظر
ّ
ال�شخ�ص الذي َ
�إىل َمن ُي�شبهه (�إىل الآخرين مثله) نظرة جديدة ،وي�شرع يف فهم ما يجعل الآخَ ر مقبو ًال �أو
مرفو�ض ًا .قد تُ�صبِح هذه النظرة النقدية املزدوجة لكونها نظرة الفرد الذي ‘يحكم’ على
الفرد ذاته ،ه ّدام ًة ،وقد تُطيح مببادئ را�سخة .ورُبمّ ا ُن�ساق �إىل تطوير ر� ًؤى ِعرق ّية �إزاء
ذواتنا � ،إىل رف�ض �أنف�سنا لعدم ان�سجامنا مع املحيط ال�سائد قبل �أن ن�س ِرت ّد روعنا ونعود �إىل
عقلنا كي نف�صل بني ال�سلوك الفردي ،وال�سلوك اجلماعي .وحني نتع ّلم � ّأن لدى الآخر خ َري
الأمور و�ش ّرهاُ ،نحقِّق املرحلة الأوىل التي ال غنى عنها لقبول الآخَ ر يف اختالفه .فعلينا �أال
نن�سى �أبد ًا هذه املرحلة التي تُفهِ منا � ّأن من غري املُ ِ
مكن �إمالء عموم ّيات يف هذا االجتاه �أو يف
ذاك الذي ُي ِ
عاك�سه .ف�أولئك الذين يجِ دون � ّأن الآخر يتح ّلى باملزايا كافّة ،مُيثلون يف خطورتهم
وعرق ّيتهم �أولئك الذين ُيل�صقون بالآخَ ر ك ّل العيوب� .إذ ًا ال ُب ّد من العقل واالعتدال.
فكيف يكون االعتدال بينما نحن نعي�ش يف جمتمع الغل ّو ؟ الغل ّو يف التَقهقُر والتط ُّرف.
وهنا تبقى مالحظة مارك�س واجنلز �صائبة دوم ًا « :الدين تنهيدة اخلليقة املقهورة ،نفَ�س
عالمَ ال قلب له ،كما أ�نّه روح الظروف االجتماعية التي تنبذ الروح� .إنّه �أفيون ال�شعوب� ».إال � ّأن
التنهيدة غدت ُ�صراخ ًا ،و�سالح ًا ،وحت ّول �إىل ا�ستيالء خطري على ال�سلطة .ونحن ،من الآن
و�صاعد ًا ،بعيدون عن «�إمكانية حدث روحي على نطاق كوكبنا» تو ّقعها �آندريه مالرو للقرن
التع�ص َب ّ
يتخطاها.
الواحد والع�شرين .الروحاني ُة تركت ُّ
كان القرن الع�شرون قرن ازده��ار الأح�لام واليوتوبيات واحلر ّية ،لكنّه �سينغ ِلق
على ذاته عائد ًا �إىل ُمر ّبعه الأ ّول .انتهت الآمال العري�ضة بعالمَ �أف�ضل ،مبجتمع �أف�ضل ،عامل
اليعود فيه الإن�سان ذئب ًا للإن�سان ،حيث تتو ّلد من نهاية اال�ستعمار أُ�خ ّو ٌة كون ّية ،وعالمَ بال
كت�سبة التي راحت
حدود ،عالمَ ي�شعر فيه الآخَ ر �أن العالمَ هو بيته الدائم .انتهت احلر ّيات املُ َ
التع�صب .و َل�سوف ن�ست�شهِ د ،يف امل�ستقبل ،بخم�سينات القرن املا�ضي و�ستيناته ،وك أ�نّها
�ضح ّية ُّ
�أُ�سطورة ،و َل�سوف يوجد �أح ٌد ليقول  :كانت مدينة ‘ماهاغوين’ التي مُينَع فيها ا َملنْع ،يوتوبيا مل
َت ُدم �إال ع ّد َة �سنوات لتتح ّول من َبع ُد �إىل �س ّدوم غري امل�ضيافة.
ٍ
عندئذ �أَ َ
درك الآخَ ر � ّأن احل ُلم قد انتهى ،و�أنّه �سيبقى الآخَ ر على الدوام.
الرينيار  31كانون الأ ّول/دي�سمرب 2011
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ال َآخر
فران�سواز غروند
يوم من �أيام �أيلول�/سبتمرب ،طلب �أدوني�س من �شريف قائ ًال  :تك ّلم عن ‘الآخر’.
يف ٍ
قال ذلك ل�شريف الذي �أحال ال�س�ؤالَ إ� ّ
يل...
يعلم �أدوني�س �أننا ،على امتداد �أكرث من �أربعني عام ًا� ،صاح ْبنا ُ�أنا�س ًا من العالمَ
ب�أ�سره� ...أللعمل �أم للبحث ؟
لكنّه ال يرغب يف احل�صول على تقرير.
وهاهي هاوية �سحيقة َت ْفغَر �أمام الآخر ! تلك الك ِلمة الثقيلة �إىل درجة �أنها تقع يف
اجلانب الآخر من �سماء اليقينيات.
َمن الآخَ ر ؟
أين الآخَ ر ؟
� َ
من �أين ي�أتي ؟
كائن �أن يتالفى الآخَ ر� ،أن يتجنَّبه� ،أن يتخَّ ل�ص منه
و�إىل �أين يذهب ؟ هل ي�ستطيع ٌ
�إذا ما �شاغب و�ش ّو�ش ؟
ولمِ َ يكون الآخَ ُر عن�صر �شغ ٍَب وت�شوي�ش ؟
هل من املُ ِ
مكن �أن نتق َّم�ص الآخَ ر ؟
الآخر ،الالحمدود ،يغدو �إله ًا ،يغدو اخلليقة جمعاء ،يغدو احلقيقة.
«�أنا احلقّ !» هذا ما �صرخ به احلالج ،املت�ص ِّوف الذي عا�ش يف القرن احلادي ع�شر.
يظن نف�سه �أنّه احلقّ  .وقد �صار الآخَ ر املُط َلق .كان اهلل.
قبل توقيفه ،وتعذيبه ،كان ّ
كان ي�ؤ ّكد حدث ًا ُيريد بب�ساطة �أن ُيع ِلنه على امللأ .مل ي ُكن ي�سعى لدمج الآخر ،لأنّه
�سبق �أن كان هو الآخر ...والآخرين الكائنني ك َّلهم .مل ي ُعد ث ّمة ما يقوم به.
بعد ذلك بقليل ،يف القرن الثالث ع�شر� ،سي�سلك ابن عربي طريق ًا ُم�شابهة .هذا
املت�ص ّوف الروحاين الكبري الذي ما زال الدم�شق ُّيون ُيط ِلقون عليه لقَب ‘ال�شيخ الأكرب’،
�سيبني عقيد َة «وح��دة الوجود» التي ال تمُ ّيز بني اخلا ِلق واملخلوق .فاهلل الذي ب ُِح ِّبه يقوم
للحب� .إذ يبقى هذا ا ُ
حل ّب ،و�إمكانية معرفة
باخللق ،يجعل املخلوقَ يف و�ضع �أال يكون �إال جتل ّي ًا ّ
إن�سان �أنّه خملو ٌق لكي
الذات �أو التع ُّرف �إليها ،يف نظرهُ ،مالزِم ًا للكائن الب�شري .لذا يرى ال ُ
ً 3
يكون محُ ِ ّب ًا ،وحبيبا.
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�أنا عبد الهوى وعبد احلبيب
نار الهوى حترق قلبي
ومن �أُ ِح ُّب يف ذهني
ا�ستوىل الهوى على زِمام قلبي
لت وجهي
هكذا �أينما ح ّو ُ
4
ف�أنا والهوى وجه ًا لوجه.
يف اجتا ٍه ُموازٍ لكن بكلمات �أكرث ت�شابه ًا ،ي�أتي جالل الدين الرومي ،املولود يف بلخ
(�أفغان�ستان حالي ًا) يف القرن الثالث ع�شرِ ،ل ُي ِق ّر ،هو الآخر ،بتع ُّددية الكائن .غري أ�نّه ي�صل
�إىل نتيج ٍة ت َّتجِ ه �صوب جرب ّية مطلقة �أكرث.
«عندما ُي�صبح الرجل واملر�أة واحد ًا ،ف�أنت هذا الواحد .عندما تتال�شى الواحدات
ف�أنت هذه الوحدة� .أنت �ش ّكلت هذا ‘الأنا’ ،وهذا ‘النحن’ كي ت�ستطيع اللعب مع نف�سك ُلعبة
5
العبادة ،كي تُ�صبح ك ّل ‘�أنا’ وكل ‘�أنت’ ،روح ًا واحد ًا ويف النهاية تغو�صان يف ‘احلبيب’».
نف�سه اهلل قبل �أن يبحث عن �أن ‘ ُي�صفّي ح�سا َبه
كذلك كان نيت�شه �إىل ح ّد ّما ّ
يظن َ
6
معه’ .فثمة �آلهة كثرية كانت تتزاحم يف ر�أ�س الفيل�سوف الأملاين.
ث ّمة حال �شديدة االختالف ،حال ُمت�ص ِّوف ،خا ِلق عقيدة� :إنّه ي�سوع امل�سيح الذي
كان ِ
نف�سه بالآخر (وارِث اهلل ،واهلل ذاته) .كان ي أ� ّمل �أن يتم ّثله ك ّل �شخ�ص.
ي�صف َ
عندما ق ّدم اخلبز واخلمر ،قال ملن كانوا حوله « :خذوا كلوا ،هذا هو ج�سدي.
7
خذوا ا�شربوا ،هذا هو دمي ،دم العهد اجلديد الأبدي».
نف�سه كـ ‘�آخ َر’ بو�ضوح ،بيد أ�نّه كان ُيحاول �إزالة احلدود مع الآخرين ،مع
ح ّدد َ
ك ّل مبد�أ ‘�آخر ّية’ .ال �شيء وا�ضح ! يبقى كالمه ُمب َهم ًا منذ �أكرث من �ألفَي �سنةُ .ي�شبه ه�ؤالء
ال ُع�شّ اق الهائمني الذين يق�صدون �أن تذوب هو ّيتهم يف هوية الآخر �ضمن �أح��وال ال�شطح
أنت �أنا’.
أنت ....و� َ
الغزَ يل �‘ :أنا � َ
كالم �إلهي فيه تدني�س يقود �إىل �أكرب خلط ،و�إىل قطيعة نهائية.
�إذ ُيحاول �أن يتماهى يف الآخر ،بجانبه �أو �أمامه ،يقتل ،يقرتِف ُجرم ًا� ...أو ت�ضحية،
والأمر �س ّيان !
�إذا اختفى الآخر� ،أين ي ّت ِخذ الأ ّول موق َعه ؟
هاهي م�س�ألة املر�آة املُق ِلقة.
َمن الذي ي ِقف وراء الفوالذ ال�صقيل �أو الزجاج ِ
العاك�س ؟
�سبب موت نرجِ �س.
كانت هذه امل�س�ألة َ
ويف ُو�س ِعنا �أن ُن�ق��ارِن امل�سرح ب��امل��ر�آة  :م�ضاعفة ‘الأنا’ ،وت�شريحه ،وازدواج
ال�شخ�صية ،ومعركة الآخرين ،وانبثاق االحتماالت ،وطقو�س ا�ستحواذ الأرواح �أو جل�سات
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الن�شوة ال�شامانية تق ّدم امتدادات ُم�شابهة .ف َمن ت�سكنه روحُ ،ي�صبح �آخَ ر �أو يزدوج وجدانه،
حاله متام ًا كحال الذي ي�شطح يف رحلة غَ ْيب ،يف عوالمِ الكون املخت ِلفة ،للقاء الق ّوة اخلارقة
التي �سوف تُ�ساعده يف ح ّل ُم�شكالته.
نف�سها والآخَ ر.
�ش� ُأن املر�أة احلامل �ش�أن �إناث اخلليقة كافّة ،تق�ضي وقت ًا ،تُك ِّون َ
�أين تبد�أ حدود اجلنني ؟ لن يغ ِفر الذكور للإناث �أبد ًا التف ُّوق الأنثوي الوراثي .و َل�سوف ُيحاوِل
القدر واملخلوقات الأقل ق ّوة عقلية� ،أن ي�ستولوا على
الذكور ،بالقوة واحليلة ،و ُبغية الث�أر من َ
احلكم .بينما تبقى ُم�شكلة الكائنات ا ُ
خلنثى (احللزون ،وبع�ض الأ�صداف ،والديدان ،والع َلق)
التي تفرز من �أج�سادها ما يحتوي املُذ ّكر وامل�ؤنّث� ،أي خاليا ُمذ ّكرة وخاليا م�ؤنّثة ،ا�ستطاالت
تُ�شبهها.
لدى الب�شر ،ا ُ
خلنُث (وارِث هرم�س و�أفروديت) مُي ّثل حا ًال جن�سية ُمزدوجة .ويف
اجل�سدية،
�أحوال كثريةُ ،يحاول ت�صحيح الطبيعة مخُ تار ًا جن�س ًا واحد ًا محُ َّدد ًا ُي�ش ّكل كمال ّيته َ
حد�سه للآخر ُي�شبه غ ّم ًا م َر�ضي ًا.
وذلك كي ُي�صبح �إن�سان ًا اجتماعي ًا .ذلك � ّأن َ
ج�سد وعي الآخر ّ
اخلط الفا�صل الذي ُيف ِّرق بني العقائد والأديان .هكذا
�أحيان ًا ُي ِّ
إلهي ،وعليه فهو يت�ض ّمن مبد أ� خا�ص ًا للآخريةُ ،ح ِّدد
بع�ضها
َي ُع ّد ُ
َ
الكائن الب�شري ر�سولَ ال ّ
ع�شوائي ًا عرب التاريخ :مبد أ� اخلري .وهذه من دون ّ
�شك حال �أديان الكتاب.
�صوت
ْ
لكن على الرغم من هذا تلوح بع�ض ال�شواذّ� .إذ يرتفع� ،ضمن الكثلكة مث ًالٌ ،
مخُ ت ِلف � :صوت الكاثار يف القرن الثاين ع�شر ،يف �أوك�سيتانيا .ففي نظر ه�ؤالء امل�سيحيني املُن�شقّني،
الإن�سان يحمل ال�ش ّر يف ذاته ،وعند والدته ت�صبح احلياة معركة الهوادة فيها �ض َّد الآخَ ر ،ال�ش ّر
الذي فر�ضه القدر� .أ ّما عقيدة الكاثار (الأطهار الذين ي�سعون لبلوغ الكمال) ف�ستقودهم �إىل
حتفهم ل ّأن املُوالني للبابا يف القرون الو�سطى َع ُّدوهم �أهل ب َِدع وهراطقة .وقد �أبادتهم يف القرن
الثالث ع�شر جيو�ش م ِلك فرن�سا ورئي�س �أ�ساقفة مدينة �ألبي يف ح�صن ‘مون�سيغور’.
اخلا�صة بالآخر ،الدقيقة ن�سبي ًا يف التاريخ ،ال تُن�سينا اعتبارات
هذه احل��االت
ّ
املُعا�ش املتط ِّور با�ستمرار � :أي الآخر يف الع�شرية ،يف العائلة �أو يف بيت الزوجية.
ع�شت و�شريف خزندار ،وعملنا مع ًا خالل ن�صف قرن تقريب ًا ،الواحد يف كنَف
ُ
الآخ��ر .كان امل�سرح الذريعة الأوىل التحّ ادنا (جرى اللقاء الأ ّول بيننا يف م�سرح الأمم يف
باري�س ،عام  .)1962كان من المُ ِ
اندماج كامل .فالبحث عن الت�ش ُّبه مبن
مكن �أن يح ُّثنا على
ٍ
يقف �أمامنا �أو بقربنا يتطابق يف الواقع مع عملية حد�سية :عملية احليوانات ،والأطفال
ال�صغار ،والنا�س ال ُب�سطاء �أو الولهانني .ويتطابق الهدف –�أي دمج �صورة املُع ِّلمُ ،ثم املُع ِّلم
ِّ
ب�أكمله– مع �إرادة الكمال ،مع تقنية تربوية ،لتبلغ يف النهاية جترد ًا عن املظهر الأ ّول .ومثل
عت ُمق ّدم ًة �أو �صفح ًة
التوجه مل ي ُرقنا �أبد ًا .لقد ح�صل �أن ح َّرر �شريف كتاب ًة يل ،و�أن و ّق ُ
هذا ُّ
له ،لكنّنا مل نو ِّقع البتة ن�ص ًا �سو ّية با�ستثناء جوليا دومنا .هذا العمل امل�سرحي �أُحادي ال�صوت
هو الذي �أتاح لنا �أن ُنخرجه مع ًا ،لت�ؤ ّديه مرياي معلوف.
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ق�صة ال�سلطة التي ُح ِّولت الحق ًا �إىل م�سرحية ،والتي كان يتقا�سمها زوجان
أ� ّما ّ
هما االمرباطور �سبتيم �سفريو�س والأم�يرة ال�سورية جوليا دومنا ،وذلك يف �إ ّب��ان ازدهار
انعكا�س ب ّراق لكنّه ُمنحرِ ف .فعندما
االمرباطورية الرومانية ،فقد حت ّولت يف نظرنا �إىل
ٍ
�أجنزنا هذا العمل اجلماعي مل يكن �أح ُدنا ينظر �إىل الآخَ ر ،بل �إىل االنعكا�س املُنحرِ ف الذي
ج�سه َ
البطالن املُتخ َّيالن على الرغم من ُب ِعدهما التاريخي.
َّ
كنّا ُن�ساهم جنب ًا �إىل جنب ،بكل ت�أكيد ،ومنذ �أكرث من �سبعة و�أربعني عام ًا ،يف البحث
لكن من دون �أن ن�صوغ بح َثنا بو�ضوح ،وهذا ما مُي ِّثل ُجهد ًا بذلناه على م�ض�ض.
عن هويةْ ،
كان اكت�شاف الآخ��ر ،خالل رحالت البحث ،ي�أتي عن طريق الإدراك� :إذ �ش ّكل
وال�شم ،واللم�س ،و�أحيان ًا الذوق� ،أدا ًة ال غنى عنها لبناء الذات .فعمليات
الب�صر ،وال�سمع،
ّ
تبا ُدل اللغة ،ومبا َدرات الدعوة للزيارة ،يف حال القبول �أو الرف�ض ،ذلك ك ّله ُيت ّمم القواعد
ال�ضرورية لر�سم حدود �شخ�صيتنا .ويف الواقع ف� ّإن ‘الأنا’ يجِ د ذاته حم��دود ًا ب�أحجار �أو
ٍ
بعالمات مرِ نة ال تطلب �إال تغيري مكانها.
�إنمّ ا ُي�صبح الآخر ( وهو �شريف خزندار يف نظري ،و�أنا يف نظر �شريف ،لكن ،يف
ت�ستخدم
الوقت عينه ،املُغنّي الطاجيكي ،وراق�ص البنغال ،و�ساحر نيجرييا )...الع�صا ،التي
َ
ع ّكاز ًا لت�سلُّق اجلبل .فهل ِ
يقت�صر الآخر على �أال يكون �إال جُم ّرد �أدا ٍة ثانوية لتكوين الذات ؟
احلاج نف�سه �أي�ض ًا .فهل
وبكلمة واحدة� ،أال يبعث هذا على اخلجل ! غري � ّأن الع�صا قد تغدو
ّ
ي�ستخدمني الآخر لغايات اال�ستقرار والبناء ال�شخ�صي ؟
املوجهة �إىل الذات ،يتدخّ ل الزمن بو�صفه ِ
عامل اكت�شاف .تُرى ! ما ر�أي
يف النظرة ّ
هذا ‘الأنا الآخر’ املُح َّدد ب�إطار ال�صورة املُلتقَطة منذ خم�س �سنوات ،ع�شر �سنوات� ،أربعني
�سنة ؟ � ّإن َمن يت�أ ّمل �أثر املا�ضي يرت ّدد يف التع ُّرف على نف�سه .يا له من حت ُّول ! م�ستحيل �أن
عدين عن احلا�ضر ب�شكل غري ملحوظ� ،ضاحك ًا ب�سخرية من ال�شكوك
يبتعد هذا الر�سم ذو ال ُب َ
التي تُ�ساورنا عن ذاتنا.
يوجد بب�ساطة� ،أن ُيظهِ ر تن ُّو َعه .نحن ُنقيم
على الآخر ،كي ُيغري الآخر �أو لكي َ
يف منطقة بروتانيا ،وغالب ًا ما تذهب بنا �أفكارنا نحو فيكتور �سيغا ِلن  Segalenهذا ال�شاعر
الربوتوين الذي �أ�سكرته املدارات البعيدة ،هذا الطبيب الذي ُيدخِّ ن الأفيون ،والذي تخ َّيل
ِ
ال�شعري .ك ّل ما هو �آخر مخُ ت ِلف ِ
املُخت ِلف وجعل منه فنّه ِّ
ي�ستخدم
«يحمله على ال ُبكاء ف َرح ًا».
بال�سعادة نف�سها ك ِلمة الغرابة ،ذاك امل�صطلح الذي ُي�ش ّدد على اخلارجي واخلارج .يقوم
ال�شعور بالغرابة على وعينا لكيفية �إدراك االختالف .ف�أحيان ًا يقفز االختالف �إىل العيون،
والأنف ،والأُذن .و�أحيان ًا يبلغ من ال ُلطف ما يجعله تقريب ًا ع�ص ّي ًا على الإدراك .ف� ْأن تقرتب
من الآخَ ر وتحُ اول �أن ت�ست�ش ِعر جانبه الذي ت�صعب معرفته ،جانبه غري القابل لالغرتاب،
ُي�ش ّكل ،يف نظر �سيغا ِلن ،اخلطوة التي يجب القيام بها للقاء املُخت ِلف.
«لي�س املُخت ِلف معطى لك ّل �شخ�ص �إال بو�صفه عالقة ،ولي�س بو�صفه �سلطة مطلقة
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�أو متلُّك ًا �أو ح ّد ًا� .إذ يولد املختلف من جديد عندما يتن ّوع الب�شر ب�شكل حم�سو�س يف ُحر ّياتهم
ٍ
كائن ذاتي».
املختلفة.
كائن َّيف لأنني ٌ
وحينئذ ال يتط ّلب املُخت ِلف �أن تُ�س ِقط ذاتَك� .إنمّ ا الآخر ٌ
خلارج عن الذات ،ن�ض ّمه يف ذاتنا ،بل
«�إذ ًا لي�ست الغرابة تك ُّيف ًا ،لي�ست �إدراك ًا تا ّم ًا
ٍ
9
فهم �أبدي».
هي �إدراك �شامل ومبا�شر َ
لعد ِم ٍ

8

الرحلة نحو...
التوجه نحو اللقاءات.
البحث عن «الإدراك ال�شامل واملُبا�شر» يدفع �سيغا ِلن �إىل ّ
عب التاريخ ،ب�ضروب
ال�سفر جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حياته .وقبله� ،شعر ّ
الرحالة رْ
وهكذا يغدو َّ
الن�شوة والأوجاع التي نتجت عن اللقاء مع الآخر� .إذ خلقت متعة املواجهة عندهم ا�ضطراب ًا
بلغ ح ّد ًا جعل من الكتابة� ،أو من الرواية ال�شفهية لمِ َا يتح ّول �إىل ُمغامرة� ،ضرور ًة ُمط َلقة.
فعولي�س ،واب��ن بطوطة ،وم��ارك��و ب��اول��و ،و�أمرييجو ف�سبوت�شي ،وكري�ستوف كولومبو�س،
وماجالن ،وهرنان كورتيز ،وفران�سي�سكو بيزارو ،يروون لمِ ُ ِ
عا�صريهم ُمغامرتَهم املُتح ِّركة،
يكتبون �أو يك ّلفون �آخرين بكتابة �أ�سفارهم العديدة التي ُيعيدون خلقها �أحيان ًا.
يف حلظ ٍة ُمع ّينة ،يكون لقا ُء الآخَ رِ �أو جُمابهته �أقرب �إىل احلركة منه �إىل احلالة.
لذا قد ِ
ال�سفر �أبعاد ًا �شديدة التن ُّوع  :من النظرة نحو الآخر حتى الرحلة حول العالمَ
يكت�سب َّ
بحث ًا عنه ،للعثور عليه �أو للقائه من جديد.
نف�سه فُر�ص َة احل ُل ِم بالرحلة قبل االنطالق� .أ ّما
على ِغرار �سيغا ِلنُ ،
مينح ك ُّل امرئٍ َ
نداء الطريق �إىل عالمَ اخليال الذي يرتكز على عملية �إخراج للرحلة ،ف ُيثري نوع ًا من اخلوف.
كيف �سيكون وجه الآخَ ر –فرد ،جماعة ،حيوان� ،شجرة� ،صخرةً� ،ضفّة ،مطر �أو رياح� ،صرخة
�أو مو�سيقى– داخل التجربة التي �ستقذف به �أمام الآخَ ر ؟ ٍ
حينئذ ،يقول ال�شاعر يف نف�سه � ّإن
«�ش َّك ًا ُي�ساوره� ،أقوى من ال�شكوك الأخرى ك ّلها ،ويعرتيه ال ُّدوار ،ويتو ّاله غ ُّم الواقع».
أحد الأ�شخا�ص املذهولني الذي كان
عندما ي�س�أل ُم ِّ
قدم الربنامج على التلفزيون � َ
قد ربِح ت ّو ًا يف اليان�صيب الوطني ماذا �سيفعل مبا ربِحهُ ،يجيبه يف �أغلب الأحيان بالقول :
ال�سفَر’.
‘�أُريد َّ
يف تلك اللحظة ،ي�ضع الرابح نف�سه بغرابة يف و�ضع املُج َّرد من امللكية .ذلك � ّأن
ُمغادرته امل�ؤ ّقتة لكل ما هو حتت ت�ص ُّرفه ،وتبديله لعاداته بغية الرحيل �صوب ر� ًؤى (هي �أكرث
من لقاءات) ،ومناظر ،ومراكب فارهة ،وفنادق كالق�صور ،و�صوب ب�شرٍ يف �أحوال نادرة،
خروجه من �شرنقة العادات ،والنظر �إىل العذرية املُت�أ ّلقة املُخ ّب�أة يف �أعماق
واحلقّ ُيقال ،تعني َ
ذاته .فهل علينا �إذ ًا �أن نتف َّكك كي نتع َّرف على ذاتنا ب�صور ٍة �أف�ضل ؟
الرحلة احلقيقية ،الرحلة الوهم ،غري ُمطمئنة .فرابِحو ال�ثروات الطائلة على
ٍ
وعندئذ
�شا�شات التلفزة قد يقت�صرون على اختيار جتربة ا�ستجمام وفخامة خا َرقني للعادة.
تُعا ِدل الرحلة موقف ًا م�سرحي ًا� :أن ترتدي ٍ
لوقت ق�صري ن�سبي ًا مظاهر الأمري ال َب ِطر �أو �صاحب
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املاليني الذي يتظاهر ب� ّأن ثروته تُت ِعبه ،و� ْأن تُق ِّلد حركات النجوم وت�ستعري مظاهر الأقوياء
هابطة امل�ستوى.
ذاك الذي مي�ضي ،يف حركة �إرادية �أو عفوية ،باجتاه الآخَ ر ،لن ي�ستطيع جتنُّب
املواجهة بني املُخ ّيلة والواقع� .إذ ال تعدو العملية� ،سواء �أتع ّلقت مبر�آ ٍة �أم
مب�سرح �أم ب�سفَر� ،أن
ٍ
تكون �أكرث من ُلعب ٍة ُمزدوجة.
ينتهِ ز مي�شيل لريي�س  Leirisالذي يقول لنف�سه �إنّه م�سكون ب�شبح ،فر�صة «هروب
على طريقة رامبو» وفّرته له فُر�ص ُة امل�شاركة يف مه ّمة داكار-جيبوتي التي قادها مار�سيل
عامي  1931و .1933
غريول  Griauleبني َ
ُ
العمل العلمي امليداين املتوازي مع التفكري يف طريقة ا�ستك�شاف هذه احلقبة
اال�ستعمارية ،زعزع �أعماق لريي�س الذي طرح على نف�سه �أ�سئلة بخ�صو�ص الأفارقة الذين
التقى بهم ،من ح ّمالني ،و�سائقني ،مخُربين ،و ُمرتجمني .ه�ؤالء الذين كان �أع�ضاء الفريق
الفرن�سي ُيعاملونهم با�ستخفاف بل باحتقار ،غيرّ وا بالتدريج ر�ؤية الكاتب �إىل العالمَ  ،فراوده
�شعو ٌر بالذنب راح ي�شت ّد يف الوقت الذي يدجمهم فيه.
يف و�سط الرحلة ،كتب �إىل جورج باتاي يقول :
�سافرت
«ال �أفهم ما مُي ِكن �أن يعنيه اهتياج �أي ًا كان خار َِج ل ّذ ِة هذا االهتياج ذاته.
ُ
وحدنا .غري � ّأن ك ّل �شيء يبدو يل
وبي قرف �شديد ،و ما �أزال �أقرف لأننا ال ُن�سا ِفر حق ًا �إال َ
�أف�ضل من احلياة التي ُيرغَ م ك ٌّل منّا على �أن يعي�شها حالي ًا يف فرن�سا� ...أنت تعرف مقدار
عدم كونهم غري ما ُهم عليه .لي�س
الفظاظة الذي يف و�سعي �أن �ألوم به �أف�ضل �أ�صدقائي على َ
10
لأنني أُ�ف ّكر ،يف �أعماقي ،ب�أنّهم �إذا تغيرَّ وا �سيكونون �أف�ضل ،بل ملُج َّرد الرغبة يف التغيري».
القرين

جتد فكرة القرين تبجيلها حق ًا يف �صورة ال�شبيه  ،doppelgangerاملُخترَ عة يف �أملانيا
القرن الثامن ع�شر� .إذ ال نلحظ هوية ال�ش َبه هذه ،املُعقّدة ،املثرية لال�ضطراب ،عند ال�شعوب
اجلرمانية وح�سب ،بل نلحظها عند جماعات خمتلفة كالهنود الكوكنكانز الأمريكيني،
وال�ص ّيادين الداياك من بورنيو �إىل كاليمنتان الذين يحتفلون ،خالل �إحياء �شعائرهم،
راق�صني ب�أقرانهم التي هي عبارة عن كائنات مثالية تطري فوق الأر���ض .ال ّ
ينفك ال�شبه،
عند هذه ال�شعوب ،عن ت أ� ُّمل مثاله �أو تلميذه محُ او ًال �أال ُي ِّبدل االختالف كثري ًا .ويبقى �ش َب ُهنا
ومزجنا هو ّيتنا مع ما ينبغي �أن ُيحا ِفظ على مت ُّيزه ال�شديد ،مفهوم ًا �أو عقيدة رُبمَّ ا
بالآخرُ ،
تزرع َّ
ال�شك يف نفو�س �أولئك الذين ينظرون من بعيد �إىل هذا الت�ص ُّور عن الأخالق.
تبعث فكرة ال�شبيه على اليقني ب� ّأن الأ�شباح ،تلك اخلياالت التي غالب ًا ما تكون
ُمرعبة ،يحملها العديد من الب�شر يف ذواتهم ،وتتج ّلى يف �أوقات يختارونها .هذه ال�سل�سلة
ّ
امل�ضطربني ت�ؤ ّدي �إىل عقيدة القرين الب�شري ال�ش ّرير الذي ا�ستغ ّلته
املُق ِلقة من طقو�س املوتى
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ال�شا�شة والأدب لإثارة اله َلع.
احلد�س بوجود �شبيه.
ينبثق �أحيان ًا �إدراك ُمق ِلق لالزدواجية واالنف�صام ،قريب من ْ
يو ِّلد هذا الإدراك ،من دون �أن ي�صل �إىل درجة احلالة امل َر�ضية اخلطرية ،ا�ضطرابات ُمعقّدة
حد تُعوِزنا عنده الك ِلمات يف ُمعظم الأحيان كي ُن رِّعب عنه� .أما ال�شاعر والأديب
ملتوية �إىل ٍّ
فينجح �أحيان ًا يف االنفالت من ِ�ضيقه �إذ ي�صف ٍ
نف�سه بنف�سه.
حاالت ُيخرِ جها كي ُيح ِّرر َ
أف�ضل �أن �أكون وحيد ًا ،لكنّي
كنت � ِّ
«جل�س �أح ُدهم على الطرف الآخر من مقعديُ .
ٍ
حينئذ
مل �أَ�ش أ� �أن �أنه�ض فور ًا كي ال �أظهر مبظهر غري ال ّلبِق .راح الآخر ُي�صفِّر.
غم يف تلك ال�صبيحة .لقد كان ما ُي�صفِّره �أو ُيحاول �أن ُي�صفِّره (مع
علي أ� ّو ُل ٍّ
� ْأطبقَ ّ
� ّأن � ُأذين مل ت ُكن مو�سيقية �أبد ًا) حلن تابريا الكريول لإليا�س ريغول�س .Regules
نقلني هذا اللحن �إىل �صحن دا ٍر اختفى ،و�إىل ذكرى �ألفارو مليك الفينوز الذي
مات منذ زمنٍ بعيدُ .ث ّم جاءت الك ِلمات .ك ِلمات املقطع الأول من الأُغنية .مل ي ُكن
�صوت �ألفارو ،لكنّه حاول �أن ُيق ِّلد �صوتَه .عرفت ال�صوت به َلع .فاقرتبت
ال�صوت َ
منه و�س�ألتُه :
�س ّيدي ،هل �أنت من الأورغواي �أم من الأرجنتني ؟
 �أنا �أرجنتيني .غري �أين �أعي�ش يف جنيف منذ عام .1914
�صمت طويل ،ف�أردفت بالقول :
كان هذا جوابهّ .ثم �ساد ٌ
ت�سكن يف البناية رقم  17يف �شارع ماالنيوُ ،مقابل الكني�سة الرو�سية ؟
 �أجابني بنعم.
ف�أَجبتُه �إجاب ًة قطعية� :إذ ًا ا�س ُمك يف هذه احلال هو خورخي لوي�س بورخي�س� .أنا
�أي�ض ًا ا�سمي خورخي لوي�س بورخي�س .نحن يف عام  ،1969يف مدينة كمربيدج.
ب�صوت � ٍآت من بعيد .وبعد هُ نيهة �أ�ص َّر قائ ًال :
 ال� ،أجابني ب�صوتي ،ولكنْ
ٍ
�أنا يف جنيف ،على مقعد ،على ُب ْعد خطوات من نهر الرون .الغريب �أننا ُمت�شابهان،
11
لك ّنك �أكرب �س ّن ًا م ّني ،فقد وخط ّ
ال�شيب ر� َأ�سك».
الوج ُد واال�ستحواذ
ْ
يق َبع الآخَ ر يف اجل�سم �أو يف الروح ،يف الن�صرانية وما تف ّرع عنها ،على �شكل قرين،
وحار�س مالك .وغالب ًا ما ُي ِ
ينكب على �سل�سلة من اال�ضطرابات كت�شنُّج
وحام،
ٍ
ٍ
زعج الفرد؛ لأنّه ُّ
ال�ض ِحك املجنون الذي ال ُيقا َوم� ،أو نوبات ال ُبكاء الفُجائية� ،أو الهذَ يان،
الع�ضالت �أو نوبات ّ
�أو النُّعا�س� ،أو الت�ص ُّرفات العدائية والتكزُّزات ،وال�ش َلل ا ُ
جلزئي .وبالتايل يجيب �إخراج
عب الع�صور  :املُعزِّ م ،طارِد الأرواح ،املُ ِّ
وظف� ،ضابط �شعائر غ�سل
الآخَ ر .وهكذا ن�ش�أت ِم َه ٌن رْ
النفو�س .ويف خمرج الأ�صقاع ك ّلها �ساد يقني � ّأن من الواجب �إعادة التنظيم والعمل على بقاء
الواحد واحد ًا بو�ضوح و�إىل الأبد ،وذلك خلري املجتمع� .إذ ًا � ُّأي عملٍ ج ّبار ينتظر املُط ّهرين
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وحده !
عندما ُي�ؤوي الآخَ رين ولي�س الآخَ ر َ
العم حتت الأر�ض’ وا�سمهم ‘اجلِ ّن’ يتقا�سمون
تُظهِ ر حالة الزار يف م�صر � ّأن ‘�أوالد ّ
حي الإمام (مدينة الأموات)
ج�سم املري�ض املُعذّب وعق َله ،الذي يرت ّدد على جل�س ٍة �أُ�سبوعية يف ِّ
يف القاهرة.
يف �شهر �آذار/م��ار���س من ع��ام  ،1984ك��ان حتت خيمة ال�شاماينا ،املُزرك�شة
بالألوان ،املن�صوبة يف ال�شارع ،جمهور �شعبي ،يجل�س حتى على الأر�ضُ ،يرث ِثر وهو ُيرا ِقب
بطرف عينه املُغنّي واملو�سيقيني الذين ُيعيرّ ون �آالتهم (الطنبورة( ،قيثارة كبرية ب�س ّتة
�أوتار) ،وال ُّد ُهل (�آلة �إيقاع من جلد م�شدود على ج ّرة فخّ ارية) ،واملهزر (�صنّاجات معدنية
(حزام م�صنوع من حوافر املاعز) ،وال ُد ْم
للأ�صابع) ،وال َّدف (دائرة الإيقاع) ،واملنغورة ُ
ُد ْم (طبل �أفريقي كبري) ,و أ�خ�ير ًا تظهر ال�شيخة يف ٍ
ثوب �أخ�ضر فاقع .تتنقّل ب�سرعة بني
ٍ
بركات غام�ضة
هان ُلبانِ جاوةُ ،ت َت ْم ِتم
اجلماعات حامل ًة ك�أ�س ًا فيه جمرات يت�صاعد منها ُد ُ
وتوجه َ�س ِ
حابات ُدخانٍ ُملت ّف ًة حا ّدة نحو ر�ؤو�س الرجال وبطون
يحت ّل فيها اهلل مركز ًا �أ�سا�سي ًاِّ ،
ٍ
بدعاء �إ�سالمي
الن�ساء .وبعد حلظات ،تتناول د ّف ًا وتُو ِّقع �ضربات �سريعة ،وترفع عقريتها
ويتوجه العازفون نحو زاوية من ال�شاميانا ،وي�شرعون يف
تقليدي خا ِل�ص راجية حماية اهللّ .
العزف .يف اجلمع ،تتمايل �أج�ساد الن�ساء بينما ُي�صفِّق الرجال اجلا ِل�سون �أمام ُه َّن فج أ�ةً،
بال�سواد ،وتبد�أ ال ّرق�ص .يت�سارع الرق�ص حتى
لدى �سماع حلن ُمعينَّ  ،فتنه�ض امر�أة ُم َّت�شحة َّ
العم حتت الأر�ض
ال�صراخ .يظهر اجلنّي ،ابن ّ
ي�صري دوران ًا حول حمو ٍر غري مرئي .ويتعاىل ُّ
الذي ي�ستطيع اجلميع �أن يتع ّرفوا عليه بو�ساطة اللحن .فت�ضع ال�شيخة ،على طاولة تقوم
مقام الهيكل ،قارور ًة ِع ْطر رخي�ص ،وزجاج َة ُج َّع ٍة تفتحها ب�أ�سنانها ،فينبج�س الز َبد .تنزع
املر�أة املُ ّت�شحة بال�سواد غطاء ر�أ�سها ،وتركع على ُركبتَيها ،وتزيد يف ه ّز �أعطافها فتنتابها
رجفات عنيفة ،وتغطي �شفتيها رغوة بي�ضاء ،بينما تكاد عيناها تخرجان من حمج َريهما.
ٌ
تقب�ض ال�شيخة على املري�ضة ُمث ّبت ًة قفا عنقها ،يف حني تمُ ِّرر اثنتان من ُم�ساعداتها على ر�أ�س
املري�ضة وظهرها قما�شة عري�ضة من قطن �أبي�ضُ .يه ِّلل اجلمع ويبتهِ ج ل ّأن اجلنّي �شارب
اجل ّعة قد خرج لت ّوه من ج�سم امل�سكونة .ولن ُيعذّبها اجلنّي لب�ضعة �أ ّيام على الأق ّل.
يتواىل املر�ضى امل�سكونون على وقع الأنغام املو�سيقية امل�ستم ّرة .ويبدو � ّأن ال�سكينة
قد عادت �إىل اجلمع رجا ًال ون�سا ًء ،بعد العا�صفة التي طرحتهم على الأر�ض ُمن َهكني .بينما
واجلن ُمدخِّ نو احل�شي�ش ،والذين يدفعون �إىل
واجلن الذين يح ُّكون اجللد،
اجلن القارِ�صون،
ّ
ّ
البكاء ،والآخرون الذين مينعون انت�صاب �أع�ضاء الرجال ،يخرجون من الأج�ساد املُرتخ َية
واح��د ًا تلو الآخ��ر ،ويعودون �إىل عاملهم حتت الأر���ض .ويف منت�صف الليلِ ،
ت�صل فتاة على
ح ّمالة طب ّية �شاحب َة اللون ،ك� ّأن ال حراك فيها ،وتظهر عائلتها التي ي�ضع ك ّل فرد فيها يده
ج�سدها وهو بالغ الت�أ ُّثر .يلتفُّ العازفون من حولها وي�ؤدون �أنغام ًا متن ّوعة تبدو عدمية
على َ
الت�أثري .وتبقى الفتاة كامليتة .ي�شرع ُ
عازف املهزر يف الرق�ص ,بينما يبحث اجلميع عن نغَم
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اجلنّي الذي ي�سكن الفتاة .وبعد فرتة طويلة ،تربم ر�أ�سها ميين ًا وي�سار ًا ُث ّم تحُ اول النهو�ض
على ِمرفقَيها .مت ّد الن�ساء من حولها �أذرع ُه ّن مل�ساعدتها .فال تتم ّكن من اجللو�س �إال ب�شقّ
النف�س .لكنّها ،بحركة فُجائية غري ُمتوقَّعة ،تق ِفز على رجليها وتنخرِ ط يف الرق�ص ُمتعثرِّ ًة
يف البدايةّ ،ثم �سريع ًة ف�أ�سرع .بعد قليل ،تتح ّول هذه املُ ِ
وح�ش
راهقة امل�شلولة منذ �أ�سبوع �إىل ٍ
ابن �آوى �أم
�ضا ٍر يعوي ويت�س ّلق �صخور ًا �ضخمة ال يراها احل�ضور .فهل �صارت يا تُرى ذئب ًا �أم َ
�ض ُبع ًا ؟ �شعرها الأ�سود الطويل يك ِن�س الغُبار لي�ضرب ظهرها كال�سوط ،تبدو خ�صالته ك�أنّها
انت�صبت وهي تحُ يط بوجه املري�ضة املُتج ّمدُ ،متح ّول ًة �إىل هالة ُ�صلبة .فتمت ُّد � ٍأيد لت�سندها
حلظات طويلة .تبدو ك�أنّها غري م�سـكونة .قما�شة ال�شيخة البي�ضاء ما تزال ت ّ
ٍ
خالل
ُغطيها وهي
جال�سة على احل ّمالة وعيناها زائغتان يف �أُفقٍ افرتا�ضي .تهرع ن�ساء عديدات من احل�ضور
ج�سدها .لذا ين�صرف املو�سيقيون
ل ُيق ّدمن لها التهاين بخال�صها .لقد غادر اجلنّي ِّ
املتوح�ش َ
ٍ
عندئذ ت�سقط �أر�ض ًا من جديد .فيهرع املُحيطون
من حولها ،وينط ِلقون يف عزف حلنٍ جديد.
أ�صم� .إذ ًا ال جدوى من َط ْرد اجلنّي.
بها نحوها .ويبدو أ�نّها حت ّولت ،ك ّر ًة �أُخرى� ،إىل حجرٍ � ّ
ِ
ت�شاورت ال�شيخة مع املو�سيقيني .وتوالت االبتهاالت والأن �غ��ام .قطعت �إح��دى
ُم�ساعدات ال�شيخة عنُق زُجاجة �سوداء و�أراقت الدم على ثوب املري�ضة .كانت ُا ّم الفتاة تبكي
ب�صمت .م�ضى �أكرث من �ساعة بينما كانت تدخل حاالت مك�سونني �آخرين ،حاالت �شبه �س ّرية
يبدو � ّأن ال �أحد التفت �إليها� .أ�شارت �أم املري�ضة �إىل بطن ابنتها التي تُزلزلها الت�شنُّجات.
ا�سرت�سل املو�سيقيون يف زف اللحن ال�صحيح ،حلن اجلنّي الذي �سيتج ّلى .د ّبت احلركة يف
ترت�صد
ج�سدها وتقوقعت على ذاتها ُمرت ِعدة الفرائ�ص .كانت ال�شيخة ّ
املري�ضة ،جرجرت َ
�أدنى حرك ٍة َت ِن ّد عنها واثق ًة من ت�شخي�صها .فقد كانت تع َلم � ّأن جن َّيني ي�سكنان الفتاة يف �آنٍ
واحد .هذه احلاالت النادرة جد ًا �صعب ُة املُعاجلة .فاجلنّي الثاين الذي من املُحت َمل �أن يكون
الغ�ض لدقائق طويلة قبل �أن يظهر بني احل�ضور
ح ّي ًة ح�سب احلركات ،كان يلوي ج�سد الفتاة ّ
رج ًال عجوز ًا كان ي�شرب ك�أ�س ًا من ال�شاي.
ويقلب ُ
وقفت الفتاة بينما كانت مت�سحها ع�شرة � ٍ
أياد رفيقة ،وخرجت من ال�شاماينا ،بعد
�أن عرفت اخلال�ص ال ب�س ًة ثوب ًا نظيف ًا ،وهي ت�ستند على ن�ساء عائلتها اللواتي �أجزل َْن عطاء
العازفني.
ما �أبلغ الأثر الذي تركته ليلة القاهرة هذه يف نف�سي ! لقد ذ ّكرتني ب�أ�سماء الن�ساء
ٍ
عنهن الأدب والتاريخ .فالن�ساء �أكرث من الرجال يف
الكثريات اللواتي ُك ّن
م�سكونات وحكى ّ
هذا املجال  :عذراء معبد دلف ،وترييز دافيال ،والراهبة جان املالئكة ،وم�سكونة لودون
الهائجة ،وجيما جلجاين ،ومارت روبان.
ا�ستطعت ،خالل �أبحاثي التي �أجريتُها ملهرجان الفنون التقليدية �أو لدار ثقافات
ُ
ُ
وكنت �أمتالك نف�سي بك ّل ما �أوتيت من ق ّوة
العالمَ ّ � ،أن �أح�ضر طقو�س �إخراج اجلِ ّن واالنت�شاءُ .
أح�س�ست بازدواجية الأفراد .فال ٌح ب�سيط
كي ال �أجنرف مع التيار �إىل ال�شاطئ الآخر ،كما �
ُ
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قدميه .يف هاييتي
من نيجرييا يتح ّول �إىل زعيم حرب ،وي�أتي �أهل القرية ل ُيق ِّبلوا الأر�ض حتت َ
ترق�ص امر�أة عجوز على طريقة بهلوان محُ رتِف وتقطع ر�أ�س حمامة ب�أ�سنانها.
ال�س ّكان الأ�صليني الدرافيديني يف جنوب الهند ،يف
�أ ّما الن�شوات ال�شامانية عند ُّ
منطقة الكرياال فكان لها �أعمق الت�أثري يف نف�سي� .إذ يتح ّول بع�ض العارفني ،وهم دائم ًا رجال،
�إىل �إالهات �أُنثوية� ،إالهات أُ� ّمهات �شاربات الدم (لكن يف الوقت نف�سه �إىل حار�سات للمر�أة
احلامل والطفل) ،بعد حت�ضريات ُمر َّمزة ت�ستغرِ ق ع ّدة �ساعات .تزيني ُمعقّد ب�ألوان �صاخبة
ت ّ
يومني عن الطعام ،وامتناعه عن ك ّل عالقة
ُغطي ج�سم القائم بال�شعائر ووجهه ،بعد �صيامه َ
جن�سية .بعد تزيينه ُي�ساعده خا ِدمو م�سجد الغابة على ارتداء ز ِّي ُمعقّد ب�أبعاد خارقة :تنّورة
رتا�صة من قما�ش �أحمر قانٍ بلون الدم .تتداخل فيها
م�س ّلكة ف�ضفا�ضة بطبقات عديدة ُم ّ
�ألياف النخيل و�أوراق جُم ّرحة من �شجر املوز ،بينما يتناول العقاقري املُه ِّيجة للنف�س (كحول
النخل ،وعطور النبات ،ومو�سيقى ت�صحبها عبارات �سحرية ِ
تهم�س يف �أُذن��ه)ّ .ثم تع�صب
ر�أ�سه ُق ّبعة عظيمة ب�شكل الربج قد يبلغ عل ُّوها ثالثة �أمتار .تتم َّدد ع�ضالته �إىل �أق�صى ح ّد.
و ُقبيل نهاية التح ُّول اجل�سدي ُمي ّد له ُمعاونوه قطعة مر�آة .وتكفيه التفاتة �إليها كي يتح َّول �إىل
متوح�شة ،ويدخل يف الرق�ص حتت لبا�س الرق�ص الذي يزِ ن �أكرث من �أربعني كيلو غرام ًا.
ُدمية ِّ
خالل رق�صته امل�شائية التي تُ�صبح جو ّية على نح ٍو ُمفارق ،ي�شرع يف �إ�سراء نحو
عوالمِ الكون املختلفة باحث ًا عن عامل قد يجِ د فيه الآلهة التي ُيق ِّلدها (جاهد ًا لتج�سيدها).
ٍ
حينئذ �س ُيحاول �إغراءها ب�سبب ت�أثري املر�آة .قد حتدث ال�صدمة ب�سرعة ،وقد ال حتدث �إال بعد
ٍ
وقت طويل .عندها ت�سكنه الألوهة .و ُي�صبح ف ّالح غابة الكريال املُ ِ
توا�ضع خطيبة �إله مخُ نَّث
لكن خالل اجلِ ماع ال�شاماين املُلتبِ�سُ ،يع ِّلمه الإله ما كان ُيريد �أن يعرف،
يطرحه �أر�ض ًاْ .
ال�شي َء الذي جاء يبحث عنه من البعيد الأق�صى.
اجل�سد املُن َهك،
يف نظر القرويني الذين يهرعون �إىل معبد الغابة خالل الليلَ ،
ٍ
حينذئذ تبد�أ
ي�ضم يف �إهابه حق ًا الإله الذي �سيوحي �إليه ب�أ�سراره.
امل�ستند �إىل جذع �شجرةّ ،
ٍ
ب�صوت حنون ك�صوت الناي،
‘اال�ست�شارة’ .يبد أ� �شطح ال�شامان نوبتَه الهادئة .يتك ّلم الآن
بحالوة فائقة .تواريخ لهطول الأمطار املو�سمية املُقبِلة .تتواىل حتذيرات من عوا�صفها
دمرة يف بع�ض الأماكن ،ون�صائح للتحذير من وباء املالريا ،وتو�صيات بلغة �سر ّية يرتجمها
املُ ِّ
خُ ّدام املعبد يف احلال.
ا�ستطعت يف �أثناء هذه املرحلة �أن �أحلظ الهو ّيتَني ال َّلتَني كانتا ت�سكنان يف الوقت
ُ
كنت �أقرتب
نف�سه هذا الفر َد الذي كان بقربي،
‘خارج ذاته’ ،م�ستغرِ ق ًا ُكلي ًا يف �أفكاره .وبينما ُ
َ
ملحت من حتت امل�ساحيق ال�سميكة املُن�ساحة ،احلمراء املُخت ِلطة
منه لأطرح عليه �س�ؤا ًال بدوريُ ،
يذوب ُحب ًا.
وجد ًا حتت قوقعته املُرعبة ُ
بالع َرق ،نظر َة وداع ٍة ال حدود لها .هذا الرجل املُنت�شي ْ
اجلن
أ� ّما اال�ستحواذ فيتج ّلى ب�شكل خمت ِلف متام ًا .فعالمات اال�ستحواذ –عالمة ّ
(الطالح �أو ال�صا ِلح)– تتج ّلى من خالل فرتة ابتدائية من الت�أ ُّمل تُ�شبه النُّعا�سُ .ث ّم تتحول
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�إىل نوبة هيجان �ضعيف غالب ًا ما يرتافق مع مقامات هذيان ُلغوي .حيث يتح ّدث َمن ت�سكنهم
الأرواح ‘ ِب ُلغات’ ،ويلهجون بلهجات ال يفهمهما املُحيطون بهم ،لكنّها تظهر �أحيان ًا ك�أنّها ُلغات
قدمية� ،أو ُلغات دارجة يتح ّدث بها ب�شر يف �أقا�صي العالمَ  .ذلك � ّأن تب ُّدل الطابع ال�صوتي جزء
من �أعرا�ض اال�ستحواذ� .إذ ي�صري ال�صوت خمنوق ًا ِ
الق�صب و�صفريه .امل�سكون
الهث ًا فيه ُغنّة َ
الوا�صل يتج�شّ أ� ويب�صق وي�صرخ ويعوي وينبح .ت�صري حركاته رفْ�س ًا وقفز ًا .ويف ظروف نادرة
مي ّر يف مرحلة ا�سرتفاع فيعلو عن الأر�ض وي�صعب تثبيته عليها.
يف حاالت كهذه ،ومهما ت ُكن طبيعة الآخر الذي يتج ّلىُ ،ي�سيطر اال�ستحواذ �ساحق ًا،
لبع�ض الوقت ،الطبيع َة الأخرى للكائن الذي تنزِ ل به النوبة.
الأهمية املُن�ص ّبة على االختالف غري القابل لالختزال بني الواحد والآخر املر�صود
يف جتل ّيات الوعي املُتغيرِّ كالتي يف حالة االجنذاب �أو اال�ستحواذ �أو ال َو ْجد ،تُالقي �أ�صداء عند
لكن عند ال ُك ّتاب �أي�ض ًا.
الفال�سفةْ ،
غلي�سان  Glissantاملولود يف �أر�ض املارتينيك امل ّيالة ،يف طقو�سها� ،إىل
�أ ّما �إدوار ّ
12
ِ
في�ستخدم يف هذه احلالة مث ًال ُمف َردة ال َعتامة.
التوا�صل مع الآلهة،
ُ
«�أُطا ِلب للجميع بحقّ العتامة !
لي�ست الكل ّية ما قيل إ�نّه الكوين ،بل هي الكم ّية املُنتهية املُحقَّقة لأ�صغر تف�صيل غري
ُمتنا ٍه من الواقع ،وبالتايل فهي لي�ست ُكل َّيانية؛ لأنّها تُعنى بالتف�صيل».
قد تُف�ضي كلمة ‘الال ُمتناهي’ �إىل املجهول� ،إىل ما ال مُي ِكن �أن يكون ُم�ضاف ًا� ،إىل ما
ّمت ح�ص ُره� ،إىل هذه العتامة التي ذكرها الكاتب.
وقد ُي�ش ّكل املُع ِتم وغري املتوقَّع عقَب ًة ُم�ستع�صي ًة �أمام فكرة الك ّل والن�سبي .والق�صد
الذي يربط التف ُّرد والعتامة هو من طبيعة الق�صد الذي ُيف ّكك العالقة وي� ِّؤ�س�سها.
«جتريد العالقة من تف ُّردها يعني نقل النظرية �إىل ما تعي�شه املجتمعات الب�شرية.
13
�إنّه العودة �إىل عتامة اال�ستثناءات ك ّلها� ،إىل حت ّوالت �ضروب االنحراف كافة».
�آخ ُر احل ُلم
�أن ت�ستي ِقظ و�أنت تتذكَّر ُنتَف ًا من الليل املُن�صرِ م ،وتتذ ّكر خ�صو�ص ًا احل�ضور الثقيل
أر�ض مرف�أ جمهولِ ،
ويكت�شف �أنّه يعي�ش مع �ساقٍ ا�صطناعية
لهذا املخلوق الذي يفرتِ�ش �أحيان ًا � َ
ِ
وينده�ش من ُ
جتاذب احلديث مع جمهولني ،بلغة يجهلها ...هذا
ُمنتهية بطرف من حديد،
املخلوق هو �أنا و�أنا الغريبة !
ُي ِط ّل احل ُلمِ ،
كا�شف الآخَ ر ،على �أغوا ٍر �سحيقة .ولكون احل ُلم منب َع معارِف �أو على
الأرجح منب َع �إلهامات ،فهو يحت ِفظ بقيمة ال نظري لها .بع�ضهم يخافون منه .بينما يعتقد
كثريون أ�نّه �أثمن من ال � ُّد َرر .هكذا تتع ّلم بع�ض ال�شعوب كيف حت ُلم ،كيف تحُ ِّرك الط َرف
اخلفي من وجهها الليلي .ف�أبناء �شعب الويكولز يف بع�ض ُقرى املك�سيك ،الذين مل تنتقل �إليهم
ّ
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عدوى التم ُّدن بعد ،يج ِل�سون مع ًا ك ّل �صباح ُبعيد ا�ستيقاظهم ،ويحكون �أحالمهم .وهكذا
نف�صل عن الظ ّل يلحق ب�أكمله َ
فالنها ُر غري املُ ِ
دليل الليل.
جعل يونغ  ،Jungرُبمّ ا �أف�ضل من الآخرين ،من «الالوعي» ،عام ًال �أ�سا�سي ًا يف بحثه
عن كيفية �آلية عمل الكائن ،وكذلك عن الأمرا�ض التي تُ�صيب ال�سلوك .وي�شهد مفهوما
االزدواجية اجلن�سية (الأنيم والأنيمة)  ،animus et animaاللذين يج َهد يف تو�ضيحهما ،عند
اجلن�سني كليهما ،على تع ُّددية الروحانية ،وكذلك على تع ّددية ج�سمانية الإن�سان.
َ
القريب والبعيد
كنت ،خالل الثمانينات من القرن املا�ضي ،يف �سيبرييا لإجراء �أبحاث مو�سيقية،
ُ
ولربجمة دار ثقافات العالمَ  .كان ُيرافقني يف بع�ض تنقّالتي ُمرتجمي الرو�سي فولوديا.
كنّا ُنقيم ،بعد �أن �أن ن�ستمع �إىل ‘الياقوت’ و‘الت�شوت�ش’ و‘الببوريات’ ،ع ّدة �أيام يف
قرية تقع يف اجلنوب ال�شرقي لأوالن �أودي كان يقطنها املُ ِ
نحدرون من أُ��سرٍ م�سيحية قدمية
�أرغمها القي�صر على النزوح �إىل �سيبرييا يف القرن الثامن ع�شر.
ات الأ�صل ف ُه َّن حارِ�سات التقاليد �ش�أن ُه َّن �ش�أن الن�ساء يف �أ�صقاع
�أ ّما الن�ساء رو�س ّي ُ
لكن بنيتها املتك ّونة من
عديدة من العالمَ  ،و ُك َّن ُيغ ِّن َني �أحلان ًا ب�أ�صوات ُمـع ّددة بالغة التعقيد ّ
ٍ
ب�صوت طنّان ،تبقى تقليدية �إجما ًال يف املناطق الناطقة بالرو�سية .ا�ستمعنا
�صوتَني ُمرتافقني
و�سجلنا خالل يوم كامل .وكان ُمرتجِ مي فولوديا عند امل�ساء ،على الع�شاء ُمنفرِ ج الأ�سارير
ّ
ح ّد �أنّه طلب زُجاجة نبيذ جيورجي .وعندما �س�ألته عن �سبب ان�شراحه� ،أجابني بالقول :
«يالها من �سعادة غمرتني عند �سماعي هذه الأغاين اليوم !� .أعرتف � ّأن كل ما
�سمعناه خالل الأ ّي��ام املا�ضية �أفقدين ت��وازُين .كم �أعجبتني �أغ��اين هاتيك الن�سوة باللغة
الرو�سية ،و�أرجعتني �إىل نف�سي رُبمّ ا لأنّها �أقرب �إىل ما �أعرف"».
ُيقال « :ال نتع َّرف �إال على ما نعرف !» وهكذا قد ُي�ش ّكل املعروف ح� ّد ًا بني الأنا
ِ
ال�ضامن واكت�شاف الآخَ ر املُ ِخ ّل بالتوازُن ؟
ث ّمة �إىل جانب ك ّل �إن�سان� ،إن�سا ٌن �آخر �أق ّل �شرعي ًة منه .بع�ض الإن�سانيات يغدو �أكرث
�شرعية من بع�ضها الآخر .فلون اجللد ،و�شكل اجل�سم ،والوالدة يف هذا املكان �أو ذاك من
كوكبنا ،هذا ك ّله ُيف�ضي عرب قرون �إىل مواقف عدائية جنم عنها الرِ قّ والعبودية واال�ستعمار.
ففي نظر الغرب اال�ستعماري ،يظ ُّل املُ�ستع َمر �سابق ًا على ال��دوام هذا الآخَ ��ر البعيد الذي
ال مُي ِكن �أن ُي َ
نظر �إليه �إال بِخَ وف .هذا الآخَ ر البعيد �سيبقى �أق ّل قبو ًال من الآخَ ر القريب.
ُ
االختالف ُيعا�ش ُعنف ًا .ففي �شهر �أيلول�/سبتمرب من عام  ،2011اف ُت ِتح يف باري�س ،يف ُم َتحف
كي برانلي معر�ض ِ
يك�شف عن الكثري من حرج الإن�سان الأوروبي املُعا�صر تجُ اه �إن�سان ما وراء
املتوح�ش.
املُحيطات  :ا�ستعرا�ضات ،واكت�شاف ِّ
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الأُ�سطورة

�ش َعر الكائن الب�شري يف الأزمنة البدائية ،ك�إن�سان اليوم ،بحاجة �إىل عالقة ب�أ�صله.
املكان الذي �أتى منه �سور ًا يحميه من �ضياع الق َلق� .إنمّ ا اخلوف من ك ّل ما
�إذ تُ�ش ّكل معرفته َ
ُيحيط به (العتمة ،والعا�صفة ،وتوايل الليل والنهار ،واحلر والق ّر ،واملر�ض ،واكت�شاف املوت)
وكذلك احلاجة �إىل اليقني يجعال ِنه يتل َّم�س طريقه ،و ُيث�أثئ حتى ُي ِ
�صدر كالم ًا (�أكاذيب
َ .)mythosي�شرع يف ٍ
�سرد �سوف ينبني بالتدريج محُ ا ِو ًال �أن ي�شرح (�أن يتخ َّيل �أو ُي ِبدع) �أحداثَ
ما قبل التاريخ.
بهذه البنية املُتخ َّيلة التي ُي�س ِقط عليها كل ما �سبق �أن ُوجِ ��د يف نف�سه ،مي�ضي
�إىل املُق ّد�س �أو يقع فيه� .سي�أتي الدين يف وقت ُمت�أخِّ ر جد ًا .فال�شخ�صيات الأ�سطورية التي
يخرتعها جز ٌء منه ،بل ‘هي’ هو .و�سوف ُيثب ُِت ،بف�ضل ال�سرد والأ�سطورة ،ومن خالل فعله يف
ترجمة �أعماق ذاته ،النماذج املثلى للأفعال الب�شرية الدا ّلة.
ُقدم ت�ص ُّور ًا للمكان الآخر (عامل الأثري ،واجلنّة،
على الرغم من � ّأن الأ�سطورة ت ِّ
وانعدام اجلاذبية ،وعالمَ املاء ،والعالمَ ال�سفلي ،وجهنّم ،عالمَ النار ،الخ ،).ت ّت ِخذ دوم ًا من
حلم ودم ذو حاجات تافهة.
واقع العالمَ الإن�ساين مرجِ ع ًا؛ ل ّأن الذي خلقها �إنمّ ا هو �إن�سا ٌن من ٍ
الإن�سان الذي يعي�ش جتربة خارقة للعادةُ ،منب ِثقة عن هذا الآخر ال�س ّري الذي يقطن داخله
�سيك�شف عن ُلغز .ويف ر�أي مري�سيا �إلياد ،ينط ِلق �س ّر الأ�سطورة دائم ًا من حدث طبيعي
ودنيوي متام ًا .فعبقرية ُم ِبدع الأ�ساطري ،ال�شبيهة بعبقرية ال�شاعر ،تقوم على حتويل ُمعطى
ّ
ب�سيط ويومي �إىل حدث يقلب الوعي وي�ستم ُّر يف التكرار.
املتوح�ش».
�إبداع الأ�سطورة ،يف ر�أي عالمِ الإنا�سة ليفي �سرتو�س ،جزء من «الفكر ّ
و�شكل الفكر هذا ،الهادف �إىل بناء ر�ؤية ُمتما�سكة �إىل العامل ،مينح نف�سه مه ّمة التنظيم
والرتتيب� .إذ تكمن قيمة البناء الأ�سطوري ،يف جمتمع ال نظام فيه ،كما هي حال ٍ
فرد �ضاع
مما تك ُمن يف ال�شخ�صيات
حني الحظ يف ذاته وجود ماه ّيات خمتلفة ،يف هياكله التحت ّية �أكرث ّ
التي ُيح ِّركها.
«�إذا كان للأ�ساطري معنى ،فال ي�ستقيم هذا املعنى باملُفردات املعزولة التي تدخل
14
يف ت�أليفة ،بل يف طريقة ت آ� ُلف ِ
عنا�صره».
اليهم كلود ليفي�-سرتو�س كثري ًا �أن يكون للأ�سطورة معنى .ل ّأن ما ي�ستخ ِل�صه
وهكذا ّ
هو تع ّددية ‘الأداة’ التي تخرتِعه.
ُ
وهكذا فاحليوان ،يف �أ�ساطري عديدة ،فرد من الأ�سرة الب�شرية .حتى �إنّه قد يكون
�أحيان ًا �أب ًا للإن�سان� .إذ ُي�ش ِّكل ُد ُّب املناطق ال�شرقية من �سيبرييا ،ون�س ُر روما ،وف ْه ُد البنغال،
وكذا مئات الت�سميات التي ي ّت ِخذها الفاحتون �أو ال�شخ�صيات ال�سيا�سية (‘�أ�سد ال�صحراء’،
و‘الكوندور’ و‘ذئب ال�سهوب’ ،الخ) رموز ًا ت�شي بقرابة أُ��سطورية.
ومع ذلك ،اجلميع يع َلم � ّأن الأ�سطورة ،املنعوتة �أحيان ًا بالأبدية ،تبدو قابلة للفناء،
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غري أ�نّها تبقى املالذ الوحيد �ض ّد �إلغاء ال��ذات ،و�ض َّد تقلي�ص التف ُّرد الذي يفر�ضه ال ِعلم
احلديث يف واقع الأمر.
الآخر ...مري�ض
�أ�س َّر ْت إ� ّ
مر�ض ُع�ضال بالقول « :مل � ُأعد �أتع َّرف على نف�سي ،مل
يل �صديقة �أ�صابها ٌ
�شخ�ص �آخر».
� ُأعد يف جِ لدي� ،أ�شعر �أنني
ٌ
ٍ
حاالت من اختالل التوازُن العائد
قد ُي�س ِّبب تدهور ال�صحة الطفيف �أو اخلطري
�إىل ال�ضعف والأمل والق َلق وتنا ُول الأدوية .فث ّمة ماهية جمهولة ُم ِل ّحة تت�س ّلل �إىل ج�سم املري�ض
وذهنه ،وتتع ّدد ر ّدات الفعل .مُي ِكن �أن ي�ست�سلم املري�ض لال�ستحواذ �أو ُيحاول ط ْرد الدخيل.
لكن قبل ذلك ،ويف أ�ح��وال عديدة يت�ص ّرف مدفوع ًا بالأفكار ويرف�ض �أن يلحظ احل�ضور
ْ
الغريب الذي ي�ستحوذ على كيانه .أ� ّما املوقف الذي يعرتف بولوج هذا الآخر العدائي ف ُي�ش ّكل
نوع من التح ُّرر.
خطوة باجتاه ٍ
ربئني الأف��ارق��ة ،وحتى غريهم من �شتى مناطق العالمَ  ،يف الطلب
ي�شرع ك ّل املُ ّ
من املري�ض �أن ُيح ّدد �شكل ولوج املر�ض .من َث ّم ،وبفعل تقنيات متن ّوعة لإخ��راج الأرواح،
�س ُيحاولون طردها .ويف بع�ض احلاالت (يف جزر الفيلبني مث ًال) يبلغون ح َّد جت�سيد وجود
م�ص
الآخَ ر ال�ش ّرير ،بِح�صا ٍة ي�ستخرجونها من اجل�سم �أو َبد ٍم �أ�سود يب�صقونه بعد عمل ّيات ِّ
ال َّد ِم املري�ض .ر�ؤية هذا الآخر يف �أغلب الأحيان ،ويف الوقت نف�سه ،اكت�شافه وقد خرج من
ال��ذات ،تُعا ِدل بداية إ�ع��ادة ت��وازُن املري�ض .غري � ّأن بع�ض ال ِعلل املفيدة لأنّها ُت َع ّد عالمات
القدر �أو الآلهة .وو�ضع ال�شامان ي�شهد على هذا التم ُّيز الذي يبدو ع�شوائي ًا لكنّه يعني
ُير�سلها َ
حتديد ًا �إرادي ًا لق ّوة خف ّية.
يف و�سعنا �أن ُنقارن الداء يف اجل�سم بوجود فرد ُمقاب َِل �آخَ ر يف جت ُّم ٍع ب�شري .وملّا
كان الآخَ ر يف احلياة االجتماعية الغربية ُمذنب ًا دوم ًا ،فعليه �أن ُيع َرف من خالل �أذاه .وي�أتي
15
ال ِعقاب نتيجة ذلك.
طقو�س تكفريية .فاجلهاز
اجل�سم ال��ذي جتتاحه ت��وا ُزن��ات ال�سلطة يتك ّبد �أعباء
ٍ
يقت�ص من الفرد ب�إخ�ضاعه لعذاب اجل�سد ،بتوظيف متن ِّوع �إىل ح ّد �إثارة الده�شة
الت�شريعي ّ
غايتُه �أن يخلع عليه من جديد �صفة الكائن االجتماعي التي كان قد فقدها .وكذا �ش�أن الدواء �أو
املمار�سة العالجية يف توخّ يهما العودة �إىل ج�سم وعقلٍ �سلي َمني يتطابقان مع املجتمع ٍ
بوجه خا�ص.
الإبداع الفني
ج�سم �أو من كائن ،يف حلظة خروجه هو ‘الآخَ ر’ ؟
هل يكون ما يخرج من ٍ
هل يخو�ض َمن يكتُب �أو يتك ّلم �أو ي�سرد �أو يخطب ،غمار جمابهة طوعية �أو ع َر�ضية
بني الواقع واخليال ؟ وهل ُي�س ّمى الآخر الذي يحملونه يف ذواتهم ‘واقعي ًا’ �أم ُمتخ َّي ًال ؟ و�أين
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يقع حمور وجودهم ؟
�أين ي ّت ِخذُ املُ ِبد ُع مكان َه بني اخليال والواقع ،بني ال�سرد واحل ُلم ،بني الأنا والآخر ؟
وهل ِ
ج�سد ًا �آخر ؟ وهل ي�شهد �أثر اللون الذي ُيلقي به الفنان على ِ
موطن
تك�شف كتابة ال�شاعر َ
باملُ�صادفة ؟
كان جوناتان �سويفت ،ب�إبداعه جوليفرُ ،ي�ضخِّ م �أهل ع�صره �أو ُي�صغِّرهم ،ينقلهم
�إىل �سياقات عجيبة غريبة جاع ًال منهم عمالق ًة �أو �أقزام ًا.
ِ
كبة.
َمن ُيجيدون الكتابة �أو الكالم ال
ي�ستخدمون دوم ًا َ
العد�س َة املُ رِّ
املُ ِبدعون ُيجازفون يف املجهول .فها مُي ِكن �أن ي�صري هذا املجهول تلك احلقيقة
رت�سبة لكن املتخف ّية ،التي ي�ست�شّ فُها املُ ِبدع من خالل االنبهار ،وهذا الإمي��ان الرا�سخ
املُ ِّ
بان�صهار عابر ؟
«يحتاج الفنّان �إىل �أن يكون على حقّ عندما يعجن �إبداعه ،ويحتاج العالمِ �إىل ّ
ال�شك
16
حتى عندما ُيربهن ،وعلى هذا النحو ّ
يوظفان املجهول انطالق ًا من العالمَ القابل للمعرفة».
َن ْب ُذ الآخر

جزء من �ساكني املعمورة ينبذ الآخَ ر.
كان الإن�سان يف بدايات ما ُيع َرف ،يف �أزمنة ما قبل التاريخ ال�سحيقة ،يرف�ض �أن
يتقا�سم حلم �صيده ،في�س ُّد مدخل املغارة التي ُت�ؤْويه ،كما كان يتم َّلك املر�أة التي ت� ِّؤمن له لذ ًة
َ
وذر ّية� .أما الآخر ،املعروف �أو املجهول ،فكان مُي ِّثل ،على ِّ
كل حال ،التهديد الذي يجب �إزالته.
ويف مراحل الحقة ،دفع ْته خماطر أ�ك�ثر تدمري ًا كالعوا�صف ،وتقلُّبات املناخ ،واحلرائق،
والأوبئة ،وق ّلة الطرائد� ،إىل البحث عن االتحّ اد مع الآخر .و�إذا ما اكت�شف مزايا هذا االحتاد،
ف�سوف يلتزِ م احلذَ ر.
لقد جنم عن اجلهل ،واالحتقار ،والبغ�ضاء ،والكراهية وتالزُم ذلك ك ّله مع رف�ض
تقا�سم الغذاء ،وبالتايل مع احلاجة �إىل حماية الذات ،ق�س ٌم كبري من جرائم الق ْتل واحلروب.
ُ
مل ُتغيرِّ من خوف الإن�سان �آالف ال�سنني التي م ّرت على وجوده على �سطح الأر�ض.
واليوم ،وبينما ي�أكل ُع�شر الب�شرية حتى ال�شبع ،تظ ّل البق ّية راكد ًة يف املجاعات �أو يف �سوء
وحدها مو�ضوع ال� ِّره��ان .ف� َ�دور �ضروب الطاقة (وتوزيعها غري
التغذية .مل ت ُعد التغذية َ
فجر حروب ًا عدائية ال نهاية لها.
املُتكافئ) ُي ِّ
وت�أتي ذرائع لتدعم املوقف العدائي للدول.
تبدو بع�ض ال�شعوب يف مرتبة �أدن��ى ب�سبب �شكلها ،وعرقها ،و ُلغتها ،ورائحتها،
وعاداتها ،وعقيدتها .و ُت َعد عمليات ‘الإبادة’ املُ�س َّوغة بالآالف ،وال تتوقف منذ بداية انت�شار
الإن�سان على �سطح الأر���ض� .إذ تُدا ِفع �شخ�صيات �سيا�سية ُمعرتَف بها عن �إب��ادة ب�شرية
جماعاتُ ،مقنّعة تارةً ،ووا�ضحة تار ًة �أُخرى ،وذلك با�سم �إيديولوجيات �شتى.
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ُ قد تُثبت �إحدى النتائج املُمكنة لهذه ا
 كمثل،جل َمل املُك َّد�سة يف توازُنٍ غري ُم�ست ِق ّر
ٍ  � ّأن الآخر الذي يعي�ش يف ك ّل،ُل َعب الأطفال
تعدد
ِّ ُ هذا الآخر امل.واحد منّا مُي ِّثل م�صدر غنى
 والتي هي م�صدر معارف ينبغي التح ّلي،غري املُح َّدد ُيربِز قيمة االختالفات التي الح�صر لها
.لتفح�صها
ُّ بال�صرب الالزم
2011 دي�سمرب/ كانون الأ ّول12 ،الرينيار

. املُتع ِّلق بعمل �إبداعي ال مبحاولة فكرية،ن�ص جوليا دومينا
ّ با�ستثناء
.Sur la piste des cultures du monde.
Ibn 'Arabi, Le traité de l’amour, ('al Futuhât al-Makkiya, Illuminations de la Mecque'), Albin Michel,

1
2
3

Paris, 1986.

. املرجع نف�سه4
Djalâl ud-Dîn Rûmî, Le livre du dedans, Albin Michel, Paris 1997.
5
Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles, Flammarion, Paris, 2005.
6
.  �إجنيل متّى7
Victor Segalen, L’invention poétique, Seuil, Paris, 1969.
8
Victor Segalen, Essai sur l’exotisme. Une esthétique du divers, Fata Morgana, Montpellier, 1978.
9
Michel Leiris, l’Afrique fantôme, Gallimard, Paris, 1993. 10
Jorge Luis Borges, 'L’autre' in Le livre de sable, Gallimard, Paris, 1990. 11
Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris, 1996. 12
Édouard Glissant, Poétique de la relation, Gallimard, Paris 1990. 13
Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Gallimard, Paris, 1962. 14
Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975. 15
Édouard Glissant, Traité du tout-monde, Gallimard, Paris, 1997. 16
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علي جنيب �إبراهيم  :ناقد و ُمرتجِ م.
حا�صل على الدكتوراه يف النرث العربي
احل��دي��ث يف جامعة ال���س��ورب��ون .د َّر���س
النقد الروائي يف جامعة الالذقية ،واللغة
ران .و ُيد ِّر�س
والأدب العربيني يف جامعة ّ
الآن يف م��در��س��ة الأ� �س��ات��ذة العليا يف
باري�س .من م�ؤلَّفاته جماليات الرواية
( ،)1994ومن ترجماته املاء والأح�لام
لغا�ستون با�شالر ( ،)2007و�شذرات من
خطاب محُ ِ ب لروالن بارت (.)2012
هيثم الأمني  :باحث و�أ�ستاذ جامعي يف
علم الإ�شارة والل�سانيات ويعني بق�ضايا
ال�ترج �م��ة� � .ص��در ل��ه م���ؤخ��ر ًا ق���ص��ائ��د
فرن�سية (.)2011
ج��ورج�ي��و �أغ��ام�بن  :من مواليد روما
( )1942فيل�سوف �إيطايل اخت�ص بفكر
وال�تر بنجامني وهايدغر .ي��د ّر���س علم
اجل�م��ال بجامعة ف�يرون��ا ،وي��دي��ر حلقة
درا�سية يف الكلية الدولية للفل�سفة يف
باري�س ،كما علّم يف ك�برى اجلامعات
الأمريكية .تُرجِ مت معظم م�ؤلفاته �إىل
لغات عديدة .ويف عام  2006ح�صل على
جائزة �شارل ف ّيون الأوروب �ي��ة ملجموعة
م�ؤلفاته ال�صادرة بالفرن�سية.
ابراهيم باجالن  :من مواليد ( )1944
ق���ض��اء خ��ان�ق�ين يف �إق �ل �ي��م ك��رد��س�ت��ان
ال�ع��راق .كاتب و�صحفي .يكتب باللغة
العربية وله م�ؤلفات باللغة الكردية.
� ِ
أن�شل�س بِنا�س � :إ�سبانية املولد .در�ست
الأدب والفل�سفة يف جامعة �سانتياغو
يف �إ�سبانيا ،وتابعت درا�ساتها العليا
يف ال �ف �ن��ون اجل�م�ي�ل��ة يف ج��ام�ع��ة �سان
فرناندو يف مدريد� .صدرت لها دواوين
�شعرية ودرا�سات عديدة يف تاريخ الفن
الإ�سباين املعا�صر.
ليوبولد ب�ي�ترز  :فيل�سوف وفقيه يف
اللّغة ،ن�شر خمتلف املقاالت يف الدوريات
االخت�صا�صية و�ساهم يف العديد من
الكتب اجلماعية .يعمل �أ�ستاذ ًا جامعي ًا،
وهو مدير ق�سم اللغات الأوروبية احلديثة
يف جامعة بريتوريا ،جنوب �أفريقيا .ت�شمل
م�ؤلفاته ).Une Prose du Monde (1984
ق��ا� �س��م ح � ��داد  :م��ن م��وال �ي��د امل �ح � ِّرق
( )1948البحرين .بني �صدور ديوانه
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الأول ال �ب �� �ش��ارة ( )1970و�آخ ��ر كتبه
النرثية مكابدات الأم��ل ( )2012تابع
م���س�يرة ثقافية رائ���دة يف البحرين.
�شارك يف ت�أ�سي�س �أ�سرة الأدباء والكتاب
هناك ( )1969و�شغل عدد ًا من املراكز
القيادية يف �إدارت�ه��ا .كما توىل رئا�سة
حترير جملة كلمات و�أطلق موقع ‘جهة
ال�شعر’ ( .)1996نال جائزة العوي�س
لل�شعر ( .)2002و��ش�م�ل��ت م��ؤل�ف��ات��ه
ال �ق �ي��ام��ة ( )1980مي �� �ش��ي خم �ف��وراً
بالوعول ( ،)1990نقد الأمل ()1995
ع�لاج امل�سافة ( ،)2000ل�ستَ �ضيفاً
على �أح��د ( )2007ط��رف��ة ب��ن ال��وردة
( .)2011يقيم حالي ًا يف �أملانيا يف منحة
�أدبية من م�ؤ�س�سة Heinrich Böll Stiftung
مبدينة كولن متفرغ ًا للكتابة.
�شريف خ��زن��دار  :من مواليد �سورية
( .)1940در� ��س �إدارة الأع� �م ��ال يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت وتخ�ص�ص
يف جماليات الفنون يف جامعة ال�سربون.
�أخ��رج امل�سرحيات يف امل�شرق واملغرب
ويف فرن�سا و�أمل��ان �ي��ا .عمل يف احل��وار
بني الثقافات يف العامل منذ ما يقارب
اخل�م���س�ين ع��ام � ًا م��ن خ�ل�ال ع�م�ل��ه يف
ت�أ�سي�س مهرجان الفنون ال�شعبية يف
ران ،وم��ن ث��م يف ت�أ�سي�س دار
مدينة ّ
ثقافات العامل يف باري�س� .شملت م�ؤلفاته
باال�شرتاك مع زوجته فران�سواز غروند
�أطل�س املتخ ّيل ( ،)1996وجوليا دوما
(� .)1998أدارم �ه��رج��ان م��وازي��ن يف
الرباط ،ومهرجان املو�سيقى الروحية يف
فا�س.وحاز جائزة اليون�سكو-ال�شارقة
للثقافة العربية ( )2011يف باري�س.
أ�ح�م��د دل�ب��اين  :م��ن مواليد ب�سكرة،
جنوب اجلزائر .يعمل �أ�ستاذ ًا للفل�سفة.
ت�شمل م�ؤلفاته م�أدبة املتاهة � :شذراتٌ
وت�أمالت ( ،)2006وال�سمفونية التي
مل تكتمل :يف �أركيولوجيا االنتكا�س
وانفجار الأ��ص��ول� ّي��ات ( ،)2007مقا ُم
ال�ت�ح� ّول :ه��وام����ش حفرية على املنت
الأدون�ي���س��ي (�ِ ،)2009سف ُر اخل��روج:
اخ� �ت��را ُق ال ��� ُّ�س �ب��ات الإي ��دي ��ول ��وج ��ي يف
الثقافة العربية (.)2010
وقا�ص،
فيليب �سرجان  :فيل�سوف،
ّ
و�شاعر فرن�سي .يعي�ش يف باري�س ويعلّم
فل�سفة اجل�م��ال يف املدر�سة الأوروب �ي��ة
ال� ُع�ل�ي��ا ل��درا� �س��ة ال �� �ص��ورة يف مدينة
�أن �غ��والم .يف م�ؤلفاته الفل�سفية ناق�ش

العالقات بني نيت�شه ،ودريدا ،ودولوز.
�صفية � �س �ع��اده  :ح��ازت على �شهادة
الدكتوراه يف جامعة هارفارد يف تاريخ
ال���ش��رق الأو���س��ط احل��دي��ث ،وب��ا��ش��رت
ال �ت �ع �ل �ي��م يف اجل ��ام� �ع ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة-
الأم�يرك �ي��ة ،ث��م يف اجل��ام�ع��ة اللبنانية
واجل��ام �ع��ة الأم�يرك �ي��ة يف ب�ي�روت .لها
م�ؤلفات عديدة يف تاريخ املنطقة ومنها
البنية االجتماعية يف لبنان (،)1993
و البحث عن املواطنة يف لبنان ما بعد
الطائف (( )2007باللغة االنكليزية).
حممد علي �شم�س الدين  :من مواليد
بيت ي��اح��ون ،ج�ن��وب لبنان (.)1942
يحمل �إج� ��ازة يف احل �ق��وق و�إج� ��ازة يف
الأدب ال�ع��رب��ي ودك��ت��وراه يف ال�ت��اري��خ.
�صدرت له  13جمموعة �شعرية ما بني
 1975و� 2009شملت ق�صائد مه ّربة �إىل
حبيبتي �آ�سيا و�أناديك يا ملكي وحبيبي
وال�شوكة البنف�سجية وممالك عالية
والي�أ�س من الوردة .له  4كتب يف النرث.
نال جائزة م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية عن
جممل منجزه ال�شعري (.)2010
م �� �ص �ط �ف��ى �� �ص� �ف ��وان  :م ��ن م��وال �ي��د
الإ�سكندرية ( .)1921در�س الفل�سفة يف
م�صر ،ث� ّ�م �سافر �إىل فرن�سا ()1943
وتخ�ص�ص يف التحليل النف�سيُ .ي َعد
َّ
اليوم زعيم التيار الالكاين يف �أوروبا وقد
�أ�سهم يف ت�أ�سي�س ع � ّدة جمعيات حتليل
نف�سي .وه��و الرئي�س الفخري للمركز
العربي للأبحاث النف�سية والتحليلية.
من م�ؤلّفاته :جن�سان ّية امل��ر�أة (،)1976
ال�ل�اّ وع ��ي وك��ات �ب��ه ( ،)1982درا� �س��ات
يف الأودي� ��ب ( ،)1994ال�ك�لام �أو امل��وت
( ،)1999ن��دوات جاك الكان (،)2001
النف�سي ()2001
البنيوية يف التحليل
ّ
وملاذا العالمَ العربي لي�س ُح ّراً (.)2008
طحان � :أ�ستاذ اللغة واحل�ضارة
ب�سام ّ
ّ
ال �ع��رب �ي��ة يف م�ع�ه��د ه�ن�ري ال ��راب ��ع يف
باري�س ،وباحث يف املدر�سة التطبيقية
للدرا�سات ال ُعليا.
ُم�ن�ي��ة ع�ب��د اهلل  :م��ن مواليد تون�س،
�أ�ستاذة يف جامعة كيبيك يف مونرتيال.
بعد ح�صولها على ال��دك �ت��وراه ،نالت
ؤ�س�سة Andrew W.
منحة للبحث من م� َّ
 .Mellonود ّر��س��ت ف� ّ�ن ال�شرق الأو�سط
للفن يف لندن.
املعا�صر يف معهد كورتولد ّ
تقوم �أبحاثها على حتليل كيفية تلقّي
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ال�ع��امل الغربي وال�شرق �أو�سطي للفن
احلديث واملُعا�صر التي �أبدعها فنّانون
عرب و�إيرانيني .يف �أطروحتها بعنوان
بناء التق ُّدم امل�ستم ّر للما�ضي  :بحث
يف م�ف�ه��وم ال �ف��نّ الإ� �س�لام��ي امل ُ�ع��ا�ِ��ص��ر
(( )2009-1970م��در��س��ة ال��درا��س��ات
ال ُعليا يف العلوم االجتماعية ,باري�س)،
موجهة
فب ّينت تعقيد و�إب �ه��ام مقولة ّ
لإع� ��ادة جمع ت �ن � ّوع كبري م��ن الأع �م��ال
الفن ّية بح�سب الهو ّية الثقافية املُفرتَ�ضة
ملُبدعيها .ويف �إطار بحث الحق للدكتوراه
يف جامعة تورنتو ,ط ّورت نهج ًا يف كتابة
التاريخ بغية الإحاطة بالثوابت التاريخية
الفن عن ‘فنون
الفاعلة يف خطاب تاريخ ّ
‘فن �إ�سالمي
الإ�سالم’ يف م�أ�س�سة مقولة ّ
ُم ِ
عا�صر’.
رفعت عطفة  :من مواليد م�صياف،
ق �� �ض��اء ح �م��اة ( .)1947وه ��و �أدي ��ب
ومرتجم عمل ل�سنني عديدة مدير املركز
ال�ث�ق��ايف ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري يف م��دري��د.
و�ساهم يف ترجمة العديد من امل�ؤلفات
الإ�سبانية� ،شملت �أعمال لوركا ،ونريودا،
ودل بالييه وغريهم.
ن��اج��ي ال�ع�ل��ي  :م��ن م��وال�ي��د ال�شجرة
بفل�سطني ( .)1937هاجر ( )1948مع
�أهله �إىل جنوب لبنان ون�ش�أ يف خميم
عني احللوة .منذ �أن ن�شر غ�سان كنفاين
�أول ر�سومه يف جملة احلرية البريوتية
( )1961حتى اغتياله ( )1987ر�سم ما
يزيد على �أربعني �ألف �صورة كاريكاتورية
ع � ّ�م ان�ت���ش��اره��ا وخ���ص��و��ص� ًا بوا�سطة
اجلرائد الكويتية الطليعة ،وال�سيا�سة،
والقب�س ،ويف جريدة ال�سفري اللبنانية.
فران�سواز غروند  :من مواليد باري�س
( .)1938ح���ص�ل��ت ع �ل��ى ال��دك �ت��وراه
يف تخطيط امل���ش��اه��د امل���س��رح�ي��ة من
جامعة ال�سربون .وعملت كمديرة فنية
ران،
يف مهرجان الفنون ال�شعبية يف ّ
ومهرجان «املتخ ّيل» خالل توليها �إدارة
دار ثقافات العامل يف باري�س� .شملت
م�ؤلفاتها الرق�ص يف الأر���ض (،)2001
واجل�سد واملق ّد�س (� .)2003سافرت يف
�سجلت املو�سيقى
بقاع الأر�ض كافة حيث ّ
عنها.عر�ضت ر�سوماتها
ال�شعبية وكتبت
ُ
ال �ف �ن �ي��ة يف ك ��راك ��ا� ��س ،وب��وداب �� �س��ت،
و�سبوليتو ،و�أ�صيلة.
عبد احلليم ف�ضل اهلل � :أ�ستاذ جامعي
و�أخ�صائي يف االقت�صاد يعمل رئي�س

املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق
يف ل �ب �ن��ان� .شملت م ��ؤل �ف��ات��ه ال�ن�ت��ائ��ج
االقت�صادية للحرب  :نقا�ش يف الأرقام
( ،)2007وتعوي�ضات ع ��دوان مت��وز :
بني م�شيئة الواهب واال�ستقواء بالهبة
(.) 2008
ج � ��ودت ف �خ ��رال ��دي ��ن  :م ��ن م��وال �ي��د
ال�سلطانية ،جنوب لبنان ( .)1953يعمل
�أ�ستاذ الأدب والنقد يف اجلامعة اللبنانية
يف بريوت� .صدرت له جمموعات �شعرية
�شملت � :أق �� ّ��ص��ر ع��ن ح� ّب��ك ِ (،)1979
�أوه � � � ��ام ري� �ف� �ي ��ة ( ،)1980ل� �ل ��ر�ؤي ��ة
وق��ت (� ،)1985أي� ��ا ٌم وم �ي��ا ٌه و�أ� �ص��وات
( ،)1991م� �ن ��ار ٌة ل �ل �غ��ري��ق(،)1996
�سماوات ( ،)2002لي�س بعد (،)2006
ٌ
ف�صول من �سريتي مع الغيم (.)2010
خو�سيه ميغيل بويرتا فل�شيز  :من
مواليد دورك ��ال جنوب غرناطة .در�س
ت��اري��خ ال �ف��ن وح���ص��ل ع�ل��ى ال��دك �ت��وراه
يف اللغة العربية ( )1995م��ن جامعة
غرناطة ،وعمل فيها م��ن بعد ك�أ�ستاذ
علم اجل�م��ال عند ال�ع��رب وت��اري��خ الفن
الإ�سالمي الأندل�سي� .شملت م�ؤلفاته:
ال�ب�ن�ي��ة ال �ط��وب��اوي��ة ل�ق���ص��ور احل �م��راء
( ،)1990ت ��أري��خ الفكر اجل�م��ايل عند
العرب .الأندل�س واجلمالية الكال�سيكية
ال �ع��رب �ي��ة ( ،)1997م �غ��ام��رة ال�ق�ل��م.
تاريخ اخلط العربي وفنانيه و�أ�ساليبه،
( ،)2007قراءة احلمراء .الدليل امل�صور
للكتابات املنقو�شة يف ق�صور احلمراء،
( ،)2010و�شعرية امل ��اء يف الإ� �س�ل�ام،
( .)2011يدير م�شروع مو�سوعة الثقافة
الأندل�سية مع خورخي لريوال التي نُ�شر
منها � 7أج��زاء .يكتب مبا�شرة بالعربية
و�شملت ترجماته �إىل الإ�سبانية بريوت 75
والقمر املربع لغادة ال�سمان وال�صوفية
وال�سوريالية لأدوني�س.
ج � � � � � � ��ورج ق� � � � � ��رم  :م � � ��ن م� ��وال � �ي� ��د
اال���س��ك��ن��دري��ة( )1940م � ��ؤرخ وخبري
�إق �ت �� �ص��ادي ل �ب �ن��اين ع �م��ل كم�ست�شار
�إق� �ت� ��� �ص ��ادي وم � ��ايل م �� �س �ت �ق��ل ل�ك�ب��ار
امل�ؤ�س�سات يف حو�ض البحر املتو�سط.
يف عام  1998عينّ وزي��ر ًا للمالية حيث
اع�ت�م��د ب��رن��اجم � ًا ل�ل�إ� �ص�لاح امل ��ايل يف
ل�ب�ن��ان .ل��ه ال�ع��دي��د م��ن امل ��ؤل �ف��ات التي
� �ص��درت ب�ل�غ��ات خمتلفة �شملت ت �ع � ّدد
الأدي � � ��ان و�أن �ظ �م��ة احل �ك��م (،)1971
�إنفجار امل�شرق العربي من ت�أميم قناة

ال�سوي�س �إىل اجتياح لبنان (،)1987
النزعات والهو ّيات يف ال�شرق الأو�سط
 ،)1992( 1991 -1919ال �ع�ل�اق��ات
االقت�صادية واملالية الأوروبية-العربية:
 ،)1994( 1987-1960ال �ف��ر� �ص��ة
ال�ضائعة يف الإ� �ص�لاح امل��ايل يف لبنان
( ،)2001امل���س��أل��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ال�ق��رن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن (� ،)2006أوروب ��ا
و�أ�سطورة الغرب (.)2009
جعفر الكاكي  :من مواليد ()1950
خ��ان �ق�ين يف ك��رد� �س �ت��ان ال� �ع ��راق .بعد
ت �خ��رج��ه م ��ن ك�ل�ي��ة ال �ف �ن��ون اجلميلة
بجامعة بغداد� ،أكمل درا�ساته العليا يف
الر�سم وف��ن احلفر والطباعة يف كلية
الفنون اجلميلة بجامعة مدريد� .أقيمت
العديد من املعار�ض لأعماله يف �إ�سبانيا
وخارجها .توجد �أعماله �ضمن مقتنيات
�شخ�صية والعديد من امل�ؤ�س�سات الفنية.
كلود مارغا  :ناقد �أدبي ،و�شاعر ،وفنان
فرن�سي من مواليد رو�شفور �سور مار
( .)1945ح�صل على �إجازة يف الفل�سفة
م��ن ج��ام�ع��ة ب��وات�ي�ي��ه .ذه��ب يف ُمه ّمة
�إىل ال���ص�ين ،وه �ن��اك تعلّم ف��ن اخلط
ال�صيني ،وف��ن ر�سم امل�ن��اظ��ر� .شارك
يف العديد م��ن املعار�ض الفن ّية داخ��ل
فرن�سا وخارجها .له العديد من امل�ؤلفات
الإبداعية والنقدية.
خو�سيه مارين مدينا � :إ�سباين املولد
در� ��س الفل�سفة يف ج��ام�ع��ة غ��رن��اط��ة.
ع�م��ل ك�ن��اق��د ف�ن��ي وم �ف � ّو���ض م�ع��ار���ض.
�صدرت له العديد من الكتب اخلا�صة
بكبار الفنانني املعا�صرين الإ�سبان كما
�ساهمت كتاباته يف �إلقاء ال�ضوء على
النحت الإ�سباين املعا�صر.
ع�م��ر ري��ا���ض ن���ش��اب��ة  :ب��اح��ث وكاتب
متخ�ص�ص بالعدالة اجلنائية .حاز على
�شهادة الدكتوراه يف العدالة اجلنائية
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ع��ام
 .2004ويعمل م�س�ؤول وحدة الأبحاث يف
جريدة الأخبار اللبنانبة وع�ضو جمل�س
التحرير فيها .وهو حما�ضر يف اجلامعة
اللبنانية الأمريكية يف بريوت وم�ست�شار
وزير الداخلية اللبناين ال�سابق ل�ش�ؤون
حقوق االن�سان وال�سجون .ن�شر مقاالت
ع��دي��دة يف لبنان وال��وط��ن العربي عن
نظام العدالة و�إ�صالح القطاع الأمني
و�إ�صالح ال�سجون ،له  7كتب �صدرت عن
دار ال�ساقي ووزارتي الداخلية والعدل.
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دليل ل ُكتّاب املج َّلة
ُيرجى اتِّباع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�صو�ص املر�سلة للمجلة :

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